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Seznam rozhodnutí vpořadí časovém. 
Čís. Cls. 

1922. leden 24. Kr I 1338/21 708 

leden 2. Kr I 979121 675 
, 24. Kr I 8/22 . 709 

2. Kr II 79/21 676 
, 24. Kr II 913/21 710 

» 24. Nd I 21/22 711 2. Kr II 453/21 677 
, 

» 25. Kr II 939/21 712 
3. Kr II 832/21 678 

, 
5. Kr II 664/21 679 

, 26. Kr II 382/21 713 , 
27. Kr I 199/21 714 

7 . Kr I 449/21 680 
, 

. , 
27. Kr I 42/22 . 715 7. Kr I 1204/21 681 

, , 
28. Kr I 432/21 716 7. Kr II 17/21 682 

, , 
30. Kr I 582/21 717 9. Kr I 19i21 683 

, 
» 30. Kr I 621/21 718 Kr I 108/21 684 ' . , 9. 

30. Kr II 838/21 719 
» 9. Kr II 14/21 685 
, 9. Kr II 67/21 686 únor 3. Kr II 375/21 720 
» 12. Kr I 604!20 687 , 3. Kr 'II 462/21 .721 
» 12. Kr I 32/21 688 4. Kr I 532/21 722 
» 13. Kr I 1159!21 689 » 4. Kr I 539/21 723 
» 13. Kr I 1261/21 690 » 6. Kr I 552/21 724 
, 13. Kr I 1331/21 691 6. Kr II 151/21 725 
, 13. Kr I 1378/21 692 » 6. Kr II 156121 726 
» 14. Kr I 319/21 693 , 7. Kr II 84/21 727 
» 14. Kr II 333/21 694 » 9. Kr I 113121 728 

14. Kr II 903/21 695 » 10. Kr I 667/21 729 
» 16. Kr II 329/21 696 , 10. Kr I 152:22 730 
» 17. Kr I 1301/21 697 , 11. Kr I 671/21 731 
» 17. Kr II 921/21 698 » 11. Kr II 235/21 732 

19. . Kr II 114/21 699 » 13. Kr II 475/21 733 
20. Kr II 403/21 700 , 14. Kr I 170/Z2 734 
20. Kr II 418/21 701 » 16. Kr I 184/22 735 

, 21. Kr I 270/21 702 , 18. Kr I 169/21 736 
21. Kr n- 83/21 703 , 18. Kr I 174/21 737 , 21. Kr II 304/21 704 , 18. Kr II 11/21 738 

, 23. Kr I 2ó9/21 705 , 18. Kr II 575/21 739 , 23. Kr I 328/21 706 " 20. Kr II 4/21 . 740 , 23. Kr II 136/21 707 " 20. Kr II 118/21 741 

• 



únor 2L Kr I 1032/21 
) 21. Kr II 545/21 

24. Kr I 635/21 
"---.--2.1 •.. .KLIL~ 1/21 
II 25. Kr I 135':21 
» 25. Kr I 207/21 
" 27. Kr II 181121 
, 28. Kr I 1107/Z1 
» 28. Kr II 136/22 

březen 2. Kr II 328/21 
" 2. Kr II 383/21 
») 2. Kr II 552/21 
» 4. Kr I 96/22 
" 4. Kr II 553/21 
" 4. Kr II 670/21 
" 4. Kr II 99/22 
, 6. Kr r 746/21 
" 7. Kr II 67/22 
" 9. Kr I 425/21 
" 9. Kr I 498/21 
" 9. Kr II 45/21 
" 11. Kr r 301/21 
" 11. Kr I 681/21 
" 11. Kr I 954/21 
" ll. Kr II 203/21 
" ll. Kr II 168/22 
" 13. Kr I 550/21 
" 13. Kr I 644/21 

13. Kr I 1412/21 
" 13. Kr II 271/20 
) 14. Kr I 987/21 
" 14. Kr I \42/22 
,,14. Kr I 288/22 
" 17. Kr I 1018/Z1 
" 18. Kr I 844/21 
» 21. Kr I 187/22 
» 21. Kr I 235/22 
» 21. Kr II 337/21 
" 23. Kr I 682/21 
" 24. Kr I 385/22 
» 24. Kr II 399/21 

28. Kr I 15/21 
" 28. Kr II 189/22 
» 30. Kr II 144/21 
" 30. Kr II 179/21 
» 31. Kr II 536/21 

duben 1. Kr I 641/21 
" 3. Kr I 337/20 
» 3. Kr I 224/21 
, 3. Kr I 676/21 
» 3. Kr I 883/21 
" 3. Kr II 458/21 
" 3. Kr II 568/21 
" 6. Kr II 432/21 

Cis. 

742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 

788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 

duben 

» 

květen 

" 

6. Kr II 499/21 
7. Kr I 168/21 
8. Kr I 512/21 

10. Kr I 714/21 
10. Kr II 415/21 
10. Kr II 421/21 
20. Kr II 359/20 
20. Kr II 281/Z1 
20. Kr II 596;21 
21. Kr I 1007/21 
21. Kr I 10n21 
21. Kr II 722/21 
22. Kr II 606(21 
22. Kr II 676/21 
24. Kr I 633í20 
24. Kr I 230/21 
24. Kr I 823/21 
24. Kr II 609/21 
24. Kr II 678/21 
24. Kr II 695/21 
24. Kr II 725/21 
24. Kr II 37/22 
28. Kr I 156/22 
28. Kr II 388/21 
28. Kr II 675/21 
29. Kr I 545/21 
29. Kr II 587/21 
29. Kr II 655/21 

2. Kr I 320/22 
4. Kr I 399/21 
4. Kr I 955/21 . 
4. Kr I 428/429/22 
4. Kr II 436/21 
4. Kr II 581/21 
6. Kr I 244/22 
6. Kr I 579/22 
6. Kr I 581122 
6. Kr II 303/21 
6. Kr II 197.22 
8. Kr I 473/21 
8. Kr I 726/21 
9. Kr I 265/21 

11. Kr I 237/21 
11. Kr I 437/21 
11. Kr I 874/21 
11. Kr I 488/22 
ll. Kr II 119/21 
ll. Kr II 279/21 
11. Kr II 401/21 
12. Kr I 886/21 
12. Kr II 346/21 
15. Kr I 1325/21 
16. N I 42í22 . 
18. Kr I 293/21 

Cís. 

796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
8Zl 
822 
823 

824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 

květen 

" 

, 
» 
» 

» 

» 

» 

červen 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Čís. 

18. Kr I 447.21 850 
18. Kr II 901/21 851 
20. 
20. 

Kr 1 618/22 852 
Kr II 157/22 853 

22. Kr I 389/21 854 
22. Kr 1 613/21 855 
22. Kr I 94U/21 856 
22. Kr II 549,21 857 
22. Kr II 909/21 858 
22. Kr II 924/21 859 
23. Kr 1 245/22/1 860 
23. Kr 1 245/22/2 861 
27. Kr 1 419/21 862 
27. Kr I 1189/21 863 
27. Kr II 825/21 864 
29. Kr II 797/21 865 
30. Kr 1 472!22 866 
1. Kr I 180/21 867 
1. Kr 1'677/21 868 
1. Kr I 802/21 869 
1. Kr I 646,647,648/22 870 
1. Kr II 543/21 871 
1. Kr II 570/21 872 
1. Kr II 288/22 873 
2. Kr II 268/21 874 
2. Kr II 476/21 875 
2. Kr II 821/21 876 
3. Kr I 580/Z2 877 
3. Kr II 229/21 878 
3. Kr II 835/21 879 
8. Kr I 553/21 880 
8. Kr I 655/21 881 
8. Kr II 120/21 882 
8. Kr II 357/22 883 
9. Kr 1 629/21 884 

10. Kr I 530/21 885 
10. Kr 1 822/21 886 
12. Kr 1 1057/21 887 
17. Kr II 64/21 888 
17. Kr II 708/21 889 
17. Kr II 282/22 890 
24. Kr I 1246/21 891 
24, Kr I 33/22 892 
26. Kr I 869/21 893 
26. Kr II 515/Z1 894 
30. Kr I 354/21 895 
30. Kr 1 537/21 896 
30. Kr I 842/22 897 
30. Kr II 496/21 898 

červenec 3. Kr I 729/22 899 
3. Kr I 843/22 900 
3. Kr II 408/22 901 

13. Kr 1 778/22 902 
13. Kr I 841/22 903 

čcrycnec 14. Kr I 762/22 
, 20. Kr 1 1009/21 
, 20. Kr II 485/22 
» 27. Kr I 763(21 

srpen 10. Kr 1 957/21 
» 11. Kr I 879/22 

17. Kr II 198/22 

záh 

» 

" 

» 

říjen 

» 

» 

» 

" 

" 
» 

23. Kr II 358/21 
24. Kr II 512/22 
24. Kr II 521/22 

5. Kr I 971/22 
7. Kr I 303/21 
7. Kr I 565/21 
7. Kr I 690/22 
7. Kr I 1006/22 
7. Kr II 331/21 

ll. Kr 1 1152/21 
14. Kr I 836/21 
15. Kr I 1276/21 
16. Kr I 730/21 
18. Kr II 428/21 
22. Kr I 639/21 
22. Kr I 706/21 
22. Kr I 1041122 
23. Kr I 1008/21 
23. Kr I 1062/21 
25. Kr I 784/21 
25. Kr I 793/21 
25. Kr II 449/21 
26. N I 76/22 . 
28. Kr II 862/21 
28. Kr II 183/22 
29. Kr II 770/21 
29. Kr II 479/22 
30. Kr I 508í21 
30. Kr I 554/21 
30. Kr I 1127/21 
30. Kr II 598/21 

2. Kr II 533/21 
2. Kr II 535/21 
2. Kr II 602/21 
:1. Kr I 907/Z2 
5. Kr I 1362/21 
5. Kr I 676/22 
5. Kr II 574/22 
6. Kr II 743/21 
6. Kr II 744/21 
6. Kr II 756/21 
6. Kr II 805/21 
7. Kr 1 1089/21 
7. Kr II 396/22 
8. Kr I 610/22 
9. Kr II 565/21 
9. Kr II 771/21 

Čis. 

904 
905 
9()6 

907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 



Vl. 

Čís. 

říjen 10. Kr 1 577/22 958 listopad 
" 14. Kr 1 989/21 959 
,,' 14. Kr II 894/21 960 
,,~KrITTi6/21 961 
" 16. Kr II 732/21 962 " 
" 20. K,· I 1034/21 963 
" 20. Kr II 831/21 964 
" 21. Kr I 1168/21 965 
" 21. Kr II 791/21 966 " 
" '23. Kr I 1217/21 967 
" 24. Kr II 303/22 968 
" 24. Kr II 538/22 969 
" 26. Kr I 660/21 970 
" 26. Kr I 724/21 971 

26. Kr II 669/21 972 
" 27. Kr I 1343/21 973 

30. Kr I 284/21 974 
" 30. Kr I 696/21 975 prosinec 
" 30. Kr I 799/21 976 
" 31. Kr II 891/21 977 
" 31. Kr II 52/22 978 

listopad 2. Kr I 775/21 979 
" 2. Kr I 860/21 980 
" 3. Kr I 1184/21 981 
" 3. Kr II 739/21 982 
" 3. Kr II 887/21 983 
" 3. Kr II 926/21 984 
" 4. Kr I 888/21 985 
» 6. Kr II 226/22 986 
" 6. Kr II 727/21 987 
" 6. Kr II 754/21 988 
l) 7. Kr I 387/22 989 
" 7. Kr I 905/22 990 
" 7. Kr II 665/22 991 
» 9. Kr I ,843/21 992 " 
" 9. Kl' JI 635/21 993 
" 10. Kr I 953/21 994 
" 10. Kr Jl 686/21 995 
". 10. Kr II 828/21 996 
" ll. Kr I 1149 '21 997 
" 13. Kr I 993/21 998 
" 13. Kr I 1042/21 999 
" 13. Kr I 1182121 1000 
» 14. Kr I 1235/21 10m 
" 14. Kr II 49/22 . 1002 
" 16. Kr I 672/21 . 1003 
" 16. Kr I 876/21 . . 1004 I 

" 16; Kr I 1141-1144/22. 1005 I 

" 17. Kr I 1121/21 . 1006 
" 18. Kr I 1137/21 . 1007 

18. Kr T 1206/21 . 1008 
" 18. Kr I 1085/22 . 1009 

18. Kr I 1093/22 
18. Kr I 1203/22 
18. Kr II 656122 
20. Kr 1728/21' 
20. Kr I 997/21 
20. Kr I 1013/21 
21. Kr I 809122 
22. K;' II 600/22 
22. N II 58/22 
23. Kr I 1059/21 
25. Kr I 1411/21 
27. Kr I 981/21 
27. Kr I 994/21 
28. N I 102/22 
28. N I 103/22 
29. Kr II 624/22 
30. Kr I 1144/21 
1. Kr I 1058/21 
1. Kr I 1421/21 
2. Kr I 1015/21 
2. Kr I 1348/21 
2. Kr I 817/22 
2. Kr II 855/21 
2. Kr II 864/21 
4. Kr I 1114/21 
4. Kr I 1151/Z1 
7. Kr I 1346/21 
7. Kr I 1191/22 
9. Kr I 1285/21 
9. Kr I 1385/21 
9. Kr I 838/22 
9. Kr II 645/22 

11. Kr II 740/21 
12. N I 120/22 
14. Kr II 818/21 
14. Kr II 132/22 
15. Kr I 1314/21 
15. Kr I 1272/22 
16. Kr II 720/22 
18. Kr I 1387/21 
19. Kr I 1284122 
19. Kr II 603/22 
21. Kr I 1110/21 
21. Kr II 843/21 
22. Kr I 1228/21 
22. Kr I 1316/21 
22. Kr II 891/21 
28. Kr I 1302/22 
28. Kr I 1348/22 
28. Kr II 813/22 
29. Kr I 1134/21 
29. Kr I 1263/21 

Čis. 

1010 
· 1011 
· 1012 
.1013 
· 1014 

1015 
1016 

· 1017 
· 1018 
· 1019 
· 1020 
· 1021 
· 1022 
· 1023 
· 1024 
· 1025 
· 1026 
· 1027 
· 1028 
· 1029 
· 1030 
· 1031 ' 
· 1032 
· 1033 
· 1034 
· 1035 
· 1036 
· 1037 
· 1038 
· 1039 
· 1040 
· 1041 
· 1042 
· 1043 
· 1044 
· 1045· 
· 1046 
· 1047 
· 1048 
· 1049 

1050 
1051 
1052 

· 1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061' 

Tiskové chyby. 

Stránka 1. řádka 7. zdola spravně .,17. října" nikoliv 19. října. 
2. řádka 13. zdola správně ,,17. října" nikoliv 19. října. 

26. řádka 11. zdola správně "byl" nikoliv by. " 
" 
" 

55. řádka 23. zdola správně ,.netřeba" nikoliv vežela. 
75. řádka 6. zdola správně .. jeho" nikoliv jako. 

" " 89. řádka 5. zdola správně "v Opavě" nikoliv v Opravé. 
" 201. řádka 3. shora přijde čárka před slovem "kterého" za to-

" .. 
" .. .. 

" 
.. .. 
" .. .. 
" 
" 
" .. 

to slovo. 
211. řádka 4. shora správně "jel" nikoliv jej. 
251. řádka 1. shora správně "popřeli" nikoliv pořeli. 
271. řádk!a 17. zdola správně "s" nikoliv 8. 

281. řádka 20. shora správně ,,1918" nikoliv 1917. 
344. řádka 22. sbora správně "vadného" nikoliv volného. 
351. řádka 3. zdola správně ,.§ 57 tf. f." nikoliv § 7 tr. ř. 
357. řádka 4. shora za slovo nálezu vlož čárku. 
359. řádka 23. shora správně "než-li" nikoliv nežil. 
374. řádka 22. zdola správně "přip~štěno" nikoliv propuštěno. 
374. řádka 14. zdola správně "střetly" nikoliv střely. 
383. řádka 19. zdola správně "obstarává" nikoliv obstarávati. 
390. řádka 14. shora správně "svědčí" nikoli.v stačí. 
406. řádka 19. shora správně "za účelem" nikoliv za čelem. 
483. v záhlaví čís. 988 vsuň za slovo podstatu ,,§ 8" 
497. řádka 15. shora správně "dovolením" nikoliv dovoláním. 
508. řádka 8. sbora správně "způsobilých" nikoliv způsobilým 
555. v záhlaví čís. 1036 správně "ideálním" nikoliv odeálnim 
562. řádka 25. zdola správně "porušují" nikoliv porušující. 
582. řádka 3. zdola správně "zda" nikoliv zde . 
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Předrawváni (zák.ony ze dne 17. řijna 1919, čís. 567 a 568 sb. z. a n.). 
Dospěje.1i Iichevní soud, projeduávající trestný číu proti zákonu lichev. 

nímu jejž s.oudlti náleži sondům, k názoru, že jde o pouhý přestupek 
sprá;uí, jest mu vynésti rozsudek sprošťujiCíz obžalaby pro trestný čin 
soudem stihaný a postoupiti věc předsedovi \ichevního soudu. 

Při odsouzeni pr.o přestupek správní nelze uznati na uveřejněuí nálezu. 
Ustanovení § 260 b) tr. zák. nelze použiti, jde.1i .o ods.ouzení pro pře. 

stupek správní. 

{~Qzh. ze cfne 2. ledna 1922, Kr I 979/21.) 

N e j v Y š š í S.o u d jako soud zrušovací uznal .o zmateční stížnosti 
generální pI'okuratury na záštitu zákona právem: 

Rozsudkem okresního soudu jaloo1žto lichevního soudu v Nových Be
nátkách ze dne 8. června 1921, pokud jim bYla obžalovaná uznána vinnou 
p'řestupkem § 6 zákůna ze dne 17, října 1919, čís. 568 sb. z. a n. a ·ods'ou
zena dle § 6 téhož zákona s půužitím 'S 260 lit. b) tr. zák. do, vězení na 
4 dnY. doplněného jedním ,postem, a dle § 389 tr. ř. k náhradě nákladů trest
ního řízení a dle § 23 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. bylo, 
vysloveno, že právoplatný odsuzující výrOk bude veřejně vyvěšen na 
'Obecní desce v P., a rozsudkem sbopového· soudu jalwžto soudu odvobeiho 
pro soudní přestupky v Mladě Boleslavi ze dne 13. července 1921, pokud 
jim by! zmíněný rozsudek zamítnutím odvolání obžalované p,o,tvrzen, -
p·orušen byl zákon v ustanovení čl. VIII. zákona' ze dne 23. května 1873, 
čís. 119 ř. z., Š 9 čís. 1 tr. ř., § 5 zákona ze dne 17, října 1919, čís. 567 sb. 
z. a n. a § 260 b) tr. zák., r'ozsudkem shorového soudu též v §1§ 9 a 10 
záJktma ze dne 17. října 1919, čís. 567 sb. z: a n.;; rozsudky se v 'Objemu, 
sruOIra vytčeném, zrušují a ,okresnímu soudu v Nových Benátkách se 
ukládá, by spisy postoupí! předsedovi soudu lichevního jak[} zástwpci pří
slušnéhů úřadu správního k novému řízení proti oMalované prů překro
čení nejvyšších cen. 

Důvody: 

Zmocněnec státního zastupitelství navrhl u okresního soudu v Norvých 
Benátkách plD,trestání oMalov8'n,é pro přestupek předražování dle § 7 
čís. 1 zákona ze dne 19. října 1919, čís. 568 sb. z. a 11., spáchaný tím, že 
před 24. únorem 1921 prOdala Anně a Maríí N-ovým 2 kg mouky za 24 K 
Po provedeném hlavním přelíčení vynesl okresní soud ja,k\ožto lichev ní 
soud v Nových Benátkách T'Dzsudek ze dme 8. června 1921, kterýmž 
obžalovaná byla uznáua vinnou p,ř.estupkem překročení nejvyšších 
cen, naznačeným v § 6 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n" 
jehož se clolJlustila tím, že :počátkem února 1921 vP., prodavši rodlně 

Trestní rozhodnutI. IV. 
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N-ově 2 kg- pšeničné mouky I kg za 12 K, požádala za te'nto předmět po
třeby cenu vyšší nežli jest nejvyšší cena _ 2 K 20 h _ ustanovená pro 
tento předmět zvláštním nařízením; byla odsouzeua, jak uvedeno. V roz
hodovacích dúvodech se uvádí, že soud nabyl úplného přesvědčení o vině 
I()Ibža+avarré-;-že--vsak uznal, že spáchala sVÝm jednáním pouze přestu:pek 
překročení nejvyšších cen ve smyslu § 6 zákona IQ. válečné lichvě. Jak 
veřejn}' obžaloke, tak i ohžalovaná o'dvoJ,ali se z tohoto rozsudku co do 
viny", co do trestu k sborovému soudu li'chevnímu v Mladé Bo,leslavi 
jako,žto soudu odV'olacímu pro soudní přestupky, kterýžto soud rozsudkem 
ze dne' 13. če'Tvence 1921 obOjí odvolán.í zamítl a rozsudek prvé st'oHce 
potvrdil. Trest dosud nebyl vykonán. 

Zmíněnými rOZSUdiky byl zákun porušen trOjím směrem: 1. v ustano
veni čl. VlIl. zákona ze dne 23. května 1873, čís. 119 ř. zák. a v § 9 čís. 1 
tl'. ř. a §,~ 5, 9 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567 sb. z. a n. a § 6 
zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z.a n. Dle § 6 zákona ze dne 
17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. tresce se překročení nejvyšších celn ja
kožtO' správní přestllpek; tentOI správní přestupek byl _ dle § I odstavce 
druhý zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567 sb. z. a n. _ nařízením vlády 
ze dne 3. září 1920, čís. 517 sh. z. a n. přikázán pravomoci soudů lichev
ních na místě úřadů správních; dle § 5 zákona ze dne 17. října 1919,Čís. 
567 sb. z. a n. rozhOdUje v těch p'řípadech, kde řízení je přikáZáno správ
ním úřadům, předseda Iichevního soudu jako zástUPce .příslušného. úřad" 
správního bez přísedících; dle § 9 lodstavec prvý téhož zákona rozho.duje 
o odvo.lání z 'nálezu, vyneseného soudem jakožto zástupcem úřadu správ
ního, senát sborového soudu první stolice, složený ze So.udce z povolání 
Jako předsedy a dv'o,u přísedíckh. Budiž ještě Připomenuto ustanovení 
§ 20 odstavec třetí nařízení vlády ze dne ll. listopadu 1919, čís. 597 sb. 
z. a n., dle něhož - byly-Ii týmž činem trestným nejen překročeny nej
vyšší ceny dle § 6 zákona o válečné nehvě, nýhrž s·páchán také jiný 
trestný čin, přikázan1T k rozsuzování soudúm lichevnÍ'm a hyl o-li S'oudní 
řízení skončeno rozsudkem dříve, než'Ii řízení správní _ lichevní sond 
oznámí svůj rozsudek ihned úřadu, jemÍlž příslUŠí souditi 'O' přestllpkll 
správním. Z tčchto, předpisů plyne zřejmě, že, k rozhodnutí o přestupkll 
překročení nejvyš'ších cen dle § 6 zákona o válečné lichvě nejsou' povo
lány SOOldy liehevní - totiž v prvé stolici okresní soud lichevní v řádném 
svém -obsazení pfedsedou a dvěma 'p.řísedícím-i, pokud se týče v odvo1ací 
stolici odvolací soud nchevní v řádném ,ohsazení předsedou a čtyřmi pří
sedícími (§ 10 zákona ze dne 19. října 1919, čís. 567 sh. z. a n.) _, nýbrž 
předseda Iichevního sou:duu okresního soudu bez přísedících v prvé stolici 
a senát složeny dle § 9 odstavec prvý zákona čís. 567 z předsedy a dvou 
přísedícícll v druhé stolici. Dospěl-Ii tedy okresní Hchevní soud, pOjed
návaje O' trestním návrhu na potrestání :pro přestupek předražování dle 
§ 7 čís. I záik'ona čís. 568/19, k závěru, že tu není skutkové p'odstaty 
tohoto přestupku, nýbrž Pouze překročení nejvyšších cen, bylo mu ohme
ziti Se na rozsudek, sprošfující ,0bžalDvanou zoMaloby Pro přestupek 
předražování, a poslo'upili spisy předsed'Ovi lichevníh'o soudu, by tento 
jednal a rozhodl o přestupku překročení nejvyšších cen. Obdobně bylo, 
dospěl-li ke zmíněnému závěru, povinulostí (§ 21 tr.ř.) odvolacího soudu 
lichevního, aby rozsudek v 'Odpor vzatý jako-žto _ pro absolutní nepří
slušnost - zmatečný zrušil a prvé stolici nařídil, by spisY.'P?sto'llpHa 
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. ,~, 'čelem dalšího jednání a r~zhodnutí ,or:~ 
" , dovl iichevmho soudu Zd u ,. 'ly-li soudy tak nýhrz rozhodl:,-h l;rcd~~kročení nejv?ššich cen .. NeUC!ni~ročení nejvyšÚch cen, . vykročily 

uO P, "vině cbzalovane ,tran pr~ '. '1 VIII. uV'o,zovac,hozakoil~ 
sann~ts~é zákonné- působnostI: '";ob§~jegí~ v? ~~, ř. na přestupky, uvederne 
z 't"

e 
",'o a § 9 čís. l,pokiUd se tyc:, 18"; .;l1'l přestnpky, o nichž rozsu-

k r. . . dne 27 kvetna V~, , _ " 'ozsudky Ikonč trestmm ze " 1 " v soudům přikázáno, pr'ocez l' ~ 
V za f jest jin~'mi zákony vys ovne s-Dudy věcně nepříslušn$rmi, jsou zova , ,_. ježt,,, byly VYll'eSOny 
shora zmmene, v • ", b 7. 

b olutnč zmatecným!. . ze dne 17. říina 1919, clS. 568 S .• ". 
u s2 V ustanlo1vení §'§ 6, 23 zakona se dle § 6· tohoto zákona vězemm 

. . , ., "-s',ch cen tresce , "'t' "cz"ltou Překročem nelVYS ,,' o vedle trestu vezem UIOZI 1 pe12 ." v • 

a n: d ho týdnc do 6 meS1CU a lz; _ 'k 'cst uznati na UVC1-ejnem od je 'no . O K Dle § 23 tehoz za ona j . '" o 

Jokutu až dia 25.00, : "'-'n nebo zllO'čin vždy, při odsoU'zem pro. P;c: ~á1ezu při ,cdsouz':TIl, p, o p~ec, v du'e-li to veřejný zájem. Am z':lln~~ 
kpředražovam tehd;, vyza ,1" • ~ býti uznáno na uvcreme'lll ~,~uP:ni jiné místo zák,onné n~st~no:~, ;;e~~~~~ní nejvyšších ce~. Uznavš~ 

~álezLl i při od~ ... ~U'zelll pro'k~~~~I~PSoudy ve zmíněn}"ch rozsudClCh ze sve 
tento vedleJSl trest, v.y 

na, . "I "' . měře trestu moci trestlll. . ,§ 260 b) tr. zák. Soudy ponz' y pn v!" 'k 't 
3. V ustanovem ~k a snÍ'ži'}y trest pod ll;JnlZSl, za ~m ~~ 

ustanovcní § 260 b) tr. Zj i 'k jest částí trestmho zakona, p,o 
s~zbu; ustanovení Š 2ÓU b .. r. z~b~or 'všeobecného trestnfh"o zakomka 
užití jeho jest, Il'r:ot,o_ ob~e~~t~ ,~a doby tento zá,klonník doplnm, .ledy na 
a oněch zák-oml, J1ml.~ b}· ,,,. eJ C ''h' rávomoci soudu; jeho PO.uzlt, n~elz: 
soudnictví o' př'estuPc;ch, pn~azan~~c: správních. Pro přeslrrpky spra:-.m 

"'"iti na rozhodovalll o prestupe , ·t e dne 31. ledna 1860, C1S. 
rOZSlr v, os -m1'l11sterstva VDl ra z VVOt" t st 

latí v tomto smeru vyn, . > ." du' rvní stolice jest vymen, re 
JPI. - z který v § 4 ustanlo,vuje, _ze u}a

k 
t Pto úřad může při oko-lnostech, 

r. ., 'k' sazby ze vsa en, 'p li 
vždy v mezích za onn~ .. ' d sehe -navrhnouti II zemské spra~-Y, 'O _ 

zvláštního ohledu ~odnych, sam °minula' tomuto výnosu jest PT1zpusobel:~ 
tieké by trest zm,rmla nebo Pl o d "íjna 1919 čís. 567 sb. Z. a n., z'. 
l1sta~'oveni § 9 ~ís. 2 "~ák~~a, ~e ~~~o.do·v~ti o uděl'ení milosti, b!lo:lio ni 
.odvolacímu senatu ?nSl~s:d ::"5 r :ákonem, bylo-ll v této trestm. v~:'. p~
žád'áno. Nesrovnava s~ u lZ ~,) tr zák a trest sl1fžen pod ne]~l~~l za
užito soudy ustanovem § ~60 d" ačkoliv obviněná o' milost nezaclala. 
konnou sazbu a to' odvolaclll1 sou em, že zmíněnými rúzsudky byl p.o
K IOltázce, zda má b~~i :pnuze vyslo:en~~UŠiti a uložiti okresnímU! so~du 
rušen zákon, či man-I! se rozsud y t. il předsedovi soudu Iichevmho 
v Nových Benátkách, bY" SP1SY p~,s o,~; k novému řízení protiohžalo: 
Jako zástupci příslušného U~~?U sprav~~d~t' ká se, že případnéodsouzen~ 
vané pro překročení ~·e.JvYSSIChk C:d" ~h ok,~lností mírnější -než 'odsouzem 
pro přestupek správ?,. J~st za az >: zneucfujících 'následkú tohot'O,. 
'pro přestupek SOUdlll, lezto -ono nema 

Čis .. 676. 

. , potřeby do ciziny (ze dne Zákon o podloudném vývmzn předmětu 

18. března 192~,. čis. ~~8k sb: :s~ ~~~dmětem potřeby. 
Kůň chovny 1 poraz. OVY '" I 

mozh. zc dne 2. ledna 1922, Kr II 79/21.) 

" 
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Nejvyšší s d' k . () II Ja o soud zrušova ' ! 
teční stížnost obžaJ.[>vaného do roz~sudk Cl ~av~ II po ústním líčení zma-
dne 24. ledna 1921, jímž byl stěžovatel: kr~Jskeho. soudu ve ZnOjmě ze 
hL12lzákcma-ze.dne 18. března 1920 " . ];nan vlllnympřečinem dle § 2 

,CIS. 8 sb. z. a n., mImo jiné z těchto 

dllvodů: 

S hlediska dúvlodu čÍs. 5 § 281 tr' ',. . , 
v rozsudku není vtbec na přet' . r. stezuJe Sl obzalovaný do toho že 
třeby. Výtkou' touto uplatňuje t~:s vzata .. otázka. je-li kůň předmětem 'po-
na . ť I s Iznost Sprse vadu rá "h 

. mlS e up atňování dŮVOdu čís. 9 a) 8. 28 ' zu ?-ravnr ° a je proto 
euvodna. ,Nalézací soud neobÍTal se otá:ko I tr. I. :ry~ka Jest. však bez
ze ,Q!dpo~eď na ni 11ovažoval za sa v', II tou zvlastc: zaJ1ste Jen PT010, 
kana 'O ~~chvě mzumějí sepředmět;oz7JlllOU. ~ to prav.em. Dle § I zá
neb nepnmo životním potřebám Hd' pobrebY v,ee} movlte, sloužící přímo 
n~zbytnosti, větší nebo menši potře'~ ne ?'t d?maCICh zvířat. Na náležitost 
reho ~ředmětu se důraz neklade';" UZl ecnostI neb účelnosti toho kte
ten vubec živo-tním potřcbám rct?Y/z rozhod~o Je len, slOuží-ii předmět 
al chovného al porážkového b;~žno nel~e vsa~k popírati ohledně koné 
tah?una při hospodářství řaditi asp~~l ~elo l~kozt-~ nejvíce používaného 
p,otreb lr~ských anebo 'potřeb zvířat d .• nem v~~em, ,~teré k U;kojení 
temlto vecmi rozuměti jest takové věc~mk~clc~ SLO'UZI neprrmo. Nebol p-od 
S~~GVInY nebo SloJUč:ástky samy sebo ' ~r~, Jso~ce, Jako' na oř. stroje, 
blle, sloužiti k ukOjení -oněch potřeb ~l ~ :'. tuv~dm své podobě nezpůso
mnnž-ovánÍ takových věcí _ jimiž se' O~IZI i , vyrobě, přÍ'pravě nebO' roz
dluž-no též k tomu, že se 'kol'lske'ho potre>.b

h
y. ty ukájejí přímo. Poukázati 

k kt . . masa IOJ'ně .... " n eremužto upotřebení do ch . ". k' pOUZlva Jako· potraviny 
toho bylo by lze z oboru § I aztelI 1 .one, slo-uživší dosud k tahu Di~ 
před' '-t k"' Cl ovaneho zákona v I' '. . ~ me y, tere nejs'o,u s to b '1 "I '. y ucovatr Jen takové 
což -o kuních chovných tvrditi ~el~~uzI y životním potřebám lidí vůbec, 

Čís. 677. 

Předražování '(Zákon ze dne 17 ří'. .. 
F'.0kUd se dopouští řetězového' ob J~a 1919, CIS. 568 sb. z. a n.). 

opatrený tabák za potrav-iny. C odu ten, kdo směňuje pOdlOUdně 

(J~ozh. ze dne 2. ledna 1922, Kr II 453/21.) 

N e j v y Š š í s -o II d jaloo' soud z ' . . . . . 
z~ateční stížnosti státního zastuPite{ťS?V:CI vyho-věl po ústním líčení 
pn z,er;rském soudu v Opavě ze dne 1~ vdub o rozsudku, 1ichevního soudu 
~ro'Steny z obžaloby pro přečin řetěz' 'h na ~21, Jlmz byly obžalované 

ona.ze dne 17. října 1919 čís 568 b Ove o o chodu dle § II čís. 4 zá
~ ~ratil věc slo'udu prvé st~licť b .s. z. a n., napadený rozsudek zrušil 
J,ne z těchto ' Y Jl znovu pWJednal a rozhodl . , - mImo 

dŮVOdů: 

Uplatr1l1jíc zmateční důvod čís 9 rt ) s 
že Je mYlny" . ·1. a -,281 tr ř covo' . m opravní názor nalézacího soudu, . .,' ZUJe stI:žnc'St 

že je volno nakupovati 
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tabák pod rukou za účelem snadného opatření si potravin; neboť pro 
kutko vou podstatu řetězovéh-Q, obchodu jest IhostcjnG, zda si vyměňuje 

~achatel tabák za p~:ravinY ~i z~ peníz.e, za něž :~ p,:k v~~ přfpad~ rov~ěž 
__ Gp.atJi _potraviny. Teto druhe vete arciť nelze pTlSVedcltl v povsechnem 

iejÍm znění, ll}'brž dlužno rozezná.vati, za jak}~m- účelem pachatel potra
~inY vyměňuje, to~žL_zdilh()dIAjich .. upo;třebitipro.vlastní . potřebu č~ 
hodlá'li je dále zciziti. Za PG-slézuvedenelio předpio,kladu .nelz,,)cdl1:í.nl 

~;~~vEiSI:a:t&~6-t=~~r;;~gl~t~;i~~11°~C-n~f~f~!~:fnffE~;;o~ .. 
lleb~-o',pravněného ,~:9_~_h.99P,í~_'l:, ___ ~e <~lTI~nJT_ tabáku za, p\orfra",in3T ___ ~ _ze ,,~~ize~í 
jJotravíff-lijJI~f~uje ... vc~!!~ch }ictr.avin .• při .fre)fiJe~ším.iI1áklady,odrr:ěÍlY 

-aiisky zbytei:nýc:hmezlclankuč prechod tabaku.z. vyroby do ~pot~e]jj 
bezúče1iiěprodlužujících, .. a p'řesunujeťakto zbytečné, hospodářskyne~ 
odŮv()diiěiiezdraže.nit~bákÍl.na· S)iotřebitele,k.jejichž .. oChraně .. zájron 
lo'-v~]ecn~é, _~~~hy.~ .. _<L]sjm~..rta_]!Ak.~! }~ tě_z?Y§,~:9., __ ~_:b,~h~~',dpv~ní .S!.:.1~!.l!!j,~, Na
lCziíéCsů;iiCl vychází tedy tím, že nei'ozeznává, zda obžalované o-patřovalY 
si potraviny pro vlastní potiebu či za účelem dalšího jich zcizení, nýbrž 
že 'odmítá podřadění jednání obžalovaných pod pojem řetězovéhG obchodu 
pI1Q povšechně zjištěný úmysl směny tabáku' za potraviny, z nespTávneho 
použití zákona OD- do pojmu řetězového obchodu, takže rozsudek jest zma~ 
tečným dle čís. 9 lit. a) § 281 tr. ř. 

Čís. 678. 

Zákon ze dne 18. března 1920, čís, 188 sb. z. a n., o podloudném vý
vozu předmětU potřeby. 

Slovem »vyvézti« míni se, věc někam dopraviti a ji již zpět nf.'přivézti, 
nýbrž ji tam ponechati. 

(Rozh. ze dne 3. ledna 1922, Kr II 83212!.l 

N e j v Y š š í S 101 II cl jako so'ud zrušovaCÍ zavrhl v neveřejném sezení 
zmateční stíž'nost obžalovaných do r-ozsuďku krajského soudu, jímž byli 
uznáni vinnými zločinem dle § 2 lit. c) zákona ze dne 18. března 1920, 
čÍs. 188 sb. z. a n. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Up>iatňujíc zmatek dle § 281 čís. 9 a) tr. j'. uvádí zmateční stížnost, že. 
ke skut!lcové podstatě činů trestných dle § 2 zák. ze dne 18. března 1920, 
čís. 188 sb. z. a n. je nntným krlomě dopravy předmětu potřeby do etziny 
bez potřebného· clo,v-olení též ú'mysl předmět potřeby zdejší spotřebě odniti 
a cizí spotřebě jej opatřiti, a že zajisté není trestným činem, kd'yž někdo 
dopraví předmět potřeby do ciziny, Ueba bez řádného povolení, pak-Ii leJ\ 
nechce tam zanechati, nýbrž -opčt zpět přivézti. Zmateční stížnost vytýká 
rozsudku, že tohoto úmyslu obžalo-vaného M-a ani nezjistil, ani úmysl 
ten za pTlOlkázaný nevzal, a podotýká, že toto zjištění zajisté častěji v roz· 
sudku IQpalkovanými slovy »podIou'dně vyvézti« učiněno nebylo. Právní 
názor stěž·ovatelÍlv jest správným a zmatek dle § 281 čís. 9 a) tr. ř. byl 
by zajisté dán, kdyby z celého· rozsudku jasně nevyplývalo, že 90ud ua-



lézací tento úmýsl za zjištěný a prokázaný vzal. Rozsudek odsoudil obža
lovaného :pro zločin dle § 2 lit. c) zákona ze dne 18. března 1920, čís. 188 
sb. z. a n., nadepsaného jakožto zákon o stihání podl,oudného vývozu 
předmětů po.třehydo ciziny. zlý úmysl jest obsažen již pOjmově a gra
matikálně ve slově_: »vyyézti«, neboť slovo to značí, nějak/ou_ věc někam 
dóp-l~aviti a ji jižvlc-e -zpět nepřivézti, nýbrž na místě, kam doprava smě
řovala, p ,0 n ech a t i. Slovo rp o d I ° u dně pak ještě zjištění tohoto 
úmyslu dotvrzuje, Obžalovaný hájil se jedině tím, že neměl úmyslu, koně 
v Německu zanechati, nýbrž zase zpět ,přivézti. Ro'zsudek toto hájení se 
M-ovo a v tomže směru se hájícího spoluobžalovanéh-o vyvrací a v:irslovne 
zjišťuie a bere za prokázáno, že M. chtěl do.praviti hnědého koně s hvězdou 
podloudně do Německa, že Vincenc li. vydal hnčdého koně M-ovi', věda že 
jej chce vyvézti za hranice, a že úmysl obžaJovan}'ch směřo·val k to~nu, 
vyvézti mladého hnědého valacha, koupeného na trhu v B-i. Z uved,enélm 
jasně, na jevo vychází, že soud zjišťuje a za prokázaný bere úmysl, koně 
hnědého za hranice vyvézti, tedy tam nechati. Uplatňujíc tudíž dův.od 
'zmatečuí dle § 281 čís. 9 a) tr. ř., zmateční stížnost bere za základ obha
johu 'Obžalovaných, nikoli děj rozsudkem zjištěný, nepmvádí zmatek 
y rámci sk'Utečností, soudem nalézacím zjištěných, a nelze tudiž stížnost 
zmateční v t0t;Ito směru pcvažovati za pťovcdenlQIU pa.dle zil.kana, tedy za 
provedenou vubec. 

Čís. 679. 

Pohrůžka bitím jest výhrůžkou ve smyslu § 98 lit. b) tr. zák., nikoliv 
Ilouhým přestoupením §3 zákona koaličního. pokud se týče §§ 1 a 2 zá
kona o útisku. 

(Bozh. ze dne 5. ledna, 1922, I(r II 664/21.) 

N .:; j v y Š Š í. s o. II d jako, soud zruš'ovací zavrhl pn ústním Učení zma
teční stížuost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Jihlavě ze 
dne 23. května 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
veřejného násilí dle § 98 lit. b) tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost obžalovaného uplatňuje pouze důvod zmatečnosti 
čís. 9 a) § 281 tr. ř. Snaží se dlolVoditi, že výroky obžalovaného, zjištěné 
v rozsudku, nemohib<l1 z",kládati ani objektivní, ani subjektivní skutkové 
p'Odstaty zločinu vydírání ďle § 98 b) tr. zák., poněvadž obžalovaný děl
nicím nevyhrožoval, nýbrž je PQuze. varoval, a minto. to slDva svá 'pro
nesl žertem, jejž nikdo vážně nebral. Slova obžalovaného, nebyla prý 
výhrůžkou zlem, předpokládaným v § 98 b) tr. zák., nýbrž upozor
nellI~, na nebezpečí, h,:~zíeí pracujícím dělnicím .od stávkujících, kdyby 
pmusIly solldantu. StJznnst není odůvodněna. Budiž rpředesláno Ž" 
zji~tění dosbvu závadného výroku i výklad smyslu, jaký s' ní,~ 
obzalovaný spojoval a co Hm chtěl vyjádřiti, jsou zji'štěními skut-

, ' k I1I'nlz dospčl soud nalézací na zúkladě VOhlého pře-kovy ml, ' , . o d 'h '.' 
Od' '<; , z'Iskaného z ocenění virsledkú provcdcneho pruvo 111 o 11-

sve cem, vl' V'V d d 14 ' V tomto případě zjistil 'P'fvní soud, že obza ovany, pnse 'ne . 
zelIl., , 1"70" čele asi 10-12 stávkujících dě<lníkú do dvora v P., volal 
pIOsmee ~- , . ", .. bV't d I' d' d -- ,- -. cl'\"lnice-- 'pracující li mlátičky: »Dělmce, Ja vas varUJl, ez e o u, ?.:<u 
~~átee zdra'vé nohy{( a mimo to ještě zvláště na dělnici C-OV?'U: »Ko~~rko, 
'ú vás varuji, pojďte doW,« DJ10,vázeJe. sV,á" slov"a ?O dva~rat~ poh:U'~k,Ol: 
J.k Soud nalézací, uváživ vypovedl sucastnenych sved~yn a s~z~ant 
rUb/I' anéhln. doslov výroků, způsob, jak byly proueseny, I okOllnostI, za 
o za ov , , vd' " d / 1 byla .. .' I se cela' věc sběhla dospěl k presve cem, ze uvo cna sova ' 
kteI yc 1 , 'h " k bl' , b v lovaným míněna se vší v á Ž II o- stí Jako por II z a ll, 1 ~ c-
o ,za t e' 1 e kterou měly býti dělnice donuceny k za stavem 'pťaco, 
nlmna, 'h II dd'l 
.. 7 ,.brože'nýmí dělnicemi byla take tak poe op·ena, ne 10 sou ~ e 
,,-Ztel °ve všecky' dělniCe na mlátičce pracující, se následkem slov ob za-
ZJIS I, Z " b b I 'b't S " 
1 e'll'o' rozutekly a práci zastavIly ze strachu, a y ne y y I y. v, m 
ovan, v b I bV 1 ' . d ln "Vt V 'lm vylončil soud zřetelně ze by se y o o za"ovanemu Je na 

Z]lS en , ~ , ~'b ' , T' 
ouhý žert neb Ů' trestně bezvyznamne va::ovanl ne 'liIP?ZOrn~m., ;-

~i~O skutkovými ťjištěními prvého so<u?3 Jest,vso~? ,~ru.sovacl' vaza~ 
(§' 258 288 'Odstavec třetí tr. ř.) a nemuze tUdIZ pnhlIzeÍI k pnov~del1l 

, tecVn' 'I stíŽnosti pokud se přes, ně přenáší, nahrazujíc je lIbovolne no
zrna, k b v , • P k d " 
vými skutkovými předpoklady, v ~~zs~d u ne? s~ze~ymI.o u s; sn;Zl 

tO' ost dovoditi, že výhrůžky ubllzemm na tele \bIÍIm), pronesene obza~ 

ls Izn 'm' v úmyslu aby na ohrožených dělnicích bylo v>,nuce!]o, zastavem 
ovany, . k' v d' kl'd" § 98 práce, nejsou v:\rhružkami té kvality o ~ intensity..: !a e pre" pn. a ar ~. ~ 
rt b) tl' zák jest 'na omylll. Výluuzka poranemm na tele lest zaJlste 
~ i tel 'll ~ II ;'1 e m pro každého, tím spíše pro slabé a bezbranné ženy. 
Výhrůžka obžalovaného hýla z p Ů s o b i Já vzbuditi v, ohrožcný<;h děl
nicích dův(}dnou obavu, že bude splněna, neho·l vychaz~la, ~d za~tupce 

dVl 'k' ů agituJ'íciho pro stávku, doprovázeného skupinou delmku, kten bylI 
e m " " dV t 'k' ' h ocltOtni ho 'podporovati, kdyby se setkal s od?Ore~, po pnpa ? a. e J? ~ 
pohrůžky uskutečniti, věc se sběhla v plo,hnute do'be rprosmcove g~n~ralllI 
stávky ,správně pekusu o násilný p·řevrat ve státě, kdy bylo delmctvo 
komunistického smýšlení pobouřeno a ,?zeštvá'r:o, takže o!'y se v::.nadno 
byla dalo strhnouti k násilnostem proti staviIcokazum, pohr~zk,: smerrovaly 
přímo proti ,o.sobám, které měly býti wO!1l1ceny k zastav~m praec,. a ohro
ženy byly vesměs ženy, které, plny strachu, Ihned pracI z~stav~y a od 
mlátičky se rozutekly, aby ne'byly sbity. Za těchto okolnosÍI (t!umo, sou
hlasiti s rozhodnutím prvého soud\!, že pohrůžky obžalovaneho byly kva
lilikovány dle S 98 lit. b) tr. zák. a že jeho jednání zaklá-dá skut,kovo~ 
povahu zločinu vydírání. Trestní ustanovení § 3 záklona koal. nahrazene 
nyní N§ 1 a 2 zákona o útisku ze dne 12. srpua 1921, čís. 309 sb. Z. a n., 
kter/~á snad stížnost na mysli, brojíc proti podřadění činu obžalovaného 
pod ustanovení § 98 lit. b) tr. zák., jest ~ovah? ~odllůr?é . .p~~r;hází v úvahu 
jen v těch případech, v nichž pachatel hledl SJednatI, mzsmÍl nebo pro
vésti buď výluku, stávku nebo kartel, užívaje při nom zastrašovacích i 
prostřed~ů co do kvality a intensity slabších, než jaké má 'na mysli 
§ 98 b) tr. 'zák., tedy na př. nadávek, boykotů, slab~ích lorve,m, n,ásilí. }3y
lo-li však použito násilí al lysického neho psychIckeho, smerullcIho pnmo 
proti donuoované ,osobi a kvalifi1{jQ~aného dle § 98 b) tr. zák. jako v tomto 
případě, jest čin vydíráním. 



Čís. 680. 

Předražování (zákon ze dne 17. října ln9; čís. 568 sb. z. a.n.). 
Pokud jsou drabé kovy, najmě zlaté a stříbrné pemze, p.ředměty pc

třeby v!L~l])-yslu_§_l. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1922, Kr I 449/21.) 

Ne j v Jl š š í s nu d jak,o' soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti stávního zastupitelství clo rozsudku lichevního soudu 
při 'krajském s,oudu v Litoměřicích ze dne 2. září 1920, jímž byli o'bžalo
vaní dle § 259 Č. 3 tr. ř. spno;štěni z obžaloby pro přečin § II čís. 4 zák. 
ze dne 17. říjona 1919 Č. 568 sb. z. a n., napadený rozsudek zrušil a vrátil 
věc souclU' prvé stolice, by ji Zll'OVU projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nalézací soud zjistil, že si obžalovaný Jindřich F., povoláním hudebník, 
opatřil od svych příbuzných 6 zlatých mincí (3 deseti- a 3 dvacetikoruny) 
a to směnou za 450 korun papímvých, aby s i z e z I a t é h 'o k o v u 
dal zh,otoviti umělé zuby, že však mincí k tomu účelu nepo'užil, 
nj"hrž je prodal za několik dní číšníkovi Allonsu T-ovi, o němž věděl, že 
je dále prodá, za 7&3 ll: (tedy se ziskem333 K), a že T. tytéž mince prodal 
ještě téhož dne jakémusi Emi!u K-ovi, o nčmž věděl, že obchoduje ke·
vovými penězi, za 900 K, tedy se ziskem 117 K. Dále zjisti!, že AIlons T. 
sám koupil 241 stříbrných marek a korun za 824 K a prodal je témuž K-ovi 
se ziskem 241 K za 1065 K, dále, že prodal K'-ovi i 10 stříbrných korun, 
které měl sám, po 4 K 50 h a že sprostředkoval pro něho ·od jistého lIo,sta 
z hotelu výměnou 100 K ve zlatě za 800 K v papírových penězích. Li
chavní soud vyslovil v rozsudku přesvědčení, že by jednání obou obžae 
lovaných zakládalo 'Objektivní skutkovlo,u podstatu 'přečinu řetězo,vého 
obchodu a pletich, kdyby bylo lze pokládati zlato a stříbro <at ražené či 
neražené) za předmět potřeby. Poněvadž však jsou oba ",o vy dle ná
hledu prvého 'Soudu zbožím přepycho'vým, které neslOUŽÍ přímo' ani ne
přímo k ukojení životních potřeb lidí a domácích zvířat, a, pokucl se jich 
užívá na př. v lékařství, dají se nahraditi lacinějšími kovy, sprosti! nalé
zací soud oba 'obžalované z obžaloby pro přečin dle § 11 Č. 4 lich. zák. 

Zmateční stížnlOst uplatňuje protiosvoboozujícímu vhoku zmateční dů
vod ČÍS. 9 a) § 281 tr. ř. Právem. Nemůže býti pochybnosti o· tom, že 
peníze, ať tuzemské, či cizozemské, kovové či papírové, IJokud vykoná
vají funkce peněz, t. j. pokud slouží za měřítko směnných hodnot jiuých 
statků, pokuď jsou měnidlem, platidlem a uchovatelem směuných hodnot, 
nelze pokládati za statky ú'kojné, sloužící přímé spotřebě lidské. V tomto 
svém určení jsou peníze vždy jen pro s tře ď k y,pomod nicM se pro
vádí přev'Od a oběh statků a úkojných předmětů potřeby, ale z nichž 
statky ty ani nevznikají ani se nemzmno",,"'jí. Pokud vykcnávají své ná
rouo'hosP'odářské funkce: ·nelze tudíž počítati peníze ani mezi ony věci, 

jichž se používá (jako na př. suroviny, pomocných látek, strojů a nástrOjŮ, 
obalů a t. d.) 'Při výrobě, uschování a zasílání statků úkojnych, a které 
takto aspoň nepřímo slouží k ukOjení potřeb lidí a zvířat domácích. Jinak 

v ~. ~ ou-li kovové mince vykonávati funkce peně~. 
jest tomu ovsem, Pl estaTI zené míře (při platech do ciziny) a sta
nebo, vykonávají-ll je len'lv

O 
o~~~ hledaným zbožím, které je v podobě 

valí-li se pro obs~h ~r,~he 10 zlatu a střibru nelze všeo.becně říci, že IS,O'U 
neražené stále vza:ne!sl~; 't obou hOjně v lékařstvÍ, stříbra jakO lé-

- - zOQtírn přepycha.vyrn: UZIV~ ~~vní formě i v roztocích (argentum mtr,l

čivého běžneho pro~tre~:, t . ke zhotovování zlatých plomb, prothes 
cum), zlata v zubmm el ,ars ~~, 'znam v průmyslu jaklol materiál ph 
a můstku,; ob~ ~OVY ~al\ř~~ I ťzl~t~ 'a stříbrné pláště kapesních bodme~, 
výrobě predmetu denJu ~o "Y, v ur C'I' ty' ch vrstvách obyvatelstva z du-

. '''b y o stolm naC!ll1 ' b . stříbrne pn or a ~ ,,' v'v ne' a užívané) oaou se upotre UJe 
. k' ch vseobecne rOzslre ' , "t' 

vodů hyg;lemC y, , k' b' růzmých předmětů, nespame UZl ec, 
také k účelům v.edeckym ~ v~~~t~ způso'bech použití sllouží oba kovy 
ných a potí ebnych. ~; vse(Ch

k 
tesnrovina) k ukojCní důležitých životních 

" bo neprlmo ja; o' § 1 I' b 'k buď pnmo ne , 'dměty potřeby ve smyslu IC . za .. 
potřeb lidí a jsou nes~?r~e /re edeným účelům všeobecně; stačí, že ilch 
Nevadí, že, se JIch n~u~lv,~ st ~;yvatelstva a že ukojují vzhledem k zv, k, 
takto upotrebuj~ zn~c;:;a d~a ~rčitých vrstev jejIch životní 'Potřeby. Vla,st
lo-stem a osobnm\na e ulm.. odep'r'ltl' proto že mohou býti v uěkterych 

, d 't potreby ne ze JIm ' ". " .. na st pre me u .., I ... " materiálem poněvad" pn nynel~l 
h . I azeny Illlym acmejSlm '" . k d ' 

případec , na 1f" hmot jsou spotřebitelé nuceni sahnoutJ I , raz-
nouzi o nahra,dm lat~~ "t' t' lotyčná životni potřeba ukojena. Z techto 
ším předmčtu:", ma- I rrvlné posouzení věci iest nutno ZjIStiti, byly-Ir 
úvah plyn~: ze, pr,o 1

SP't obchodování mince jako měnidlo a pl~,tJdloc 
v tomto pflpade p;ecme em 'ko v nich obsažený. V tomto pnpade 
ČJ šlo-li nabyvatel~m ,0l' dr~~:ktlv:i skutkovl)'u podstatu trestného čInu 
neuylo by lze vy OIlCI I dO 'h P této stránce se soud včcí nezab~val 

J < d v rozsudku uve ene o. o . ,) t k' lze z uvo u .. , " "'1 (také ne po stránce subjektJvm, a ze ne 
a po.třebných zjls~em neu:'JllI 
r.o:zhodnouti ve ve'Cl same. 

Čís. 681. 

žaláře nutno zostřiti tehdY, ide-li"o ná
Trest doživotního těžkého za'ko11a ze dne 15. listopadu 1867, CIS. 131 

hradní zostření ve smyslu § 3 

ř. zák. {Rozh. 7)e dne 7. ledna 1922, Kr I 1204/21.) 

, 'I' t 'm líčení 
N

· , " s ou d jaloo soud zrušovací vyhnve po US?I d 
e I v Y s S I . ·t I t ' do rozsudku porotmho sou II 

zma~,:č~Í stížnost~ ~á~~ol;;Ast~~; ~y~~ obžalovaní uznáni vi;!llými zlo
~; Jlcme ze ~ne Z. Xe a 194 a 195 tr. zák., zrušil napadeny :ozsud~k 
cmem ~oupeze po.dle ,§ 190,. b' lované každého k trestu těžkeho clO,ZI
ve výro~u ?, trestu,a o~hso'UdldJ ?mzapostem čtvrtletně a samovazbou v tem
vntního zalare, zostrene .o Je Ul 
nici s tvrdým ložem každoročně d'ne. 24. srpna. 

i 
Důvody: 

Opravný prostředek státniho' zastupitelstva, o:značenbý a~~k~ol~k~V~~;~ 
, , t ,., ťžnost jest vzhledem k svemu o s 

po. přlpade zrna ecm s I}" ' 'z t" stižnost státního zastupi-
teční stížností dle § 344 CIS. 12 tr. I. ma ecn. ' 



telstvÍ jest nctuvodněn·a. Na'padenÝI1l r·ozsudkem byli ·obžalovaní uznáni 
vinn:i'mi zločinem loupeže dle §§ 190, 194 a 195 tL zák, a byli oba dle 
§ 193 tr. zák. odsouzeni dOr dJo,životního těžkého žaláře. Soud nevyslovíl, 
že se tento trest náhradou za železa ve smyslu § 16 tr. zák., zrušen,á §em 3 
zákona ze dne 15, listopadu 1867, čís, 131 ř, záik" některým ze způsobů, . 
dle---záirorra-TfI"ím.ls""tl1Yth"' zostřuje:' Na oduvndnčno-ur uvádí s'e v r.ozsudko
v~rch dúvndech, že, ježto se jedná o doživotní těžký žalář, ~ostření ve 
smySlu S 50 tL zák, ,odpadá, Názor porotního soudu, jakoby zostření 
trestu doživotního těžkého žaláře bylo vzhledem k ustanovení § 50 tL zák. 
nepřípustným, je mylný. Jak zmateční stí'žnost, lo!pírajíc se o důvod zma
tečností ve smyslu § 344 čís. 12 tL ř., správně dovozuje, nejedná se tu 
o zostření trestu dle § 19 tL zák., které by arci bylo ne'přípushlO, nýbrž 
o náhradu za držení odsouzence k tě~kému žaláři· v železech ve smyslu 
§ lG tL zák., předepsanou §em 3 zákona ze dne 15. listopadU! 1867, čís. 131 
ř. zák" jímž držení odsouzenců k trestu těžkého žaláře v železech bylo 
odstraněno. Ustamo!vení § 3 cito,vaného zákona jest obligatorní a má místo 
i v takových případech, v nichž uložen byl trest doživotního těžkého· 
žaláře. Teprve tímto !náhradním wstřením dosahuje trest ,onoho stupne, 
který má na zřeteli § 16 tr. zák. Nezostřil-Ii tudíž porotní soud trestu, 
obžalovaným ulo!ženého, vyřkl trest, který nedosahuje stupně § 16 tr. 
zák: a překročíl následkem právního omylu ve prospěch obžalovaných 
svoji trestní pravomoc. Je tedy jeho výrok o trestu v tom směru zmatečný 
dle § 344 čís. 12 tr. ř., pročež bylo zmate6ní stížnosti vyhověti. 

Čís. 682 .• 

Předražováni ,(zákon ze dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n.). 
Zákaz, použit! mimořádného práva zmlrňovácího a přeměňovaciho 

vztahuje se na přestupky, pokud obsaženy jsou v §§ 2-5 a 7-12 
Iich. zák. 

(I~ozh. ze due 7. ledna 1922, Kr II 17!21.) 

. Ne j v y Š š í s ou' d jakc· soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateoní stížnosti státního zastupitelství do rozsudku lichevního soudu při 
krajském soudu v Uher. lfradišti ze dne 22. HstO'padu 1920, pokud jím 
byla obžalovaná uznána vinnou přestupkem předražování podle § 7 od
stavec prvý zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. a 'Ods.ouzena 
podle tého,ž' § s pO'u'žitím § 260 b) tr. Zák., do tuhého vězení na 8 dní, 
z(lstřeného jedním tvrdým ložem, zrušil napadený rozsudek ve výmku 
o trestu ua svobodě 'a odsoudil obžaloval1l1oru p·odle § .7 ,odstavec první 
zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. k trestu tuhého vězení 
na 14 dnÍ. 

Důvody: 

Napadeným rozsudkem uznána byla obžaLo,vaná vinnou přestupkem 
dle § 7 čís. 1 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. Trest byl 
jí vyměřen dle ,téhož zákonného u-stanovení tuhým vězením na 8 dní, 
zostřeným tvrdým Ložem, tudíž pod záko·rmou sazbou treslní, stanovenou 
na dob" od 14 dní do 6 měsíců. Při výměře trestu použito bylo, § 260 b) 

. ,'. '. dňuie rO-lsudek tento po~tup 1lalézacího s?udu tí.!ll' že s~ 
tL za-k. a ~o~~~o ákona o trestání válečné lichvy nev~ztah~Je na prestupl:~, 
.us!anO~~l~~,~ . ~ 20 zákona. ze dne 17. října 1919, ClS. 5~1 sb. z. a n., P;I
jeZDOp.:y~" .11> .>du'ho I?) přeměňovacího práva dle 'o' 260 b) tL z~~: 
p'ouŠteJl P'OUZltI ra e ~. v~ ad že nebyl trest vyměřen pod ne]lllZSl "--~~d~o:hÍllí.,ohžal:?'i'~néhO 'pro pnp" , ~ v V'I I' '"' . ud 

_., '., 'J ,'<.:toT:cm ,při výměiře trestu prektro:cl' nal eza.c1 :'>00." 
sazbou trestTIl: S;J m PCt-- :l-t > právomoc 'pokud se týče meze jemu pn-

I PochVbne svou rcs lil 1, ." t' t't'h za zec a ne .,' ".: VV 'ho l' dlužno zmateční stlznos' 1 s a nt Ú' -
v ., 'h prava plcmenovacl ' , t" 'ť '" 

sluseJJCl o ; ., . k tomu dovolává duvndu zrna ecnos 1 V,,-: 
stupitelstvÍ, k!~r.1 se pr~tl V:yI o t~ plné oprávnění. Prvním 'odstavcem § lú 
smyslu § 281 e1S. 1~ tr. L, pr~~a ~imořádného práva zmírňovacího i pí'C
Bch. zák?na v!lou~eno Jeí liZ r n t r e s t n é čin y, uvedené v §§ 2-:,~. a 
měúovaclho, pn Od~ouVzenl ~ n' vztahuj'e se ďle toho na všechny. cmy 

? t >1 OŽ zákona y ouce 1" ' , h b • . p. e 
1-1" Cl' > . > .·t >. h §" tedy zcela nepoc y nc 1 na r-
trestné ve S~ys~ ?r~ve o~~~~a~~cfrOz;~dek k> odůvodnění postupu nalé
stupky. Nepn

p
,: ne .• ?V' .tanovení' 11 z,;kona ze dne 17. října 1919, 

'h soud)] 'jlfedev Slm us .> > > J I' t' t 1sta-zaCl o . d ~ ., 'h Q> řízení mand'atmm. e-,l 1m 'o' 1 , .' 567 sh z a n pOle naVaj1C1 o ' . ' k .> t > by 
ClS, , . " d ., t'': §em 6 téhož zákona oznaceno Ja o P~lP·US ne, 
noven;l11, p:.~ku o se, ;'c." b I trest vězení ,nejvýše jednoho. te'h~od~~, pa~ 
trestmm Pllkazen; uj~zen. y k příslušnosti lichevních soudl(r nalezl lake 
nes!mÍ birti přehle~~1U o, .ze. zákonúm' nebo nařízením, vydaným .Q,d P 0-

trestní říZ~l1í pr~ fmy P~~~lCi by zásohování obyvatelstva bylo zabez
č á t k II va~ky • 0:;n~, rá,~ěUio, (první odstavec § 1 cit. zákona), !edy 
pečeno a 'predraz:oVctlll z~b nařízení ze dne 24 března 1917, čís. 131 L z., 
i tre-:t~né 'č!n;v ve,,;,:m~sl~l~í~~jších která užití mimo.řádného práv,: zmÍrúQ-

~~cr~~p:d;ř~r:;~~~~~~íh~ ještě !,~VYI~Č~~al~'é~~~ea d~ís~~C~ev;~a~ap,~~e~!~ 
pod sazbou t:~st~ c~ral~a,~~~~ ~~,~'on:, dle ~ěhož není lodvolání ,:,ylou~".no 
na ustanovem :-i 2 ~'I . "~d ého práva zmírňovacího n'ebo premeno
tím že soud nep,OUZI mllliora n, ,. ," ~ e ř e j n é 111 II 

va~í1lO: Smysl tohoto l1st~no~epí nem~~~s~~~~ uie~e~~~ Z~e;ylo_li soudem 
ž a Job c i je dO\1~.~eno, o~ vo ~~ ~~e~a zřejmě Srtanove~a býti úchylka ze 
onoho pr>áva pOUZ1l0; ;r:<el~8; t • dle něhož může odvoláuí v neprospěch 
všenbecneho ust,a~ove~l ~. tr'hr;, kciyž k mimlo,řádnému zmírnění nebo 
obžalovaného byb pod ano jen e Qy, 
přeměně trestu c!ošlo. 

Čís. 683. 

·'11 • 'm svy' ch povinností Zodpovědnost řidiče posunování, zVýSl • i porusem 

n~bezpeči srážky. kl d > k trestu 
Pokud nelze tu přiznati !>odmmečný od a ' vy onu ' . 

'Rozh. ze dne 9. ledna 1922, K'r I 19/Z1.) 

N' , • 'o liTI iako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líč~ní zm2: 

~~č~~~I~~n~s~~p~ab}~al~~~~J~ž d~Yr~!:i'~~~t~r~~5!E~i;~~vi:~~im 11~~1 
bezpecnosÍl zlv'qta dle §S >33~ a 3"1 btr.

l
. .: > dmínečnýod'klad trestu. 

odvolání téhož z výToiku, jlm·z mu ne y pnzn~n po . 



Důvody: 

.. Zm~teční stíž.~ost DbžaLo.va~ého dovolává: se § 281 čís. 9 a), b) tr. L. 
pJ ovedena Jest vsak Jen ve smeru prvuvedeném. Tvrdí 'že· stážku zavÍnil 
sběh~11o'Gll-{}k~lno,stí,částečně též OpOmenutí ~sob-třetích, ,.oz' 
s~dek ~ak ze Jest, pravn~,pochybenýmc 'Pokud shledává na~talými osud
nyml nasledky ~razky ostezo,:at~le vllmym a okol'nosti, jím samým v d~
V~,d~ch .,::ytknute, nezp~~ob,ll~rrn' by vmu jeho. vyloučily. VÝvIQ,dům Zma
tccm s~lznosh n:~ze -pnsvedcltI. Nesprávné j'est již tvrzení stížnosti, že 
~?dp?vednost ~t~zovatel:nva dle §§ 335, 337 tr. zák. za jeho. postup při 
:lzelll posun,ovalll nastah by mohla jen tehdy, kdyby si byl býval vědom 
ze v t;, dobe může ~a p;~ní koleji jeti oSlobní vla!k a že strojvůd,ee posu~ 
~ovane~o v!~ku, n,~n muze par·ostrojem naraziti. V důvodech rozsudku 
clto:,ane -nanz,:nl~lS. 1. 2. odstavec druhý předpisů pro slutbu posuno
V~Cl za~azuJe ndlce posunová~~, a)ín: b~l v tomto přÍ'padě ,oh-žalovan}", 
po.starah s.e o to. by ?ebylo zadne plekažky proti 'Pohyb-u, jenž se má 
;ykon~tL Z toho vyplyvala pov.mnost obžalovaného. aby se před zapo~ 
cetlm Jlzdy. mformovaI 10· slt~acl, lim spíše, an věděl, že druhá kolej, pro pra
Vl~elny ':~Jezd vl~,ku určena, bYla již po delší dobu ,pro přestavbu nejízuiiá 
~ . ze ti~dlZ vlak el~., 11 pr~videlným způso·bem do stanice vjeti nemMe. 
fi,m dano. Jest i veooml, ze vlak čís. 11 m Ů že vjeti i na l<Jo.lej čís. 1 
Jezto ~oleJ 3 ,bYla zastaven~ ~lakem čís. 412, a tvrzení stěžovatelovo, ž~ 
:rlak c. 11 mel .vleh ~a 'koleji c. 4, nemá op·ory ve s'pisech. Že vjezd vlaku 
CIS. p na k~I~JI prve nebyl obžalovanému jako řidíči po,sunová'ní zvláště 
~>z~amen. n:uze snad opodstatniti spoluzo,dpovědnost želczni,čních orgánů 
Jl~lYC~J nemuže I v~a'k vyI'oučit~ vinu' stěžovatelovu, jenž byl sám zvláštním 
?1 edPlsem zavaz,an, aby :,e pred započetím posunování o situaci bezpečně 
Illfo,rn:o,vaL Take teh~y J:oueí ,cCulllelenice. jež bránila rozhledu, a výji
mec?e k~uz~O'sti kole]!. J~Z zdrzovala účinky brzdění. nemlrž'e se obžalo
V,~~y s us·pec~em". d'o.volava!i" JeH? sám opro-ti nařízení Č. 1, 2, čís. 1-
~d~~a:,ec. druhy pn P?sUnOVa~i lll;ustil se na VOze služebním (na: zevnější 
:tra~e ,zahybu) tak. ze mu prehlcdnutí pOhybů, je,ž bylo vykonat~ bylo 
za9;aneno., Chumelemce ~ kluzlm~t lmlejí ovšem snad spoluzapříčinily 
sraZiku~ avs'tk Jen pot:ud. ze stroJ;udci a brzdaři znemožnily- vča'sné za
s!av:'lll vlaku, kdyz ti t o, seznav se nesprávné postavení vyhýbky čís 27 
hl:deh mo~nému. nebez~ečí zabrániti. Ostatně i stížností nápa·dený nám; 
r.o~sudk~, ze obzalova'ny,kdYby si již sám byl nemohl sjedmti spolehlivě 
ji~tO.t;v" ze v posun~vací jízdě není překážky, neměl připustiti. ahy stroj 
PI enzdel. hr~l11~l~ ma Svou iopo<ru v čís. 1, 1, bod 24 citované instrukce. 
~~ukazuje-h strznost na 10, že se· správa dráhy viděla pohnutlo.u i lÍné 
z:ize~3.e pro .. ,:eZ<lchovávání předpisu při příležitosti srážky pok~to';ati; 
preh!izi, Jak jlZ shora bylo naznačeno. že zákon tresce dle -'.' 335 "7 tr zark . . 'v, • , ~~ ,ó.) 
.' .. '. 1 Jen z v ~ sen 1 Js~ouclho nebezpečí, takže 'OdsouzenÍ' ,olbža}ov'aného 
jest :1 te~dy plO. zakon'u oduvodněno. když zjištěno jest, že porušení po vin
n?sli obzalo-va,:ým stalo se i ,len jednou z vice příčin. přivodivších osudné 
nasledky pro tdosuo.u bezpecnost lidí. 

Po~~d odv-olání obžalovaného Směřuje do výroku k terým -odepřen 
bYl stez?Vate!i. Plo.dn;!něr;ý odklad trestu, má tento výr~k plnou oporu Ve 
skutkovem deji, v~!icenem~ .. roz;u?ku. Podmínečné odsouzení nutno totiž 
obmezlÍI Jen na pnpady vYJlmeclle, odůvodněné velmi .'lá'važn)'rmi okol-
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uostmi a zvláště podstatn'ý'mi důvody, z nichž by se dalo souditi na to, že 
obžalovaný povede v0udoucnu pořádný živ<lt, a že 'U něho výko.nu trestu 

- - nebude. zapo.fřebL TWkovýchtn ·okolností tu však není. Povaha trestného 
činu. obžalovaným spáchaného, dokazuje, že jest trestný tento čin po~u' 
zovati s hlediska přísnějšího. ježto stěžovatel hrubým způsooem porušil 
svou povinnost, ač mu dosah jeho jednání jako zkušenému muži musil býti 
znám. S ohledem na veřejnou bezpečnost nutno· na obžalovaném.bezpod
mínečně žádati. by konal svou po,vinnost. Odvolává-li se stěžovatel na to, 
že je dosud zacho\ralym, nutno poukázati právě k povaze jeho činu, pro 
který byl odsouzen, a k té oko·lnosti, že zachovalost. či vlastně řádný 
živ-ot zákonům se nepříčící, je toliko ,občanskou povinností. 'Ježto tu·dii 
obžalovaný, který měl úřad svůj co nejsvědomitěji vykonávati, nedbal 
svýeh povinností a porušil je způsobem nanejvýše nedbalým. při čemž 
jednání jeho mělo v zápětí 'poranění mnoha osob a velkou materielní škodu, 
neize od něho o,čekávati, že by svou výše uvedenou p.ovahu ovládl, a že 
by se pOlepšil bez výkonu trestu. 

Čís. 684. 

Vypláchnutí pochvy těhotné ženy vlažnou vodon, phidsevzatéporod:ni 
bábou, zakládá skntkovon podstatn přečinn dle § 335 tr. zák., vz~šla.Ii . tím 
smrt těhotné. 

Podminěného odkladu Výkonu trestu nelze tu použiti. 

{Rozh. ze dne 9. ledna 1922, Kr I 108/21.) 

Ne j v y Š š í s o. u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalované do rozsudku krajs:kého soudil v Ces. Lípě ze 
dne 24. listopadu 1920, pok'ud:.jÍm byla stěžovatelka uznána vinnou pře
činem dle § 335 tr. zák. a zamítl v neveřejném sezení ·odvolání její do 
výr.oku, jímž jí nebyl přiznán podmínečný odklad výkonu trestu. 

Důvody: 

Uplatňujíc důvod zmatečnosti ve smyslu ,~ 281 čís. 9a lL ř. namítá 
zmateční stížnost; že vypláchnutí pochvy těhotné ženy vlažnou· vodou 
není vůbec činem trestným, že ncoh'r,ožuje života těhotné a že nebylo 
n,kdy slyšeti, že by bylo přivodilo smrt některé těhotné, ačk,oH stěží Imce 
některá žena. která též v těhotenství z důvodu čistotnosti opětně hy se ne
vypl~cho·vala. Stfžnost se dovolává výrokn soudního znalce MUDra K-a 
při hlavním přelíčeni. dle něhož případy, kdy vypláchnutí pochvy mělo za 
následek vzdušnou embolii a po ní smrt, jslOu v 'Praxi oj-ediuělé a se velmi 
zřidka vyskytuH, a ďle něruož znalci samému, ačkoli pus·obí již přes 20 let 
jako praktický lékař 'a perodník, se podobný přípaď dosud nenaskytl. 
StíŽl1ostdovozuje, že stěž·oNa,telka ani jako pmodní bába a přes předpisy. 
'platné pro 'Ošetřování těhotných, nemóhla. tím méně musila věděti. žehy 
z bezvýznamného vyplácbnutí pochvy těblotné ženy vlažnou vodou mohla 
vzejíti její smrt Marta P-ová trpěla prý mimo to bílým tokem a naříkala 
na bolesti, stěžovatelka prý se proto již ,důvodů hygieny a čistotnosti do
mnívala, že smí bez nebezpečí pro pacientku sáhnouti k teplému vyplách-
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nutí. Jedná Pl""}' se tudíž o. nešťastnou, nevysvětlitelnou, mezi tisíci S-:1tya 

jednou se vyskytující náho,du, která nes-padá pod trestní zákon. Námitka 
jí' he'lnQds.taiIla.----'T~-'<;;J.~g _prAvda,. že. rnz,hQdQyací důvody.napadeného .roz
sudku neuvádějí posudku soudních znalců Dra M. a Dra K. v tom z~el11, 
v němž posudek dle protokolu o hlavním přelíčení jimi hyl podán, 'neboť 
ani jeden ani druhý z nich ncprohlásil, že stěžovatelka následkem svého 
školení musila míti vědomos!..o následcích podobného. vypláchnutí pochvy, 
jaképmvedla '!1a Mal tě P-o·vé. V důsledku toho zachází příliš daleko i 
rozsudkový. závěr, dle něhož prý stěžovatelka následkem svého šk!olení 
véděla, že takovéto vypláchnutí pochvy může míti v zápětí vznik vzdušné 
embolie se smrtelným výsledkem. Než, nehledíc k tomu, že zmateční stíž
nost v tomto směru důvodu zmate,čnosti dle § 281 Us. 5 tr. ř. neuplatňuje, 
nedotýká se ona vada rozsudku' s:kutečnosti pm právní P!osouzení případu 
r.ozhodné. Není( pojmovým znakem jednání neb opomenutí, (restného ve 
smyslu § 335 tr. zák. ani 'Plná věd o m o st vinníka, že z jeho počínání 
mfIže vzniknouti ohrožení 'života, zdraví nebo tělesné bezpečno·sti lidské 
při voděním u r čit é h o, pře s n č v y mez e n é h.o nás led k u, tedy 
v TOmto případě právě vznikem vzdušné embolie, tím méně pak je poj
movým předpokladem přečinu ve smyslu § 335 tr. zák., by vinník před
vídal či dcJkonce vědě!, že z jeho počínání může vzejíti smrt člo·věka. Již 
sámdoslo,v § 335 tr. zák. nasvědčuje zcela jasně správnosti názoru, dle 
něhož piedevším ke skntkové podstatě ať přestupku či přečinu ve smyslu 
tohoto zákonného ustanovení stačí, mohl-li vinník .nahlédnouti, že jeho 
jednání neb npomenutí je způ'Sobílé, přivoditi nebo zvětšiti nebezpečí pro 
lidský ži\Oot, zdraví nebo tělesnou bezpečnost v ů b e c, a dle něhož smrt 
člověka je jen objektivním předp.okladem trestn·osti o·noho jednání neh 
o[>omenutí jako přečinu bez ohledu na to, zda· ji vinník ja:ko následek svého 
počínání předvídal čili nic. Rozsudek dospívá k závěru, že stčžovatelka 
mohla ,m]o nebezpečí nahlédnouti dle svého povolání a dle své žiVnosti. 
V rozhodovacích důvodech rozsudku zdůrazňnje se odborné školení stě
žovatelčino, na základě něhož věděla, že je zakázáno, prováděti na těhot
ných vyplachování pochvy. Toto zjištění čerpáno je z p,osudku soudních 
znalcú, kteří 'Při tom měli zřejmě na mysli ustanovení služebních před
pisfI pro porodní báby dle nařízení ministerstva vnitra ze dne 10. září 
1897, čís. 216 ř. z., dle nčllOŽ nesmí porodní bába, vyjímaje zvláštní přikaz 
lékařský, prováděti vyplachování p(}]'odních prúchodú. Tento výslovúý, 
jako,uk'oli pochybnost vylučující zákaz rnusil, při nejmenším však mohl 
dáti stěžovatelce nahlédnouti, že vypláchnutí 'Pochvy těhotné ženy je za 
vŠ'ech okollll'OStí způsobilým, přivoditi nebezpečí pro její život, zdraví nebo 
tělesnou bezpečno,si, a že je právě proto porodním bábám zapovězeno, 
pro,váděti je bez zvláštního příkazu lékařova. Jednala-li tudiž proti tomuto 
zákazu, nese zodpovědnost nejen za nemoc, která jejím pO'čínánim' li Marty 
P-ové přivoděna byla, nýbrž i za smrt, která jí z počinání toho vzešia. 
Nesejde na tom, že se snad podobné případy dle soudního znalce Dra K-a 
vyskytují jen Ojediněle a velmi zříclka. Stačí, že dle rozsudkového zjištěni, 
z3'kládajícího se na pa,sudku obou soudních znaleu, vyplác11l1'l1'tí poc.hvy 
vzdušnou embolii za následek míti múže a že v přítomném případě vy
pláchnutím flochvy Marty P-ové přeásevzatým stěžovatelkou vzdušná 
embolie skutečně vznikla. Je pak samozřejmo, že ani okolnosti, za nichž 
stěž·ovatelka dle své obhajoby a dle tvrzení zmateční stížnosti provedla 
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vypláchnutí fochvy Ll Marty P..,o,vé, která pr:\' trpěla bílJřm t'okem a na,
řikala na bolesti, ne.opravňovaly stěžovatelku 'k jejímu zákroku; jmenovItě 

..... -v- tom-př·ípadě bylo její povinností, ve smyslu citovaných služebních před
pisú pro po-ro'dnÍ báby zdržeti se iakéhokoli ošetř-ování chorobného stavll 
jmenované vúbec a neprováděti na ní zejména vyplachOvání _pochvy bez 
zvláštního příkazu' lékařo'va. 

Při rozhodování 'O tom, má-li h}rti použit.o- zákona o podmíne'čném 
odkladu trestu ve prospěch obžalo.vallé nutno míti na zřeteli, že podle 
úmyslu zákonodárcova a znění zákona žádný druh trestnS"ch činú není 
vyloučen z podmíněného odsomení. V první, řadě dlužno však přihlíželi 
k IOsobnosti a osobním poměrům vinníka, poněvadž s tohoto hlediska lze 
spolehlIvě posouditi, zda lze dúvodně očekávati, že odso'uzený povede 
pořádn~r život a že tudíž není -potřebi vfrkonu trestu. Ovše,m ale zákon 
žádá po,ctstatné, zvláštního zřetele hodné důvody. Takových. však v tomto 
případě není. Bovaha trestného činu oMalované dokaznje, že jest jej po
suzovati s hlediska přísnějšíllO, ježto stěžovatelka prohřešila Se proti ulo
žen~'111 jí povinnostem hr'ubým způsobem, ač dosah jednání jako zkoušená 
porodní babička musila předvídati. Obžalovaná, která měla svou povin
noet co nejsvědomitěji vykonávati, nedbala povinností svých, ježto přímo 
oproti před'pisům vyplachovala pochvu ženy těhotué v prvních měsících, 
a porušila povinnostI, tyto přímo hazardním zp-ůsobem, při čemž, přiše.l na 
zmar i lidský život. Jeduání toto dokaZUje, že obžalovaná není s to bez 
výk'emu trestu se pOlepšiti. ' 

Čis. 685. 

Zákon o Iiohvě li'" dne 12. října 1914, čis. 275 ř. zák. nebyl zrušen li
cheynim zákonem ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. 

<Rozh. ze dne 9. ledna 1922, Kr' II 14/21.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud, zrušovací vyhověl po ústním líčení' zma
teční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku zemského trestního 
soudu v ~rně ze dne 18. listopadu 1920, jímž byl o.bžalovaný spf/oštěn 
dle § 259 c. 3 Ir. ř. z obžalo'by pro přečin lichvy ve smyslu II 4 čís. 1 cís. 
nař. ze dne 12. října 1914, čís. 275 ř. z., zmši! mipadený rozsudek a vrátil 
věc soudu nalézacímu, by ji znovu projednal a rozhodl _ mimo' jiné 
z těchto . 

d ů \. o d ú: 

vCc- ~'c t?če předev:-šÍm nám'ltky, uplatň-ované obžalovaným' v tom 
S1!lerU, ze zaklon!o lichvě ze dne 12. října 1914, čís. 275 ř. z. byl Ú'ušen 
zakonem ?, trestání válečné lichvy ze dne 17. října .1919, čís. 568 sb. z. 
a,n., ,kt,eryzt~ vstoupil prý ua místo onoho zákona, nelze námitce této 
p:lsvedcltl. Za:kon onen nahrazuje totiž, jak vysvítá z § 11 téhož zákona, 
z~kon ze d,ne 2.8. května 1881, čís. 47 ř. z., jenž neodpovídal přítomné "obě. 
OKloJno?t, ze zako·n o lichvě z roku 1914 vyšel v době válečné, jest docela 
na,hodIla. ~Mo císařské nařízení nebylo vyvoláno sn"d vále,čnými po
mery, ,p,ředmět i účel jeho jest jiný, než-Ii zákona o válečné lichvě. Usta-
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novení onoho zákona jsŮ'u obdocná jako ustanovení s!~r.éhlo ,z,~kon~ ~ r?KU 
1881 ohledně odpome·ci proti nepoctivému postupu pn Jeclnamch uvermch. 
Jcst-tmlfž-i-teml€HGe-obouzákonÍ! úplně jiná. . 

Čís. 686. 

Předražování (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.~ 
Pro skutkovou podstatu řetězového obchodu jest lhostejno, ze ~a. 

chatel původně koupil předměty potřeby v úmy~l~ by je prodal ~" ~vem 
<lbchodě a teprve později se rozhodl pro odbyh IIC~ způso~~m, lle!,z ne· 
odpovídá řádnému obchodování. úmysl, obchodovah ~e zbozn~ zp?sobe~ 
nereelním, zračiti se milže zejména v nákupu takoveho mnozstvI ZbOZl, 
pro něž pachatel neměl odbytu. 

(Rozh. ze dne 9. ledna 1922, Kr II 67/21.) 

Ne j v y Š š í s·o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení zm~~ 
teční stížnosti státního zástupitelství do rozsudku li~h:vmho so;,du pr~ 
zemském soudu v Opavě ze dne 30. listopadu 1920, llmz bYh obzalovam 
spwštěni podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro přečin ?le § II .Čís. 4 z~k. 
ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., zrušil napadeny mzsu'dek a vratll 
věc soudu nalézacimu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dle rozhodovacích důvodů napadeného rozsudku spros!i1 nalézací soud 
.obžalované obchoáníky l!osefa P-a a Rudolfa S-a, z ob"aloby pro Jlřečin 
řetězového'obchodu ve smyslu § 11 čís. 4 zákona ze ct.ne 17. říjn: 1~19, 
čís. 568 sb. z. a n. hlavně z toho důvodu, že petrolej, IImI '! nmozs~vI 8č 
Jlokud se týče 2 sudÍ! koupený, prodali dále jinémuobchodmku, Jlone.,:a~z 
proň nenalezli 'odbytu ve svých vlastních 'Obchodech a bylo nebeZJleCI, ze 
na n:.em 'unikánÍ'll a vypařováním značně ztratí, dále proto, že nes~!eda~ 
zisk jehož prodejem petroleje docílili, neJlřiměřeným a nedospěl tudlz am 
k zivěru, že by následkem zisku toho bylo' došlo~ ke, zdražení Jletrole~e 
nad cenu, jinak v drobném obchodě obvyk;lou. ,Nalezac1 sou~. ne,nahy~ n~
'sledkem toho ani přesvědčení, že se obžalovam puslllr do neJ"k~ch »ret<;
zových pletic11« nebo že si opatřili petrolej v nevřimčřeně vel~~m,::noz
sIví v úmyslu, by jím provozo,~ali řetězový Ohc~o'd. Z~~tecm sllzno.;;t 
namítá, upla:tňuiic důvod zmatecnosti ve smyslu , ,28~ CIS. 9 a) ~r. !:' 
'právem, že sPlošťuiící výrok s,?očív~á ?a mylném,,, pT~avm:n DOs.o~zem pr~
padu. Především není pojmovym p;edP~klade~ retez?."e~o, obchodu, by 
vachatel choval již v (]obě koupě predmetu potreby pnmy umysl, pwv~
zovati koupeným zbožím obchod řetězový. Dokonce můž~ se I obchod~Ik 
z povolání státi vinným 'přečinem řetězového obchodu take tehdy, k9U ]JI:h 
předmět potřeby původně v úmyslu, pmcJávati jej ve svér;r ,?bchode zPu~ 
'Sobem, srovnávajícím se s pravidly ~ řádnéh?, obc~odovalll, a P?J1!!e,-l1 
teprve později úmysl, naložiti k:o-~penym zbozlm zpusoh~m: vy bOCUJl~In; 
z kolejí 'pravidelného obchodovam, takovým, ktery Jednam leh~ dodav a 
rázu zbytečného a hospodářsky škodlivého vsunutí se meZI vymbce a 
,spotřebitele, prodloužení nebo stižení přechkl,du předimětn potřtlby d·o 
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spotřebY. Obža'IIONaní ko.upili petrolej dle zjevného přesvědčení nalézaciho· 
soudu arci původně za tím účelem, by. jej pr.odávali, jak bylo dle stížnosti 
i jejich povinností, V0 svých obchodech přím.o spo,třebitelům. Než zma-

~ ~.~ ~t6Gnj stížnost namítá případně, že nebylo nutno, aby byli hromadili zboží, 
pro něž neměli 'Odbytu. I\lozsudek snaží se sice dovoditi, že si petrolej ne
opatřili v množství nepřiměřeném. Než skutková zjištění samotnéhO' roz
sudkn nasvědéu'iíopaku: obžalovaný P. koupil petroleje v únoru 8 sudil, 
S. pak dne 13. kvělna dva sudy. R'ozsudek zjišfuje, že z jara byla místní 
potřeba pelmleje stále víc a více kryta jmenovitě lacinějším 'pruským 
petrolejem, doprav,cvaným podloudně, a že 'obcí, kde obchodoval S., zů
stalo ležeti dolkonce !O8 kg petroleje, přiděleného jí na lístky. U P. padá 
tu na váhu poměrně zvlášf značné množství petroleje, jím v pozdní zimní 
áoM koupeného, u S-a pak okolno'st, že všechen petrolej, jím dne 13. 
kvetna koupený, již dne 7. června dále prodal. Nebezpečí ztráty, na něž 
ve prospěch obžalovaných poukaZUjí rozhodovací dŮVOdy rozsudku, při
vodili tudíž sami oním, jakstižnost zdůrazňuje, zbytečným hr·omaděoím 
zboží, pro nčž neměli odbytU'; dlužno arci předpokládati, že jím dotyčné 
poměry byly známy nebo jimi předvídány býti mohly. Skutečnost, zjištěná 
rovněž ro,zsudkem, že v L., kam obŽalovaní petrolej obchodníku Fran
tišku tI-(wi proda.!i, byl v téže době nedostatek petroleje, má pm právní 
posouzení případu značný význam, jako ziev, který může zvlášť pádně 
nasvědčovati správnosti závěru, že podobným jednáním obžalova
ných zaviňuje se nedostatek předmětů potřeby t.oho kterého druhu 
v jednotlivých místech nebo krajích zatím co se jich současně jinde hr'O
madí zbytečné zásoby, čímž se arci přechod jich ,do spotřeby zdražuje 
neh asploň stěžuje. S tohoto hlediska nabývá p,ak i jednání obžalo'vaných 
zcela jiného rázu, než který mu přikládá rozsudek, a tím naopak pozbývá 
vší podstaty iOzsudkový závěr, dle něhož prý .obžalovaní pmdejem petro
leje z místa, kde nemohl nalézti odbytu, do jiného' místa, Ikde pano'vala 
velká potřeba petroleje, jej ani neodňali vešk"renstv'w ani tím nepřeďse
vzali jednání náflodoho'Spodářsky škodlivého . .Tak stížnost clále rovněž 
správně zdůlazňuje, není ani docílení' zisku pOjmovým znakem řetězo
'.ého obchndu, tím n1élíe~{)vŠerrt'd6cí1ení ziskl.lnepřiměře~riéfio:~~Nefil·em, 
úálik tiomu, žese~přiřetězovémobchudě~zpifsobfi:6s1;·s·tíípiíOvati cenu 
předmětu potřeby; již pOjmově předpiokládá tak, že při něm způsobilost 

, tu zvlášl zjišlovati vůbec zapotřebí není, je nepochybno, že se jednáním 
obžalo'vaných zb.oŽí zdražilo na 1 kg o LlS, o niž pero-Iej, koupený po 
10 K 20 h a prodaný 'PO II K 20 h, za 1 kg, dráže prodávali, stižnost pak 
nikoH nepřípadně poukazuje i k té okolnosti, že prodali petrolej obchod
níku, který jej pak dále zajisté prodával na po·dkladě oeny, jím obžalo
vaným zaplacené. 

Čís, 687. 

Předražování (zákon z,e dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Tabák není předmětem přepychovým. 

{Rozh. ze dne 12. ledna 1922, Kr I 604/20.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku lichevníruo sOiuclu při krajském 

Trestňl rozhodnutí. IV. 2 
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soudu v Hradci Králové ze dne 31. května 1920, pokud jím bYl stěžovatel 
uznán vinným Dře~,tupkem předražování dle § 7 čís. ľ zákona ze dne 17. 
října 1919, čís. 568 sb. z. a n. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti čís. 9 a), b) správně 
jen 9 a) § 281 tr. ř. Namítá, že jednání obžalovaného. v rozsuclku zjištěné 
~ nedovlolený prodej cigaret a tabáku na nádraží ~ K. nezakládá vÍlbe~ 
tr~stného činu, přikázaného k potrestání soudům, nýbrž jen přestupek 
d~chocUkovy. Tabák nelze pokládati za předmět potřeby vůbec, poněvadž 
zakon rozumí potřebou jen po,(řeby životní, prn každého nezbytné, ~ 
stížnost je nazývá potřebnostmi ~ nikoliv taktOvé, bez nichž tisicc lidi 
dobře může žíti ,(na př. lmřivo), dle stížnosti potřeby v širším smyslu. 
Tabák prodávaný pod rukou je zbožím přepychovým není předmětem 
potřeby, neboť potřebu iohyvatclstva v knuření určuje' stát autoritativně 
přídělem kuřiva na lístky. Jde tu o předmět zvláštní obliby, a cenu, 1"0-
ž,adovanou za takovou vě'C, nelze nikdy pokládati za zřejmě přemrštěnou. 
Ceny taMkové režie platí pw řádný, legitimní obchod, v obchodu pod 
rukou platí ceny za zboží přepychové. Stížnost není odůviodněna. Rozli
šování její mezi potřebami v šir,š'Írn a potřebnostmi v užším smyslu je 
úplně libovolné. Zákon lichevní právě tak jako cís. nař. ze dne 24. března 
1917, čís. 131 ř. zák. nechrání, na ro"dí! od dřívějších lichevníoh 'předpisů 
jen 'P.ředmětů nezbytné potřeby, nýbrž předmětypoHehy vůbec; prot~ 
mluvl v § 1 prostě:o žiV10tních nikoli nutných životních potřebách a odpírá 
vlastnost předmětu potřeby pouze takovým věcem, kterých vůbec nelze 
užíti pro potřeby lidí a domácích zvířat, tedy zejména předmětům přepy
chovým, které neslouží žádné živMní potřebě. K těm však nelze 'počítati 
ani t:,~~k ani kuřivo ,vůbec, již z toho důvodu, že se staly pm své fysiolo
g,lcke ucm~.y a ne menč pr:O' příznivý vliv na duševní činnost a na zviršenÍ 
SIly odporu proti tělesným námahám a strádáním dokonce nezbytnou 
životní potřebou pm velknu část obyvatelstva. Ze značná část 'Obyva
telstva mÍlie kouření pn,strádati, je lhostejno, poněvadž zákon chrání vše
cky věci sloužící životním !Jotřebám lidí bez rozdílu,užívají-li jich všichni 
ne,bo, jen, některá část. Ani t"bák, ptodávaný v obchodě poko'U'tním, -nepře
st".".a ,bY!i předmětem potřeby, jakmile slouží k ukojení životní potřeby 
kuraiku. Ze by tomu tak v tomto případě nebylo, stížnost sama netvrdí. 
Státní příděl kuřiva, určující rozsah pot ř e b y jednotlivébio kuřáka -nemá 
s pojmem pot ř e b y co činiti. Tabák prodávaný pod rukou není ;božím 
přepychovým proto, že slouží stejné životní potřebě ja'ko tabák prodávaný 
tabákovou režií. Není-li zde zboží přepychového, nelze mluviti O cenách 
zvláštní obliby. Otázku přiměřenosti a přemrštěnosti cen za kuřivo pod 
rukou požadovaných dlužno posuzovati stejně, jako- u kteréhokoli iiného 
předmětu potřeby. -

Čis. 688. 

Ú~ysl ve smyslu zločinu ?le § 81 tr. zák .. směřuje ku zmaření, ve smy
slu prestupku dle § 314 tr. zak. pouze kn stižení úředního výkOnu. 

Přestupek § 314 tr. zák. lze spáchati i pouhými slovy. 
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Skutková podstata § 312 tr. zák. nevyžaduje urážky, jež by dnsaho
vala stupně, předpokládaného ve 12 hlavě II. dílu trestního zákona. Stači 
též, pronesen-li závadný výrok ve formě podmínečné. 

(Rozh. ze dne 12. ·ledna 1922, Kr I 32/Z1.) 

Ne j v Y š š í s o II d jako soud zrušovacÍ zavrhl po, ústním líčeni zma
teční stížnost obžalovaného do I'Ozsudku krajského so·udu v Hoře K:utné 
ze dne 25. října 1920, jímž byl stěžovatel liz'nán vinným přestupky §s 312 

II 314 tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost, uplati"lující ne sice čÍselnc, ale věcně důvod zma
tečnosti čís. 9 a) ~ 281 tr. ř., spatřuje nesr·ovnalost rozsudlm v nom, že 
nalézací soud odepřel na jedné straně podřaditi jednáni obžalovaného· pod 
'§l§ 9 a 81 tr. zák., nenahyv 'přesvědčení o tom, že obžalovall":\T závadnÝ'mi 
posunky II výrazy zamýšlel dav lidu vyzývati k tomu, by služební výkon 
četníkúv zmařil, na druhé straně však ho odsuzuje pro přestupek ~ 314 
tr. zák., jenž rovněž př'edpokládá úmysl, zmařiti takový výkon. Stížno.st 
jest na omylu. Při obondeliktech je sice úmysl pachatelův namířeu proti 
služebnímu výkonu 11eh úřednímu jedTIání, ač i po' této stránce je tu jisHr 
[ozdí!. Kdežto t-oliž v § 81 tr. zák. čelí úmysl ku zmaření služebníhový
konu, stačí dle § 314 tr. zák. úmysl, některé z osob, v § 68 tr. zák. jmeno
vaných, ve výkonu služby neb výkonu vrchnostenského rozkazu brániti. 
tudíž po 'případě výkon pouze stížiti. Nehledě k tomu, vyloučil nal6zací 
soud zločin dle §§ 9 a 81 tr. zák. též proto, že nenabylpřesvčdčení o úmy
sIu obžalovanéhlo, že chtěl vyzývati shromážděný dav k tomu, by se čet
nickému závodčírnu zpr'otivili nás i 1 II Ý m v z taž 'e ním r u<k JI v úmy
slu, v § 81 tr. zák. zakázaném. Možnosti, že přestupek § 314 tr. zák. múžc 
býti ,opodstatněn i p-ouhými slovy, stížnost zásadně nevyIU'čuje. A to 
právem, poněvadž vmfse.ní se do výkonu veřejné služby muže se' státi 
jakýmkoli způsobem, není-Ii násilným, tedy nejen skutkem, nýbrž i slovy, 
jako napomenuHm, zráženÍm, varováním, vyt~rkánim a 'nod. V Do,mio 

I případč správně uznal nalézací soud, že slovy, pronesen1T~'i k četníkovi 
ve výkonu služby se naIézajícímu, že se tak nezatýká, že (obžalovan}') 
byl také u četnictva, kdyby se to sta),o· jemu {obžalovanému), že by čet
níkovi dal přes hubu, vmrsil se obžalovaný do úředníhO' výkonu, poněvadž 
výtkami a pohTůžkou, v nich vyjádřenými, mčl býti četníkovi jeho výkon 
při nejmenším stěžován. Za tQp-oto stavu věci nemůže býti řeči o nějakém 
beztrestném upozo.rúQ>vání č'etníka na nesprávnost jeho počínánÍ. Že by 

-si četník byl ostatně nesprávně počínal, rozsudek nezjišťuje, a není proto 
stížnost oprávněna, na tomto 'předp!okladěbudovati, to tím méně, :kdyžtě 
tím uplatňuje jen }J-ohnutku obžalovaného, pro právJi.í posouzení věci nc- "' 
závažnou, a když ani v tom případě, kdyby snad postup četníkův nebyl 
býval skutečně spTávným, neopravňovalo by to ještě nbžalovanóhJo by 
voHl takový způsob intervence, jímž- se ,ocitl v rlO'zporu s normami z'ákona 
trestního. Rozsudek, .odSUZUjící obžalovaného pro § 314 tr. zi\k., je proto 
po stránce lJráv,ní bezvadný. 
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Totéž platí i ve směru § 312 tr. zák. Předpis tento, chráně dle svého 
účelu autoritu veřejné služby, nevyžaduje urážky, jež dosahovala by 
stupně předpokládaného ve 12. hlavě II. dílu trestního zákona. Ze pak 
z4vadné výroky a-po,s,llňky, jimiž zřejmě se_ dáyá výraz nevážnosti, a sni
vování, i má-li se zřenl ~ku -prostředí, 'v l1ěmŽ se obzifov-anypohybuje, 
proneseny pokud se týče učiněny byvše vů·či četníku ve službě, ·opodstat
ňUjí urážku tohoto ve smyslu § 312 tJ. zák., nemŮŽe býti pochybno. Tím 
jest odňata půda námitce, že by šlo jen odo'volenou kritiku, stížností tvrze
ného, v rozsudku však ne-zjištěného nesprávného iednání četníklova. Na 
trestní povaze slov: ,,:kdyby se to stalo jemu, dal by četníkcvi přes hubu«, 
nemůže konečně ničeho měniti okolnost, že jsou pronesena ve formě hy
potetické, :poněvadž i v této formě je jimi autmita úřadu a representuii
cího jej orgánu snižována a sesm'ěšňová!l1a. 

Čís. 689. 

Předražováni (cis. nařizeni ze dne· 24. b~ezna 1917, čis. 131 ř. zál,.). 
Náhradní trest za nedobytnou pokutu peněžitou nelze vyměřiti tuhÝm 

vězením. 

mozh. ze d'ne 13. ledna 1922, Kr I 1159j2I.) 

Ne j vy Š š í s o u d jalm soud zrušovací, jednaje o zmateční slížuo.,ti 
'obžalovaného do w'Zs'udku líchevního soudu při zemském trestním soudě 
v Praze ze dne 13. června 1921, jímž hyl uznán vinnýin přestupkem dle 
Š· 20 cis. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák., zrušil po ústním 
líčení dle § 290 tr. ř. nap",~enÝ rozsudek ve výroku o náhradním trestu, 
jeuž byl obžalovanému vyměřen pětiderrním tuhým vězením, a změnil 
výrok ten v ten smysl, že v případě nedobytnosti peněžité pokuty 500 Kč 
se obžalovaný odSUZUje do jednoduchého· vězeuí na pět dnů. 

Důvody: 

Výrok nalézaciho soudu 10 náhradním trestu neodpovídá zákonu. Te
prve zákon o trestání válečué lichvy ze dne 17. říjua 1919, čís. 568 sb. 
z. a n., zaved'! novotu, že náhradní trest za nedobytnou: peněžilo·u p'Dkutu 
dlužno vyměřiti týmž druhem trestu jako trest hlavni. Před platností 
tohoto zákona bylo v .případech lichvy, najme v případech, posuzovaných 
dle cis. nařízení ze dne 24. březua 1917, čís. 131 ř. z., náhradní trest vy
měřovati dle § 266 tr. ř. a § 260 a) tr. z. v ě ze ním. Napadený rozsudek, 
vyměřiv náhradní trest tli h fl m vězením, překročil svou trestní práv'o-
moc, pokud se týče trestní sazbu, zákonem stanovenou, a. jest proto' 
v tomto směru dle § 281 čís. 11 tr. ř. zmatečuým. Ježto· dle § 290 tr.ř. 
má zrušovací soud, shledá-li z příčiny zmateční stížnosti kými<oli podané 
že bylo nesprávně užilo' trestního zákona v neprospěch obžalovanéh~ 
:~ 281 čís. 9-·11 tr. ř.), z moci úřední rozhodnouti tak, jako by dotyčný 
důvod zmatečnosti byl býval upllatněn, musel býti rozsudek nalézacího 
soudu ve výroku sho.ra uvedeném zruš'en a uznáno právem, jak nahoře 
uvedeno. 

Čis. 690. 

PodmínkY přezkoumáni posudku soudnich lékařů odborniky psychiatry 
~ ~ ~ ~Jl_dJlŠi",,_nim stavu obžalovaného - prý pyromantika. 

. {I;cozh. ze dne 13. iedna 1922, Kr I 1261/21.) 

N e j v Y š š í s o u od jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost o·bžalovaného do rozsudku krajského jakJo por'otního ;;oudu 
v Chebu ze dne 18. října 1921, jímž bYl stěžovatel uznán vinným zločinem 
žhářství dle §§ 166, 167 bl, cl, 1) tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Z důvodu § 344 čís. 5 tr. ř. brojí stižn.ost především pr,o·ti zamítnutí 
návrhu obhajoby na psychiatrické ohledání ,obžalovaného v ústavě pro 
duševně chnré, 'Odmítajíc zároveň soudní lékaře jako znalce .. Ve spoje-ní 
s tím vytýká stížnost ovšem též, ž'e s,oud svým usnesením na zamítnutí 
návrhu, aby veřejnost byla vyloučena pro vývody obhájcovy, návrh 
jeh'O odův·odňujíd, a dalšího návrhu, aby průvodní řízení, jež bylo již 
prohlášeno za skončené, za tímže účelem znovu bylo zahájeno, odejmul 
obhajobě možnost, návrh ·blíže odůvodniti. Soud nalézaci odůvodúuje dle 
protokolu !o' hlavním 'přelíčení své usnesení pnukazem na IQ1svě·dcenou 
odbornou kvalifikaci obou v trestní věci slyšených znalců a na ,okolnost, 
že i v nálezu a posudku jich není žádných Odporů. Zákon v § 134 tr. ř. 
předpisuje, aby soud, js·ou-li vúbec dány předpoklady prlo zkoumání du
ševního stavu obviněného, dal předsevzíti jeho prohlidku dvěma lékal"i. 
V § 119 tr.ř. p'oukazuje pak' zákon výslovně s(}ud, aby tam, kde pro 
určitý obor zřízeni jsou II soudu stálí- znalci, jen za zeela zvláštnkh před
pokladů, tam uvedených, přihral znalce jiné. Ploužití zvláštrrich odborníků 
pro jednotlivé. případy zákon nikde nepředpisuje. Nemůže býti ovšem 
pochyby, že by okolnost ta nebránila soudu, by v jednotlivém případě, 
odchýliv se od: předpisu '§ 119 tr. ř., nepřibral na místě stále ustanovených 
soudních lékařů zvláštní odborníky, 'uzná-li to za účelem bezpečnéh(} do
saženíkJonečného cHe každého trestního řízení, aby spravedlnosti no-

, stala se újma, za po.třebné. V případech '§ 134 tr. ř. nebylo by -ovšem ani 
překážky, by o·bviněný za účelem důkladného pozorováni odborníky nebyl 
odevzdán do, zvláštního, t·omu sloužícího ústavu. Ne·ž opatření takové 
nutno však obmeziti jen na ·případy výjimečné, kde dle přesvědčení siOuclu 
buďto znalo·sti stále ustanovených soudních lékařů neposkytovaly by zá
ruky pro spolehlivý posudek, anebo kde případ sám jest rázu neobyčej
ného a poskytuje pOdnět k zvláštním vědeckým :pochybnostem. Obzvláště 
tam, kde jde o rozsudek již vynesený, ueplostačí pro jeho zrušení z důvodu 
zmatečnosti již pouhá ·okolnost, že by snad postup posléze zmíněný zdál 
se obhaj'obě posky!oyati.ještě větší záruky, než záko'n svými positivnínii ..... 
předpiSY uznal za nezbytné. Především celze shledati zmatek v okolnosti, 
že soud romtní neposkytl vbhajobě vyžádané příležitosti ku podrobněj
šímu odůvodnění jeiích návrhů. Vždy! dŮVOdy ty clle stavu přelíčení ne
mohly býti pochybné. Spočívaly zřejmě v obhájcem výslovně vytkuuté 
nedůvěře v odbornou kvalifikaci ob(}u soudních lékařů, o'přené o výsledek 
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psychiatrickéhc· ohledání v jiné trestní včci. Nelze nahlédll!Juti, pokud by 
b.'llo mohlo míti bližší 'o:dův'o·d!lování vliv na usnesení soudu o návrzích, 
a 10 tím méně, an obhájce měl při následujícím soudním výslechu oba·u 
znale-u a ve s v é z-it-'těr-e6né----řcé-i -dnst-i- -:př-Heiitosti, __ aby _kl.a-d.ením_motáz.CK.. 
soudním znalcům a zevrubnou kritik!(]u jejich posudku dal vůči porotcům 
na jevo své pochybnosti. Po stránce věcné sluší poukázati na to, že soud 
potřebnou kvalifikaci soudních lékařů i v oboru psychiatrie právem odů
vodnil poukazem na jich známou a účelnou praxi v přÍ'padech, u. téhož 
sloiudu projednaných. Předsedou konstatova:nSr stav včci ve zmíněném 
konkretním případě z roku 1908, kde nejvyšší soud vídeňský, vzhledem 
ku zvláštním okolnostem dotyčného případu, poukazuje na to, že zadne
šního stavu psychiatrie p·řibránf lékařů nendborníků nemúže z a vše c řl 
() k o 1 II 'O stí uznáno b~Tti 'PDstačiteln~Tm, odsuzující rozsudek první st:=:
Hce zrušil a kde nařízené 'opětné zkoumání duševního stavu ,obviněného 
odborníky vedlo k odchylnému posudku o jeho příčetnosti, nemůže na
prosto prejudikovati otázce kvalifikace soudních lékařú, z nichž ostatně 
jen jeden byl v obou případech činn~Tm, poněvad-ž psychiatrie není védou 
exaktní a odchyluý 'posudek odbornikú nedokaiwje, že hy naliJ.!' dříve 
slyšen}-ch lékařú musil býti pro nedostatečnou jich kvalifikaci pochybe
ným. Pokud však jde o vlastní návrh obhajoby, čelí tento k přczko'llm3.,ní 
posudku soudních lékařů. Za jakých předpokladů jest takovéto přezkou
mání vtrhec přípustno, určuje trestní řád v § 126. Jsou to vady posudku, 
tamtéž vytknuté. I tu klade však z{vkon podmínku, že vady ty nelze od
straniti opětným vy'slechnutím těchže znalcft.' Ve směru tom poukazuje 
zmateční stížno'st 'P'ř-edevším :na okolnost, že pr~' psjrchiatrická vČoda 
uznává pud ku žhářství na sexuelnfm p'odkladě a že se strany soud-ni,ch 
lékařů nebylo dosti dbáno zvýšeného p'OhilaV'ního pudu obžalovaného., 
projev'ujícího se častou návštěvou nevěstinců. -Než z okolnosti, že pSy
chiatrická věda uznává snad - citáty ze dvou autorů rj,ed<Jkazují je,štč 
všeobecnost tohloto názoru - pud ku žhářství na sexuc1ním poj'kladě" 
nevypl~'vá, že by i v tomto přÍ'vadě musilo jíti o -'pyromanÍi vúbcc a 11ve
deného -původu zvláště. I soud-ní znalci zabfvaJi S-e ve svém posudku při 
hlavním přelíčení zev.rubně toutO' otázkou, obhájcem nadhozenou, a -m-Jž
nost pyromanie na sexuelním podkladě in ab-stracto alespoň nevyloučili. 

Se vší určitnstí však postavili se souhlasně na stanovisk'o;, že v ton'lto 
případě není dostatečného podkladu, aby hledán byl motiv činu v po
dobné mouomanii obžalovaného, nanpak pou'kazují na klonkretní okolnosti, 
které takovouto možnost 'Přímo vylUČUjí. Pokus stížno-sti, brojiti proti ob
jektivní spráVll10sti v:9roku s,oudních znalců, není uplatňováním vad 10r
melních ve smyslu § 126 tl". ř. Budiž proto jen vůči důraznému poukazu 
stížno·sti na přípis psycbiatra ,prof. Dra P., jehož pr}' obhájcem při hlav
ním přelíčení bylo pOiužifo>, pod-otknuto, že přípIs ten dává pouze in 
abstrado výraz vědeckému názoru to-hoto učence, že rúzné činy pud:Jvé. 
té povaby, jak dříve označovány byly názvem, 'p'Yromanie, sem ta. m 
bývají v užším spojení s nepravide\:nos'tmi v pohlavním živote, p'okud 
spojeny b~rvají s pohlavním rozčilením a jeho usp:Okoiením, naprosto vš,ak 
neprejudikuje otázce, šl·o-li v tomto pří'P·adě skutečně o podobný e.!JQr,obný 
stav a zvláště lakového stupně, .který by příčetnost vylučoval. Že se 
znalci zvláště nezab~'vali s návštěvami obžallovaného v nevěstincích, 
o nichž při hlavním přelíčení v jich přít-oruno'sti ,o·pětně bylo jednáno~ nelze 

OZl1dčltl za nedostatek JIch P3sud~u; \ižd~, normální: t~eb~ snad zvýše~n,~r 
pud pohlavní není žádnou dusevm~ ano!l1all1, v~e?on~alTIl vZJevy pOh-lavll,lho 
/ivota 'cbžalovaného, jÍm tvrzene, vsak linmlt predmetem zevrubn:vcll 

______ "_,, ~j"".'-a-Ir.--r'l\!-g-5-prá-vné jest tvrzení stížnosti, že nebyk> tu motivu pro, čin obža= 
~ovaného z čehož stížnost usuzuje. že sluší j-ej hledati v duševní chorobe 
acbateldvě. I když nebyl přesně zjištěn motiv, poukazuií ji.ž s·oudní lékaři 

~ s ,nimi obžaloba na možnir motiv hamiž:l1osti, jemuž skutečnč též rÍlzné 
~'ý:Sledky průvo-dního řízení -. na př. zvýšve~~ PG'ii~tnéh? za vlast~í ,ma
ielek - a bližší jeÍ1<ookolnostl, - nasvedeu]!. Ovsem 1 tu dovolava se 
~tížnost návrhu při hlavním přelíčení prý učiněného, aby vyslechnut bYl 
svědek Dr. E. '0 tom, že prý zmíněný již profeso" Dr. P. se vyjádřil, že 
:notiv ten nelze vůbec bráti vážně. Než, že by návrh ten skutečně býval 
formálně učiněn .z pr1otokolu o hlavním přelíčení vůbec nevyplývá, a budiž 
prcto jen mim~chodem podotknvuto, že by ;nu p:o nezávažnost žádným 
zpúsobem neb.i>valo lze, vyhOVC~l, ,nebo! ve;Jecka, autonta ~wt. . Dra P. 
rniHe krýti psychiatricke Jeho nazory, ne vsak naz·or c m::nllosh tvrze
ného motivu v konkretním případč, jež závisí na momeTIt~ch z~ela jin-s'rch, 
než na duševním stavu pachatelově. I s otázkou možného luetického po,d.
kladu činu ohžal.avaného, jež vznikla teprve na konec prúv,odního řízelll, 
se soudní lékaři zabývali, dospěvše k závěru, že sice známek předcho
zího luetického onemocnění nesbledávají, ale že žádným způsobem ne
mohl-o by t'o vzhledem ku stadiu pHpadného vývinu býti v příčinné sou
vislosti se skutkern pachatc1ov1Tm. Pnoto ani zde není vady, zejména ne
úplnosti posudku, a vzhledem ku vylo'učení možnosti příčinné spojitosti 
pozbývá významu návrh obhájcllV na zjištění předchozího -luetfckého 
onemocnční výslechem lékaře Dra Sch., jak soud v odůvodnění svého 
zamítacího usnesení správně vytknul. Totéž, p,latí o poukazu na pyromanii 
na neurasthenickém podkladě a na výpověď lékaře Dra V., kdyžtě po
sudek znaJ.cú vyznčl v ten smysl, že u obviněného, neurasthenických zná
mek neshledali, že ale neurasthenie není duševní chorobou a nevylučovala 
by příčetnost, kdyby neurasthenik z pyromanie za]láli!. Ostatně ani Dr. 
V. nezjisti! u obžalovaného· objektivně neurasthenii a z 'Předepsání bro
mov)rch prášků proti bolení hlavy n-elz.e usuzovati na o,pak. Za, uvede
ného stavu spisi! nelze ,důvodně tvrdili, že by obhajo·ba nepřipuštěním 
návrhu na přczko'umání duševního stavu obžalovaného IOdborníky 

I v ústavě pro duševně chl:J,ré bývala p ["o t i z á k o fl. TI ě ve svých prá
","ech obmezována. 

Čls. 691. 

Podloudný vývoz předmětů potřeby do ciziny (zákou ze dne 18. března 
'920', čls. 188 sb. z. a u.l. 

I k vývozu movitého jměni optantajest potřebl úřednlho povoleni. 
Lhostejno, zda vývoz dál se veřejně či tajně, 
FaktiCkým zabráním i"korporovaného území staly se .všechny před

měty, na něm se nalézajíci, části zásob předmětů potřeby v Českoslo.ven- " 
ské rej}ublice. 

(RezL ze dne 13. led'!ia 1922, Kr I 1331/21.) 

N e j v y S š i s ,o II <ti jako snuld zrušovaCÍ zavrhl 'Po ústním líčeni. zma
teční stížnost ob-žalovaného do mzsudku krajského soudu v Ceskýeh Bu-

• 
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dějovicích ze dne 22. listopadu 1921. pokud jím byl stěžovatel uznán vin
ným přečinem 'Podloudného vývozu dle § 2 lit. hl zákona ze dne 18. března 
1920, čís. 188 sb. z. a n. - mimo jíné z těchto 
---_. ~-~~----~--

důvodů: 

Zmateční stížnost uvádí sama, že Cmunt, kde stěžovatel pr·ov·Q·zoval 
živnost hostinskou, byl čsl. úřady obsazen dne 1. srpna 1920. Tím bylo 
ve smyslu §. 2 zákona ze dne 23. července 192P, čís. 450 sb. z. a n. do
tyčné území zabráno čs. republikou a stalo se její součástí. Dle citovaného 
§u rozšiřuje se působnost zál<on,ův a nařízení, platných v čs. republice, 
na iukorpmované území dnem, kdy dotyčné území bylo rej}Ublikou čsl. za
bráno, v daném případě tedy dnem 1. srpna 1920. TímtO' dnem nabyl 
pmto v zabraném území také platnosti zákon o pOdloudném vývozu ze 
dne 18. března 1920, čís. 188 sb. z. a n., jenž zakazuje vývoz do ciziny 
bez p'Ůtřebného úředního p'ovolení. Obžalovaný převezl však, jak zjištěno, 
bez povlOlení předměty potřeby z České Cejle do ciziny, a to v září 1920 
a po'čátkem roku 1921 as 100 litrů vina v ceně přes 500 K a nejméně 
150 kusů vajec v ceně 150 K a byl za to uznán vinným přečinem dle § 2 
lit. bl zák. o podioudném vývozu. Proti tomuto výroku namítá stížnost, 
dovolávajíc se předně důvodu zmatečWo'sti čís. 9 a) §u 281 tr. ř., že Ve 
skutku obžalovaného nelze vzhledem na § 8 ústavního zákona ze dne 
9. dubna 1920, čís. 236 sb. z. a n., spatřovati nic trestného. Dovoluje! 
prý tento § losobám, jež si zvolily cizí státní občanství,. odvézti s sebou 
v propadné lhůtě 12 měsíců ,ode dne opce své jmění movité bez jakélmli 
dávky vývozní. Než ustanovení toto neopravňuje k závěru, že přeprava 
věcí těch pfes hranice mohla by býti předsevzata bez formelního úředního 
povokní. Vyžadui'e'ť § 1 zál<ona o poclloudném vývozu zásadně úřední 
povolení k vývozu p'ředmětů p'otřeby a činí výjimky jen potud, pokud je 
zvlášúními předpisy stanoveno, že k vývozu určitých předmětů není třebll 
povolení, nebo že stačí ohlášenÍ. Ani v I§ 8, ani v kterém jiném ustanoveni 
ústavního zákona, i'enž vydán byl krátce po zákonu o, podloudném vi'
vozu, aniž kde jinde, nelze však nalézti výslovného a positivního ustano
vení, že k vývozn movitého jmění optanta není třeba povolení, nebo že 
stačí ohlášení, a není _ proto stížnost 'Oprávněna, vnášeti do zál{foma něco, 
co tam obsažel1O není. Nalézaeí sond poso'Udil proto věc správně, vyřl<nuv, 
že beztrestnost obžalovaného nelze dovolOocvatí z § 8 ústavního zákona, 
poněvadž se tam neuvádí, že by k vývozu movitého jmění ·optanta nebylo 
třeba vývozního povolení. Byť i tedy § 8 ústavního zákona propůjčoval 
lo'ptantovi právo, odvézti sebou movitý majetek, musí vývoz sám býti 
přec kryt úředním I))o,,"olením, jak káže zákon čís. sb. 188;20. Neopatřil-Ii 
si dopravovatel věcí povolení, stává se vývoz jeho nedovoleným a po
koutním a činí jej zodpovědným dle příslušných norem zákona čís. sb. 
188/20. V daném případě nejednalo se ,o,statně dle zjištěného stavu věci 
ani o přestěhováni movitého jmění do republiky rako,uské ve smyslu § 8 
zák.' ústavního, nýhrž o přepravu jednotlivých věcí v různých dobách 
časových (sácllo v srpnu 1920, víno v září 1920, vejce v lednu ueb únoru 
1921), takže za těchto okoluostí nelze se cLovo,lávati cito,vaného zákona. 
Nalézaeí soud zjišťuje též výslo,vně, že obžalovaný věděl, že jedná proti
zákonně, dav si pro jisto~u převésti věci železničním zřízencem. Na tom, 

25 

Jak se v konkl etnÍ1~ případě přeprava věcí ~!ovádí, zda veřejně .Či taj~lě, 
nesejde poněvadž zakon v tom ohledu nerozllsuJe. Je proto lhostejno, pre
nesl-li ~bžalovaný víno za bílého dne a před o·čima pohraniční stráže. 

-,,·-~-,tidw--tt-ie-t-é--ž--námitka stížnosti, že, v daném :případě nelde ani o )}vývo~« 
ve smyslu zákona, poněvadž dotyčné věci byly původu rakouského, Zll
stalY až do přivtělení Vito·razska k čsl. republice na území .rakouském 
a byly po té přemístěny zase na území rakouG,ké. Neboť po faktickém 
zabrání inkorporovaného území staly se všechny 'předměty na území tom 
se nalézající částí zásob předmětů potřeby v· čsl. republice a smějí býti 
proto do ciziny vyvezeny jen s vývOZ!llÍm povolením. 

Čís. 692. 

Označení "Lidová politika« a "Národní POlitika" nejsou taková, že by 
obecenstvo mohlo seznati rozdíl toliko při zvláštní pozornosti I(§ 22, od
stavec druhý, zákona ze dne 26. prosince 1895,Čís. 197 ř. zák.). Byl.:; 
výrok ten vy""sen zrušovacím soudem na zmateční stížnost ku zacho
vánizák{)t1a, nelze postupovati dle poslední věty §u 292 tr. ř. 

(r~ozh. ze dne 13. ledna 1922, Kr I 1378121.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ uznal ku zmateční stížnosti 
generální -PflOl'kmratuľY na záštitu zákona p r á v e tn: 

Nálezy 'Okresního s,oudu pro přestnpky v Praze ze dne 13. sfj}[i~ 1921 
a zemského trestního soudu v Praze jako s'oudu odvolacíbo ze dne 14. září 
1921 p;o.rušen by) zákon v ustanovení § 22 zák'ona ze dne 26. prOSince 
1895, čís. 197 ř. zák; zamítl však další návrh generálníprokuratury, aby 
usnesení zemského trestního soudu v Praze jako soudu o,dvolacíhc> ze áne 
14. září 1921, bylo zrušeuo a aby věc přikázána byla témuž soudu k no
vému rozhodnutí. 

Důvody: 

,Politi'ka«, závod tiskařský a vydavatelský v Praze, podala jako ma
jitelka denn,kn "Národní Politiky« společně s vydavatelem a redaktorem 

, dne 23. července 1921 u 'Okresního soudn p~o přestupky v Praze žádost 
za vydání zákazu dle § 22 záko·na ze dne 26. prosince 1895 Č. 197 ř. z. 
proti Ceskos1ovenské akciové. tiskárně v Praze jako vydavatelce a J.osefu 
D-ovi jaNo r'edaktoru denníku "Lido;vé Politiky«, ježto volba názvu po
sléze 'Uvedeného byla p'rý způs~bilou, ,klamati obecenstvo o totožnosti se 
sta:rším časopisem názvu prvuvedeného. Žádosti té c>kresní soud Dm pře
stupky v Praze, slyšev obě strany, nálezem ze dne 13. srpna 1921 vyhověl 
a zacpOlvěděl Če'skoslovenské 'akciové tiskárně v Praze, poknd se t;(-če 
J'osefu D-ovi, další užívánÍ- názvu »Lidová Politika« pro. vydávaTI}" jimL 
denník. Stížnost do toh~o{o nálezu byla rozh{)dnutím zemského trestního " 
soudn v Praze jako soudu odvolaeíh!o ze dne 14. září 1921 jakol bezdů
vodná zamHnuta. Proti těmto nálezům směřuje zmateční stížnost k za
chování záJkona, podaná generální prokuraiwrou podle § 33 tr. ř. Ježtc} 
označení »Lidlo'V"á Politika« zřejmě není tOl tož n é s óznačenínt »Národní 
P'Ú1itika«, mflže přijíti v úvahu jen druhrý Ddstavec § 22 cit. zák.; »jestliže 
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označení nebo. vzezření ,díla dříve vyšlélJ.O bylo o.pět:ováno s tak l11al~-'l11i 

nebo nezřeteln)rmi změnami, že obecenstvo mllže seznati l'ozdí! tento 
t o I i k o, při z v I á š t n í p o z o, r n o s 'ti«. Že by však byl'" potřebí 
z y 1 á š t II í nozorn_Q~.!t ?QX JJyh),_Jze _S~Z:ll?ti_ J9~,dil_Ill~zi. __ ?}LidovQU Poii
tikou}} a }}Nároc1.ní Politikou«, nelze přece již dle znční núzvú dúvodnč 
tvrditi. Nelze bráti v úvahu jen slovo »Piolitika«, pončvadž pojmenování 
obou časopisu neobsahuje pouze toto slovo, n}"brž má ještě zvláštní, pravě 
tento r'Qizdíl zdúrazllUjíd přívlastek. Obě f'ozhodnutí patrně přeh.\ížej,i, že 
zákon předpokládá, aby obecenstvQ moh~o rozdíl seznati jen při z v I á š t
ní pozornosti. VycházÍ to zcela zřejmě na jevio, z dúvodú núlezu 'prvé 
stolice, která si dúsledně předpis zákonapřizpúsobujeobratem, "že by' 
obecenstvD o, totožnosti obou děl mohlo býti klamáno«, převzatým 
z prvého do druhého odstavce § 22 cit, zák Než také nozhodnutí odvo
lacího soudu, jež se !ostatnč -odvolává na, dŮ'vody první stolice, mluví Jen 
o }}možnosti klamu«, 'nikoliv ale o oné k val i f i k ,o van é možnosti, ktc"
rou zák;m zřejmě označujc poukazem na z v 1 á š t n í 'pozornost obecen
stva, Okolnost, na niž obě stolice kladou zvláštní důraz, že časopís 
»Národní Politika« ,ozna,čuje se v lidové mluvě zkráceným názvem »PolI
tika« jest bezvýznamnou, pO~J.čvadž nemění ničeho na skutečnosH, že_ list 
sám jmenuje se "Národní Politika«, Jde tu jen ,o' POllOdlí obecenstva nebo 
prodavačú,které byLo oprávněno, dokud vycházel 'právě jen jeden časo
pis, obsahující v názvu SJ.OIVO »)Politika«, m1ursí však 'přestati, když zvýšena 
potřeba politické četby vedla ku značnému rozmnožení politických éaso-' 
pisů. A poněvadž v~rběr názvů pro dotýčnou četbu není přirozeně příliš 
velkir-m, jest na snadě, že pro [rozlišování mezi nimi musí b~'ti -v prvé řa,iě 
v)rZnamn1Tl11 přívlastek, který poukazuje pravidelně na politický směr, 
v něrnž se ten či 'onen časopis pohybuje. I kd~y:ž 'není právě nutno, aby 
politický časopis měl ve svém označení slovo »P:ohtika«, nemá tato okol
nost význámu podstatného, je-li přívlastkem, k tomuto slov'u> připojený~m" 
o to postaráno, aby 'obecenstvo bez z v 1 á š t n í pozome'sti inohlo' o,ba 
časopisy rozeznati, čemuž v tomto phpadě tak jest. Že vzezření ohnu 
časopisů vykazuje dostatečné lodchYlky, 'phpouští i rozhodnutíc,dvolacího 
soudu. Za tohoto stavu věci jest n~zor v oholU nálezech pr-ojeven:\'r, že iSOll 

tu podmínky zákazu dle § 22 zák o právu autorském, po zákonu nwdrži
telným. Nesprávnými nálezy shora uvedenými byl tudíž porušen zákon 
a bylo pnoto podLe § 292 tl'. ř, uznati, jak shora uvedeno, 

Naproti tomu nebylo lze vyhověti návrhu generální prokuratury, spo
jenému se zmateční stížností k zachování. zákoma, aby usnesení druhé 
stolice bylo zľ1wšeno a věc 'p'řikázána téže stolici k novému .r:o-zhódnutí. 
Jak již shora vy1íčeEo, p,orušen hy zá"Non nejen usnesením druhé sto·lice, 
n~Tbrž i nálezem stolice prvé, a bylo by tedy po případě zrušiti nálezy 
obou st'olic; aby však zrušovaCÍ -soud tak učí'nil a pak sám rozhodoval ve 
věci samé, nepřiponští ani povaha věci, ani zákon. Nelzeť souhlasiti s v-ýr_ 
kladem, který dává generální prokmatura ]lo'slední větě § 292 tr, ř., že se 
IJrý sl!ov·o »Urteil« nesmí vykládati restri:ktivllě, že se tendence tohoto 
ustanove·ní !nese sfi'íše zřejmě k tornu, aby zruš-ovací soud zasáhl- do řízení 
positivním nařízenÍI11,jde-li o tú, aby byl odstraněn postup soudu, obža
lovaného po-škozujíc:Í. § 292 tr. ř. je!st ustanovením povahy výjimečné, jež 
nelze vykládati extensivně, Bodle poslední věty tlohoto § mlIže zruš·o'vac.í 
súliCi, byl-li ob žalo van Ý o d s o u ze n z mat e č n Ý m r o z s u d ke ''1 
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k t r e s t u, podle s\'ého uvážení buď obžalovaného sprostiti, nebo užiti 
rnÍrnčjší sazby, nebo naříditi obnovu řízení pr'oti obžaliovanému vedeného. 
\' řízení dle § 22 zák. ~e dne 26, prosince 1895, čís. 197 ř. zák nelze však 

__ , __ m--±_u...v--iti-_ani o _»obŽalovan.ém«, ani o »rozsudku«, ani -o »trestu«, takže ~e 
ustanovení posled:1Í včty .§ 292 tr., ř. na tento pHpad zřejrně nehodí. Ze 
ustanovení toto. dlužno vykládati přesně ve smyslu shora II vedj::ném, ?dp'o
vídá_ plně i intencím zák:onodárcovým, nehoť tre,srní řád jedná v 'S 493 
o obje:ktivním řízení ve věcech tiskových, jež se podobá řízení dle §. 22 
shora uvedeného zákona; kdyby byl zákGino-dárce chtěl ustanovení po
slední věty § 292 tr. ř. vztahlovati také na t'oIO, ohjektivní řízení ve včoech 
tiskov$rch, v ně,mž se pojmy »obžalovan:f'«, »r·ol'sudek« a »trest« rovnčž 
nevyskytUjÍ, byl by § 292 tr. ř, siili'Soval zajisté jinak, všeobecně, Gelle
rální prokuratura, opírá svůj návrh také 'Poukazem, na rozhodnutí nejvyš
šího soudu ze clne 4,. července 1921 č. j. Kr I 695i21 a na rozhodnutí býva
lého Nejvyššího snudu vídeňskéhn' Č. 37 sb. klvša,k rozlmdD'u.tí tato vzta
hují se na případy, v ni.hž porušeny byly zásady trestniho říz e n í. Roz
hodnutí Č, j. Kr I 695/21 týká se případu, v němž rozhndovai o nároku 
na přiměřené odškodnění proti !státu za majcikoprávní újmy vazbou utr
pěné nepříslušn~i- soud, v případě; na ,nej'ž se vztahuje rozhodnutí nejvyš
šíh!J s'oudu vídeňského: č. 37 sb., jedná se o vadu řízení, sPočívající v tom, 
že odvolací soud ihned zavrhl dle § 469 tL ř. z formálních důvodů odvo
lání, aniž, by hyl vešel do meritorního rozhodování. V obou těchto pří
padech musila tedy b~vti napravena kři,vda, jež se_ nčkomu .stala následkem 
vad Ii o s ti říz e Yr'í. Zde však nejde o nějakou vad-ruD1st řÍ'zerií, n.fr,brž 
.o nesprávné meritorní rozhodnutí příslušu}/ch stolic ve věci samé, na 
ktcréž žádné z dovolaných rozhodnuti Gbdobně použíti nelze. Vycházeje 
z těchto úvah, má z,rušovací soud za to, že ustanovení pro-slední včty 
§ 292 tL L nelze na daný 'případ vztahovati, nehledě ani k tomu, že jedna 
se zde 'O řízení, je~_ nebylo zahájeno na návrh veřeJného žalcbce, n-srb-rž 
na návrh sou:krom~·. 

Čís. 693. 

Pokud dlužno v jednáni pachatelově spatřovati zločin dle § 222 tr. zák. 
a nikoli pouhé beztrestné jednáni přípravné. 

Pod skutkovou podstatu přečinu dle § 305 tr. zák. spadá též projev 
souhlasu, by zříz,ona byla "československá republika rad", jakOž i pouhé 
theeretieké pop"lly k jednánim v zákoně zapovězeným. 

m.o.zh~ ze dEe 14. ledna 1922, Kr 1319121.) 

Ne j v y Š š í s o li d ja:ko sucd zrušovacÍ zavrhl -pIO' ústním, líčení zma
teční stížn'ost do rozsudku kraiského soudu v Liberci ze dne 15, února 
1921, pokud jím byl stěžcvatel ~'znát1 vinným zločinem dle § 222 tL zák., 
přečinem dle § 305 tL' zák, p,řestupkem dle § 23 tisk~ zák. a přestu'pkem 
dle'§ 8 tl'. zák a § 23 tisk zák, vyhověl .vša;k zmateční stížnosti .státního 
zastu;pitelstvído téhož rozsudku, pokud jím byl 'obžalovaný spro,§!ěn z ob
žaloby pr" přečin dle § 305 tL zák, napadený rozsudek v tomto směru 
zrušil a V;ľátil věc soudu nalézacímu, by ji znovu 'projednal a ro-zhodl -
mimo jiné z těchto 
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důvodů: 

Uplatňovaný' důvnd zmatečnosti dle § 281 Č. 5 tL ř. nelze spatňo'vati 
v námitce, ic-roeksu.dkoVÝ'2ávl;r,-dle něhož se stěž'ovateLpokusll, letáky 
rozš~řovati, jest Pf}' v r{)zporu nejen se spisy, totiž s Q·bsahem protokolú, 
ve LStížnosti ostatně blíže ni~ak ne-označených, nýbrž i Se samro1tným zji
štěním rozsudku, dle něho,ž měl stěžovatel letáky při svém zatčení, k ně
muž ·ďošlo ze zcela jiného důvodu, ve svém drženÍ. Ve skutečnosti brojí 
stížnost touto námitkou proti ptrávním:u- názoru, prodevenému v ro.z1:mdo
vacích důvodech rozsndku v ten smysl, že stěžovatel již tím, že větší 
mno,žství oněch letáků, znějících na československé vOjáky a obsahujících 
vÝzvu k neposlušnosti vůči jich vojenským představeným, převzal a 
s nimi agitační cestu dOl Ú. nastnupil v úmyslu, že j,e rozdá, před'scvzai 
jednání, vybočující z pouhé přípravy, že 'Se tudíž dopustil činů, směřu
iÍcích k tomu, aby byl uslťutečněn úmysl, tvořící základ zločinu dle il 222 
tL záJk., tedy činů, vedoucích ke skutečnému vyk.mání zločinu ve smysltl 
§ 8 tr. zák. Stejně je, tomu v příčině další námitky, uplatňované stížnosti 
v rámci vývodů, jimiž formálně pmvádí důvod zmate6nosti hmotněprávni 
ve smyslu '§ 281 čÍs,,9 a) tr. ř. v ten rozum, že prý onen r1o,z'Sud1wvý závěr 
jest odůvodněn nedostatečně, jelikož prý se v rozhodovacích důvodech 
nedoličuje, pro č jednání stěžovatelovo vybočuje z p'o,uhé přípravy, Stíž
nost záro'Veňdovozuje, že vskutku, pokud totiž pachatel měl možnost. 00 
zloČinu to jest od rozdáváuí letáků ustou,piti, jde o- pouhé p'řípra vně je'd
mini. Všemi: těmito jednotlivými námitkami uplatňuje zmateční stížnost 
vlasmě důvod zmatečno'sti ve ,smyslu § "81 čís. 9 al tr. ř., spatřujÍcporu
šení zákona v tom, že naJézad soud zjištěné jednání stěžovatelovo, kte,ré 
dle názoru stížnosti ,od'p'o-vídá pojmu pouhého přípravného jednání, pod
řadi,l skutkové podstatě dokonanéh'o zločinu ve smyslu § 222 tr. zák. Ná
mitka je ve' všech oněch svých iedno,tlivých obměnách bezpodstatna. 
V rozsudk!O!vých důvoďech se k odůvodnění závěru, dle něhož stěŽJova
telo,vo jednání vybočuje z období pouhé ,přípravy, jest naopak na rovni 
činům, vedoucím ke skutečnému vykonání zločinu ve smyslu § 8 tr. zák., 
zdůrazňuje jednak, že stěžovatel znal obsah letáků, jednak, že letálky byly 
by musily, aby vyhověno bylo jich úče1u, býti přímo či ne,přímo rozděleny 
mezi česko:slovenské vojíny, úmYsl stěžovatelův pak že 'právě směřoval 
k tomu, aby byly rozděleny. Jakési bližší doUčování dův,odu, z něhož 
SIOud dosp,et k závěru, že jednání stěžovatel-av,o, vybočuje z období pouhé 
přípravy, jehož v rozsudkn postrádá stížnost, mohlo z něhoo,d'padnouti, 
aniž by se proto roz'Sudek stal zmatečným ať již s hlediska důvodu zmatku 
dle čís. 5 či dle čís. 9 al § 281 tr. ř. O pouhém bcztrestném jednání rdí" 
·pravném mohla by snad býti řeč nanejvýš v tom pří'padě, Ikdyby o stě
žovateli nebylo, nic více zjištěno bývalo, než, že měl, jak n'esprávnč d,o
,"o,zuje zma'téční stížnost, letáky ve svém drženÍ, Rozsudek však zjišfuje 
v 'tom směru jak po stránce .objektivní, tak i ve směru subjektivním mno'
hem více. Nelze proto anl v tom, že d'alším výrokem rozsudkovým byl 
stěžovatel uzná:n virrným p o k u sem 'přestulpku dle § 8 tr. zák. Š 23 zák 
Ů' tisku, spáchaným ,ohledně týchž letáků, spatřovati důvodně jalťo'usi ne
důslednost a zma'teční stížnost marně se snaží dov,o,diti, že prS~ :f\~'ávě 
tento výml, dokazuje, že odsouzení stěžovatelovo pro zločin dle ií 222 
tr. zák. je neodfIvodněn'o'. Dlužno se tudíž obírati p'ouze ještě ·otázkoIU, nc-
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odI'Druje-li rozsudkový výrok zákonu zásadně již potud, pokud 'v jednáni 
stěžovatelově shledána byla vůbec skutková podstata činu trestného, ni
l\lJ,li tedY pouhé arci beztťestné jednání přípravné, čili zda nalézací .soud 

_~ __ ,~ --$jJfávt1ě--s-t-avÍ- jedná'l1Í stěžovatelovlo' na roveň, činům, vedoucí~ k:. sk~
tečnému vykonání zločinu ve smyslu § 8 tr. zak. Pokus trestncho emu Je 
dán jakmile úmYsl, směřující k dosažernÍ cíle, příčícího se trestnímu zá
.kon~ došel činem výrazu, který z vnějších příběhů zcela bezp,ečně po
střeh~nouti lze a kter~7m zároveň již i 'právní pořádek je ohr'ožován; na 
to,m zda se čin dosažení cíle více či méně přiblížil, nesejde. V tomto' 'p,ří
padě odpovídá pojmu ~j.~,ů, :"edoucích ke s'k~tečnému ~ykon~ní zl~,.~i~u; 
zcela nepochybně jednam stezovatelovo, ktery dle rozsudkoveh,o zJ[stem 
letáky ob>sahující výzvu k československým v,ojínům k p'omšení posluš
nosti, 'tedy pr'o,středky, zcela uepochybně vhodné :k tomu, by vojínov'; 
sváděni byli ke zločinu, nejen II větším, mn'ožství přev:zal, nýbrž s nimi, 
znaje neb as.poň tuše jich obsah, také agitační cestu do U. nastoupil v úmy
slu, je rozdati. Těmito skutky došel .stěž'o'vatelův úmysl, sváděti vUjíny 
k určitému zločinu, výrazu, který z oněch vnějších 'p'říběhů zajisté jit, 
zcela bezpečně postřehnouti bylo lz·e a kterým zároveň již i .právní po
řádek byl ohr'o,žován; v tom, že byl stěžovatel dle rozs-u-dkového, zjištěni 
již na nádraží v L., byť z jiné příčiny, zadržen a že letáky, u něhO! nale
zené mu byly ,odebrány, dlužnlo, spatřovati překážku ve smyslu §8 tr. 
zák.: pro kterou zločin "rci dokonán nebyl. Právně 'mylným je v to,mto 
případě názor stížnosti, že prý šlo! o pouhé 'přípravné jednání po tak 
dlouho, pokud měl pachatel možll1o~t, od zlodnu ustoupiti; názoru toho 
nel-ze použiti tam, kde, jako je tomu v tomto případě, dokonání zlolČinu 
zmařeno bylo okolností, na vůli pachatel-ově nezávisl'ou. Neprávem do
v01ává se stížnost dále domnělého 2>odpO!vídání se stěžovatelova, že by 
nebyl býval letáky rozšiřoval, kdyby si je byl býval dal přeložiti a byl 
takto zvěděl jejich oibsah. Ona část stěžovatelo-va z,odpovídání ~e' zní 
dle protokol'" o hlavním přelíčení v ten smysl, že by si byl letáky musil 
dáti přeložiti do němčiny, a pak že by byl arci musil za jejich obsah pře
vzíti p~nou zodp'ově'dnost. V rnzh:odovacích důvodech rozsudku citován 
je tento> údaj stěžovate'lův ve znění, kryjícím se slovně přesllc se zázna1hem 
protokolu, je tedy stížnost v nepJávu i potud, pokud snad svou ltámitkou 
míní vytýkati rozsudku r'OZPor a tedy zmatek ve smyslu § 281 čís. 5 tl'. ř. 
Právně bezpo·ďstatnloUl však je 'okolno,st, zaznamelnaná v rozsudkovýclf 
dúvodech dle dalšího mdpovídání se stěžovatelo'va v teu smysl, že by 
rozdávání letáků v r. nebylo bývalo mělo smyslu ,poněvadž prý v G. 
Ilení vojska a jelikož tam ani stávky vůbec nebyl-o. Byl-oť by b}'Valo 
mo,žno letáky vOjÍnům v případě, nebylo-li by v Ú. op-r-ovdlt posádky -
a jen tento smysl možn1o' přikládati stěžo-vatelově námitce - rozdávati 
jednotlivě a to ovšem bez ohled'"" vy'pukla-li v Ú. právě stávka čili nic. 
Nelze proto ani z té příčiny činiti rozsudku důvodně snad výtku, že se 'Onou 
obhajob'Ou stěžovatelovou zvlášť neobírá. Ne'Právem brojí konečně zma
te'ční stížlllo'St proti rozsndku také potud, pOkud s,e v jeho rozÍlOdovacích 
dilvodech v opoře na theorii o »d6lus eventu-aiis« {}Io'vozuje, 'že stěžovatel
i v tom případě, že obsah letáků POlUlze tušil, je však přes to rozšiřovati 
se pokusil, si musil býti vědom mo,žnosti výsledku, že fc>!iž vO-jíni buruo,u 
přivedeni k ne'poslušnosti, a že schvalování tohoto vÝsledku odpovídalo 
zcela jeto tendencím. Právní zálsada 'o » dolus eventualis« nachází v usta-
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novení druhé věty § 1 tr. zák. plné -opon", její používání hoví zákonu a ne
může hS,ti s úspěchem hráno v odpor zejména způsobem, v němž libllje si 
stíž:nost zmateční. 

---R:uz-s-tttteNtra+fo-u-je-·s-kut-k,ey-ou -podstatu -pře0inu _dle. ,~ 305_tr .. ---zák._ v lonl, 
že stěžovatel dne 16. pro"ince 1920 ve schůzi slovy »Ať žije českoslo
venská repu!blika ra'd!~( vybízel, poóněcoval a svésti hleděl k činúm v zá
lmně zapovězeným. že činy takové vychvaloval a je ospravcdlniti hleděl. 
V rozhodovacích důvodech zdůrazňuje se v tom ohled·u. že stěžovatel 
vystupoval v kritické době v Ú. a v Ch. jako komunisticki' agitátor, že 
při úom zastával stanovisko jedenadvaceti ;podmi"ek přijetí do komuni
stické internacionály, které svým lJříslušníkům ukládaií zejména v bodech 
3, 4 a 14 k dosažení komunistických cílú za Dovinnost také činnost nezá
konnou, a že Ikonečně tehdy ještě trvala stávka, -Vyšlá ze strany komu
nistické. Nalézací soud shleda'l ve slovech stěžovatelových při nejmenším 
pokus vyzývání, podněcování nebo svádění k činům nezákonným, uve
deným v :oněch »jedenadvaceti p'odmínká~h«, mimo to však i' \rychva
lovární a pokus ospravedlnění činů těch. Zmateční stížnost neodporuje 
svými vývody rozsudkovému zjištění, dle nčh-ož zmíněné podmínky uklá
dají příslušníkům komunistic'ké internacionály zejména v bodech 3, oj a 
14, k dosažen.í komunistických cuů za povinnost také činnost nezákonn'D'u, 
nýb.rž označuje ~poU'zc a t'O' ve spojení s 'onou shora již ndbyt,ou námitkou 
snahu, uvésti pojem »rcpubHky rad< v s'ouvislost s oněmi »jedenadvaceti 
p::J.dmínkami«, jako. velmi" nucenou a neudržitelnou. Tresť lQ.bšÍrn:s'rch v-';r
vodů stižnosti, touto otázkou Se obírajících, lze shrnouti ve vělll, žc jednak 
illO'ŽrtllO' býti ikomunistou a přivržencc111 repubHlky rad, záro.veň však ne
býti nadšencem Ipro oněch »jedenadvacet podmínek«, jednak že pojem 
»republik,3! rad« 'neznamená 'nic jiného než republiku, v níž na místo par
lam'entarismu nastoupily t. zv. »rady«. Stížnost připoluští, že při-vrženci 
komlu-iisml1 chtějí parlam,entarisrrMs oďstra;niti, má však za to, že, vy
slOVÍ-li se kdo pro"ti zaříze'llÍ, jÍmž je parlament, nelze v tom -ještě spatřo
vati skutkovou podstatu přečinu d.Je § 3.05 tr. zák. Především sluší zdú
razl1,\li, že iprv uveden!ou částí sv}'ch vývodů stížnost vlastně zpúsobcm. 
příčicí-m se ustanovení § 258 tr. ř., brojí proti přesvěd(:;enL k -němuž byl 
nalézací soud v'olnou úvahou -v~'sledkú průvodního řízení ve smyslu právě 
citovaného zálkO'nného IUistan-o'vení dospěl v ten smysl, že stěžovatel jako 
jedEm z vůdčích klomunistfI oněch )>jedenadvacct r;odmínek« nejCill ZIMl, 

l1)'rbrž že při svém 'Vystupování jako k0111'unistický agitátor-zastával i jejich 
stanovisko. Ve věd samé !pak snaží se stíŽTI!(];st maľnč popříti, že zavedení 
»republiky ra'd« znamená 'nikoli pouhé odstranění parlamentarismu, n~rbrž 
jedno a sice _vrcholné z oněch nařízení, jimiž dle programu jist~'ch sk uDin 
má hiTti uskutečněno nastolení t. zv. »diktatury pr·oietariátu«. Tato »dikta
tura pro-Ietariátu« je vš-a,:k konečným cílem komunistické internacionály, 
jak jednak nepokrytě hlásá bod první »jectenadvaceti podmínek«, jednak' 
naznačuje první odstavec předmluvy k nim . .Te-Ii tudíž ve stěžovateli, jak 
nepřímo připouští i zmateční stížnost, 'S'patřovati přívržence »)rcpubliky 
rad«, pak možnu, ba dlužno v něm t9mž právetTI' viděti i stoupence zásad, 
vytknutých v »jedenadvaceti p·oČil1ínkách«, zejmé-na i dlít a prostředkll, 
naznačených v bodech 3 a 4 a 14 podmínek, ukládajícíchpříslušníl,ům 
komunistické internadonály dle riQ'zsndklc.vého zjištění, jehož 'sPTávnost 
ani stížnost nepo'pitá,také činnost nezákonnou. V hodě 3. podmínek uklád'L 
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se kmnunistúm za r;ovinJl.ost, zříditi všude nezákmmJ'r organisační aparát, 
který· bude v rozhodném okamžiku straně 'nápOilllOlcen, aby splnila SVIGU 

povinnost vůči revoluci, a označuje se jaiko naprosto nutné, alby ve všech 
~ __ ,~,~~l1i~0i!_~ ____ ~omunisté nemají ,následkem stavu nbležcní a virjimcčných 

zákonú možnosti, vésti veškerou syou práci záh:'nně, k1cn:binována b_yla 
činnost zákonná s činností nezákonnou. Dle bodu 4. dluž'llo systematickou 
propaga'ndu ve v'ojště tam, kde je podvázána výjime,čnými zákony, 1)1'c
vádě ti nezákonně, dle bodu 14. musí konečně komunistické strany propa
gandu mezi vojenskými oddíly, které by měly býti vyslány k »zardou
senÍ« dělnických republik, prováděti všemi prostředky al zákcnně či ne
zákonně. Frov'olánfm slávy })československé rep-ublice rad« tudíž stěžo
vatel nejen dal 'na jevo', že se sám s nezáko:nm:m činností, ukládanou jc_ 
den.dvaceti podmínkami, zejména jich bodem 3, 4 a 14 st'ollpencům komu
nistické internacionály, stor;:>žňuje, nýbrž zároveřl tím jiné k 'Oněm lle
záknnn}'m čimlm VYbízel, podn,čcoval a svésti hlcdčl, p-okad se týče je' 
vychvaloval a ospraved'ln;ti hledčl, při čemž si, jak mzhodovací důvodv 
zvlášť zdůrazňují, také tOlho včdom b:STti musil, že svým výkřikem můŽe 
otřásti názory jiných. Námitku stíŽn.osti, že, zrazoval-li stěž!e,vatel ve své 
řeči od pokračování ve l,távce, tedy v jed·nání, v němž o-bvYkle spa.třuje 
se něoo nezákonnébo', nelze tvrditi, že by byl svý'mi závěrečnJ'rmi slovy 
vyzýval ,k jednání nezákonnému, uvá'dí na pra.vou míru již rozsudek 
případně tím, že se v mzhodo'Vacích dúV'odech jeho zdúrazňuje, že pro 
masy bývajÍ dle zkušenosti ná\rě závěreč'ná slova řeči neJúčinnějšími. 
K tomu lze d·odati, že. důvod, z něhož stěžovatel (J'd pokračovánÍ Ve stávce 
zrazoval, mohl spočíVati v 'Ohledech taktických a. pod., nHmli tedy v tom 
že by byl 'stěžovatel· pokládal stávku za něco nezákonného.. ' 

Oprávnění nelze odepříti z 111 a teč ll, í stí Ž ,'11 10' S t i stá t '11 í II o z a
~ t Ll 'P i t -e I s t v- í, která, ODírajíc se o důvody zmate,čnosti ve smyshl 
§ 281 čls. 5, 9 a) tr.ř., směřUje pmti 'Cué části rozsn·dkového výroku,kte
rou obžalovaný spraštěn byl z obžaloby, vznesené 'naň pro přečin dic 
§ ~05 k zák. Jednal< jest [;ozsudek ve výroku o skutečnostech rO'zhodných 
neu']Ylnym a tedy dle § 281 čís. 5 tr. ř. zmatečným. Tato vada rozsudku 
hyla .přivoděna zřejmě' tí.r~T, že naléza-cí s'oúd, IQlpíraje :se Q svědecké údaje 
Dra R. a R. a dospiSv na jich zá'kladě k závěru, v rozhodovacích důvodech 
rozsndku osta-tně nikoli vÝ'slovně, nýbrž pO'uze reprodukcí oněch svěde
ckých údajů .v ten smysl vyjádřenému, že šbo' o theoretický mzho,vor 
themetickou diskusi, nikoH tedy ·0 jednání, které by zakládalo skutkovOl; 
~odstatu přečinu ve smysl.u § 305 tr. zák., po<kládal za zbytečno obsah 
reči obžalovaného zHšťlovati. Práv,ní náz'oif, z něhož nalézélCÍ soud takbo 
vycház.í, je však zcela nepochyblllČ mylným, a zmateční stížnosti, ktel:{l 
odp·oTU]e s hl~disk~. dúvo·dll zmatečnosti dle § .281 čís. 9 a) tr. ř., dlužno 
.~ v tomto ,smeru pnz;1at1.Plné oprávnění. Jeť použití trestního ustanovení 
, 305 ,tr ~ zak. lla rlo·zdll od pra:,rdla, stanoveného, §.em 9 tr. zák., právě tam 
na mIste: kd,: :de <o pOllze vSeobe,cl1é, abstraktní a tedy theoretické po-
'Pudy~ k. Je~~all1m~ nvemr!vn;ým ,nebo v zákon,cch zapovězeným. Stížnost " 
d~V?~::lJ~ pnpad'~e, ze vsude tam, kde vycl:valoV'ání-a pOlkus osp'favec11ňo-
v~n: em~l takov~rch (.i:!. . stejně zajisté' i' vybízení,' 'p1odněoování a ,pok'u's _svá-
de~l ~ lllm) ne~u,talo ]~n the<oretickým,dlužno v něm, pokud jde o popud 
k ~m~".' trestnym, sp~tmvati buď návo-d ve smyslu § 5 nebo nedokonané 
svadenl dle § 9 tr. zak. Oné. povahy popwdů k jednáním V .zákonč zapo-
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vezeným nemusila tudíž projevům ·obžalovaného ,nezbytně odníti ani ta 
okolnost, že k ·nim snad došlo v rámci jaJkéhcsi theoretického rozhovoru 
(diskuse). 

Čls.694. 

D<JZorčí orgány zemské politické správy jsou lÍředníky ve smyslu 
§ 105 tr. zák. 

Tím. že sepsali protokol o nesprávnostech, shledaných při revisi ho
spodaření s mlýnskými výrobky a zaslali jej okresní správě politické, 
spolupůsobili př,j obstarávání veřejných záležitostí. 

Rozdíl skutkových podstat §u 105 tr. zák. a §u 311 tr. zák. tvoři okol
nost, zda šlo o rozhodnnti veřejné záležitosti čili nic. 

{Rozh. ze. dne 14. ledna 1922, Kr II 333/21.) 

Ne j Vy Š š í s o u d jako soud zrušovací z<ťwhl PO ústním líčení zma
teční stížuost obžalo'vaného do rozsudku krajského soudu ve Znojmě ze 
dne 21. března 1921, jímž byl stěž'o·valel mnán vinným z.ločinem p,odle 
§ 105 tr. zák. - mimo jťné z těchto 

důvodů: 

S hlediska čís. 11} § 281 tr. ř. ruo<vozuje stížnost, že u P-a a f'-a nešlo 
'O osoby, jež jsou povolány k rozhodování veřejných záležitostí; jejich 
funkce spOčívá: prý ,pouze v t,om, že smějí při revisích ve mlýnech věci 
toliko. za účelem zajištění a ulnžení u příslwšného úřl,du odejmouti, kdežto 
mzh!ocluutí přísluší pouze okresnímu hejtmanství, aniž by činnost P-a a 
F-a byla s tímto rozhodnutím v uějaké souvislosti nebo spojitosti. Takto 
·popÍrá zmateční stížnost, že by šlo v tomto případě o veřejné úředníky, 
dále () veřejnou záležitost i o T!(}'ZhJndování veřejné záležitosti. Nemá však 
pravdu. Oha dva svědci P. a f'. byli podle zjištění nalézacího SQludu' do
zorčími orgány mnr. zemské správy v Brně, ;přidělení okres·nímu hejt
manství v T. Oba dva bYli tedy již vyššími orgány, majíce právo dn
hledu. Takovéto mgány rIazývá nařízení ze dne 22. září 1920, čís. 555 
sb. z. a n. v § 19 ú ř ed ním i o r g á n y a, nelze vzhledem k tomu, že se 
tloto nařízení opírá o nařízení čís. 390 z roku 1920 a totO' zase o zmocňo
vací zákon ze dne 15. dnbna 1920, čís. 337 sb. z. a n., pochybovati o tom, 
že oba dva obstarávali v tomtlo případě z veřejnéh:o, příkazu záležitosti 
vládní, když vláda byla zmocňovacím záknnem zmocněl1a, by l1a poli 
hospodářském sama opatřel1í činila. Také šlo 'o' záležitost veřejnoil. Ve
škeré hospodářství mlýnskými výrobky bylo v ,c1obě činu vYhrazeno státu, 
poněvadž jenom takto mohla se zabevpečiti výživa veškerého 'obyvatel
stva a poněvadž jen takto. mohlo býti zabráněruo' nepříznivým následkům, 
z nedostatkú. prostředků k výžiVě plynoucích. Vyplývalo tudíŽh{),sp.o
dářství s mlýnskými výrohky z ďůV'odů čistě veřeiných. Zbývá tedy již 
ien otázka, zda svědci P. a f'. spolupús'obHi při ro'zbodování veřeiné zá
ležitosti. I tuto lotázkudlužil1o zodpověděti kladně. Zákon nepoaaduje, aby 
1Y(}dplácený úředl1ík o veřejné záležitosti rozhodoval přímo sám; !lm ta
kový požadavek neposkytují opory ani slKl'V'né znění ("v přepadech,,), ani 
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smysl ,z~kO'~1a, který!ž u6~anovením § v105 tr. zák. chce docíliti, aby r02-
hJdovam dalo se Za,,{onne a nestranne; takový SpráVll}- postup rozhodu-

-,~ __ -Yáni~e->,,--LYšé1k ohrúžorván strannictvím jak úředníka, povolaného k roz
hodnuti samému, tak i úře'dnika, povolaného k tomu. by zjednal pod
klady,ii,chž je zapotřebí pro rozhodovámí; 'přodmětem po'dpláeení ve 
smyslu S 105 tr. zák. jest proDo každý úředník, který rozhodnu'tí věcně 
připravuje, nebo 'Při nčm spoluvůslQibí, 'byť i jen vyšetřováním a připra
vováním p'otřebných pOd,kladú. V této trestni VČ ci zjednali svědci P. a F. 
pOdklady 'p'otřebné pro rozhod'nutí, k němuž zavdalo příčinu neoprávněn" 
semílání obilí stěžovatelem, tim, že zjistili protok'olárně shledané nespráv
nosti; prot'ckol teu byl, zaslali-Ii jej okres.ní správě poMtické, podkladem 
na jehož základě tenlo příslušný úřad měl rozhodovati ve věci samé ~ 
opatřiti, čeho dle zákona třeba; účel předpisú, v úvahu přicházející~h 
aby veškeré záSOby 'obilí, pokud nejsou zemědělcům ponechány ku kryti 
vlastní potřeby -' byly zajištěny pr'o všeobecné zásobování byl stejně 
ohrožen v pří'padě, že by úředník okresní poMické správy, k' rozhodnutí 
samému povolaný, nerczhodoval, jak zákon a povinnost mu káže. jakož 
i teh'dy, kdyby svědči P. a F. nebyli o' shledaných nesprávnostech ozná
mení učinili, sepsaný protdkol n·ebyli odeslali, příp'ad úřadu povolancmu 
k wzhodnutí samému byli zataiili a tím způsobili, že by k pf'Ohlášenípro
padu a k zachyceni obiil, o něž ide, nebylo šlo. Dlužno tudíž pokládati 
svědky P-a a F-a za osoby, které sepsáním protokolu o nesprávnost'ch 
p~i re~!sL shledaných a zasláními ho <okresní s,právě Ipolitické s'POlupů~o~ 
bIly prl mzhodování veře,jných záležito.gtí. Nalézací scud správně tedy 
shle~al ve ziiš~ěné skutkové podstatěvločin podle '~ 105 tr. zák. O skul
kove povaz~ p'restupku § 311 tr. zák. nemůže zde proto býti řeči že šlo 
o ro.zbod,ovam veřejných záležitosti, kterážto . .okolnost právě tvoří rozdíl 
mezI zl'Oclllem § 105 a 'Přestupkem § 311 tr. zák., nilml! snad okolnost že 
v § 105 tr. zák. jde o věci důležité, kdežto v § 311 tr. ·zák. o veřejné z'á1e
žit.?s~ti n;~ně, důležité, .ial< se snažil d'ovoditi' Obhájce při veřejném ka
saCTIIm h:cem. 

Čís. 695. 

PO~!OUdný vývoz předměW potřeby do ciziny (zákon ze dne 18. března 
1920, CIS. 188 sb. z. a n,). . 
. Stříbrn~nezpracovaná IiHna iest předmětem potřeby. I průvoz zboží 

cl~ozemskeh? t~zemskiem spadá pod ustanovení zákona o podloudném 
vyvozU, ned"le-h se dle zákonných Předpisů. 

(!~G'zh. ze dne 14. ledna 1922, Kr II 9031·!1.) 

Ne) '! y ~~ Š í ~ o ~ d, jako "~iOUd' zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmatecm SÍlz~osl! statmhú zastupitelství do ","zsudku zemského trestnCho 
sOoUd~ v Bme ze ,d~e 10. list,opadu 1921, jímž b~'1 obžalov~ný sprošlčn 
z obzal~h~~ pro preCll; pOdloudného vÝvozu předmětů potřeby do ciziny 
ve smys~\1'~ 2 ht. ,bl ,za k. ze dne, 18. bře:Zl1a 1920, čÍs. 188 sb. z. " n., zrušil 
napadeny lozsudek a uznal obzalovaneh·O'. \'lnn:frm dle obžalOby. 

Důvod,y: 

., ,Zmateční stížnost státního zastupitelstvi, která béře v odpo' " 't _ 
Jlq rOlzsu,dck z dítvodu § 281 čÍs. 9 a) tr. ř. pro nesprávné .prá,~,)m~ os u~ 

Trestnl rOlhodnutUV. III pOSOU 
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zení vcci, j.est ,odůvodněna. Soud nalézací vylučuje skutkovou podstatu 
§u 2 zák. ze dne 18. března 1920. čís. 188 sb. z. a n. přes zjištčný podloudný 
převoz stříbrné litiny v ceriě 2900 K přes hranioe proto, že nešlo o před-
mťr-tuzemsky~-třfeFl-(}" .st-hbr-llÚU Jilinu._je_ž. __ PQcháI~elfl-_~ &<!lcil~:_~ ___ <;I. _n_al_é::- _ 
zal a se v úz,,;mÍ republiky jen lJři dopravě do Vídně, jíž bránil zákaz 
podbudného vÝ'vozu dle cit. zákona tíml ménč, ana litiilla je beze cla a 
bylo by se obžalovanému potř,ebnébo potvrzení převozu dostalo na hra
nicích v Petrovicích, kdyby tam litiuu 'byl předložil. Než zá·kon o stihání 
J'odloudného vývozu do ciziny zakazuie v § 1 vývoz a iakoukúli d o
p r a v II předmčtů p-oHe,by d,o ciziny, ačli není ji~ak zvláštními předp-is-y 
stanoveno {§ 1), a ohpO'žuje trestem dle § 2 každého, kelo do p r a v u je 
předměty potřeby do ciziny bez potřebného povo,lení. Již šimký pOjem 
"dopravy" neclo'voluje, abyo,bmez'ován byl před'pis § 2 výhradně na vÝvoz 
zboží tuzemského a vylučován byl z něho zásadně převoz zboží původu 
cizozemského. Na,opak sluší odvozovati z něho, zejména když v .~ 1 mluví 
se o jakékoli doprav,ě ve d Je vSrvozu, že zákon chce sv$rm llstanoven:m 
,"chytiti prostě veškorou pod 1 o II d n'o u přepravu předmětů potřeby 
z tuzehlska do dziny, ať již jde při tom o vývoz, ve vlastním, technickém 
smyslu, čili nic. (Viz též rozhodnutí ze 27. ledna 1921, č. j. Kr II 350,20 
Č. sb. 348). I úče,l zábJo>na, chránit; domácí zásoby, nasvědčuje tomuto 
výkladu, ježto. i zákazem p>odloudného průvozu chrání se domácí záso
bov:iní. Dostává! se i podloudným převozem do ciziny zboží, jež sta!'O 
se vpašováním jeho z ciziny do tuzemska vlastně již součástkou zdejších 
zásQ,b, jsouc zachyceno: příslušnými předpisy celními i důchodkov~rmi. 
NeHeba poukallOvati na praktické úvahy, svědčící o správnosti tohoto vý
kladu, o znění a účel zákona opřeného, jehož opakem bylo by obcházení 
zákona přímo poďpor'ován,o· . .1 ediným oprávněným pod zákon o podloud
ném vývozu nespadaiícím průvozem byl by .průvoz legální, pohybují'cí se 
v mezích, zákonný-mi přcdpiiSY vymczeu)'ch. V 'Případě tomto, kde šlo 
dle zjištění rozsudku D podloudn~T doV'oz zbOŽÍ; na hranicích lletohlášeného 
a skrytéhoo pod dvojitým dnem zavazadla, nemůže se obžalovaný pro 
podloudný vývoz,' doplňující dovoz z.boŽí na prův.o,z, dovolávati beztrest
nosti a nelze opá,čné stanovisko rozsudku UZ11ati za zákonu vyhovující. 
Poukaz na mezinár'odní transitní dopravu zhoží železnicemi, jež děj~e se 
prý bez zvláštníbopov,o·lení tuzemských úřadů, nemá tl> místa, poněvadž 
upraven jest mezistátními úmluvami. Na 'Oporu právního, stanoviska roz
sudku nelze též dovolávati s,e vyjádření celní-ho úřadu, že litina jest beze 
cla a že jest potřebí toliko potvrzení převozu.> Vyjádření t'o týká Se jen 
celní stránky případu a pozbývá pro tento případ vůbec významu již 
'prnto, že obžal'Ovan~7 právě opomenul zmíněné potvrzení legální cestou 
si opatřiti. Toto celní potvrzení přev'o'Zu a předpokládané jím ohlášeni 
zboží na hranici nelze též ztotožňovati s ohlášením komisi pro. zahraniční 
obchod, o nčmž v § 1 zák. 'O podkudném výv'O!ZU děje se zmínka, a jež, 
jsouc řáduě ověřen'o, nahražuje dLe § 10 nař. vlády ze dne 28. !istopadu 
1919, čís. 645 sb. z. a n., u zboži, jehož dovoz a vývoz všeobecně jest 
dovolen, v~Tv,ozní, pokud se týče dovozní povolení. Takové ohlášení se 
v tomto případě ncstal1o, k čemuž nutno ještě podotknouti, že nespracn
vané stříhro, (} jaké tuto šlo, nejen nenáleží k předmětům, pro jichž 
vývoz by pouhé ,oohlášení staéilú, nýbrž vyžado·val,o naopak zvláštního 
vývozního povolení bankovním úřadem mÍ'nÍ'sterstva iinancí :§ 13 vlád. 
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noř. ze dne 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z. a n.). Že při široké zákonité 
definici »jJřcdinctů 'potřeby« ,(§ 1 zák. ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. 
z. a n.), čítati k nim sluší i stříbrnou litinu, zvláště dokud nebyla snad 

l-.c. __ .... r", .. přlCdl1J.':t čistc: luxusní zpracována, ani rozslld'ek první stolice nebéřc 
v pochybnost. 

Cís.6%. 

Svádění nebo vybizeni ku školni stávce spadá po případě Dod skut
kovou podstatu §u 305 tr. zák. 

(Rozll. ze dne 16. ledna 1922, 1\.r II 329}21.) 

Ne j v:/ š Š Í 's o II d jako soud zrušovad zavrhl po ústním líčení zma
tečr.í stížnost obžalova'Ilého do rozsudku zemského s'Úudu v Opavě ze dne 
30. března 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem p.odIc § 3e5 
tr. zák., mimú jiné z těchto 

dlrvodů: 

Fo hmotněprávní stránce dovozuje stižnost dle čís. 9 lit. a) SU 281 
tr. ř., že se jednalo o provedení z taktických důvodu nastalého usnesení 
spolčených německ:Ý'ch stran, aby protest všeho německého obyvatelstva 
proti op'atřením mi'ni&terstva vyučování, něme,ckých zájmů školních se 
doolýkajícim, zejména proti zrušení četných německých škol a šk'olních tříd, 
by! projeven tím, že děti v určitý den, totiž 8. října 192U clo škol se ne
dostaví; vybízel-li, po.dněcoval-li a sváděl-li stěžovatel k tomuto konk1'et
nílT1u.oiedinělému, jednání v určitý den, zodpovídá dleobsahll zmateční 
stí~nostiz:l sp>oluvinu na tomto činu, tedy dle náhledu nalézaciho ,ouuu 
na přestupku §ll II cís. patentu ze d.ne 2.0. dubna 1854; činnost stěžovate
lova nezakládá - směřujíc 'p·ouze ke způsobení konkretního určitého trest
ného dnu ~ skutkové l>odstaty '~u 305 tl'. zák., která předpOkládá vše
obecné,' theotetické, abstraktní vybízení k nemravn9m aneho protizákon
ným činum. Avšak stižnost nedbá při těchto vývodech - ač jí jest vy
cházeti z celkového skutkového děje, nalézacím soudem ziíštěného, te,dy 
i z toho, co ,vše zjistil soud ,o vJ'Tznamu a smyslu řeči stěžOvatelovy a 
úmyslu jeh-o '-"-----: zjištění nalézacího soudu, že Sl obžalovan$r byl vědom 
toho, ž-e - zasazuje~1i se ja;ko mfstní jednatel strany ve veřejné schúzi 
O školnlstávku - viklá- právním vědomím' posluchačú, které jim vravilo, 
že jest jejich zákonnou po.vinností, by p",sílali děti do škooly, že obžalo
vaný vybízel, p"dněcoval a sváděl l,e školni stávce, by toto. způsobil 
a by přiměl .posluchače k tomu, by změnili své pTá vní přesvědčení. Tímto 
zjištěným - by! z konkretního p'odnětu vyšlým, tož přece k vše>obecným 
úči'nkům smě'řuj"ící1l1 - otřásáním mravních a právních názorťJ většího 
množství lidí opodstatněn,o jest ono vše·obecné, theoretické, abstraktní 
p'?bízeu,í k nemravné.mu a pr'Ůtizákonnému jednání, 01:0- schvalování proti
zakonnych aneb-o ncmravných činů, kteremu oeH ustanevení § 305 tf. zák.; 
nelze proto spatř-ovaH právní omyl v tom, shledal-li nalézací soud v čin
nosti stěžovatelově skutko,vou podstatu přečinu dle § 305 tr. zák. Ježto 
vina st~žovatelvva ncsp,očívá ve svádéní nebo vybízení ke školní stávce, 
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ný-bd v tom, že zviklal právní názory posluchačů o povinnosti, přimt::ti 
děti k Eávštěvě školy, může býti ponechána stran'ou o·tázka, je-li i za 
nynějších poměTů ,politická derronstrace činem zákony zapověděným, či 
- i ak-stíwosL.!.lmcuzJJie_ = 6 n <;111 clQvolen ým. 

Čís, 697. 

Pouhé předstírání převažku nespadá pod skutkovou podstatu zločinu 
podvodu dle § 199 lit. cl tr. zák, 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1922, Kr I 1301[21.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
,;edání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku kra.isi<ého jakožto 
nalézacího soudu v Chebu ze dne 30. záři 1921, jímž byl stěžovatel uznán. 
vinným zl,oónem podvodu dle '~1§ 197, 199 lit. c) tr. zák.. napadený mz
sudek zrušil a vrátH věc SDudu .prvé sto1ice, by ji' znovu projednal a 
mzhodl. 

Důvody: 

Soud nalézací uznal obžalovaného Vinným zločihWI pod'i<vdu dle §§ 197, 
199 lit. c) tr. záL, zjistiv, že olbž"lovaný ve své veřejné živn(}sli dne 
ll. červencc 1921 upravil vahl! tak, že miska pro zbOží byla těžší než 
miska Pro závaží, a že tak učinil v úmys.lu, by sv}'m odběratelům větší 
váhu zboží než skutečně mělo - tedY převažek ~ předstíral a je takto 
poškodil. Z~ateční stížnosti, ,o'přené o- zmatek dle § 281 čís, 9 a) tr. ř. a 
tvrdící, že takový úmysl ke skutbo,vé podstatě zločinu podvodu dle §§ 197, 
199 lit.c) tr.. zák. nestačí, nelze odepříti oprávněnosti. Odběratel Kupuje 
v .obchodě zboží v II r čit é v á z e za Uf čit Ý peníz, má právo a nárok 
jen na tuto určitou váhu (§ 1053 'o·bě. zák.), na t. zv. převažek vzhledem 
k neurčitosti tohoto plnění nároku, pokud se týče práva nemá .(§ 869 obč. 
zák.), Následkem soutěže mezi živnostníky a obchodníky vyvinul Se zvyk 
kupující lákati lepší váhou, t. zv. nřevažkem, aťsi již skutečně dávaným 
nebo jen předstíraným. Vzhledem ke shora uvedenému však kupUjící ae
mŮ'že, když se mu převažek p·ouze předstírá, na majetku neb pravech býti 
poškozen ,a zkrácen, jen :když Q,bdrží váhu neb míru žádanou a skutečllě 

placenou. Právo na p,řevažek neexistuje a proto při pouhém předstírání 
převažku nelze mluviti o podvodném úmyslu, o (nnyslu někomu škodu 
zpúsobi1ti, nýbrž nejvýše mo.žno tu mluviti o nereelním a neslušném je d
ná-ní 'prodávajícího a 'O' nekalé ~,outěži. ktef'á p'osud v našem státě trestnou 
není. Podvodný, ke skwtkové podstatě zločinu podvodu dle §§ 197, 199 
lit. c) tr. zák. p,otřebný úmysl musí směřovati k tomu, odběrateli, po.kud 
se týče kupujícímu dáti zboží v m e n š í váze; než ialmu požaduje a s k li
teč n ě p I a t í. Tu je p",k kupUjící skutečně na majetku poškovován. To
hoto zlého úmyslu, ke skutkové podstatě zločinu podvodu dle §§. 197, 199 
lit. c) tr. zruk. nutného,však nakzad soud vúbec nezjišloval a též ne
zjistiL 
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Čís, 698. 

Podnět k použití jl 290 tr. ř. může zavdati i zmateční stížnost, zavea, 
__ ~ ___ .~~.~ __ ,?povězenáj ale opozděně dolíčená. 

<Rozh. ze dne 17. ledna 1922, Kr II 92lJ2l.) 

Ne j v )/ š š í soud jako sou,d zruš-ovacÍ zavrhl v neveřejném zasedání 
zmateční stížnost obžalované do r~sudku Jichevního soudu nalézacího 
při krajském soudě v Uherském Hradiš:: ze dne 7. listopadu 1921, jímž 
byla stěžovatelka uznána vinwoli zločinem dle § 8 tr. zák. a § II čís. 4 
zákona ze dne' 17. října 1919, čís, 568 sb, z. a Tl., ježto· byla sice zavčas 
ohlášena, avšak pozdě provedena; shledal však, že obžal'ovaná nepr'ávem 
byla odsouzena pro zločin dle § II Č. 4 licb. zák., ježto při správném vý
kladu zákona bylo v čilm jejím spatřovati pouze přečin dle tého.ž § a vyhra
dil, použiv § 290 tr. ř., rozhodnutí v lomto směru veřejnému roku, přidav 
se k názoru generální PTokuratulYY, jak shora _v právní větě iest obsažen. 
Generální prokuratura odůvodnila svůj návrh t a k to: Dle prvého od
stavce ,~ 290 tr. ř. dlužno v případě, kdy se zrušovací soud u příležitosti 
zmateční stíiil0stj, kýmkoli podané, přesvědčí, že bylo v ne'PT1o'Sp6ch 
obžalovaného trestního zákona použito nesprávně <§ 281 čís. 9-11), po
s""povatí z úřední moci tak, jakOby byl dotyčný důvod zmatečnosti býval 
uplatňován. P'odmínce, .aby tu byla zmateční stížnost kýmko.li podaná, 
·vyhovuje i zmateční stížnost v ča~ ohlášená, byť -opozděně provedenú. 
jednání a y'o'zho.dování o ní v neveřejném zasedání skytá zrušovacim~ 
soudu podnět k tomu, že Se pi'esvědči, že v neprospěch olhža1-o~vaného·byln 
trestního zákona použito nesprávně. J eHkož pak ie zruš-nvacimu soudu 
v takc>vém oplípadě z úřední moci. postupovati tak, jakoby dotyčný důvod 
zmatečw".,ti byl býval uphtiíován, není nic na závadu tomu, aby nebyl 
k vcřcjném'u, jednání o sh'ledaném důvodu zmatečnosti nařfzen rok ve 
smyslu § 286 tr. ř. Je! c;lem ustanovení pHého -odstavce § 290 tr. ř. za
bramtl tomu, aby zrusovaC'Í soud nebyl nucen uznati za platný rozsudek 
jÍmž bYl niikao. ·odso·uzen Pro skutek, který buď vůbec není Činem trest~ 
nÝI~ ~elbo je č.;~ne:n méně trestný:::, než pr'O 'který bYl obžal'ovaný -od
sOllzeh, nebo Jlmz mu byl v~vmerer trest nezákonný·, ~Storch: f-(Ízení 
trestní, ll. dílu částka druhá, str. 499.) 

Čís. 699. 

_ Obžaloba pro zločin dle § 81 tr. zák. zahrnuje v sobě obžalohw pro 
pr.estupek § 314 tr, zák. I(e skutkové podstatě trestného činu posléze zmí
něného stačí úmysl, by úřed,ni osobě v konáni služby bylo překáženo, 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1922, I(r II 1l4í2J.) 

'<;'~ e j ~~ y š ~ í S? ll,~ jak? soud zrušovací vyhověl po ústním líčení zma- "-
tecTI! Stlzn.OSy statmbo zas'tupitclství do rozsudku zemského, trestního 
~oudu _~ Brne zve dne 12. ledna 1921, jímž byla obžalovaná sproštěna Jle 
, 2~9 CIS. 3 tL, r. z obžalOby pro zlo,čin veřejného násiJi dle ~ 81 tr. zák., 
zr~~~l napadene . rQzhndnutí a přikázal věc p"ří's]ušnému okresnímu soudu, 
by II zn'Ovu projednal a rO'zho.dl. 
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Důvouy: 

Soud nalét~ací sprostil obžalovanoh z obžaLoby pro zločin veřejného 
násilídle~t~áhc-lllG~-25'l_čLs.3tr~ L..neshledav ve skutku zažalo 
vaném známky uvedeného zločinu. Soud nalézací uv.:dl -s-úúl--v důvodzch 
rozsudku, že jest otázk'Q:u, zd~a se o,bžalovaná svým vstoupením v cestu 
strážmistru františku S~ovi nedopustila přestupku § 314 tr. zák.. že však 
nemohl ·otázkou tou se zabývati, ježto obžalovaná pro čin tento nebyla 
obžalována a veřejný obžalobce ani p.ři hlavním přelíčení nenavrhl odsou
zení pro tentO' čin. Zmateční stížnost státního zastupitelství napadající 
rozsudek ten z dúv,cdu § 281 čís. 7 tr. ř., jest zřejmě o,dúvodněna. Z dl" 
vodů spisu obža!ovaCÍ'ho \Tychází ne'P'Ochybnč na jevo, že obžél'loba má 
právě t'Oto vystoupení obžalované proti četnickému. strážmistru S-ovi, 
službu vyk'onávajícímu, za předlll'čt, kvalifikujíc ie ovšem právnicky ne 
jako pouhý přestupek § 314 tr. zák., nýbrž jako. zločíI; dle § 81 tr. zálL 
Z §§ 262, 267 tr. ř. vychází zřejmě na jevo, že obžal'oba má za předmět 
vMy určitý skutek o·bžalovaného, nikoli právní kvaliiikaci jeho veřejným 
obžalobcem, a že soud' rozhodujÍCÍ může vynésti rozsudek, sprošfu]ící 
obžal'ovaného z ,o,bžaJobydle § 259 čís. 3 tr. ř., jen tehdy, když nedospěl 
ku přesvědčení, že by se byl Qbžalo,vaný skutku vůbec dopus(i,l, n,ebo když 
ziistil, že jsou tu okolnosti stíhání neb trestnost skutku vylučující, nebo 
když uznal, že skute kdle zákona vůbec není trestem ohrožen. ZjistiHi 
tedy soud nalé2ací v tomto případě, že se ohžal·o'vaná skutku, jí za vinu 
kladeného, s:kutečně do-pustila, aniž zjtstil zároveň okolnosti, stíhání ncb 
trestnost skutku vylučující, nesměl vynésti rozsudek osvobozující, když,tě 
toliko zjistil, že skutek obžalované nevyhovuje všem podmínkám § 81 
tr. zák., sám však nevyloučil možnost, že by tu snad šlo o přestwpek 
§ 314 tr. zák. Nebol obžaloba pro zločin dle § 81 tr. zák. obsahovala sama 
seh'Ou obžal'obu pro přestupek § 314 tr. zák., tímže skutkem sna'd ~P"
chaný, aniž bylo třeba, by veřejný žalobce buďto v obžalobě nebo při 
hlavním přelíčení učinil zvláštní návrh na eventuelní ods-ouzení obžalo
vané pro tento přestupek. Rozsudkem, spf'ošlujícím obžalovanou toliko 
z právní kvalifikace skutku, ve spiSU obžalovacím označené, nebyla obža
loba ve skutečnosti vyřízena, což činí rozsudek ZAllatcčným dle § 281 čís. 
7 tr. ř. Bylo proto odův·odněné zmateční stížl1nsti veřejného obžalobce 
vyhověno, rozsudek .zrušen a dále nařízeno, j.ak shora uvedeno, 'Dři čemž 
se podotýká, že ani vyloučení úmyslu obžalované, aby Vystoupením jeHm 
služební výkon četnického strážmistra byl z mař e n, nemůže prejudi
kovati 'případnému od,souzení ohžalované pro přestupek § 314 tr. zák., 
p.oněvauž předpis ten na rozdíl od § 81 tr. zák. nevyžaduje přímo úmy
slu pachatelova, aby úřední výkon byl z In a ř e ll, n:(·<brž Jen aby úřední 
osobě v konání služby bylo pře k á žen o, tedy aby výkon ten vměšo
váním se pacha telovÝ'lll bYl do jisté míry ztížen, cOž jeho zl11o.ření nelze 
nijak k1ásti na roveň. 

Čís. 700, 

Zákon o p'Otravinách (ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák.). 
Lhostejn'O, ž,e zkažená monka byla dána do oběhn na rozkaz 'Obilního 

ústavu. »Dáním do oběhn« ',(§ 18 čís. 2 zák.) jest jakákoliv činnost •. iež 
sprostředknje převod předměttl. z roky do roky. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1922, Kr II 403/21.) 

Ne i v y š š Í s nud jako soud zrušovaCÍ zavrhl p,o ústním líčení zma
teční stížnost" obžalovaného' do rozsudku krajského soudu ve Znojmě ze 
clne 1. dubna 1921, jÍmž byl stěžovatel uZílán vinným přečinem dle § 18 

-_·_·8!'-. .2..zákona ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost obžalovaného dov,olává se zmatečnÍch dúvndů §. 281 
čís. 5 a 9 Jit. a)' tr. ř. a dovozuje: dle platných ákonú a nahzení bylo 
obílí zabaveno' a disposice obilím a mlýnskými vÝ'l"obky byla vyhražen:t 
státní mód; stěžovatel nesměl s moukou nakládati bez úředního poukazu' 
stě;óDvatel marně naléhal po dobu několika měsícu opětovně u obilníh~ 
úřadu, by touto. moukou by1-o konečně již ,di'sp'Onováno, že se kazí on že 
nebéře za to zodpovědnost, pak-li se mouka úplně zkazí: když '110 pah 
pozďě došel rozkaz, aby mouku 'odvez1.na dráhu a zaslal na adresu úřadem 
udanou, musil stěžovatel pnslechnouti ~ pod 'lvarováuím se trestu ._ 
nesměl ndp'OTovati, neměl ani 'práva zkoumati, zda' mouka je určena' Dro 
lidi, či za krmivo 'pro dobyte:k; stěžovatel - jsa pouhým uschovate{em 
~bi~ního ústav,u ---: nedalz~a'že~o~ I,;ouku v,ěclomě do oběhu a nemůže bÝti 
cmen zodpovedrrym za JeUllant treÍ1 OSOby. Vadnost rozsudku ve smy.slil 
čís. 5 ~ 281 tr. ř. shledává s!ížnust - ač toho přesně nenaznačuje _ pa
trně v tom, že nalézací soud nezjišťuje' pravdivosti nebo nepravdivosti 
zmíněných údajů '0' naléhání na obilní úřad (ústav); vSejka jest bezdůvodná 
nebol tvrzené skutečuosti jsou - ne.hledě k tomu, že ·tvrzení Jich je v roz~ 
port! s obsahem zpráv obilního ústavu, ,bezv~Tznamné. Nalézací soud -
neshledává vinu stěžovatelov·u v t-Clil, že mouku podržel tak dlouho -,a 
skladě, a že jí řádně neopatroval ~ vždyť stěžovatel sproštěn byl z obž~
loby, ze mouku hk choval, že ,D'OžÍvání její je způsobilé uškodili lidskéIUlI 
zdr:aví, n~?rž shledává ji v tom, že stěžovatel dal zkaženou mouku do 
obehu. Stezova(e_l am n'e~v:dil, ani nyní neuplatňuje - ač i ro by ho viny 
nes~'I o~tIlo, . -, ~e OhrlllI ~stav, dISPOnuje moukou, věděl, že mouka je 
~kazena a l1ds.Kemu zdravl nebezpečná, - n~Tbrž tvrdí pouze, že obilní 
ustav up'ozorml na nebezpečí, že se m-ouka zkazÍ. Třebaže stěžovatel b'v) 
- ~'Od ,u'''.arováním 'se trestu - pOvinen, nakládati s moukou dle r-czka~Ií 
o'Pravneneho a pov,olaného, k tomu Q,bilního ústavu nebyl povinen ba 
nebyl ani ;~rávně~,. uposlechnouti rozkazu, byl-li Si' vědom, že splněním 
rozkazu m~ze vzellÍl nebez.pečí pm lidské zdraví ve smyslu § 18 zákona 
~. ~otravlllach; n8llI! povinnústi k poslušnosti co' do jednáni trestných 
crnu; naopak bYl,o na stěžovateli, by obilnímu ústavu ihned hlásil že r<l'Z

ka~u ne_~poslechn~" ježto mouka je zkažená a zPtlsobilá, uškodiL ",draví 
hdI"ktenby Jl pO'llval!; vždyl nikoli oMní ústav, jenž ze značné vzdále
nostI r;TO<ukou dIsponoval, nýbri, jedině stěžovatel, v jehož držení mouka 
se, nale;ala, byl s to·, by před odesláním mouky sp-ctřebitelstvu, tedy před 
J~Jlm damm do ?běhu" ji pr,oh]édl ~ .podl~ výsledku prohlídky a zkoušky 
ro!,hodl, Je-ll ZP~so?lla k. te CI One spotrebě, nebo nem:i-li býti vydána " 
~ezto Je tak zkazena, že. požívání jejJ mMe lidskému zdraví uškoditi: ,tě~ 
zo,vatel J~st .tedy přes zmíněný poukai ,obilního ústavu _ jak nalezací 
so~d sprav_ne uznal - zodpovědným za to, že dal zkaženou mo'uku CCl 
~behu. :',etr,eba s,", o tOm šířiti, že dop;ava mou,ky na dr,;hu a její zaslá;;i 

ospodarskemu uradu Jme obce mlynařem - stěžovatelem _ jest jejím 
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dáním GG oběhu, čÍ'mž zák,nTI míní :akoukoHv činnost, sprostředkující pf.> 
vod předmětů, II něž v § 18 zákona o potravinách jde, z jedné ruky do 
druhé. Chce-Ii však dle svých vjivodů stížnost bráti v pochybna'st, Le 
stěžovatel věděl. že mouka, jím vydaná, byla určena pro lidi, b~'?iž k vy
vnkení tét'o nám~itky -po~aotknufo', že rozsudek -\7ětarhf: -»-j~ -v,ine

v
l1,- .ž~, 

mouku dávaJ do uběhu, kteráž ..... byla ..... tak zkazena, ze Jej' 
požívání jest způsobilé, lidskému zdraví uškoditi« {enunclat) a » ....• 
když vědomě dá clo oběhu mouku škodli,vou lidskému zdrav k (rozh~do
vací důvody) zjišťuje též, že stěžovatel si byl vědom, že mouh urce,;" 
jest pro lidi a že přesnějšího' zjištění v tomto s~ěru, ~ p.Qd,:?bn~ho Odl:~ 
vOdnění nebylo třeba, kdyžtě stěžovatel ani v predbeznem nzem am pn 
hlavním přelíčení ničím ani nenaznačil, že, odesílaje mouku, byl -;.; po
chybnostech, zda je určena pro lidi či pro dobytek. 

Čís. 701, 

Přečin dle § 305 tr. zák. spáchaný tím, že byly na Hlnčínsku zrawvány 
děti od školní návštěvy. Slovem "činy« míní zákon v§ 305 tr. zák, též 
opomenutí. 

(Rozl!. ze dne 20. ledila 1922, K1' II 418/21.) 

Ne J vy Š 'š í s 'Ů 'U d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do r·ozsudku zemského sou.du v Opavě ze 
dne 7. du,bna 1921, jímž byl stěžovatel 1lznán vinným přečnem dle § 30~ 

. tr. zák. - mimo jiné z těchto 

dÚ'TOdů: 

Stížnosti jest sice přisvědčiti, pakua uvádí, že skutkové podstaty pře
činu dle § 305 tt. zák. 11enapll\uje intelektuelrií působení na jiné oso·by za 
účelem provedení k'Ollkretního určitého činu, nýbrž že tato skutková 
pOdstata vyhledává povšechné, theoretické, akstraktní po-bízení k ne
mravným anebo pro,ti'zákotnnir n1 činům. Další své vývody, jež vrchnlí 
v závěru že slěžovatel odpovídá nikoliv za přečin dle § 305 tr. zák., nýbrž 
za spolu~inu na školní stávce, tedy za přestll'pek dle §§ 21 a 23 školního 
řádu, jej'ž trestá školní úřad, ):ojí stížnost k předpokladu, že stčža:;-ate! 
_ třeba že sváděl více dětí a neobmezený počet osob k tomu, by do· "koly 
dne 8. říina 1920 nešly - přece vybízel jen k určitému skutku, totiž k oje
di1nělé demonstraci, dne 8. října 1920 ško-Inístávkou provedené. V odpor 
vzatý rozsudek však nezjišťUje pouze toholo základu, na němž stížnost 
budUje své právní výv'ody, nýbrž zjišfuie dále, že poměry na mučínskn 
se začaly konsolidovati a děti začaly sktrtečně choditi do škol, kďe se jim 
mělo dostati vyučování v jazyku mateřském, že stávka na lilučinskn 
měla účel, by se konsolidace maři'la, by snaby, poskytnouti dětem vy
učování v jazyku matehkém, byly stěžovány a mařeny, a že 'ohžalovanl
se po-stavil do služeb této myšlenky. Dle tohoto zjištění neobmezily se 
úmysl stěžovatelův a jeho· činnost na provedení, pokud se týče rozšíření 
stáv.ky dne 8. října 1920, nýbrž směřovaly dále, totiž k tomu, by mateno 
bylo obyvatelstvo ve svých právních názorech ohledně své povinnosti 
vůči zákolnným př'edpisům o vyučování dítek v jazyku mateřském vúbec. 

Činnost stěžovatelova byla tedy nesena úmyslem, jenž nemel na zřet81i 
pouzeu'rčité, konkretní činy protizákonné, nýbrž činnost ta byla i po
všechným, abstraktním pobízením k činům tohoto rázu, pTávem v ní 
proto shledal rozsudek pc bízení ve smyslu § 305 tr. zák. K další námite'é, 

- - - že-~ ~U5-- tf ~ zák. tresce p'D'uze pobízení ,k činům, tedy k positivnímu jed
nání, kde·žt·o stávka jest opomenutím, budiž jen podotknúto, že slovem 
»)činy {( míní zákon zde, jakož i na jin~;ch místech (srovnej zejména š§ 236, 
237, 531 tr. zák.) jakékoliV protizákonné ch(wání, tedy jak jednání, tak 
i O'pom'enutí. 

Čis. 702. 

Svádění darem ku zneužití moci úřední nemusí 'se státi vůči úředniku 
samému, nýbrž i prostřednictvím osoby třetí. úředníku blizké, jakmile 
i úředník sám má míti z daru nepřÍlný prospěcb. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1922, Kr I 270/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako suud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma· 
teční stížno,st obžalované do rozsudku zemského trestního soudu v Praze 
ze dne 13. prosince 1920, jímž byla stěžovatelka uznána vinnon zloči,r.em 
dle 0 !O5 tr. zák. 

Oův"dy 

Zmateční stížnost obžalované dovolává Se důvodu § 281 čís. 9 a) tr. z., 
shledávajíc por.ušení zákona v § 105 tr. zák. v tom; že obžalovaná byla 
odsouzena, protože hleděla darem svésti soudního radu Dra. O. ke stran
nictví, jakkoli prý sám rozsudek v důvodech zjišťuje, že zanechala v bytě 
jmenovaného soudce pro jeh o m a II žel k u dary s požádáním, by se 
ta t o u svého manžela v zájmu obžalované při m I ll- V i I a. Dle toho dalo, 
by se prý mluviti nejvýš o obdarování paní radové, která jako osoba 
soukromá s trestní záležitostí ,obžalované -neměla ničeho společného" ni
ko-li však 'O 'Obdarování rady Dra. O. Než § 105 tr. zák. nevyžadu'je, aby 
dary byly odevzdány přímo, takřka do rukou clotyčného úředníka, nýbrž 
toliko, by úředltlik byl dary ku strannietví nebo po·rušení úřední povin
nosti sváděn. Mů·že tedy toto svádění dary státi se přímo vůči Medníku 
samému, ",eb i jen nepřímo, prostřednictvím osoby třetí, úředníku blízké, 
jakmile i úředník sám má z daru nepřímý pr1ospě'ch. Výslovně naznačuje 
to kores.pondující § 104 tr. zák., který mluví o' 'přijetí daru úředníkem "při
ma nebo prostřednictvím jil1ých«. Že i v lomlo, případě měl býti rada Dr. 
O. obdařen sám p'rostřednictvírn své manželky, vyp.Jývá jasně z kvality 
daru - vedle hmy, 25 trabuk, jistě ne pm manželku jebo určených _, 
ale též z vlastního udání obžalované, že doufala, že radu O. dar y ku 
pří.znivé,mu vyřízení záležitosti své přiměje. Za takových oknlností vyhu
voval však skutek oihžaJo,vané všem podmínkám §105 tr. zák., jehož užití 
jest úplně správné, takže jest zmateční stížnost obžalované bezdúvodmL 

Čis. 703. 

Veřejné násilí dle § 83 tr, zák. 
Druhý případ § 83 tr, zák. může býti spáchán i pachatelem neozbro. 

jeným, jenž vtrhne »S více lidmi sebranými«. 

• 
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Me š k á n í v úředních místnostech proti vUli toho, kdo jest oprávněn 
nad nimi disponovati, nezakládá o sobě skutkové podstaty zločiuu dle § 8~ 
tr, zák" uestal-Ii se v s tup do místností těch proti vtll! oprávněného. 

Ocbrana § Srrr:--zá1G-"vztaltujesci ,nazásttmce zájemnikft, kteří se 
zúčastnili j;ldnání na politickém ftřadě. ' ' , -" 

K pojmu násilí dle § 83 tr. zák. 

<Rozh, ze dne Zl. ledna 1922, Kr II 83/21.) 

Ne i v Y š š í s ,o II d jak'u soud zruš,ovaCÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost oMalovaného do rozsu·dkn zemského soudn v Opavě ze 
dne 3D, prosince 1920, iín,ž byl stěžovatel uznán vinným zločinem dle § S3 
tL zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uznava, že i veřejné bud-nvy pož(vají o·chrany $ S~~ 
tL zák., míní však př'edevším, že skntková povaha tohoto zl.očinu, druhý 
případ, předDokládá toliko ozbrojené vniknutí, takže prý ne'ozbro·jené 
vniknutí )}s více Hdmi sehranými« nestačí. Zrušovací soud VYSlovil však 
v poslední do'bě opětovně a blíže o dův·o dnU, zejména s poukazem na sty
lisaci zákona »anebo jestliže i bez pomocníků .... ,«, že rušelt1i dnmovního 
míru může býti spácháno netoliko jed ním pachatelem, ozbrojeným, 
nýbrž, jako v připadě prvním §u 83 tr. zák, i pachatelem neozbrojeným, 
»S více lidmi sehranými« <Viz zvláště rozhodnutí čÍs. 115 v úřcdn[ sbírce; 
lierbst, liandbnch, vý'klad k § 83 tL zák.; Finger II. str. 345, Lamasch, 
Orundriss str. 79 atd.). Zrušovací sou,d neshledává proto příčiny, by se 
v tomto pří-padě Odchýlil od stanoviska, dúsledně jím zastávaného. Stíž
nost uplatňuje dále, že o vniknutí nelze v tomto případě též proto mluviti, 
že vstup do místností veřejného úřadu, jakým jepolitická správa, je vše
ohecně dovolen, nedovolené pak prodlení v cizí místnosti neb, ještě pova
žovati za trestné, Přip,l>stiti ,crlužno sice, že meškání v úředních místnostech 
proti vůli toho, kD'až nad nimi disponovati jest oprávněn, by nezakládalc> 
o sc>bě skutkovou podstatu zločinu dle § 83 tL zák" kdyby vstup do míst
ností těch se nestal proti vůli osobY Q.právněné. Nalézací soud však zji
šťuje, že v dotyčných místnostecb byla konána porada za účelem s(an·:
vení cen mléka za přibrá[lí dúvěrníků stavu zemčdělského a že ji nelze 
proto považovati za schůzi všeobecně přístupnou. Thn je zjištěno, že do 
místností, v nichž Se porada ndbývala, nemělY přístupu osoby, k poradě 
nepozvané, a že tudíž, když do místností vnikly, nemajíee tam v projed
návané záležitosti co činiti, učinily tak při nejmeluším proti pře,dpoklá
dané vůli osobY oprávněné, zvláště když se to stalo v úmyslu, vykonati 
na zasedajících násilí. Nalézací soud má v této p,říčině za prokázáno, že 
ve chvHi , kd,y bylo jednáno o výrobních nákladech mlé,ka, byly dvéic 
do sálu vedoucí vyraženy a že demonstral1ti, n1ezi nimi,ž íeclnim z prvých 
byl obíalovaný, vrhli se na přítomné tři zástupce zemčdělců a začali jed
noho z nich bíti a s ním zle nakládati. Za takovýchto okolností nelze za
jisté předpokládati souhlas osoby oprávněné se vstupem do místností Její 
disposici podléhajících, a dlužno to pokládatí za samozřejmé a netřeba 
to zvláště zdúrazňovati, že takoví vetřelci jsou, ba musí si toho. býti vě
domt, že vnikajÍ dOl místnosti pTo,ti vůli oprávněného. Tvrzení zmateční 

stížnosti, že obžalovanému schazel'O takovéto vědomí musí 'Hoto z o 't t' 
bez u, s 'h Z· t <, t'< t '" ' , us a I pec U. ma ecm s lznos mlmlta dale, že napadeného du v 'k 

1 <'t t' k 1 " I'd < verm, a ne <~e Jl?CI ~ I Qomac:m I <;m ,:e sm~slu ,', 83 tr. zák. Veřejné budovy 
- -PDZJYaJLIH-:Y~_9chrany cltovaneho §u', avsak Jen pro ty Gsoby, které e ni_ 
sl~dkem sveho 'pov'olání zdrŽUjí v ~akových, k veřeJné službě uré~l1Ý'~;l 
m~stnostee.h .~ ~ter}r'l~ z t~ho. dú\:~dll přís~uší určité právo disp,osiční na~ 
n;lstnos~ml~~l!ml pouzlvany~l. ?t:znost ma tu na mYSli rozhodnuti býva
J:~'c, ~eJVYSSil10 soudu ve Vldnl e. 4013. Než důvody, tam uvedené isou 
P~'lZ1)us~~leny d-oty~~évmu k .. ol1kretnímu~ př~p~du, a netvoří praej~Udic~ "pro 
tento p:IPad~ Je ZjlstellO" ~e na'Pa~eny duverlllk dostavil se do budo.vy 
pohtl'cke spravy na pozvam okresmho heJtmana, by se tam súčasinil ' '_ 

, , t' l'k P<' d -, JeG nam s ran upravy cen m el a. fl otycnem jednání předsedal 't, ,_, 
k , 'h I 't - D F N ' < " , <, zas up ce o 1 eSI1l OleJ mal?a r. . emllze bYh ne]menSl pochybno.sti o. t. < 

d ' < 'k b 1 d b 'I" d om, ze uver-lll Y po o- II JcunanJ p,o ochranou 'okresního hcitma k' d 
t ' < 'h 't ' k -" ' na, PO u se yee Je -o zas upec; la 'GoZtO oso:b, Jlntž dispnsičnÍ právo nad ' ': _ d ' , 

't t' '1 - 1 ' d"" Ul e nnm mlS n08 ml na cze 0, a ze tu -IZ Cl tati ho dlužno k domácÍ1n l'd ď 
, 83 t 'k P-' l ' I e111 po , rozumu ',' L za. fl om je nemzhod.no, že p,obyt ten byl po . ,,_ 

h d~ď < d < 'I <' , t < uze Ple c O. ul, pontva z za eZI jen na om, ze pn dohu tu byl důvěrník L d 
h d 'h' N ' . po oe ranou omovm o pruva, epravem ·popÍrá dále stížno,st že ne,' - ú-

t t < 'k' 'I' I 'h ' Dl o,po . s a neDali znam: a llasl 1, vy ~-onane -o na domácích lidech V tom't '\, 
dl < , v < k'" " o smern 

uzno llve'S~l, zC vy onam nasllt ve smyslu I~ 83 tf. l,jk. spoc~í _ř -," 
, I t' , I b d ' va jlZ 

V omez~ml vo nos 1 Vll e, svo 'o' ne .se rozhodovati a jednati, v Jakémkoli 
omezemosobní svobodY" volno_sti yohybu a že t~díž pojem násilí není 
obm~z?n ,tolJk~o ,na r:asllne ~ztaze~l ~uky. Posuzováno s tnh'oto hlediska 
~apln.:~e Jednam obzalo'Vaneho, zalezející dle zjištění rozsudku v tom 
ze stezo'vatel,~cho'Pll L-a ,za ruku a držel ho tak pevně, že svědek Dr. Ii 
musIl Vynalozll1 'Iel.kou SIlu, aby L-a od obžalovaného, odtrhl a < I t" 
na L-o ' ('(' l'b b ' - , , ze CIC, 

. Vl, ~~nu 1 1. Svl' , a Y, od . zv~sem ce~ mléka bylo u-puštěno, zřejmč 
pOJ~n; ,naSIlI. O -obzaJ.ovanem, Jenz dle zjist·ení rozsudku jednal ve sroz
umem s de~onstranty, do budovy násHuě vniknuvšími, dlužno (}statně 

, mítI :~ tn, ze Jako s?olupachatcl ručí i za jed\1ání ostatních společll1ků 
a ~h~IZ za celkovy vysledek, v dú~ledku toho též za ono zlé nakládánI. 
1e 'E. se na l;-(}VI dopustIlI ostatm demonstranti. Ze obžalovaný- vztáhl 
na -a ~U~U}z tep'rve na dVD'ře, kam byl tento za rvačky nízkým oknem 
z~Sed~(;l SlDe vtáh-nut, ,nem~~e ~a trestnosti ieho činu ničeho rně~itj po
~evauz budo,va okresm p.olJtIcke správy s Vfíslušenstvím, te.dy i s 'dvo
emei Je:t POd, o<chran?~u" zako'na ': iežto, jak rozsudek zjišťuJe, byly výjevy 

na vore Se shehnuvSl Jen pokrn.cováním toho. c;o se udáJ.o v zasedací sinL 

Čís. 704. 

řadl~k~t~o~é, podstatě »jinýcb pletich« ,(§ II čís. 4 1ich. zák.l nelze pod
< k f·e h nan~, s?mo o sobě sice spočí v.jícl v nerl'elnim obchodováni jež 

vsa IC evm zalwn podřaďuje jiným skutkovým podstatám. ' 

(Rozh. ze d~e 2L ledna 1922. Kr II "O(Z1) 

Ne j v y Š š í s o II d iako 'oud z < , h <1 
~;~a teční ~tížnosti Obž~.lovanéh~ do r~z~~~~~ lr~e~~~ht'~o~~~~í~i l~~~~~ 
s 'Em SOUdU v OlomOUCI ze dne ID, března 1921, jimž bYl stěžo'vatel uzná'n 



44 

vinným přečinem dle $ 11 čÍs. 4 zák,cna· ze d.ne li. října 1919, čís. 568 sb. 
z. a n., napadenir rozsudek zrušil a odkázal věc příslušnému HchevllÍllllt 
soudu při okresním snudě,: by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nalézací soud uznal obžal,ovaného vinným precmem pletich dle § 11 
čÍs. 4 lichevního zákona, vycházeje z právního náz'Q1Tu, že obžalovanS', 
jenž znal maximální nákupní a prodejní ceny hovězího masa. jednal způ
sobem nereelním, když při nákupu hovězího' dobytka vědomě platil vyšší 
ceny, než byly stanoveny nařízením vlády ze dne 25. června 1920, ČlS, 
415 sb. z. a n., a když věděl, že následkem tohoto svého jcdnaní nebuJe 
moci ani v drobném prodeji do,držo,vati ceny, uveqen~'m nařízením sta
novené, jak se také skutečně stalo, takže prý jednání jeho j,est považo~ 
vali za způsobilé, stwpňovati ceny hovězího masa. Zmateční stížnost ob
žalovaného, jež proti tomuto náz·olru nalézacího soudu broji s hledisKa 
důvodu zmatečnosti čís, 9 al §u 281 tr, ř., nelze upříti oprávněnosti. Pojem 
"jiných pleti'ch« nelze vyklá'dati v tak širokém smyslu, jak to činí nalé
zad sou'd, aby no'tiž každý nereelní způsob obchodování byl označován 
jako pletiohy. Všeobecný pojem "pletich, jež jsou způsobilé stupňovati 
cenu pře'dmětu potřeby«, 'nelze vykládati bez obmezení tam, kde se sice 
jedná o nereelní způsob obchodování, kde se však zákon dotyčnou čin 
nosU pachatelovou obírá vezvl<Í!štnÍch předpisech a kde ji označuje jako 
jiný, zvláštní trestný čin. Vyčerpává-Ii nereelní pachatelova činnost skul
ko,vou povahu některého z těchto zvláštních trestných činů, jest hu uznati 
v.inný'nt tímto činem, a teprve v to-m případě, když se žádné z těchto 
zvláštních ustanovení zákona o trestání válečl1é lichvy. na TIBreelní jed
nání pachatelovo nehodí, jest soudu uvažovati o tom, zakládá-li toto jed
nání skutkovou povahu přcčinu pletich dle § II čís. 4 Hcbevní1lO zákona. 
V tomto phpadě mohly by z těchto zvláštních ustanovení lichevního zú
,kona přijÍti v úvahu § 9 a § 7, po případě § 6 lichevního zálw!1a. USta
ll'olvení § 9 nelze u'žíti, ježto p'ředpo'kládá, že někdo při nákupu pr-i;;U11lčtů . 
potřeby, jež hodlá zciziti, pře1plácí prodavačem požadovanou ce'1U nebo, 
nepožaďuje-li Se určitá cena, úředně stanovenou cenu, 11cn;-!i tu v.~ak ta
kové ceny, až dosud obvykloU' cenu. Není totiž v tomto směru zjištěno ani 
tvrzeno, že by byl 'obžalovaný cenu, za jalovici o,d S-a požadovanou', 
přeplatil, přeplacení úřední ceny pak jen podpůrně pm případ, že tu nelu 
ceny pož.ad'ované, by mohlo lJřijíti v úvahu. ZhirvaH tedy trestllé ČlllY 
uvedeně v ~ 7, P'O IlJř(lpadě v S 6 zákona O< Uchvě. Nalézací soud .ovšem 
nezjistil, zda byla cena, za ktepO'll obžalovaný· mas,o prodával, zřejmě 
přemrštěná: jisto jest VŠ3!k tolik, že jeho případný neoprávněný zisk 
!1e'převyšuje 2000 K, a ježto také obžalovaný, jak jest patrno z trestníllo 
11stku, nebyl ještě pro předražování trestán, nemúže se jednati o př"čin 
předraž'ovánídle § 7 odstavec třetí lichevního zák'O'lla, nýbrž nejvýše 
o p'řestupek dle § 7;,odstavec první tohoto zákona, Nebyla-li o'všem cena 
o,bžalovaným za ma$O požadovaná zřejmě přemršli'na, bylo by lze jed
nání obžalovaného posu7Jovati jedině s hlediska správního přestupku pře
kročení nejvyšších c'en dle § 6 zák'ona o lichvě. Nelze také přehlížeti, 7,e 
byla by to nesrovnalost, kdyby na jedné straně obžalovaný, který dle 
ziištění ualézacího s'oudu vypočítal si prod~jní cenu masa tak, aby vzhle-
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dcn~ k nákupní ceně neutrpěl ŠkOdy, odsouzen byl pro přeč' 1 t' 1 
kdezÍ'o na druhé straně předražovateli. jenž žádá cen ~. ~ lil ~ P e !c}. 

b ~ _ v· -v ,. ' J II zreJme uremrrste-
1,I,OU", ne o ma nepfJmereny ZIsk a který ted'r ~'''U'iV'\j·'· ~. . h _" "kre-d+" .. _, . , ' . ~ .Y V.J' I cmnost mnO' em 
'" ,věj5',-b,lo by se zodpovldat, pouze z přestupku předražová ' 
přesahoval-li by ovšem jeho neoprávněný zisk 2000 K: Bylo t' d .. ,lll, ne
te" t" t· b' 1 . ' U IZ zma-cm s lz,nos II 'o· za ovaneho vyhověti a -napadeny' f'o-zsude'k 'k ' 
te" "t" , Ja o zma-cn, y zrus,,; Jezto pak :ozsude1k neobsahuie zjiš,tění pot'reb "h' 
po<o ' ' d ' , b' 1 'h hlo' nyc pro .' uzem Je nam o za 'ovane O s ediska S 7, ~o případě ' 6 l' h 'h 
Z',kolla j' 't o" d t' 'k 1 ' IC eVll1 o J~ , a ez o se muze Je na 1, Ja . s lOTa dolíčeno pou'ze "t k 
d'l d' h ., " , o pres up y e uve enyc prave ustane,vem, byla věc přikázána p'rl'slu' . , 
I' h' d" k ' • snemu nym Je eVDlmll SOli -II pn o resmm soudě k novému proJ'edn 'n' h d ' a 1 a roz O nUÍl. 

Čís. 705. 

P.okud po, žívá obecní hajný oe,hrany § 68 t 'k h" 1 
panský, r, za", ale esní majetek 

(Rozh, ze dne 23, ledna 1922, K:r I 259/21.) 

Ne j vy Š š ís, o II d jako soud zrUŠovací zavrhl Po ústní ]", ' 
teĎní stížnost o,bžalované do rozsudku Ikrajského soudu TI':'b ,:em zma-
29 ledna 1921 k d" bl' v a ,o're ze dne .' , po u lIm ya uznana vinnou přestupkem §, 312 t "I r. za \.. 

DŮvody: 

POkucl jde o odsouzcní pro přestupek ~ 312 t 'k b " ',' 
jeho s~rávnosti, pwtože hajn}' Josef li. v~ své ~·I:;;n~st;~~lkSlIrO~\;rOj.i 
~a'llstvl v L. není vzat pod přísah;u' a proto nebyl prý to t o ,?sm, ajny 
sl,o <O zakročení '\T zájmu panskéhO ha'j'enstv'l b f ,v l;' ~ pnpade, kde 

..>tý' h ' , . ' , ,y 'na pude obecní kd' 
(' te~ ~~rni~~~ o.be5'n\ les~í hajný jest p,řísežně zaslíben, zPůsobilýmObjek~ 

úDo,k Obžalo~a~~ ~aesh~fn:ho 'i'r~t~~~r stížnos~"nelze přisvědčiti'. Neboť 
bratr bezpr-ostřcdnč 'Před tím v -pal1~ké:: l~~e pncl?~UI odnětí y~lky, Hž její 

[::~V~l~~r~~oza;:eoc~e~~ hsai~~hť čeÍi1~. snad Př~~~c~~~hlOa~~e\'e:~~~ ~~= 
jak!o přísežnéhl;' obe-cního ťesn~h~ ~~~':;;~ 'k~o ,ob~rur~O'l1ání jeho' služ'by 
žiovatel:ky v obecním lese s nást' ,'. yz ?rI; Izen byl bratr stě
pro-duktů (§ 55 lesn za'k l' r'oJel'.', JellOz se UZlva k dobývání lesních 
v' .• Jmennvanym haJDY' m J'en' 'I " , 

opatren odznakem obch/zel Za ' .', z sve laJemstVI, jsa 
§ 68 tr. zák odpíra' t' ' ,a 't takovych okolnost! nelze hajne.'mu ochranU 

. I Jen Pr'o- o, že ut-ok na lesn' " tll 
kde by ochrany té nebylo" • I maje e, sta sena místě, 
čené zcla haJ'"y' 11 ' J' ' pkzlva,bL lezto p'ochylmostI ve stížtlo,sti nazna-

, , • 1 en ja 'o o ec . h ' . b " 
opory ve spisech a, jsonce V" ~' amy vzat y.~ ~o, přísahy, nemají 
mo-hOrU přijíti V úvahu pro posopullm;~ hOdp-DIfU se zJJstel1lm rozsudku, n"e 
bl' zell! le '0' správnosti' soud ',. Y o zmate'ční stížnost zavrhnouti.· , ' -em zrUSOvaci''TI, , 

Čís. 706. 

Polmd dlUžno s'čítati částk.y z iednotlivýoh krádeží. 

<Ro,zh. ze dne 23, ledna 1922, Kr I 328,21.) 
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N e j v Y š š í s O u cl jako ,nud zrušovací vyhověl ]lO ústním líčení 
zmateční stížností státního zastupitelství do rozsudku krajskéhO s·oudu 
v LitomcnC\1ol,,,e-aUG-24._srD.na1920. pckud jím hyl ob:í.alovan~· uznán 
vinným zločinem krádeže dle \)§ 171 a 174 ll. a) tr. zák a přestupkem 
pO.kU'" krádeže dle §§ 8 a 460 tr. zák., zrušil n<>padený rozsudek a vznal 
o.bžalovaného vinným zločinem jednak dokonané, jednal, nedokonané l<rá-

deže dle §§ 171, 174 a), cl tr. zák. 

DůvodY: 

Zmateční stížnost uplatňuJ edúvod zmatečnosti ČíS.9 a) ~ 281 tr. l'. 
proti odsuzujícímu výJoku, jÍmž byl obžalovaný uznán vinným zločinem 
krádeže dle ,§§ 171, 174 II. a) tr. zák. a přestupkem nedo'konané krádeže 
dle §§ 8, 460 tr. zák., nikoHv z)očinem krádeže dle §§ S, 171, 174 ll. a), 
c) tr. úk. Stížnost jest odůvodněna. Nalézací soud, zjistil, že obžalovaný 
odcizil jednak ve společnosti se dvěma spoluz1oděií z držení úřadu piO 
DO'zdělování uhlí 8 q uhlí v hodnotě 96 Kč 72 h, je,dnak, že se pokusil sám 
odciziti ke škodě Marie M-,ové z uzavřené půdy věci v hodnotě menší 
než 50 Kč. Byl za to od'souzcn prvým soudem jednak pro. zločin krádeže 
spáchané ves polečnosti, jedna klNo přestupek nedokonané krádeže. Stíž
nost právem namítá, že částky obou krádeií měly býti sečteny II obža
lo'vaný uznán vinným zločinem jednak d:o:konané, jednak nedokonané krá
deže dle §§ 8, 171, 174 ll. a), c) tr. zák. Dle § 173 tr. zák. dlužno totiž sčítati částkY ze všech krádeží téhož pachatele < také z pokusu, spoluvi:ny 
i ,podílnictví)' pokud jsOU předmětem téhož rozsudku, a v 'p.řipadech, kde 
se krádež' stává zločinem nikoli z hodnoty věci odcizené (p,řes 200 Kč 
§ 173 tr. zák;), nýbrž z jiných kvalifikačních důvodů (kdYž zár.oveň ho:d
uota věcí přesahuje 50 Kč, §§ 174 ll., 175 ll., 176 11. tr. zák.), pokud sčí
tané krádeže vykazují kvalifikaci. Vylo,učcno jest za všech okolností 
sčítati obnosY z krádežÍ, které se za žádných okolností nemohon státi zločiny (§ 189 _ krádež v rodině, §§ 2 lit. dl, 237, 269 - krádež ned·ospě1ých) 
s jiným; krádežerni, jake'ž i krádeže, které jsou sice kva\ílikovirny dle 
§§ 174 ll., 176 ll. tr. zák., z nichž však žádná lY sobě, nýbrž teprve všecky 
dohromady ,převyšují 50 Kč. Těchto omezení v tomto případě není. Obě 
krádeže jsou kvalilikovány dle § 174 ll. tr. zák. jedna pro krádež ve ~po1ečnosti, druhá jako krádež na véci uzamčené, hodnota odcizené v,,!Oi převyšuje v prvním pří.padě 50 K'č, takže tato krádei již sama o sobě jest 
kva1iíiloována Jako z!nčinná. Dlužno proto sečísti částkY obou krádeží 
a uznati obžalovaného vinným zločinem dle §§ 8, 171, 174 ll. a), c) tr. zák. 

Čís. 707. 

ZločinnOU kvalifikaci krádeže dle § 176 ll. a) tr. zák. zakládá i dřívější 
potrestáni pachatele pro krádež v rodině dle § .463 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1922, Kr II 136,21.) 

Ne j v y Š š í s o u d 'jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Olomoucí ze 
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dne 7. února 
ve sm~/slu §§ 

1921, jímž byl stežov tl' ' 171 a 176 ll. a), cl tr a \ uzuan vllluý,;, zločinem 
. za . - mImo Jme z těchto 

krádeže 

důvodú: 

Důvod zmatku dle' 2Q l ", 1 ' , d >' k ' u elS. O tr r ť' .. . ~z, , t.erou byl stěžovatel vinn' rn' ' .. spa 1 uje stlznost v tom. že k" 
Imkovana jako zločin dle § r'Y6 Iluznan , byl,a výrokern prvé stoÍi~ k" a
deží Pl'O V> bl' aj tr zak 'k l' e va-.' nez Y stěžovatel d" .., ae o I jedlm z obo k' 
!j 463 tr. zák. Stížno'l ma' "a tr;ve, pot",;s,tán,' byla krádeží v rOdlun~e rjal-
d" »" ~ ~ 'u' ze zml ~ , (e 

nVejSl potrestáni pro kráde,'b nenou kvalifikaci zaklád' a násl 'k d ' ze "0 yčejné t· k 'd a pouze 

k 

. p~, u se týče dle § 460 tr .'k N'" . j. ,ra eže ve smyslu š§ 171 
terou stezovatel n . bl' za. ehlede k 'omu ' k' . 

S 176 II. c) .tr. zák.,~~l st~n~~~~Uz~~, j: také jako zloČin k~a~i~ik::~~!' i pro 
II. a) tr:. zak. zakládá každé dřfvěj~?e bezp?dstatna. K va\jílkaci dle § ~i~ 
pro zloem anebo pro přestupek k s~ ď~Ud11l p~trestání pachatelovo b ď· 
aby. v. tOll; smčru bylo na krádež ~~e e~e. Nem p~k nejmenšího dů~O~U 
na Jme .kr~d~že. Dúvod zvýšené trestn Š t

463 t~; ,;ak: pohlíženo jínak nei 
v po~ndnr, ze se tresty ulo' , os 1 spOClva pn § 176 ll. a) t .' ~h~~e, minuly účinkern. Kdd~~~edťea~h~teh pro. krádeže, jím dřív~' :;;~ 

eZI pouze tím, že byvše spa' h' ' 63 tr. zak. liší se od jinú'h I' .' 
buznými co" . ' c any mezI man' 1 se nana <, : zIJI,clmi ve společné domácnosti" . ze y nebo ,nejbližšími pří-
" cest a blaho rodiny stíha" . ,/ se vzhledem na rodinné -1 I ' 
zadost takev' bl' II jen na zadost hlavy', d' vz a 1.\, 
j"ko přestupeak ~;d~z~~~e~a; p,:d1é~ají tre~tání dle lf ~~Ó· t;a~,;,~le však nasvědčuje znění ,~:~ -18j9' l' 463ratdeze; Ze důvndu· k rozezná:va'ul: a: stemc , h "" r zak j k - . nem tomu ~~ dUe~:~~~vení, v ~ichž je důsiedně"ře~~\~áUd~~~~~y "bOll těc~to ~ákon
přes to zÍl J,. v~, Slll~ru ~hora naznačeném sice .. a, zpro~everáeh. Jde 

Ikládají, í,,~\~V~~lá~~~~~iel~y trestný~mi, jichž sku~~I;~~:~~~~~~tkteré vš~k 
nou nesr{)vlla1ost v zpr?n~verarnl. Bylo by také' n lmak zaz~ela nepochybně ka~~~' ~ak1a~a:Ukva[iiikaCi dle § 17~P~t Djah zn~č-~~~i~t;k tu:,ačasté jde o Pzct:l~st~~~a~:nréo~~est':.p~k krádeže 'd1~ § t~6~'~~' ač skutk;~tr v ~áPětí po-trestání pm k;'ád:;n~m, nernělo-li by však ls,i 
~~á~~~~~č~;:i~~b~~11~ :.~~~~~nl;í~~zt;~~~~e~~o::~~~s~~iiS ~~~h~l~ ~!~é' , 
činné rázu nezř'dkcnodstl, ,bY vyplňovaly skutkovou o ~llbUZnyml, žijícími 

"' a osl! povážlivého-. ' po statu krádeže zlo-

Čís. 708. 

~řípust?? započítati vyšetřova . . vydan zvlastní rozsudek byly r c~ vazbu I pro trestné činy pro n" , _ I Z e podmínky §u 265 tr " ez byl 
, .~ 

(Riozh. ze dne ?4 led 1 ' . ' _. na 922, Kr I l.3~8!2L) 

Nelv·yš,:, d" . ; S I S o u d jako soud "' . léa~: cí~~a:~~~:1 s;íE~~~ ~3ž~lované~~u~~v :~~s~~~~h~r~jS~e,~eřejnél1; zasc-
uznán vi'nnýrn z1.oč' ennch ze dne 18. únOra 1921 .. ': o jakozto na, .mem zpronevěry dle § 183 t ,,' jlmz ~yl stěžovatel r. zak. a zlocmem krádeže 
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dle §§ 171, 173, 174 I cl tL zák., vyhověl však odvolání jeho, pokud smč
řovalo k tomu, aby byla zajišťovací a vyšetřovací vazba jeho ode dne 
27. listolJadtt-+9W.-\LhDd.,ve.Č~Lclo9. března 1920 .J.l5 hod. odpal., v níž 
se .oMalovaný nalézal a t.o v tresÚ;r vecl'Vr2587i19 započtena do trestu, 
napad'cn~rm rozsudkem vyřknutého, v ten rozum, že se tato zajišf'ovací 
a vY'šetfovad vazba do trestu vpočitává a uvedl v tomto srpěru 

v důvodech: 

Cin, jenž byl předmětem trestního řízení Vr 2587,19, byl spáchán dne 
25. \itstopadu 1919, kdežto činy, jsoncí předmětem nynějšího napadencho 
rozsudku, byly spáchány dne 28. října 1918 a 2. listopadu 1918. Dle usta
n.ovení §- 56 tr. ř. byl by tedy soud nalézací za n,ormálních p,oměrů, vy
dávaje rozsudek ze dne 9. března 1920, rozhodI také o trestný,ch činech 
spwchaných 28, října a 2. listopadu 1918. V tomto případě byly ovšem 
vydány dva rozsUdky, avšak použití § 265 tL ř. při vyměření trestu 
v druhém rozsudku, má působiti tak, jako, kdybY byl materielnč vyrknut 
jeden trest, nehol trest, druhým rozsudkem vyřknutý, jeví se ,býti 'pouze 
dodatkem anebo dlO1l1něním trestu, prvním rozsudkem vyfknutého. Nelze 
proto oba cito'Vané tresty považovati za úplně same'statné a O'd sebe ne 
odvislé, nýbrž právě následkem použití § 265 tr. ř. jde tu vlastně ,o' dva 
dílčí tresty, jichžto souhrn odpovídá celému již dne 9. března 1920 nasta
lému, tehdy c,všem ien z části známému zavinění obžalovaného. Mimo to 
sluší uvážiti i tO,že náhoda, že Uf .rozhodnutí o trestných činech s·pácha
ných clne 28. října 1918 a 2. listopad'u 1918 došlo teprve po. 9. březnu 1920, 
nemůže býti obžalovanému na úkor, to tím méně, když tyto trestné činy 
byly svého času ihned soudu ,oznámeny a obžalovaný nemá viny na tom, 
že o nich byla te'prve nyní rozhodnuto,. NutnO' tedy vzhledem na vý'Znam 
§ 265 tr. ř. dojíti k úsudku, že obžalovaný odděleným rozhodnutím nesmí 
býti húře na tom,. než kdybY bylo bývalo 'Ohledně veškerých trestných 
činit najednou ro.zbodnuto. Vzhledem k tomu a jelikož není směrodatné. 
že se za:jišťovací a vyšetřovací vaz·ha nevztahuje na trestné činy, jež byly 
předmětem nynějšíbo napadeného rozsudku, nýbrž na dřívější trestné 
činy, bylo odvolání vyhověno. a uznáno, že se řečená zajišfov.;lCÍ a vy-
šetřovací vazba započítává dOr trestu. 

Čís. 709. 

Není zmatkem dle § 344 čís. 1 tr. ř., nebyla-Ii lavice pnrotcu řád 11 ě 
obsazena. V tnm, že někteří z porotců nerozuměli jazykU obžalnvaného, nelze 

spatřovati zmatečnosti. 
Obhájci jest sice uděliti slovo (§ 324 tr. ř.), není však třeba, by hO' 

všichni porotci slyšeli, Neni tř;eba, by vrchni pnrotce četl 'Výrok poroty tak, by ho všichni. 

porotcově mnbli jazykově slednvati. 
Zamítnuti návrhn, odmitajíciho porntce, není důvndem zmatečnosti. 

(Ro'Lh. ze dne 24. lcdna 1922, Kr I 8/22.) 

, N e i v y š š í s o u d jako soud zrušo,va í 1 1 ' . • d~ní zmateční stížnost .obžalovaného do r.~zs~~~~ 1 k v. neyeremem .'ase
mho soudu v Mostě ze dne 17 říJ'na 1921 k d .. raJskeho Jako porot-

y ~.' ., po II JIm byl uzná . , 
.. pre.clnelrlprotl bezpečno-sti cti dle §§ 491 a 493 tl'. zák. ,n vmnym 

. Du v'o d y: 

1: D~e pro·tokolu o porotním přelíčení prohlásilo devět čl . 1 . 
r,oteu, ze neumějí česky. Stěwvatel z toho usuzuje " en~ av:cc ?'o'
laVIce por-otcu nebyly náležitě o,bsazeny a v důsledl ' ť~ sou vpo,otm a 
zmatek podle §. 344 čís. I tr. ř. Tento důvod' z~~te~;o spavt!Ule v tom 
up1atňován jest neprávem. Dle §§ 300 a 301 tr v t f _ _OS!I ClS. 1 však 
se-stává jednak ze soudního sboru čili senát~ r'sl'~}Z ~h~zdY so~~d poro,~ní 
a ze zapis'ovatele, jednak z 12 pnrotců nazv~n" ťene :0. ze tn soudcuv 
§ 344 čís. 1 je zde zmatek tenkrát kdy;' soudn'} cb' la;:llcl po;otců. Podle 

I 
_.tV b ' I S or Cll senat nebyl n' 

eZI e 'O sazen; na lavi'Ci 'porotců se tento zákon II ' ~ d . . a
vztahovati nemůže poněvadž lavice porotců t y_ pre Pl'S nevztahu}e a 
psaných v sezname'chp'Orotců (§ 302 t.r ř' a 'k

u 
voreld,a Jest z osob, za

v' 27 )'" , ~ .. za on ze ne 23 květ 1919 
C,IS. . 8 sb. z. a n. a znzem techto seznamů nelze b . f . . na , 
stížností, vznesenou do rozsndku 'Soudu porotního fa ť :o~PO'r zmateční 
že. stěžovatel neprávem dovolává ,e obdoby t' o. o~ zaroveň plyne, 

n
'l

' 

'-'k . " us anovem '~ 2 č 1 u d 
e ]0 ... pTave za ona z r'Oku 1919 ,čís 278 b ..' ve c-t v, ,_ ' . s . z. a n. na oduvod v, . ~m.a,eonl stlznosti Ve směru. nahoře uved'~ Ok' 1 nenIl,sve neumělo česlky, není žád'ným 'z důvodu" z etn:om.. o,ros

t
, že 9pmo,tců . 11 d • h ma ecnosl! v ~ 344 Ir' 'I v v 

'veenyc , a zvláště ne důvodcm č 1 toh t < 34 " r. vy uene ~adz.podle, vPf?tokolu 10 1'0wtním' přel1če~iío ;řed:~.ctto h~l ~éně,!,oně
c~s~a p;,ohlasem, výpovědi a přečtené spisy d v. ~. a Pl e:oz'II vvsecka 
preotene, do češtiny, jakož i po skon'čen' . o ~e;~cm~ a.:pI;y, nemecky 
sl,edky jeho jazykem českým' v , k' I poro ~l 10 prehcenr shrnul vý
cích návrhyo<holl str art učíněn'é ~~~~ ,:,n~ i ("z~~mIl v?bou těchto. jazjr
zdali, jak ve zmatečnt" stížn'o'~ti je tv~~nyC1 re31~h, takze jest nedůležito, 
obžalovanému ani svědJkům ' . o env~' ouee .9 porotců nerozumělo 
čt,eným. Že so:udní shnr neb~n~:I~~i~~~~:1 porotn~m ~řelíčení česky pře
dale v § 344 Č. 1 tr ř lavice . .. az·en, ne ° ze, Jak uvedeno jest 

, vůbec netVJ'dí a vzhledem 'll ~'Orotcu nebyla plně obsazena, stěióovatel 
tvrditi .nemůže' rovněž nevy~ ,~~sah tftr~tokolUl o porotním přelíčení ani 
§344 tr. ř. anl že připuštěn' y a. vz e em, na důvnd zmatečnosti Č. 4 

. § 306 tr. ř. VYlo~čení ani' ž :byh k p-orotmmu přelíčení POT otcové dle 
počet poroteu dle 'll 307' tre pn set~tabvování lavice porotců nebyl přít~men 

2 DO, d 2~' . r. pia re ný. 
; UVO .. CIS. 2 § 344 tr. ř. stá, , - ' -

roteu nerozumělo jeho obhájci 1 o~a~~l spayuJe v tom, z·e oněoh 9 po-
n<;ní žádným z duvodů zmateč~o~tiU~':'~SI~U ces~y. Tato nkolnost rovněž 
duvodem Č. 2, který předpokládá Ž ~ v 4 tr. :. uvedený'ch, a zvláště ne 
líčení vůbec žádného obhá'ce : e. n~zalova~1Y neměl při porotním pře
přelíčení, někteří .p,aro-tcovéJ n~r~lkOl\Z1 obhaJci, který nacházel se p,ři 
stížností, obhMce musí dle. § 324 ~umve lb' ~, Ja~ uvedeno jest ve zmateční " 
o otázce VÍny obžalovan'e'ho J'est r;:: ,~trd slysen pm.otci, kteří rozhodují 
Dl § , mmem Je nak l" d . ve 324 nutnp jest slyšeti ,(}obhájce t,y-· . my ne, Je_ n~ nerozhodné. 
prednesl své vývody a návrh' ' o. I~ nutnO' Jest, udehtl mu slovo by 
žádá túto zákonné UManovení,~~/,~r~:~/or'o~cov~ ~kutečně .. sIyšel~' ne-

Trestnl rozhoQnutf IV. nem chraneno ponružkou zma-
4 
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tečnosti pro případ, že by 11,0 nebylo šetřeno, a následkem tohe, není 
§ 324 vůbec uveden v § 344 čís. 4 tr. ř. Dle protokolu o pmotním přelíčení 
ze dne 17. řiill" 19?1 přeJt"e_da přednesl, jak již uvedeno, v obou jazycích 
návrhY zástup cÍl stran, v ]QoneČn'fcli řečích učiněné. Lebybylo oněch 
9 porotců neseznalo' neho nezvědělo ostatního obsahu konečné řeči obháj
COVY, není !ostatně nlkterak zjištěno. 

3. V odstavci, obsahujícím provedení důvodu zmatečnosti čís. 4 § 344 
tr. ř., jest především připom,cnu10, že nelze ve zmateční stížnosti ,blíže s'e 
obírati poradou, kterou konal ]Jorotní soud, správně: kterou lmnala lavice, 
powtců, dle § 326 tr. ř. Není tedy v.ůbec třeba, dotyčnými vývody zma
teční stížnosti se zabývati. Ostatně nešetření 'předpisú § 326 není sUženo 
zmatečností. Důvod čís. 4.§ 344 tr. ř. záleú podle mínění stěžovatelova 
v tom, že předseda pomtců vrátiv se do síně porotn! přečetl odpovědi 
por,otcu německy a ne česky. Stě'žovatel myslí, že tím porušen byl předpb; 
§ 330 tr. ř., ale mýH se, neboť podle t0hoto § 330 jest za následků zma
tečIrosti toliko povinností předsedy P<Ofotců, přečísti u přítomnpsti všech 
po,mtců otázkY jim dané a bezprostředně po každé otázce výrok porotců, 
k ní připoj,ený. Učiniti tak v j3'zyku, lkterému rozumí všech 12 p,o'rotc", 
II e'll í v zákoně vúbec na'řízeno a tím méně pod následky zmatečnosti; 
Olstatne není nikterak zjištěno, že, jak tvrdí stěž,ovatel, čeští členové po
rotní lavice nerozuměli onomu prohlá:šenÍ' předsedy po;rlotcu a nemohli 
správnost jeho' kontrolovati. Z okolnosti, ž,e druhou otázku clodatečnou 
zodp'o,věděli všichni porotwvé záporně, nelze to logicky Vyvozovati. 

4. S hlediska § 344 čís. 5 tr. ř. stěžovatel tvr'dí, že souci zamítl vešil.eré 
návrhy obhájoovy a usnesl se, předsevzíti líčení dvojjazyčně. V tomto 
rozsahu není zmateční stÍžnost pr:ovedena; PTOved,ení její jest, pokud stě
žovatel uplatňuje důvod Č. 5 § 344, omezeno na výtku" že ]Jři p'orotn!m 
přelíčení zamítnut byl a) návrh obhájCŮV co' do odmítnutí porotcův a b) 
návrh, jej'ž prý učinil .obháj,ce, pokud jde o nemožnost a nedo,,'olenost 
překládání z jazylka státního do jazyka menšiny. Tento návrh b) nebyl 
dle protokolu, sepsaného v porotllím přeUčení vůbec uči~něn, pr;očež :lelze 
se zabirvati vývodY zmateční stíž-nolsti, naň se vztahujícim1, nebOl není 
pr'o to zákonného základu. Pokud jde o zamítnutí návrhu a), ·opřeného 
obhájcem ;Q § 72 tr. ř. a vzneseného po zaháj-ení porotníhn 'p,řelí'čení, není 
proveden ani důvod zmatečnosti č. 5, ani č. 1, ani žádný jiný ze zákon
ných důvodů § 344 tr. ř. Dův,od č. 5 byl by zde jen; tenkráte, IkdybY za
mítnutím návrhu a) byly bývaly porušeny .zákon anebo zásada řízení; 
jichž dbáti j,est v zájmll obhajObY. í,ohoto předpokladu zde není, cOž plyne 
z objemudův'odu zmatečnosti § 344 Č. 1 tr. ř. a z ustanoveni §§·72 až 74 
tr. ř. o právu odmít"cím. Dle § 344 Č. 1 je z,cle zmatek jen tenkrát, kdYž 
porušeny byly p·řed]Ji'SY §§ 67 a. 68, dotyčně § 306 tr. ř. o výluce soudců 
nebo porotců, jichž porušení stěžovatel ani vube'c netvrdí, nikoli "šak 
tenkrát, když pomtni sond nevyhovčl návrhu, jímžporotcové byli odmít
nuti dle !§ 72 tr. J. Kdyby byl chtěl z:ikonO'dárce po'skytnouti stranám 
právo stížnosti nejen z důvodu výluky §§ 67, 68 a 306 tr. ř., ale i z dů
vodu odmítnutí dle § 72 tr. ř. zajisté by tento 'S 72 byl vedle předpisú 
,§§ 67, 68 a 306 uveden výslovně v § 344 Č. 1 r. .ř., č'emuz ale tak není. Že 
:iamítnutí návrhu, odmítajÍcího< 'Porotce, není dúvo!dem, zmatečnosti, plyne
i z§§ 73 a 74 tr. ř., dle nichž proti rozhodnutím, na jejich základě vyda-
ným, jest výslovně každý opravný prnstředek vyloučen. ' 
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. 5. Zmateční stížnost byla vzhledem na úvahy obs" , ., '.11 ' . - 4 _ . ' azene v predeslych 
ad. stavc. lC c. 1 az ,.zavrzena hned v zasedání neveřej'n' t 
'd I t' o ' d' " 5' ~44 cm a o pokud J e o up a n vany uvoo, co, i~ tJ tr. ř., jako nepr-o:vedená -(§ 4 ~ 't I~ 

------c;--Z':z{dWJla zc dne 3J. pWS1l1ce 1877 č. 3 ř. z. l mlm 1878) . 'k c. a" 1 
o' dúvody č. 1, 2 a 4, dílem jako 'nedůvodná díle~, j'ako 'Pb o ',ud pak jde 

d 
.' (8 4 ' J . 2 '1'? "1 ,,' Vll ee neprove-cna, e. I a ~ c. ~ te 10Z zakona z r. 1877). 

Čis. 710. 

Podmínečný odklad "ýkúllu trestu '(zákon ze dne 17 ,.,. 1919" , 
sb. z. a n.). . nUla , ClS. n62 

V túm, že nalézací soud nezabýval se .otáz~ou zd -. . 
.obžalúvaný dřive .odsúuzen '(§ 2 zák,) byl spáchá a cmh, pro kte~y byl 

• t 'h,l •. o' n z PO Dutek JIlzky' ch 
a neees nye , ni. ze spatrúvalI duv.odu zmatečn.osti dl o'. 1 § , .• 
nýbrž lze pr.oti túmu brojiti pouze .odvoláním e cr5. I II 281 tr. f., 

podnúnečný .odklad výkonu trestu lze po 'případ- , I .. ,. 
v:l,'slovU-n óřívější r.ozsudek, že byl trestný čin sp~c; ~ {lUCJ!I ~~ehdy, ~e
kych a nečestných, !all Z pOml!ltek U1Z-

O(ozh. ze dne 24. le.dna 1922, K:r II 913 21.) 

.• ~ e j v y,Š š í ?,o, II ď jako soud zrušovacÍ zavrhl .. ,.;, 
aa~J zn;atecm stlznost státnÍ'ho zastupitelstva d . vd~e~e:ejiler;r zase
nalezaclho soudu při kraj. soudě v U. ze dne 18 ?rozsu u, Jc~evmho Jako 
vaný uznán vinným přečinem řetězúvého obcl;,~á~~/9~12~1~3' byl?Ma1c:
Z? dne,24. března 1917, čÍs. 131 ř. zák., a přestupkem edle ' ' cls;.4 CIS. mr. 
CIS. nar., pokudodsouzcní jeho vysloveno bl. ,. S ,20 CIS. I tohoto 
odvolání 'státníhlO zastupitelstva do tohoto r~: ;d~dmmecn~, ,;,yho.věl však 
by,Io, že odsouzení obžalov"ného iest pod • s3 ,(ll, poku? jJlJ,J vysloveno 
letou, a změnil f'O'zsndI!k soudu pr~é t I' mrnecne se zk~seb11l Ihútou tří
;! d -, s o lce v tomto srneru v ťe D b 
ze o snuzem ,ohžalovaného jest nepo d-mÍněné. . 11 z.puso , 

Důvody: 

Stittní zastupHelstvo spatřuj d '1" tr. ř. v tom, že nalézací SOude ;,mne y d:Jvod znmteénosti čís. 11 §u 281 
tJestu, ač obžalovaný byl ďne 7Pr~znal .ahzalovanemu podmíněný odklad 

d 1 d
' ' . cervonce 1915 tedy v d b' d .. 

ne, \: ,y spachal nový trestný :či "1 ' v, o e, o\. mz dlQ 
stupek krádežedlc § 460 tr 'kn, ~~IP ynulo 'pet let, ,odsou'zen pro pře
hnutky nízké a nečestné Dl~ ~ 2' ~k y "dozajJsta" čin, spáchaný z po
~~: z. a 'll., jest ovšem ;odmín~né ~~s~~~ z~ dne I!. října 1919,. cis. 562 
an,ve odsouzen pro zločin na dobu del" ~~I vyl?uocerw, byl-ll vmník již 
spalC'11.an}' z pohnutky nÍ' k' 'V ~l fl meSlCU nebo vůbec pro čin 
§ 281 tr. ř. Ilyl by tl1d.íŽ zd~n ate~~~s~n;. bDůvOd z111.~~eČnosti dle čís. li 
':' tomto ,případě byl odsome ,~. y ,y by,~o zJlsteno, že obžalovaný 
ceslné, a to vzhledem k tom n pro cm sp_achany z pohnutky nízké a ne
před tím, nd spáchal nový ~;e~~nte,," p~e~iu~,:k, ,spáchaný v pěti letech 
zeJmena přestupek krádeže ~ .. :,;m. e e e, vsak k tomu, že krádež, 
oko,lností musil býtispách/ em cmem,k;erJ;' by .vždy a za .všech 
o]lravný prostředek stát 'hane z pohnutky mzke a nečestné, a že sám 

, Ul o' zastupJtelstva mluví jen o c'I'nu, 'h • s.pac anern 
4' 
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»ct:ozajista« (patrně) z p'Ohnutlky takové, uvádí se v rozhoc1ovadch dli
vO.dech na'padeného rozsudku v tom směru ponze tolik, že obžalovaný 
'od r. 1915 nebyl trestán (§ 460 tr. zák. - 5 dnO, i lze vadu spatřovati 
pouze vtom, že,,-c-r()'lS-1iEltl~írá_otálkQu, byl-li čin, pro který bYl dle 
toho .obžalovaný dřív odsouzen, spáchán z pohn-ntky nízké a nečestné. 
Tu však zřejmě nepřichází v úvahu překročení tre'stní právomoci nalé
zacím soudem při výměře trestu ve smyslu § 281 Č. II tr. ř., nýbrž ne
správnost, kteréž odp!orovati dlužno .opravným 'prostředkem odva,lání, 
neboť nejde 'O porušení nělkteré ze zásad, vyslovených zákonem, jichž je 
soudu dbáti p-ovidY, nýbri o nesprávné řešení otázky, podléhající volnému 
uvážení s,oudcovskému. Zmateční stížnost byla tedy jako, neprovedená 
podle § 4 čís. 1 a § 1 čís. 2 zákona ze dne 31. prosince 1877 :č. 3 ř. z. 
z roku 1878 zavržena hned v zasedání nev,eřejném. 

Státní zastupitelstvo v ča's ohlásilo odvolání co do soudního výroku 
O podmíněném ,odsourzení; provedení zmateční sUžno>sti, 'StátnÍ-m zastupi
telstvem v 8denní zákonné lhůtě podané, sluší p'okládati vzhledem na jeho 
.obsah za odvolání i dlnžno rozhodnouU o něm ja).mo odvDlání. Oďvolání 
jest pOldle § 2 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n., odůvodněno. 
Obžalovaný byl totiž rozsudkem okresního, soudu ze dne 7. července .1915 
právoplatně uznán vinným, že odejmlll pm svilj užite'k z držení a bez p,ři
volení Samuela B-a 27. dubna 1915 sud vína v ceně 29 K 70 h a na jaře 
1915 ,pů11itrovou láhev rumu v ceně 2 K a že se tím dopustil přestupku 
krádeže 'podle §§ 171 a 460 tr. zák. Trest, jemu za krádeže tyto nložl'ný, 
odpykal dle trestních' spisů v červenci 1915, tedy ve lhůtě, Dd níž do doby 
spáchání nového, trestného činu, 00 nějž nyní jde, neuplynulo pět rlo\{ů. Že 
by byl 'Oněch krádeží v mce 1915 dopustil se z nouze, .nevysvítá ze spisův; 
Ob-žalovaný toho netvrdil a ani nyní toho, netvrdí. Zřejmo' tudíž jest, že 
dopu,stil se oněch krrádeží ze ziskuchtivosti, tedy z pohnutky nízké a ne
čestné; v mzsudku výše uvedeném Z0 dne 7. července 1915 není to ovšem 
výslo,vně uvedeno, ale to se vysvětluje tím, že tenlkrát nehy!o zákonného 
ustano.vení, podobného § 2 zákona o podmíněném udsonzení čís. 562 
z roku 1919, a nebylo vůbec třeba, zjišťov.ati v rozslldku pohuutky spá
chaného činu trestného. Dle tohoto § 2 není zap:Q,třebí, llcby v dřívějším 
rozsudku byIo zjištěno, že čin trestný spáchán byl z pohnutek nízkých 
a nečestných; soud nalézltcí, vydavší rozsudek ze dne 18. října 1921, který 
jest nyní předmětem 'Odv'olání státníh'O zastupitelstva, neprávent nevzal 
v tom10 rozsudku zřetel na to, že oh žalovaný dopustil se krádeží v roce 
1915 z pohnutek nízJkých a nečestných. Dle § 2 zákona Cís. ,562 z roku 1919 
jest podmínečné ods'Ouzení obžalovaného toho času vyl\oučeno, pr,o'cež 
bylo vyhověno odvolání státního zastupitelstva a rozsudek soudu prvé 
stolice bYl změněn způsobem nahoře uvedeným. 

Čís. 711. 

Pobyt a postižení ve _smyslu § 54, ods,tavec prvý tr. ř. 

(Rozh. ze dne 24. ledn .. 1922, Nd I 21/22.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal ve sporu 'O'-příslušnost 
mezi státním zastupitelstvím v Nitfe a zemským trestním soudem v Praze 
příslušným státní zastupitelství v Nitře pOkud Se týče sedrU tamže. 

-\ 
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Důvody: 

Po rozumu § 54 odstavec prvý tr. ř. a § 25 ,odstavec pr' d' h' , 
-~-čL..xx)~1l1. 1896 . st b I l' t tn'~" vy a 1 u y zak 

c- ,_ _ _, Je~" y -:, res . Y cm s'pachán v cizině, .pravidel - . 
v prve rade pnslusnym k nzení ,soud bydliště nebo po.b 0t .b .., n~ a 

. t I d kd ~ b b' ~ , , u o v meneho 
a JetU el a, Yhz y,o vmen

d
y ,v ~zemsku ani nebydli! aui se nezdrtoval 

nas upu)e na le O' mlsto p'opurne soud postíiení Po ·pra'v bč k" . . " , I ~. . u o ans em 
I pOlmu pnrozenem pa, znaCl bydliště místo kdež něk'do d'l' . I t ťl _. -' ., s'e usa 1, male 
~ lU;y~ ll: a~ s a_~,SI; zdrzo:,ali, kdezto pObyt předpokhdá delší avšak 

Ob' 1. Ov ?caSTIle mes
b 

a
l
lll na urcľtcill' lníste, a k p,Qstižení konečně stačí že 

o vmeny na Czen y od orgánu moci veřejné po. .přl'nade- d' t l' ' d 
. " d' b'· d . ,", os a se o moc! ura u, ne ura y bYlo pr:O"' němn něco skutec~ne~ pod'k t 

'd' ~'" k' mnuoa 
Zle nadnbas~on pr~my sty _' mm na místě, kdež právě, třebas ien nahodile 
a na (} u len .kratko. U.' meska!. Dle toho sluší nyní řešiti otá k kt. 
eventualitu jde v t'omto, případě, kde byl oznámeny' ('l'estn ,z .u, ,'O ,ehr~" 

V.. . Ob . ~ , d ~ . Y Clil spac an 
ve W'IIl. . vllleny z rzoval se a byl hlášen v Praze jen jak h t h 
tclu p.ouze př'echodně a krátce od 20, únOra 1920 do J b~e o 1902s0 v 0-
ť d ť r . -' r zna a bYl 

v~. e o e p~ lCejne vy~lechnut, kdežto v T., okrsku nítranskéh .' "7 

pn tomto SVe'll1 pohcCjmm v,cslechu udal měl továrnu (~l ' )0, Jak llZ 
od 1. března 1920. Též jeho manželka se' tam zdr2íovala

ze
a ezamu

t 
abPObyt 

del " d b- N·t' 1 h mlmo 00 yl no Sl 'O~ ev: re vys ec nut, třebas že nemá stálého b dliště Z ' . 
stavu veCl dluzno za to míti, že Praha jest Pouze míst:m p 't" a ~oho,t? 
že jsou pokud s ť ~ bl' os lze ll! a I .' : ,~e yce, y y, mls tem púbytu o'bviněného a prot ' j' 
uznati, lak vyse uveden'o (§ 64 tr. ř.). ' o vy o 

Čís. 712. 

P!edražování (zákon ~ dne 17. října 1919 c~is 568 b 
Pr', posu • I ~. -- , . s . z. a n.) 

~, z?van pnmerenosti ceny při obchodu 'e ž ~ . 
pnpadu pokladali za jednotný, dlužno přihlížeti ke I ! IkdlUtznho dle povahy 
v celku. ns u o oto obchodu 

(Rozh. ve dne 25. ledna 1922, Kr II 939;21.) 

N e j v y Š š í s o u d jaklo soud zru.šo ' h • " 
dán,I zmateční stížnosti obžalovaného V~Cl vy 'O~l v. neveř~jném za~e
nalezacího soudu při krajském soud' Uh o ~o,zsuliu. I!chev'111ho lakozto 
padu 1920, pOkud jím byl stěžovatele u v , crs e',ll r~d:sti ze d!,e 22. l1;;to
ve smyslu § 7 čís. 3 zákona ze dne 17 Z~í~~a V~~~Yn:,preclllem predra2íovál1! 
napadený rozsud:ek a vrátil věc S'O ci . I' 9, C1S. 568. sb. z. a n., zrušil 
a r,ozhodl. u u na ezaclmn, by II znovu projednal 

DŮVOdy: 

Yo S?Ud nalézací dospívá k přesvědče '. . _ . _ . , 
pr~meho předr ažovánídle čís. 3 '7 á'k111 o vme o,b~ajo."a:,e~o ve směru 
stym aritmetickým pochodem P~i n~ ?na o. tresta'!, valecne lichvy proo. 
stavu došlou· třetinu 6000 litrů' l'k d m; b~re v pocet POuze ve sladkém ... 
o~ž~~ov~ného,ohsa'žené a roz~eede~éo ane~o ze dv~o~~ V.; S. a B. Obrany 
prehcem spisech úřadu proti " . zeJme";a v ~rectenych při hlavním 
Postupně cenu jím při pwd P:D rf?~ lichvy, ze obzalovaný přizpů'soboval 
nákladům na'bÝvaeím a mo- eJl ;n e .~ na. sklenice požadovanou, vlastním 

. znos em J1nakeho zužitkování celého, smlouvou 
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zajiště'ného a dodaného mno.žství mléka, jak se v té které době saisony 
utvářily - zejména vzhledem na množstvÍ mléka, nedocházejícího ve 
stavu, použitelném ku prodeji na sklenice, 'Soud naléz'lcí vůbec neshledal 
a nepře'zIk:oumával ani výpočtu, jimiž 'Obžalovaný požadDvanou cenu ospTa
vedlňováT--SOud nalezaCl paune lTB1),uktá-dai---tuto obranu s hlediska práv
ního za zi'tvažnou a ien tak lze si vysvětliti, že k obraně obžalovaného 
nepřihlédl, jí nezkoumal a že odmítl vývadní návrhy obhájcovy. V tom 
byl však na omylu, neboť, byť bylo trvati na častěji Nejvyšším soudem 
již vyslovené zásadě, ž,e zcizo:vatel předmětu potřeby není :o'právněn ho
jiti se na spotřebiteli požadováním vyšší ceny, než by byla oduvoOdněna 
konkretními náklady nabývacími v nejširším slova smyslu, za ztráty 
utrpěné při obchodech jiných, není hm řečeno, že by bylo v případech, 
jako je tento" hospodářsky a právnč přípustno drobiti iednotný nákllP 
zbo-ží ve velkém k účelům zcizení jeho v drobném r:ozprodeji 'pOdle použi
telnosti jednotlivých dodávek, vybrati si za předmět posouzení z celéhG 
množství jen částečné množství dodané ve stavu dopouštčjícím nejvyšší 
cenu pwdejní, a pak na jedné straně bráti v po,čet pouze ceny požad'ované 
za zboží došlé ve stavu bezvadném, s druhé strany vůbec nedbati cen, 
za jaké ,byl,o lze znžitkovati a za jaké o-bžalovaný vskutku zcizoval zboží 
z dodávek 'porušených, placených stejnou cenou a zatížených stejnou zá
kladní režií jako d'odáv'kybezvadné. I~ozdílnost vposuzo.vání obou skupin 
připadů spočÍ'vá ve zřeteli na m'Oment risika ja!kožto jedné ze slnžek na
bývacích nákladů zcizovatdovýoh. Obchodník, jenž, kalkuluje cenU naby
tého zboží pro prodej, zahrnul ve výpočet svůj přiměřené ris~ko ztráty, 
llemů~e býti již uznán za .oprávněna, aby nadprů111crnou ztrátu, snad při 
prodej" nohoto zboží pak !utrpěnou, přesouval do cen zboží iiného, po
něvadž spotřebitel není povinen nésti a hraditi risiko ŽIvotního p'O'volá:ní 
obchodníkova. Při 'Obchodu vš",k, který' dle pov",hy případu dlužno po
kládati za jednotný, llilltno jí'ž a oontrarilo právě řečeného přihlížeti k ri
siku tohoto obche,du v celku, aneho, což vyjde na jedno, přiznati obchod
níkovi zejména při tak choulostivém př·e<lmdu p'oHeby, jakým je v do
bách letních mléko, při kalku'laci cen za zboží v bezvadném stavu došró 
přiměřenou přirážku na vyrovnanou ztráty utrpěné bez vlastní viny při 
dodávkách pomšených, poněvadž spotřebitel nemá hospodářského a tudíž 
ani právního nároku, by se mu dostávalO' předmčtu pcHeby v cenách 
umo-žnitelných jen majetkovOU ztrátou, neb alespoň vzdáním se občan
ského zisku na straně toho, lkdo -ho předmětem tím opatruje a tak plní 
svou společenskou f.unkci. Soud nalézací však v žádné 10rmě k otázce 
právě p:rojedllané nepřihlédl, jako ani se vúbec neoNral otázbou zavinění 
obžalovauého po stránce SUJbjektivnÍ, 

Čís. 713. 

Rušeui míru domovuího o(§ 83 tr. zák.). Pro skutkovou podstatu § 83 
tr. zák. jest nerozhodno, zda držba byla řádná či nepořádná, bezelstná či 
obmyslná, pravá čí nepravá. K pojmu "klidné držby«. 

Není vtrhnutím "více sebraných Iidí«, Vnikly-Ii z vedravšího se množ
ství pouze dvě osoby v úmysln, by vykonaly násilí na osobách, kdežto 
ostatní z vniknnvšlch tohoto úmyslu neměly. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1922, Kr II 382/21.) 

N e j v Y š š í s o II d jako s,oud zrušovací vyhovčl l~O ústním líčeni 
zmatečnÍm stížnostem obžalova'niTch Kl-OLtildy tl-ové a, františka Ii-a do 
rozsudku krajského soudu v Olomouci ze dne 26. dubna 1921, jímž byli 
s(ČžDvatelé uznáni vlnnými zločinem vefejného násilí dle § 83 tr. zák., 

-----------'-.. znrši-I 'ilapaden1' rozsudek a vrátit vě.c nalézacímll soudu, hy ji znOvu pro
jednal a rozhodl -- mimo jiné z těchto 

dův·odů: 

Fo stránce hmc_tněprávuí (čís. 9 a) § 281 tr. ř.) dovozují stížnosti, že tu 
nebylo skutlkavé náležitosti pokojné drliby. Výpověďmi svědků je pr~' 
prokázáno, žepokoi, -o který jde, bYl sice pŮVOdně K-ovi přidělen, ale pak 
dle dohody s S-em zústal W-ovým, kteří z něh.o, platili činži, takže pokoi 
nebYl v drže-ní. K\--:CiVC, n}Tbr:í v držení W..,ový'ch; Jan K. zmocnil se 1rytl1 
po 13. říjnu 1920 lstí a násilím, nastěhovav se do nčho bez včdomí a proti 
vlili vlastní1ka domu, ačkoliv tomuto p-řísluší po vyklizení bytu pOSledním 
nájemnikem dispos;ční právo nad bytem; -obžalovaná li-ová hned od Ll. 
října 1920 domáhala se na K"ovi kll·če od p'okoje; K. prý -proto nebyl 
v držení pokoj-e, a poněvadž přístup do pokoje je možl'Ý jen předsíní, také 
nebyl ve výlučném, neobmezeném držení předsíně. Než -zmíněné okol
nosti, z nichž stížnosti dovozují, že K. nebYl v klidné držbě místností, 
o které jde, netýkaiíse otázky, zda tu byla klidná držba K-ova, nýbrž 
po·uze otázky, byla-li držba K,ova řádná, bezelstná a pravú. Povaha 
držby jest všák - nehledíc k tomu, že nalézací soud bezelslno-st a pravost 
držby K-o'vy zjišťuje a případue odůvodňnje - pro sikutkovou' podstat" 
rušení míru domovního lho-stejna. Dle § 339 obč. zák. není nikomn dov·Q
leno, by svémo·cně rušil držbu, nechl je jakékoliv povahy; nezahnal-li 
oso bu, která bezprávn-ě a svémocně se do držby veřela, přiměřeným ná
siHm i~ned, než se držby uchopila ,(S 344 obč. zák.), smí se vrácení věci 
domáhati výhradně žalobou u příslušného soudu (§ 346 obč. zák.). V sou
hlasu s těmito předpisy občanského práva nerozeznává ustanovenÍ- §, 83 
tr. zák, zda držba jest řádná či nvpořádná, bezelstuá či obmy1s1ná, pravá či 
lle-pravá; vyhledává pOIU'ze, aby tu byla držbaQ>soby od pachatelil ruzné a 
aby tato Míba byla klidná, to jest aby jiná o,oba (než pachatelé) vyko
návala faktick'ou moc nad místností, ,do ikteré bylo vniknu to, .a v této mo-ci 
se udržovala, odmítajk jakékoliv zasáhnuti jinýoh osob do této, sféry své 
moci. Že v takové klidné držbě K., poku-d jd·e o sporný poleoj a předsÍll, 
byl, zjišiuje nalézací soud bezvadně vÝtokem, že měl v době od 13. října 
1920 až clo' vpádu <16. října 1920) v p,okoji nábytek a VČ'ci a že až do 
vpádu nebyl nikým rušen; správně k tomupodotýlká nalézací s,o,ud, že toto 
držení K-oivo nepozbylo povahy klidné držby ani opětným žádáním 
obžalovaných o pokOj a klič k němu, poněvadž v takovéto. žád:(j,ti- nelze 
spatřovati včaSnou svépomoc ve smyslu § 344 obč. zák., zamez-ujÍ'Cf. ucho
pení se držby K-em, poněvadž K. odmítáním těchto žádostí v dri"be po
koje a předsíně se U'držel. S hlediska č. 9 lit. b) (správně lit. a) § 281 tr. l'. 
dovo~u·je s,tížnost Klo,tildy li-ové, že stěžovatelka nejednala obmyslně 
nýbrž voe skutklOvém omylu, majíc za to, že nájemcem pokoje je W., ni: 
kOhv K., a že z tohoto, byl mylného předp!Ookladu hleděla jako vlastnicc 
d?,,:u domod se svého disposičního, práva nad pokojem W-em 1!prázd
nenym, k němuž jí K. přes několikerou její žádost odepřel přístup. Rovněž 



uplatňuje stížnost Františka li-a, že nejednal obmyslně, nýbrž ve skut
kovém omylu, domnívaje se, že Klotilda li-ová a nikoliv 1<:. má na pokoj 
právo,. Stížnosti jsou i v tomto. směru pochybeny. Dle poslední věty § 83 
tr. zák jest účel rušení míru domovního, pohnutka pachatelů, bez vý-
znamu, __ a----.ie-zejména lhQ.stem~~'ělQ_~lLse ___ provésti. nnl.vo, na .které pa~ 
chatelé si činí nárok. Stěžovateli tvrzený omyl - nalézacím soudem 
ostatně nezjištěný - dotýkal by se tedy okolnosti prn skutkovou podstatu 
trestného ·činu bezvýznamné a nevylučoval by proto zlého úmyslu pacha
telů, nalézacím soudem bezvadně a správně zjištčného. Ve směrech právě 
uvedených neisou tedy zmateční stížnosti ohžalovaných odůvodněny. 

,80kud však stížnosti s hlediska čís. 9 a) § 281 tr. ř. dov,o·zUjí, že ne
bylo tu skutkové náležitosti »více sebraných lidí", nelze jim upříti opráv
něnosti. Stížnosti správně uváděií, ž,e skntková povaha zločinu dle § 83 
tr. záJk. vyhledává, aby více sebraných lidí vni'klo do cizího domu nebo 
bytu ve sp o leč n é m zlé m ú mys 1 u, že násilné vniknutí jen dvou 
oSlob s takovým úmyslem skutkové p·ovahy tohoto zločinu ještě nezakládá 
a že osoby, jež n'ema'jí zlého úmyslu, ndze počítati k ))ví.ce lidem sebra
ným«. Skutková povaha zločinu dle § 83 tr. zák. {I.pÍ'Ípad) dána jest jen 
tehdy, provedly-li víc e ne žd v ě o s 'o b y ve vzájemném dorozllmění 
a ve sp>Qlečném úmyslu násilný vopád do cizího majetku. Ježto nalézací 
soud spoluobžallované Viktora J~a a Aruošta D-a z obžaloby sprosti!, na
byv přesvědčení, že jelst u nich zlý úmysl vyloučen, zbývaji jen oba stě
žovatelé, tedy ponze dvě os'oby. Rozsudek nalézacího soudw (,všem 
uvádí, že stěžovatelé vni'kli současně s Josefem li-ern a s později! při"SpLě
chavším Franti,kem S-em, tedy s více lidmi sebranými, nás,iluě do bytu 
K-ova, zjišťuje všakzl.§~ úmysl pouze pokud jďe o oba stěžo'vatele, a to 
zeiména poukazem na výrok Josefa Ii-a: "když jsme přišli vyhazovat, 
tak to vyho'ďme«, při 'čemž rozsudek výslovně ,uvádí, že výrok ten svědčí 
o tom, že .o b ž a ,lov a n í (I. j. o,ba stěžovatelé) byli napřed úplně dc,
rozuměni. Rczsudek zabývá 'se sice na několika místeclr též činností tře
tího pachatele Josefa li-a, 'O němž v objektivním směru z j i š ť u j e, že· 
v ll> { k I s p 'o 1 e č n ě S e sté ž o vat e 1 i dob y t u K -() v a, nezabývá 
se všalk expr.ssis verbis zlým úmyslem Josefa. li-a a také tako'vého zlého 
úm~slu nikde nezjišťuje, maje patrně za to, že nemá k tomu pTáva, ježto 
Josef li. podléhá trestní právlOmoci vOjenského soudu. V tomto případě 
však, kde jednalo se o to, aby byla zjištěna skutková náležitost zločinu 
dle § 83 Ir. zák.: "více lidí >Sebraných«, bylo nejeu právem, nýhrž i po" 
vinností nalézacího soudu, zabý·vati seo,tázkou, měl-li také Jo,ref li. spo
lečný zlý úmysl, a to bez ohledu na to, že jest J>osef tl. voiínem a zda 
proti němu zahájenb bylo trestní řízení u vojenského soudu, a bez ohledu 
na to" jaký mělo toto trestní řízení výsledek. Zjištění, zda měl (a\'<é J (lsef 
tl. týž zlý úmysl jako stěž>ovate1é čili nk, má rozhodující význam pro 
'otázku viny stěžovatelů, a ježto napadený rozsudek tak'ovéhoto zjištění 
neobsahuje, bylo hH jako zmatečný zrnšiti a věc vrátiti nalézaCÍmu soudu 
k novému projednání a rozhodnutí. 

Čís. íl4. 

Zodpovědnost posun()vače za správné podložení odsuuutého VOZil. 

Stačí i zavinění nevědomé. 

Dozorce nad posunováním ruči nejen za to, že rozkaz bYl dán, nýbrž 
i za to, že byl Správně proveden. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1922, Kr I 199/21.) 

Ne j v y sš í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stíinosti obžalovaných Matěje B-a a Josef~ 15-a d.o roz.sudku k;al: 
ského soudu v Pí~ku ze dne ~. prosmce 192~, !lm~Z byh uznal1l vmnyml 
přeČinem dle §§ 335, 337 tr. zak. - mimo ]lne z techto 

důvodů: 

80 stránce věcné Ws. 9 a) S 281 tr. ř.) namítá stížnost, ie .0bžaIHva
něho neolze činitiwdpovědným, jednal-li s vědomím a schválením svého 
představeného; podložil-li 'V~z obyčejným dřevem,. nejednal yroti PŠed
pisu čl. 43 čís. 2 instr'J ktery zak~zu~e ~ou~e p.ouzltr. ka_menu ,3 .malycll 
kusů dřeva' obžalovany Sl nebyl vedom, ze ledna prot! predplsum, V kn
.ické sitl>adi, kdy nebyly klíny po ruce a ve tmě nebylo. mo'žno j~ hleda!i, 
nemoltl obžalovaný jeďnati účelněji než se zachoval. Uraz zavmrla vy
hradně S-ová sama, tím, že vyskočila neopatrně z vozu, kdežto jiným 
cestujídm se nic nestalo. Za následky její neopatnlDsti nemůže zodpo
vídati obžalovaný. Stížrtost neníodůvo,dněna; z valné části se nedrží 
skutkových zjištění prvého soudu. Nehledě k tomu, že by zavinění ohža
lovaného záležející 'V nedbalém p'o·dložení odstaveného vozu způsobem, 
příčícím ~e předpisům instru1kce, 'nebylo odčiněno tím, že snRd jeho' před- " 
stavený jeho nedbalost vzal na vědomí a ji schválil, dlužno poukázati 110 

z'ištění rozsudku, že se vlakvedoucí K. o pošinování vůbec nestaral a na 
obžalovaného nedohlížel, takže 'se tento neprávem odvolává k své omluvě 
na domnělý souhlas K-Ďv. Předpis čl. 43 druhý odstavec instr. XIX jest 
tak jasný že nemLIže dáti příčiny k pochybnostem: Nařízuie, že se vozy 
musí podkládati zvláštními klíny (dvojitými, obě kola brzdícími), a vý
slovně zakazuje podkládati Yozý jinaJk, zejména kamením a kousky dřeva. 
Po·dlo'žil~li, jak Zjištěno, B. pouze jedno !vola vozu obyčejným p.o,!enem. 
lhostejno, zda malým či velkým, z měkkého čli tvrdého dřeva, jednal proti 
zákazu. Po stránce subjektivní není třeba ke skntkové podstatě § 335 tr. 
zák. vědomí pachatele, že s jeho jednáním neb opomenutím je spojeno 
nebezpečenstvÍ, v zéikoně naznačené {t. zv. vědomé zavinění) stačí r za
vinění nevědomé, 'kďyž si pachatel pro nedostatek povinné piO'zoruosti ne
bezpečí neuvědomil; ch oe-li stěžovatel svou námitkou říci, že neznal před
pisů, poukazuje na zaViněnou 'nev'čdomost, která ho neomlouvá, p'Ouěvadž 
jako pošínovač byl p.o,vinen, příslušné předpisy znáti. K tvrzením stížnosti, 
že klíny nebyly po ruce a že ve tmě je nebylo, možno hledati,·nelw při
hlížeti, 'poněvadž nejs·ou ,obsažena v rozsudku. Z ,okolnosti, že pOlškozená 
S-ová vyskočila z nakloněného· vozu méně šťastně než druzí, ce;tuiíci, 
nelze dovozovati, že jednala neopatrně a že tak svůj ú,raz zavinila neb 
aspo,ň spoluzavinila: rozsudek' také nic t"kového, nezjišfuje. Ostatně by 
oMalovaného neomlouvalo, i kdyby takové Sll'oluzavinění poškozené bylo 
zjištěno, poněvadž výsleďek, (úraz), může býti vyvolán konkurujícím 
zaviněním více osob, za něj,ž (jako příčinu výsledku) zodpovídají, všichni, 
kdož jej vyv{}lali. V tomtlo' případě by k ÚT8.ZU S-ově nebylo došlo, kdYby 
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se byl nedbalým podložením nedostal vůz do pohybu, ná~lcdkem wh,; 
nestřetl s vlakem, v němž S-ová seděla, ne~působ!: ~,ebezpecnc naklone,lll 
vOZU' jež přinutilo' S-ovou, stejně jako ostatm cestuJ!CI, aby ;~oke~ s vozu 
chrá~m uhrožen} život-a-·~fl-r~Tv:í-,----př-Lč.emž S;-.ov1ou _ st1~l ,tezk~Tv u,raz. N~
dostatečné pndložení :VQZU zavinil obžalovany, ZO'dpovlda tudlZ 1 za V},

sledek ktcdr z jeho' zavinění vzešel. 
Z';atečn( stížnost obžalovaného Josefa K-a uplatňuje peuze, clů,vOd 

zmatečnosti Č. 9 a) § 281 tl'. ř. Dovozuje, ž,e zde nejsou zakollne ~ľ:d~ 
pOkladY pro odsuzující výrok dle §:§ 335 a 337 tL zák a ~o a) zavll1:m 
obžalovaného: lobžalovaný jednal jako· doznrce nad pnsunovamlTI v me~1~12 
daných předpisů, Poněvadž měl mimo onen vůz odsun;,tý odv~laku, ~ J,elz 
měl dle daného I,oz/kazu podložiti B. - na starostI ]C'ste dalsl p,os~n~v~l1l. 
musil se dle čl. 30 in str. postaviti tak, aby mohl veškeré posuno,vam pr~~ 
hlédnouti;' jaklO' dozurčí orgán zodpovídá pouze za to, že dal PO~u'il01VaC1 
správný rozkaz, nikoli za to, jak byl rozkaz proveden; pr,ovedene po,~I,:' 
žení 'nebyl povinen kontrolovati a napravovati (Jeda, že by. by: zvedel 
() nesprávném jednání B-ově) a to tím s,píše, že šlo o pro~atlmnt zabez
pečení vo'zu, kdežto k definitivnímu zajištění by bylo doslo teprve po 
skončení celého posunování, které musilo býti dle c. ~ a) p~ovedeno C? 
nejrychleji; 61. 43 instr. má na mysli zabez~ečení vo,,:u, kte~e deÍll11,hvne 
zůstanou ve stanici; b)není zdc subJekllvlll vmy, lezlo ob~a\ovauy n~
mohl předvídati. že B, podlo'ží vůz nedbale, že vůz bude vetrem zah-nan 
přes výhybkn n~ hlavní lmlej, narazí na vlak, v němz stála S-~""á na ot~
vřené plošiti'ě a že S-iQvá z -obav-y před úrazem seskočí s p~o:my a :úpu
sobí si zranění' c) není zde příčinné spoii-tnsti mezi domnelym opome
nutím obžal(}va~éh.o a nastalý,ID' úrazem. S-'ová nemela ani vst~P'Ů~ati n~ 
Dto-šinu ani s ní seskakovati, nýbrž měla zůstati ve 'Voze; svuj uraz Sl 

zavinila jen vlastní neo,patrností. Stížnost není od\lvodněna. Ad va) ! al<o 
clozorce nad posunováním, měl obžalovaný dle čl. 29, odstavec sest>:: m
strukec povinno-st ,p,oSll111ování ř í di t i a na ně do h II Ž e t 1: ~Od'POVld~!e 
za SPT1ávné jeho pr;o'vedení; v tom je impHcite zahrnuta ta.ke Jeho P~OVll1-
),ost p:o-starati se o o d str a n ě n í s h le d a n ýe h z á vad, Idere n;u 
pri náležitém dohledu- nemohly ujíti. Této povinnosti obžalovaný nedo-staJ, 
'ežto se v kritické době zabýval zapisováním vozů u skladiště, ad{oliv ho 
již' nepříznivé 'počasÍ a Slo'umrak ,dle článku 43 odstavec tř'etí }n,strukc: 
měly vésti k tomu, aby dohlédl na správné provedení 'P'o.s.",nov~m, klere 
svěřil B-ovi. Všeobecný poře'dpis čl. 3 instrukce, že dozorcI o:gM\ zodpo~ 
vídá především za daný rozkaz, nevylučuje další jeho zodpovedno,::l1, Je-I, 
stanovena zvláštním .předpisem; takový předpis obsahUje ohledne vlak· 
vedoucího jako dozorce posunování právě citovaný odst. 6 čl. 29 tmtr, a 
zvlá'ště zřetelně i odstavec čtvrtý čl. 43: "Za řádné zajištění vozů ve sta
nicích jest zodpověden . , ' , , , výpravčí vlaků a t<;n, kdo vo,z"! odsta: 
vuje. R í dič p ,O' S II '11 o v á II í je s pol:u z o d p ,o v c d C 11«. - O~z~lOVallY 
remŮ'že -se omlouvati tím, že měl na starosti ještě další p'osunovam? nebnI 
rozsudek nic takového nezjišťuje: i kdyby tomu tak bylo, byl P'OVl'l1en se 
postarati nejprve o řádné a bezpečné provedení jednoho, posunu a pa,k 
teprve přikročiti k druhému. Předpis čl. 30, na kte,rýž se o~žalova~ý o,dvo
lává týká se zřejmě přesunů, prO' něž je po ruce dostatecny pocet posu
nov~čú i strojního mužstva takže řídiči posunování přísluší jen vedoucI 
dóhled: Nesprávně vykládá 'stížncst ustano'vení čl. 32, omezujíc jeho plat-
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nost pouze na případY definitivního zabezpečení vozů. Ustanovujeť odsta
vec třetí v~·slovně, že vozidla, při posuno,vání od'stavená, musí b~'H i h II e d 
zajištěna, čímž jest v.í'slo·vně vyloučena přípustnost prozatimního podlo-

-----žerlÍ,--neodpovidajídho instrnkci. ad ll) Subjektivní vinu zjišťuje r'Ozsudek 
výrokem, že obžalovaný tím, že jako řídič púsuno'lání nedohlédl na p'osn
novače B-a a nestaral se, aby odstranil uedbalé podložení vozu, před
scvzal jednání, o němž mohl předvídati již dle přirozených následků, pTO 
každého seznatelných, a zvláště dle svého pOVOlání jaiko vlakvedoucí, ja
kož i dle vydaných předpisů v instrukci XIX., že z ncho může vzejíti' ne
bezpečí pro žiVIO!, zdraví a tělesnou bezpečnost lidí. Tímto skutkovým 
zjištěním prvého soudu je soud zrušovaCÍ vázán; pouhým jeho pop'íránim 
ne.provádí stížnost materielně 'pT.ávního důvodu zmatečnosti. ad c) O ná
mitce nedostatku příčinné spojitosti platí totéž, co bylo řečeno shora 
'O zmateční stížno,sti obžalovaného Matěje B-,a. 

Čís. 715. 

OdŠKodnění pro ne()právněné odsouzení. 
Lhůta § 3 zákona ze dne 16, . března 1892, čís. 64 ř. zák, o odškodnění 

za neoprávněné odsouzení jest lhůtou prel<lusivuí a počíná - bylo-Ii řízeni 
zastaveno na základe' obnovy ~ dnem usnl~,sení, jímž řízení zastaveno, 
nikoliv teprve dnem doručeni tohoto usneseni. . 

Dle § Ij zákona ze dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák. platí pro řízení 
o nároku na odškodnění ustanovení tohoto zákona, nebyl~li nárok vzne
sell ještě na řišský soud, předpokládajíc, Ž'" rozhodnuti, nárok oduvod· 
ňujlci, nabylo právní moci po vyhlášeni zákona. 

(~ozh. ze dne 27. ledna 1922, Kr I 42/22,) 

N 'e'j v y š š í s -o U' d jako' s'Ou'd vrušovaCÍ uznal P'O ústním líčení o zma
teční stížností generálníl pT'o·kura,twry na záštitu zákona právem: 

Usnesením vrchního zemského soudu V Praze zed,ne 6, srpna 1918 a 
usnesením kmjského so·udu v Litoměřicích ze dne 10. Itstopadu 1920 po
rušen byl zákon v § 3 zákona ze dne 16, březl1a 1892, čís, 64 ř, zák" pokud 
se týče v.§ 9 zákona" dne 21. března 1918, čís. 109 ř, zák. 

D úvody: 

Rezsu'dkem krajskéh,o soudu v Litoměřicích z,e dne 13, března 1911 byl 
ferdinand W" p,ro různé delikty již opěto'vně . trestaný, uznán vinným 
zl'otinem veřejného násilí dle. § 81 lL zák, a přestupky dle §§ 312 '" 51G 
tr. zák. a o·dsouzen za to dle § 82 se zřetelem na '~ 35 lL zák, a za Honžiii 
.~ 55 tr. zák. do těžkého žaláře na 4 měsíce, ,příslušně zostř<;l1ého, Do 
tohoto rozsudklu vznesená zmateční stížnost ,ohžalovaného byla zavržena 
lCejvyšším soudem ve Vklni cHlem v neveřejném zasedání, dílem po pro
vedeném veřejném r'Oku (roztťúdnutí. ze dne 24. června 1911). Dne 25. čer
yence 1911 pOdal obžalovaný svým obhájcem žádost za obnovu trestního 
řízení, odŮ'vodněnou tím, že prý vyšly na jev-o no·vé skutečnosti..a prÍl
~ody, o,pod·statňUjící trestnost vylu:čující důvody § 2 liL a) neb b) tr. záL 
Zádosti této nevyhověi krajský scud vzhledem na posndek soudních 16-
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kařů, kteří prohlásili -obžalovaného pouze za duševně méněcenného, nikoli 
však nemocného. Na stížnost obžalovaného nařídil vrchní zemský soud 
vsnesením ze dne 6. září 1911 různá šetření, po jichž provedení byl du
ševní sta'v-0b7.abvaného, so'u-dními lékaři znovu zkoumán. Tito shledali 
nyní obžalované-ho du.'ševně chDrým-, pl:o.fi1as-nr; že---s1Jáchal--činy, jem-u za 
vinu kladené, ve stavu pomatení smyslů a uznali nutným, by jakožto indi
\ idium obecně vysoce nebezpečné byl internován v nějakém ústavu. V dů
sledku tohoto, posudku učinilo státní zastupitelstvi v Litoměřicích Jlle 
20. října 1912 návrh na povo,lení :obnovy řízení. Návrhu bylo usnesením 
krajského soudu v Litoměřicích ze dne 22. října 1912 vyhověno a roz
sudek ze dne 13. března 1911 v celém obsahu zrušen. Usnesení loto bylo 
doručeno jednak Dru F-(}vi jako právnímu zástupci Fer
di n a n d a W -a, jeclnak státnímu zastupitelství k dalšímu návrhu. Toto 
prohlásilo dne 23. října 1912, že nemá důvodu k dalšímu stiMnl Ferdinanda 
W-a.Na to, byl,) vyš,etřujícím soudcem téhož dne (23. října 1912) trestní 
ří;,ení proti W-ovi dle '~§ 109 " 359 tr. ř. zastaveno. Zda byl ve smyslu 
; 359 poklid se týče § no tr. ř. () zastavení řízení vyrozuměn obialo
vanýW., pokud se týče jeh" zástupce Dr. F., není ze spisů patrno. Tol,k 
však jest jjsto, že obžalovaný, ktedbyl 23. října 1912 ve vazbě, byl 
ještě téhož dne cl"dán z věznice krajského soudu v Litoměřicích dOl ÚS tavu 
pro choromyslné v Praze. Dne 2. srpna 1913 podal P. ,osobně sepsanou 
žádost na státuí zastupitelství v Litoměřickh za odškodnění pro neopráv
něné odsouzení. Státní zastupitelství navrhlo dne 5. srpna 1913 II knj
ského soudu v Litoměřicích, >1by se postupovalo dle zákona ze dne 16. 
března 1892, čís. 64 ř. zák. O tomto návrhu bylo k pO'pudu vrchníhO' zem
ského soudu v Praze ze dne 28. června 1918 vydáne> krajským soudem 
v Litoměřicích usnesení ze clne 9. července 1918, jímž byla žádost Ferdi
nanda W -a z důvodu § 3 citovaného .zákona zamítnuta. Ku stížno,sti \V -ově 
zrr;šll vrchní zemský soud v Praze rozhodnutím ze dne 6. srpna 1918 ono 
usnesení a nařídil soudu prvnlmu, by ve věci dále jednal. V důvodech 
toroto Te>zhodnutí Ise praví, že usnesení soudu prvého se příčí předpisinn 
zákona ze dne 21. března 1918,Čís. 109 ř. zák. § 9 U'stanovuie prý ar ci, že 
zákona tohoto použíti se má na rozsudky občanský'ch soudů trestních jen 
tehdy, nabylo-Ji rozhodnutí, nárokodůvodňujicí, (§ 1 o.dstavec prvý cit. 
zák.) právní moci po dnu vyhlášení tohoto zrukoua. V tomtéž § se prý 
však současně vyslovuje; že řízení 'o' návrhu za 'poskytnutí náhrady škody 
se řídí vZáy dle tO'hoto z:'ťknna, nebyl-li nárok ještě vznesen před říšským 
soudem, před kterým po r·ozumu § 8 zákona ze dne 16. března 1892, čÍs. 
64 ř. zák. platuosti pozbyvšího, mohl býti nárok uplah'íován po té, Myž 
vyšlo prohlášení ministra spravedlno.sti. Tomu prý je tak v daném pří
padě. Prvý sou'd měl 'proto zahájiti řízení předepsané v zálkD'ně ze dUe 
21. března 1918, čís. 109 ř. zák. ~§ 3), zejména tedy usnesení ze dne 22. 
října 1912, nárok zakládající, dáti ďoručiti s příslušným poučenlm Ferdi
nandu W-ovi, po případě jeho opatrovníku, nepouštěti 'se však clo rozho
dování o návrhu. Toto rozlrndnutí bylo krajským soudem v Litoměřicích 
i\ntim:ován,Qi právnímu zástupci W--OiV,UI Drn L-u,vi, onen rozkaz v;chního 
zemského soudu sp,]něn pak byl krajským soudem v Litoměřicích dne 9. 
listopadu: Je to usnesení z 10. listopadu 1920 S poučením. RepmdukovanÝlil 
uenesením vrchního zemskéhol soudu ze dne 6. STPna 1918, jabož i vzta
hUji'cim se na nč .usnesením krajského soudu v Litomčřicích ze dne 10. 

listopadu 1920 byi však porušen zákon. Ferdinand W. byl arci z důvodu 
usnesení vyšetřUjÍcího soudce ze dne 23. října 1912, jímž na základě ob
novy trestního řízení bylo řízení proti němu dle §§ 109 a 359 tr. ř. zasta
veno, oprávněn vzné5ti PO rDzumu § 1 zákona ze dne 16. března 1892, 
Čís.64L zák. rrárok na přiměřenou náhradu škody, utrpěl-li ne.opéávněným 
odisouzením nějakou majetkovou újmu. Uplatnění nárolm tohoto bylo'však 
vedle § 3 citov. zálkona vázáno na určitou lhůtu. Stanovit §, tento·, že 
nírok pomine po třech měsících od do·by, kdy na zákiadě § 1 (jenž jedině 
zde přichází v úvahu) mnhl býti vznesen. Na rozdíl od S 3 zákona ze dne 
21. března 1918, čís. 109 ř. ák. není v S 3 zák. z r. 1892 Dočátek třímě
síční lhúty vázán na doručení rozhodnutí, TIárok ten zakládajícího, ncb na 
jiné podmínkY. Počala ]Jf-oto lhůta pro uplatňování nár'Oku běžeti od 23. 
října 1912, kdy vyšetřujícím soudcem bylo p:rali W -ovi trestní řízení za
staveno, poněvadž již od tohoto dne byla mu dána možnost nárok vznésti, 
to Hm spíše, Ikdyž usnesení kraj.skéh.o 'Soudu ze dne 22. října 1912 hylo 
doručen<o jeho obhájci Dru !'-ovi. Nevznesl však nárok v zák,onné lhůtě, 
uplymwší 23. ledna 1913, nýbrž teprve dne 2. srpna 1913. Lhůta § 3 zák. 
z roku 1892 je lhůtou preklusivní, mající ten význam, že nárok je předem 
časově omezen a to tak, že, není-li ve lhůtě té uplatněn, zaniká. Nárok 
tento: nemohl proto nikdy již oživnouti, zvláště když pro předpoklad la
'kový nelze nalézti žá:dné opoorry v zákoně ze dne 21. 'března, 1918, čís. 109 
ř. zák. Normuiel § 9 výslovně, že zákona tohoto lze pnužíti na rozsudky 
olcčanských trestních sůudů jen ten krá t e, když rozhodnutí, nárok 
Odůvodňující (§ 1, odstavec prvý), nabylo ,právní moci po, dni vyhláŠení 
tohoto záko·na. Této: Podmínky zde není, 'poněvadž rozhodnutí ze dne 23. 
říhla 1912, kterýr" nárok W -ův byl založen, nabylo· právní m:ocl dávno 
před vejitím nového zákona v platn:ost. Nařizuie! sice § )10 tr. ř., by obvi
něný pY1.uvěd'Gměn o zastavení přípravného vyšetřováni, avšak, I když 
se, tak nestane, 'nabude zastaveni pnivní moci,poněvadž. obviněný nemá 
práva, do zastavení přípravnéh,o vyšetřování si stěio'vati.(§ 113 tr. ř.). 
Vrchní zemský 'S,oucLv Praze 'nebyl proto owávuěn· naříditi krajskému 
soudu v Litoměřicích, by W-:o:vi dal d,omčlti usnesení ze cine 22. října 
1922, aby mu tím umožnil uplatňovati znova jeho nárok, kdyžtě tento, jak 
dovo-děno, již dávno defi.nitivně zanikl. POlikamje-li se v usnesení vrchního 
zemskéhosuudu ze 'dne 6. srpna 1918 na tOl že dle § 9 zák. čis. 109il91 q 
řídí Se řízení vždy dle tohoto zákona, nebyl·li náwk ještě vznesen před 
říšským soudem, dlužno na to odvětiti, že clle souvislosti třetí věty § 9 
s předchozí větou; zákon má v třeti větě na mysli jen případy, které 
dlužno po materielní stránce posuzovati dle zákona čís. 109 z pokll 1918 
t. i. případy, v nichŽ rozho'dnutí, nárok zakládajkí, nabylo právní moci 
]JO clni vyhlášeni tohoto zákona. Z te>ho plyne, že usrtesením vrchního zem
ského soudu v Praze ze dne 6. srpna 1918 a usnesenim krajského soudu 
v Litoměřicích z'e cLue lG. listopadu 1920 porušen byl zákon v § 3 záJbona 
Ze dne 21. břeZlDa 1918, čís. 109 ř. zák. 

Čis. 716. 

Ke skutlmvé podstatě zločinu těžkého ubliž"ní na těle dle § 1,57 tr. zák. 
se vyžadUje pouze, by vlouru ruky na puškoz"uého bylo součásti zlého 
nakládáni, předsevzoatého více osobami, aniž by bylo třeba, by byla vlo-
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žena ruka ua napadeného právě v okamžiku, kdy těžl'é ublížení se stalo, 
K pojmu »cizí překážkY" ve smyslu § 8 tr, zák, 
Ke skutknyj\ podstatě zločinu veřejného násilí dle § 87 tr, zák, posta

čuje, bylo-Ii přivoděno nebezpeCl -pro -j-ed-uu osobu, 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1922, Kr J 432/21.) 

Nejvyšší s.oud jako 5:'Oud zrušovací zavrhl~po ústním .~íčení zma
teční stížnost oMalovaných Rudolfa Š-a, I~udolla Z-a a Frantlska F-a do 
Iozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 26. ;rnora 1921, pOkud jím byli 
všichni stěžovatelé uznáni vinnými' zločinem těžkého. u·blížení na těle dle 
druhého odstavce § 157 tr. zák. a zločinem nedokonaného veřejného ná
siM dle §§ 8 a 83 tr. zák., Rudo.11 Š. mimo to zločinem veřejného násilí dle 
§ 87 tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

S hlediska čís. 9 a) §u 281 tr. ř. uplatřIuje zmateční stížnost, že pr:o 
trestuost dle § 157 tr. zák. nestačí, když při útoku vůbec byla na napa
daného vložena ruka, nýbrž že pro trestnost pouhého vložení rUlky je roz
hO'dnou do:ba kdy těžké ublížení se stalo. Stanovisko toto, slížno,stí blíže 
neodůvodněné, neodpovídá však zákonu. Ustanovení § 157 tr. zák. je sub
sidiární a dochází k použití v těch případech, .kde více pachatelů bez ph,d
choúho dorozumění s někým zle nakládá, a kde pro- něho. vzejde těžké 
poškození na těle, aniž 'se dá prokázati, kdo mu je způsobil. Vyžaduje se 
tudíž k použití trestní sankce § 157 tr. zák. toliko, by vložení -ruky' bylo 
součástí zlého nakládání, předsevzatého' více os.obaml. Ostatně se mezi 
oněmi vztaženími ruky nijak nerolzltŠuje. SpočÍvM legislativní důvod ci
tova:ného § v úvaZe že pfi těžkém p:oškozenÍ na těle, přivoděném zlým 
nakládáním vÍC'e osdbami, nedá, se zpravidla původce te'žkého pO'šU<;:ozer:.Í 
vyšetřiti a že jest i obtlžno,zjistiti způ&ob účasti jednotlivce pn takovén; 
zlém nakládání spoluopůsobivšiho. V důsledku toho· právě a z té ptíčiny, 
by pachatelé nevyšli bnď vůbe'c bez trestu neb nebYli postiženi jen treslem 
pepatrným, volil zákonoďárce cestu, že uznává za vinného těžkým poško
zením na těle každého, kdo· na napadeného vztáhl ruku. V rozsLldklť je 
pak jednak zjIštěno, že svědek 1100 výstřelu z revolveru byl tak ztýrán, že 
utrpěl zlomení žebra, tětké to 'poškození na tele, jednak vzato· za prok~
záno, že obžalovaní súčastniH se útoku na něho i p:o: výstřelu tím, ZpLU~ 
sabem, že do temene. jeho hlavy mlátili buď holí neb karbidovými lam
pami neb rukami. Dle zjištění rozsudku spaďá proto účast oObžalo·vaných 
při zlém nakládání do doby ve které bylo způsobeno svědku S,ovi těžké 
ublížení na těle, i jest jejich trestní zodpo-včdnost dle §. 157 tr. zruk, plně 
zalo·žena Vzhle.dem k tomu nebylo zapotřebí, by rozsudek zabýval se 
z'i'išfováL~im rázu ostatních' poraněni, jež utrpěl kromě zlomeniny žehra, 
to tím méně kdyžtě v jedině směrodatném soudem zjištěném stavu skut
kovém nenalézá žádné opo~y předpoklad, že by ona ostatm poraněni ná
~Jedovala- p'O onom těžkérn, ,pnškození ~nac\ teprve po značnější me.zeře 
:časové, a že by neměla V zállěti 0110 těžké])blížení na těk. Rl>zwdek ne
trpí proto ani' neúplností nebo' nejasností .. dlečís .. 5 § 281 tr.ř. anizm'l-

tCČTl:O'stí dle č. 9 a) neb 10 citované,hO' § pro nesprávné právní posouzení 

\'ěCpi. tra'I1ce l11critální připouští stížnost, že polkus zločinu- dle § 83 tr. 
o s . - b' b < bl' d ' 'k . ·";7'i{" -,;, h1ožn~i, míní však, že je tež zapotre 1, Y LU Y o Je nanl _ - :1a-

G~I" • ledO'u -1' k' teréltožto před.pokladu však pr~' tu není. Námitka tato ne
SlI ve c , . v ~ "-- t - 'k 

b ·':í před Zjištěními r~zsudkl\. Pravlť se v n~m, ze VUOl vomu, co, vnl
y 

-

o ~:~o domu předcházeló; jakož i vzhledem na domluvy- svedka l-J-a,k dc1-
I~~I,tl 'PI'onesené, dále hledíc ,k výkřikům: "Vydejte nám ho (S-a), af ho 
hle Vll ,,, d" . 1 d ' v :r.., 
pověsíme a dotlučeme«,,, da1e ~ to.mu, ze" vere II c:on:u, \: e se ?,rQavev.~\·~ 
dilel nalézal, bylY :,yrazeny, l~ zl~vno, ze sebrany zastup· ~or~Ikl1 p;l:e: 
dd domu za tím úcelePl a s lIm u.mysle!,:,. by vykonal n~ redlteh na~,:I, 
by si, dále na něm shladil žáhu. Tlm ZjlSlUlC r,o~sudek z,:usobem. dle za
kona (§§ 258, 288 Č. 3 tr. ř.) neodporov:telnyrn umys~ obza!ovanY,;h, vy~ 
konati na S-ovi násilí; po·něvadž pak dale vyslovul'e: ~e (}bzalovam v;uklI 
do domu, by úmysl tento provedli, vyvmul! nesporne ,cmn,:,t, ve ~tere, le
jich vllle, směřující k dosažení výslcdk~, v,§ 83 tr. zál'~'vpr.edjJokl~dane~\o, 
-došla zjevný'm způsobem Y~TaZU, takze pn takto ZJlstel1~m smeru v~le 
i prováděného skutku je předpo1dad trestného pokusu dle §§ 8 a 83 tr. zak, 
úplně odůvo·dněn. PopínHi stížno·st hořejší, nalézací~ sou~e.m za p:ro~~
zaný vzatý zlý úmysl obžalovaných, broJI h111, pr:otlza~o:rne l~n ]Jr?Í1 pre
svědčení soudu nalézacíjlO a nelze proto k leJnn dotycnym vy~odum ~h
hlížeti. Zmateční stížn:ost domáhá se dále beztrestno·stI obzalG,vanycll 
z toho. ďúvádu, že tito dle stavu věci ustonpili dO'brav-olnč o·d úmyslu, spá
chatí.násil-í. Na věc.l nIčeho prý nemění, že ustoupili na zálMadě domluv 
ducho.rlního M-aa inženýra tl-a, poněvadž p,rý intervence jeiich nebyla 
taková, by me,hly v ní _ býti spatřovány překážky, zabraňující prove·dení 
i!inu, kdyžtěnení 'Prokázámo', že obžalovaní byli zdržováni fysickým neb 
psychickým násilím těchlo' dvOl! osob. Než na základě skutkového stavu, 
llalézadmsondem zjištěného, nelze stržnosti při'svědčitL Zjišfujef rozsudek 
na.zálda:dě výpovědi.svědJk,a Ii-a, že týž p·ostupoval v cho'dbě pro;tl vnik
nuvším horníkům tělem a ti že ustúpovali, a do·v·ozuje z tOllO, že li. 
s.M,em tvořili již svými tělyp.řekážku (af už snáze či stěží odstranitelnou) 
pro pf'ov,edení předsevzatého násilí. S náhledem tímto dlužno' s·Juhlasit.i, 
zvláště kdyžpoď "cízí překážkou« dlužno ve smyslu zákona rozuměti 
talwVoll okolnost, jejíž o.dstranění bY byLo nutným neb za nutné od pa
chatele bylo považováno, tudíž okolnost, která staví pachatele p,řed· alter
nativu, buďto přeU<Jážku ·odstraniti neb od trestného činu upustiti. Tako
"011lto však situace pr,o obža'lované byla, V osobách tl-a a Nl-a postavila 
se obžalov.aným y cestu překážka, která dle zji'štění soudu jedině zabrá
Ilila, že nepr,ovedli to, co zamÝ-šleli a k vůli čemu násilně do domu vnikli, 
V tom, že jmenovaní dva svědkové proti dělnictvu 1l0stupova1i, dlužna. 
spatřovati zajisté onen- fysický o·dpor, jejž má stížnost na mysli a jejž 
sesmti byla zpuso,bilou j ·okolnost, nalézacím soudem vytknutá, že ve
třelci asi. také proto zpět couvali, že i nějako:u. ",braň u li-a předffOlMádalL 
Za těcllto nkolností .nehy,lá to s)'oboclná vůle obžalovaných, nýbrž vy
skytnuvší se zevní překážka, jež obžalované od dokonání zločinu zdržela, 
a nejsou proto, z přičiny této 'u·platňováné důvody zmatečnosti čís, 9 a) 
Ilokud Se týče 9 b) § 281 tL ř. dány. Ku zločinu dle § 83 tr. zák. uevy
hledává se, by násilí pachtelú narazilo na překážky a musilo je vsk",tku 
překonati. S hlediska§ 83 druhý případ tr. zák. stačí pro pojep: Vniknutí, 



když bu'd'!o jedna osoba ozbrojená neb více sebraných lidí vtrhne do domu 
neb byiu aspoň proti mlčky projevené neb předpokládané vůli! osoby 
o'právněné. Ta okolnost, že obžalovaní nevykonali skutečně zamýšleného 
násilí na řediteli S-ovi, má v daném případě ten v}'rznam, že se jim ne~ 
přičítá za vinu zločin dokonan~r, nýbrž jen ned'okona'll'Ý·. 

Oh-Zmovany Rmtótf Š. slIledťrvá---kone-čně-- nesprávný'm své- odsouz1Ja[ 
rro zločin dle § 87 tr. z"k. Leč neprávem. Tímto všeobeeným trestným 
ustanovením mají b~·ti ,postižena ona neurčitá ohrnžení tělesné integrity 
lidí, pokud se týče ei!zího majetku ve větším rozsahu, která js'ou přivv
děna jakýmkoliv ze zlomyslnosti přcdsevzatým jednáním nepřímo, však 
úmyslně, s vědomím a vůlí paehatele, nikoliv pouze ku:lposně. Tento mo
ment neurčitosti ohrožení eharakterisuje právě prvý případ zlo,činu dle § 87 
tr. zák. K: jeho skutkové povaze stačí proto, je-li jednáním paChatele vy
tvo,řen tak.olvý stav věci, jenž zavdává příčinu k ,obavám, že následkem 
něho bude někdo na tělesné integritě neb na majetku ve větším rozsahu 
poškozen. Dle zjištění nalézacího soudu bylo takovéto nebezpečí v obža
lobu daným jednáním obžalovaného přivoděno, pokud se týče nebezpečí 
Hž jsoucí zvětšeno, a nejsou vývody stížnost, s to, opodstatněnost soud
covského výroku zvrátiti. Je také přirazeno, že po té, co se událo, jakož 
i hledíc k tomu, že rozllcený dav pronásledoval prchajícího S-a, byl výrok 
obžalovaného: »Kamenujte ho" v so,uvislosti s. tím, že také hned PO S-ovi 
hodil těžkým kamenem, v nejvyšší míře způsobilým, by rozpoutal vášně 
davu takovou měrou, že účinku nelze ani dohlédnouti. @ozsudek též Zji
šfuje, že výkřik obžalovaného nezůstal bez účinku, poněvadž i jiní pak 
po S-ovi kameny házeli a ho, jími zasahovali. Tím nastaly ovšem »zvlášf 
r;ebe·vpečné poměry«, jaké má na zřeteli § 87 tr. zák. Předpis tento ne
žádá, aby tu bylo nebezpečí pro víeeosob, nýbrž stačí za ostatních před
pokladů citovaného záknnného ustanovení i ohtožení člověka jedim\ho. 
To vysvítá z dikee samotného zákona (§ 85 lit. bl, 87), používajíeíhO' vý
razu »lidí« {»V,Oill Mensehen«), éímž jako v § 335 tr. zák. má býU VYJádřen 
jen pojem druhu; tam, kde se ku zločiuu vyžaduje více lidí, je to v )}ří
slušnýeh ustanoveních zákonný'Ch vždy výslovně řečeno (§§ 59, 63, 65, 
83, 279 a t. d. tr. zák.). Dle zjištění rozsudku nesměřovalo také j'ednáilí 
obžalovaného Ik přímému tělesnému poškození ředitele S--a nýbrž k při
vodění, pokud se týče zvýšení neurčitého, ohrožení jeho o~oby. Z tohoto 
důvodu nemůže přijíti v úvahu ani § 152 ani § 411 ne'bo §. 431 tY'. zák. a 
není 'proto opodstatněn uplatňl}vaný obžalo'vaným důvod zmatečnosl1 
čís. 10 '§ 281 tl'. ř. . 

Čís. 717. 
i 

Porušeni Předpisu o zásobováni uhlím a o rovnoměrném jeho rozdí
lení mezi spotřebitele není ještě samo 1) sobě plétichami. 

V tom, že prodatel nepřenesl výhody z neObvYkle levného . nákupu na 
dalšího nabyvatele, nelzé ještě spatřOVati jednáni pletichářské. 

{Rozh. ze dne 30. ledna 1922, Kr I 582!21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako, soud zrušovací vyruo:věl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalované do rozsudku lichevního s,oudu při zemskén' 

soudě v Praze ze dne 10. února 1921, jímž byla stěžovatelka 
vinnou přečinem 'podle'~ 11 čÍs. 4 zákona ze dne 17. října 1919, Gs. 

llZIIH"W. a n., zrušil na-paďen1'r rozsudek a -ohžalovanou z obžaloby 
50. Z. 

sprosti!. 
Důvody': 

Zmateční stížnost obžalované jc,t odůvodněna iiž s hlediska čís. 9 a) 
§281 tl'. ř. Dlužno sic,e jJřisvědčiti nalézaeímu, soudu, 3e. v .čjnnosti obža
lované jsOU objektivne plellchy, a potud nema zmatc·em sllznost pravdu. 
Pletiehami podle § 11 čís. 4 zállcona ·0 licruvG dlužno rozuměti každé 
úmyslné jednání, které, hledíc k poměrům vyvo,laným válkou, vybočuje 
z mezÍ řádného a solidního obchodu, při čemž obeho,dování znamená 
převod statků s jedné osoby na druhou. Podle nařízeni čís. 369/17 f. zák., 
pokud se týče 70/18 sb. z. a, n. ~ospodař~l uhlí!", stát a, to posléz:, pro
střednictvím mj,nisterstva verejnych pracl. .Kazdy spotreblte.! uhll mohl 
dostati ulití bud' pouze na lístky nebo jiným způsobem, veřejnou mocí 
upraveným, nikcHv však bezpf'OsHedně ze soukromé ruky. Obžalovaná, 
která neměla ani živno'stenského oprávnění ik: obchodu uhlím, ani si neop:i
třila zvláštního· j;ovolení k nákupu uhJí od železničních zřízenců, přes to 
však sprostředko,vala dodávku uhlí Riehardu K-ovi, činila tak ne
Ilrúvem, porušu]íc <pravidla, kt~rá státní správa uznala za nutná 
v zájmu spotřebitelstva předepsati pro obchodování u.hlím. Ji·ž proto, že 
tato pravidla bylapQ,rušena, jest zde skutkov<i podstata pldich po stránce 
objektivní. Při tom nezáleží napmsto na t'om, zda obžalovaná uhlí 1:i
chardu K -ovi prodala, či zďa. šlo mezi ni a Richardem K-cm o smlouvu 
:-.r~·ľěnnou:; také nezáleží na tom j že kupovala uhlí od železničních zřízencú, 
II nichž byl prodej uhlí zakázán, te,dy pod rukou. Porušení předplsů o zá
sobování uhHm a ,o rOvnoměrném jeho rozdílení mezi spotřebiteLe nen: 
všalI< ještě samo o $Obě důvo,dem potrestání obžalované pro přečin podle 
,~ 11 čís. 4 zákona o lichvě, ježto pletichy, kterýeh se obžalovaná dopu
stHa, musily by býti zpús'Obilé zvýšiti cenu předmětu l'o,třehy, aby zaklá
rialy Sklltkov,ou podstatu .zmíněného přečinu. Právě této známky však 
postrádá jednání obžalované. Nalézací soud vtděl ji v tom, žece!!a uhlí, 
obžalovanou nakupovaného, byla stupúována z 1 1(, za kterou uhlí naku
povali železniční zřízenci, na;3 K, za ktemu uhlí nakupovala od nich obža
lovaná, kterLmimo t'O podl,e zjištění nalézaeího soudu počítala se· zislkem 
přiiialším zcizení, ať již by se bylo stalo dalším prodejem uhlí R,chaldu 
I<:-ovi ne·bo směnou jeho s Richardem K-em. Leč předpoklad, žc obžalo
vaná nakoupila veškeré uhlí piD 3 K za 1 q, nehodí se především podle 
zjištění nalézadho soudu na nákup uhlí od žele,zničního zřízet,lCe J.oscÍa 
N-a, neboť 'Obžalovaná kupovala pn 3 K 1 q uhlí pouze od" neznámého 
člověka, nikioHv však od Josefa N-a, s nímž pOHle jeho svěde.cké 'výpov;'di 
došlo vlastně kn kesměne uhlí za uhlí. Pro připad Josefa N-a možno 
tedy počítati jenomsé Zjištěním, že i při tomto' uhlí počítala obžalovaná se 
zeizeluím na zisk. Nalézací soud při zjiŠťování způsobilosti jednán~ .ohža
lc}vané, stupňlovati cenu uhli, jí nakoupeného, UPlatnil stanovIsko ze stačí 
způsobilost jednání, stupňQvati cenu, v tom kterém případě pr{,vě ujed
n~~ou, tedy v tomto případě eenu 1 K za 1 q na 3 K. pOkud se. týče ještě 
,~ys:. Toto: stan,ovisko však není správným. Uchevnl .zákon chrámí spo
tReb,tele pred cenou přemrštěnou, tedy před cenOu skutečnou hodnotou 

Trestnl rozhodnuti IV, 5 



66 

věci neodftvodněnou. Tato ochrana spotřebitele jest obsažena ncje-nOill 
tam, kde se mluví výslovně o předražování, jako v § 7 zákona o válečné 
lichvě, nýbrž i v § 11 čís. 4 zákona o lichvě. Dlužno, proto zlwumati v kaž
dém případě zda nletichy bvly způsobilé stupilovati ccnn nad skutečnou 
hadnotn věci, totiž nad tu cenu, jak by se vytvaři1i-přcdpoRláaaTcPús0' 
bení vlivů hospodářsky odůvodněných a právně respektovaných, mezi 
dvěma činiteli, kteří 1Jři vyjednávání o její-m prodeji mají stejné postav'eni 
a volnost hospodářského chtění. Pouze na tuto cenu má spotřebitel opráv
něný nárok a pouze tuto cenu zaručují mu ustanovení zákona 'o lichvě, 
V těch případech, kde nastane zcizení předmětu spotřeby za nízkou, s,n;
tečnou hodnotou jeho neódůvodněnoucenu· na základě určitých okolno,stí, 
které se shlukly v osobě pro,dávajícího neb kupujícího a znamenají pro 
prodávajícího snad ztrátu, pro kupujícího pak náho,dno.u osobní výhodu, 
není přenešen! této osobní výhody na spotřebitele hospOdářsky odůvod
něno a lichevním zákonem chráněno. Jest jisto, že v tomto případě za ta
kovýchto podmínek najkupovala obžalovaná uhlí, kte'Cé dodala Richardu 
K·ovi. Zelezniční zřízenci prodali jÍ uhlí, které sami jen ze služebních 
příčin platí po 1 K za 1 q, po 3 K za 1 q, tedy hluboko pod cenou, za l(terou 
se - jak všeobecně známo - uhlí v obchodě legalním pr'odávalo, a která 
i částku 10 K:, kterou nalézad soud zjišťUje jako nejvyšší mez dodaCÍ 
ceny pro Richarda K-a, převyšovala. Obža'lovaná takto dosáhla prostřed
nictvím železničních zřízenců osobní výhodu,' kterou nebyla povinna pl~e.:. 

nášeti ph dodávce uhlí na Richarda K-a, jenž měl náriok jeu na uhlí, jehož 
cena by byla 10 K převyšovala. Z tohoto důvodu nelze uznati, že by tu 
byla, alespo,ň obje~ti'lně, také ,druhá náležitost skutkové poďstaty přečh'lu 
§ 11 čís. 4 zákona !Oi trestání válečné lichvy ve fo,rmě pouštění se do 
pletich i je tím vyloučena též posuzovatelno!st jednání obžalované s hlc
diska specielního případu pletich, totiž obchodování řetězo'vého. 

Čís. í1S. 

Řezník, jenž nakUpuje maso od venkovských řezníků a dováží ie do 
hlavního města, masem nedostatečně zásobeného, není řetězovým ob
chodníkem. 

Pokud by však nakupoval za cenu, proti úřední ceně zVýšenou, dlužno 
v ieho iednání spatřovati pletichy. " 

{Renh. ze dne 30. ledna 1922, Kr I 621/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhovél po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaných Josefa tI-a a Anny Roové do, rozsudku 
!ichevního soudu při zemském trestním soudu v Praze ze dne 31. března 
1921, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vinnými přečinem podle ,§ II 
čís. 4 zák. ze dne 17. října 1919 čís. 568 sb. z. R n .. zrušil napadený roz
sudek a vráti! věc soudu nalézacímu. by ji zno·u projednal a rozhodl. , -, 

Dúvody: 

Zmateční stížnost obžalovaného, Josda tI-a jest odůvodněna, pokUd 
uplatňuje důvod zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tl'. ř. Řetězovým obchodem ,....----._' ___ .;~ ____ ,_, _._._v _____ ', __ , ___ w~ __ , __ 

jest Z ~)i t c _č _é ,vsunutí. se-, mezi, v}"rQb,c_e_. n,e1;>,o,lcgltil1)IJHlO __ pfe~upll~l<~_.9-

m~,,~~i~~e .. Zt,ytečnost ·.~~\eo~J~~d11o&in;ik~\íl~ř\z~\t~nháfi~;k;:ořsCÓ~= 
j.iž " ' v drahotě. zboil' nebov nedostatkil jeho, akteré 

'-----~'%~P.:-,~.~;stanoviska spotřebitelova' taJkovéhoto. oDchi):dníl<á-naprosto 
'il~~,~.t;.::~í;W" NalézacíSQ.ií,d-sicepjrpósiizó~:á1ÍfveclVYénáíelzé 'ipr:tv' 
": řetězového obchodu, avšak nesprávně ho použil při posuzo-
vání činnť>sti obžalovaného }o:efa J~-ak' Zma!~čn! sthížndost správ~ě na';,'itá, 
že obžalovan-ý' ne·byl zbyt:cnYffi. elan -,cm 'pn prec o u maS~:..~llm ~an.ou
peného, k pražskému spotrepblteh. NaJez

d
ac:,rl1 SOtudt edm byl dal ZJISC~hO, "~ ob

" lnvaný jest řezníkem v raze; zasa ne]es e Y po c sve o Zlvno'
:; ~ského oprávnčníp,Dvolán k tomu, aby sprostředkoval pražskému spo
~f~biteli, k němuž náleží i pražské ho!ely" tedy i ho!el, jemwž do~ával, 
maso od chovatel" dObY,t!,a. nebo CIZl~O, r~~mka. !IZ ,z tohoto d~,vOdu 

lze ho bez dalšího pokladafl za zbytecny clanek pn prechúdu ZbOZI, JIm 
ne d kt' ob' " t k' pr,odávaného, a dlužno· zkoumati, ~ o a a e;y'Vm "zpuso v 'em sve Zl~no: ~'ns. oe 
oprávnění porušil, aby moh~o byh !eyrv~, receno, ze s~ st~l re,tezovyn; 
obchúdníkem. Avšak i tu ma zmatecUl strznost pravdu, ze Sl obza!ovany 
při nákupu maSd a je~oprodeji nep,o~ínal ZPůsobe?" ~etě~ovéhO ob~hod
níka. Jak jost nalézaclm soudem zJlsteno, bYl v meslclch unoru. a brezne 
1920 a dalších v pražské tržnici nepatrný přív-oz hovězího masa, takže 
~ni ceny tržní nemohly býti znamenány a řezníkům a uzenářům v té 
době nebylo žá.c1l1é maso hovězí přidělováno, poněvadž každý oprávněný 
iivnoslník řeznický měl možnost vzlti sobě pm'Óžkový list, dobytče na
lWllpiti a pro sebe poraziti. Za tohoto stavu zásoboNání pražského sDo'(ře
bitele masem nebyla však úloha oMalovaného, jako pražského řezníka 
·skončena. Nemusil se ohmezovati na to, aby sám dobytčata nakupo'val a 
je porážel, nýbrž mohl zajisté voliti i dřívější způsob zásobwvání praž-
ských spotřebitelů masem, totiž dovoz hovězího masa do Prahy, neoot 
pražský spotřebitel nemohl sám nakupovati ani dobytek ani hovězí maso. 
ShO',dovalo se proto, s povoláním obžalovaného, když mimo Prahu opa
tiío'Val pro pražského spotřebitcie maso. Jsa nucen vyhledávati lilimo 
Prahu venkovského řezníka, mohl tak činiti jednak sám, jednak d'omzumí
vati se s ním veškerými způsoby o-bchodního sOTostředko'vání, tedy také 
prostřednictvím osoby jiné, která 'kio:upi masa s venkovským řezníkem 
v·yjednala. Přivoděné tím náklady {cestovné, ztráta času a výdělku, .stra va 
a p,od.) jsou p,oložkou, v obon případech stejně nevyhnutelnou, ~la není 
<yloučeno, že bylY by při vlastním vyhledávání masa PO venkově větší. 

Byl-li však o·bžalovaný oprávněn maso venku vyhledávati, odpadá Plávě 
okolno'st, zdůrazněná nalézacím sou,dem, že se obžal-0'\raný I:!. na škodu 
pražského spotřebitele vsunul mezi řezníka detailistu ve městě venkov
ském a pražsMho sp.otřebitele. Pro obžalovaného tI-a bYl venkovský 
řezník, :o:d něhož jeho spro-středkovatelka Anna l(-O'vá maso nakupovaía, 
vYl"o'bcem a to obvyklým výr,obcem, poněvadž při řádném zásoboV1'Íní 

. Pražského spotřebitele hovězím masem vždycky přicházelo' maso na praž
ský trh také od venkovského řezníka. Z to·hoto důvodu, že venimv záJsobil 
Pranu hovězím masem, jest lhostejno, zda právě v N byl v době lrest
Lého činu nedostatek masa čili nic. Rozhodným bylo pouze, že obžalovan~v 
ueodvoděl maso od venkovského řezníka na jiný trh, nežli na ten, Jehož 
zásobování bylo jeho úkolem podle jeho živnostenského o'Pfávnění. Obža-

5' 
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lovaného prot-b nelze označiti za řetězového obchodníka. S tímto právním 
poS'O;uzenÍm věci souvisí ovšem nezbytně i právní POlsouzení činnosti oh~ 
žalované Anny R-ové, o níž nalézací soud zjistil, že jezdíc jako obchod
nice Ú'vocem do N" nakupovala tam po předchozí dohodě s Josefem li-cm 
11 řezníka Ferdinanda S-a hovězí maso v různ,ých množstvíc:h a _že lJři-:: 
vezla J-I"olvi celkem 60 kg masa, nehledě k menŠlmdodilvkitrr;- po iedl;orn 
nebo dvou kilogramech. Jak již svrchu i'ečeno, byl obžalovaný l( nucen 
vyhledávati venkovského řezníka a byl oprávněn, aby l(-ová lLn vvko
nala službu 'prostředníka mezí Dim a vyhledávaným venkovslkým 'řez~ 
níkem. Ani I(-{)vá proto nebyla zbytečným článkem při přechodu m~sa o·d 
venkovského řezníka k pražskému sP'oHebiteli, nýbrž vykonávala llospu· 
dářskou funkci sprostředkovatelc. Tím ovšem padá o:kolnost, zdůrazněná 
nalézacím s-oudem, že nakupovala k dalšÍ:Inu -Prodeji v Praze a- že :lemčh 
živnoslenského oprávnění k nákupu masa, nebo! na těchto dvou ,kol
nOistech při sprostředkování, povahou věci vyžadovaném, ú.ezáleží. Jak
již svrchu řečeno, nemá za tohoto stavu věci ani významu, že od\rážela 
maso zN., kdež ho hyl nedostatek. Podle § 262 tr. ř. dlužno všalk, zkou
mati čmnost obžalo,vaných i pO' jiných stránkách. Ve spojení Anny I(-ove 
jako pr-ostřednice mezi venkovským řezníkem a ti-cm s p!olsléze jmeno
vanÝm nelze shledávati nic, co by vybočovalo z rámce řádllého ohcho
dován~, poněvadž sprostře,dkování, obžalovanou Annou R-OVOll. obstará
vané, ;'ylo povahou věci vYvoláno, Oba dva však byli pO'vinni, ~bv se 
Ndili pledpisy, které pro ně platily na trhu, kdež se maso prodávalo. Tam 
pak hyla ustanovena maximální ,cena nařízením ze dne 2. ledna 1920, čís. 
22 sb. z. a n., pokud se týče nařízením presidenta ze,mské správy z 22. 
ledna 1920, čís. 46 sb. z. a n, Již při nákupu masa musilo býti oběma obža
lovan~-mi hleděno k tomu, aby stanovené prodejní ceně 15 K, pokud se 
týče 'podle zjištění nalézaclho s,oudu 17 K za 1 kg vyhověli, nebo! nákup, 
který odporoval těmto cenám prodejním, nevyhovoval pražskému SDO

třebiteii, jehož zájmy byly hlavním měřítkem správnosti jednání 'obÚlo
vanýcli. Jak ze zjištění nalézacího soudu vyplývá, nedbali ,obžalovanÍ', že 
stanovena jest v Praze pro py'odej masa určitá -cena, nýbrž obžalovaíiá 
R-o>vá platila za 1 kg 20 K a dostávala od J.osefa li-a 22 I~ za 1 kil, pii 
čemž, jak nalézací soucl zjistil dále, jest vylončeno, že obžalovaný li. při 
prodeJi do hotelu neměl dalšího zisMu. V tomto nákullu za cenu ophAl 
úřední ceně zvýšenou dlužno právě vzhledem k prOdeji, který :"y! pro 
pražského spotřebitele nevýhodným a který oba dva obžalovaní, nedba
jíce zújmú pražského spotřebitele, vúbec nebrali v úvahu, shledati vybo
čení z řádného obchodování, tedy pletichy. Dlužno však ďále uvážiti, 
zda si obžalovaní byli vědomi, že jednání jejich jest způso,biJé zvýši<i cenu 
mBlsa do Prahy dodávaného. O této otázce nebylo nalézadm soudem uva
žOlváno a nelze o ní pro nedostatek pDtřebných zjištění uvažovati ani 
zrušovacímu sondu. V tétD příčině bylo by zajisté vzíti v úvahu, jak dalcee 
obžalmaná I(-ová hradila náklady cesty ze svého a zap.odtala je jo n,,
kladů svého vlastního obchodu a v jakém poměru hyla cena obžalovaným 
rl-em požadovaná k cenám ostatního jeho z'boží, hledíc k tvrzení obžalo
'Taného, že dodával maso bez Utostí a ostatních přívažků, oož by Qvšem 
zase bylo proti p-ředpisu sVY'chu zmíněného nařízení presidenta zemské 
:,právy. 

Čís. 719. 

Obháice llelnu' z'e podati zmateční stížnost proti vůli odsouzeného. 

ze dne 3L ledna 1922, Kr II 838/21.) 

Ne' v v š š í s -o: u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl v neveřejném' sczen~ 
, ,t. /, ~tížnost obžalovaného do ro,zsudku krajského soudu v Moravske 
zrna eCl,. , 1921 ., - b I oťalo an'~' uznán vinny'm pře" 
Ostravě ze dne 18. října . ' jl.mz dY 24

Z b' v '191- y' 1'1' 
,. d'e <;: )3 čís 4 c. ís. nařlzem ze ne_ . rezna (, CIS. ,) r. zák. 
Cinem ' ;, - . 

Duvody: 

Po vyhlášení rozsudku prohlá.sIl Dbž~l~vall~T,~ jak v jecl!:ac,ím protok.olú 
. t z'iStěno v přít'olmnostl obhaJce, ze se vzdava opravny,h 
JCS J, bh..' - t .., t' - t .11 .. ro.stl cd-kú' přes to ohlásil o- aJce vcasne zrna, eem S lznos a pro ve u jl 

faké na základě zmatečních dův,od~. čís. ~ a 9 § 281 tr. ř. pie ~ ~ Čís .. ~ 
zálkona ze dne 31. j}rosince 1877, CIS, 3 L zak. z roku 1818 nalezcJo ;lZ 

sbor,o'vómu sou,du prvé stolice op:ovčzcnou zmateční stížnost zavrhnoutl: 
;J1Ú't07e dle § 282 odstavec prvý tr. ř. oproti villi obžalo,vaného stěžuvall 
;i mohou rGdiče anebo po,rttčníknezletného o~žal'ovaného. ~bh,ájce, ohlác 

sivší zmatečni stížnost, jedl1al tedy prol! jasnemu ustanovcm zakona a to 
o své vuli, kdyžtě hyl přítÚ'men při zmíněném prohlášení svéprávného 
obžalovanéhO. Bylc' proto zmateční stížnost dle § 4 čís. 1 procesní n'ovely 
zavrhnouti jako nepřípustnou v poradě neveřejné. 

Čis.720. 

PředražovánÍ I(I§ 20 cis. nař, ze dne 24. března 1917, čís, 131 ř. zák.). 
. Ten, kdo podloudně obchoduje předměty potřeby, nemá nároku ani ua 

to, by inu byl přiznán přiměřený zisk. 

(Rozh. ze dne 3. února 1922, Kr II 375/21.) 

N e j v y' Š š í s O' u d jakO soud zrušovací vyhovčlpo ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rc>zsudku lichevnfho SJ,udu 
při krajském sÚ'udě v Olomouci ze dne 23. února 1921, pokud jím ~yla 
"bžalovaná ,sproštěnad1e § 259 Č, 3 tr. ř. z obžaloby pr-o přestupek pfe
dražování dle § 20 ds, nař. ze ,dne 24. března 1917, čís, 131 ř. z" zrušil 
napadený rozsudek a uznal oMalovanou vinnou podle obžaloby. 

Důvody: 

Zmateční stí'žnost státního zastupitelství, čelící z důvodu S 281 čís. ~ aj 
tr, ř. proti výrokn, sprošťujíeímu obžalovanoú ve smětu přestupkn dle 
S 20 cit. cis. nařízení, jest odÍtvodněna, Rozsudek zjistiv, že obžalovaná 
kUJ}ova!a pod rukou cigarety, za tím účelem,aby je v době tehdejší nouze 
o kuřiVO prodávala hostům svého hostince se ziskem, cigarety, koupené 
po 23 (24) hal,. pr'odávala hostům sV~'m po 30 h, jakkoliv krClmě nákupní 
ceny dalších v)'robních nákladů neměla, neshledal požadovanou cenu 
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zlejmč pIemrštělwU, ježto zisk asi 30procentnÍ, obžalovanou docílený, ne
prevyšJje ·obvyklého občanského zisku II malých živností, jakou proVOZUJ" 
obžalovaná jako hostinská. Než právem označuje stížno~t tento sproš!u
!ící výrok jako právně po-chybcný a tudíž dle § 281 čís. 9 a) tr. ř. zma
tečn~Y. Ne--bGf HGHlcdť k tG41+l1-,---Ž~'----Gi-st-:S::--zi-sk----30 --proc.-- -pfi---e-iga-rct-ách za 
ka7dých okolností uznán býti musil talk nepřiměřeným, že by činil cenu 
požadovanou zřejmě přemrštěnou, sluší uvážiti, že obžalovaná 'lcbyla 
li IQbchodu s tabákem vůbec :oprávněna, nakupo'vala i prodávala cigaľCIY 
podloudně .. a neprovozovala ani ve své živnolSti hostinské prodej cigaret 
po právu. Při takovém provozu živnosti nelze obchodniku vůbec přiznati 
nárok na získ a sluší cenu, která přesahuje t,\k' značně cenu nákupní za 
vi'ech okolností označiti zřejmě přemrštěl1'o,u. Ježto rozsudek s<tm všechny. 
ostatní objektivní i subjektivní předp'Úklady přestupku § 20 cls. nař. zji
šťuje, bylo zmateční stížnosti vyhověti, rozsudek ve výroku v' odpor vza
tém a souvisejících výrocích zrušiti a uznati, jak shora uvedeno. 

Čís. 721. 

Předražování '(zákon ze dne 17. října 1919, CIS. 568 sb. z. a lL). 

Řetězový obchod jest nsknleč!1ěn i vsunntím se ponze jediného zLy. 
tečného článku. Lhostejno, V jaké roli a v kterém období se pacl"liel 
vsuuul, zištného pak umyslu se vůbec nevyhledává. 

Rozlišující znak přímého předražováni (§ 7) a podvodu spočívá v roz
dílném umyslu pachatelOvě. Souběh obou trestných činů jest možným. 

(Rozh. ze dne 3. úno,a 1922, Kr 11 462121.) 

N.e j v y Š š í s o II d jako so-uď zrušo'vacÍ zavrhl 110' ústním líčení zma
teční stížnost obžal'Úvaných Emila a Karla L-ových dG rozsudku iichev.
;lího soudu při zemském soudě v Opavě ze dne 22. brezna 1921, jímž byli 
.obžalovaní uznánI vi'tlllými přečinem řetězového obcb;o,du dle § 11 čís. ·1 
zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., obžalc,yaný Katel L. 
mimo t<l přestupkem dle § 7 čís. 1 cit. zák. 

Dilvody: .. 
Zmateční stížnost obžalovaných Emila a Karla L-ových, clDvolávaiící 

s.ezmatečních důvodů čís. 9 lit. a), čís. 10 § 281 tr. ř., je nwdůvodněna. 
Mylným je předem náZ:Of zmateční stížnosti, že skutková podstata 'retě
zového,ohchodu vyžaduje řetězu, jejž tvoří více překupníků; ]ložadavkúm 
hospodařské nutnosti a účeInosti se příčíd, zájmy spotřebitelstva poško
zující 11eb ohrožující zbytečné prodlužov;ínÍ' přechodu, zboží a spojené 
s tím zdraŽiovúnLzbnží múže nastati již tím, že se jediný překupník vsu
nuje jako zbytečný, neužitečný mezičlánek do přechodu zboží z výroby 
do. spotřeby, zejména dějecli se tak za účelem docílení překllpni~kéÍlo 
Zisku. Nemístným je .dále p'Úukaz k tomu, že W. a Sch. byli by' mohli 
K"'rlu ,L-ovl poskytnouti provisi za nákup líhu pro ně u neznáméhoob~ 
~ho'dmka; neho:! Karel L. neobstaralnákllp za provisl, nýbrž Vystuopl)'val 
ja'koprodavač na vlastní účet vůči zmíněným kupcům, nehledě ani k temu 
~e je lhostej-no, nwsta,lo-li zbytečné zdražení zcož.í ve forme provise či 

- ."", "-ho zv,'išenÍ cellY. U obžalovaného I:mila L-a shlt-dává nalézací soud 
I,rtme.' ....' b h d t ,,' . K 1'111 . tk ou podstatu rctezoveho .o, C D II V om, ze svemu SynOVI a 
,ku ov Sch-ově přivedl kupce a tím onen 'Úbchod umožnil Stížnost 

--~~.c.;~~.; ~v,~;a~ii:~c)ls~~e zmatečních důvodů čfs" 9 lit. a), čís. 10 § 281 tr. ř., 
--- a dovozuje, že nestačí pro zrnÍ-nčnou skutkovou pod-

,. '. ". nost .která v souvislosti s jiny··mi činy může býti, řetčzov1rm oh
,latu cm , 'h d "d kl' ď b h t 1 ;hodem, nýbrž, že pojem řetězoveho obe o lkl pre 'dP'? ".~, Yb Pkac a. e; 
sám provoz-oval řetězovÝ o·bchad, tedy sám. Jíl ~ ~r~' -' ~vall:l ne .o~ "1::~U21Cl 

b
'l 'l'nkem řetězu a sám na obchodě byl Jmancne sucastnen, coz Zjlsteno 

y ca.. 'd"" dl '5 t .. ,.." 
není; i spoluvin" na řetěz~vém obcho:~c .. s:a "enm:

l 
Ee '1 L r. ;cah'Kl'odvyzacÍ 

d
. I' bY prý nedo·stávajlcll,o se Zjlstem, ze me ml . pre ~. na . 

·ova a .. . d ' t" dk " ~dým oibchodem, zejména nad tím, že se neJe· 'na o spros re . -nvam z~ 
'visi nýbrž o prodej - koupi mezi Karlem L-em a Sch-em, neboť pry 

pro za 'tohoto předpokladu lze ,o'hledně Emila L-a míti za to, že obchod 
l~~ u'jednán za 'oknlmcstí způsobi!irch účink~vati' na cenu,Ii'~u' ve sm~ru 
vzestupném. Než tyto v1TV.CIdy jsou· myl'r:-y. ~Zak~l1 ner-ozez~~va, v~ ~terel1~ 
období a v jaké roli. pachatel zasáhl do retez?ve ,akcc; sta·cl, b~I-:l ja~koh 
a kdykoli při převodu zboží vědGmě spolu~~nnyn: na jednallJ, ~tere ._.
rozmnožujíc počet činitelú při přccho,du Zb~lZl" z ,vyrOb>: ,do spo.jre~y ho .. 
spbdářsky nutných a účcln~'cll o další neuzltecny "m~zlclanek"c;- prechod 
zboží zdržuje a pravidelně o náklady a zisk zbyt~cneh .. o meZlc!al1k~ zd~a~ 
žuje; stačí tedy zejména, napomáhal-li pachatel vedo-tne !~ko:emu ~e?pa1ll 
jiné oso,by tím, že jí přivedl o~běratele, by! by se o dalSi VYVOl Vcel pak 
Jlestara!. Zákon a.ni ner'Úzezn:1vá,. těžil-li z 'Obchodu 1 pachatel nebO' jen 
osoba, jíž .byl ná]lomocen; vždy! pojem řetě~?vé"ho' ~bchodu zištnéh~ 
iÚrl'l:Y1sIUVfthecnevyhledává a příčinou trestnosÍl retezoveho obchodu ncm 
eiskpachateIův, nýbrž .ohrož'Úvání neb poškozování zájmú spotřebitel~tv~ 
Wťž.enÍ1ri neb'Úzdražením zboží. Ježto neúčelné zdržení nebo zdrazem 
zb-ažú nastane nebo může nastati i zbytečným zasáhnutím SPfostředko
v~tele ~agenta, jest dále lhostejn"o, zda-li zbytečný me:dčlánek, jemuž 
pachatel byl nápomo,cen, vystupoval jako překupník na vlastní účet ohcho
duiíC:í či jakosprostředk'ovatel, jednatel, komi~ionář; rozhodným je t'ÚUko, 

'byla-ll jehl) činnost dle stávajících poměru zbytečna. Po subjektivní 
stránce pak není třeba zvláštního zjištěnÍ., že pachatel si byl vědom, že 
činnost osoby, jíž napomáhal, byla způsobilou stupň'Úvati ceny.předmětu; 
způsobilost tato je s pojmem řetězo,véhoobc:hndusama sebou spojena 
a stačí poroto, že stěžovatel si byl vědom, že přechod zboží 'se zbytečně 
prodlužuje; vMomí toto pak zjišluje nalézací soud výrokem, že úba 'Úbža
lovanf si byli vědomi, že. jejich jednání znamená zasáhnutí do legitimníhCl 
obchodu líhem. Stížnost uplatňuje lvonečně, že naJézací soud nes"právně 
;Joužil z"kona tím, že uzual Karla L-a vinný'm llřestn'pkem § 7 čís. 1 zá
ko.na -o válečné lkhvě; nalézací soud - odůvodňuje přemrštěnost pro
dejní ceny poukazem na docílený zisk - přehlíží porý, že tento zisk ne
plynu'! z rO'zpěti mezi cenOill nákupní a cenou prodejní', ježt,o tato býla 
větší prvé. nýbrž z podvodu, totiž z přimíchání vo.dy.; trestný čin nespo
číval v žádání 'přemrštěné ceny·za jednotku . líhu, nýbrž v klamání kupce 
o kvalitě zboží; zisk stěž'Úvatelův nevzešel z]lřemfry ceny, nýbrž z p'O'
šk6zení kupce, který sice za litr lihu zaplatÍ! přiměřenou cenu, ale špatnou 
kvalito'u' dodaného lihu byl poškozen; čin stěž'ůvatelův nezakládá prý 
proto přestupku dle § 7 čís. 1 zákona o válečné liChvě, nýbrž podvod, prG 

• 
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kter}" stěžovatel byl ji-i trestán. Než ani těmto vývodům nelze přisvědčitL 
Nalézací soud nezjišťuje, že cena 65 K a 66 K za litr líhu, stěžovatele'n 
rozředěného, byla !objektivně 'pfiměřena; zjišťuje však, že prodejní ceny 
1950 K a ú6~m~-lFd'Št@r<y-jGGtnak vzhledem k nákupním ~c
nám 1680 K: a ,560 K za věc, jejíž ceU"o,vé hůdnůty stěžovatel přimíchánim 
bezcenné vody nezvýšil, jednak také vzhledem k doznanému zisku 340 K, 
jehož stěžovatel důcílil, ač jako neoprávněný obchodník nároku na zisk 
nemá. Nehledě k' Hným růmostem skutko,vých podstat rozlišuje podvod 
a př<;dražo,vání (§ 7 čís. 1 zákona o válečné I'khvě) úmYsl pachatelúv, 
který směřuje při podvodu n" použití omylu neml nevědomosti za účelem 
způsobení škody, při předražová:ní k využitkování mimořádných p8měrfl 
požadováním ceny zřejmě přemrštěné; jednal-li pachatel v úmyslu o,bém, 
wdpovídá jak za půdvod, tak i předražování: souběh obou jest tím spíše' 
možným, je'žto 'Oba druhy úmyslu se nevylnčují a za mimořádných poměni 
p'olvále'čných kupcům záleží více na tom, aby zboží dostali, než na kvalitě 
zboží. Napadený ro~sudek zjišťuje, že stěžQlvatel zřejmě 'přemrštěnou cenu 
požadoval jen, využívaje mimOřádných poměrů válkou vyv,o.Ianých, ze
jména nouze o líh; nelze proto shledati právně mYluým, uznal-Ii stěžo
vatele vinným přestupkem předražování, byťpfO střctnuvši se další úmysl. 
stěrovatel byl již dříve odsouzen pro po!dvod. Ostatně stěžo,vateli se od .. 
souzením pro přestupek dle § 7 čís. 1 zákona o válečné lichvě nestala 
újma; nalézaCÍ' soud uložil mu pro přečin řetězového obchodu a pro zmí
něný přestupelki trest tuhého vězení v trvání 'šesti! měsíců a ,peněžitou p'o
kutn 10.000 1(, te:dy nejmenší trest v § II zákona 'o: válečné lichvě ustano
vený; menší trest - vzhledem na ustanovení § 16 odstavec prvý zmí-' 
něnéhO zálcona - mu uložen býti nemohl "ni tehdy, kdyby byl z obžaloby 
pro l'řestllpek § 7 Čí's. 1 sproštěn. 

Čis. 722. 

Nelze uznati na Ideální souběh zločinu podvodu se zločinem dle,§ 4 zá
kona ze dne 22. května 1919, čís. 269 sb. z. a n. 

'Rozll. ze dne 4. února 1921, Kr I 532121.) ,. 
Ne j v y Š š í s o u cl jalm soud zrušovací zavrhl po ústním I,čení zma

teční stížnost obžalované do rozsudku kra}ského' soudu v Hradci KrálDvó 
ze dne 26. le'dna 1921, pokud jím byla stěž,ovatelka uzuána viinnon zlo
činem podle § 4 odstavec prvý zálkona ze dne 25. května 1919, čis. 269 
sh. z. an., vyhGvěl jí však, pokud bYla týmž rozsudkem uznána vinnou 
zločinem .pó:dvodU dle §§ 197, 201, 203 tr. zák. a sprosti! obža[ovanúu 
z obžaloby pro. tentočin.trestný. 

DŮVGdy: 

Po stránce věcné (čí,s. 9 a) § 281 tr. ř.) dovozuje stí"nost, že v pou
hémoidevzdání bankGvek poštovnímu úřadu nelze. spatřůvati zločin dle 
§ 4 odstavec prvý, není-Ii zjištěno., že ,obža!nvaná udávala vědomě peub, 
padělanými kolky opatřené. TGh,o nelze tvrditi, pončv"dž písemným pro
hlášením n"o,pak dala na jevo, že pokládá bankovky za pravé. Pošt,ovní 
úřad byl povinen přijati hankGvGoy, které byly zákonným platidlem, při
íetím 'bankovky s padělaným Imlkem nemohl býtí poškozen, poněvadž ban-
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kovní úřad min. fina'lld po~ky!(}.vai za ta~?vé bank~v~y llá.l~~-,:dt}. Stižrlo,st 
1 ,nf odúvodněna; v hlavl11 veCl se ne,drzl rOli,sudccnych z]Jst~m .a llepro
t.C • ., d' d t - t' dl 'k- (" ?8Q 

", , vádí materielně pravnl110 UV{) "ll zma ;cno,sv ~ 'e ~a ,o~a ~,'" o .ClS~ '~: 
---~-~}.--56,lfEl-úistil z rosudku~anl{Ovlllh,o_ uradu .mm. fm"llcl_ ve smer_u 

objeMivním, že, bankovky, jinuz pla!'lla. ,obz~lovan,a, _?yl~ ,o!,atre,,~y paollc~ 
lanými ko,lky: ve směru _ sublcktIV_11lm z ;,yslc,dku .nze111, ze obz.al,ovalle 
'bylo známo, že jsou padelanc.:. a _ ze je vedo-me,. udavala v.za Pl~avve, _~edo
hoduwvši se s pachatelem padelku, neb {)s-obo,-: JlUak 'na emu v·~ucas.tne~ou. 
Tím jsou dány všecky předp'oklady skutloo've rodstaty ZlOOllU ale li 4 
odstavec prvý, jímž byla Gbžalo'vaná ,právem uznána vinnou. Pouhým 

- popíráním subjektivní viny a brojením proti skutkovým ziištěním prvého 
soudu neprovádi sUžnost uplatl>ova-ného (aniž jiného) dllvodll zmateč
nosti § 281 tr. ř. Tloi platí zejména o výv.o,dech, jimiž se snažÍ' stížnost 
dáli písemnému prohlácšení a fingovanému ,označení odesílatele jiný smysl 
než sond naléza-cí. Za zákonné platídlo lze P,okládati pGU"C bankovky 
s .p r a v Ý m i kolkY, a jen tái<ové byl po'vinCl1 phjÍlnati jednotliv CCi sbt, 
na padělané banko,vky se tato povinnost samo:zřejmě nevztahuje. I když 
se přijYastí stížn,osti, že za barJk,ovky opll'lřené kolky padělanými bylo. b"e 
dosíeí náhrady v jisté kv{)tč nominální hodnoty, 'utrpěl v každém pří'padii 
přljemce padělku škodu; obnos její (po případě obnos zamýšlené škodyí 
netřeba zjiš!o,vati, poněvadž ~ 4 Gdstavecprvý zákona prohlašuje za 
zločin každé vědomé udávání padělků za pravé bez 'Ú'oJedu na obnos a 
také vyšší sazba trestní není odvísl'á od výše způsobené škody. Ne,oo;l" 
vodněnGu v tomto směru zmateční stížu"st bylo. proto zamítnouti. Odú
vodněna jest napr'olí tomn zmateční stížnost, 'p,,okud s hledíska dŮVOdu 
zrnatečno6ti čís. 10 § 281 tr.ř. dovozuje, že obžalDvaná neměla býti vedle 
zl,očinu dle § 4 odstavec prvý zálkona ods",",zen" ještě také pro zločin po<)
vodu 'dle §~ 197, 201 a) tr. zák. Jak vyplývá z dúvodové zprávy a z druhé 
věty úvúdního odstavce čl. 1. záj{,cna z 22. května! 1919, čís. 269 sb. z. a ll., 

na6V",puje § 4 tohoto. zákom nam1slo1 předpiSU § 201 lit. a) ,tr. zák. (o t. zv. 
podvodu min'c,ovrrím), ktcrýtto §. byl současně zrušen. Jacko nebyla možná 
ideální konkurence zločinu podv,odu ,dle všeobecného předpisu § 197tr. 
zák. Se zl,oónem zvláštního podN'odu § 201 tr. zák., p'Úněvadž jde tu i tam 
o podvod a v § 201· a) tr. zálk'.pGuze iestnahražen všeobecný pGimnvý 
znak lstivého předstírání a uvedení v omyl zvláštním momentem (věd,,
mého, udávání peněz padělaných za pravé), tak také nelze připustiti ídeální 
konkurenoi § 197 tr. zák. s § 4 zákGna zedue 22. května 1919, 'čís. 269 sb. 
t. a n., který n~st()llpil na mí:sto zrušenéh,o § 201 tr. zák. alto!rmuíe zase 
týž zvláštní případ podvoclu' t. zv. mincGvního (peněžníhG). Cinnost, ve 
které shledává ,prvý SO'lrd známky pndvodu dle § 197 tr. zálk,., totiž udání 
nepravého jména 'na pošto.vní pnukázce a pfedllQlženÍ .fínJ4nvaného p'ro
hlá:šení tvoří právč z p Ů s() b věd()tTI~ho udávání padělku a jest po-stižcna 
podřaděním pod skutkovou .jYodstatll § 4 zákona. 

, Čís. 723. 

'Porušení předpisu § 15 pražského uličníbo řádu. 
. Ell!ktrická dráha jest železnici, automobil pak d~pravním prostředkem 
"e smyslu § 85 lit. c) tr. zlU<'. 

(Rom,. ze dne 4. února 1921, Kr 1539í21.) 
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j\l e j vy Š š í. s O li d jako' soud zru'šovací zavrhl po ústním líčeni ,zma
teční stížnost obžallolvaného do ro.zsudku zemské'ho trestního soudu v Praze ze ánc 18. března 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinn~'m přečinem .dle 
§§ 335, .33UrG,-"z""á",k~, ~~_ '", __ _ 

Důvody: 

Zmateční stížno,t uplatňuje číselně dův,ody zD',atečnosti čís, 9 bl, 10 
včcně také čís, 5 a 9 a) ':; 2.81 tL ř. Dovozuíe s hlecliská' důvodu čís. 9 a), 
že rozsudek neúplně Cituje a nesprávuě vykládá ustanovení!} 15 uličního 
řádu pro p'Olieejní. "·bvod pražský, v jehož přestoupení shledává soud 
zavinční obžal'o,vaného. Dle citovaného § jest zakázáno jezditi po kolej' 
nicích elektríck~Th drah, je-li jízdní dráha ulice d06tatečnč šifOiká a Sjízdn:i. 
SjÍzd"nost jízdní dráhy rozsudek nezjistil a zejména neuvážil, že v době 
činu v d'u,bnu 1920 byla ulice mimo prostor mezi kolejnicemi následkem 
četuých dolíků a jam v dlažbě neschů'dná i pro automo,bil, jedoucí s nej
menší rychlostí, jakp.otvrdll svědek O., takže byl oqžalovaný nucen ZVQ

liti tu ·část ulice, Ikterá ,byla sjízdnější. Soud n0přihlížel také k tomu, že 
na místě nehody v Bělského třídě v Prne VIL auta iinak nejezd·í než mezi 
kolejnicemi dráhy, a že ustanovení § 15 jí-zdního řádu neužíváním pozbylO 
platnosti (čís. 5 § 281 tr. n. O tom, že ulice byla nesjízdná, navrhuje stíž
nost slyšení znalce a referenta pražského, magistrátu. Stížnost ]lřehlíží, 
že rozsudek shledává zavinění obžalovaného nejen v tom, že nedbal zá
kazu .obsaženého v § 15 uličníhó řádu a jel mezi kolejnicemi elektrické 
dráhy, ačkoliv měl po ohou strauách a· zvláště .také na levé stmně, kde 
měl je'ti,vo 1 n o u dr áh u, 4 il více metrů š Ir o k o u, s d I a ž b o li do" 
cela d 'Ol br o u, nýbrž taté v tom, že nevěnoval.jízdě náležité pozornosti, 
maje před srážkou zrak dolů do auta sklopený, takže teprve zvoněním 
řidiče mDtor-ového vozu a upozorněním' svědka O-a, jejž vezl, byl jov~.em' 
již' pozdě) upo-zorněil na hrozící srážku. Přes to, že soud necituje ,úplně 
§ J5 ulil'. řá·du, .čehož Dlstatně nebylo třeba, u'vádí všecky předp.oklady 
nutné pro posouzení, db~l-li obžalovaný- zm-Ínčného zákazu čili nic; zjistiv, 
ie jízdní dráha mimo koleje byla dost",tečně široká, voIná a s j í z d n:4-
kdežto naopak mezi [kolejnicemi byla dlažba chatrná, správně vyslovll, 
že obžalovaný jednal nejen pro,ti zákazu, jel-li mezi kolejnicemi, kudy 
k:ti neměl, n51brž že SV!El:u n-e110Z0'rností - nevěnUje zajisté __ péče jízdě 
(a nedba.je chatrné dlažby u koleií) srážku auta s motorovým vozem .za
vinil. Z uvedených rozsudečných zjištčuí vysvítá, že jest lichá výtk;l, 
stížnos.ti, že soud nezi'isti1 stav dlažby v ulici v době. činu a Sjízdnost dráhy 
""mo koleje. Také výtka neúplnosti není odůvodněna, nebo! SO'ud phhližcl 
k seznání svědka O-a, že dlažba byla v dobččinu na více místech cha
trná; nenabyl {}ovšem přesvědčení, že byla chatrná ,v prosbo'fu mimo 'koleje; 
nsboť, přesvědčiv se místním ohledáním konaným v březnu 1921, že stav 
dl"žby by!je.ště i v té době (,dosud«) špatný, ale jen tě s ně při k o
l e jí c h, kde ž to ji n cl e byl a dl a ž ba úp I n tj do. b r á, nabyl pře
svědčení, že byla mimo koleje bezvadná také v dubnu 1920 tím s'píše, 
že nenylo, se žádné strany tvrzeno, že se dlažba v těch místech v mezi
d'obí.opravovala, K okolnosti, že také jiní jezdí neclo,voleně mezi kolejemi, 
sond nepřihlížel, poněvadž je právně bezvýznamná, a nemohl ani přihlí
žeti, poněvadž se tak obžalovaný nehájil. Zákaz § 15 uličního řádu· platí, 

dok~ld nebude zrušen, a nemúže se obžalovaný omj,ouvati .okolností, v rOz
sudku ostatně ncz]ištěnou, že závaznost jeho pominula všeobecn.ým ne-, 
šetřením. Prováděti nové dtl.lk'azy v řízení zruš'ovacím jest nepřípustno 
(§$ 258, 288 čís. 3 tr. ř,), Dle čís. 9 b) § 281 tr. ř. namítá stíŽl1'o,st, že k sráž,e, 

- --, ---JQslOllíkmfvlttoll obžalovaného, nýbrž náhodoul tím, že :(}bžalovaný S nad 
(určitě to neví, ale nasvědčuje prý tomu výpověď svědka Š-a), následkem 
i1eočekávané nahodilé poruchy stroje náhodou vjel do jámy a tím byl stržen 
z rovné dráhy před vůz proti němu jedoucí. Avšak roz;sudek neobsahuje 
'žáďného výroku o ckoln'Osti vylučující trestnost dle § 2 lit. f) tr. zák., který 

• by. měl nejvyšší s,oud přezkoumati s hlediska důvodu zmatečnosti čís. 9 b) 
§ 281 tr. ř.; nezjišl'uae také skutečnosti, z nichž by se dalo souditi, že ke 
srážce došlo náhodou (nahodilá porucha stroje, nahodilé vjetí tlo: jámy), 
ba neměl ani příčiny se těmito o,kolnostmi zabývati, poněvadž se tak obža
lovaný vůbec nehájil. Není zde tudíž zákonných předpokladů pro uplat
:lování toboto důvodu zmatečnosti. Soud naopak zjistil, že obžalovaný 
jako zkušený šofér věd ě I a. věd ě ti m u sel, že svým jednáním, pří
éícím se povinnoster11 dbalého řidiče automobilů a předpisu uličního řád1l, 
vydaným k úchraně života a tělesné bezp·ečriosti, zpŮSObuje nebezpcčen
stvíp'ro život zdraví II tělo lidské. Dle čís. 10 § 281 h. ř.lIplatňuje stěžo
vatel, že nemČl býti uznán vinnS'm přečinem dle §li 335 a 337 tr. zák., 
púněvadž ani elektrická dráha ani automobil nejsou p·odniky a provoz 
Jicl1nezandádá poměrů zvl<iště nebezpečných dle §§ 85 cl, 87, 89 tr. zák. 
Slížnio,s! j~s! na omylu, Elektrická dráha jo želeZnicí ve smyslu § 85 e) 
(r.zák.;nebo'ť za železnici dlužno pokládati všeckY dráhy s kOlejemi, ať 
jSj)llJ:mány 'parOl! či jiným způsobem; automobily {j soukromé), sloužící 
vcf~j~é< dOP,~avč' osob, a zho,ži dluž-no rovně,ž počítati k dopr.avním P1".O
s!ř~ům,. uvedeným v první větě v § 85 c) tr. zák, a tG bez ohledu ua 

· Sí\u,.lakbú se' pohánějí, poněvadž mají obdobnou strojovou kO'l1Strnkci ja",} 
ně~teié, předměty v citovaném § uveclcn'é - zejména 'železni'čn-T loknmo
tivy"7>- (smv, posudek mín. obchodu z 27. listopadu 1900, čis. 51.310, vest
ník.min. spravedlíwst) str. 89; 90 z roku 1901). U obou jsou i předpoklauy 
proochranu dle § 85 c) (2. věty) tr. zák., ]loněvadž z povahy.použité hybné 

· silY; .zn"čné rychlosti pohybu, který se dčje na ulicích a cestách, neuza
VřenÝch jinÝm vozidlům, veliké setrvačnosti v pohybu (ve srovnání s vo
zi~J,ly poháněným; animální silou), jakož i z; olkolnosti, že řízení ObOll vy
~.adúje napětí vší poz.orností SPolehlivého řídiče,' a ne méně z denl1ír zk'n
še~6sti, že př~ provozu km, upravenem" zvláštními pOlicejně bezpečnost
nímtpředpisy, dochází k ča'stsrm srážkám' -a úrazům" pIY11e,' že p r 'Ol voz 
i elo k tr i c k Ý ch dra h i a u t.o m obil Ů sed ě jez a z.v I á š t ě 
nebe z p e·č n Ý c h o k o 1 n o stí. Použil tudíž první wlld na daný pří
pakprávem !} 337 tr. zák., poněvadž je zjištěrio, že pachatel zavinil srážku 
jako řídič automobilu a že jí ohrozil bezpečný pr,ovoz elektrické. dráhy 
~e ted·y jako Cin byl spáchán vzhledem Iku 2 věcem v § 85 c) tr. zák. jme.~ 
nov~ú1ým. " 

,Čís. 724. 

Jde o zpronevěro (§ 183 tr, zák.), nenaložil-li sprostředkO'Vatel svěře
nými mu penězi dle vůle přikazate1ovy. 

, Po stránce subjektívní nevybledává Se ku zločinu zpronevěry ani 

• 
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úmyslu, POŠlíOditi někoho, ani zvláštního úmyslu ziskuchtivého; stačí 
úmyslné přivlastnění si věci. 

Nejde o »narovnání,,· ve smysln § 188 lit. b) tr. zák., nebyla-li určena 
doba, doMy jest škodu nahraditi. 

(I\ozh. ze d'ne 6. února 1922, Kr I 552/21.) 

Ne j v y Š š· í s O II d jako soud zrušovací zavrhl 'po ústním líčťní 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudlku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 4. ledna 1921, jímž bYl stěžovatel uznán vinným zločinem 
zpnonevěry dle '§§ 183 a 184 tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodú: 

Po siránce věcné (čís. 9 a) § 281 Ir. ř.) vytýká stížnost, že nelze mlu
viti o zprOnevěře proto, že obžalovaný přijal 47.100 K od Františka T-a 
jako předem zaplacenon kupní cenu za zboží, které se zavázal T -ovi 
dodati jako přímý smluvník, jsa o'právněn přijímati zakázky na zbo·ži na 
vlastní účet. Peníze mu nebyly prý svěřeny Se závazkem, aby jimi urči
tým zpÍlsobem mf[>žil, nýbrž 'odevzdány do vlastnictví jako úplata za 
objedn.wné zboží. T. m:á prý- pouze obligační nárok na vrácení :kupni ceny 
za zboží z 'důvodu nesplnční smlouvY obžalovaným. Mimo to neměl 1yrý 
(})Yža1o,vaný v době phjetí peJlěz úmyslu, Tea poškoditi. Z Olro,]rlO;;ti, že 
později bez vlastnlho zavinění nemohl penize vrátiti, nelze prý souditi 
na trestný úmy,s! v II 1 tr. zák. předpokládaný. Stížnost není odůvodněna. 
Předevšim ehybu1e v tom, že nevychází ze skutkovýeh zjištění, pro soud 
zrušorvací závazných (§ 288 čÍs. 3 tr. ř.). Soud ualézací zjistil, že Fran
tišek T. objednav u obžaLo,vaného, jako agenta různé zb(}ží za 71.900 K, 
dal mu ho(>ově zálo,]ru 47.100 K s v ý s lov n Ý m u jed 11 á ní m, že obža
lovaný objedrr" zboží a(} b drž e n é z'á1 oh y p'O šle d {) tyČ n Ý m 
t o v á r nám, že však,'ohžalovaný pouze u jedné partie zboží se· zacholv.11 
dle uďednání, kdcžto největší část zboží sice v továrně ,"'bjednal, avšak 
nezapJati'!, zboží dal poslati na dobkkw a obdržené peníze T ~ovi nevrátil. 
Obžalovaný tedy llC'vystupov<t1 jaiko přímý prodatel zboží a nepřijal pe- ;t 

nrze jako kupní cenu, aby s. ní dle s v é vůl e na I ož i I, nýbrž jako 
obcholc!ní jednatel a sprostředkovatel obchodu m cizí účet, nabyl dispo
siční mocí nad penězi se závazkem, aby jimi naložil určitým způsobem 
dle vůl e při k a z a tel o v y. V tom však spočívá podstata "svěřenÍ« 
'-- obnos mu byl dán v dÍlvčře, že ho p(}užije ve .smyshl' daného příkazu. 
Této důvěry zneužil oMalovaný tím, že si obnos zadržel a přivlastnil, 
t. j. že jím mložil pmti vůli oprávněného zpÍlsobem, který jen tomuto 
příslušel, spotřebovav svěřený obnos pro sebe. Po stránce subjektivní se 
nevyhledává ke zločÍnu zpronevěry ani úmyslu po'škodití, ani zvláštniho 
úmyslu ziskuchtrvého. Stačí úmyslné, t. j. vědomé přivlastnění si nebo 
zacil'žení věci; te,nto trestný úmysl zde musí býti v době, Ikdy &i pachatel 
věc svěřenou hezprávn.ě PřiJsVlOljuje, nikoliv jak 'má za to zmáteční stížnost, 
snad jí'ž v době, kdy mu věc byla svěřena. Obojí v tomtú· případě napaden:;' 
wzsudek předpokládá. Boněvadž zde jsou objektivní i subjektivní nále
žitosti zLolčinu zpronevěry, jest vyloučeno, že by šlo p,Quze o p,olměr SOll
kwmoprávní, trestně nezávažný. Dle čís. 9 b) § 281 tr. ř. namítá stížnost, 

~"d oud nesprávně posoudH ,otázku pominutí trestnosti z důvodu' účinné 
Ze· s ~, , ~, D E 
lít'ŮstL Stěžovatel pouka-z,uje ·na to, ~e naro;rnan:m

k
, u,:;avr~-endYI?I· tu 'b,.;:a ~. 

,~; 1919 tedY1Jřed pO'd;ánÍm tre'stlllho ,Olznamem, nemuz' OS, fl v reznu 
r9~~nposto~pil T-(}vi svůj námk na provisi za firmou M., pokud přesahuje 

.·······"'·njcsi',čně,-}!'8U K. K úhradě šlkody až do výše škody 40.000 K, dal fIrmu 
o postupu vyrozuměti a T-o~i čtvrtlbetned~:z3's§íla18ti7vtýka~kY D' prtOvi;;i, n~r,ovd
'1lání dodržel a nelze mu oďplTatI ,do ro"" ml ~ :" za . pro 0, ze vn~'~l~, -

I' obchodní stagnace jeho provlsc ,>zndka prevysovala 1500 K meSlcne«. 
~~~nost přehlíží, že obžalovaný ani netvrdil, že zde jsou předpoklady bez

. tr~~tn(}sti dle § 187 tr. zák., totiž včasná náhra~a celé, škody. pacha!elem 
z účinné lítosti, ani, že se zavázal nah'Iadltdl' Po,sINoNzenem"; ~eskerkut s~odu 
d o II r čit é dob y a že závazku svemu ' <osta. arOVllru'll, na, ere se 
zde obžalovaný odvolává, nevyhovuje pOdmínkám stanoveným II 188 b) 
tr. zák., poněvadž se vůbee nestalo ujednání o o~obě, d(} ~ které ~ěla, býH 
celá škoda nahrazena. Již z t(}hoto duvodu nemuze se obzalovany s nspe
chcm odvolávati na právní dobwdiní citovaných §§, nehledě k tomu, že 
_ jak rozsudek ziišťuje - w;,dostál a nen~?~1 d(}s!á:ti an~ pře~zatém~ z~
vHzku, s hlediska § 188 tr. zak. nedostatecnel11'll', ze tohz bude pJmltna
hradu dle možn'osti, dovolí·li to jeho výdělek, když vybfráním zál,oh na 
budoucnč splatnou prorvisi u firmy M. předem sibra! možnost, aby mohl 
dostáti převzatému závazku. Že pouhé zajištění náhrady škody postupem 
pohledávky, která příslušela dle udání obž<tlovanému proti Ednardu S-ovi 
a byla teprve uplatňována žalobou, nemohlo založiti jeho, beztrestnost 
dle § 187 nebo 188 b) tr. zálk., netřeba blíže d'ovowvatl vzhledem k jas
nému znění oboru zákonných ustanovenÍ. Z oko>lnnsti, že. poškozený ne
učinil sám trestního :oznámení proU nbža'lovanému, nemůže obžalnvaný 
ve svůj prospěch ničeho doV'o,zovati, jakmile j~st zjištěno, že nenahradil 
škody ani se nezavázal jí mthradlti do určité doby - dříve - než se 
o jeho provinění dověděl soud nebo jiná vrchnost. 

Čís. 725. 

Přwražování (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Pro skntkoCITou podstatu pletich jest lhosteino, že předmět potřeby byl 

přenechán ze soustrasti neb dobrosrdeočl1osti. 

<R(}zh. ze dne 6. února 1922, Kr II 151121.) 

.'N e j v y Š š í s o II cl jako S-Dud zru-šovací zavrhl p.o ústním líčení zma
teční stížnost státn/ho zastupitelství do rozsudku lichevníbo' soudu při 
krajském soud" v Olomo,uci ze dne 16. prosinee 1920, polkud jím bY!9bža
lovaný 'spmštěn z Obžaloby pfoOpřečin předmžování ve smyslu § 7 (3) 
zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., vyhověl jí však, pokud na
padla výrok téboci rozsudku, sprošfující úbžalo'vnného též z Obžaloby pm 
přečin pletich dle§ 11 čís. 4 lich. zák., zrušH v tomto směru na]i",dený 
rozsudek ci vrálil věc SD'udu pné stolice, by ji znOvu projednal aJ rozhQ(ll. 

Důvody: 

Tím, že soud nalézaeí zjistil, te obžalovaný přenechal 19naci li-ovl 
móuku z pouhé oehoty, ustruuv se TI"d nomí malého úředníka, za nějž se 
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li. vydával, přibližně za vlastní nabývací náklady, ne zamýšleje tím vy
užitOODlvati mimořádn1'ch pon1ěrit poválečných, vy!ouči-! zřejmě předpoklad 
přeČinu předražová'ní dle § 7 Uch. zák., že požadování ceny zřejmě pře
mrštěné -OZ-a předlllět piJt-f-eb-y-ffi-H-Stl-a --se ---stá-ti -využitkujíc techto -mimořád
ných poměrů. Jelikož však zmateční stížnost s hlediska § 281, čís. 5 a 9 a) 
tr. ř. vytýká rozsudku toliko, že nezjistil přesnč výše v~Tobníeh nákladú 
a zisku obžalovaného a nezkoumal otázku přiměřenosti ceny po.žadovallé 
vzhlede:m !ku její-mu poměn.l< k ceně ·úřednč stanovené, sharra uvedeným 
důvodem spraštění dni P'0 stránce formální ani po stránce právní se nezQ
b:frva!ÍC, jest zřejmo, ž,e by sproštění obžalovaného ve směru,~ 7 lich. zák. 
vývodys!ížnosti ani tehdy nemohlo. býti .otře'seno, kdyby stižnost ve smě
rech jí uplatňovaných byla úplněovrávnčna. Bylo ji tedy zavrhnouti, 
pokud čelí proti této části rozsudku. Za to nelze jí upříti do jisté míry 
oprávnění, p,okud broií z důvodu § 281 čís. 9 a) tL ř., proti výroku spro
šfujícímu obžalovaného z obžaloby dle § 11, čís. 4 lich. zák. Soud lichevní 
vyloučil skutkovou p,o.dstatu zmíněuého přečinu ve směru pouštění se do ple
tich, ježto ze zjištěného prodeje nepatrného množství mouky ze soustrasti 
případně následkem podvodného vylákání nelze odv'oaoovati způsoNlosti 
jednání, by cena moulky byla iím stupňována, to tím méně, ano olbža'ln
vanému, jehož púhnutkou byla ,dobr.osrdečnost,nedostávalo se úmyslu, 
neso.ucího 'se ku předraž,oiVatelským pletichám. Phsvč'dčiti sluší výtce zma
teční stížnosti. že soustrast nebo ciohrosrdečno~t j8'ko pohnutka jednáni 
nevylučuje jelÍo povahu pletich, jakmile pachateli bylo povčdDmo, že ob
choduje podloudně pro.i zákazu s předmětem potřeby, a že přečin dle 
§ 11 čís. 4 lich. zák. nevyžaduje zvláštního úmysln, čclícíhD ku pletichám 
před'fažovacim. Stačí úplnč po stránce objektivní, že obchod' podloudný, za
kázaný, byl způsobilým, aby cena předmětu potřeby byla jím stupňován,a, 
po stránce subjektivní pak, že si obžalovaný nezákonnosti svéhol počínání 
a způsobil.osti jeho, ahy ceny předmětu pDtřeby byly jím stupňovány, byl 
vědom. Ve směru p'osléz uvedeném T<Ozsudck spr(}šfující o>všem potřebných 
skutkových zjištění neGbsahuje. Jelikož tcdy výwk spro,š!ující ve směru 
přečinu dle § 11 čís. 4 lich. zák. vzhledemk svému údůvodnční v mzsudb 
jest právně pochybeným, sloud zrušovací však správná -zji'štění pn stránce 
subjektivní dle § 288 čís. 3 tr. ř., p'ředsevziti nemohl, bylo zmateční stíž- "', 
nosti vyhověti rozsudek v tétoč"sti jako zmatečný zrušiti a věc v objemu 
zrušení vrátiti do první stoHce, aniž třeba zabývati se S přezkGumáním 
ro"sudku ve směru případného .obchodu řetězového, ieho,ž se stěžovatel 
rovněž domáhá, ve kterémžto směru však rozsudek tu' zvláštního výroku 
první stolice vůbec neobsahuje. 

Čís. 726. 

K2 skutkové podstatě přečinu shluknuti Ve smyslu !§ 281 .tr. zák. stač!, 
byl-li překročen zákaz stanovený pouhou policejní vYhláškou. 

\Rozh. ze dne 6. února 1922, Kr II 156;21.) 

Ne i v Y š š í s.o 11 d jako soud ZTuš"ovací zavrhl fO ústním líčení zma~ 
teční stížnost ,obžalovaného de, rozsudku zemského trestního soudu v !:lrně 
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ze od-ne 9. února 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem shLlk
nutí dle § 281 tr. zák. - mimo jiné z těchDI] 

důvodů: 

Bezdúvodna jest stížuost i po stránce hmotněprávní, (§ 281 čls. 9 a) 
tr. ř.J. pokud neshledává, neUIJDSlechnutí policejního rozkazu stran vy
cházky z, domu pro soudm trestnost dle § 281 tr. zák. postaČ'ítdným, ježto 

. ~ 281 tr. zák. nepraví pcí' vůbec, jaký rozkaz má na mysli, a nelze beze 
všeho prý SUpott01vati, že by to byla pouhá vyhláška policejní. Stižnost 
přehlíŽí zařazení před,pisu § 281 tr. zák. do hlavy ,,0 přečinech a přestup
cich proti veřejnému pokOji a řádu«, z něhož sama již nepochybně \'ypl}vá, 
že »rozkaz, jenž vYš~l v čas veřejného nepokoje«, nemůže b"i'ti jiný než 
ro,zkaz úř<l'du Tlolicejního. Jestif tento v první řacdě povolán, aby bděl nad 
veřejným pokojem a řádem a vychází též ze všech 'o;;tatních předpis!'r 
trestního zákona o shluknutí zřejmě na ievo, že mají za účel, aby dodaly 
nařízením p:olicie a jich orgánů při udrž()vání veřejného- 'pokoje a řádu 
potřebného důrazu,. p·ouzc policejní tre.stnost jest m1nistedkýmnařízením 
ze dne 30. září 18'í7, čís. 198 ř. zák., omezena na menší přestDupeuí zá
kona, jež ani všeobecn1'r m trestním zákonnfkem ani zvláštním nařízením 
nejsou trestem .ohroženy. Další výtka stížnosti, že nesprávně použito bylo 
trestního předpisu § 281 tr. zák., ježto příčina oPuštění domu, otžalovaným 
udaná, byla zajisté ditIežitá, stává se bezpředmětnou již tím, že soud nalé
zad dotyčnému udání stěžovatelovu víru -odepřel. 

Čís. 727. 

PředražOvání (zákon ze dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n.). 
I( Púimu »až dosud Obvyklé ceuy« ve smyslu § 9 Uch. zák. 

(Robh. ze dne 7. února 1922, Kr II 84121.) 

Ne j v y Š š í s -o li d jako soud zru·šovací vyhověl v neveřejném zasc
d~ití zmateční stížtmsti obžalo'vaného do rozsudku krajsMho jako.žto nalé, 
"",cíboi soudu v Uherském liradišti ze dne 9. list(}padu 1920, jímž byl obža
I~Vaný uznácn vinným přečinem dle § 9 čís. 3 zákona ze dne 17. října 1919, 
čís. 568 sb. Z. a n., zrušil napadený rozsudek a 'vrátil věc prvém,l wudu 
by ji znovu projednal a rozhodl. ' ' 

DůvDdy: 

v rsd~žto veřej~ý .cobžalobce obžaloval ,obžalovanéh{, pro přečin předra
ZOiVallI dle § 11 crs. 4 svrchu uvedeného zákona (pletichy), shledalnalézací 
~o,ud ,dl: ro",:udkového výroku skutkov.ou podstatu přečinu dle § 9 čis. 3 
~to,m: ze ,obzalO'v~ný na jaře a.v létě 1920 přeplácel, byv již pro předra
I'OVallI p:avoplatne ods>ouzen, při nákupU předmětu potřeby t. i. krávy, již 
hOdlal zClzrlI, cenu dObyt:ka až dosud obvyklou. V rozhodovacích důvodech 
rO':SThdku se dOVlo,zuje, že za obvyklou cenu jatečného dobytka dlužnop()
varovalI takov~ou cenu, kterou může řezník za hovězÍ. dobytek platiti, ~by 
mohl beze ztraty, po případě s přípustným prlo něho zi~kem prodávati 

• 
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maso neJvyse po 15 K za kilogram, totiž za n~jvYšší ~~nu; stanovenou
v 

pro 
hovězí masO' nařízením správce zemské spravy po1rtlcke~,,~a ,M_?ra'V\ z~ 
dne 23. ledna 1920, čís. 56 sb. z. a n. Na to rozsudek VYPocltava, ze, me.I-11 
r ezník heze ztráty prodávati maso po 15 K za kIlogram, mohl za ,kI;ogra:n 
'ivé váhy dobytka platiti asC9-1\,-nlKterak tedy přes 10 K, a dosPlv,a k za: 
~'ěru že p.latil-li obžalova'ný při koupi jedné krávy 12 K 50 h, pn koupI 
,~ruh'é p~k 11 K: 50 h za kilogram živé váhy, přeplác~1 onu s~ora, ~YPO
čtenou cenu asi 9 K, čímž prý. 'P,oněvadž k~~oval kľ~vy ,za ~ll~ ~l:dem, 
hv je porazil a maso z nich nrodal, tedy za ucelem ZClzem-, dana j~ sk~1t
'k;'vá podstata přečinu dle § 9 čís. 3 lichevního zákona. P,ostup nale;,a,:}ho 
soudu je zřejmě nesprávný. »Až ,dosud ohvyklou c~no'U« ve., smySLU Y ~ 
lichevního zákona dlužno fGzuměti onu cenu, kte:a byla za ,te,n ktery 
předmět PDtřeby ai d'ol kritické doby buď všeobecne. ;"eb,o v urclte o~lastI 
bez podstatné změny pDměrů, směrodatných pro utvm:,:r:1 ;e cen, po Jest,Ou 
přiměřenou dobu skutečně požadována a placena. ZJlstem ceny, v tou,to 
smyslu až dosud obvyklé, totiž ceny za dotyčný předmět P?tře~y s k u
teč n ě poža.dowané a placené, nelze llahra~iti ú,:ahaml :' vyp·oc,t,y cel,lY, 
kterou nakupující m o hip I a t i t i za předmet potreby, meHI, zbozl z neho 
vyrobené prodávati za maximální cenu, pro zboží tOl úředne stanoven.?:l~ 
Rozhodnými jSDU tu výhntdně skutečné ~'oměry, vůbc,c a ceny, sku,tec~e 
požadované a placené zvlášf; při tom nem vyloueeno, ze tyto c~ny preyy-
šují úředně stanovené ceny nejvyšší, tím ':',éně pak moh0;tbý~ ~u s~e:o: 
datnými nejvyšší ceny, stanovenc pm ZbOZI, ktere s,: z pr,edme~u p,~t.le,~~ 
dotyčného druhu získává nebo vYrábL So'ud prVTI! st?ltce prchlIzl ;ez 
(,plně že přeplácení ceny "až dosud obvyklé" opodstablUJe za o,stat;"Ich 
zálm-~itých předpokladů trestný čin dle § 9 Hch. zákona] e,n ten \, r, a t e, 
II e byl a-I i pro d a v a čem u r čit á cen a P o ž a d o van a a (}t,~zko,u 
wu v rozsudku vůbec Se nezabývá. Zakládá se tudíž výrcjk, rozsuuKOVJ': 
který dúsledkem mylného právního náZlO>TU nalézacího sou~u ~Dds.tat~c 
"odmínky přečinu ve smyslu § 9 lichevního zákona nespravne z]1SfllJe 
~oku.ct se nrče vůbec neziišťuje, na zřejmém porušení zák~'na; ~ylo -p.roto 
zmateční stížnosti vybo·včti a, aniž vzešla potřeba zkoumatI, z,dalI a E,okud 
Je. stížnost 'OdÍl'l'odněna také, pokud uplatňuje dův,ody zmatecnDSb CIS. 4, 
59 a) 9 bl, 10 § 281 tr. ř. taM ještě v různých jiných smčrech, ro;:sude~ 
i;;ko ;matecný dle čís. 9 a:) § 281 tI'. ř. zrušiti a vrátiti věc soudu prv~ 
:;(olice k novémn projednání a rozhodnutí. StalD se tak ve smys;u, § o 
záko'n~ ze dne 31. ,prosince 1877, čís. 3 ř. z. na ro~ 187~ již v zasedam ne
veřeíném, j~likož v rozsudku a v. jeho wzhodolvaclch duvodec~. neJs~u, l,ak 
ze shora řečeného patrno, zjištěny skutečnosti, které by pn spravno?! 
noužiti zákona bylo nálezu za základ položiti, zrušovacímu s.oudu, tUdlZ 
~e věci sam'é, ještě r,otZhndnouti nepřísluší a nelze se na,o!}Jak obc]1h bez 
nařízení nového hlavního přelíčení. 

Čís. 728. 

Předražování (cis. nařizeni ze dne 24. března 1917,Čí5. 131 ř; zák.) .. 
Pletichy pokoutným obchodem se sodon. Přichází tu v úvahu tH, ~e 

'Ministerstvo stanovíc směrné ceny pro výrObky ze sody, vzalo za z.a
klad cenu s~dy docilenoll v podloudném obchodování. 

. (Rozh. ze dne 9. února 1922, Kr I 113i21.) 

0' 

N '~j v Y š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčeni zma
.. '"tíínosti obžalovaných Otty N-a a Eduarda W-a do rozsudku lichev

f~~~ sSoudU při zemském t,restním ,'o,udě, v ,Praze ze .ct~e, 29. září 1920, jímž 
~~ILoJ)", stě~o,vat~lé uznani Vm~ymlc precm~,;, pD,us!elll se d~ pl~(;~n 9~e 
.:)23 čís. 4 elS, na.r. ze ,;lne, 2~. b, ezn,a I?P' c,s. 131 r., z." O~úo, N .• ,elO prť
~. m přímého předrazovam dle ~ 20 CIS. 2 ht. b) tehoz CIS. nar. ctne 

Důvody: 

PľD'vádějíc důvod zmatečnosti čís. 9 a)§ 281 tr. ř., dovozuje zmateční 

t'z'nost Eduarda W-a, že na jeho straně r- jak sám rozsudek první stolice 
Sl. k . d t' B "t' , ',' 'šfuje - se jednalo tO OUpl so: y pro Olvarnu -OVll za premrs ~nl3 ceny: 
~~na nebyla jím .nabízena, nýbrž N-em p'olža'dována, s"dabyla jím jakožto 

. ~právněným disponen~em kO,upe,:a za ~čele~n. z~raoování ~ro konsum: 
v jehO' jednání není pry tedy ukazu pravemu, radnemu a reelmmu O'bchodu 
5e příčících, jaké charakterisují po,jem řetěz?vé~D .oboho~w a jaké ,dl;tž,:o 
proto požadovati i ipro POlem pletIch, ktere zákon staVl na. roven rete
zovému obchodu. Těm~tO' VýVOdy nevychází však 'stížnost -- jak by Jí 
bylo P(}stup,ovati při zál<onném (§ 288 čís: 3 tr. ř.) doUčení dovolávaného 
hmotněprávníhO' důvodu zmatečnosti - ze skutkového děje, nalézacím sou
dem zjištěnéhO' v jeh o cel i s t v os t i. Vždyť nalézací S'Oud zjišťuj,;. že 
l:iciuard W. - kupuje S'OduO'd Otty N-a za 'přemrštěné ceny - byl si 
vědom toho, že může jíti pouze o obchod předmětem, který byl pokoutně 
a jistě za p.oskytnutí zvláštní odměny získán 'iN-em) za účelem docílení 
neo;právuěného zisku. Správně proÍ(> nalézací soud v činnosti stěžovatele 
W-a, jenž koupí k uskutečnění tohoto cíle (N·ova) přispěl, shledal !Jletichy 
" f, smyslu § 23 čís. 4 zmíněného cís. nař" jimiž zákon rozumí jakékoliv 
jednání, l'ymykající se z koleií řádnéhoobchod'Ování, tedy zejména též 
opatřování zboží (surovin) zpusobem nelk!alým, cizím řádnému obchodo_ 
vtiní, jež - čerpaJíc oprávnění svého bytí a svého zisku jen z úkolu, ,opa
třovati sliotřebitelstvu předměty potřeby cesto'u co nejkratší a nejlacinější, 
a.šetříc v Zájmu spotřebitelstva podmínek existence jiných podniků, pro 
'sp'otřebitelstvo činných - 'Opatřuje si suroviny pro svou výrobu potřebné 
od výrohcu neb .od ústředen, které zbožím, jehož isoll' je'n nedostatečné 
zásobY, hospodaří a mezi spotřebitele, zejména podniky je zpracující, 
stejnoměrně rozdělujÍ, jak tomu bylo v době' činu i ohledně sody dle vlád
ního nařízení ze dllC 12. března 1919, čís. 137 sb. z. a n. I\UI stížno's,ti Otty 
N"a budiž jen p,odolčeno, ž.e právě v onom způMbu o'patřování si zboží 
'~při kterém dle názoru stížnosti hy se mohlo snad jednati o podlT,xL 
neho svádění k zneužití moci úřední -- totiž v tlom, že si ·N. dal přiděáti 
sodu ne právem od R-ové a že za tím účelem se .odměnil R-ové nebo 
prostředTtíkn - pr§vem shledal nalézací soud onu nekalost, iež· iest cizí 
řádnému obchodování, Ikteré zboží si o,patřuje zpÍl'sobem p'oictivým a s hle
diska trestního zákona i s hlediska mravního ·bezzávadným. Obě stížnosti 
uplatňují dále, že jednání stěžovatelů nebylo zpusobilé, stu·pňovatt ceny 

~s()dy, a kostek, z ní vyrobených, ježto, byl-li'přemršte11>0istí ceny sody 
postižen B. - pak v tom směru byl N; odsouzen pro přečin § 20 b) cÍs. 
nařízeni čís. 131 z r. 1917, ustanovení 1\ 23 čís. 4 zrn. zák. má však za účel 
'o,chranu právě spotřebitelů, ccna kostek, firmo,u B. vyráběných, na úkor 
'spotř.ebitelů jich však zvýšena prý nehyla a aui zvýšena býti nemohla, 
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poněvadž cena jich jest úředně stanovena a na Ikaždé kOlstcc zjevně -na
znače<na. Vývody jsou mylné. I firma Karel B. jakožto podnik, jenž sodu 
zpracovává, jest spc;třebitelem sody; pro tohoto spotřebitele činností stč
žovatelů zvýšení ceny sOdy skutečně nastalo, ba zvýšením ceny tHo suro
viny·stouply vymOnniaktrcty-km,ttok--talczmrcirě;·-žeouITě1,,-nCkostek 
passiivní; tu pak je zcela přir,ozeno, že firma B. za ztrátu, jež ji v tomto 
oddělení stihla, hOjila se v jiných odděleních svého podniku, oddělení umě
lého medu a sYf'Olbu, takže zvýšení ceny sOdy Ikonečně přece jen na úkor 
spotřebitelstva mohlo účinkovati ve směm vzestupném na ceny předmětli 
potřeby, jimiž firma obchodovala. Než pletichářské jednání obouobžalo, 
vaných bylo způ·sobHé stupňo-vati nejen cenu suroviny, nýbrž i cenu Po~ 
lévkových kooiStek z této suroviny vyráběných. Vždy! nelze ~ochybovati 
o tom, že vsunutí se překupníka - v našem případěe>bžalo,yaného N-a, 
- j.enž jedná za účelem docíleni neoprávněného zi~ku a opatřuje si suro
viny - sodu - p'Omocí zvláštnich odměr!, jet jsou řádnému obchodu cizí, 
pokud se týče .ná~up'. SUfloivÍn W -em pro průmysl za cellY přemrštěné 
u takovéhoto překupníka 'stupňují všeobeoně nejen ceny suroviny, nýbrž 
i ceny tovarů v průmyslu z tét'O suroviny vyráběných, nebo! kterýkoliv 
průmysl se do-máhá za své výrobky cen, jež zaručuji za jeho výrobky 
hradu jeho. svéstojných nákh,dů kromě zisku. Cena polévko;vých , .. ,.,,
kus za IOh byla ovšem stanorvena výnosem ministerstva pro zá90bování 
lidu ze dne 25. srpna 1919 č. j. 50.90211826 odd. ID a byla od 26. březn3 
1920 zvýšena na 15 h za kus. Nelze však ,p-řehlédnouti, že, jak B. 
sám uvádí, byla cena kostek ministerstvem schvalována na Z~~I~'~;(li~~; 
lmlace Karlem B-em předložené, nebyla proto kalkulace ta pro 
cen bez významu. V kalkula", j}řiložené protokolu 00 hlavnim přelfčení 
jest zařazena položka »soda jedlá« 8.322 kg, Ikg po· 4 K = 33.288 K, 
ačkoliv, vezme-li se za základ cena sody té, jak byla N-ovi státním ústa~ 
vem pro tuky, oleje a mléko v Praze účúorvána, bylo by do- kalkulace té 
pod zmíněnou položkou zařaditi cenu ;sody přii 1 kg 85, nanejvýše však 
I K~ vezmou-li se v úvahu i další případné nálkl"dy, spojené s opatřením -
sody; pak by ,ovšem ve zmíněné výrobní kalkulaci musil býti peuk 
33288 K nahražen částkou nejvýše 8.322 K, úhrnná suma 154.390 K 5,0 
by se snížila o 24.966 K (= 33.288 ~ 8.322) a činila by tudíž 129.424 
50 h, takže by kalkulace nevykazovala ztrátu' 7.652 l<' 50 h, 'nýbrž výtěžek 
17.313 K 5() h (= 146.738 K - 129.424 K 50 hl. Z toho jest zřejmo, že ne
příznivá kalku-iace tohoto odvětvi výroby firmy B. má sv{)u p'řiéinu 
příliš vysoké ceně sody, jež hyla bezj}ochyby.lkalkulo·vána dle -skl0tečn,éhcl 
nákupu. Poněvadž -pak kalkulace ta _ byla asp'oň jednou ze slo'žek, jimJž 
se miITisterstv6 při stanovení cen polévko,vých kostek dal'Ů vésti, vyplývá 
z toho, ž·e nebyla-li kalkulace ta přÍ'll1o p·říčinou povoleného' zvýšení cen 
ko-stell,,,, mohla při nejmenším na rozhodnutí ministerstva ohledně cetÍ- ko
stek míti vliv, atím stal se nákup sody zpi't'sobem nekalým za cenu pře
mrštěnou způso:bilým, ahy třeba i nepřímo zavda'l podnět ke stupňováni 
cen j}o,lévkových kostek. Také nelze přezírati, že sody se užívá i k jiným 
účeIÍ!m než k výrobě polévkový oh kostek a že zašantro'čení tak značného 
množství (20.000 kg) sody - jakého, jak rozsudek v odpor vzatý u'vádí, 
ani největši t'Ůvárna na polévko,vé kostky (firma B.) řádnou cestou', totiž 
11 .státního úřadu pro tuky, oleje a mléko v Praze ani z daleka dosíci ne
mohla _ značně zmenšila zásoby sody pro jiné účely, což při -ostatní 

tl" po sodě na cenu whoto předmětu potřeby mohlo účilJkovatia 
pap .l\ ce . . b 1 dO) • _. k I - , -, d" -ndobně (zejmena v pokoutmm o C10 e ucm Dva o ve :::.merll vze-
prav:P Na'mitka stěžovatele N-a, že jeho o-dsouzení pr,oi přečin dle § 20 b) 
SlUpnem. d ' . VtV v V> dl V> 4 < 23 . vylučuje další o -SOllzem les e pro preem e CIS. '~ 

-~~;-~7;;-:~e~t -byla by podstatna, kdyby se ml] bylo přičitalo pouze 
k vině, že řádně nabytou sodu dále drá~o I pro~ali Ne~l stěŽ.~~!t~l tu P!:
zírá, že N. soelu tu, kterou W"~vi PDObi -ah' dna .Y. po .e z]l'skemtp!vm o 

d pu' sobem nekalým řádnemu o C o ,ovam CIZlm, po ou l1Im, za sou II z ~ .,}, " ~.. ': ~ 
• >V I docílení neopravneneho zlsku a byl pwto pravem uznan V'lllnym 

llce cm v. t" ti h t' též přeči'nem pletich. Bylo proto zmatecm s >znOS '. zavr nou 1. 

Čís. 729. 

Třídeuní pokud se týče osmidenn~'lhů!u § 221 tr. ř. ueuí _třeba.~održ~~i 
co do osoby Obhájcovy. Vyrozuměm, ~b:~o~aného o v oS?be o?haJce, v zrI
zeuého z moci úřední, nemusí se statl ]lZ pred dorucemm SPISU obzalo-

vaciho. v 1'-' . - kro v b' 
Postup soudit, vyjde.li za hlavního. pre 100m na levo, vze ~e o. ~a: 

loby, o niž se jedná, byla pro týž čtn vznesena ua. obzalovaneho leste 
obžaloba jiná. . v' , 

Pokud dlužno trestný . čin individualisovati v rozsudecnem vyroku, 
Zločin dle ~ 83 tr. zák., druhý ptipad 
Není třeba by vniknuti bylo násilné, aniž se vyhledává, by úmysl, vy

k~natrnásili,ďbYI již j}řédem pojat. Za násilí zodpovídaii všichni vetřelci, 
. -tj'ebasse. ho činně nesúčastnili. 

(Rozh. ze dne 10. února 1922, Kr I 667;21.) 

/:/~~i"Y-š šIs o nd jako soud zrušovací zavrhl po ústnim líčení zma
fečnFstížnosfLoobžalovanýeh Jaro·slava S-a a Antonína L-a doi IQ.zsudku 
'zemského trestního soud'w v Praze ze dne 24. března 1921, pokud jím stě
žovatelé byli uznáni vinnými a t'O:. J amslav S. zloČinem rušení veřejného 

, pokoje dle § 65 a), b) tr. zák., Antonín L. zločinern veřejného násilí dle 
§ 83 lL zák. ~ mWmol jiné z těeht,o 

důvodů: 

Proti rozsuďk,o'vému výroku, kterým obžalovaný Jaroslav S. byJ uznán 
vinným zločinem rušení veřejnéh-o pokoje ve smyslu :§ 65 a}, bl, tr. zák., 
dovolává se zmateční stížnost obžalovaného důvo'dů zmatečnosti dle §- 281 
čís. 3, 4, 5,8, 9 a), cl, 10 tr. ř. DUV1o;d zmatku dle § 281 čís. 3 Ir. ř. spatřuje 
především v tom, že obhájci oMalovaného Dru Gustavu P-ovi byl dekret 
ze dne 10. března 1921, kterým byl ustanoven obžalovanému za -obh>ájce 
chudých (správně asi za obhájce z úřední povinnosti ve smyslu druhého 
odstavce § 41 tr. ř.), doručen teprve dne 18. března 1921, tedy tři' dny před 
hlavním přelíčením, nařízeným na den. 21. března 1921. Dovozujíc, že zej
ména v trestních záležitostech, přikázaných soudu por:otnímn, v niohž ob
žaJlovanému dle druhého odstavce :§ 41 tr. ř. zřídití jest pm hlavní přelíčení 
obháice z úřední povinno-sti, náleží k přípravě obžalovaného 'pro hlavni 
přelíčení i Vlo,tudování spisů Obhájcem a jeho porada s o>bžalovaným, 

6' • 
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spatI-uje stíŽllIQlst porušení předpiSu § 221 tr. ř. v tom, že nebyla osmidenlJ-í 
lhůta, pro doručení obsílky k hlavnímu přelíčení stanovená, dodržena také 
ohledně osoby obhájcovy. Námitka tato' jest bezpodstatna. V ~. 221 tr. ř. je 
třídenní, pokud se týče osmidenní lhůta pro doručení obsílky k hlavnímu 
pl'eličertt-pr-edepsána, ~,"skjv-ně-i'>:ettrre-l6'hle-drBě---Gbž-a-lov-ané'ho,- nikoliv tedy 
také ohledně osoby obhájco.vy; zákon nečiní rozdílu mezi trestnými zále
žitostmi, přikázanými soudu porotnímu, a oněmi, které náležejí před sbo
rový soud. Jak zmateční stížnost výslovně uznává, byla ohledně obža
lQvaného samotného osmi,denní lhůta § 221 tr. ř. d!održena přes to, že se 
obžalovaný dle protokolu o dOTučení obžalo,vacího spisu přípravné lhůty 
k hlavnímu přeličení výsLovně v:odal. Při téže pi'íležito.sti prohlásH obža
lovaný mimo, to, že nežádá, aby mu byl zřízen obhájce chudých, při vý
sleohu dle § 220 tr. ř., předsevzatém dne 11. března 1921, pak na příslušné 
vyzvání oznámil, že si obhájce opatřil na své útraty v ,osobě Dra K-a. 
Z treslnkh spisů není sice zjevno, proč byl obžalovanému zřízen soudem 
v osobě Dra f-a obhájce z úřední povinnosti, jelikož však k: opatření tomu 
do'šlo 11I příležitosti nařízení hlavníhol přelíčeni dltle 10. března 1921, tedy 
den před tím, než obža!ovanS' oznámil, že si opatřDl obhájce na své útraty, 
lze právem za to míti, že k ustanovení Dra f-a obhájcem došlo ve snaze, 
dostáti předpisu druhého" odstavce § 41 tr. ř. Za těchto okolností jeví se 
zajisté výtka, že byl postupem soudu pmušeu předpis § 221 tr. ř., a tedy 
í námitka důvodu zmatkn dle § 281 čís. 3 tr. ř. nejen práv nE bezpodstatuou, 
nýbrž i ve věei samé neodůvodněnou, neboť soud učinE dle vylíčeného 
vlastně ještě více, než co bylol dle příslušných zákonných ustanovenÍ' jeho 
pOlVjnností. Další požadavek stížno,sti, že mel 'Obžalovaný o.osobe obhájce, 
jemu z úřední povinnosti zřízeného, býti llvědomčn již před doručením 
obžalovacího spi,su, aby se s ním mohl]lomdHl nej'en o zkrácení přípravné 
lhůty, nýbrž i o případném podání námitek pro!; obža!ov",címu spisu, 
příd se jednak ustanc'vení druhého .odstavce § 41 tr. ř., dle něhož zříditi 
jest obžalovanému obhájee z úřední pOVl/nnosH jen pro' hlavní přelíčení, 
jednak předpisu § 220 tr. ř., dle něhnž· dlužno! jmenovati obhájce z úřední 
povinno,stl teprve tehdy, když obžalovaný u příležitosti výslechu s ním 
clle téhož § předsevzatého, tu.díŽ po tě, kdy již byl dán právoplatně clo. 
obžaloby, na příslušné vyzvání prohlásí, že oprávnění, zříditi sl úbhájce, 
nepoužije. Důvod zmatečnosti dle § 281 čís. 3 tr. ř. spatřuje stížno!st dále 
v tom, že byl nbžalovací spiS ze dne 18. listopadu 1920, vzne~ený na obža
lovaného pro přečin dle § 305 tr. zák., kladený jemu za vinl! nhIedně jeho 
výroků na s'cMzi lidu ve V.dne 26. března 19~0 a na táboru lidu v N. dne 
14. března 1920, přl hlavním přelíčení přečten teprve před skončením prů_ 
vodního řízení, když již všichni svědkové také 101 schůzi ve V. a o táboru 
v N. byli vyslechnuti a průvodní řízené voMm směru jíž bylo provedeno. 
Stížnost namítá, že tímto postupem nalézacího s:o'udu porušen byl předpis 
§ 244 tr. ř., dle něhož dlužno spiS ·o·bžalov.ací pod zmatečností dáti čísti 
Hi PO té, když byli svědkové po upozornění; uděleném jim ve smyslu § 241 
tr. ř., odstoupili. V souvislosti s toutO' námiitkúiu pak spatřuje stížnost důvod 
zmatečnolsti dle § 281 čís. 4 tr. ř. v tom, že byla mezitimním usnesením 
nalézacího soudu ona nově na jevo vyšlá tmstní věc přes obháj.cúv odpor 
připOjena k trestní věci projednávané. Ani jeldné ani druhé námitce nelze 
příznaU oprávnění. Předem dlužno poukázati k tomu, že tytéž skutky, 
které tvoří.podklad ohžaloby ze dne 18. list·o.padu 1920, jsou zaža]Qványob-
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žalobou ze dne 22. února 1921, jež jest podkladem této trestní věci. Dle 
protokolU! o hlavním přelíčení vyšlo skutečně teprve krátce před skončením 
průvndního řízení. 11a jev,o, že na ,ob žalovaného vzne,sen byl vedle ,obžalo-

" "" __ lW.!:í!!(LSPis\l,O němž do toho okamži.lm byLo jednáno, ieště také onen další 
obžalovací splis ze dne 18. listopadu 19:;0, načež byln usnesením soudním 
vy'hraženo státnímu\zástupcj k jeho návrhu práv10!, učiniti P'Ů opatření: pří
slušných trestních spisů a po nahlédnuti clo, nich návrh. Y:dyž pak byl před
seda dle oněch spisů zjistil, že se tam jedná 'o tytéž činy, které tvnří před-

. mět hlavního přelíčení, bylo k návrhu státního zástupce, aby nově na jevo 
vyšlá věc byla dle § 56 tr. ,'o sp·ojena s věcí projednávanou, přes obhájCOVO 
ohražení usnese-uOl, že se ona věc připojule k prodednávané trestní věci. 

Usnesení odůvodněno. jest tím, že se jedná o identický čin trestný, okolnost 
pak, že čin ten je. v nové obžalobě jinak kvalifilmván, než v obžalobě, tvo
řící podklad hlavního, přelíčení, že je napr<lstu Ml1orzhodnou,. ježto rozh(}d
nutí 'o kvalifikaci ón'", je věcí soudu. Tento· po·stu,p nalézacího soudu nepříčí 
se nijak záknnu, zejména :ne ustanovení § 244 tr. ř. NebyLo ovšem zap()
třebí usnesení dle I§ 56 tr. f., nebot nejed'naln se o věc jinou, 101 jin:\T trestný 
čin, tím méně o čin nově na jevo vyšlý, vždy! skute'k sám byl 'pojat již 
v obž.alobu, o· níž se jedn.alo·; ohledně télo0hžwlohy 'pak byl postup hlav
ního přelíčení., předepsaný trestním řádem zachovún, byl tedy zacho!van 
i ohledně jeDnotlivých činů,. obžalobou te'u obviněnému za vinu kladených. 
Dodatečné přečtení druhé obžal·oby nemá žádného význam", a! se stalo 
v jakémkoh období hlavního přelíčení, právě tak jako by nemělo, významu, 
kdyby ona druhá obžaloba byla bývala vůbec zůstala stranou. Jest lHOto 
výtka zmateční ,stížnosti, činěná j.ak s hlediska čís. 3 tak i s onoho čís. 4 
§ 344 tr. f. neodůvodněna, zvlášt" když domnělé por:ušení JiO!rmy llemělo 
na rozho·dnutí vlivu pro Q·bžalovaného nepříznivého, (§ 344 odstavec druhý 
tr. ř.). Důvod zmatečnosti dle §. 281 čís. 3 tr. ř. sp'atřuie stížnost dále v tom, 
že- 'O'f}'1 v rozsud'kovém výTnku nejs1o!U uve,deny jednoUivé skutky, jimiž se 
obžalovaný trestného činu dopustil, takže prý z i'eho, znění nelze postřeh
nouti, kterými výroky ,se činu toho dopustil; výrok T'ozsudkovÝ je IlrS' 
tudí·Ž nejasný a neúplný, a te,dy dle S 281 čís. 5 tr. ř. zmatečný. Také tato 
námitka postrádá v jednom i v. druhém směnl' veške'rDpodsta'ly. Předpisu 
§ 26'; čís. 1 tr. ř., který d'le zmateční stížn'o.gtibyl oním opiomenutím PO'
rušen, pokud se týče ustauovené § 270 čís. 4 tr. ř. (v novém znění) bylo 
vyhověno tím, že se v r02'lsudkovém výroku uvádí, že oMalovaný spáchal 
zločin rušení veřejného plokaje ve smyslu § 65 a} tf. zák. tím, že v rOce 
1920 na veřejných schůzích, klonan.ých dne 14. neho 22. března v N., dne 
26. března ve V, dne 8 . .dubna v tl., před volbami do NárodnHlO shromáž
dění vB., napnd!zim v O. a dne 23. září v K. veřejně a pře!d více lidmi 
pnpnd1ti hleděl k (}]}ovrhováni formou vládní" správQustá:tní a k nená
visti k niim. Tak'to označuji se zajisté jedn,a:tlivé činy, jimiž obžalovaný byl 
uznánvinnýrh ť§ 207 čís. 2 tr. ř.), jakož r míst1D' a do'ba jejich takovým 
způ'sobem, že bylo dosaženo účele předpisll § 260 čís. 1 tr. ř., který Zřejmě 
sowvi!sí s ustanovením § 20J Čí~. 2 tr. ř., o ohsahu obžalovacího spisu aby 
totiž trestný čin byl indivi:dualisován v miře, yostačujfcí k tomu, ab~ ne
mohl býti zaměněn s jiuým trestným činem pOdobným; výnok rozsuqku 
Pouze indiwdualisuje, nikoli vša'k speci:alisuje. Aby účele individt1a!j.sace 
bylo ctosaženo, nebYlo zajisté potřebí a ani by nebylO na místě, aby již do 
rozsudkového výr'oh poiímány byly dle svého slovného znční i jednotlivé 
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výroky, které .obžalovan-.9 na oněch schůzích pronesl a v nichž nalézací 
60ud shledal skutkovO'u podstatu zločinu ďle § 65 a) tr. zák. To stalO' se 
správně teprve v 110'zhodovacích důvodech T!O!zsudku. Připomen1outi dlužno 
že z rozhodovacích důvodů rozsudku vychází nade vši pochybnost jasnG 
na jevo,krere-výl oky ohžalovanélrQ<zakhiuají-d1epřesvčdé"ni nalézacího 
soudu s'kutkov'o!U pOdstatu "ločínu dle § 65 a) tr. zák.; v tomto smčru ne
činí ostatně mzsudku výtky ani zmateční stížnost. 

Stížnost dovozuje dále, že obžalovací spis, který zní na zločin vele
zrády ve smy.slu §§ 58 cl, 59 c) tr. zák., a v jehož dispositivní části nejsou 
označeny jedn1o.(livé výmky, obžalovanému za vinu kladené, nevyho,vuje 
předpis'!> § 207 tr. ř., ž.e je tedy neúplným a nedostatečným; s'chází prý 
tudíž 'Obžaloba, které je dle zálmna zapotřebí, o oné nedostatečné obža
lobě pak p<ý nemělo vůbec býti zavcdeno hlavní p'ře1íčenÍ, Je na [trvní 
pohled 'Palmo, že touto námitkou nedoličuje stižno·st důvodu zmatku dle 
§ 281 Č. 9 c) tr. ř., jehož se v tom směru formálně dovolává, který však 
dán je pouze tehdy, byl-li výrokem nalézacího soudu o o·tázce, nedo
stává-li so zákonem požadované obžaloby, zákon porušen nebo bylo-li 
t~IDovýmto výrokem zákona použito nesprávně; že obžaloba tu jest, 1>0-
preThO není, zda obžaloba byla vyhotovena formálně správně,není před
mětem řízení zrušovacího. Nelze konečně uplatňování žádného z důvodů 
zmatečnosti, vypočtenÝ'ch v § 281 tr. ř. spatňovati ani v poslední námitce 
stížnosti, že prý nalézací soud nebyl oprávněn, 'Odsouditi obžalovaného 
pro činy, pro které naň obžaloba prvotnč právoplatně vznesena byla ve 
směru přečinu dle § 305 tr. zák., dle pří1snějšího ustanovení zákonného. 
Seznalo-li 6tátní za'stupitelst"í, že výroky, pronesené 'obžalovaným na 
schůzi lidu ve V. a na táboru' lidu v N., mohou ve spoiení s dodatečně zji
štěnými dalšími výroky jeho a s veškerou, rovněž ,později zjištěnou čine 
nosU jeho založiti skutkovou podstatu jiného, byt přísnějli stíhaného čÍllu 
trestného, než na který zněla obžalo·ba, naň pro ony výroky původně 
vznesená, nepřekážel10 žádné zákonné !ustanovenÍ tomu, že naň podána. 
byla ona nová obžaloba. Bylo by se snad doporučovalo, zachovati se při 
tom dle druhého odstavce § 227 tr. ř., vzíti totiž současně s podáním no
vého obžalovacího spisu' původní obžalovací spis zpět. Nestalo-li se tak, 
bylo povinností nalézacího soudu, o nově podané obžalobě jednati, naříditi 
!'otiž o ní dle§ 210 tr. ř. hlavní pře.)jčení. Že pak postu.p, jacký zachoval 
nalézací Stcud po té, kdy io·non původní spis obžalo-vacíp.řli hlavním p.řelí
čeDí na jevů vyšel, se nepříčí zákonu, bylo dolíčeno ji'ž- nahoře. 

Zmateční stížnost An~onína L-a, provádějíc důvod zmatcčnosti·ďle 
§ 281 čis. 9 bl, správně čís. 9 al, tr. ř., namítá, že, aby mohlo jedllání 
obžalovaného býti podřaděno skutkové p'odstatč zločinu dle § 83 tr. zák., 
hy musilo býti zjištěno, že obžalovaný vnikl do domu proti vůli jeho ma
jitele čjli, ja'k se na jiném místě dovozuje, s úmyslem, překážky, v cestu 
snad Se postavivšÍ,. násilím odstraniti, jakož i s dalšim, již nap·řed pojatým 
úmyslem, způsobiti tam .násilí na osobách nebo ua majetku. Stížnost tvrdl, 
že obžalovan.ý oné akce nepodnítil, ba že ·se, jí vůbec nosúčastnil, a že také 
naskli·tečném násilí, které na osobách v chemické továrně vykonáno bylo, 
neměl účasti. Nehledě k tGmu, že se stíž~ost dovolává domnělých údajů 
svědků, kterých tito -dle protok'o·lů, o jich výslechu sepsaných, vůbec ne
včinili, yvcházf při tom vesměs z právních názorů, ktere dlužno označiti 
ja'ko mylné. Nesprávným je předcvšfm názor stížnosti, že pojmový"m zna· 

'k 'lll zločinu· dle § 83 II tr. zák. bylo vniknutí násilné; odpovídá! pojmu 
»~!trhnutí« již P'Ouhyé v~ročcní -dlo cizí !nístnosti p:oti vů}i op~ávněné~!O-! př} 
čemž se ani nevylOduJ:, aby tato vu}e by:a vysl?vne p~ojevena, .nyb!.z 
t v_ .. bylo-li ii pachatelum v konkretmm pnpade predpokladatl, s 111 ,POCl-

s aCl.· " _ dfIvodech rozsudku se nejen výslovně zjišťuje; ale 
, fípadně odůvodňuje, že v tomto případě clo-šlo ke vniknutí proti vltli h ~iitcle, pokud se týče jeho zástulpce, a že si toh(j obžalovaní, mezi nimi 
t~dY i stěžovatel, bylj také vědomi. Stejně nenachází v zákoně opory další 
p.ožadave'k- stížnosti, aby. úmysl, vY~onati vV 01zím domě nebit) bytě násilí 
na osobách nebo na majetku, byl JlZ napred :pojat; nesejdet na tom, ve 
kterém okamžíku onen úmysl v pachateli vznikl; rozhodno je pouze, cho
val-li jej pachatel ve !chvíli, kdy do cizí místnosti vnikal, takže skutkO'vá 
[to.dstata zločinu je dána dokonce i tehdy, }estliže 5Pl0ntáně více lidí snu
časně a p.r'Otiprávně vniká do oizího domu nebo bytu a uvědomí-li si teprve 
v době vniknutí vzájemný souhlas svého podnikání. Za násilí, které v cizím 
domě nebo bytu, do něhož bylo vniknuto, vykonáno bylo účastniky 
vtrhnutí, nesou zodpovědnost všichni, kdo·ž tam vnikli v úmyslu, aby tam 
na osobách neb·o· na věcech vykonáno bylo násilí, bez rozdílu, zda se sami 
svými 'Osobami výklonu násilí toho súčastnini čili nic. Proto také v tomto 
př,ípadě rozhodovací důvlody rozsudku sp'rávně dovozují, že ZR násilí, 
v chemické tavárně skutečně vykonané, 7Jodpo'vidají všiohni, kdož se 
súčastnili vniknutí do továrny. 

Čís. 730. 

K pojmu spoluviny ve smyslu § 5 tr. zák. Pro trestnost spoluviny stači, 
když hlavni pachatel dopustil se alespoň pokusn. 

(Rozh. ze dne 1,0. únD·ra 1922,Kr 1152/22.) 

Ne j vy š š í s o ud jako soud zrwšovací zavrhl po ústním líčení zma
tečnístfžll'ost generální prokuratury k zachování zák(jna dQ rozsudku 
'Okresníhl" soudu ve Výprtech ze -dne 9. července 1921, jímž byla ohžalo
vaná Marie F-ová uznána vinnoupřestup'kem sP'Olnviny na p·olmsu pa
dloudného vývozu dle §§ 5, 8 tr. zák. a § 2 lňt. a) zákona ze dne 18. března 
1920, čís. 188 sb. z. a n. 

Dů vo d y: 

Rozsudkem okre5ního soudu ve Výprtech ze dne 9. července 1921 
odwlIzena byla Marie F-ová pro přestulpek spolUlViny na pokusu Plodloud
néhú vývozu dle §§ 5, 8 tr. zák. a § 2 lit. a) zákona ze dne 18. bře.zna 1920 
čís. 188 sb. z. a n. clo' vezení na tři dny a dle § 389 tr. ř. k náhradě ná~ 
kladů na řízení trestní. K oodůvodnění odsuzujícího výroku zjišťuje okresní 
soud, že Marie J'-oV'á dne 27. dubna 1921 ve Výprtech pradala 60 vajec 
cizozemce Pavle B·'olvé, že jí tato vlastnost B-ovébyla známa a že tlldíž 
věděla, že koupená vejce byla nrčena k podI'oudnému v~-vozu ježto. ku
pl1'jicí, o čemž obvinenátaktéž věděla, bydli v Saskn. Zmateč'ní stížnost 
generální p'rokuraŤIHY má za to, že tímto rozsudkem byl pornšen zákon 
v ustanoveních § 5 tr.zák. a § 270 čís. 5 tr. ř., a navrhuje, ahy rozsudek 

• 
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byl zrušen a aby okresnímu so"du ve Výprlcch bylo u\oiŽ-eno, aby, šetře 
zásady § 293 ,odstavec druhý tr. ř., ve věci znova wzhodl. Porušení ustá
novel1í § 5 tr. zák. spatřujé stíŽl10st v tom, že jest právně mylným, shle
dávati v zji'štěném jednání obžalované skutkovou povahu zmíněl1ého roz
sudku, nebol to, 001 jcsrve sPl,sec!r-zlišlěljQ,'llyliYllyjjfýheji,;ýše t. zv. 
k",lposnÍ spoluvinou, kterébožto plo'jmu však náš trestní zákon nezná. 
S tímto názorem zmateční stížnosti nelze souhlasiti. Za spoluvinníka PO 
rozumu § 5 Ir. zák., jest považovati každého, o l1ěmž: byl,o zj>ištěno, že bYl 
si plří spáchání činu vědom své účasti na trestném i'ednání jiné o~o.by, 
!otiž hlavního pachatele, aniž by při tom bylo potřebí dorozumění s hlav' 
ním pachatelem a souhlasu s jeho konečným cílem. Pro trestno'st ~l1o'lu
vil1Y stačí, když hlavní pachatel dopustil se aIespoC trestného pokusu. 
Jednání obžalované Marie F-ové, jak je zji'Sti! okresní soud, naplňuje skut
koV'ou povalm přestupku, jímž byla uznána vinnou, nebOl nemůže býti 
sporu 1,0' tom', že obžalovaná tím, že prodala cizo.zemce B-ové kopu vajec 
a že věděla, že koupená vejce byla určena k p·oodloudnému vývozu, opa
třila úmyslně hlavní pachatelce Pavle B-Iolvé prostředky k pr'ovedení trest~ 
uého činu, totiž k podloudnému vývozu vajec za hranice. Cin obžalované 
Marie F-ové zakládá tedy jak po stránce subjektivní, tak po stránce ob" 
iektivní skut~ovou povahu spoluviny. na zmíněném přestwp'ku hlavní pa
chatelky a nelze tedy v dotýčném výroku rozsudku spatřovati 
ustaruo'vení § S tr. zák. 

Čís. 731. 

Předražování {zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Pletíchy nelze spatřovati v tom, že obchodník nábytkem ·nabízel. ná

bytek, koupený za účelem obchodu, ku koupi jako nábytek soukromnikúv. 
Jde tu pouze o nekalou soutěž. 

(Rozh. ze dne 11. února 1922, Kr I 611;21.) 

Ne j v Y'Š š f SOlU d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním' líč·enÍ zrtla..: 
teční stížnosti obžalovaného do rozsudku 1ichevního soudu při zemském 
trestním s'Oudě v Praze ze dne 17. března 1921 potud, pokud jím byl stě' 
vo·vatel uznán vinným přečinem dle § 11 čís. 4 Uch. zák., rozsudek v tomto 
směru zrušil a sprosti! obžalovaného z ·obžaloby 'pro tento čin. 

Důvody: 

DOVOlává-li se stížnost hmotntprávn'iho důvoc!u zmatečnosti odle čís. 9 
lit. a) § 281 tr. ř., není j'í dQ·voleno, bráti v pochybnost ten neb onen zjišťo
vací výrok nalézacího soudu, zejména tvrzením, že svěde,k, o jeho,ž vSr,pověď" 
soud svůj výrok op·írá, nezasluhuje víry, jest jí naopak jednak vycházeti 
jen 'ze zjištění, jednak dbáti vše ch zjištění l1alézacíh·o soucl"" poněvadž 
zrušovací soud zakládá svá věcná mzh\Jdnutí výhmdne na skutečno'stech, 
~oll'dem prvé stolice zjištěných (§ 288 čís. 3 tr. ř.l a ze spovnání těchto 
skutečností v j'ejich celku se zákonem lze seznati, porušil-li nalézací soud 
z&kon anebó použil-li ho nesprávně co do právl1ího posouzení skutku ob
ža'~o,vanému za vinu kladeného. Pokud stížnost takto p-ostu.j}uje, nllt~o jí 

~. " o.právnění. RI'.J'Zsudek nalézacího soudu, k-tedr neshledal ve ziiště-
Pn znali , b h d d 'I . ., ~ . dnání obžaÍovaného přečinu řctě:uoveho o c n li, -os-pe mcmenc 
nem .. Jevěrl-čení že obžalo'Janir nepočí.na! si pH náKUPU a dalším prod~ji 
k pres , legálním, a že se tak pustil do .pletich, které js.ou zpit" 

cenu ' p~o:třeby stupňovati, při čem'ž soud· nalézad llio'važu;je 

I tichy veškeTá zúmyslná jednání, jež, hledíc k poměrům, válkou vy-
za pe" d 'h l'd ·'h b '- d " . "1' . 

I Y
'm vybočují z mezí ra ne -o a 5,01 m,o o Cal{} ovall1, za .uce em .. 

va an , ", d' t' b v t' Z . 
d
' ;1 ní zisku a jsou :&působrJecenu pre metu. po re y zvysova l. mezI· 
OCl e . b "I dl' '1' 'h' db' .. "d ~ho a solidního obchodovám" vy ocJ. e nazaru na ezaCl D sou II o za--

ra ne " h v blb h d . k " I lovaný tím. že,. Iprod,ávaje ZhOZl, ~e ,o~ na, Y pn o ~ 0, ~I~C ll' a. za ??~ em 
dl"ho zcizení, nedal s·e II vykonava11J sve obchodlllcke ZlvrlOstr znatJ>jako 
o~~~odnlk nábytkem, nýbrž ~ jak ~něním insertu, ta~ zpúsob.c~ u~oženi 

'bytku' _ přerustíraI,iakcby šlo o nabytek soukrommkuv. JcdnGm tc>to pry· 
na ·,avňuje závěr, že ,obžal,Qvan"§T 'vděčí uzavření obchodu jenDm tomuto 
0l,lfd,stírání které vyvolll!ID II kupujících ohledně jeh;o osoby a ohledně ja-· 
pre , v • t kt d 'hl •. . kosti nábytku nep.rav~ př~dstavy, a. ze !en a ,0 . 'os~ ceny sp~avn~m 

stupem nedosažitelnc. Pn tom pada .pry na vahu take okoll1'ost, ze obza
~vaný nábytek dal částečně opraviti, aby dal mu tím lepší nhlecl a za'Kryl 

ad.Y jimiž byl stižen. Právní stanovisko nalézacího soudu neuí spTávuo.· 
~elz; Plochybovati o tom, že ~y!íčený pl~stUP obžalova,ného ;YJ11yká se 
z rámce solid·ního obchod'Ovam, vyvolavaje v koupechltvych d-ojem 
~áhodné příležitosti příznivého, levuého nákupu od soukromníka a 
dJomění že zboží není zatíženo obchodním ziskem pmdávajícího .. TaloQvé 
j~ďnání' rovná se snad nekaléso,~těži, nevy~erpáv~ vša~ ješt~ skutKové 
p.odstaty přečinu pletich dle:§ 11 :l~. ~ heh. zak.,. paneva.dl c?yblokoln~SÍl, 
jež spadaly by již pod pOjempomtem s3 do '~letJch. ~aleza~l soud ~patnlJe 
je, _ jak uvedeno - l~avn:,' v tom, ze -o,~zalovany ne~al se znaÍl jako 
obcbodník nábytkem a ze nabytkll dal lep·sl vzhled. V techlo okolrlOstech 

. nelze však spatřovati postrannost, ]Yo-lmutnost, podlol1dnost, neboť, co se 
týká okolnosti prvé, jlde.o omyl, při němž ohžal'Dvaný. působil více trpně, 
a opravu nábytlrn nelze vůbec pokládati za pletichu. Zjištěné jednáni ob
žalolvaného, jak bylo zmíněno, mohlo by proto zakládati nekal'Ou soutěž, 
nelze však v něm spatňo,vati skutkovou pnvahu' pletich dle § 11 čís. 4 :ák, 
'O \rl·chvě. 

Čís. 73Z. 

PředražovánÍ (zákon ze dne 17. řiina 1919, elS. 568 sb. z. a n.). 
Pokud mftže oprávněný živnostník spáchati řetěZOVý obchod, 

(Rozh. ze dne ll. únor~ 1922, Kr II 235jZ!.) 

Ne j v y Š š í s <O li d jak,Q soud zruš',OlvaCÍ vyhovčl DO ústníml líčení 'zma
teční stížn(}sti státního z.astuRitelství domzsudku lichevního soudu při 
zemském sowdu v Opravě ze dlle 25. ledna 1921, jimž byli ohžalovaní Josef 
K., Ka·rel W. a Adolf B. dle § 259 čís. 3 ·Ir. ř. SjJroštěni z obžalClby pro 
p:řečin řetězového 'D'bchodu dle § II čís. 4 zák ze dne 17. října 1919, Ns. 568 
sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek a vrátj:) věc nalézacímu soud"., by 
ji znovu projednal a YIO-zhudl. 

• 



YU 

Dúvody: 

Pojem řetězového obchodu opodstatňuje ,při správném výkladu § II 
čfs; 4","zákona o vál. lichvě jakákoliv činnost, která - nQlzmnQižuHc' počet 
cinHelů, pfl)'fec'hlJttJrzbužr,nrýmby-'d,o' s1l'otřebyhospodářsky nntných a 
účelných o další zbytečný mezičlánek - na úkor spotřebitelstva přechod 
zboží prodlužuje a tím pravidelnč zboží o náklady, odměnu a zisk zby
tečného mezičlán'ku zdražuje; zákon nerozeznává, zda-li pří-činy zdrže'ní a 
zdražení nastaly právě v osobě pachatelově, či v o&obě jeho, d'Odavat~íe"či 
v osobě odběratele, a v kterém období přechadu pachatel do, přechodu 
zasáhl; řetězový obchod páše proto, kdo - aniž jeho činnooSt pr'o přechod 
zboží byla nutnou neb účelnou - zboží, jež hodlá dále zciziti, j~n za úče
lem překupnického zisku -kup,uje a jinému 11ež přímým spotřebitelům pro
dává; řetězový obchod páše výrobce, který pr,odává překuP11í1wvi, zby
tečnému při řádném přechodu, a malo'Obcho-dník - živnostník, který ne
prodává přímo spotřebitelům, nýbrž prodává jinému maloobchodníkovi -
živnostníkovi; řetězilwý obchod púše konečně i maloGbchodník - živ
nostník; který nekupuje přímo od výrobce nebo po případě, - je-li to dle 
hospndářského ústrOjí nutno neb účelno - od velkoobchodníka, nýbrž 
od zbytečného, překupníka, zejména od maloobchodníka - živnostníka, 
jsoucíhO' na stejném stupni národohDS:podářského ústrojí. 1\ vývodům od
vodních spiSŮ budiž podotče11o toto: Ježto i op,rávněný obch'Odník -, živ
nostník je vázán zákony, je lhostejno, zdalI pachatel byl oprávnBn, obcho
dQvati: druhem zboží, .ol které jde, nebo zpraoovati je ve své živno,stt; SÚlčí, 
byl-li nákUp nebo pr,odej vadný ve smyslu, naz11ačeném, Ježto dále podle 
cákona n lichvě spotřebátelstvo má ná'nok, aby Se mu předmětů !,otřeby 
dostalo co nejrychleji a nejlevněji, hlavně za ceny, nezvýšené o náklad,y, 
Odměny a zisky zbytečných překupníků, je lhooStejn,o, zda-li cena, za kterou 
Se zb'oó<í konečně spotřcbitelům prodá, nepřevyšuje· nebo nedosahUje výše 
obecné po přípa'dě ustanovené nejvyšší ceny a zdali nebyla přcmrště11á' 
~I.· - , 

Z'd1\on tež nerozeznává, nastalo-H řetězovým .obchodem značné či jen 
Tfť1Jatrné zvýšení ceny; stačí, že u předmětu fetězavého obchodu nastalo 
nebo mohlo, nastati zdržení nebo zdražení, které při řádném přecho-duto
hot,o zboží z výroby do spotřeby nebylo by nastalo, Po subjektivní stránce 
úutková podstata řetězového obchodu nepožad'uje úmyslu, docíliti pře
mrštěného zisku nebo využitkovati bospodářských poměrů, ba nepožaduje 
ani' zvláštního zjištění vedomí iJachatelova, že jeho činnost přispěje ku 
Lvyš;orvání ceny,po1Jěvadž vzestup ceny.je s řetěZOVÝm obchodem spojen 
již j)oojmIQ,vě; nepožaďuje Se ani vědQmí pachatelova, že zboží již prošlo 
nebo ještě prOjde rukama ně k o 1 i k a překupníků; stačí nao,pak, jf~ pa
chatel si byl vědom, že zasáhnutí do přechodu, zboží, buď jeho samého, 
n'ebo jeho dodarvatele nebo jeho odběratele bylo s hlediska hOSPGdářské 
nutn'Osti a účelnosti zbytečné, a pro spotřebitelstvo neužitečné, S těchto
hJe.dtsk- p'Odává se jasnc, že nalézací soud při spruštujicÍm svém výroku a 
jeho odúvodnění vychází z nesprávného vý.kladu zákona, Nalézaci SGud 
nd.úvodňujc to>tiž sprnštujíoí výrok tím, že nemlorhl dos,pěti k přesvědčení, 
že· obžalovaní byli si vědomi, že se vsunují způs-obem zcela zbytečným 
do legitimního obchodu, že tím maří normální přechod zboží od »konsu
menta a producenta" (správně od pr,o,ducenta ke kons-umentovii) a tím 
vyvolávají hospodářsky nepříznivý zjev zvýšení ceny, Ohledně poslední 

,~ , poukazuje se k hořejším v~'votlŮl11. VyklUčení tohot~ vědol1!Í Gpírá 
,d~ , , sDud u obžalovaného Joseia O-a pře.dPlOikladem, ze Se O, k ob-
nalezacl l'dk d 'I't' "I 'k ,. hodu, o který jde, ned'al ponulmouti Vyh.l OU,._ D:l.1}. znac~e 1? z~- ·u, 
c '. ' 'e bylo pohn:utkoll jeho jednání jen, aby SI opatnl zlepser,1 sveho, 
nvbrz, z I"" "1 1 t"'t' 

--T" ~--:;'~----úe-patrhé~lO měsíčního- -důchodu, nebOl z.e \..f. nezamys e vy eZI 1 
<lVSchmt .obchodu zvláštní zisk, Avšak nedo'Statek úmyslu, docíliti vlast-
z to O o , t" 'd'l I' b' 'll ,zejména nadmírného zisku, j·est bez vyznamu; s aCl, ve e - 1 'O za-
m o a, ~O- _ oož rozsudek ovšem nezjišťuje~ - že pro řádný přechod 

, lovany , , , (d d "t I'" t' b'! 'b " k spotřebiteli nebo mal,o,žlvnostmku D ava e, -pnmo spo re I e-
Z OZl .. I t' b' b I" "I k' " r ,) činnosti odběratele Karla 'VY, nebyo zapo re 1, ne -o r ze ~', upuJe 
lumborovou moučku k dalšímu prodeii jen za účelem vlastmho zlskll, 
br~~žalovaného Karla W, vylučuje nalézad so'?~ zmin,čné ;,ědomí v ú:,az~, 
že se zabývat odbytem mOiučky z ,o,choty ~UCI O-VI a ,ze -;- pro~vajc 
celé množství, spotřeb!teli, ~ cukran ,B~OVI, n~mohl redvldatJ: ~e .e, 

"nou část dále ZCiZl, n~rhrz mUSIl mlh za to, ze B. casem ve sve ZJ,V
Z11a~ celé množství upotřebí. Taková domnělá och-o,ta nebyla než, práv11č 
ro~ ~ýznamnou pohnutkou 6inu; bez významu j" také, prodal-li dle svého 
le,Zne'n'l spotřebi,leli (nehledě k tomu, že cukrář je zároveň překupnikem, 
rm . 'k ) R h d' ' t • k Jlrodávaje výr?bkY, do nichž, zpracuje lli'ouc u: OZ?' nym Jes., :-s~ ~,-
, b,o" nalézacl soud 11ezjlsltl - byl-ll SI W, vedom, ze jeho Zjlsten,l cm-
ce '" I 'b "h b ' ost ~ nákup a prodej moučky s výsleclkem vastm O znacne o, ,a pre-
~rštěné'ho zisku - byla pro přechod zboi'í ::, vý:,obY do sp?t~eby zb~
tečná, kdyžtě k tomuto přech.odu bylo b:.: stacl10, ze W, sezn~m, vyr."bc~ 
O-a se spotřebitelem B-em, U obžalorvaneboAdolfa B-a vylucuje nalezap 
soucl zmíněné vědomí prolo, že koupil ~ouč~u v úmyslu, ,s]',otřebova~ 
'i zcela ve své živnc>stl a že byl jen nepred'Vldanou ho-s,podarskou noUZI 
~o11ucen k dalším" zcizení část.i'nioučky, Avšak by! úmY's!' obžalovaného 
přl nii:knpu cO do dalšího nakládání se z,božít;' byl bezzáva,dnÝ,~ může jeho 
činnost naplniti skutkovou pod'statu řetezoveho obchodu hm, ze jeho do
davatel neb odběratel byl zbytečným mezičlánkem, Rozhodným by proto 
bylo, zdali ~ čehož nalézací soud nezjisti! - B, věděl, že W" od n~h()~ 
m'Oučku koupil, není ani výrobcem, ani oprávněným 'Obchodníkem, llybr" 
zcela zhytečným překup,níkem a zda fl" jemni moučku pTodal, nekupuje 
,pro vlastní potřebu, nýbrž za' účelem dalšího zcizení. Výroknalézacího 
soudu D' subjekti'VllÍ' vině obžalovaných není tedy logickÝ11T závěrem 
z těchto zjištění, ježt" s blediska správného výkladu zákona, co do vě
domí pojmem řetěwvého.abohodll 'Vyhledávaného, předpokladY1Jro tento 
Výrok uvedené jednak jsou· právně bezvýznamné, jednak neposuzují. čin~ 
no:st obžalovau)'T'ch.ve všech směrech právně zJ.važný·ch. 

Čís, 733, ' 

Spokojil-li se obhájce s odmítnutím .otázky'předsedou, aldž by žádal,' 
by o připuštění nebo zarndtnutí otázky rozhodl senát, nemůže si do odmít
nuti otázky stěř~'vati z důvodu čís, 4 § 281 tr, ř, 

<Rozl!, ze dne 13, února 1922, Kr JI 475/21.) 

,N e'j vy š š í S {ll li d jako sloud zrušovací zavrhl DV ústním líčení- zma
teěnlstížncoSt obžalovaného Josefa C, do mzsudku oddělení krajskéhO 



soudu novojičínského v Mor. Ostravě ze dne 14. dubna 1921, pokud jím 
byl stěžovatel uznán vinným spoluviuou na zločinu krádeže !lGdle §§ 5, 
171, 173, 174 ll. a), cl, 176 ll. c) a 179 tr. zák. - mimo jiné z tčchto 

důvodů: 

Zmateční stížnost obžal,ovaného Josefa C. dovo;zuje z důvodu čis. 4 
§ 281 tr. ř., že naJézací soud nepřipustil otázky obhájce stěžovatelova' na 
spoluoM,alované Emila K-a a Jana R"a o tom, že byli donuceni bitím a vý
hrůžkami na policejním komisařství k doznání, že stěžG'vatel naváděl je 
ku krádežI, a tím znemožnil obhájci, provésti náležitě svůj úkol. Než výtce 
nedostává se fonnálníhopo'dkladu. Zmateční důvod čís. 4 § 281 tr. ř. před
pokládá, že stěžovatel při hlavním přelíčení učinil návrh, o němž rozho
dovati by to. soudu, t. j. senátu, jak plyne z ustano,vení § 232 až 238, 'které 
přesně rozlišují mezo; úRnly předsedy a úkoly senátu a v § 238 tr. ř. při
kazuJí sOludnímru dvoru rozhodování o mezitimních otázkách, které na
stávají tím, I že strany učiní ndporující návrhy ncbo Že předseda nevybov! 
'"ávrhu jedné strany, jemuž druhou stranouodpmováno nebylo. Směro
datnými v tomto ohledu zápisy protokolu '0' hlavním p-řelíčení jest osvěd
čeno, že - a to p'Ouze ,po výslechu obžalovaného Jana R.- »'Otázka 
obhájce na obžalovaného, který z policistů ho za účelem d,oznání bil, ne
byla ,p.ředseclou' připuštěna«. Sp,okojil-Il se stěžovatel, pokud se týče jeho 
obhájce s .odrÍTftnutím otázky předsedO'w (§ 249 tr. ř.), aniž žádal, aby dle 
§ 238 tr. ř.~ozhodl o připuštění nebo, zamítnutí, otázky senát, nemůže 
dovowvati důvod zmatečnosti ani z toho, že předseda otázku nepřipustil, 
ani z toho, že senát" připuštění otázky nerozhodl. 

Čís. 734. 

Výrok O' nepříslušnOsti podle § 261 tl'. ř. lze učiniti i tehela, shledá~1l 
soud, že skutek daný v obžalobn j r ž sám o s obě je trestným činem 
pO'rotnlm, třebaže obžaloba spatřovala ve skutku ponhý přestupek. . 

, (Rozh. ze dne 14. února 1922, Kr I 170122.) 

N e j v y:š Š í s o ll: d iako, soud zrušovaCÍ zavrhl v neveřejném zase'
dání zmatečuí stížnost obžalovanéh(} do rOzsndku. zemského trestního jako 
na'lézací:ho soudu v Praze ze dne 30. p,r'Osinee 1921, jímž bylo vysloveno, 
že se sborový soud prOhlašuje nepříslušným ku rozsouzení trestní věci 
v 'Obžalobu státní'ho zastupitelství v Praze ze dne 18. listopadu 1921 po
jaté a že ji oclkazuje na so'ud porotní. 

Dů vody: 

Zmateční stížnost uplatúuje důvod zmatku čís. 6 § 281 tr: ř. z té pří- . 
činy. že nalézacf soud se prohlásil ku jlrojednání trestní věci nepříslušným 
a odkázal jr na sOlud p,ora-tní, ač veřejný obžalobce shledal v činu, jehož 
se stěžovatel dopustil 4. září večer v bytě Jana C., skutkovou podstatu 
přestupku dle § 411 tr. zák. a ač výsledky přípravného' řízení při hlavním 
přelíčení řúdné změny' nedoznaly .. Zmateční stížnost jest zřejmě neodl1-

~ a nesprávný je,st názor, že je nemÍstno dovolávah se:v tomto 
'iodned~ou tanoven'l ' '26'1 tr ř nehoť toto prý míři jen na ty P, řípady, ", ~a e us - ~ .., , k 
pnp,,. r' ní přijdou na jevo p'O S u dne zná m é oko,lnosti, kter~ pa: 

~ ____ ,~k~d~e~~Z'~l ť~le.~~~a~žfia,'IOVaný čin jinak, ,než činí obžal<:ba. Dle § 261, tr., r. ~1a 
':, -fe není přísiušným, má-li za to, ze skutky, na mchz ob za -

soud k' 'Iádá s a my o s 'o b ě nebo' ve spojení sokolruostmi, které 
'oba se za, ", I _. b ", 'd t 

_l _ 'přelíčení, na j-evo vysly, tvon z !Dem ne o preem pre poro Ll 
v hlavn1ll1 " k " I' ť b' 
PříslušejíCí. Není tedy nutným preC\pokladem VYkrol'"' o. nekPtns, u~nos kl, a k' 
• 'I' hlavním pJelíčenÍ vyšly na Jevo o 101 no'sÍl, erc ny- s. ute , 

teprve pr I ' ,. I _. b ". 'd , 'o,bžaloba se zakládá, kvalifikovay jal\!O z oem ne '0 preClil pre 
na nemz ' , hl "1 -, I " hl d' l' 

o t říslušející, a stači, aby se' soud pr,Q ) aSl nepns usny'm, s e a- ':, 
~orokUt.ePk na němž obžaloba se zakládá, již sám o s ob ě tvoří tre"tny 
ze s u , V ' . . , lb' I' b' I b skut 
čin p'říslušející před porotu. ,,?rejny za :0' ce ~Oj~, ~lce v CO za 'Ů Ul t' .-
'Imvý děj, odehravší s,o 4. zan 1921 vehcer Vl' y ~ auda hiad' ,ne,uP a, nUle 

" k veškeré oko,ln-o,sti děje toho, v nic ž na ezaCl sou s e ava pnven~ 
v;atkové známky zločinu nedokonané loupeže, nýbrž je!' ony skwlkove 
s ~. ky j'ez' opodstatňují přestupek pmti tělesné bezpeenosll dle § Hl 
znam , o, , h 'I b ,. ,,' '. t d t 'k Soud je však dle 'S 267 U. r. navr y zao eovyml ,azan Jen po u , 
f· ~~~ůže obžalovaného uznati vinným nějakým činem, k němuž obža
feba nesměřovala, a ro'zhoduje dle svého právního přesvědčení, aniž. by 
b
O 

I vázán poj m e 'n o v á ním činu, které ve spisu obžaLo,vacím, leS! 
obsaženo (§ 262 tr. ř.). Obžaloba by'la P?dáua ~a zák!adě sk~tečn~st:: JC~ 
byly obsaženy ve spisech a jež take vysly na j~VO pn hlavmm pre~l~cll.', 
že státní zastupitelství kval,lllkov.alo tyt~ skuteenosu pouz~ Jako pres,th
pekclle § 411 tr.záJk" nezbavuje soud prava, ab? nabyl po~le skutkov~h? 
d~;~. jenž p,oložen byl o·bžalobč za základ ': kte~y,P?~U~Ov,~t] je,:t ~. pr~ve 
tak jakO úmysl pachatelův - jakocele~, pr~sve?e:m, ze cm, ob:oalov31neho 

• není p;O>lihým přestupkem, jak za to' ma vereJl1Y zalobee, nybrz zloc1ll~m: 
"němž rozhodovati náleží sondu porotnímu. Ježto se obžalo?a zaklad~ 
na skutkovém ději, odehravším se dne 4. září 1921. 'O '/.10 vece, ::- byte 
Jana C.'mezi obžalovaným a Janem C., a nalézaeí soud shledal, ze do
tČEný skutek obžalo'vaného obsahUje veškeré známky skutkové podstaty 

, ?,;ločinu ,před porotu příslušejícího, vyřkl právem SVClu nepříslušnc>st 
~§ 261 tr. ř.). 

Čis. 735. 

Př"dražování (zákon ze dne 17. října 1?19, čís. 568 sb. z. a n.). 
V tom že za neprávem zadržovany předmět požadOvána byla pře. 

. mrštěná ~ábrada, nelze spatřovati "pOžadováni ceny« ve smyslu § 7 
IIch. zák. 

(Rozh. ze dne 16. února 1922, Ky I 184/22.) 

Ne j v y Š š í s.o u d jakin so"d zrušovací uznal po ústním líčeni o zma
teční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona p r á v e m: 

llozsud'kcm lichevního soudu ]lři ·okresním sondě v Holicích ze dne 
4" února 1921, jímž Prantišek J. byl nznán vinným přestupkem dle § 7 
ČíS •. 1 zá,kona ze dne 17. října 1919, č.568 sb. z. a n., a rozsudkem liehev
niho sCludullři kra:iském soudě v Chruclimi, jaloo soudu odvolcího\ ze dne 
12 .. března 1921, "p,o,kud jím od-volání obžalovaného do onoho rozsudku 



nebylo vyhověnú«, poru1š,en byl zákon v ustanovení § '1 zmíněného zá
kona; rozsudky se zrušují a obžalovaný se sprošťuje z obžaloby pro pře, 
stupek § 7 čís. 1 zákona o vál. lichvě. 

----~ '" - --D-ů"Yod y:' 

Rozsudkem lichevního soudu při okresním soudě v liolicích ze dne 
4. úno>ra 1921 byl obžalovaný František J., stfG'jnický mistr a pumpař, 
uznán vinným přestupkem ,předražování dle § 7 zák. ze dne 17. října 1919 
'čís. 568 sb. z. a n., jehož prý se dopustil tím, že v měsíci červnu 192Ó 
žalobou uokresní'ho soudu v liolicích, využívaje mimořádných poměrů, 
požadoval na Marii li"o,vé, vdově po pumpaři, j,ako dědičce po zemřelém 
jejím mamželi Karlu li., za pumpový stojan 780 Kč, tudíž za ,předmět po
tř,eby cenu zřejmě p'ře1TIľštěnou. Dle zjištění soudu činila cena. stoianu, 
jeižobžalovaný zemřelému manželi Karlu li"ovi v dubnu 1913 d o ko
m i s edal, dle kontokorentu obžalovaného ku dni 1. ledna 1914 účto,vaná 
182 K s 20 proe. srážkou 36 K 40 h, tudíž 145 K 60 h:: obžalovaný žalo,bou 
civilní dne 6. června 1920, na vdovu Marii li-ovou jako dědi'čku po zemře-. 
lém~arlu li-ovi podanou, domáhal se a žádal vrácení tohoto stojanu nebo 
z a p I a ce n í 780 Kč, tedy cenu zřejmě přemrštěnou. Na odv,o,lání, pOdané 
pwt; tomuto, ro2)sudkll' jednak obžalovaným Františkem J-em co do viny 
a trestu a jednak veřejným žalobcem co do trestu, byl pak rozsudek 
prvého soudce u zamítnutí o b o u těchto odvolání rozhodnutím luajského 
jako odvolacího soudu ]ichevního ze dne 12. března 1921 v ,plném zněÍli 
potvrzen a to z důvodů, v rozhodnui! tomto uvedených. Dospělť i lichevhí 
soud odVcolací k závěru, že skutečná výrobní cena i s přiměřeným ,o,bčanc 
ským ziskem byla obžalovaným stanovena na 182 K a ještě z této srážka 
20 proe. ku prospěchu kom;sionáře přiznána. Nebyl tudíž ."·,,hž,alc,v2I11V· 
oprávněn za řečený stojan požadovati vyšší cenu než 182 K, což osl:at'lé· 
UZll;]UO' i .právoplatným civilním rnzsudkem o,kresního soudu v liolicích 
ze dne 9. září 1920. Jestliže však obžalovaný snažil se na vdově PIO' Karlu 
H-.... o~i, do právnÍ'ho poměru mezi nbža10'vaným a Jejím -mnnželem naprosto 
nezasvěcené, vynutiti zaplacení ceny, která nebyla 'Odůvodněna skutečným 
výrobním nákladem řečeného stojanu, ný'brž vědomě zcela bczd úvo'dně 
zvýšena dle cen válečnýoh, v roce 1920 běžných, jest z toho, patrnou zisku-' 
chtivost obžalovaného, aby takovým nelegálním způsohem opatřil si na
prosto nezasloužený zisk zvýšením sku,tečné ceny stoj'l'llU o 328 "proc. 
a že louto snahou byl veden, prokaZUje dále i jeho vlastní <Loj}is ze dne 
16. června 1920,. v němž pokouší se výhrůžkami, reelního obchodníka ne
důstojnými, svůj neoprávněný po·žadavek na vdově po zemřelém Karlu 
li-,ovi vynutiti. Dospěl tudíž i odvolací soud lichevní ku přesvědčení, že 
tu jde o křiklavý případ lichvy a povaha tohoto trestného činu nebyla 
ani listinami j}ři odvolacím líčení předloženými nikterak" seslabena. Zmí- ' 
něnými rozsudky porušen byl zákon v ustanovení § 7 čís. 1 zákona ze 
dne 17. října 1919, Č. 568 sb. z. a n. Neboť nár,ok Františkem J.-em civHní 
žalobou proti Marii t1-ové uplatňovaný je nárokem na náhradu škody, 
způsobené mu tím, že mu zemřelým Karlem H-em nebyl vrácen stojan. 
drOl komise -svěřený; vymáhání náhrady škody není však 'požadováním 
ceny ve smysl'U § 7 zákona o vál. lichvě. Předchúdce ,tohoto, zákon" -
cís. nařízení ze dne 1. srpna 1914, čís. 194, ze dllo 7. ~rpna 1915, čís. 228, 
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e dne 21. srpna 1916, čís. 261 a ze. dne ~4. března.1~17, čís. 131 ř. z; -:
~ ačila v záhlaví účelem zakona vyslovne zasobovaTI! obyvatelstva pleC!
OZ~y potřebY; byť tento účel v záhlaví zákona ze dne 17. řijna 1919, č.568 
me vyznačen již nebyl, nelze o tam J)ochybo,vati, že i usta. 

í, . zákona - v po'dstatě ,obdobná ustanovením zmínčných cis. 
noven " . • _. I t d 'h • " - b t I t d "~zení _ sIauzl temlllz uee u, e ~y 'Oc rane .zajmu o yva e s va, co .o-
n~rorbo,vání předměty potřeby, směřujíce jednak k tomu, by zásoby tako-
zas k d t t·t·· .. I "'1 -vých předmětů byly, ·~o ll, v nu ?O, s a v III :prav,ou za uce. ~m s"t.~Jnomervne 10 
.. II 'rozdělování meZI' vcskere spotrebrtels,tv'O co neluplne]I zasazeny, 
!1~nak k tomu, by - beze všeho zbytečného, jen osobnímu prospěchu jed
~otlivců slo,užícího zdr~f:0váni - ,před~ěty ~otřeb~ se dostaly do nrko~ 
spotřebitelů co neil.eV?C]I, pokud ,to nePI:lzlllve pOI?ery vy!obm a dovo:TI! 
dovolují. Zejména celrustanovem § 7 zakona o val. lIChvo t{Jmu, by vse,
obecného nedostatku předmětů pio.(řeby nevyužívalo se k povolnosti spo
třebitelstva, uvoliti se i v~ vyšší, b~ť hos~od~ř,:;ky .ne,?dúv,odněné .c~~y: 
následkem čeh,ož pak s,j}otrebltele, vladnoucI vetslm ]mcmm nebo vetslml 
příjmy dosáhnou vydatnějšího zásobování, než kruhy chudší ne,bomezené 
na menší výdělek a že takovýmto zpuso,bem sp'oHebitel, jemuž je před
mětu potřeby zapotřebí, staví se před v,o,lbu, by buď paž"dovanou pře
mrštěnDU cenu povolil, nebo se zřekl předmětu. I slo-vo "cena" v § 7 zmí
něného zákona p'oukazuje k tomu, že pří'činou požadování jest úplatn:}T 
převo': předmětu po!řeby. Toho .,:,š.ak v tom~o případě n~ní. ~arie t1-ová 
.1lebyTa postavena pred volbu, znel se nutnehopr,o nt predmetll' potřeby 
neho pov,oliti přemrštěnou cenn; jí stojanu vubec z"potřebí nebylo, ne
jeďnalo se o úplatný převod, stranami zamýšlený; využitko,váno nebylo 
okolnosti, že nějaká potřeba Marie li-ové domáhala se ukoj-ení předměty, 
Jichž byl nedostate:k, nýbrž okolnost, že nemohla vrátiti předmět, s hle-
diska potřeb jejích úplně lhostejný. V žalobním ná'Wku, by vrácen byl 
'stojan nebo, bylo zaplaceno 780 K, nelze proto spatřovati .j}ožadování ceny 
ve smyslu § 7 zmín. zák., skutkové podstaty přestupku dle § 7 čís. 1 tohoto· 
zákona "tu! není. 

Čís. 736. 

Předražováni (zákon ze dne 17, řijna 1919, čís, 568 sb. z. a n.), 
Předpisy 1ichevního zákona o předražování vztahuii se nejen na kuP 

II ilrodej, nýbrž i na směnu předmětů potřeby. Co do posouzeni přhněře~ 
nosti Ceny jest při směně oceňovati plněni' každé ze str= 

{Rozh. ze dne 18. února 1922, Kr I 169/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vy'hověl po ústním líčení 
> '"Zmllltei5ní stížnosti obžalovaného do rozsudkulichevního soudu při kraj-

.:SKi'm soudě v Mostě ze dne 4. prosillce 192p; jímž byl stěžo'vatel uznán 
přečinem dle § 7 čís. 3 zákona ze d:ne 17. Bjna 19/9, čís. 568 sb. 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc nalézaeímu soudu, by ji 

projednal a ro",hodl. 

• 



Důvody: 

Názor, který :uplatňuje zmateční stížnost s hlediska_ dův,odu zmat~č
nosti čís. 9 a) § 281 tl'. ř. v ten rozum, že trestní p,řed'pisy hchevního Zú
kona u přcJlražování se vztahují plOil1ze Ha případy k,QuPČ a pf'odeje, nik{)liv 

· také na přípwdy, kded()šlo k'é ·srriěfir]lředrnelu.potřebu za jiný předmět 
· .potřeby, jest právně mylným. "Cenou« ve smyslu § 7 zákona o trestání 
válečné lichvy není jenom úplata v hotových penězích, nýbrž i v jiných 
předmětech majetkové hodnoty, pokud nejsou vyloučeny z obchodu. Se 
stanoV'iska hospodářského jest lhostejno, přeplácí-li se přeclmět potře!J.y 
Denězi, či byla-li zaň poskytnuta jiná věc majetkové hoclooty. Nebylo by 
tudíž na místě, omezovati, zákonné IJřed'Pisy o ,předražování jen n~ koupi 
a pr,odej v technickém slova smyslu, nýbrž dlu'žno jich použíti' na každé 
úplatné jednání, tedy i na smlouvy, při nichž smluvní strana poskytuje za 
předmět, jehož nabývá, úplatu nikoliv v hotových penězích, nýbrž ve vě
cech jiných, tudíž i na smlouvy směnné. úzký výklacl, jaký dává zákou-

'nému ustanovení ,o předražování zmateční stÍ'žnost, příčí se také účelu 
tohoto ustanovení. Zjištění, je--li při smlnuvě sm'enné požado1vaná cena, t. i. 
cena ve smyslu shora uve,deném, zřejmě přemrštěnou, není arci t~k ,snadné 
ja~o při smlouvě kupní, kde kup'itel poskytuje ÍlUYlatu za předmět potřeby 
.v penězích. Ph smlouvě směnné ll'utno v prvé řa,ďě zjistiti ceny pře,dmětů 
směny v penězích, a vzájemný pomě~ těchto ceu lze pak teprve pOložiti 
za základ dalšímu zji<:lění. Skutková povaha předraž,o'vání podle § 7 zák. 
o (restání válečné lichvy vyhledává ovšem nejen, aby cena, již pachatel 
·žá,dá za předmět potřeby, byla zřejmě přemrštěna, nýbrž také, aby si 
pachatel byl vBdom, že cena předmětu, jÍm nabízeného, jest o to,lik nižši, 
než cena· předmětu, nabízeného mudrunou sruluvní stranou, že ji ·dlužno 
považovati za zřejmě přemrštěnou. Pachatel musí si tedy býti vědom ceny 
předmětu směnné smlouvy a ,přemrštěnosti ceny, již žádá za svůj před
mět. V tomt,a, příp.adě nutno tedy zj,istrti, byl-li si stěžovatel vědom nejen 
toho, jakou ccnu má kráva, kterou nabídl Augustu F-ovi, nýhrž i toho, 
iakou Cenu mají kráva a koza, které mu dal směnou za jeho krávu August 
F. Rozsudek nalézaciho soudu zjišfuje, že obžalovaný ,oceni,l svou krávu 
vůči F-ovi na 12.000 Kč, ačk,ollv ji s~m koupH za 7.000 Kč, a že kráva 
a koza, které předal F. stěžovateli, měly podle posudku znalce Františka 
liea cenll 11.500 K. Ze si však stěž:ovatel byl vědom, že mají ;kráva a koza 
F-ovy tuto cenu znalcem udávauou, mzsudek nezjišfuj-e, a v tom sp'očívá 
neúplnost rozsudku po rozumu § 281 čls. 5 tr. ř., kterou stížnost také vý
slovně vytýká, uvádějíc,' že pro zlý úmysl obžalovanéhO' jest rozhodným, 

· jakvysokn cenil krávu F-ovu u pmovnání se svojí krávou. Ježto rozsudek 
tohoto zjištění neobs2'htuje, jest 'stížen zmatečností dle čís. 5 § 281 tr. ř. a 
bylo proto zmateční stížnosti vyhověti, rozsudek zrušiti a věc vrátiti 110-
lézacímu "oudu k novému prOjednání a rozhodnutí. Aby bylo zjištěno 
uvedené subje:ktivní vědomí Ilbžalovaného, bnde ",otřebí, zjistiti také váhu 
krávy a l<ozy F-ovy a všechny dkolnosti, podle nichž stěžovatel mohl 
souditi na cenu těchto dobytčat. Podle vzájemného pOll)ěru hodnoty krávy 

· stěžovatelovy a hO'dl'o'ty, ktemu stěžO'vatel cenil nebo po'dle zjištěný"h 
okolr>ostí ceniti mohl krávu a kozu, které clostal směnou za svou krávu, 
bude lze nalézacímu soudu posouditi pu stránce' subjektiVní i objektivní, 
byla-li cena stěžovatelem za krávu požadovaná zřejmě přemrštena, pře
sahuje-li nezá!kúnný zisk jehu 2000 Kč, při čemž zvláště dlužno též uNa-

• 

žovati tu okolnost, že při směně každý ze smluvníků snaží se o,ceniti pl;ed
ručt, ktcr}"T on ku směně nabízí, co nejvýše. 

Čís. 737. 

Předražování (zákony ze 'dne 17. října, 1919, čís. ,567 a 568 sb. z. a n.) 
Změnil-li veřejný obžalobce po zahájení hlavniho př,elíčení původní 

návrh tia odsouzení prO' přečin l'etězového obchodu v návrh ua ods(}uzení 
pro zločin řetězového ohchodu, není vyloučeno, by nebylO' i na<lále pO'
stupováno dle § 13, odstavec prvý, zákona o soudech lichevních. 

Tabák jest předmětem potř,eby, 
Předchozí odsouzení pro přečin zakládá zločinnou kvalifikaci druhého 

odstavce § II čís. 4 Jich. zák. pouze tehdy, byl-Ii pachatel v době, kdy 
spáchal čin, o nějž nyní jde, pro předchozí přečin již. potrestán. 

(Rozh. ze d",e 18. února 1922, Kr I 174121.) 

Ne j v y Š š í ,s o u d jako soud zrušovací zavrhl PIO ústním líčení zma
te,ční stjžneM džal'ované do rozsudku lichevního soudu při krajském 
soudě v Jičíně ze dne ll. prosince 1920, jímž byla stHova!elka uznána 
v,innouzločinem řetězového obchodu dle § II čís. 4 zákona ze dne 17. 
října 1919, čís. 568 sb. z. a n., zrušil však z moci úřední dle § 290 tr. ř. 
napadený rozsu.ctek a uznal obžalovanou vinnou ,pouze přečinem § II 
čís. 4 lid .. zák. 

DůvodY: 

Opírajíc se o,důvod zmatečnosti dle '§ 281 čís. 4 tr. ř., cítí Se 'OMalo
vaná stíženou tím,. že, když po zahájení přelkení veřejný obžalobce .byl 
obžalobu, vznesenou na ni původně pr,o přeČin řetězového obchodu, pokud 
se týče ]Jletich Ve smyslu § 11 čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 
sb. z. a n. a pro přestupek předražová11í ve smyslu § 7 čís. 1 téhG,ž 

, zál<ona, změnil v ten smysl, že navrhl, abyobžalo,vaná na místč nazna
. čeného přečinu uznána byla vinnou zločinem ve smyslu '§ 11 čís. 4 dru
hého odstavce zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. 'z. a n., usnesením 
lichevního soudu nebylo vy.huveno návrhu obhájce oblžalovall1é, aby bYlo 
pDo'vedeno přípravné vyšetřováni a aby hlavní přelíčení bylo, za lim 
účelem odro'čeno, nýbrž bylo rozhodnutO', že hlavní přelíčen! b"depwve
deno :dle § 13 zákona ze dne 17. října 191Q, čís. 567 sb. z. ano Námitka je 
neodůvodněna. Státuí zastupitelství navrhlo dne 6. listopadu 1920 ve 
smyslu § 13 zákona ze dne 17. hjna 1919, čís. 567 sn:,. Z. a n., .aby obža
lovaná byla 'uznána vinnou shora naznačeným přečinem a přestupkem, 
s návrhem pak spojilo další 'návrh ';c smyslu § 23 'odstavec třeli vládního 
""řízení ze ,dne 11. Jilstopadu 1919, čís. 597 sb. Z. a n'., aby se ihned konalo 
hlavní 'přelílčení. l)() se také stalo, a i když pák po zahájeni hlavního 
přelíčení bylo zjištěno, že ,obžalovaná byla již právo'P'latuým rozsudkem 
kmjského soudu v Jičíně- ze dne 18. září 1920 uznána vinuo'u mimo iiné 
i přečinem řetězového obchodu a pletich ve smyslu § 11 čís. 4 Jiohev.ního 
zákona a odsouzena k tuhému vězení na dobu 6 měsíců, že tedy jednácní, 
kladené jí za vinu, zakládá, jak s,oud za to měl, skutkovlGU podstatu 

, Trestnl rozhodnuti IV. ~ 7 
í\ll",~ ",_a 1'1.& .~"" w /" ~ 

~~ ~ ~.'\.\ "",' ~.~\ ~.' 
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zkCnu de § II čís, 4, druhý odstavec lichevního zákona, nebyly ani 
žádn"Sr zákonný předpis ani žádná zásada řízení na závadu tomu, aby 
blavnÍ' přelíčení o ohžal,obním návrhu, 'onomu zjištění přiměřeně změ-
něném .. rchvlo ihned pro"yedeno.-.Z~_lc __ QPJrV;_u ___ g.r.tV,ětší_m_uH ()d_~,{)Iuzení VVLQ', .... 

lavami došlo, pnpíráno, nebylo, pcdezření proti ní zůstalo stejně důtkli
vým, jakÝm bylo v době původního návrhu, důkazy zústaly rovněž tytéž 
a neš],o' konečně o zločin, na nějž by byla obžaloba navrhovala potrestání 
as'poň pětiletým trestem na svobodě, nýbrž o zlo'čin, o němž sedle § 12 
zákona·ze dne 17. října 1919, čís. 567 sb. z. a n. koná řízení před sbo
rovým soudem první ,stlQ:lice téhož složení, v němž rozhoduje se i O- pře

činech. Potřeba, aby bylo konáno, vyšetřování ve smyslu prvního od
stavce § 14 právě citovaného zákona, se nejevila, o'bhájce svého návrhu 
nHak neodůvodňoval, byl proto návrh ten Ilchevním soudem právem 
zamítnut a líčení 10' změněné obžalobě itned provedeno. ;Podc,tknnuti 
dlužno pouze, že návrhu, aby obžalo'vaná postavena byla před soud, 
p~íslušl1Ý dle § 12 shora citovaného zákona, o němž mluví stížnost, 
obhájce dle prolok,o,lu {} hlavním přelíčení neučinil, návrb takový byl by 
však býval bezpředmětným vzhledem k tomu, že, jak již dříve bylo uve
deno:, řízení o přečinech i zločinech koná se dle právě citovaného ,záJkon
ného ustanovení před sborovým soudem prvé stolice téhož složení. 

Důvodu zmatečnosti ve smyslu ,§ 281 čís. 5 tr. ř., který zmateční 
sti.žnost číselně uvádí, vůbec neprovádí; nelze! ulChtňování tohoto důvodu 
zmatku spatřovati v ,námitce, že důvody rozsudku nezjiš!ují skutečností, 
podle nichž by moblo býti řečeno, že se cbžalovaná dopustila zločinu 
dle § 11 čís. 4 lichevníhio, zákona, kdy~tě p~ý tím, ,že koupila tabák a 
cigarety a je dále 'prodávala, prý se dopustila pouhého přestupku ve 
smyslu důchodko"ého' zákona. Tato námitka, 'kterouž stížnost vlastně 
již u,plalňuje důvod zmatečnosti hmotněprávní dle § 281 čÍs. 9 a) tr. ř., 
jehož se rovněž dovolává, je však ]lrávně bczpodstatna. Předpisy trest
ního prá!va důchtodkového (§§ 316 a 317 tr. zák. důch.) a § 53 pledpisů 
pro trafikanty ze dne 10. června 1911, čís. 44.236, čís. 104 věstn. min. fin., 
nepřekážejí ·uikterak soudnímn potrestání tako'vých jednání, která spadají 
pod pOjem válečné lichvy, snacl P>ftoto, že předmětem lichvy byl tabák 
nebo výroblky tabákové režie, tedy předměty státního monopolu. Ne
oprávněné obchodování tabákem a tabákKJlVými výrobky je arci deliktem 
finančním, je'žto porušuj'e finanční výsnst státu, stává se však i činem 
trestným, podléhajícím právomoci obecných (lichevních) soudil trestních, 
jakmile poškozuje obecný zájem, který vyžaduje ochrany proti přílišnému 
využírvání válečných poměrů. Byly tedy činem obžalované pmušeny dva 
různé, na sobě neodvislé právní statky, z nichž kaMý vyžaduje zvláštní 
ochrany. Por'lišení každého z nich podléhá samostatnému !potrestání, 
upravenému zvláštními předpisy. Nemohly tudíž ani v tomto případě 
předpisy trestníruo práva důchodkového býti licbevnímu soudu na pře
lkážku, uznati obžalovanou Vinnou trestným činem ve smyslu lichevního 
zákona, jehož skutkovou podstatu v jejím jednání shledal. Stížnost na
mítá dále. že kuřivO', prohlašované lékařskými autoritami za škodlivé a 
nebezpečné ,zdraví, není př"edmětem potřeby, zejména že není potravinou 
ani předmětem denní potřeby. Také tavo' námitka postrádá vší po,dstaty. 
Nehledě k tomu, že pojem předmětu potřeby není vzhledem k dei:aici 
§ 1. lichevního zákona omezen jen na potraviny a žezál<onné ochrany 
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eDožívají jen předměty p0tyeby ~enní, n,~:dním~ \k~lřiv~ p,ovahY p~ed~ 
~ětu p.otřebY ani o~?I~o~t, ~e por~z~~ :,:uzc kouren:, zeJmena. ~o'lduJe-!1 

mn v míře přcspnhsne, 1mb v zapetl uC1l1ky, hdskemu zdravl skodhve. 
se, _notřebv zahrnuje v sohě také všechny věci. jichž pQ.-

" a'rí J'c 'vzhled~m ke- zvykům a 'Osobním náhledům potřeMu značné 
UZI

V 
, . 'b'k I Id' d b'" , , " ti obyvatelstva. Spotreba ta II u vzrost a v pos e ll! o e znacne a 

cas , k 'd 't· t' b vo l'h' Kl d ť hýmstal se taba pre me em po fe y prImo na e ave. II ou 
~~:~žné poměry, vyvolané válkou, na sílu ! vytrval~st O?yvI:telstva t~k 

ačné rožadav':ky, že se stala rilutn'ou potreba .pr·ostredku, Jez JSOU zpu
Z\'lými je třebá jen dočasně vzpružiti. Tuto vlastno,st má nepopíratelně 
;Ota~ák" jeho, namnoze blahodárné působení vyváží zajisté úČinky nepři
~ivé, i,teré kouření za i~stých př~dpokladů _ může :niti v zápětí. Bylo 
tudíž zrratečnÍ stížnost obzalovane lako ve vsech smerech bezpodstatnou 
zavrhuouti. 

Nalézaci s'Oud shledal v jednání obžalované skutkovou povahu zločinu 
řetězového obchodu dle § 11 čís. 4 lichevního zákona, protoiže prý již 
byla potrestána pr'o ~řečin řetězového obchodu. Z dotyčných sp!S~ jest 
patrno že obžalo,vana odsouzena hyla r'Ozsudkem ze dne 18. z a r 1 1920 
pro pfečin dle § II čís. 4 a přestupek dle § 7 čís. 1 Hch. zák. do tuhého 
vezení na šest měsíců. Trestný čin, o nějž se ,nyní jedná, sp'áchala však 
tObžalovaná jalk vidn,o' z data trestního oznámení, již před 1 L zář í 1920, 
tedy d ř í v' e, než odsouzena byla zmíněným rozsudkem pro pfečin(pře
stu]lek) předražování. OMalovaná nebyla tedy v době spáchání trestného 
čínu o nějž se nyní jedná, pro dřívější trestný čin- ještě odsouzena, tím 
méně ovšem potrestána, jak toho vyžaduje druhý odstavec § 11 čís. 4 
lich, zákona, takže nalézad s,oud jednání obžavo'vanč podřadil nesprávně 
pod skutkovou p'ovahu zl'Očinu dle citovaného práué ustanoveni. Bylo 
tedy v nepro,spěch o·bžalované nesprávně užito záleona, pročež bylo roz
sudek zm,d úřední dle § 290 tr. ř. jako zmatečný zrušiti. Jež(O' pak 
trestné jednání obžalova<né, jak rozsudkem nalézacího SOlldu zjištěno, bylo 
způsobilé stupňovati ceny 'kuřiva, tedy předmětll potřeby, a ježto obsa

'huje i jina'k veškeré známky skutkové povahy přečinu pletich dle § 11 
čís. 4 odstavec prvý zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., 
rozhodl nejvyšší s,oud ihned ve věci samé a uzrtal nbžallO<vanou vinnou 
tímto přečinem. 

Čis. 738. 

PodUmctví na krádeii. 
Pro zločinnou kvalifikaci dle § 186 lit. a} tr. zák. jest lhostejna cena 

věci, které podilnik ukryl, na sebe .. ,převedl nebo kterým opatřil Odbyt. 
Lhostejno {§ 186 fit.b) tr. zák.), že věci byly pouze jedenkráte ukrYly, 

pachatelem na sebe p~evedeny ueb v odbyt dány. 

(R'Ozh. ze dn-e 18: února 1922, Kr II 11/21.) 

e j v y Š š í S 101 U d jako s"oud zrušovací' zavrhl po ,ústním ,líčeni zma
.. ·.<tol'", stížnost obžalované do mzsudku expositury kraiskéhosoudu, v Mor. 

()sln,rč ze dne 3. prosince 1920, jímž byla stě~ovatelka uznána vi!lnou 
podílnictví na krádeži dte §§ 185, 186 lit. a), b) tr. zák. ,. .. 
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Důvody, 

Stížnost dovozuj" - uplatúujic zmatečnÍ důvod § 281 čís. 10 tr. ř. -, 
'že na--.záll,ladě s]qJ.te-č-:p.~t-i~\!.------J-07--h!c.dD.lUl,dch_nů.::~znde_ch .. -Llye.del11rch nemůže 
se jednati o zločin, nýbrž jen o přestupek '~ 474 <správně patrně 464) tr. 
zák., poněvadž stěžovatelka dala si darovati jen 3 zástěry, 2 šátky a 

'jednu 'bluzu, kteréžto předměty byly úplně oepotřebné a neměly ceny, 
kvalifikující krádež na zloč-in; dále, že nalézacím soudem bylo nesprávne 
pouŽito, § 186 b) tr. zák., poněvadž se nemlUe jednati o věci »vícekráte" 
ukryté nebo na se převedené. Než stížnost je 11a omylu. Nehledě ani, 
k Domu, že pro posouzení, je-li podílnictví na krád-eži zločinem nebo pře
stupikem, jest s hlediska '§ 186 a) tr. zák. cena věcí, které podílník ukryl, 
na sebe pře'vedl nebo kterým opatřil odbyt, zcela lhostejna a rozhoduje 
s hlediska loho.(o' ustauovení pouhé vědomí pachatelovo, že krádež, z níž 
věd pocházejí, byla spáchána způsobem zločinným, - kteréžto vědomí 
je nalé-zacím s,oudem zjištěno - přehlížÍ' stížnost, že nalézací soud nezji
š!uje dále, že stěžovatelka opatřila jiným ukradeným věcem odbyt a že 
hodnotě těchto věcí odpovídala kupní cena 400 K', spoluobžalo'vanou 

, Jo-selÓu P-ovou zaplacená. Ustanovení § 186 b) tI'. zák. pak mluví ovšem 
o »vícekráte ukrÝ\Taných ve'Cech«, ale zákon míní těmito slovy zřejmě 
totéž, co by byl přesněji vyjádřil slo'Vy: "třeba vícekráte ulkrývaných ... 
věcí,,; vždy! 'není dŮv1o.ctlu, pro který by zásada, vyslovená v § 186 b) tr. 
z§Jk. - totiž, že zločinnost podílnictví zakládá výše ceny "ředmětů podíl
nické činnosti - ne~latila také tehdy, když tento důvod zločinnosti je 
zjednán jediným dnem podílníkovým, tO' tím méně, ,že t"nto výklad § 186 
b) tr. zák. je v souhlasu se zásadou § 173 tr. zák., dle níž pro vypočtění 
výše ceny, rozhndl1j.Íd o zločinnosti krádeže a jinS1ch t(estn~Tch činů na 
dzím majetku (dvorní dekrety ze dne 20. března 1812 Č. 981 a ze dne 4. 
Ikvětna 1816, čís. 1244 Sb. zák. soud.), je lhostejno, podává-li se obnos 
nebo cena z jednol1lQi nebo z více trestných činů< téhož druhu. 

Čís. 739. 

Zločin krádež", dle § 17,5 I bl tr. zák. 
Není třeba, by krádež věci jmenované v § 85 Iii. c) tr. zák. měla bez

prostředně v zápětí nebezpeČÍ pro provoz želez!Ůčni,. stačí, moh10.1i lle
bezpečí takov é po. ořipadě vzejltL 

{Rozh. ze dne 18. února 1922, Kr II 575/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jaklo soud zrušo'vací zavrhl po ústním líčení zma
teooí stížnost lo,bžalovanéhodo rozsudkuexpolsitury krajského soudu 
navojičínského v Mm. Ostravě ze dne 21. června 1921, jímž byl stěžo
vatel uznán vinným zlo,činem krádeže dle §§ 171, 175 I b) tr. zák. 

o ů vod y: 

Zmate,ční stížnost dovolává se zmatečnkh důvodů Č. 9 lit. a), Č. 10 
§ 281 tr. ř., správně pouze důvodu posléze uvedeného-, a do'vozuje, že, 
jak plyne z poslední věty § 85 tr. zák "nebo kdy~, vůbec spácháno za 
'okolností zvláště ,nebezpečných" - krádež věcí, v § 85 lit. c) tr. zák. 
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'rnenovaných je zl.očinno~. !en tehdy, byla-Ii ~p'Giena~ s nebezpečím ~ro 
1 řízení k železmclm patnel nebo :pro dopravm pwstredky, nebo Jedna-I! 
za o předměty jejichž odejmutím se pO'užÍ'vání d,ot~rčnéhO' dopravního 
se. nebo částečnč znerrožňuje; tomu. však v této věci tak 

ebylo; krádeží oleje z lokomotivy může prý ,pro přÍ'p,adě nastali neběz
~ečí pro provOZ lokomctivy, je-Ii tato v době 'krádcže ve službě; 'konev, 
. níž stěžcvateI olej vzal, stála však na lokomotivě, která nebyla 'v pro
Z'OZll nýbrž stála po jízdě v topírnč, jakékoliv ne:bezpečí bylo prý dle 
~ÝPo~ědi svědka Q-a vyloučeno; zvláštních olcolností, v § 175 lb), 85 lit 
c) tr. zák. vytčených, tu prý tedy nebylo. Stížnost jest na omylu. Ovšem 
lze v odcizení předmětu v § 85 c) tr. zák. vytčenéhG, bez ohledu na 
hodwo-tu jeho spatřo'vati zlGčin jen tehdy, je-Ji ten'lO předme.t v jakési 
souvislosti s bezpečností provozu, takže odejmutí jeho může míti ne
p'říznivý účineik na v b~ezpeč~os.t toh?t.o ~rov~zu, n?bOf v této. s'ouvislo,sti 
jeví se vlastno-st veCI, ktem dle z"hlaVI a uvodnrch sbv § 175 tr. zak. 
činí krádež zločinem; není však třeba, aby nehezpečí pr,o. prov,oz 'Odnětím 
věci skuteóně nastalo nebo' bezprostředně nastati mohlo: naopak zmíněná 
vlastnost není tu jen tehdy, lze-li možnost zmíněného účinku dle daných 
pomerú napr'osto vyl1o,učiti. Strot, Ol který se jedná, stál ovšem ,PO' jízdě 
v topíme, měl se však dle zjištění nalézadho soudu po nčjaké době zase 
vydati na cestu. Z toho, že dle výpovědi svědka inženýra Q-a - jak 
rozsudek uvádí - každá lokomotiva má 10 až 15 kg oleje, který 
se .dGPlňuje, když se lokomotiva vrátí z cesty, plyne, že blloto množství 
'oleje je zapotfebí k řádnému, hezpe'čný provoz zaručuj,ícímu výstroji 
lokomotivy, takže zmenšení tohoto množství múže míti po .pří-padě účinek 
bezpečnost pro-vozu -lc'hro,žují'CÍ. Tomuto závěru nebrání u~dání. svědka 
Q-a, ,že úbytek 1 y, kg ,o'leie - tolik stč7,ovatel odcizil - neměl vzápětí 
nebezpečí pro pro'voz: úsudek svědkův předpo~ládá patrne, že se olej 
před o,]:ětnou vyjíždkou doplní nebo že se při nastávající jízdě nic zvlášt
ního nepřihodí: předpoklad může však selhati, ne ho:! se může státi, že 
se zásoba oleje po případě nedbalosti zřízence neb z j'iných příčin při 

, rJCchlé výpravě lok,om-olivy, k níž z různých nahodilých příčin může 
dojíti, nedoplní nebo že při nastávající jízdě nepředvídaná příhoda vyžádá 
k udržení lokomotivy 'Ve stavu způsobilém k provo,zu většího mno'žství 
oleje. Krádež oleje mohla tedy, i kdyl?; neměla hezpr,ostředně vzápěti 
'nebezpečí pro prov:oz železniční, nebezpečí takové po případě z.působiti 
a nedá se souvislost ,odcizeného množství oleje s hezpečností železničního 
provozu za daných okolností vyloučiti. Nelze tedy shledati právně myl
ným, spat.řH-l'i nalézací soud voleji, nacházejícím se v' konvi na lok,o'
motive, stojíd po jízdě až do Ilové vyjíždkY v topírně, věc v § 85 c) tr. 
zák. jmenovanou. Po subjekti'vní stránce skutlcová podstata §§ 171, 175 
I b) tr. zák. ve směru, stížností dotčeném, nevJChledává než vědomí 
pachatelo'vo, že ,odejmutý předmět patří k věcem, v § 85 c) tr. zák. uve
deným; toto vedomí zjišťuje nalézacísoud v wzsudečném výmku slovy 

>i'e vinen, že odňal ... " ~ věc~ k provozování železniční dopravy slo,u.
žíCÍ«; podrcbnéhoodůvodnění tohoto zjištění nelbylo třeba, neb<D~ šlo 
o obžalovaného, který jako topič lokomotivy je ve věcech, provQ:1J11 drah 
setýlkaiícícll, zkušeným, a stěžlD'vatel za hlavního přelíčení neuvedl ničeho, 
,čím by bnil v pochybnost, že šlo o olej, určený již k ,pro'vozování jízdy 
~elezniční. 

• 
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Čís. 740. 

Předražování (cis. nařízení ze dne 24. března 1917. čís. 131 
Pod skutko V("r-p6dS!atu-§-;!+-eit~laF,·Sl'adá-též·nab'zeHi 

I'ťípustné ceny. třebas k uzavřeni koupí! l\cdošlo. 

{Rozh. ze dne 20. února 1922, 1(r II 4/21.) 

Ne j v y Š š í s o li d jako sloud zrušovací zavrhl po ústním ličení zma~ 
teční stlžno"t obžalovaného <10 rozsudku krajského soudu v Jihlavě ze 
dne 26. listopadu 1920. jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem dle 
§ 20 čís. 2 lit a) a b) cis. nař. ze dne 24. března 1917. Č. 131 ř. z. a 
přeČinem dle § 21 čís. 2 a,) téhož cís. nař. 

Důvody: 

Dovolá'vajíc se důvodu zmatečnosti dle § 281 čís. 9 a) tr. ř. stÍ,žnost 
namítá, že v stěžovatelově jednání, které po'dřaděno bylo napadeným' 
rozsudkem pod skutk,ovou 'podstatu přečinu ve smyslu § 21 čís. 3 a) 
cís. nař. ze dne 24. března 1917, Č. 131 ř. z., trestného činu vůbec W'l[f(J'c 

vati nelze. Pokud zmateční stížnost vytýká dotyčné části rozsudkového 
vý,roku nejasnost a nedostatek důvodu a p'c>kud takto uplatňuje důvod 
zmatku dle § 281 čís. 5 tr. ř., byla zavržena již v zasedání neveřejném. 
Dotyčným rozhodnutím byla zejména dolíčena bczpodst:vtnost 
jimiž bmjí stížnost proti rozsndkovému výroku v ten smysl. že 
jednak opomenul zjistiti, zda hodlal stěžJOvafel bramhory, o něž šlo, 
zciziti, jednak že nesprávně zjistil, že hájení se stěžovatelovo, dle' 
neučinil za brambory určité nabídky, bylo vyvráceno. Stíržnost však zdů
razňuje dále, že pOjmovým předpokladem skutkové podstaty dle§ 21 
c1S. nař. jest, aby mezi dvěma o,sobami došlo k jednání 'o' kOUPi pt('dnlétu 
potřeby, a dovozuje, že v tomlo případě. v nčmž stěžovatel brambory 
ještě nekupoval, v němž nebylo nic bližšího domluveno. ba ani o nějakém 
množství brambnr mluveno. ne<1"šlo il<' nákupu, jaký předpokládá §, 21 
cis. n«ř. Mohlo, prý by s.e jednati nanejvýše o zamluvení si brambor 
u Marie L-nvé stěžovatelem ,po případě o jeho slib, že jí za okolností 
za brambory 40 K, a tedy snad, jak praví stížnost, ° jakési 
přípmvné jednání pro bud{]ucí přeplácení. Námitka je právně bezp'o'd
statna. účelem ustanovení § 21 cís. nař. je zřejmě snaha brániti stoupání 
cen předmětů potřeby, které hrozí přivoditi zejména po,čínání těch, 'kdož 
při nákupu předmětů potřeby, jež hodlají dále zciziti. přepláceií ceny afsi, 
již ve snaze. aby jich nakoupili bez ohJedu na cenu .mnoěství co největší, 
neb u vědomí. že se jím pn daří i zboží, jehož sami nahyli za ceny· 
hnané, af již za tytéž ceny neho pravidelně za ceny ještě vyšší dále 
!odbýti. Mohou! jednak případy. v níchž se následkem přeplácení cen do- . 
stalo určitým držitelům předmětů potřeby za ně cen vyšších, než které 
sami po,žadovali. nebo než byly· ceny úředně stanovené nebo konečně· 
ceny dotud obvyklé. působiti mocí příkladu k tomn, že nejen. oni rlr'l',itelé 
předmětu potřeby při dalších příležitostech, nýbrž i jiní majitelé stejných 
nebo podobných pIedmětů dají se zlákatí k tomu, aby. na příště cenu, 
jedn<Ju nabídnutou nebo poskytnutou. sami požadovali, jednak může pře-
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cen náku.pami určitý·ch předmětů po<třeby 'pohnouti i jiné Illákupčí, 
si při nákupu těchže přcdn-.ětů,yočínali Z?,f~.s"o~em ~t~jn.?;.n jako ,,>o~i. 
pak na bíle dni', že !~(0 hospodars:ky na~elvys :kodl!;,~ ucm!<y pnna

~'c--"T,,;t-,;L>lJiTIl-n<*,n onypnpady, v mchz ,k nakupupredmctu potroby sku
došlo, nýbrž i takové případY, kde za jednání o koupi předmětu 

',_. třeby ceny přepláceny, k> jest ceny 'vyšší, než je cena požadovaná 
po ba úředně. stanovená nebo konečně cena dotud obvyklá, i jen nabízeny 
~e ly, byf k uzavření koupě :?rozatí~ ~ebo. z jak,éh,okoli důvodu vubec 

YdOŠIG. V tomto smyslu dluzno chapatI pOlem nakupu ve smyslu § 21 
n~ nař jemuž' vyhovuje v přítomném případě tím sp'íše mzsudkové . 
CIS1s:(ďení "dle něho,ž stěhovatel -dle rozsudlkového výroku při náknpu 
Zl' I " b' 40 K 1 'j" 'I' I brambor - nabíze ruz~ym oso v~~ za q, c mil. prep Ree cenu 
úředně ,tanovenou, ktera tehdy cmlla Fouze 20 K za 1 Q. 

Čís. 741. 

Předražování {cís. Hanzení ze dne 24. března 1917, či •. 131 ř. zák.). 
ŘetězoVÝ obch()d )J1'odejem tabáku osobám mladistvým. 

(Rozb. ze dne 20. února 1922, Kr II I 18/21.) 

N 'e j. v y Š š f s o II d jako soud zrušovad' zavrhl PIO ústním' líčení zma
teční stížnost obžalované do rozsudku lichevního soudu při krajském soudě 
v Uherském Iiradišti' ze dne 21. června 1920, jímž byla stěžo,vatelka 
,uznána vinnou přečinem řetězovéhe, obchodu ve smyslu § 23 Č. 4 ds. nař. 
ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. 

Důvody; 

'Zmate-ční stížnost vychází s právního hlediska, že ,Q vmísení s-e mezi 
výrobce a spotřebitele, které by zakládalo skutkovou podstatu řetězo
vého obchodu. mÍlže býti pIi tabáku a tabákových výrobcích řeč pouze 
tehdy, iby1a-li jím porušena .rovllo,váha monopolisovaného obchodu, Čemuž 
není dle názoru stížnosti tak tehdy. byl-li taMk nebo bylY-li tabákové 
.výrobky j,lrúdányosobám mladistvým, kterým dle ,platnýchp;ředpisů 
tabákový 'příděl nepř[sluší a které tudíž dle názoru stížnosti zaspotře
bitele pokládati nelze; přitom vy.chází stE<nost z předplokladu. že z ná
il<,uPll tabáku v úředně stanovených prodejnách jS10u jako mladistvé vy
loučeny -osoby, k.teré .nedosáhly 18. rok věku svého. Tento po'slední před
,poklad je však mylným. Rozhodnými jsou vtom směr-u předpiSY nařízení 
ministerstva financí ze dne 15. dubna 1918 čís. 145 ř. zák, jehož § 2 sta

že jako kmeno,ví zákazníci smějí do listiny zákazníků býti p'D'jaty 
mužské osoby, které počátil<em kalendářního ,roku, v němž se při-

;'.:""""!', jjž překročily 17. r'Ok věku svého, a dle jehož § 8 jsou z nákupu 
. tabáku i jako krámoví zákazníci vyloučeni vedle dětí mladiství v~ smyslu 
předpisů. vydaných k ochraně dorůstající ml:ideže.Lze zcelabezpečne 
,za to- míti, že i §' 8, v něltllŽ- určitá hranice věková vytčena není, má na 
zřeteli. nanejvýs věk 17 let, jako onu hranici věkovou, při níž dosahuje 

0.i, •. I"IT(}KU na nákup tabáku aspoň zákazník krámový, ne'bověk ještě nižší, 
sotva lze si představiti, že hy u srovnání s nároky kmenového 
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zákazníka podstatně omezené IGprávnění zákazníika jen kramového bytu. 
vázáno dosažením vyšší hranice věkové, než která předepsána je pro' 
zákazníka kmenového. S tohoto· správného hledíska,dle něhož k nákupu 
tabáklCaLa:iJ-mrOvych výl'trtikťr-'nvrá-v-uěn-y -js-ou----jh~- io-soby 171eté, stává g'e 
zmateční stížnost vlastně bezpředmětncu již vzhledem k tomu, že z osob, 
kterým stč'žovatelka dle roz.sudlwvého zjištění cigarety v létě roku 1919 
prodala, J osefK' a Vincenc Š. sice v čas koupě snad j.cště neměli 18 let 
věku svého, naproti tomu však ani stíž!]ost netvrdí, že ty byli v touž 
dobu ještě nedosáhH 17. r'Oku věku. Připomenouti dlužno, že na t·cm, ne
měli-Ii jmenovaní v kriticiké době ta!báčenek, nesejde, rozhodným je pouze 
-měli-li na nč právo, neboť v tom p.ří.padě diužno je za »)kuřáky<; ve smYsI~ 
mtnisterského nařízení, při nejmenším za krámové zákazníky p,ovažovati 
i tehdy, když Se o příděl tabáku a tabálw-vých výrobků nepřihlásili a si 
tabačenek nevyzvedli. Mimo to lze z doslovu jak rozsudkového výroku, 
dle něho'ž stěžovatelka provozovala řetězový obchod tabákem »v létě 
1919", tak zejména z rozh<e,dovacích důvodů r;ozsudku, dle nichž považuje 
soud za' prokázáno, že se stěžovatelka zabývala »p,rodejem cigare'l.«, jakož 
i z té okolnosti, že soud shledal jako přitěžující pokračo>vání v trestném 
jednání, bezpečně za uo míti, že nalézací soud spatřuje ve zjištěnÝ'ch kon
kretních případech, v nichž stěž.ovatelka třem určitým osobám cigarety 
pr·odala, jen dŮkazy pro ono své všeobecné zjištění, že se stěžovatelka 
v kritické době zabývala prodejem cigaret. V rozhodovacích důvodech 
rozsudku pravl se V3rs1ovně, že tnmu nasvědčuje dále i výpověď Vincence 
Š'a, dle níž slyšel od J,osefa V-a, že obžalovaná pmdává cigarety, jak"ž 
i svědecká výpověď četnického strážmistra I'rántiška Č-a, dle níž se 
svědek totéž dovBdčl a při domovní prohlídce nalezl 10.0 kusů doma C!la
ných cigaret. Stav věci takto zjištěný nedoznal by tudíž nižádné zm'ěny 
ani v tom případě, kdy'hy bylo zjištěno, že stěžovatelka ojediněle prodala 
cigarety také lo·sobám mladistvým, které nároku na příděl kuřiva neměly. 
Netřeba se pnoto ani obírati řešením otázky, zda Oonen pá"n! názor; 
hájený zmateční stížností, je správným, či dlužno-Ii spíše přistoupi'ti na . 
opáčné .právní hledisko nalézacího· soudu, vyjádřené v rozhodovacích 
důvodech rozsudku v ten rozum, že i losoby mladistvé dlUlžno, jakmile 
cigarety kouřily, pokládati za spotřebitele, poněvadž dle náz.mu nalézac:iho 
s.oudu wzhoduic skutečnost, nikoli zákonná fikce, tak, že spotřebitelem 
by dle tohO' byl kuřák, nemající předepsaného věku ;3:ni tabače-nky, nebyl 
by jím však člověk starší a tabačenkn mající, ale ve skutečnosti nekouřící. 

Čís. 742. 

V úmyslu, směřujícím pouze kn týrání zvířete, nelze spatř'Ovati zlo
činného úmyslu ve smyslu '§ 1, 85 lit. aj tr. zák. 

(Rlozh. ze dne 21. února. 1922, Kr I 1032121.) 

N e j v y Š š í S'O II d jako soud zruŠlovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmate čni stížnosti obžalovaného' do r·ozsudkukrajského jakožto 
nalézaeího soudu v Chebu ze ~ne 1. července 1921, jímž byl stěžovatel 
viným uznán zločinem veřejného násilí dle § 85 a) tr. zák., zrušil napa
dený mzsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji Zll!OVU projednal a rozhodl. 

• 
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Důvody: 

Zmateční stížn-úst obžaíovaného jest oprávnčna, pokud dOVOZUje, že 
- --z-lehkDmyslnosti a z mladistvé svévole se nepášou zlo-činy, že skutková 

podstata zločinu dle § 85 tr. zák. požaduje zlý úmysl a že zlého úmyslu 
zde není, kdyri 151etý hoch trestá tělesně zvířata ze zlosti prlO chování 
se jich, byl surovým způsobem. Tyto výv-ody poukazují - třebaže ne
prováděií po úkoně číselně do·volávaného důvodu zmatečnosti dle čís. 9 
lit. a) §. 281 tr. ř., nevycházejíce ze skutkových zjištění nalézacího soudu 
~ zřetelně k výtce, že výrok nalézacího s-oudu je nejasným, ne-li sám se 
sebou v r'ozporu co do úmyslu ú·bžalovančho. Rozsudkový výrok. vy-
slovuje, že obžalovaný zlomyslně p'Oškodil cizí voly; mzhodovací dů
vodY uvádějí, že obžalovaný - třebaže tvrdí, že neměl v úmyslu voly 
poškoditi - dle svého vzdělání, r·ozumu a vědomosti mu sll si býti v·ědom, 
že takovým způsobem, jak učinil, zvířata se netrestají, že zvířata takD'
vými činy mohou s'e poškoditi a že majitel zvířat tím utrpí značnou škodu, 
~ dále, žc obžalO'vaný musel věděti, že tak.ovýzpůsob trestu je zpus-o
bilý, zvířata poraniti; v úvahách o ztrátě volebního, práva podotýkají pak 
rozhodovací důvody, že obžalovaný dopustil se činu zřejmě z lehko·
myslnosti a z mladistvé své'vole. Srovnán.Í těchto výr,o!kú vzbu.zuje dů
vodné pochybnosti o tom, .pojal-Ii nalézaci soud správně skutkovou pod
statu zločinu dle § 85 lit. a) tr. zák., která vyhledává po stránce subjek
tiveí úmysl, poškoditi cizí majetek, tedy požaduje dle § 1 tr. zák., aby po
šk.ozem cizího majetku by],o pachatelem přímo rozváženo a zamýšleno; 
ustanovení § 1 tr. zák. o nepřímém úmyslu nelze použíti, ježtlo' se vzta
huje jen na případy, ve kterých zákon to vyznačuje {§§ 140-152 tr. zák), 
nehledíc ani k tomu; že surové potrestání zvířete, zlé nakládání s ním, 
není činem, ,příčícím se trestnímu ,(:.ákonu, pľ.Qče'ž v úmyslu, smčřlijícím 
!pouze k týrání zvířete, nelze spatřovati zlý úmysl ve smyslu druhého 
dílu druhé 'věty § 1 tr. zák. Lehkomyslnost LL svévole pak, o kterých 
rozhodovací důvlJ-dy se zmiňují, jsou duševní úkony, odlišllléod zlomy
slnosti, jak plyne. ze sro'vnání ustanovení § 318 tr. zák. s ustanoveními 
§§ 85, 87, 89 tr. zák. Napadený rozsudek je P'roto v odsuzující části ca 
do výroku o rozhodné skutečnosti pachatelova úmyslu nejasným, vadným 
dle čís. 5 § 281 tr. ř., tudíž zmatečným; bylo jej pmlo· ve výroku odsu
zujícím a důsledkem toho i ve výroku o trestu zrušiti, anliž bylo třeba 
zabývati se s ostatními Vývody stíinosti. Sta/o se tak dle §5 zákona 
ze due 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. na. r. 1878 a bylo nalezeno' dále, jak 
shora uvedeno, ježto pro vadnost skutk.o'vých zjištění rlo·zhodnuH zrušo
vacího sondu ve včd samé ještě nastati nemůže a n'elz'e se obejíti beZ 
nového přelíčení před nalézaCÍm SQudem. 

Čís. 743. 

Je-Ii pachatel mla!listvéhověku, j~st blahovolně zkoumati, zda isou tu 
pOdmínky podmínečného 'Odkladu výkonu trestu'. 

(Rozh. ze dne 21. února 1922, Kr II 545/21.) 

Rozhoduje v n<:vereJnem zasedání o zmateční stížnosti o·bžalované 
vyhověl Ne j v y Š š í s o II d cdvolání spoluobžalovaného do fIO-zsu·dku 

• 
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expositury krajského soudu v M·or. Ostrarvě ze dne 29. dubna 1921, jímž 
byl uznán villným zločinem krádeže dle §§ 111, 173, 174 II a), cl, 176 
11 cl, 179 tr. zák., a jÍmž mu nebYl přiznán podmínečný odklad výkonu 
tf e stll, ľUzsrrdek- v ·td tll t0--5"mČ-f-H-----Z-f-U-Š-H--U----na-ř-1d iLnalézadm ll. _SlQ:lLdu, by 
provedeném šetření rozhodlo návrhu na povolení podmínconého odkladu 
výkonu trestu. 

Důvody 

Pokud se týče nezl. Rudolfa M., který v čase činu nebyl ještě 18 roků 
stár, p.okládá sond zrušovací za to, že nalézací soud nezjednal si dosta
tečného základ,u pro Z'Odpovědění otázky, jsou-li tu podstatné důvody, 
z nichž lze souditi! že odS'ouzený~ povede p.ořádný lživot, a bude-U. tudí-ž 
třeba výkonu trestu čili nic. Dle úmyslu zákonodárcova jest hlavním 
účelem zákona o podmínečném od~,ouzení i ten, aby se obzvláště mla
distvým provinilcům dala příležitost k polepšení se a aby hlavně u nich 
s'e zřetelem na to, že spfše mladistvá nerozvážnost, než zlý úmysl, piO ... 

vstalý ze zralé úvahy, bývá pramenem zlých skutků, se ihned nezakročilo 
sc vší přísností zákona. Jest tudíž třeba tím dů'kladnějl provésti šetření 
ohledně povahy pachatelovy, aby se nade vši pochybnost zjistilo, j:e-li 
tu naděje na polepšení se provinilcovo, jež by opravedlňovala přesvědčení 
:0' tom, že obžalovaný povede řádný život, obzvláště za současného ulo
ženi opatření v § 4 cit. zák. uvedených, p·oněvad1ž .při mladistvém věku 
se po případě dá očekávati příznivý výsledek polepšovacích prostředků 
i bez iejich sk<utečného použití,' jelikož pnuhá výhrůžka výkonem trestu 
účinkuje ph předpokladatelné, nezatvrzelé povaze mladistvého mnohem 
více a jistěji než při provinilcích věku staršího. Když tedy soud nalézací 
zjistil u všech .obžalovaných nedostaM,: předpokladů pro udělení podmí
ile'čného odsouzení, lze říci, že zjištění toto stačí při abžalova,ných zleti
lých a již trestaných, nikoliv však u obžalovaného M.a. U tohoto zdá Se 

naopak, že vzhledem na dosavacdní zachovalost, přes to, že čin 'opakoval, 
bude možno, aby soud nalézací, vyšetřiv si ovšem bližší okolnosti, snad 
dospěl k přesvědčení, že obžalovaný je polepšitelný, a že povede řádný 
život i bez výkonu trestu. Obzvláště bude k tornu zjistiti způsob vycbc
vání a dosavadního života (dotazem II správy školy), projevil-li obža
lovaný litost nad činem, do j",ké společnosti chodí, jak se jinak choval 
vůči slnžbodárci, jaký názor má tento· v té příčině o obžalovaném, při.
jal-li ho snad zase do svých služeb, čímž by byla obzvláště odůvodněna 
nadčje na polepšení se atd. Jel,kož v naznačených směrecb spisy nepo
daly spolehlivého základu pro otázku podmínečného odso'uzení, bylo odvlo
lání vYhověti a naříditi potřebná šetření. 

Čís. 744. 

V tom, že Pilcbatel vzdal Se věci nch užitkn, které si trestným činem. 
osvojil. nelZll ještě spatřovati »náhradu škody« ve Smyslu § 187 tr. zák.; 
vyhledávÍl se, by věc neho. náhrada za ni dostala se do faktické mlld po-
škozeného. . 

{~ozh. ze dne 24. únma 1922, Kr I 635/21.) 

Ne J v y š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost 'Obžalovanýcbdo rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne 

.v. 

7 dubna 1921, jímž byly stěžovatelky uznány vinn}'mi zločinem zpro
n~věry dle § lf83 tr. zá'L - mimo· jiné z těchto 

důvodů: 

Stížnost uplatňnje podle Č. 9 lit. b) § '281 lr. ř., že balík s bluzami byl 
jY~.dán ,na poštu v Ch. zajisté nejponději, ncž se udál výslech stěžovatelc'k 
p~licejním inspektorátem, lž,e odesláním balíku vzdaly se stěžovatelky dis
posice nad bluzami, že proto odeslání balíku zakládá úplné nahrazeni 
škodY, takže stěžovatelkám bylo přiznati beztrestnost (§ 187 odstavec 
prvý tr. zák.). S,ížnost je na omylu. Ustanovení § 187 tr. zák. není vY
h-ověno již Hm, že pachatel se vz-dává 'věci neb užitku, !ktcré trestlným 
činem' si osvojil; ml'cpak zákon požadnje, aby pachatel škodu napravil, 
a'bY tedy, pokud jde o jmění poškozeného, zjednal týž stav, který byl 
před trestným činem (as"oň ve smyslu hospodářském); v tento dřivější 
sta v uvádí se však jmění poškozeného teprve tím okamžikem, kdy včc 
neho náhrada za ni daná přichází do fa!ktické moci poškozeného·; až do 
tohoto okamžiku }e tu jen úmysl, příprava neb pokus, zj.ednati dřívější 
stav nikoliv však skutečná náprava škody. Tato nastala tedy v této věci 
tepr~c, kdylŽ bluzy. které majitelce nemohly býti odevzdány přímo pro 
její nepří!omnost v K. - pm majitelku byly uloženy u soudu. To však 
událo ,e dle zjištění nalézaeíh-o soudu teprve den po výslechu, ph kterém 
se policejní inspektor, tedy vrchnost - dovědělo 'provinění stěZovatelc'k. 
Stěžovatelky nemohou se tudíž dovolávati s úspčchem ustanOVE:>llÍ § 187 
tr. zák. a nemůže zejména též Matilda W. IPoukazovati na okolnost, že 
předměty, jí zpronevěřené, byly vráceny včas, kdyžtě obě obžalované 
byly spolupachatelkami zpronevěry ohIodne celého množství prádla 
a oděvu. 

Čís. 745. 

Krádeže dopouští se i ten, kdo odcizí věc ve prospěch někoho jiného. 

(Rozh. ze dne 24. únma 1922, Kr II 521/21.) 

l\ c j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl po ústním )íčeln'fl zm-a
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudou v Jihlavě ze 
dne 13. června 1921, jímž by! stěžovatel uznán vinným zločinem \krádeže 
dle i§§ 171, 174 Jl. a) tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvuuy zmatečnosti CIS. 5 a 9 a) Su 281 
. tr. ř. Vytýká rozsudku nejaslllo'st dle čís. 5 §u 281 tr. ř., poněvadž jednak 

zji'šluje, že obžalovaný odc;zil.nhlí ve svúj prospěch, jednak má za pro
kázáno, že chtěl h'O použíti k vytopení sálu, Kde se měla konati veřejná 
. odborové organisaoe soc. demokratické. Z druhého zjištění je pa

že obžalovaný neodcIz;,] uhlí pro sebe, nýbrž pro jiného, že byl 
Douh'ém odnášečem. Chybí zde tudíž podstatná náležitost skutkové pod-

',"< •. _, zlo-čin'u !kn,deže, od'Cizení pr0 vlastní prospěch. Jednání obžalova-

I 

• 
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ného není trestné, je pouhS'tl: disciplil12.fn:m pfE'!stupkem ždczničního 
zřízence. Stížnost jest po věcné stránce na cmylu, v5rtkft nejas11!o·sti je 
lichá. 'S 171 tr. zák. vyhledává ve směru s u b i c k t i v <ll í m, aby pachatel 
jednal pro svůj užitek. Zjednání si užitku musí býti účelem čiuu (obmysl 
z1,odějslrft-Nemu-st-tcr-b-ýti-~prtt-v-ě-ttž-H-ek, ---maie-rek- -zlodějův rozmno·žujicí; 
a nevyhled,;vá se, aby pachateloblDýšlel věc si osvojiti. Stačí na př., kdYi 
kdo vezme cizí včc, aby ji odcizil nebo zastavil, nebo jinému daroval, 
ne-bo když ji vůbec vzal ve prospěch hnéhis', vyjímaje okradeného samého. 
V tomto případě zjišťuje rozsudek, že o'bžalovaný odcizil na nádraží v T. 
ve společnosti druhého spoluzlodčje z držení městské obce T-ské uhlí 
v ceně přes 75 K:, že je odnesl ,do blízkého holelu, kdc ho m.ělo býti dle 
úmyslu pachatelů použito k vytopení sálu pro děln'ckou organisaci. Od-. 
cizil tedy cizí věc, aby ji daroval dělnické 'Organisací, pokud se týče 
vzal ji ve prospěch této mganisace, která nebyla majitelkou uhli. Jednal 
tedy pro svůj užitek a dopustil se zločinu krádeže. Tvrzeuí, Ž.c vyslupoval 
jako pouhý nádeník a !odnášeč uhlí, je libovolné a nemá npory v zjištěních 
rozsudku. Z uvedeného následUje, že zde není- tvrzené nejasnosti ani vnitř~· 
ního rozporu, poněvadž oba výroky, jež stížnost staví proti sobě, logicky 
vedle sebe obstOjí; i ten kdo oddzenon věc jinému daruje nebo· ji vúbec 
v jeho prospěch odnímá, jedná pro svůj užitek a doroušti se krádeže. 

Čís. 746. 

Předražování (cis. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák.J. 
Ke skutkové podstatě § 20 stačí. že zřejmě přemrštěná Cena byla vážně 

požad'o,vána. Zda vážným a opravd:nvým byl i úmysl druhé strauy. je 
lhostejno. 

O~Ú'zh. ze dne 25. února 1922, Kr I 135/21.) 

Ne j v y Š š í S -O II 'cl jako soud zruš-ovací z,avrhl po ústním líČ()nÍ zma
teční stížnost obžalovaných do rozsudkn lichevního soudu při zemském 
trestním soudu v Praze ze dne 12. listopadu 1920, pokud jím byli stěžo-. 
vatclé uznáni vinnými přečinem dle ,§ '20 čís. 2 a) cis. nař., pokud se týče 
přestupkem dle § 20 čís. 1 téhož nař. 

Důvody: 

Podle zákonné definice dopouští se přímého předražování ve smyslu 
§ 20 cis. nařízení' ze' dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák., kdo, využívaje 
mimo·řádných poměrů, vyvolaných válkou, žádá atd. za předměty po- ' 
třeby zřejmě' .přemrštěnou cenu. Ke skutkorvé povaze činu, a to činu 
dokonaného stačí již p.ouhé požádání ·cenY zřeimě přemrštěné, aníž by 
bYlo třeba, aby skutečně k uzavření obchodu došlo, ba aby vúbec 'koupě
chhvýminějaká nabídka ke koupi byla učiněna. Pojmu "žádati" odpovidá 
každý projev vůle, přenechati zblo,ží za určitou oenu; tím je pojem ten 
úplně vyčerpán a naplnění jeho nezávisí nutně na vztahu této vůle 
k určité oso'bě kupitelově. Budiž poukázáno k případÍ1m nabídek zboží 
inseráty, oběžníky, cennťky a pod., jež přece, požadována-Ii v niob za 
předměty potřeby cena zřejmě přehnaná, spadajÍ zajisté pod hledis,ko 
§ 20 cíS. nařízení. Z toho plyne, že dle t,ohovo zákonného ustanovení 

vůbec na tom, byli-li zde vážnÍ- lwupěchtiví či pouze takoví, kteří 
.ne,,"'C'a"li obchod tDliko na oko. § 20 cís. nařízení shledává skutkovou 

hu v J·edno·stranném jednání prodavatcle, a jest tudíž 'osoba kupítele 
povu h d D' I dk I I t . skutkovou povahu zcela neroz o ,nou., us" e em ~tO.10 ne ze vy y: 

,~c-f~i-roz',l'rd*,:u - nezákonnost pro :odsouzem obzaloy.anych Pfle, uvedeny 
• "In nokud se týče přeslupek, když kupujicí osoby vážně zboží zakou-

prec ," . ' I b h d . k "'" I !ti l1Czam}'šlelY, nýbrz uzavre y o C o JeTI na o o za Jmym uce em. 

'~'ím minulo se ~edn~ní .obžal'Ovan~~h jen výsledkem, j:,nž ~rci k,POJ~'0VÝ~ 
znakúm trestnych ClDU dle § 20 Cl~. 1 ,a 2 a) ClS. nanzem nen~lez!. Nale
. cí soud postavil se protc na spravne stan:'vlsko. VYSIOVIV, ze ke skut
,~~vé povaze § 20- cit. ds. nařízení stač_l , že zřejmě ptemrštěná cena byla 
vážně požadována a ž~~ je lh?,~tej~!l0' ~da druhá st~ana ~ má ún~ysl }a 
tutG cenu opravdu Zb?Zl kouPit!., Ze vsa~ na strane, obzal?,vaJ;yC~, 510 
o- opravdový PTO~CV vule: nalezavc.I,~~oud, ZJISt1l. a po zakonu '\'~ 210 CIS. ~ 5 
tr ř.) odůcvodnil. S hlediska horClslchuvah Je proto bez vyznamu, ze 
F;antišek N. nebyl seriosním kupcem, že neměl vůbec úmyslu včci kou
piti že k žádnému platnému obchodu nedošlo nebo, že obchDd jest naři
kat~lným dle § 20 čís. 5 cis. nařízení, a jsou proto též bezcennými vývm·dy 
stížnosti obžalovaného Václava T-a, obírající se otázkou, ja!ký vliv na 
trestnost a vinu pachatele jeví okolnost, že vystupoval tu tak zvaný agent 
pr'Ovocateur (§ 25 tr. ř.). Námitka obo,: stížnosti, že, _u !obžalova~ých 
mohlo by se jednah Jen o dehkt putahvm, Je hchou. MuzeI o takovemto 
deliktu býti řeč jen tam, kde někdo cIlce činu, který není zakázán, jím 
však je mylně za trestný považován, kterýchžto pIedpolkladů však v tomto 

<n'fín,adě není. Jako hlavuí námHku uplatňuje stížn'ost obžalovaného Vá
,<'Cli<V. T -a, že prý včas dobrovolně 'upustil od tr<',stného činu, takže prý 

okolnost, zakládající jeho beztrestnost. Než zmateční stížnost bnduje 
uplatňování dovolávaného ve smeTU tomto důvodu zmatečnosti čís. 

9 .b) § 281 tr. ř. na pře'dpokladech, které nenalézaj, ve zjištěních rozsudku 
pražádné opory, nehledíc ani k tomu, že by byly právně nezávažny. Tak 
tvrdí sližnost zejména, že .prý do·jednání celé smlouvy bylo lJřerušeno a 
odloženo ,na druhý den, kdy teprve měla býti smlouva dojednána a uza
vře'lla pevně ohledně všech 'konkretních kusů kupní smlouvy, že prý obža
lovaný hned večer po odeblodu ·nahízeče N-a jeho pouhou nabidku lak
ticky definitivně sám zamítl, vzdav se nutných příprav k předání zboží, 
čínlž pir~r anuloval smlouvu j při!jetí ceny .a po-do Leč dle jiedině sill·ěr'o
daÍtl1ýeh zHštění rozsndku požadoval obžalovaný dotyčné ceny vážně a 
byl dle hořejších Ílvah trestný čin konsumován již pouhým požadováním 
přemrštěné oeny. Stížnost sama pak stojí na správném stanovisku, že 
.upuštění od trestného činu m'Ohlo by se státi před jeho dokonáním, zde 
t0dy ,před požadováním přemrštěné. ceny. Pr,o takovýto předpoklad ne
skýtají však zjišlění r'Ozsud'ku žádné opory, a ani stížnost nic podobného 
neúvrdi. Pmjevil-li obžalovaný snad teprve později, že se mu nabízená 

c,,, ď.---- nelíbí a roznodl-li se, že žádné zboží k uskutečnění smlo'uvy nopři
a ho vůbec nedá, nemohla by to založenou již trestnost jeho jednání 

(~dčinil:i. O nějakém upuštění od trestného činn nemů'že býti řeči, a není 
'ť'.'C<'llrOlt'O důvod zmateonosti čís. 9 b) § 281 tr. ř. dán, p'Dkudse týče plG zákonu 

< pro'ledlen. poněvadž, jsa povahy hmotněprávní, vyžaduje, by se zákonem 
byl i-en skutkový dě,j, nalézaeím soudem. zjištěný. 
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Čís. 747 •. 

Předražcvání (zákon z,. dne 17. Hjna 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
podstatě přečinu dle § 12 lich. zák. se 

činnost 
o jehož prodej jde, a by obmezování prodeje bylo jl!Odstatným. 

V tom, že obchodník pokládal se vyzváním okresního IIBjtmanství, 
by oznamoval zásoby předmětu potřeby obchodnímu družstvu, za vá. 
zána v tom směru, by podle vysvětlení družstva odepíral neb obmezoval 
prodej onoho předmětu potřeby, iest spatřovati skutkový omyl ve smyslu 
§ 2 lit. e) tr. zák. 

(Rozh. ze dne 25. února 1922, Kr I 207/21.) 

Ne j v y Š š í s O II d jak!o soud zrl1šovací vyhovčl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsndku lichcvního soudu při kraj
ském soudu v Plzni ze due 3. prosiuce 1920, pokud jím byl stěžovatel 
uznán vi'Dllým přečinem dle § 12 zákona ze dne 17. října 1919, čÍs. 
sb. z. a n., zr'ušil na.padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji 
znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

ZjištčlIo je, že okresní politická správa v P. nařídila vyhláŠkou ze dne 
30. října 1919 obchodníkům, by jí do, 48 hodin pod adresou: "Okresní 
správa politická v P., evidence soli u OGJchodního družstva v P." ozná
mili zásobu soli dle množstvÍ a druhu, a že obžalovaný ohlásil 1.75Q kg 
soli. Nalézací soud Mře dále na základě zodpovídání se obžalovaného, 
podporovaného svědeckou výpovědí Jana Š-a, zástupce Obchodního 
družstva, za prokázáno, že obžalovaný po chlášení zásob soli dotázal se 
u Obchodního družstva, zda smí o·hlášenou sůl prodávati, že vš",k dostal 
v odpověď, ž,e ji nemá prodávati, až na další pou~az, který by dostal, že 
však hejtmanství poukazu takového pak nedalo. Zjištěno je dále, že obža
lovaný kol 14. ledna 1920 svědkyni filomeně O-ové, když tato se tázala, 
má-li nějakou sÍl1, dai v odpo<věď, že žádné nemá~ že jr čeká, a že totéž 
řekl i více osobám, které se ho tehdy tázaly po soli. V tom shledal nalé
zad soud zastavení prodeje soli. V tom pak, že v prosinci 1919 z ohlá
šených 1.750 kg asi 150 kg odprodal, omezování prodeje a ods'o·udi! obža
lovaného pro přeČin dle § 12 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. 
a n. Jako hlavní důvod pro odsuzující výrok uve·dl nalézací soud, že prý 
'Okresní politická správa nevydala 'zákazu prodávati súl, Obchodní druž
StVlO pak prý jest korporace soukromá, která nebyla oprávněna vydávati 
podobné poukazy, prodej soli omezující, že tedy obžalovaný nemůže se 
omlouvati omylem a nedostatkem zlého úmyslu, zvláště ~dyž prý bylo 
jeh'O povinností, aby si ohledně otázky, smí-li sůl, k soupisu !ohlášenou, 
prodávati, zjednal jistotu dotazem u okresní politické správy. Tato argu
mentace Inalézacího soudf\1, proti níž broH zmateční stížnost právem z dú~ 
vodu zmatečnosti čís. 9 a) ,a 9, b) správně jen 9 a) § 281 tr. ř., je v,ak 
nesprávná. Nebol. zjištěná skutečnDst, že okresní politická správa vyzvala 
obchodníky, by zásohY soli oznam'Ovali pod adresou: "Okresní politická 

v- P., evidence soli II Obchodního družstva v P.«, opravňovala 
"CC""'n'O·VaJ'ICllU 'k předpokladu, že Obchoduí družstvlo· jest orgánem ckresní 

politic:ké správy a Že mu jako tako-vérru příslušejí určité disposice nad 
h.-;:~~::":éě!S~O~li.~, II obchodníků se nalézající, a mohl proto důvodně za to 
~ -má--tak, že Obchodním družstvem mu dan~l zákaz, pfodá

súl až do· odVOláni, pocházcJ o,d okresuí politické správy samotné, 
.cc" a že jej tedy musí jako příkaz povolaného k tomu úřaclu respektovati. 

V obraně obžalovaného, že pokládal zákaz Obchodním družstvem mu 
dan"$1 za závazný, spatřovati dlužno uplatňování omylu ve smyslu § 2 
lit. e) tr. zák., ježto se týká okolnosti rázu skutkvvého. Exi,stence omylu 
tohoto vylučovala by arci úmysinost jednání obžalovaného, ke skutkové 
."ov""e přeči.uu dle § 12 zákona čís. 568!19 požadovanou, a činila by 

jeho neoprávněným. Okolnost, byl-li obžalovaný siku tečně 
V tvrzenérrJ o·mylu, není VŠ3:k V rozsudku se vší určitostí zjištěna, zejména 

. vzhledem k údaji rozsudku, ,ie obžalovaný domnčlý zákaz prOdeje ani 
sám vážně nebral«( Nelze také plehlíže-ti, že trestní ustanovení §. 12 zá
kona ze dne ~7. října }919,. čís. 568 sb. z. a n. jest zařazeno, v kapitole, 
".~ ... _,íd o p r e dra z O'V a II í, a že tudíž nalézací soud měl -v rámci 

zákona uvažovati, zdali činnost obžalovaného byla způsobilá 
"I;tll1Dňclva.ti cenu dotyčného předmětu potř'eby, a zdali obžalovaný byl si 

způsobivosti vědom, dále pak, že nalézací soud, pokud se týče 
Odlor()deje 150 kg soli, v němž shledalo mez o v á n í pr-odeje nepřihlížel 

že zákou vS'slovně mlUVí o pod s t a t n é m omez~ni, v kte
.;rť\mi,to směru rovněž schází v rozsudku sloutkové zjištění. Z této p.říčiny 

nalézti ihned ve věci samé, a je třeba, rozsudek zrušiti a věc vrátiti 
';c'''.'' prvé stDlke, hy ji, llledě k hořejším úvahám, 'Opětně projednal a 

znova rozhodl {§ 288 čís. 3 tr. ř.). 

Čís. 748. 

Pokud dlužno trestný čin sJ>ecia!isúvati v odsnzujicím výroku roz. 
.sudeČném. 

(Rozh. ze dne 27. února 1922, Kr 11 181/21.) 

Ne j v y Š š í s Ú' II d jako soud zruš'ovaCÍ" zavrhl Po ústním Učení zma
teční stížnost obžalovaných ruD' mzsudku lichevniho soudu při zemském 
!t:estní,;, ~oudě v Brně, pokud jim byli stěžovatelé uznáni vinnými .pl'e
CInem retezoveho obchodu dle § II čís. 4 lich. zitk. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Neprávem vytýká stížnost rozsudku zmatek dle § 281 čís. 5 tr. ř. 
.,:ll'Otož,e prý pro-ti předpisům § 260 čís. 1, § 270 Č. 6 - správně čís. 4 tr. ř: 

ve ;,ýroku, kterého s k u tik u se 'obžalovaný dopustil. Z P'Ou-
7rr;if~~~~0\~': zakona repf{rdukirjícího výroku, že »provozoval obchod 
I, " .. n~lz':. prý seznati" v čem skutek zažalovaný a předmět 'Odsou

emlcl.zalezel, COž b~ se byllo, stalo tím osudnějším, kdyby soud, po
r,r"/R21~t,;aeíile, .p~ava § 267, tr. L, byl uznal stěžovatele vinným pouštění se do 
> lezto by ncbyvalo. možno posouditi totožnost skutku zažalovaného 

• 
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se skutkem, předmět odsouzeni tvořícím. Nehledě k tomu, že ·by tu 
nepřišel v úvahu zmatek dle § 281 čís. 5, nýbrž zmatek dle § 281 čís 
tr. ř., ježto PJOifušení pfedpisu § 260 čÍs. 1 tr. Ť. výslov1ně ohroženo' 
zmatečrrnsti-a zmat@k---z.,v.l-á&t-rn------.:--\'-y-l-uóu-j-e-- .d.ov_nlá\rání . . se. 
zmatku § 281 čís. 5 tr. ř., sluší vytknouti, že stížnost mylně vykládá si 
předpis § 260 čís. 1 tr. ř. Jest ovšem .pravda, ž" výrok rozsudečný musí 
obsahovati označení skutku, jehož se .G·bžalovaný dopustil, a že 
označení trestného činu, jejž skute!k ten, o-podstatňl1je, by předp-isu 
čís. 1 tr. ř. nevyhovovalo. Než z toho nevyplývá ještě, jak n"'wi:rlč"i~ 
tomu předpis § 270 čís. 5 vedle předpisu § 270 čís. 4 tr. ř., že 
musil býti ve výrolcu ro.zsudkovém přímo dle všech svých kn"kr'ch,ich 
olcc.)ností specialisován. Tento úkol připadádůvodúm, tvořfcím s 
rokem rozsudkovým jediný celek. Předpis § 260 čís. 1 tr. ř. slouží, 
tak jako obdobné předpisy § 207 čís. 2 a § 318 tr. ř., toliko in 
sování skutku a sluší pojmouti do výroku rozsudku bližší okolnosti j 
jen P!otud, pokud třeba, by skutelk byl zřetelně oznaČ0n, t. j. tak, 
možno byLo' bezpečně jej rozlišiti .od jiných trestných skutků 
druhu, aby odsouzený uchráněn byl před nebezpečím opětného 
zení pro tentýž skutek. Předpisu § 260 čís. 1 tr. ř. však úplně vvhn'JP."o 
j':!st v napadeném rozsudku, byť i čilnnost samu označoval jenom 
zákona ja1ko provlo·zování řetězového obchodu, ježto označuje 
'možno přesně dobu spáchání, os-oby na 'obchodu s(tčastnené, 
potřeby, s nímž· nezákonně bylo obchodováno. Zcela zbyte6ná jest 
ností vyslovená obava pm p<řípad Š 267 tr. ř., ježto i teMa, kdyby 
soud shledal ve skutku jiný druh pletich než obchod řetězový, to 
spíše, ano porovnání cel é II o obsahu obžaloby a rozsudku včetně 
důvody, tvořící po-dstatnou část ID,bou, bylo by ve směru stížností naZillb 
čeném bezpečně vyloučílo všeliké pochyby. Budi1- je,n ještě podotknuto, 
že ani okolnost, že zákon nedefinuje pojem obchodu řetězového, 
správnosti mzsudku ]lO stránce formální na závadu., ježto sP"Ci:llis.o'vání 
skutku v důvodech umožň'u-je vyšší stolici spolehlivé 
rozsudku. 

Čís. 749. 

RozhOduje dh" volného uv"ženi ,(§ 258 tr. ř.l, není soud obmezen 
melním postavením vypovidaiícího v řízení', takže i výpovědi po,de,<ře-.' 
lélto můwllo případě dáti vice viry. než-li výpovědi bezvadného 
svědka. . 

-lR.ozh. ze dne 28. února 1922, Kr J 1107/21.) 

Ne j v y Š š í s o n d jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném 
dání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku lichevního 
zemském trestním soudě v Praze, jímž byl stěžovatel uznán 
přečinem pletich dle I§ 11 Č. 4 zákona ze ·dne 17. října 1919, čís. 568 sb. 
a n. a přestupkem předražováni dle § 7 čís. 1 téhož zálmna. 

Dů vody: 

Výtce obžalovaného, že rozsudek jest z duvodu CIS. 3 § 281 tr. 
zmatečným, poněvadž Michal P., jenž koupil chléb patrně s 

prodeje, mi'lbýti vyslechnut jako obviněný a ne jako svědck, 

:<'"",i'vnení přiznati ,nelze. Nehledíc k tomu, že P. koupil chléb pro svou 
rodinu a ne na prodej, jak se stěžovatel domnívá, zakládá 
důvod jen při hlavním přelíčení nastalé porušení předpisů 

T~~~!frii~~l~'v~-yÝ-jJočlťaných výslovně v čís. 3 § 281 tr. ř. a o to tu nejde, an 
dle protokolu při hlavním přelíčení přečtěného, do přísahy vzat a mimo 
"úbec při hlavním přelíčení slyšen nebyl. Ostatně pouhé dodatečné 

fodezřívání obžalovaným, když dříve nikým nebylo uplatňováno, ani 
nebylo uznáno, ani nějak~rm procesuálním stihacím aktem stě

leslleno, nestačí,. aby P-ovi odníti mohlr cbar~kter svědecký. Ale mimo 
to. soud svým volným uvážením, nejsa obmezen formelním 
postavením vYPlo·vídaiícího, nýbrž jen na základě jeho věrohodnosti, takže 
i výpovědi rodezřelého případně více víry dáti může nežli výpovědi ji-
ného,svědka, . 

Čís. 750. 

. Prohláš,en-li rozsudek v přítomnosti obžalovaného, nelIí zachována 
284 tr. ř_ tím, že byla zmateční stížnost vznesena protokolárně 

oklresního soudu stěžovatelova bydliště, nebyla-Ii soud~m tím zaslána 
vzál[Oflllé lhůtě soudu nalézacímu. 

(Rozh. ze dne 28. února 1922, Kr II 136/22.) 

e j v Y S š í s -o u d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zase
stížnost oMalované do usnesení krajského SOudu v Novém: Jičíně 

18. ledna 1922, jíma. byla odmítnuta jeji zmateční stížnost de> mz
krajského jaků nalézacího soudu v Novém Jičíne ze dne 21. pro-

1921, jímž byla 'uznána vinnou zločinem krádeže p,odle §§ 171 a 176 
'. ""."'" a) tr. zák. 

Duvody: 

Podle protokolu o hlavním přelíčelllÍ ze dne 21. prosince 1921 byla ob
:·žaLio.',ar,' ,o-so·bně přítomna při tomto přelíčení i při ústním prohlášení 

ChtCla-li tudíž ohlásiti v čas zmateční stížnost do· rozsudku 
tohoto, měla dle jasného a určitého ",nění prvého odstavce § 284 tr. ř. 

. učiniti tak u nalézaclho s·oudu, totiž II krajského soudn v Novém Jičíne, 

. do tří dnů p'o, prohlášení' rozsudku, pokud. Se týče měla vzhledem na třetí 
odstavec § 6 tr. ř. ve zněn" zálkona ze dne 20. července 1912, čís. 142 ř. zák. 
rostarati se o to, aby zmateční stížnost, nepodaná přímo· u soudu nalé
zacího, byla v oné třidenní lhůtě podána púště k dopravě pro tento soud. 
Padle druhého 'D·dstavce § 81 tr. ř. jest oVŠem ten, komu rozhodnutí ně
kterého soudu doručeno bylo mimo obvod okresního soudu, nacházejícího 
se v sídle soudu tohoto, oprávněn, v"nésti opravné prostředky do roz
hodnutí toho u okresního soudu, který byl za doručení jeho dožádán' to
hoto zákonného předpisu 'však' nelze zde 'užíti, ]l!oně'vadž jak bylo. ~ve
deno, rozsudek, stěžovatelkou v odpor vzatý, byl jí ústně prohlášen 
II soudu nalézacího, nikoli písemně doručen. Ohlášení její zmateční stíž
nosti zůstalo, jalk ze spisů trestních jest vidno, až do 28. pwsince 1921 

Q,kresniho soudu ve F., takže teprve to·hoto dne, ne-li později, dáno bylo 
Trestnl rozhodnutI. IV. 8 
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na poštu za účelem d'opravy k soudu nalézacímu. do Nového Jičína. Dne 
28. prosince 1921 však již dávno uplynula třídenní zákonná lhůta k ohlá
šení zmateční stížnosti, :pročež slo,ud nalézací dle § 1 čís.' 1 zák,ona ze dne 
31. prosince 1877, čís, 3 ř. zák. z roku 1878 právem odmítl zmatečuí stíž
nost jako op:oz.denou. SteZ"ov'3.1elIUi--maYfiČ-I\Yi'Cll;--že se- n'evy"zná v zákon
ných předpisech o Ihútách, neboť jednak neznalost zákona nemnlouvá, 
jak v9.s1ovně uvedeno jest v § 2 obč. zák., jednak mohla požádati II soudu 
ústnč za vhodné poučenÍ, Okolnost, že zmateční stížnnst ,ohlásHa II okres
ního so-udu ve F. ústně do protokolu již 23, prosince 1921 a že protokol 
zůstal bez její viny Je,žeti II tohoto okresního slo-udu, jest v tomto řízení 
nerozhodna. 

Čís. 751. 

V nabádání, by mařen byl soupís majetku, jest sPatřovati přečin dle 
:§ 31\5 tr. zák. 

{Rozh. ze dne 2. břcz,na 1922, Kr II 328/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zruš-ovací. za~rhl po ústním Jí,čení zma
teční stížnost obžalovaného do ro-zsudku zemského soudu v Opavč ze dne 
31. března 1921, 'jímž byl stěžovatel uznán vinný'm přečinem proti ve
řcjn6nm pokoji a pořádku dle § 305 tr. zák 

Důvody: 

ZnJateční stížnost, která se dovolává jecjině zmatečního důvodu čís.> 9 
lit. a) § 281 tr. ř., usiluje různými- námitkami a protiúvahami vyvrátiti 
zjištění nalézacíllO sondu, že výroky, o něž jde, byly učiněny, že ·to byl 
stěžova(el, který j,c učinil, že stěžovatel jimi vyzýval, podněcoval a svésti 
hleděl k neupo-slechnutí předpisů o soupiSU majetku, a že stěž,o-vatcli' šlo 
10 to, aby akce soupisll jmění 'byla stěžována a mařena. Dovozuje, že pro 
možnost mýlky a, ježto si svědci výroky nesepsali ihned při schúzi, nemělo 
býti uvěřeno svědkům Františku O. a Františku li., že při schůzi, již se Sú
častnilo asi 400 osob, nebylo lze zjistiti, kdo jednotlivé výro!ky učinil, že 
jmenovaní svčdci stěžovatele z dřívějška lfezna1i, že vývodními svědky 
je prokáúno, že stěžovatel neučinil výroků, jemu za vinu kladených tak. 
jak je nalézací soud béře za zjištěny; dále, že vÝr!oky, .o něž jde, neob
sahují vyzvání k neuroslechnutí předp,isů o' soupisu jmění, že v nich není 
než kri{ika správním úřadem voleného zpltsc-hu ,provádění s-oupisu; že 
zejména výrok, že nechtějí míti ničeho společného s čs!. státem a že sou
pisem nebudou podporovati čsl. stát, byla pouze pohnut!k!ou pro změíío
vací návrhy, které učinil řečník, čehož důkazem je, že po tomto výroku 
byl navržen jiný způsob soupisu; že proto nelze mluviti o úmyslu, stě
žovati a mařiti ,akci ~oupisovou, a že dův!o.cty, které uvádí rozsudek pro 
tento úmysl řečníka, neobstojí. Avšak takovýmito vývody neprovádí 
stÍ'Žtnost ani dovolávaného, ani' žádného jiného ze zmatečních důvodů, 
v § 281 tr. ř. vypočtenych, nýbrž brojí pouze, - místo, aby vycházejíc 
ze skutkového děje nalézacím soudem zjištěného. dokázala nesprávno-st 

. jeho právního posouzení nalézaCÍm soudem - zp-ůsobem Dříčícím se 
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,s, );;;8 tr. ř. proti s!kutkovirm zjištěním a v těchtoh pro-ti ?ře~V~dč~ní)nal~
~''''-~1 ~oudu jemuž V~71uadnč přísluší dle v101né o uvazovam vscc 1 V\-'-
zaCl>10 , , . I' - kt . ·k t" t' dl' 

. síe,dkli hlavního. přelíčení rozhodovati, ~~uI'a 1 t~ ~. era St"U el~nos '1 Je o (dU-
_' ~·l· ;nic. Do oboru skutkové - zjlS ovaCl cJTInos 1 na czacl W sou u. --;o;-fl-n-a- Cl1 ---- -- d . k •. 
;padá však zejména také v:Ý'r,~~( naltza~~ho so:, v~\o, to;, ť.!~ kr~zum~tl Je~t 
tornu kterému -'prokvu, a co Jl~2 n: UV~l. LI'amys e,. ne o lt t 'Iomu)o \:'}: 

1 dospívá soud VOln}'1ll uvazemm UDS ovu proJevu, os a "11110 c lOvam 

rOl(Urvího a všech Ic1kolností, projev podmiňujících a doprovázejících. Budiž 
m tU\ Cu podotčcno, že to, co nalézaeí soud zjišluje ohledně stěžovatelova 
k om h "'tV

' h . I 'k' , 'sIn nevyčerpává celého obsahu a rozsa II Z]IS enyc Je 10 VYTO -u ~ 
um

b
, I v' c'ta: »že nechtějí míti s československirll1 státem ničeho sp<o.le.č-

ne o . ., k" h 'ť" 1 ného«, ,pokud ~e t-;VTče »že oby vatelstvO
b

Je
d 

nemec
d 

c, ze nt~e~ ce k ,111ltl't11lCe 10 

s ,olečného s Cechy' a že soupisem ne II ou ~~ ~orova : ce~ JI ~ a"> ?'o
Pk u-J'e zřeJ'mě k úmyslu stěžovatelovu, o-trasÍl a ZVIklalI pravnnm a 

II a2J ". .. t 't . h ' . 
mravními náz1o-ry poslllch~čú o tbc-m, lelU; JSOU Pb?Vlll?ll s a Ut'. J~kOZ ~sou 
,občany; tedy k všeobecl1:m.u, a ~tral dmmu p'o .. !zc.l11 .: pro l~a o~l1lel11u, 

emravnému jednání. Namltka, ze rozsudek zJlsfu]e, ze SOupl-sova a~ce 
a .ll "I'o-na nebyla, jest nemÍstná, ježto stěžovateli se klade pouze z.a vmu, 
zma v I t'" , 't' 
v mU jednalo o to, aby tato akce by a z ezovana a marena,' a ze 1111 
ze se , . I d'l - I h t' "d' o . • , Vyz~rval, ,podněcoval a sv~~tr h, c.~ K, ~.eupos ~~ nu 1 pre ~lSU -o S'~UPIS'L 
majetku; nikolh, fc zamysleny ]lm ucmek tez nas!~l.; za-~~~ ': ~' 3,~5 
tr. záik. lter'Ozeznává, zda měla činnost pachatel?va ucmek..,.,chl mc; S!lZ

ost dovolává se konečně zákona zc dne 21. prosmce 1867, CIS. 142 r. zak., 
II rávně § 117 o,dstavec prvý ústavní listiny, že každ}T mi'Jže v mezích 
~~kona projevovati mínění, než be:důvodně, !ež~o dle zjiš!~ní, nalézacíh,o 
so-udu projevy stěžovatelovy vyboc!1y z mezI zak{)lla, smeruJlce ku zte
tóvání a maření, to jest k {úmyslnému veřejnému) rušení souplsové akce, 
tedy k činu, který dle § 12 vládního nařízení ze dne 19, břcZl1a 19 J 9, 
čís, 126 sb. z. a n. (z-ákona ze dne 2,0. března 1919, čís. 143 ~~. z. a n.) > -

ohledně soupisu mincGvaného a nezpraao-vaného zlata a stnbra, zlatych 
a stříbrných milicí a cizozemských peněz - a dle § 10 zákona ze dne 
29 června 1919, čís. 369 sb. z. a n. - ohledně soupiSU nemovitostí - tre

-st~ií soudy jako přesvullek vezenim od 6 neděl do 6 měsíců neho peněžitou 
pokuto'll od 500 K do 2000 K aneb,o společným uložením obou trestil. 

Čís. 752. 

Pokud jest lesní orgán oprávněn použiti zbraně. 
Souběh přečinu dle § 335 tr. zák. a přestupku dle § 431 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 2. března 1922, Kr II 383/2Ll 

t~ ~ j v Y š 'š í s o TI d jako s-oud zrllš,ovad zavrhl po ústním lí-če,nÍ Z111&

teení stbnost obžalovaného do rozsudku zemského soudu v Opavě ze 
dne 25. dubna 1921 jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem ]Jfoti 
bezpečn'c-sti života cÚe § 33@tLoZák.a přestupkem proti bezpečnosti těla 
dle § 431 tL zák. 

D II vody: 

Zmateční stížnost dovolává se zmatečních důvodů čís. 5, 9 lit. al. 
čís. 9 lit. b) a čís. 10 §.I 281 tr. ř., správně - jelikož napadený rozsudek 

" 



výcoku '0 okolnostech rázu, v § 281 čís. 9 lit. b) tr. ř. vytčeného, neabsa 
huje a stÍ'žnost pu stránce hmotněprávní jen ·dokazuje, že zejména vzhle
dem k omylu stěžovatelovč tu není subjektivní skutklové povahy trest
nfch činů, jimiž stěžovatel byl uznán vinným - jen zmateóních důvodů 
čís. 5",,-ČÍs..JLliL.aL§...28LtLL-",,(LsíLánce~hmotnčprávnJ dovozuje "'~W,,[,~~ 
že známky skutkové podstaty přečinu dle § 335 a přestupku' dle 431 
tr. zák. uejsou d'ány, jelikož stěžovatel - používaje zbrauě - jedna'k 
dle instrukce ,proíl závazné předpokládal, bYf snad omylem, oprávněno'st 
a přípustn'0st po>užití zbraně, jednak jednal v nutné obraně proti 
na jeho život, jednak pro p'0děšenÍ, strach a lekuutí nemohl si býti vědom" 
že z mezí nutné obrany vykročuje. Než vývodY stížnosti jsou právně 
p!o'chybny. Otázku, zdali výnos pruského ministerstva pro 
velkost~tky a lesy ze dne 8. srpna 1919, čís. 9823 pozbyl dne 1. i, 
1920 - tedy před činy, o které jde - platMsti, dle § 2 vládního nanzení 
ze dne 11. března 1920, čís. 152 sb. z. a n., možno ponechati nep'0všimnutu, 
nebo! stížnost cMpe obsah tohoto výnosu a poměr jeho k zákonu trest
nímu nesprávně. Výnos nemohl rozšířiti podmínky, za nichž lesním " 
dačům a hlídačům ustanoveným pro službu honební příslUŠí právo D01l7.I"·· 

zbraně, kteréžto právo ustanovením § 2 lit. g) tl'. zák., § 54 cís. patentu 
ze dne 3. pwsince 1852 čís. 250 ř. zák. a § 3 nařízení ze dne 2. ledna 1854 
čís. 4 ř. zák. obmezeno jest na případy n'ntné obrany. Vždyť " 
tohoto, zákonem obmczeného práva, i na jiné případy mohlo by se 
jen zákonem. Výnos také práva toho nerozšiřuje. Výn'0s poukazuje 
slovně k tomu, že dle zákona ze dne 31. března 1837 a dodatku k tmnll'to 
zálmnu má se zbraní použíti pouze, pokud je toho potřebí, aby 
škůdci při čin n é m o d por u ne bon e bez jl c č n Ý ch v ý h 
k á e hby1i učiněni neškodnými, a poučuje pouze lesní a houební 
níky, že se od nich nežádá, aby příliš úzkostlivým šetřením předpisů 
vydali v nebezpečí svůj vlastní život, dále, že útek' škůdce - neposlech
nuvšího vyzvání, aby zůstal státi - jl ř i v y s kyt nll t í sej i n Ý c 
o k o I no stí pod e z řel Ý ch opravňuje k domněnce, že škůdce po-' 
užije útěku k lo,pětnému útoku nebo činnému odp'0ru, konečně že úředník 
v takovýchto případech smí použíti střelné zbraně zrovna tak, jak to 
bylo přípustným dle dosavadních předpiSŮ, když škůdce na útěku střelnou 
zbraň ne'0dloží nebo zase se jí chopí a dle z v I á š t n í c h o k o I n o stí 
pří pa d u v neodložení nebo novém uchopení střelné zbraně shledati je 
bezlHlo,středně hrozíci nebezpečí pro tělesnou bez
peč n o s tne b o' ž i v'o t lesního a honebního úředníka. Nezapovídá! 
tedy výnos ani dle dalšího svého znění - jak stížnost mylně tvrdí _ 
hajnému p'0užiti zbraně výhradně tehdy, kdy pytlák uteče, zaneohav zbraň 
na místě, nýbrž p'0dmiňuje i sám použití zbraně tím, že hajný z celé si
tuace dle zvláštních okolnosti případu musí důvodně míti za tb, že 
pytlák, byť na útěku, bezprostředně nhrožuje tělesnou bezpečnost nebo 
živ,ot hajného. Budiž připuštěno, že bylo služební povinností stěžovate' 
lovou, brániti útěku phstižených škůdců; než odvrácení útoku těchto 
škůdců práva majitele honitby ohledně zvěře a práva (§§ 93, 212 tr. zák.), 
zabezpečiti se osobou skůdce nebo brániti jeho škLldným úmyslům, ne
j]o,žaduje činů, směřujících proti tělesné bezpečnosti nebo pro ti životu 
škůdců; takové Činy jsou beztrestny jak dle zákona, tak dle zmíněného 
výnosu jen pohd, p'0kud jest jich potřebí k odvrácení útoku škůdcfJ na 

Jl7 

nebo tělesnou bezp'ečnost stěžovatelovu. Nelze proto přisvědčiti ná
hledu zmateční stížnosti, že Vv to~, ~e ~:ěž~vatel ip,roti ~.~nu T-o\~i a Anto~ 
nínu !Vl-ov i, v lese Se zbr8neml PTlstlzenym, stnlel, lIZ o sobe shleda!1 

. spadající do rámce instrukce stěžovatelovy, totiž zmíněného 
,--'jv·;ý~:n:~o~~s~u:". -fí~;~,;·~i,~ ii·~ -Ii pak StílAlDSt zdompělého o,bsahu instrukce, že sič

žc>vatel , byť omylem, předpokládal oprávněnost a přípustnost použití 
zbraně proti pytlákům jižpmto, že nezamechali zbraně na místě, 
či přes vyzvání je ne odllDdili, dovolává se tím pouze omylu 
ohledně dovolenosti čim\ tělesnou bezpečnost a živ,ot iiných osob 
ohrožujících a pošlcozujících, tedy neznalo'sti trestního zákona, která však 
dle §§ 3, 233 tr. zák. odpovědnosti nesproštuje. Nelze dále přisvědčiti 
sHinosti, tvrdí-li, že rozsudkový~ výrok přiznává stěžovateli, že byl pod
niknut bezprávnSr útok na jeho život, ani, d·ovozuje-li dále, že přistižen}" 
ipvtlák, dokud neodloží zbraň, zůstane nebezpečim pro živo,t toho, kdo je 
,pfekáikou provedení trestných úmyslů pytlákový~ch. Nutná oorana před
pokládá nikoliv pouze útok možný, nýbrž útok podniknutý nebo, bezpro
středně hrozící. Rozsudkový výrok pak zjišťuje pouze, že stěžio,vatel je 

i II II Ý m, ze v y k r D čil z hranic ,obrany, nutné k odvrác'ení bez
právného útoku na jeho život, aniž se vyslovuje o tom, byl-li tu takový 
útok či nic. Než nesprávnost tvrzenr stížnosti je bezvýznamnou, je1ik'o,ž 
zákon propůjčuje ptáv.o 'Obrany jak ,prlO'ti skutečnému, tak i proti domně
lému, útoku. V tomto směru rozhodovací důvo dy, které uvádějí jednak, že 
není dokázáno, že T-em nebro, jiným pytlákem bylo na stěžovatele stře

nebo že T. bral pušku v pohotovo,st proti stěžovateli, jednak že 
dp7o'\fateemusil si býti vědom, že je mro,žmo, že T. a M. vyzvání, aby za-

zbraně, snad přeslechli nebo mu nepono,zuměli, - zjišťují, že stě
žovatel (v době, kdy vystřelil pmti T-ovi) obával se útoku a použil zbraně 
k.ddvrácení (domnělého) útoku, že ale při tom jednaje nedbale, vykročil 
pro.lPoděš,ení z mezí nutné 'Obrany. Správně sice k tomuto vý-roku :r..alé
zadho soudu pODotýká stížnost, že co do, vykročení z mezí nutné obrany 
nelze srovnávati míru útoku a míru obrany výhradně dle objektivniho 

,jejich významu, nýbrž že dl'užno přihlížeti též k duševnímu stavu osoby, 
na niž se útočí, a že vykročení z nutné 'Obrany je trestným jen za,pod
mínek §§ 335, 431 tr. zák., tedy ien tehdY, mohla-li tato lo'soba, ačkoliv na 
leiíduševní ú>kony účinkovalo poděšení, poznati, ŽC k odvrácení útoku 
buď vůbec nebylo zapotřebí obranných činů, neb alespoň nebylo zapo
třebí oněch činů, jež osoba tato předsevzala. Než tu zjiŠťuje nalézací soud, 

si lobžalovaný přes poděšení své vzhledem na jakos~ své pušky a na 
>·Kr:at1<ou vzdálenost mezi ním a T -em musel býH vědom tono, že jeho jed

(výstřely na T -a) může zp.ůsobiti nebezpečí pro ž i v o t T-ův; ČÍmž 
jak vyplývá z následující věty, že bezpečnostni poměry na 1ilučínsku 

nebyly talkové, že lesní zřízenci se mohli považovati za oprávněné, aby 
'neb 0'Zb7ojené osoby ihned z a s tře I i I i, jakmile Se :objevÍ -

nalézací soud zřejmě zjišťUje, že stěžovatel si byl vědom, že předse
jím činn, ohrožqjíc,ího ne toliko tělesnou bezpeč

st, n Ý b r Ž ]J ř í m o ž i v o t dcmnělého útočníka k ,odvrácení domně
útoku nebyl'o, zapotřebí. Nalézací soud ~odvozuje tento výrok z před-

••..•.• ~~~~~.~:", že lesní p'ersonál byl v přesile, že pytláCi byli obklíčeni a že proti 
stáli lesníci; vesměs 'Dsvědčení a zkušení, v 1J!osicích příznivSrch 

"">+<'oh Dpíraje výrok patrnč též <O dříve uvedené zjištění, že stěžo-

• 
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vatel si musel b~~ti vědom, že T. a M. vyzvání, ab:sr odhodili zbraně, 
přeslechli nebo mu neporozuměli. Vl,tka stížnosti, že V1,TOI<

soudu je zmatečný dle čís. 5 § 281 tr. ř., jelikož nejsou uvedeny dŮ'7orl" 
pro--vyrok, ze Stez.o-:vcrtci"'p-re-s-siradra---j-e-knutí--rn-ohl- zadIGvaii--klil1 a ns"i'cF 
čiti poznání normálnímu člověku za duševního klidu vlastní, 
zřejmě bezdůvodná. Snaží-li se pak stížnost dalšími vSrvody QUlmZan, 

stěžovatel nebyl tohoto pozl1'ání v kritidkém okamžiku scho·pni'Dl a 
ným býti ani nemohl, brojí tím pnuze, a to dle §§ 258, 288, čís. 3 tr. ř. 
přípustně, proti zmíněnén~lu zjištění, neprovádí tím však DO zákonu 
dovolávaného zmatečniho důvodu čís. 9 lit. a), ani žádného jiného z 
vodů, v § 281 tr. ř, vypočtených. 

Co do přestupku dle § 431 tr. zák. dovozuje stížnost, že veškeré 
rállY, které stčž!c,vatel vypálii proti pytlákúm, dlužno pokládati za 
notné jednání, z něhož vzešla smrt T -ova, takže souběh deliktů § 
a I§ 431 tr. zák. není odúvodněn. Než stížnest jest i zde na omylu. 
jíž T. byl usmrcen, byla mířena proti T., rány, v nichž 
shledává s!kntkovou podstatu § 431 Íf'. zák., byly mířeny proti Antnl,í", 
Mrovi; činy, nalézacím soudem rúzn~'m zákonům podřaděné, 
tedy pmti různým osobám a byly i časově a dle směru, jímž bylo 
'Od sebe odděleny; nebyly tedy částmi jednotného jednání, nýbrž 
nými činy. Že stěžovatel nevěděl, že klesající k zemi T. je raněn na 
že myslel a že mohl míti za to, že T. se pouze kryje, tím spíše, 
druhý pytlák zbraně neodhodil, ne.přichází v úvahu co do ran nníi'el1vr} 
z a M>-e m. Tvrzení, že druhý pytlák M. nedal se na útěk, příčí 
nalézacího soudu. Vzhledem k tomuto zjištění nebylo tu ani př,edIJoJ,'la,iu 
instrukcí pro po,užití zbraně stano,vc'nýcb, ani předpokladů nutné 
dle zákona. K vývodům, že stěžovateli nemohlo býti povědomo, že 
nami ohmžuje také život jiných o~ob, že stěžovatel si ani nemobi 
domili takové nebezpečí vzhledem k poděšení, v nčmž jednal, nelze 
zřetele, ježtrv se .příČí zjištěním nalézacího soudu, že stčžovatel jednal 
předp.isu, že tu nebylo okolností PHl' domnění, jakoby M. chtěl útěku 
užíti k útoku, a že stěžovatel mohl nebezpečí poznati. Nebezpečí ran 
tělesnou bezpečnost lidí bylo dáno, kdyžtě rány byly vypáJeny 
nosnou Vjo;jenskou puškou - zbraní to se značn1o,u prŮbojní siloU' - v 
jině, kde lidé chodí nedale1ko silnice, k 5. hodině ranní, kdy na vel1kr,vi' 
Udé Hž chodí za svým zaměstnáním, nehledě ani k tomu, že 
ranami stěžovatelovými byl nepopíratelně ohrožen právě Antonín M. 

Čís. 753. 

Předražování (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
I zředěné mléko iest předmě.tem potřeby. 
Lichevní soud nemuže zhostiti se řešení otázky, zda jest splněna 

ková podst,ata obžalovaného trestného činu l(chevního, poukazem, 
čin odpovídá skntkové podstatě trestného činn nelichevního. 

(Rozh" ze dne 2. března 1922, Kr II 552!21.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako sond zruš!ovací vyhověl, po ústním 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku lichevního 
p,ři krajslkém soudu v Jihlavě ze dne 15. června 1921, jímž byla UU~aIU-,'. 
vaná podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěna z obžaloby pro přečin dle 
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ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a ll., zrušil napaden}T rozsudek 

a vrátil věc Drvému soudu, by ji zne-Vll pro'jednal a rczhodl. , . 
. Duvody: 

Zmateční stížrost uplatňuje dúvody'zmatečnosti čis. 5 a.9 a) '~u 281 
tf ř. NaJézací ~oud spr,ošfuje obžalovanou, o níž zjišťuje, že prodávala 
" dub'uu 1920 sbirané, tuku zbavené a vodou sil n ě z ř e d ě n é ml é k o 

~itr za 1 K, t. j. za cenu, za kterou jinak prodávají producenti mléko sice 
tuku zbavené, ale nezředěné, že jednala v úmyslu zisknchtivém - s odú
va.dněním, že mlékJo, značně vo·dou zředěné není více předměttm potřeby 
a že v tomto případě nemůže býti řeči o předražování také proto, že 
okresní soud v Jihlavě, neshledav, že obžalovaná při prodeji ml0ka jed
na,la v úmyslu, někoho poškoditi, neuznal ji Vinn\Oll ani přestupkem pod .... 
vodu, nýbrž jen podpůrným přestupkem § II čís. 1 zák. 'n potravinách, a 
vyloučil tím i m<;Jžnost odsouzení pro předra:žování; rozsudek je toho mí
nění, že i v případě dokázaného úmyslu poškoditi by bylo přír:ustno od
sóuditi obžalovanou poulZe Dro přestupek podv<odu, ni'koliv pro předra
íování. Toto odůvodnční osvobozujícíh'c, výroku jest právně mylné a zma

. tečné dle čís. 9 a) § 281 tr. ř. Především je nesprávní'm nábled rozsudku, 
že mlOka, značně. vodou zředěné, není více př"dmětem potřeby. Před
mětem potřeby ve smyslu § 1 zák. ze dne 17. října 1919, čís. 568 
sb. z. a n. jest každá věc movitá, která slouží přímo neb nepřímO' k ukcjení 
potřeb lidských a po,fřeb zVířat domácích. Jest pak ne$p'orno, že mléko 
slouží k ukOjení jak potřeb lidských, tak i p,otřeb zvířat d'omácích, a jest 
ta'k'é nesporno, že při tom okolnost, zda mlélvo· jest více uebo méně vodou 

,zře,děno, měří více l~ebo méně stupňů tuk'll, j,est naprosto nerozhodna. 
Nehol jest známo, že malým dětem v prvém roce musí se dávati mléko 
silně - v prvých měsících na příklad ze dvou třetin až z polovice -

.vod,o,u zředěné, a přece nepřesrává tato směs býti mlékem a tudíž před
mětem potřeby. Náhled lichevního soudu, že se tu o předražování nemúže 
mluviti, prolo·že obžalova,wn prodávané mléko bylo sHne vodou zředěné 
a přestalo býti předmětem potřeby, iest tudíž zajisté mylný. Rovněž ne
správným jest i druhý náhled rozsudku. Lichevní soud není povolán z'kou

'mati, zda čin, pro který na obžaLovanou byla .podána 'Obžaloba, tvoří 
skutkovou p'ovahu toho nob onoho nel'ichevního trestného činu. Ovšem 
ale jest jeho pov,nností v každém pHpadě, kdy byla podána obžaloba 
pro lichevní trestný čin, zkoumati, zda s'kutková ]Jovaba tohoto trestného 
činu zde jest dána bez ohledu na to, z·da jiný nelichevní trestný čin idecJně 
nebo realně s ním Ivonkuruje a také bez ohledu na to, zda Čhl sllad by se 
dal podřaditi jinému méně trestnému nelichevnímu deliktu (na příklad 

·v tomto případě .přestupku podvodu). Byla-li po.dána obžaloba pro vá
lečnou lichvu, musí ljchevní soud zcela samostatně tuto trestní věc řešiti 
a nemúže řešení to odmítnouti s poukazem na případné neli'chevní trestné 
činy. Pro ]Yowuzení, zda je zde ]l,ředražování čili nic, jest výhradně roz
hodným iPředpis § 7 Hch. ·zák.: nikoliv úvahy o. tom, zdali a které neH
chevní činy hy spíše přišly v .úvahu. 

Čís. 7.54. 

"Vtrhnntim« ve smyslu § 83, druhá věta, tr. zák. jest jíž po.uhé vkro
čení více sebraných lidí do cizího domn nebo příbytkn proti vůli opráv-
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něného; lhostejno, že stalo se tak způsobem slušným il že pachatelé n2. 
zamýšleli hájiti svého sonkromého zájmu. 

- ---------fR""k-~L:e-chn' -+'-bi'ezlla1922; Kr I 96122.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zruš-ovací zavrhl po ústnÍ-m líčení zma
teční stížnosti obžalovaných clo rozsudku zemského trestního soudu· 
v Praze ze dne 24. září 1921, pokud jím byli stěžovatelé mnáni vinnÝmi 
zločinem pOdle § 83 tr. zák. 

Důvody: 

Vytýkajíc vÝf'oku nalézacího soudu s hlediska jediného jí číselně up lat- . 
ňovaného důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. uesprávnost nřpd"u;"~ 
-po stránce objektivní, dovozuje zmateční stížnost, že zákon, PUU''-1Vd''': 
V § 83 tr. zák. slova »vtrhnutí«, 'které prý již dle svého, ~~~~~~I~:~~l,~:~ 
významu předpokládá jistý stupeň násilnosti a vkmčení 11 

na mysli z.cela zvláštní způsob vniknutí do cizího domu nebo P,,",,<T, .. 
tedy nikoli pouhé vkročeuí. Pojem zlo·činu dle 'S 83 II. tr. zák. 
v sobě d<kzmaleční sní;žnosti, činnost. kterou se ru'ší svolbodná držba 
oprávněného-o Úmyslu, směřujícího k takovémuto rušení držby v 
smyslu, prý však rozsudek neproikazujc, zjišfuje pouze společný 
obžalovaných, sbírati zbraně, za kterýmžto účelem vstupovali 
do příbytků držitelů zbraní. Tento hromadný vstup nelze .prý však sáM 
o sobě pokládati za známku vniknutí, jelikož vstup n ě k '0·1 i k a lidí před
pokládá zločin dle § 83 tr. z. ve dle vtrhnutí. Neprávcm pc,kládá 
dáte nalézací soud za bezpo'dstatnou skutečnost, samotným rozsudkem 
zjištěnou, že si obžalovaní jak při vstupu do příbytků, tak při žádosti 
o vydání zbraní počÍnalt slušně~ a· nOiVněž l1cprávem nepovažuje prý 
rozhodnou pohnutku, ze které obžalovaní zbraně žádali, totiž 
hlídek, aby bylo zabr-áněno případnému plenění cizími živly. Máť dle 
názoru zmateční stížnosti obojí okolnost rozruc·dnou důležitost aspoň pro 
zjišťování zlého úmyslu ·oMalovaných, kteří prý, činíce totéž. co činili 
v roce 1918, v době plenění. v zájmu udTžení klidu a pořádku a nejdouce 
za cílem, prospěti sobě samotným, nebo hájiti svého soukromého indivi
duelního zájmu. jak prý předpokládá § 83 tr. zák., byli přesvědčeni, že se 
nedopouštějí ničeho trestného. Bodohné svémocné zasahování občanstva 
v právomoc bezpečnostních orgánů by,lo pr-ý i v kritické době a zejména 
před ní odůvndněno poměry poválečnými a poměry, p-lynoucími z poli
tického převratu. Nelze prý tudíž arii po této, stránce klásti obžalovan~'m 
za vinu něoo, co bylo v jiných 'obdobných .případech trpěno. a je proto.' 
rozsudek dle názoru stížnosti nesprávným i ve směru subjektivním. Zma
teční stížnost je ve všech bodech bezpodstatna. Právně bezp!O·dstatnou 
je především námitka, že pojem »vtrhnutí" ve smyslu 'll 83 II tr. zák. 

.. předpokládá jakýsi zvláštní způsob vniknutí do cizíbo domu nebo příbytku 
a iistý stupeň násilnosti. Již v rozhod·ovacích c1úvodech rozsudkových 
dovozuje se správně, ž,e porušení dJomácího míru dle § 83 II tr. zák. na 
rozdíl od porušení míru pozemního ve smyslu § 83 I tr. zák., jehož poj
mo·vým znakem je arci vpád násilný. vyžaduje pouze vstoupení do cizího 
domu. neb'O příbytku (rozsudek mluví O ochranném kruhu dJomácího míru) 
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vS,slavné ncbo př'edpokládané vůli oprávněného (rozsudek mluví 
. přiléhavč o domnělé vůli oprávněného), při čemž podobné vtrhnutí 

lidí sebraných rovná se vniknutí jednotlivé osoby ozbrojené. 
Torúiú-o-j)távnímu ~výkla,cil~ výra~'uv »vtrl,lnu!í«~ neo?poruje, ani jeh? smysl 
etymologický, t~ !lm men", kdyztc, souzna,cne S tu,:to v:.:razem Je"sl~vo 

'»'vniknutí", lde!'e ~ee:a nepo<;hybne nevyz~duJe all! Jakehos~ Z~I~stlllho 
. způsobU provedem, hm mene, pak, aby' vyk~n, !emu, ,odpovIgaJICI, PPo-

'zen byl násilnostmI. VmknutI, vtrhnutI, k nemuz doslo ve vsech Jedno-
~fvýeh případeCh. Zjištěných rozsudkem a v němž nalézací soud shledal 
říslušný pojmový znak skutkové podstaty zločinu dle § 83 II tr. zák., 

Pdálo se dle rozsud!kovélro závěru vesměs pf'oti předpokládané vůli ,opráv
~ěných a bylo tím zároveň vyhověno požadavku, vyslovenému zmateční 
stížností v ten smysl', že skutková podstata naznačeného zločinu před
pokládá vkročení neoPTávněné, činnro,st nch úlkan, kter}'m se rUSi SV\]
bodná držba oprávněnélro. Bezpodstatnou je dále i námitka, že prý roz
sudek nezjišťuje (neprokazuje) ·úmyslu obžalovaných, směřujícího k tako
vému rušení držby ve smyslu trestním. Jak již zmínčno. vyslovují roz-
hodovací důvody TIQ·zsud!kové povšechně právní názor nalézacího so'udu 
správně v ten rozum, že skutková podstata zločinu dle § 83 11 tr. zák. 
vyžad.uje, pokud jde 'Ú p-ojem »vtrhnutí« pouze vstoupení do ocllianného 
kruhu míru domácího p.roti výslovné nebo dJomněíC {správněji předpo
ldádané) vůli oprávněného. Skutková zjištění rozsudková i1 k nim se 
pojící závěry pak dovolují bezpečně souditi, že nalézací soud ve způsobl', 
jakým se ve všech případech, na nichž dle rozsudkových zjištění brali 
účast stěžovatelé, bylo vst1oup,eno, vuiknuto. do jednotlivých ,příbytků, 
s'patřuie jednání odIJovídající záknnnému pojmu »vtrhnutí« ve smyslu 
právě naznačeného náZ!oifu právního.. To-mu -nasvědčuje .především 1'oz
sudk,oV~T závěr, dle něhož šlo vesměs o svémocné hrOlliélJdné zakročení, 
dostavení se více os'ob do oněch příbytků. osob to j.ednajících ve vzá
jemném 'vědomí součinnosti a v témž společném úmyslu, 'odebrati jiným 
osobám zbraně a náboje, k čemuž neměly práva ani zmocnění a které 
předsevzaly, opomenuvše vrchnost. 'o své újmě a ,při č'emž musily dú
vodně předpokládati a také skutečně předpokládaly, že zbraně dobrovomě 
Vl"dány býti nemají a také nebudou, a že onen způsob hromadného dosta
vení se oněch osob do příbytků držitelů zbraní byl volen, aby onomu 
vě'domě neoprávněnému p'ožadavku bylo dodáno důrazu. Konečně se zji
šťuje, že ve všech případecli bylo majitelům příbyt!ku, pokud se týče jich 

domácím naprosto nemožno, klásti již onomu hromadnému vnik
natí osob, na jednání súčastněných, účinně něja'ký odpor. Tato rozsudková 
zjištění nacházejí ve výsledcich průvodního řízení. v rozhodovacícb dů
vodech podrobně vyHčených, plnou· oporu; stejně podrobně a při tom 
veskrze připadne jsou tamtéž odůvodncny také veškeré z oněch skut
kových zjištění odvozované závěry, takže je námitka, že pry rozsudek 
»neprokazu1'c« úmyslu obža}ov,aných, směřujícího k trestně-právnimu 
rušení držby oprávněných, ne'o,dlrvodněna také tehdy. kdyby se dle svého 
slovného znění snad měla pojÍmati jako výtka; že rozsudku nedostává se 
v tom směru odůvodnění. Ostatně zmateční stívnost důvodn zmatku C. 5 
§ 281 tr. ř., který by tu v úvahu přicházel. formálně ani neuplatňuje. Je 
však samozřeimo, že, stačí-Ii k pojmu »vtrhnutk ve smyslu § 83 lItr. 
zák. již pc·uhé vkročení více se.braných lidí do cizího domu nebo příbytku, • 
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ač ovšem proti vúli oprávnčného, nesejde na t0111, počínali-li sotě 
lovaní při tom, jaik zdůrazňuje stížnost, slušnč', nel:ledě ani k 
v rozh('~ích důvndech f,Ů'zsudku, pokud se obírají obhajro-bou 
smyslu, vztahujícího se -árci k jich p.Qčínánr'-pn---shí(ťjfr'-zbY~fri1,-- pOllkcl~(Uje 
se na příslušná skutková zjištění rozsuclková způsobem, kter}- naSvt,Oc:uie 
poch~./bnos-tem nalézacího soudIti o slušilIo,sti onoho lJ'cónání, 
ty pak dlužno vzhledem k jednotlivostem, v (,om směru zj'štčným, ozna
čiti tím sp,íše za odůvodnčné, že tu v úvahu přichází nejen chování 
'Obžalovaných samotných, nýbrž i pcčínání ostatních sp'Olupachatelů a to 
ať jde o vstup do jednotlivých příbytků, ať o chování se při sbírání 
zbraní. Nalézací soud uvéřil sice dle rozhodovacích důvodů zodpovídání 
se obžalovaných, dle něhož hleděli si zbramě 'Opatřiti ke konání ooeal1-
ských hlídek v době hornické stávky, aby se na j,ejí účet nedály ne'pn.< 
stojao'sti; než rozsudek dospívá ke správnému závěru, že tu jde ien 
D mc,tiv činu, pro posouzení jeho tr,estnosti nerozhodný a že smčrf)
datným je pouze čin sám a jeho, provedenÍ, Toto právní hledisko nalé
zadho soudu nalézá v doslovu § 83 tL zák, plnou 'o'poru, je tudíž 'h"Ull"a, 
stížnosti, že prý šlo o okolnost rozhodné důležitosti pro zjištění 
úmyslu obža[,ovaných, právně bezpodstatnou, Po stránce subjektivní vy-' 
žaduje se ke skutk'Ové ,podstatě zloónu dle § 83 II, tr, zák pouze pa,eha
telovo vědomí že vniká do cizího domu nebo příbytku ,proti vůli opráv-, 
'nčného, a vůl~, vy'k,onati tam násilí, v zákoně blíže naznačené, V 
sudku ziišťuje se oboje zPůs'Obem, zákonu pinč odpovídajícím, S ,,,1 __ ,_ 

lllediska pozbývají však jakéhokcli významu i další vývody, v 
zmateční stížnost poukazuje na 'cdálosti z roku 1918 a se __ n <1V01n,,,, 

poměry poválečné 'a na poměry, plynoucí z politického převratu, 
se zejména, že trestné činy spáchány byly dne 12, prosince J 920, 
v době, v níž 'Od zakončení války a od státního převratu uplynula jíž 
než dvě léta, Nepřípadným je kc.nečně důraz, který v těsném sOll!ell; 
s předchozími námiťkami klade stižnost na 'Okolnost, že obžalovaní nesle
dovali cíle, prospěti s'Obě samým, hájiti svého sonkromého individuelního 
zájmu. Právní názor. z něhož při tom stížnost vychází, nenachází -op my 
v trestním ustanovení § 83 jr, zák, j.ehO'ž se V, tomtO' smčru stížn'D'stdovo
lává, Otázka, zda jednal pachatel ve vlastním zájmu či v zájmu cizím, 
přichází v úvahu teprve při výměře trestu dle Sl 84 tl', zák, rozsudek.: 
na\(, jímž trest vyměřen byl všem obžalovaným dle první sazpy fOrLUll). 

§ jako púvodcům násilnosti, dovozuje stmčně, ale vzhledem k příslušným 
skutkovým zjištěním případně, že všichni pod'nikli a prováděli čin, přcd
sevzatý ve vlastním zájmu, nikoliv tedy jako pomocníci činu, spáchaného 
jinS'mi a Jako jejich nástroje ve smyslu druhé věty citovaného §, Je tedy 
námj.jka bezpodstatnou, i pokud. by snad v ní spatřováno býti mělo 
uplatňo,vání ,důvodu zmatku čís. II § 281 tLř" jehož se však 
číselně nedovolává. 

Čís. 755. 

Povinnosti zodpovědného- řidiče posunování a iedn'Otlivých 
vaču. 

(Rozh, ze dne 4. března 1922, Kr II 563/21,) 
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Ne j v y Š š í s o II d jako so'ud zrušovací zavrhl po ústní-m líčení zma
teční stížnost obžalovaných Karla K-a a tlynka S-a clo rozS'udku kraj
ského SOLldll v Mm, Ostravě ze dne 17, červ-na 1921, jímž byli stěžovatelé 

:~-~ITZI""rti'-vi'{iI1ýrrli· přečinem dle §§ 335 a 337 tl', zák, 

Dů vody: 

Zmateční stížnost obžalovaných dovolává se zmatečníclt dův-odů č[s. 
5 a čís, 9 a) § ,281 tL ř,; je v obou směrech bezdůvodná, Zmatek dle 
§ 281 čís, 5 tL ř, shledává stíŽEo,st v rozporu soudního výroku, že stěžo
vatelé jsou vinnými přečinem dle § 337 tL zák, s posudkem znolce, který 
prý udal, že stěžovatele zavinění nestihá, že žádný z nich za nehodu 
neza.dlJovídá-, ježto nejsou přl r:osunováni zodpovědni stěžovatelé, nýbrž 
vlakvedoucí, jehož povinností jep'Osul1ování říditi, dále ve výroku, že 
ti, a S, neměli býti za vo,zy, Než výtka je pochybená; zmatek § 281 čís, 5 
tL ř, vztahuje se jen na výroky skutkově zjišťo'vací, kdežto zmíněný 
soudní výrok je výronem právního hodnotění Zjištěných skutečností nalé
zadm so,udem; výtka jest však zároveň zřejmě nesprávná, jeli\:ož dle 
směrodatného v tomto ohledu protokolu 'D' hlavním přelíčení posudek 
znalcův uplati1ov.aných údajů noo'hsahuje, vyjma větu, že v tomto případě 
zodpovídá vlakvedoucí, kterážto vEta však - 'jak plyne z ostatního 
obsahu znaleckého posudku - nedotýká se pcmčru řidiče posunování 

. k stěžovatelům, nýbrž vztahuje se na otázku, zda byl zodpovědným 
řidičem posunování v pří-padě, -o ,který jde, výpravčí úřec1i1ík či vlak
vedou-cL Vývody k této výtce přip-ojenými uplatňUje stížnost věcně zma
teční důvod čís, 9 lil, a) § 281 tr. ř" jehož se i číselně dovolává dalšími 
svými vývody, dov'ozujíc celým, svirm obsahem, že schází v phpadě obou 
stěžovatelů objektivně a subie1ktivnč skutková povaha přečinu §. 335 
pokud se týče § 337 lL zák., totiž, že tu není ani příčinné souvislosti mezi 

. jednáním, pokud se týče opomenutím stčžo,vatelú a nastalon nehodou, ani 
trestné nedbalostistčžovatclů, totiž předvídání jich, že mo'hou způsobiti 
nebezpečí py,o život, zdraví nebo bezpečnost těla lidL Než vývody siíž
nosti jsou v ,cbou směrech IPochybeny, Poranění Stanislava l-I-a bylo dle 
zjištění nalézacího soudu následkem silného náraZ'U vlaku 2339 na garni
turu 5 vc,zů, které l<vlaku měly býti připoieny; tento náraz (srážka) 
nebyl by se stal, kdyby určený k tomu stěžovatel K, byl dal strojvMci 
včas znamení k zmírnění rychlosti nebO' k zastavení j.ízdy; ,příčhlOU tohu, 
že tak včas nenčinil, bylo dle Zjištěni nalézadhosoudu jednak, že K, 
nešel dle p,ředpisu před vlakem v patřičné vzdálenosti, v kterémž případě 
hyl by včas uvidčl vozy stoHcí, jednak, že 1\:, lucernou, již $, postavil do 
zadu vlaku, byl uveden v omyl 'O místě, kde stál první vůz (stojící) sou
pravy. Tím je dána ,příčinná souvislost úrazu H-ova s opomenutím 
K-ovým a jednáním S-ovÝ!l1. Budiž připuštěno, že k úrazu nebylo by 
došlo, kdyby tl, nebyl - a to prý proti daným p,ředpisům a v odp,oru 
s nutnou opatrností - stá1 za"ono,u garniturou; budiž d~íJe .připuštěno, že 
garnitura stojících vozů, za kterou tl, stál, nebyla by se sn~d dala v pohyb 
a nebyla by tl-a povalila a porallila, kdyby vozy ty byly bývaly za

, brzděny (ačkoliv cpak rozsu,dkem zjištěn není); a budiž ko,nečuě připu-
štbno, že by snad k úraZ'U nebylo došlo, kdyby bYl řidič posunov:íní -
ať, jím byl výpraVČí Ferdinand Seh, nebo vlakvedoucí Arnošt f-, -- dle 

• 
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předpisu z vhodného k tomu místa posunování ,pozoroval a včas dan~'mi 
mzkazy srážce zabráni!, pokud se týče ti-a na blížící se vlak upozornil. 
Než to vše nepřerušuje a nezrušuje příčinné s'ouvislosti nastalého účinku 
s opomenunm K o v Ý Il1 a-inl-rrctn-fitl--S..,tJ-V-~;-l-ll,--k-te-r-á-ž- -ebě-·-b,:v-l-a---,- Dl;tne-~ 
jedinými, tož přece vedle ostatních zmínčných okolností působivými -
přÍ'činami poranění tI-ava. Ani v otázce, jednali-li stěžnvatelé nedba1e,' 
pokud se týče mohli-Ii předvídati nebezpečí, s jednáliím neb opomenutím 
jich sP'ojené, nelze vývodům stí'žnosti přisvědčiti. Odpovědnost řicJIiče 
posunování za rychlé, účelné, bezpečné provádění posunů nevylučuje, ba 
přímo předpo!kládá odpovědno'st ostctnich, při poS'unovaCÍ službě zaměst
naných zřfzenců, za úk'0ny, které tomu kterému zřízenci jest předsevzíti, 
a za přesné šetření předpisů, pro tyto' úkony platných; to vyplývá z bodů 
7 a 8 čl. 1. instrukce pro službu posunovací, dle nichž všichni v této službě 
zaměstnaní zřízenci v dotčených předpisech zevrubně se poučují a v pra.:. , 
vidclných lhůtách zkoušejí; výstižně k tomu podotýká úvod instrukce, že 
předpisy nemohou vyčerpati všechny eveutuality a že proto sluší kaž
dému zřízenci, by v tom kterém případě sám účelně předsevzal, čeho je 
zap,otřebí k zaručeni provozu pravLdelného, nerušeného. a bez -p e Č ... 
n é h o. Okolnost, že posunov'ání se deje a i v tomto případě melo se díti 
po.d dozorem zodpavě'dného za pasunování řidiče, neoprávňo'valo zaměst-, 
nané při tom zřízence, aby spoléhali na tn, že řidič v čas za:kro,čí, hrozí-li 
z jednání neb opomenutí toho neb onoho, zaměstnance nějaké-nebezpečí 
nebo je-li ta která osoba liknavá, zejména, že včas upozorní toho kterého 
zamestn"nce na určitou událost - blížící se vl"k - nebo, sám dá včas 
potřebné signály. Naopak - a tn ,právě, protože neměli možnosti, o situaci 
se c10bře orientovati - bylo na těchto (podřízených) orgánech, aby bez 
ahledu na to, jak se zachová řidič při posunu již prová~ěném, zejmena 
když byl prováděn, jak v druhé větě čís. 1 čl. 12 zmíněné instrukce se 
připOllŠtÍ', bez předchazího vyrozurn-ění zamě'Stnanců řidičem Q. p.osunováni 
_ konali co jim známé jim předpísy káží, a zanechali všeho, o čemž dle 
svých vě'domostí a zkušeností si bylt nebo mohli býti věclomi, že z toho 
může vzejíti nebezpečí pro lidi. Po stránce této pwk zjišťuje nalézací soud, 
že stěžovatel Š., postaviv lucernu na stupátko posledního vozu stojící 
soupravy, pOTušH nejjednodlišší pravidla a žcleznič'nÍ dra'pravě, an vědět~ 
musel, že při :posunování mí-sto, kde stají lucerna u soupravy, je velmt 
významné; že Š.doufal, že lucernu s tohoto mí'sta odstraní ještě v. čas, 
než se vlak přiblíŽÍ', nebrání závčru" že si .počÍnal včdamě ne-dbale, ,nýbrž 
nasvědčuje na'opak jeho vědomí, že - přiblíží,-li se vlak v do,bě, kdy lu
cerna Slojí na nepatřičném místě- vznikne z toho nebezpečí. K. pak měl 
předvídati nebezpečí podle positivního služebního předpisu, který porušil; 
není! dovoleno zřízenci uvažovati o tom, zdaJi šetření předpisu dle zvlášt
ních okolností toho kterého případu je zap·otřebí či nic, a není mu dovo
-leno, předpis plniti nebo porušiti dle toho, předvídá-li nebezpečí pro lidi· 
čili nic; je proto lhostejno, měl-li K. nebo mohl-li míti za to, že za. stojíCí 
garnitur'au není lidí a že mírná jízda vlaku vylučuje jaké!kaliv nebezpečÍ;· 
dle své služby - pro niž jest ua něm ž:idati zlilalost služebních předpisů 
a llch zachovávání - musel·K. věděti, že předpisy jsou vydány, by zame
zily nebezpečí pro lidskou bezpečnost; bylo mu tedy možno, předvídati 
nebezpečí s porušením předpisu čís. 6 čl. 12 instrukce - že má jíti před 
vlakem v patřičné vzdálenosti - spojené; nepoznal-li je - jak stížnost 

uplatňuje -, ačkoliv mu to bylo možno právě z tohoto předpisu, nepo
čínal si s náležitou opatrností a jednal tím nedbale. 

Čís. 756. 

Předražování {zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Lhostejno jest pro trestnost řetězového obchodu, že pachatel byt 

činným jako pouhý posel, a pro trestnost předražování, že požadoval 
přemrštěnou cenu v zastoupení jiného. 

(Rozh. ze dne 4. března 1922, Kr II 670/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení zma
teóní stížm,stí státního zastupitelství dG rozsudku Iichevního soucl" při 
krajském s·oudu v Novém Jičíně ze dne 17. června 1921, p'CYkud jím byla 
oMalovaná podle § 259 čb. 3 tr. ř. sproMěna z obžaloby pro přečin dle 
§ 11 čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. a pro pře
stupek podle § 7 odstavec prvý téhož zákona, zrušil na'padený rozsudek 
a vrátil věc nalézacímu soudu, hy ji znovu projednal a to·zhodl - mimo 
iiné z těchto 

důvodů: 

Oprávnčná jest stí2lnost, ~okud z důvodu Cl'S. 9 lit. al § 281 tr. ř. na
padá výrok nalézacího soudu, jako, právně mylný. Příčí se !Íředevším 
sPrávnému výkladu zákona o pojmu řetězového obchodu, odmítá-li nalé

soud podřadění zjištěné činností obžalované pojmu řetězového ob-
chodil z důvodů, že obžalovaná jednala pouze j",ko poslicc svého muže, 

něhož cigarety dostala a jemuž jí bylo peníze odvésti, takže při tom 
Výdělku vů,bec l)líti nemohla, že nikoliv ona, nýbrž její manžel vsunul se 
jako zbYle'čný mezičlánek mezi spotřebitele a výro'bce, by si 'Osvojil ne
patřičný ·zisk. Nebo.! skutková podstata řetězového obchodu nevyhledává 
zištného úmyslu pachatelova a nepožaduje ani, by pachatel zasáhl do 
přechodu zboží jako 'překupník, jednaj.ící na vlastní účet; zákon vůbec 
nerozeznává, v které fási a v které roli pachatel zasáhl clo jednáni smě
řUjícího k protizáko'nnému nakládání se zbožím; stačí, byl-li pachatel 
vědomě jakkoliv spolučinným za tím účelem, aby způsobem rozmnož'u
, počet činitelů při přechodu zboží z výroby do spotřeby hospodářsky 

nutných a. účelných o další zbytečný mezičlánek - zboží Se dostalo do 
rukou třetí osobY zdražené o výlohy, náklady a zisk neužitečného p.ře
kwpníka, byt jím nebyl pachatel, nýbrž jiná osoba, jíž pachatel byl nápo
mocen, ·nebo dodavatel této osoby. Je proto právně bez vÝznamu, že 
obžalovaná byla pouhou poslicí, neberoucí osobního zisku; nero·zhodným 
je jediuě, věděla-li, že jeji přikazatel-manžel by] zbytečným mezičlánkem. 
Při přestupku dle § 7 čís. 1 zákona o vál. lichvě spro-šluje nalézací soud 
obžalovanou z ,obžaloby z dŮVQ·dú, že obžalovaná p'o,žadovala jen cenu 

im,an;oel"m jí uloženo,", a že b.eníte svému manželi odvedla. I tylo důvody 
právně mylny. Mimořádných poměrů válkou VYVOlaných. využitkUje 

ten, kdo 'požaduje zřejmě přemrštěnou cenu v zastoupení, v zájmu a ve 
jj,né {I-soby, což vyplývá jasně ze slov »dává ji (Přemrštěnau 

cenu) sobě ne boj i n é m u poskytnouti nebo slibovati«, v § 7 zmíněného 
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zákona použit~Tch; rnzhodni'm je jedině, byla-li' si obžak'vallá- zřejmé 
p.řemrštěnosti ceny, jí - byf z příkazu manželova, ~ "požadované vě
doma, což není vy.Joučeno tím, že cenu stanovil m'anže1. 

Čís. 757. 

Předražování {zákon ze dne 17. října 1919, čis. ,568 sb. z. a n.). 
Zábavné knihy, obrázkové knihy pro mládež a hud,ebniuy jsou pl'ed-

měty potřeby. 

{Rozll. ze dne 4. března 1922, K:r II 99(22.) 

Ne j v y Š š í s o u cl uznalo zmateční stížnosti generální .prokuratury 
na záštitu zákona p r á v e m: Nálezem pIedsedy Iichevního so'udu'll okres
ního soudu v X. jako zástupce úřadu správního ze dne 4~ břema 1921 byl 
porušen zákon v ustanovení § 12, odstavec třetí, vládního nařízení ze 
dne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n., v § 1 tohoto nařízení, )akož i v usta
novení § 1 zák'ona ze dne 17. října 1919, čÍs. 568 sb. z. a 'l1. 

Důvody; 

Nálezem předsedy Jichevního soudu ;při okresním soudě v X. jako 
zástupce úřadu správního ze dne 4. března 1921 byl Josef f., 'knihkupec 
vL., sproštěn z obžaloby, že dne 18. prosince 1920 vL. neměl na před
mětech potřeby, t. j. různých knihách, vyložených ye výkladech, vyvna
ceny ceny na zřetelně viditelném místě II dobře čitelným písmem a že 
tim spáchac1 soudně trestný správní přestupek podle § 12, odstavec třetí 
nařízení vlády republiky CeskosJ.o.venské <kIi> dne 3. září 1920, čís. 516 sb. 
z. a n. So'ud vzal za dokázáno, že ebžalovaný neměl ně'kolik druhů knih 
opatřených cenami, při nejmenším tak, že nemohly býti každ.ým postřeh
nuty. Soud postavil se však na stanovisiko, že románY, obrázkové knihy, ; 
vypravování a vúbec knihy, sloužící účelům zábavn~Tm, nelze čítati ku, 
předmětům potřeby. Knihy školní a vědecké mohly by prý se ;považovati 
za předmět pctřeby, avšak knih takových nebylo vůbec ve výkladě. Dle. 
náhledu s,oudu nebyl prý proto oMalovaný povinen, knihy pro děti a 
knihy zábavné označiti cenami, poněvadž prý je dlužno považovati jen 
za předměty luxusní, kdežto dle předpisů citovaného zákona mají se 
ovnačiti cenou jen předměty, sloužící denní potřebě. I ohledně hudebnm 
lze prý jen uvésti, že se nejednalo o· hudebniny pr'o' potřebu šl<olní, nýbrž 
pro zábavu, takže 1-' zde nebylo povinnosti označiti je cenou. Tímto ná
lezem byl však porušen zákon. Jl1edk k § 1. vládního, nařízení ze dne 
3. září 1920, čís. 516 sb. z. a 'll., v němž se v příčině 'pojmu předmětu 
potřeby poukaZllje nd § 1 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n:, 
jsou pm výklad pojmu tohoto směrodatna hlediska posléze 
zákona. Na rozdíl od cis. nařízení ze dne 21. srpna 19i6, čís. 261 ř. zák. a 
předchozích předpiSů byl rozšířen již §em 1. císařského nařízení ze dne 
24. března 1917, čís. 131 ř. zák., s nímž se doslova 'kryje § 1. zákona 
č[s. 568119, obor l1ředmětú potřeby na všechny věci movit~, které 'Přímo 
nebo nepřímo sl.ouŽí životním potřebám - nikoli neZDytn"Srm životním 

potřebám - lidí a zvířat domácích. To se stalo ctíe uvozovacího V}'1l0SU 

ministerstva spravedlnosti ze dne 17. dublla 1917, 'věstník čÍs. 17 proto 
by čeleno bylo obvyklé námitce OSGb odpovědných prú předražování ž~ 
předražcné zboží není pro Ipotřeb11 Edskou nezbytným. Nemá se pr'ot~ 

>~~~~",k-tbi}}U-b,ilD~~Q~jle zmí~ěn~Tc,h dřívějších císařskSrch nařízenÍ, zkonmati, z\..ld 
živ,otní potřeba, ktera ma býti dotyčným předmětem uspokojena 'e 
nutnou a nezbytnou, D}'brž smč-rodat:iJ"}'lTI je p.ouze, zda je tu životní' ')~

. třeba vŮ'bec a slouží-Ii jí ten 'který pi'edmět. Dle toho neklade se dů:~az 
na n,álelitOst n~zbyt~osti,~;TčtŠí ,nc~o menší potřeby, užitečnosti neb účel
nost1 tO}'0 kt~reho. '~redme,u" nybrz rozhodn'o je jen, slouží-Ii předmět ten 
vúbec Zf\~otl11~ potre?am lIdI. N~enÍ P!'Oto také na místě, omezovati pojem 
a obor predmetu potreby na predncety po·třeby denní, jak Iiehev,ní soncl 
mylně za to má, ne-bo na předm,ěty, Zllúso,bilé sloužiti potřebě všech r 

hndícÍ sev Pvl:?, kvO}10~oliv; dosti _ na tom, že používáni jich j.cst Ip:otřebo~~ 
. z11aCnejS1 ca sÍl 'c-byvatelstva. S hlediska těchto úvah kryj'ícr'ch ~ 

t 
. k > ' se 

se s al:ovls cm, zrusovacím soudem ve směru tomto důsledně za-
lliim,tny.rn, nelze z pojmu, předmětú p,otřcby vylučovati zábavné knihy a 
hudebnmy neb ?brazkove kmhy pro mlá'dež, kdyžtě včci ty slouží i 00-

vychovayacím a ~zdělávacím a nikoli k ukojení choutek přc~y
.e1"nv{,dl. ~af zakon na zreteh zabezpečiti také 'ukojení potřeby 'ohledně 

'Ilredmětů, které slo,UŽí ž!votním potřebám člověka naši dohy a 
kultury. Je pak kulturm pOtrebou značné části obyvatelstva všech 

,".0+0", věnovati volnou chvíli četbě knih zábavných, jež, odezírá-li se od 
k.'nih ,záv~d~ýc~ v a mé~ěcenn~9,~h; j~sou nejen osvě'žením a vzP"tuhou pro 
ducha, ?yblZ tez . zdrOJe": vzoelam a zušlechtění, tudíž způso'bilé, zvýšiti 
kultprm a mravm uroven Jednotlivce i národa. Po'kud jde ° o·brázkové 
knihy pno< ml~dež, mají tyto neipopíratelný význam paedagogick.í', napo-

. .. ?op!no,:utr a.zd~ol<onalovati školuí vzdělání a výchovu a tvoříce 
J1ste mJrY dulezltou složku této v,ichovy. Netřeba šířiti se též 

zevn'l",tmě 'O, ~om, .že hu.dbu čítati dlužno k nejkrásnějším uměním vúbec 
ana poskytUje nejen mriou ,zábavu, nýbrž vzdělává též duši a zjemňuj~ 
s,rdce. Cesky lId ,pak zejmena pěstuje hudbu ode dávna se zvláštní zá
I1bQu. N~:ze pmto an~ hudebnin~m odpírati ráz předmětu potřeby. Z ho-

l! vah plyne, ze hchevmm S'oudem byl pojem předmětu potřeby 
ve sm,slLl § 12, odstavec třetí, vládního nařízeni ze dne 3. září 1920 'ís 
516 s~. z~ a n., pokud ~e tÝ,če § 1. toholo nařízení a § 1. zák. čis. 568~jCj 
nespravne vyIozen a hm zakan v těchto ustanoveních porušen, 

Čís. 758, 

Předražování '(zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
I(ompensačuí obchod karbidem. '. 

~. Skutko!vá podstata trestných činů dle §§ 7 a II čís. 4. Jich. zák, ne
predpokládá úmyslu zištného 

Ide~lní s,ou.Mh trestného Činu dle §§ 7 a II čís. 4. Uch. zák. 
činif~!ezo~~y~ obchodem j~st 'ja~éko1iv iednán~, jež - rozmnožujíc počet . ,.e u pn prech~odn zboZl z vyroby do spojrcby. hospodářsky nntných 
a ucelnych -: precho? ten prodlužuje a tím pravidelně zboží zdražuje 

ob o vyl~~y, nak~~~y. a ~isk neuž!tečného překup,nika. Lhostejno, 
. chod zbozlm\ o nejZ lde, lllst volnym čili nic; lhostejno, zda zby-
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tečným článkem jest dodavatel pacllateluv nebo ieh" odběratel nebo 
právě pachatel sám. _ _ _.. ~._ 

Otázku přemrštěnosti C\lny dluzno reslh vzhledem k veene hodnote 
zboží a v prve-ř~lediska-"ldastrúdUI:íkladíi. 

(Rozh. ze dne 6. března 1922, Kr I 746/21.) 

Ne i v y š š í s.o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnosti obžalovaných do rozsudku lichevuího soudu při krajském 
soudu v Chebu ze dne 18. prosince 1920, pokud jím byli .obžalovaní uznáni 
vinnými přečinem dle § II čís. 4 a přestupkem dle § 7 (l) Hch. zák., vy
hověl však stížnosti státního zastupitelství clo téhož rozsudku, pokud 
jím byl obžalovaný Albín E. spraštěn z obžaloby pro přečin dle § II čís. 4 
lich. zák., rozsudek v tomto směru zrušil a vrátil věc prvému soudu, by 
ji znovu projednal a rozhodl - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční stívnos! Jiřího K-a dov,o'zuje z důvodu čís. 9 lit. a), správuě 
též čís. 10 § 281 tr. ř., že v jediné směně karbidu za vepřové maso, stěžo
vatelem provedené, nelze spatřovati pletichy, že tato směna nebyla zpu
sobilá stu'pňovati cenu karbidu a že jediný čin stěžovatelův 'nemůže 
zakládati skutkové podstaty jak pletich, tak i předražování dle § 7 zákona 
o válečné lichvě. Stižnost je na .omylu. V odpor vzatý rozsudek nečiní 
stěvovatele - jak uplatňuje stížnost - zodpovědným za to, co ujednali 
mezi sebou jiné oso,by, ač prý stěžovatel odepřel, přistoupiti na 
podnět; rozsudek naopak zjišluje, že stěžovatel souhlasil se smčnou, ku 
které cial 'púdnět výbor pro opatřování poživatin, že kompensační směna 
karbidu a vepřovéhú masa nejen se dála S věclol)Ol!n stěžovatelovým a 
za jeho souhlasu, nýbrž že provedení její a vydání_ karbidu S-ovi bylo 
'umožněno toliko spolupůsobením stěžovatelovým. Ze stěžovatel jednal 
_ což rozsudkem zjištěno není - k příkazu správy podniku a v m"z["h 
svého 'Oprávnění jakožt,o' úředník podniku, bylo by bez významu; 
není po,vinnosti 'k poslušnosti vuči příkazům Ilrotizákouného obsahu 
účelu. Je rovněž bez významu, že se rozsudek zakládá na jediné 
l'okud se týče na jediném případu převodu zboží; skutková podstata 
přečinu dle § II č. 4 zákona o válečné lichvě nepožaduje o'pakování nebo 
pTiO'vozování obchodů po živnostensku, uýbrž může býti naplněna také 
oiedinělým řetězoobchodnickým nebo pletichářským nakládáním se 
žíru; ,ostatně jde - byl to stížnost ne'u'znala, při zjištěné činnosti o 
souběžných úkonů (dohoda o směně a způsobu provedení, přijetí masa,' 
vydání lkarbidu, vyhotovení a přijetí nepravdivé stvrzenky o hotovém, 
zaJplacení masa); zákon nevyhleclává způsobilost zvyšovati cenu 
při příp"dných úkonech klamných, nýbrž při pletichách jakožto celé _. 
no,stl pachatelově; bezprávným pak je kaž.dé zvyšování ceny, nastavSl, 
pletichami, poněvadž dle vále'čuého a poválečného zákonodárství má spo
třebitelstvo Ilrávo, by se mu dostalo předmětů potřeby za ceny, 
výrobní ceny: převyšuj[ jen o náklady a zisky řádného o·bcbodu. ~:~~ř~:~é 
neshledává pletichy v pouhé skutečnosti směny karbidu za 
mas'O, nýbrž v tom, že tato směna byla provedena způsobem neJb 'IVll1. 

S~ zÓ.sadami reelního obchodování nesrovnatelnS'll, kterir se měl zastříti 
tím, ž'" k ponuknutí stěžovatelovu S. na oko potvrdil, že mu dodávka 
masa byla zaplacena hotovými 'penězi. Z těchže úvah jest i bezpodstatlla 
,"alší námitka, že obchod karbidem byl VOlný. Skutková podstata pletich 

- --- --1'~c\T1!filedávú--z-p-ůsGbilosti, účinkovati ve směru vzestupném na cenu VŠ8ho 
zboží toho druhu, jímž bylo pletichářsky, obchodováno, tcdy na cen y 
běž n é, ob e c n é; i e pro to· bez v Ý z n a mu, byl y-l i mim o t 0-

· v á f n u (patrně v obchodě po'koutnim) p I a cen y cen y 10-16 K z a 
1 kg; stačí, mohl-li zmíněný účinek (a to v poměru k výrobním, továr
ním cenám) nastati co do -onoho, množství zboží, které činnost pachate-

'.' lova zasáhla; Že ·zlpůscbilost, stupňovati cenu karbidu v tomto smyslu 
tu byla, zjišťuje nalézací soud, ba zjišťuje, že znriněn)'r ú6nek skutečně 
nastal, totiž, že si stěžovatel dal ]loskytnouti za karbid cenu, která pře
výšila tehdejší tovární cenu o. více než dvakráte; působivosti pletich na 
cenu ve sméTu vzestupném, není na závadu, že byla státem stanovena 
pr.odeiní cena tovární, ježto pokoutní, pletichářsk"j'r obchod cen úředně 
s:anovenýeh nedbá, nýbrž domáhá se a docílí cen mnohem vyšších. Po 
subje~tivn! stránce předpokládá ,~utková podstata pletich 'pouze - ua
lézacím soudem zjištěné - včdomí pachatelovo, že jeho ,činnost je způ,:. 

· sobílá, stupňovati cenu předmětu; nevyhledává však úmyslu zištného; 
ani skutková po,dstata přestupku clle §7 zákona '0 vá\e6né lichvě nepo
žaduje, hy: pachatel se domáhal prospěchu pro s vou o s o· b u, což se 
jasné podává ze slov, v tomto § a v § 18 zákona o liehevníeh souelech 
použitých: »sobě ll- e boj i n é ITl·U .• , p'oskytno'uti nebo slíbiti«.; je proto 
lhostejno,' že stěžovatel sám nemohl dosíci majefkových pro,spěchů ze Zji-
štěné své činnosti: Mylným jest ko,nečně i náhled stížnosti, že týž čin 

· nemůže zakládati současně předražování dle § 7 a pletichy dle § II č. 4 
zákona o válečné lichvě; oba tyto' trestné činy mají zcela samostatné, 
na sobě nezávislé skutkové p,odsta.ty a mohou prnto konkurovati,; k ple
tichám stačí jakékoliv z normálního obchodování vybočující jednání, vše
obecně způsobilé, stu'pňovati cenu" předmětu potřeby; přestupek dle § 7 
předpokládá požadování zřejmě přemrštěné ceny;· činnost stěžé-va telova, 

'nalézacím soudem Zjištěná, naplňuje skutkové podstaty 'Obou trestných 
činů; obžalovaný K. nakládal s karbidem způsobem, reelnímu obchodo
váni neznámým, způsobilým cenu karbidu stupňovati, a po·žadoval, pokud 
se týče clal :podniku, v němž jest úředriikem, poskytno,r,ti za karbid takto 
zcizený zřejmě přemrštěnou cenu. Kdyby byl správným náhled, s,tížností 
hájený, zůstala by ta neb ona ,část zjištěné činnosti, přesahujíCí rámec toho 
neb onoho trestného činu, beztrestnou. Stížnost byla pr'o,to jako neodů
vodněná zavržena, 

Z mat e ční stí ž nos t J o oS e f a J\:-a uplatňuje v ,oné části svých 
Vývodů, jejíž vyřízení bylo vyhrazeno veřejnému roku, že v činnosti stě
žovatelově nelze spatřovati skutkovlOtl podstatu trestných čínú, jimiž byl 
uznán vinní'1l1, dovolává se tedy jedině zmatečního důvodu Č. 9 lit. a) 
§u 281 tr. ř., ač připOjuje, že trestný skutek, na němž Se rozhodl<utí za
kládá, nesprávným vyložehímzákoua byl uvažován dle trestního zákona, 
jenž se k něm" nevztahuje (č. 10). Co do přečinu řetězového o,bchodu do
vozuje stížnost, že řetězovým obchodenl rnínl se všeobecně takov"Sr 
obchod, který jednak se provozuje neo'právněnými osobami, jednak se 
vztahUje TIa předměty, jichž prodávající v dOlbě prodeje po ruce nemá, 

Trestnl rOlhod~utl IV, 9 

III , 
i' , i 
, I 
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jichž snad ani neviděl a jež teprve po ujednaném odprodeii hledí sobě 
opatřiti, by docílil mezipřekupnického zisku. Stížnost je na omylu, Zákon 
o válečné lichvě chrání spotřebitelstvo Iproti působivosti mimořádn~'ch 
poměrú válkou vyvolaných, -pro něž zejména namnoze ochabla, ne-li 
přestala---s-eltrlčž obcllS-a-n-HR1--a---v-S:-r--ebG-ů-,-jcž -Jinak -_ .. ~ za-poměrů normálních; 
kdy zásobování Gbyvatelstva předměty potřeby dostatečnou jejich výc 
rob ou, po případě jejich dovozem jest kryto - ceny těchto· předmětů stla" 
60,vala na míru co možná nejnižší a zejména vyřazovala každý způsob 
obchodování, při němž se súčastňoval větší počet překupníků nebo na" 
stávaly větší nákla·dy, výlohy a mezizisky, než k převodu zboží z vý
roby do spotřeby bylo zapotřebí; záknn přejímaje úkoly jindy účinné sou
těže - sleduje proto zákazem řetě;covéhoobchodu účel, by přecho,d zboží 
z výroby do s.potřeby se dál cestou co nejkratší s výlohami, náklady a 
ziSky co nejmenšími, tedy i co nejmenším počtem činitelů; pojem řetě
zového obchodu naplňuje proto jakékoliv jednání, které _ rozmnožujic 
počet činitelů při přechodu zboží z výroby do spotřeby hospodářs'ky 
nutných a ůčelných o další zbytečný mezičlánek - přechod ten prodlu
žuje a tím pravidelně ",boží zdražuje zbytečně o výlohy, náklady a zisk 
neužitečného překupníka. Zákon nerozeznává, zda je pachatel jinak živ
nostensky k obchodování oprávněn čili nic; stížnost je na omylu, má-Ji 
za to, že protokolovaný nebo jinak živnĎStensky oprávněný 'obchodník 
smí použíti jakékoliv příležitosti překuprucké k 'Osobnímu výdělku a zisku; 
zákonná ochrana spotřebitelstva bYla by neúplná a nedostateol}á; kdyby 
nepodřizovala i činnost oprávněných jinak živnostníků a obchodníků hle
diskům účelnosti a ,prospěšnosti pro spotřebitelstvo' a nečelila i rejdům 
takovýchto osob, které - majíce na mysli jen osobní zisk - zboží na 
úkor spotřebitelů zbytečně zdražují nebo zdržují. Retězový obchod páše 
tedy i obchodník, třeba jinak živnostensky opr,h něný, vsun'uje-li se
jak nalézací soud ohledně stěžovatele v rozsuclkn zjišfuje - do přechodu 
~boží na úkor spotřebitelstva jako zbyte'čný překupník za tím účelem, by 
sobě zjednal neodůvodněný a proto neoprávněný mezizisk, tím, že neku
puje u výrobce a nemrodává přímo spotřebiteli, nýbrž kupuje ku dalšímu 
zcizení, - nebo vsunuje-li se vůbec jakýmkoliv způsobem jako zbytečný 
článek do, přechodu zboží od výrobce ku velkoobchodníku, od tohoto 
k malo.obchodník'll a od malo.obchodníka ku spotřebiteli v případech, kde 
zmíněné dva mezičlánky, totiž velkoobchodník a maloobchodník, jS(}U ho
spodářsky nutny a odůvodněny. Zákon nerozeznává, zda má pachatel 
v době prodeje zboží již po ruce, či olj,atří-I~ si je teprve ,po zajištění 
odbytu; zbytečné zdražování - zdržování zboží mŮže nastati jak v tomto 
lak i v onom případě. Ani osobního zisku pachatelo,va - který ostatně, 
nalézaci soud ohledně stěžovatele zjišťuje - zákon nevyhledává; zby
tečné zdražování - zdržování může nastati již výlohami a náklady zby- . 
tečného. mezidánku - ,překupníka. Zdali obchod tím kterým zbo,tím je 
volný či obmezen, má význam s hlediska jiných trestných pletich, jest 
všák bez významu pro po,jem řetězDvého obchDdu, jehož podstatou a dů
vodem trestnosti není skutečnost, že bylo obchodováno, nýbrž okolnost, 
že se tak stalo způsobem, který zbytečně na úlkor spotřebitelů přechod 
zbOží prodlužo'val nebo zbo'ží zdržoval. Okolnost, že výroba karbidu byla 
nedostatečná a že opatření vlády za účelem zásobování obyvatelstva 
svítivy minula 3" výsledkem, a že pmto poptávka po karbidu byla nad 

" laléhavá jest iedním z následků mimořádných pom,erů 'poválcčn~Tch, 
~l::Uh ~ 'púsobi;osti z"ákon o vále'čné lichvě čelí a nemůže pr'oto činit} bez
JeJ

ICt ZOll činnost stěžovatelovu, ,příčící se ustanovením tohoto, zakona. 
tres n' , že, j'Ok stěžovatel tvrdi, t. zv. komp~msačními obchody v veJiké 
_"07«V; karbidu stalo. se předmětem pokoutmh~ o,bchodu" tevdY retez~
obchodových a pletichátskýc~ _reidll,. tedy rozsahle trestne c;mnostJ JI~ 

"ch osob, nezbavila zakon ucmnostJ a pla!nosh. ~. neojllavnov~la a111 
n, 'vněných obcho,dníků, by sami těchto rejdu se ucastmlr a zejmena ,n:, 

. opra e j"lch účastnili za účelem docílení neoprávněného Zisku. Zbytecne, 
bY s d v " b VO' - • k v t- ') o dářsky neodůvodněné z raZQvam z OZl, ]e.muz za az re ezovel 
h.~s~~dU čelí, nastává již výlohami a nákhtdy zbytečného. překupn.í'kai 
~e Ci v tomto přlpaděčinností stěžovate!ov.~u.neje~ r,nohlo .~astatJ, vllybr:.z 
skutečně nastalo, nalézací soud ,~ezvadne ZJISttl. Namltk~ sÍlznostJ, ze .ste
v . atel prodávat karbid za tutez cenu, za ,kterou> Jej pren::.chal,a tDvarna 
~~Xavateli masa, nedbá zJi~~ění v naléz~cího' so;,du, že _ stezovatel kOUjlII 
vo t karbidu za cenu levnejsl a zedoclll1 h,mbeho vydelku 600 K, o nejZ 
ta\id se zdražil nro odběratele stěžovO'telovy a důsledkem toho, i pro 

artVebl·telstvo. Obchod čerpáoprávnbní svého bytí a nárok na výdělek 
spo r vv • 'V' ti hl ( . k) jedině ze své hospodářské funkce, z prosjJesnoslt sve cmnos s e-

d~lSk spotřebitelstva; z úkonů h'Ospodářsky zbytečných, pro spotřebl-
IS a I ' ' 'h v ť b h telstvo neužitečných, zejména z manipu aCl ra~~ trestne~ 0, v r~ ezo'Ů.., ~ 0.: 

dového neplyne pachateli, třeba živnostensky JInak opra:,n~~emuc zadne 
. o na zisk - výdělek' je proto' lhostejno, z,dall a Jaka cast webytku prav . l -, ' .., b 

. nákupní a prodejní cenou stěžolvátelov,ou vypada na vseo ecnou 
me~l k 'd" 'k v' d 'h b I cl . h režii a zdali docílený zisk - předpo la aJlC u on ra ne o o ClO o-
je, D. byl by 'přes' nepatrnost námahy a nepat1"n'ou ztrátu času vzhledem 
vam - § 'k 'I v , na množství zbo,ží přiměřeným. Ohledně přestulpku 7 za ona () va ecne 
lichvě dovozuje stížno,st, že prodejní cena stěžo'Vatelo~~ (8 l( za 1 kg) 
nenrpřemrštěná; stěžovalel koupil část karhj,du po ,6 K, cast po 8 K, obecm 
Mad v Ž. prodával karbid po 7 K 50 h 1 kg, tovarna dala Sl od S-a :a~ 
zaplatiti 8 K za 1 kg; tovární cena 2 K 45 h až 2 Kl 65 h byla Jen nommalm 
cen Ol:, za kterou nebylo možno karbid dostat!; vV létě a n~ podZIm 1920 

'byla stano,vena továrni cena 6 K 40 h; Skll!ec~: pak ipr~daval se.karbld 
mnohem dráže, ba iaž po 161( za 1 kg. Nez vyse obecne, obvykle ceny, 
jalkož i cen za něž jinak karbid se pf'odá'val, je bezvýznamna pro posou

. zeníotázk;, je-li cena stěžovatelem požadovaná zřejmě ~řemvrš5ěl1á, kte
roužto otázku - jak správně učinil nalézací soud - dluzno reslÍl vzhle
der; k věcné hodnotě zbnží a v prvé řadě s hlediska vlastních nákladů, 
S tohoto hlediska pak nemůže býti pochybnosti o zřejmé přemrštěnosti 
ceny stěžovatelem Ipožadované, kqyž zisk stěžovatelův dle zjištění nalé
zaciho soudu činil 800 K, a stěžovatel jakožt,n zbytečný, neužitečný pře
kupnlk vůbec nemá nárokn ani na nějaký zisk ani na 'odměnu ani na ná
hradu nákladů. Stížnost byla proto Jako neodůvodněná zavržena. 

Zmateční stížnost státního' zastupitelství. Nalézaeí so-ud. sprostil 'Obža
lovaného Albína:e. z obžaloby pro přečin § II č. 4 záko,na o válečné lichvě 
a to OD< do řetězového ohcllodii z toho důvodu. že obžalovaný převzal 
nákup karbidú jen v tomto. ojedinělém [Jřípadě k žá,dosti Č-ové a, by jí 
prokázal ochovu, a že nemusil věděti, že K, od něhož karbid koupil, je 
neoprávněným ';řekupníkem. Právem napadá zmateční stížnost veřejného 
žalobce, dovolf_vajíc se zmatečního důvodu § 281 Č. 9 lit. a) tr. ř. - tentc 

9" 
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výrok jakožto právně mylný. Skutková pedstata řetězového obchodu 
pož,a-duje opětování nebo provonování obchodú po živnostensku, 
zbytečné zdražování předmetú potřeby může nastati -již prvním a ojedi
nělým splněním této skutko'vé podstaty. Ocho.ta vůči G-ové není než 
Mutkou -čtmr-a jk~}Jllětdc vědem-í--"pachatelovo, jež předpokládá zmíněna: 
skutk'OiVá podstata;' tím méně, že obžalovan~T mohl se úkolu, v nějž Se 
z ochoty uvázal - aniž by se (před pokládajíc zjištěné věd(}lní) střetl 
zákonem - zhostiti též nákupem karbidu na účet G-O'vé, vyúčtuje jí ná
kupní cenu. a výlohy mu vzešlé. p.ojem řetězového obchodu naplňuje jaké
koliv jednání, které - rozmnožujíc počet činitelů 'při přechodu zboží 
z výroby clo spotřeby hospodářsky nutných a účelných o dalŠÍ nellZltec:ny, 
mezičlánek - zbo:žÍ zbytečně zdražuje; zákon nerozeznává, zdali je 
tečným mezičlánkem dodavatel pachatelův či jeho odběratel či p r á v 
pac h a tel sám; z rámce řádného normálního obchodování se 
myká, kupuje-li pachatel (by! i od 'Oprávněného obchO'dníka) a unJUava-" 
(by! i oprávněnému ·obchodníku) n a v I a s t n í, ú čet, aniž by byla 
činnost na vlastní účet Pro: slpotřebitelstvo nutná neb účelná, jed i 
z a tím ú čel e m, by sobě zjednal hospodářsky neodůvodněný, 
něný překupnícký zisk Nalézací soud použil proto nesprávně 
v ustanovení § 11 čís. 4 zákona o válečné lichvě, když zjištěnou činu",;! 
obžalovaného po,suzoval - jak p'o· objektivní, tak po subjektivní 
- výhradně s hlediska osobnosti a obchodnického oprávnění jeho 
vatde a jeho odběratelky a ne1posuzoval ji také shlediska osoby a ,o"b Ch'Od" 
níokého, oprávnění obžalovaného,; totiž s hledisb, nevsunul-li se 
obžalovaný do přechodu zboží jakožto zbytečný mezičlánek -
k u P 'll 1 k - těžící z přechodu zboží, ač jeh" pře k u p n j c k á činnost' 
při řádném přechodu zboží byla naprosto zbytečná. K zbytečnosti 
nutí se obžal'o,vaného jakožto !překupníka zbolží do jeho přechodu z ru 
'K'-ových do rukou G-ové poukazuje zjištěná okolnost, že karbid koupil 
a prodal n a v I a S t n í ú čet, ač žádosti G-ové mohl vyhověti bez zby
tečného zvýšení ceny tím, že by byl koupil karbid na účet G-ové; ku vě
domí jeho o zbytečnosti vsunutí se, o vymYkání Se jeho překupnické čin
nosti z rámce řádného obchodování a o způsobilosti jeho jednání stup
ňovati ocnu předm'étu ,p,oukaz'lllje Z!jiště'nÍ nalézacího, soudu, že 
využíval mimořádných poměrů v úmyslu ziskuchtivém. 

Čís. 759. 

Obžalovaný, jenž vzdal se opravných prostředků do rozsudku, v 
nebyl obsažeu výrok o podmínečném odkladu výkonu trestu (zákon 
dne 17. října 1919, čis. ,562 sb. z. a n.), může se přes to potom domáhati 
na nalézacím soudu, by mu podmínečný odklad výkonu trestu hYl povolen. ' 

{Rozh. ze dne 7. března 1922, Kr II 67/22.) 

Ne j v y Š š í s o li·d jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném zase
dání zmateční stížnost státního zastupitelství do usnesení krajského jakožto 
nalézacího. soudn v Uh. Hradišti ze dne 6. prosince 1921, jímž byl obža
lované povolen podmínečný odklad výkonu trestu, uloženého jí l'oQzsildkem 
ze dne 12. března 1921. 

Důvody: 

Zmateční stížnost smcru]c proti usnesení krajského soudu, jímž byl 
obžalované na jeií ~.ádost, po ~;ávomoci rozsudku, 'Powol,:,n, dle ?§. 1 ~ 3 
zirkona ze dne 17. nlna 1919" c;s. ~~2 sb. z. a, ~., dodat:cn~ POQml~eCny 

'odklad výkonu trestu. Zmatccm strmost namlla, dovolavaJlc se duvodu 
zmatečnosti čís. 11 §u 281 tr. ř., že Se rozsudek stal ve všech směrech 
právoplatným, když obžalovaná přijala trest, jehož podmínečný odklad jí 
'rozsudkem' nebyl povolen, a jen žádala o odklad trestu, a že tudíž obža
lovaná nemůže žádati dodatečně za podmínečný odklad výkonu trestu. 
Stížnost dovozuje, že kdyby opanovati měl názor opačný, mohl by i 006-

• souzenÝ, jenž dokonce již trest nastoupil, žádaÍ'l' o 'Podmínečný odklad 
výkonu jeho v případě, v němž ho nalézací soud v rozsud!ku výslo·vně ne
zamítl. Podle § 7 (3) zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n. je 
VýTok o podmínečném odkladu výkonu trestu ,pod110ben týmž opravným 
prostředkům, jako výrok o trestu,. Je~t tedy proti výwku sborového soudu 
o podmínečném o,dsouzení přípustna jak zmateční stíž'nost podle čís. 11 
§ 281 tr. ř., tak i 'Odvolání. Stížnost státního zastupitelství tvrdí, že v tOluto 
případě iest podmínečné odsouzení po zákonu vyloučeno vůbec a že je 
nelze povoliti, i když jinak jest správným úsudek nalézaoího soudu, že 
obžalovaná. napříště povede pořád1ný život a že výkonu trestu není za
potřebí. Kdyby stížnost byla v právu, byl by nalézací soud, P'Ovoliv přes 
to podmínečný odklad výkonu trestu, porušil zákon a překr,oči) ,svou moc 
trestní, čímž by byl dán důvod zmatečnosti podle čís. 11§ 281 tr. ř. Zma
teční stížnost jest tedy zde připustna, jest však hezdůvodna. Rozsudek 
ze dne 12. března 1921 výrob o podmínečném odsouzení výkonu trestu 
vůbec neobsahuje. Následkem toho neměla ·obžalovaná podkladu, by byla 
mohla rozsudku pro ne'povolení podmínečného oď,dadu výkonu trestu 
o-dporovati. Nemá proto významu ani skutečnost, zdůrazňovaná zmateční 
stížností, že totiž 'obžal(}Vaná po prohlášení rozsudku trest pmala a jen 
o' jeho odklad požádala, nesejde dokonce ani na tom, že se dle dalšího 
záznamu protcikolu o hlavním přelíčení vzdala v,islovnč i, opravných pro
středků. Prohlášení to mohlo se vztahovati p,řirozeně jen na Výroky, 
v· rorzsudku ubsažené a obžalované Iprohlášené, a nezbavovalo> ji práva 
navrhnouti, aby soud dodatečně rozhodlo podmínečném odsouzení. Bylo 
pr'otG zmateční stížnost dle § 4 čís. 2 zákona ze dne 31. pro,sincc 1877, 
čís. 3 ř. zák. z roku 1878 zavrhnouti již při poradě neveřejné. 

Čís. 760. 

Pro trestnost podvodu (§ 199 písm. a) tr. zák,) ncházením Se 00 křivé 
svědectví jest lhostejno, že ucházel se o ně pachatel ve věci, jež teprve 
měla býti II soudn zahájena. 

<Rozh. ze dn~ 9. ~)řezna 1922, Kr I 425/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušo,vacÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Hradci Králové 
ze dne 7. ledna 1921, jímž byla stěžjo'vatelka uznána vinnou zločinem 
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krádeže dle §3 171, 173, 179 tr. úk. a zločinem pOdvodu dle §§ 
tr. zák. - mimo jiné z těchto 

Po stránce věcné (čís. 9 a) §u 281 tr. ř. vyt~'ká stížnost, že § 199 a) 
tr. zák. -předpokládá, by bylo v době činu proti pachateli, který se ucbází 
o ikřivé svědectví, soudní řízení již zahájeno, a by osoba, II níž se pa
chatel uchází o křivé svědectví, byla k soudu jako svědek obeslána; 
v tomto případě nebylo v době, kdy obžalovaná jednala se Z-em, proti ní 
trestní řízení ještě zahájeno a ona sama nemohla věděti, že k němu vůbec 
do-jde; Z. v té době nebyl ani jako svědek předvolán ani za svědka na
vržen. Tento výklad §u 199 a) tr. zák. jest právně myl'ným. Ze slov zá
kona »!k t e r é II á být i vyd á 11 o pře d s o li d e m« je zřejmo·, že js'Ou . 
zde zahrnuty jak případy, v nichž někdo uchází se o křivé svědectví Ve 
věci, u soudu již zahájené, tak případy, kde jde o věci, které telprve maji 
býti (nebo, budou) před so'udem zahájeny. Ziákon zahrnuje všechny pří
pady, v nichž směřuje úmysl pachatelův k tomu, aby zkalil pramen 
covského přesvědčení vědomě nepravdivou svědeckou výpovědí. Tento 
úmysl dlužno·před1pokládati ve všech případech, v nichž v době, kdy . 
pachatel o křivou výpověď uchází, jest pravděpodobno, že by osoba, 
ktemu se o nepravdivé seznání obrací, m o h I a býti volána k soud,u 
svědka. Byla-liooSO'ba dotyčná již jako svědek obeslána čili nic, je 
stejno. V tomto případě věděla obžalovaná - jak rozsudek vvs1lr:vn:p 
zjíš/uje - že Se jedná o krádež, která bude soudně projednávána, 
v tomto vědomí se ucházela o křivé svědectví a vykonávala tak předem·, 
trestný vliv na očekávané řízení, jehož úkolem jest zjistiti pravdu ma
terielní. Zabrániti každému takovému !pokusu, aby pravda se zvrhla v 
pravdu, jest právě úkolem >§ 199 a) tr. zák. 

Čis. 761. 

Předražováni {zákon ze dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n.). 
Pletichy opětným prodeiem ovocného sadu. 

(Rozh. ze dne 9. března 1922, Kr I 498(21.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušoivaci zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžal,ovaného do rozsudku lichevního soudu při zemském 
trestním soudě v Praze ze dne lO. února 1921, pokud jím byl stein-JO 
uznán vinným přečinem dle § 11 č. 4 zálkona ze dne 17. října 1919, Č. 
sb. z. a n. a přečinem dle § 7 (3) téhož zákona - mim'Ol jiné z těchto 

důvo d ů: 

Po stránce věcné {čís. 9 a) § 281 tr. ř.) dovozuje stížnost, že nelze 
shledávati trestné pletichy v opčtném prodeji sadu obžalov3!ným, chtěl-li 
'Při něm docíliti přiměřenÝ zisk za svou 6nedělní práci, za investovaný 
kapitál a risiko ztráty při nepříznivém počasí. Připouští. že koupi! sad za 
účelem výdělečným, což o sobě není trestné, p'o:pírá, že by bYl od počátku 

měl úmysl, prodati jej v celku dále. Stížnost přehlíží, že obžalovaný opi+ 
ným prodejem sa~u porušil ;:ejen smluvní závazek, ~ýbrž před~~vzal jed
nání nzdovolené. Zákaz dalslho p~ogeJe~ v cel~u chraml" n~Jen, za~my ma
iitele_S'Híu. nýbrž í - a tG v prve rade - zajmy spotrebltelu prcd zvy
šovánfm cen dalšími zbytečnými převody ze sadaře na sadaře. Proto bylo
stanoveno vládním nařízením ze dne 18. května 1920, že jedině připustnÝ 
prodej sadu je, stane-li se bU,ď v:-:řcjn,ou dr,až~ou ,za ~ntervel1c~ z~st"pce 
politického' úřadu, neb ofertnl111 nzemm, pn cemz oterta mUSl byj[ po
litickým úřadem schválena. Prodal-li oMalovaný ja'ko sadař svémocně a 
z volné ruky sad dále o,pět sadaři a za velm;, zvýšenou cenu, obcházel 

• tím zákonn:,' předpis a jednal nedov,oleně, pletichářsky. Jeho jeduání by 
bylo pletichářským i v tom 'lJřípadě, kdybY se byl teprve později rozhodl 
prodati sad dále bez úředního schválení, bylo jím tím spíše, měl-li tento 
úmysl od počátku. P.ouhým popíráním zjištěného úmyslu v tomt91 směru 
neprovádí stížnost materielně právního, důvodu zmatečnosti. Ze bY.lo. 
j"dnání obžalovaného způsobilé, stupňovati ceny, vyplývá, ze, s:ovnálll 
ceny, za kterou kOlllpil (2920 ](o) a zisku 2279 K, ktery neopravnene zVySll 
cenu sadu při prodeji, vystupňovav ji na 7100 K. 

Čís. 762, 

př"dražování :(cís. nai"izen! ze dne 24. hře·zna 1917, C1S. 131 ř. zák.). 
Ten, kdo koupil předměty potře,by, jimiž byl oprávněn obchodovati, 

původně pro osobn sobě ~lizkou, muže si zaúčto:vati skutečué a přimě. 
. řeně náklady za jich opatření, dopravu a prOdej, rozhodl.li se později 

prodati část jich osobám cizím. 

(Rozh. ze dne 9. března 1922, Kr II 45/21.) 

Ne j v y Š š í s ° u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení zma
teční stižnosti obžalovaného do rozsudku lichevního soudu při krajském 
soudu v Uher. Hradišti ze dne 18. října 1920, pokud jím byl stěžovatel 
Olznán vinným přečinem předražování dle !§ 20 čís. 2 a 4 cis. nařízení ze 
dne 24. března 1917, čÍs. 131 ř. z., napadený r,",zsudek v tomto směru 
zrušil a vrátil věc prvému soudu, 'by ji znovu pmjednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nalézaci soud vychází z názoru, že, koupil-li obžalovaný třešně jako 
dar pro svou dceru, nebyl oprávněn, při .prodeii třešní vo+Hnům čítati 

. náklady za dovoz, zmar času a za sáčlky. Dovolávajíc se důvo,du zma
tečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř., 'Označuje zmateční stížnost O'bžalovaného 
právem tento názor za právně mylný, neboť stěžovateli nelze přecedů
vodně upříti oprávněni, aby si při prodeji třešní, jež byly puy-odne určeny 
jako .dar osobě jemu blízké, na který má prý povolení živnostensl<:ého 
úřadu, _ směl zaúčtovati šk<uÚ;čné a přiměřené náklady, mu jich opa
třením, doprav'o'li a prodejem vzešlé, rozhodl-li se později, prodati část 
z nich osobám cizím, jemu lhostejným. Nalézací scud vyslovil, že cena 
3 K stěžovatelem za 1 kg třešní p,ožadovaná bYla zřejmě přemrštěnou, 
kcupil-li on sám 1 kg za 2 K 31) h. Při tom soud nijak II epřihlížel k tak 
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zv. nabývacím ná!kladům, O nichž byla shora zmínka; uvádí sice v roz
sudku číselně jednotlivé položky, jež účlo'val stěžovatel za dovoz, za 
pa'pírové sáčky a za zmar času, o,dbývá však hned na to tyto položky 
poukazem na to, že jich stěžovatel neprokázal. Při správném právním 
posouzei1Cbyl0 vsak vCcínaTezacIho scuajj,- poiož,kariíi'fěiií; ~i~'z'ab~:;~;i: 
zlmumati a zjistiti, jsou-li přiměřenými, a na základě tohoto zjištění 
posouditi, byla-Ii cena 3 K stěžovatelem za 1 kg třešní požadovaná při
měřenou čili nic. Vhodnou pomůckou pfů' toto ,P'O,s'o'llzení bYlo by také 
zjištění, jaké nejvyšší, po případě směrné ceny třešní stanoveny byly pro 
místo, kde prodej se stal, kterážto "kolnost jest ostatně důležitou 
Iposouzení přiměřenosti ceny, za niž obžalovaný třešně, kOll;pil. 

Čis, 763, 

Dokonanou krádeži jest i pouhé ukryti věci na mistě činu, je-li ma
jiteli věci odňata možnost, by s ni vládl. 

(Ro'zh, ze dne 11. března 1922, Kr I 301'21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
lcčnístížno'st 'Obžalovaného do .rozsudku krajského soudu v Čes. BiJdě
javicíchze dne 23, února 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem krádeže podle §§ 171, 176 II b) tr. z§ik.- mimo jiryé z těchto 

důvodů: 

Námitku právního, rázu {§ 281 Čís. 9 a) tr. L) lze spatřovati po'uze 
v tvrzení stížnosti, že kalhoty přes, to, že je obžalovaný ukryl pod polštář 
své postele ve chlévě, zústaly stále ještě v držení jeho zaměstnavatele, 
zůstavše v jeho domě a v jeho posteli, arciobžalovanému k užívání 
svěřené" Stížnost jest bezdůvodna. Nebol k dokonání krádeže vyžadui'e 
zákon v § 171 tr. zák. odejmutí věcí z cizí držby, 'Pod níž v trestně práv
ním smyslu vyrozumívá se faktick}T poměr, záležející y tom, že někdo 
má věc ve své moci, talkže s ní může dle libosti nakládati a osoby třetí 
z toho vyloučiti. Předpokladem dokonané krádeže je proto, by věc z moci 
nynějšího majitele přešla v mo'c zlodějo,vu, To se stalo v tomto případě 
tím, že obŽalovaný vzal kalhoty ve zlodějském úmyslu z dosavadního 
místa jejich uschování a ukryl je na místě, o kterém vlastník věci nevěděl. 
Neboť· takt<l' zjednal si moc nad kalhotami, tedy možnost s nimi naklá
dati, kterážto možnost byla do,sava,dnímu vlastníku násled·kem jich odej
mutí a neznalo'sti místa, kde byly nyní schovány, odňata. Držba ukradené 
věci nebyla proto v době odhalení činu ještě zabezpečéna,· avšak odnětí 
držby bylo 'ukrytím věci uskutečněno a tím krádež dokonána. Dle zákona 
není proto zapotřebí, by zloděj odnesl věc z místnosti jejího majitele a 
zajistil si krádežnÝm zásahem zcela mOC nad věcí nabytou. Může fudíž 
zakládati dokonanou 'krádež i pouhé ukrytí VěCl lla místě činu, jen když 
je tím majiteli věci odňata možnost, s ní disponovati. 

1"' 

Čis, 764. 

předražováni {zákon ze dne 17, řijna 1919, čís. 568 sb, z, a n,), 
Pletichy spáchané prodeiem bílého pečiva vyrobeného z mouky pod 

rukoU -zIskiiiié:-· 

(Rozll. ze dne 11. března 1922, Kr I 681/21.) 

Ne j v y Š š í s o tl d j~ko soud zrušovací. zav,l~l pO' ústnim }íčení zrr~a
teDní ·stížnost _ obžalovaneho do. rozsudku l1chev.~lh? soud':..pn zemske?, 
'restním soude v Praze ze dn~, 13. d~bna 1921, JImz by~.stezovatel .. uzr:an 
vinným přečinem podle § 11 CIS. 4 zakona ze dne 17. nma 1919, C1S. 068 
sb. z. a n. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Po stránce hmotněprávní dovoz'uje stížnost dle čís. 9 lit. a) pokud sc 
tyče čís. 10 §,28.1 tr. f., že prodej bílého _peČiva pr?~i vydaonému záka~~ 
je pouze spravmm prestu,pkem,; ,:by v cm~osb s!ezov:!elu moh:y' by tl 
shledány pletichy, bylo. by pry treba pro:kazatJ, ze stezovatel neJakym 
(v sUŽITosti praví se kterýmkoliv) způsobem súčastnil se oněch činú, které 
předcházely výrobě a dávání pečiva do oběhu; k tomu však už nebyJe, 

. v okamžiku, ve kterém stěž.ovateli hotové pečivo' nabízeno 
nezdržoval tedy 'přechod zboží do ruko·u spotřebitelů, 

nesúčastnen-5iTI1 os-obám neprávem zisku a nespáchal ničeho, 
s to, aby spotřebu poško'dllo, nebo předmět denní potřeby zdra

nýbrž vyhověl pouze přání a potřebě svých odběratelů-spotřebitelů, 
prý 'proti tendenci a duchu zákona, trestati činy, které mají svůj půvo,d 
nouzcvém stavu a ikteré vyhovují -všeobecné' ,p.o1řebe; činnost 'stěžo-

varel{,va nemobla míti vlivu na určení nebo zvýšení ceny pečiva; neboť 
kdyby on· pečiva nebyl odkoupi'l, byl by je koupil a prodával ;,ný 

,. , Než vývody stížnosti jsou pochybeny. Tendence aduc\' vá-
.lečnélIo zák'onodárství směřují k tomu, aby zásobování veškerého spotře
bitelstva předměty potřeby dálo se stejnoměrně a za ceny co nejlevnější. 

lim účelem bylo zejména zavedeno veřejné hospodaření určitými 
druhy 'předmětú potřeby, obzvláště obilím a mlý'nskými výrobky, a za 
.firn účelem byly dále zakázány určité - s hlediska všeobecného záso
bovánÍ' méně naléhavé - způs'ohY zpracováni mlýnsldTch výr,oebků, zej
ména výroba a prodej bílého pečiva:jakéko!iv obcházení předpiSŮ, 
V naznačen1'rch směrech vydaných, vye'ť)čujc z me.zí 'řádného, dovoleného 
obchodování a je tím již pletichami. Pletichami je tedy zejména opatřováni 

'Si mouky mimo 'příděly, určené p·ovolanymi k tomu úřady, výmba bílého 
"OClVa Z takové' mouky a obchodování jím. Zákon nero-zeznává, v kterém 
obdo,bí a v jaké roli pachatel dojednání, směřujícíh,o' k bezprávnému 
nakládání se zbožím (moukou nebo. pečivem), zasáhl; stačí, byl-Ii vědomč 
spol<učinným k tomu účeli, aby' se zbožím bylonaikládáno způsobem, dk 
platných předpisů nepřípnstným: stačí tedy zejména, dovršil-li stěžovatel 
nebo zamýšlel~li dle zjištění rozsndkuclovršiti rozprodejem 'pečiva vědomě 
činnost oněch,' byť mu neznámých osob, které bezprávně vyrobily bíh 
pečivo· z mouky, která jimi anebo jinými osobami - byla bezprávnc a 
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Dok-outně opatřena. - Pletichy takové JSC11 ovšem sannr o sobě jen 
správním přestupkem, stávají se však přečinem trestným dle § 11 čÍs. 4 
zákona o vále6né lichvě, jsou-li spodeny se ·způsobilostí, stupňovati cenu 
předmčtu.- Zp.t4o.b.ilo<;:t tuto ~,~v~dmnj_fit~DYqtel,o:vo -o ni nalézací sc'UU 
bezvadně zjistil, ba zjistil nad to, že cena pečiva byla skutečně stupňo·
vána o zisk stěžovatelův a zisk jeho dodavateUky, nehledě k tomu, že již 
nákupní cena stěž,o·vatelova byla značně vyšší než shora zmínčné nej~ 

vyšší ceny pro pečivo z tuzcmské mmky. Ze stěžovatel vyhověl potřebě 
a přání svých zákazníkÍ!, bylo pohnutkou jeho činnosti, ale nevylučuje 

shora zmíněné, trestným činem 'předpokládané vědomí, a je proto pro 
otázku trestnosti bez významu. Stěž·o,vatel nevyhověl všwbecné potřebě, 
nýbrž vyhověl jen potřebě obmezeného kruhu spotřebitelů, kterým Se 
dostalo vYdatnějšího zásobování než ostatním, čímž projevil spolučinnost 
při jedná'ní, které pošik'ozovalo zájmy veškerého spotřebitelstva, kdYžtě 
pokoutným nákupem mouky, k bezprávné výrobě bílého pečiva vpraco- " 
vané, zmenšily se zásoby mouky, kterých mělo býti výkupem pro 
ústav a rozdělením příslušnými úřady použito k stejnoměrnému, nalé
havějšímu zásobení všeho obyv.atelstva chlebem a mO'llkou. Okolnost, 
jiný Q·bchodnik by· byl koupil a prodával pečivo, Ikdyby je nebyl 
stěž.avatel, není ,nalézacím soudem zjištěna a byla by bezvýznamná, 
lposlušnosti vůči zákonu nesprošťuje obava nebo jistota, že jiné 
jednají v témže směru bezprávně. Tím jest prokázána nejen be'zdilv().drlost 
důvodu zmatečnosti Č. 9 lit. a), nýbrž i č. 10 § 281 tr. ř. 

Čís. 765. 

Opatření Stálého výboru Národního sbromážděnÍ republiky 
. slovenské podle § 54 ústavní listiny ze dne 4. ~rpna 1920, čís. 480 sb. 

a n. o změně některých ustanoveni trestního práva. 
Trestem "ztráty svobody« v § 6 isou míněny veškeré dru.hy 

a vězent 
§em 6 nebyla s·tanovena nová trestní sazba. 

(Roooh. ze dne ll. března 1922, K1' I 954/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl ]JO ústním líčení 
teční stížnost obžalovaného do r·Q·zsudkn zemského trestního 
v Praze ze dne 23. června 1921, jímž byl stěžovatel uznán vi",",rm 
činem krádeže podle §§ 171, 173, 176 II c) tr. zák a odmítl v neveiřei!nérn 
zasedání odvo·lání obžalovaného z téhož rozsudku, pokud jím byl podle. 
§ 178/) tr. zák. s použitím §§ 54 a55 tr. zák. odsouzen do těžkéhl} žaláře 
na dva měsíce, zostřeného· měsíčně dvěma tvrdými lÍ!žky. 

Důvody: 

Zmateční stížnost obžalovaného dovozu.je z .důvodu čís. 11 § 281 tr. ř., 
že nalézací ,soud - sam,osoudce, vyměřiv trest těžkým žalářem na dobu 
2 měsíců a zostřiv iej nad to měsíčně dvěma tvrdými lůžky, vykročil 
z mezí své trestní 'právomoci, jelik,ož dle ustanovení § 6 opatření Stálého 
výboru Národního shromáždění ze dne 4. srpna 1920. čís. 480 sb. 

lze uložiti pouze prostou a jednoducho1u ztrátu svobod~y, t. j. při přečinech 
prosté vězení a při zl-o.,čiI:ech jednoduchý~ .ž~13íř. Stíž.n~stJ je na omylu,; 
náhled jí hájený odp'ornle lak dDslovu, lak r ncelu zml11eneho ustanovenI. 
SlovY:_ )~Trest ztráty svobody«, »trest na svobode« míní citované opa
tření steine jak ostatní zákony veškeré druhy žaláře a vezení na rozdíl 
D.d iinýeh způsobů trestu, zejména trestu ná penězích. Tak ustano·vuií zej
mé~a poslední odstavec §§ 1 a 2 zákDna ze dne 22. května 1919, čís. 269 
sb. z. a n."že s trestem na svobodě může ,býti slpojen trest na penězích, 
ač v předcházejících odstavcích těchto 1!'ilragrafů stanoven je trest těž
l,ého žaláře. Zákon ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n. (§§ 1, 10, 19), 

• zákon ze dne 18. března 1920, čís. 188 sb. z. a ,n. 0§ 7 (2), a zákon ze dne 
18. března 1921, ~ís. 129 sb. z. a n. @§ 8, 10 (1), užívají slov trest na 

· svobodě v takové so·uvislosti, že dlužno. v nich spatřDvati úbrnné ozna
čení obOjího druhu jak žaláře, tak vězení; §:§ 12, 13 zákona ze dne 17. 
října 1919, čis. 567 sb. z. a n. mluví o potrestání aspoň 5letým trestem na 
svobodě, nejnižší hraniéi pět let vykazují však trestní sazby záikonem ze 
dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. stanovené jen, znějí-li na těžký 
žalář (srovnej §§ 7 (4), 8 (4), II (2). Předpisy § 7 (5) a § 8 (5) zákona ze 
dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., že vedle trestu na sVDbodě jest ulo
žiti trest peněžitý, týkaj.Í se čtvrtých odstavců těchto §§, kde stanoven je 

· těžký žalář. Stejně stanoví i druhé odstavce §§ 2, 3 zákona ze dne 18. 
března 1920, čís. 188 sb. z. a n., že vedle trestn na svobodě může býti 
uložen trest na penězích dle různýCh sazeb pro přestupek, ·přečin a zločin, 
kdežto dle prvního odstavce § 2 uložiti jest na přestupek a na přečin' 
trest vězení, na ,ločin pak Ires'! jednoduchého nebo těžkého žaláře a 
rovněž v prvním (}dstavci! § 3 stano·ven je trest jednoduchého nebo těŽKéh{) 
ialáře. Nemůže býti tedy pochybnosti o tom, že zákonodárce důsledně 
užívá slov »trest na svobodě« a »trest ztráty na svobodě« jakožto sou
hrnébo ·označení všech druhů trestu, s nimiž spoje.na je ztráta svobody, 
tedy také těžký žalář a tuhé vezení. Z důvodové z'právy vlády k opatření 
Stálého výboru N. S. ze dne 6. srpna 1920, čís. 480 sb. z. a n. vyplývá, 
že účelem stanovení § toboto opatření bylo výbradně, 'lueÍ1čiti přetíženým 
sbe.rovým so·udum trestním, nikoliv změniti materielní právo trestní sta
tUOtvenÍm nové trestní sazby pro trestné činy, které, náležejÍce kl! přísluš
nosti sborového soudu prvé sto·lice, se mají projednávati před samo
soudcem; taková nová trestuí sazba byla - pro činy tam uvedeué - sta
novena ien v §§ 1 a 2, poněvadž bylo změny materielního práva trestního 
zapo,třebí, aby tyto činy popřípadě mohly býti odňaty právomoci poroty, 
před níž dle dosavadního práva (poslední odstavec č1. Vl. zákona ze dne 
23. května 1873, čís. 119 ř. zák.) výhraidllě p-řís}uiiefy. Změna ma1cede.!nlho 
práva trestuího o trestních sazbác·h tedy §em 6 zmíněného opatření nena
stala; samosoudci je v trestních věcech, jím projednávanÝch, vyměřiti 
trest dle zákonÍ! jinak platných, zejména též i při zostření jich, nahražení 
delšího trvání trestu vedlejšími tresty: jediným jeho omezením je dle 
§ 7 (2) zmíněného opatření, že nesmí jako hlavní trest uložiti ztrátu na 
svobodě vyšší 6 měsÍCŮ. Viměřil'li tedy samosoudce trest dle správné 
sazby § 178 tr. zák., zostřiHi přitom těžký žalář, v § 178 tr. zák. stano
vený, dle t§ 3 zákona ze dne 15. listopadu 1867, Ns. 131 ř. z .. (§ 19 tr. zák.) 
a po přílpadě též proto, že po.uiži! §u 55 tr. zák., dvěma tvrdými lůžky mě
síčně, nevykročil tím z mezí své moci trestní. Do,volává-li se stížnost 

i i 
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dále téhož důvcdu zmatečnosti proti výroku, kterým Ilalézací soud vy
slovil ztrátu práva volebního, jest ji odkázati na ustanovení § 283 tr. ř. 
(ve znění dle čl. I. § 1 zákona ze dne 15. května 1919, čís. 263 sb. z. a n.), 
dle něhož -se---p~ti-.j.G.dině....o.cLvDlánLdD~ÝIJJJS1L, _Ž~ ___ ~iD_,J~,:\~l .5P_c!\:JJ-_(tn z_ po-
hnutek nízkých a nečestných a že nastává ztráta práva vOlebního:-Zin-a
teční stížnost takto ,neodůvodnčnou bylo zavrhnouťi. 

Obžalovaný se odvolal především z výroku o trestu a žádal jeho sní
žení, ;pokládaje odvolání toto z důvodů uvedených již ve zmateční stíž
no'sti za přípustné, zejména pak z toho důvodu, že § 6 Opatření StáléhOl' 
výboru Národního shr'Dmáždění republiky Ceskoslovenské ze dne 4. srpna 
1920, čís. 480 sb. z. a n. obs'ahuje novou trestní sazbu. Odvolání nemá 
však pravdu. § 7 tohoto opatření ustanovuje, že samo'soudce projedná věc 
pOdle 'Ustanovení, platných pro řízení;Jřed sbomvými soudy prvé stolice. 
Ustanovení toto má sice - jak jest zřejmo z druhé věty odstavce prvého 
tohoto §u, na zřeteli jenom provedení hlavního přelíčení, přes to však 
dlužno z něho usuzovati, že i jinak zůstávají v platnosti ustano",ení trest
ního, řízení, která se dotýkají řízení před sborovými soudy prvé stolice, 
a tedy také ustanovení o opravných prostředcích. VY'plývá to jasně z dů
vodové zprávy, ve které se praví, že na řízení samoistatném, správně 
patrně samém" osnova nic nemění, neboť se věc pr,ojedná podle ustano
vení, platných pro řízení před soudy sborovými prvé stolice, čím Ž je 
také zůstavena Q,bžalav.anému možnost, dáti s'j pře
z k o u mat i věc ne j v y Š s í m s () ude m. Pw přípustnost o,dvolání 
jsou tedy směr'Odatny podmínky § 283 tr. ř. Jest tedy odvolání přípustno, 
v neprospěch obžalovaného, když samosoudce, použiv při výměře trestu 
mimoí~ádného zmírňovacího práva neb'Ol práva přeměňovacího, uložil trest 
;pod nejnižší záclmnnou sazbou, nebo v jeho prospěch, vyměřil-li trest 
v mezích zábonné sazby. Podle odvolatelova nhoru, že v tomto případě, 
kdy sanmsoudcc vyměřil trest na ,dva měsíce těžkél10 žaláře, jest odvo" 
tání přípustno, byla by tedy v § 6 zmíněného opatření Stálého, vý-boru 
ubsažena nová sazba trestní pro zločin krádeže specielně, a pro veš:kcré 
trestné č'iny před samosoudcem souzené vůbec, která nemá dolní hranice, 
konČÍ však nejvýše šestiměs,ičním trestem na svobodě. Takto byro by 
bývalo, opatření .Stáléh-o, výboru změnilo značnou řadu ustanoveni trest
'ního zákona, kde trest buď vůbec nedosahuje 6 měsíců {na př. přečiny 
§I§ 282, 283, 284,r. zák.), neb kde tento trest jest vůbec nejvyšší sazbou 
(na př. přečin § 279, 280 tr. zák.). Ustanovení § 6 zmíněného opatření ne
obsahuje nic takového a nemělo, také nic takového obsahovati. Účelem 
bylo - j",k již svrchu při zmateční stížnosti bylo řečetTC- - uleviti soudům 
a nikcilivzhoT'šiti postavení obžalovaného. V těchto případech jest tedy 
nyní stav t~-ž, jako by!' pře,d vydáním zmíněného opatření, a změna na
stala jenom pohd, že obžalovaný stojí před jediným členem sborového 
wudu místo před sborovým soudem prvé stolice. V tčchto případech ná
leží jmenované trestné činy Ipřed samesoudce již podle -ustanovení §, 6, 
pončvadž státní zástupce. nemůže v obžalovacím spise U'činiti ani prohlá
šení, že žádá trest vyššÍ, nežli jest v zákoně ustanoven {§ 207 čÍs. 3 tr. ř.). 

Při ostatních trestních činech, kde trestní' sazba přeVYŠUje skutečně 
6 měsfců,naskytá .se ovšem otázka, zda § 6 opatření zmíněného usta
novil no,vou sazbu trestní, či z,da ta-klo omezil pouze trestní .právomoe 
samosoudcovu. Slova zmíněného opatření !lasvědčují správnosti tohoto 

pOSlednějšího názc-ru. § 1-5 zmíněného 'opatře·ní mluví o trestní sazbě, 
což - jak již Ipři vyvrácení zmateční stížnosti bylO' pOdotčeno - rriá 
původ svítj v tom, že šlo o to, aby byl po případě odňat duvod pro pří-

, poretního soudu. Zde tedy běží o novou trestní' sazbu, a píi-
'----->-i)[Uus2t·"'no'''s1oQv~Óráiir ndí se zase sazbou v těchto §§ uvedenou. Nepří.pustno 

jest odvolání obžalovaného teprve tenkráte; když byl trest vyměřen 'pod 
sazbou těchto §§.. V § 6 zmíněného 'Opatření není již řeči Oi trestní sazbě, 
nýbrž praví se, aby trestný čin, 'který náleží k pJíslušnosti sborového 
soudu prvé stolice, bYl přikázán k rozs1ouz""lj jedinému členu tohoto so,udu, 
jako samosoudci, jestliže veřejný 'Obžal"bce navrhnul ve spise obžalo

OVacím pro všechny 'Obviněné jako hlavní trest ztrátu SVObody do 6 mč
sÍCů, pokud se týče trest 'na penězí.ch sám o súbě, nebo ve spojitosti s právě 
vytknutým trestem na svobodě. Také ,§ 7 zmíněného olpatření nemluví 
o trestní sazbě. Stejné mluvy používá se i v §, 8, který v posledním od
stavci rovněž mluví jen o obdobných podmínkách uvedených v § 6 a 7 
zmíněného opatření, ačkoliv v předešlých odstavcích používá výrazu 
»trestní sazba«. Nasvě,dčuje konečně nezměněným sazbám trestním i usta
n(>vení § 3 zmíněného Opatření, které výslovně mluv! O použití § 54 a 55 
tr. zák., což s.e dá vysvětliti tím, že byla by bývala pochy,bnost, zda soud 
může snížiti trestní sazbu §em 1 a 2 zmíněného opatření nově zavedenou, 
!která přece sama 'o' sobě j'iž znamenala snížení trestu. U samosoudce ne
bylo již potřebí zvláštniho vytknutí, že může \loužiti § 54 a 55 tL zák., 
poněvadž se na trestních s'azbách při činech, samo,soudci přidělených, 

. ničeho nezměnilo .a použití § 54 a 55 tr. zák. vy pJývalo j,iž z věci samé. 
Z tohO' tedy jde, že u trestných činů, II uichž trestní sazba převyšuje 6 mě
sfců, záleží změna právě jenom v tom, že JSQ-U souzeny jedním členem 
sborového· soudu prvé stolice, omezeným v trestní právomoci, nikohv 
však v tom, že by § 6 ustanovoval zcela všeubecnou novOu trestní sazbu. 
Tato zásada vyhovuje účelu zmíněného opatření,aby se soudům ulevIlo" 
a ~epoškozllÍf- nikterak obžalovaného, jemuž se přece dostalo záruky pro 
řízení před s,amosoudcem právě v tOill,.že trestnfprávomoc samosoudoova 
byla omezena a že bYlo uloženo, aby byl' po případě zřízen obžalovaném u 
.obhájce k podání odporu. Byl-li tedy obžalovanému vyměřen trest dvou
měsíčního těžkého žaláře, byl tento trest uložen pod nejnižší zákonnou 
sazbou § 178 tr. zák., a Odvolání obžalovaného jest nepřipustnc' a bylo 
proto odmítnuto. 

Čis. 766. 

Přečin dle § 30,5 tr. zák_ jest dokonán. předsevzal-li pachatel čin, objek
tivně zpusohilý přiVOditi nen,ezpečí v .§ tom zmíněná, aniž je Z3pootřehí, 
by nebezpečí bylo skutečně přivoděno, 

-lRozh. ze dne 11. března 1922, Kr II 203/21.) 

Ne j 'iI Y š š í s o II d jako soud zrušovacÍ zavrhl po ústním líčení zma
tečn! stížnost obžalovaného, do rozsudku krajského soudu v Jihlavě ze 
dne 18. února 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem podle 
§ 305 tr. zák. - mImo. jiné z těchto 
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důvodů: 

Zák()nné provedení důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. lze spa
třovati pouzc---\~é čác:±j YÝ.Yí2:d.Ů",," kd~tí:?J1~_§Lp-amítá! že závadný výrok 
mohl by spa'dati pod ustanovení § 305 tr. zák. ieli tellháte. kdyby obža
lovaný byl vyzýval dělníky pře dopuštěním továrny. aby si vzali s se
bou p'Odešve. Zde byli však prý dělníci již vwku z továrny. takže vÝzva 
byla ,opolžděna a neměla významu, pročež prý 'O nějakém podněcování 
k nějakému nezákonnému činu dle § 305 tr. zák. (ku krádeži podešví) 
nemůže býti řeči. Avšak ani o výzvě ku zpronevěře podešví nelze prý 
mluviti. Nebof kůže, kterou dělnlk dostane, zapíše se prý jednak v továrně, 
jednak se dělník musí vykázati vrátnémuodebíracím potvrzením, takže 
i tit by výzva neměla žádného významu, pokud se týče zpronevěra by' 
přišla brzo na jevo. Stížnost jest bezcdůvodna. Její vývo,dy nasvědčUjí 
tomu, že činí skutkovou povahu přečinu dle § 305 tr. zák. 'Odvislou od vý
sledku protizáklonné činnosti pachatele. Sankcí zákona nemá býti však po
stižen teprve skutečně nastalý neb zamýšlený výsledek podněcování, 
nýbrž nebezpečí s podněcováním spodené a záležející v tom, že pachatel 
svým ie,dnáním zviklati múže etické a právní náZDry osob jiných. Toto 
nebez1pečí je však opodstatněno již tím, jakmile ie tu možno,st, že čin mohl 
býti postřehnut více osobami. Skutková povaha přečinu dle § 305 tr. zák. 
je proto již naplněna, když pachatel ]Jřectsevezme čin, objektivně způso
bilý přivoditi zmíniiné nebezpečí, aniž je zapotřebí, by nebezpečí skutečně 
nastalo. S hlediska těchto úvah jsou námitky stížnosti bezll'odstatnými; 
poněvadž dle zákona se nevyžaduje, by závadná slova obžalovaného 
nila na druhé osoby nějaký dojem, tím méně pak je třeba, by měla v zá" 
pětí skutečný účinek a přiměla snad posluchače ku provedení nějakého 

- prntizák-onného činu. 

Čís, 767. 

V žádosti o odklad trestu a o milost nelze leště spatrOvati 
opravných prostředku. 

<Rozh. ze dne ll. března 1922, Kr II 168/22.) 

N e j v y Š š í s o li d jaJko soud zrušorvací u1)na! po ústním líčení ku 
zmateční stížnosti generální 'prokuratury na záštitu zákoua právem: 

Usnesením krajského soudu v Jihlavě Ze dne 23. listopadu 1921 hyl 
pornšen zákon v ustanovení '§ 469 tr. ř., l1snesení to jako zmatečné se zrl1-
šuje a krajskéml1 sOl1du v Jihlavě se ukládá, by o odvolání Josefa K-a 
do rozsudku okresního soudu v Novém Městě ze dne 15. dubna 1921 znova 
jednal a r,o,zhodl. 

D.ůvody: 

Rolník Josef K. byl T'Qozsudkem ,okresního soudu v Novém Městě na· 
Moravě ze dne 15. dubna 1921 uznán vinným přestupkem §§ 5 a 314 tr. 
zák. a odsouzen dle § 314 tr. zák. za použití § 260 b) tr. zák. do vezení na 
dobu 48 hodin, zostřeného jedním tvrdým ložem. Ohlásil ihned po' vyhlá
šení r'O:Gsudku ,o,dvolání co do .viny a trestu: Dne 22. dubna 1921 podal 

u okresního soudu žádost za odklad trestu s odůvodněním, že podal na 
pana presidenta republiky žádo'st o prominutí trestu cestou milosti. Okresní 
sou,d 'předložil, aniž o této žádosti ro"hodl, spisy k rozhodnutí o odvolání 
obžalovaného krajskému soudu v Jihlavě, který 'usnesením ze 4. května 
1921--vr-át-il--spis-y okresnímu soudu s upozorněním, že .- podal-li obžalo
vaný žádost za odklad trestu právním zástupcem - upustil tím mlčky od 
Q,dvolání. Mezitím došla okresního soudu dne 4. května 1921 žádost J osela 

·'K. o prominutí trestu, po případě o p'odmíněný jehoi odklad cestou milosti 
preSidenta re'publiky, - od ministerstvasprq-l;,edlnosti s příkazem; aby 
okresní so'ud trestu až na další nevykonal a Ú' žádosti podal zprávu. Za 
p,nežitosti přezkoumání této zprávy dal vrchní zemský soud v Brně 
Josefa K-a vyslechnouti, ustupuje-li od 'Odvolání. K. prohlásil dne 5. listo
pad 1921 před okresním soudem v Novém Městě, že trvá na odvolání co 
do viny a trestu.; k poukazu vrchního zemského soudu předlo,žil okresní 
soud Spisy znova krajskému soudu v Jihlavě, který však usnesením ze 
dne 23. listopaó>u 1921 odvolání odmítl, ježto ze žádostí K:-ových o odklad 
trestu a o milost vysvítá zřejmě, že obžaIG,van:íc v době padání jich po
važoval výrok o vině za nezměnitelný a právoplatný, a ježto jinak žádost 
za odklad trestu byla by bezpředmětnou; k tomuto úsuclku prý obžalo
vaný mohl ,dospěti jen v důsledku vlastn,íh<o' rozhodnutí, že odvolání své 
a.to v celém rozsahu béře zpět; obžalov",ný prý tím platně vzdal se odvo
láni a odvolání vzdání se opravného 'prostředku zákonem připuštěno ne1nÍ. 
Uvedeným usnesením krajského soudn byl p,o,rušen zákon v ustanovení 
§ 469 tr. ř., kterýž vyžadUje platné ndání Se práva k .odvolání. Není-Ji 

, tu výslovného vzdání se odvolání, dlužno požadovati takové (konkIu
dentní) výro'ky nebo činy, dle nichž nelze pocbYbovati, že se o'právněná 
osoba opravného prostředku vzdává. Tato vůle musí býti tím zřejmější 
a činy, z nichž se tato vůle dOVOZUje, tím přesvědčivější, když obžalovaný 
ohlášením opravného prostředku dal již dříve na jev O', že odsuznjícího 
výrOku neuznává a trestu ne1p'řijímá. Takovéto zřejmosti a přesvědčivosti 
není v 'Okolnosti, že obžalovaný ",'Od'al zmíněné žádosti. Zejména pohnutka 
žádosti ,o o,dklad trestu může býti jiná, než že obžalovaný považoval vý
rok () vině za právoplatný a nezměnitelný; může jí býti zejména opatrnost, 

. aby, snad přes odvolání nebyl zmařen účel žádosti o milost. Mimo to o,bža
lovaný v žádosti o milost popírá správnost výp·ovědi svědka Antonína 
N-a.'l!a níž odsuzujicí výrok se zakládá a pr'Ůhlásením ze dne 5. listo1padu 
1921 odstranil pochybnosti, 00 které jde. PlatnéhlO' vzdání se práva ,k odv,o
lání t~ tedy nebylo. Proto nejvyšší soud zmateční stížnosti, vznesené 
generalní prckurat'lifou k zachování zákona podle § 33 tr. ř. vyhověl a 
podle §§ 292 i 479 tr. ř. uznal, jak nahoře nvedeno. 

Čís. 768. 

P~2dražování (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
. Pr~ posuwváni přemrštěnosti ceny za předmět potřeby, pm nějž neni 
nře~ne stanovených cen. dlužno Jéž qvážiti, zda nevytvořila se již dle zá
kounv o nabídce a po])távce pravidlelná cena běžná. 

:ac?a!e1em přestupku dle § 14 Ucb. zák. lest, kdo činí úmyslně ne. 
spravny udaj, třebas nebyl pťodarelem a vycfutel~m účtu. 

(Rozh:ze dne 13. března 1922, Kr I 550!21.) 

:1' 
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Ne i v Y š- š í s o li d jako soud zrušovací zavrhl' po ústním 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsndku lichevního soudu při 
ském trestním soudě v Praze ze dne 9. března 1921, pokud jím 
žovatel u}nán vinným přestupkem podle § 14 čís. \ lich. zák., 
jí však, pOkl\.lI'OyI stezovCTtet tý ml 1 O-Z-3tH:1-ke-n1---'ii-Zuátl--· viHn';;~m-- v "'~i11err 
dle § 7 'l3) lich. zák., naJpadený rozsudek v tomto směru zrušil a 
věc nalézacímu soudu, by ji znovu "projednal a rozh'odl. 

Důvody: 

Proti odsuzujícímu výroku pro přečin předražování Lovo,zuje 
po věcné stránce (dle číS. 9 a), 10 § 281 tr. ř.), že, nemůže býti řeči o 
přemrštěnosti po1'adované, pokud se týče docílené ceny, je-li zjištěno 
'Obě ceny jsou nižší než by1a cena běžná, poněvadž celý zisk, ' 
~ocílený, bYl vzhledem k převzatému risiku ,o,právněný; 
ze nee>právněný zisk převyšuje 2000 K, takže zde nejwu př'edjlcklacly 
odsonzení pro přečin. Mimo, to stížnost namítá, že lokomobila 
předmětem potřeby ve smyslu zákona lichevního; tím se prý 
uměti pouze věc nezbytně nulná k zacho·vání lidské existence 
stroj, slc"žíd k zvýšení výnosnosti podníku. Pokud se těmito' 
stížnost zabý'vá p'řemrštěností požadované ceny, nelze jí upříti nn',,"'" 
nosti. Nalézací soud do'Spěl1k uázoru, že !požado.vaná cena jest Dřf"'11'HI'n 
srovnáním. ceny prodejné - poža·dované - s nabi1vacími náklady 
lovaného a, shledav, že ceMvé rozpětí činí přes 2000 K, přišel k 
že je tu přečin předražování. Zákaz předražování chce - jak to 
slovného znění zákona vyplývá - čeliti neoprávněnému 
umožněnému využitkováním mimořádných váleoo}'ch poměrů, totiž 
dostatk,u nabídky. Nutno tudf,,, v tom kterém !případě zkoumati, jsou-li 
trhu ještě tytŮ' mimDřádné poměry, nebo ncvslala-li již následkem 
tečné vÝroby volná soutěž a tvo,ření cen dle hospodářských n"",,;,10' 

obzvláště dle pravidla o nabídce a poptávce. To se týká ovšem jen 
!i<dvýoh Ip'řípadů, ve kterých není po zákonu stanol\"elJ1a nejvyšší cena, 
v žádném připaJě nesmí býti překročena. V tomto !případě jde o 
to,už předmět nevázaného hospodářství, na který nejvyšší cena 
stanovena. Dude tudíž nutno zkoum"li, jak se v rozhodné době 
kových předmětů 'vytvořily, byla-Ii dostatečná nabidka uo;ul:i;VKr 
nebo nedostatek zboží, byly·Ji tudíž tenkráte běžné ceny 
případě, jaké, byly-li tyto následkend volné soutěže čili ne,on:rá\'něnv( 
manipulací: konečně byla-li cena, oMalovaným liP uzaQ(W3 
taková cella běžná, utvořená poptávkou a nabídkou za ' 
kou již llBdotlmutýchho'spodářských poměrů. Pončvadž p,o této 
nalézací soud nepředsevzal nutných zjištění, bylo vyhověno zu(a("čn 
stížnos,ti, pokud se opírá o důvod zmatečnoslC Ns. 9 a) § 281 tr. ř., v 
vzatý rozsudek dle § 288 tr. ř. jako zmatečný zrušen a věc odkázána 
prvé stolice, by ji znova pwjednal a rozhodl, aniž bylo třeba ".,}"",,' 
se ostatními ve zmateční stížností uplatňovamými důvody 

Proti odsuzujícímu výroku pro přestupek dle § 14 čís. 1 lich. 
namítá stížno,s! dle čís. 10 § 281 tr.. ř., že obžalovaný účtu aní p"·,,d,vl' 
ani nep,o.depsal, ježto prodavačem byl K. Mohl by tedy býti jeho 
suzo.ván jen s hlediska § 5 tr. zák., ale ten plati Jen na trestné činy, v 

uvedené. Námitka íe lichá. Přestupku § 14 heh. zák. se dcolPouští, 
v účtech a t. d. úmYslně nesprávně udá cenu předmětu potřeby. 

-případě jest zjištěnu, že cenu v závěrečném listě úmyslně ne
<""á'rne .udal obžalovaný, který list ten sepsal. vyplnil a spo.lupodepsal. 

;:,.'-"~;:;;ť~;ř~~tĎ~,v~a"č,em a vydatelem účtu, je lhostejno. Obžalovaný se do
:;', tako přím"ý- pachatel, nikoliv sIJoluviny na přestupku 

""'JOd,ce. K tomu netřeba ani [Jřipomínati" že § 5 tr. zák. jako předpis 
,táno,'ící všeobecnou forrl'u trestné vin»;,platí pro, celý obor trestního 

/práva, niko,!iv jen pro činy obsažené v obecním zákoníku trestním. 

Čís. 769. 

Předražování {zákon ze dne 17. říina 1919, čís. 568 sb. Z. a n.). 
Směrné ceny při dražbě třešni. 
I starústa 'Obce muže spáchati předražování, prodává-li za přemrštěnúu 

jako správce obecního jmění jeho úrodu. 
Měiřítkelnt pro "velký. rozsah« ve smyslu § 9 {3) písm. b) není nepo

:,'tn,;rnl~st ceny, nýbrž množství koupenéhú předmětu potřeby, 

<Rozn. ze dne 13. března 1922, Kr I 644121.) 

Ne j v Y š š i s o u' d jako soud zrušo,vací zavrhl po ústním líčení zma
stížnost obžalovaných Josefa PCa a Rudolfa L-a do rozsudku lichev
soudu při zemském trestním soudu v Praze ze dne 17. března 1921; 
,byli stěžovatelé uznánivinnýriIi, a to Josef P. přečinem dle § 7 (3) 

Rudolf L .. přečinem dle § 9 O) zálkona ze dne 17. října 1919 čís. 568 
a n., zrušil však dle § 290 tr. ř. rozsudek, pokud jím byl uznán Rudolf 

vinmím přečinem dle § 9 (3) lich. zák. a uznal ho vinným pouze pře
~e;:ji stwpke:m dle § 9 (1) lich. zák. 

D ů vody: 

Zmateční stížno'st obou obžalovaných uplatňUje neděleně proti oběma 
výrokům důvody zmatečnosti čís. 5a 9 a) § 281 tr. ř. Dle 

281 tr. ř. vytýká, že rozsudečný výrok, že vyvolací cena 3000 K' 
stanovena ob c í na základě, jí zná m Ý c h úředuích (směrných) cen 
odůvodněn výsledky hzení a že odporuje spisům i důvodům rozsudk~ 

s,amého. Dle obsabu spisů byla prý stanovena vyvolací cena ve scbůzi 
obeoniho zastupitelstva dne 14. k vět n a 1920, směrné ceny určila zem
slká vláda cběžníkem z 22. května 192,0. Obec nemohla míti o nich ve

.·.·.~;'a~~~;I! ještě ani 24. k vět n a 1920, k,dyžtě rozsudek sám uvádí, že obecní 

.i··., ~. si před nařízením dražby vyžádal informace u okresní poli
tlcke spravy a tam mu bylo řečeno; že ještě 'sami nic nevědi. Výrok 
J~hož v se výtky týkají, je závažný, poněvadž z něh·o soud dov,ozuje, ž~ 
S) obzalova'ní museli býti vědomi neolPrávněnéhopožadování pokud se 
týče nedovoleného přeplácení. Avšak rozsudek odůvodňuje z~íněný vý
rok po·ukazem na seznání'švědlRl! Václava K-a <sadaře) a Josefa V-a 

. (obecního radního), kteří oba udali, že při obchodu vycházeli z ceny 
6()-70 h za 1 kg, s t a n o ven é (úředně) z a tře š n ě n a s t ro m e cll 

Julius R. (rovněž radní) seznal tam\éž, že schůze obecního za~ 
TJtl~tn! rozllOdnutl lY. 10 



stupitelstva, v níž se stalo rozhodnutí o pro dej i třešni, se konala 24. 
nikoliv, jak tvrdí stížnost, 14. k vět n a 1920 a že sarosta P. jel potom 
teprve se infŮ'fmovati o směrn:í'ch cenách do města; kdy byla určena 
v y vol a c í cena, není ze spisů vůbec zřejmo. Draie,bnÍ podmínky 
v nichž jest uvedena vyvolací cena 3000 K, jsou dato,vány 30. květnel~ 
1920, t. j. dnem ·dražbv. Jest lhostejno. odkud znali členové obce 
ceny, rozhodno jest, že wud zjišťuje na zákú,dl; jejichvlaslníCJ1seznání . 
že je znali a že toto zjištění jest v souhlasu s ostatními v~vsledky prove~ 
deného, hzení a nijak neoclporuje ostatnímu obsahu rozsudku. tludiž po
dotknuto, že směrné ceny třešní se 'udržovaly po více let na přibližné 
stejné výši, a že vládní nařízení ze dne 28. května 1919, čís. 270 sb. z. 
a n., o úpravě ,obchodu ovocem a zeleninou (které bylo teprve 'od 22. 
k vět n a 1920 nahrazeno novým .nařízením ze ·dne 18. května 1920, čís. 350 
sb. z. a n.), stanoví v § 1. odstavec B. v}Tslo'vně, že cena vyvolací a cena 
dražením docílená nesmí přesahovati výši průměrné ceny dotyčného sadu 
v létech 1912-1916, ·tedy v době, kdy byly ceny všech potřcb životních 
poměrně nízké proti cenám v létech 1919 a 1920. Dle tohoto pře úpisu byli 
po,vinni se říditi obžalovaní Ipřed 2. květnem 1920. Po tomto' dnu je zava
zovalo nové nařízení a s'měrné ceny stano'vené zemskou vládou. Námitky 
stížnosti by tudíž neobstály ani v tom případě, 'k,dyby obžalovaným 
směrné ceny na rok 1920 v době odhadu skutečně známy nebyly bývaly, 
)Jo'něvadž jim měly a musily býti známy ceny -na rok 1919, pokud se týče 
zlet 1912-1916. Po stránce věcné (čís. 9 a) § 281 tr. ř.) vytýká sdžnost 
že ,oobžalovaný Josef' P. neměl býti uznán vinným pře čin e m p ř e~ 
cl Taž 00 v á II í, pon'evadž z pouhého srovnání 'ceny vyvolací s konečnou 
nabídkou (3000 K - 9650 K) nelze dovozovati, že si dal poskytnouti c~nll 
zřejmě přemrštěllO>u. Rozho.dno prý jest, odlPoQ,vídá-li přijatá cena sku
tečné, nikoliv o,dhadnuté sklizni. Že třešní bylo. sklizeno více, než bylo 
odhadnuto, vyplývá prý z toho, že byly prodávány za maximální ceny 
2 K 50 h za I kg a přes to bylo ještě dosaženo slušného zisku. Obžalo' 
vaný P. byl prý jakO starosta 'obce pouhým vykonavatelem usnesení obec
ního zastupitelstva a jako takový nemůže prý býti činěn třestně zodpo
vědným za prodej třešní ve veřejné dražbě, při níž obecní představenstvo 
určilo vyvolací cenu a vyhradilo si schválení nejvyšší nabídky, nehledě 
k tomu, že neměl měřítka pro posouzení, je-li nejvyšší 'podání přemrštěné 
čili nic. Stížnost není odůvodněna. Soud neclovo"mue zřejmou ,přemrštěnost 
nejvyššího podání, přijatého ,obžalovaným, z pouhého sr:ovnání s cenou 
vyvolací, což by zajisté' nebylo ~právné, nýbrž ze srovnání přijaté ceny 
5, cenou přimčřeno'u, vypočtenou na základě směrné ceny 70 h za J kg 
a odhadnutého množství 70 q. Tato přiměřená cena činí, jak r'ozsudek 
správně uvádÍ, 4900 K; ve srovnání s 'ní je cena, kterou si dal poskytnouti 
ubžalovaný, skoro dvojnásobná, a tudíž zřejmě přemrštěná. Soud nezjistil 
a také žádný z obžalovaných toho netvrdil, že skutečná sklizeň třešní 
bYla větší, než byla 'Odhadnuta. Obžalovaný L. potvrdil sice, že docílil 
jako sadař i při přehnaně vys,oké nákupní ceně a pr·i prodeji za ceny ma
ximální zisku, vysvětlil jej. však lP.om,ěrně nízkou režií, úsporou při česání, 
nikoliv větší sklizní třešní; při svém výpočtu uvádí naopak sklizeň menší, 
než byla odhadnuta {62 q místO' 70 q). Obžalovaného P-a neomlouvá, že 
si dal vědomě poskytnouti patrně přemrštěný obnos jalm starosta obce, 
nikoli jako oso·ba so'ukrvmá, poněvadž § 7 Iichevního zákona při všeobec-

. svém znění {»k rl o s obě nebo i i n é m II dává p-oskytnouth) ,pro
hlašuje trestn~Tm každého - 'Osobu vs~ukron:o~ stei~ě j~k~ ~ástupce. ve
'" oné korporace - a nikoho nevylucuJe. ObzalO,vany prave Jako stalosta fGce měl nejen možnost, nýbrž i povinnost, chtěl-li se vyhnouti ko~fliktu 
o rchevnfm zákonem, přijmouti při dražbě pro obec pouze cenu pnpust
s 1 o posoluzení přiměřeno-sti iPodání mel spo,lehlivé měřítko v odhadní 
·ceně, prDve:dene -ctfe, ,cei1 smer,TI)T,ch, j~ž mu v byly dle zjištěn~ soudu zn~!?y; 

--;'padné nezákonne u~nescm obecmho ~dstavenstva, ze bude pll]ato 
Pl~ nejvyšší podání bez ohledu na přiměřen'ost, by ho nebylo zavazovalo. 
~aké ho v daném případě ani ~ebylo\ nebol draž~bní ~o'dmínky sta~loví 
, odstavci 1., že obec si iponechava pravo schvalem drazby, amz by oyla 
~ázána na nejvyšší p;odání. Zmate6ní stížnost obžalovaných byla tedy 
.iako nedúvodná zavrž;na. "Z~UŠ?v~Cí so~~ však v při pr~jednání této ~ma: 
teční stížnosti n::tbyl presvedcent, ze na Ujmu obzalovanchc, L-a nespravne 
bylo použito záKo,na .a že je tu důvo~ zmatečnosti dle '3 281 čí~, 10 t.l'. ř., 
pokud čin, tvoříCl zaklad rozhodnuÍ1 prveho s·oudu, nespravnym vykla
dem zá'kona byl p.odřadčn zákonu, jenž se naň nevztahuje. Soud nalézací 

. totiž měl za to', že čin obžalovaného byl spáchán ve velkém rozsahu ve 
smyslu § 9, odstavec třetí lit. b) cit. zákona a ul·ožil tudíž ebžalovanéml' 
L .. o.vi trest, ustanovený pro !přečin pfedražování. Soud nalézací opřel 
tento SVllj výrok o úvahu, že obžalovaný L. překročil cenu obci požado,
vanou ve značné míře, poněvad;ž cenu' tu' převyš,o,vala jeho nákupní cena 
'Q více než 200 proc. Tím však první soud neodůvodňuje ještě, že čiu byl 
spáchán ve velkém rozsahu. POjem »velký rozsah-« rneznamená, že cena 
byla značoe překročena, ,nýbrž, že předn::ěty p'otřeby b~ly ve velk.én; 
rozsahu _ co do mno.žstvl - kOUipeny. Spravnost tohoto. vykladu vyp.jyva 
nejen ze smyslu zákona, jenž tímto ustanovením chce zabrániti tomn, hy 
jednotlivci neskupovali veškeré zásoby ve větším obvodu a tím neohro
žovali záso·bování širších vrste.v obyvatelst.va, nýbrž i z., "o·slovu tohoto 
zákona ua jiných místech (§§ 3, 8, '10) a cis. nařízení ze dne 24. března 

.1917, čís 131 ř. zák., jehož pokračováním jest právě lichevní zákona jež 
o,hrožuje trestem větším skutek, jímž veřejný zájem zvlášť těžce byl ohro
žen. Nelze tudíž v tomto· případě mluviti o tom, že čin byl spáchán ve 
velkém rozsahu; nebo~ množství nakoupených třešní - asi 70 q - jest 
v poměru k veřejnéml1 zájmu na zásob-ování třešněmi tak nepatrné, že 
tím pojem »velkir iozsah« naplněn j,eště není. Tím, že nalézací s,oud ne
siprávnÝ111 výkladem skutek obžalovaného L-apodřadi! na úkor obžalo
vaného zákonu, jenž se naň nevztahuje, porušil zákon v § 9 zá:kona čís. 568 
z flOku ·1919; bylo tudíž dle §, ZgO tr. ř. povinností soudu zrušovacího, by 
se zachoval tak, jakoby byl uplatňo,ván zmateční stížností důvod § 281 
čís" 10 tr. ř., pročež bylo rozhodnouti, jak ve výroku r(}zsudečnértl uve
deno. 

Čis. 770. 

Předražování (zákon ze dne 17. řijna 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Pokud lze se dovozem ci.:zoze1?ského tabáku dopustiti pl'BUch a jeho 

nabízením předražo,váni. 

(Rozh. ze dne 13. března 1922, Kr I 1412/21.) 
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v ~ e j I~ Y š š í Sv o II d j~ko soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
tecill-.- StIzli?st ~bzalovaneho do. ro,zsudku Hchevního soudu při 
s~ude '! !:-lbercI ze dne 1. prosmce 1921, jímž byl s,těžovatel uznán 
nym [precwcm dle §, II čís, 4 a přestupkem dle prvého o'dstavc' , -
kona ze dne 17, října 1919, čís, 568 sb. z, a n, - mimo jiué z těc~t~ , 

důvodů: 

. ,l!pla!~uiíc čís:"lně j,e~iný dův~d zmatečnosti čís, 9 a) § 281 tr. ř" 
~ecm stlZli?st pnpo~stI oSIce vyslovně, že stěžJQ'vatel sv~!m počínLáním 
l~dnal: a! s:o otab,ak ,puvodu tuzemského či cizozemského, proti úřed,' 
mm pred~lsum, Jlmlz vyroba tabáku a kuřiva i jehn dorprava z ciziny v 
hraze~y lSO,U ,pouze státu, namítá ale především všeobecně, že' y-
t~kove zak,azano Je mkoli obecným zákonem trestním, nýbrž 
zakonem ,du?hodkovtm a že tedy také stihání jeho nepřísluší 
s~udu, ~ybr~ tres!mmu ,s.oudu důchodkovému, Již v tomto 
TI,ost ,zdur~znule, ze tu slo ° tabák cizozemský, v dalším pak 
z~Jmena, ze podloudnou dopravou cizozemského tabáku a ci2:oz;enls"ýc:h:; 
CIgaret, nemohla ,bÝ,ti slll)'ň,ována cena tabáku tuzemského a cigaret 
zems~ych", :?, P;! tu~ mene,_ kdyžtě ceny zboží, vyráběného, v tuzemsku 
JSOU tl,:n mzs~, Clill lVIC: zbo<ZÍ se dopraví z ciziny. NámHka stížnosti jest 
v,oboJlm ,smeru pravne bezpodstatna, Právně mylné jest především 
v?eobe~ne hl:dlsko, z 'něhož vychází zmateční stížnos!' Předpisy 
mho pr~va .duchodkového {§§ 216 a 217 tr, zák. důchodk, a § 53 nřf,dlni,," 
pm ya~l,ka?ty, ze dne 10, června 1911, čís, 44.236, čís, 104 vés!, min, 
neprek~zeJI n:kt:r~k ~oudnímu potrestání takových jednání, která spadaji 
~.od )'oJem vale,cne ~lch~y, snad proto, že předmětem lichvy byl tabák 
c: ,:yrobky tab,akove reZle, tedy předměty státního monopolu, Neolpráv
~ene obchodovaní tabákem je s~ej~ě jako neoprávněný, ,pod,cudný 
le~o ,z CIZI~y ar Cl delrktem fmancmm, ježto porušuje finanční výsooSt státu 
stava ,se vsak 1 trestným činem, podléhajícím pravomocí obecrtých soQlldfr 
tr,~s~liI;:h, J",kml!~ ~o~k:o;:ute ?becný :á!em, který vyžaduje ochrany proti " 
pnhsn:mu, vynzlvam valecnych pomeru, Ciny takovými porušeny bývají 
dva" ru,zne, na sobě nezávislé [Jrávní statky, z nichž každý vyžaduje 
zv!a~tm ochra?y, Pmušeníkaždého z nich p.odléhá samostatnémn tre
s~am, upravenemu zvláštními předpisy, Nehledě k tomu že jak ." 
n~n~, sa!lla ;:nat~ční ~tížnost výslovně připouští, že 'stěž'ovate~lZ. 
p~ otl onen; ured~lm predpisům, at šlo o. tabák pův;odu tuzemskéhG CI 
clzozemskeho, a ze ro;zsudek ani přesně nezjišťuje že šlo o tabák o' 

rety ci:llOlle sk' 'b ~ , 'd' ' a dga- . , ,m e" ny rz len uva I, že se j'ednalo !pravděpodobně o tabák 
c:~'o,zeu:.skeho p~v'Odu, zdůrazňují již rozhodlovací důvody rozsudkové 
pr;pacdne nejen, ze Je )'ouze ~tátu v>:,hrazeno dovážeti tabák z ciziny, ale 
~ ze,:;oa nedostatk? zasob stat velka množstvÍ tabáku z ciziny skutečně 

ovaze1, V ~ 1 za~ona z~ dne 17, října 1919, čís, 568 sb, z, a n, pak se 
mezI p:e~met>: potreby puvodu tuzemského a cizo,zemského nikterak ne
ro~eznava z~ te pro,~té p,říči~y: že věci, které slouží k ukOjení potřeb lid
skych a 'Potreb zVlrat domaclch, plní tento úkol samozřejmě také tehdy 
bylY,-I: do tuz~mska dopraveny z ciziny, ovšem v předpokladu že obeho~ 
do,vanl takovynn předměty je ,zPůsobilé jich cenu v tuzemsku 'stupňovati, 
Bezpodstatnou Jest ale I ona namltka, kterou s,tižnost zvlášl odporuí,e mz-
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sudkovému zaveru" dle něhož jedná~í stěžovatelovo b>:lo způsobilým, 
stupňovati cenu tab<tku a cIgaret. Zpusobllo·sl tato se ·o'vsem o cIZozem
ském tabákv, jenž, jak známo, bývá lacinější než tuzemský, sama o sobě 

~ r,ectá~tvrd;ti;ncnHi známa jakost a skutečná cena tabáku, o nějž jde, 
V tomto Ipřípa,dě šlo však nejen o tabák nevnámé ceny a jakosti, ale 
i o cigarety a to známky běžné na území našeho státu; cigaret těch obža
lovaný koupil od Anny li-o,vé a prodal B-ovi dle zjištění rozsudku 20 kra
biček po 100 kusů a koupil ie již za cenu dale,ko převyšující režijní pro
dejní cenu cigaret této známky_ Tato pokoutním, nedovoleným způsobem 
obcb;odování Ii-ové a oMalovaného. přivoděná zvýšená cena kuřiva mu
sila se pak přenésti na konsumenta, Odipověď na rozhodnou otázku, bylo-li 
iednání, předsevzaté v konkretním .případé, způ'sobilým, stupňovati cenu 
předmětu potřeby, řeší .tedy rozsudek správně tím, kďyž dospívá 
k závěru, že stěžovatelovo jednání bylo způs,obilé, stupňovati cenu 
cigaretového tabáku a egyptských cigaret, t~y právě ,o·něch ,druhů ku
řiva, které byly předmětem stěžovatelo'va jednání, podřaděného nalézadm 
soudem skutkové [Jodstatě pletich, Nad to dle rozhodovacích důvodů roz

~ ;i1dkových zdražilo se ono kuřiv,o ještě dále při nejmenším o stěžovatelův 
zisk ve výŠi 75 K: při 1 kg tabáku a 1O~12 K při krabici o 1,00 egyptských 
cigaret, vMi kterémužto, zjištění, za,klá,dajícímu se na skutečnostech kon
kretního případu a se zřetelem na poptávku v době činu nenasycenou 
pozbývá jakehokoliv významu ona povšechná námitka stížnosti, jakobY 
ceny zboží vyráběného' v tuzemsku byly tím nižší, čím více se ho do
praví z ciziny, Z hořejších úvah vyplývá, ale zároveň i be~podstatnost 
námitky, kterou odporuje zmateční stížnost rozsudlmvému výroku, jímž 
jednání stětovatelovo podřad"no bylo také skutkové podstatě přestupku 
předraž,o,vání dle prvého odstavce § 7 lichevniho zákona, v ten smysl, že 
při cizozemském tabá'ku nedostává s-e měřítka pro normální cenu, jak~Tm 
jsou pro tuzemské výrobky tabák'ové ceny, stanovené tabákovlou režií. 
Nalézací soud shledává IPodklad pro své zjištění, dle něhož ceny, stěióo
vatelem požadované, byly cenami zřejmě přemrštěnými, případne již 
v tom, že stěžovatel za 1 kg tabáku, který jej saméh-o, stál 295 K, poža
doval 370 K, tedy o 25 ]Jroc. vice, než ,obnášely jeho vlastní náklady na
bývací, za krabici cigaret pak, ,která jej' přišla na 721<:, obnos 82 K nebo 
84 K, tedy o 13'8 nebo 16'6 proc, více, Proti tomuto postupu, odpovída
jítímu ustanovení § 18 zákona ze dne 17, října 1919, čís. 567 sb, z, a ll" 
nelze ",ni v ohledu [Jrávním ničeho namítati, poněvadž v něm dochází 
výrazu a použití zásada nabývacích nákladů jakožto měřítka přípustnosti 
požadované ceny a zásada tato je zajisté na místě i při předmětech vjl
lučně státnímu monopolu podléhajících, pokud právě jde v tom kterém 
přnpadě -o předměty vymknuvší se úřední úpravě cen, 

Čis, 771, 

Nelze "festi svědka o tom, usuzujjl-1i z určité okoluosti na určitý závěr, 
Předražování (zákon ze dne 17, října 1919, čís, 568 sb, z. a n,), 
Není pojmovým znakem aui řetězového obchodu ani předražováni, by 

měl paehald ze svého jednání užitek, a by jednání bylo opakováno, spadá 
sem po případě též jednání z ochoty, 

(Rozh, ze dne 13, března 1922, Kr II 271120,) • 

Hr 
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Ne j v y Š š í s O Ll d iako- soud zrušovac' '-hl ' , teční stížnost státního za"stupitelství do ro 1 dZ;V;' h
PO ~stmm líčení 

ském trestním soudu v Brnč ze dne 27 ZS~U. II 1C evmho soudlu při 
o~ž~lova?á Antonie V -ová spraštěna dle .§c;;;e,~c" 1920: ,pokud jím 
precm predražováni řetězovým-;olbch--cr-- -- ~lS. ~ tf. r.,z onzalohv 
v smyslu § II č' 4 k' " o em a plO prestupek 
17. října 1919, čí2·568~~. ~~,:~.:y~;h~~ěIS~YS!U § ~(l) zákon~ ze 
sudkem obžalovan' Františka tI 'F J. vsak, pokud byl! lymž 
č~s. 3 tr. ř. sproštěni z obžalob -o~a: r~n:lse~ K.. a ~oříc 1(. dle § 
,pres.t,upekpředražování ve smy~/~ o 1ir~~m 4rete,~ove(ho), o?chodu a 
17. rnna 1919, čís. 568 sb z a '. v' C1S. a ~ 7 •

1 
zakona Ze 

sudek a vrátil věc soudu ~alézac~~uzr~SII. v tomto s~er,u napadený , y Jl znovu projednal a rozhodl. 

Důvody; 

Zmateční stížnost ,opírá s d' d čís. 4, 5 9 ,a) tr ř Odp' .~ o , u~o y zn'atečnosti ve smyslu 
sproštěn~ byla ~bž~lovm~:u~cn ~yro. u rozs,u~kovému, jímž z "e ",b ,žal oh", 
zmatku ve smyslu '§ 281 č' 4 t ~ n 1 e V-o.va, spatřuje stížnost 
lichev,ního soudu zamítnutlS • V< {i r. y to~, ~,e l;yl ~ezitímním ,"llesenllt! 
obžaloby na provedení důk~~l ay;lill pre1t~cnI navrh zástupce 
záznamu protokol,u, o hlavnír: s~e ,~ckym vyslech~m Anděly K:-ové. 
zrušovaCÍ soud, zněl návrh tarrehce~~, }enz le~~ne)~ směrodatn-ym 
Kj-ovou o tom ž V' ',- y byl pnpusten důkaz J-UIOO,O" 

cigarety". Nebyf ~ed/~ý~i~c~n~to.:ěli !abák, ~e též dle všeho nT"' hp'l" 

ll,?brž o tom, usuzuje-Ii z toho, ž~ v~_o~~em~~v~~~~k o určité .Skll,l'ečnost( 
bel~ cIgarety. Návrh nevyhovuje předpisu § 22 .' .na to, ze tež 
zaClm soudem ~rávem zamítnut V o 2 tl. r. a pro,to byl 
státního, zastupitelství p~kud i" du~~edlku toho byla zmateční s!ii'.nn'" 
jako nedůvodná. ' se yce o' za ovane Antonie V -ové, z"vrženo' 

Odůvodněnou jest však zmat ~, t OV 

-

výrpk ohledně ostal'ních obžalo~Clll,,'S Iznost, poknd napadá spro 
vanou Františku tI-ov cu z ob' I ~ny ~Ih. Llchevm so,ud 'Sprosti! uu'"IU-
proto že byť :, bl" zaD,. y e rozho-dovacích důvodú 

, ~ , pry y,o vzato za prokázáno v ~'k ~ , neučinila tak ďle názoru liche 'h d " ;;e neJa ; cigarety . 
ab:\, se docíleným ziskem ob;~:tifa sou, u:;ce sVUl vlastm prospěch a 
Antonie J-D'vé která p , b I r' ny~rz Jednala v zasto'u;pení své 
hledíc k tomu: že, jak :tržn~t" n~k~fitne p~chatelk~n, h:e5tného činu. Ne

c 

potud nejasna že z ní nel nepr~v:m vytyka, Je cltOlvaná věta 
soud za zjištěno že pr'Od~~ zCbe~al sPolc,hhve ,,;znati, pokládá-li lichevní 

S t k t I 
" , . o za nvanm H"'ova nějaké '". t 

e a s a 'o., namlta stížnost s hled' k d '. d. clgale y a 
tr. ř. dále plným právem že .' I: a. u~o U zmatku dle § 281 čís. 9 a) 
ného' vychází lichevní so~d rdel:;avm naz,?r, z něhož dle shora uvede
řetězového obchodu ani př~d y. y~". Je~lkOz ,není pojmovým znakem ani 
osobně užitek. aby se jím ob~~~~t~;~v~ ~~~d~achate! ;,e svého iednání 
konných [stanovení nasvčdčují s'tejně 'ak e : 1 ;m~rm sTllysl obou zá
o trestání válečné lichvy sp , t.' ,J o zakladm tendence zákona 
po zisku není Dojmovým 'zna~~~:O~~~~ naz~~u ,o,~ačného" ,dle něhož snaha 
nost, že bylo zisku 'Opravdu docíleno ezov~, '0' o chodu, tlm méně s:mteč
způsohem zbytečným a ho' d'~ i ' sta':;l n~opak, vsunul-li se pachatel 

"po ars <y neuzl'Íecrnym mezi výrobce a spc~-

třebitele a byl-li si zároveň toho vě9om, že Hm n'c,rmální ,~řechod zboží 
do ~potřeby zdržuje nebo .stěžuie. Pokud pak jde o předražování, ned ani 
p,oi

mový 
znak využívání mimořádných poměru, vyvolaných válkou, '",,

zbytně požaďa vkem, aby pach~tel využíval těchto poměru ve svuj osobuí 
prospěch, ke svému vlastnímu c,bohacení. Ostatně dovozuje zmateční siÍž
no

st 
nikoli nepřípadně, že, pokud lichevní ,soud považuje za vlastní pa

chatelku dotyčných trestných č,nu obžalc,vanou Antonii J-ovou, bylo mu 
součinnost obžalované ti-ové při činech těch vzíti v úvahu zejména, pokud 
jde Q, předražování, s hlediska spoluviny ve smysl,u § 5 tr. zák. O obža
lovaných Fr a n tiš k u K-o v i a M. o,ř i c i K-o v i zjišťuje rozsudek nej-

• prve, že jim ,obžalovaná Antonie J-ová prodávala cigarety, a to vždy větši 
množství, nikoliv proG jejich vlastní potřebu, nýbrž, za účelem dalšího zci
zení, že František K. kupoval od ní po dva měsíce přeď Novým rokem 

, 1920 cigarety po 14 K za krabičku, z nichž nějaké ,přepustil svým spolu
dělníkům, M.e,řic K. pak že kupoval v druhé polovici roku 1919 asi po dobu 
8 neděl cigarety po 20 I( za krabičku a že je prodával pp 25 h, tedy kra
bičku p,c, 25 K:. V rozsudk'noznačeni jsou oba obžalovaní jako obchodníci 
neoprávnění. kteří při dalším prodeji cigaret na 'nich vyci'ělávali a tvořili 
druhÝ článek řetězu. Olprávnona jest zmat<;.ční stížncst, pokud odporuie 
výwku rozsudkovému ohledně těchto dvou lbžalovaných s hlediska dů-

. vodu zmatečnosti ve smyslu § 281 čís. 9 a) tr. ř. Rozsudek vylučuje u obou 
skutkovou podstatu jak přečinu řetězového ,o,bchodu, tak přestupku 'Dře
dražování především proto, že nepw'dávali dgarety po živnostensku, 
nýbrž jen z ochoty sem tam nějakou cigaretu svým spolu dělníkům jako 
přímým spotřebitelúm a že tedy jejich činnost nebyla veliká, že dále ne
měli úmyslu, se rychlým zlpůsnbem ob,ohatiti a že ani jejich zisk nebyl 
příliŠ veliký. Ná70rY, z nichž dle toho vycházel nalézací soud při práv
ním ,p'o.so,uzení činnosti .obou obžalovaných, jSIQU zřejmě- myluy, Přede
vším není pojmovým znakem ani řetězového· obchodu ani předraž<Q·vání, 
aby jednámí, zakládající jinak skutkpvou podstatu toho neb onoho, z obou 
trestných .činů, bylo opakováno, tím ménč pak, ab:\, bylo PPO,yozováno 
po živnostensku, by dosáhlo jakéhe,si velikého rozsahu. Správnosti ná
zoru, jímž se řídil lichevní so·ud, nenasveckuje ani sám de,slov dotyčných 
zákonuých ustanovení, tím méně I"ak jich :vnitřní smysl nebo, dokonce 
základní tendence zákona o trestání válečné lichvy, která naopak s.mě-

. fuje k tomu., ,,,,by trestu propadlo každé je,dnánL jevící se jako projev vúle, 
odhodlání, zasahovati rušivě do úspěšného uplatňe,vání snah, sledovaných 

. zákonem lichevním, a zároveň i způ-sobilé, aby jim úspěch snah těch byl 
rušen neb alespooň oslabován. Tento ráz a tuto způsobilost pak mílže míti 
zajisté i tak,o,vé je.dnání, které nebylO' prov-ozováncl I~D ŽiVllo-stensku nebo 
nebylo opakováno častěji. Ostatně lze rozsudkový závěr, že obžalovaní 
,prodávali jen sem tam nějakou cigaretu, ~,otva v soulad uvésti 'S,e zjišt6uím 
TGZ9udku, dle něhož J-,c,vá jim prodávala za účelem dalšího zcizení vždy 
větší množství cigaret a že je od ní kupoval František 1(. po dva měsíce, 
Marie l(. pak asi podobu 8 neděl, ten i onen tudíž po poměrně delší dobu, 
Nerozhodným je dále, že obžalovaní prodávali cigarety přímým s,PoHe-
bitelům, neboť okolnost ta nemění ničeho, na faktu, že sami tvořili, jak 
1 rmsudek dovozuje, druhý článek retězll, a to vzhledem k tomu, že i r07· 
sudek sTlatřuje v nich obchodníky neoprávnčné, článek zbytečn~T a, ielikož 
při. dalším prodeji cigaret na nich dle rozsudlwvého zjištění vydělával:, 

\ , 

• 
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ko~ečně i článek hospodářsky škodlivý. Tím však ]lozbývá jejich p[}číná' 
i ~a~u Je~nán~, pfed~e;Tzat~.~o jen z OCvho,ty, nehledě ani :k tomu, že i je~ 
nam" k nemu~. dochaZ1 J ať_,]lz. z~ skut~cne, ne ho, pouze předstírané ochoty, 
zv~ha se \T ___ ~m trestny, Je-ll ]l~~k_~rov~zen~ ___ p<ojm_ov}Tnl.i _znaky _té. 
one skut~ove po.ast~ty ,hchevníh:[} záKon~.Není{ríředníělění -ochj:any dle 
tO~OI~ z.~kona SO'U~IOmy zaJem,l[}ho klereho· spotřebitele jak[} jednotlivce 
nJ!~r} ;aJmy ~?otrebltelstva JaK[} celku. ,klere json jednáním. podobný~ 
~JIst~?emu pocmání ·obžalova'll}rch, pošk,ozovány neb ohro,žovány i teh.d 
JestlIze se Jím ten který jednotiivý spotřebitel cítí snad uspok[}jeným n:b 
se aspoň nepokládá jím za poškozena. 

Čís, 772. 

• Není třeba, by soud, vyslovuje se o nepříslušnosti, mě! po mo.e plný 
du~a~ o tom, ž,e obžalovaný jest viuen trestným čiuem, oněmi rozhooo. 
va~1 Jest P?volan soud porotní, nýbrž stačí důkaz, op,odstatňující obvinění 
obzalovaneho z takového činn. 

Zpronevěra či zneužití moci úřední? 

(Rozh. ze dne 14, března 1922, Kr I 987/21.) 

, ~ c j v y Š š í s o II d jak'Q soud zruš,ovacÍ zavrhl v neveřejném zase
drml zmateční stížno-st obžalovaného do- rozsudku krajského jakožto nalé
zaclh? sondu"v ~iloměřicích ze dne 24. května 1921, jímž se tento sou.d 
proh~~s~ nepnslnsným ku r:ozhodování o ,obžalobě, státním zastupitelstvím 
v JlCme ze dne 7. září 1920 na stěžovatele pro zločin zpronevěry dle 
§ 183 tr. zá~k. vznesené. 

Dúvody: 

SOUd prvé stolice prohlásil se nepříslušným ku Iproiednáváni této, 
trestní věcí, maje za to, že či-n, jejž obžaloba klade stěž~vateli za vinu 
a Jejž kva:ifikuje jako zločin zpr-onevěry dle § 183 tr. zák., naplňuje skut
kov~u p'o<us-tatu zločinu zneužití moci úřední, o němž rozhodovati náleží 
-dle cl. VI. B 5 UVM;. zá,kona k tr. ř. ze dne 23. května 1873 čís. 119 ř. zák. 
so~du porotn~~n. Tento rozsudek napadá zmateční stížnost z důvodu zma
tecno'stl dle C1S. 6 I§ 281 tr. ř., leč neprávem. Při řeš'ení otázky vyslo
ve~r:a-l~ nepříslušnost p,ráv~m, ,čili nic, je vycházeti ze zásady, že 'ku pro
hla,sem ,se sloudu za pnslusna po rozumu § 261 tr. ř. není třeba, by soudní 
dvur mel pl~,ý -důkaz o vině obžalovaného, pokud jde o čin trestný, o němž 
ro~hodova!l Je povolán scud porotní, nýbrž že stačí důkaz, jenž obvinění 
obz"l:ovanehe, z toho činu odůvodúujé. Důkaz tako.vý musí dle §. 261 tr. ř. 
podavah skutečno, ti, jež byly základem obžaloby ve spojení se skuteč
no,st~:: Jd při hlavním líčení vyšly na jevo. Zdali jsou tu takové skuteč
nostI CllI~ me, o tom múže soud zru§o,vaCÍ rozhodovati pouze na p..odkladě 
skutk!ovem, jak jej zjistil soud prvé stolice -('§ 258 a 288 čís. 3 tr. ř.). Obža
lob,a obvinila stěžovatele ze zločinu zpronevěry dle § 183 tr. zák. iehož 
pry se dOlpusti! tím, že boneem wku 1918 a 'lŽ ,do kvetna roku- 1919'v M. 
aSI 20 q Ovsa v ceně nejméně 800 Kč, tedy statek,jenž ml' byl svěřen aby 
Jej odvedl komisionáři' státnihoobilního ústavu, v ceně 200 Kč převyŠující, 

. d '"el a si přivlastnil. Obžaloba byla založena na dozuání stěžovatele, 
Sl za 1 z ' ,,' ." b 1 d' 'tO ie týž, když byl předepsán v obCl kontm~ent ovs:" J;'Jz YC,Q ves ,1. z~ 
klizně roku 1918 a jenž Člml o.Sl 250 q, pn rozvrzeU! Jeho na lednochvc 

s od ' .' o něco více, takže dostal aSI o 40 q ovsa 
, činil' kontingent, že si Z tohoto, přebytku ponechal 

Vice, " '. k 'll d' d " . 20 q a je svými koni skrmll. Soud !prve stohce pa -na za, a e ,oznan: 
:f~žovatele při hlavním ~í"čení zjls!il" ~e stěžov~te: b~l v kntlck,e dob~ 

t 
. tou obce M. a poveren vymahamm ovsa, jeJz meh JeOnotllvl tamnl 

s alOS ,., 'kl d' '-h t . I ' . státnímu ,obilnímu ústavu odvesh a ze se na za a e sve o pas a
ra' TIlCl . d I" b' " d t' b -~ . ko starosta obce obrátil na Je not lve o cany se za ·os 1, y mu 
vem ja ." I'b'l" " t d"k d 't' 'od • dodali oves ipro leho NOlne a ~ 1 ,1 )1~n" z~ Je za o o ~.,:o ~l l':U, ze ~ 
nich ]lři dodávce ovsa pro statm, ,obllm us:av neb,ude ,!'Z ':IC ~lee po,za
dováno. Mimo to zjisti~ soud p!'ve stohce,. ze se nc~!en obcane dah" sku
tečně k tomu pohnouti a že nasledken; ton~ byl s!ezovatel nucen prede.-

t" ostatním dodávkou ,o-vsa IPo,vmnym Vlce, nezh byh po'vmm dodal!, 
psa 1 • " t kt "tk -I 'h by t k mohl předepsaný konÍÍ'ngent sehnah a ze a o VYUZl ova sve o 
post~vení jako starosta obce, by si oves, jenž byl pro stát zabaven, prc, 
své koně opatřil a schodek vz.niklý větším pl\dpis~;n jedno-tlivým .a,bča
nům kryl. Že steňo,vatel ~yl Jako o ~tarp,sta obce uredn;ken; ve smyslu 
" !Ol odstavec druhý tr. zak., nemu,ze bYÍ1·pochybno, mel vsak vlastn?st 
'~ředn[ka ve smyslu tohoto zákonného ustanovení i' proto, že, Jak sO,m 
doznává, při ro,zvrhováníkontingent~ v obci sipolupůspbII, ~ takto ~ ve
řejného' rozkazu úkony vládní vy,konava!. Za tohoto stavu veel Je ]lfaVem 

odůvodněno obvinění, že stěžovatel, zneuživ vylíčeným zp~sobem tob,ot? 
svého úředního postavení, -o-patřil si způsobem protlzákonnym ove,:, Je,n?; 
byl pr,o stát z~baven, pro své koně a tím stát v právuobhosPiddarovan,1 
s tímto předmětem !poškodil. Takto je dán dostate~ný podk~ad s.!'~tkovy 
]lro obvinění stěžo,vatele ze zlo,činu dle § 101 tr. zak. a pO,nevadz Jednai1 
a rozhodovati o tomto zločinu· náleží dle čl. Vl. B 5 uvoz. zakona k~ trest
nímu řádu ze dne 23. května 1873, čís. 119 ř. zák soudúm po,rotmm, Jest 
prOhlášení se soudního dvoru nepříslušným o,důvodněno,. Zmateční stíž~ 
nQst popírá, že by jednání stěž'ovatele, jež jsou předmětem této trestm 
věci byla vyplynula z úřední ]l,o,vahy jeho 'Osoby jako starosty. obce, 
\lo~irá zejména, že by byl býval stěžovatel v kritické době po-včřen vy
máháním ovsa, jehož odvedení st-átnímu obilnímu ústavu bylo jedno
tlivým rolníkům předepsáno, popírá také, že by byl při rozvrhování kon
tingentu ovsa v obci s.ppluPůsobil a tvrdí, že funkcí tou byl pověřelJ 
nad učitel Josef S. a že on byl teprve později ilřidělen jako výpomocný 
orgán a to ni'koíí jako starosta obce, nýbrž jako osoba soukromá. Rovněž 
.pppírá stížnost, že bylo úmyslem stěžovatele někoho poškoditi a polemi-

'suje ve svých vývodech s jednotlivými důvody rozsudku. Ježto, však 
stížnost se ani nepokusila skutkovým' zjištěním sO}ldu prvé stolice, jak 
byla shora uvedena, odpo,rovati z některého z dj\vodů uvedených v čís, 5 
§ 281 tr. ř., bylo zjištění ta soudu zrušovacímu při rozhodování věci polo" 
žiti za základ a poněvadž, jak už. zmíněno, tvoří dostatečný podklad pro 
obvinění stěžovatele ze zloó,m -ctle i§, 101 tr. zák., bylo ro,zhodnouti tak, 
jak se stalo, ježto za těchto okolností je soud, porotní povolán, by o zločin'u 
t'O'ln jednal a rozhodl. J ežtc, důvodu zmatečnosti, jehož se zmateční stíž
nost dovolává, tu není, bylo ji dle § 4 čís. 2 zákona ze dne 31. prosince 
1877; čís. 3 ř. zák na rok 1878 zavrhnouti již v poradě nev.eřejné. 
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Čís. 773. 

Krádež {podílnictví na krádeži) předpokládá, že odcizená věc 
cenu. byť ~i-nepatr-n!lU ___ _ 

O<nzh. ze dne 14. března 1922, Kr I 142/22.) 

Ne j v y Š š í S O li.d jako soud ~rušcvací vyhověl v neveřejném 
dání v zmaleční ;;tížnosli ,Q.bžalovaného do rozsudku zemského trestního" 
Jakozlo nalezaclho soudu v Praze ze dne 1. října 1921, kterýmž byl stě
žovatel uznán vinným přestupkem podílnictví na ki-ádeži dle .~ 464 'r 
zák., zrušil napadený, rozsudek a přikázal věc příslušnému okresní~,~ 
soudu, by o ní znovu jednal a ji rozhodl. 

Dů vody; 

Podílnictví na krádeži předpokládá v prvé řadě vědomí, že věc, kterou 
na. se_pachatel převádí neb ukrývá, pochází z krádeže t. j. z činu, který 
ma vsechny zakonné známky krádeže. Z definice krádeže v § 171 tr. zák 
ze sl,o'V »pro 'svůj užitek«, pak ze záikonn'$7ch ustanovení, dle kterých 
podmínkou zločinné krádeže je obyčejně cena předmětu odcizeného, plyne, 
že krádež nemůže býti spáchána na věcech bezcenných. P(}dílnictvi na 
krádeži předpokládá tudíž věd(}mí podílníka, že věc ukradená má cenu 
by! i nepatrnou. Obžalovaný hájil s,e tím, že se domníval že v balíčku' 
který mu trestanec J ose! O. dal, jsou pouze bezcenné' odpadky kůže. S(}ud 
nalézací prohlásil tolo' hájení se obžalovaného, Jenž tvrdil vlastně omyl 
dle § 2 lit. c) tr. zák trestnost vylučující,. za nerozh(}dné, ježte, prý tre' 
stanec nemá práva 'Si přivlastniti a někomu darovati ani bezcenné od· .. 
padky, a nezabýval se proto vůbec řešením otázky ,wavděpodobnosti 
tohoto hájení a řešením další otázky, zda stěžovatel měl úmysl, si tyto
odpadky ponechati ipw případ, že by odpaéky ty cenu měly (dolus even
tualis). Stavíc se na stanovisko tvrzeni obžalovaného, že se tento do
mníval, že odnáší z trestnice bezcenné odpadky kůže, uplatňuje zmateční 
stížnost zmatek dle § 281 čís, 9 b) tr. ř., tvrdíc 'omyl, trestnost vylučujíc', 
Zmateční stížno'st je vzhledem k shora uvedenému úplně oprávněna. 
Mínění soudu nalézacílJo~ že ipro podílnictví na krádeži stačí již ta o"kol
nost, že pachatel ikrádeže neměl práva přisvojiti si odpadkv třeba bez
cenné, a že tato okolnost byla podílníkovi známa, neobsidH před zá' 
konem. Odcizení věci bezcenné může býh trestné třeba disciplinárně, 
ku skutkové podstatě krádeže však nestačí. Není-li však splněna skut
ková podstata kr;\deže - není též dáno, po·dílnict~í na krádeži. Bylo 
proto ~ovinností s·oudu nalézacího, zabývati se otázko'u, zda si stěžovatel 
skutečně právem mysliti mohl, že v balíčku trestancem O-em mu daném 
jsou bezcenné odpadky a zda nejednal v úmyslu, si o.dpadky p·okud se 
týče kúže, jež v balíčku byly, ponechati i pro případ, že by byly měly 
nějakou, třebas nepatrnou, cenu. Jde tu tudíž Co zmatek dle § 281 čís. 9 b) 
tr. ř. a bylo rozsudek v odpor vzatý podle § 5 zákona ze dne 3. ,pro'since 
1877, čís. 3 ř. z. z roku 1878 zrušiti a ježto se nelze obejíti bez opět ov- ~ 

něho hlavního přelíčení, slušelo uznati tak jak shora ·uvedeno. 
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ČIs. 774, 

d , ., obz' "Iovaného ]'es! připuslno, vyměřil-li nalézací soud, vy-
O vo am • ", d "I t' _~ ~_. ~-~iliylllého předpokladu, že S 186 tr. zak. stanoVl V~ll :es m 

clrazeletZ st v mezích sazby třebas použil výslovně ustanovem § 04 tr. 
sazbu re '. b VY' 

'k 'h'ěJ'e patrllě vyměřiti Irest domuclou saz ou vyssl. za ., C ... 

(Rc,zh. ze dne 14. března 1922, Y\ I 288/22.) 

• v v' S o u d iako s·oud zrušovací zavrhl v neveřejnt-m zasc-
• Ne] v y s Sl. k . I 'h . k • t alé 

d
" teční stížnost obžalovanébo do rozsudku ra]s ce ~"]a oz on. -
an~ zrna. . České Lípě ze dne 22. záři 1921, jímž byl skzovatel uznan 

zaclho SoudU v " ..,' 85 186 ) b) t 'k a . . m zloc"inen'I lpodí1uictVI ua kradeZl dle ',§ I, a , r. za . 
VIllny .' • , , 11' -I d I" b'alovaného co 
odsúuzeu d,o žaláře na 10 meSICU ~ nevYI:o~eo, ~o am o z 
do výše trestu. Co ·do přípustnosÍI odvo am uve . 

" cl Ú vod,e ch; 

Obžalovaný Josef L. podal odvolání do, vý~ trestu a ,do, vý;oku, jímž 

b
"l novolen po,dmínečný odklad vykonu trestu. Nalezacl soud ho 

mu ne" • 'k "ť'§ 54 a 55 tr odsoudil podle ~ 186 bl druhý, odsta~ec tr. za;: z,a POUZI,I' v . 
'k d žaláře na 10 měslcu, z'ostreneho tnkrat tvrdyu; lozem. Jest 

z~: o ve nalézací soud vycházel z názoru, že §. 186 tr. zak. ustanOVUje 
zrejmo, z , , k d 1 d 5 let Tent" názor 
dV(}jÍ sazbu trestní, ·o,d 6 mčslcu do 1 m u a o c; '. o é 

iest mylným, poněvadž přitěžující okolnoslI, ,za kterych lze pod:~ v,,}~~ 
Í:r 'k zvýšiti trest až do 5 let, nelze pokladalI za okolnostI pr!tezu].:cI 

, ~~o'ně zvlášl nvedené po rozumu '§, 2&1 čís. II a '§ 322 tr. r., ]ezto 
~á~~n neurčuje, jak veliký musibýti ~eníz, lest TI<;bo škoda, by ,o,s?!'avedl
nily zvýšení trestu nad 1 rok, nybrz IPonechava s,o'lld~~. hy uvazIl, !;da 
podle velkosti obnosu, lsti a škody jest pachateli v~menÍl trest de;s;,: 
roku. § 186 tr. zák. ustanovuje tedy len lednu trestn! -,,'.zbu ~.~ 6 mes;c~ 
'do 5 let a, ježto nalézací soud vyměřil trest na 10 meSlCU, tu~.rz v meZICI1 
zákonné sazby, jest (}dvolání obžalovanéhc, ce> do trestupnpustno. 

Čís. 775. 

PředražovlÍ>ní (cis. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák.). 
ŘetězovÝ obchod a pletichy kompensačním uhlím. _ 
Činnost jednotlivých Účastuíků kom~ensačního .ohc~?du dlu~no ,po~u: 

zOvati dle oMcných předpisů lichevI1l,:h; ~.~' ",!TIU }Ich. ~ent vylucne 
směrodatným překmčeni jednotlivých pre!lPISu vynosu m~msters!va ve
řejných prací, jimiž upraven byl kom~nsačn! ob~~o,d ~hltm.. .._ 

Po stránce subjektivní není třeba Zllstoval! zvlaste ,~ed?m. toho,kvdo~ 
se neoprávuěným způsobem vsunul, že činuost jeho pnSpele ku zdrazem 
zboží. • " • , " 

Jest věcí volného uvážení nalézacíh~ soudu, z,da ,zapocte~;1 . Vysetfa
vací vazby vztahuje se též na náhrad'm trest, ulozeny pro prlPad nedo-

bytnosti P<lkuty peněžité. 

(R(}zh. ze dne 17. března 1922, Kr I 1018/21.) 

\. '. 

'. 

I 

• 
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Ne j vy Š Š Í s O II d jako. soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma_ 
teční stížnosti obžalovaných do rozsudku lichevního soudu při krajském 
soudě v Táboře ze dne 20. května 1921, jímž byli stěž·o·vatelé uznáni vin
nSrmi přečinem pletich a řetězevého obchodu dle § 23 čÍs. 4 CÍs. __ uař. ze 
dne 24. březnaT9I7, CIS. 131 r. zak.-i!presfuPKe'm pokud se tÝče přečinem 
dle § 20 cit. nař., a nevyhověl v neveřejném zasedání odvolání jich _ 
mimo jiné z těchto 

dilvodů: 

Ve výnosech ministerstva veřejných prací, jimiž upravena byla otázka 
uhelných kompensací a jichž oipisy byly při hlavním přelíčení přečteny, 
došla výrazů zásada, že kompensační uhlí dovo·leno. jest vyměúovati za 
předměty potřeby pouze s producenty, tedy s bezprostředními výrobci, a 
to" ppkud jde o potraviny, jen za jejich vlastní, po odvedení předepsaného 
kontingentu zbývající zásoby a za ceny maximální (v poslednějším ohledu 
viz výnos ze dne 7. dubna 1919, čís. 21.660 a ze .dne 5. května 1919, čís. 
30.999). Byl tudíž kompensační obchod dovolen, výmělla za uhlí byla vš'ak 
myšlena tím způsobem, že 'spotřebitel by dodal potraviny nebo látky, 
obuv atd. dolům, začež by obdržel 'I1hlí, kterýmžto postupem by bylo, 
arci nenastalo zvýšení cen uhlí. Výnosy tyto nejsou ovšem smerodalvy 
v ten smysl, že by bYli obžalovaní proto· pletichami vinni, protože se 
jimi neřídili. Směrodatny jsou tu pouze zá;~ady, jimiž dlužno. se říditi 
s hlediska lichevního zákona vůbec. I bez 'lýnosů těch bylo by jednání 
obžalovaných po·Suzovati stejně. Obchodování Jejich spadá již proto pod 
pOjem pletich, trestných dl'e § 23 čís. 4 cís. nařízení, poněvadž se obža
lovaní pustili do, obchodování s věcmi, jež byly pod státní uzávěrou, a 
to mimo cesty, platnými předpisy regulované, .dodávali dolům věci, na 
které byla státní uzávěra, nakupovali je nad cenami dovolenými, o.dv;í.děli 
je ze spotřeby, 3)orušovali rovnováhu cen těch věcí, jež za uhlí směňo
vali, a, započítávají.ce" si mimo zisk tuto zdraženou cenu do, cen uhlí, 
zdražovali tím i uhlí samo. Dle zjištění rozsudku nebyl žádný z obžalo
vaných producentem těch předmětů poUeby, za které uhlí směúoval. To 
platí v první řadě o ohžalovaném R-ovi, jenž by1 povoláním řezník. R. 
kupoval mouku z a k a ž d o u cen u od různých lidí, pod I o u d n Ý !TI 

:0 b c hod e m m o II k o u se zabývajících, platil za ni až 16 K i 20 K za 
1 kg, kdežto doly přejímaly ji 3)ouze za 1 K 50 h, a pr.odával 'I1hlí, jehož 
cena byla na dolech 2 K 20 h za 1 q, až za 28 K, tedy za oe nu až 13kráte 
zv}'ršenou; rovněž vepř'Q'vé maso a špek, jimiž také kompensoval, kupoval 
za ceny značně zv~ršené; budiž tu poukázáno k nařízení ministerstva prQi 
zásobování lidu ze dne 8. ledna 1919, čís, 9 sb. z. a n., jehož působnost 
spadala do doby činnosti obžalovaných, a jímž prodej, ba již i nákup 
vepřového a uzeného masa nad nejvyššími cenami, tam uvedenými 18 K 
pokud se týče 25 '1(' prohlášen hyl tres,tný. Když p'Ozději ceuy mouky 
i masa klesly, prodával uhlí sice levněji, na konec i za 12 K 50 h, ale i tn 
byla vždy cena uhlí několikráte zvýšena oproti ceně nákupní. Vlastní 
kompensací opatřil si R. celkem 164.397 q uhlí a do ceny prodejní zapo
čítával rozdíl mezi cenami, jež za potraviny platil, a cenami, za něž do.ly 
je přejímaly, a na·dto ještě přirážel k ceně prodejní zisk 85 K na 100 q, 
Producentem dodávaných ITJotravin nebyl ani obžalo,vaný Eduard Sch., 

1 J' obchodník uhHm, za něhož kompensoval R.. vepřové maso, 
pov~,e~~~val za 37 K 1 kg, kdežto d·oly platil~ zaň, pouze }5 K; doly 
~~ere '1 .uhlí 3 K 77 h, R. přirážel k ceně uhll rozdll v cene, _za kterou 
ci!aly ~~ku:oval a za kterou je dolům dodával, a účtoval ješte 85 ~, n~ 
masoak~ zisk, takže uhli přišlo obžalovantm z d~lů na 12, K 23 h: Glm~ 
19.],. .. 'k' . spotřebitelú byla rovnez vyhnanado nekuhkana,obne cena jeho. na u Ol . . TI . d t I d 

.• Vímým kompensatorem byl obžallwaný Karel "., Je na e a zo -
vys:d ,r vedouCÍ obchodní společnosti ve V., jenž dodával dolům ~l1~SO, 
P?~e ny boty jeí mvněž za značně zvýšené ceny nakurpovai. Ta~e C1l1-
lat t~ ta h to 'obz·alovaného ienž rovněž si započítával do pIodeJU! ceny nOS I· o o· • , . k'l kt 

lí rozdíl v ceně, za kterou věci, jimiž komp-en;;oval~ r:a OUp! a ,za ero~~ 
• uh dolům dodával a vlastní zisk, byly ceny uhl! znacne stuptlO·vany. Dalsl 

Jeh _. st pokud v ní shledává lichevní soud skutkovou podstatu 
Je o cmno k~upil uhlí od k o m pen s a t o r ů Ferdinanda L-a 7:00? 'l, _za 
PletK:l~h d f". y P. 8 q' po 12 K 75 h a 14 K a p.ři jeho !prodeji pnrazel 
13 1 q, o Irm I .. -t· , l' h 'h 
· 140 K • 160 K při 100 q jako zisk, rovněž pod e ZIIS em IC evm o 

SI az • I 'TI •• I s· d načne zdražila ceny uhlí. Stejne jako ohza ovany A.., poema I 
~o~b;al~vaný Maxmilián Z., revide~t dr.áhy, jenž ~~ko takovy k obch~
dování vůbec nebyl oprávněn. Ponevadz pak I dalsl kompensator !an S. 

• sunoval do-tyčný rozdíl v cenách na kpnsumenty uhl! a k cene pro
Pd

re
, ·I·ra'z-el SI' dovozné bylo i se strany jeho l1'<ivoděno .sk.utečné zdra

· elUl Pl' " • dk 'h .. ·t- .' • '. ll' Tím J'e nade vší IP<lchybnost podle techto rOzsu ovyc Zj.IS en, 
zemWll. I ' h • d ·llr potřeby . kázána způsobilost jednání ·obža ovanyc ceny pre me, I 

~;~pňovati, uváží-ll se zejména také, ž"e .QIbžalova-ným, ano uhll Ikompe~~ 
., ebylo určeno pro volný obchod, nýbrž pro ty konsumenty, kt,en 

~~~ť~~třebOvali pm sebe a dodali do,lůmk?m?~ns~ce, n~lze Pro> neol~rav: 
něnost jejich obchodování přiznati vlast~e ~adneho .~aroku na nelaky 
· k takz·e tento se jeví veskrze neopravnenym. JIZ tedy s hledIska 

ZlS , " , ', 'h' h 1- J'e ' •. _, h skut'kovy' ch zj'ištění lichevmho soudu a praV11lC uva nap nu norejSlC . , . h ••. I _ 
· dnání jmenovaných tll obža10vanych skutk'o-vou pova u pre,cI:;u, p ~ 
~~ch a jslO'I1 ptoto· bezpodstatny jeiich námi!ky, že jim shora z~mne.?e ,:y
nosy nebyly známy, poikud se týče ani známy býti ne~ohly, ,z .. e predPlsy 
zmíněných ministerských výnosů ne~yly za~o~em, :-..e tudl: bylo I~: 
každému omlouvati se jejich neznalosb, to pry lIm spise, kdyz, Jak .zd'l1. 
razňují zmateční stížnosti R-ova a, Š-ova, výn?srty nebyly ~.~rel~e 

hl '· y ny'brž sděleny pouze uhelmm 1l1spektoratum, a na·dto leste v}-o asen , ~I ~ d'. , 
nos ze dne 22. září 1919, čís. 58.768 jako Pl'Isne uve:-ny., ) 

Na jednotlivé námitky budiž odi~?,vězeno toto: _ O~zal:ovany, Josef k. 
vytýká rozsudku s hlediska zmatku CIS. 4 § 281 tr. 1':, ze hche;:m s,oud ~e
prálVem zamítl jeho návch, by přip'l1štěni byli svě~cI o t~m! ze mu nelen 
správami dolů nebylo sděleno, že. komp'ensace sml provad.eli pO'l1ze ?ro
ducenti, že naopak dokonce byl ku výměně uhlí- za potra,v1l1Y zmocn.e~ a 
od dolů požádán, že tudíž o nějakém zákazu neb obmezem kompensacm~~ 
obchodů nevěděl a že o zlém úmyslu. na jeho straně nelze mlu~ltl a !l1~IZ 
že při nejmenším přečin, jemu za vinu kladen~T, su~j,ektivně ne!l1IPrO'~azan. 
Než lichevní s·oud právem zamítl návrhy tyto jako zbytecne. Cmno·st 
obžalovaného R-a zakládá s·kiltkovoll povahnpřečinu pletich, n:, pr~to, 
že kompensoval, ný,brž proto" j a k ko?,penso~aI. I~dyby se pr~pust~lo, 
že zejména subjektivně nemuselo obzal.o'vanemupnpadalJ z~k~z~nYI? 
kompensovati vůbec, kdyžtě není pro-kázáno, že znal shora zmmene vy-
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nosy ministerstva veřejn1'ch prací, není tím řečeno, že směl kompensace 
prováděti způsnbem, jenž již sám o s 'o b ě, nehledíc k oněm výnosům, 
zakládal, jak shora dovoděno, skutk,Q,vou povahu přečinu pouštění se do 
pletich. Obžalo'vaný prohřešil se proti předpisům cís. nařízení, IlJ:oněvadž, 
využívaje válkou vyvolan:S:"ch mimořádn}Th poměrú za účelem dodleni 
osobn ího Zisku;~,'onciffioericiQ]í)U(lfuTm-iPw;o1ienj~j)ia~;íe1irr={·~~{~j;~iiž~-~
mělo, uhlí beze zdražení přijíti do spotřeby, čímž porden byl veřejný 
zájem, jejž chrániti je účelem cís. nařízeni Q. zás:obování obyvatelstva 
!předměty po,třeby. 2e jednání obžalovaného bylo způsobilé, ceny uhlí 
stupňovati, a že je také ,kutečně zdražilo, bylo vyloženo již shora. Na 
věci by ničeho neměnilo, i kdYby bylo správné, žc byl ku výměně uhlí 
za potraViny s,právami do,lů zmocněn a ]Jožádán. Bylo by v tom spatřo~ 
vati jen pohnutku, z jaké ku trestnému činu došlo, která však je pro 
otázku viny a kvalifikace činu bez právního významu. Prováděti důkazy 
v tomto směmbylo, by proto zbytečno a neporušil tudíž soud oproti před~ 
pisTI čís. 4 § 281 tr. ř. právaobža1:ovaného na zákonnou obhajobu, za
mítnuv dotyčný návrh. Totéž platí i o dalším nepřipuštěném důkazu, 
vyžádaném si příp:isu uhelného inspektorátu, rozeslaného, jednotlivým 
horním společnostem o způsobu, jakým kompensace uhlím p ů vod n ě 
byla dovolena, nebo! obžalovaný stihán a odsouzen byl pro trestné činy, 
jež spáchal v roce 1919, kdy ministerstvo veřejných prací vydalo pro 
nbchod:avání k,ompensačním uhlím nové shora zmíněn.~ iPředpisy, a, ježto 
obžalovaný byl uznán vinným ne proto, že přestouPil tyto výnosy, nýbrž 
proto, že kompensoval shora vylíčeným závadným způsobem. Rovněž 
nebylo třeba důkazu dotazem 'li uhelného inspektorátu a u ředitelství 
státních dolů o tom, že uhlí ku kompensaci použité nikdy nepřesahovalo 
4 proc. těžby, jež vládou ku kompensaci byly povoleny, že tedy o-statních. 
96 procent těžby vždy zůstalo pro kontingentní odběratele volným a že 
bylo naprosto nemožno, by toto kompensační uhli ruohlo míti nějaký vliv 
na rozdílení .uhlí kontingentního nebo na jeho cenu. Nebo! jest zjišti\no', 
že způsob Obchodování k,cmpensačnÍm uhlím, jak je prpváděl obžalovaný 
R., měl,o vliv na cenu to hot a. uhlí a je zdražovalo. Aby bYly účinky 
jednání o.bžalovaného sahaly ješt,ě ďále, nikterak se k ,pojmu »způsobilos,ti 
zvyšovaticeny« nevyžadUje. Nemzhodným jest tacké důkaz o tom, že 
nákladní listy, na něž kompensační 'uhlí se dopravovalo, musely býti a 

·byly Oipatřeny schvalovací doložkou ministerstva veřejných prací, po,kud 
se tý'če uhelného inspektorátu, nebol potvrzování to,to, mělp jen formelni 
význam a znamenalo., že byly splněny formelní podmínky, jak jsou uve-
deny v příslušných ministerských výno.sech, tím však uebylo nijak osvěd-
čeno, ž'e byly zkoumány zpús'ob nabytí kompensačního uhlí a cesty, 
kterými uhlí prošlo. I kdyby bylo, správné tvrzení ,obžalovaného R-a, že 
ministerstvo veřejných pr,ací kompensačnÍ obchody, které ,do- 1. října 
1919 byly uzavřeny, výnosem z 1. října 1920, čís. 27.816 uvolnilo a zaba-
vené uh1íprqpustilo', nelze z to'ho ještě dovozovati a stížnost ani to ne
tvrdí, že by schválení to. se stalo· u věd,omí .protizákonné činnosti obža
lovaného. Tímto schválením nebylo by arci také ještě prokázáno, že by 
ministerstvu tomu byla známa pletichářská činnost, na základě níž ob
chody ty byly provoz'o,vány, nehledíc ani k tomu, že není zákona, který 
by opravňoval jednotlivé ministerstv,o pmmíjeti trestno,st činů trestných. 
Ostatně jak z protokolu o hlavním přelíčení a z podání, na něž se uvedený 

rotokaI odvolává, vychází na jevo, nebyl tento· návrh vůbec učiněn. 
~vrzení, že, kdyby za uhlí, vytěžené ve dnech nedělních, nebyly bývaly 
opatřeny kOmlpens.ací P?tra~iny, neb,}~li b~í hOifníci v"e, dnec~ ne·dělních 
do,brovolně uhlí dobýval!, a ze by tUdlZ uhlt lmmpensacmho vubec nebylo 

~ ___ ~~I;~·E.hU~t,,-,ly,;kc:"I11;'),ens,:,č_~í obchod' zvětšil umožněním mimořádné těžby 
zásobY uhlí a p!ivodil. usp?kojení ,vice konsume~tů, jes! s hl~disk~ P?SU
zavání trestné cmnostt obzalovancbo R-a hezvyznamne, ponevadz PUSQ

hení na zv5Tšení těžby uhlí jest v~Tlučně včcí příslušných horních činitelů 
a zásah -o-sob· třetích, vybočující z mezí, lichevním záko'nem připuštěných, 
a prohřešující se proti němu, jest trestným bez ohledu na to, zda těžba 
uhlí byla tím zvýšena čili ·nikc,liv. Byly proto právem důkazy v tomto 
·směru nabídnuté jako nerozhodné zamítnuty. Rovněž nebylo třebadů
kazu svědky o nutnosti toho,to kompensačního obchod·u a o nemožnosti 
jiného provádění; bylo prcstě ca obžalov.aném, by se nepouštěl do kom
pensačnÍch obchotlú způsobem závadným, by se tak nedostal do kohse 
s lichevním zákonem a aby zůstavil příslušným úřadům správním starost 
o to, jak bude lze dosíci účelů dotyčných jejich před,pisú. Zmateční stíž
nost obžaloyaného R-a vytýká ,dále s hlediska zmatku čís. 5 § 281 tr. ř. 
rozsudku neúpln,?,st a ne:t0statek dův~~ů,pok~ud ,tde ?,otázku, zda je~nal 
tento obžalovany dolos"ť, pokud se tyce " vedomi, ze to, cp p",dmka, Je 

, trestné, jelikož prý ro.zsu·dek neuvádí ani úvah, pokud se týče podstatných 
dúv'odů, na základě nichž d,o,spěl soud k přesvědčení, že si stěžovatel byl 
a musil býti vědom trestnosti svého pa,čínánÍ, ani ,důkazů, na základě nichž 
soud bere za prokázáno, že stěžovatel znal obsah zmíněných minister
s:kých výnos.u. Zmateční stížnost není v !právu. Vždyť okolnost, znal-li 
obžalovaný oný výnosy čili nikoli, jest, jak výše bylo, dovoděno, pw 
posouzení tres,tných činů, jimiž byl uznán Vinn}Till, bez významu a úmysl
nost, dolosnost není poimovým jich znakem. Stačí, jak níže při zmatku 
čís. 9 lit. al § 281 tr. ř. bude dovoděno, že {,bžalovaný nemohl si býti ne
vědom, že se pr,ohřešuje proti zákazu ~, 23 čís. 4 cit. cís. nařízenÍ. S hle
diska zmatečního důvodu dle ČÍs. 9 a) ,§ 281 tr. ř. vytýká stížnost R-ova, 
že názor prvního soudu, že kompensace byly pp voleny jen producentům, 
je ;nesprávný, že názor ten nenalézá -opory v nařízeních ministerstva 
veřejných ,prací, vydaných d'o, srpna ]919, že první zmínka ,o producen
tech se děje teprve v nařízení ze dne 10. srpna 1919, kterýžto výnos se 
však na .obžalovaného proto nemůže vztahovati, poněvadž týž po jeho 
vydání vůbec již nekompensoval. Stížnost jest i v tomto směru bezdú
vodna. Vždyť ve všech výnosech ministerstva veřejných prací, jež spa
dají do doby činno,sti obžalovaného R-a (vÝnos ze dne 7. ,dubna 1919, 
Č. i. 21.660, ze dne 5. května 1919, Č. j. 30.999 a následUjící), došla v~~razu 
zásada, že kompensační uhlí je dovoleno vyměňovati za pfedměty po
třeby pouze s ,producenty. Lichevní soud shledal ostatně v jednání obža
lovaného R-a skutkov,ou podstatu pletlch nejen proto" že, nejsa pro
ducentem, směňoval za uhlí předměty potřeby, které si k t,omu cíli teprve 
kOUPi opatřoyal, a že uhlí, kompensacemi získaného, nepoužil pro vlastní 
potřebu, nýbrž že je dále prodávaL jím tudíž obchod'oval, nýbrž mimo 
to také z toho důvodu, že jako řezník nebYl vůbec oprávněn kompen
sovati uhlím a že potraViny. ke kompensaci určené, kupoval pod ruko,u 
za značně zvýšené ceny a že si rozdíl v ceně, za kterou je k~poval. a za 
ktero.u je dolúm přenechával, připočítával sp'ol'u ještě se ziskem k cenč 
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e;adej~í, .čímž c~ny uhlí, několikanásobně zdražaval. Bezpodstatnast 
Sl ch ?amlte}<, ob,zalava~ym R-em z důvodu zmatku čís. 9 al § 281 tr. ř 
~platnovanych, ze tOtlZ kompensace s producenty byly neproved't I : 
ze se J d- I t"b d-l' , ,. I e ne 
v u e ~ na o -o" ez" ,ll ll,e e lil: ze cmnos~ v kompensatorú těibu ublí 
so, ala, ze neměla_.zar1nebo v1iv_u __ ua --11i\illI_enÍ- -StC _cen_ Uhľl kontl'll~ t'h 
. h ' b I 96 ... 6

en nt o Je az Y -o' procent veškeré těžby, že nákladní listy byly apatřov' ' 
illllllsterstvem veřejných prací, pokud se týče uheln:ý'm insp1ektoť' :n

y 

schvv~lovací doložkou, vycházÍ' na jevo z úvah, jimiž b"}TI vyvrácen a em 
te,k C1S. ~ § 281 t,r. ř. a stačí proto na ně poukázati. Nalézací soud odsoudil 
v sak ~obzalovaneho R"a právem i pro o.bchodování řetězové vzhled 
n~. zpusob, Jakým v dotyčných případech s nabytým uhlím nakládal ~m 
pnvedl! ,v~škeré uhlí !přímo do ,konsumu, nýbrž prodával je z valné' e
c,~chodnlkum, o. nichž dle zjištění rozsudku věděl, že je prodají se 
dale. Ta~to zavI~i!, že uhlí přecházelo z jednoh,o, překupníka na 
a b!lo ,hm na prevodu do spoHeby zbytečně a na úkor sD,otřehitpl<h;, 
zdrzovano ~ ,zdražováno dalšími překupnickými zisky. Zmateční stíž",,,' 
R-ova namlta tu s hlediska zmatku ČÍs. 9 lit. a) § 281 tr. ř. že jeho 
noste byla nezbytná a užitečná, poněvadž prý spo-jil přímo' ko',nsllmeni,' 
S vYWbou ~hlí. ,Než námitka tato jest bezpředmětna, pončva.dž z 
doyaclch duvo.du je, jak konečně I sama stížnost připouští zcela 
chy~ně zřejmo, že lichevní soud uznal stěžovatele vinným p'řečinent 
zaveho. ?bC;lOdu ~,a u z e o ~ led n ě uhl í, pro d a n é hOj í m 
ch o d n 1 k u m. Sllznost 'uplatnuje dále v tomto směru, že činnost 
vatelova byla pr~wčšná, poněvadž jí byla zvýšena těžba uhlí. Než 
neJd~ o 1-0, zdah cmnost obžalovanéhú byla neužitečna a zbytečna co 
opatr-ování uhlí, nýbrž co do způsobu, jakým je přiváděl do 
S hl~di?~~ té!lOŽ ~ůvo~u zmatečnosti vytýká stížnost, že prý 
~eu~adl zad~y~h ,duvodu pro to, že si obžalovauý byl a musil býti vědom, 
ze JIm pmvadenyobchod kompensační j'e trestným a zakázaným a ' 
neby~o doká~áno: že jednal dolosně. Než tu je uvážiti, že ustanoveni §z~ 
tr., zak,' nema _ mIs ta, poněvadž nejde o zločin ani o delikt k jakému 'e 
zleho u"?yslu vy~adnj~ dle speciálního zákona, nýbrž o .;řečin, k jeh~ž 
skut~ove podsta!e staol dle § 238 tr. zá;k. po s,tránce subjektivní, že bylo 
Jv~dnano pr?,tr zakazu. Správnn jest aTd, pravÍ-li zmateční stÍ'žno,st, ž~ 
emu trestneho lze se dopustiti jenom vědomě. Přestoupení zákazu nebylo 
?y !re3tno, kdyby Je nebylo lze přičítati pachateli k vině a k té je v první 
rade !roba, by SI pachatel byl vědom svého činu v oněch směrech jež se 
stanovlsh práva, trestního. mají význam. Je-li činem, o jehož po;ouzení 
se stano:vlska prav~ trestního jde, jednáníobcho,dní, přichází z důsledků 
Je!,'o' v uvahu z~Jmena, okolnost, že je to činnost výdělečná, při níž její 
nak~~d a zlskpr~sou,::a se na kupitele a v poslední řadě na spotřebitele 
zbo,zl; Tohoto pOlmo ve nu~ného následku své činnosti pak si obchodující 
z;Jmena obcho,dník z povolání, nemůže býti nevědom. Není proto anl 
treb~, by bylo, ~;,láště ,~jiš!ov,áno vě?omí ,obchodníkovo., že činnost jeho 
~potr~blteh Z~?':;I zdrazIla. Predpokladá Se po zákonu· právem, jakmile 
cm sa~ le "pnc~tatelný .. Ob::hoduje-li se pak řetězo.vě - jako je tomu 
v .~anemvp;IPade - t. ~. ~puso,bem, se" st~~oviska celku hospodářsky ne
?,duvodr:enym "a zbytecnym,nastav.aJI ucmky, jimž brániti chce § 23 
CIS. 4 C1S. nanzení svým zákazem, nucen je totižspa,třebitel zaplatiti 
v ceně zboží také peníz, o jehož vyzískání šlo, obžalovanému, vs'unuvšÍmu 

hospodářsky bezdůvodnč v řadu činitelů hospodúřsky nutn}Tch, nehledě 
k dalším pro spotř;bitele škodl~vým důsledkú;n tako;é~ činn,osy, ja~o 

zdržení zboží na, prechodu! vywby do spotreby. Uvedomem Sl, ?:e 
ášečin~ nedovolen~, nc~bylo treba k tres~nOslI skutk~,. nebo! hospodar

~k-;h6 v~rznamu sveho Cmu neuw,hl sl obzalovany b~/tl nevedom a ne
s ~lostí zúkazu, vysloveného byť i zákonem' speciclním, nelze se nikomu 
tif6niti (§,§ 3, 23,3 tr. zák.). To,t?ž ješ~ě :cmí n;íro,: platí io pletichách, 

. kterémžto ,mcru rozsudek zJ,,!ule, ze clllnOstl obzalovaneho byly ceny 
oproti ceně nákupní až 13kráte zv}'šeny a že obžalovan}' jednal, vy

.. ",,",p mimnřá.dných válkou vyvolaných poměru jen za účelem docílení 
.os;obního zisku a nemohl si tudíž býti nevědom, že jednání jeho. bylo zpú

tohoto předmětu stupňovati, a že ceny uhlí skutečně značně 

VznleGeru k vývodům v odvolání obžalovaného K-a, dle nichž vazbou 
jest prý _o_dpykán též náhradní trest vězení, se podo,týká to.to: Lichevní 

prohlásil za odpykaný trest tuhého vězení v trvání tří neděl, zostřc
'./C", _ jedním tvodým lůžkem, nikoli však též pokutu peněžitou a tedy také 

náhradní trest vězení v případě její nedobytnosti. Výrok tento není 
rozporu s ustanovením § 266 lit. al tr. zák. ve ~ění z"kona ze dne 
července 1912, čís. 141 ř. zák. Vždy! tento, zákon ponechává volnému 

souďn způsob, jak jest započítati vazbu do trestu na svobodě, 
n.a j-evo z úvahy, že vy.šetřovací- vazba jest mÍrnčjší než 

vazba, v daném případě trest tuhého vezení, zostřenéhoieště 
<tV",lV1TI lúžkem, Ďemuž svědčí také obrat to.hote· zákonného ustanovení 

a nikoliv »)einzurechncTI«". 

Čís, 776. 

Pokud iiCst člen vojenské policie, zakročující proti osobám civilním, 
o,;obou vrchnostenSKou ve smyslu § 68 tr. zák. 

{Rozh. ze dne 18. března 1922, Kr I 844/21.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací. zavrhl p,o ústn{m líčení zma
j'ei';ní stížnost -obžalovaného do no-zsudku krajského soudu v Litomčřicích 

10. června 1921, pakud jím byl stěžovatel uznán vinným zlo'ČÍnem 
81 tr. zák. - mimo jiné z těchto 

dů vodů: 

Po stránce věcné (čís. 9 al :~ 281 tr. ř.) dovozuje stížno,st, že zde ne
~/,ď:>.:,'.J.o,," náležitosti skutkové podstaty zločinu dle § 81 tr. zák. VOjenská po

není prý povolána, zakročovati v případech jako je tento' (proti civi!
osobám) vůbec, a policie ~ vio,jenská z Litoměřic nebyla oprávněna 

zakročiti mjm~ obvod města v Žernosekách, kde vykonává bez
slu,žbu výbradně oSecn( policie dle § 28 6s. 2 obec. zřízeuí. 

není ocťůvodněna. VOjenská ]Jolicie v Litoměřicích byla čistě vo·
:c,rganisovaným sborem bezpečnostním, který podléhal přímo tam

vojenskému velitelství, který však byl dle příslušných instrukcí 
))-))rrii"'" Národní :obrany až dob řez n a 1920 oprávněn, zakročovati 

,Trestnl rozhodnut!. IV. II • 



i pro ti c· s o b á m c i v i I ním. a také v záležitostech politických, 
smyslu těchto p-ředpisů bylo používáno mužstva vojenské pOlicie UKre'.ni 
politickolu správou v Litoměřicích ku s e s í I e II í čet TI i c t v aj v 
havých případech i mís toč e tni c t v a, kdykoliv se jednalo 'o 
čení p r 0_ t i. _'O S o II á m c i ~LUJ1-Í-m,---v----ktc-r-ém·ž10 --případě v ž d y 
veliteli dány .příslušné instrukce, Bylo tudíž použito vojenské 
i v tomto případě, který Se udál v srpnu 1919 v mezích vč c n é její 
sobnosti a poněvadž Žemo,seky leží v obvod'u Plolitické správy i vnlen_ 
ského velitelství v Litoměřicích, také v mezích mís t ní její 
Věcná pravomoc vojenské policie pro záležitosti civilní a politické 
stala teprve na základě resoluce Národního shromáždění dle výnosu 
Nár. obrany ze dne 2. b řez II a 1920 čís, 18.244/426 (srov. výn:C6 
zemského VOjenského velitelství pro Cechy z 10. března 1920 čís, 
Pres. a přípis okresní politické správy v Litoměřicích z 3. března 
čís. 12.716), tedy v době mnohem pozdější, poněvadž tento čin byl spá, 
chán v sr,pnu 1919, Dle náhledu stížnosti nelze shledávati v 110m, že obža-. 
lovaný pozdvihl ruku proti S-ro,vi, aniž by při tom něco pronesl, ani útok 
na VOjenského strážníka, ani p·ohrůžku nějakým zlem a dokonce ne n 
ÍJ e z peč n'O u pohrůžku, uváží-li se, že obžalovaný byl bezbranný mla
dík, kd'ežto S. byl ozbmjen a mohl se dovolati pomoci druhých vroaen
skýchpolicistů, takže jeho situace nebyla nijak nebezpečná. Nelze 'prý 
také z výstu,pu souditi, že obžalovaný jednal v úmyslu, aby zmařil 
nebo služební výkon. Avšak stížnost přehlížÍ, že rozsudek zjišfuje, 
obžalovaný n a p ř á h I r u k.u na strážníka S-a v ú mys lu, aby h 
ude ř i I, a zmařil tak :odvedení svého otce právě v okamžiku, když S. 
pomáhal druhélllu strážníku M-ovi vyváděti B-a staršího, ozbrOjeného 
klackem, jehož odpor musil býti dříve zlomen tím, že byl mu klacek z ruky 
vyražen. Poněvadž dle zjištění soudu musel také S, dříve odraziti ruku 
obžal'Ovaného napřaženou k ráně, než bylo. možno B-a staršíh'o zatlolOltli 
1 'odvéstí, spočívá ve zjištěném jednání obžalovaného nikoliv 
cbické násilí (pOhrůžka), jak má za to rozsudek, nýbrž fysické • 
násilí, t. j, násilné vztažení ruky, k nemnž stačí každý vážný, tedy takový 
odpor, který se musí dříve přemoci, chce-Ii vrchnostenská lo.soba úřední 
výkon vúbec provésti. Rozumí! zákon vztažením ruky každ'é i nepřímé 
násilné dotknutí se osoby vrchnostenské; netřeba tedy, aby snad vrchno, 
sienská oso·ba byla .přemožena, slačí úplně situace, v níž pm násilné jed, 
nání pachatelovo lze pnovésti úřední výkon pouze s použitím tělesné síly 
vrchnostenské osoby. Že obžalovaný jednal v úmyslu, by zmařil úřední 
výkon, t. j. zatčení a odvedení otcovo, mzsudek zjišťuje a náležitě odů
vodňuje. Pouhým brojením proti tomuto· skutkovému zjištění, jímž je soud 
zrušovací vázán, neprovádí stížnost uplatňovaného aniž. jiného důvro,du 
zmatečnosti. 

Čls. 777. 

Účinná litost jest tu i tehdy, ďá,1i pachatel věc poškozenému k dispo_ 
sici a, nepřijme-Ii ji tento, uloží ji dle § 1425 obč. zák. k soudu al1eb jinakl 
projeví ochotu, by poškozenémn umožnil bezodkladné převzetí předmětu. 

(Rozh. ze dne 2L března 1922, Kr I 187/22,) 

, ~ " c' v hověl v neveřejném zase-
Ne j v Y š š í s o u d iak~ soud ~rus~~ar~zs~dku krajského jakožto n~

d'ní zmateční stížno~h .obza~ovan~ho 23 prosince 1921, kterýmž byl ste
Itzacíll'O' soudu v tl~rc l~lt~t:;:emneproú bezpečnosti majetku dle § ,477 

G:. __ iio:va1::! uznán vmnym pre k -,- ~ -,-'1 věc příslušnému okresmmu -- -. ---:"1 napadeny' rozsude a \. ra III 'k znlSl .' . dl . 
tf. za oj •• novu pnojednal a rozho . 
soudu, bY Jl z 

Dův(}dy: 

. 'álk stává se dle §§ 187 druhý odstavec, ~88 
přestupek dle :' 477 t; z : lodezřelé věci před učiněním trestmho 

tr. zák. beztrestn~m, kd~~ k.u~~te p.~kud se týče před tím, než se V:Ch;lOstl 
, oznámení, proy ~e~u smel U~~l .'~,ho vrn,u svědčící, šk'odu z úči1:ne l~tost: 

stanou znamyml putahy" P'h J du dal obžalovaný kol,O' J-OVI odclzene 
-ahradí. Dle zjištění naleza~ °t sou oškozeného tím prý však ještě ško·dy 
~ Jím koupené, k dlsp~slcá'l ra ;~ talo vrátil i-ovi až po účiněném trest: 
řed oznámením nena r~ 1, Jez . sně na jeve z v~Tpovědi ]-a. Proe. 

~ím oznámení. Ok,ol~os!l ty P~y~lOl:r;a žádal a 10.(0 mu k disposici ~dá?~ 
bratr J-a, ač vydaTI! '~ola pro 1 ~a roč toto pak skutečně až po ucmenol 
bylo je prn bratra zpd nevza . P r zsudku zji~!lJo, není a ze SPISU 
trestního oznámh,e~í ~~aa~~~~í ~~i~~o~t s~atřuje v tom, že kolo bylo I 1~án~ 
na jevo neV]TC azl., , tahotlo, k disposici, účinnou 1ítos~ a up a ~UJ 
bratro'vi poskozen~bo ~ro~ís 9 b) tr. ř. Zmateční stížnost Jest~;, p,ravu, 
proto zmatek dle, 2 c. ~. dmčt odcizený zpronevereny neb 
účinná. lítost je zde, kdYŽpach~tkel pr~ 'u neb J'eho ~ástupci dobrovolně 

. ve edeny ,1)10 s .Qzenern " ~. 1{I'adenÝ a na se pr v ... d' ~ d uC~I'něním trestmho oznamem, 
~, d" k diSPOSICI a p're h t I vrátí, po pnpa e len v vk 'na 'hradu nepřijme a pac a e se 

I ~kdyzp'o's ozeny "k 
iest však vy oueena,.· , ' ~ d isú i', 1425 obč. zák. aneb Jma ~e-
'v .. tnmto pří.padě nezachova dl~ pre.~ 'bezodkladně převzetípředmetu 

. h t by poskozenemu ' ~t 'tO uskutečm svou oe o ~, '1, astoupení poškozeného koln zpe VZI I 
umožnil. Zda ?ratr Poskdokzledne;o. vp~evzetí k01a nedošlo, to z rozsudku na 
,odepřel a proc ku bezo a nemu 
,jPvo nevychází. 

Čis.778. 

.' .. ~ mobilisace jest neodvratitelnon p~ekážko:,u 
. Povolám k VOJsk~ v dOl b~. se krátce před tím, nežli povolany se mel 
ve smysln II 427 tr. r., sta o' I 
dostaviti k sondw. 

(Rozh. ze dne 21. března 1922, Kr I 235/22.) 

. d ~ ovací vyhověl v neveřejném zase-
. Ne j v Y š š í s~ n d Ja~o sou zr~dku zemského. trestního. jakožto na~ 

dání námitkám obzalovaneho do r~z r t adu 1921 jímž 'byl obžalovany 
lézacího soudu v Praze ze ddnek . l~ °k~ádeže dl~ §§ 8 171, 460 tr. zák. 

, . , řestupkem neo onane . " . 
uznan vrnnym P' " h nařídil nové hlavní líčem . . a vrátil věc soudu nalezacllllU,,,y . 

Dů vod y: . 

~. ~,~ . bsílka ku hlavnímu přelíčení, které se 
Obžalovanýpnpouslt, ze m

2
u
1 

k~ f mělo byla doručena v čas. Z do-
proti nčmu dne 2. hstopad>u 19 ,ona I , U' 

• 



ruč(}vacího lístku vychází na jev(}, že se tak stalo dne 13, října 1921. V ná
mitkách proti rozsudku uvádí obžalovaný, že se ku hlavnímu líčelÚ dosta
viti nemohl, ježto v den líčení následkem prohlášení mobilisace konal čin
nou službu vojenskou u 28. pěšího· pluku v Praze a že to též doporučenÝm 
dopisem zem~.k~-FC-&tffirnfr,s--ottd-tt-"éiz-námiL--Do-p'js ten- ti ·spfsú" riení ,a, zda 
vlibec zaslán byl, zjištěno, nebylo. Oproti tomu však přípisem velitelství 
náhradního praporM čsl. pěšího pluku čís. 28 ziištěno, že :o·bžalovaný byl 
U pluku dne 28. října 1921 prescntováú a dne 12. listopadu 1921 demo bili
sován. Že povolání k vojsku v době vyhlášené mobilisace jest nezvratnou 
překážkou ve smyslu § 427 tr. ř., jest.'Očividno, neboť nehledě k tomu, že 
předv'o'lání osob v činné službě k soudním výslechům a líčením řídí se 
zvláštními předpisy, obžalovaný, jenž byl teprve 28. října 1921 presen
tován, by vzhledem k mobilisaci si byJ zajisté nebyl.mohl vymoci dovo
lenou ku dni 2. listopadu 1921. 

Čls. 779. 

Nadmírnos!, přemrštěnost ziskll pře!mpníka, třebas neměl živnoslen_ 
sk~ho povolení, n,ezakládá ještě skutkové podstaty ·přečinu dle § II čís. 4 
Hch. zák .• pakli jeho činností bYl umožně" anebo usnadněn přechod' před
mětů potřeby z Výroby na spotřebitele. 

(Rozh. ze dne 21. března 1922, K:r II 337/21.) 

Ne j v y Š š í 's o II d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zase
dání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského. jakožto na
lézacího soudu v Novém Jičíně ze dne I. dubna 1921, jímž bYl stěžo'vatel 
uznán vinným přečiny dle § II čís. 4 a :§ 7 čís. 3 zákona ze dne 17. října 
1919 čís. 568 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek a vrátil věc nalézacímu 
soudu, by ji znovu ,projeclnal a rozhodL 

Důvody: 

Nalézací soud shledává u lo·bžalovaného skutkovou podstatu řetézo
vého obchodu - vsunutí se obžalovaného jalm zbytečného mezičlánku 
mezi spotřebitele a výrobce - v tom, že obžalovaný, který neměl v době, 
o niž jde, živno·stenského nprávnení k obchoclo'vání dObytkem ~ jedině, 
aby vydělal peníze ~ dObytek, 3 krávy za 2800 Kč, za 3300 Kč a 2000 Kč 
koupi] a ihned se ziskem za 4000 Kč, Za 50000 Kč a za 2800 Kč dále zcizil. 
Právem zmateční stfžnost obžalovaného, dovolávajíc se zmatečního dů
vodu, čís. 9 lit. a) § 281 tr. ř., a dovozujíc, že ~obžaJovaný již na základě 
op;Q·vědi živnosti byl oprávněn k obchodování dobytkem a že krávy koupil 
z příkazu jiných osob, napadá výrok nalézacího soudu jako právně mylný. 
Snaha, docíliti ~o'sobního výdělku, zisku, iepříznakem jakéhakoliv, též 
oprávněného, hOSPOdářSky nutného neb účelného :o·bchodování. Jesti! vý
dělek, zisk nezbytnou pohnutkou a důvodno§ odměuou obchodníka za 
ho,spodářskou funkci jeho. Nadmímost, přemrštěnost jeho zisku pak činí 
sice obchodníka odpovědným s hlediska § 7 zákona o válečné lichvě, ne
zbavuje však sama o sobě činno,st obchodníka 'Povahy hospodářské nut
nosti neb účelnosti a nečiní ji ,proto sama o so,bě zbytečnou 've SntYS\i 

• 

, , , l' h ' Zbytečnost překupnické činnosti pa
'o II čís. 4 zákona o valecne le vek l' s hlediska ostatního O'právnčného 
~hatelovy dlužn? p_osuzov~i~diSk~1 z~j:nú spotřebitelů; nedostatek živno
obchodnictva, ,nY~l ~ - ~ ~ I' I obchDdování činí sám o sobě pachatele 
_Si~11?k~9'9<spravnem-.; p~c. ~ ~V'~\;:os{tenského řádu, nelze však ji~ ,z tol!ot~ 
zodpovednym dle ~~e PI~~'o~{lVati zbytecl10st a neužitečnost preK,upn!cke 
nedostatku samotne o Ol' "11'110S' paAhatclova zbytečnou a neuzltecnou 

ť Otázku byla- I Cl , • k - ''ť v tom činno; 1. ' •. ,' řebitelůpředměty plOtřeby, dlužno naop.a " resl'[ . 
pro zasobGvam s~ot. " {Jh]' dosíci předmětu potřeby vubec, nebo vy
směru, zdali spotreblt~l~ ~ ,,1 zdali .p<echod předmčtÍ1 z výroby na spo
hodněji sami bez p~c a ~he .~ ě 'en n'ebo dál se výhodněji pmstředkujÍc~ 
třebiteIB mohl .se dl~l ,VY r;< n ~ tomto, správném smyslu však nalězacl 
činností pachat'0? prektpnrka; bec 'nerozebral. Nalézací soud odVi0'2,uje ne
soud činuostl stczovate o:-~ VUt I 'hradně z úmyslu výdělečného a 

tí se IStezova e ova vy t I užitečnost vsunu . . " '. odbývá obh.j'o,bu stěžova e ovu 
d t tk živno'stenskeho ·opravnem, t" k 

z ne os a u, ". t I "I všelijakých nevěrohodných vy ace '. a 
poznámkOU, ~e st~vov~ e PO,UZI ob od nichž stěžovatel krávy k~up~: 
opomíjí ZCJmcna SK.U tecnost, dZ]: DS c Yn' 'rh obcích jakož i o'Svědčem pn 

b .. 'je prodal by' I V ruz ,y ~ , , k '1 
a 'oso y, llmz . , ,..._ osoby pro kt~ že krávy OUp1 
hlavním přelíčení Př":~?iena, Jl~~alyobi~lovanéhO', aby:krávy pro ně 
stěžovalel udal, dosve CI Yir ,z~ ~ d" výrokem o vině stěžovatelově ca 
koupil. Nalézaci lSoud vyc aZl II __ lIZ,; ~ lichvě ~ nesprávného použití zá-

v Y' I~' 11 čís 4 zákona 'Q! va eene , v ~ dl . ", 9 
d.o preClllU"'. : tV 'h obchodu- výrok ten je zmatccnY e CIS. kana co do pOlmu Te ez'ove n .... '. 
lit. a) :§ 281 tr. ř. a bylo jej protO' zrUSlti. 

Čí •. 7S0. 

• lu § 1 zákona !} podloudném 
KMIllk jest př",d",ětem l>O!r,,~y ve SIl".Ys

18 
Dřezna 1920 čís. 188 sb. z. 

vývozu předmětií ~5'tře~~ <IV C::I~!v!:!i:n~ dlle 17. řiina' 1919, čís. 568 a n., Ilo)md se tyce z" .. ona IC 
sb. z. a n. 

(Rozll. ze dne 23. března 1922, Kr I 682/21.) 

. , . d ušovad zavrhl p'O ústním 1í.čení zma-
Ne j v y Š š í s, o u d J~ko sou. zr dku krajského soudu v Litoměřicích 

teční stížnost obzalovaneh~, ~o"rov~uI těžov~tel uznán vinným přečinem 
ze dne 23. dnbna 1921, po u 11m y, s 1920 'ís 188 sb. z. a n .. pro 
po·úle § 2 iit. b) zákona ze dne 18. brezna , c . 
nedovolený V~TVOZ koňaku. 

Důvo<ly: 

. , . důvod zmateč!1Gsti čís. 9 a) § 281 Zmateční stížnost up lat nUle, pouze '[' . '.' dle § 2 lit b) zákona 
tr. ř. Namítá, že s~ obž~lovany, ne~~~sÍ1o,t~~~~n:o ciziny tí~, že dopra
'ú stíhání ,po'dloudueho vYVQz.ll' Pdr:d

k 
' kP elze p.okládati za předmět po-

I d .. koňak poncva· z ona 'll '- -
vo,va o clzmy' " ' d 18 března 1920, čís. 188 sb. z. a n. 
třcby ~ ve smyslu § 1 z~l",nal~~9 ~~ 568 sb z a n., nýbrž za předmět 
a § 1 zákona ze dne 17. fl!na ,s'j t v 'oťecném smyslu toho slova 
přepychový, který pm~~treby ob'.'V~~~~o~~ěna Vlastlnst předmětu po-
népřicház.í v úvahu. SÍ1znosl nem . 



třeby lze oduznati pouze takov'Trn vY '6 potřeby lidí a domácích zvířat} ted ec~m, kterY?h vubec nelze užíti .pro 
které neslouží žádné životní ,potřebl Ki:nena~ ~edmětům ~~řepychovým, 
z toho důvodu, že se ho obecně ll"' , . e; v,sa nelze ~ocltah koňak již 
:v~š:ní činnos.íLsrdeční pp; yeJk.ý_c;~:t_,J+~_,-,~ ~~k~ ~ l~~ly?l~ dávkách, pro 
Zlll1Clho 'prostředku ve všech případ "ha-úl,-- 1- cr:;re d namallach; jako osvě~ 

, ~ 't." ec sva ove 'ochablost' td Z~ k ~ 
?luze ml 1 ,pn nemírném .požití škodr 'r :." 1 a . ~e onak 
Jednotlivci mohou postra' d'atl' a ~ ,~y V IV na udsky. organi6mus že ho . ze Dema ceny v' v., o'V, • ' 

stanovisku na závadu' škodli ' ". k yz;vne, nemuze by tl tomuto 
i liné důležité předmčty Potř~~yu(~n, y ~Oh)ou ';l'l! při nemí;ném požívání 
predměty výživy nýbrž vůb ~ ~v~, caJ ,~zakon hchevm nechrání jen 
předmětem vše ~ b e c n ép~~ř:{e ~tet~, p~treby; ne>:,adí,. že koňak není 
obyvatelstva a že jest vzhlede k~' ac" ze ho ,upotrebuJe značná část 
obyvatelstva, jejichpotřehou j~lo ' ~:,:klfst:~,a nahl~dů,? určitých vrstev 

. . oe, s OUZICI k udrzem hdského zdraví 

Čís, 781. 

Předražování (zákon ze <lne 17 řrna 1919 " 
, Pro skutkovou podstatu § 7 lich zJ, , ' CI;'" ,568 sb. z. a n.). 

(.vni, by pachatel věd o m ě Využ.t:!' ~Yhl~dá~~ s~ po stránce subj2k_ 
vyvolaných a byl si vědom zře' I, ~ ~1~lOradnych pOměrů válkou 

Maximální ce ' k l.me premrstelloslt ceny 
na nent ves rze ne'pochybný I . 

pro otázku, zda-Ii cena výrobce~ ~ a spo ehlivým měřitkent 
[la(nými isou konkretní' náklady ~ Pboz~dovana, lest přemrštěna, směro_ , vyro nt. 

(Rozh. ze dne 24. března 1922, Kr I 385/22.) 

Nej VY, ~, ,v y s S I S o u d jako sloud zrušoOV' I ' , " , 
lecnt stržnosti generální prokurat aCI, ~zna P,o ustmm hcem ku zma-
s~dkem okres. jako lichev. soudu ur~ na zas~t~ zakona P, r á v e m: l(oz
r,ym byli uznáni vinnými Františe~ Jra~ta~e te dn§e L brezna 1920, kte
kana 00 válečné lichvě a František K ,~prtes ~p e;;r ~ tr. zák. a § 7 zá-
a roz,s~~dkem krajs'kého jako lichevnih~r~~ UPI e~', 7 zalooua .o vál. lichvě, . 
22. zan 1921, kterým odvolání ObDU M vO aCI, .o s.oudu v Liberci ze dne' 
sudku bylo zamítnut.o porušen b I ~k ,alovanych do prvllvedenéh'o roz-
§ 7 ~ zák.ona Le dne 17. října 191~ ;,a °S~8v ustanovení prvého odstavce 
zrusuJí a ukládá se lichevnímu sodd CIS. k sb; z. a n.;' rozsudky ty se 
o této trestní ve ci znova jednal a ji ~'O~hoo;tsmho soudu v Chrastavě, by 

D6vody: 

Rozsudkem lichevního Goudu u k 'h 
L března 1920 byli uznáni vinnými ~ res;,: ~ ~ud~ v Chrastavě ze dne 
a § 7 zákona Ze dne 17. října 1919 "ra~6~,e b . prestupkem I~ 5 tr. zák. 
dne ZO, října 1919 na schůzi 'm~d' ~lcI~. L s . z. a n., spáchaným tím že 
k ' I" ~ Ze e e cu v radou úmysl ~ dl" C. 
, u spac lam prestupku předražování F" ov ~ ne zav a pncmu 
l'ona ze dne 17. října 1919 " 568' a

b 
lanŤlsek K. prestupkcm § 7 zá

I. listopadu 1919 v K VYU~: CI.S. . s, z. a n., spáchaným tím že dne 

d I 
. zlvaJe mImořádných pom~ . 'I ~ , 

Dva za předmět potřeby t .t" b ... eru pova ecných poža-
"6 KV ' o 1Z za rambory zřejm v v v v 

.:l C za 100 kg; byli dle § 20" l' ,,', e p'remrstenou cenu 
CIS. ClS. nanzem ze dne 24. března 1917, 

čís. ]31 Ť. zák. za po-užití §§ 266 a 261 tr. zák. ods'ouzeni k peněžitSrm pn
"utám a sice P. 1000 K: a K. 500 K; vý"kon trestů byl podmíněně odložen 
~a dobu jednoho roku. Rozsudkem krajského' jako lichevuího odvolacího 
,ouelu v 1.. ze dne 22. záři 1921 bylo odvolání obon ·obžalovaných co do 
-,-m5

r
-pc.nkazc1"n na důvody prvé stolice jako bezdův'odné, co ,cin trestu jako 

;lcphPustné zamítnuto a r·ozsudck prvé stolice b~yl potvrzen. Soud prvé 
stolice zjistil v rozhodovacích dúvodech tento skutkOVý děj a projevil toto 
mínění: účastníci p,orady dne 18. říjua 1919 u okresní správy politické 
'f L., z jiné příčiny konané, tázali 'se místo'držitelského tajemníka Dra. B-a 
na cenu bramborů. Dr. B. přinesl výnos, který byl d'ošel týž den, přečetl 

• Jednotlivé jeho odstavce, v nichž však o pro,dejni cenč bramborů nebyla 
reč, podotkl výslovně, že výnosu ještě neprostudoval, a prohlásil konečně, 
že dle jehe míněni brambory mohou býti .dodávány až za 44 haléřů za 
1 kg. Dne ZO.října 1919 konala se schůze zemčdělců v 1.. František W. 
prohlásil při ní, že se dověděl u okresní politické správy, že brambory 
lze při přímém nákupu spotřebitelů u pěstitele ,(krátkou cestou) prodávati 
až za 44 haléřů, že u :okresní lS,právy politické bylo dle rozmluvy s místo
držitelským tajemníkem Drem. B-em zjištěno z výnosu, že možno prodá~ 
vati br ambon až po 44 haléřu za 1 kg. Toto určíté pro~šení učinil W. 
za vědomého zamlčení podstatných okolností, totiž, že mínení, tajemníkem 
Drem. B-em projevené, nebylo a nemohl:o: býti takové, že bylo' by bývalo 
lze přiřknouti mu právní závaznost. Obžalovaný W. navedl takto - jsa 
si vědom, že, kdo upo'slechne jeho rady, :pókud se týče jeho sdělení, do
pustí se činu trestného a tD přestupku předražování - úmyslně shrornáž~ 
děné zemědělce ku pácMní činu trelStného', přestu'pku předražování. Obža
ro,vaný František K. pak požadoval na Františku E·ovi dne 1. listopadu 
1919 za 1,00 kg bramborů cenu 36 Kč, ,ačkoliv věděl, že nejvyšší cena za 
100 kg bramborů činila 28 Kč. - Ježto rozpjetí mezi touto cenou nejvyšší 
a cenou K-em požadovanou, činí 8 K ,při 100 kg, čili asi 29 procent ceny 
nejvyšší, je cena K-em požadovaná zřejmě přemrštěná. K. věděl, že \V. 
není zákonodárcem; čin, trestním zákonem za'pověděný, nemůže se státi 
beztrestným projevem jedno't1ivce, takže nemUže se obžalDvaný 1('. omiou
'ratí tvrzením, že P. při zmíněné schůzi prohlásil, že brambory není pr.o
dávati po 28 K, nýbrž po 36 K. a příbuzenské ·brambory po 44 K:. 
Rozsudky shora zmíněnými perušen byl zákon v "stanoveního prvého 
odstavce § 7 zákona ze dne 17. října )C}19, čís. 568 sb. z. a n. RozsudkY 
zjiŠ.fují ,po subjektivní stránce v rozhodovacích důvodech ponze, že obža
lovaný K. věděl, že cena jím po,žadovaná (36 h) je vyšší než cena nejvyšší 
(28 hl, a že obžalnvaný W. věděl, že mínění Dra. B-a, "že možno prodá
vati brambory až za 44 h«,'- jím na schůzi sdělené, není právně závazllé. 
Tím však skutková podstata činů tre'stných, jimiž obžalovaní byli uznáni 
vinnými, po subjektivní stránce vyčerpána není. Skutková podstata pře
stqku § 7 zákona o vál. lichvě, pokud se týče přestupku dle II 5 tr. Lik. 
a § 7 zákona o vál. lichvě předpokládá vědomí pachatelovo, že cena. 
kterou pachatel p.ožaduje, pokud se týče cena, k jejíž požadování jinými 
osobami p'~chatel úmyslně '-zavdává příčinu, je zřejmě-- přemrštěnu a že 
vožadováuím jí vynžívá se mimořádnýchpomerů válkou vyvolan:)·ch. 
Maximální, nejvyšší cena jest, 'P,okud jde o ceny stanovené pro pr'Odej 
výrobc'em, výrazem toho, co úřad, který stanoví m,aximální cenu, na zá
kladě výsledků konauého šetření 'O průměrných nákladech výrobních 110-
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kládá za dostatečné, aby zaručilo výrobcům náhradu výrDbních nákladů 
a přiměřený zisk pOdnikatelský. Zřejmě jJřemrštěná cena pak jest. pokud 
jde o ceny v~Tobcem požadované, cena, jejÍž vSrše není odůvodněna VÝší 
výrobních nákladú a mírného zisku toho" kdo cenu požaduje. Výrobní 
náklady jednotlivého v}Tobce mo:h~~ 1;JýtLyyšš·i nebo menší výrobních 
nákladÚpfiimern§Ch. MaximiITiiT cena není proto nepochybným a vždy 
sp{)lehlivým měřítkem ]lro o,tázku, zdali cena tím kterým výrobcem peža_ 
dovaná je zřejmě přemrštěna. Tuto otázku dlužno řešiti naopak s hlediska 
specielních nákladů výrobních toho kterého výrobce, zejména, uplatňuje-li,' 
jak v tomto :případě oba obžalovaní učinili, výrobní uáklady, z nichž Se 

podává cena vyšší než cena maximální. Tvrzením těchto vyšších nákladů 
výrO!bnfch bylo nalézacímu soudu zab~"vati se tím více, poněvadž obža
lovaní uplatňovali, že {)bžalovauý K. ceuu 36 Kč vzhledem na 
obžalo'vaného W-a a tento cenu až 44 h vzhledem na prohlášeni hospo. 
dářského referenta p{)litického úřa,du p'okládali za přípustnou. Dle § 270 
čís. 5 tr. ř. nového znění byl pr'Oto soud povinen, by v rozhodovacích dů. 
vodech - přihlížeje zejména k obhajově obžalovaných - uvedí, z kterých 
dúvo,dú a z jak:{Tch úvah má za to, že O'bža~o:vaní si byli vědomi, že cena 
36 h (ceny až 44 h) jsou zřejmě přemrštěny a že požadováuím jich vy .. 
užitkují se mimořádné poměry. Z toho, že tak neUČil'lil, n~'brž omezil se 
na 'Údůvodnční zjištění, na začátku tohoto odstavce zmíněných, a na odů. 
vodnění vS'roku, že cena 36 11 jest lo:bjektivně zřejmě přCmrštěna, podává 
se, že nalézací a též ,odvoIací soud řídily se myln~Tm názorem, že prO' 
shtkovou podstatu přestupku § 7 zákona o válečné lichvě nep{)žadujc se 
po stránGe subjektivní vědomí pachatelovo O' zřejmé přemrštěnosti ceny 
a O' vYl1žitklo:vállÍ mimořádných pomčrú válkou vyvolan)Tch. 

Čís. 7820 

Veřejný orgán pozbývá ien tenkráte oebrany § 68 Ir. zák., nenúieží-Ii 
jebo výkon, při němž byl napaden, vůbec do obonl ieho, úřední pusobu()sti. 

(Rozh. ze dne 24. března 1922, Kr II 399/21.) 

Ne j V Y š š í rS o. II d jaků soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného clo rozsudku zemského trestního soudu v Brně 
ze dne 9. dubna 1921, jÍmž byl stěžovatel uznán viuným zločinem p{)dle, 
§ 81 tr. zák. a přestupkem podle § 312 tr. zák, - mimo jiné z tčchto 

důvodů: 

Dle oS 281 čís. 9 a) tr. ř. oDznačuje stížnost odsouzení obžalovaného pro 
Lločin i přestupek právně pochybeným, lloněv'l'd'ž pry četník, nemaje 
íormálníhl{) úředního příkazu obecního'představenstva p,okud se t~-če ho
spodářské rady k odebrání dobytlka, nebyl ve správném výkonu své 
služby, nýbrž zneužíval své úřední moci, takže byl .obžalovaný oprávněn, 
stavěti se mu na o'dpor. Po stránce té zjíšfuje rozsudek, že rekvisice do
bytka konána byla v ohci K. četnictv,em za asistence vojenské na rozkaz 
okresní politické správy v tI. a že při chůzi lOOm!se po ,obci potvrdili jí 
předseda hospodářské rady Petr S. a člen této Jaro,slav V., že obžalovaný 
třetího, kusn nepátřebuje. Stalo se tedy ode,pírání dle předpisů §§ J2, 13, 
8 nař. min. ze dne 27. srpna 1917, čÍs. 367 ř. zák. a nelze :proto vůbec na. 

, - '1' í přílmz jehož ned-ostatku stížnost se dovo:-
hl 'dnouti, v čem fO' 1 mall, ' " 'latny' trestní zákon trestnost 

c 0\ ' I Než nehlede k tomu ClnI Po" d b 
láv~, ~)y za eze. -dle' § 81 tr. zák. prostě závtoslou na VY~o~u u:a u ~L 
násllneho odporu Ol d 'in' ch zákonu _ uhersky , 2 cl. z. 

' službY, nerozliš~j~, 1~~ roz~~ ~ý~01; je po právu, čili nic. Z toho vyplývá, 
'1'19H-německy', - k 't' b °va' ~chrany § 6~ {81 312) tr. zák., . ,'., .. ' jen te" ra e poz Y , , • o' t' t k' 
'íe vereJTIY O-lgan ~l 'o 'bec a',o' o,boru jOeho úředm :pus-obnos 1, a ze " ~ k - nena eZl vu ' , DO d 
když jeho vY, on b -I ve výkonu svého úřadu neb službY.o ~vo, spa· 
nelze tvrdlÍl, ze by! Ok, h' o dotyčny' mi předPISY statm autontu, 

I 'o tom ze za Oll c ram " d o Ok třovati s USl v", tUj'e l' tehd. když snad ure nI vy on 
v' .. 'n-ú ,organ represen , I o • 

I','Z' dotyeny verel o , 1" p 'r 'I p o·d e' skutečně ne. b de nazOlU ' Od' 'ednot lVem -' I' 
I'eho postra a ':' ,I. . I' aOkAnitého podkladu. Byl proto: soud na e

." t'-ka mate ne ne z v . k '~68 81 osobY, JIZ se ~ C . t. iti se na stanovisko, že s hledls a ',:s '_ 
zad zcela opravnen pos a~n0 'eho správllús!. D{)mnělému nedostatku ve 
tr. zilk, ro~bodUI~ m;"ter)elit! ~mí strana dovoláváním :se odp:Qmo~~ u l~ad
směru 'P'oslez uve ell,emv~~' o rávněna klásti .0 své újmě OdPOT uredmm.u 
hzeněho úřad~, ne~l '~í~ F~rmální Gprávnění četníkovo dáno j~st v~ak 
výkonu, zejmena nasl; ° o'litické' že příkaz ten byl razu vse· 
Zj'ištěnim příkazuokresll1 spravYb p, leoz'ov.' telovu neměl>i. ničeho na fo,r-
~, ·ěl přímo na IOjSO 'u s ' , v., ~ 'v o " 

obecncho a nezn 'k' t· stc'z'o"ateI1" zakr'ocltl," Tlm mene muze 
, v i četm {lVU pro 1 o § Ok 

málním opra~n~n o. dkolnosti té pr'Úti odsouzení dle, 312 tJ·. za . 
ovšem dovolwvano se byt: o' klád'ltl v ten smysl, že chte! ,pro
liledí-li stížnc>st~ýrOk,:o,bzalov~n~~o o;~o vtípadE ku vlastnímu poranění, 
jeviti jen SVOU ~ulI, kl~str dtrpny o dPkU dle nichž soud nalézací spatřil ve 

'o k/zat, II 'na duv'o y rozSU , h "k ,,' 11Z' pa stacl ,pou a J v' nebezpečnou po ruz u, pn cel ' -
, výr ,oku, "h~ed~ k celému, staev~b~~~~~aný na pouhá slova ,~e?bmezil, nýbrž 

trne, mel :;remjOk tom lUp' ~~u~em uchopiti nůž na blí"kn lezl Cl. 
výr'olk SVlll ze urazm 

Čí,.. 783. 

(" "",,"_~. >ce dlie 1.7. řijna 1",9, čis. 568 sb. Dodávková povitu",,;! '" 3 ~wAu~~ 

z. a n.). ° " "leovo' mlžiti zásob obili ól brambor P!O v~ŽiVU 
Opravnem zeměde ,.. ""deház! 'al!;o povinnosti dodavkove. 

d• °krm dobytka II OSIlH, l"~ , ,.,.. I § 3 'lg 1 ro my, vy ° • Xt' ědolll1y'!:lI zniněulm ve srny. ne. Pouhá nedbalost l1~nl je. e v 

ticb. zák. mozh. ze dlle 28. března 1922, Kr 1 15(21.) 

. d "ovací vyhověl v neveřejném zasc-
Ne i v y š š í s;~ u d .Jako,sou zor~s rozsudku lichevního soudu :při 

dání zmateční sbznosÍ1 obz~l~va,n:hOld d~ 15 listopadu 1920, kterýmž byl 
kraj6kém soud~ v !tm~cl ~a :ove ze , n§ 3 tís. 1 a 2 zákona ze dne ly. 
stěžovatel uznan vmnym ]lreCllle~\ dle adený rozsudek a vráti! věc nale· 
října 19J9, čís. 568 sb. z. a n" zrus' nap 

° du by I'" znovU projednal a rozhodl. ZaCl'TI111 s'ou , 

QUVGdy: 

b' I ' 'V°clav K nájemce dvora v O., 
l':Iapadenoým r~lZ;.l1dkemlbY§I~' ;~ o;(~Y2) ~ákona '~e dne 17. října 1919, 

uznan vmnym precme~hd e .. : /1., v prvnipotovici r'oku 1920 v O. a 
čís .. 568 sb. z. a n., spac anym 1m, ze ,l 

• 
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V" do'dav místo předepsaného jemu kontingenw 50 q pšenice, 100 q ječ
mene, 75 q o,vsa, 50 q žita a 300 q bramború, pouze 50 q ječmene, úmYslně 
POr.llŠi1 povinnost, :dodávati předměty potřeby, založenou na úředním pří~ 
kaze, a že vědomě zavinil, že této povinnosti dOlstáti nemiohl. Předeslati 
cUužnn, že cís~-- 2~-;r' CH. zakona trveoEn-o-fe -VI6zsudkIi zřejmě jen prO'to, 
že následkem tiskové úpravy § 3 zákona toho ve sbírce zákonú a uařízení 
připojeno je ustanovení o trestu, vztahující se k ,u,běma skutkovým pod
statám téhož §u, bezprostředně k textu čís, 2 a nemělo tím nikterak býti 
řečeno, že by byl snad lichevní soud jednání stěžovatelovo podřadil také 
skuíkové podstatě dle čís, 2, To vychází zcela nepochybně na jev ° ze 
shora uvedenéh'O sl,ovného znění rozsudkového výroku i z rozhodovacích, 
dúvodů rozsudku i postrádá výtka, jemu v tom směru zmateční stížností 
činěná, veškeré podstaty, Jinak nelze však zmateční stížnosti v některých 
bodech ,upříti oprávnění a to právě v bodech takových, v nichž právně 
mylné stanovisko, zaujaté lichev ním soudem při řešení dotyčných otázek, 
a důsledné provádění stanovilSka toho mělo v zápětí, že je výwk jeho v ně
kolika směrech stižen zmatečností. Tomu je tak především, pokud jde 
o odpověď na právní otázku, musí-li zemědělec odvésti v prvé řadě přede
psané množství obilí a bramborů a smí-li tudíž teprve zbytku, pokud je 
to úředně dovoIeno, upotřebiti pro sebe, či nruopak, je-li povinností jeho 
pouze, splniti předepsanou dodávku teprve ze zbytků po krytí své vlastni 
potřeby ve množství úředně dovoleném, V rozhodovacích důvodech roz
sudkových se v tom směru uvádí stručně, že se 'Obžalovaný nemůže vy
mlouvati na to', kolik spotřeboval 'plodin k živení členů své d'omácnosti a 
svého hospodářství a kolik skrmil, Lichevní soud vychází dle toho zřejmě 
z názoru, že zemědělec musí nejprve splniti svou dodávkov:Q,u povinnost, 
teprve zbytku pak že smí upotřebiti pro sebe, Pro správnost tollO'to ná
zoru dovolává se rozlSudek 'posledního odstavce § 7 nařízení vlády repu
bliky Ceskosl'Ůvenské ze dne 27, června 1919, čís, 354 sb, z, a n, 'c' ú'pravě 
obch'Ůdu obilím a mlýnskými výrobky, dle něhož nelze pmti nejmenšímu 
množství, jež bylo možno dodati, činiti námitek a poukazem na právo, 
vyhražené v § 3, nelstavec 1 a) a c) totiž právo, použíti obilí k vÝživě a 
krmení. Připomenouti sluší, že' dle třetího odstavce § 7 naří'zení vlády 
republiky Ceskoslovenské ze dne 15, září 1919, čís, 504 sb, z, a n" jímž 
upraven byl v kritické době .obchOd brambory, nelze ani proti předepsání 
dodávky nejmenšího množ,ství (kc}nting<entu) bramború, jež bylo možno 
dodati, činiti námitek s p'Ůukazem na právo', vyhražené v §, 3 toh'Ůto' vlád
ního nařízení. Vším právem dlužno míti za to, že nejmenším mnnžstvÍm 
.obilí, jež bylo možno dodati, míněn je V § 7 vládního nařízení čís, 354/19 
kontingent stejně, jako je tomu dle právě citovaného znění § 7 vládního, 
nařízení čís, 504(19 při bramb'Ůrech, Zmateční stížnost sice připo'uští, že 
se zemědělec nemúžepři dodávání předepsaného kontingentu dovolávati 
zás'Ůb, potřebných pro výživu, rodiny a výkrm dobytka, námitkou však, 
že to znamená pio,uze zodpovědnost vůči politickým úřadům, povinnost 
veřejnoprávní, nikoll však zodpovědnost trestněprávní, popírá zřejmě 
správnost onoho názoru lichevního s'Ůudn a uplatňuje takto důvod zma
tečnc>sti čís, 9 a) § 281 tr. ř, Ono právní hledisko lichevního s'oudu dlužno 
označiti jako pochybené, 

Východisko pro posouzení správnosti toho ncb on'Ůho náhledu dlužno 
spatřovati, p ,O' rk II d jde o o b i I í, v § 3 vládního nařízení ze dne 27, 

v> b z a n Jím stano·veny jsou vý"jimky ~ účinku za~ 
1919, CIS, 354, s" ' ~, , který delinuje tak, ze zabavene 
o němž mluv! §2 tohoto natr:znelnslpaot-I'ebovati ani skrmiti ani dobro.-

,h"VI"", V" ni zpracova 1 a ! ' ,. 

~řijdnlěty neSmeJl~se ~ .' k d to není nařízením samotným nebo zvlast-
nucene ZCIZIti, f'!.P 03 ua'I"zen' pa', 'Ustanovuje pod' čís. 1, že bez 

oleuc. '" II 1, I 1 ,) v b ť 
ními oJ'<,o,J1'" pov, ;,," držitelé zemědělských podniku : a spotre ova 1 

.ohle. do na zabavem sn;eJ
lkl , ~ v mlložství jež úpravou spotřeby bude 

, 'bilí vlastm s ,Iznc " ~ 'k' bdi' , h ve spo-zabavene o. ,'" , dále k výživě příslusm u Y ICIC .. 
,k vlastmvY,zlVCk výživě příslušníků jich domáeno'sti r(~o~P?~ 

domaenosÍ1, pkoz I " ~, ." obdělávání půdy jako zemedelstl 
"",+,,j pokud tyto OSO?7 JSo~ cmn~ fr~oněch dělníků osob k výměnku 

nebo stálé ,?ozorc; o~?~~)n~~:r~l,ním dávkám o~rávněných a zř,í
,,' po pravu stava]ICI l' k" vy 
lInym J 'v k bo mzdu přísluší volná strava, m yn.s '-' ,~

.. 7 za vymene ne ~ k' mlre 
Jlmz hl boviny" b) upotřebiti obilí nezbytne vysevu ~ v , ' : 
nebo ce",' k' správa' c) skrmiti 'obilí v mnozstvl, Jez 
stanoví poht~ka, zem:e~piSY " 6' vládního nařízení praví v prvém 

stan~ve~o .. ~vI aos~~:~~ ~~vinen 'n~bídnouti a proda!! ,je..J;t~tnímu obll= 
"""",ci ze rz~ e jebo ~mocněncům za stanoveu(}u preJ:~a:c1 c~nu. Pb o 

ustavu ne o, 't t' p .. odle toh'oto naf1Zenl ne o 
ne m a z u s a I , h J ~, no d m n , "" d I něh o vyd a n, y c, e zreJl , 

,~+ 'ch predp161, po e d Y' 3 
I a s, ni, kuté držitelúm zemědělských po' Ul u "e;n , 
tu jde o vyh'ody, pos yt;1 t o ení " 6 lze zajisté právem vyldadatl 

,"OHlll\) naříz~ení, av.clto.ya~l~ ,us ~~v~en ~abidnouti a pr,odati je státnínlU 
, smysl, ze drzIÍel Obtll~ le Pkud mu zbývá po, úhradě množství, po-
o!lilTIlímu ústavu pouze po u '_ Pjo'h d rozsahn určeném. příslušnými 

'I k t mu aby Se oneeJ vy o' v " , - I' d ' třebnc 10 o " .' du účastným stal P'Ůzor'uhoduo Je, ze v a m 
.oreu.1Jl'Y ,státní spravy, 'oPlav b h J'e usta~ovení IYbdobného předpisu 

~, 354/19 sb z a n neD sa u " 1920 
·.>··j,"rl~elll· CIS, ' ; ě'šlbo vládního nařízení ze dne ll. cer vn a , .. : 

druhého 'o,dstavce § ~l p,o:~~~ spotřeba obilí (zabavených plodin) k VYZlve 
čís, 390 sb, ~' a n" e ne ~ního ,odstavce téhož §u nesmí býti na újm~ 
a ke krmem v~ smY,slu~: ',ohledně zabavenýCh plodin, Jak ale ne]
povinnoslr dodavk'Ůve, na,nzen~ , h ozhodnutích 'opětovně vyslOVIl, 
Vyšší soud jak(} so'ud zr~sovacld~~i ,g~,rc ž~ jest ono' jen opětovným zdů
dlužno' i toto ustanovem vy~l, ~:. ,~, 390(2G sb, z, a n, (obdoh
raznčním výjime,čnostl ~, 5 v}a~,111h~5~~f~e:~ c~s, a n,) a té '1lrko!nosti, že 
ného § 3 vládmho nanzem CI':, ~ l , 'řednostně zásc>bováni, mohou 
kdržitelé, zemědělských pod~lku;, ae JkS'Ůll Pl"lm to z'vla' ~stními předpisy do-

k" ť ' te mlre Ja Je ' 
sv,oji potřebu II aJ~ I J~n v vo 1 ) vládního nařízení ze dne 27, června 
vo'leno, Ustanovemm'~ 3 Cls'l a ,'dělcům práva přímého zá-
1919, čís, 354 sb, ';' a~n, ?'Osta ~ se Ize:n

e 
zdejší vládní nařízení ze dne 

b .o v á n í, o nemz vyslo'vne kmt L1~' ~ok ma~' zřeJ'mě na mysH také již 
", 1920 c"s 499 sb z a n ere vsa , zan ,1 . "'ř, kde 'e řeč o p r a v II vy-

vládního nařízení čís, d35k4dt91 ;;bl zv'l f'téhož ~Iádního nařízeni, ž i-
zemědělským po m a e um , " l"t' ,nr:lze,neIT , kl' , ' Toto přímé zásobem Je zv as lil 

v i t i s e o bil í m v 1 a st n 1 s 1 z n e, o' I' oskytovanou j.ehož 
předností, držitelúm zem~dě!skÝE~h P?dmk:a::C~S ~~~avě obchodu' IQ,bilím 
proto takép!i výklad:uvsec~ narg:~"d~~ tohoto předno'stního postavení 
a Jeho 5P'otreby, dba!r dluzn~" .uvo "~T ' ájmu všeobecnosti prvotm 
držitelů zemědělských po~dmku Je,t, ZV,:I lď ,Y~ r zemědělských poduiků 
yýrobu, a byl tedy spatro,vau v ,pOd,p'Ůre, r~1 e, ~e byla dávána přednost 

, zájem veřeiný, takže nelze mluviti o tom, ze Y z 

• 
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soukromému zájmu před zájmem veřejným, - Přednostní zásobování 
držitelů zemědělských podniků bylo by však iJusmním, kdyby správným 
mělo tr.irti stanovisko lichevnÍho sondu, nebot pak by zemědělec vubec 
neměl práva na výživu z vlastní sklizně, n1'brž byl by postaven na roveii 
'Os ta tním o bČ<l-l1-ŮR'-r,-k-t€-ř+--.i6-ett----L'á-s-trbtrváni---z----putnJtův'fch -zá's o b~ -KdYž-by-
mu totiž P'G' dodávce pl'ede,psaného o-bilí nic nezůstalo, ncb 'mu zůstalo 
tolik, kolik má dovoleno spotřebovati, a to přece zákonodárce nezamÝšlel 
byl by zásoben z Odvedeného kontingentn. Tento postup byl by tedy p~ 
stránce hospodářsko-politické postupem zákonodárcem nechtěným a také 
~e stan{)visk~ státní správy nepřiroz'en}rm, 11eb by si :státní správa záso~ 
llOvací úkol stěžovala tím, že by téže osobě jedenkráte pohotc'vé zásoby, 
odebírala a po druhé jí je zase dávala zpčt. Stejně je tomu ohledně práva, 
vyhraženého držitelům zemědělských pOdniků pod čís. 1 b), c) § 3 vlád_ 
ního nařízení čís. 354(19 na upotřebení obilí, nezbytného k vý.sevu a na 
skrmováníobilí. Stačí tu přip'omenouti, že v pOdrobných předpisech oněch 
uařízení, jimiž spotřeba ,obilí k IG-bojímu účeU postupně a zejména pro dobu 
kritickou upravena byla, není obsaženo nic, co by se nedalo v soulad 
uvésti se stal1'o'viskem, že i tu musí držiteli zemědělského podniku býti 
nejprve ponecháno nebo zaručeno ono množsví dotyčných pl'edin, kte
rých k výsevu a ke krmení potřebují, načež teprve nastupuje povinnost 
dodávková. Zásadou je tudíž ve všech třech směrech, že v prvé řadě stojí 
potřeba zeměďělcova a že po ní teprve přichází na fadu dodávka. Tato 
zásada -souhlasí také se směrnicemi, ze 'kier~rch vycházela vláda při pro
vádění záso'bovacíhD 'plál1U, O nich 'podává vysvětlení věstník ministerstva 
pro. zá,sobování lidu čís. 19 z r. 1919 str. 301/302 ve !článku: "Přípravy 
ku zachycení sklizně hospodářského období 1919/20.« Zde se praví, že 
vykupování 'Obilí v ho,spodářském období 1919/20 bude spočívati na sy
stému kontingento,vání, t. i. že budon předepSány minimální kontingenty, 
které.1'O'lníkovi na jedné straně zaručí, že vlastní jeho spotřeby v plném 
rozsahu bude se šetřiti, n~ druhé ,straně však za všech okolností 'kontin
Kent musí se dodali. Dále vyplývá z této statě věstníku, že kontingent 
jest změnitelný, že spočívá na zásadě do,bpovoln{}Sti a že kontingentováni 
se ofipravi přiznáním povinných rolníků. K t,omuto poslednímu bodu se 
tam přiPDmíná, že bezprostředně před sklizní nebo při ní oznámí země
dělci m11ož~tví obilí, k t e r é m o h o u do dat i bez ú j m yp 111 é s v é 
v I a s tni pot ř e b y. Tuto úpravu lze VySvětliti změnou pomčrli, které 
nastaly v roce 1918. Dříve bylo nutno', aby veškeré záSOby byly sehnány, 
poněvadž šlo o zásobování VOjska. Po ukončení válečného období odpadlo' 
toto zásobování v prvé řadě, II snaha veřejného' hospodářství :chracela 
se k tomu, aby se nyní podporovala prvotnívýroha zemědělská, a jako 
pr-ostředku k tomu ,použilo. 'Se mezi jin}rm též přímého zásobování' země
dělských podnikli. NáZO'r zastávaný Tozsudkem odpor'oval by tudíž 
i onomu opatření vládnímu a nelze s ním proto souhlasiti. Obmezcní, vy
slovené v posledním 'odstavci I§ 7 vládního nařízení .6s. 354(19 sb. z. a n., 
jehnž se na op-oru svého náz'oru dov{)lává rozsudek, jelst Q'bmezeníni čistě 
formálním, nevylučujícím spotřebu, zemědělci po zákonu dovolenou. Má 
totiž lo,to ustanovení vyloučiti námitku, jejíž obsah mohl by býti pouze 
přibližný, poněvadž by se musil opírati o výpočet budoucí potřeby která 
zajisté podléhá změnám a která proto nen1ůžc býti předmětem nějakého 
'O'prav,ného prostředku, zejména :uváží-li se, že' i předepsaná -dDdávka 
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"'tána rovněž ienom přibližně. Od
zem~cl?lských plodin je celkem ~YP?~litkY zeměděk~vy 'pouze pro jejich 
stranuJe tedy zmíněn,é kustantr:,ve~~ n;y nesměl uhájiti své spotřeby před 

'asnos t rnkoh vsa PI'O 0, 
neVCt I , , • 

kontino·EJ]t~m. . 1 . 'j', ke' na'r'lzen'l "lád" repubhky ~' ... --.--- , • b -. ,'VVO v bramooru. ;:l, V.J" • 

, Nejinak Je tomu v P~lCln.~, 1919 čís 504 sb. z, a n" jímž pr'Ú kntlckou 
, Ceskoslovenské ze dn.el 1~':ra:~bor;, st~noví v § 3, že bezohleLlu n".. za~ 
" dobu upraven bj/l obe 10 b . dovoleno' 1 spotfebovaÍ1 Je v mnozst~, 

1 vení je pěstitel! bram mu . " '1 "k', s· é domácno'sti (hospodářstVÍ). 
m 'm k výživě pns USlll II v ~, Ů 
úI"edně stano,:e~e ",,' J _ V 'rněnek, pak včetně dělníků a znzenc , 
včetně olSob, Jez l~all Pl avo na ~eři mají právo, na brambory in natura 

• jimž přísluší volna str2;~ n(~~ ~ř' deputát); 2. upotřebiti bramborů na 
jako výměnek_ nebo. Il;Z li f. noví . zemská politická správa; 3. skrnlltI 
sadbu v mnoz~tv~ lez, .ul sd,a. 'h Dle" 6 nahzení je držitel bramboru 

dle ' 20 a nas e 'U]lCIC ., b . ho zmoc 
"brambory , ~. _ -dr f 'e státnímu lobilnímu ústavu ne o Je ~ ,1 _ ~ 

ovinen nabldnoutl a plO ".. 1). o k u d 'O vše lOl.. n e man a-
~encům za stanov-e'nou prCll;f1.aCl ~:n:~, Pp odl e to hot o na říz e n í 
r o k II aby mu byl y p o il1 e c, . ~ bud o II po z d č j i s nad v y_ . 
a'neb'o ve smyslu 'pFevd~lSl:l, ~ez~'l -vně '101 právu zemědělců na 

, r ťodstav, ec teltoz ," mluvl vys o _ i§, 3) N . důvodu · d a u y. re I o ."., ke skrmení nebo sadbe ,. . em 
u·potřebení bramboru k vyzlve, 'obdobná shora uvedeným llstanc'-,. , t zOe tato ustanovem,. ~ "mo 
k pochybno, em" . rb. bilí ba s nimi slovne se pn . 
vením, t-s"rkajícím se upravy ~po> :,e ~ ,0 am' J'ako právě 'zmíněná obdobna 

· ...... hle dne bramboru tyz vyzn, ~.~. v b'l' v t dy 
krYJIC}, mall IQ~ > "', " v,,> 354/19 sb, l. a n. v pncme ,o ll, ze e -
ustanovení vladmh?,?anzen; ~l~v o krytí potřeby zemědělcovy ve smyslu 

, i'při bramborech bezl v prve Ia e . druhé řadě o kontingent. Ne-
s, 3 vládního n. ařízení čís. 354/19, a .tet'~rvt,ehov odstavce § 7 tohoto vládního 

. , d' I"" ti že ustanlO'vem fe l' " v t ' (k Ueba pak, o l()ova, ., , ' d d' kyneimenšího mnozs Vl .. on-
nařízení dle něll'o'ž protI predepsa:ll1 °doadVatl' n·elz· e činiti námitek <5 POU-

, o ., bylo' mazno' , '1 . 
.. tingentu) bramboru, Je,,_. ,< 3'3 ' 't 'J'eu význam čistě forma !ll, 

, 1:rbrazenc v::. , ma op" d 'h Vi • kazem na pravo, v.J 
o. ' I cl 'h . odstavce § 7 vlá m o nanzel11 

stejně jako ob~abne. ustanov~~I P~SI~ ~o~oděno. Dlisledek o\lačnéh~, dl~ 
, 354/19oltlcdne obIlI, lak shora I ~h sl"noviska které _ výslovne arCI 

toho, co zde řeč-eno, pr,ávn,ě my ~e o ~ cvt se ; tom, že rozsudek, když 
jen ohlcduě >o,biH - zau]~l hchr~1 s~lld, ,~,třeboval určitých množství obilí 
byl o'dmítl Obhajobu. stezova.te o,u,~e ~epřípwstnou výmluvou, se jinak v~ 
k Vy', živě na krmem a. ua Vy. sev, !a o 'b" ota'zkau zdali a lmhk Obll! ' . h d' Kldech vubec neo lra' , 

. svých rozhodovaclc uv .• , h" .bT zvlášť si smčl stéžo,vatel dle 
a bramborů v~ůbec ~ jedn~thvY~h ~rut uí °o~~ebě. Rozsudek, který zjišť~je: 
příslušných predpI~u po~echatI v a~~ě~ky 47.750 kg obilí, zaznamenava 
že stěžovatel sklidIl vedle 27.000 kg 1920 'lk m 13365 kg obili, bral jalm 

b dI .0 vysol v "'o'ce ce e.. 6 00 k 
jeho obhajo D, e ~IZ '. ~ '~o 70 osob c'o'ž by čirutlo za rok 1 .8. ' g 
samozásobit~l mle.cl vykazy pl . 'elk~m 46.365 kR. (Dle rozsudkovoho 
obilí, a skrmII komm 16.200 kg ,ovsa,. c , , měl 7.500 kg.) Naproti tomu po
zjištění sklidil úvsa 18.000 kg, dOdal!lo erozřešenu jak otázku, zda skut
nechává rmsudek úplně, stranou, a.t~, YII; základ položené odpovídají 

, k 1 ť f'''"' ovatelem onem CI5- ,1Clffi za , 1 ' ko;ve o o nos I, s cz ' vo d . '0- ství 'Tbílí děž[}vatelem , onem 
skutečnosti, tak otázku ~dalsl, z, a ,mn l se týče hm na ony účele zapo
jednotlivým účelům sP'o'treboovan~ ~~kI~ dle příslušných předpisů stčž'Ova
čtené, odpovídá onomu, mnozst;'!, " ~re črech ponecháno býti mělo, Zji
teli k vlastní llotřebě v naznacenyc sm 

• 



štění, k tomu směřující jevila se tím nal'h ".v, . 
stěžovatelem dle jeho 'výpoČtů spot' b' e av.eJSlmI, kdyžtě množství obilí 
" , I ' "" . re ovane - celkem 46365 I ' 

vycerpava n terner úplné množ--íví ,obT" dl ,-' <g - by 
zeněho _ úhrnem 47,750 kg ~ů" .' I, Jl:" e rozsndk~veho' zjištění sk li-
v celkové vrŠi 27.500 kg obiií J~~~~~mbYI~;u ~9dav,ková pO':'innost 
v'oldu zmatecnosti čís. S ,~ 281 t. v • .a-t-c...,.nl" ;sL:znos r ~ IrledlsKa 

~ 1. r, pravem vytvk .... n' h' , 
naprosto nepovš:imnut}rm výkaz . -'k ' k .'> ~, ťC a va rozsudek 
ústavu v Ž" dle něhož ječmene ~oh~Y upm s, UPIllY ckresllíhoobilního 
piedepsaných 100 Q pouze 80 Q kde?t ze .. ~voruhO: a 'j. b~ti dodáno místo 
ve výkaz.e vůbec uvedeno II " v; z Ov Zl 0, J~ o~ melo by ti dOldáno 50 q, 
že dle výkazu toho žito ze jm~~b~a c~hoz lze ?Ikohv neprávem dovozovati 
a zmateční stížnost vhodne' po I' nych dvoru d'odati vůbec nebylo možll!oi 

d 1
· .'" 1l,\:aZUJe na to že s6m ob" I ,. ' 

vo CC 1 přrpouští že stěžo'vatel ohl d ' .. ' ~ za ovacI ;SPIS v dů
povim,c'sti dostáti nemohl Pr' e ge ZIta a ,~ramborů své doldávlmvé 
závěru, že prST nebylo námite~vem ~ p·orUJe shznnst dále, rozsudkovému 
sklizně z dvora B po odved ,rot;. tomu, aby byl stěžovatel přebytku 
dodávacÍ p.ovinno~ti u' dva ~1 on mgentu po-užil k částečnému splnění 
nebyl-o vůbec zJ'ištěno z'e brya . ad V'c nBebot, Jak stížnost případně namítá 
D' ve ' vore se byl .. k' , ' 

myslné porušení dodávkové povinnosti . , t" neJa Y prebytek 'Objevil. 
ačkoliv k'GllTise nařídila š a Te " " • d' spa rule rozsudek také v tom, že 

". , • Q r I ve vore ve V by 500 k I '. ' smeSI zustal-o zachováno' ~, ." 0:, g na ezene Ječné 
shledáno, že část této smt;iOjeV~~~~~~ z~sobova~I, byl'o při příští revisi 
šťuje, že by Ise byl o onnm na říze ,ova~a c: s ~111~~~. Ro'Zsudek nezji
v.a tel, ač!o bylo, zajisté nezbytno~I, 'O~dde~e~em safan. dověděl s t~ žo
VInU kladeno, že svou dodávko'vou . p mm ou, ~b:y Jemu mohlo bylI za 
směsi byla přes ono nařízení ses"rotPov,rnnost PkoruSll umyslně tím. že část 

v, • v . ovana a s rmena. 
Dalsl zavlllenÍ stěžovatelovo v v ~ " • 

rušení dodávk'olVé povinnosti s' o" ~cmdlz spathrule rozsudek úmyslné p'o,-
~ , p . .(lva e roz odovacích dO d' 
ze se nepo:staral o to aby s'kl' "b I' , uvo u v tom, 
dle níž jednak neobd;žel přídě;~e\/ a'dv ~as vymlace~a, obhajobu jeh',., 
odmítá pak rozsudek v prvém u !, Je, na, se ',;lu polamal mláticí stroj, 
opatřiti potřebné uhlí k vymlác s~e~~, u:ahou. ze. mohl-ll si stěžovatel 
diny a dělnictva a ke krm. 'kem, o II .na osev, na strav'olVání členů ro
zjednati si uhlí též na vY'melantI ko'ontl a prtasat. n

d
ebylo mu zajisté nemožno, 

. k " n mgen u v Tuhém sm' k ' . 
la o ne'Verohodné, že by oprava ml§t' "k 1 f' , . crll pa oz,nacuJe 
~eděl, a míní, že, bylo-Ii tomu t . '},C Y. a Jakakoh, trvala celých šest 
citi stroj jiný, při čemž rOZlSud2' ~tezova.tel mohl Sl na IQnu- dobu vypůj
nařízení čís 354/19 Stan . k p ukaz~Je na ustano-vení § 21 vládního 
. '.. ovrs u zaUlatemu 1iichevní d 
I onom bodě přisvědčiti nelze V' d' I 'dl' I ' m S'o'u em v tom , " d" '. . us em s IOra vytčené zásad dl ' 
v prve ra e Jde potřeba zemědělco "y, e mž 
že teprve p'otom následnje kont' vat ve ~mYSl~,'" 3, vladníhlO nařízení a 
výtek a činiti ho "odpovědným mg~n ,~e ,~e stezo':,at~li činiti důvodných 
nosti proto že maie . k' z umys ne o poruseU! dodávko,vé povin
votřebného' množsivf J~ed~:~č~~F~ude~, t?přímo Př'iP~~ští, uhlí k mlácení 
Jení své vl.astní potřeby jak p~' cI'd n: adl nelP.rv~ ObIli, určené pr-ol uko
chybno.sti, vyslovené v' rozsud~pa ne" ovazuJe I zmatečnf stížnost. Po
že 'Gvrava mlátičky trvala šest n~d~l vero~~'dn~sti~ stěžo,vatelova tvrz.ení, 
k tomu. že rozsudek sám v zá ět" ~oz ~ ;r~JI v~ak vyznamu vzhledem 
ustall'o'vení 's 21 vla'dn'Iho na" ?! kPnpoustr moznost toho, poukaz na 

tJ - nzem vsa 'e II ~, d ' 
vení to nikterak neposkytovalo c;. lt lepnp"a nym, poněvadž ustano

s ezova e I moznOstI, aby byl mohl vý-

mlat vypůjčením stroje uvésti do pf-nudu dříve, než provedena byla 
oprava jeho vlastní mlátičky. P:okud jde obr a m bor y, jichž sklidil stě
žovatel dle rozsudkcvéh:o zjištění 145 Q, odvésti však mčl 300 Q, je o-pét 
ien důsledkem onoho právně pochybeného stanoviska lichevního soudu, 

-- -j-aKcllry- do-dávka --p-ředcházela spotřebě, že se rozsuďek vú-bec neobírá ,ob
hajobou stčžowatel'ovou, dle níž se mu brambory špatně urodily, tak, že 
sklizeň nestačila ani pro rodinu, deputátníky a dělnictvo', a že i tu ne
chává nepovšimnutým onen výkaz výkupní skupiny okresního obilního 
ustavu v Ž., dle něhož brambory vůbec dodány býti nemohly, jak zmateční 
stížnost s hlediska důvodu zmatku čís. 5 § 281 tr. ř. případně vytýká. Za 

• toho,t'O stavu nelze zajisté ani v tom, že stěžovateldo'dal dle r'ozsudkového 
zjištění Janu K-ovi jako část knpní ceny za dOdaný jemu K·em nábytek 
20 q 'Pšenice a ž'e krmil .pr,asata ječným a !ovesným šrotem, spatřovati 
bezpečný podklad pro závěr, že stěžovatel 'svou dodávkovou povinno'St 
porušil zejména i ohledně 'ostatních druhů 'obilí a ohledně bramborů, ne
hledě ani k námitkám. které v obojím směm vznáší proti rozsudku zma
tečnÍ- stÍ'žnost a Hmž aspoň částečné oprávněnosti up-říti nY.lze. lavinční 
stěŽtovatelovo, že své povinnosti dostáti nemohl, spatřuje Kbnečně ro,z
sudek v tom, že obilí na s~r'pce np,atroval tak nedostatečně, že 8 q pšenice 
"plesnivělo a že část žita vzrostla. l\nzhndo'Vacl důvudy mluví po,uze 
o zavinění, neobírajícc se otázkou, šlo-li tu o vědomé zavinění, které, jsouc 
v § 3 čís. 1 Hchevního zákona 'postaV'eno na roveň úmyslnému p:oru.šení 
dodávko'Vé povinnosti, předpokládá zajisté vyšší stupeň zavinění, !Cež 
jakým je po,uhá nedbalost. Přís,lušná skutková zjiMění rozsudhlová nasvěd
čovala by však tomu, že šlo opravdu nanejvýš ,0, nedbalost. neboť roz
sudek v tom směru zjišfuje pouze tolik, že při revisi. předsevzaté dne 12. 
května 1920, bylo shledáno, že střecha nad sýpko'u je v chatrném stavu 
tak, že do obilí teklo, následkem čehož 8 Q pšenice bylo plesnivé, malá 
část žita pak že byla vzrostlá a zkažená. Zmateční stížnost sice neprávem 
dov,olává se důvedn zmatečnosti čís. 4 §281 tr. ř., který <spatřuje v tom, 
že byl líchevním soudem zamítnut stěžovatelův návrh na provedení dů
kazů o tom, že škoda nastala pravděpodobně zatékáním pro vadnost 
střechy, nebot ani v proto,kolu o hlavním přelíčení, ani v písemném dů
kazním návrhu. na který se obhájce při svém ústním návrhu o d'V'olal , zmí
něný důkaz uveden není. Lichevní soud však při řešení otázky vycházel 
zřejmě z mylného právního názoru, ž-e vědomému zavinění ve smyslu 
§ 3 čís. 1 lichevního zákona jest na rovni již .pouhá nedbalolst a následkem 
toho ·o·pomell!ul, jak i zmateční stížnost právem namítá, skutková zjištění. 
nezbytná pm rozřeš·eni otázky, šlo-li ,o zavinění vědomé. Bylo proto 
odůvodněné zmateční stížnosti vyho.věti, rozsudek' jako zmatečný dle čís. 
9 a) § 281 tr. ř. zrušiti, jelikož v&ak je zároveň zjevno, že pro nedosta
tečnost zjištění prvého sondu se bez nařizeni novéh,Q hlavního přelíčení 

. obejíti nelze a že k rnzho,dnutí zrušovacího s,oudn ve věcí samé ještě dojíti 
nemůže, stalo' se tak dle § 5 zákona Ze dne 31. prDIsince 1877, čís. 3 ř. z. 
z r. 1878 za souhlasu generálního prokuratora již v zasedání neveřejném. 

, 

Čis. 784. 

Jest neoovratnon a nezaviněnou překážkou, nebyl-Ii vězeň, ač o to ve 
lhůtě žádal, předveden ihn,ed, by opověděl zmateční stižnost. 

<R<o.zh. ze dne 28. března 1~22, Kr II 189/22.) 
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Ne j v y š ši s D II d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejnénl L-ase-' 
dání žádosti obžalovaného za navrácení v předešlý sta v cO do prošlé lMty 
k ohlášení a provedení zmateční stížnosti a odv'olání do f'c·zsudku zem~ 
ského' trestního jakožto nalézacího soudu v Brně ze dne 4. února 1922 iím~ 
blb

" .... I"" " ,,'z y o zal(}VanYl1Z1Tan vI:1IlYIH ~'tJctnet1i--ki'-a-d-ež-e-ule ~~' 171, 173, 174 II a), 
cl, 176 II a), cl, 179 tr. zak. a prestupkem dle § 1 zák. o tuláctví a nařídil 
Dalézacímu soudu, by v určitém smčru protokol doplnil a PD té spiSY znovu 
předložil. 

Důvody: 

[jle .§SO l. odstavec domácího řádu pro věznice sborových soudů 
mus! vezen, chce-li přednésti nějakou prosbu nebo stížnost, oznámiti to . 
dowrci a požádati ho, o předvedení, jde-li o trestní věc dosud neukon· 
čenou, ku vyšetřujícímu soudci nebo předsedovi hlavního líčení. Obžalo
vaný Ludvík N. ohlásil, jak konaným šetřením bylo zjištěno, dne 6. únOra 
1922 dozo,rei vězňů Richardu K-ovi, že chce býti předveden za účelem 
ohiáŠ'ení 'opravných prostředků proti rozsudku ku předsedovi hlavního pře
li.čenL Přes to hyl však obžalovaný předveden k .předsedovi hlavního pře
líčení až 10. února 1922, tedy po uplynutí lhůty k ohlášení opravných 
prostředků (§§ 6, 284, 294 tr. ř.l. Předveden byv, podal obžalovaný ihned 
žádmt o vrácení v předešlý stav a ohlásil zmateční stížnost a 'c,dvolání. 
Ježto obžalovaný výslechem dozorce Ricbarda I~-a dokázal, žc mu pro 
neodvratné okolnosti a bez jehol viny a bez viny jeho obhájce neby}o, 
mo.žno. lhůty dodržeti a ježto v čas .o navrácení v 'předešlý stav žádal a 
zároveň opověď podal, hylo žádosti jeh'o vyhověno. O o'pravných pro-
středcích bude rozhodnuto později. . 

Čís. 785. 

Pomocníkem ve smyslu § 5 tr. zák .. je.! také ten, kdo působí na pa
chatele, by hoO k provedeni, pokud se týče dokonáni činu podnítil a po
vzbudit, třebas byl již pachatel započal s proOváděnlm trestného činu. 

<Rozh. ze dne 30. března 1922, Kr II 144!2L) 

Ne j v y Š š í s.o u d jako soud zrušovací zavrhl po ú.stním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do mzsudku krajského sondu v Olomouci ze 
dne 31. ledna 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem dle 
§§ 5, 152 tr. zák. 

Důvody: 

ProvádčjÍc důvody hmotněprávní zmatečnolsti ve smyslu § 281 čís. 9 al 
10 tr. ř., namítá stížnost jednak, že není prokázáno, že by se byl stěžo;
vatel před činem s V-cm nějak domlouval, že by ho, byl jakýmkoliv způ
sobem navádšl, jednak, že, jak sám nalézací sloud má ~a prokázáno V. 
s.~m se následkem jednání fl-ova rozčilil, a že stěžovatel teprve, k'dyž 
J!Z V. fl-a bil·.a jsa v "ráŽÍ« ho vidlemi asi 8kráte po hLavě udeřil, naň' 
volal, takže prý ani ve slovech stěžovatelový,h není navádční ani prý 
není příčinné souvitSlosti mezi nimi a činem' V -Iovým jakol pOjmového 

).;lředp()kladu sP'oluVi~y ve smyslu §. 5 tr. zák., jelikož prý není dokázáno, 
práVě. stěžovatel sv~'mi slovy vzb~dil,v~ V-n:Ti )úč~nn~ mo~ivy« k ".,Y

k ,nání trestného činu nebo, k pokracovam 'v nem. Namltka Je v OhOjlm 
o e-!'U bezp'odstatna. Především jepráve mylným názor zmateční stíž-

sm l' tt'" l'§" ostí ž-e ___ pojmovým znakem spn llVmy na res nem CinU ve Sll1YS II '::J 

~r. z'ák. ve v~ech jejích jed:;otlivý~h form.~ch jest ~ř:dchoú domluva 
bezprostředmm pachatelem cmu. Predchozl dorozumem se s pachatelem 

"~ožaduje se pouze _p!i spo.luvině ve Sn;YSl:l ?osled~í věty § 5 tr. z.ák., 
ředchozÍ dorozumem se o ,pomOCI a ,pnspem, ktere pn dokonanem emu 

~achateli poskytnuty býti mají, neh? o p'~dílu_ n~ zisku ~ užit~u, na r.ozdíl 
lld podílnictví ve smyslu S 6 tr. zak., llYl nemz lakoveto predchoZl do
rozumění je přímo vyloučeno. Také ten, kdo na pachatele, ke spáchání 
(restného činu již rozhodnutého clolosně působí k tomu cíli, "by ho v jeho 
rozhodnutí posílil, ho kpro'vedení, pokud se týče dokonání čiuu 'podnítil a 
povzbudil, ne<se za čin jím spáchaný zodpovědnost jako intelektuelní po" 
rnocník,. a tOl i v případě tal1ovém, v němž 'Únu svoji činnost vyvíjí teprve 

. v době, kdy bezprostřední pachatel bYl s 'prováděním trestného ~člnujiž 
započal. Napadený rDzsudek spatřuie stěžovatelo'Vll spoluvinn n~ trest-

. ném činu Albína V-a v tom, že jeho zlý skutek radou a schvalováním 
'nastrojil. V rozh'odovacíchdů'Vodech 'rozsudku se zjišluje, že st~žovatel, 
kdYž viděl, že s.e V. žene na fl-a" vidlemi a že ho bije po hlavě, naň 

. volal vícekráte "doraz ho" když to u,děláš ty, nemusím to· dělat já«, a že 
byl ,při tom fl. V-em ještě několikráte vidlemi přes rulku udeřen. Nehledě 
tudíž 'k' tomu, že dle rozsudkového zjištění volal stěžolvatel na V"a ona 

. slova již tehdy, když viděl, že se V. na fl·a s vidlemi žene, tedy je Mě 
pfed tím, než Y. s vlastní trestní činností zapDčal, zjišfuje rozsudek, že 
bil Ji·a vidlemi ještě přes ruku, zatím, co naň stěžDvatel ona sl'o,va, jím 
vícekráte opako'Vaná, 'Volal; k tomu dlužno dodati, že dle rozsudkového 
zjištění utrpěl fl. vedle poranění na hlavě také krevní po'dHtinu na leve 
ruce. Právem d'olS,pěl tudíž nalézací soud k závěru, že stěžovatel zlý 
skutek V-ův radou a schvalováním nastrojil, čímž zár·oveň zpúsobem, 
jak1ollkoliv pochybno;;t vylučujícím ziistil i příčinnou souvislost mezi slovy 
stěž.Qvatclovými a činenl V -ovým. jejíž zjištčnÍ v něm tudíž zn1,atečnÍ 
stížnost neprávem postr"dá. Je proto bezpDdstatnou i námitka, uiplat
liov.aná stížností v témž ,sp-ojení s hlediska důvodu zmatečnosti dle § 281 
čís. 5 tr. ř. v ten smysl, že se rozsudek Oi oné příčinné souvisl'osti, nezmi
ňuje. Pokud konečně stížnost dov·ozuje, že o navádění, pokuď se týče 
() radě a schvalo.vání ve smysln § 5 tr. zák. nemůže býti řeči také proto, 
že ]lrý V. stěžovatelových sl,ov vůbec neslyšel, není provedena ,po zá· 
konu, jelikoi se tímto tvrzením uchyluje 'Od olláčného skutkového Zjištění 
rozsudk'Ového, dle něhož V. slova stěžovatelova musil slyšeti. 

Čis. 786. 

Spolupachatelem jest také' ten, kdo přispěl k provedení činu částečně, 
tř,ebas v roU podřízené, jen když byl veden týmž úmyslem. jako ostatni 
pachatelé. 

(Rozll. ze dne 30. března 1922, Kr II 179/21.) 
Trestnl [ozhodnutl IV. 
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Ne j vy Š š í s '0 II d jako sOlud zrušovací zavrhl po ústním líčeni 
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v mnmn"ni 

dne 4. února 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinll)'rm zločinem 
de že dle §§ 171, 174 II a), 176 II c) tr. zák. 

DůvodY: 

Uplatňujíc číselně jediný důvod zmatečnosti dle § 281 čís. 9 {patrně 
ČÍS. 9 a) tr. ř., zmateční stížnost nej-prve dovozuje, že se stěžovatel pro~ 
vedení krádeže, spáchané druhým obžalovaným Maxem Hi-em 
nij.ak nesÍ1častni1, v tom pak, že provedení činu li-em nezamezil, ' 
čmného jednání spatřovati nelze. Stížnost tvrdí, že li. přišel ke 
teli do čistírny vozu a že PlO něm žádal hadr, stěžovatel pak v uUllllllenl, 
že li., který byl v 'Obličeji černý, si chce obličej utříti, mu k tomu 
hadr, do něho'i pak li. dle rozsudk'o,vého zjištění zabalil ukradené včci. 
zjištění, že li. řekl stěžovateli, že potřebuje hadr na zabalení starého 
leza, nebyl prý podán žádný důkaz, rovněž prý nikdo ani netvrdil že 
se byl stěžovatel s li-em o krádeži smluvil. Nanejvý.Šl mohla prý b~ tudíž 
II ~těžovatele býti řeč 'o spoluvině na krádeži, spáchané li-.em, pak ale 
pry 'odpadá zločinná kvalifikace vůbec tak, že prý stěžovatel měl býti 
uznán vinným pouhou 6POlluvinou na pfestupku krádeže. Touto námitkou 
uplatňuje stížnost vlastně i důvod zmatečnosti dle § 281 čís. j() tr. ř. Zma
teční stížnost nelze namnoze vůbec považ-ovati za pr'ovedenou dle zá
kona. Tvrzení její, že se stěžovatel prlQvedení krádeže činně nesúčastnil 
a že zejména dal hadr U-ovi, kter~T k němu přišei do čistírny vozů 
v domnění, že si li. chce utříti olbličej a jen za tím účelem, aby si jej utřít; 
mohl, jest v p'odstatném rozporu se sk/utkovým zjištěním rozsudkovým 
dle něhož li. uejen vzal dvě nosná péra, ležící na nádraží vedle hromad~ 
starého železa, se slQuhlasem a svolením stěžovatelovým a ve srozumění 
s ním, nýbrž je mimO' tOi zamotal do hadru, který mu stěžovatel k i.i ch 
z a b a len í by Ip ř i n II S 1, a je pak přes koleje odnášel. V rozil'Odo
vacích důvodech rozsudku uvádí se vý,slovně, že soud neuvěřil údajům 
stěžovatelo!vým, tykajícím se hadru, a poukazuje se v tom směru jednak na 
určitou výpověď li-ovu, jednak na stě7lovatelovo' do'znání činu před vy
šetfujícím četníkem. Nebyla by tedy stížnost 'odúvoduěna ani tehdy, měla-li 
by se námitka, že pro dotyčné zjištění rozsudkové nebyl podán důk'az 
pojímati snad jako výtka zmatku dle :§ 281 čís. 5 tr. ř., jakoby totiž roz; 
sudek neuváděl PTO' ono zjištění dúvodů. Rozsudek zjišfujc dále, že hned 
tehdy dal li. stěŽJovatclovi se ,sI'o,vy: "Drž hubu" cichorii, a spatřuje 
v jejím přijetí stěžovatelem prospěch, jehož se J,TIU z činll dostalo. Tím 
pozbývá púdy námitka zmateční stížnosti, že nelze míti za to, že by se 
hyl stěžovatel súčastnil krádeže, ze které mu nekynul žádný pros.pěch, 
Slovným zněním shora uvedené námitky, dle, níž nikdo ani netvrdil, že 
by se byl stevovatel s li-em o' krádeži ,smluvil, zmateční stížno'st neuplat
liuje právoí návor, že pojmovým znakem spolupachatelství jest pře d
e h O z í sroz;umění se pachatelú o, trestném činu, podobný názor bylo by 
označiti zcela nepochybně jako mylný. Pojmu srozumění se o· němž mluví 
stížnost, 'Odpovídá však rozsudkem výslovn,ě zjištěný snuhlas tsrozumění 
stěžovatelovo s tím, aby li. ona dvě nosná péra vzal (odcizil), leho svolení 
k tomu, aby se tak stalo. Spolupachatelství pak zakládá vědomá spolu-

ČlTIn~,st dvou nebo více osob při prOlvedení trestného činu, při čemž 5C 

.žaduie ani aby se snad všichni spnlečníci súčastnili provedení činu 
llevy, , b I" ~ t t' ~ 'o 

1 očátku.až do konce, ani, aby na nem ra 1 ucas s emomernou a I-ovn -
ou P Také ten z nich, kdo k němu přispěje jen částečně a v rolipo,d
".:' -nc'- -J'-e---S-p-Ohlp-a-chatel-em ČiilU, je-li při tom veden t~Tmž zlým úmyslem 
JlZe , . I' , d" t t" t I . '. ostatní. Správně spatřuje proto na ez-aCl snu UCCllS s ezova e OVll na 

• 

JaKO edení krádeže již v tom, že přinesl tI-ovi k zabalení nosných per 
prov , , cl" I d' "I' t d" " 1 11 hadr, v němž je pak li. z TI11sta cinu o nase, a po radl II 1Z praven 
~'~~těné jednání jeho skutkové podstatě zločinu krádeže ve smyslu §§ 171, 

lí4 11 a) tr. zák. 

Čís, 787. 

podloudný vývoz předmětu potřeby do ciziny '(zák@ ze dne 18. března 
1920, čís. 188 sb. z •. an.).,,, .' " Ple~iscít~í územl na Tesrnsku nebylo, »clzmou" ve smysln za~ona o po-

dloudnem vyvozu. 

<Rozh. ze dne 31. břez.na 1922, Kr JI 536/21.) 

Ne i v y š š í 15,0 II d jako soud zruš'ovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateč~í stížnosti státního zastu.pitelství do rozsudku~rajské~o so~du 
v Novém Jičíně ze dne 18. září 1920, pokud jím byla ,obzalov.ana 2;znana 
vinnou přestupkem dle § 2 lit. a) zákom ze dne 18. brezn~ 1920, C1S. 188 
sb. Z. a n., zrušil nap,a:dený rozsudek a obžalovanou z obzaloby sprostll. 

Důvody: 

Zmateční stížnost veřejného obžalobce, o,dporující mzsudku první s~o
liLe jen, pokud jím obžalovaná byla uznána vinnou přestupkem d}e ,§ 2 
lit. a) zákona ze dne 18. března 1920, čís, 188 sb. Z. a ",., dovol~va se 
v.e prospěch obžalované zmatečního důvodu čís. 9 h!. a) § 281 tr. r., Jest 
.oprávněná. Nalézací soolld zjistil, že Dbžalovaná dopravovala dne ll. k~etn-" 
1920 bez 'potřebného po'volení 40 m povijanú z Mor. Ostravy do Onov8. 
Tato obec leží v okresu rrýštátském, který v době činu, O nějž jde,::latřil 
k plebiscitnímu území, ležícímu na západ ,od tehdejší demarkační čáry. 
Názoru nalézacího soudu, že to,to. území jelSt považovati za cizii1Ll ve 
smyslu zmíněného zákona, nelze přisvědčiti. Čsl. republika a její vláda 

. v kritické době vvsostných práv v tomto území nevykonávala a důsled
kem toho bylo _c dle nstanovení § 1 čís. 1 vládního nařízení ze dne 2G. 
dubna 1920, čís. 291 sb. z. fl n., že celním územím ve smyslu zákona ze 
dne 2,0. února 1919, čís. 97 sb. Z. a n. (totiž územím, pm něž stanoví se vý
hradně právo- státu Československého, vybírati celní dávky a 'Podrobovati 
zbolžídovážené vyvážené a provážené celnímu řízení) bylo až do deii
nitivriihn stano~eni hranice Čsl. státu území, JSOUcí v dosahu moci čsl. 
vlády. _ Pro.no zejména celním Úřadům českoslnvenským bylo nakládati 
s plebi,scitním územím jakožto s 'Obvodem ležícím mimo celní území 
českos],ovenské. Výsostných práv nevykon:íval v plebiscitním území jiný 
stát (vláda jinéhc- slátu). Plebiscitní území bylo nacopak pod správou mezi
národní plebiscitní komise, která je z příkazu dohodových velmocí spro-
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vovala a~ do definitivního rozhod~utí o jehopřís};ušnosti k tomu neb 
onom~ sta!u a nelze proto ~ toho, mceho dovozovati co do otázky, bylo-li 
tot~ ~zem} V~v~ľltl~ke dobe tuzemskem či cizinou. Státoprávně náleželo 
:ele u,:cmI T:,smsk?, tedy i okres Frýštátský k zemím bývalé Ceské ko
',uny , c:l. vl~da ,stal~ a~,do ~efinitivního rozhodnutí důsledně na stano
\lsku, v~~ ~cele uZ:lln teSllIskehro-Sle"zs-kxy--je"hc;--histOiri-c'kých- hranicTch- ' 
Je souca:iI, Cs!, statu; dokud ~ jeho rozdělení nebylo definitivně rozhod_ 
nuto - eoz s~ stalo konferencI velvyslanců teprve dne 28. července 1920 
- nemohla bylI pokládána žádná jeho část se stanoviska čsl. státu za eizo
~~msko" tedy am ne za eJZlnu ve smyslu záko,na ze dne 18, března 1920 . 
~IS. 188 sb. z. a n, Dopravovala-li obžalovaná předměty p"třeby o kter: 
Joe, do Orlo~é~ n~.šl0 v~bec o vývoz .do ciziny a není tu skutk;vé ,pod: 
s,taty trestneho, Cl~U: jImž o?žalQvaná byla nznána vinno!!. Napadený' 
1 oz~udek, vYc~a~eJlCl z n~sp:~vnéhOl použití zákona co do 'p-ojmu »cizina'«, 
~ PlODO zmatecny .~l~ § 2~1 CIS, 9 lit. a) tr. ř. byl, 'pokud je zmatkem sti
zen, tedy v 'OdSUZU]1ClTIl vyroku zrušen a obžalovaná z -obžaloby spraštěna. 

Čís. 788. 

Rušení míru domovního i(§ 83 tr. zák.). 
~ř~dměte~ z!očinu veřejného násilí dle § 83 tr. zák. mohou býti i míst_ 

l1?S~! jmak ~~~dem? 'př~stupné,. vnikl-li do nich pachatel proti vůli opráv_ 
nen.eho. Sta~I I n~na~~ne vstouPení s více lidmi sehranými. Násilí na osobě 
dlu~no ,spatrovatt tez v tom, že vil1.e její hyla podrobena vnucené v T 
v~t,:elcu:,Ten, k?~ se přidružil k zástnpu a bYl přítomen při násilném Je~! 
nanl, a~!! prohlas!l nebo nepokrytě dal na Jevo, že se s činností ostatních 
l1estotoz~uje, zodpovídá za celý výsledek jako spOlupachatel. 

Soubeh se zločinem veřejnéhO násilí dle § 81 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1922, Kr I 641/21.) 

N e<J '! y š,š í so ",~ jako' soud zrušovací vyhověl po, ústním líčení 
lmatecllI SÍI:nos~I statního laIstupitelství du, rozsudku krajského soudu 
,~ rra~,cI Kralo,ve ze ~~e, 4. bř~zna 1921, pokud jím byli obžaj,ovaní podle 
, ~9 CIS. 3 tr. r. spro.stem z ohzaloby pro zločiny podle § 81 83 t 'k 
~lUSll napadený rozsudek a vrátil věc .prvému soudu by J,!a , r. za 0' 
Jednal a rozhodl. ' , znovu pro-

Důvody: 

Zmateční stíŽlYQ,st upl~tÍÍuje pmti rozsudku, p"kud jím byli 'obžalovaní 
~lbert F.,. Josef N; a RUQ?lf A. sproštěni z. obžal"by pro zločiny dle §§ 83 
~ 81 t~. zak. ~,o,bzalovany Bohumil C. pf.(} zLočin dle § 81 tr. zák. důvody 
~ma:ecnOSÍI CIS., 5, ~ a), 10, § 281 tL ř. Ohledně obžal'ovaných F-a, N-a 
a A ~ ZJls!;1 naleza5Isoud, ze dne 12. července 1920 od p 0'1 ed ne, když 
byl ·okresm komlMr Dr. R, (do'poledne) odmítl podepsati důvěrníkům děl
nIctva v, D. legItimace, opravÍÍující je k domovním prohlídMm p1'Oto že 

. n:odpo~Idaly vydaným předpisům, přitáhlo 'po zastavení prác~ v to~á~
nach pred bud'ovu ol~resního hejtmanství asi 3000 lidí a p a k a s i 100 
~so~" meZI nlmlZ byli "bža.lovaní Albert F., Josef N. a 
J, n d elf A., V n1 k I o d -o b n d o v y, vešlo bez zaklepání do úřadovny 

Dra I~-a a začalo na něho v',olat: »Jak~im p-rávem )s!~ ne~znal ~aše dů~ 
Yěrní-l\:y« a když Dr. R. iim řekl, že (): tom ne~y~o reel, zacal ob~za~ovany 
A. křičet, bouchnuv na stůl: "Co si to, d,ovomJe!e, takh!e s delmctvem 
'odnat to nebylo ani za Rako'Jska.« PaK rekl obzalovany N. Drn R,-'O'V1, 
;bY -s~-- -šel .dolú lidu z,odpovídat, co·ž bylo- .pr-ovázeno pnkr'ikem clavu: 
)Dolů s ním, ve'n s ním« a ve vedl€jší kanceláři k-fičcli: 
})shoďte ho, lumpa, dolůl« )}Ten' musí !Qldsud prj/c«.a na
dávky, jako »Jl ach o l'~ k". Když Dr. 1<.. ,odmitl j!t se dolů z~~p~vídat 
lidu, řekl mu obžalovany F. nebo N, "i<dyz tO' nom pravda (tOtIZ ze ne
uznal důvěrníky) a když se hojíte, my Vám zaručujeme bezpečnost", ale 

• Dr. R. problásil, že dolů nepůjde. Když pak' viděl, že sitnace je ná s I e d
le e m hro z i v é hoc h!ov á n í I i d í v kanceláři neudržitelná a že le
"itimace, jak on zamýšlel, nebudou lidem přijaty, vyplnil v přinesených 
legitimacích jména důvěrníků, jak mu byla diktována, vyd a I jim j e, 
'akkoH legitimace ty měly by ti dle nařízení vydány pouze četníkům, načež 
~e lid p'O sdělení, že legitimace jsou vydány, :tase ro'Zešel. Nalézací soud 
110shledal v jednání obžalo'Vaných Y-a, N-a a A-y ani zločinu dle § 83 
tr. zák., ani dle § 81 tr. zák., na které znčla obž.".loba. Skutk1ov,on 'pl',dstalu 
dle § 83 tr. zák. vyloučil Pf'oto, že prý úřac]ovnaokresní politické sprá,vy 

. jako místnost každému veřejně přístnpná nepo.žívá ochrany domovl1Iho 
: míru; ,příchod obžalovaných důvěrníků dělnictva do .úředních místností za. 
účelem d'ohovoření se o legitimacích pro d!omovnÍ pf'Ohlídky nelze prý 
pokl:í!dati za vniknutí, Meré předp'okládá, že si pachatel přístup vynncyje; 
nebylo také prý vykonáno násilí naosohách .a majetku, jak žádá § 83 
tr. zák. Za hro,zivé chování nezjištěných účastníků nelze činiti wdpověd
l1ými oibžalované, pornevadž nebylo zjištěno, že všichni výtržníci jednali 
na základě společné úmluvy nebo doroznmění. Skuti<ovépovahy zločinu 
dle § 81 tr. zák. není prý proto" ie chování O'bža:lovan.ých a jejich výroky 
neobsahují výhrůžk y a nesměřovaly k vynucení vydání legitimací, nýbrž 
k tomu, aby Dr. R. dělnictvo uklidnil tím, že uzná jejich důvěrníky. Prá
vem uplatňuje zmateční ,stížnost dle čís. 5 § 281 tr. ř., že f'D'zsudek trpí 
vnitřním odpo'rem, vyslovuje-li na jednom místě, že ,obžalovaní do úřed
l~ích místností »ncvnikli« a zjiMuie-li současně na jiném místě, že vnikli 
do budovy .okresního hejtmanstvÍ a úřado,vny Dra R-a s vel1,ým zástnpem 
asi 100 lidí, jimž nikdo se neodvážil odporovali. P'o, stránce právní po
soudil prvý soud věc v několika směrech mylně a zavinil tak zmatečnod 
'ozsudku dle čís. 9 a) § 281 tr. ř. Předmětem rušení domovního míru 
mohou býti i místnosti, jinwk! každému přístWPi1é, na př . .abeho·dní, ho
stinské, tedy i úřední. Podmínkou j-e, že pachatel vstupuje proti vůli opráv
něného a že je si toho vMom, Vniknutí nemusí býti násilné, stačí i nená
silné vst'Dupení. Stane-li lSe vnikl1ntí d" domu a místností, jako v tomto 
případe, s více lidmi sebranými, jest pojem trestného činu zrovna tak 
5p'lnon, jako když jednotlivá osoba se zbraní .do ·d'omu a místnosti vnikne; 

'. 'Okolnost, že si pachatelé nemusili .přístupl do úřadovny vynucovati, že 
nemusili překonávati při vstupn lYlSické překážky, nevylUČUje zákonné 
známky vniknutí. Záko'll než-ádá ~ na rozdíl od rušení míru pozemního ~ 
násHn§r vpád, nás i 1 II é vniknutí, nýbrž pDuze vstoupení diOl okruhu chrá
něnéh"O předmětn ~ {domu a jeho, částí) - 'pi'oli vyslo'vené nebo domnělé 

. vůli oprávněného. Místnosti okresního hejtmanství jsou volně a veřejně 
přístupny 'o,sobám, které přicházejí za účelem úředního jednání,niko-liv 

• 
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představitelům 'Organisovaného násilí, kteří vnikaji Isvémocně a be"or:J'" 
s davem sebran}TCh Udí, by vykonali násilnolsti. Že se v tomto 
st~lo J vniknutí proti vltli ,osob oprávněn}'ch, vyph:vá ze zjištčné si 
zeJ~ena. z to~'O_, že se okresní komisař Dr. R. se vší rozhodností 
'Pľ'ctl pozada VKQ!ICVl:rřetcira-že--jen-nási-edkem- tÍlsni v é situace a hrozivél 
chování útočníků nemohl své vůli dáti ]}fůc11Oicl!u. Pokud jde o zákonn 10 

známku vykonání násilí na os-obách nebo maJ·etku _ požadovanou I 10U 
" dl § 83 'k ' z 0_ emu v~ .... v tL za . --:- dl~žno uvésti, že v~'kon násilí ve lS,myslu 
§ spOClva JIZ v tom, ze vu1e 'ohr,ožené osoby, sv.oboldně se r~~;~~~;~,~:~~: 
a, pokud jde o úřední 'clsobu, svůj úřad dle daných předpisů 
byla 'omezena tím, že byla tato osoba podrobena vnucené jí cízí vůli. 
tre,ba, za všech okolností lysického násilí, stačí násilí psychické 
pecne po~růžk~,. jaké jsou zde zjištěny. Vyslovujef rozsudek po ' 
Je~nothvych nasllnostl, jak shora jsou uvedeny, že následkem h TO 

v e hoc h o' v á ní vniknuvšího davu byla vytvo.řena situace tak'clVá 
'Ohroženému komisaři Dru R·ovi nezbylo, než po'drobiti se vůli ' 
davu, ježto nemohl p'Omýšleti na odpor. Za vyvolání této situace 
víd,ají všichni vbžalovaní, kteří svou přítomností na místě činu vě,dorně 
spo,lupůsobili ke zdaru společného nási'lného podniku. Jest ú!'lně Ihostejncl, 
předcházela-Ii před jednáním obžalovaných dohoda neb usnesení o 
c~ pod~iknou, stačí úplně, jednaliCIi věelomě se stejným úmyslem a za 
nym~ ~11em _ ,":ykonati násilí na úřednÍ' .QlsIClbě, jejím svobodném, 
dovam a vynutiti na ní úředni jednánÍ. Tím, že se ten kteľ:\T Im,eoM,r,.; 
přidružil ~ zástupu, při násilném jednání byl přítomen, aniž prohlásil 
nepokryte dal na jevo, že se s činností druhých nestoto'žňuje a s 
souhl~sí, zodpovídá za celkový výsledek společné činnosti podle 
platne 'O spolupachatelích. J,S'OU tud'íž - při správném výkladu zákona 
v t?mto případě zjištěny veškeré známky objektivní skutkové podstaty 
zl[}crnu dle § 83 tr. zák. Obžalovaným dlužno však přičísti vedle. toho 
1 sbíhající se zlo.čin dle § 81 tr. zák., p'cnevadž jejich násilí se obracelo 
proti úřední osobě a směřovalo k vynuC'enÍ úředního j-ednání- i( vydání nc
příp~stných legitimací). Pouhým pc<Clřaděním zjištěného jednání pod § 83 
tr. zak. nebyly by vyčerpány tyto zvláštní okolnosti příp.adu, o nějž tu jde. 

O -obžalovaném Bohumilu Č-o'rvÍ zHstil prvý s[,ud, že přišel do. p o
led ne dne 12. července 1920 asi s 10 důvěrníky dělnictva do úřadovny 
okresníhp hejtmana a vytýkal přítomnému komisaři Dru. I(-ovi že nechce 
~~dati dělníkům legiHmace k d'omovním prohlídkám, naopak, 'že vydané 
JIZ roztrhal, a prohlásil, »že to důvěrníikilm PlOsta'ČÍ« (dle jiné verse »že 
neručiza následky«, "že z toho vyvodí důsledky,,) a že Dr. R. pojal tato 
slov! Jah: P?hrůžku, že důvěrníci nebudou držeti dělnictvo zpčt, (kdyby 
p'o~zllo naSIli). Soud nalézací neshledal v těchto slovech výhrůžky a po
vazoval Je po·uze za upozornění .obžalovaným Č-em j.ako dělnickým dlt
v~rníkcm, že ~astává tu koHse mezi přáním dělnictv;, chtějícího, aby pr-Q,
hhdky v domacnostech vykonávali důvěrníci, a mezi jejich důvěrnickou 
funkcí. ~O pohrůžce prý nemůže býti řeči, protože prý obžalovaný ne
tvrdil, ze by v tom případě, kdyby Dr. R. ncvyh!ovčl, stihly ho nějaké 
neblahé nálsledky.Právem vytýká stížnost státního zastupitelství dle čís. 5 
9 a) § 281 tr. ř., že prvý soud vykládá pojem nebezpečné vyhrůžky příliš 
úzce. Neníi třeba, by nebezpečná výhrůžka hy!a v ka7:dém případě pro- . 
nesena zřejmě a v~rsk,vně. Stačí a úplně s'e tnmu tvvná, byla-li pachate-

}_> .'tvrřcna situ~cc taková, v níž ohroženému nezb:;rvá než podrobiti 
:V~ :;1' J"e-nu vnucené nechce-Ii se vystaviti horším. následkům. Ta-

ClZI \ u I ' ' , t ' "' d~ . 'to bylo 
.. tuace byla dle rozsudečného zjištěm v omeO pnpa e, Jez , . 

, S't"ní mezi dělnictvem a ,dav lidu, který vtrhl do heJtmanstvI, se 
vel~,? J~ I de z" adoval svémc'cných domovních prohlídek. Slova C-ova byla 
bOllfllve- o ~ < - D R t h - O· v' t 

_ Ílžkou násilnou zvůlí lidu, z ní-i m~si1 m~t.~ . r~. . s ~~c o '~Vl~ :~v9 
poh!l _ u bezpečnost a jako představltel verejlleh,o poradku, Jenz cmeu 

tC e,no • " t' 'I' I'd hl d - d-_ ' _ obviněným C-em z-ndpoveďl1'ym za 'o, ze Vll t 1 II 'O e ne ,~,-
prave pr'chlídek vyhověti nechtěl. Pohrůžk~~ tat~ pak ~elila Ledin~ 

aby na úřední osobě vynuceno bylo uredm Jednam. Ponevadz 
tomu'd vylouči'l subJ'ektivní vinu jen následkem právně mylného výkladu 

sou .§ 1 'k" . 11 d ~ 
:,'ohlektivnich náležitostí skutkové podstaty 8 tr. Z<t .,jeVI se I 01 e ne 

'A',"ai,ovan'eno" C-a nutným rozsudek zrušiti a věc vrátiti k opětnému pro
soudu prvé stolice. 

"ll,UlI,d'" 

Čís. 789, 
f 

Pf stanovení hodnoty ukradených věcí nelze vziti za základ !iC!' ho~. 
~ banko"kách, přepočtěných na jich kursovní hodnotu ve mene zlate. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1922,1<:n I 337(20.) 

Ne j v Y š š í s 'o' u cl jako s,oud 'zrušovací zavrhl 'P'? ústním l~čení zma
stížnosti obžalovaných do rozsud~u zemsk:,~o tre;tnrho, soudu 

ze dne 17. listopadu 1919, pokudi Jim bylr stevovatele uznam V,lll
zločinemkrádeže dle §§ 171, 173, 174 II a), cl, 176 II c) a 179 tr. zak., 

jiné z těchto 

důvodu: 

Dov,o,lhajíce se důvodů zmatečnosti čís. 9 a), j1lOkud se !ý~e 10 § 28~ 
ř., správně jen 10, uplatňují zmateční stížnosti v, podstate, ~e nalezacl 

nedbal tol1'o, že trestní zákon a lex Ofner mely, stanOVIce hramc,e 
na mysli tehdejší měnu peněžní a niko,li znehodnoce!lO;' ,papI

me-nu v óobč 6-páchání činu, že vr.oto měl S'o<ud, aby vysetn~ sku
hodnotu věcí převésti sumu bankovek, jíž vyjádřena byla skoda, 

; .. ".'! .... I,O"."U" kurS'e,vní hodnotu ve měn." zlaté. Twk 'prý by se ukázalo, že cena 

j<i;:/~,~~;~~'~t~;;' předmětů nepřevyšuje hr,anice § 179 tr. zák, a ~e je p"~V~ 
';, obžalovaných dle bchoto §Ou právně mylným. Nez zmate cm 

oprávněna. Dlužn'o podotknouti, že odokamž!~u, kd>: byla 
zmo.cnění, daného cís. nař. ze dne 4. srpna 1914, ClS. 198 r. zak, 

"~:;st~~:~~~á~l~ bankovní ,akta rak(}usko-uherské banky, zrušena povinnos,t 

i~(;tC!i~~~áb~,~an~:kY směňovati banko'Vky za lmvovolt minci a dáno bance zmocněm, 
Fi bankovky s nuceným oběhem beze vši úhra'cly, nebyly rakousko~ 

;J..i:.'1111l,t,.ké bankovky již představitelem peněz zlaté měny komnové. l'aktrcky 
byl tedy již po' celou dobu války ten, že bankovky měly 'povahu pla~ 
s nuceným 'Oběhem, kdežto rako,uské mince zlaté staly se mmceml 

;i~;(jb.lohc)dními s hodnobo,u kursovní. l'aktickY 'byly tudíž papír'Ové koruny 
platidlem a měřítkem hodilO.! také v době spáchání krádeží, a 

proto správně soud nalézací, oceniHi v nich ilkodu poškozenéhO 
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eráru a zjistil-li jimi hodnotu věcí. Tento postup odpo,vídá též nnSI"sn';~ 
pf'edpisům trestního zákona a řád"!. Dle '~ 99 tr. ř. dlnžno vyšetřiti dle 
stejných zásad výši škody, ať se děje zjištěni její za účelem stanovení zá
konné hranice zločinu p r Úl t i majetku či sazby trestní neh konečně ná
hrady škody_-.Y...ka'lclém pří]ladě il.lužuD_dle§173tr.zák. stanoviti škodu 
pe~íze~~, ~ter! musíp~ško;ený vynalo'žiti, by odčinil újmu, způsobenou 
kradezl, tun, ze Sl opa-tn nahradu v předmětu téže hOLdnoty. Tento 
lze pak stanoviti s obecl1o'u platností jen při oněch platidlech která 
v s k II t k u mají funkci platidel a měřidel hodnot. Při op,ačném sta~ovisku 
zm,ateční s.tížnosti nedostalo by se poškozenému plné náhrady, p'ončvadž 
obzalovane uelze odsonditi k náhradě škody ve zlatě, nýbrž v kmunách 
payí:'0V3TCh • ,Určiti pak šk·odu :pro otázku viny menším penízem ve 
men,e, pro nahr~?,u škody pak větším penízem ve měně pa,pírové, byl'o, by' 
nednsledno a prlCllo by se ustanovení §§ 99 tr. ř. a 173 tr. zák. Ve sku
tečnosti znamenaJo by stanovisko zmatečních stížností pOlskytnuti nn'm;v 
pachateli a to zoela neodůvodněné, poněvadž 'Oba stojne jsou podrobeni 
týmž ho:m;~d,ářským pom~rúm. ~o by pachateli přineslo prospěch, bylo 
by (1m .vetsl UjmOU ~m poskozeneho. JIŽ proto je 'spravedliv,o', by pachatelé 
ZOdp'Ovldal! hospodařskou škodu, kterou způsobili svým bezprávil1ým úto
k~~ ~a cizí majetek ve výši, ,odpovídající skutečným .poměrům ho'spo
darskym. Z těchto úvah vyplývá, že právní stanovisko prvého soudu při 
vyšetření škody zaujaté, není právně mylné. POlněv"dž v tomto p,řípad'ě 
zJlsttl soud správně celkovou škodu částkou 2000 K převyšující v koru, 
n~ch ,:papírových, ,prlOti čemuž IQ-statně obžalovaní za řízení ničeho nena~ 
mltah, bylo právem použito přísnější sazby dle § 179 tr. zák, 

Čís. 790. 

Podílnictví na krádeži !(§ 185 tr. zák.). 
J\ pojmu »na sebe převedeni« se nevyžaduje, by pachatel kradenou věo 

skutečně převzal a by s uí nějak nakládal. 

<Rozh. ze clne 3, dubna 1922, Kr' I 224/21.) 

Ne j v y Š š í s O' li d jako: soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líČení zma
teč~í,stížn(}st obžalované do rozsudku krajského s!oudu v Ceských Budě
J'O'VlClCh ze dne 20, prosince 1920, pokud jím byla stěžDvatelka uznána 
vinnouzl,očin':.m podílnictví na krádeží podle §§ 185, 186 lit. a) tr. zák. _ 
mnn o nn e z tech to 

dův,odů: 

~ma!e,čn~~t d~e eís, ,9 a) ~, 281, tr. ř. "hledává stížnDst v tom, že prý 
nell) Z!lsten zadny ze zako-nnych predp~kladů, anl ukrytí, ani na sebe pře
vedem ani další- zcizení ukradené věci, a že zejména není zjištěno že 
ob,~alovaná s pe~ězi, o které jde, nakládala jako se svým vlastnict~ím .. 
Shz~ost J,e bezduvodna. Nalézaoí soud vyslOVUje, že ,oMalovaná ukra
dene pemze na ~ebe převedla. Náhled tento je swávný, přihlíží-li se 
k tomu, 00 ve smeru tom obžalovaná doznaQa a sond na základě to'ho vzal 
za prokázáno. Nebo! na sebe převésti znamená převzíti věc od jiného a 

dosíci takto- nad ní trvalou neb přechodnou disposiční ':'00. Ob!alo'v,aná 
-k ~"ala p'r'lmo' z rukou N-a 20 K a vzala si 136 K z 'onecb penez, Jez N. pa . pm b d ~ t· . ke' e " . h I' lez'eti na stole chtějíce obé pro se e :Pia rze 1 Ja ° P mz a' nec a 1 " I b~ .. tk' , 

1 "t ' Tím nabyla zajisté disposičnÍ' moci na'd! Gema cas aml a pl C-
~:~l_~l1ic laktodle mluvy zákona na sebe. TO',~I~tí i o.hledne 300 K, tI,eb~ 
, ' e toho nedostala přímo do- rukou .. Stacl, ze .pemz ne'Odmltla, n} brz 
ze pemz' bd ~. , 1 k b ~ '" I a že onn tisíC'D'\'ku z níž měla 300 K o rzetl, prevza a S'O e pn," a ',,, ~ ~, , d'l'l Byla! '1 hatelka Viktorie D-,ova aby Jl po rozmenem roz e 1 a. . spo upac . ' " ~ , ." b 
i v tomto případě dána ,obžalovau':. m'Oznost dlsp,onovah sv':.mocne o nO-
sem tím. Aby pachatel kradenou ve,c fakhcky pr,e~zal, ~evyz~duJe ,s~ n~~ 

b t ' k pojmn ,na sebepřevedem" a kdOlk'Onam po'dllmetvl na kradezl 
z y ne ěž není dle zákona zap.otřebí, "by s věcí tou fakticky nějak nakládal, 
fa~o~Ržnost žádá. Právní posouzení věci nalézacím s?udem je ?rot'o' bez, 

d 
ď a to i co se týče kvalifikace dle § 186 a) tr. zak., nehledlc k tomu, 

va ne. . .. b' 1 ' ~o al dle že by na věci ničeho neměnilo~, i kdyby se cm o za 'ovane uvaz v 
lit. b) cit. paragrafu. 

Čís. 791. 

Pro skutko,vou podstatu zlo~nu veřejného násill.dle § .81, tr. za~. ne-

t 
~, po SUhl'~ktivní stránce lII'O"há možnost, by pacbatel Sl zlednal llstotu 

s aCI ,- I' d' . h 'd ' o úřední povaze osoby jím napadené, nýbr~ předpok ~ a se Je o ve oml, 
že iest mu jednati s osobou .jmenovanou v § 68 tr .. z,:k., 

Ochrany § 68 tr. zák. požívají též orgány diicho~~ove kontr~ly. ~, ' 
Přestupku § 320, písm. el tr. zák. lze se dopustitI za trestmhO nzenl 

dtlchodkového. 

{Rozh. ze dne 3. dubna 1922, Kr I 676121.) 

Ne j v Y š š í s o u d jako, soud zru§ovaoízavrhl po, ústním líčení zma
teční stížnost obžalo,vanéh~ do rozsudk~ krajského so,~du v C~ebu, z.e d~e 
9. května 1921, jímž byl stežovatel uznan Vl~ny~ zl03.me,:, vere]neh~ n.a-
sní ,dle § 81 tr. zák. a přestupkem pral! vereJuym zf1zemm a opah emm 
dle § 320 lit.e) tr. zák. - mimo iiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční stížnost .obžal!ovaného d·oV'olává se zmatecních důvodů čís. 
5 a čís. 6 (správně čís. 9 lit. a) § 281 tr. ř., není však z velké č~sti prove
dena po zákonu a jinak j·est neodůvodněna. Při~vědčiti j~st jÍ ovs~:n,pokud ) 
uvádí, že pm skutkovou 'podstat11 zločinu dle " 81 tr. zak .. ~e'stacl p~ ,sub~ 
jektivní stránce pouhá mOIŽ!Jost, že pachatel zJed~al Sl JlStot~ o ure?n; 
p'ovaze ,osoby, jíž se zprotivuje, nýbrž že skutkova podst~ta predpolldada 
v'ědomí ]lachatele, že jest mu jednati s osobou v '§ 68 tr. zak. Jl~eno;anou, 
tedy' v tomto případě se zřízenoem finanční stráže. Než, nale,zacl ~oud 
vyvrací v rozhod'Ovacíoh' dŮ'I'odech obhajobu obžalovancho, z~ svedek 
f. 'se n01egitimoval, ta,kže stěžQ,vatel nevěděl, s kým jest mu JednatI, a 
zjistil. že stěžovatel musel i když neumí číst, z legll!mace, podobIznou 
o}}atř~né a svědkem mu ukázané, seznati, že ho vyzývá úřední oSlo,ba .ve 
vykonu služby, aby otevřel balík, aneb aby s ním šel k obecnímu úřadu 
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v Ii. za účelem zjištění totožnosti a zjistil v rozsu~ečném nálezu - sl'crvy, 
že 'obžalovan~T je vinen, že soc zprotivil osohě v § 68 tr. zák. jmenované, 
též, že stěžovatel to seznal a včděl. S hlediska čís, 9 lit a) § 281 tr. ř. do
v~ozuje s tížn-O&t-,----iG.-. ..t~~zma.t~k_-____3&-----d-áH--t-í-m,--žc--- -na-léz-aef-- SGud-- shledal 
v činnosti stěžovatelově skutkC'vou podstatu §§ 81 a 320 lit e) tr. zák., 
aniž bylo. d-okázáTIi8, že stěžovateli hyla povědoma úřední po'vaha svedka 
Antonína F-a. Stížnost nedbá takto opačného skutkového zjištění nalé
zacího so>udu 'O zjištěném úmyslu a vědl:.:mí pachatelově, a není proto pro
vedena po zákouu. Jen mimochodem budiž podotčeno, že postnp <svědka 
Antonína F-a odpovídal platným předpisúm. Příslušníci dřívější finanční 
stráže jsou povinni, konati službn vnitrozemskou dle předpisů pro dů
ch'odkovo'li bontrolu (§ 10 vládního nařízení ze dne 17. srpna 1920, ČÍs. 40 
sb. z. a n.), tedy zejména odkrývati a zamezovati přestupky důchodkové 
(§ J čís. '3 vládního nařízeni ze dne 4. března 1920, čís. 157 sb. z .. a n.); 
služba důchodkové kontroly koná se v obleku občanském, dlužno však 
vykázati se úřední leKitimací {§ 7 zákona ze dne 12. prosince 1919, čís. 28 
sb. z. a n. z roh 1920) a to úřední legitimací, upravenou dle § 8 nařízení 
č. ]57/20, jakou byla právč leKitimáceAntonína F-a. 

I'IcdlYben-ou jest i konečná námitka, že tu není skutkové podstaty 
§320 lit. e) tr. zák:; ježto, svědek F. ,by] ve výkonu úředního jednání trest
ního .. Nebo.t ustanovení § 320 lit. e) tr. zák. nevztahuje se sice na neprav
divá udání osoby, pr-oti níž koná se vyšetřDvánÍ' trestní; tímt'o jelst však 
výhradně vyšetřování pro činy, příslušející pravomoci soudní; proti stě
žovateli zakročil svědek F. - nlkdiv s(}udce - pm podezření p(}dloud
ného dovozu kuřiva; tedy pmpřestupek důchodkový; na trestní řízení 
dúchodkové nevztahují se však zvláštní ustanovení, ku kterýmž § 320 
lit. o) po,ukazujeslovy "mimo případ trestního soudního vyšetřování, pro 
který jsa-u vydány 'zvláštní předpisy zák;olllné«. 

Čís_ 792. 

Jest zmatkem dle § 281 čís. 9 cl a 10 tr. ř., n!~podřadil.1i !lalézací soud 
skulek obžalovaného správnému trestnímu ustanovení s odůvodněním, že 
obžaloba zněla na jiný, mírnější trestný čin, 

(I\ozh. ze dne 3. dubna 1922, KJr I 883/21.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako s'Oud zrušovací vyhověl po ústním líčení zma
teční stížnosti státního, zastu"itelství do rozsudku zemského trestního 
soudu v Praze ze dne 16. dubna 1921, p'oku'd jím byl 'Obžalovaný uznán 
vinným zločinem veřejného násilí dle § 98 lit. a) tr. zák., zrušil napadený 
rozsudek a uznal obžalovaného vinným zločinem veřejného násilí dle § 83 
tr. zák. 

D ů '10 d y: 

Zmateční stížnostuplatňuje důvody zmatečnOosti čís. 9 a), cl, 10 správně> 
jen 9 c) a 10 § 281 tr. ř. Nalézací soud zjisti!, že obžalovaný Jamslav K. 
vnikl" iinými ještě spo,lupachateli, tedy s více lidmi sebranými, vypáčiv 

JN 

. . V' 'I ' Z do bytu O-vých a že tam ~~~ 
don1o\Tní dvéfe II .'v:l~r S~~~lt~i:vř:l~ a~:CckY skříně a, když jednu ~otevrlltI 

I Annu O-vou, a y " ' al O-vou aby se vystehova a, 

.~:~ohla, že t\r~zi1, ~he, ji~ ľ~pt:i~;n~ ~;~~; soud naléza-eí, že toto )cdnání 
c··C'······,·':~: .. ~,--7r.,.-i;,n",se,vy azl. ~ . . 1<. k odstatu zloelllu dle 

, 1" {) b jek tl vnl s ut, ovo,u P " K 
ohžallQlvan~ho nap l:,~}e ":; ní míru domovního, _ poukázav na t?, ze . 
§ 83 tl', zak .. - tOlI~ ;us';mi do bytu O-vých násilně sopomenu~!ln vrch

s více· hdml se rar~ásní na 'osol,ě domácí, totiž Anně O-:Te, ~on_~tly 
a že tam vyko~a . k'" Po stránce 6 u b jek t 1 vnl zllstll 

, že z'c'!vlrala :vol~í~ t~~~' Jaroslav K. vnikli do bytu O-vých 
že všichm 'obzalo;am, Itu by tam vykonalCnásilí a to, aby donutilI 

" I nl tedy v umys u, a "k Z aIle-nce e, v' ~ " d ~, 'odprošenÍ- 'manzd Y -ovy a z 
. Boi,mu O-vo'u k urcltemu le, n~I -tc> neuznal prvý soud ,obžalo'vanéh'O 

dalšího styku se§Zš~~' 1 ,e~ nýbrž méně trestným zločinem dle 
.;'"mJm zločinem, dle d' . 1'; Ztaan','ovisko tím že zde není obžaloby pro 

) 'k odůvo mv sve s ' . " I <' d' 'ní 
98 a tr. za ., 'k' '. b1'10 žalolváno 'pouze pm z ocm vy' Ira . dl' § 83 tr za ., leZeO ' , b ' 

·"lO~lll C ď. h 'bí-li zde obžaloba dle záloong p,otre na, po-
výrokem o otazee, C 'j, § 262 tl' ř a za vinil zmatcl'.l1Oist rozsudku 
. zákon v uS!aI;;',V~I ětem obial~hy je trestný čin, uikoli právní 
9c) § 28\ tr2t:i t~e Im 

není nalézaeí soud vázán právním ,p.od; 
.valiw,a- Dle "'. . -' lb' Shledá-li že děj žalob ní ve spolem 

řa;:~~,~~;;stV;~Yi:slov,:nJd'~ v ~b;~~~~iihlavním' přelíčení, pokud se jimi 10'-
.' Vyse Slml n ',' , "", trestný čin než jaký ozna-

'{,j'::tC)Žnost čínu ;;'alobního nemem, ,zak!adall'bllUrI i povinen' rozhodnouti dle 
, 1 b jest nejen 'opravnen, ny· , I b P d 

obza o a" ' ,- d č e II í 'odchylného .od o,bza o y. 0-
ho p l' á v ni h o ,P r es;. e;, ' 'orotu Také má soud dříve vy-

.iť'.h"n"ou je ]JIGuze. že clTIhndenal~Zl ]J~eř~p;'dném' návrhu odročovacím. Pří-
slechllonlti Istrany a rOZ o' nou I o, '. t ' ostí ani v § 281 

v 2~~0~.e~.u~v~~~~~~c,:~~r~~~?~~~kI ;:r:s~~'a:rmee~ooa ,~embnioau~Cs;eon;o~~~~,di~ j~~;; 
d " "" trestll! za G,n . " , 

.••..... " podřadění po p!lSnelSl k ' " dpis~je "263 tr. ř. jen v tom případe, 
rozšíření obzalobyc ,tere pre . , ' tr"est ný či n za blavního pře
se vyskytne, ctbvl~~m ~;,.o2~2oť y, ,0 který zde jde. V tomt·o, pří
nikoliv tak,e ~pr!pade, o hl:~n~~přelíčení zcela n'ezměněn, kde 

kde žalobm del zustal I, P ( , ému) právnímu stanovisku žád-. 
;"ohvln třeba vzhledem k novemu spravn , 'de byly měl soud 

d,.oplnční řízení a Vš:cky PředPtOklabd}I'~v2:;é~~ ~i~ným z1~činem dle 
. , , ýkladu zakona uzna 1 ·0 za. , , 
spravnem v ..' .. . b . kl' í podstatu přijímá za prokazanu, 

83 tr. zák., jeho'ž oblektIvn.\ 1 :U
l 
l~ ,l~~. obžaloba. Okolnost, zdŮ'razně?á 

na to, I~k POls~Udl dalza"o S
n
3
1 

te,l zák I'est .ohrožen· p.ř.ísnějšIm d m ze z oem ',e ~, . ~. ~ dV 

souv c 'v. ' , í není tQmuto postU!PlU TI'a závadu, p-oneva z 
nez zloem Vydlral1 , 'hl d' ' "nů .náležejícícb před 

s <;s, / zákon . § 262 tr ř sond p'ou~e 'o' e ne Cl , h 
">: omezuJe v ,,' .',' -', osouzení skutečnostÍ' žalobníc 

dávaje mu Im~k ~o dio, ~{azmhO '~ona byl však čin obžalované\m. 
volnost. Nespravnym v,: a e;n za .. " a rozsudek se stal 

POd
t 

ku~tadnlov:.ní, ljoel~O~~o~~It~ l'1a~ě~~~el~jištěrií prvého s.oudu 
a e· e CIS.~· ". ,., bylo r(}Z-

aby 'O'bě závady byly 'O,dst;aněn~ Isoude~ zrfs~~~~rr;;le ,'o 83 tr. 
1i!,'Ji~ \i;;;d~~t~ ve věci samé a obžalova:ny uznan v:mnym ,z o~. ' :-J ~ ! _ 

jehož skutkovou 'Plodstatu po objektivnI i snblektl,m podstate roz 
t;5,j;i1 .. ;;~;:d~k bezvadně zjištuje. • 



Čis. 793. 

Předražování {zákon ze dne 17. řijna 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
. P~o sku!k":ou ~odstatu přečinu pletich jest lhosteino, že pa~hatel kon. 

p,! pUYOdnepr~{l'!.'e~y p"tře1llL!lo.dn!klllLurnvJaslnípoUehu .a rozhodl 
~~ tepr,"e po te Jimi nedovoleně oo<:hodovati pokud Sll týče je ve své 
Zlvnostl zpracovati. 

(Ruzh. ze dne 3. dubna 1922, Kr II 458/21.) 

" ~ e j,~ y š š í s ,0 u, d jako so,ud zrušovací vyhověl po ústním líčení zma
lCCll! stlznostI statmho zastupitelství do rozsudku lichevního soudu p" 
kr~jském ~oudě v Uherském Hradišti ze dne 10. května 1921, jímž b;: 
~bzal?:any ~odle § 259 čís. 3 tr. ř. ,spwštěn z obžaloby pmpřečin dle 
',' 11 CIS. 4 zakom z~ dne }7. října 1919, .Čís. 568 sb. z. a n., zrušil napa
deny rozsudek a vratll vec soudu nalézacímu, by ji zno'vu projednal a 
rozhodl. 

Duvody: 

Napadený, rozsudek zjišťuje o obžalovaném, který je pekařským Ini'
strem ~ U.,.ze nakoupil v roce 1919 na Slo'Vensku 11 q mouky, za niž' 
p'latJ! neco pres 6,K za } kg, ~e mouky té užíval ve své domácn·osti, z je
Jlh~ zb~,tku pak :oe pocal vuuoru 1921 péCi ho'us'ky, které prodával po 
50 n_~lench. Z~bzaloby pro přečin pletich dle § 11 čís. 4 zákona ze dne 
17. flJna 19:9, CI~. 568, sb. z. a u., Jichevní Isoud sPlrosti! o·bžal'o'vaného dle 
rozhodovaclc~ duvodu rozsudkových jednak· proto" že. nakoupil mouku 
pro svou. potrebu, Jednak z toho důvodu, .že, p'okud pekl z oné mouky 
housky, J~ho, Jednání nebylo způs'obilé, by jím cena předmětu potřeby 
b~la st~pno;,ana. V onom směru projevuje se v rozsudkových důvodech 
nazor, ze n8'~uP p:řed:nětu p'c~ř:by pro vlastní potřehu neOdpovídá pojmu 
ple~l,ch, kt~ry ,pry predpoklada .obcho,dování, to jest koupi za účelem 
da~Slh? ~c!zell1 P~~' živn~ostensku, v druhém směru ,pak se dDvQ!zuje, že 
p"cem bIl~ho pec,v~ ualeží !k 'Pekařs!,é živnosti a že Obžalovaný, pro
d~':,aJe jJ,eclvo: z one, mouky vyrobene, jako pekařský mistr za cenu při
m::r~no~: neJ)~S'o~ll '~lkterak na Zvyšo·vání cen mouky neboi pečiva. Zma
~"cm slIznooSÍ1 statmho zastuplte.Jství, 'opírající se 'O duvody zmatečnosti 
cls:,5, 9 a~ § }~1 tr. ř., arelz,e, pokud uplatňuje důvod! zmatku čís. 9 a), 
Up':lÍ1 oprav~em. '! ;amo~nych y?zhocliovacích důV'odech r'Ozsudkových 
z~~!uJe se vyslovne, ze 'o,bzalovany nako-upil mouku nedovoleně, není pak 
~nclt:y k pochybno,stem v tom směru, že rozsudek má při tom na zřeteli 
ze nakup mouky obžalovaným příčil se'Před'Pisum státní správy dl~ 
~lchž - ,v kritické době dle nařízení vlády repub.Jiky C'eskoslovensÚ ze 
one 27. cervna 1919,. čís. 354, pokud se týče ze dne ll. června 1920, čís. 
39g sb. z. a n. --:- v octusledku ·zabavení obilí bylo zakázáno zahavené před
me~~ zpra~ov~h a z:~zO'v~ti, ,při čemž dle ustan'Ov.ení I§ 34 ,čís. 1 prv dto ... 
vall1;ho v:admho nanzem trestati bylo toho, kd,o úmyslně nabyl zaba
venych zasob obllí nebo zí"kaných z něho mlýnských výrobkú 'od ně
k?ho, kdo ne~yl oprávněn je zciziti, dle § 33 čís. 2 pak toho, kdo zabavené 
zasob7 nepra;:em zpracoval nebo zcizil, oobdobná trestní ustanovení ob
sahulI §§ 17 C1S. 1 a 16 vládniho, nařízení čís. 390 z roku 1920. Zmateční' 

stížnost cl-ovozuje' tudíž správne, ze nedovolenfr nakup mouky 'c,bžalo
vaným nabyl povahy pletich ve smyslu § II čís. 4 lichevního zákona lim, 
že obžalovaný z mouky nede,voleně, totiž koupí proti platným před
pisúm získané, ro'Vněž nedov'o,leně pekl bílé pečivo a je prodával. Roz
sudek nepří}:adně zdůrazřlUje ,skutečnost, jím aTci zjištěnoll, že obžalovany 
pekl housky teprve v únoru 1921 a jen ze zbytku mouky, které jinak upe· 
ti'eboval ve své domácnosti. Nehledíc k tomu, že ,okolnost, dodávajÍcí 
počinání !obžalovanéh'o ráz pletich, lze spatř.ovati právem i v tom, že 
obžalovaný takto onen zbytek mouky po značně dlouhou dobu odnímal 
nedovoleně veřejnému zásohování, dlužno ja·ko právně mylný 'c,značiti 
názor, z nčh!o'ž patrně vychází lichev ní soud, jakoby pojem pletich před-

• pokládal, že již nedovolený nákup státem zabaveného 'Předmětu potřebY 
musí býti provázen úmyslem, 'Předmět ten nedovoleně zprace,vati a dále 
zciziti. Pojmu pletich ve smyslu lichevního zákona odpovídá každé úmy
slné jednání, které, hledíc' k poměrům, vyvolan~Tm válkou, vybočuje z mezí 
řádného, a solidního .obchodování a jest a-rci zárov-eň způs1obilé, Istupň,Qlvati 
cenu předmetupotřeby. Pokud jde o tako'vé předměty potřeby, které jsou 
zabaveny státem a jimiž hospodaří stát, vyplňuie plojem pletich již každé 
jednání, směřující vědomě proti předpisům, vyda,ným v té pif.čině statní 
správou, zejména tedy nedovolené a tím 'Pokoutní nabývání pfedmětů ta
koyJkh a jich .neoprá,i-něné zpracování a zcizování. Nesejde pak na tlom, 
byly-li zabavené předměty potřeby nedov",leně získány původně k jiuému 
s hlediska pletich snad nezávadnému účeli, na příklad, jak je zjištěno 
v tomto -případě, pro, vla'stní ,potřebu, t. j. k upotfebení ve vlastní domá
cnosti, bylo-li jich však napotom užito, jak tomu je mvněž v tomto pří
padě, ne'oprávněně ;ku zpracování v- živno,sti a k jich dalšímu zcizeni. Ne-
vyžadnje! se k pojmu pletich, by již koupe předmětu potřeby, státem za
baveného a jím obhospodařovaného, byla prl}vázena úmyslem, naložiti 
s ním zpfulcbem, vybočujícím z mezí řádnéhO' o solidního obchodování, 
pokud se týče upotřebení, vyhovuj.ícího předpisům státní správy, stačí 
naopak, p,ojme-li a uskuteční-li se úmysl takový teprve později. Pokud 
však lichevní Isoud, zaujav právní hledisko, ,o 'němž právě uvažovánol

, 

zdá se vycházeti z llázoru, že pojmu ,pletich odpovídá jednání, vykazující 
jibak zá\Qonné znaky dotyčné skutkové podstaty, vúbec tehdy, bylo,-li 
provozováno po živnostensku, dlužno uplatnění tohoto názoru, který, rte
nacházeje nižádné op'0ry 'V trestním ustanovení ú pletichách, je zřejmě 
mylným, Ic.značiti pro tuto trestní věc i iako zcela nepřÍ'padné vzhledem 
k t.omu, že, jak zjišťuje sám rozsudek v oné části rozhodovacích důvodů, 
která se vztahuje k výroku, sproš!ujícímu -obžalo,vaného z obžaloby pro 
přestupek předražování, .obžalovaný pekl housky a je prodával ve své 
ŽiVllOSti jako pekař,ský mistr. Netřeba 'Pak podrobněji doličovati, že se 
přečinu pletich může dopustiti i loprávnč'nÝ živnostník u pr-ovozování své 
živn-osti; nasvědčuje tomu již samo slovné zuční ustanovení lichevního 
zákona o pletichách, dle něhož dopouští se přečinu toho každý, "k do ... , 
se p'wští do (jiných) pletich, jež jsou zpúsobilé, stupňovati cenu předmětu 
potřeby«. Nesprávně vylučuje konečně r,ozsudek při jednání obžalovaného 
i další pojmovÝ znak pletich," totiž" jeho způsobilost, stupňovati cenu před
mětu potřeby. Rozsudek dospívá k výsledlm zápornému, že cena, za 
kterou obžal'0vaný -hcusky 'prodával, _ byla cenou přiměřenou; při tom 
bere však ne právem za '7.áklad svého vÝP1o,čtu onu' cenu, za kterou na-:-

• 
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koupil -obžalcvaný mouku, z níž housky pekl. PřevYšovalaf cena ta zřejmě 
velmi značnč ceny, PľO mouku úředně ,stanovené, co,Ž ostatně rozsudek 
sám zdá se naznačovati svým, arci nezcela jasným závěrem, dle nčho,ž 
Koupil Q.bŽ~llov-a_n~T ODJl mnu,ku za cenu »d'raž_šÍ« __ H, .I. __ p~tr~_ě z,a ceny vyšší 
než byly ceny, úředně stanoivené). UvážÍ-Ii--se-; -že -cena m-olil~y- - -' 
v"5'-I),Qčtu, na němž spočívá .onen rozlSudkov~r závěr o domnělé přiměře
nosticeny, za kterou obžalovaný housky prodával, nejp'odstatnčjM skžku 
výrobních nákladů, pak možno bezpečno za to míti, že jednání jeho" na
cházející svůj původ v nákupu mouky za ony vyšší ceny, bylo způsobi
lým, stupňovati cenu předmětn potřeby, totiž bílého pečiva. Aniž pmto 
vzešla potřeba, obírati se otázkou, je-Ii stížnost v právu také potud,pokud 
méně případně vytý,ká rozsudku s hlediska dúvodu zmatečnosti čís. 5 
§ 281 tf. ř. neúplnost, zračící ls'e dle názoru stížnosti v t0111, že rozsudek 
při rozh'Oluováni o otázce způsobilosti jednání o,bžalovaného, aby cena 
předmětu byla stupruc!vána, nepřihlížel k notoricky prý známé skutečnosti 
že ani cena bílého peči'Va, vyrobeného z mouky americké, nesmí převy~ 
šovati a také nepřevyšuje při housce 50 h,bylo odůvodněné zmateční stíž
nosti vyhověti a rozsudek jako zmatečný dle čís. 9 a) § 281 tr. ř. zrušiti. 

Čís. 794. 

~řestupek proti ve~einé mravopočestnosti dle I§ 516 tr. zák. 
Cin, urážející hrubě mravopočestnost. jest způsobilým, dáti PflClIlU 

k veřejnému pohoršení i tehdY, byl.1i spáchán na místě veřejném a snadno 
přístupném za okolností, že mohl snadně býti pozorován od osob třetích, 
i když' při výstupu samém nikdo třetí přítomen nebyl. 

<~ozh. ze dne 3. dubna 1922, Kr II 568(21.) 

Ne j vy Š š í s o u ,d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství dOl rozsudku krajského S'Oudu 
v Jíhlavě ze dne 13. června 1921, pokud jím byl obžalovaný sproštěn 
dle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby PPO! přestupek dle § 516 tr. zák., zrušil 
napadcn}T rozsudek a vrátil věc sc'udu nalézacímu, by ji znOvu ,projednal 
a rozhodl. 

D ů vo d y: 

Zmateční stížnost uplatňuje proti 'OsvobOZUjící části mzsudku (pro pře
stupek § 516 tr. zák.) ,důvody zmatečnostl čís, 5 a 9 a) § 281 tr. ř. První 
!soud vzal za zjištěno, že obžalvvaný dne 25. května 1921 Josefu P-ovou 
na pěšině ze S. do N. vedJOucí na zemi svalil a nalni si lehl, maje v úmyslu 
jí pohlavně zneužíti, a že ji pak ,odkrýval sukně a košili, snaže se jí dostati 
na přirození. Soud bere tudíž smilný čin za prokázaný, což v rozsudku 
také výslovně jest poclo!tknuto, vynesl však výrok osvobozující jedině 
proto, že nebyl ,přesvědčen, že ,obžalovaný smilným činem mravnpolčest
no st urazil hrubě a takovým zpŮls,obem, že se tím 'zavdala příčina k ve
řejnému pohorš'ení. V napadeném r'Ozsudku praví Se dále, že soud nepo
važuje za pr'okázáno, že dotyčný výstup, (na_ mezi) přišel na vědom'olst 
veřejnosti a že by se tedy veřejná mravopo!čestnost hrubě .... urazila. 
Vhoku o ve ř e jné mravopočestnosti vytýká stížnost dle čís. 5 § 281 

tr. ř. právem ncjasnost, DO'l1ěvad'ž z roz'Sudku nelze seznati, pokládú-li 
snad soud tuto 'c,lwlnost za zákonný znak přestupku § 516 tr. zák., oo'ž 
by bylo nesprávným výkladem zákona, neboť citovaný § takového po
žadavku neobsahuje. Nejasll:{'rll 'jest rozsudek také v tom směru, že z něho 

~c","'=~., -zře-jtii:6;--v--ylG-uči-1-li soud P'O'llze jednu zákonnou známku trestného činu, 
že totiž byla smilri~Tm jednáním obžalovaného uražena mravopočestnost 
nebo 'stydlivo'st takov~Tm způsobem, žes e jím dal a pří čin a k ve
ř e j 11 é m u ',p ° hor š e II í, či také druhou, že byla mravopočestnost ura
žena hru b ě; záko·n stanoví obě náležitosti (arg. hrubě a takovým způ
sobem), kdežto rozsudek se zabývá v důvodech pouze druhou náležitostí, 

• byla-li dána příčina k veřejnému poho'rsení. Výroku r'Ozsudečnému, že 
dotyčná pěšina je zakryta obilím, takže ze vzdálenosti výbled na ni není 
možným, kterážto okolnost mávýznam pro· pos'ouzení otázky, 111ohl-1i čin 
obžalovaného dáti příčinu k veřejnému pohoršení - vytýká stížno'st prá
vem ,odpor se spisy, 'poněvadž lse soud ndvolává ppor své zjištění na se
znání 'Obžal'ovaného a s vč d k y u ě P-o v é, aČ tato svědkyně ničeho ta
kového! neseznal. a (pouze obžalovaný mluvil o. pěšině, kter~jest obilím 
úplně krytá). Neúplnjim jest fIO'zsudek v tom, že nepřihlíží k z,,\Važné okol
nosti, že se příběh sběhlo )1,4. hodině o·dpolední v !květnu, kdy se na poli 
pracovalo. a kdy. obilí ještě nemohlo býti tak vysoké, aby bránilo výhledu. 
Dle čís. 9 a) § 281 tr. ř .. jest ro~s:ud'ek zmatečným prCYto, že nesprávně 
vyložil skutkovou p:o:dstatu § 516 tr. zák, vysloviv náhled, že obžalovaný 

. jest beztrestným, protože dotyčný výstup nepřišel na vědomost veřej
-nosU a že jím nebyla zavdána příčina k veř'ejnému pohoršení. I ta i 'ona 
okolnu,st jest však rozhodna. Ke skutkové podstatě § 516 tr. zák. stačí, 
je-Ii jednání pachatc'lovo z p Ů s o bil é dáti !příčinu k veřejnému polior
šení. Tatol možnost je tu nejen tenkráte, když Se zpráva o činu 
dostane do veřcjno,sti, ale i tenkráte, byl-li čin lS,páchán na místě ve
řeiDém a snadno přístupném za 'Okolností, že snadno mohl býti pozor'Ován 
od owh třetích, i když při výstupu samém nikdo třetí přítomen nebyl. 
Také na tuto okolno6t khede rozsudek neprávem dÍlraz. Po stráuce sub
jektivní stačí vědomí pachatelovo, že jeho necudné jednání se m ů ž e 
stáU veřejně známým a m ů ž e dáti podnět k veřejnému p(}hor§ení. 

Čís. 795. 

Padloudný vývoz předmětu potřeby do ciZiny (zákon ze dne 18. března 
1920, čis. 188 sb. z. a n.). 

Spadaji s;cm v zásadě i látky, třebas jich v tuzemsku byl nadbytek. 
Jest činem d(}konaným, nikoliv pouhým p.o:kusem, bylo'li provážené 

zboží zadrženo při celní prohlidce. 

O\ozh. ze dne 6. dubna 1922, Kr II 432i21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalované do rozsudku: zemského trestního s!oudu v Brně 
'" dne 10. května 1921, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou přečinem 
clle § 2 odstavec Ilit. b) zákoLlaze dne 18. března 1920, čís. 188 sb. z. a n. 

Dú vody: 

Bezdůvodna jest stížnost, pokud dovoclilvá se zmatku ·dle § 281 čís. 9 a) 
nesprávně též 10 tr. ř. - poněvadž šlo prý o látky luxusní, na něž 
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zákon ze dne 18. března 1920, čís. 188 sb. z. a n. Se n.evztahuje. Nehledě 
k VOlmu, že tato povaha látek ani trestním řízením ani v r'o'zsudku nebyla 
zjištěna - teprve stížnost dovolává se znalců, kteří prý ok,olnost tu jistě 
uznají - přehlíží stížnost, že § 1 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. 
z. a ll., jehož- ovsemlpruu-t-m'--z1ik'mra-o--p-m:ilum:lném- výv'o'zu SÍuší P,oužíti, 
mluví na rozdíl 'od předchozích .obdobných předpisů jen o předi11ětech po
třeby, ne 11 II t 11 é p ut ř e b y, a označuje jako takové všechny tTI.'Ú'vité 
věci, jež slouží přímo nebo nepřímo k ukOjení potřeb lidských anebo po
třeb zvířat domácích, aniž by činil co do jakosti l'úzdílu. Mohly by tedy 
snad vzhledem k tendenci zák'ona a olm-In.osti, že nedostatek látek v době 
čiuu nebyl již tak tísnivým, vyloučeny býti jen zcela výjimečně látky 
skvostné, o jaké se tu však ani dle tvrzení zmateční stížnosti nejedná, 
Poukazuje-Ii ,sHžnost na to, že v době činu byl prý v tuzemsku takový 
nadbytek látek, že bylo jen' v zájmu repnbHky, aby látky byly ven vY
várc::ny, přehlíží, že trestnost vývozu není závislou na větším anebo men
ším množství tuzemských záso<b, nýbrž na vymožení si p'o'volení, kde hoo, 
jako zde, pro vývoz do ciziny je potřebí. Otázka tuzemských zásob bude 
jislě směrodatnou pro úřad, , udílející povolení k vývozu, zda má vyžá
dané povolení uděliti čili nic, pr.o 'c,tázku, zda jde o předmět potřeby 
trestnost podl'Oudného vývozu, jest dle toho, co uvedeno, úplně 
hodnou. Rozsudek zjišluje oproti 'odchylnému zodpio,yídání se stěžovatelky 
výslovně, že si byla vědoma, že není dov'Oleno látky bez povolení z re
publiky Ceskoslovenské vyvážeti. Nemllže se proto 'Obžalovaná cJic,volá
vati p'o, této stránce omylu ve smyslu § 2 liLe) tr. zák. Poukazuje-Ii však 
stěžovatelka, provádějíe dále zmatek dle ,§ 281 čís. 9 b) tr. ř., na to, že 
jako cizozemka nevěděla, žep'Odloudný vývoz jest skutkem, podléhajícím 
soudnímu trestu, dnv,olává se jednak nepří.pustným způsobem skutečnosti, 
rozsudkem nezjištěné, jednak ,přehlíží, že skutečnost ta žádným způso
bem nebyLa by podle zásady~§ 3, 233tr. zák. způsobilou, aby trestnmt 
je~í vyloučila, to tím méně, ježto s i II e,cl' D V ,o 1 e II 'O stí svého jednání 
byla,d'Obře vědoma. Neodůvodněnou jest konečně zmateční stíŽilIo'St i potud, 
pokud dov'ozuje, že donesení zavazadla do revisní místnosti, byf v úmyslu 
podloudném, jest toliko beztrestným činem přípravným, ne však trestnÝJ:li 
pokusem podloudného vývozu, navo,ž skutkem dokonaným. Především 
přehlíží stížno,st, žc se stěžovatelka neobmezila na pouhé donesení zboží 
d, revisní místnosti, nýbrž že látky k revisi předložila up.raveny zpúso
bem, jenž mě! oklama'tí celní orgány, pr'Ohlásivši teprve p'Otom, že zaplatí 
cin, když revidující orgán začal pokrývku, látky ukrývající, párati. V tomto 
jednání došel zlý úmysl stěžovatelky, do'praviti zboží podlondně přes hra
nlcc, tak jasného výrazu, že nelzc pochybovati, že v tomt1o, zlém úmyslu, 
podnikla čin ku skútečnómu provedení ved.oucí, jehož dokonání jen ostra- ' 
žitostí oelního mgánu bylo překaženo. Nemůže tedy býti řeči O' p.o'uhém 
beztrestném jednání přípravném; ani pro pokus nemohl by však stěžova
telce podle zásady § 8 tr. zák., § 7 odstavec druhý zákona ze dne 18. 
března 1920, čís. 188 Sb. z. a n. vyměřen býti trest nižší, nežli jí byl uložen 
rozsudkem nalézacího ts:oudu. Než nelze přisvědčiti ani mínění, že hy ne
prá,em pokládán byl trestný čin za d'okonaný, dokud zboží, ježpodloudn.ě 
mělo, býti vyvezeno, bylo ještě na území republiky. Nebol při gramatickém 
výkladu šimkého pojmu "kdo' dopravnje" v § 2 zákona o podloudném vý
vozu nemůže býti pochyby, že vyhovuje tomuto pojmu každá činn-ost, 

. terá čelí bezpr.ostředně k odstranční p-osledni překážky, již stát pOdl?ud
K,' 'evozupřes hranice staví v cestu. Byl celní dozor nedal. se pmo: 
nCli,U p.r, v na hranicích sam-{rch tedy přece, jakmile zboží pro-s10 reVISI, 
zenc pl a ve ~ , h b • d . b Ví výv.oz ,do ciziny uvolněn. Proto nepoc y ne op~a.vuje z oz 

,i': 'jest .. -,'~',my, 'k'do se bezprostředně přičiňuje propašovati Je reVISI. 
~Q~,. . 

Čís. 796. 

Při trestných činech, spáchaných obsahem tiskopisn,. ~{)čin~ tr~s!nos~ 
.. alespoň jako pokusu - i pro redaktora ooevzdamm dila, lez ma 
~;~ r'Ozmnožen'O, d'O tisku, třebas šlo prozatim 'O vytištěni povinných vý
tisku a třebas bylO dilo po té zabaveno. 

{Rozh. ze dne 6. dubna 1922, Rr II 499/21.) 

N e j v Y š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po' ~stním Jíč~ní 
stížnosti státního zastupitelství do rozsudku zemskeho tres5?lh'o 

hlndccV<"Brnc ze -dne 6. dubna 1921, jímž byl .obžalovaný dle § 259 C1S. 3 
ř. s;roštěn z obžaloby pro nedokonaný přečin pr.oti bezpeč~ish 5h ~le 
8,487,493 tr. zák. a čl. V. zákona ze dne 17.pro.Slllce 1~62 Cl. 8.r. zak. 

1863,zrušil napadený rozsudek a uznal 'o,bzalovaneho v:nnym. ne
přečinem proti bezpečnosti cti dle §\§ 8, 487, 493 tL zack: a cl. V. 

.U'UKI""'''Z·'c dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863, jeho~ se ?O-

t' Ve v úmyslu viniti v tiskopisu. křivě veřejný úřad, t-o,ttz !spravu 
{'"" pUIStll lm, z, .. II d' Vdy 

. zemské porodnice v B., ze zločinu v~aždY, tohz z. ro:m~ n: vraz 
, k' ch dítek v zemské pomclnici, a11lZ by slo obvmo'vam tak dalek,o, 

~~~:acb~o vlastnosti, 'kteréž tu podle'§ 209 tr. zák. býti musí, aby se stalo 
zločinem utrhání na cti, v čís . .417 p,eriodického tlslm-P1SU ,:B.« !,e dne 
19. července 1920 jako zodpovědný redaktor t~hoto Irstu d~1 .vedom;, oÍ!ls,k
n'Ó!ltt článek »Wir wissen« až »t:11fopa v~u v.leI«, ú~S~hU]1Cl nah~r: z:n~
tlené obviňování, a že takto předsevzal ~m ~: skut~enemu vyk.o~anr zleho, 
skutku vedoucí, při čemž tento jen pro ,Prekazku .odjmud v to pnslou nebyl 

. dokonán. 
Důvody: 

Soud první stolice, zjistiv jinak v rozsudku veš~er~ předpoklady sk~t
kové p'o,dstaty uvedenéh.o přečinu, jak v subjekhvmm tak obJektIvmm 

sPfostilobžalovaného' z 'Obžaloby proto, že d~l vY!',;;kn,ontl tO]lko 
.nrlvilmé exempláře tiskopisu a že je předložil povo1ancmu uradu ku.pred

censuře,jenž tiskopis zabavil, mž vylu~uje dle náz.oru.:ou?U Jednak 
pachatelovu, by trestný čin byl dokonan, Jednak dalsl ,predpoklad 

·····.'trestnÉ:ho po'kusu, by ku dokonání ned-ošlojen z důvodu, na vu'lr pachat,:: 
nezávislého. Než tento právní názor rozsudku nelze sd~ell a SIUSl 

přiwědčiti odchylnémn názo-rn zmateční stížnosti, jež napada rozsud'ek 
§ 281 čís. 9 a) tr. ř. ja'kQ právně pochybený. Při, trestných či;,ech 

';'~pá,ch'lllý tiskem, počíná trestnost činn - tedy alesjlon pokusu ~ 15'ro 
_c;,c; '~"o(k~~~o~la odevzdáním díla; jež má býti rozmnoženo, dlo, tlskn: !ento .Pfed; 

,'; obža.].ovanéhonastal' byl i dal pr'ozatím vytisknoutI jen povmne 
,poněvadž úmysl Jeho nebyl vyčerpán, tímt,?: vyt~k?utím po-

exemplářů ncýhrž nesl se k tomu, aby cele dalsl vydam byl(} vy-
, G 
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tištěno a obsah článku uveřejněn, nenarazí-1i se na překážku zabavenim 
u úřadu k censuře {§ 17 tisl<o·vého zákona) povolaného. Nelze proto. tvrditi, 
že tu nebylo úmyslu, aby závadný článek byl uveřejněn, nýbrž jen nsku
tečnění tohoto úmyslu pOdmíněno bylo dle představy pachatelo.vy okol
ností, že článek nebude prrcensurezab-áiieri. -Ypředložertfk předcho'zí 
censuře nelze pro,to též spatřovati, jak rozsudek za to má, pouhý dotaz 
u úřadu, smí-li článek býti uveřejněn, nýbrž nanejvýše dotaz, 5mí-li ve 
vytištění za účelem uveřejnění, jež zahájeno bylo odevzdáním rukopisu 
do tiskárny, býti pokračováno. Za těchto oko,lnostía vzhledem k před
pisu §. 10 tr. zák. nemůže, jak nalézací soud má za to, býti řeči 'O pouhém 
beztrestném jednání přípravném, nýbrž nutno uznati, že čin obžalovaného. 
vsto·upil iiž do. období trestného pokusu 'po' rozumu § 8 tr. zák. Zabavení 
není však okolností, závislou na vůli pachatelově; tento nebyl by přiro
zeně ani povinné exempláře dal vytisknouti a předlo,žiti censuře, kdyby 
byl předpokládal, že propadnou zabavení. A pokus byl by vedl dle úmYSlu' 
obžalovaného nepochybně k uveřejnění článku, kdyby dozorčí úřad z ja
kéhokoli důvodu byl opomenul tiskopis zahaviti. I když zabavení bylo 
příčinou, že ve vytištění tisko,pisu nebylo pokračováno a že k uveřejnění 
článku nedošlo, stalo. se tak proti vůli obžalovamého, a nelze přiznati mu 
beztrestno'st z toho důvodu, že od dokonání činu o· své újmě upustil dříve, 
než škodlivý výsledek mohl nastati. Proto nebudiž zkoumáno, nebyl-li 
tu alespOň již dokonaný přestupek dle článku' V. a § 487 tr. zák., protože 
se urážlivý obsah článku následkem jednání ·o·bžalovaného dostal na vě
domí osob třetích, od uraženého rozdílných. Bylo, tedy oprávněné zma
teční stížnosti státního zastupitelství vyhOvěti, rozsudek prvé stolice jako 
zmatečný zrušiti a obžalovaného uznati vinným dle obžalúby. Rozsudek 
nalézaciho soudu 'o,pírá se o vývody proL Lofflera ku rozhodnutí vídeň
ského nejVYŠŠího soudu ze dne 17. března 1910, Kr III 5/10, čís. 61 "Oesterr. 
l(echtss,prechung,,; pro názor zde zastupovaný <svědčí citované rozhod
nutí, pak rozhodnutí sb. čís. 17.04, 1569, 1585, 1382 a j. 

Čís. 797. 

ZlOčin veřejného násilí dle § 81 tr. zák. lze spáehati i nebezpečnou po·· 
hrůžkou v úmyslu, by zmařen bYl úřední výkon. Nebezpečnost pohrůžky 
jest posuzovati dle všeobecného polmu § 98 písm. b) tr. zák. 

<Rozh. ze dne 7. dubna 1922, K:r I 168/21.) 

Ne i v y š š í S o 'll d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Mostě ze dne 
1. července 1920, 1i~kud jím byli stěžovatelé uznání vinnými zlo,činem 
veřejného násilí podle § 81 tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost sice v úvodu uvádí, že si stěžuje do roz'sudku, jím~ 
stěžovatelé byli uznáni vinnými zločinem dLe § 81 tr. zák. a přestupkem 
dle § 312 tr. zák., avšak ohledně přestupku dle §, 312 tr. zák. není v pro
vedení vůbec zmínky a také konečný návrh zní jen na osvobození od 

lY" 

obŽalo·by Pro zločin po.dle § 81 tr. zák. V tomto bodě není stížno·st odů
vo'dnena. Ustano.vení § 81 tr. zák. ohrožuie trestem násilný 'Odpor proti 
služebnímu výkonu osob, v § 68 tr. zák. označených. Násilný odpor múže 
býti kladen buďto 'skutečným násilným vztažením ruky nebo nebezpečnou 
whruzkoll. Oboíí porušuje nedDtknutelnost vrchnostenskéosolJy, již: ~hrállí 
§ 81 tr. zák. po dobu, kdy vykonává vrchnostenský ro.zkaz nebo koná 
svůj úřad nebo svou službu, a vnucuje osobě té alternativu, by buď od 
svého úmyslu a počínání upustila nebo odpar jí kladený přemohla tělesnou 
silou. Obé, jak skutečné vztažení ruky, tak i Plohrůžka, JSOll' povahou SVOll 
násilím, vyk!Onávaným pmoli osobě vrchnostenské, jednak proti tělu, jednak 

• proti vůli její. Ježt.o § 81 tr. zák. nepodává výměru nebezpečné pohrůžky, 
sluší pDjem její púsuzov.ati dle všeobecného pOjmu, vytčeného v § 98 b) 
tr. zák. Dle toho vyžaduje nebezpečná pklohrůžka jen, aby byla způsobilou, 
vzbuditi v ohroženém, hledíc k poměrům a jeho 'Osobní povaze nebo 
vzhledem na zlo, jímž pohr'oženo, důvodné .obavy. ° této způsDbilosti ne
může býti v tomto. případě vzh'ledem ku zlu, jímž oba obžalovaní orgánům 
finanční stráže hrozili, a vzhledem ku 'násilnické povaze obžalovaných 
nejmenší pochybnosti. Zjišťuje také nalézací sond vý.s.lovně, že orgánové 
iinančuí stráže pod dojmem púhrůžek cítili se skutečně na životě ohrožení, 
a odůvodňuje to tím, že lobžalovaní jsou známí'P'odloudníci a jako takoví 
schopni n,ásilniDkých činů. Tímto zjištěním je p.]ně vyhověno pe>4mínce, 
zákonem PTO nebezpečnost pohrůžky kladené, a nevyžadUje se, aby po 
vyhrllžce následoval snad hned skutek. Zmateční stížnost, dovolávajÍC se 
dův'odú zmatečnosti čls .. 5 a 10 (správně 9 a) § 281 tr. ř., míní totiž, že 
skutkjová povaha zlodnu dle § 81 tr. zák. je v tomto případě proto vy
loučena, poněvadž prý Albert ti. bYl do té míry v moci finančních orgánů, 
že se strany jeho nebyle; di'tvodně očekávatiútDk na jejich osobY, a že jak 
jeho výnoky, tak i výroky Františka li-a byly jen výrazem vysokého 
rozčilení a nikoli pohrůžkami, které by měly v zápěli použití násilí. Na 
to dlužno odvětiti, že skutečné ublížení 'Osobě úřední nenáleŽÍ k náleži
tostem skutkové púdstaty zločinu dle § 81 tr. zák., nýbrž že by ~dle § 82 
tr. zák. mělo význam jen pm otázku trestu. Pro povahu závadn§~ch vý
roků ja'k1o'žto nebe"pečné 1lI0hrůžky se vyhledává tDliko, by odpovídaly 
podmínkám shora uvedeným, by tudíž .pohroženo bylo nějakým zlem a, 
by bylo nebezpečí, že zlo bude vykonáno. I ten,to předpoklad je však kryt 
zjištěním rozsudku, že situace, j'ednáním obžalováných VYVOlaná, byla pro 
finanční Klrgány v kritické době hronzivá, že tito splnění zla, jímž bylo jim 
pohroteuo, se obávali a pod tlakem pohrůžek upustili o·d' 4ředního výkonu, 
totiž se'psání protDk'Olu s obžalovaným Albertem tI-em. Že závadné vý
T'Oky byly výrazem rozčilell'í úbžal'ovanych, nebráni nikterak tomu, by za 
daných předplokladú neopOdstatnily zákonný znak nebezpečné pohrůžkY. 
Na rozčilení lze vzíti zřetel jen při výměře trestu jako na okolnost -poleh
čující, což se také stalo. SkutkDvá povaha! zločinu dle § Sl tr. zák:~ v ob
ieMivním 'ohledu je proto dána. Není-li v Dbjektivním. směru náležitostí 
skutkové povahy skutečné ublíže(1í OSKlbě úředn,í, není ani v subjektivním 
ohledu z.potřebí, Ílmyslu k tomu Isměřujícího. Stačí, kdyt nebezpečná 
pOhrůžka stane se v úmyslu, zmařiti úřední úkon. TentO' úmysl obža:lo
vaných zjišfuje nalézacl soud a odůvodňUje to poukazem na obsah zá· 
va'dných výroků a !>csuňky', jimiž výroky doprovázeli. 3rojení proti to
muto 'předpDkladu soudcovskému dlužno 'Odmítnouti jako nepřípustné bro-
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j,ení prD,fi přesvědčení so'udcovskérnu, založenému na volnem hodl1oc-::ní 
průvodu (§§ 258, 288 Č. 3 tr. ř.). 

Cís. 798. 

Ublížení na těle dle § 153 tr. zák. nemusí dosáhnonti slupně § 411 tr. 
zák. Po subjektivní stránce vyhledává se úmysl pachatelův ublížiti na tele 
určité úřední osobě. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1922, Kr I 512,2l.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako sOUld' zrušovací zavrhl po ústním líčení zi11a
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Hradci Král. 
ze dne ]5. úno"a 1921, pokud jím byl stěžlorvatel uznán vinnym zločinem 
dle § 153 tr. zák. a mvněž zavrhl zmateční stížnost státního Za';IUDH<'lSlVL 

do. téhož rozsudku, pokud jím byJi ostatní obžalovaní sproštěni z obžaloby 
pro zločin dle § 153 tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zm"teční stíŽl10st ,obžalovaného. uplatňuje dle čís. 9 a) ,§ 281 tr. ř. 
odsuwjícímu výr.oku pro zločin dle § 153 tr. zák., že zde není Skl;tki)vé 
podstaty tohoto zločinu proto, že obžalovaný udeřil místodrl<i·te\,;ki'ho 
W-a na náměstí v době, kdy již nebyl u výkonu svého p:w6'ání, 
prováděl žádného úředního jednání. Mimo t,o prý nelz~ mluviti o W'U"1l 

podle §. 153 tr. ~ák .• když ublížení na těle nemělo náležitosti aspoň .§ 41 
tr. zák. Avšak dle § 153 tr. zák. ,se stává uškození na těle bez ohledu 
objektivní svou po·vahu zločinem z ,osobní viastno.sti toho, komu byl·Q .ublí
ženo, když bylo ublíženo třeba jen lehce - při čemž není třeba ani nále
žitostí §. 411 tr. zák. (e. sb. 826, 1058, 1530) - veřejnému úředníku (§ 
odstavec druhý tr. zák.), buď u vykonu jeho povolání, neho z a Jl ř 
činu u tG hot o v Ý ko· n u. V případě, o nějž ide, je zjištěnlo', že ohžaloc 
vaný udeřil holí místodržitelského radu W-a na náměstí, když byl z úřadu 
rozzuřeným davem vyvlečen a ztýrán; způs,obil mu tudíž ublížení na t~le 
za příčinou výkonu jeho úředního povolání. které dalo rozvášněnému dwu 
a také obžal'ovanému podnět k sumvému přepadnutí a ztýrá ní. . 

Oprávněnosti nelz:e přiznati ani zmateční stížnosti státníhol zastupi
telství, pokud broií se stanoviska zmatku dle čís. 9 a) § 281 tr. ř., proti' 
rozsudku nalézacího soudu, pokud jím ostatní obžalovaní hyliosvobozeni 
od obžaloby pr·o. zloón §: 153 tr. zák. Soud nalézaccí sprosti! tyŤlO· obžalo
vané z obžaloby v této příčině proto, že neměl vzhledem na zapírání obža
lovaných za prokázáno, že skutečně místodržitelskému ra-dovi W -ovi na' 
těleuhlížili. Při zločinech veřejného násilí ,dle §§ 83 a 93 tr. zák. lze říci, 
že spo!npa:chatelem na těchto zločinech jest i ten, kdož bez přímého úča
stenství Plouhou svou přítomností podporuje činnost ostatních, -- ovšem 
když úmysl jeho směřoval k vykonání ná>silí - pokud tatú činnost směřuje 
k násilnostem uve·deným v· §§ 83 a 93 tr. zák. Th,též. neplatí však při zlo
činu dle § 153 tr. zák., kde úmysl není tak všeobecným - čelícím k ná- . 
silnostem vůbec - nýbrž vyhraněn tím, že úmYsl, po:žac!ovaný §em, 153 
tr.zák., musí směřovati k ublížení na těle určité osobě úř.ední. I kdyby 

d ' bylo dokázáilo, Ze obža:Jlo'van[ K., D., tl. .a R. byli přitomni, k,dYŽ ná
te ,Y , 'održite1ském radovi byla spáchána, nelze tvrdltl, ze sv~u 
S!II na mlS, I' . 'I'" k 'ok', - 'm"sl JO-hou příto·mno-stf čin ten podporova 1, nem-l ]l11a ,Pl~ az~?-, II ,.J' ~~ '-' 
pou _ I' , Pro o'l'edpoklad úmyslu tohoto nem vsak mzadne o"ory Ech k tomu ce lel. -

~r~ __ s_~}~_e_~~_. __ 
Cis. 799. 

Předražování i(cis. nařízení ze due 24. březI1~ 191}',Čí5. 131. ř. z~k.). 
Pletíchy podloudným nákU!pem mouky ku vyrobě t. zv. "hdoveho pc-

.. Pokud mMe cukrář používatí všech druhú mouky (§ 19 nařízeni C1Va({. 

. čís. 394/1919 sb. z. a .... ). _, _. _ , 
Nepřípustným jest odvolam ve:e.Jneho ~b:,..":~bce :0 do trestu peněži• 

tého, nebyla.li stanovena v zákone jeho nelntzsl Irramce. 

(Rozh. ze due 10. dubna 1922, K:r I 714/21.) 

Ne j vy Š Š j S'O II d jako Sioud zruš;ovací. za vr~l po ústním ~~ičení zTI:a
t ' , stížnos.j obžalovaného do ~o'zsudku hchevmho soudnpn zemske,m 
tec~:ním soudě v Praze ze dne 7. dubna 1921, jímž b~1 stěžovate~,uznan 
~~ným přečinem dle § 23. č!s. 4 cls. ~a,ř. ze d~e, 24. ,bre~na 19~7, CIS. 131 
, 'k odmítl v neveřeJU.em zasedam odvolam vercJneho obzalobce"&o 

. ~'~:r~k~ I~ trestu peněžitém - mimo jiné z -těchto . . 

důvodů: 

Po stránce věcné (čÍS. 9 a) § 281 tr. ř.l dovlozuje stížnost, že_ zJištěn~ 
jednání obžalovaného, nenaplňuje skutkové 'Podstaty pletlch;. ob:oalovany 
prý nakupoval mouku cizí a z domác~ jen t.a:~!Ové ~:uhy, s !,l~l~ oDcho~ 
nebyl za'kázán; nakup·oval o·d samoza,s·obltelu. kten se svyml uspora;:)]! 
mohou v·olně disPOll!Ovati, rr1kupoval za ceny běžné, jaké, se plru~ly v~:
obecně; není zde tudíž nákupu nedo'Voleného ant p'o,dloudneho. ~v_sa~.stJz
no st se nedrží rozsu'd'ečn1-~ch zj:ištěni, jimiž je s·oud zľUšov~cí ~VaZall d~ ~o~ 
čís. 3 tr. ř.l. Dle těchto nakupoval stěžovatel moulm úd :uznych os?b,Jez 
n~mohl uvésti jmény, mimo 4, z nichž jeden byl o'bchodnIke~, druh}, l11~y
nářem. Soud tedy nezjistil, že kupoval výhradně od samozasoobltelu a_len 
ta'kové druhy jaké uvádístížnosl; o6tatně by tyto okolnosti nesetrely 
podloudného ;ázu s nákupní činn'osli obžalovaného', ježto státnímu obho·
spodařování ·p'odléh.aly v době činu ;eš~eré ~~ruhy ;nonkZ -.-, i ClZI, -: a 
také samozásobitelé byli -p-ouze opravneni pnpustne mnOZSIVl mnv.':n.:rch 
vÝfOohků sp·otřebovati niko,liv s. nimi obchod,ovati. Poněv"dž jest Zjlsteno, 
'že si obžalovaný opaiřoval moukn nikoliv z úřeáního přídělu, nýbrž pbd 
rukou pro.ti platným předpisům o obchodování mlýnskými výrobky, byl 
jeho nákup nedovolený a podLoudnrý za všech okolností bez ,~hle_du na }o, 
'od ;koho kupoval .a :O jaký druh mouky 60 jednalo. Hospodarske pomer~ 
'nynější na něž nbhájce poukázal při zrušovacím líčení, nemohou -padat! 
na váh~, ježto. rozhodny jso'u t.oliko. hosp·odářské poměry, jaké byly v dobe 
spáchání trestného čin·u' a byly zákonnými předpisy upraVeny, mkoll po
měry, jež nyn, nastaly, když se též částečně změnily i záko!,né předpisy. 
Neprávem vytýká stgnost dále, že ceny, placené obžalovanym z~ mO';lkn, 
;nebyly zp'ůsobné stwpňovati cenu peciva z nich vyrobenéhl., ponevadz se 



vš~eob:cně pl.atil? pod rukou ceny ještě vyšší, -příděly mc'uky nestačily 
stat 'sa,r;' pl~tIl clzozems~ou mouku ještě dráže. Avšak stížnost přehlíží, 
dle n~!.Izem ze dne 17. cervence 1919, Č. 394 sb. z. a n. (§§ 12 a 19) smč!" 
cukran spracovah pouze mouku pocházející z úředních přídělů ted I 
~0I1~11 ~,p.a.t~?YanQ:t~ ,za ~lředně stanQ~~né_c~ny_._Z __ ínho násle.duje,' _Y 
tretIkle ~eClva melr narok, aby se JIm dostaly dotyčné výrobky (t. zv. 
Move peclvo) za ceny 'kalkulované na základě úředně stanovených cen 
P!atil-li však obžal~vaný za n:0uku, PKld rukou nakoupenou, několikrá; 
Vlce a zpracoval-Ir JI neclovolenen." pečivo (rohlíky, koláče a dorty) a .do 
Jeho ceny zakalkuloval cenu dmhe mouky, bylo jeho pletichářské jednán' 
~ep.ochybně způsobilé stupňovMj ceny těchto cukrářských výwbkú. Z~ 
Jake ceny kup~val mouku stát nebo jedno'tlivci {pod rukou nedovoleně) jest 
I~ostemo ,a o~zalov~néh~ neoml·ouvá; rozhodným jest, že ou jako živliost_ 
~Ik !,~smel z~vadnym nakupem mouky za vysoké ceny umožtlovati zvy
sovan:. cen .vyr,o:bk~ ke škodě sp?tře~itel?. Námitka stěžova-telova, že jde 
'~ Z~O.zl lahu~va~ske, !edy l~xusm, ~-rcene ~Je.?' pro zámožné ,obecenstvo" je 
lrch~. Jest :'!Isteno, ze ,obzalovany vyrabel z bílé mouky, prešpurské 
rohh~!, kolace a hnecke <dorty, tedy, až na dorty, nikoliv vlastní zboží 
cukrarské, nýbrž pečivo, které bylo dovolleno cukrářům vyráběti Pvuze 
z m,ouky přídělove a které bylo určeno, (vzhledem k nízkým cenám přídě: 
love mouky) pro spoltř'ebujíci obecen'stvo vůbec. (V nařízení čís. sb. z. 
a n. ~4/19 s~ mluví ,vý~.]ovně O pečivu lidovém.) Námitka, že cena mouky 
'1] peClva obzalovaneho nepadá na váhu proti -ostatním položkám ' . 
lačním, je zřejmě nesprávná; vždyt mouka je hlavní náležitostí II r'olhlíklI 
I ko~áčů, ostatní přípravy mají význam teprve v druhé řadě; že obža]o
vany nakupoval mouku v době ·před platností červencového, nařízení čís. 
394/19 s!'. z. a n. jen pro potřebu své domácnosti, llIikol,v za účelem 
zpracovaní a dalšího, prodeje, so,ud nezjistil; vzal nacopak za prokázáno že 
koup'll v době 0'<1 16. března do, 23. října 1919 pod rukou mouky téměř za 
1~.'oOD ~K,aby ji přes zákaz citovaného nařízení zpracoval v cukrář,ském 
zavode a vysoké ceny nákupní přesunul na kupce zboží. Dle Gis. 9 b) 
§ 281 tr. ř. uplattl'uje stížnost, že obžalovaný jednal jak v právním tak 
ve faktickém omylu, maje zat,o" že smí moukunakupovat1 a j:í pouŽívati 
k výrobě cukrářské~o', zboží beze všeho, omezení. Do tohot-o omylu byl prý 
uveden Jednak Jednamm deputace spo]ečenstva pekařů v ministerstvu zá
sobování v červenci 1919, po němž zavládlo v kruzÍCh pekařskÝch vše
obecné přesvědčení, že je dovolen v-o.]ný nákup mouky jednak nejasností 
nařízení vládního ze dne 17. července 1919, Č. 394 sb. z: a n., které v § 19 
d,:v?luje použ!vati ~ vý:obě cukrářského zboží všech druhů mOl>ky, jakož 
1 clankem "Narodm PolItlky« ze dne 6. srpna 1919. Avšak nalézací soud 
vylOUČil, že obžalovaný jednal v omylu, zjistiv, že při zmíněném jedná"í 
v ministerstvu nebyl,o, vůbec řeči o tom, že by cukrářům bylo ponecháno 
na vúli, opatřovati si mcuku k výr'Obě zboží kdekoliv a začkoliv. Není 
tudiž zjiMěn předp'Oklad stížnosti, že bylo u cukrářů .»všeobecné přesvěd
čení o dGvolenosti volného náknpu« jak uvádí stížnos!. NakuP'Ovali-li přes 
to někteří cukráři plod rukou, neomlouvá jejich nedovolené jednání pleti
chářskou činnost obžalovaného. Vykládal-li si ,obžalovaný nesprávně ob
sah § 19 vládního nařízení, zavinil tím sám právní omyl který ho ne
omlouvá (§ 3 tr. zák.). Zmíněný § 19 vládního nařízení, j'ejž' stižno,st cituje, 
se výslovně odv'Olává na § 12 téhož nařízení, který uvádí, za jakých pod-. 

mínek se smí používati k výr:obe zboží cukrářského »v Š e ch d ľ li II fl 
m O u k y«, totiž tenkráte, byla-li cukrářům přidělena ze zvláštních záloh, 
rřikázaných fG'zdělovnám. O ]lovolení k volnému nákupu mouky pod ru
kOll není v nařízení vůbec řeči a jeho znění je tak jasné, že nepřípa.uŠtí 
pochybn'Ostí. Clánek ~Národní f~olitiky" uvádí,! pOd:tatě, spr áV2,ě , obsah 
tohoto nařízení, zejmena obou §~ 12 i 19. PravI! VY6wvne ve tretl!11 o·d
stavci, že potřeba 'P'Odniků, z]lracujících mlýnské výrobky v malém, t. J. 

přím'O pro konsumenstvo, bude kryta ze zvláštní (}kresuí případně místní 
reservy k účelu tGmu přidělované. O povolení k nákupu pod rukou není 
také v tomto článku zmínky. Soud nalézaci správně tedy po.soudil věc, 
vyloučiv na zák,ladě uvedených zjištěných 'O,kolností, jimiž by)a obhajoba 

• obžalovaného vyvrácena, že jednal ve skutkovém omylu. Ze případný 
právl1'í omyl co do výklad,u' vládního' nařízení nečiní ho beztrestným, bylo 

již g~~~~iní státnlho ,,~stupitelstvi, čelící proti výroku o peněžité pokutě, 
bylo, jak,o nepřípustné dle § 283 Ir. ř. 'Odmítnuto, ježto nalhací soud SLa
nDvil peněžitOU pokutu obžalotVa1nému v mezích zákonné sazby, určené a.ž 
do 200.0,00 K bez určité sazby nejnižší. 

ČIs.800. 

předražovánl'(zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). _ 
I tabákové náhražky jsou předměty potřeby a nevylučuje případný 

podvod, aby pachatel nebyl stíhán též dle zákona () válečné lichvě. 

O~<ozh. ze dne 10. dubna 1922, Kr II 415/21.) 

Ne i v y š š í s o u d jako soud zmš'Ov"cí vyhověl po ústním lioení zma
teční stížnlOsti státního za'stupltelství do rozsu<tk:u lichevního soudu pří 
krajském soudě v Olomouoi ze cIte 27. dubna 1921, jÍmž byl obžalovan~ 
sproštěn dle § 259 čís. 3 tr. ř. z Obžaloby pr'O'přečin § II čís . .[ zákuna ze 
dne 17. říjua 1919, čís. 568 sb. z. a n. a 'Pro přestupek §, 7 odstavec prvý 
l.éhlOž zákona, zrušil napadený rozsudek " vrátil věc prvému soudu, by 
ji znovu projednal a rozhodt 

Důvody: 

Nalézací s'oud sp·rosti! <obžalovaného z obžalohy pro p'řečin § 11 Čí's,. 4 
a přestupek prvniho ·odstavce § 7 zákona a válečné lichvě z důvodu, že 
balíčky, které obžalovaný prodával, ·obsahovaly mimo zcela nepatrnou 
vrstvu tabáknjen směs různého smetí, jako listů bukových a jin:í'ch, seno, 
tk:aničky, ba jeden balíček dokonce i kamínek, pročež prý dlužno říci, že 
obžalovaný vlastně předmětu ]lctřeby, totiž tabáku ani neprodal, čin 
obžalovaného dlnžno prý posuzovati spíše jako čin k oklamání kupujícího. 
Právem napadá stížno'st veřejného obžalohce tento výrok z důvodu čts,. 9 
lit. .a) § 281 tr. ř. jako vrávn.ě my'lný. Pře,<1měty potřeby iso·u die § 1 zá!
kona o válečné lichvě věci movité, jež slouži přímo nebo nepřímo k uko
jení potřeb lidských a potřeb zvířat domácích. Nedostatek věcí těch druhů 
a jakostí, jakými ta která potřeba by],a ukojena za dob normálních, způ
sohil, že na jich místo, za mimořádných PDměrů poválečl1}'ch a zejména 

• 



též v doboě t~est~ých, činů,. ° J:teré jde, vstoupily častD, ba částečně pra
vldleJ? r~~n.e n~hr~zky,. JImI: potřeba jakž takž se ukojila; zejména 
:ahah kuracl k ]ak!mkohv nahražkám,přicháze]ícím do oběhu jako ku
nvo, b,:! byly nezndka pochybné jakosti a sestávaly z listí bulwvého 
hab"ove~o ajiRé-fl".;""'~ýc-fl:-játd,-m~':Č-Genn-~ch.ZatěGhtoPDměn; 
nabyva]l povahy pr,~dmetu potre~y i tabakove nahražky, vyrobené bez 
ane,b? sk;:,ro be~ pnsad tab~kovych; nelze proto této povahy odepříti 
smeSl obzalo,vanym Jako t"bak - kuřivo prodávané, by! obsahovala ]'e 

t " b'k' ft ~epa mou ,cast ta, a u a by! i jinak byla znečištěna. Okolnost pak, že 
cllln?st~bza~ovaneh? p~ukaz,uje též k oklamání kupujících, muže obžalo
vaneho cmltl odpovednym tez s hlediska p'old,,"odu, nespros!uie ho však 

]s~u-1i sku,t~o,vé podstaty, těchto trestných činů jinak čiMO,stí obža
lova~eho naplneny - ,~dpovědnosti pro. přečin § 11 čís. 4 a přestupek 
prvmho odstavce § 7 zakona o válečné lichvě, jejichž skutkové podstaty 
mohou se, se ,skutkovou podstatou podvodu již pro různost po stránce 
sub]ektlvDl .sblhati tím s'píše, že za mimOřádných poměrů poválečných 
a za nedos!atku kuřiva šlo· kuřákům více 'O to, by kuřiva dosáhli, než 
Ol Jakost kunva. -

Čis. 801. 

Předražování {zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Obchod směnný spadá ,pod skutkovou podstatu pletich i tehdy ie-Ii 

zPů,~bUým stupňovati celly předmětu potřeby, jichž pachatel nab~1 ku 
dalslmu zcizení výměuou za zboží, jímž bezpráVllě obchodoval. 

(Rozh. ze due 10. dubna 1922, Kr II 421/21.) 

Ne j v y Š š í S o u -d jako wud zrušovací vyhoV'ěl p·O ústním líčení 
z~ateční ;tižuosti státního zastupitelství do rozsudku lichevn1ho soudu 
pn ~ra]skem ,soudu ve Znojmě ze dne 15, března 1921, jímž byly obžalo
vane, ~ane S-Olva, Anna; D-ová a Lidmila P-'ovádl,e § 259 čís. 3 tr. ř. 
~?f'ooSteny z obžaloby pro přečin § 11 čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, 
C1S .. 568 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek a vrátil věc nalézacím~ soudu, 
by ]1 zrovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nalézací s.pud spmš!uje obžalované z obžaloby pro precm trestných 
,pl~Ťlch. Z. dŮ'i'odu, že obžalované nebyly si vědomy, že jejich jednání je 
ZP~soblle zvyšovati cenu c n kru. Právem napadá stížnost veřejného 
obzalob~e !ento vý~ok -dle čís. 9 Iit. a) §'u 281 tf'. ř. jako právně mylný, 
dovozu]lC, ze S hledilska skutkové podstaty zmíněného přečinu je naprosto 
b<;zvtznam:,é, že obžalované nechtěly prodati cukr za hoto,vé. peníze, 
nybrz zamemt JeJ za pot,ravmy, které byly určeny k dalším'UI zcizování 
v jiných obchodech, dále že Š-ová výslovně doznala, že záměnou cukru 
za maslo a vejce a cla.Jším jejich prodáváním chtěla si něco vydělati a že 
i obžalované D-ová a P-ová n.Jkdy netvrdily, že chtěly cukr zaměniti 
pod nák,:;?ní cen'ou. Pro p'oiadav'ek, aby účinek, jemuž zákaz pleti~h čelí, 
nastal pnmo co do ceny onoho zboží, jímž bylo pletichářsky obchodo-

,': o neposkÝtuje 'opory ani doslova ,smysl § 11 čís. 4 zákona o váťečné 
Van, - " v t· ' d' 'lIbo ·)'res 
I
. \ vě který mluví iO' »zpúsobHostl stupnov?- 1 cenu pre 'ill'e I « .Z i -
lC J , , k' h" t' b'l I t ' . ného Dzna·čení, -ktcr~éh,o ani úče~ za~~na:.. tery-o c Ta~l spo !: .1 e' s v~v:s~-
obecně proti zbytecnemu zdraeovam ,predmetu, p0:treby; Ja~onu pnc; se 
.j' ě by'a-h na úkor spoHebltelstvabezpravnc ZVysena cena p'led·
~ :~n j;~Ú~bY uplatňována při zcizení tohoto či teprve při zcizení před
m~tU úplatně za onen získaného. Slačí pr,ó'to, mohl-litím, že pletichář 
me ll, v ' , d' I t' h d ., , 

n
ách zboží které si opatruje smel1oU'- za pre met pelC, omand _se 

v ce " 'kl' d' b' , I t d ." ' 'vých odběratelích náhrady všech na a u na yvaclc J, e y 1 na,<upl1l 
~~n~r předmětu pletich, protizákon~~ účinek {~draže~í) -n~'s.~ati co v~OI. :en

y 

. . h.o zboží které pachatel za ucelem dalslho ZClzovam vymenu]" za 
ono' .... tk' "'d' " b Z"l ]'ímž bezprávně, pletrcharsky .obchodu]e. Byť v a ovem ,pnpa e z o' , , . b' d" h' z-v'ýšená cena zboží tohoto neuplatňovala -se p,rotl .~;o a:n. o I ~mc z pa~ 
chatel ono zboží vyměňuie, byť tedy v .takovem. pnp~d~ neposk?zo;al~ 
se tyto osoby, je činnost ~~chatelova yr,ece na uk?r llllych ~~o.trebl,elu, 
kteří 'pak pachateli za zboz!, ]l;n,Vymenen~" za~I~Ť1 c~nu, zvysenou bez-
rávně pletichářský:m npatrorvail1lli a zamcnovan.lm ~pla,tY pachatcl0.vY. 

Nalézací soud vychází tudíž z :respr,:ívnéhO, použiti zakol,a' co do pOlmu 
způsobilosti, stupňovati cenu predmelu, ,poza?u]~-h P;O s~utkovo,U po~
statu trestných pletich po stránce subjektrvl11 vedoml obzalova?ych, ze 
jejich jednání bylo. způs.obilé Z,"yšov,ati, 5enu c uk r u, a, neuvazu]e,· z"ua 
bylo jednání obžalovanych ZPUSObllc; ucmkovatI ve .smel II .;z.e~tuPll~~ 
na cenu pot ra v i n, které obž~lo':.ané cht~ly za" cukr vymemtr "; dal.e 
zciziti, a zda byly siobžalova~e vedom! tet? z~l1sobJlO':tl. Ke ~PU'Obl
losti ve smyslu posléze uvedenem a k vedomlo,bzalovanych o 111 pOl:ka
zuje, že ,obžalované ~ou~ily cu~r za ceny vyšší c,en úř,edně st~noveny~?, 
že obžalovaná $-OlVa vyslovne udala, ze s,lchlela necovydelatl, a ze 
obžalované D-oyá a P-ová provozuiíopchodní živu(}st, z)ejíž ~ovahy 
ply",e, že uplatňuií v cenách zboží veškeré l1á~lady~or'iz~~,aCl" led,: 
v cenách potravin za cukr vyměňovi-ných ze]mena take VySSl nakupm 
cenu cukru. Pro vylíčený zmatek dle čís. 9 lit. a) §u 281 bylol f'ozsudek 
prvé stolice z.rušiti, ,,,niž bylo zapotřebí zabývati se ostatními vývod,: 
zmate čni stížnosli. Nalézací soud nezjistil, za jakým účelemobžalovane 
vyměňovaly, pOKud se týče chtěly vyměniti 'Potraviny, ani zda bylo je~ 
jich jednání způsobilé, stupňov,ali cenu tccbtu potravi,n, 3m.', ,,:d~ byly Si 

oM<l!lované vědomy léto ~působilosti. Ježlo bez těchtoz]lstem skutko
vý;h nelze rozh~d:nouti. ve věci samé, byla věc vrácena- nalézacímn s{)udu 
k opětnému projeunání a f'Ozhodnutí. . 

Čis. 802. 

Členové obecní hospodářské rady nejsou osobami míněnými v § 68 

tr. zák. 
{Roz1l. ze dne 20. dubna 1922, Kr II 359í20.) 

N e j V yš,š í s o:u d jako, soud zrušovaci vyhově} po úst~!m líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného. do [ozsu'dku zemskeho trestnrno s,oudu 
v Brně ze dne 3. července 1920, jímžby1 stětovatel uznán vinným zlo, 
činem veřejného násilí dle S 81 lr. ,zák. a přestupkem proti veřejným zří
zením a opatřením dle § 312 tr. zák. zrušil napadený rozsudek a sprostll 

oMalovaného z obžaloby. 



Důvody: 

v~ Zmateční stížnost obžalovaného, pokud se opírá O důvod zmatl" 
CIS. 9 a) §u 281 tr. ř. a uplatňuje, že skutková podstata zločinu veřcjn 'l'u 
násilí dle § 81 t:. zák. a přc~t!ll'k_U~jlT.Q,ti _veřejným zřízením a opatřel~í;;; 
podle § 312 tr. zak.proto" n~n: dana, poněvadž členové obecní hospodářské 
r:adY,neJsou osobamI, mlllenyml v § 68 tr. zák., jest Ddůvodnena. Podle 
§ 1 z.~kon,a z'e d~e 2. lIstopadu 1918, čís. 1 sb. z. a n., vyhlaš'U'jí se zákuny 
a nanz~,~l ?-la~tne ve :)Sbírc~~ zá~on~ ~ nařízení státu Ceskoslovenského«. 
To platl zelmena take o' nanzem mmlsterstva pro zásobování lidu o zř'
zem okre's,ních " hospodářských rad, třebaže bylo schváleno v minister'~' 
radě, 'Iloněvad,ž obsahuje obecuě závazná pravidla právní. Mě!a - e 
mstrukce t" by ti uveřejněna ve sbírce zákonů a nařízení a nestalo-I' 
tak ne ' , .. t' t' b' ' , I se ) ,~~ ?UCl re 1m oso am té závaznosti, že by příslušel osobám, o ,ni 
se oplrallClm, charakter o,sob, jmenovaných v § 68 tr. zák. Než nehl'J' 
k tomu, bylo by lze po'vahu státních úřadů hospodář&kým radá~ c IC 
,Je~ tehdy, ,kdyby, byvše nadány na venek jakousi mocí rozhodovací 
v~ko'~nou, ust"noveny byly k tomu, by v oboru působno'sti věcně 
n:lstn~ vYm.~zen~, p!D!ly úkol~ státn~ správy ~.že tomu tak n~ní, Plyn~ .. 
Zl~Jme z nanzen~ sameho, Jakaz 1 z navodu k cmTIosti obecních hospodář~" 
s~~ch rad. Dle n~ch př!sluší Jim pou.ze kontrD'lní činnosti ve všech oborech.' 
VYZIVY, h~spodare~1 Zlvotmml potrebaml, při rekvisicích a L d., naproti' 
to m'1l' :,?konna,moc jim propůjč'ena není. Zjistí-li při 
kontr~lm c~nnostI neJakou nesprávnost, učiní -dle povahy věci návrh bu r 
obe~m sprav~ě, nebOl četnické stanici, neb -D,kresnímu hejtmanství po Př;~ 
pade ~emsk:tm, hosPO~d·ářským úřadům, li'eba ministerstvu (pr'O" zásobo," 
van: hd~), Jakym zpusobcm jest zakročiti, neb učiní trestní neho 'ill'; 
oz~an:-Iem. T~estní nebo výkonné řízení provedou pří:s I-u š'll é ú"ř aJd y 
svyml ,? r ~ a n y, ~. tom u pří s 1 u š n Ý m i. Zejména nesmějí obecní 
~o's~oda:sk~ rady pn provádění kontrolní činnosti zabavovati. zboží o své 
uJ:",e, nYb"z, musí .v kaž~ém takO';,én; případě vyžádati si součinnosti 
P: 1 s 1 II S II Y c h li r e dll 1 ch :o r g a II li; nesměji b oe' z s v o- 1 e II í ú ř e d

,ll 1 C hor g á II ů, r~zprodati zabavené zboží, uroovati za ně ceny-;' ná
hra~~ a ,po.d. Prav~ z toho, že se přesně rozeznává mezi o-becními ho,s
pO,dar~k.Yr,;'1 raJd~ml a pří s I u š n ý m i ú řad y, po případě pří S lu š
~.y m 1 u>r e, dnI m I o r g á n y, jasně vysvítá, že nelze je pokládati za 
ur~dy statnl. Nelsouť obecní rady hospodářské v podstatě ničím jin}'m 
ne~ s hor y o ~:O b s o wk r o m Ý c h, jimž úředně propůjčeno byl~ 
pravo, pozo~ovatr, zda předpisy o zásobo,v.ání lidu, o potírání poválečné 
lrch;,y atd., JSOU z~cho::áv~ny, za kterýmžto účelem mohou a mají upo
zornovah_ povolane vereme orgány na nepříslojno,sti jakéhokoliv druhu. 
Jsou-Ir v?ak hospodářské rady, jak právě dovo'děno, pouze sbory osob 
souk;o'llych, nepřísluší jich členům pov.aha 'o,sob, jmenovaných v ~ 68 

, tr..zak;, a bylo,prot~ pro nedostatek tohoto pOjmového znaku jak zločinu 
v~:eJneho n~sllr dle," 81 tr. zák., tak i přestupku § 312 tr. zák., zmateční 
strmostI -obzalovaneho, vyhověti. 

Čís. 803. 

:Ok~d. nouze, ohrožující pachatele a jeho rodinn, činí beztrestným pře_ 
drazovam. 

<Rozh. ze dne 20. dubna 1922, Kr II 281;21.) 

Ne j v Y š š í s 'o li d ja·ko soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost státního zasiu'pitelství do rozsu,dku lichevního soudu při 
krajském SO'udě v Jihlavě ze dne 4. ledna 1921, jímž byl obžalovaný podle 
§ 259 čis. 3 tr. ř. spmštčn z obžaloby pro přečin dle čís. 4 §'ll II zakona 
ze- dn'C lí. -října 1919, čís, 568 sb. z. a n, a pr,o přestupek dle odstavec 
prvého, § í téhož zákona - mimo, jiné z těchto 

důvodú: 

Ani zmatek, uplatňovaný s hlediska ,~ 281 čís. 9 a) tr. ř., že totiž obh
lovaný nalézal se jen v nouzi, snad tísnivé, nikoliv však v takové situacI, 
že záchrana jeho a jeho rodiny byla odvislou ien od spáchání trestného 
činu a že tenlo byl 'posledním prostředkem spasným, není odůvodněn. 
No'Ú~í ve smy,s,lu t 2 lit. g) tr. zák. rozumí theoTle i praxe případ koEse 
povinností nebo zájmú, v němž nekJ'Ú sebe neb jiného z těžkého, a bez
prostředního nebezpečí je{Nně tím může zachrániti, že spáchá čin trestný, 
při čemž hodnota statku vydaného v nebezpečí mačl1ě převy~uj,e statek 
o,bětovaný (viz Lammasch, Grundnss des StrafrechY", III. vyda!n, str. 43 
a Stoss, Lehrbuch des 6s1erreichischen Stralrechtes, II. vy~áll1, stc152 
a násl., rozhodnutí z 19. února 1921 Kl' I 601/20). LlC'hevm so:rd Zl:stll 
v tomto směru, že obžalovaný vrátil se v únoru 1920 z vOlenske sluzby, 
že neměl žádného majetku, žádné státní podpory, že nell'a}ez! zaměsl!1ání 
ani ve svém 'oboru ani jakék'oliv i'lné, ač je hlect.l, že ucházel se 'O jakOU
koliv priÍd, této vš",k nenalezl, že se mH stamti o manželku a tři dítky 
ve věku 2, 6 a 8 let, že manželka vzhledem na útlý věkJ<o'sledního děcka 
rovněž žá.dného zaměs~nání ncmčla a žádnému zaměstnání věnovati se 
nemDhla, že vyčerpal všechny své úspory, i úspory své manželky a že 
takto nalézal se v bídě, jíž nezavinil. Když tedy obžalovaný za těchto po
měrů, vyčerpav všechny prostiedky, vedoucí k uhájení existence jehla 
i jeho rodiny, uemaje docela žádného majetku a nacházeje se taktol v ta
bové l1'0m;i, jež těžce Idoléhala naň a jebo rodinu, ohrožovala ho i ji, volil 
poměrně nejméně za:vržitelné prohřešenÍ ]lniti trestním 'předpisům, pak 

'právem uznal nalézací sloud na neodolatelné donucení, neboť pfO' něho 
jedin~Tm východiskem z tísně by-ID spáchání zaD'ovezenéhl? činu, pOlmern·ě 
nejmírnějšího a nehné-ně zavržitelného. 

Čís. 804. 

Předražování (zák'On ze dne 17. října 1919, či •• 568 sb. z. a n.). 
Pleticby podlondným 'Obchodem mončnými 'l'ýrobky státem zabave

nými a předražo'l'ání požadováním přemrštěné ceny za ně. 

O~ozh. ze dae 20. dubna 1922, Kr II 596i21.) 

N -e j vy Š š í sou cl jako s'oud zrušovací vyhověl po ústním líčeni zma
teční stížnosti státního zastupitelství do rozsuctkn lichevnÍho sondu při 
krajském soudě v Uherském Hradišti ze dne 6. kvMna 1921, jímž byli 
obžalovaní Jo,sef S., Marie K-ová a Marie 'Q-ová po'dle § 259 čís. 3 tr. ř. 
sproštěni z obžaloby pro přečin řetězovéh,oi obchodu dle § 11 čís. 4 zákona 
ze dne 17. října 1919, čís,. 568 sb. z. a n. a pro přestupek předražování .dle 
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'~ 7 čís. 1 ,~éhož zákona, a obžalovaný Josef S. mimo to pm přečin pletic 
le § l,~ CIS. 4 C1tovan~ho zákona, zrnšil napadený mzsudek a vrátil' ,h 

nalczaclmu soudu, by Jl znovu projednatl a rozhodl. - Vec 

~- --D-tnr <'> cl y, 

Rozsudek zjršfuje, že obžalovan~' Josef S. pekař ,N k 
v prosmci 1920 od sedláků bílou moukn po 6 K ;a 1 kg" ", na Upova! 
a rohrk tIk ' ze z TI! pekl chléb 

, lY, a o z g bu ď pecen chleba ve váze n, kg nebo 26 "rotlhkt, 
a ze prodaval,chléb po 12 K, rOhlíky po 50 h. O obžalovaných Man' 
~ ,MaTli O-o've, obchod;llcích v K., zjišfuje rozsudek, že pmdával~ 

ale po 13,a 141\:, rohlrky pak pa 60 h, ]ltl čemž z rozhodovacích <1f1,.,.,rl,o,. 
rozsudkovY,eh lze so,ll'diti, že šlo o chléb a rohlíky, napečené on:'" "we 
S~em z one~ mouky, jím nakoupené a jmenovaným dvěma o··bž:,lov".n~,,~', 
~al: prodane. Z obžaloby, vznesené na všechny tři obžalované pro 
retezoveho obchodu dle .~ 11 čís. 4 záJmna ze dne 17. říina 1919 " 
sb. z. a n. a pro přestupek přeodražování dle § 7 čís 1 téhož zák CIS. 
1'0sef"- S-a ~imo to i pro přečm pletich dle § 11 č. 4: ]rchevní sOU~n~b vna 

ovane }lle " 259 Čí~. 3 tr. ř. vesměs sprosti! dle rozsudkových dův~:: 
pro~o, ze dle Je~o nazoru o.bžalovan·ý S. byl jako pekař o'privněn k u 
robe a k prodejI chleba a pečiva, a že také obžalované K-ová a . 
byly jako obchodnice smíšeným zbožím oprávněny chlebem 
oobc~odO'vatr, pročež prý jejich Jednání nezakládá sk~tkové pod~taty 
zov,eho obch,od'u, n?brž je~ přestupek správní. Ceny, obžalovaným za 
~~lebd~ rohl2ky ?o,:ado':.a~ec nepokládá lichcvní soud dle rozsudkových 

u:,o ~}a zreJ~e prer;'rstene, proto, že zisk obžalovaného, S-a byl mím' 
~ ze o ~alovane K-ova a O-<ová, nac! jichž ziskem ve výši až 20 proc y 
JID'0' "sam ,rozsudek pozastavuje, musily pří drobném prodeji . . 
s VBtSI ztr~tou, spOjenou s tím, že se pečivo' poláme nebo neprodá Výrok 
roz~udkovy, pokud jim obžalovaný S. sproštěn byl z obžaloby pr~ pře 'i 
pl~ych, ne~í ': rozholdovacích ?úvo?ec~ vůbec nijak odůvodněn. Zmate~I~; 
~!Iznost) ~tatnrho :oastuPlt':,lstv:, oprraiIcí se o jediný důvod zmatečnosti 
CIS. : a ~ 281 tr. 1'. JC pIne oduvodněna, Stížnost uvádí správně, že v kri
tr~k? dobe n~bYl 'obch?,d tuzemskou moukou voln:í', nýbrž že jí hospod:lřil 
~tat, bylo! ~e~ 1 nanzení vlády republiky Ceskoslovenské ze dne 11 
cervna 1920, CIS. 390 sb. z. a n. mimo jiné i veškeré obilí, nalézající s~ 
v oblaslr Ceskoslovenské republiky, jakož i veškeré mlýnské výrobkY 
z~bav~n~ ve p~ospěch státu a to dle § 4 s tím účinkem, že se zabavené 
p§redmet,J r:esn:ely, am zp,rac?,vati .. ' ani dobrovolně nebo nuceně zciziti. 

em.2 tehoz, vladmho nanzenr byly však zabaveny ve prospčch státu laké 
plodlllY a ~yrohky, uved~né v,5 1, tedy i obilí a mlýnské výrobky původu 
~lzoze':1skeho, JakmIle prekrocIlv hranice zdeišího státního území a to 
1 tI' Jez :e dostaly na území státu před tím, než nařízení nabylo pl;tnosti 
~l ne 1. cervence 1920 se na něm nalézaly. Nesejde tudíž na tom II 'bylo-ll 

; roz~udko,:ých ?úvodú, prokázáno, že obžalovaným K-ové' a" O-ové 
b} l~ znamo, ze olbzalovany S. pekl chléb a rohlíky z mouky tu·zemské. 
l'etreba pak ,vzhledem k ustanovení § 4 vládního nařízení, z nehož vý
JlTn~Y. sta,~ovI §,,5 pouze ve prospěch držitelů zemědělských podpiku a 
mly-~u, b~~~ dolI~ovatI, že se ú?inky zabavení dle onoho ustanovení vzta
hUJI I na ZIV nostnrky a obchodlllky, Jinak k výwbě chleba a pečiva a k ob-

'chOdování těmHo v'ýrobky oprávněné tak, že jim bylo dle § 14 nařízení 
vládY republiky Ceskoslovenské ze dne 2. září 1920, čís. 499 sb. z. " n. 
dovoleno zpraoovati mlýnské výrobly za účelem výdaje výrobků přímo 
spo,třebitelům pouze z příslušných přídělů okresních obilních úřadů a jen 
tyto výrobky spotř~biteli'un ,dále prodávati; podrobné předpisy, vztahujicí 
se ostatně jen na vyrobu a prodej chleba,' obsabuJe, pokud Jde .Q kntrcko.u 
dobu, citované vládní nařízení, jehož § 21 v druhém odstavci stanoví, že 
Ol tom, zda se smí vyráběti a prodávati p'O živnostenskn drobné pečivo 
{žemle, rohlíkY a pod.), rozh-odne ministerstvo pro zásobování lidu, dle 
celkového stavu zásobování. V 'době, o kterou jde v tomto, případě, v pro
sinci 1920, výra,ba a živnostenský prodej drobného pečiva ještě dovoleny 
nebyly. Ve smyslu, § 9 citovaného vládního nařízení bylo· možno opatřiti 
si mlýnské výrobky a chléb pro nesamozásobitele pouze na úřední vý
kazní lístkY na chléb a mouku, p·odnikům žívnostenským a jiným, spra
cujícím mlýnské výro11ky za účelem výdaje výrobků přímo spó1řebi
tdům, pak dle § 14 téhož vládního nařízení pouze na lístky'cdběrní. Těmto 
předpisům a 'Ovšem i zásadním ustanovením § 4 vládního nařízení čís. 390 
Sb. příčilo se tudíž počínání těch, kdož zabavené obilí nebo mlýnské vý
robky opatřo",ali si jinou cestou, než na základě úředních přídělů k tomu 
cíli, by z nich vyráběli a dále prodávali nedovoleně chléb nebo jiné pečivo, 
a stejně i počínání těch, kdož c\lléb neho jiné pečivo takto neclovoleně 
dále prodávali, by! se tak dělo u prov.ozování živnosti či ,obchodu. Tento 
ráz mělo i pnčín,ání obžalovaných, poněvadž šJ.o"\ nedov1olenou vyrobu a 

••. O"",," nedovolený bu'p a pmdej chleba a r,oh1íků, vyrobených z mouky, 
kterou nakupoval obžalovaný S. dle mzsudkového zjištěnÍ'-přímo od rol
níkll, které se mu tudíž nedostávalo cestou úředních přídělů a na lístky 
odběrní. Zmateční stížnost označuje případně tento' způsob nákupu moukY 

.. jako nákup pod rukou, který dO'dával zároveň p.o,čínání všech obžalova-
ných rázu jednánípokoulního. Takovéto. jednání zakládá však jakc>žto 
jednání, které hledíc k poměrům vyvoolaným válkou, vyboČuj.e z mezí 
řádného a wlidníh,o,předpisům státní správy vybavujícího obchódování, 
skutkovou podstatu pletich, předp'okládajíc arci, že bylo zárOveň zpúso
bitým, stupňo-vali cenu předmětu potřeby. Po,jmu úmyslnosti, kterou jed-
nání takové pr-ovázeno býti musí, odpovídá již pachatelov·o vědomí, že 
jedná proti oněm před'pisům, že tedy svým jednáním vybočuje z mezí 
řádného a solidního obchodo'vání a že jednání to jezpůso'bilým, stupňo

.vati cenu předmětu p'Otřeby, Veškeré tylo pojmové znaky pletich vykazuje 
jednání vš-ech .obžalovaných, kteří se, pokud jlde zejména ,o subjektivní 
'stránku jich činnosti, ani nehájili v ten' smysl, že by jim ony předpiSY 
státní sp'rávy o zabave,n.íohilí a mlýnských výrobku a o' omezení, pokud 
se týče vyloučení výra-by a živno,slenského .pmdeje chleba a drobného 
pečiva, nebyly bývaly známými. Moment dodávající jednání všech obža
lovaných způsobilosti, stupňovati ceny předmětů ]Jotřeby, 'SpolČÍvá vtom, 
že chléb i rohlíky vyráběny byly z mouky, mku·pované ohža'lovaným 
S-em dle rozsudkOového zjištění po 6 K za 1 kg, tudíž zacel1u, převyšující 
velmi značně ceny, pro m'ol1ku.-úředně stanovené (pro kritiokolu Idobu naří
zením presidenta zemskésoprávy ·politické v Praze ze dne 17. dubna 1920, 

18-M-3557, čís, .258 sb. z. a n.), následkem ,čehož pak Qvš,em i cena, za 
pnodáván 'byl ,obžalovanými chléb, z mouky' té vyrobený, přesa
stejně značně odhěrní ceny, úředl]~pro, chléb stanovené pro kriti-
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ckou d,obu §em 1 nařízení vlády republiky Cesi<oslovcnské ze dne 2 
1920, čís. 500 sb. z. a n. Je sice pravda, že obžaloba zněla proti uu·zalu.
vanÝ,m K-ové ,a G-ové pouze n_a přečin řetě7JÚ'Vého ~9chodil; než nehledě, 
k .'o,tazee, nym ar~l bezpře,dmetne, nebylo-ll by splse na místě bývalo, 
sbhal! len, pro_pletlchy, bylo vzhled_elIl_1<. ~ }62tr. ř,povinnols.fí licheVlliho 
soudu, obll'ati se i bez podnětu se strany veřejného žalobce otázkou ' 
zakládá-li jednání 'obžalovaných skutkovou podstatu pletich to tím ' 
uváží-li se, že dle slovného znění § 11 čís. 4 zákona o tr~stání 
lichvy je řetězový obchod pouhou odrůdou pletich. Pokud pak jde o 
stupek předražování dle § 7 čís. I lichevního zákona, rozhoduje arci 
ve smyslu § 18 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567 sb. z. a n. Ol tom 
cena zřejmě přemrštěná, podle volného uvážení všech okolností. V ' 
případě dospěl lichevní soud k přesvědčení, že ceny, požadované uo"uo •. , 
vanými za chléb a pečivo, cenami zřejmě přemrštěnými nebyly 
úvahami o zisku, kterého při tom obžalovaní docílili. Postup , 
označiti jako právně pochybený, nebo,f soud při tom úplně 
i prodejní cena, k'terá nabývacích nákladů přespříliš . 
prodateli neskytá zisku nemírného., muže býti cenou zřejmě ' 
tehdy, byly-li zřejmě přemrštěny již ceny nabývací. Z tohoto hlediska bylo 
na místě řešiti .atáozku i v tomto případe, v němž 'U o.bžal. S-a nákupní cena 
mouky, II obžal. K-ovéa G-o'Vé pak nákupní ceny chleba i rohlí,ků 
cenami zřejmě přemrštěn'-$rmi, př-evyšuj'ÍCe velmi značně ceny, ,p;rr~o)b~:~~.~~.' .•• 
a chléb úředně sta !lovené, a dosahujíce také u rohlíků v 
z mouky takto draho nakoupené, výše zřejmě přemrštěné. Bylo O[O,to 
oprávněné zmateční stížnosti vyhověti a rozsudek jako zmatečný 
Č. 9 a) § 281 tr. ř. zrušiti. Ve věci samé rozho.dnou'ti nebylo však 
vacímu soudu mo,žno, jelikož v rozsudku a v jeho rozhodovacích důvodech 
nejsou zjišotěny některé skutečnosti, které by při správném použití zákona 
nálezu za základ položiti bylo, tak zejména neziišfuje rozsudek jednak, 
byli-Ii sobě obžalovaní vědomi způsobilo,sti svého jednání, stupňovati cenu 
předmětu 'potřeby, jednak jednali-li u vyu,žívánimimořádných poměrů vY
vo1aných válkou'. Nezbylo tudíž než vrátiti věc dle § 288 čís. 3 tr. ř. nalé
zaCÍmu soudu, by ji znova prOjednal a rozhodl. 

Čis. 805. 

"Lstivým př.,dstíránim« ,@ 197 tr. zák.) jest i připověď plněni jež sli
bnjící již předem byl odbodlán neplniti, II ponhé nepravdivé tvr;"ni kde 
dňvěra je nutnosti nebo zvyklostí. ' 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1922, Kr I 1007/21.) 

Ne j V"y Š š í s o u d jako soud zruš'ovací zavrhl po ústním líčení zma
teční slÍžu-o'st obžalovaného do rozsudku krajského' soudu v Hradci Král. 
ze dne 1. července 1921, jímž byl stěžov,atel' uznán vinným zločine!" poc}
vodu dle §§ 197, 200 tr. zák. 

D ft vody: 

Zmateční ,tížnost se opírá o. důvody zmatečnosti čí". 5 II ~ a) § 281 
tr. ř. Důvod čís. 5 § 2111 tr. ř. shledává v tom, že prvý ,c,ud neuvádí, v č'em 

lstivé jednání a -předstírání obžalovaného; vytýká, že rozsil dek 
dleŽ"ltOomto, směru nejasným, neúplným a trpí nedo~tatk:m důvodů. Výtk>: 
. \ h' Nalézací sOlld zjišluje že obžalovany lsl1ve, t. J. nepra"llve 
lS~Ud t':rael' v ·ríin~ 1920 civilnímu ~cc>metrovi Karlu J.ovi, že mu Qodá po 
P'C s I • K 'I h • • k d d I 

'" O ,kg hrachu a čočky, na něž si. vyžád.al 334 za o y'. ze vs~' ne ,? a, 
1. b "'1 ani nevTáHl peněz, ackOllV sliboval nejprve, ze dDda znOll dlJ 
an~ z, O~~zději do týdn'e v N., 'pak znova, že dodá zboží v určitý deli do 
3,o.s~i~:ce v B. a ještě před hlavním přelíčením, Ž': vrátí pení~e. !~ozsudek 
h -t'l ·e obžalovaný jednal tak mkohv proto', ze nemohl zbozl sehnatl 
Zl'S 1, Z " , ' . . bh . b b· 10 ného ktelY 
nebo že neměl možiliQsti pell1z'e ,V,r~tttl, - o adi1.O II o za ,~a~ y 'd o 

1
'1 opak soud výsl'ovně odmlta lako neprav vou, - ny rz ze o p-

tvrc.!, , -' d d t' - -I' to b" vylákal čátku neměl úmyslu, 'Úbiednane veCll .o a 1, ~'e mť s, 'Ú ]:11 o 1" -: '-.. 

zálohu. Z uved'enéh'o jest zřejmo, že ro,zsude .zce ~ laksned~ysdo.vuJe, ':1 C~ltIl 
shledává lstivé předstirár:í stě~o:atelovcl; svui ::?,ro., o UV:?~ nUJe na, e~l e 

k 
"m na svědecké vypovedl Karla J-a starslho l mladslho, klere vY

pou aZe •. -- I I '"' lot 
vrátily obhajobu obžalov~.ného. V, cem "bY, SP{)Cl,Vt~ atNvrzetn~ ne dUP n Sl' 
rozsudku, stížnost neVTaV!" Po stran~e ~:recne nar~l1 ,a s 1Z~'OS , ,~~_ J, e 0, c-

'1 •• rávní pomer, nikoltvo trestny cm. Ke Isllvemu predstlTam ~ry se 
.vl nhe

l 
Pda'va' aby,se pachatel vyd-ával za něco jiného, n,ež skutečne lest; 

Vye" o'· -dt'l'dl tomto případě prý obžalo,van? vubec ,m,:eho ?~p:e S 1f'a, J~ ~a v: po~ 
úmyslu, zboží dodati. Avsak Istlve predstlfall'l nevyhleda;ra z,::lastn; 

'o těžko seznatelné lstivosti, stačí, bylo-li jedniní v ,!J0m kt~rem pnpad~ 
lon. b'ly' m k oklamání' stačí z.ejména dle okolností ." pouhe nepravdlve 
zpuso 1 ' - kl· -d··!' o 
hTz,mí, zvláště tam, kde není možno neb asp,on obvy o, presve Cl "1 s~ 
o pra'\Odivosti takového tvrzeni" kde dů,:ěr~, je:,utn~s,jí ,neb~ ::v~kJo.st~ 
Za Is,(ivé předstírání dlužno poklada!t take pnpoveď nelakeho pinem, kd~,z 
slibující hyl hned předem odhodlán neplniti, jak tomu hylo v tomto_ pr!,· 
padě; obžalovaný, 'pov{)lár~?J ,o,bchodní jednatel, slthova,: nepr,avdlv7, ze 
dodá zboží, ačkoliv od pocatku byl rozhodnut, nedo~a!to vydaval se za 
řádného obchodníka, jenž chce dostáti převzate~.:' zavazku -: "...oklall1al 
svými planými sliby záka.zníka, který neměl pncmy t;'u, ned,:ver,o~~tl, a 

se o pravdivc'sti jeho tvrzení. Svým IS!lVym preds~lfamm 
uvedl Karla J·a v omyl, by ho .poškodil na majetku. Ze je~nal v umyslu 
p~dvodném, rozsud'ek zjišluje: p'ouhým ,po'?írání,m tohoto uU;yslu nepro
vádí zmateční stížn,ost materielne - pravmho duvodu zmatecnosh, 

Čís. 806. 

SvJdění Jí n~upoolechuutí povolaciho rozkazu -\§§ 48, 56, odstavec 
'dmhý branného zákona repnbliky Československé ze dne 19. března 19~O, 
čís. 193 sb. z. a n.) nelze se již dopnstiti, jakmile byl branec presentov,an 

a presenční službu nastoupil; přichiÍzi tu y úvahu zločin dle § 222 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1922, Kr I 1071121.) 

Ne j vy Š š í S GI U d jako S1CUd- 'zrušovací zavrhl p'O ústnín: líčení zn;-a
teční stížn-os,( obžalovaného Václava T -a do rozsudku zemskeho trestmho 
soudu v Praze ze dne 28. června 1921, jímž byl stěžovalel uwán vinným 
přečinem podle §§ 56 a 48 zákona ze dne 19. března 1920, čís. 193 sb. z. a n. 
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Důvody: 

Dle odstavce čís. 5 § 281 tr. ř. kárá stížnost ž '. 
a neuplny aže'odpDruje sám sotbě; tyto vady shl ~,ro:s~d7ek jest nejasný 
rozs,udek se nevyslovuje přesáě-am'ČTfě-6- tom- byel fV; s lt~IJOkst-y tom, že 
since 1920 k vojenské sluz'be' v Praz ,- 1 ran· lse S. 13. pro-. k' e 'P r e sen t o v ' ''j' . 
]a ym účelem a jakým způsobem byl povolá . a:, Cll mc,. ~ za 

. rozsudek odpomie, zjišťuje nejprvé, že Prar:;iš~~ t' dale ~ tom~ ze si 
13., prosmce 1920 službu vojenskou v Praze a hned . n a s ,o' u p II dne 
d,vema branci p' o u k a z, aby (nastoupili) d' r potom, ze dostal se 
I. a tam se u vo' . k"h r " o le 1 za vOlenskou službou do 
nosti dlužno dáti j~~Spl~a~~~evlt~lstvl ,do 16. prosince 192.0 pi:ihlásili. Stíž: 
vnitřním rozprorem Obě vady somo:' ze.,rozsudek Jest nelasnym a že 

'k .. , p ClvaJl v tom že z rozs cik . 
ves ern pochybnost zře "ma d _. ' , II II nenl nald 
v Praze či měl ji nastou'~iti ie~r~e n~s.i?u~~ ~ra~!iŠek Š. pre,se.nční službu 
stupuje jen jednou nemohl " Š t·. neva z se presencm služba na
otázku viny má okol. . Jl .• nas OUPIÍ1 po,s,tupně v Praze i v T. Pro. 

~a;~ ad~Uvha'Yd' e'no'1~sktav,e~,o)1tr:nlr~~~~t~~ek~;:(~~u~~;f.e~h~~tr;~~~~a~!~o§§r'o4z~ 
nemu ne ze se JIŽ dop ťť . k '1 tován a presenční službu " -' v us 1 1:. Ja nu e byl hrane_c p-resen-

P~ivoditi rozhodnutí, pro n~.~~oa~~~~::~~ ~~í~~~,k~,::y~knu:é, vady.~emoh?u 
predpokladem pro uplatň,o'vání o ravné V',:!Sl o, coz je zakladním 

. vaného. Stížnost stOjí totiž na stal;o isk h~ psostredku . se strany ·oMalo
v Praze, že byl 13. prosince 1920 ~e ll't ze, . na}toupI! vo~ensko,u službu 
nemo'hl býti p o svém zařazení (1: senovan a ze J~ko za ,razeny branec 
činu dle I§§ 48 a 56 druh' ods a " ~rosmce 1?20 ve cer) predmětem pře
stížnost s hlediska Čís 10~' 281 t t ve~,. br?,ni zak. vTellt,~ náhled uplatňUje 
(třeba bezvýsledné) z~řazeného ;;a~" P~l ďom vsak prehlíží~ že svádění 
konala již vOjenskou ř' h .' ce, e yosoby vOjenske, která vy
kládá z I o čin dle § g2~s~ ll, ~k n~u'Posleclm~~í vOjenského rozkazu, za
branec Š.po svém zařaz 'nr., z(a _. t ton~to'l pnpao'č zjišťuje Do'zsudek že 

e 1 nd" oupem sU'žby v Pr ) d t ' 
_ rozsudek praví neodb' k - aze I os al ro·zkaz 
branci do T. za vOjensko~r~fu;~~~' az« - abY,údjel s jinými ještě dvěma· 
u příslušnéhol vOjenskéh() velitelst ~ 6~~ sle pn~laS11 do 15. pf'OIsince 1920 
ního sdčlen, B-ova, že má jeti (dleV~ 'h

za ov~nem)u bylo známo z vlast
d~ T., II př'es to ho úmyslně přemlo ane I o ~o." (azu za vOjenskou službou 
neh? ,služebního rozkazu úmyslně u:c~' I~/ ~a 10jnu nCJe~d,11, tedY,da
zldraha neb úmyslně 'opomene v ko a?' ~. , so a vOJe~ska, ktera sOc 
se zloČÍ>nu dle' § 149 tr. zák '" . id n.h dany rozkaz sluzební, dopouští 
dopouští se zločinu dle'§ 222 ~~I'~ák 0/ ~,to,~u: sv~~í, třeba bezvýsledně, 
paďený rozsudek z ' " yc aZI- 1 tudlZ v tomto' případě na-

. nebyl Š. preserit'OVá~r~~;ak1:d~3 pro obžalo,:an~h? pří~nivějšího, že totiž 
teprve dne 16. prosince 1920 v !rosm~?'dni~.rz zevmel býti presentován 
ného, aby Š. na vojnu vůbec n'e',~' ~ s tl a -'.1 v premlouvání obžalova
uposlechl vůbec a zvláště ne d ~}dll; tedy aby ?ovolacího rozkazu ne
se končila 19. prosince 1920 _o tn dnuvp~. uplyn~!l staucNené lhůty, která 
může si 'obžalovaný stěžovati p~uz~ pre,cm ~le '~iŠ: 59 a 48 bran. zák., ne
křivda. ježto, kdyby byl soud' e

h 
,se I mu tlm!o posouzením věci s,tala 

op.jrá zmateční stížnost, že se ;;;'~e~e z ~rrh~ alte~nal1vy: o kterou se 
by) by přišel v úvahu trestný čin mnaoc;e~ at~ .. !le I? IPr'Ůsmee v Praze, eZSI, nez d'erým byl uznán 

• 

obžalovaný vinným, totiž zločin dle § 222 tr. zák. Předpokla-dem zmateční 
stížnosti obžalovaného jest však, aby zde byla mo'žnOost, přivoditi r'o,zhOod
nuH pro o-bža}ovaného příznivějŠí. Této možnns,tl v tomto pHpad~ ncni, 
pročež nezbývalo než zmateční stížnost jako neodůvOodněnou zavrhnouti. 

Čís. 807. 

Výrok k nováčkům, že nemusí narukovati, jest »naváděním« ve smyslu 
§ 56, odstavec druhý, branného zákona repnbliky ČeskOslovenské ze dne 
19. března 1920, čís. 193 sb, z. a n. 

{Ro.zh. ze dne 21. dubna 1922, K:r II 722i2J.) 

Ne j vy Š š í s 00 u ď jako soud zrušovaCÍ zavrhl p'o ústním líčení zma
teční stížnos,t obžalovaného do rozsudku krajského soudu ve Znojmě ze 
dne 20. srpna 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem dle § 5ó 
odstavec druhý zákona Ze dne 19. března 1920, čís. 193 sb. z. a TI; --

mimo jiné z těchto . 

důvodů: 

Po stránce formální vytýká stížnost, že výrok nalézacího soudu jest 
co clo rozhodu,jících skutečnmtí nepřesným, ježto prý zjiŠluje. že stěŽOo
vatel se vyjádřil, že rekrutí nemají, po případě že nemusí d1ée 12. října 
1920 narukovatí, kdežto ,s,vádení k nenastoupení presenční služby možno 
spatřovati pouze ve slovech, že ne ma jí narukovati. Vytýkaná 'nepřes
nost _ čímž míněna asi nejasnost - nedotýká se "ozhodují~skutečnosti. 
Přečinu dle §, 56, druhá .věta ll. odstavec, a § 48 branného zákona se do
p'ŮuMí, kdo' _ byl i bez výsledku - navádí o,dvedeného brance. by ne
uposlechl povolávacího rozkazu k nastoupení presenční služby do, tří' dni! 
po uplynutí .stanovené \hUty. Stížnost jest na omyiu, majíc za to, že výrok, 
že rekruti nemusí narukovati, není naváděním, a tb prý proto', že výrok 
tak'o,vého znění není projevem úmyslu mluvčího. zdržeti brance 'Ůd naru
kovárrí, nýbrž pouze prv,jevem 'Osobního mínční, který kdokoliv muže co 
do jeho správn'o'sti přezko·umati, zvláště připojuj·e-li mluvčí hned důvody, 
jak to učinil stevovatel větou, že dle jeho informací . nasto1épení služby 
závisí na spIn'ění určitých požadavků politíckých. Určitého, nepochybného 
pfioj;evu, že mluvčí chce a k tOrm~ll' radí, by jiná osoba nazmi.čeným j,Ím 
způsobem jednala nebo se zachovala, vyžaduje p'o'jem vybízení nebo vy
zývání. Pro p'Ůjem navádění stačí, vyvolává-li mluvčí - byl i neozna
čoval výslovně určité jednání neb opomenutí jiné osoby za výsledek jím 
chtěn'ý _ jinak i v této o.sobě pohnutky a po,dněty, kteréž účinkují nebo 
mohou účink'Ůvati na vůli léto osoby v ten směr', že se rozho'dne pro jed
nání neb opomenuti, o které mluvčímu jde. Výrok, že rekr'lttí ne m u s í 
nastoupiti- vojenshlO'u službu,ohsahuje v sobě tvrz.ení, že rekruti op'Ůme
nutím, službu tuto nastoupiti, neporuší žádné povinnosti a že tedy nedo
pustí se ovšem ani žádného trestného' činu. Tento, výrok tudíž pusobí na 
úvahu rekrutů o této otázce ve směru právě uvedeném, pročež dlužno. jej 
pokládati za nebezpečnější a následkem toho trestněj.ší č.in než prosté vy
bízení nebo vyzývání rekrutů, by vojenskou službu nenastoupili, nebo! 
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~oto vybízení '(vyz~~vá-ní) přenechává osobám, vůči nimž se ,stal'OI, 
uvahu o tom, zdali opominutí, k nčmuž jsou vyzýváni nebo vybízeni 
nává se s předpisy zákonnými a zdali tedy může býti stíháno ' 
čili nic. To platí zde tím více proto, že výrok, o nějž jde, učinil 
důvěrník -ok[e-Snih.o.....h!Dl~P--O-rljJ:ské.lw--S-Po.lku-,- --tud~ž- Bs·oba,' -j', )jiz.t~íl'Zenii-'110lLlLč 
rekruti pokládati za správné. By·] tedy n a vádě ním zejména i 
stěžovatelův, že rekruti nemusí narukov.ati, zvláště, bylo-li stěžo,,"'>~L .. , 
připDjeno: »až do splnění určitých politických poi"adavků po,slancu 
meckých", jak rozsudek uvádí, po případě, že dle informací 
vých na rukování závisí na splnění určitých p'o'žadavků 
stížnost uplatňuje. Nebot takDvý projev vzbuzoval v mysli branců 
dle rozkazu voiens.kého- úřadu měli nastoupiti službu dne 12. říjn~ 
nředs!avu, že p'Ovinnost, nastoupiti službu vOj,enskou, nastane 
mecke 'Odvedence teprve, a,ž bude vyhověno požadavkům, 
po'slanci, v zájmu nároáu těchto branců Jím volení, tedy vMci 
Ježto tudíž pojem navádění naplňují při správném výkladu L",'U'IIa 

slova, že rekruti nemusí narukovati, tak i výzva, že n:emají 
jest hez významu, zdali výrok stěžovatelův zněl tak r;eboonak. 
kané nejasnosti ve výroku soudním tu není. 

Čis. 808. 

1\ dokonáni podvodu i(§ 197 tr.zák.) se nevyhledává, by dokOnáno 
podvodné poškozeni ve smyslu hospodářském.' Pokud lze vylouciti, z 
nánl pachatelova způsobilost, přivoditi škodu. 

(R'D,zh. ze dne 22. dubna 1922, Kr II 606/21.) 

Ne j v y Š š í s o u cl jruko soud zrušovací vyhověl po ústním ličení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do r'o,zsudku krajského soudu 
v Mor. Ostravě 2ie dne 10. července 1921, jímž byli oMalovaní Vítězsla'! " 
G. a Josef B. sp-roštěni dle § 259 čís,. 3 tr. ř. z obžaloby pro zl·o,čin pod
vodu dle s§ 197, 200, 201 d) a 203 tr. zák., zrušil napadený rDzsudek a 
vrátil věc nalézaCÍmu wudn, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Skutko,vá zjištění nalézacfho sor;du JSOU nanejvýše kusá a neclosta" 
tečná, takže jimi skutkový děj vůbec ijištěn není. Ze spiSŮ vyplÝvá tento 
skutkový zák1ad trestní věci: Ohža]<ovaný V. O., který byl v kritické době 
zaměstnán jako úředník komisionářské a jednatelské firmy M~, navedl 
dřívějšího úředníka J. B-a - toho ča.su nezaměstnaného, úplně nemajet
ného, - aby pod falešným jménem nabídl zmíněné firmě vagon luštěnin, 
že obdrží patrně zálehu nebo část kupní ceny a že pak z loho' část dá 
O-,o·ví. B. šel skutečně asi 30. března 1920 ke zmíněné firmě, předsta,vil se 
jako Jaroslav D. a nabídl fIrmě ke koupi vag·ou luštěnin řka, že jej má 
na nadraží ve V., a přeclkládaje nákladní list, dle něhož vagon luštěnin 
z V. odešel. Ell'gen P. (společník firmy) chtěl, aby se přesvědčil, zdali 
vagon je již v P., telefonovati; O. Se nabídl, že to zjistí u známého úřed
níka na nádraží v S.; jel pak - dostav na cestu od firmy 20 K - do S. 

., odal po návratu firmě {ncpravdivo,u) zprávu, že dl~ tel~f01;ickéhQl sdě
,I P t" a "~dl'az"l v P firma dala na to U-OVl zalohu 100 K 1 lÍ vag,clD s Ojl TI ""Ci. " " ," ' _. M 
el t ,. 'edl'tl'v Moravské agrarm a prumyslove ban.ty v . na 
n ces ll, a"r ~ . . ? d b 19"0 d P 
I' 00 K a dva nákladní listy a nařídila mu, aby Je]". u na~" ,?., 
9~~9vial urn1- zbuž5- a dal d,omnělému D-?vi akredltlv. Oba obzalov~Ul l,:::11 
P P. G. šel téhc,ž dne k iitiálce zmí~éll'e b~anky '! P. ~/tal se, zdaltd?se~ 
ct.~ k' d·t·v Ila 90000 K- ředitel hl1alky pnsvedcII a zadalO-a, aby pred jlZ a I e I I ' ., ". I -t- . ), O k 

~'I dokumenty (totiž podací list nakladm na jeden vagon us emn, . ~a 
IO~1 ~ I pod-etikaje, že přijde později. B. uleklluv. se prý tak vyso~eho 
o ese, htěl' prý o věci nič-eho už věděti a odelel z P.; am O. mce)to 
°dbnl~~lsu, unz-ecnezařidíl. Nalézací soud spmsti! oba obžalované z obžaloby, 

a SI 1-0 'h d" I _. d odu dle ,c.dané na ně na základě tohoto skutk!o-ve"O Cle p~oz,ocm p~ v 
.~§ 197 200, 201 d) tr. zák.; zmatečlll strznOStl verellleho o?'zalobced.o 
~ohoto' spr-c-šlujícího vÝl"oku nelze upřiti oprá~něnostl., Dl:, nahledu nale-

'j oudu nepřekročila činno'st obzalovanych mezI pnpravneho led-
zaCl 10 s 'O b k P ~, dal . , . I'k - dle ziištění nalézaclho soudu - . u an y v . ne za nanl, je , -0-" - .... ,,- - I b' I . ' 

, ny' brž pouze se tázal zda u akredltlv JIZ dose • a o za ovam arTIl ne-
penez" ', ... h~ d" • ballkou , dl "I' duplikátů nákladních ,listu - prol! jlC z vy ampemze pIC Ozll .. , dVl t·) t k 'I' t' , Vl vyplatiti ani se nePIJ,kusili vybotovltr \pa e a 1 a ove IS m,. 
me Y se -, " . ~,' § 81 
N ~ . Ol ten je _ jak stížnost právem vytyka z duvodu CIS. 9 a) u 2 . 
tr~zř.naz právně mylný. Dle § 1?7 tl'. zák. d-D'PO,u'štíse podv~odu, kd~ lstI
vým předstíráním nebo 'jednámm ---: a. takovym, l~ :; pnpadech § ,,20~ 
lit. d) tr. zák činnost rázu tam n~z.nac:,neho -:- uya-dl n~k~ho. v {)myl, jlmZ 
tento nebo jiná osoba škodu trpetl ma; dle lasneho znem ~~kona lCv tedy 
podvod dokonán, když a jak.mile omyl ---: pachatele,m za uc.elem, ne~ohc' 

~,k dl·tl· u'myslne vyv,olany - v osobe oklamane vzmkl, nelze proto po·, 'O , ,v • b "" t I 
skutloovou podstatu dokonaného podvodu pozadovah, a Y lIZ llas a a r? -koda k niž konečný úmysl p·achatelův směřoval, a nelze ,pa,to s hle

d~:k~ poj~U 'dokonaného podvodu rozeznávati, ~ylo~li .nebo v:,e.bylo'-h pa: 
chatelem _ uvedším jinou osobu v omyl a svedSlm jl hm ~ cmu~, k lllmz 
by bez tohoto omylu nebylo došlo - předsevza!-o. take vse to" ~eho. bylo 
~ mimo činy oklamané 'Osoby - ješ·tě zapotřebí, aby zamysle"a pa-

, h telem škoda byla uskutečněna; není! k dokonání POdVDdu ve smyslu 
~re~lního práva zapotřebí dO,]Qouání po,dvodného ,poškození, ve, smyslu 
ho-sp.oelářském. V této trest,ní v,eci směřoval úmysl 'obža~o::,anych K tom~: 
aby lstivé jejicb předstírání -(B-·ovo:, že ,má vag0t; IU'~~el1l1l na prodel, 
O-Dva: že vagon luštěliin, B-em nablzeny, le na nadrazl v ~ P.) vYv,olalo 
ve firmě M., pokwd se týče jejich společnící~h klamnou. preds1;avu, 'P!O 
niž měla firma uv,oliti se k činům, jimiž dle umyslu obzalovanych mela 
bÝti firmě způsobena škoda a obžalovaným zjednán užitek. Po~vod, obž~
lovanými na firmě zamýšlený, byl tedy ve smyslu § 197 tl'. zak. dokonat; 
tím že činy obžalovaných u firmy ,(u jejích společníků) vzmkla kl~mna 
představa že jest jim v osobě B-ově w činiti s řádným obc:hodlllkem, 
který nablzené zboží má p'o ruce a poctivě je prodává. CO P?' tomto,·r,ka
mžiku nastalo nebo nastati mělo a mohlo jednak se strany lHlny, aby se 
zajistila proti případnému1feplnění kupní sml?uvy do:nnělým, .Jar-o-~la::em 
D-em a se strany obžalovaných, aby ve SVUJ prospech rcaliscva.I ClilY, 
firmo~ z klamné představY předsevza té, netýká se již 0tázky, zda byla 
firma za účelem poškození v omyl uvedena, nýbrž otázky, zda nastala 
škoda pachatelem zamýšlená, jejíž vznik je však pro skutkovou podstatu' 
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PO~VOdlľ b,ez vý zl1
v

amu. Skutečno,sti, obžalobou v souhlasu s J.oznáníll~ 
?~~,alov~nych a sved~a f':ugena P-a ~platňované a shora" ytčen6, pouka
ZUjl t~d} k dokonanemu podvodu, mkoli - jak nalézací soud myln' 
to~a -;- k 'pouhému jedn,ání přípravnému. Důsledkem mylného ná~o~~ 
nalezacrho ~.~',U-d~ __ 9? do :otazk;. Z~fL."gn.n:Ds_LC)JJž.alovan:{Tch je dokonan}'m _____ _ 
~odv?dcm CI~l m:, Jest, ze !,wlezacl soud· uvažuje o jednání obža!tovan:<'ch 
Jako o po,kusu, predsevzatem prostředky nezpůsobil<'mi N'ez' l'''luak .-t t d I'" I' ,., . , J JSOU 
yo a Sl llva ly nalezacího soudu jak stížnost práv'o'u \'yt'<r~{6 t'l' dO 'd~' . ) ~ , "J oJ 1" Z e 10z 

. uv,o: ~ C1S. : ht~ a ~u 281 tr. ř., právně chybny. Lstivé předs:íráni neb~ 
Jednam mUSl <Q<vsem" a~,:: byl'o ?řičítán.o jako podvod, býtí zpúsobilé, při- _ 
v~d~tI, pachatelem zamyslenon skodu; POjmu lstivého jednání nebo před
stJran: ve s~yslu § 197 tr. zák. nelze podřaditi čimJOst, která je vše
obec~e n~zpus~hIlou, a?y přivndila ško.du. Avšak tato nezpúsobilost musí 
vyplyvatJ ze vseo?ecne povahy lstivého předstírání ncho jednání samého. ' 
n:loohv z ~'Onkretmch okolností, za ja;kých bylo klamu použito: způsobilost 
pnvo1d1tl sk?du, lze tedy vyloučiti jedině tehdy, je-li činnost p"chatelov~ 
sa~a. o s'Q,be - n~hledíc k zvláštním 'okolnostem případu, () nějž jde, ze
Jm,e?a .~ neobvykle snad opatrnosti 'Osoby oklamané -. taková že jí za
myslena ?~chatelem škoda v žádném případě, za žádných uk~lností na
statI n.emuze. O tom, že takovéto nezpůsobilosti v této trestní vecitu ne
b~I,~" ~e n~cpak všeobecně činnost rázu, jakého bylo lstiv" jednání a před
s~lrallI ?bzalovaných, je způsobilá, šk~du na majetku .oklamané osoby 
p:lvod11I, !;elze pochybovah; neJSOU vzacny případy, že obchndník kte
rem,u ZbDZl se ~abÍzí, zajišťuje si,_ zbOŽÍ, než je přejímá, předchozí~ ho
tovym za?1accnJm aneb aSP'cúzávdavkem anebo vyplacením části kupní 
~~ny. S tI:?to poslednějším zcela obvyklým účinkem nabídky zhoží po
~ltal: 1. obza!ovaní; .vždY! udávají, že O. navedl B-a k nabízení zboží 
f1rmo, ~ka, .ze obdr.zí '~~d fi~m~ patrně zálohu nebonejakou část kupní 
ce?!. K ZPUSObllostJ, pnvod1Í1 skodu, poukazuje 'ostatně také skuiečnost 
JeJ1~ o'P?~.enuti nalézacím soudem stížnost právom vytýká i důvodu čís . .; 
spra,"n~ ?lS. 5 ,§u 28~ tr. ,ř.,., totiž že firma M~ da<1a O-ovi 20 K za účelem 
vypatralll, zdan n~~lZeny Jl B-em vagon lustěnin jc na dráze, a 100 - l( 
na .cestu d? P. za ucelem převzetí zboží, že tedy firma následkem omylu 
obzalovanyml ,\y::?laného, ~ěla výlohy, ji poško'zující. Že firma ani zá~ 
lohy ~eda,]a, a~, ,castJ okupm ceny hotově nevyplatila, naopak - z opa
tr"nOSÍl ~ebo ~ J~neho duvo~~- podmínila vyplacení 90.000 K předložením 
naklad~lc;h h~tu, JSO~ zvlastn'í skutečnosti, pro ktere lstivé předstírání 
a Jednam obzalovauych, jina,k všeobecně způso,bilé,aby p<ŤÍvodilo' škodu 

. v ,tomto k?nk:e,rnír:'případ~ minulo se účinkem, obžalovanými zamýš,]e~ 
nyn~:. ~pr?sťUJlC1 vymk nalezaciho soudu', vycházeje takto z-nesprávného 
pouzlt~ z,"kon" ~, jsa neúplným C'O' dn zmíněné l'o,zhodné skutečnosti, je 
zma!ecn~m dle CIS. 9 hl. a) a Č. 5 § 281 tr. ř. a bylo jej prMo zrušiti. Poně
vadz neuplnost skut~o.vých, zjištění v nalézacího soudu 'nedovoluJe. abY 
b~lo rozh?dnu~o, ve veC1 same, byla vec vrácena nalézadmu soudu k opět
nemu pmJednam a rozhodnutí. 

Čís, 809. 

Nebezpečné vyhrožování ve smyslu § 99 tr, zák. či a provokace? pouhé vyzváuí 

• 

Výhrůžku Zlýri1 nakládáním možno spatřovati i v konkludentním jed. 

nání l>achatelf., 

(Rozll. ze dne 22. dubna 1922, Kr II 676121.) 

N -e- j"V Y -š š í s o II d jako soud zruŠ'olv,ací za vrhl pc: ústn·ím iíčeul zm'a
teční stížnost obžalovaných do fClzsudku krajského soudu ve Znojmě ze 
dne 23. července 1921, jímž byli stěžovatelé li'znáni vinnými zločinem 
veřejného násilí ve smyslu § 99 tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodú: 

Dle čís. 9 lit. a) § 281 tr. ř. do'v'ozuje stíŽMS!, že výkřiky stěžo,vatelii 
nebyly výhrůžkou, nýbrž pouhým vyzváním a provokací a že nebylY 
způsobilé, vzbuditi důvodn.ou obavu. Netřeba řešiti otázku, zda šlo o p.ou
hnu demonsraci a nikohv o výbrů;!ku v případě, který uvádí stížnost a 
v němž stávkující sklepníCi ve V. přišli před místnost svého zaměstna
vatele, má'vali holemi, vytloukli okna a riadávali. Přehlížít stížnost, ze 
stěžovatelé nejen tloukli klacky na okna a na dvéřc a nejen nadávali, nýbrž 
i křičeli »phjď sem, ty český havakle, český pse, stará babizno, vydej ho.« 
Nezáleží na tom, mohlicH ;slěžclvatelé úmyslu, vybrožovati učiteli M-ovi 
ublížením na těle, dáti zřejmější výraz, rozhodným je pnuze, bylol-li 10, 
co řekli 'a 'u'ČÍnili _ výhrůžikon. Správně podotýká nalézací soud p'o této 
stránce, že pro pos,auzení, je-li tu výhrůžka či ne, nerozhoduje po,uze do
slov pmjevu, nýbrž význam, jaký mluvčív něj vle'žil a jaký mu musí býti 
přiso,uzenosobon, jíž bylo vyhrožováno. Výhrůžka, t. i. opověď, že rnluvčí 
zpusobí jiné osobě zjo, může se státi také skrytě projevy nebo činy kon
kludentními; zamýšlel-li mluvčí svýmpr,c,jevem a mohla-li 10soha, jíž 
proje,v svědčÍ, v něm shledávati takovou opověď, dlužno posmovati d~e 
okolno,s,tí,projev· doprovázejícícb. Nutnol pak ku zvláštním 6.kolnostem 
případu přihlížeti neloMk,c, - jak stížnost mylně za to ma - jen ohledně 
způsobilosti, vzbwditi dúvodnou obavu, nýbrž i ohledně otázky, je-li projev 
oipovědí zla či ne. Správně proto nalézací soud p·ři posuzování otázlOT

, 

b'yla-li tu výhrůžka, přihlÍŽ'el k tomu, že stěžovatelé bylio,zbr'odeni klacky, 
ž,e kla,cky házeli do dveří, že bylo tlučeno současně na dvéře i o:<ua, že 
výtržnost se ndála v noci a že trvala po celou čtvrt hodiny, což vše na
svědčovalo pravdivosti dřívějšího do!znání Řeho'ře Seh-a, že stěžovatelé 
chtěli učitele postrašiti. výzvy, aby učitel z. dDmn vyšel a aby jeho do
mácí paní ho vydala, nepřip,ouštěly a nepřipouštějí vzhledem k uvedeným 
okolnostem jiného závěru, než že stěžovatelé svými výkřiky opověJe!i, 
že plcužijI klacků ku zlému nakládání s učitelem, jakmile se objeví mimo 

. dúm nebo jinak dostane se do jejich ru'kon a ta,kto způsobí mll ubližení 
na těle. Závěru o způs,obilosti této výhrůžky, vzbuditi důvodnou obavu, 
nebrání oko,ln'Ost, že učitel M., jemuž bylo vyhrožClváno v době výhrilžek 
_ což stěžovatelé nevěděli - nebyl ve svém bytě a že se teprve za ně
kolik dnů O,0 obce vrátil. Nezáleží na tvm, zdali mu příběh byl vylíčen 
způsobem přehnaným, totiž'že se sběbla tehdy celá obec. I kdyby mn 
byl příběh vyličen správně též ohledně 'llOčtuvytržníků, bylo mu ve vý
tržn,Q,stech, lel které j;de, viděti výr,az nepříúlě, zášti německého obyva
telstva viJ či české škole, jei'ž správcem byl a obávati se, že tato nepřízeň, 

II 
i 

li 

• 



zášť vybije Se v násilnostech proti jebo osobě. Bylo am pak obávati se 
násilností tím spíše. že věděl, že i v blízké obci M., český učitel 1\:. byl 
těžce poškozen na těle a to z pohnutky podobné, totiž z nepřízně ku 
tamnější české škc.Je; nemohl! učitel M. počítati s odstrašujícím účinkem 
trestú, výtržníkům z M. uložených, kdyžtě tyto hesty v době, " niž jde 
v té to tl"tS-lll1 ----v-č-et,--:i~~ietty-~neb-y+y_;_Že-při----~l--- po-- t1ft-vrahl ---učitel-e--- rvt 
do obce L. ničeho proti němu podniknnto nebylo, nezbavilo' výhrůtky 
o něž jde, zejména první noc a první den, působivosti, a llevylučova1:~, 
obavy učitele M-a, že týmiž nebo jinými obyvateli obce bude pr'Vní pří
znivé příležitosti použilo ku zlému nakládání s ním, a nečiní proto také 
bezdůvodným strach a nepobo'j, v nějž byl učitel M. sdělením o výhrůžkácb 
stěžovatelů dle svého wdání uveden. Nelze pmto spatřovati právní omyl 
v tom, že nalézací soud shledal v projevech stěžovatelů výhrůžku ublí
žením na těle, způs'obilou vzbuditi důvodnou oba'V'u. 

Čís. 810. 

Předražování (zákon ze dne 17. řijna 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Poměr skutkové podstaty přečinu dle čís. 3 §u 11 iich. zák. ke skutkové 

podstatě čís. 4 téhož §u. 

(Rozh. ze dne 24. dubna 1922, Kr I 633/20.) 

Ne j vy Š š í s 10' U d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
'teční stížnos! o,bžalo'vaného do rozsudku 1ichevníhosoudu při zemském 
trestním sOEdě v Praze ze dne 24. června 1920, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným přečinem dle § 11 čís. 3 zákolUa ze dne 17. října 1919 čís. 668 
sb. z. a n., lopravil však rozsudečný výrok v ten smysl, že obžalov,aný 
jest vinen' přečinem nikoliv dle § 11 čís. 3, nýbrž dle ,§ 11 čís. 4 zákona 
ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. --,- mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Důvled § 281 čís. 9 a) tr. ř. shledává stížnost v tom, že schází tu úmysl, 
hnáti ceny do výše, tv,ořící nezbytný pojmový znak trestného činu §u 11 
čís. 3 lichevního zákona. Budiž připuštěno, že, jakkoH nalézací soud do" 
rozsudbe'vého výroku tento zákonný znak uve,deného přečinu pojal, v dů
vodech clelvozllje přece je,n, že jednání obžalovaného bylo z p li s o b j 1 é 
k tomu, aby cena p,latiny byla stupňe,vána do výše. A ač ani s hlediska 
§ 11 čís. 3 Hch. zákona nelze požadovati, by nákup předmčtů potřeby 
děl se jedině výhradně za tím účelem, ahy ceny předmětů potřeby 
hnány byly do výše, přece v důvodech jedině zjištěná z p ů s o bil ,o s t, 
aby cena platiny byla stupřl'o"lána do výš,e, nemohla by u'znána býti sama 
o whě postačitelnon, aby tuto snbjektivní známku skutkoNé podstaty 
opodstatnila. Právě z toho důvQldu dop,lněn byl dle motivů ku ds. naří
zení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. (výnos min. spravedlnosti ze 
dne 17. dubna 1917 čís. 17 věstn.) dřívější předpis § 21, čís. 2 cís. nařízení 
ze dne 21. srpna 1916, čís. 261 ř. záik., předpisem čís. 4 i§U 23 cis. nařízení 
z, roku 1917, převzatým do-slovně i do n'ového lichevního, zákona, aby 
i ty formy pletich, kde pr-okázatel'na jeM jen způsobilost, aby cenaplatillJ 
byla stupňována do výše, byly zachyceny. Trest při všech formách trest-

'ho X'nu dle §, 11 Uch. zákona je totOŽ111TJl1, V tomto případě alespoú ellt-
ne. Cl . < . v < II v' 3 l' 1 ' 
ViC'dy rozsudečné hoví spíše, předpisu, ~~ ,11 čís; 4, ncz '~ ~lS;. Je 1,: ~,a: 

k 
zJ"išťujíce neoprávněny, z meZI zako·nneho obchod-ovam VybOCUjlCl 

ona, , "1 d 1"1 d' t d <tup obžalovaného při náku'jlu platmy za uce em a SIlO pro eJe, e Y 
pOv l' bit - , štění se do, pletích a způsobilost, aby cena p atmy ya s upllOivana 
pou . b' d dV dV

' 'k tk -- d --- ---,s:'-še- Jelik!ož, stěžovatdi, byť i p-Qeny enym sna po ra enlm s II li 

p~/předPis, § 11 čís. 3 lich. zákona ujma' se nestala, stačí přijíti 7:mateční 
stížnosti potu'd vstříc, že se rozsudek, Jak shora uvedeno, opraVUJe. 

Čís. 811. 

Podvod neoprávněným braním vyživovacího příspěvku za války. 
UstanOvení § 187 tr. zák. nelze použíti při pOdvodll. 

(Rozh.ze dne 24. dubna 1922, Kr I 230;21.) 

Ne j'V Y Š š í s o II d jako. soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalované do rozsudkiU' krajského soudu v Jičíne ze dne 
9. pr,o!since 1920. jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem ]Jod
vodu pOldle Si§< 197, 200 tr. zák. 

Důvody: 

Domnělý důvod zmatečnosti dle čís. 3 provádí stížnost tvrdíc, že mz
sudková zjištění založená na přiznání, po,daném manželem obžalované 
hemí správě v h. dle nichž úspory obžalované za léta 1912-1915 činily 
25.000 K, v obchodě pak se přijala v roce 1917 22.009 K, v roce 19~8 
12.600 K, nwdpovídají pravdě, načež, dlovolávaHc se predJli;u § 3 tr. r.:_ 
jakOŽ i ustanovení § 258 tr. ř., dovozuje, že bylo povinností soudu z mocI 
úřední jednaik objektivně zjistiti, (otiž prováděti dúkazy v tom směru, jaké 
bylo jmění obžalované a jmění jejího manžela a kdy jtnění toho, nabyla, 
jednak přezkoumati správno1st onoItů přiznáníjejí~o manžela·

v 
Netřeba 

doličo'vati že těmito námitkami neprovádí ~s{ížnost duv,odu zmatecnostJ dle 
, čís. 3 § 281 tr. ř., který je dán p,ouze tehdy, byl-l± při hlavním přelíčení 

porušen neho, zanedbán některý předpis, ,jehož dbáti zákon výslovně pod 
zmatečností předpis'uje. Předpisy ty jsou pod čís. 3 § 281 tr. ř. jmenovitě 
uvedeny ustan,ovení §S 3 a 258 tr. ř. mezi ně nenáležejí. Bylo výhradně 
věcí. obiallované, aby sloudu navrhla dúkazy o tom, že obsah přiznání 
j.ejího manž'ela neodpovídá pravdě. TollO obžalovaná, jak nepřímo, sama 
stížnost připouMí, neučinila, nelze tudíž činiti soudu výtky, j~-li říz;:ní, jak 
'vrdí stížnost neůplné za žádnýcb oko'lností nelze vsak z teto neuplrroslt 
doV'ozovati z~atečnost p,o,stupu nalézacího -soudu dle čís. 3 § 281 tr. ř. 
Uplatňování téhož dův'Odu zmatik'u nelze dále spatřovati v námitce. vsu
nuté v ODll část výv,,,dů, jimiž jej stížnost formálné pT'Ovádí, dle níž p-rý 
llalézací soud nerozliš!uoje mezi ,osobou obžalované a <mezi :Q,sobou jejiho 
manžela, přehlédl, že tento příznal v onom přizná;lÍ. ber~! spráVě, jmění 
svoje nikoli jmě'ní 'obžalované; 'neprávcm pak spatruJes,Ílznost neuplilost 
a nej;snosf flo,zsudku, tedy jeho zmatečnost dle čís. 5 I§ 281, tL ř. v tom, 
že' prý rozsudek n,ebéře v úvahu zákon o vyživovacích pHspěvcích ze 
dne 27. července 1917, čfs. 313 ř. zák., zejména ustanovcm Jeho § 2, dle 

• 



něhož prý obžalované příslušel vyživovací příspěvek bez ohledu na to 
bylo-li tu jmění, které uváděla, čili nk. Obojí námitkou provádí stížno,; 
ve skutečnosti důvod zmatečnolS'(i dle čís. 9 a) § 281 tr. ř.; než činí tak 
neprávem. Především dlužno při:pomenouti" že trestná činnost obžalované 
spadá dle r,eizsudkll do rn·kllJ2J6J'L 191710_ vYživovací příspěvek zažádala 
obžalovaná přihlášk,w ze due 22. prosince 1916, žádost o 10 proe. přídavek 
p,odala dne 15. září 1917). Zákon ze dne 27. července 1917, čís. 313 ř. zák. 
nabYl dle ,~ II platnosti dne 1. srpna 1917, kteréhož dne pozbyl dle dru
hého odstavce téhož § zároveň moci dotud platný zákon o příspěvku na 
výživu příslušníků osob mobiIisovanýeh ze dne 26. pms,inee 1912, čís. 237 
ř. zák. Dle třetího, odstavce § 3 tohot,o' zákona nepřísluší nárok na pří
spěvek k výživě mimo jiné také tehdy, sluší-li podle majetkových poměrů 
k aktivní službě povolaného na základě vykonaného vyšetřování pokládati 
za to, že výživa těch kterých příslušníků není ·ohro1žena. V § 2. zákona 
ze dne 27. čer\"ence 1917, čís. 313 ř. zák. se stanoví, že nárok na přísPěvek .. 
uhasne mimo jiné také tenkráte, připadne-li povolanému neb ooSobě, pro 
vyživovací příspěvek v úvahu přicházející, dodatečně takové jmění, z je_ 
hož výtěžku lze výž,ivu této osoby úplně uhraditi. Z obou těchto zák,o!l1-
ných ustanovení p,lyne zásada, že' náTlok na vyžiViorvací příspěvek ne
vzniká, pokud se týče zaniká tehdy, jso,u-li majetkové p,oměry k aktivní 
službě povolaného takové, že má on sám neb 090,ba, pro vyživovací pří
spěvek v úvahu ,přicházející, takové jmění, že výživa příslušníků PQvola
ného není ohl1C1žena, mlQhouc býti hražena z výtěžku, Ion oh o- jmení. Je tudiž 
zmateční stížnost především p,otud v neprávu, pokud vychází z právního 
názoru, že obžalované a ostatním příslušníkům jejího 'manžela příslušel 
vyživovací příspěvek bez ohledu na to, bylo-li tu jaké jmění čili nic; jo 
však právně bezpo.ds,tatnou ,i výtka, že nalézací sOluci nesprávně nerozli
šoval mezi jměním 'obža'lo'vané a jměním jejího manžela. S hlediska zá
sady, vyplývajfcí ze shora citovaných zákon'ných ·ustanQvení, nesejde na 
tom. zda jmění, z něhož může býti hražena výživa příslušníků povolaného, 
náleží povolanému či oněm příSlušníkům jeho, naopak přicházejí tu dle 
sho,ra citovaného třetího odstavce § 3 zákona ze dne 26. prosince 1912; 
CIS. 237 ř. zák. v úvahu v prvé řadě majetkové poměry pov,olla11ého. 
Tvrzením, že obžalovaná před tím, než stržila v roce 1918 za inventář 
60.000 K, neměla mimo 5.000 K na úsp·orách, jí dle rozsudkového zjištění 
v roce 1916 C'O banky ul1olžených, žádného jmění, ocitá se stížnos,t v pod
statném m,zpOTll' s dalším r'clZsllidkovÝlIJ- zjištěním, čerpaným z onoho 
přiznání jejího manžela hern'í správě, dle TI,ěhož úspory obžalované za 
léta 1912e--c-1915 činily 25.000 K, nehledě k 22.000 1\', které byly v obchodě 
př'jaty v TOCe 1917, tedy v době, do níž ještě spadá trestná činnost obža
lované. Tímto zjištěním však pozbývá plldy námitka stížnosti že oněch 
5.000 K a onen inventář nebyly jměním, které by by),o zab~zpečoval:D 
nutnou 'Výživu oližalované, pokud se týče jejich dětí. Stížnost tudíž zřejmě 
pouze_jednak v důsledkn oněch svých mylných právních názmů a nevy· 
Mihujíc zejména plně shora citovaného !u1stanovenÍ §. 2 zákona ze dne 37. 
července 1917, čís. 3,13 ř. zák., jednak tím, že vychází proti předpisu 
§ 288 čís. 3 tr. ř. z Hného skutkGvého stavu než je zjištěn napadeným 
ncesudkem, dnspívá svými iQ'statně nezcela jasnými_ výVody k závěru, že 
obžalovaná, p-oněvad'ž prý výži1va její i ostatních přís}ušnfků ohroiž'ena 
byla a jim tudiž vyživovací příspěvek příslušel, ani nejednala v úmyslu 

podvodném, ani nepředsevzala čin~os~i: která by byla -:edla ke s~áchání 
odvodu, byla by totiž, jak pravI shznost, byvala zpusobllou pnvodlti 

p "sledek. Rovněž uchyluje se zmateční stížnost tvr20ením, že obžalclvaná 
V~rna nevyplňovala žáciných přihlášeik, způsobem, 'příčícím se ustanovení 

____ -.~-288 čís. 3 tr. ř., nd skutkového zjištění rozsudkového, dle něhož obža~ 
lovaná v přihlášce ze dne 22. pr?sin7e, 1916, kterou žádala ? V!ži~OVaCl 
příspěvek nevyplnila po],cžku, tykaJicl se maJC!ku, a dle nehoz dale ve 
vé žáclo;ti ze dne 15. září 1917 o 10 procentní přídavek k příspěvku 
~yžiYOVaclmU uvedla výsllQ~n~" ž'e nem~ m~je!ku, a ~~e je. p:.ot~ -i1ucena 
žíti jen z příspěvku toho. Nepnpadnou Je namLtka stiznosti, ze oy-lo po
vinností úředníka sepisujícího, uděliti- obžalované příslušné poučenÍ., neboť, 
nell1edě k tomu, že ona zjištění rozsudková nikterak nenasvědčují to r:':' , 
že kterÝsi úředník vůbec s <lbžalovanolU nebo pro ni co sepIs.Gval, nemuze 
se obžalovaná omlouvati. nezllalo~tí shora cit~vaných ustau?vení }áko!l~ 
ných a není tudíž ani zmateční stížnostJ v~l~o ,clmti ve,pr?spech JeJ! Ja~es! 
závěry z té iClkol:nosti, že se jí sna,d zmmeneho poucenl nedo'Stalo. ;:,ve 
povirrnosti, udati úřadu majetkové poměry své i svého manžela jak v při
blášceo příspeve,k, tak v žádosti ,o přídavek knemu 'Podle pravdy, ne
mohla si obžalovaná bý,ti nevědoma, a f'ozsudek dqspívá tudíž k případ
nému zá~r,ěru., že obžalovaná učinila 'ona nesprávná udáni vědomc. Právně 
bezpodstatným je I<c,nečně důr.az, který klade stížnost na skutečnost, roz
'mdkem arci zjištěnou, že t,otiž obžalovaná škodu způsobenou státu úplně 
,;ahradila. Ustanovení § -187 tr. zák. o beztres·tnosti následkem účinné 
lítnsti nemají při ,podvodu mista, s jiného právního hlediska nemá náhrada 
ško,dy při řešení otázky pachatelova zavinění významu a proto i nalézací 
soud shkdal v ní správně pouze oikolilOst, polehčující obžalované dle 
§ 47 c) tr. zák. pn výměře trestu. ~ 

Čís. 812. 

Pod pOjem zprznění ve smyslu § 128 tr. zák, spadá i~kékoliv .zn~užití 
těla dítěte, jakmile jest "působilé, by vedlo k pohlavmmu uko!"llI, ba 
i ien k podrážděni pachatele. 

(Ra,zh. ze dne 24. dubna 1922, Kr I 823:21.) 

Ne j vy Š š Í' s Dud Jako ,s.Dud zrušlQlvací zavrhl po ústním líčení zma
tečn.í stížnost obžalova'ného do rozsudku zemského trestníhO' soudu 
v Praze ze dne 27. května 1921, pokud jím stěžovatel uznán byl vinným 
zločinem zprznění dle § 128 tr. zálk. 

pilvody: 

Zmateční stížnost obžalnvanéhc, brojí jen proH odsouzení pro zločin 
dle § 128 tr. zák. z duv'odu § 281 čís. 9 a) tr. ř. dovozujíc, že pouhé ohma
távání stehýnek dítět~, při. němž se ani přirození jeho nebylo dotknuto, 
r;eopodstatňuje předp'okladů § 128 tr. zák, a mohlo by nejvÝše" při veh1l! 
přísnémp'osouzení věci,sllad:ati p.od § 516 tr. záL Než naradene odchytne 
právní stanovisko rozsudku vyhovuje zákonu; § 128 tr. zák. omezuje ne
cudneu činnost pachatelovu záporně jen potud, že nesmí iín o pohlavní 
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z~~užití dítěte rázu, uvedeného v § 127 tr. zák., ježto by pak v úvahu 
pns:l . tento, těžší tresty ukládajÍCÍ p,ředpis zákonný. Jin"k opod
statnuJe skutkov'o'li podstatu zločinu dle § 128 tr. zák. každá, za účelem 
pohlaVllíh6---u-lfeje-r~~z'atá~G-iH-HO-st-- -lltl-c-hatelova jež vůbec snad"t' •• d" ' 1-' .... 1 
muze po pOJempohlavmho zneužiti. Sem však spadá každé za uve-
deným cílem předsevzaté zneužití tčla dotyčné osoby ve věku dětském 
jakmlle, ~ů~e,c jest. způsobilé, aby vedLo, k pohlavnímu ukojení, ba' i je~" 
I~ po~raz~e.m. Netreba proto, by. zneužití staLo, se přímo na pohlavním 
u.stroJI obetI, stačí i každý jiný, dle zkušenosti témuž cíli sloužící dotek 
tela, te~y I ~ tomtol přlpadě zjištěné ohmatávání stehen okolo přirození. 
O pouhem prestupku dle § 516 Ir. zák. nemůže tu býti více řeči tento 
mohl by p'o přípaJdě se zločinem dle § 128 tr. zák. jen konkurovati: 

Čís. 813. 

Pře<l."ažování i(zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
_ »Ji~ym z~žim« ve smyslu § 13 Uch. zák. jest jakékOliv zboží kromě 

predmetu pozadovanéhO, tedy i předměty potřeby. 

(Rozh. ze' dne 24. dubna 1922, Kr II 609/21.) 

• ~ e j,,:, y š ší s.o u d ja,ko so'ud zrušO'vací zavrhl PO' ústním líčení zma
lecm ~tIzn'ŮIst .obzalovaneho do rO'zsudku Hchevního soudu při zemském 
Ires!llIl11 soude v Brně ze dne 1. února 1921, pokud jím byla .stěžiovatelka 
uznana vinnou přečinem ,dle § 13 zákona ze dne 17. říj,na 1919, čís. 568 
sb. z. a n. 

Dirvody: 

Zm~!ečn! stí~~~st,obžalované uplatňuje zmatek dle § 281 čís. 9a) tr. ř., 
dOVIOZU!IC, z~ zJlsteny skut,ek obžalované neopodstatňuje přečinu dle § 13 
hch:ynlh-o zatkona, Ježto zakoll slo'Vy »jiné -zbo!ží« označuje dle souvislosti 
zb?z~. ,~ená!ežející ,mezi »p1ředměty 'potřeby«. Než názoru to-mu nelz,e' při
,~VCdCl!1. ,Du,:odova v zprá~a ~rá.vního výboru uvádí po této stránce, že 
" 13 ceh ,Dne fmme zastrene hchvy, kde obchodník ppadával zbo,ží jen 
s podmín~~'u, .že kupitel odebéře ještě jiné, proň třeba bezcenné věci. 
J.<0zhod~JI?Im Je.~t dle toho i dle znení § 13 lichevního zákona toliko, že 
'.10 .0 "Jme zbozl« než Ol předměty potřeby, jichž kupující ·potřeboval a 
Jlchz PT?to kou~í nabyti se snažil. Ne na okolnostf, bylo-Ii OlJ;O jiné zb~ži 
na Jeh?z o~ebran~ pro;dávající prodej předmětů potřeby, kupitelemp'Qža: 
d?vanych" cmII zavlslym, předmělempotřeby ve smyslu § 1. lichevního 
z~~on~, nybrž na tom, že prodej p,ředmětu ]Jotřeby byl odepřen neode
bere-Ir k,up!t~l i jiné, jakékoli zboží, j.ež koupiti si nepřál, jest dkutkuvá 
p0:ds,tat~. pHecmu dle § 13 Hchevního zákona závislou. Poukazuje-li zma
tecm,stI,;n?st na domnělou neshodu zákona, jímž trestal by se případ kde 
prodavaJlcI ~ros~ě p."žadl:jc ~!ejmě přemrštěnou cenu za předmět potfebY, 
~le okolnostI mlrneJI, nez pnpad, kde prodávající kupítele jaksi odškod
n~Je pos'~y!nutím dalšíhó zhoží, byl i tímto nežádaneho, sluší uvésti že 
~aloon n~v~m~ trestnými P?dstatami snažil se zasáhnouti právěta,kové 
formy valecne hchvy, klere se VYVInuly ze. snahy, aby dosavad platné 

formy byly obcházeny. P,osllzuie-li snad některou.z nich pnsneJl, než 
způsob trestné lichvy, jenž jí měl býti obcházen, t;J0~no z toho, J,e~ ~y"~o-

at
i že p'rávě talwvo'Uto zakrytou lichvu pokla,da za nebezpecneJsI a 

zov " . Id" I • k tk ' proto' popřípadě trestnější. Ne be?, vlr,;u by a sna ~ uva.ďa::e s u o_v~ 
podstata, přečinu dle § 13 Hchevmho zakona ]Jodobna, b?,Ia]'z z:, l~omeru 
mírových, alespoň u živnostníků, trestua dle §,482 tr. zaK.: ~eh~~ PI:I pro
stém pfedražování neb~lo. Os~tatně .by tent~ duvod z;Uate5m s!l~nos~: na
prosto nep,odpo,roval vykla~ ~' 13 hchev: zakena, J3JK, o neJ opua stlznost 
tvrzení, že zák'Cl1 odso'uzemm byl porusen. 

Čls. 814. 

Zařadění do pracovního oddílu nelze vysloviti ohled\ně lr·estného činu, 
. nž byl spáchán dříve. než-li zákoh ze dne 18. března 1921, čís. 129 sb: 
~ a n. počal pil"obiti. Opačný výrok nalézaciho soudu lze napaduouh 

pouze zmateční stížností. 

(Rozh. ze dne 24. dubna 1922, Kr II 678í21.) 

Ne j v y Š š í s o ud JITko soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním ,líčení zn;a-

t 
'n' stížnost obžalovauého do rozsudku lichevmho sorudu pn zemskem 

ee I • k d .. I bl' trestním soudě v Brně ze dne 17. kvetna 1921,'p0 u )lm vys oveno Y ·0· 
dle § 1. odstavec druhý zákona ze dr:e 18. bre~n~. 1921, c~~. 129 ~b. z" 

n zařazení 'Obžalovanéruo,odsouz,eneho pm precm § 11 CIS. 4 zakona 
~e dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n. a přestupekprv6ho odstavc~ 
§ 7 téhož zákona, do pracovního oddílu. zrušil však dle § 290 tr., ř. z m~cI 
úřední [;Qczsudečný výrok o zařadění o·bžalovanéh>o, do,]3!-acov>l1'lho !),ndllu 

jako zmatečný. 

Důvody: 

Obžalovaný stěžui'e siodvohním do výroku, jímž zařazen byl do pra
covního oddtlu na tři měsíce, broíí tudíž p'r'ot~ porušení zákona. Opravným 
prostředkem v Domto případě, kde nenapadaj'Í ,se ~es~rávné ,:ý?le~~y vol
néh,o uvážení soudc!cNského, je nikoliodvola,m, nybrz zmatecm stlZnost a 
to z dr'rV'Odu čís. II § 281 tr. ř., za niž vz,"escné odvolání. v t,omyo ~n:ěru 
nutno považ-ova:ti. Než zmateční !s\tížnost neoznačuje vube~' zf:teme a 
určitě zmatcčníhoi důvodu, zejména neudává vS'rslovně nebo laSnym ,yOll~ 
kazem skutkové ok,d,,"osti, jež by zakládala zmateční důvod ČÍS. ~ li; 281 
tr ř a nedoHčuje v čem zmíněný zmate!, by sp,c.číval. Neprovadi teely 
ctirv~du zmatku dle čls. 11 § 281 tr. ř. po zákonu a jest jí proto v: ;m~r_u 
tom p'okládati za neprovedenou:' Bylo tudíž neprovedenou zmatecm s!Iz
Ulost zavrlmouti dle § 4 čís. 1 a § 1 čís. 2 zákona ze dne 31. pmsmce 1877, 
čís. 3 ř. z. z reku 1878. Výrok nalézaciho s·oud" o zařazení obžalovaného 
d'o pracovního oddílu neodpovídá však zákonu. Dle § 12 nabyl zá,kon ~e 
dne 18. března 1921, čis. 129 sb. z. a n. účinnosti 14. dne ]J,O svém vyhla
šení iež se stalo dne 3. dubna 1921, tedy dnem 19. dubna 1921. Ježto 
tresín~ skutek, ]Jodřaděný § 11, čís. ~ li;:hevního záKona, sp.áchán byl 
v březnu 1921 a zákon nevyslovuje vpetne platnoslf, Jest POUZ1Í1 Jeho na 
tento čin vyloučeno. Bylo proto za použití § 290 tr. ř. zrušiti rozsudek 
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v dotyčném vÝftOku jako zmatečný z moci úřední a nalézti, jak shora 
uvedeno, aniž třeba bylo zk'olumati, byly-li jinak dány podmínky ku Po
užití dotyčného předpisu, 

Čís, 815, 

Piíedražování (zákon ze dne 17, října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Hlediska, rozhodná pro posouzení, zda jde o cenu zřejmě přemrštěnou 

zejména v poměru k cenám tržním, obecným, obvyklým. ' 

(RiC,zh. ze dne 24. ,dubna 1922, Kr JI 695/21.) 

Ne j v y,ši š í s U II 'd jlako soud ZHlšoivací zavrhl ;po ústním líčení zma
teční stížnost obža1ovaného do rozsudku lichevního soudu při kraiském 
soudě ve Znojmě ze dne 21. června 1921, jímž byl stěž,ovatel uznán vi'nným 
přečin'em podle § 7 odstavec třetí zálmna ze dne 17. října 1919, čís. 568 
sb. z. a n. 

Důvody: 

Zmateční stížnostcbža!ovanéhol do rozsudku prvé stolice, odsuzujícího 
ho p'tO p-řečin § 7 odstavec třetí záik10na o válečné lichvě, dovozuje že 
~)ři Po-souz.ení ,otázky, zda cena, pachatelem požadovaná, je zřejmé ~ře
mrštěnou, vycházeti jest s hlediska cen obvyklých, a vytýká nalézacímu 
soudu jednak z důvodu čís. 9lit. a) § 281 tr. ř., že nesprávne PO'lŽi1 zákona 
shledav c"enu, stěž,ovatel,em p,olžadovanou, zřejmě přemrštěnr;>u pro Výši 
zisku stěžovatelova, jed.n"k z důvodu čís. 5 § 281 tr. ř., že výrok naléza
dho souduje nejasný, neúplný a v rozporu s obsahem soudních výgovědí 
v :Qlťázce, zda 'cena, stěžovatelem požad1ovaná,' ·odpovÍ,dá cenám obvyk'l}"m. 
Stížnost je v ,ohou směrech bezdůvodna. Zákon o' válečné li,hve chrání 

~~z<Ílmy~ _sp,otřebitelstva zejména také v tom směru, by se mu dostávalo 
předmětu 'potřeby za ceny 00 nejlevnějŠÍ; připoušfí ,~jCt; za účelem zaji
štění hospodářské existence výrobců a oprávnBných obchodní,iů, by vŮČi 
spotřebitelstvu 'uplatňoÍYali ceny, vyšší cen mífO'vých pro vzestup nákladů 
výrobních, dopravních, režijních a jinaký'ch, p,o"aduje však, aby vý1'Obci 
a obchodníci spobojili ·s'e se ziskem přiměřeným. Tržní, obecné, obvyklé 
ceny nemusí býti a namnoze nebývaii výrazem těchto činitelů, zákonem 
respektovaných, nýbrž mohou býti a bývaJÍ namnoze výsledkem snahy 
výcrobcůa obchodníků, využívati mimo'řádných pomeri1 p,c,válečn:'Í~ch _ 
zejména nedostatečnosti výroby a dovozu a tím nastavšího ochabn,u.!í, ne-li 
nedostatku so'uteže, jež za pravidelných poměrů brání ziskům přemrště
ným, dále obavy sp'Otřebitelstva před nedostatečným zásobováním, sesí
lené tím p,o,ptáv~y .s,potřebi!e!ů a meziobcho,dníků a povolnosti jich k Vyš
š~m i 'přemrštěným cenám - k docílení 00 největš.ího, by! nadměrného 
ZIsku osobního. Poměr ceny, v tom kterém případě požadované, k cenám 
tržním, obecným, obvyklým ,není proto spravedlivým a spolehlivým po
znatkem přemrštěno,ti nebo přiměřenosti ceny zejména v době klesání 
nákladů výrobních, kteréžto klesání teprve po nějaké přechodní době,- totiž 
až nejnaléhavější potřeba spotřebitelstva a meziobc'hod' jsouuspoko.jellY 
,a ~ryty, dochází výrazu též v cenách tržních, obecných, ob'vyklých. 
Otazku, zda cena, pachatelem pc,žadovaná, je přiměřena či zřejmě pře-
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0t' a dlužno pro,to naopak ,při správném výkladu zákona řešiti s 111e- ~ 
mrs cn , .. O" • • 'kl d a 
diska výr'obních nákla~ů, zvýšených dopr'avmm1 ,a, reZ1JJ11,?1 ľa ~,y ._ . 
mírným ziskem ,opravneného obchodu, pokuds.e ty ce s h:ed1ska s; estoJ 

~ ~~ ., 11'k'adu' pachatelov{'ch. Od této zásady bylo by mozno odchyhtl se 
nycd '" . es, b.d' - h' t 1 'nejvSTŠe v oněch máLo případech, ph kterych .oso a, ,0, mz ?'ac a e 
nba. ," nab"l z příčin osobnícb pouze poměru meZi pach:neiem a Jeho do-
Z'O,Zl j, ' • ~ 'b" 
d telem se do,týkajícíeh neuplatnila vůči p.achateh prave, vyro mml a 

a
t 

t 'lml' náklady odůvodněné ceny {na př. když mu věc darovala nebo 
os a n . 1"'''' 'ní když mu ji prodala pod pravou cenou ze zv astm pr~zne, na vyr~vna, 
ztrát, utrpěných pachatelem ,při ,c,bchodech předeho,Zlch, pro s:hatralY~ 
zkázou hr,ozící stav věci nebo pro nal:ba;,o'U nut.~o"t ~~~deJe pn ne do 

t tku jiných koupěchtivých); tyto v-zacne, oJedmele VYJ1<llky lze po~e
s: r stranou ježto nemohou míti vlivu na tvoření se ceny d.otycneho 
~ř~dmětu p,otleby. Jtlliak však každý případ prodeje v s~uvJS~ostJs, os~at; 

, . pr'o'deJ'i účinkuje na běžnou, obvyklou cenu tohoto predmetu a dotyka 
mm1 ., .. b ' .. ,- dosud 
se PTOto veřejnébo zájmu, jsa, proda·I! se ezvYJ1mecne ,z~ cenu,,, 

b yk'lou na závadu kýženému spotřebitelstvem o-dbouram cen pn kle-
o v I, - 'k V' t· ' b za " 'kladu' vy' robních Nelze proto 'překupm ovl pnzna 1 pravo, 'y 
SaUl na . I' h 'k' h - cl 'et z'lskany' za cenu nižší dosa. vá,d obvyk yc ceal na upmc , p,o
pre m , ,. ", h '1' k 'h 
žadoval cenu obvykl,ou, o·důvo-dněnou' jen při VYSSIC c:nac 1 na ~pn!c , 

by takto' domáhal se a dodlit osobníbo zisku n~obvykleho, l1~dmerneho, 
a, 't' e'ho Zmín'eny' ch vy' J'imečných ,okolnostJ tu nebylo. Nelze proto 
premrs en '.. " 1 d' k b' "'ll 
" atřovati právní omyl v tom, že rozsudek VychaZ1 s .11e 1St a,~a yvac1c, 

. ~~kladů stěžovatelových a shledává cenu 12.000 K, kterou ~tez?vat;l ~o
žadoval, pokud se týče 11.600 K, kte;ou si d::l po~kytnOu\,:reJme pre
mrštěnou prolo, ž,e p'O srážce nakupUl ceny 9000 K a ,Z! reZJl, krm1v~ a 
daně 'dalších asi 300 K zbývá zisk 2200 K, p,o,kud se tyce, 1800,;<' kdezto 
slušný přiměřený zisk činí! by pouhých 300 až 400 K. Jezlo! v'.:~e obvyk
Hrch cen, jaM d1ovozeno, je bez v"$rznamu pro p'osnu~ení.;.::eny, ,stezo'l~~elen: 
požadované, co do její zřejmé pře~rštěn?,sti, ne~otyk~l1 se vy:l~y, shznost~ 
s hlediska čis. 5 § 281 tr. ř. uplatnovane, skutecnostl rozhodUjlClCh a ne 
zakládají 1lfoto dovoliťvaného zmatku. 

Čis, 816. 

P~edražování (zákon ze dne 17. října 1919, ,čís. 568 S? z. a .n.). . 
ŘetězOVÝ obchod nelze spatřovati v tom, že byly nablzen~ clzozem~k,: 

Cigarety přímo tuzemským výrobcům s~ěnou za potrav lilY, Jednan1 
dlužno však posuzovati též s Wediska pJelich. 

(~ozh. ze dne 24. dubna 1922, Kr II 725/21.) 

N · ~ ~ ~l S o 'u d J'ako 'soud zruš'oivací vyhověl po ústním líčeni zma
eJvyss .' .. 'h d "k' 

teční stižnosti obžalova<r,é Anny L. do rozs;,dkn hchevm Q Sl'U u P''fl raJ-
ském soudě v Mor. Ostravě ze dne 14. cervene; 1931,~ pokud J1m byla 

t'< telk uznána vinnou přečinem nedokonaneho retezoveho ",bchodu 
s ezova a d 17 ". 1019 "s 568 sb 

dl ,< 8 tr za 'k a ,< 11 čís 4 zákona ze ne . J'lJna ~ , Cl . . po'e,.·" . db" 
z. a n,: zrušil napadený roz·sudek a vrátil věc prvému sou u, Y Jl znovu 

proje,dnal a r,ozhodl. 
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Důvody: 

, Nalézací soud shledává skutkovou podstatu přečh1'1l nedokonaného ře
tczovcho c.b-ch-Q.d.u~--ť.---Ol}žalO-v.ané -zakoupily cig(lret.y v Těšíne a 
chtěly za ně vyměniti potraviny na Hané. Zmatečr,í stížnost obžalované 
Anny L. '~,dporuie to?,u~() výroku, dovolávajíc se zmatečních důvodů čís, 
9 ht. a), CIS. 10, sp'favne, ježto dokazuje, že její činnost nezakládá skut
k~vé po~~taty ,trestného činu, před s'cud příslušej.Ícího, jedině zmatečního 
~uvo'9u ,CIS'. 9 ht. <0, § 281 tr. ř. Nclze jí sice přisvědčiii, pokud dOvozuje, 
ze p:n cmnostI stezovatelky Jde pouze O' beztrestné jednáni přípravné. 
Př~č:n ,~ 11 čís. 4 zálwna o válečné lichvě, dle něhož řetězový oDchod je 
urcltym druhem trestních pletich, je dokonán již pouštěním "e clo, p'lctich 
tedy již zahájením jednání, směřujícího k bezprávnému Uetě:~ovému neb~ 
pletichářskému) nakládání Se zbožím, takžc zejniéna již v nákupu zbOží 
jímž se má bezprávně nakládati, za ostatních zákonných Ilředpokladi 
dlužno s~at~o~at niikoIiv, jak nalézací soud za to má, POulI}' pokus, l'ýbrž 
'doko!nany p'reCIn § 11 čís. 4 zákona o vále6né lichvě. Nelze dále přisvě.lčitj 
náhledu s>tížnosti, že patři k pojmu řetězového obchodu, že pachatel chce 
docíliti zisku. Zbytečné zdražování zbo'ží, kterému čelí ustanovení .. II 
čÍs. 4 zákona, může za věc1cmého spolupůsobení pachatelova ~nastati ~ebo 
na~,tává i zbyte.čnými náklady a výlohami pachatelovými, a zejména také, 
amz pachatel sám cenu zvyšuje, již ,náklady, výlohami a ziskem dodatele 
pachatelova, pokud pN řádném přechodu zboží nebyly by nastaly; Naproti 
tomu nelze stížnosti upříti důvodnosti, pokud dovozuje, že tu není skut
kové ,p:c::dstaty řetězového obchodu hledlc k původu zboží, místu nákupu 
a zamyslenému zp!1s,Dbu zcizení. POjem řetězového obchodu předpokládá 
rozmnožení počtu činitelů, při přechodu zboží z výroby do spotřeby ho
spodářsky nutnýoh a účelných, vsunutím se dalšího mezičlánku zhyteč
ného. Za předpokladů, nalézadm soudem nezjištěnÝch, než přihl~vním 
přelíčení na jevo vyšlých, že se jedná o cigarety francouzské výrohy že 
obžalované nak'olupHy je v p,o,lské části Těšína a "eobžalované chtěly 
cigarety zaměniti na Hané za potraviny, a za dalšího předpokladu Hald-

, d ' zaCIm sou em rovněž ani nezj.ištěného, ani nevyvráceného, že směna ta-
báku a p'Otravin měla Se díti u spotřebitelů tabáku, byl při přecho'c[u zboží 
z cizozemska na tuzemské spotřebitele činným ponze jediný mezičlánek 
Nejméně jednoho 'překupníka je však pro zásohování tuzemských kuřákiÍ 
kuřivem cizozemským zapotřebí též při řádném přechodu tohoto zboží 
činností tabákové režie a jejích činitelů. Za zmíněných předpokladů nebyl 
tedy přechod zboží z výroby do spotřeby zbytečně prodloužen jednáním 
obžalovaných. Nalézací soud nezabýval se zmíněnými předpoklady a ze
jména nevyvrací jích, takže odSUZUjící výr,ok není povšechnými skuteč
nostmi, 'proň v rozhodovacích důvodech uvedenými, opodstatněn a ne
odpovídá správnému výkladu zákona o pOjmu řetězového obchodu. Než 
i p'o, zjištění zmíněných předpokladů bylo by dle §§ 262, 267 tr. ř. dále 
uvažovati 'o' činnosti Obžalovaných s hlediska .skutkové· podstaty jiných 
trestných pletich, ježto činnost obžalovaných dotýkala se druhu předmětů 
potřeby, jímž monopolně hospodaří stát, ježto opatření cigaret se děl,Q, 
a zamýšLený odbyt jejich měl se odfli mimo cestu, platnými předpisy urče
nou, jednání obžalovaných vymykalo' se tudíž Z rámce řádného dovole
ného ,0bchodcrvánÍ, Okolnost, že ohža'lované zamÝŠlely zaměiío;ati cíga-

rety za-potraViny, nevylUČUje způsobilo:<ti tohoto jednání, stupliGvati cenu 
cigaret; naopak je přiro1zeno, že obžalované byly by huď vuči os-obám, 
s nimiž zboží směúov.aly, nebo po, případě vůči Q.sobám, Jímž byly by vy
měněné p,otraviny zcizily, uplatňovaly ne-li vyšší hodnotu cigaret, tož 
asp,oĎ ,nákupní cenu a ostatní své náklady, takže čillnost obžalovanýs.h 
rn·ohla účinkovati na úkor sp1o:třebitelú ve směru vzestupném huS na cenu 
cigaret, nebo po př.ípadě na ceny potravin, pakliže je vyměňc1valy za 
účelem dalšíhO zcizení. ~ozhodnÝm Pro posouzení, zdali činnost obžalo
vaných byla způsobilá, stupňovati cenu předmětu, je proto. nezjištěný 

, nalézacím s'oludem poměr cen, jež obžalované zarrrST,š,lely ~}o .. čítati při smě
nách za tabák, neho v případě zcizení potravin za tyto, tecly nákupních 
cen, zvýšených ostatními náklady a PO případě zamýšleným ziskem, ku 
režijním cenám tuzemských cigaret téže jakosti. Odsuzující vS'rok nalé
zacího souclu je dle toho, co dovozeno, zmatečným dle § 281 čís. 9 lit. a) 
tr. ř. a bylo jej pr'o,to k stížnosti Ann'y L-ové, jak p'o'kud jde o tuto obžalo
vanOu tak i, ježto tento důvod jest ku prospě,chll též spoluobža\ované 
Anežce S-ové, která zmateční stížnosti nepodala, dle S 290 tr. ř. ve vý
roku o vině této spoluoMa\ované, dále i ve výroku o trestu a výrcdch, 
s ním souvis,eHcích zrušiti. Ježto ve zmíněném rozsudku a leho důvodech 
nejsou zjištěny ony skutečnosti, které při správném použití zákona měly 
by býti základem nálezu, hyla věc v obou případech vrácena nalézacímn 
soudu, by znOva o ní jednal a rozhodl. 

Čís. 817. 

Podmínečný odklad výkonu trestn (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 562 
sb. z. a n.), ,J 

Tím, že se obžalovaný vzdal opravných prostředků proti rozsudku, 
v němž nebyl obSažen výrok o podmínečném odkladu výkonu trestu. neni 
mu zabráněno, by se po té nedomáhal poďminečnélHl odsouZ~l1í. 

Dřívější odsouzeni pro zločin na dobn delši tři měsíců vylučuje - ne
uplynula-Ii ještě zákonná lhůta - podmínečné odsouzeni bez rozdílu, zda 
byl dřívější trestný čin spáchán z pohnntek nízkých a neče.tn:i'ch čili nic. 

Lhůta §u 2, odstavec druhý, počíná dnem, kdy byl pachateli pi\edcbozi 
trest skutečně prOminut, nikoliv kdy nastaly podminky ku prominuti. jeho, 

(~ozh, ze dne 24. clubna 1922, Kr II 37/22.) 

N e j v y Š š í s O u d iako soud zrušovací vyhověl p~ ústním jednání 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do usn,esení krajského soudu 
v Uherském Hradišti ze dne 7. prosince 1921, pokud byl 'Obžalovanému 
povolen p,odmínečný odklad výkonu trestu p'odle § 1 zákona ze clne 17. 
října 1919, čís, 562 sb. z. a n, s osvédčovací lhůtou tří let, zrušil napadené 
usnesení a prohlásil odso'uzení nepodmíneČnÝm. 

" Důvody: 

'Napac1eným usnesením bylo vyslo.veno, že se obžalovanému pOlv·oluje 
dle §§ 1 a 3 zákona zeelne 17. října 1919, čís·. 562 sb. z. a n. podmínečný 
odklad výkonu trestu, uloženého mu rozsudkem krajského sOlldu v Uher-
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ském tlradišti ze dne 19. října 1921, pro. zločin krádeže dle §§ 171, 173, 
1í6 JI. a) tr. zák. těžkým žalářem dvou měsíců, zostřeným a dOl'lněaým 
tvrdým lo,žem, a že se zkušební doba určuje na tři roky. V díl vodech 
llsnesenL ~ sice uvádí, že {Ibžalovaný byl ·dne 12. října 1912 odsouzen 
k těžkému žaláři na čtyři me'slc:es-ezos1řei1ím a že si ttest"te-n "OdpYkal 
teprve dnem 7. března 1913, tudíž asi před 9 lety, dle názoru nalézacího 
soudu jsou však vzhledem na motiv dotyčného zločinu (loveckou vášeň) 
a se zřetelem na 'přízniv'O'u zprávu četnictva dány podmínky amnestie 
dle nařízení Národ,ního' v:í'boru ze dne 5. listopadu 1918, čis. 28 sb. z. a n. 
(prominutí následků .odsoll'zení) a -není tudíž podmínečné odsouzení v tomto 
phpadě vyloučeno. Zmateční StíŽIlost státního zastup'italství odpOTuje to
muto usnesení, opírajíc se o dův!o·d zmatečnosti Č. II § 281 tl'. ř" ve dvojím 
různém směru. Jednak namítá, že obžalovaný, který trest přijal a jen 
·0 jeho odklad požádal, nemuže dodatečně žádati o podmínečné odsouzení, 
jeíikož rozsudek stal se právoplatným a t,o, jak 'stížnost zřejmě za to má, . 
i potud, pokud obžalovanému nebyl Hm povolen odklad trestu. Touto svoH 
námitk,ou, oplrající se -o důvod proces,uální, neuplatňuje zmateční stížnost 
především hmotněprávního' důvodu zmateonosti, jehož se číselně dovo
lává, Než i věcně ie námítka bezPodstatna. Rozsudek ze dne 19. říha 
1921 výroku o óodmínečném odsouzení vůbec !1e'obsahuie. Následkem 
toho neměl obžalovaný podkladu, aby byl mohl rozsudku odpOrovati Pf!} 
nepovolení podmínečného odkladu trestu. Nemá proto významu skuteč
nost, zdůrazňovaná zmateční stížností, že totiž 'Ohžalovanýpo prohlá
šení ro,zsudku trest přijal a jen o jeho odklad požádal, nesejde dokonce 
ani na tom, že se 'obžalovaný dle dalšího. záznamu l1rotoko lu o h1a:vním 
přelíčení vzdal výslovně i 'Opravných prostředků. Prohlášení to mohlo se 
přir'ozene'vztahovati jen na výroky, v roz-sudku obsažené a -obžalovanému 
prohlášené, a nezbav,ovalo ho práva, uavrhnouti, aby semd o podnlíněném 
odsouzení rozhodl dodátečně. Naproti tomu nelze upříti zmateční'stížno,sti 
oprávnění, pokud namítá, že nalézací soncl neprávem neshledal v dřívěj
šímodsouzení obžalovaného, 'pro zločin krádeže překážku, vylučUjící 
u něho dle ,§ 2 zákmna ze dne 17. října 1919, Č. 562 sb. z~ a ň. podmínečné 
odsouzení. Dle tobole> ustanovení zákonného je podmínečné odsouzení Vy
louoeno, byl-li vinník již dříve 'odsonzen pro zločin na dobu .delší tří 
měsíců nebo vůbec pno čin, spáchaný z pohnntky nízké a nečestné. Doslov 
tohoto předpisu nemůže zavdati důvodné přičiny k pochybnostem v tom 
směru, že každým dřívějším odsouzením vinníkovirm pr'o zločin na dobu 
delší tři měsíců je p.odmínečné odsouzení vyloučeno, .ač neuplyn'uln-li do 
dne, kdy spáchal nový trestný čin, deset let ode dne, kdy byl trest vy' 
konán, kdy byl trest právoplatně promínnt,kdy byl výkon trestn promlčeni 
neho kdy podle zák'ona o podmínečném 'odsouzení vysloveno, že Se pod
mínečně odsouzený osvčdčil (druhý odstavec § 2 zákona o podmj,nečném 
odsouzení). Není tedy správným názor, projevený i zmateční stižnoslí 
v ten smysl, že dřívější 'odsQuzení pro úc,čin na dobu delší tří měsíců 
vylučuj.e podmínečné odsouzení jen tenkráte, šl:o:-H zároveň o čin" spá-' 
chaný z pohnntky nízké a nečestně. Ze ijištění napadeného usneselli, ač 
kusých a nepřesných, dOP'lněných daty z trestních spisů o dřívějším trest
ném čiuu z r. 1912, jichž se ve svých důvodech dovolává i usnesení, vy
chází na jevo, že rozsudkem ze dne 12. října 1912 byl obžalovaný pro 
zločin nedoNonané krádeže ve smyslu §§ 8,171,174 lL fl, 1761L a) H. zák. 

odsouzen do· těžkého žaláře, zostřeného a doplněného postem a tvrdým 
ložem na 14 dní a jednou tmavou komown po celou dobu vazby, na l10bu 
4 měsků, tedy na dobndelší tří měsíců, a že tento trest byl na něm vy
konán v l1oběod 7. list::>padu 1912 do 7. března 1913. Trestný čin, pro 

-ktGr-ý-byl 'obžalovaný rozsudkem ze dne 19. října 1921 znovu Vinným 
uznán, spáchal dle rozsudkového zjiště)1í počátkem roku 1921, tedy v době, 
do níž ode dne, kdy byl dřívější trest vykonán, ještě deset let neuply
nulo. Je tedy podmínečné odsouzení dle § 2 zákona ze dne 17. října 1919, 
čís. 562 sb. z. a n. zřejmě vylončeno. úvahy napadeného usnesení, dle 
nichž vzhledem na m10tiv dříve spáchaného zločinu a na přízniVOU zprávu 
četnictva jso'u prý dány podmínky amnestie dle nařízení Nároct'uího vý
boru ze dne 5. listopadu 1918, čís,. 28 sb. z. a n., jsou právně bezvýznamny, 
jeliko,ž dle shora citovaného druhého odstavce § 2 zákona o podmíne6~ém 
ods~uzení nevylučuje dřívěj:ší odsouzení pr'o zločin na dobu delší tří 
měsíců pc,dmínečného odsOuzení pouze tenkráte, uplynulo-li ode dne, kdY 
vinník spáchal nový trestný čin, deset let ode dne, kdy byl trest s k u
l e č.n ě a t o II r á v o p I a t n ě prominut, nikoliv tedy již tenkráte, byly-li 
by dány 'Pouze podmínky prominutí ať již trestu saméhD nebo následku 
odso,uzení (§ 5 zmíněného. nařízenO. Bylo proto. odůvodněné zmatečnl'stíž
nosti VyhClVěti., napadené usnesení, p'oněv,adž Hm nalézací soud p,řekroč.il 
při výměře trestu SVOll' trestní právomoc, jaJ<jo zmatečné dle čís, 11 
§u 281 tr. ř. zrušiti a uznati zároveň dle § 288 čís. 3 tr. ř. ve věci samé. 

Cis. 818. 

§ 178 tr. zák. slanoví jednotnoll trestni sazbu. Nen! proto s hlediska 
§ 265 tr. ř. závady,by někoUka rozsudky nebYl celkem ulo.žen trest 
žaláře přes jeden rok. J 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1922, Kr I 156122.) 

~ e j v y Š š í s o. u d jako soucl zrušovací zavrbl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaJllébo do rozsudku krajského s,oudu v Chebu 
ze dne 4. listopad", 1921, pokud jÍm byl stěžovatel uznán vinným zbo'
čine'tJ krádeže dle §§ 171, 173, 174 II a) tr. zá:k. a odsouzen dle §§ 178 
a lb" tr. zák. za použití § 55 tr. zák. se zřetelem k ustanovení § 265 tr. ř, 
do těžkého žaláře na dva měsíce, wstřeného jedním postem měsíčně. 

D ů vody'; 

Nalézací soud vyměřil obžalovanémú trest dle §§ 178, 180 tr. zák. se 
zřetelem ua ustanovení § 265 tr. ř. a za použi,tí § 55 tr. zák. těžkým ža
liřem v trvání dv-ou měsků, zostřeným jedním postem měsíčně. Stížnúst 
odporuje tomuto výroku, dovolávajíc se zmatečního důvodu čis. II § 281 
tr. ř. a dOVOZUjÍc, že nalézací souď použil trestní sazby, která se na tento 
pVpad 'nevztahuje; trestný, čin, kterým stěžovatel byl napadeným roz
s'ldkem uznán vinným, byl spáchán d,ne 9. července 1919, stěžovatel 
mohl za něj a za trestné činy, pro které rozsudky krajského soudu ze 
dne ~O. srpna 1919 a ze dne 21. května 1920 bYl odsouzen do těžkého 
žaláře na dobu 5 a 6 měsíců, býti potrestán dle § 178 tr. zák celkem 
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treslem těžkého žaláře v trvání na 'nejvýše jednoho Toku, pro rozsudek 
napal1ený zbyla prS' tcdy nanejvýše doba trestu jednoho měsíce, která 
byia nalézacím soudem 'překročena následkem nesprávného' použití § 178 
t'-. zák. ás---zostr. r. _ .. _ .. ,~-----------

Než stížnost přehlíží, že zmatek dle čís. 11 § 281 tL ř, předpokládá. 
. že nalézací soud vykrnčil z mezí zákonné sazby trestní, pokud se tato 
sazba zakládá na přitěžujících nebo polehčujících okornostech, v zákoně 
j rn C II o v i t ě uvedených. Ustanovení § 178 tr. zák. -obsahuje však jen 
jednu j'ednotnou sazbu trestní, sahajíd od šestic měsíců do pčti let, a n.e
činí vyměření trestu, jeden rok převyšujícího, závislým na přitěžujících 
okolnostech, jme II o v i t ě uvedených, n-S;:brž mluví vše o b e c n ě 
o okolnostech přitěžujících a p'onechává takto volnému uvážení ualé
zaeího soudu ro-zhodnutí o tom, jsou-li tu okolnosti přitěžující a má-li 
proto býti trest vyměřen na dobu, jeden rok převyšující. Předpis S 265 
tL i'. zakazuje pouze, aby vinníkovi za sbíhající se delikty, které byly 
předmětem několika rozsudků, nebyl souhrnem trestů, všemi rozsudky 
vyřknutých, ulože'n trest vyšší, než př.i.pouští vrchní hraniee oné sazby 
trestní, kterou zákon stanoví pro nejtěžší ze sbíhajícíeh se deliktů. 
V tomlo případě mohl stěžovateli za trestné činy, pro něž byl odsouzen 
třemi rozsudky, o které jde, dle § 178 tr. zák, býti uložen trest v nejvyšší 
výměře 5 let; uložil-li mu tedy nalézaeísoud - přihlížeje ku dříve ulo
žení'lU trestům 5 a 6 měsíců těžkého žaláře -další trest dvouměsíčního 
těžkého žaláře, llevykročil tím ze zákonné sazby, jíž bylo použíti a ne
pOi·ilŠi1 ustanove'nÍ § 265 tr. ř., ježt'O' sou-hrn všech tří trestú činí' pouze 
]3 měsíců. 

Čís. 819. 

Také předměty zaměstnavateloVy dl r ž b y požívají zvýšené ochrany 
§ 176 II cl tr. zák. 

Vyhrůžka, pronesená k osobě, rozdnné od ohroženého, musf se, státi 
v úmyslu, hy se dostala ohroženému k vědomosti. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1922, Kr II 388/2L) 

~ejvyšší 's-oud jako 50-ud zrušovací zavrhl Po ústním ~líčení 
'zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského s-Dudu v Olo

mouci ze dne 19. dubna 1'f21, pokud! j.ím bYl stěžovatel uznán v.inným 
zločinem krádeže dle §§ 'f, 171, 173, 174 II al, 176 II c) tr. zák, vyhovčl 
jí však, pokud byl obžalovaný týmž rozsudkem uznán vinným zločinem 
VE'řejného násilí dle § 99 tr. zák., rozsudek v tomto směru zrušil a vrátil 
věc soudu nalézacímu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Po věcné stránce (čís, 9 a) ~§ 281 tr. ř.) namítá stížno'st, že nemuze 
býti řeči o tom, že se obžalovaný dopustil krádeže na svém zaměstna
vateli (~ 176 II c.) tr. zák.), zjišluje-li rozsudek, že odcizené železo ne
pochází ze skladiště dráhy, v němž byl stěžovatel zaměstnán.. Avšak 
stížnost přehlíží, že nařízení § 176 II cl tr. zák je dáno nejen ve prospěch 
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vlastníků, .nýbrž i pouhých držitehl (detentorů) věci, ktcří si jako zaměst
navatelé zjednali pľác~ pachatele krádeže. Přísnějším trestem snaží se 

___ --,--_t1L_~_~-ko:n __ zI1}enšiti nebezpečenství krádeže u: věcí, které jsou pachateli 
s'láze přístupny. Tohoto účelu by _nebylo dosaže_no, kdyby se chránily 
jen předměty vlastnictví zaměstnavatelova, vždyt krádež může hý-ti spá
chána 'nejen na vlastníku věci, nýbrž také na jejím držitelL V tomto pří
padě iest zjištěno, že obžalovaný o.dcizil železo z držení dráhy, u níž byl 
jaka kovář zaměstnán, a to, ze ~boží, svčřeného dráze k dopravě, za něž 
drúha ručÍ a jehož ztrátu musí nahraditL Dle toho, co bylo L1v·edeno, nelze 
pcchybovati 'O tom a mluví pro to zejména vnitřní důvod zákonného 
ustanovení, že také předměty držby ~nejen vlastnictví) zaměstnavatelova 
těší se zvýšené oehraně:§ 176 II c) tr. zák 

Odůvodněna iest zmateční stížnost obžalovaného, pokud dle čís, 9 a) 
§ 281 tL ř. namítá, že nelze shledávati nebezpečí pohrůžky ve smyslu 
Sl 99 tL zák, ve slovech obžalovaného, pronesených k svědku B--o-vi, že, 
nežli pújde z Z" zláme E-ovi hnáty, dokud není zjištěno, že byla prone
sena v ú mys 1 u, by ie svědek T -ovi vyřídil a tím ho ve strach a ne
pokni uvedL Neboť pohrůžka musí směřovati přímo nebo' nepřímo proti 
wmu, kdo má býti uveden ve strach a nepokoj, musí býti u r Č e n a 
k tomu, aby se mu dostala na vědomí. Toto zjištění v rozsudku schází 
a činí iej zmatečným, což stížno-st právem vytýká. Rozsudek sice uvádí 
také další výrok, který obžalovaný pronesl přímo k E-o-vi, "že kdyby 
věděl, kdo na něho ndal krádež řepy, že by mu přelámal hnáty« a vy
slovuje přesvědčení, že obžalovaný také tímto výrokem mínil E-a, pode
zřívaje ho, že ho udal i krádeže řepy. Avšaks tomto pndmínčném vý
roku neshledaly ani obžal-oba ani rozsudek nebezpečné pohrůžky, nýbrž 
rozsudek jím znovu oďůvodúuje (vedle jiných úvah) výrok, že pohrůžka 
pronesená před B-em, která je jedině předmětemobžalo-by, byla zpúso
bllá, vzbuditi v ·ohroženém důvodnou bázeň, že bude spliněna, Pro vytknutý 
nec'ostatek zjištění, rozho,dného pro posouzení viny subjektivní, bylo nntno 
rozsudek zrušiti a uložiti, n:alézacímu soudu v -tomt,o 'směru nové rozhod
nutí, při němž dojde k nové výměře trestUl i pro zločin dokonané krádeže 
cíle §§ 17J, lB, 176 II cl tL zák., jímž byl obžalo-vaný právoplatně uznán 
\'imn'rm. 

Čís. 820. 

Ku zločiuu těžkého ublížení na těle {§ 1,52 a náSl. tr. zák.) nevybleúává 
5<' - vyjma případ § 155 al Ir. zák. - PO stránce subjektivní úmySlu, 
by způsobeno bylo poškození na těle, nýbrž stačl úmysl, s někým zle 
nakládati. Kdo v nepřátelském úmyslu pOdnikne útok na tělo jiného, zod
povídá trestně nejen za zevni poranění, nýbrž i za náSledkY, vyvolané 
leknutím. 

(Rozh,ze drie 28, dubna 1922, Kr II 675/2L) 

Ne j v y Š š í s o u rl jako soud zrušovací zavrhl po ústním ~ líčení 
C<lT.ateční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu ve Znojmě 
ze dne 15, čerVence 1921, jímž byli uznáni vinnými z!.o'Činem těŽ)kého 
uškození na těle dle §§ 153, 157 odstavec druhý tf'. zák., mimo jiné z těchto 

15' 
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důvodů: 

Zmateční stížnost dovolává se zmatků čís. 5, čís. 10, Po případě čís. 9 
lit. a), správně jediného zmatkú-i:ís. 10S-28ffr. ř., ježto dokazuie, že ve 
zjištěné činnosti stěžovatelů nelze spatřovati než zlé nakládání, z něhož 
nevzešlo poškození na těle, tedy přestupek § 496 tr. zák., a domáhá se 
úplného sproštění stěžovatelů. Stížuost dovozuje, že činy stěžovatelů ne
zpúsobíly nižádných zevních známek poškození na těle, že ostatní pří
znaky nemoci, na které si svědek I(. naříká, byly jen následky leknutí, 
tedy nátlak)! psychického a že nelze pod pojem poškození na těle podřa
diti případy, ve kterých nastalo porušení zdraví bez jakéhokoli poranění 
na těle. Než vývody stížnosti jsou pochybeny. Byl-li někdo zlÝJ1l naklá
dAním těžce na těle poškozen, odpovídají dle druhéh'o' odstavce § 157 
tr. zák. všichni, kdož na toho, s ními zle nwkládáno, ruku vložili, za 
zločin těžkého poškození na těle, nastalo-li těžké poškození 'na těle jen 
společným půsO'bením poraně,ní nebo zlého nakládání, nebo nelze-li d'O
kázati, kdo mu těžké poškození způsobil. Zákon tedy přímo' předpokládá, 
že protizákonný těžký účinek nenastal jednáním jednotlivce, .nýbrž že 
~ú\'odce těžkého účinku nemohl být; zjištěn. Nezáleží tedy na tom, že 
jednání stěžovatelů nebylo neho nemohlo býti příčinou oněch vnitřních 
změn, tedy oněch poškození na těle svědka K-a, které měly za následek 
DorušenÍ zdraví a nezpůsobilost k povol:íni trvajíd nejméně 30 dnů, a 
které nalézací soud pokládá za těžké poškození na těle. Nezáleží ani na 
tom, že stěžovatelé neměli úmyslu, způsobiti svědku K-ovi, poškození na 
těle. Rozhoduiícím je dle zákona pouze, že stěžovatelé - jak nalézací 
soud zjišfuje - vložm jeden každý ruku na svědka K-a, z čehož - jak 
TIéIlézací 'soud rovněž zjišťuje - vzešel zmíněn-ý- účinek rázu, v § 152 tf'. 
zák. vytčeného. Vloživše ruku na svědka K-a, s nímž za jejich součinnosti 
bylo zle nakládáno, odpovídají tedVOstěžovateléďle jasného ustanovení 
druhého odstavce § 157 tr. zák. za veškeré následky společného zlého 
nakládání, tedy jak za zevní poranění, tak j za porušení zdraví II nezpů
sobilost k povolání; příčinnou: souvislost těchto se zlým nakládáním, kte
mu požaduje zodpovědnost obžalovaných, nelze vyloučiti ani tehdy, 
není-li přerušení zdraví (nezpůsobilost k povolání) dalším účinkem zev
ních poranění, nýbrž účinkem psychického činitele, totiž leknutí. Stížno'st 
je na omylu, má-li za to, že zákonné předpisy o těžkém uškození na těle 
nevztahuji se na případy, kde porušení zdraví' nastalo bez jakékokoliv 
tělesnébo poškození (čímž stížnost zřejmě miní zevní poranění) a zej-
1l1éHabez přímého úmyslu poškození na těle. Skutkové podstaty XVIII. 
hlavy prvního dílu zákona trestního nevyhledávají - mimo případ §155 
lit' a) tr. zák., kde se předpokládá úmysl, zPůsobiti těžké poškození na 
těle - úmyslu, směřujícího přímo ke způsobení poškození na těle, 
nýbrž předpoklááají pouze, že účinek rázu, v zákoně zmíněného 
nastal z jednání, vykonaného v úmyslu ne'přátelském - a tím jest 
i ú"wsl, s někým zle naklá,dati. - JakýkoH ,nepřátelský útok na tělo 
jiné osoby, tedy také zlé naklád:íní, obsahpje vedle útoku fysického, 
fčinkujícíbo bezprostředně na neporušenost těla, též útok psychický, 
který vzhuzuje v oS'o'bě, na niž se útočí, leknutí, strach, poděšeni, účin
kuje takto na vnitřní orgány, zejména na soustavu nervovou a vyvolává 
zejména u osob s citlivějšími čivy ·psychické pochody a změny, které 
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pŮSLlbí na súustavu tělesno~ a j"eví~ se na, venc~ y porucl:ách fll~kcí té 
neb oné části tčla, tedy v prerusem zdravl. VZl1lka proto r takove poru
šení zdraví z činu vykonaného v úmyslu- nepřátelském, 'jelikož by ne
bylo nastalo, kdyby tu nebylo tohoto činu. Pochybeným je poukaz stíž-

~_C~ll~stina rozhodnutí nejvyššího soudu vídeňskéh,o' ze dne 11. února 1920 
Kr VII 95/9 sb. čís. 3719, neboi Úlm se jedná o případ, kde pachatelé 
"úbcc nepoužili fysíckého násilí proli poškozenému, vůbec na něho ruky 
nevložili a s ním ani zle nenakládali. Po'chybeným jest i další poukaz, 
že kdo vystřelí z pistole vedle jiné 'Osoby ránu, aby ji postrašil, neodpo
\ ídá ani za vraždu, ani za těžké poškození na těle, vzejde-li následkem 
toho z leknutí smrt nebo psychosa oné osoby, neboi předpokládaný 
'Jr,ysl není ani úmyslem, 'Osobu usmrtiti, ani úmyslem nepřátelským, 
smčřujicím proti nepomšenosli těla. 

Čís. 821. 

Orgán 'Občanské kontroly pří ministerstvu zásobování není vrchno
stenskou osobou ve smyslu § 68 tr. zák. 

(Rozil. ze d'ne 29. duhna 1922, Kr I 545/21.) 

N e j v Y š š í so u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaneho do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 11. února 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným pře
činem shtuknutí dle § 279 tr. zák. a přestupkem proti' veřejným zřízením 
a opatřením dle § 312 tr. zák., zrušil napadený rozsudek a obžalovaného 
z obžaloby sprostiJ. 

Důvody: 

Napadeným rozsudkem byl stěžovatel uznán vinným precmem dle 
§ 279 tr. zák .. že dne 21. září 1920 v Praze prolí' Josef Ul C-ovi, členu 
občanské kontroly při ministerstvu zásobování, tedy osobě v § 68 tr. 
zák. jmenované, když konal vrchnostenský příkaz, pokud se týče úřad 
a službu. více lidí ku zpmtlveni se vybiz<!l. a přestupkem dle '§ 312 tr. 
zák., že při téže ·příležitosti Josefa C-a, člena občanské kontroly při mi
nisterstvu zásobování, tedyosobUi v '§ 68 tr. zák. jmenovanou. když konal 
vrchnostenský příkaz, pokud se týče úřad a službu slovy urazil. 

Zmateční stížnost obžalovaného uplatňuje proti' odSUZUjícím výrokům 
pro přečiu dle §, 279 tr. zák. a přestupek dle § 312 tr. zák. důvody zma
tečnosti čís. 9 aí a 10 I§ 281 tr. ř. S hlediska čís. 9 a) uplatňuje, že skut
kové podstaty trestných činů zde není proto, že Josef C., jako člen 
t. zv. občanské kontr'Oly nenáleží k osobám, jmenovaným v § 68 tr. zák., 
a že, i kdyby tomu tak bylo, nebylo by tu skutkové podstaty trestných 
činů, poněvadž obžalovanému jednak vlastnost C-ova jako osoby vrchno
stenské známa nebyla, jednak domnělé trestné činy spáchány byly v cloM, 
kdy C-a již nebyl ve výkonu svého úřadu nebo vrchnostenského pří
""zu. Nutno tudíž pře'devŠlm zkoumati otázku, zda byl C. osobou. v § 68 
tr zák. jmenovanou, tedy vrchnostenskou os'obou. Ježto § 68 tr. zák. ve 
Svém jenom příkladném výpočtu členů občanské. kontroly výslovně ne
"vidí, nutno zjistiti, zda mají tyto osoby jinak náležitosti v tomto' § před
p'ol<1ádané, tudíž obzvláště, zda byla talo náležitost - vlastnost vrchno-
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stenské O'soby _ jmeno\raným členům snad výslovně přiřčena jin~Tm plat
ným zákonem anebO' nařízením, vydaným na základě takové.ho zákona 
a vyhiášcný-m ve sbírce zákonů a nařízení. Vyhraž'ujd ústavní listina 
v § 89 y-S'siovn.é----1lSÍ1:oiení ni,žších_J!:t<!p-i!_~0nÍ sPf_ávy zá~onu, jenž po'
drobnou úpravu mlJže svěřiti nařízení. V tomto'-·smErú -lT'iádí riapad~iiý - ...•.•• ~ 
rozsudek, »Žc důvěrníci občanské kontroly, ježto ohledně nich žádný 
zvláštní zákon vydán nebyl, nemO'hon býti dle §§ 89 a 90 ústavní listiny· 
považováni za 'orgány správy vel'ejné«, uvádí však dále, že jednotHvá 
ministerstva byla oprávněna dle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
sb. z. a n. činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů, způsobených 
válkou, a že takovým opatřením bylo zřízení občanské kontr·oly při mi- . 
nisterstvu zásobováni ve smyslu § 17 nař. vlády republiky Ceskosloven
ské ze dne 3. září 1920 a vydání návodu pro sbor občanské kmltroly a 
legitimací pro důvěrníky. I když se připustí, že na základě cito"aného 
zákona čís. 337/20 mohlo býti vydáno takové nařízení, jimž byla zřízena 
občanská kontrola _ což jest vzhledem na předpoklady § 1 tohoto, zá
kana ovšem pochybné _, nelze přehlédnouti, že nařízení takové, by 
melo závaznou platnost vůči třetím osobám, musilo by vyhověti ostat
ním náležitostem zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 1 sb. z. a n., po 
případě ze dne 13. března 1919, čís. 139 sb. z. a n., že by tudíž musilo 
býti vyhlášeno jedině přípustn"$"'tll zpúSlobem, totiž ve sbírce zákonů a 
:1ahzení, což se však nestalo. Zástupce generální- prokuratury uvedl: při 
zrušovacím 1fčeH-Í, že povaha členů občanské kontroly jako-žto vrchno
stC'lis'!<ých osob se prý zakládá na ustanovení § 40 cís. nař. ze dne 24. 
března 1917, čís. 131 Ť. zák., jež byllo pak na,hražcl1n nařízením vlády 
republiky Ceslmslovenské ze dne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a '11. Prv
uvedené nařízení se však na tento případ nevztahuje, poněvadž dle svého 
doslovu upravric jen ,práva dozorčích orgánů zkušeben cen, nehledíc ani 
k tomu, že by i dle tohoto nařízeni C. byl Vystoupil z rámce působnosti, 
propt'ljčené tímto nařízením dozorčím orgánům. Druhé naříz'ení (Ns. 
51(120) se však na tento případ již z tobo důvodu nevztahuje, poněvadž 
tylo vyhlášeno 18. září 1920 a nabylo účinnosti teprve dne 3. říjná 1920, 
tudíž po spáchání tinu. Z uvedenéhol je tudíž patrno, že C. nebvl vrchno
steEskou osobou, poněvadž zřízení této občanské kontroly -- jakožto 
Iiiišího úřadu státní s,právy - nestal'.O Se zákonným způsobem, takže ani 
jednotlivý jeH orgán nemůže požívati -ochrany zaruč-ené zákonem vrchno
stenské osobě, tudfž osobě, jež čerpá svou oprávněnost k úřednímu jed
nání zpúsobnosti, propůjčené úřadu, kteréhož jest členem, ústavní li
stinou. Jediná okolnost, že C. byl ustanoven»důvěrníkem dobrovolné 
občanské kontroly" ministerstvem pro zásobování lidu, nestačí dle toho, 
co hylo uvedeno, by mu propůjčila p'o'vahu vrchnostenské osoby, jelikož 
zřízení této kontroly ministerstvem pro zásobování lidn nestalo se plat
ným způsobem, kontrola tato tudíž jako úřad v právním smyslu vůbec 
'neeXistuje a zřízenci takového úřadu tudíž nejsou vrchnostenskými oso
bami, poněvadž svou 'funkci nemnhol:' odvozovati z m'óci tohoto - ani 
neexistujícího _ úřadu. Nes,právně proto posoudil soud prvé stolice tnto 
trestní věc po stránce právní, kdyžpř!znal C-ovi povahu osoby, jmeno
vané v 'S 68 tr. zák., jeŽ mu nepřísluší, a bylo proto zmateční stížno,sti 
z dllvodu zmatku čís. 9 a) § 281 tr. ř. vyhověti, 'odsuzující rozsudek jako 
zmatečný zrušiti a obžalovaného dle § 259 čís. 3 tr. .ř. sprostiti obžaloby 

• 

;a1: pro precm shluknutí, tak i pro přestupek urážky stráže, kterýžto 
pIestupek rovněž předpokládá osobu úřední. 

Čís. 822. 

Predražování (zákon ze dne 17, října 1919, čís, 568 sb. z. á n.). 
Řetězového obchodn doponští se i ten, kdo prodává kuřivo ye své 

živllosti lIostinské jen, by hosty si udržel. 

(Rozll. ze dne 29. dubna 1922, Kr II 587,21.) 

Ne j v y Š š í sou d jako so·ud zrušovací vybověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku lichevního soudu 
p·řl krajském soudě v NO,vém J}dně ze ~ne 27., kvHna 1921: Fmž, b~l 
cbžalovaný sproštěn dle '. 259 C1S. 3 tr. r. z obzaloby pro preClil rele
'~ového obchodu: ve smyslu § 11 čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 
~b. z. a n., zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, hy ji 

znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Stížnost vdejnéh() obžaloboe napadá rozsudek prvé stolice, jímž obža
lovaný by i spraštěn z obžalo·by pro ~řešin řetě,:ového ob~hod~, d.e §. 11 
Č. 4 lich. zák z důvodu čís. 9 lit. a) SU 281 tr. r.; nclze Jl upnlt oprav
nČnosti. Nalézací ,oud nenabyl přesvědčení, že obžalovaný prodával 
cigarety hostům, by s nimi pr'Ovo;wval obcbod, a že tudíž se ,vsunul jako 
škodlivý mezcčlánek mezi výrobce a spotřebi""'le. Než dospel k tomuto 
výroku z předpokladů právně mylných a b~zvýznaTÍlllých., Ze obžalov":1Ý 
ne v ě rÍ ě 1 o tom, že ci g are typ rod á vat lne sml, Je, lze-Ir teto 
větě TozhoG'ovacích důvodů ro·zuměti ta'k, že obžalovaný nevěděl, že o~
chodóvání kuřivem je vyhrazeno' :státu a povolaným jím k tomu tra1i
lmntůtn, s hlediska přečjnu řetězovéhO' ,obchodu bezv}'znamno, poněvadž 
podstata tohoto p,řečinu nespočívá v povaze zboží, jímž, n:\r'brž ve zpú
sobu, jakým jím bylo .obchodováno; nutno-Ii však rozuměti oné vět~. tak, 
že obžalovaný nevěděl, že ne "ni prodávati cw;arety. ldere Sl opatnl 11>

koliv u výr.obcc nebo velkoobchodníka, hýbrž pod rukou od neznámécho 
vojáka pak nevěclomost obžalovaného není než neznalostí zákona o re
tězové~ ('bchodě, která ho dle ~, 233 tr, zák. odpovědnosti a trestnosti 
nes,prošfujc.· Ze dále 'Obžalovaný pro dá val cigarety pouze hostům z a 
tím ú č e li e m, aby si je udržel, pokud se týče aby ,,,ým hostům vy
hověl a tak svou živn·ost, v začátcích jsoucí, udržel, není než pohnutkou 
činu. která jsouc proto co do otázky trestnosti bezvýznamna, nevylnčuje 
vědomí, sl~utkovou podstatou řetězového obchodn předpokládaného', tollž 
vědomí že obžalovaný vsunul se jako zbytečný mezičlánek do přechodu 
cigareť z výroby do spotřeby. Ovšem jest obchodování činností výdě" 
lečnou, ph níž náklady a' z.isk obchodujÍcího pl"esunuií se na kupitele, tedy 
maloobchodníkem přímo na spotřebitele : než skutečný obchodníkův zcsk 
nemusí jeviti se právě v číslici prodejní ceny: obchodník může najiti 
odmčny za své pIičiněni ve směru: jiném a to zejména živnostník, obcho
dnjící vice druby zboží, ve výtěžku obchodování ostarními druhy zboží; 
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nelze proto u obžalovaného, který prodával cigarety ve své živnosti ho
stinské, nepřihlížeti k účinku, který jevil prodej cigaret na pr'ovoz této 
živnosti; a tu poukaZUje sám nalézací soud k tomu~ že hosté, zvláště 
na venkově,· liavš-re'V'B-V-al-i------hsti~1l._GC~hla_v-ll_ě_za_tim účelem, ,aby si _ zde ně
jaké kuřivo od hostinského koupili, a že obžalovaný prodával cigarety 
pOllze bostům, aby je, púkud se týče svou živnost, v začátcích jsoucí, 
udržel; došel-li tedy obžalovaný náhrady za náklady a námahu, s pro
dejem cigaret spojené, a výdělku v současně a souvisle s tím provozo~ 
vané žiVnosti ho·stinské, dlužno v prodávání cigaret, byf obžalovaný 
v jich cenách přímého zisku se nedomáhal, shledati část výdělečné čin-. 
nosti obžalovaného, v nákupu a prodeji' cigaret jest spatřovati obchod. 
Je proto nesprávné a právně mylné, 'n e m á-l i nalézací soud za to, že 
obžalovaný prodával cigarety hostům, aby s nimi 
'o b ch o d p rov·o z o v a 1. Jelikož pak skutková podstata řetězového 
obchodu zištného úmyslu pachatelova nevyhledává, je lhostejno-, že ob
žalovaný nemínil kuřivem obchod provoZů'vati n a v Ý děl e k, žes á m 
než á d a I u r čit Ý c h cen a že prodával cigarety mno h d y i 1 a
cin ě jí než I i sám je pIa t i 1; nehledě a'ni k tomu" že obžal(Yvaný 
mohl počítati a patrně počítal s tím, že mu hosté dají za cigarety ceny, 
v pokoutním obchodě obvyklé, tedy ceny jeho cen·ám nákupním přimě
řené, že obžalovauý prodával cigarety dle zjištění nalézacího' soudu také 
za 'stejné~ ba i za vyšší ceny ~ než sám plahL a že nalézací Slo'ud nezji
šťuje, že obžalovaný utrpěl prodáváním cigaret škod·u. Konečně jest i bez 
významu, že obžalovan-ý svou činností njj,ak tento před
mět spotřeby konsumu neoddaloval, t. j. prodával přímo 
konsumentům; skutková po-dstata řetězového obchodu nepožaduje, aby 
prodlužování přechodu zboží nebo jeho zdražování nastalo v osobě právě 
onoho pachatele, nebo aby zbytečným mezičlánkem byl právě onen pa
chatel, jemuž jest se zodpovídati; stačÍ, byl.li pachatel - byf jako po
slední v řadě více překupníků - věd,orně součinným při ie,dnání směřu
jícím k tomu, aby zboží způsobem, rozmnožujícím počet činitelů, při pře
chodu. zboží z výroby do spotřeby hospodářsky nutných a účelných 
o další zbytečný mezičlán'ek, na újmu sp'otřebitelů se zdrželo a tím pra
videlně se zdražilo. Předpoklady a úvahy, z nichž nalézací soud dovozuje 
výrok, že obžálovaný Se nevsunul jako škodlivý' článek mezi výrobce 
a spotřebitele, jsou tedy nesprávné, právně pochybené a právně bez
-významné; je proto zřejmé, že nalézad s,oud při tomto výroku vychází 
z nespr;;vného použití zákona' co do pojmu řetězového obchodu. 

Čís. 823 

Zločinu podvodu dle §§ 197, 201 lit. c) tr. zák. dopouští se nelen ten, 
kdo věc nalezl, nebo koho omYlem došla. nýbrž i osoba liná. jež o tom 
vi a věc si S,g svolenim nálezce přivlastni. 

TrestuGst toho, kdo na sebe převedl ukradenou věc, do-mnivaje se dle 
zlodějova sd:ěleni, že jde o věc nalezenou. 

(Rozll. ze dne 29. dubna 1922, Kr II 655121.) 
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Ne j vy Š š í s ,o II d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupítelství do rozsudku krajského soudu 
v .Jihlavě ze dne 22. červe:1ce 1921, jímž byli obžalovaní Marti'n J. a Anna 
J,QvLuznáni vinnými přestupl<em § 477 tr. zák., zrušil napadený roz
sudek a vrátil věc nalézacimur soudu, .by ji znovu prOjednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvod zmatečnaMi čís. 9 a) §u 281 tr. ř. 
První s'Dud zjistH, že obžalo'v~ný Martin J. koupil v lednu 1918 v Malém 
B. od Jana V-a 20 pytlů na mouku, které tento odcizil františku S-ovi 
v téže obci, že je zaplatil v přítomnosti Anny Jcové s jejím souhlasem 
a přispěním, dav za ně V -ovi celkem 40 K, že je převzal a jich používal 
k účelům sp·olečného hospo'dářství spc>lu s .obžalovanou až do roku 1919, 
kdy oba obžalovanl si pytle rozdělili, převedli na sebe stejným dí.Jem a 
užívali jich dále každý pro vlastní potřebu. Soud přijal také za proká
záno zodpovídání se obžalovaných, že jim V. nabídnul pytle ke koupi 
s upozorněním, že jen a l·e z 1 ven k u a že oni tomuto tvrzení uvěřili. 
Soud nalézací neshledal v jednání obžalova'ných zločin podvodu, spáchaný 
zatajením nálezu, dle 'SS 197, 200, 201 c) tr. zák., vysloviv mylný náhled, 
že v koupi a na sebe převedení pytlů, které ve skutečnosti byly věcmi 
ukradenými, n i k () I i v n a I e z e n Ý m i, nelze spatřovati objekti,vního 
zákonného znaku tohoto zločinu (zatajení a při'Vlastnění si věci nalezené 
nebo pachatele omylem došlé). Tím sta) se ro"swdek, který uznává obža
lovaré vinnými pouze přestupkem kOUPě polfezřelýeh včcí dle § 477 tr. 
zák., zmatečným dle čís. 9 a) §u 281 tr. ř. Subjektem zlo'či'nu podVOdu dle 
§§ 197, 201 c) tr. zák., muže býti nejen ten, kdo věc nalezl, nebo koho 
omylem ctošla, nýbrž í ten, kdo o tom ví a věc si se svolením nálezce 
přivlastní. To '\,plývá ze všeobecného znení §u 201 c) tr. zák. - »kdo 
věc nalezenou atd.«, jehož lze použíti nejen na přímého nálezce, nýbrž 
i na osoby, do jejichž rukou se »nalezená" věc dále dostane. Okolno-st, že 
Jan V. byl jen domnělým nálezcem pytlů, nemůže býti. na překážku, aby 
obžalovaní, kteří věc ve skutečnosti ukradenou., avšak j a k o 11 á 1 e z 
při jat o u nkryli a si přivlastnili, byli po,snz'ováTIt iiuak a mírněji než 
přímí nálezci. Předmětem zl,očinu dle § 201 c) tr. zák. js·ou ovšem věci 
ztracené, pokud se týče nalezené. Y tomto případě, kde nabyl 'soud pře
svědčení, že šlo o věc odcizenou, zjišťuje rozsudek po stránce objektivní 
vlastně více, než kdyby vyslovil, že jde o pouhý nález, nebylo túdíž pří
činy, aby soud vylučoval objektivní podstatu § 201 lr. zák. Ostatně nelze 
přehlédrwu,ti, že jsou v tomto případě dány také veškeré pojmové znaky 
obcenéJr.o podvodu dle §§197, 200 fr. zák., ježto oMalo'vaní si phvlastnili 
pytle, o nichž věděli, že nepatří an] jim, ani prodavajícímu V~·ovi, nýbrž 
nějaké osobě třetí, která je ztratila (vždy! vůči držiteli a majiteli včei jest 
i ukradená věc ztracena).,,- použili tak nevědomosti majitele o osudu pytlů, 
aby z nehody, jež ho stihla, těžili ve SVllj prospěch. Poněvadž první ,oud, 
vylouči" jedinou známku ob jek t i v n í skutkové podstaty zločinu pod
vodu dle § 201 c) tr. zák. právně mylným způsobem, nezabýval se dal
šiwi náležitostmi trestného činu, zejména otázkou skutečné ceny pytlů 
- dle posudku znalce převyšuje cena PYtlů jistě 200 K - a otázkou viny 

• 
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subjektivní, nelze r·c-zhodno.uti ye věci samé a jest odůvodněno zrušiti věc 
a naříditi prvému soudu, hy o ní znovu jednal a rozhodl. 

Čís. 824. 

Doručeni opisu rozsudku pro státlIí zastupitelství iest nahraženo jeho 
sdělením v prvopisu. LMta § 285 tr. ř .. ku provedení zmateční stížnosti 
počíná se dnem. kdy státnímu zástnpci byl dodán k nahlédnntí prvoll;s 
rozsudku. . 

(Rozh. ze dne 2. května 1922, Kr I 320,22.) 

Ne i v y Š Š} s o II d jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném· zasedání 
zmateční siížnost státního zastupitelství do rozsudku krajského jakožto 
nalézadho soudu v Mostě ze dne 4. května 1921, jímž byl obžalov3'ný 
s!lToštěn z obžaloby pro přečin předražování dle § 7 čís. 3 zák. ze dne 
17. říira 1919, čís. 568 sb. z. a n. 

Důvody: 

Státní zastupitelství ohlásilo ihned po prohlášení rozsudku zmateční 
stížnost a žádalo o sdělení spisů a doručení vyhotovení rozsudku. Dle zá
znamu státního zastupitelství na prvopisll rozsudku nahlédlo toto' v něj 
dne 24. června 1921. Podle ,§ 78 tr. ř. děje se doručení soudníoh opatření 
státnímu zastllpHelství sdělením jich v prvopisu . .Te tedy doručení opisu 
rozsudku, pokud se týče státního zastu.pitelství, nahraženo sdělením jeho 

. v prv'Dpisu a počíná proto pro ně lhůta § 285 tr. f. ku provedení opově
ctěné zmateční, stížnosti dnem, kdy mu byl dodán prvopls rozsudku k na
híédnutL Dne toho v tomto případě ze spisů sice zjistiti nelze, jak však 
již shora bylo uvedeno, bylo v prvopis rozsudku nahlédnuto due 24. června 
1921, je proto - oož při nasťalé pochybnosti je ve prospěch státního za
stupitelství - den ten pokládati za den, kterého ,ho spisy s prvopisem 
f<Ozsuc!ku došly a tudíž za den, od kterého pro ně lhůta ku provedení zma
teční stížnosti běžeti počala. BylY-li mu trestní spisy s vyžádaným opi
sem rozsudku později na jeho naléhání ještě jednou clomčeny, nemobla 
cko}nost ta iiž míti vlivu na běh lhúty ku provedení zmateční stížnosti. 
Ježto pak p~ovedení zmatečm stížnosti podáno bYlo k soudu, teprve dne 
17. lerna ·1923, stalO se tak opozděněa. pončvadž při opovědění nebyl 
určitě označen žádný z důvodů zmatečnosti, vypočtených v § 281 čís. 
1--1I tr: ř., nebylo lze k opozděnému provedení zmateční stížnosti při
hlížeti. Jsou tu tedy předpoklady, pro něž měla zmateční stížnost býti 
zavržena již soudem prvé s~olice a, poněvadž se tak nestalo, bylo ji za
vrimcuti soudem zrušovaCÍm (§ 1 čís., 2 zák. ze dne 31. prosince 1877, 
čís. 3 ř. z. na rok 1878). 

Čís. 825. 

Zločin podvodu křivým svědectvim dle § 199 lit. a) tr. úl'. 
Ohledně svědka lze použiti zásady §u 202 tr. ř. pouze leMy, měl-Ii za 

to. že sám jest obviněn, a vypovídal-Ii ve l'rospěch svůj, nikoliv ve pro
spěch osoby ťř,gtí. 

o.~ozh. ze dne 4. kvčtna 1922, Kr' I 399;21.) 

N e j v sr š š í s o II d jako soud zruš."ovací zavrhl po ústní~ l!čení zma-

t .. ' , stížnost obžalovaného ,liřího K-a do rozsudku kraJskeho soudu 
ccm k d" bit' - tl' v Mladé Boleslavi ze dne 8. února 1921, po u lIm y' s ezova e uzn~n 

Vinným sp'oluvinou na zločiuu podvodu podle §§ 5, 197 a 199 a) tr. zak. 
--- --- -- -=---=--n-l1UW- -j-i-né--z- těchto 

důvo,dů: 

Napadený rozsudek přičítá stěžovateli spoluvinu na zločinu dle §§ .:97 
a 199 tr. zák., jíž se dopustll tím, že .dne 2. čer:,n~ 1920 nav:~l rranhska 
S-a by vydal u okresního soudu v S. v trestm veu proh stezovatelr pro 
pře;tupky §§ 411 a 496 tr. zák; křiVé) ,svě2dse1ctvL. znJ1a!eČ~í sdtížnost t~O
volává se důvodu.zmatečnosti Č1S. 9 a :9u tr. r. eJl vyvo y SQUS r8-

d' .; se v námitce, že "františek Š. neměl ]menovan:ý'm okresním soudem 
b~;~ slyšen jako svědek, ~ýbr~ lako. spoluo~vi~ěn.í', .ze: l;a je~o ,::ýpověď 
nelze pohlížeti jako na vypovcd svedka, nybrz obvmeneho, ze S. ned~
pus1il' se tudíž křivého, svědectví, oa že v dusledku toho nemohl h·o st?
žovatel k němu navadel!. Ze SPISU o~resn~ho s?udu v S. Je p,,;t;-no, ze 
poškozený rmntišek B: učinil. tre,stn; o!,!!amem ?eJen protI st.ez.ovateh 
Jiřímu K-ovi a Kateřine V-OV", nybrz .lez ·prol! tr,em spolu;~nmk~m n~
známého jména, a že před výslechem S-~ jako :vedk!'; pro~'oasl1, z,~ sve: 
dek tento jest v podezření" že byl jedmm z tech tn muzu, kten ,b,:!! 
klacky ozbrOjeni a stáli II -otevřených dv~ří svčtmce, kd~, b>:l K-~m zty:an 
a různými nadávkami' 'ua cti uravžen .. Pres ~oto pro~la:e~m posk,,~z~neho 
B-a usnesl se soud na výslechu S-a jako svedka, nacez ,ento uelml pod 
přísallOu křivou v"DovM. Po té byl,y okr~s~ím soudem postoupeny sP~'7 
státnímu zastupitelství k eventuelnímu sllhaní pa~hatelu, pro zlo cm, t?z: 
kého poškození lla těle; toto navrhlo za"edení př1pra v~eho vyhle.davam 
proti K-ovi a V,-ové pr'o' zločin dle §§ 152 a 155 bl tr. zak a pOZdejl Jeho 
rozšíření proti K-ovi a ,S-'ovi pro zločin podvodu dle '§:§ 197 a 199 a) tr. . 
zák. Vyslýchán byv jako obviněný seznal S., že jeho svědecká :rýpověcl, 
že přijel s K-em z S. zpět do dv'ora v O. kolem 6. hodmy ve cer, byl~ 
nesprávnou, pravdou že naopak, že se vrátUi odpoledne po 3. hodme 
a že ho potom vyzval, aby šel s ním do čeledníku, kde viděL jak K., uhO?i! 
13 třikrát přes záda a nadal mu kluků židovských. Svou křr,::ou vypoveď 
v' pi'íčině doby návratu z S. do dvora v O. ospravedlňoval S. tím, 'že ho 
K k tomu naváděl a zaplacení sliboval:' bál se to odmítnouti ze strachu, 
b~ ho I\. jalco nadřízený nepropustil z práce a On pak s 5 malými dětmi 
nebyl bez chll b,," Při tomto ospravedlnění setrval S. i při hlavním p~e: 
líčení a béře to na16zací soud též za prokázáno. Za tohoto stavu veCl 
dlužno právem posouzení věci ualézacím soudem 'označiti za bezvadné. 
Soud stejí na stanovisku, že Š. věděl" že jest vyslýchán jako svědek a že 
přes to vypovídal vědOlr.ě nesprávně. Vzhledem k tomu není pochyby, že 
formelní předpoklad stíhání a o:dsouzcní jeho pro křivé. svědectví jest 
dán. Pokud se týče materielního předpokladu, dlužno arci vycházeti ze 
zásady ovládaj.í.cí ducha řádu trestního a vyslovené zejména v předpiSU 
§, 202 t;·. ř., že vinníkThení povinen k vině se do'zuati a nesmí býti k do
znání nijakým způsobem donucován a že ani, sankce §u 199 lit. a) tr. zák; 
nesmí býti p'oužito za prostředek Je obejití" zákazu §u 2.02 tr. ř. Na druhe 
straně dlužno však trvati. při tom, že zásada ŠU 202 tr. ř. může míti plat
nost jen tehdy, cítí-li se vyslýcha'ná osoba také subjektivně skutečně 
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obviněnou, stíhanou, a že rozhodným jest úmysl, v jakém výpověď UCl
nila, chtěla-li jí totiž pomoci sobě či někomu jinému. V případě, o nějž jde, 
neospravedlňoval se Š. ani v přípravném vyhledávání ani přl hlavním 
přelíčení tím, že proto křivě vypovídal, poněvadž předpokládal, že je 
spolupachatelem anebo spoluvmňí](emcil1u,-ij-llerhž bYl vyslýchán, na
'opak vychází z jeho shora uvedeného ospravedlnění zřejmě na jevo, že 
při závadné vÝPovědi neměl na mysli svou účast při činu, a nechtěl jí 
zakrýti svou eventuelní vlastní vinu, nýbrž že chtěl vyslovenou neprav
dou přispěti jen mímu K-ovi. Tomu 'nasvědčuje úplně pohnu,tka, Š-em 
uplatňovaná, že tak učinil z obavy, by nepřišel o své místo ve dvoře 
v O. Za těchto okoIností není oprávněn předpoklad, že Š. pokládal se 
subjektivně za obviněného a nelze proto důvodně tvrditi, že jeho' výpověď 
byla SV'OU podstatou ,,",dpovídáním se obžalovaného a nikoli seznáním 
svědka. Vyhovuje-li však dle toho Š-ovo odsouzení pfoO křivé svědectví 
ve smyslu§§ 197 a 199 tr. zák. zákonu, není též vyloučeno odsouzení 
spoluobžalovaného Jiřího K-a pm spoluvinu na tomto zločinu. Důvod 
zmatečnosti .Čís. 9 a) §u 281 tr. ř. není ,proto dán. 

Čís. 826. 

POdloudný vývoz mincí jako takových nespadá pod zákon ze dne 
18. března 1920, čis. 188 sb. z. a n. 

(I~ozh. ze dne 4. května 1922, Kr I 955/21.) 

Ne j v y Š š í s ,o II d jako soud zrušovaCÍ vyhověl' po ústním 1íč'.::nÍ 
zmateční stížnosti 'Obžalovaných do rozsudku krajského soudu ·v Ceské 
Lípě ze dne 15. června 1921, pokud jím byli obžalovaní uzriánf vinnými 
přečjnem § 2 b) zákona ze, dne 18. března 1920, čís. 188 sb. z. a n., a 
sprostj] je ilO této stránce z obžaloby. 

DllVody: 

Zmateční stížnosti obžalovaných, pokud čelí proti výroku, odsuzují
címu je pm nedovolený vývoz, pokud se. týče spoluvinu na něm a opí
rají se '" § 281 čís. 9 a) tr. ř., jsou odůvodněnv . Jde v tomto případě 
o podloudný vÝvoz zlatých 10marek, pak 10- a 20korun. Zákon ze dne 
18. března 1920, čís. 188 sb. z. a n., vztahuje se dle svého § 1 výhradně 
na předměty potřeby ve smyslu § 1 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 
sb. z. a n. K těmto však peníze, ať již papírové. či kovové, ať tuzemské 
či cizozemské, čítati nelze. Stanovisko odchylné mohlo by přijíti po pří· 
padě v úvahu, kdyby peníze prokázatelně vyváženy byly jen jako kovový 
materiál k účelům technickým. Ze' by t'OIDU však v tomto pří'padě tak 
bylo, není v rozsudku ani naznačeno, naopak důvody rozsudku ve své 
celistvosti podobný závěr přímo vylučují. BYlo proto v tomto směru odŮ· 
vodněným zmatečním stížno-stem vyhověno, rozsudek zrušen· a obžalo-
vaní v tomto bodě z obžaloby sproštěni. Tím ovšem nemá býti preiudi
kováno případnému potrestání administrativnímu. 
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Čís. 827. 

o podmínečném odkladu výkonu trestn ,(zákon ze dne 17. října 1919, 
čís .. 562 sb. z. a o.) rozhoduje, jde-li o čin, spadajíCí pod lic\wvni zákon, 
lichevní soud. ' 

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 129 sb. z. a n., nepůsobí zpět. 

(Rozh. ze d'ne 4. května 1922, Kr I 428, 429/22.) 

Ne i v y š š í s o II d jako. soud zrušovací uznal po ústním líčení o zma
teční stížnosti generální pr,okuratury na záštitu zákona právem: 

Usnesením okresního' soudu v Dubé ze dne 10. řÍjna 1921 a ze dne 
12. října 1921 porušen byl. záJwn v ustanovení čl. IX. uvoz. p.atentu 
k trestnímu zákonu, §u 1 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n., 
S 9 zákona ze dne 18. března 1921, čfs. 129 sb. z. a n. a § 1 tr. řádu; usne
sení ta se zrušují a okresnímu sOUldu v Dubé se ukládá, by treslní spisy 
postoupil lichevnímu s,oudu při okresním soudě v Dubé k da'lšímu řízení. 

Dů vod y: 

Rozsudky lich.evního soudu při okresním soudě v Dubé ze dne 23. 
dubna 1921 a ze dne 4. června 1921, byt Josef P., pokud se týče Vilém K. 
dle ~ 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přestupek předraŽiování dl~ 
§ 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., spáchaný P-em v létě 
1920 a K-,em na podzim 1920. K' 'Údvolání}veřejného obžalobce byli však 
obža].ovaní rozsudky kr.ajského jako odv'olacího lichevního soudu v .ces 
Lípě ze dne 3. září 1921, poknd Se týče ze dne 17. září 1921, uznán :"in~ 
nými a k přiměřeným trestům odsouzeni. Vraceie spisy odvolací soud 
v obo·! případech uložH lichevnímu soudu při okresním soudě v Dubé, 
by rozhodlo podmínečném 'odsouzení. Na místě okresní-ho soudu lichev
ního rozhodl však okresní sou'da to' usneseními ze dne 10. října 1921 
pokud se týče ze dne 12. října 1921, kterýmiž podmínečné ,odsouzení po~ 
voleno nebyl,o, ježto dle § 9 zákona ze dne 18. března 1921, 1\ís. 129 sb. 
z. a to. při odsouzení pro čin proti zálmnu lichevním1l podmínečný odklad 
ti estu jest vyloučen. 

~ Uve,~,ená usnese'ní, jež vešla v moc práva. Ve dvojím směru porušují 
zakon; jednak tím, že o podmínečném odsouze,ní nerozhodoval příslnšný 
soud, il dGak že překročil svou trestní pravomoc. Dle § 7 (I) zákona ze dne 
17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n., rozhoduj'e totiž o podmínečném ;dsou
zení sO'll'd prvé stolice, tedy soud, který' ve věcl samé rozhodl, jak zřejmě 
plyne zejména též z § 6 prováděcího nařízení ze dne 11. listopadu 1919 
čís. 598 sb. z. a n. Právně mylným jest dále názor, že dle § 9 zákona z~ 
dne 18. března 1921, čís. 129 sb. z.a n., v uvedených případech podmí
něný odklad tresŤlhbyl vyloučen. Zákon tento naby1 účinnosti dne 19. 
dub-na 1921 a jest přísnější n'cž zákon Hchevní ze dne 17. října 1919 
čís. 568 sb. z. a n., jenr- do platnosti prvějših,o· zákona p'odmlnečné odsou~ 
zení připouštěl. Ježto dle čl. IX. uvozovacího zákona k trestnímu: zákonu 
posuzovati ,dlužno trestné činy, před dnem platnosti nového' zákona spá
chané, podle nového zákona ien potud, poknd není ,přísnejšímnež právo 
posavádní, a ježto svrchu jmenovaní. obvineúí dopustili, se předražování, 
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pro něž byli odsouzeni, ještě před platností zákona ze dne 18. března 1921, 
čís. 129 sb. z. a n., bylo v zásadě také podmínečné jej.',ch oQsouzen, při
pustno.> Tím ovš'em není prejudikováno otázce, jsou-li tu věcné důvody 
pro po vo leni--ne-ŤT--tiep Gyoleni P.fl.Q.ffi1:BG-Čn-Gh-O-Q-d-sGu-zení. 

Čís. 828. 

Třaskavinou ve smyslu zákona ze dne 27. května 1885, čís. 134 ř. zák. 
jest každá látka, jež svým výbušným účinkem muže přivoditi zničení 
nebo poškození osob nebo věcí. 

Souběh §u 2 a 3 zá.koua o třaskavinách s přestupkem dle § 32 zbroj
ního patentu. 

CRozh. ze dne 4. května 1922, Kr II 436,21.) 

Ne i vy š š í s o li d jako sou·d zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost 'obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Jihlavě ze 
dne 23. května 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem dle §§ 2, 
3 zákona ze clne 27. května 1885, čís. 134 ř. z., a přestupkem § 32 zbroj'
ního patentu. 

Dúvody: 

Po stránce věcné (čís. 9 a) §u 281 tr. Ll namítá stížnost, že granát, 
u obžalovaného nalezený, nespadá pod ustanovení zálmna o třaskavinách, 
poněvadž byl rozložen, třaskavé látky zbaven a úp~ně nepotřebný. Za 
třaskaviny poldádá zmíněný zákon pouze takové, které pOdléhají státnímu 
monopolu a DOl1ze smíše.niny chlorečĎanu draselnatého a síry. Gr,anát vza1 
s,lobža1ovaný na památku z vojny se svolením sv:í'cli představených 
a již z této okolnosti lze. souditi, že jeho držení nemohlo míti vzápětí 
nebezpečenství, předpokládané v § 3 zákona o třaskavinách, tím méně, 
an jej obžalo-vaný uschovával v uzamčené skříni, 'ud níž sám nostI klíč. 
Stížnost neniodůvodněna, z části' není provedena dle zákona. Třaska
vinou ve smyslu zákona ze dne 27. května 1885, čís. ,134 ř. zák. dlužno 
rozuměti dle § 2 prováděcího nařízení ze dne 4. srpna 1885, čís. 135 ř. zák. 
nikoli jen smíšeni'nu, uvedenou ve stížnosti, nýbrž všecky takové 'látky, 
které sV~Tm výbušným' účinkem mohou phvoditi znič.ení-'nebo poškození 
osob nebo věcí. Dle ustanovení čtvrtého odstavce § 1. zákona o třaska
vinách,neplatí tento zákon pro vojenskou správu a nevztahuje se na 
třaskaViny, které jsou předmětem státního mono'polu (střelný prach); 
d;e '§ 3 prováděcího nařízení čis. 135185 jsou vyňaty z jeho pÍlsobnosti 
předměty pod čís. 1-6 tohoto Se uvedené. Výbušná látka, o kterou zde 
jde (ChIoratit), nepatří k žádné z uvedených výjimek a spadá dle posudku. 
znalců i s mzbuškou (za·palovacím zařízením) pod pOjem třaskavin. Po
něvadž dle znění zákona ('Si§ 2 a 3) jest zakázán{) a trestno dovážeti bez 
úředního pO\-,olení, iakož i držeti 11eb uschovávati třaskavinú ,o sobě, jest 
pm otázku viny úplně Ihoste;,no, byl-li granát rozložen a hodiHi se jako 
takový k praktickému upotřebení čili nic. Rozhodným jest, že jeho náplň 
nebyla plně .odstraněna, nýbrž že obsahovala výbušnou látku - ehIo
ratit -, která mohla dle po·sudku znaků snadno způsobiti výbuch při 
vyškrabování neb odstraňování, púněvadŽi jest velmi choulostivá nejen 
pro přímý náraz, nýbrž i a to j'cště větší měrou pro tření. Totéž platí o za-
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pal ovacím zařízení (rozbu.šce), které obžalovaný vedle granátu uscho
vával. :Ze by obžalovan}' nabyl granátu řádným způsobem a se s'ou
hlasem vojcnské správy, rozsudek nezjistil, - vyslovil naopak, že gra
mH---je--ma-j-etkem čsl. "vojenské správy, že obžalovan1T by! povinen jej 
odevzdati, že si jej však neoprávněně ponechal a nedovoleně z vOjny 
domiI přinesl. Nebezpečí, v § 3 zákona o třaskavinách předpokládané, 
bylo spojeno s pouhým uschováváním rozloženého granátu, pokud se 
tý-če obou VS'bUŠD1TCh jeho součásti, poněvadž ne-pozorná manipulace 
s nimi mohla míti za následek výbuch, který by mohl způsobiti, těžké zra
nění po vřípadě i smrt osoby manipulujícíi osob na blízku přítomných. Okol
nost, že 'obžal'ovauý nosil klíček od skříně u sebe, ho neom'louvá, poně
vadž nebylo vylo"čeno, jak uvc.cll již prvý soud, že se mohl klíček přeS 
to dostati v držení třetí os'oby, a že neopatrnou manipulaci její neb obža
lovaného samého mohl nastati výbuch. Neodůvodnčna jest zmateční stiž-
1'0st i v tom smeru, pokud s hlediska čís. 10 oS: 281 tr. ř. popfrápřípustnost 
souběhu přečinu dle §§ 2 a 3 zákona o třa's,lmvinách s přestupkem § 32 
zbroj. patentu a dovozuje, že -obža1ovaný svým. jednáním nemohl s'e 
dopustiti současně také tab oto přestupku. Stížnost jest na 'Omylu. Odsou
zení pro přečin dle §~ 2 a 3 zákona o třaskavinách postihuj.e pouze ne
owávněný dovoz a držení výbuŠ'né látky (n<Íplr.ě a zapalovacího zaří
zeuil za okolností, které byly s to přivoditi nebezpečenství pro život a 
zdraví (eveutuelně i majetek) iiného. Neoprávněné držení granátového 
tělesa (kterč jest i bez náplně zbra'u,í) tvoří samo o sobě zvláštní polIceiní 
přestupek § 32 zboi'ního patentu. ' 

) 

ČIS. 829. 

Vyrovnal-Ii se poškozený se spolupachateli krádeže, :(§ 174 " aj tr. 
zák.) v ten roz:um, že každému z pachatelů bylo nahraditi určitou část 
škody, stal se ten který pachatel beztrestným, n.,hradil-li poškozenémn 
díl na něho připadající. • 

Nepřijal-li poškozený nábrady od nabiu~jiciho ji pachatele, ježto ne
měl s sebml p,otřebných pomucek, jest v tom spatřovati POSkytnuti nové 
lhflty k narovnání. 

(Rozh. ze dne 4. května 1922, Kr 11 581/21.) 

Ne j v y Š š íg s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížno,sti obža'lovaných do rozsudku zemského trestního soudu 
v ~rně ze d~e 2,5. června 1921, pokud i(m byli stěžovatelé uznáni vinnými 
zlocI:nem krade ze Podle §§ 171 a 174 II a) tr. zák., zrušn napadený r,oz
sudek a sprosti! obžalované z 'obžaloby. 

Důvody: 

Specielního ustanovení posledního odstavce § 187 tr. zák., omezeného 
zákonem výslovně na p·o díl nic tví na 'krádeži nelze ovšem ohdobně 
použíti na případ krá d e ž e, spáchané vÍCe sp:o'lupachatcli. Než i tu 
nelze vyloučiti beztrestnost spolupachatele, jenž na něj připadaiící podil 
škody z účinné lítosti v čas nahradil, jestliže poškozený se spolu'pachateli 
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se vyrovnal ohledně cel é š k o d y tím způsob~~m, ~e k.~ždému z mCll 
nahr"diti jest určitou částku škody. V tomto' pnpade zl1sťuje rozsudek, 
že z odsouzených osmi spolupachatelů krádeže na úhrnnou škodu 160 K 
v čas zapl-a-till-k11' krytí škogX",,~m:Q_~tl~_nci pošk-~zeného dva ~ po" 50- K;' 
ostatní nabídli se rovněž v d·obě Sem I87~tr. zak. vymezene, ze dle 
do hod y při pad aj í cín a ně po díl po 50 K zaplatí, ale skutečně 
zaplatili obnos, škodu značně převyšující, teprve den po té, co již četnfci 
věc vyšetřovali, ježto hajný Josef K., nemaje den před tím náhodou 
u sebe bloku na vydáuí p'otvrzenek, nabídnuté mu podíly nepřijal. Soud 
na1ézací odpírá všem obžalovaným dobrodiní §!§ 1871188 tr. zák. proto, 
poněvadž ručíce každý jako sP'01upachate1 za celou> škodu rukou společnou 
a nedílnou, jí v čas zcela nezaplatili, ,okolnost pak, že jen nezaviněnon 
náhodou od. zaplacení celé škody byli "drženi, nemaže jim býti omluvou. 
Než právem poukazuje zmateční stížnost 'Obžalovaných, up1at~uiíc d~v,o~ 
§ 281 čís. 9 b) tr. ř., na to, že ve zjištěné úmluvě, mezI hajllYffi a vsemI 
obžalovanými v čas učiněné, o hrazení celé škody a více než této' slo
žením obnosu po 50 K sluší spatřovati narovnání ve smyslu § 188 b) tr. 
zák.' jež neslo Se k náhradě cel é škody v určitých podílech. PrDto ne1z~ 
shledati dle zásady shora uvedeně správným stanovisko !'O'zsudku ohledne 
obža10vaných Stanislava S-a a Antonína P~y, kteří své ?~dí1y v ?as ~a
platili, byt i těmito podíly celá škoda kryta n,e~y1a. !lez I os~tat~1 ob:a
lovaní skutkem potvrdili SVDU ochotu, 'nar'ovnam, v cas, uzavrene, v cas 
splniti čímž by i celá škoda byla bývala nahražena. A jestliže jen z du
vodu 'v rozsudku zjištěného, nedošlo ku převzbtí peněz, nabídnutých 
hajněmu, nebyli to obžalovaní, kteří se splněním narovnání by~i v pro
dlení nýbrž zástupce poškozeného. V nepřijetí peněz jemu nabldnutých, 
z dů~odu rozsudkem uvedeného, sluší důsledně spatřovati nové vyrov
nání prodIužuiící ,dotyčným obviněným na krátkou dobu lhMu ke sl,ožení 
náh;ady. A poněvadž jimi náhrada hned následujícího dne, ač, ~etnic~vo 
zatím o věci již se bylo' dovědě1D, ve smyslu tohoto naroV'nam, v cas 
u-zavřeného, byla složena a tak k úP'lné náhradě škody po,!jkozeného došlo, ~ 
sluší phs'vědčiti zmateční stížnosti, že za těchto okolnosti neprávem ode
přeuo bylo stě"ovatelům dobrodiní zákona, ježto, dány byly ohledn~ r:!ch, 
ale též ohledně .ostatcích obžalovaných, s rozsudkem se spokoj1Vslch, 
podmínky §§ 187 a 188 tr. zák. 

Čís. 830. 

Zákon U~ dne 6. ledna 1890, čís, 19 ř. zák. o ochrauě známek. 
Otázka, zda jsou si dvě známky 'šálivě podObny, jest t. zv. qnaestio 

mixla. , 'h 
Zrušovací sond lest oprávněn přezkonmati jedině správnost pravmc 

předpokladu, z nichž natézaci soud vycházel, nikoliv však skutkové zá
věry nalézacího soudu co do klamavosti známek. ~ 

Ustupuie-li při známce kombinované část, vyjádřená v čislech, proti 
části obrazové zcela do poo:adí, dlužno známku posuzovati pouze jako 
známku obrazovou. 

(RGzh. ze dne 6. května 1922, Kr I 244/22.) 

Pro žaluiící firmu byla dne 15. května 1919 pod číslem 858 pro oblast 
republikY Ceskos1ovenské přihlášena a zapsána známka: »4711" a dne 
3.lislopadu 1920 obrazová známka uprostřed se slovy: »No 4711" a to 
u ,obou známek pro zpoží: »Kolínská voda". Dne 30. března 192.0 byla 

~ ~~oro_{l1Jžalovaného zapsána do rejstříku p'od číslem 12.996 známka: 
;,Alianz" pro zboží: »Kosmetické a dietetické výrobky". Žalobkyně vinila 
obžalovaného, že zasáhl do jejího práva pOllžívati pro ni chráněných 
známek a to jak slovné známky »4711«, lak i známky, obraZlové. Pokud 
jde o prvoU známku, spatřovala porušení svého práva v tom, že obža
lovaný pojal do své vignety číslici 7411, tedy jen nepatrnou obměnu 
chráněného čísla 4711 a tvrdí, že použití tohoto čísla třeba Se změnoll jest 
zpŮSObilé oklamati kupujícího. Porušení druhé chráněné známky spatřo
vala žalobkyně v několika podrobnostech, zejména: a) ve tvaru a zevní 
podobě obou v,i,gnet, ježto oboje vignety jsou pOdlouhlé a mají uprostřed 
plochu základní barvy modré, tvaru obdélníkového, b) v použiti barev, 
ježto oboje vignety ,používají jako· základní barvy barvy modré, kr'Omě 
té pak barvy zlaté .a černé, c) že v obou vignetách vyskytUje se číslo 
4711, třeba že tolo na vignetě obžalovaného je nepatruě přeměněno v' 7411 
a že i ve vignetě obžalovaného vyskytuje se toto číslo uprostřed vignety 
v obdélníku, ad a) zmíněném, d) že obě poslracnní plochy obojích vignet 
vyplněny jsou kulatými reliefy peněz, třebaže na vignetě žalobkyně jsou 
to ruby a líce výstavních medaili žalující firmy,kdežto na vignetě obža
lovaného znaky jednotlivých zemí republiky Ceskos1ovenské a znaky 
více spřátelených států. P,okud, jako zejména v případě ad dl, uchyluje 
se úprava v.ignet obža10vauého od úpravy vignet žalobkyně, tvrdila ža
lobkyně svým zástupcem, xe rozdíly ty jsou tak nepatrué, Že obyčejnému 
kupci ujdou. Zem s kýt r es tn í) s o u d v P r a z e sprostrl ohžalova~ 
ného z obžaloby, již naň žalující firma vznesla pro přečin zásahu v právo 
známkové dle § 23 zákona ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák. D ů
vod y: Pokucl jde o pomšení známky »4711" samo o s'obě, jes'Ůu,dní 
dvur toho přesvědčeni, že, kdyby tu nebylo jiných okolností, o nichž 
bude níže řeč, by p.oužití číslice 7411 ve vignetě obžalovaného "ak1ádalo 
skutkovou povahu přečinu dle § 23 zákona o ochraně známek, poněvadž 
pouhé přemístění prvých dvou číslic za ,ponechání dvou ostatních a nad 
to ještě se opakujících čís1ic mohlo by ve smyslu § 25 téhož zákona býti 
zp(}zorováno obyčejným kup'cem je'n při zvláštní pozornosti. Právě to, že 
poslední dvě číslice -zůstávají v p,ořadí nezměněny, svedl by jeho pozor - ~ 
nost od ]Jřemístění prvých dvnu. Soudní dvůr nepovažuje také vysvětlení, 
jez {lbža10vaný při hlavním líčení '~odal o tom, proč pojal do své vignety 
číslici 7411, za věrohodné, poněvadž k,ombinace l' o k u narození ob ž a~ 
lov an é h osm ě s i ce m narození jeho m a uže 1 k y je málo případná. 
Rozřešení otázky, bylo-li zasa,ženo v právo k používání určité známky, 
závisí od toho, zda-li ,obyčejný kupec, nevěnUje zvláštní pozornost znám
ce, muže býti sveden k tom"" aby známku jedné firmy pokládal za známku 
firmy druhé. Je-li věc po.suzována s tohoto stanoviska, jest jisto, že ne~ 
mohou býti uvažován.y všechny podrobn,o'Sti a detaily každé z obou zná
mek, nebot ani Obyčejný kupec, nevěnuje-li známce zvláštní pozornost, 
těchto P{ldrobností si nevšimne. Obyčejnému kupCi utkví z obrazu, jejž 
v něm zustaví ta která vigneta, jen to, co je 'pro' vignetu příznačné,_mar-, 
kantní a bude to zajisté jen zvláštní znak, tu kterou zuámkl> cha:rakte-

Trestnt rozhodnuti IV. 16 
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risujícf. Naproti tomu ostatní znaky budou pro neho pouhiTmL~detc.ily. 
Tomu, kdo kUPuje lahvičku kolínské vody s vignetou žalobkyně, utkvi 
v paměti jeden jeH náp,adný z1!.§.,t_~~'~1'l~1T1p~, si'lnymi číslicemi upr<ostřed 
vignety vyznačené číslo 4711, znak nápadný už jen tím, že pozůstává 
z číslic. Naproti tomu, kdo kupuje lahvičku kolínské vody s vignetou ob
žalovaného, napadne při prvém pohledu na ní slovo: Alianz, poněvadž 
je umístněno rovněž upr,o'Střed vignety velkými, tu,čnými písmenami. Ve 
vignetě obžalovaného jest sice také uprostřed pod nadpisem AJianz číslice 
7411, číslice ta však jest vyražena ciframi malými, tedy nenáJpadrtě, 
takže obyčejnému kupci,nevěuuje-li vignetě zvláštní pozornost, tató čí
slice vůbec ujde, zůstávajíc pm něho pouhým detailem. Pro nápadnost 
náp.isu Alianz mluví i ta okolnost, že ve vignetě žalobkyně není na tom 
místě vůbec žádnéhn nápiSU. Na tom místě, kde ve vignetě žalobkyně 
nalézá se číslice 4711, ualézají se ve vignetě obžalovaného začáteční pís
mena jeho podniku' F. V. P. Ten kupec tedy, který zná známku žalob
kyně, bu,deJ1i mu předlotena lahvička s vigneton obžalovaného, pozná 
ihne:d, že jde o iiné zboží, poněvadž na vignetě té uprostřed nespatří 
nápadné číslice. Tím méně mohou svésti k omylům jiné podrobnosti vig
nety ,obžalovaného. Nemohou k tomu svádW tvar vignety a p.oužití týchž 
barev, poněvadž by šlo příliš daleko, aby i, po této stránce nové podniky 
byly omezovány ohledy na stávající známky, a důsledné provádění 
ochrany známek až do tak,o'Výchto detailů vedlo by k té absurdnosti, že 
by na konec nebYlo tvarů a nebylo barev, jichž by se molťlo ještě po
užíti. Ostatně při obrazové "námce so'ukromé žalobkyně jest chráněn 
toliko obraz a nikoli bar'Va. R,ovněž tak nemůže svádět k omylům výplň 
obou postra~ních plooh, poněvadž výplň ta je pro obyčejného kupce při 
obyčejné pozornosti detailem, to tím spíše, že při okrouhlém tvaru lahve 
nejsou tyto ,postranní plochy vlgnety v rovi"ě se středem vignety. Na: 
základě těchto úv,ah dospěl soudní dvůr k přesvědčení, že vigneta obža
lovaného, i když má některé pod,obnosti s vignetou soukromé žalobkyně, 
není způsobilá, aby obyčejného kupce při obyčejné pozornosti u!Vedla 
'V omylo původu zboží, jí označeného, a že zejména k takovému oOmylu 
nomťže vésti použití číslice 7411 v obsahu vignety, poněvadž číslice ta 
není nápadně vyražena a není na témže místě umístěna jako číslice 4711 
ve vignetě žalobkyně, tím méně pak ostatní ještě méně nápadné podrob, 
nesti. Zvláště pokládá smutní sbor záměnu tuto za vyloučenou, hledí-lu se 
k ternu že obccenstvo kupuiící K'ol1nskou vodu, náleží po většině km
hh'l zá'možnějším a inteUigentnějším. Obrana práv soukromé žalobkyně, 
nejsouc vedena jedině správným, zákonu i zkušenosti odplovídajícím hle
dbke'l1, jest jednostranna a vede k rozporům. Předpokládajíc na jedné 
stnně, že obyčejný kupec povšimne si číslice 7411 a že tím bude sveden 
k omylu O původu zbo,ží, tvrdí na druhé straně, že· změna ve výplni po
stranních ploch (znaky zemí a států místo medailí)' unikne pozornosti 
obyčejného kupce, ačkoli tu i tam jde o detaily, jichž si lze všimnouti jeli 
pfi obzvláštní pozornosti. Vůbec pak přehlíží, že na tom místě, kde je 
ve vignetě soukromé žalobkyně číslice 4711, jsou ve vignetě obžalov'a
ného začáteční písmena F. V. P. 

Ne j v y Š š í s ou d zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost sou
kromé žalobkyně. 
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Dnvody: 

_ ~--,,---~-----ŽalDváno jest; že nbžalovaný vědomě za,sáhl ve v}',hradné právo ža
htjící firmY~' používati známek~ za~psan-Srch pro ni ve známkovém rejstříku 
obchodní a živnostenské komory v Praze, a to jednak známky obrazové, 
jeďnak známky slovní-, s-právně známky, vyjádřené číslicí- >A711«. Pokud 
se t~'če zásahu obžalo,vaného ve výhradné právo žalující firmy, používati 
známkY obrazové, jest především rozhodnouti, zdali výrok nalézacího, 

. soudui o tom, že známka o·bžalovaného není způsobilá, by obyčejného 
'kupce při obyčejné pozornosti. uvedla v omyl, jest otázkou právní, již 
kasační soud může přezkoumati, či 0'tázkou skutkovou. Zmateční stížnos! 
vytýká tu s hlediska zmatku čís, 9 a) Su 281 tr. ř" že nalézací soud 
ne právem vyloučil poimový znak přeČinu §§ 23 a 25 záko.na ze dne 
6. ,ledna 1890 Č. 19 ř. zák, totiž ~působNost známky, uvésti obyčejného 
kup'ce v omyl, a tvrdí, že soudní výro,k 0' tom, zda ison si dvě známky 
šálivě podobny, jest rozhodnutím o otázce právní. Tomuto názoru nelze 
přisvědčitL Otázka ta není otázko,u čistě právní, není však ani otázkou 
výhradně skutkovou. nýbrž jest t. zv. quaestio mixta': uež i v případě 
quaestio mixta jest kasační soud o:právněn, přezkoumati jed i ně správ
nost oněch právních předpokladů, z nichž nalézací soud vycházel při 
,posuzo.vání podobnosti známek, a jest mu i v tomto případě předpisy 
procesního řádu .odňata m'Ožno:st~ by přezko'Ulmával závěry, uč'iněné sou
<I'em nalézacím ohledně klamavosti ve směru skutkovém. V tomto pří
padě nedal se však "ťalézaci soud vésti žádným nesprávným právním 
názorem, Správ'ně p'oužilustanovenÍ §I§ 23 a 25 známkového zákona, 
v úvahu vzal netoliko abstraktní, nýbrž i konkretní způsobilost záměny, 
·obíral se otázkoU! šálivosti známky, a zjistil, že se známka soukromé ža
lobkyně o,d známky obžaloV2'ného I i š í z p ů s ob e m, i e j ž p o z na t i 
může také o,byčejný ku,pec při obyčejné pozor'no,sti, 
a nikoliv pouze odborník, a při tom 'Vzal v úvahu celkový obraz známky, 
tedy cel k o v ý dOj e m zná m k y n a ob y č e j n é h o k up c e. 
Držel-li se nalézací soud těchto právn,ě závažných okoI:n,ostí, pak nemúže 
kasační soud změniti ·dotyčný výrok, poněvadž jest vázán na skutkové 
"jištění nalézacího soudu ;(§§ 258, 288 čís. 3 tr. ř.). Pokud se týče zásahu 
obžalovaného ve výhradné právo žalující Hrmy používati slo'Vní známky, 
správně známky vyjádřené v číslech ,>4711 «, jest uvážiti toto·: Nalézací 
soud zjistil, že ve známce obž~lo,vaD',ého jest uprostřed umístěno slovo 
,»Ali'anz«, že na tom místě, kde ve znám'Ce žal:u~Ícf firmy nalézá se n á-, 
p'adně výrazná číslice »4711«, jsou um'ísiěna ve viguetě' obža
loOvaného začáteční pismena jeho pOdniku »F. V. P.«, že sice také na 
známce obžalovaného jest vyražena číslice a to »7411« pod slovem 
»Al1run;z«, a v Š a k ci f r a mim a 1 Ý m i, mi' z i věn e n á aJ a: dně, takže 
obyčejnému ku'pc!. nevěnuje-li vignetě zvl'á'štnípozornost tato číslice 
vůbec ujde, zustávajíc proň pouhým detailem. Jedná se tu t~dy {) známku 
kombinovanou, 'a to takovou, v níž část vyJád!řená v čfslech oproti části 
obrazové zcela ustupuje do pozadí, nemá naprosto vlivu na celkový ráz 
známky,a jest proto, takovouto známku po,suzovatí nikoliv jako známku 

slovní, pokud se týče v číslicích vyjádřenoUf, nýbrž jako známku obra
zovou (srovnej Adler: "Oesterreichisches Markenrecht«, str. 235 a násl.). 
Ohledně té pak platí, co bylo uvedeno v druhém odstavci rozsudku, 

16' 
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Výrok soudu není proto o rozhodných o)<:olnostech sám s sebou v roz
poru - jak neprávem vytýká zmateční stížn!Ost s hlediska zmatku čís. 5 

. § 281 tr. ř. - když rozsudek praví, že by, pokud jde o pomšení známky 
sLovníA14~mg Q. sobg,·-I<~-tu-nebylo-j·iných-mf}mentů -
a to jsou právě ty, které byly shora uvedeny, že se tu totiž nejedná 
o známku slovní samu o sobě, nýbrž o známku kombinovanou, v níž 
část, vyjádřená v číslech jest mizivě nenápadná, a ustupuje proti části 
obrazové zcela do pozadí - použití čÍ"s!ice "7411,, ve vignetě obžalova
ného zakládalo· skutkovou povahu přečil1:ul § 23 zákona o ochraně známek. 

Čís, 831. 

Slovné pokárání žáka učitelem zakládá skutkovou podstatu urážky 
ua cti pouze tehdy, překročil-Ii učilel vědomě meze práva kárného. 

<Rozh. ze dne 6. května 1922, Kr I 579/22.) 

Ne j v y Š š í s O u d jako soud zrušovací uznal po· ústním líčení o zma
teční stížnosti generální prokuratury ·na záštitu zákona právem: Roz
sudkem okresního ·soudu v Železném Brodě ze dne 15. února 1922 byl 
porušen zákon; rozsudek tento se zrušuje jako zmatečný a obžalovaný 
Ferdinand R osvobozuje se dle § 259 čís. 3 a 447 tr. ř. od obžaloby pro 
přestupek § 496 tr. z. 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v Železném Brodě ze dne 15. února 1922 
by) katecheta Ferdinand R. ·Ulznán vinn:í'ID přestupkem urážky na cti dle 
§ 496 tr. zák., jehož Se dopustil tím, že dne 1. října 1921 ve Velkých řl. 
ve školní třídě ,před více lidmi nezl. Vojtěchu M-ovi nadával a zlým 
nakládáním vyhrožo-val, a odsouzen za to s použitím § 266 tr. zák. do 
vězení na 24 hodin, které dle § 261 tr. zák. ·změněno bylo v peněžitou 
pokutu 30 K. Obžalovanému byl trest podmínečně odložen na jeden rok. 
Po skutkové stránce vzal soud na základě dOZltání o-bžalov·aného a vý
povědi svědk1r .Jiřího D-a a Mko:slava H··" za prokázáno, že obžalovaný 
dne 1. října 1921 ve dr'Uhé třídě chlapecké školy ve Velkých H. nadával 
všem tehdy p.řítomným žá-kum, mezi nimíž byl i soukromý obž·alo·bce 
VOjtěch M., "bando nevěrecká a odpadlická" a přímo s-oukromému žalobci 
"ty kluku, já ti držku r-o'ztrhl1:Uk<. V činu tomto' shledal soud' skutkovou 
povahu přestupku § 4% tr. zák., nadáváním a vyhrůžkou zlým nakládáním, 
Dle záznamů protokolu o hlavním přelíčelt1Jí doznal obžalovaný závadné 
výroky, omlouval je však rozčilením, které v něm vyvoláno bylo rozpu- . 
stným chováním hochů, kteří hlučeli a se mu pOišklehovali, zejména též 
V·ojtěch M. Svědek Jiří D., školák, potvrdi-I závadné výroky a dodal, že 
obžalovaný přišel do třídy místo ředitele škody, který měl míti zeměpis, 
a že proto hoši se divili, když místo ředitele přišel katecheta a voťali "jé" 
a poněvadž byla práv·ě přestávka, také trochu hlučeli, ale po napomenutí 
katechet·ově umlkli. Ve třídě té jest asi 49 žáku, z nichž na katolické ná
boženství chodí jich asi 10. Školák Miroslav H. potvrdH jako svědek 
v podstatě totéž. Hořejším rozsudkem byl porUlšen zákon. V zásadě budi·ž 
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uvedeno toto: Učitel a žák jsou k sobě v poměru nadřízenosti, pokud se 
týče podřízenosti; v důsledku své povinnosti výchovní má učitel vůči 
žáku zvláštní práva; jako výchovný prostředek má zajisté po ruce zej

-------;O;;<rt'O- vystrahu a dUlku. Jako·by bylo pTotismyslným, použivati ustano. 
vení trestního zákona u urážkách na ctil v poměru rodičů k jich dětem, 
dlužno srovnale s tím omeziti také po,dstatně použití wstanovení těchtu 
v' poměru učitele ku žáku; jestiť puměr tenxo: blízce příbuzným poměru 
rodtčťl k dětem, hledě k výchovnému účelu, jehož jest se domáhati v uhnu 
případech. Jest na snadě, že ani výstr.ahy ani důtky nemohlo by se užíti 
jaku prostředku výchov·ného nebo: kárného, kdyby i ohledně nich měl\< 
beze všeho platnost ustanovení o trestných činech proti bezpečnosti cti. 
Dotýká! se každý z těchto kárných prostře,dků du jisté míry cti káraného. 
J de tu však o výkon práva a plnění povinnosti učitelem, jenž v prvé řadě 
má pos-ouditi, která slova ·odp·ovídají pnvaze případ·u! a osobnostem žáků a 
jemuž mllsí býti vyhrazeno, pokládá-Ii to nutným, by voJi.l také výrazy, 
které nemohou vždy postrádati větší ostmsti, mají-Ii právě dle okolností 
případu· působiti jako důrazný prostředek trestný. Tu se muže arci přiho
diti, že se učitel co do míry kárání může d'opustiti přehmatu. Avšak jako 
po·kárání tělesné, byf i byla absolutně nepřípustným, spadá p·od sankci 
ustanovení §§. 41"3 a 420 tr. zák. jen tehdy, u.trp-ěHf káraný na těle škndu·, 
může překročení příslušných mezí ,Při pokárání slovném míti· vzápětí 
tre·stní odpovědnost jen tehdy, nabyl-li soudce přesvědčení, že Objektivně 
dané překročení mezí práva kárného bylu: pro'lázeno vědamím kárajícího, 
žepřekrD'čil meze l"říp·u~tnO"sti. V tom~o· případě dlužlflO uznati, že obža.
lovaný mohl ve zcela nepřípustném voláni žáků, jímž byl při vstupu do 
třidly uvítán, 'Izhledem ku skutečno-sti, že valná většina jich na nábo
ženství nechodila, spatřovati posměch a pošklebky, namířené proti němu 
jak" katechetovi a ,že autorita jeho jako učitele vyžadovala, aby proti 
chování takovému rázně vystoupil. Okolnosti, za jakých závadné výroky 
padly,a jež při posuzování věci nelze přezírati, či,ní prot" jednání obža
lovaného již po objektivní stránce omluvitelným. I kdyby se však vychá
zelo z Ipředpokladu, že, hledíc k p·ovaze u·žitýchvýroků, jde· objektivně 
o vybočení z mezí dovoleného práva kárného, nemůže rozsudek přec 
ob'státi. Neníi v něm Ve smcvslu hořejších úvah po subjektiv,rilli stránce 
zjištěno, že o-bžalovaný byl si tohoto překročení také skutečně vědom. 
TentQ nedostatek činí rozsudek zmatečným, puněvadž odisouzení se stalo, 
aniž byly dány náležitosti skutkové povahy přestupku dle §. 496 tr. zák. 
v subjektivním směru. Odsuzujícím výrokem byl· pr·oto porušen zákon 
v ustanovení § 496 tr. zák. 

Čis, 832, 

Pňedražování (cig, nařízení ze dne 24, března '1917, čÍS. 131 ř, zák,). 
Přepláceni úředně'stanovené ceny í§ 21 nař,) jest trestným jen pod. 

půrně, nebyla-li urČitá ( vyšší) cena. kupujícím placená a úředně stann
venoUi cenu převyšujjcÍ, prodavačem· po,žaďována. 

(Ruzh. ze dne 6. ·května 1922, Kr I 581/22.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uzual po ústním líčení o, zma
teční stížnosti generální prokuratury na zášti·tu zákoHa p r á ve m: Roz- " 
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sudkem odvolac;JlO soudu Iichcvního při krajském soudě v ChrudImI ze 
dne 25. září 1920 Porušen byl zákon v ustanovení § 21 zákona o lichvě. 
Rozsudek ten 'se zrušuje a __ odvolacím'Ui soudg _S~ __ l1kl~Qi-L_ .bv .0.. 0dv.olání 
veřejného obžalobce znovu rozhodl. . . .. .-

Důvody: 

v Rozsudkem okresního soudu Iichevního v 'ústí n. Orlicí ze dne 19. 
cervence 1920 byl obžalovaný dle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby 
pro přestupek předražování dle § 20 odstavec prvý cís. nař. z 24. března 
1917. čís. 131 ř. zá-k., jehož se prý dopustil tím, že v roce 1919 na jaře 
v C., využívaje mimořMných poměrů, vyvolaných válkou, žádal za tabák 
kdy předmět potřeby, zřejmě přemrštěnou cenu. - Okresní soud nabyi 
SICe přesvědčeuí, že obžalovaný' prodal z tabáku, koupeného. od Jaroslava 
c;-~, Bohuslavu li-ovi 1 kg za 220 K, avšak nepokládal tuto cenu za 
zreJme př-emrštěnou, zHstiv, že obžalo.vaný přenechal tabák z ochoty 
úplně bez výdělku, za to,Už cenu, za kterou jej sám koupil. Proti osvobo: 
zujícímu rozsudku podal veřejný obžalobce odvolání do výroku o viuě. 
Odvolací wud lichevní při krajském soudě v Chrudimi odvolán:í vyho'věl 
a roz'sudkem ze due 25. září 1920 rozsudek prvého soudu zl"u:šj'l ob žalo
:-~ného uznal vinným přestupkem § 21 cis. nař. ze dne 24. bře;na 1921, 
C1S. 131 ř. zák., jehož se dopustil tím, že v roce 1919 na jaře v C. přl ná
kupu předmětU' potřeby, jejž ho,d1al dále zCiziti, úředně stanovenoU' cenu 
:přeplatil, zaplatív za 1 kg listového taMku 220 K a odsoudil ho za to 
k příslušnému trestu. Rozsudek nebyl dosucl vykonán. Odvolací soud 
odúvodn:il odsuzujíCí výrok úvahou, že ke skutko'vé poďstatě přestupku 
§ 21 cís. nař. stačí přeplácení úředně stanovené ceny p'achatelem, v před
P?~la,du, že předmět ,clále zcizí, v tomto případě přeplácel prý obžalovaný 
pn na~uP'U1 cenu surového listu tabákového, jehož úřední cena byla 8 K, 
z,:platlv cenu, která značně převyšuje cenu úřední. RozS'udek porušuje 
zaknu nesprávným výkladem § 21 ds. naŤ. Dle tohoto § se dopouští pře
stupku, kdo (pří nákupu předmětů potřeby, jež hodlá zcízi];) přeplácí cenu 
prodavačem požad'ovanou, nebo, nepožaduje-li se určitá 
cen a, úřed·ně stano:venou pokud se týče není-li jí tu, až dosud ohvyklou 
~en'lll. Ze ~ákonné definice plyne, že přeplácen:íúředně stanovené ceny 
~~s,t trestne !en ~~dpurně v případě, nebyla-Hurčitá (V'I'šší) cena, kupu
lICHl! plac:na a uredně stanovenou cenu převyšující, prodavačem pož-a
dov:na. Žadal-li tedy v tomto případě pr10davač na obžalov,aném za 1 kg 
taba,ku 2~O K, ~elze mluviti na jeho straně o přeplácení ve smyslu, cito
vaneho zakonneho ustanovení. Touto důleži'tou okolností se odvolací soucl 
Vll?eC nezabýval, ro'zsudek následkem toho neobsahuje zjištění zákonné 
~namky deliktové, přeplácel-liobžalov,aný c cn li pro d a v ač e ll' p o
z a d o van o u, ani nezjišfwje, byla-li na obžalovaném vůbec určitá cena 
požadována, čili nic; tento nedostatek zjištění činí T'Ozsudek zmatečným 
dle čís. 9 a) § 281 tr. ř. . 

Cís; 833. 

Přeáražování '(zákony ze dne 17. října 1919, čís. 567 a 568 sb. z. a n.). 
O správním přestnpku rozhoduje pouze předseda líchevuího soudu při 

o k r e sní m, uikoUv při sborovém soudě. 
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Kdo koupil předmět potřeby pod jeho skutečnou užitkovou hodnotou, 
není nucen, by výhodu tu, zcizuje věc dále, přenášel na dalšího nal'Y-

(Rozh. ze dne 6. května 1922, Kr II 303m.) 

Ne j v y Š š í s o u tl jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku lichevního soudu 
při kra-jském soudě v Uherském l'lradišti ze dne 12. března 1921, jímž byli 
obžalovaní dle § 259 čís. 3 tr.ř. sproštěni z obžaloby pro přeČin předra
žování dle § 7. čís. 3 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. a 
uznáui vinnými pouze p'řestupkem § 6 téhož zákona zrušil napadený TQ.Z

sudek a vrátH věc liche,,-ní.mu snudu při příslušném okresním soudě, by 
ji znoVU projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Napadeuým rozsudkem sprostl! nejprve lichevní ,soud krajského soudu 
v Uherském liradišti obžalované dle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžalo'by pro 
přečin dle § 7 čís. 3 zákona ze dne 17. října 1919, čÍs. 568 sb. z. a n., 
načež předseda téhož lichevního soudu uznal obžalované viunými správ
ním přestupkem dle § 6 téhož zákona. Rozsudku odp-oruje zmateční stíž
nos,t pouze potud, pokud lichevní sO'lld neshledal v jeduár,íobžalovaných 
aspoň skutkovou pojil.statu <přestupku ·předražováni dle § 7 čís. 1 lichev
ního zákona; opírá se o důvody zmatečno:sti čís. 5, 9 a), 10 § 281 tr. ř., 
ve skutečuosti však uplatňuje pouze důvody zmatkl1 dle č. 5, 9 a). Přede
slati dlužno, že postup lichevního soudu a jeho· předsedy zavdává příčinu 
k pochybnostem ta'ké potud, že tím porušen byl pře,d:pis § 5 úko·na ze 
dne 17. října 1919, čís. 567 sb. z. a n., dle :něhož o přestupku dle§, 6 
lichevního zákona jakožto: přestupku správním rozhoduje předseda ·soudul 
lichevního jako z á s t u II cep ř í s I II Š n é h O' ú řad u spr á v ní h o 
bez přísedících, tak že z jeho náleZU' jde dle §, 9 zákona čís. 567;19 odvo
lání na zvlášť složený odvolací senát shomvého soudú ,prvé stolice, jenž 
rozhoduje v řízení, obdobném odvolacímu řízení ve věcech přestupkových. 
Jak znění §§ 5 a 9 citovaného zákona, tak jich zařadění v záko'ně, zej
ména pak pojem předsedy lichevního soudn jakožto zástupce příslušného 
úřadw 'správního nasvědčují tomu, že předsedou lichevního soudu jako 
zástu'pcem příslušného úřadu spr:ávního míněn je pouze předseda líchev
ního soudup ř i s o u d ě o'k re sní m. Tím, že o správl1,ím přestupku 
y.ozho.dl předsedoa Iichevního soudu při sbol'ovém soudě prvé stolice, se 
stalo, že nebylo o něm souzeno výhradně p'ovolaným zástupcem přísluš
ného úřadu správního, a byl oním postupem zvrácen j zákonný pořad 
opravný. Na lichevním wudě bylo by bývalo, by byl, jakmile 'dospěl 
k přesvědčení, že skutek obžalovaných spadá ((,Tiko do obom § 6 Hehev
ního zákona, se omezí! na rozhodnutí ve směru delíktu, spadaiídho do 
pravomoc150udní, a věc ohledně přestnp,ku správního odkázal předsedOVi 
Iichevního soudu při s'oudě okresním jako zástupci příslušného úřadu 
správního. k dalšímu řízení. Než vylíčenému] postupu nebylo opravným 
prostředkem ze žádné strany odporováno. . 

Zmateční stížnosti nelze, pokud uplatňuje důvod zmatečnosti čís. 9 a) 
§ 281 tr. J., upříti oprávnění. Líchevní soud neshledal: v jednání obžalo- " 
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vaných ani skutk,wé podstaty přeotupku před'fažování přes to, že, jak 
zjišťuje roz'sudek, koupivše dv,ě 'krávy po 10 K 50 h za 1 kg živé a pro
da vše maso z nic\! po 22 K za 1 kg, docílili zisku 2522 ~, tedy čistého: 
zisku vevýst"2(hJrcrc:;-xč-me-"da"lšírro-ziištění rozsudkového činí obvyklé 
procento výdělku pouze 10 jJmc. Výrok lichevního so:U!du odůvodněn je 
v rozhodovacích důvodech úvahou, že sc taková koupě velmi zříd!ka při
hází, a že zisk obžalovaných dlužno dle posudkU' znaleckého p'Ovažovati 
vzhledem k dalším režijním nákladům skoro za přiměřený. Podotknouti 
jest, že PDSrup lichevního soudu je od samého základu pochybeným již 
potud, že se v rozho.dovacích důvodech rozsudku neobírá vůbec o,tázkou 
zřejmé přemrštěnosti ceny, obžalovanými za maso požadované, nýbrž 
uvažllge výlučně 'O otázce, zda zisk, jimi při prodeji masa docílený, byl 
přiměřeným čili nic. Zmateční stížnost nesprávnosti tohoto postupu nejen 
nevytýká, nýbrž, byvši jím patrně svedena, 'Obírá se ve svých vývodech 
naopak rovněž výhradně jen otázkou přiměřenosti či zřejmé přemrště
no'sti zisku obžalovaných. Při onom svém závěru, dle něhož se taková 
koupě velmi zřídka přihází, má rozsudek na mysli zřejmě ať jíž skutečnou 
či domnělou výhodnost koupě obou krav o:bžalovanými: Stanovisko lí
chevního sodu rozsudek nijak blíže nedoličuje. Jest ovšem správné, že 
t. zv. výhodná kbupě, záležející zejména' v tom, že někdo' koupí věc po
třeby z různých příčin pod skutečnou její uži'tkovou hodnotu, nenutí 
kupite!e, by pi'! dalším jejím prodeji výhodu tu přenášel na druhého kupce. 
Než v tomto případě rozsudek ani nezjišťuje, že tu takQvá výhodná koupě 
na straně stěž,ovatelů byla, neuvádí v tomto směru! žádných 'skutkových 
okolností, jež by tomu nasvědčovaly, spokojuje se pouhým tvrzením, že 
se taková kou'[lě velmi zřídka přihází, a neobírá se vůbec otázkou zřejmé 
přemrštěnosti ceny, obžal'ovanými za maso poža,dované. Zdůramiti sluší 
dále, že zásadně nelze nikomu zejména ani živno'stníku a obchodníku ani 
s hlediska obchodních zvyklostí, tím méně pak se stanoviska zákonných 
předpisů o trestání váleČll1é lichvy přiznati oprávnění,.aby se dokonce 
i pro ztrátu, kterou utrpěl při tom kterém o.bchodě, hOjil přirážkou na 
ceny, požadované Jím při obchodech jiných. Pro tento. případ však roz
sudek ani nezjišťuje, že by byli obžalovaní při jiných obcho.dech snad 
utrpěli nějaké ztráty a že by zejména prodejem masa za ceITu:, rozsudkem, 
zHštěnou, byli chtěli Se za podobné ztráty odškodnHi. Je tedy zmateční 
stížnost odůvodněna, pokud,dovo.lávajíc se důvodu zmatečnosti čís. 9 a) 
§ 281 tr. ř., s'patřuie porušení pokud 'se týče nesprávné použi'lí záko'lla 
v tom, že se Hchevní soud při posuzováni jednání ohžalovaných po'stavíl 
na ono právně mylné stanovisko, s něhož by zailsté i otázku zřejmé pře
mrštěnosti ceny, v rozsudku arci, jak jIž zmíněno, výslov:ně neřešenou, 
byL posuzoval mylně. 

Čís. 834. 

Ochrana známek (zákon ze dne 6. ledna 1890, čls. 19 ř. zák.). 
Jde o mim!l!restnl právní !lmyl, domníval-Ii se rnšite1 práva na ochran. 

n!ln známku, že známka, byvši zapsána před státním převratem ve Vídni, 
nepožívá v Československé republice !lchrany. 

íRo'zh. ze dne 6. května ICJ22, Kr II 197/22.) 
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Ne j v y Š š í s o u d jako sO,ud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost soukromé žalobkyně do rozsudku krajského soudu v Novém 
Jičíně ze dne 18. ledna 1922, jímž byl obžalovaný podle § 259 čÍs. 3 tr ř. 

• .. 'h t' d··' ' k dl "23 - ----spfbštěn z D:bžaloby pro precm v~~# nu I ~ o ~rava na znam li e '~'0' 

a 25 zákona ze dne 6. ledna 1890, CIS. 19 r. zak. 

Oú vod y: 

Soud nalézací nabyl přesvědčení o objektivní skutkové povaze pře
činu "§ 23 a 25 zákona ze dne 6. ledna 1890, čÍs. 19 ř. zák., ale vyloučil 
subjektivní skiltkovou povahu, totiž zlý úmysl obžalovaného ve smyslu 
i' 23. Soukromá žalobkyně broji proti tomu s hlediska důvodů Č. 9 a) lb), 
~právně toliko důvod~ čís. 9 a) ~ ~81 tr. ř., majíc za, to, že ztý úmy~l, 
náležející ke skutkove povaze precmu, shora uvedeneho, zde Jest a ze 
om"l obžalovaného, povstalý neznalostí záko'na, ho neomlouvá, poněvadž 
prý povstal z nezualosti zákona trestního. Mínění tomu nelze přisvědčiti. 
Dle skutkového zjištění byly před politickým ,převratem zapsány u ob
chodní a živnostenské komory ve VídnI s pIatností pro celou tehdejší ra
kouskou říši dvě ochranné známky žalující firmy, totiž známka Star Mill 
a známka Star Míli se še·stldnnou hvězdou, opatřeno'"! číslem 1866. Dle 
dalšího sktrtkového: zjištění naléz"cího soudu obžal,ovaný věděl, že žalující 
firma byla v bývalém Rakousku majitelkou těchto ,dvou známek, ale ne
věděl, že po převratu vymohla si obnovu ochrany svých známek pro 
oblast Českoslove:~é republiky. Obžalovauý se podle tohoto skutko
vého zjištění domníval, že zápis oněch dvou známek pozbyl po,litickým 
převratem platnosti prD obvod republiky Česko'slovenské. Toto mínění 
obžalovaného bylo ovšem nesprávné, poněvadž jednak zákonem ze dne 
28. října 1918, čís. II sb. z. a n., bylo vysloveno, že veškeré dosavadní 
říšské zákony zůstávají proutím v platností, na kterýžto zákon bylo 
poukázáno také v pozdějším zákoně ze dne 23. července 1919, čís. 449 
sb. z. a n., pmhlašutiícím, že ve všech dosav",dníchzá'konech se vysky
tující výrazy »r.akouský«, .uherský «, »rakousko-uherský« II jim obdobné 
stejného smyslu nahrazuií se případnými tvary slov .československý« 
a .Československá republika«, kdnak nařízeno jest v článku I. zákona 
ze dne 24. červe,nce 1919, čís. 471 sb. z. a n., že známky ochranné, které 
bY'ly v bývalé říši rakousko-uherské zapsány před vyhlášením tohoto 
zákona budou chráněny v území republiky Československé s pořadím 
původ;í přihlášky, prohlásHimajitel známky příslušné obchodní a živ
nostenské komoře v tuzemsku, že se domáhá ,ochrany známkové pro 
oblast Československého státu:; IhiLta pr'O: tato prohlášení nepočala dosud 
ani '>ěžeti: Avšak omyl, v němž 'Obžalovaný se nacházel, zakládal se dle 
toho, "O bylo uvedeno, v neznalosti, pokud se týče v nesprávném v.ý-
kladu zákonných předpisů práva soukromého o místním rozsahu oprav
nění plynoucího pm žalující firmu ze zápisu ochranných známek, uči
něného před převraiem"u obchodní a živnostenské komory ve Vídni, 
po tomto převratu, nikoli v neznalo:sti předpi,su práva trestního, zakazu
jÍcího užívání ochranné známky, která jest podobna 'Ochranné známce 
osoby jiné. Neznalost zákonných předpisů na straně obžalovaného, pokud 
se týče nesprávný výklad předpisů těch obžalovaným, nespadá tudíž pod 
ustanovení se 3 a 233 tr. zák. a omyl, v němž obžalovaný se nacházel, c 
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byl omylem, vylučujícím dle S 2 e) tr. zák. zlý úmysl. O precmu § 23 
zákona ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. z. nebylo by totiž vůbec možno 
mluviti, kdyby zápis ochranných známek žalující }irll1'y_, l:1čině!lÝ ve Vídni. 
byl politicKYmPTevratem pozhyTcástecně-neb úplúě platn(}sti neb účin~ 
nos ti v republice Ceskoslovenské vůbec aneb aspoň pro ,přípa.dl, že by 
žalující firma nebyla učinila určité, zákonem žádané nebo· předpokládané 
prohl,"šení v obvodu Cs. republiky. V těchto případech bY' žaluiící firma· 
neměla výlučného užívacího práva nebo vůbec bY l1eměla užívacího· práva 
ke známkám ochranným ve smyslul onoho § 23 v republice Ceskoslo
venské. Poněv&dž pak Obžalovaný na základě svého, byf i nedostatečného 
pátrání se domníval, že onen zápis o·chranných známek žalujicí firmy' 
neplati v o'blasti republiky Ceskoslovenské,a poněvadž nevěděl o pro· 
hlášeni, učiněném žalující firmoU' podle článku I. zákona čís. 471 z r·oku 
1919 U· obchodní a živno.stenské komory v 1-'raze, byl v omylu nejen, 
v ,příčině tohoto prohlášení, nýbrž i co do' ob'sahu a smyslu předpisů 
práva soukromého o místním rozsahu platnosti úředního· zápisu ochran
ných známek. Omyl tento jest ve svém 'Účinku roveň omylu skutkovémU! 
dle § 2 e) tr. zák., nebo! podle s§ 3 a 233 tr. zák. toliko neznalost zákonu 
trestních, nikoli neznalost zákonů soukromého práva, neomlouvá vinníka. 
Obžalovaný nemohl následkem o,noho omylu s'eznati, že žalující firmě 
přísluší v obla'Sti Ceskoslovenské republiky výlučné pr.ávo, pokud se týče 
vůbec právo, užívati ochranné známky, 00 něž jde. Z toho plyne, že soud 
nalézací právem dospěl ku přesvědčení, že na straně obžalo·vaného není 
subjektiv111 skutkové povahy trestného buu, z něhož byl obviněn; bro
jení SO'ukromé žalobkyně pro-ti tomu nemůže tudíž dosíci úspěchu, i sluší 
zmateční stížuost její zavrhnouti jako nedůvodnou. 

Cís. 835. 

Pod skutkovon podstatu zločinl1 veřejného násilí dle § Si tr. zák. spadá 
každý násilný odpor, čelicí přímo neb nepřímo proti osobě veřejného 
orgánu a nutícího, by odpor s vynaložením vlastní sily odstranil. 

Četník jest povinen, by zakročil, i když jest mimo Službu, jakmile po
zornje, že se páše nějaký trestný čin, 

(Rozh. ze dl1e 8. května 1922, I(r I 473/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížno'st obžalo'l'aného do rozsudku krajského sO'uldu v České Lípě 
ze dne 16. března 1921, jímž byl stěžovatel uznán vir,ným zločinem ve
řejného násilí dle § 8Ur. zák. 

Důvody: 

Jelikož rozsudek spatřuje dle svých rnzhodovacích diůvodů násHné 
vztažení ruky na vrchního četnického strážmistra Bedřicha P-a právě 
v tom, že obžalovaný pokuSil se vytrhnouti četníkovi z ruko'u pytel 
s ovsem, nemůže býti shledán odpor dle § 281 čís. 5 tr. ř. v tom, že na
lézací soud dospěl na základě svědectví Bedřicha P-a a Václava tl-a ku 
zjištění onoho násilného vztažení ruky, jakkoli oba tito svědci výslovně 
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pořeli, že by se byl obžalovanl" četníka samého dotknul rukou, potvrdivše 
toltiw, že četníkovi pytel z rukou vytrhoval. Nej.de! o vadu výroku souá-

______ ---flíhD __ pn stránce _skutkové, n~Tbľž výhradně O< otázku správnosti právního: 
posouzeni, 'směl-li nalézací sou~ shled,at.i' ,odpor násiln:y'm vztažení~' ruky 
na četníka v pokusu, vytrbnoutI mu naslhm z- ru'koll pytel ovsa, CD'Z zma
teční stížnost sama uznává tím,. že domnělé nesprávné řešení otázky té 
uplatňuje jako zmatek dle ,§ 281 čís. 9 a) tr. ř. Než nepr~vem. Nebo! 
správně poukazuje již rozsudek na to, že nelze vykládati ~ 81 tr. zák. 
tak doslovně, že by vyžadoval odpor právě jen vztažením ruky přímo na 
osobu veřejného orgánu, že naopak ohrožuje trestem každý násilný 
odpor, ,čelící přfmo ·nebo nepřímo proti osobě veřejného orgánu a nutící 
ho, aby 'odpor s. vynalo.žením vlastní síly odstranil, má-li býti úřední 
iednání provedeno. Vyplývá to jak ze zařaze·ní § 81 tr. zák. do hlavy 
~ veřejném násilí, tak i z účelu tohoto předpisu, aby chráněn byl úřední 
výkon proti jakémukoliv pokusu, zmařiti jej násilím proti veřejnému 
orgánu. Neméně bezdůvodna jest stížnost, pokud z téhož dúvodu zma
tečnosti brOjí proti rozsudku, poněvadž prý obžalovan.ému dle výstroje 
četníka nebylo známo, že jest ve výkouU! služby. Zjišťuje! rozsThciek vý
slovně, že byl četník, by! i ne v plné výzbroji, tedy přece jen v stejno
kroji,opatřen pobo·ční zbraní a že hned na počátku svého· za'kro·čení pro
hlásil oves jménem zákon.a zabaveným. Za těchto okolností nemůže se 
stěžovatel s úspěchem dovolácvati neznalo·sti § 9 .četn. instrukce, jenž 
zavazuje četníka, by. zakročil, i když jest mimo slnžbu, ihned, jakmile 
pozoruje, že sepáš,;" nějaký trestný čin. Nebo! dle Vystoupení četníka 
nemohl obžalovaný míti pochyby, že zakročuje proti němu služebně, a 
nesměl tudíž proti zakročení četn.íkovu násilně s.e vzepříti a'lI; tehda, 
kdyby byl měl pochybnosti, zda četník při $Vém zakročení postupuje 
přesně podle ulatných služebních předpisů. 

Čís. 836. 

Zákaz §u 293, odstavec třetí, tr._ř. nerplati, zrušen-Ii Odvolacím soudem 
rozsudek okresního soudu, ježto šlo v pravdě o přečin. . 

{Rozh. ze dne 8. května 1922, Kr I 726/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako so.ud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost ob'íaJo'Vané do rozsudku lichevního soudu při krajském 
soudě v Písku ze dne 27. května 1921, jímž byla stěžo·vatelka uznána 
vi'nnou přečinem dle § 7 odstavec ·třetí zákona ze dne 17. října 1919, 
čís. 568 sb. z. a n., mimo ii·né z těchto 

důvodů: 

Dte čis. 10 a 11, správně jen ds. II §u 281 tr. ř., up·latňuje stížnost, 
že soud vykročil z mezí svéhO' trestního- oprávnění tím, že odsoudil obža
lovanon pr·O' přečin předražování dle § .7 odstavec třetí lichevního zákona 
k trestu tuhého vězení na šest měsíců a peněžité pokutě 1000 I( , ačkoliv 
byl ,půvo.dně tý'ž čin okresním soudem ve V. kvalifiko'l'án jako přes,tupek 
a obžalované uložen pouze trest vězení v trvání 14 dní. Nalézací soud, 
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který o veCI znúva rozhodoval na základě ustauovení druhého odstavce 
§ 475 tr. ř., byl prý vázán zákazem refoJmatio in peius dle obdoby 
§ 293 odstavec třetí tr. ř., kterýžto zákaz napadeným rozsudkem porušil. 
Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti. Okolnost, že proti obžalo'vané bylo 
původ-ně vedeno a v prvé stDIici také s'končeno trestní řízen.Í- pOUTZe pro 
přestupek dle prvního odstavce :§ 7 čís. 1 lich. zák., kdežto k zavedení 
řízení pro přečin byl dán podnět teprve' za řízení odvolacího k němuž 
došlo následkem odvolání veřejného žalobce i obviněné, ,",emÍlže zaklá
dati porušení zákona, vůbec a zvláště ne zákazu re'ormatin in peins d'le 
§ 293 odstavec třetí tr. ř. Předpis § 475, odstavec druhý tr. ř. ustanovuje 
zcela všeobecně, že v případě, v němž ro-zhodoval okresní soud o Č'ůnu, 
který je přečinem nebo zločinem, dlužno mzsudek okresního s'Oudu k ná
vrhu státního zástu,pce zrušiti a z a v é s t i říz e n í dle z á k ona. 
Tomu tak bylo, i v tomto případě. Poněvadž § 475, odstavec druhý tr. ř. 
nařizuje zrušem roz'sudku beze všeho obmezení, mohou O' dalším řízení 
platiti pouze všeobecné zásady trestního řízení, při čemž není soud nijak 
o-m-ezen ve výměře trestu, poněvadž jd'e o zcela nové a sam:ostatné řízení 
pro nový čin. Není zde případu § 293 odstavec třetí tr. ř., těžší trest 
obžalGvané uložený, je přirozeným důsledkemo:dsouzení pro těžŠí trestný 
čin, který dal podnět k zavedení nového, trestního řízení. 

Čís. 837. 

Zataiování zásob Inn (§ 2 zákona ze dne 17. října 1919,Čís. 568 
sb. z. a n.). 

Spadá sem i len původu cizozemského, třebas byl kdvsi dovezen na 
podkladě mezistátních smluv o t. zv. řízení zušlechfovacím. 

Ohlašovací povinnost stihá dřívějšÍbo majitele tírny, jenž s; zásoby 
lnu podržel, třebas byla Urna po té provozována osobou jinou. 

Zatajení zásob dlužno spatřovati již v pouhém zamlčení, neohlášeni 
jich, tím spíše v zap,ření nebnkryU jich. 

Lnářský odbor Československé textilní komise v Praze, pokud se tÝče 
Zemědělské podniky pro zpracování a zhodnoceni lnu v Jindřichově Hradci 
byly úřady ve smysln §u 2 Uch. zák. 

Mylný výklad předpisů o přihlášce zásob nevyviňuje držitele. 

Manželku držitele zásob nelze bez dalšiho pokládati za j,eho zástupkyni. 
Jednání držitele zásob při jich revisi dlužno pOsuzovati jednotně. 

(Rozh. ze dne 9. května 1922, Kr I 265/21.) 

Ne j v y Š š í s 011 d jako soud zrušovad zavrhl po' ústním líčení od
bývaném dne 17. února 1922, zmateční stížnost obžalovaného Ant~nína 
S-a dG rozsudku lichevního wudu při krajském soudě v Hradci Králové 
ze dlle SI. ledna 1921, jímž byl ~těžovatel' uznán vinným zlGčinem zata
jo'vání zásob dle § 2 čís. 3 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. 
an., vyhověl však zmateční stížnosti Filomeny S-ové do téhož rozsudku, 
zrušil na,padený rozsudek a sprostil o'bžalGvanGu dle § 259 čís. 3 tr. ř. 
z obžaloby pro zlO,čin dle § 2 čís. 3 Uch. zák. 
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Důvody: 

Ve směru právnír.l dlužno řeš:ti otázku, jsou-li splněny náležitosti skut-
,, __ kové_podstaty § 2 zákGna o trestání válečné lichvy. Rozsudek z důvodů 

v něm 'uvedených uznal, že veškeré tyto předpOklady nastaly a spatřuje 
pře,devším zavin.ění obžalovan~ho Antonína S-a, v tom, že. neohlásH zá
soby zpracGvaneho lnu dle sve povmnosÍl, a dale v tom, ze dal vypra
eo:vaJlý len ukrýti narovnáním na něj lnu nezprac,ovaného. Zmateční stíž
nost popírá povinnost obžalo'vaného S-a podati vysvětlení, dovozuiíc, že 
povinnost taková mylně se odVOZUje z ustanovení nařízení ministerstva 
obchodu, průmyslu a živnGstí a ministerstva zemědělství ze dne 2. ledna 
1919 č. 2 sb. z. a n. a nařízení vlády republiky Českos!(}venské ze dne 
7. -listopadu 1919, čís. 591 sb. z. a n., jichž se rozsudek dovolává; an, 
jinaký právně závazný příkaz podati vys'vět1ení že prý pro obžalova
ného neexistoval; Gsta.tní vývody zmate·ční stížnosti v ohledu právním 
jsou jen důsledkem tohoto základního jejího hlediska, jehož odůvodňování 
bllde se níže dle potřeby dotčeno. Zmateční stížno·sti nelze dáti za pravdu. 
Pr(} otázku, byl-li obžalovaný S. PGvinen podati vysvětlení, může býti 
rozho,dno pouze, piatU-li v době záva,dného jednání předpis, jenž ho', 
k tomu zavazoval. Předpisem takovým bylo· nařízení vlády republiky 
ČeskoslGvenské ze dne 7. list(}padu 1919, čís. 591 sb. z. a n. Předpis ten 
byl vydán a vyhlášen formálně bezvadně i po'čal účinkovati dnem 13. listo
padu 1919. Ustanovení tohoto nařízení vztahuj! se na len surový a zpra'
covaný; ukládá s"",,ak v něm zejména v 'S 4 všem tírnám, aby 30. dne 
každého měsíce zasílaly výkazy o hotovém materiálu (vyrobeném z ode
braného stonknvého lnu) - lnu a knudeli - lnářskému odbom Česko
slovenské textiln! komisi v Praze. Zn ě n í citovaného nařízení nedovoluje 
pochybnosti o tom, že pod ,předpisy jeho: spadá také vytřený len, v jehož 
držení byl obžalovaný. Toho stížnost nepopírá. Tvrdí jen, že nelze usta
noveni citovaného nařízení vztahovati n.a len, ll- obžalovaného zabavený, 
dle S' mys I u jej i ch, jak ho nabývají zejména hledí-li se k tomn, že 
nařízení nemluví o lnu cizozemském, že všechny předpisy nařízení jsou 
ůzce spjaty, nesouce se k jednomu konečnému cíli, totiž ku převzetí lnu 
Zemědělskými podniky pro zpraco,vání a zhodnocení lnn v Jindřicho,vě 
Hmdci v současně stan'0vených cenách ma'ximálních, a k tomu, že len 
cizího původu pro své odlišné podmínky produkční, dopravní a cenové 
nemůže býti kladen na roveň lnu původu domácího a tudíž podrobován 
stejným cenám maximálním. Než právě oko,lnost, že nařízení zmíněné 
(na rozdíl od obdobných nařízení čís. 267 ex 1915, čís. 56 a 230 ex 1916) 
neobmezllje svo,u účinnost pouze na len původu domácíhO' a ze sklizně 
roku 1919 nebo 1920, nýbrž mluví v 'Oněch svých ustanoveních, jež tu 
přicházejí v úvahu,o lnu (surovém a vypracovaném) vůbec, nutí k úsudku, 
že se vztahuje na veškeré zásoby ln,tl na území repuhliky ČeskoslGvenské 
bez ro'Zdílu' jich původu místního ačas'ovéh(}, takže by vyloučení lnu 
dzo,zemského původ'u z' oboru účinnosti předipisů tGhoto nařízení musilo 
v něm jakožto výjimka vÝslovně býti ,vyjádřeno, kdežto naopak náhled 
stěžovatelův, že by musila býti výslovně vyjádřena účinnost nařízení též 
co do lnu původu cizího, aby nařízeni i na ně Se vztahovalo, odporuje 
zákonům logiky a je tedy nepřijatelný. Co se pak týče námitky d'ruhé, 
jest arel nep,opíratelno, že nařízení 591119 je vybudo,váno tak, že v něm 
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nejprve vl'slovena povinnost každého, kdo má v držbě stonkový len, dáti 
jej močiti a vypracovati, nač'ež následují ustanovení, neso1l9í se k u·sku~ 
tečnění této povinnosti a týkající se prodeje lnu stonkového, pak vyslo
vena shora -již \ZpOHlellutá zásrttl:a---v--p-o-vtnném --hlá:šení"otlebr-anéllO- ston~ 
kového lnu a výrobků z něho, načež stanovena je povinnost každého by 
veškeré ze svého lnu získané výrobky (len a kondel) neprodlene' na
bídl kc koupi Zemědělským podnikům pro zpracování a zho,dnocení lnu 
v Jindřichově tIradci, po případě jimi určeným přejímatelkám, při čemž 
budiž šetřeno nejvyšších cen v § 7, Mo-žno též připustit;, jako pravdě
podobné, že tyto: nejvyšší ceny stanoveny byly' se zřetelem na vÝróbní 
poměry a náklady lnů ze sklizně domácí. Z toho by však ještě neplynula 
za všech '0k'0lností nepoužiteln'0st nejvyšších cen na len původu cizího, 
Budiž tu; poukázáno na to;, že případ, uvedený ve zmateční stížností na 
odůvodin<\ní absurdností náhledu, že len cizího púvodu může býti poža
dován za cenu § 7 citovaného nařízení, nedokazuie právě tak ničeho 
jako jiné myslitelné případy, ve kterých by se jednalo o len dovezen; 
za platnosti citovaného nařízení neb'0 vůbec za poměrů, ve kterých hrajÍ 
úlohu zejména rozdíly valutové, doprava z daleké ciziny a podobné oko1-
no:sti zvláštní, poněvadž právě '0 výjimečné případy při stanovení a po
užívání cen maximálních nejde, že však obžalovan"Sr ani sám netvrdil, že 
by nemohl býti spravedlivě hodnotěn cenami § 7 len, in concreto jím 
nabytý prý v letech 1915-1916 z blízkého' Pruska se zřetelem na tehdejší 
ceny nákupní a rozdíly valutové, Ani ze spisů nic takového nevysvítá, 
Možno tu poukázali k cenám § 7 za ro!sený, pOkud se týče nerosený len 
na stmně jedné a k cenám, jež obžalovaný 'Platil za močený i nemolčený 
len dle jím samým předložených dokladů o nákupech lnu v Prusku, 
V dokladech jsou uvedeny vesměs ceny nikterak neúměrné cenám sta
novenÝm v § 7, přihlíží-li se i k nastalému znehodnocení peněz, Než na 
t'0m všem tu ani nesejde, Úvahy o účelnosti a věcné odůvodněnosti zá
vazně vyhlášených předpisů státní mod a o újmách, jež by provádění 
jích, mohlo míti za určitých podmínek pro jednotlivce v zápěti, musí zů
statI stranou, zní-li předpis všeobecně a nebere-li sám zřetele na jed
notlivé své důsledky, Tu pak předpis § 4 cito'vaného nařízení zní docela 
kategoricky a má zřejmě - hledě k tomu, že nařízení je Částí válkou 
vyvolaného mnohostranného zasahování státu do hO's_podaření předměty 
potřeby, a obmezení volné disposice jimi na straně držiltelů soukromo
právních - za účel zjednati státní správě prostřednictvím útvarů jí po
věřených především přehled a evidenci o zásobách ,předmětu potřeby, 
v tomto případě surového a vypracovaného: lnu, Že sO'u:ča-sně upravena 
je též povínno-st držitelů lnu, nabídnouti jej ke kouipi a to v mezích cen 
maximálních útvaru, státní mocí k přejímání lnu stanovenému, nemění 
ničeho na existenci a závaznosti příkazu § 4, zvláště když je z ustanovení 
§§ 6 a 8 patrno', že Zemědělské podniky nejs'0u povinny len koupiti, a že 
v přílpadě sporu je stanovení ceny - ovšem v mezích nejvyššich cen 
{arg, § ll) vyhraženo so-udu, S tohoto hlediska padaji též všechny další 
související námitky zmateční stížnosti. Třeba byl len kdysi dnvezen na 
podkladě mezistátních smluv o t. zv, řízení zu:šlechlovacim, nelze z této 
o;kolnosti, nedotýkající se soukromoprávního poměru obžalo-vaného ke 
lnu, jím koupenému, vyv'0zovati, že držitel jehO' nebyl vázán domácími 
předpisy zejména co do množství, o. kterých sám tvrdí, že mu řádným 
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způsobem vybyla po vyvezení vypracovaného mate riAlu, tedy IlO spl-nění 
závazků, plynoucích z úpravy řízení zušlechlo;vacího, ,\1ezistátní úmluvy 
zajisté nemohou býti nreněny pouhým jedniostranným nařízením jedné ze 

___ -~--s--ú-ěa&t~=lěn;TCh- vlád; nei nehledě k tomu, že mezi republikou Českoslo
ve-TIskou a říší německo-u: o zušlechťov,acím- řízení úmluv nebylo, nedo~ 
týká se citované nařízení nikterak Iloměrů a závazkú, dřívěJ1šimi mezi
státními úmluvami založených, Sta'noví jen povinnod ohlašovací ohledně 
veškerých zásob lnu, aniž ostatně vylučuje možnost eventuelních výhrad 
co do dalších povinností, držiteli zásob ukládaných, pokud by odvo.zo'
vány by:y z okolností, bránících jejich splněnÍ. Jinak nemuže zajisté býti 
zůstaveno lna posouzení jednotlivým držitelům lnu, mají-li se pokládati 
za zavázány vydanými předpiSY, kdyžt" by tak účel nařízení byl mařen 
a k obcházení jeho byla cesta uvolněna, Je proto tvrzený původ lnu 
právně docela lhostejným a netřeba se obírati obšírnými výklady zma
teč .... ~ stížnosti', k tomuto bodu se ne-s'oucími'. ani právn.ím stave-m, před
cházevším době kritické, jenž byl ostatně v ,podstatě týž, Ro;vněž nesejde 
na tom, že len mohlúýtiod obžalovaného požadován podle ustanovení 
císařského nařízení ze dne 24, března 1917, čís, 131 ř, z" jak stížnost 
dovozuje, Obojí předPISY platily vedle sebe, nikterak se navzájem nevy
lwčujÍce, a je právě též vzhledem na práva, přis~ušející ministerstvu ob
chodu, pokud se tý,če úřadům politickým dle § 6 a násL cís, na[izení čÍs, 
131 eX 1917, patrna dťlležitost evide'nce, kterou si státní správa zjednati 
chtěla o zásobácb lnu nařízením čís, 591 eX 1919, Budiž tu poukázáno 
k Systematice Jlař,čl!i\ 131 eX 1917, jehož se stížno-st dovolává: § 5, jehož 
je § 2 zákona čís, 568/19 obdobou, předcházi před odstavcem "Poža
dování předmětu potřeby" {~§§ 6--13) a je zařaděn za §§ 2 a 3, Mohla-li 
pak býti založena povinlnost, podati vysvětlení, již ve smyslu těchto, usta
novení, možno tím méně pochybovati o to.m, že mohla vzniknouti na pod
kladě nařízení vládního ústředí. Poněvadž tedy v tomto Qlřílladě nejde 
o výLn práva požadovacího ve smyslu §§. 6 a násl citovaného' cis, nař., 
nemá tu významu případ obhájc'em při zrušovaCÍm roku na přetřes uve
dený, Dle řečeného byla tedy základní náležitost skutk,ové podstaty, totiž 
povinnost podati vysvětlení, právem v roz.sudku předpc>kláďána, 

Při zrušovaCÍm roku namítl obhájce obžalovaných, že nebyli o,sobami, 
jež by se byly mohly dopustiti zatajování, po,něvadž v doM kritické nebyli 
to oni, koho stihala povinnost c>hlašovací, i poukázal v té příčině na slova 
rozsudku, dle nichž byla tíma obžalovaného Antonína S-a v listopadu 
1919 propachtována J.áchymu tI-ovi, jenž též převzal u. S-a složený su
rový j třený len, když byl obžalovaný Antonín S, vyloU'čen z přídělů 
surového lnu, Přihlížetí je tu arci jedn?k k tomu, že obžalovanou FilomellU 
S-ov ou, jež nebyla ani spoluvlastnicí tírny a lnu, ani jeho schovatelkou 
nestihala vůbec povinnost '0hlašovací, jeclnak k tomu, že shledánG byl~ 
závadným jednání obžalovaného z d'oby koncem roku 1919 a začátkem 
roku 1920, kterážto doba 'sáhala dle odůvodnění obžaloby i dle děje, v roz
sudku předpokládaného, ",z'do 10, března 1920, Za tuto dobn se několi
kráte 'opakovaJa lhůta, stanove,ná v .§. 4 citovaného nařízení aniž obža-
10vwlIÝ S, svo-u: povinnost s'P,lni!, nehledě ani k tomu', že rovnÚ nevyhověl 
stejné ,;vé povinnosti, jež naň připadala dle '0hrlobných nařízení předchá
zevších, zejména dle nařízení ze dne 2, ledna 1919, čJ.s, 2 sb, z, a n, Na 
tomto místě budiž podotčeno, že nestala se obžalovanému újma zamít-
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nutím návrhu na opětné slyšení svědka K-a (sekretáře lněné ústředny) 
o tom, že obžalovaný do roku 1919 přihlášku lnu do Jindřichova liradce 
činil, když tě sám obžalovaný nikdy vlastně netvrdil, že ohlásil právě 
třený1en ve vaze 17.'13Okg;-u neh-OzaoaYejjya,-jlllCYozsUaek podle jeho 
tvrzení předpokládá, přebyvší mu ze lnů, v létech 1915, 1916 z Pruska 
nakoupených, ba naopak vždy se stavěl na to stanovisko, že tohoto lnu 
ohlašovati povinen nebYl a proto ho též neohlásil. O té t o zásobě vytře
ného lnu pak není v rozsudku zjištěno, že přešla v Hstopadu 1919 v držení 
Jáchyma li-a, na nějž dle spisů přenesena byla jen výroba v tírně obža-
10vanéllO a patmě běžné zásoby, k ní náležející, pocházející z b.ěžnýclt 
přídělů; z celého skutkového stavu, jak ze spjsů je patrným, také je zřej
mo, že oMalovaný S. nejen byl a zůstal vlastníkem této zásoby lnu 
uložené a uzamčené Ve skladišti nad remisou v jeho statku, nýbrž že li: 
nebyl ani v držení této zásoby. Nevyhovo.valo by duchu: a účelu nařízení 
nepokládati Antonína S-a za osobu, povinnou, zmíněnou zásobu ohlásiti 
ve smyslu § 4 citovaného nařízení proto, že § ten ukládá povinnost ohla
šovací tímám, že se tedy vyjadřuje neosobně, patrně se zřetelem na s,-,b
jekty spOlečenské jakožto provozovatele tíren; S. byl "tírnou,; v době 
vyro·bení zásoby, {) niž jde, a, poďržev zásobu ve svém držení, zůstal 
povmen ji ohlásiti, 1 když tírna jako,žto. zařízení obráběcí přešla v proVO'
zavání osobou linou. 

Stížnost dále napadá předpoklad rozsudku, že S. len úřadu z a taj i I. 
Co se týče pOjmu ",tajení, stačí poukázali ku' stálé praxi bývalého rakou
ského zrušovacího soudu, jež převzata byla i Nejvyšším soudem repu
bliky Cesko,lovenské, a jež, hledíc neien k 'Obdobným výrazům V zákoně 
trestním (§§, 339, 340, 379, 458), v z",koně ze cine 25. října 1896, čís. 220 
ř. z. (§ 243) v řádě exekučním § 47, v UVOQ;. zák. k c. ř. s. čL XLII, v řá,clě 
k~nkursn!m šl§; 73, 100 a m. j., nýbrž i k ,pra:ktické pO'Ulžitelnosti četných, 
valkou vyVol'aných o-patřenÍ, v nichž se vrací výraz »zatajení zásob« 
setrvává na výkladu, že zatajením zásob je tam, kde je p-řikázáno, je 
ohlásiti, již prosté zamlčení, neohlášení, neučiněuí toho, čeho státní moC 
po držiteli zásob vyžaduje k tomu, aby jí umožněna byla 'evidence zásob 
dotyčného předmětu potřeby. Vedle tohO' spadá arci> pod pojem zatajení 
i zatajení kvalifikované, záležející v zapření jich na přímý dotaz úřadu 
neb 'Orgámu, vyhledáváním nebo rev,sí zás'Ob pověřenému, iakož i v ukrytí 
jich, tedy v positivní čilll,niO'sti, jíž se úřadu :st,ěžuje nebo zn-emožňuje, by 
O' zásobách nenabyl vě'dbmosti pokud se týče nad nimí disposiční moci. 
Neohlášení zásob vytřeného lnu Antonínem S-em bylO' tedy zatajením 
jich, a stalo se tres'tným dle § 2 zákona čís. 568/19, vybočudíc z rámce 
,pouhého přestupku správními úřady trestného (§ II nařízení 591119) jak
mile stalo se úmyslně. Netřeba se proto' již ani obírati 'Otázkou, zda' také 
v tom, že len vytřený byl na půdě zamvnán lnem st'Onkovým, spo,čívá 
v tamto případě ukrytí, tedy rovněž zatajení ve smyslu' § 2 zákona čís. 
568119, i jS'OU nabízené v té příčině důkazy vývodní postradatelny, takže 
jejich zamítnutím nebyl rozsudek zatížen zmatečností dle Čí's. 4 '§ 281 
tr. ř. Rovn.ěž netřeba již obírati se otázkami, byl-li 1<:.,. zakročuje dne 10. 
března 1920, úřadem ve smyslu § 2 zákona o trestání válečné lichvy a 
přicházejí-li tu v úvahu ustanovení §§ 40 a 38 odstavec druhý cís. nař. 
ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. z. Sluší tu ostatně připwstiti, že by způ
sob uložení zásoby vytřeného lnu mohl býti posuzován s hledíska ukrytí 
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teprve ve spojení s pří.padnou revisí neb alespoú dotazem po zásobách 
se strany úřadu nebo- jeho oprávt1ěného orgánu. Zásoby, třebas těžce pří
stupné, nemohly by býti pokládány za ukryty, pokUd by jkh držitel 

c---'--tpt;ril,-v-íakovérn příp.adě nezapíral pokud se týče náležitou revisi umožnil 
V té příčině rozsudek sám přijímá za prokázáno, že obžalovauý S. setka~ 
se se svědkem K-em v době, kdy vytřený len nebyl ještě nalezen na 
dotaz jeho, kde má vytřený len, odpověděl mu, že jej má ve skladišti 'aniž 
rozsu-dek předpokládá, že S. ztěžoval další pátrání K-ovo. ' 

Neprávem napadá dále zmateční stížnost předpoklad nalézacího soudu 
že obžalovaný S. zatajil zásoby lnu ú řad u. Shora iiž bylo poukázán; 
k tom~, !.e ustanoven~,cís., n~,řízení čís. 131 ex 1917 (,§. 6 a násl.) platila 
v dobe emu vedle 'nanzem CIS. 591 eX 1919 a mno'hÝch jil1ých v nichž 
stoejně ~11u;.i. :se ,0 Ílřa~u, jemu~ třebavpodá vati vysvětlení, aniž možno 
duvodne hajll! nahled, ze § 2 za-kona Cll. 568/19, jenž odpovídá § 5 cís. 
nař. čís. 131 ex 1917, předpokládá výlučně úřad politický v užším slova 
smyslu. Ostatn~ vychází ,nařízení, čís. ~91!19 od veškeré vlády republiky 
Československe a Je vydano na zaklade zakona ze dne 24. červenCe 1917 
čís. 307 ř. z., je tudíž ~ydáno .přísIušným místem; je vy-dáno k úpravě 
obchodu se lnem; p'DvěřIla-li v něm vláda Lnářský odbor československé 
textilní komIse v Praze pokud se týče jí podřízené (§ 9 cHovaného naří
zení) Zemědělské podniky Dm zpracování a zhodnocení lnu v Ji'ndřichově 
liradci jistými funkcemi, uadala-li tyto faktoTY určitými právy zavázala-li 
zejména držitele zásob .Iim. a materiálu, z uěho vyrobeného-, k iistým po
vinnostem oproti ",m, propiíjčivši moc státní k vynucení splněn,í těchto 
poviuností, byl tím těmto útvar'úm bez 'Ohledu na jejich jinakou po'vahu 
právní ,propůjčen v poměru k dotyčné části obyvatelstva charakter úřadu. 
Vykonávaly I oba jmenované útvary činnost upravenou vládními nafíze
nfmi v zájmu veřejném jako subjekty veřejnoprávní a byly tedy úřaďem 
v; ~mysl~,§ 2 z~~ona, o tr~stání váleč~é lichvy. Bu:diž tu nadbytkem pou
kazano tez k nanzem mmlsterstva prumysll1, obchodu a živnosti ze dne 
22. listopadu 1918, čís. 44 sb. z. a n. o hospodaření vlnou, bavlnou lne m 
konc>pím atd., jímž pověřena po dobu přechodno,u Českosl'Ovenská komis~ 
textilní v Praze, jejíž předs·edu jmenuj'e min"str obchodu, a jejíž členové 
JSOU d1e :§ 3 pomocnými 'Orgány veřejné správy. 
. Co týče s;' otázky ú mys ln o s t i zatajení zásob obžalovaným S-cm., 
JSOU pro zrusovací soud dle § 388.Čís. 3 tr. ř. směrodatna zjištění nalé
za:ího sou:du, jenž otázk11 vyřešil ve smyslu klact11ém, nezjistiv na straně 
obzalovaneho skutkového omylu, a s.právně se postavil na sta;novisko, že 
e~entuel~í omyl právní uLžalo-vaného vyviniti nemůže. Stížnost sice hájí 
nahled, ze tvrzený jí omyl na straně obžalovaného nebyl čistě právním 
JS~ prý odůvo9něr; momenty věcnými. Než neznalost práva nebo mylnÝ' 
v~klad obecne zavazných předpis'ů, ať čímkoli odůvodňován, zústává 
vz.dy Jen omylem, který dle §§ 3 a 233 tr. zák. nemůže dojíti, povšimnutí 
a J;', pa~ ovšem též Ih'Ostejno, zda omyl O ·~osahu a závaznosti dotyčných 
nan~em byl v obžaIovaném vyvolán snad i. právním jeho poradcem. Ne
hle,~e k, tomu, neměl obžalovaný příčiny k mylnému výkladu citovaného 
nan~enl, kdyztě jím samým předložený příp'i's Price P. de data Teplice 
27. cen::~a 1~16, adresovaný Josefu R-ovi, stamstovi družstva tírníků 
v M:, ·prrpommá z příkazu tehdejší trutnovské centrály tírníkům že dG 
výkazů, předepsaných nařízením ministerstva obchodu čís. 267 ř. 'zák. ze 
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dne 15. září 1915. pojímati ·d'lužno také materiál vyrobený z německého 
lnu dřívějších sklizní až do 1913 včetně, poněvadž nespadá pod dohod'ui 
ujednanou o 2lpětném vývozu, jež vztahuje se jen na lny ze sklizní 1914 
" 1915,= a s.lejný obsah má též rovněž obžalOovaným předložený i v roz
sudku dotčený výnos okresníli'o lieftmanSlvToroUCmovského ze dne 20. září 
1916, situace právní pak po vydání obou nařízení čís. 2 a 591 ex 1919, 
jež skoro doslovně se přimykají k nařízením čís. 267 ex 1915 a, násl. zej
ména také čís. 2 ex 1917, byla táž jako po vydání zmíněných nařízení ra
kouských s tím toliko r02)d1Iem, že po státním převratu nevyskytují se 
již nově dovezené lny cizí, nýbrž jen volné zbytky zásob dříve dove
zených a držiteli ještě neohlášených. Námitkou, Odvolovanou z toho, že 
obžalovaný S. byl v době příchodu K-o"a podezřelým z trestného činu, 
netřeba se zabývati. - Podle rozvinu1tých tu hledisek právních nebyl 
obž"lovaruý Antonín S. zkrácen na právech obrany a nevzešel mu tedy 
důvodný nárok na napadání rozsudku pO'dle čís. 4 § 281 tr. ř., když soud 
nalézací zamítl jeho průvodní návrhy, o kterých dosud řeči nebylo. NebOl 
v otázkách .právních, jež řeší soud, nepřipouští trestní řád slyšeti znalce, 
hospodářské rozdíly mezi lny cizími a domácími j"sou nezávažny pro vý
klad předpisů hmotného práva, otázka ukrytí lnu pozbyla význámu, pře
bytek obžalov2Jným tvrzený ze zpracování lnu pruského rozsudek beztak 
předpokládá, obs«h smluv, ujednaných meZÍ' vládou raknuiskou a německou 
o dovozu a vývozu lnu v tak zv. řízení zušlechfovacím, nebylo třeba 
zjišfovati, poněvadž rozsudek shledal po stránce skutkové, že obžalovaný 
byl ve volném držení zásoby lnu, a shora jíž dolíčeno, že pro otázku čistě 
formální povinnas!i ohlašovací nesejde na tom, na jakém základě se len 
do území ['Iatnosti nařízení 591/19 dostal, a konečně nebylo: z téhož <lů
vodu třeba zjišfnvati, že obchod lnem cizozemským upraven byl dohodou 
vlád a nikoli nařízením, zvláště když se nařízení čís'_ 591119 této stránky 
věci nij"k ned.otýká. 

Zmateční stížnost obžalované I'ilomeny S-ové uznána byla z", opráv
něnu a tn již z důvodů pr:lva hmotného. Obžalnvané neklade se za vinu 
úmysJllJé pOrulšení povinnosti ohlašovací, rozsudek též nepředpokládá, že 
zásoby lnu měla nebo schovávala, ani, že ona dala len vypracovaný za- . 
rovnati lnem stonkovým; ro'Z:sudek .pokládá ji za zástupkyni Antonína S-a 
Ve smyslu § 2 (4) zákona 00 trestání válečné lichvy a shledává její vinu 
v tom, že zapřela v této vlastnosti Josefu ](>.,ovi, četnickému strážmistru, 
pověřenému Jindřichohradeckou centrálou pro len dozorem k obchodu 
lnem, zásobu vytřeného lnu, náležející jejímu manželu a uloženoU! nacl 
remisou. Nehledě k tomu, že vskutku není v rozsudku odůvodněn výrok, 
že oMalovaná byla zástupkyní nepřítomného majitele tírny a že proto a 
jakožto manželka jeho byla' povinna bez ohledu na to, byla-ll spoludrži
telkou obchodu se lnem čilí nic, podati do'stavivšímu se nrgánu, dozorčímu 
požadované vysvětlení, a že prostý poukaz k manielskému poměru obou· 
obžalovaných nestačí k opodstatnění ,předpokladu, že I'i1omena S-ová byla 
zástupkyní držitele zásob; nehledě k otázkám iýkajícím se oprávnění 
J!()sefa K-a vystupovati jak·o nrgán, předpokládaný v nařízení čís. q91!19, 
a k otázce, zda Josef I<. v tomto případě prováděl revisi zásob S-o'vých 
ve funkcí, předpokládané v §§ech 5 a 8 citnvaného nařízení; nehledě 
k tomu, že fO"zsudek nevyslovuje se o tom, zďa obžalované I'ilomeně S-ové 
byla známa hodnota zásob, zakládající kvalifikaci zločinOou: zjišfuje roz-

sudek sám, že obžalovaná po počátečním váhání, když se jí byl svědek 
K legitimoval, ihned jemu! úkryt lnu oznámila. Právem zastává zmateční 
stížnost náhled, že jednání obžalované posuznvati .dlužno jednotně a že 
úřední výkon, chránený sankcí trestní, VYžadUje také náležitých forem, 

c- ---'7-"hohž-první je formální jeho započetí legitimováním 'Se úředního orgánu, 
zvláště v dobách, kdy případy podv(}dného předstírání charakteru úřed
ního nejsou řídky, a to bez ohledu na to, múže-li zakro.čující orgán před
pokládati, že jeho vlastnost úřední je straně již známa; nad to rozsudek 
po·uze v tom ohledu zjišfuje, že obžalované byla známa vlastnost detek
tiva K-a, což není totéž, co vyžadUje se ku kvalifikaci K:-ově jakožto 
ú.ředního orgánu ve smyslu označených míst citovaného na.řízení. Posoudil 
tedy nalézací sO'u,d Zjištěné jednání nbžalované S-ové mylně, přehlédnuv, 
že obžalovaná I'ilomena S-ová po fo·rmálním zap'očetí úředního výkonu 
K-ova na jeho otázku, kde je vypracnvaný len, správné vy'světlení podala 
a že tudíž nemůže býti právem viněna, že zásobY' ,p.ředmětu potřeby úřad~ 
úmyslně zatajila. Jed'nání její nenaplňuje tedy sku.tkovépodstaty § 2 zá
kona o trestání válečné lkhvy i bylo oMalovanou dle § 259 čís. 3 tr. ř. 
z o·bžaloby sprostiti. 

Čís, 838. 

Řídič automobilu jest zOdpověden za úraz, jenž nastal splašením se 
koně, nezarazil-I! zavčas autOomobil, ač z dálky viděl, že se kůň plaší, 
lekaje se blížícího se automobilu. 

Zavinění pnškoz7ného nepřerušuje za všech okolnosti příčinné sonvi
slosti mezi neopatrností řídiče antomobilu a nehodon. 

(I~ozh. ze dne ll. května 1922, Kr I 237121.) 

Ne j v y Š š í s o u d ja·ko soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného· clo rozsudku krajSkého sonďu v Ceských 
Budějovicích ze dne 1. 'února 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
přečinem podle SS 335, 337 tr·. zák 

Důvody: 

Základní výrok rozsudku, z kterého naMzací soud dnvozuje zavinění 
obžalovaného jakožto řídiče automobiluldle §§ 335 a 337 tr. zák. na těž
kém poškození Vnjtecha R-a, Mře zmateční stížnost v odpor důvodem 
zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr_ ř. Na to, jakým zavinění dle § 337 tr. zák. 
má býti, dává odpověď § 335 tr. zák., na nějž v onam § je odkázáno a 
který, _aniž by mezi jednotlivými druhy zavinění rozlišoval, prohlašuje 
trestnym l<"~ždého, -kdo zaviněně (kulposně) přivodí nebo' zvětšuje nebez
pečí pro zivot, zdraví, nebo tělesnou bezpečnost lidí. Takovéto zavinění 
obžalovaného vzal však nalézací soud na základě v'olného hodnocení 
VýSledků řízení a dokazoVání za prokázánu a, netrpí tento výrok právním 
omylem, pO·drobí-li se přezkoumání .na· podkladě skutečností nalézacím 
,:oudem ziištěných. Zmateční stížnost neporovnává však, jak by při uplat
nování hmo"Íl1.ěprávníbo důvodu čís. 9 a)§. 281 tr. ř. byla povinna, se zá
konem ten skutkový stav, jejž vzal soud za prokázaný, nýbrž brojí proti 

'" 
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jednotlivým skutkovým předpokladům, o které soud opřel přesvědčení 
o zavinění ,obžalovaného, snažíc se otřásti jich -opOld'statnčností a tím zá
věrem, z nich dovozovaným. Tento postL:tp pří,čí se zásadám §§ 258 a 288 
čís. 3 tr. ř. Nalézací soud zjišťuje, že kůň R-ův se splašil hlukem Signálů 
a jedOuclho auta, ze R. SC;:;SKOčIísvozu-" uchopil koně za uzdu ne PTOtO, 
aby ho vedl na druhou (pravou) stranu sitnice, nýbrž by ho zadržel, že 
byl však i s vozem spla'šen-ý~m koněm sm~lkán z jedné strany silnice na 
dmhou a konečně na zemi 'po ražen v okamžiku, kdy aulo bylo lěsně za 
vozem, a že obžalovaný, který se značnou rychlostí (dle jeho ud'ání 45-50 
km) se přibližoval, se svahu po rovné silnici již z dálky vůz i celý příběh 
musil viděti, však přes, to, 'že měl tak učiniti, nezastavil, ani rychl'Ost ne
zmírnil, nýbrž předejel a se vzdálil, nestaraje se o osud R-a, na' silnici 
ležícího. Z těchto zjištělLÍ v jich souvi-slosti a celistvosti by měla tudíž 
stížnost, doličuiíc důvoď čís. 9 a) § 281 tr. ř., vycházeti a dokázati, že 
přesto bylo použito zákona nesprávně. O tak'ovýto dŮ'kaz se však stíž
nost ani nepokouší. Tvrdí předně, že kůň R-ův se splašil, uslyšev signál 
honkačkon; výstražné znamení byl prý však obžalovaný povinen dle 
předpisu § 48 min. nař. ze ,drte 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. dálí a nelze 
prý ho proto činiti zodpovědným za to, že jednal dle své povinnosti. Než 
stížno,st přehlíží, že nebyl dán jen signál jeden, nýbrž dáno jich více a že 
Se kůň s'plašil hlukem signálů, jakož i jedoudho auta. Uvádí-li stížnost, že, 
pokud jde o hukot motoru, jde tu o přirozený hřmot pracujícího motoru, 
jejž nelze zameziti ani- zV10'1něi1ím jízdy, ba ani úplným zastavením a že 
nelze proto z okolnosti, že obžalovaný v jízdě pokračoval, odvowva,ti 
jeho vinu, dlužno předně odkázati na to, co by to shora "šeobecně řečeuo, 
a pak 'lla ustanovení § 45 min. 'Ulař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. 
Dle něho má řidič vozidla zmírniti přiměřeně jízdnou rychlost, třeba-li, 
také zůstati státi a zaraziti motor, kdyby nehody nebo poruchy dopravy 
mohlY býti zPůsobeny jeho vo-zidlem. Z t.(),hoto nepochybného předpisu 
vyp'lývala zajisté povinnost pro o,bžalovaného, by v okamžiku, kdy po
střehl, že kůň se plaší, rychlost zmírnil neb automobil zastavil a mo,tor 
zaraziL Obžalovaný neučinil však ani toho ani onoho, nýbrž přes to, že 
dle zjištění rozstldku musil celý příběh viděti, totiž, že kůň se splašil, 
smýkal R-a i s vozem z jedné strany silnice na druhou, předjel vůz R-ův 
a se vzdálil. V tomto nedbání nebezpečné situace a v nezmírnění jízdy 
pokud se týče nezastavení automohi,!'u (motoru) spočívá nešetření před
pisů zmíněného ministerského nařízení :a tudíž· zavinění obžalovaného 
dle § 335 tr. zák., jehož skutková podstata obsahu'ie nejen případ, ve 
kterém bylo poranění zavi"ěním obžalovaného přímo způsobeno, nýbrž 
i případ, ve kterém oMalovaný přiv-od'il z výš e n í n e bez peč í pro 
tělesnou bezpečnost, zdraví a život lidí, což právě bylo v tomto, případě, 
jak ze zjištění nalézacího soudu vyplývá a wž nalézací soud také v roz- . 
sUldečném výroku výsl,ovně uvádí. Odpor ,stížnosti proti zjištění, O'důvod
něnému poukazem .na prameny jJo:znání, ž,e -ohžalovan1'T to, 00 se před ním 
dálo, viděl, dlužno odmítn.outi jakO' nepřípustné brOjení proti' přesvČ'CIčení 
soudoovs'kému (§§ 258, 288 čís .. 3 tr.O. Tvrzení stižno'sti, že R-ův' kŮlÍ 
Se splašil hned na signál houkačky, má proti sohě shora uvedené zjištění 
mzsudku,že splašení ko"ě bylo přivoděnO' hlukem signálů a jedoucího 
auta.· ROVClliěž další její tvrzení, že R. byl poražen a ležel p'od koněm ještě 
dříve, ,nežli aulo R-ův povoz dostihlo, nekryje se zcela se zjištěním roz-
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dku znějÍcím v ten smysl, že R., s1l1~'kán jsa koněm z jedné strany 
S~~-nic~ na drn.:ho II , byl konečně POTažen na zemi v okamžiku, kdy auto; 
SI . ě za vozem. Následkem tohoto nesouhlas u právč uvedených 
tvrzení se zjiŠtěn.ími soudu, jakož' i vzhledem k tomu, že stíž·nost nebuduje 
na zjištěném celko,vém ,po,dkladě skutkovém, stávají se i, závěry její ohledně 
zavinění obžalovaného a příčinné souvislolS'ti zavinčnÍ s nehodou vratkymi 
a nemohou činiti nárokU' na uznání. Napro.ti tomu odpovídají závěry, nalé
zacím soudem v tomto- směru ze zji'štěného stavu věci dovozené, jak zá
konům logického myšlení lak i normám právním a nemMe býti zejména 
nejmenší pochybnosti po té stránce, že příčinná sou'Vislost mezi zavi-něnlm 
obžalovaného a nehodou R-o,vo;u. je dána. Nebol kdyby se byl obžalovaný 
zachoval tak, jak p-řed'pisuje § 45 min. nař., ba jak v takových situacích 
sám zdr.avý rozum káže, nemusHo' dojíti al'espoň ku zvětšení nebezpečí, 
vyplývajícího' ze splašení koně pro život, zdraví a tělesno-u bezpečnost 
R-a, jenž byl koněm po silnici smýkán a konečně na zemi poražen a' při 
tom poraněn. Vyslovují! se lékaři v ten smysl, že R utržil si poranění 
nejspíšepři pádu. I kdyby způ,sobil R-ovi p'oranění na levém kotníku jeho: 
vlastní kůň podkovo'u, zodpovídá za topřec jen obžalovaný, poněvadž 
dle zjištění rozsudku zavinil celou nehodu, rUlčí pmto za všechna .poško
zení, při ní vzešlá, a! již bYla přivoděna tím či, oním způsobem. Neúplnost 
dl'e čís. 5 § 281 tr. ř. v tom ohledu uplatňo'V.aná, že soud neuved'! v roz
sudku, že rána bylaJzpůsobena koňskou podko;vou, není proto dána. Zma
teční stížnost označuje mylným náwr nal'ézacího soudu, že neobratnost 
poškozeného ,",emůže učiniti zavinění obžalovaného, beztrestným, nebo,! 
prý zavimění poškozeného 'přeruŠ'uge p,řfčinnou souvislos:t mezi zaviněním 
obžal'ovaného a neho-dou. Avšak i tu má nalézací soud pravdu. Tvrzení 
zmateční stížnosti, že zavinění p<oškoze'néhn přerušuie příčinnou souvislost 
me'zi zavi!něnfm -ohža:lovaného a neho:dou, ne'ní již ve své v.š'eo·becnosti 
správDlo. Múže zajisté vedle sebe ohstáh zavinění pošknzeného i zavinění 
obžalovaného 'bez přerušení příčinné s'ouvislosti zavinění obžal'ova.l!ého, 
s nehodou. Za toho stavu věci mu:sí se také zavinění obžalovaného samo
statně ",ko,umali a 'jen zjEťo"!ati, zda tMo zavun,ění' naplnuje skutkovou 
po'dstatu § 335 tr. zák. Nalézací soud vyřkl právem, že obžalovaný nehodu 
zavinil, ,pokud se tý'če že zvýšil nebezpečí, hrozíci tělesné bezpečnosti 
poškozeného R-a, poněvadž již z dálky viděl, že kůň R-ův se plaší a že 
jest zde tedy nebezpečí pro z-draví po-škmeného: R-a. O nějaké neobrat
nos'Íi poškozeného 'při zvýšení' nebezpečí pro jeho těl<lsnou bezpečnost ne
mŮiže býti prDtn ani ř,eči, a nelze p.r,oio ta.ké mluviti n př'erušené příč'Ínné 
souvisl'osti mezí jednáním oMalovaného a nastalým ,poškozením. Uváží-li 
se kOllečně, že nalézací ,soud, hledě ke konstrukci automobilu', k jeho 
hybné síle, policejním předpisům, automobilovÝ provoz upravll'jícím, pod
řadil zavillění obžalovaného správne pod 'usta"ovení § 337 tr. zák., jest 
označiti zmateční stížnO'st obža'}:ovaného za ~ úplně neo:duvodněno-u. 

Čís, 839. 

Skutková podstata zločinu dle § 89 tr, zák, iest ztělesněna již poško
zením nějaké součástky telegrafu, aniž ·je zapotřebí, by poškození to sku
tečně překáželo v použití telegrafu neb by následkem poškozeni nastalo c 

skutečné nějaké nebe,zpečl, 
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,Od.něH drátu, sloužícího za oporu telegrafní tyče, spadá pod kvalifikaci 
kradeze dle § 175 I b) tr, zák. 

-----4(4z1h-Z<;--4ne-I-t-kvě{-na--1922, Kr I 437/21.) 

Ne):" y ~vš í s.'O ll? ~ako sU'ud zrušovací. vyhověl po ústním líčení 
zmate cm sÍlznostl statmho zastupitelství do rozsudku krajského sondu 
v C,es. Bud,ěiovi~ích ze dne ? ~řezna 1921, pokud jím byl ob žalo vany 
uznan vmnym, pres!upker:' kr,adeze podle § 460 tr. zák., zruš,1 napadeny 
rozsudek a vratll vec natezaclmu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvouy: 

Nalézací soud vzal na základě dozn.ání ,obžalovaného za prokázáno že 
odp':'~oval. aSI 3 m dlouhý kU!s drátu, sloužícího za oporu telegrafní t~če 
ad\mtl vsak podřaditi jeho čín pod ustanovení §§, 89 a 175 I b) tr zák' 
Jak byl~ žalováno, a uznaI ho vinnym pouze přestupkem krádeŽe v~ 
smyslu S, 460 tr. zák. Soud postavil se na stanovisko že odcizený drát 
ne~sa dr~tem ;:odivÝm, nýbrž drátem železným, opír~jícím jen telegrafní 
tyc" nem soucastkou telegrafu ve smysln cito'vaJných zákonných nstano
:rem; nesllQu~ít ,prý přímo účelů·m telegrafního vedeni, jež ani, když drát 
Jest o~stranen, ne~í ~orušeno, takže odcizenim drátu nebylo telegrafní 
v:,dem. Jako takove vubec dotče'llO'; drát takový zabez,pečuje prý jen po 
pnp~de telegrafní vedeni !í'řed mo'žným jeho -ohrožením. Zmateční stíž
nosti státního zastupitelství, brojící proti onomu, výroku soudcovskému 
,s hledIska důvodu čís. 10 § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. Prvý příoad 
§ ~9 ,tr. zák. podřaďuje pocl sankci z>ikona zLomyslná poškození součásti 
s~atmh.o telegrafu. POjem »součásti fel'egrafu« zahrnuje v sobě všechny 
predmety, které, určeny jsouce k účelům telegrafního provozil, činí složku 
telegrafního zařízení a jsou jako taloové také zevně poznatelny. Z uvede
ne.h,o pOjm~ nelze. dovozovati, že za součástku státního telegrafu by se 
m,:l'y 1J'?vaZovatl J,en ty částky, které tvoří vlastní pOdstatn telegrafního 
za~lz~m" ~ez ~terych by s'e tudíž telegrafní PWVoz nedal vůbec mysleti. 
Znem a ucel zakona vylučují ta'kovýto úzký výklad; spedelní Ilstan(}vení 
§ 89 tr. zák. má naopak svůj podklad jednak ve zvláštn.í důležitosti 
telegrafu jakožto v dnešních dobách nezbytně nutného komunikační,o 
~rostř~dku.' sloU'žícíh~ yeřejným účelům i vše()becnosti, jednak v úvaze, 
ze Jakekohv omezovanl, pokucl se týče rušení řádného používání tohoto 
zaříz~ní chová v sobě as,poň in abstrakto, všeohecn,é ohrožení. Je pak 
notoncky známo' - pro daný případ je to' prokázáno vY'šetřením čet
nictva - že drát,.? jaký zde jde, je nezbytnou o,porou telegrafních tyčí, br takt() zabezpec!l telegrafní vedení proti různým ohrožením (nárazl1m 
vetr~a pod:!.Nal~zací sond 'u".náyá to ostatně sám, řka, že takový d-rát 
slouzI k pnpadnemu zabezpecen,1 možného ohrožení teTegrafního pro
vozu, a připouští tím výs,lovně dútežitost drátu toho pro účely telegrafu. 
Skutková P'Ovaha zločinu dle § 89 tr. zák. je ztělesněna již poškózením 
nějaké sou-částky -telegrafu, a-ni'ž je zapotřebí, by poškození to skutečně 
překáželo v použití telegrafu nebo by následkem poškození nastalo -sku
tečn~ r;ějaké nebezpečí, jak nalézací soud mylně za to má. Zákon. před'· 
poklada, že každé takové poškození má snadno v zápěti ,puškození práv-
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ních statků. Stačí proto nebezpečí in abstracto. Tím tedy, že obžalovaný 
odpiloval opěrný drát o,cl telegra:fního vedení, poškodil součástku státního 
telegrafu', poněvadž skutkem tímto ohrozil provoz telegrafní. Z hořejších 

------~T""l'l_vys-v-ftá, že v objektivním ohledu je tu nejen skutko'vá povaha' zlo
činu dle § 89 tr. zák., n:0Jrž vzhledem kll' zjištění rozsudku, že obžalo
vanÝ odcizil odpilovaný kus drátu z držby a bez povo,lení eráru ve svůj 
prospěch, také skutková povaha zločinu krádeže dle § 175 I b) tr. zák. 
V subjektivním ohledu dlu'žno, hle,clíc k zásadě § 1 tr. zák., především 
zdůrazniti, že zločin lze přičíta'ti k vině jen potud, pokud každý jeho znak 
je prostoupen zlým úmyslem. Používajíc této: zásady na tento případ je 
pro přičítatelnost jedná'n,í obžalovaného jako zi'očinu dle ~ 89 tr. zák., 
pokuď se týče jako zlo'činu krádeže dle § 175 I b) 'Ir'. zák. nutno, by obža
lovaný jednal u vědomí, že poškozuje a to' zlomyslně (:§, 89 tr. zák.), neb 
odcizuje (§ 175 I b) tr. zák. věc, JSOUcí součástkou státního telegrafu. 
O otázce této lze však rozhodnouti jen nal základě hodn'ocení průvodního 
materiálu, kterážto činnost spadá však vzhledem k ustanovením §§ 258 
a 288 čís. 3 tr. ř. do oboru působnosti soudu nalézacího. 

Čls. 840. 

Neslušné chováni se prl bohoslužbě opodstatňUje přečin dle I~ 303 
tr. zák. Bylo-II jím způsobeno veřejné pohoršení, nelz,e je vziti v úvahu 
Jako zvláštní přitěžltlící okO'lnost. 

(Rozh. Ze dne ll. května 1922, Kr I 874/21.) 

N e j v y Š š ís O u d jako so_ud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaných dO' rozsudku krajského s'Dudu v Plzni ze dne-
25. k'větna 1921, jímž byli stěžovajelé uznán] vinnymi přečinem pOjcHe 
§ 303 tr. zák., vyhověl však v neveřejném zasedání odvolání státního 
zastupitelství co do trestu a trest obžalovanym přiměřertě zvýšil. 

,Dův{)dy: 

Rozboru při veřejném roku byla vyhražena zmateční stížnost, p'okud 
c>pírá se o důvod zmatečnosti čís. 9 a) §u 281 tr. ř. Ani v této části nelze 
jí však přiznati oprávnění. Stížnost popírá, že jednání obžalovanych 
opodstatňuje zákonný předpO'klad "neslušného chování« ve smyslIr § 30J 
tr. zák. Iiledě ke skutkovým ziištěním rozs-uldku nemůže však býti po
chybnosti v tomto směru. Obžalovaní súčastnili se demonstrace, k niž 
dc>šlo dne 25. března 1920 v katolickém kostele v B. se stnl'l1Y německého 
obyvatelslvapro'ÍÍ sloužené prVé mši české. Ohledně 'obžalované Lucie 
S-ové béře soud za prokázáno, že za bohoslužby úmyslně tak hlasitě zpí
vata, že jiné hlasy pře křičela, že se smála, nuceně na hl-a's kašlala, noho,u 
udeřil'a do prkna ntlářnÍlro -u odcházejíc plivla. O obžalovaných Janu K-ovl 
a Václavu W·ovi pak zji-št'i1'je, že, 'Odcházejíce z kostela úmyslně dupali. 
Nemůže býti sporu 'O tom, že mše je náboženským úkonem, jenž dle zásad 
náboženství římsko·katolického od těch, kd()ž na úkonu tom podíl berou, 
vyžad-Uije zvlá'štní úcty a tomu odpovídajícího chování se. Je také ustá
leným mravem, kotvícím v náboženském přesvědčení příslušníků tohoto 

" 
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náboženství, že uvádějí s posvátnnstí zmíněného úkonu své chování v ná
ležitý soula& Obžal'ova·nÍ prohřešili se však zjištěn:(rm svý-m počínáním 
pro,ti tomu, co náboženství, zvyk a mrav jim kázaly, i dlužno proto o nich 
právcm-----t--V-HiHt,-ž.G----G.citJ:i--.s,G-~t_a1~____\'_€__v_GG.f}mé_m a --příkrém· rozporu s tím 
způ'sobem zevního chování, jaký je předepsán zvykem a obyčejem a že 
proto jejich chování bylo dle mluvy zákona neslušným. Míra této ne
slušnosti byla zjevně taková, že choval'a v sobě způsobilost druhé v jich 
citech uraziti a v nich odpor a nevů>li vyvolati; tím je o'podstatněna zá
konem požadovaná objektivní způ'sobnost jednání, že z něho jiným vze
jíti mohlo pohoršení. Namítá-li zmateční stížnost s poukazem na výpoc 
vědi svědků faráře Josefa J-a a, Václava O-a, že o neslušnosti jednání 
obža~ovanÝch nemůže býti proto řeči, že se jim jednalo jen o to, aby 
český jazyk z užívání v kostele vytlačili, pokud se týče, že chtěli dáti jen 
na jevo svůj neso,uhlas s' tím, aby bohoslužba bonala se též v jazyku 
českém, neuplatňuje tím okolnosti právně závažné;' nebo:ť konečný cíl, jejž 
svým závadným jednáním sledovali a jenž k jednání tomuto. za'vdaJ pod
nět, nemá pro právní posouzení skutku významu. Užili-li oMalovaní, by 
svého; cíle dosáhlI, prostředků, jež vyčerpávají o sobě j skutkovou po
vahu přečinu dle !§ 303 tr. zák., mus'Í odpovídati, i za tyto trestné pro
středky. Po subjektivní stránce se k přečinu dle § 303 tr. zák. ar'Ci vy
žaeMe, aby si byl pachatel vědom 'Povahy svého jednání, totiž toho, že 
je neslušným. Než předpokla,d tento dochází nepoehyhného výrazu ve 
zjištěních rozsudku, nehledíc k tomu', že obžalovaní vzhledem k svému 
vzdělání, výchově a stáří mohli nahlédnouti, že to, 00 za: výkonu hoho
sIužby činili, j.e nepřístojným a neslušným. To ptatí jmenDvitě o obžalo
vané S-ové, kterou právě její svědky vyvrácené popírání skutku usvěd
čuje nejpádněji z 'ulvede'ného vědomí. 

Státní zastupitelství podalo odvolání do výroku o trestu a žáďá, by 
byl všem třem obžalovaným trest zVéÝ!šen, poněvadž dlužno přihléd
nouti k velmi závažné přitěžující okolnosti, že totiž činem obžal'Ovaných 
byla dáma mezi .osadníky farnosti v B. příčrna k veřejnému pohorše'ní. 
Toto tvrzení odvolání není správné. Přitěžující okolnost, státním zastu
pHeIstvím zmíněná, nemůže býti ještě zvláště vzata v úvahu, poněvadž 
veřejné p'Ohoršení jest již obs'aženo ve skutkové podstatě trestného jed
nání, jímž byli obžalovaní uznáni vinnými, a nemŮ'Že proto již pr.o trest 
býti zvláště nva!Žováno:. Přes to však dlužno, přisvědčiti státnímul zastu
pitelství, že trest obžalovaným vyměřený neodpovídá jejich zavinění, 

. a že při ,použití :~ 266 tr. zák. poónal si' nalézací soudpřespříliš mírně. 
Zavinění obžalovaných vyhovuje větší trest, než jim by} nalézacím SOll
dem utožen a bylo pcoto odvo,lání státního. zastupitelství v tomto bodě 
vyhověno a trest obžalo'vaným zvýšen. 

Čis. 841. 

Podloudný vývoz předmětů potřeby ďo cIziny (zákon ze dne 18. března 
1920, čís. 188 sb. z, a n.). 

Kořalka '(kmínka) j~st předmětem potřeby. 

(Rozh. ze dne ll. května 1922, Kr I 488/22.) 
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Ne j v y Š š í s o II d jako sou.d zrušovaCÍ ~~l:al po, ús1ní,m lí,čení o zma
teční stížnosti generální prokuratury na zashtul zakona pravem: ~oz
sudkem krajského jako odvolacího s~l\du v, Chebu ze dne _10~,prosmce 

i--~-----1{)~I-130rušen byl zákon v' ustano,vem l§, 1 zakona z~ dne li. rll~~ 1919 
čís. 568 sb. z. a 'no a §I~ 1 a 2 zakona ze dne 18. brezna 1920, ClS. 188 

sb. z. a n. 
Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v Aši ,ze ,d'n~ 2. záři 192~ byl~ Eisa K-ov~ 
I'rieda S-qvá pro pokus podloudneho vyvozu 4 lItm kmmky v cene 

~spoň 50 Kč uznány vinnými přestupkem § 8 tr. zák. a § 2 čís. 1 lit. a) 
zákona ze dne 18. března 1920, čis. 188 sb. z. a n._,,,, odsouzeny .• dle § 2 
tohoto zákona do vězení na dobu po 3 dne'ch; zhozl bylo prohlaseno za 
propadlé. I( odvúlání obžaiov",ných změnil krajský jako odvolací soud 
v Chebu rozsudkem ze dne 10. ,pro.since 1921 rozsudek prvé stolice a 
s'prostil dle ,~ 259 čís. 3 t~. ř. 03ž"lované, z .o~ž~lob~. ?dvolací soud _ne
pokládá kmínku z,," pře.dmetPotrebo;: a. odu,:o?nule. vyroK ten takto: Pred
mětem potřeby fQ<ZUml se pouze vec, kten le ureena k tomu, by ukollla 
skutečnou potrebW lidskou. Požívání kořalky není uko'jením lidské P'O,

třeby, nýbrž neřestí, kterou jest potirati. Právě případ severní Ameriky, 
ve které požívání Ii'hových nápo-jílcje zakázáno, dokazuje, že při nejmen-

. ším kořalku nelze pokládati za předmět po:treby, jelikož nelze mm za to, 
že státní vl'áda od\lírala by způsobem tak přísným ukojen,í skutečné po
třeby svých občanů., Bu,diž připuštěno, že nejsou všechny lihové nápOje, 
nanejméně ne za: všech o'kolností, nezpůs'obilé, vyhověti ukojení lidskych 
pl>třeb (ku př. mm, koňak), než kořalka ne'l1Í. zajisté věcí, sloužící k uko
jení skute,čné potřeby lidské. Rozsudkem odvol:adho S.oUdll porušen jest 
zákon. Předměty 1Jo:třeby rozumějí se dle § 1 z:ibona ze dne 17. řljna 
1919, čís. 5b8 sb. z. a n., ku kterému poukazuje § 1 záko'na ze dne' 18 .. 
března 1920, čís. 188 sb. z. a 'l1. - movité věci, které s['ouží přímo nebo 
nepřímo k ukojení potřeb J.id!ských a. potřeb zvířat domácích. Zákon ne
rozeznává, _zda ta která plotře-ba: je »skute,čná« - co:ž asi má znamenati 
nezbytná neb alespo:ň naléhavá - Čili nic. Nelze proto pro pojem před
mětu potřeby požadovati, že slouž! k u~pokoiení ř á rl n é ž i: v o t ní po
třeby lidské, a nelze z pojmu onoho vyloučiti požívatiny, jichž lidé mOh,on 
postrádati, aniž by tím vzali újmu :na živato nebo na zdraví. Rozhodnym 
jest vzhledem k úče'1u zákona o válečné lichvě, čeliti v,em zdražujícím 
tejdů'm, ohro'žujícím stejno111ěrné a. cO' možná levné zásobování obyva
telstva - pouze, zda potřebu, k j'ejíž llkojení věc slouží, cítí značná 
část obyvatelstva a zďa i'i pociťuje tak, že spotřebitelé j.sou volni, opa
třovati si věc i za ceny, které nejsouodů'vodněny výmbnímia obchod
ními podmínkami přes zhmšení prvých, nastavších mimoIádnými po
měry poválečnými. Ze tomu tak je co do lihových nápojů, je na bíledni. 
Skuotečnost, že u všech náro.dů, i u národů tak zv. primltivních, objevuje 
se požívání 1íhovýchIlip.ojů, dokazuje, že potřeba' líhových nápojů je 
zakořeněna v lidské povaze. Pro zhoršení kvality piva, jaké nastalo ve 
válce a v doM poválečné, kdy nebyly uvo,lněny dostatečné zásoby obilin 
PTO výro:bu piva, odchýlila se zna,čná. čá'S~ O'byvatelstva od této P'?ži~a~ 
tiny ku kořalkám, obzvláště když obtížné poměry válečné a povalecne 
zvýšily zéjména u lidí, úsilovně pracuiícícha při tom nedostatečně ži-
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vených potřebu po prostředcích, síly a vytrvalo;sti třebas jen přechodně 
vzpružujících. Takový'ch prostředků určité vrstvy obyvatelstva ani DO
strádati nemohou. Nezáleží na -tom, -Ž"e požívání kofalek, zejména při ne
mírnosti, může přivoditi zhoubné účinky nejenom pro jednotlivce, nýbrž 
i pro vše'O,becnast a že prot'O je žádaucno, aby vhodnými opatřeními státu 
a Hdsfé společnosti požíváni líhových ná!pojů,-ielriiériakotalekbylo, ob
mezeno a - možná-I'i - úplně vymýceno. Tuto vlastnost sdílejí však 
líhové náp'Oje s mnohými jinými druhy požívatin; Zákonům, jejichž účelem 
jest nerušené zásobování spotřebitelstva předměty p'Otřeby, počítati jest 
s potřebami, jaké obyvatelstvo skuteoně má a uk'Ojiti hledí, tedy i s po
třebami, které z těch neb 'Oněch 'Úvah jsou státu a Hdské společnosti ne
vítanými. 

Cis.842. 

Předmětem zločinu vyhnáni plodu dle II 144 tr. zák. jest jednak POČl!Vší 
se plod ve všech obdobích svého vývoje, jednak plod za porodu. 

O;>ozh. ze dne 11. května 1922, Kr II 119121.) 

Ne j v y Š š í so u d jako so:ud zrušovací zavrhl po ústním líČení zma
teční stížnost obžalo,vané do r'Ozsudku krajského soudu v Olomouci ze 
dne 21. ledna 1921, pokud jím byla stěžovatelka uznána vil1nou zločinem 
pOdle §§ 5, 8, 144 tr. zák. 

D ů vod y: 

Důvod zmatečnosti dle čísla: 9 .lit. a) '§ 281 tr. ř. není ve stížnosti pro· 
vedlen po zálmnu, nebo,f ,sližJnost dochází k úsudkUl, že' není zde před
pokláda'llé s'Oudem nalézacím skutkové poc/staty zločinu dle § 144 tr. zák., 
ani spoluviny na pokusu zločinu toho, a že tedy byl zákon porušen a ne
správně vyložen výrokem 'Odsuzuiícím - na tom podkladě, že zlý úmysl 
na ,strlaně obžalované 'tlení dokázán, že posudkem znalců-Iéka,řů je zji
štěno', že o vyhnání plodu zde řeč! býti nemůže, protože .plod byL dono
šeným a života· schopným, ·.dále, že hldiyby byl po' zákroku obžalované 
plOd ze života vy'šel, že by byl býval schopen života, a že tedy nejednalo 
se 'O přřvodění porodu tahlovým způsobem, by dítě přišl'O na s'vět mrtvo; 
tyto předpoklady zmateční stížnosti nejsou však převzaty ze zjištěn; 
rozsudku, ba přím'O se jim příčí. Zjišfui'e! wzsudek výslovně, že obžalo
vaná měla 'Úmysl Otilii C-'Ové plod vyhnati (na jiných místech praví se 
»plod odebrali«), a že v tomto úmyslu vsunula d,o ro:d'idel Č-ové katheter 
a tam s ním manipulovala "ak, že ("to, manipulace byla vše'Obecně (jinde 
prav'í se v rozsudku i »objektivně,,) způs'ObÍ'lou přivoditi zamýšlené vy
hnání pl'oduOtilie Č-ové. že však tento zamýšlený výsledek nenastal 
jen náhodou, na její vůli nezávislou.· Zmateční stížnostarci zjištěním 
těmto vytýká vadno.s! ve' smyslu § 281 čí". S tr. ř. Než výtky tyto jsou 
s právního hlediska' bezpodstatny. Předmětem zločinu dle § 144 tr. zák. 
je buď živý, k samostatnému mimodélo-žnému 'živott:! přirozenou cestou 
porodil" ještě nedosp'ěvší, tedy ne:n:ar'Ozený plod ve všech obdobích svéh() 
vývoje, buď plod za porodu, t. j. v 'Období ,přirozeného odluč()vání se 'Od 
lNa maWna. Čin spočívá pak dle toho buď v umělém přivoděni odch()dll 

zárodku z těla matčina, ouď ve způs'obení toho, že zárodek, odlučující 
se od těta matčina pochodem přirozeným, přijde na svět umrtven. Ne
sej,d'e proto na tOI11, zda, plod byl v době činu {a}t<;mativa první) živ?!a 
mimoděložného setopen, nebo,! p'od po!me;n vY~,naD1 plodu, pokU~ se tyc,: 

_. __ ~ ___ ;;oo_sl<~ltlko',ou podstatu prvmho dehktoveho pnpadu li, 144 tr. zák. spada 
dle tohoto stanoviska již úmyslné umělé uspíšení odloučení se zárodku 
od těla matčina. S tohoto stanoviska je, hle,dě zároveň k tomu, že v době 
obou manipulací obžalované v mdidlech C-ové porod Č-ové ještě nebyl 
nastal, lhostejno, směřoval-li úmysl Č-ové, pokud se týče obžalované 
ku zničení plodu k životu mimod·ěložnému ještě neschopného'. Proto též 
úplně stačilo, zji.stit~. že . činnost c>Malov~né byla obje,ktivně způsobilou 
plod vyhnatI, t. J. ?rIVOdltI ll1~oh fySIO~OgI;ky pnroz;.nym ~~chodem n~
stalé Vystoupení zar'Odku z luna materskeho. NezatlzII tudIZ soud nale
zací rozsudek neúplností (ostatně v tomto spojenď v'e stížnosti uváděné 
výtky nemohou vlastně poklMány býti za dOlíčeny), když neuvádí, pokud 
se týče neuva'žuje znaleckých výroků, ve stížnosti citovaných. Neb'Oť 
praví-H znalci, že mohlo_se jed~a~; ;o urychleni poro,du, mé~ě, o vyh!lán~ 
plodu dosvédčiIi prvou vetou prave to, co r'ozsud~k predpoklada a spravne 
pod ;ákonillÝ pojem »vyhnání plodul, podřaďuje. Ze znalci sna,d s hlediska 
své vědy nepokládali umělé přivodění předčasného porodu v posledním 
období' těh01enství za vyhnání plodu, omezujíce snad pojem tento na 
odehnání zárodku v době abstraktní neschopnosti jeho k životu mimo
dlěložnému, ,e lhostejno, jednak proto, že p'Odřa:dění činu pod pojem práva 
tr,estního přislušelJ soudn a ne znalcům, jednak že soud nalézací nebyl 
ani vázán náhledy znalcirv. Důsledně nesejde na tom, že znalci vyjádřili 
se v ten smysl, ze plod, kdyby by! po zákroku obžalovaJn,é vyšel, byl by 
býval schopen života. a že jednalo' se o plod dítěte skor'O dono,šeného, 
života schopného a živ,ě nar,o:zeného, takže nedá s,e v tomto případě 
vlastně mluviti 'O předčasně pOr'ušeném těhotenství. Praví-Ii znaki dále. 
že v tomto případě nelze zjistiti přÍ!činné 'slOuvislosti m'ezi manipulací a
p o r o cl e m, není to okolnost, jíž by se byl musil soud nalézaci o'bírati, 
poněvadž právě tahlové souvislosti z jiných důvodů nepředp?kládá a ~'d: 
suzu'!e obža:lovannu jen pr,O; spolu,vinu nal ne d o k o,n a'll e m vyhnaTI! 
plodu Omie C-ové. Jaká to byla náhoda, pro kter'Ou zamýšlený výsledek 
nenastal a v čem záležela, nebyl r,ovněž s'Dud nalézacf povinen bHže ~'hdů
vOidtiovati, kdyžtě zii'šťuje, že za1)1ýšlený výsledek nerrastal jen na .oe 
dDu na vůli obžalované II ezá vis"ou a že obžalovaná předsevzala cm 
všeobecně a o'bjektivně způsobilý přiv'oditi zamýšlené vyhnání pl()du. 
Jeť tím vYsl:ove'llo, že o;bžaJovaná se své strany předsevzala vše, čeho 
objektivně a dle jejího' úmyslu bylo třeba k uskutečnění skutkové pod
staty '§ 144 tr. zák., a že nedostaveni se zamýšleného účinku, mělo, původ 
v okolnostech, mimo je'j; vůlí le'ževších. To s hlediska právního stačí, aniž 
je třeba zkoumati blíže povahu těchto, okolmostí, jfchž zjistitelnost je vůbec 
pochybna. Proč předpokliidal přes~pačné tVT'z·ení o:bžalované na jeií 
straně úmYslp!od Otdie Č-ové o,debrati, soud nalézaeí neopomenul odů
vndniti. Ve stížnosti Hváděné okolITlosti, jichž rozsU'dek při tom z části 
výS!lovně neuvážil, nejsou tak závažIlY, aby jich byl soud nalězací nesměl 
pominouti beze zmatečnosti svého rozsudku. Soud na,lézací nepokládal za 
nemyslitelno, že manipulace byla pmvedena ,pouze na oko. ale neuvěřil 
tomuto tvrzení obžalované. Znalci nebyli a nemohli býti slyšeni o úmyslu 
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ohžal?,vané, nýbrž o zpusobHosti jejího jednání přivoditi umělý potrat 
C"o;ve. Tuto způsobilost znalci in objecto a in abstracto' ("všeobecně,,) 
potvrdilLkiiclLslova že ne.b;\é~t@",-zda gumová rourkapro,nikla až 
do vnitř dělohy, že však je jisto, že propíchnutí blan plodových se nestalo 
že n~nastalo krvácení a neni Zjištěn výtqk vody, a okolnost, že C-ové p~ 
manIpulacI z rodidel netekla krev ani voda a že po operaci necítila bo'
lestí, nevyvracejí tohoto ,předp,okladu, ani se nedotýkají úmyslu jímž 
?bžalovaná při svých man;pulacích dala se vésti, nýbrž jen objasú~jí, že 
m concreto nenastal účinek jí zamýšlený. Pro tuto konkretní nezpůso
bilost jednání, přivoditi zamýšlený účine'k, jež ležela mimo vůli -obžalo
vané, byl též čin její správně posouzen jako pouhý pokus zločinu dle 
§ 144 tr. zák. Pro -otázku úmyslu obžalované okolnosti ty, jakož i obl
nost, že mantpulace stala se ku konci těhotenství, významu nemají, jak 
patrno z toho, že argurrientace, jíž soud nalézacídospívá k přesvědčení 
o úmyslu obžalované, odehnati C-o:vé plod, nebyla by nikterak dotčena. 
ani kdyby byl soud nalézací zmíněných ,oko,lností blíže se dotkl. Jak po 
stránce objektivní, tak ; po stránce subjektivní uvažoval tedynalézací 
soud vše, co bylo, .podle stavu věci ke zjištění skutkové podstaty- nutno. 
Neprávem činí se proto rozsudku výtka neúplnosti podle čís. 5 § 281 tr. ř. 

Cls_ 843. 

Předražováni !(zákon ze dne 17, října 1919, čís. 568 sb. z_ a n.)_ 
Bylo.li předmětu potřeby nabyto bu!ď vůbec bezplatně nebo za cenu 

mimořádně nízkou, nejsou pn dalším prodeji pro posouzeni pfemrštěnosti 
ceny rozhodny nabývaci náklady, nýbrž v zásadě průměrné ceny trhové. 
Přemrštěnost ceny, požadované za předmět potřeby jeho zlodějem. 

(Rozh. ze dne ll. května 1922, Kr II 279/21.) 

Ne j ý y š š í "O u d jako soud zruš-o;vací. vyho'věl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku lichevního soudu II kraj
ského soudu v Ol<lmouci ze d!ne 24. ún'o:ra 1921, p'okud jím byl stěžovatel 
uznán vinným přečinem předraž'Ování dle § 7 odstavec třNí zákona ze 
dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., zpu!šil napadený rozsudek a vrátil 
věc n.alézacímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nelze sice souhlasiti s názorem stížno;sti, že další obchodování před
měty potřeby, jichž nabyto bylo krádeží, neb jinou cestou (restno'l ne
může býti předmětem dlalšího trestního stihání pacnate1ů delik~u ,';ajet
kového Pro p'řekročení pře'dpisů líchevního. zákona. Předmět potřeby ne
přestává bÝli jím proto. že byl majiteli odcizen, zákon lichev']í, ,nluvě 
o předmětech potřeby, nerozlišuje mezi předměty potřeby poctivě a ne
poctivě nab"tými. Naproti tomu nelze však přisvědčiti stallOviskn 1 oz
~udku, ože okoll1-ost, že obžalovaní nabyli předmětu potřeby, o nějž tuto 
Jde, "pusobem, jenž vedl též kw jich stihání pro pQ.dílnictví o:a krádeži, 
jest s hlediska pŤedražování d!!e § 7 Hchevníbo záko'na při dalším jich 
prodeji bezvýznamnou. Právě toto ve své všeobecnosti nesprávné stano- . 
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visko vedlo v tomto případě k tomu, že soud i v otázce viny dle § I 
lichevního záko'n.a dospěl ku nesprávnému výsledku, iak mu zmate čni 
stížnost z důvodu § 281 čÍs. 9 a) tr. ř. právem vytýká. Rozsudek vzal 

-------"nrr·'i:-1a-jJndklad svého v1'íoku o zřejmé přemrštěnosti ceny, požadované 
obžalovanými při dalším prodeji' plátna, kou,pí od zlodějů na sebe převe
deného, V~Thradně rozpjetí mezi touto cenou a cenou, za niž ob-žalo,vanÍ 
plátna od zlodějů nabyli. Jelikož pak rozpjetí toto, tvořící zárovcú zisk 
obžalo,vaných, bylo ovšem velmi značué, uznal též požadovanou cenu za 
cerrU! zřejmě přemrštěnou. Než i když o'všem za okolností normálních 
virše cenY- nabývací tvoří způsnbilé měřítko pro přiměřenost ceny pro
dejní, není tomu tak tenkráte, kdy zboží nabyto bYlo trestným činem. Zde 
o ceně nákupní v obchodním smyslu nemMe vůbec býti feú, jelikož pro 
její výši směrodatnými nebyly náklady výrobní neb poměry trhové. Prá
vem poukazuje stížnost na to. že by dle zásady, v rozsudku vyslo,vené, 
musil býti stihán pro předražování ka'žd& zl-oděj, jenž by předměty bez 
jakýchkoli nákladů nabyté vůbec· Meděl zpeněžiti. Podobně má se však 
věc s nabytím předmětů trestným nákupem od zloděje; ani zde nebývá 
peníz, placený zloději, v nižádném pomem kn vnitřní ceně předmětu. 
Pro.to p'ochybeným jest stanovisko lichevniho. soudu, jenž uznal obžalo
vané vinnými pře'či!nem dle § 7 lichevního zá'kona, poněvadž rozpjetí 
mezi tím, co bylo zloději placeno., a tím, co při' ,dalším pTO'deji bylo utrženo 

·2000 K přesahoval~. bchevní záko,n v § 7 nečiní braní nepřiměřeného. 
zisku podkladem slřutkové podstaty, nýhržpožadování zřejmě přemrštěné 
ceny. A byf i, za normálních okolností přemrštěný zisk činil i prodejní 
cenu přemrště'nou, není tomu tak tam. kde .pro-daného, předmělu následkem 
naho·dilých okolností nabyto by}o vůbec bezplatně nebo za cenu nepří
měřeně nízkou. Zde lruutno vzíti za měřítko zřejmé přemf'štěnosti požado
vané ceny nikoli náklady nabývací, ji'chž po případě vůbec nebylo, nýbrž 
průměrné ceny trhové, pokud nejsou snad výsledkem obchodní činnosti 
přcdražovací neb jinak nezákonité. Ro.zsudek o.dsuzující, jenž v tomto 
případě okolností těch ne,dbal. jest, jak zmateční stížnost právem vytýká, 
právně pochybeným. 

Cis. 844. 

Předražování «zákon ze dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n.). 
Poknd se může dopustiti· řetězového obchodn živnostník. 

{Ro.zh. ze dne ll. května 1922, Kr II 401 121.) 

N e j v y Š š í s:o u cl jako, sO'Uld zrušov'ac! vyhověl po ústním líčeni 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku licbevního. so:udu 
přil krajském soudě v Novém Jičíně ze dne 2. července 1920, jimž byli 
obžalovaní pocUe § 259fís. 3 tr. ř. sproštěnl z o,bžaloby pro přečiru řetě
zového nbchodu dle §, 11 čís. 4 zákona že dne 17. říjná. 1919, čís. 568 sb. 
z. a n. a pm pře·čin pře,dražoviní dle § 7 odstavec prvý téhož zákGl13, 
zrušil napadené usnesení a vrátil' věc prvému so'wdu, by ji znovu p'rn
jednat a rozhodl. V )ltázce, 'P niž tu jde, uvedl 

v dův'o:dech: 

Napadený rozsudek zjišťuje, že obžalovaný· koupil' od kloboučníka P-a 
365 neholových klobouků po 651<'č a prOdal je po někoUka dnech po •. 



75 Kč obžalovanému S-ovi, který je ihned prodal zase obchodníku R-ovi 
PC) 80 Kč. Nalézací soud neshledává v této činnosti obžalovaných skut
kové podstaty přečinu řetězového obchodu z d'Ůvodu, že oba obžalovaní 
jsou; živnostensky oprávněni k 'obchodovánlÍ zbožím všeho druhu, tedy 
i klnboky-nehottw-ý-rnt.-Bmhž--p:orrecháuu---stranou,---ž.e- živnost agentury, na 
kterou zní jeden ze živnostenských listů ,-,"o;vých, spočívá dle třetího 
odstavce § 59 živn. ř. v získání objednávek pro jiné živnostníky, neobsa
huje ledy obchodo,vání na vlastní účet, a že nalézací soud nezjišfuje, zda 
živnoste,nské listy Dbou nbžaID:vaných, znějící na obchodování smíšeným 
zbožím, byly neobmezené či "dia živnoste'1lJská tato, o'právnění obžalo
vaných byla ve smyslu čtvrtého odstavce § 38 živn. řádu (zákon ze dne 
4. července 1869, čís. 205 ř. zák.) Dbmezena na prodávání výrobků při 
provozu pouze místním. Než ná"or nalézacíhe> soudu, že živnostník, k ob
chodování jednoW<vým zbožím žtvno'stensky oprávněný, není ohledně 
tohoto. obchodování nikdy zbytečným .me'ZÍ'článkem, je v této povšech
nosti - jak zmateční stížnost veřejného žalobce právem vytýká dle čís'. 9 
lit. a) § 281 tr. ř. - právně mylným. účelem zákona o válečné lichvě jest, 
čeliti účinku mimořádnych poměrů válkou vyvolaných, zejména ne,d!osta
tečnosti výroby, aby přes tyto obtíže zásobování obyvatelstva před
měty 'potřeby dálo se co možná nejvydatněji, nejrychleji a nejlevn'ěji. Za 
tím účelem napadá zákon zejména veškeré rejdy a výhonky obchodu, 
k nimž ony mimořádné -poměry dávají podnět, příležitost i naději na zisk 
a jimi'ž zhnží na přecho'du z výroby do. spotřeby zbytečně se zdržnje nebo 
zdražuje. Zákaz řetězového obchod!u zejména čeli proti lomu, bq přechodu 
zboží z výmby do spo'třeby nesúčasťnil se větší počet činitelů, než dle 
ústrojí hospodářského je nutno, neb alespoň účelno. Zákon nerozeznává, 
vsunula-li se zbyte'čne do přechodu zbúží osoba, jinak k obchodování 
oprávněná, či oso-ba jiná. Zákonná ochrana zájmů spotřebitelstva byla by 
neúplna a nedostatečna, kdyby ž'ivnostníkocvi' bylo, - b"z ohledu na účel
nost nebo zbytečnost jeho překupnické činnosti pro. zásobování sp'otřebi
telstva tím kterým zbožím - dovoleno, použíti jakékoliv příležilosti ku 
docílenlÍ osobního zisku. Ku zbytečnosti vsunutí se obž3'lovaných jako 
překupníků v tomto případě poukazuje oko,lnost, že j'dle o polotovary, tedy 
() zboží, o němž je nanejvýše pochybno, bylo-Ii ku přechodu jeho z to
várny do rukou spotřebitelu třeba jiného mezičlánku než snad živnostníka 
kloboučníka, který ,polotD:vary dohotovuje. Okolnost, "da ceny,' za které 
polot<l'vary byly obžalovanými prodávány, jsou přiměřeny čili nic, je bez 
významn, ježto ku sknfkové podstatě řetězovéhO' obchodu stačí již pouhé 
zbytečné zdržování zboží. Nalézací soud p'oužil prDto nesprávně zákona 
ce> do pojmu řetězového obchodU! tím, že vYloučil zbytečnost vsunutí se 
obžalovaných pDvšechně proživnosten~ké jejich oprávnění, aniž uvaž[wal 
o tom, zda překupnická člnnost obžal'o,vaných byla v tomto přlpadě ho
spo,ďář'Sky nutná neb alespoň účelná či zbytečná a neužitečná. 

Čís. 845. 

Předražování (zákon ze dne 17. října, 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Trestného činn dle § 13 lich. zák. dopouští se i konsumní spolek, "utÍ-1i 

své členy, by současně odl~bral! zboží, jehož nepotřebují. 

(Rozh. ze dne 12. května 1922, Kr I 886/21.) 
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Ne j v Y Š Š Í s on? ~ako so,ud. zruš~vací vyhověl P? úSÍ1;ím líčení 
ateční stížnosti statmho zastup!'telstvl do rozsudku hchevlllho soudu 

zm zemském trestnim s'oudu v Praze ze dne 9, dubna 1921, pokud jÍm 
259 čís. 3 tr. ř. obžal'ovanó Hedvika F-ová a Marie F-ová spro-

,L ___ . ___ 11Y_'X"UH
Z
"" pro přečin dle:§ 13 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 

568 sb. Z. a n., zrušil na,padený rozsudek a, vrátil věc prvému soudu, by 
jÍ znovu projednal a ro'zhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje pouze duvo,d zmatečnosti čís. 9 a) § 281 
tr ř. První soud přiial za pmkázáno, že obžalované Hedvika F-ová a 
Marie r-ová jakožto prndavačky v dělnickém kowsumu v B. v únoru 1921 
odepřely Amálii U-Dvé prodej máku, te,dC>' předmět po:třeby, nebude-li 
současně ,odebráno }iné zboží, totiž uměly tuk ))Ceres«, že svědkyně 
Amalie U-ová přišla si pro mák do konsumu dvakrát, a že jí pokaždé bylo 
obžalovan"pmi řečeno, že jí mák ill\eprodají, nevezme-li ~aké »Cer:.s«. Tím 
byly bezvadně zjištěny všechny po~;"tatné zák,~nné znamky .přeclnu, ~a
zn'ačeného v § 13 zakona ze dne 17.n]na, 1919, CIS. 568 sb. Z. a n. ve smeru 

" objektivním. Nalézací soud přes to neshledal skutkové povahy uvedeného 
přečinu v činu ob~atovaných, {}~ůvO'dn:.iv ,tn tím, ž"e se~ je;dq-Jal~, o ~onsumní 
úsporný a stavebm spolek, kte'ry pmdava pouze clenum, a lllkohv o pod
nik výdělečný, ,a že jednáním obžalovaných neměl bý'li 'llI1komu opatřován 
zvláštní neoprávněný zisk 'Ua úkor spotřebitelů iiných, ježto všichni čle
no'vé spolku" také U-ová je členem, mají účast na zisku i ztrátě p(}dnilm a 
případná ztráta je'dnotlivcova, ktepou utr'pěl tím, že "Ce'res« koupil, aniž 
ho potřeboval, jest po případě nahražena ziskem, docíleným pro všechny 
členy jeh" prodejem. Avšak náhled, na němž nalézací soud založil osvo
b02uÍ'Ící výruk, jest p,rávně mylným. Zákon O' trestání válečné lichvY ne
činí v § 13 rozdílu mezi Dbyčejným obchO'dimíkem a mezi konsumním 
spolkem, jak vidno ze sl'ova ,kdo odepře«. Ke skutkové podstatě přečinu 
dle § 13 nevyžaduje se ani zisku" ani zis'kuchtivého úmyslu, na ceně zboží 
při tom vÍlbec nezáleží, a účelem tohoto lIs'tanovení jest, aby kupující 
nebyl donucován odebrati' zboží, kterého 1!epotřebUlje, vázaností a pro
dejem zboží požadovaného. Proti takovému do~nuco'Vállií mns! býl' chrá
něn olen konsumní'ho spolku proti prod'avačÍlm V něm právě tak, jako jiný 
kupítel proti obcho.dn1kům, a že- odp'ovid!á i právnímu citn obyvatelstva, 
tomu nejlépe na'svědčuje okolnost, že Ama1ie U-ová, ač je členem kon
sumního spolku,' dovolávala se ochrany úřadil proti jednámí zřízenců kon
sumu. Nelze nahlJ0dnoti, proč 'by členové konsumních spo,lků byli v této 
věci hůře ,postaveni než ,ostatní kupující a proč by byll vylučováni 
z ochrany lichevního zákona; který má za účel "abezpeči!i předměty 
potřeby vše c h n y konsumenty bez 'Ohle-dn na jich poměr k prodáva
jícím. RoV'něž nelze 'Porozu'měti, proč by jednotliví členové spo1ku', kteří 
se dají donutiti 'ke kou'll; ,zboží, jeÍlÓž nepotřebují, přispíval! p,lacením ne
výhodné ceny ke zvýšení zisku nebo zmenšení ztráty ostatních členů 
spolku. NerDzh'o:dným jest, jak si obžaÍované vykládaly příkaz správce 
konsumu Františka, S-a, aby do,poručovaly nákup "Ceresu« při koupi 
jiného zbo'ží, nebo! i kdybv byl $. dal přímo příkai kodepřen.í prodeje 
máku, nebwde-li odehrán zároveň »Ceres«, CQlŽ nalézací s'oud však za 



prokázáno nemá, přece by tím nebyly obžalované spr-aštěny trestné zod
p"Ovědnosti. Poněvadž na,lézací soud, vycházeje z nesprávného ,právního 
posouzení věci, vyloučil subjektivní viruu obžalovaných, nelze rozhod
nouti ve věd samé, přes to, že jest v rozsudku bezva·dině zjjštěna skut
ková podstata přečinu dle § 13 zákona I"chevního ve směru objektivním. 

Čís. 846. 

Předražováni (zákon ze dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n.). 
Pokud jest kůň př,edmětem potřeby. 

(Rozh. ze dne 12. května 1922, Kr II 346/21.) 

Ne j vy Š š í s O: u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stítmost obžalovaného, do rozsudku Iichevního soudu při zemském 
soudě v Opavě ze dne 22. března 1921, jímž s'težovatol uznán byl vinn';'m 
přečinem ;ctllie :§ 7 (3) z:ikoml ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. -
mimo jiné z těchto 

důvo'c\ů: 

Zmalečnístížnost obžalov,an6ho ,d,,, rozsudkt:' prvé stolice, jímž byl 
uznán vinným přečinem dle § 7 (3) zákona o válečné lichvě, uplatftuje 
z dŮ'vO'du čís. 9. lit. a)§. 281 tr. ř., že kloně --c- vyjma koně jatečné - ne
jsou předmětem p'Ůtřeby ve smyslu zmíněného zálmna, že 10procentní 
zisk, jaký přiznal nalézadsoud stěžo,va1eH, je nepřiměřeně 'lÍzký a že 
pn p'o;souzen:í zřejmé přemrštěnosti ceny vycházeti jest ze sk/hečné ceny 
předmětů. V onGm směru dovozuje, že předměty potřeby ve smyslu ,§ 7 
zllirněného zákona jsou -Jen VeQI vý~namlU pouze- dflu.hového, které p.ři
piQuštějí jakési stejnoměrné 'Ůce'ňování dle svébG poměru li potřebám lid
skÝll!, zej'ména vthl'edem k tomu,že se jImi nakládá a obchoduje' často 
a jednoměrně; přeidměty potřeby jsou ,prý proto sice koně, určení k po
rážce, které lze, ocenilti dle množství masa a kúže, z nich získa'ného, n", 
jSiQU však Hmi koně, pokud se jIch užívá k účelům jiným. Než pIe'dměty 
potře,by rozumí zákon o válečné Hchv,ě, jak se podává z definice § 1, bez 
rozdílu věci movité, které slouží přímo nebo nepřímO' k ukojení potřeb 
llildských a PiQtřeb zviřat domácích. Okolnost, že jednotlivý spotřebitel 
kup'Uli,e určitou věc (species) vzhledem ku zvláštním poměrům a ku na
hodilým vh\stn'Ůstem této určité věci a že ze zvláštní záliby pro tyt!} 
neobyčejné vlastnosti a pro zvl'ášúnl p'oměryu,volu1je se zapraviti cenu 
mimo,řádnou, múže ovšem přiHti v úvahu při, posouzení otázky, z'da' jedná 
se skutečně o potřebu či pouze o pouhou libůstku osohY, která si věc 
opatřuje, zejména však také při posouzeni otázky, zdia bylo při zcizení 
(nákup,ul) této věci ,využitkováno mimoř&dných poměrů válkou vyvola:
nÝch, ježtozáloon .o vá'l'ečné lichvě směřuje pOli'ze ,k tomu, aby se spo
třebitelům dostalo za ceny přiměřené ukojení jejich potřeb, nikoliv však 
též k tomu, aby se potřeby spotřehitel.slva ukojily zvlášinfm způsobem 
kOlnkr,etními věcmi, na kler'ém, případně na kterých spotřebitel-jednotlivec 
ze zvláštnf záliby sobě zakládá. O takovou věc, jejíž .cena ntvořuie se 
mezi stranami dle zvláštních poměrů, dle zvláštních nahodilých vlast
ností věci a dle zvláštnf záliby kupujícího, nejde obyčejně' pn koníoh aJ 

nešlo zejména ph koni,Q kte.réha se j~,d~á: Ko~ě ,~rodá:vajf a kup~ií, St; 
z pravi!Ci~a dle pravděpodn~,t;; nebOl zllstene s,ve vykOruruostl: podmm~ne 
jich druhem, výchovou, st'anm a b:zvaJ~nosll nebo vadam:. a ~1':'.JICh 
způsobilosti k určitémUl druhu ,upotreb~m .. Ta.to hle~lsk,a pn~o"'~te!r -

.,-jako u jiných věCÍ zastuPlt;lnych - l,:kesl Jedn.~mern~ .o~en~vall1 d~e 
užitku, který vzhledem k ml'Stu 2> k do'be P,OS~~UJ1 'ŮbY,ceme :,seohe~ne! 
kupiteli nezáleží na' tom, ",by se mu dostalo urClteho kone (specles), nybrz 
pouze na tom, aby si 'opatnI koně, ze zmíněných liledisk pro potřeby 
jeho vhodného. Též kůň, o kterého jdie" nemě~ ~ěJ'a~ých zvláštních vla,st
nosti· o takových vla'Stnostech, nehlede k v,ade ,panku na obou zadmch 
nohá~h nezmiňuje se ani obž,a'lov,a:ný an'u žádný ze svědků; jednalo se 
o obyČejného koně k zemědělským praCÍm; zejména nešlo kupujícímu 
O tohoto specieln~ho koně, nýbrž o kaně, vhodného pro provoz země
dělský. Kůň, o kterého jde" by! věd významu pouze druhového a o pro
ději a koupi jeho jest - ~ak co do 'Ůtázk~ o zřejmé pře~rštěn~~ti ce51Y, 
stěžovatelem 'p'ožadovane, tak 'DodlOl otazky, zela bYlo Vyuzl!kovano 
mímohťdných poměrů poválečný'ch - 11v:ažolv:ati ,dlle. těchže zása'd, jako 
o zcizení jiných za,stupitelných p'ředm,ětů po,třeby, přI nichž tomu, komu 
věc se zcizuje, jest úplně lhostejno, dostane-I. tu či Onlli' věc potřelbě jeho 
vyhOVUjÍCí. 

Čis. 847. 

Pokud jest pachatelova nouze neodolate\Uým donucenim ve smysln 
§ 2 lit. g) tr. zák. 

{Rozh. ze dne 15. května 1922, K:r I 1325121.) 

Ne j v y Š š í S'Ů ud jako, &oud zrušovací vyhOVěl po ústním líčení 

zmateční stižnolsti státního zastupiteiMv,í do ~,"zsudku licheiVního soudU! 
při krajskémsouclě v Chebu ze dne 12. října 1921, jímž 'hyl obžalovaný 
sproštěndle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžalobY' pro přečin dle §, II čís. 4 a pr'o 
přestupek dle § 7 (1) zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., 
zruštl napadenlÝ rozsudek a vrátil věc prvému soudu, 'by ji znovup1'O
jednal' a l'O"hodL 

Důvody: 

Zma'!lj'ční s,tížnost veřejného ohžal'obc<J clo' rozsu·dku prvé s túlice, jímž 
byl ohžalova:ný sprnštěn z důvodu ne'o'dolatelného donucení dle § 2 Ut. g) 
tr. zák., dovolává se zmateční ch důvodů čís. 9 lit. a), čís. 5 § 281 tr. řo; 
je důV'O,dná. Pojem neoldolMellléhb dOll'Ubení předpokládá dle zákona tak. 
velíkou míru nOi\1ze a bidy,že !lm jle'st živo,t pachatele neb osob jemu blíz
kých pří mo a ne v y hnu' t e ln e .ohrožen, takže není s to, by se 
v,cmlmul vlilvu této tísnivé nO'UZe na smler své vůle, že tedy mu n e
z bylo j i n é hop r ,o' stře d k u, by ušel trýzni umírání hladem, než 
aby se dopustil činu -tTlelS'tnéh:o:, jím siJlách,méhO'. Právem vytýká stížnost 
dle čís. 9 Hl. aj, že tomuto pojmu ne odolatelného dlonucení neodpovfdá, 
cn nalézací S<Yulcl uvádl o nOlťzi ,oibža!\waného. Udání obža]ovaného, že 
C1bchodovánim zeleninou nemoM vycdělati na ú pln·o 11 výživu rodiny 
a že obchodoval kuřivem, aby z I 'e p 'š i 1 svůj stav, p'o,ukazuje sice ku 
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tísnivé chudobě '§ 46 f) tr. zák., pokud se týče k nouzi §. 264 f) tr. zák., 
nerpoukazule však ku pří mém 'U nebezpečí pro život obžalovaného nebD 
člena jeho rodiny. Veliká duševní sklíčenost, v níž -- jak nalézací soud 
dovozuje - ohžalovanlý si ne v ě 'd ě I jjného východiska ku, z lep š e n í 
posia-ve,nÍ své'l'Udiny,lrel:cJv'n-á-s---e-dtrs-evfiHili.f-sta\iii;- -:y.---nemž- pachatel pro 
nátlak tísnivé bídy II e TI l' s ,t 0, dáti své vůlU jiný směr než na čin trestný, 
o který jd<3. Právem vytýká stížnost dále dle čís. 5 i~ 281 tr. ř., že na
lézacf soud nezjistll onlěch skutečností, kterých je zapotřebí k vylo:učení 
zlého úmyslu z důvodů neodolatelného don'u:cenÍ. Nalézací soud obmeznje 
se na: větu, že obžalovaný nebyl bY pokraoČC>val v prodávání cigaret přes 
výstrahu svě'ďk'l' S-a, kdyby si byl mohl pomoci jiným způ'Sobem, ne
uV'l'žuje však ,o tom, zda o,bžalovaný vyčerpal již ji-néprostředky a ce,sty, 
zda nemohl zejména obchodovati jiným zbožím, jakož i, zda a z kterých 
důvodů samojediné bezprávné o:bchodoviÍ'un s předměty potřeby, státem 
obhosrpodařo,vamým;, hylo zPůsobi,lým, opatřiti -obžal'oV'l'nému zlepšení J,i
votních jeho poměrů. Žijef obžaJ'ovaný ve městě d'o,sh velikém a lidnatém, 
že bylO mu možno dOlutfatť, že rozšíření obchodu na jiné drobné zboží 
(cukrovinky, pečivo a pod.) zvýší dosavadní, ob cín a den n í c h 20 K 
o cl had n u t Ý výtěžek obchod!t1' činno,stu; nerze předem vyTou-čiti a i ob
žalovaný mohl po,čítati s tím, že ten n'eb .0!t1enobchodník umo'žní mu 
ze soustrasti tailmvé mzšíření obchodn ji'ž rpro,vowvaného, a 7Jbyla ko
nečně obžalovanému, byla-ll nouze tísnivá a na'!éhavá, možnost, žádati 
na Cibci svého bydliště, by 'dile §§ 22 až 31 zákona ze dme 3. prosince 
1863 čís. 105 ř. zák. zař,idila, čeho, z,a:potřehí- k nu t n é . ]Yodpoř'e rodiny 
obžru!ovaného vzhl'edem k neschopnnsfi jehoO ku práCi a k neduhům členÍ! 
rodiny. Veškeré tyto okolnosti, na něž poukazy zjevily 4r>e při hla.vním 
přelíčení, nejsou zaji'sté bez významu ,pro po-souzení otázky, byly-li 
trestné činy, O' které jde, je d i n Ý m prostředkem kul vymykání se' o:bža
lovaného- z tísně bídy a nouze, bylo-li tu tgdy ne z byt í, spáchali' tyto 
činy trestné ku záchraně života vl.astního a, životů manžel'ky a dětí. 
NepřihIíženfm k nim stal se výrok nalézacího' soudu neú,p!ným co' d'o sku
tečností mzhO'diujicích. 

Čís. 848. 

Příslušnost občanských trestních soudů, idJe-1i o osobu vojenskou, jež 
byla ueprávem přijata do voiska na základě křivého předstíraní. 

(Rozh. ze dne 16. května 1922, N I 42/22.) 

N e j v y Š š í voj e n s k Ý s o u d sdě1i'1 N ejvy,š'šímn jako zrušo:vacÍmu 
sOlldu, jak hodlá rozh'Odnou~i spor o přis1liŠllO.st mezi vojenským proku
rátorem v Pra-~e a státním zastnpitelstvím v Kutné lfoře, a žádal dle 
§, 39 v. tr. ř. (ČJI. vIn. zák. ze 'dne 19. proo.ince, -1918, čts. 28 sb. z. a n.) 
-o sdělení názom Nejvyššího SoOu'dlu. Ve v'ěci- uvedl: Po'd!e spisů je zjištěno, 
že úda,je obžalovaného, na základě nichž byJ dne 11. září. 1919 zařazen 
k čs. p. pl. č. 21, Diebyly správny, a že obžallov,aný 'se narodil dne 3. října 
1901 a nikoliv roku 1898, takž'e vůbec k vojsku neby!' ani odveden ani 
tříděn, nýbrž že prostě vstoupil dobr.ovoJně dO' čs .. a,rmády, n'dav ne-. 
správné dMum naro'zení, čímž patrně se stalo, že v domnění, že odvod 
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nebo ttídění již dříve se stalo., do VOjska by! zařazen. V roce 1921 pn 
pravidelných o~v,odech, byl v uznán I »zatí!lll ne:schop,en«, 'D,~~·'O'd odročen. 
V době, kdy obzalovany do os'. armady vstoupil {dne 11. zan 19(9), jakož 

__ ~~_+_I,d}dJr.estné činy spáchal (listopad a prosinte 1919), pl.ati1 podle zásady 
prvého zákona čs. republiky, který uznal platnost do,sav,adních zákonů, 
ještě bra~ný z~on z~ ct. ne 5.červeu,c:e 1912,Čís. 128 ř. zák., ježto nový 
branný zakon cs. rep-r-bhky byl vyhlasen teprve dne 9. dubna 1920. Podle 
§ 19 branného zákona z roku 1912 byl sice dobrovolný vst;up 'dlo vojska 
přípustným, ale bylO' nutno, a'by vstupujíoí vyhověl podmínkám § 14, 
po případě 15 bra<nné~o zá~on~, ted~ min;o ji~é, aby dovršil 17. rok,~by 
zAi'štěna bylapotrebna dusevm a telesna zpU'sobilost -(§ 14) a kanecně, 
abY jako nezletllec měl ke vstupu do armády souhlas otce nebo poruč
nika (§ 15). TěmtG ,podmínkám ob-žalo,vaný nevyhověl, jeho vstup do 
čS. armády neo'dpovídal tudí'ž :pllatný-m zákonným předpisům a nebylo 
proto lze považov,aíi ho za aktivního VOjína, čs. rmá'ďY. Ježto obž",lovaný 
ne by! a není VOjínem, a též není žádného jiného z důvodů uvedených 
v §§ 11 až 13 v. tr. ř. o vojenské soudní pravomoci, podle něhož by obža
lovaný byl v době trestného Čil1U vodenské pravomoci po-dléhal, jest dána 
p'říslušnost civilních trestních soudú, a n:utno jim trestní věc postoupiti. 

Ne j v y Š š Í s o u d jako soud zrušovací wdpo,vědě! v ne·ve'lejném 
zasedání :dlotaz takto: 

K dotazu ze dne 24. dubna 1922 se sděluj-e, že, Nejvyšší soud sdílí názor 
nejvyššího, vojenského soudu a souhlasí s tím, aby v záporném spom 
o přís'lušflost mezi státním zastupitels,tvím v Kutné lfSl-ře a vojenským 
prokurátorem v Praze v trestní věci pJoti františku S-ovi pro zločiny 
podvodU" zpronevěry a žhářství uznána hyla příslušnost občanský'ch 
trestních úřad1I,nebof" ja'k z vy1íčen!ého stavu věci na jev'ol jlde, přichází 
skutečně v úvahu jedině dobrovolný vstup nezleti1ého Š-,a do, či"l. armá,dy, 
kterýž však, ježto potřebné k tomu pfivolení jeho otce vykázáno nehylo, 
j-akožto podmínce § 19 odstavec třeti tehdY platného zákona z 5. července 
1912, čís. 128 ř. zák. se příčící, právní platnosti a účinnosti nabýti nemohl. 
Na tom nic změniti s to neníaní nahodi'lá okolno,st, že S. následkem svých 
nesprávných ú,ďajů o svém ve,ku hyl dne ll. září 1919 v mylném před
pokladn, že již dříve ZaJ války byl o'dveden a, třídien, do- čsl. vO'jska za
řazen, ježto i toto- zařazení bylo předstí-cáním ,Š-ovým vyvo-Iáno a zpÍ!so
bené tím nedopatření vo'jenského tělesa samo- o sobě soudní příslušnosti 
vojenských úřadů, nemajíc II o dkla·du ani v branném zákoně ani v ustano
vení §§ 11-13 voi. tr. ř., nezakládá. 

Čls. 849. 

v tom, že někdo podněcoval zástup, by súčastni! se proti vůli majitele 
výprodeje zbožl hlUboko pod cenou, a sám výprodej říelil, nelze ještě spa
třOvati skutkovou podstatu podněcování ku krádeži, pokud se týče spolu
vinu na ní. 

(Ro,zh. ze dne 18. května '1922, Kr I 293'21.) 

Ne j v y Š š í s o- II d jakoso'U'd zmš-ovalCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžal\lvaného do rozsudku zemského trestn/ho soudu 
v Praze ze dne 25. li'stolpadru 1920, jímž by! stěžo-vatel uznán vinným 

'b· 
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zločinem veřej'llJého násilí dle' § 98 b) tr. zák. a zlo6ncm krá,d:eže dle 
Il§ 5, 171, 173, 174 I cl, 179 ·tr. zák. ,plotud" že, výrok, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným zločinem krádeže dle §§, 5, 171, 173, 174 I cl, 179 tr. zák., 
zrUŠ]n a uznal: o-bža:lovaného vinným' po'ulze zlo'činem veřejného nás,Hí 
dle '§ 98 b)-TI. zak.~--~ ~~----

Důvody: 

Zmateční stížnost je v právu, po,kud s hlediska důvodu zmatečnosti 
6ís. 10 §u 281 tr. ř. uplatňuje, že č]n, obža:]ovanému k vině přičítaný, 
llIe~ak~ádá ve"dle zločinu dle § 98 tr. zák. též skutkové po,vahy zločinu 
kmdeze dle §l§1 5, 171, 173, 174 I ,cl a 179 tr. zák. Po ,skutkové stránce 
bere nalézací soud za prokázáno, že 'ObžaUovaný dne 23. května 1919, kdy 
se v obchodech se střižním zbožím ,aJ obuví v Praze drancovalo:, vsto'upi! 
do krámu obcho-dníka ob-UKll Bedřicha S-a a vyzval ho, by prodá'val pár 
bot po 20 K, když tento prohlásil, že zboLillza tak nízkol1 cenu prndávati 
nemůže, vzdálil se obžal'ovaI1Ý, hroze prstem S-ovl do obličeje se slo-vy: 
»J~ vám to ukážu, my se na to podíváme.« Po- chvíli, když zástu:pl před 
kramem vzrostl, vniklo několllk žen ,do krámu, žáda~íce prodej laciné 
ohuvi. S. projevil ochotu, že bjjde prodávati zaJ výrobOlÍ cenu. Než v tom 
okamžiku prodral se clo krámu obžalovaný a vykřikl: "Tento sklad se 
rozprodá a d0'stanete za kružďý pár b.ot 20 K,,, - Když S. zdráhal zbo'ží 
za tu ~enu prodávati, pTohtásll obžalovaný, "že mu bude na místě vše 
rozbito, že se přejde k činům i« Na další ,pro'shYI S-ovy, k zástupu v krámě, 
by ho nemučili, chtěJla již část přítomných k výzvě jedné z žen krám 
o~ustiti, avšak o-bžalo'vaný P. 'slo.vy: "Nic zpátky, to vše' se vyprodá,« 
zastup v krámě zaidržel a pobouřil, takže dav na' prode'ii o-buvi po 20 K: 
trval. Na to přistonpil obžalovaný k regálům, odkud bral kJ;\'tbice s obuví 
a počal je prodávati po 20 K, při čemž si lIdé brali obuv také sami, aniž 
bypllatili; zprvu po-máhali při prodávání P-0'vr M~rie S"ová a Antonín 
M., 'když mstal zmatek, Qlrodával P. sám; prodeď trvalI asi 2 hodiny, 
stržené peníze odevvdláva! P. správně majiteli obchodu; při prodávání 
stál P. na pultu, takže musil vlfděti, že lidl se zbožím bez za-placenÍ odchá
zejí. V tom, že obžalovaný majiteli obuvnického závodu vyhrožoval upro
střed shromážděného davu rozbiitím krámu, tedy 'oblíženÍm na majetku, 
aby na něm vynutil pwde.j zboží pod cenou, shledal nalézací soud skut
kovou podstatu zločinu vY'dnrání dte § 98 '1) tr. zák. V tom pak, že obža
lovaný nespokojil s'e pronesením výhrůžky, ný'brž lid v krámě shromáž
děný, když PO prosbě majitele .obchodu chtěl se vzdá'liti, slovy: "Nic 
2lpátky, to se vše vyprodá,« zady'žel a zn0'VU pobouřil, spatřu~e soud 
rozkaz a vybízení davu v krámě shromážděného ku krádeži obuvi, kdežto 
napomáhání k ní v tom, že .obžalo,v,aný sám prodával zbo'žl hluboko p0'd: 
ceuou. K odůvodnění svého' názoru uvádí soucl jednak, že obžalovaný 
musil vzhledem ktehde!šímu cfu-a:ncování Y jiných 0'bchodech a k náladě 
lidu v krámě věděti, že mnozí použilí zmatku a zboží bez zaplacení od
nesou, a vělcllěl prý těž d~e vlastníhodnznání, že lidé jdou; na krádež. Dle 
toho dovozuj'e nalézací sond zlý úm'V'Sll nbžaI'ovaného z ,právě zmíněrrého 
"Mění. Pwti lomu namítá zmateční stížnost právem, že takovéto vědění 
nemůže ,opodstatniti zlý úmysl, potřebný k návodu ku krádeži. Nebo!, 
c1opou-štHi se dle § 5 tr. zák. tého1ž zločinu mjen bezprostřední pachatel, 
nýbrž i spoluvinník, pa'k cUl\Jžno za návodce ve smyslu tonoto zákonného 

ustai1o.vení v sOllvislo-so s §em 1 tr. zák. p-ovažov.ati toho, kdo úmyslně 
p.ohne někoho ku zločinnému rozhod'nutí a kw zlo'či'nné či1mosti. Musilo by 
býti proto je,dlnak prokázáno,žeobža!<l'vaný měl úmysl, rozkazovati nebo 
vybízeti k odnětí zboží z držení maj,itele bez náhrady, a na druhé straně 

-- -lin--jisto postaveno" že tento ro;zkaz nebo toto vybízení vyv·oJaTy v dru
hých osobách 'I'ozhodnntí, dUe tQho' jed'll"ti. Tako,véto zjištění není však 
v rozsu'dku obsaženo, nehol rozsudek zjíš'ťu}e u obža!c}Vaného jen shora 
vytčené vědění o' tom, že lidé pIi dotyčných výtržnostech jdou na krádež. 
Nalézací soud nestaví se ,proto v pojímání zlého úmyslu na stfmiOvisko 
zákona, jenž vidí zlý úmysl v tom, že paohatel, pokud se týče sp0'luvinník 
zl-o" se zločinem ,pojené, pří~o obm~sl\4 a na něm se usnesl. Není zde 
proto "jištěn skUltkový podkl~d pro návod ke krádeži ve smyslU' §§ 5 
a 171 tr. zák. Zlý úmysl Ve smyslu těchto usta!llovení není však prokázán 
ani v případech, kde dle zjištění 'rozsudku IMé platili 20 K za pár bot. 
V tomto směru uvádí soud, že se tn neje:dlnaJo o. prodej, nýbrž pouze 
o oduětí zbo'ží z držení a bez přiv,olení majitele ,o'bchodu. Bylo! prý svo
lení majitele S-a vynuceno' pohrůlžkou, takž~ lidé nabylI disPo,sici nad 
z!J.o,žím ,proti jeho vúli, a ,p-okud bylo 20 K zap,laceno"ll'ejednal'o prý ]ie 
o nabytí za úplatu, nýbrž dlužno- na skutečnost tu pohlížeti jako na čá
stečno~1 náhradu škody ,tecly jako na okolno'st polehčující. Bezprávnosti 
svého jednání byl p'rý s,i obžalovaný vědom, poněvadž do krámu přišel 
s úmyslem, prodej zbo'ží hlu'boko P0'd cenou provésti a ze zdráhání. se 
majitele obchodu nabyl vědomosti o tom, že oSvoJení majitele může dosíci 
pouze pohrfržkou a že .se tedy -o skutečný prodej nejedná. I zde pouka
zuje zmateční stížnost správně k tomu, že vědomí obžalo:vaného o !Jez
právnosli je;ho jednání nestačí ku zlému úmyslu dle §§ 5 a 171 tr', 2lák., 
a,le že by bylo zapotřebí, by měl positivní úmCl'sl, raditi nebo napomáhati 
k beznáhmdnému o'dnímání věcí z držení jiného bez jeho přivolení. Ta
kovýto úmysl není však v rozsudku zjištěn ani výslovně aniž dochází 
výrazu v jeho skwtkoKlých předpokhldech. Zjišťuje! rozsudek, že obž,a
lovaný přišel do obchodu S,ova s úmyslem provésti pro-dej zboží arci 
hlU'boko pod cenou, že slovy,: »Nic zpátky, to se vše vyprodá", zástup 
pobouřil, takže tento trval na p'rodejl obuvi p'o, 20 K,a mluví se ve zji
štěních důsledl'lě o prod,ávání a kupování a nvádí se, že při prodeji po
máh,a,1 mali'tel závodu se svým persomálem, že pak, když nastal zmatek, 
obžalova;n-$r ptodával sám a 'Sltržené peníze odevzdával S-právně majiteli 
obchodu. Tento zjištěný 'Stav neopravňuje k závěru, soudem přijatému, 
zv'láště když 'shora vytčený úmyslobža]:ovaného, s nímž do krámu: vstou
pil, a p.ohrůžka, kterou si svolení majitele k prodeji vynutil, op(}dstatňují 
o sobě jen zákonné př-ed\:l'Ok]:aid~- zl'o'činu dle § 98 b) tr. zák. Skuteonost, 
že majitel obchodu ]Jodlehl po,hrůžce, svědčí jen (} velikosti zla', jímž 
bYla hro'zeno, a o tom, že pol1růžka měla úspěch. Tato okolllJost je dle 
po,slední věty II 98 tr. zák. pro kval,ifikaci činu nerozhodnou, má však dle 
§ 100 tr. z3Jk význam ]lro otázku výměry trestu. Podřaditi jednání obža
lovaného pod '§§ 5a Ul 'tl;. zák. brání 'k;onečně, že se soud nevyslovuje, 
2!d!a ti, kdož kupovali ohuv po 20 K jJár, 'p'oiímaU slova obžalovaného 
v tom smyslu, jaký Hm .p'odkl'ádá na1€za'CÍ soud, a zda tudíž jednání jejich 
bylo výrazem a ďůsledkem téhož směru vůl'e, jakou měl dle mínění soudu 
obža].ovan'Ý jako návodce. Z hořej~!chúvah plyne, že není tu ideálního 
souběh" zlo,činu dle § 98 b) tr. zák se zlo,činem dle §§ 5 a 171 tr. zák., 
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nýbrž že to, v čem vidí soud skutkovou: ovah •. 
hrnuto ve skutkové povaze zlo čim' dle § ~8 u tohoto zlocmu, je JIZ za
vaného dle I§§ 5 a 171 tr ,'k. " b) tr. zak. Odsouzení obžalo-
. . za . neUI protO' v zakoně odůvodněno. 

Čis. 850. 

~tavitel jest zodpověden za uraz . . • , 
k plskovně, zří",ené poblíže ver'e'n' ,ntezamezIl-h tretlm osobám přistup 

1 e ces y. 

o.~ozh .. ze dne 18. května 1922 Kr I 44" '21 ) 
N' ." ' I; . 
" e J,::' y s s I S o u d jako soud zrn" " ., 

tenc! stlznost obžaIova.ného do rozs dk
vac, 

z",:rhl po ustmm hčení zma
vicích ze Idne 12. březua 1921, jÍmž ~'. ~ .~raJskeho,so:udu. v ~es. Budčjo
llr'Otl, bezpečnosti živMa dl'e ~. 335 t yl .,tkezovatel uznan vmnym přečinem 

'~ r. za: . 

Dů vod y: 

Dov'olá:" d . .. . vaJ!C se uvodu zmate·čnosti čís 4 § 281 • ." 
:t1znost, že nebyl připuštěn důkaz spis . d". tr. r.,. vyty!'a zmateční 
ze ,do dne kdy nezl M·. I V '" y a mmllstratIvmch uradů o tom 

b
• ' . "ros ,av pnsel v p' k '",,. , 

o 'Zalo:v~alnému 'povolaným úřade'~ v ,~' ".:,.,1,5, Dve Jame QI život, nebyl 
oploeem celého stavenis'te' an', . d ydan .pr:kaz anebo pokyn ani co' do 
L 

• . , .1, co.· oohrazem písk ,"' 
ec zamí'lnutí tohoto nlávrhtr pro ner h d . '. ove Jamy na staveništi. 

N.~mů~e .arcif býti pochybnosti o to oz. o nost Je v zá~oně odůvodněno. 
pnslusným administra.t;vním úhdem m, .::" kdyby byl dan ohzarovanému 
z""o'žena jehop-ovinnost k <j}oslušnostiPn,~'z .", onom smyslu, byla, by tím 
by ~ři u<i!stalém smrtelném výsledk ' a! ze"JI~ ,neuposle:hnutí samo mělo 
tr. zak., poněvadž nebezpečí t u v z"peh zodpoťednost dle § 335 
Pro něha poznatelným již 'tlJásred_~mto us~a'llI~vení předpokládané, hylo by 
yšak, že § 335 tr. zák. o,bsahu: em.: a'ue,ho!říkazu. Stížnost přehlíží 
Jednání neb opomenntí o k'terc' Je .vdseo:b,e:uy. vnkaz. zapov. í:dající každ.é 
k "d' . . m JenaJ!C! JIZ dl . h" , 

az. eho lehko' poznate:l'llýeh násl.edk', ..: Je v o ~pnro~enych, pro 
vodItI' n'ebo zvětš:Hi nehezpeč'Í pro ~i~e:na~ ,~~ze, ze Je~ zpusobilé, při
nost Jidí, a že vedle toho-to vš . ,b ' .', o 'v: raVI '.1eibo, telesnou bezpeč
dalš,i případy, umO'žňuifci Poz~~t:~ne!lO pr~kaz~ -~oukazUlje' přikladmo na 
povsta,jj protitákonný výsledek . 'k ze z Je~~"-ll1 neb opomenutí muže 
na úř. ad, stav, povola"nl" atd' PkO n~_,;vla!.ste vyd!ané př.edpisy, dále 

" ' ". ' . a oneCltte ze l' "b • pomery jednajícího Z toho I' e a vseo ecne na zvláštní 
~dyž se příčí zvtášte v;dinÝ:' '~~~~o:;renutf není .trestným jen tehdy, 
Jak zm"teční stížnost l1epr'ávem . P t p SU,m Vne~? v;:s!ovným pří:kazúm, 
se 'O'bžalbvanému za vinul ',o-pom'e'n~,ta!, 0'°' ~a." .. ?npad-e, o ne."jž jde, klade 
k 'd'h 'u' . - nemz JIZ dle' h ". ' . az e o snadno poznatelných n' sldk" " Je o pnrozenych, pro 
Jako stavite,l mohl seznati že je a z;ů's ~.t- ze~'."enda .podle svého povolání 
uve'dené. Dle toho př;dpokláMr naléza 0,' e, ~n~o IÍl. nebezpečí, v zákoně 
k jeho Povolání jež mlU uklá'd' .. ,CI :ou , ze ubzalovaný, nehledě ani 
normálním, každému ,příčetnél1~wvltss'-:lru; voz,ornosti ." bdělosti, již při 
nebezpečnost opomenutí z něhož' ove .u vastmm p~strehu mohl seznati 
právní omyl přihlíží-ll': '''e ku '''!~t''''' v~nen. TomutO' nazoru ndze vytýkati 

• .','. - ~ '. Zj'IS emm' rozS'udik' . v v ~ ...... 

am v odpor nebere a která tud" dl • , .' ll, .lez. zmatecm sŤIznost 
souzení véci .. Bere! nalézací ~~, duzno VZ!kÍl,z~ zakl.ad při právním po

u za- pr,Q azano, ze spo!uobža:!ovaný 
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Václav J., polír stěžovatele, tohoto vkekráte za stavby upozorňoval na 
nebemečnost pískové jámy, po případě celého staveniště a že ho vybízel, 

dal pos,taviti plot, že by se tam mohlo státi nějaké neštěstí, a že 
---'~tl(~I(lÚLre S; asi 4 ty'dny před -neštěstím mluvil s ubžalovaným a že 

tento mu slíbil, že celé staveniště]Írkny ohradí a že byla mezi nimi ujed
nána za to cena 4000 K:. Ta:to zjištění svi'Jdčf O: přímo hrubé nedbalosti 
a bezstarostnosti o,bža'!o,vaného, je,nt!; byl opětně a výsl'ovně na nebez
pečnost situace upozorňován a ospravedI:ňují proto plně závěr naléza
cíhoso-udu, že jako stavitel a mÍ:stnich poměrů znalý člověk musil přeJ,
pokládati a věděti, že, otevřel-li ua staveništi v blízkos,ti města a neda
lekO' veřejné cesty pískárnu, které nijak neohradil, může snadno vzhledem 
k blízkosti města a frekvenci utice, jen 22 m vzdále,mé, dojíti k nějakému 
neštěstí. Zavinění obžalovaného dle § 335 tr. zák. je proto dáno, zvláště 
když ustanovení toto nerozlišuje mezi jednotlivými způsoby zavinění, 
namlak prohlašuje trestným každého, kdo zaviněně, byť i jen ned!balostí, 
phvodil ,nlebezpe'Č'Í ,pro' cizí t;ěi[o' 'ueh cizí. ž~vot. Snaží~iH se' stižnos't vy
loučiti zavinění obžalovaného poukazem na to, že hochova smrt vzešla 
z neopatrnosti buď h-o:cho'vy neh osob třetích, soudruhů s ním si hravších, 
dlužno na to {ldvětiti, že by taková neopatrnost nemohla obžalovaného 
om:ruviti; 'ani sběhnuvší' se zavinění osob:y post;:žené .meho osob- jiných 
nepřer'u'šorva!o by: ,příči'nné sOli'Vi'sllosti m:ezi jednáním. obžalovaného a smrtí 
hochovou, poněvadž k trestnosti dle § 335 tr. zák. se nevyžaduje, by proti
zákonný výsledek nastOll jen činBnÍm neb o'pomenutím obžalovaného. Bylo 
by proto pro posouzení věci Ihostej'no, i kdyby se byl hoch dostal na místo 
neštěstí způsobem nikoli náhodným, nýbrž s,chválně a úmyslně, a i kdyby 
bylo p~avda, že hošlposk>1kováním a dupánim po okraji jámy způsobili, 
že se utrhl ku'S stěnyc právě v -o]camž.iku, když posiiže-ný V. seběhl do pís
kov:u\Y., aby si <ldlamiwd vynesl dětské kolo. Neho!,opomenuv ohraditi 
plskovo:u jámu, umo'žni! obžalovaný ",ocMm přístup, k ní, čímž vyvolal 
jedn1l z podmínek, které v tomto případě měly v zápětí neštěstí. Tím je 
prokázána též stížností- postrádaná pří-činná souvislost ll·ezi zaviněním 
ohža,lova,ného a naslavším výsledkem a nenÍ: protn výrok s01ldcovský 
v příčině tétO' aní nejasným ani nepostrádá důvndú dle čís. 5 § 281 tr. 
ř. Vzhledem k tem'!o, úvahám je patrnoU' zbytečnost navrhovaného důkazu 
svědky o tom, že k úr,a,zu došlo zpúsobem, shora uvedeným, a nebyl pr'oto 
oMalovaný nld<:terak zkrácen ve svém prá'vu na .zákonnou obhajobu, jak 
zmateční ,tížnost dte čís. 4 i§ 281 tr. ř. ne'Právem tvrdí. Stížností nad
hoze.mé p.fí'pady, jak se věc má 's neohraženým rybníkem na náv'si nebo 
v polích, a že ani pří ne:prD'stu'pném ohraženi pískovny nebo při usta
novení hlídače při ní nebylo by vnlk'nutí ·!rochovo do' _pískovny nemožno, 
mohou zŮ'sta1ti nerozře'šeny v' rámd tohoto řízení zrHŠovadhó, v němž 
Jde 1'0uze ,0 to, idla kl>uluetním o,pomenutím obžal:ovaného je založena 
"odpovědnost jeho dle § 33,5 tr. zák. Na otázkn tuto odpovědě'l nalézací 
soud, jak do:voděno. zp'ů'Sobem v každém směru bezvadným, i hylo zrna" 
teční stížno"t jako hezdi'lVo'dnou zavrhnouti,. 

Čís. '851. 

Předražováni (Zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n,). 
Fíky, pomeranče a kons,ervované ryby jsou před\něty potřeby. 
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(Rozh. ze dne 18. května 1922, Kr II 901/21.) 

Ne j v y Š š í s O u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
z mate Č ni---S-tížnosti~siáiníhú-zastll pite 15; ty í d-o-r-ozs.u-d-ku ·_·liche-v-n-í-fi:6 -s o li d li při-
zemském trestním sondu v Brně ze' dne 11. února 1921, jímž byli o,bža
lovaní ''Proštěn; z .obžaloby pro "řečin dle § II čís. 4 zákona ze dne 17. 
října 1919,Čís. 568 sb. z. a n. ·a ,podle § 7 .(3) téhož zákona, zrušil napa
deny nnsl1dek a vráti'l věc 11~'lézacfml1 soudu, by ji znovU! projednal a 
rozhodl 

Důvody: 

Na rozdíl od dřívějších, témuž účelu ho.vících ,,·ředpisů, jež trestní 
ustano·vení obmezova1yna' pře·dmM.y nezobytné potřeby, rozšířilo již cís. 
nařlzení ze dne 24. března 1917,Čís. 131 ř. zák., a s.oúhlasně s ním lichevní 
zákon ze dne· 17. říjl1a 1919, ČÍs. 568 sb. z. W n. ochranu' proti válečné 
lichvě na předmětyp.otřeby vůbec a označuje jako takové v .§ I veškeré 
movité věci, které slouží přímo nebo nepřímQ k ukojení pO'třeb lj'dskych 
a ,potřeb zvířat domácích. Důvodem rozšlření byla skutečnost, že ná
sledkem dlo'uhého trvání války zásoby, sloužící ku zaopatřování obyva
telstva, ztenči'ly se tou měwu!, že staly se nutnmi kll krytí obecné po
tře:by i takové předměty, jež dříve hověly ~píše je'll) přepych.u. Rozhod\10U 
,p'ro otázku, zda jde o předměty, spadající pod ustanovení lichevního zá
kona, není tudíž již jich ne~bY'Ínost ku krytí životních potřeb širok$'ch 
kruhů o·byvatelstva, nýbrž jich způ:sobilost sloužiti k ukojení I1dských 
potřeb vl,bec. Jen ty předměty by bylo vyI'oučitl jako pře'dměty přepy
cho;vé z ochrany lkhevního zá'kona, jež hoví ch 10 U t k á.m zámožněj'ších 
kmhů, ne po tře b á m širších kruhů obyvatelstva. K těmto přepychovÝm 
.předmětům nelze však čitati fíky, oralnže a kO[]Jser~ované ry];ly, o· něž tuto 
jde a jež ueprávem pokládá soucl prvé st"lice za pouhé Il'a'\nlsky. Fíkům 

. a konservovanym rybám nelze upřm výživnost a proto způsobilost, ho" 
větil ,potřelbě po potraVinách. Oranže jsnu však, jak známo,.ov,o'ce zvláště. 
občerstvující, zejména os·"bám nemocným lék.ařsky odporučované. Na 
vlastnos~i předmětŮ' těch ja'ko předmětů potřeby nemění ,proto ničeho ani 
okol:nlOst, že dovoz jich z dóny byl' zakázán, to tím méně, ano příčinu 
zákazu sluši hWedati spíše v úvahách ohchodně-po.Jitických. Právem ozna
čuje pralo zmateční stí-žnO'st z důvodu § 28,t ds. 9 a,) tr. ř. nezákonnym 
osvobozuj,le! rozsudek, jeuž 'vylučuje skutkovou podstatu přečinů dle 
§. 11 čís. 4, §. 7 lich. zák., ježto prý nejde o předměty pO'třeby, nýbrž 
o přepychové p'ředměty, o'chrany lichevníhO' záJmna nepožívající. 

Ciss. 852. 

Shlazeni následků odsouzení dle zákoua ze dne 21. března 1918, čis. 
lOS ř. zák. 

Lze odčiniti i více než dvoji odsouzení, lze-Ii je rozděliti ve skupiny, 
mezi nimiž uplynula lhůta § 2. 

(Rozh. ze dne 20. kv.ětua 1922, Kr I 61Si22.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušo'VaCÍ l1znal po ústním líčení o 2-ma
teční stížnosti generální prokuratury nJa záštitu zákona právem: Usne- , 
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. nského trestní.ho soudu v Praze ze dne 10. června 1920 a usne-
set11m zel 920 ~ bl' k ím kraj.ského soudu v Uberci ze dne 21. s~pna 1 po~~useny z~ on 
sen t vení .<l" 1 2 a 3 zákona 2-e 'dne 21. brezna 1918, CtS. 108 r. zak. v uS ano::ť.':l' , 

cc~ ___ _ 

Důvody: 

Karel R. byl odsou'Zen\: 1. r~zsu~dkem o!<res,ního soudu. v Lib,:rci, ze 
dne 29. 'května pro přestupek kra'deze do ~vezem na 48 hodm, zoslreneho 
. d', postem. Trest odpykal dne 31. kvetna 1908. 2. Rozsudkem okres
l\lllm udu ve Cvikově ze dne 24. zMí 1908 ,pro pIestupek urážky na cti 
~; o~ s~96 tr. zák. do vězení na dva ,dInY. Trest odpykal dne 12. října 1908. 
3.eR~,zsudk!,m okre'sn!?o soud,:: veCvikově ~e d~e 26. listopadu 1908 pro. 
~ tupek S, 411tr. zak. d" vezenI! ua, 5 dnu. Trest odvykal dne L pro

p~es 1908.4. Rozsu,dkem okresního soudu v Karlíně ze' dne 7. března 1914 
smce § , ~'7 d o "~'h' d' , přestupek dle . 464 tr. zak. 'dto vezem na nu, zoserene o Je mm 
pro tem. Trest .odpykal dne 4. -dubna 1914. 5. Rozsudkem okre,s'11ího sou,du 
j:)O~ovém Strašecí ze dne 7. září 1914 pro vřestupek dle § 411 tr. zák. do 
v"zení na jeden týden. Trest o<dopykaldne I. listopadu 1914. Ustresením 
ve dne 10. čer~na 1920 orllčinil zemský trestní so-ud v Praze odsOllzení 
Z~zsudkem ookresního soudu v Karlíně ze dne 7. března 1914 a okreosmho 
:oudu v Novém Stra.šecí ze dne 7. září 1914 dle § 5 zál<ona z~. dne 21. 
hřezna 1917, čís. 108 ř. zák. Usn~senrm ze dne' 21. ,sTpna 1920 odcrml kraJ
ský sond v Liberci odsouzení, z rozsudk]j~kresmho so.::'.du v.Libe:rcl ze 
dne 29. května 1908 a 'Ulsne,s,emm ze ldine 8. mna 1921 ·odclml kr.aJ~ky soud 
v České Lípěoidsouzení z mzs.ndků okresního soudu ve, CVlk?,:e ze dne 
24. září 1908 a ze dne 26. IlstoiPwdn 1908. Jak z uvedeneho zrejmo, bylo 
pateré odsouzení Kar'la R-a odčiněno třemi soudními n>álezy. Dlužno pře
devším připomenouti, že v p.oslední době vY'skytly se v praXl pochyb
nosti o výkl'Odu zákona o o'd'činěni odsouzení. V. p"dst~tě jde o otázku, 
zda možn.o roz;hodnutím 'Soudním (nlkoli'Vmilostí preSIdenta re"ublrky) 
odčiniti vÍCe neož dvě odsouzení, mezi nůmiž 'u,plynula lhůta, § 2 cit0.va~éh~ 
zákona. Otázka ta dozDaola různého řešení. Praxe stále koUsá. Vldenske 
ministerstvo spravedlnosti 'SchválilO' výnosem ze dne 2 .. července 191~, 
čís. 25.478/18, tedy v krátké době ,po· 'Vydá'ni zákona o ?dč1!1ě~í' odsouzem, 
stanovisko vrchního stállllÍho zas'tupitelství v Brně v teto otazce. Jednal" 
se o tento ko,nkretní přlpad: A. zažádrJ v roku' 1918 o odčinění dvou 
odsouzení a to odsouzeni ze dne 9. pros.ince 1903 pro přestupek § .411 
tr. zák. a ze dne 30. říin.a. 19t2 proo přestupek § 3901 tr. zák. Kr'ome .toh~ 
byl potrestá:n ještě dne 17. Hstolladu 1916p·ro přestupek § 488, o Jehoz 
odčinění nežádal a žádwti nemohl, ,poněv'ad'ž lhůta § 2 čís. 3 dosud neuply
nula. Sborový soud zamítl ·jeho žád0'9t ll' odůvodnil zamitnutí tím, že 
odsouzení lze odči'ruÍtj pou~e tehdy wrokem soudn11!1, když žadate1 byl 
pouze jednou odsouzen před' ods'o,uzením nebo po odsouzení, za jehož 
odčiuění žádá Vrchní státní za~tI,pitelství navrhlo· však vrchnímu zem
skému soudu,' by vyhorvěl ž.aidatelově stížnosti do tohoto usneseuí, poně
vadž žndatel do pěti let po .svém prv~m .odsouzení nebyl znovU odsouzen, 
a neni tudíž příčiny, aby prvul odsouzeni nemohlo býti oďčiněmo. Výklaď 
§ 1 odstavec drDIhy, ja:k jej vyklá'dal soud, neni správným, poněvadž roz
šiřuje tato odsouzení i na taková, k n'mž došlo teprve pú: uplynutí lhůty 
osvědčDva"CÍ. Pod V)TaZem )eine spatere VerurteHung« rozuměti jest 
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pouze takové, k němuž došlo ve lhůtě osvědčovaci. Pokud pak týče se 
druhého odsouzení z roku 1912 jest věc tak, že žad'atel v roce 1912 jeví 
se ohledně prvého odsouzení ,podle § 3 zákona bezúhonným. Proto není 
též ntekáiek aby také toto. __ dnlhLrulsúuz:.ení -.fichy-Io- odči-nen0, pončvadž 
třetí odsouzení je nepatrné a nespočívá na bezectném smÝšlení a škoda 
z druhého odsouzení byla nahmžena,. Vrchní státní zastupitelství v Brně 
sdělilo toto stanovisko, schválené ministerstvem spravedlnosti výnosem 
ze dne 7. července 1918, čís. 2196, všem státním zastupitelstvím. ,"rchní 
zemský soud v Brně zastával pak ve shodě s vrchním statním zastu,pi
teI'stvím v Brně názor, že přir otázce odčinění oďs'ouzení Jest posuzovati 
každou skupinu pro sebe a přiznávati odčinění, bYly-li podmínky v ""lmně 
sla"ovené u každé skupiny dány, bez ohledu na cdkový počet odsou
zení, tedy i tenkráte, když bylo odsouze,ní více než dvě. Na tomto sta
novisku stály též zemský sourdi v Brně a soudy v jeho obvodě. NejVYšší, 
soud k otázce o,dčiněnl odso'u2ení po skupinách dosud stanoviska ne
zaujal. V rozhodnutí ze dne 16. října 1920, K'C' I 762120 čís. sb. 280 uznal 
všwk, ž'e Iz'e současně pTohláslti za odči!l1ena dvě odsou-zení" vyhovU'Ííd 
předpisům § 2 citovaného zá>kona, u,plynulac!r u Dbou lhůta § 2 toh~to 
zákona a nahradil-li pachatel dle sil svých škodu činem způsobenou, ni
kotrv ,:šak více odsouzení, a že neke vymazati vůbec žád'né, pak-li ve 
lhůtě te byla dotyčná osoha odsoll'Zena častěji než jednou, byt k nepatr
n:ému tre,stu, nebo ske jedno'D, ale pro skutek spočívájící na hezectném 
smýšlenÍ. Rozhodnutí to, pmhlašujkí troje 'O:d'Souzení, jež vesměs spadala 
do lhůty pětileté, za neodčinitelná, neřeší ovšem případů více odsouzení 
mezi nim'ig lhů:ta minul'R, ale ze slov »v'e I h Ů t ě« na konci odůvodnění 
lze vyvo2JOvati, ,že i nejvyšší soud připouští odlčinění i! více než 2 odsou
zení, pakH rozdeHti sedají ve skupi,n,y, mezi nimiž uplynula lhůta § 2 
citovaného zákona. I literatura tak činí (Oleispach ve výkladě § 1 'Odst. 2 
zákona v "Oesterreichische Zeitschrift fiir Strafrecht" roku 1918 str. 401. 
I:'~ důkladném roz~o,:u ge,nes~ _zákona dochází Gleispacp ve, zmí!'rěném 
danku k tomuto zaverU! o.hI'edne I§ 1 odst. 1 a 2 a § 3: "Man mag nun 
diese Art, den Inhalt der Tilgung der VerurteHung Zll' bestimme,m (§ .3), 
gl\kkHch finden odleT tJi!cht, jedenfaTls hat sie irn Verein mit ~ 1 díe Wir
kung, den O ru n d s a t z a u s z u s chl i e' s se n, dass nur dem zum 
erstenmale Verurteilten Tilgung de'r VemrteiTung gewiihrt werden kann. 
Vilelmehr gilt "un gerade der ge g e' ll, t e j li, g e Of'U'ndsa'tz ohne B e
se hr li n k u n g und eS! gilt gerade das Oegenteil von' dem, \Vas der 
Jnstizausschuss na'Ch seinem Berkht beschliessen wollte. Auch dlie 
z \V e i t e und jed e fo 1 gen d e VerurteHung kanu getilgt werden, \Venn 
nurl die vorhergehende .lm Zei!punkte der folgel1den bereits gelilgt \Var.« 
Pro mo'žnost sukcesivního odčinění viz též článek dra. Kadečky v "Oe
rlchts,-Zeitung« 1918, str. 131. Také dlužno vzíti v úvabu, že pro budouc
nost hude vždy možn'O o:dčiniti postupn'ě ;: četnějšl od:souzení, jichž po'čet 
obmezen jest pouze uplynutím lhůt § 2. To p'1yne ze znění § 3, dle něhož 
odsouzený, byl'O-1'i jeho odsouzení odčiněno, nadáTe platí za soudně bez
úhonného, ač-li jiné ješ:tě neodčiněné odso:U'zení tomu nepřekážÍ. Případ 
takový nastane, když před uplynutím lhůty 'Osvědčovac! spáchán hyl na 
novo nepatrný, nikoliv bezectný trestný čin, I toto, nové odsouzení může 
býti svým časem odčiněno, jsou-Ii tu podmínky g 1 odstavec prvý a 
druhý. V důsledku § 3 může pak každ'é odsouzení býti odčiněno. Zd8n-
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liví, důvo,d ~ro o,pačný ~ázkor, že 0dd~inění n~::.astáv~ s~kmo :ebo,ullUdPly
t'm lhúty 'S 2, ný'brž vyro em sou mm, naraZl na naml ll, ze VZ 1 e en~ 

~u§13 zákona rozhodování o~dči!:ění odsouzení n,:má zříti ~u s,tavu v době 
'",_ --""rl i tu' -žádostí (ex mmc), nybrz k stavu v do:be uplynul! lhuty § 2 (ex 

, ,) Činiti postul'né odčinění závislým na dbal0~ti žadatele, by zavčas 
tunc. , _. - , d 'd j' b " . t o upLynutí lhůty za-žádal o odcl~em~, n~Ů' .P~Vl~ a o ,. ~. ~ravll1m~ us a;u 
~dčinění odsouzení, nleb~l, s hle,~lsk~, knmmalne _poiItIcke'ho _~le!,I, ro~dIlu 

. pachatelem, jenž mInl VyuzltI zak'O:l1i8J a zavcas se o 'odcmem odsou-
mezI "11 t· 'k t _. ·t· zení postará, a mezi pacha'telem, ]ellZ z nezna os 1 za Ona o ueml 1 opo-

e Rovněž není důvodu, by to, co platí '1"ro budoucnost, nevztahovalo 
men . b' -, t' k b d" ' d n . -t- t t J f - též na minu'lost. K o ~a:srnem o az y u' ll. uve e 'Ú Jes e o o: ose 
~ odsouzen byl rcku 1908 pro § 516 tr. zák. do tuhého vězení na 'Osm 
d " Trest odpykal 16. srpna 1908. Na to odsouzen byl mzsudkem okres
~hu~ soudu PPO přestupky v Pwze roku 1914 ]lm přestu'pek § 512 tr. zák. 

~I tuhého vězení na jeden měsíc. Trest ndpykať dne 19. února 1914. Jehe> 
ž~dost za odčinění odsouzení z roku 1914 byla' zamít~uta, po~~va~ž, (}d

uzen byl před tím ,pro přestupeknlkohv nepatrny a spOClvaJICI na 
~~zectném smýšlenÍ. Na totous_nese~í s! žadateL st,ěžoval a ve, stí~nosti 
kladl váhu na to, že 'u'p1ynutím petrlete lh,?ty po prv~,lm odsouzem ::eskery 
nepříznivé ni sledky odpadly již ~'Odle ď~~, 5 a 10 zakona zed?e' lb. hs~~

dll' 1867 čís. 131 ř. zák. Vrchm zemsky soud v Praze zamltl tuto sÍlz
Po a t dluž~o však projeviti názor, že žádacné odčinění mělo se povoliti, 
n s, T' I . 
poněndž u obou přestUlpků uplynula již _lhůt~ pětiletá. oto UP,YIl~Íl 
pětileté lhůty po prvém ?dsou!ení nelze prehle<1,;ouÍl, neb'Ol nesm; byh 
opomenuto, že pachatel Je poskozen len pwto, ze v roce 1913 z,:ko~~ 
o odčinění odsouzení zdle nebylo, pouěvadž jinak byl hy mohl za odcmelll 
Ods'Ouzení již tehdy žáda!t\. V případě KarIa R-a, o nějž tUl předevšin; jdS, 
nehylo však lze odčinitl odsouzení an, po sku[linách. Skupma prVTI! (tn 
odsouzení v roce 1908) nemohla býti vůbec odčiněna, ježto odsouzení 
spadají do téže lhůty, druhou skupinu (2 odsouzení v roce 1914) nelze 

, odčin,j(j proto, že odsouzený anip,o uplym\tí lhůty § 2, a,ui v roce 1914 
nemo,hl býti považován za hezúhonllléro. Pon,ěva,dž však Karel R d~e 
usnesení krajského soudu v České Lípě ze dne 8. října 1921 ve smyslU' 
,. 3 citovaného zákona platil již za sowdně bezúh'Onného" nelze tomuto 

, ~snesení protizákonnost vytýkati a trvá táž ,pouze ohledně uvedených 
usrueseuí zems'kého trestnlho s,oudu v Praze a krajského soudu v Liber,c!. 

Čís, 853, 

Ochrana IistovnJho tajemstvt (zákou z,e dne 6. dnbna 1870, čís. 42 
ř. zák,), " 

'Přestupek dle § 1 clt, zák, zakládá též protiprávní otevřeni dopisu, 
následuje-li mu úmyslné porušeni listovního tajemství. Nezáleží na (om, 
kdo dopis skutečuě 'Otevřel, nýbrž na tom, z čí vůle nebo příkazu se tal<i 
stalo, 

(Rozh. ze dne 20. května! 1922, Kr II 157/22.) 

Ne j v y Š š í s o u d jlliko soud zrušovací uzn3:lpo ústnhn líčení o zma
teční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: R?z
sudkem zemského jako odvolacího soudu ze dne 23. března 1921, ktcrym " 



byl Josef N. dle Š 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z ob~ I ~ , 
~ak~na o ochraně tajnosti Ilstů a písemností ze d

za 
Ob6YdPrbo prestupek ~ I 

r zak pon" b I 'k ne . u na 1870, čís. 42 
. " isen Y' za on v cito;vaném ustalnlQVení. 

Dův~-rty:

Rozsudkem okresního soudu v Brn ~cI 
ředitel fHiálky banky A. v Brně JO'se~ ~e . ne ~. bře!na 1921 uznán bYl 
lIstovního tajemstvl' dle S 1 'k d . vmny. m prestupkem porušení 

~ ú za ona ze ne 6 dubna 18'0 ~. 4 ~ 
Jehoz se dopustil tím, že dne 8. březE'a 1920'v Br ~ I~ : CIS. 2 r. zák., 
JarosJava tl., a-dresovaného na ře.ditelství hanky B ne, ~e1~v obsah dop;isu 

adopb~;rd~y A. ~~ošl~hoaJ otevřeného, ředi,te-Istvi cent~~y ~~~'kyomAyle~npvsak 
Orl IV overeny Jeho op' , I ~ ~. . ., ,aze 

tím, že jej proti právu ote~fermsi~~{ovyP?'fUd~ll taJknoskt list~ zapečetěné·ho 
zji'šten . t .' BJ, Ta O' resmm sou -1em b I 

, Jes v podstatě tento: Dne 8. března 192Ó b I d d' ~ li .• y banky A v Br ~ d' I . y o an postou fIlIálce 
bank. B' n~ OPIS, zas aný Jar-oslavem tl. do,poručeně ředltels! ' 
v Br~ě V ~kPr~e. ~D?Pls adresov~n byls,lovy: "J';:edit.:lství banky ~I 

• e, e namestI« a na zadm ,straně obálk d . 
latele: »Jaroslav tld··. t lb k . . ~..y uve ena adresa odesí-
obžalovaný. Dop.!s by! ~I~eannce ~~e;ř:n z.« PnJ;,m ,~opis~ stvrdil poště 
--;:: ~~e~ně s ostatními došlými dop'i'sy a O'bžal~;~~ým:~;'d~lkem lIe;<iištěno 
'preelta, teprve při čtení- seznal že bance A '2. z, O,Pl.S za .uO}JIsem 

;f~~:'p~~j:!' t:~~~~ ~2~o~;~~'~;emYn~~dj:els;v~~~~~r; ~b~~,~~t~~v~'~~\; 
.při vkladech poskytov~1 různé výhody 'dÍ' m., ~1.;nZ mhne ~mOClílljete, bych 
bez výpovědi až d '" '. e, mc ~z mo II zurokovati vklady 
denní až 47;; roc o vyse 4 P~oc. P;Oli vYPovedl 180 nejméně však 90ti-

sazbu oficielní~ dif~r~~c;e~af~;~~v~~; ~o~~~~~~~~~ec~. n~chf~, Pkočítati 
korentu. Vítám s, povděkem t.oto Vaše roz . ' I pn o es am .·onto
v dOPi~ec? naší filiálky psa.!, p:řesvědčil jse~o~~ut~ n~bo~, jak dsem již 
ne'dodrZl'l! a naše peněžní ústavy .. ~ . ' ze .an'y z . sazby 
k!er~ se naše banka v okolí těší, z~j~s~t~~ ~~Taed ve ~sPOJ~~;, vzd~r obl~~~, 
zur~cení. O.:bdohně s Vámi slibuji si jednak ž: sPťa,eVvaeJ'I'c~1 '~kla a'dYhObdndeJSl 
u nas .ponech' . d k ~ . ,,'. . , y u' ou 
Poroučím se ~r:Y, Je n~k' ze ~e ml podan, akvls;cí získati vklady další. 
če n ě N am. s ves er~~. uctou od.da~y: Jar'o'slav tl. v r. Do p '" r u-

" t . . B; ~?PIS tento· PISI na stro~, sam, neb nechci n'koho 7 '~·d 
mc va do zalezltosti zasv.ěttti b" ~ '" ure -; 
nemohl' nám škoditi." ' y pn event. pres,toupení dl' jiné ba-nky 

ObžaI'Ov'aný zll'ravil telefonicky o obs,ahu do;pisu ředitele centrál 

~:~~r V~dO~~~~~eb:n~~I~O!!dr~i ověřený opis dopisu, o jehož pOřízel~ 
[ovan' d. " •. ", vm ura mm!ls~erstva financí. Pak odevzdal obža~ 

sh~ed~ o~ie':nZ~~~~\::;~~~o~' p~d~:~~ c~o~~~~~~é:e~f~;~~V~~t~j~Šr~n~ 
~~:~7Y';Io;t~vrem~ 9~pisu .~ení ,?y~le,:o v zákone pouze' mechanické 

, b endl d~PIS~, ny~rz l dalsl protlpravm použití jeho ocl okamžiku kdy 
oso· a OPIS clo'l1cl na·byla vědomosti že d . " .' V' " 

~~~;~:~~~1~lsi~~~~:'.ál~s~a~~~z1nív ~::;~.é~~::~hJ~~~:~~~:t~~a~~~;~ 
~::-:;v,SI110S~ porusem ta)no!sti dopisu'. Z rozsudku toho odvolal se obž~lo

y co o vmy a trestu a rozsudkem zemského j.ako odvoladho SOUd" 

v Brně ze dne' 23. kvě~t,:a- 19~,1 byl o~.žalo:aný~ Josef N. dle § 2~9 čís. 3 
tr ř. z obžal~by spr osten. vy.r<ik sVUJ oduvodnuJe s:oud odvolacl v pod
st~tě takto:: "Soudce rrvní shledává skutkovou podstatu přestupku ve 

c--SIITliS]:'t 1\ 1 citovaného zákona v tom, co obžalova.néÝ podnikl s dopisem, 
o nějž' t~ běží, po tom D:kamžiku, kd~'ž byl po přečtení jeho seznal, že 
jemu nepatří, t?tiž že, pořídil si ověřený OpIS dOPisu, a ž~ obs~h je~o 
sděJilředlteIstvl centraly banky A. v Praze. Tento nazor Jest vsak za
s~dně nesprávný. Podle ustanovení § 1 výše citovaného zákona lze se 
přestuplm tohoio ,dopustiti dvojím způsobem, a to: 1. protiprávním otec 
vřemím, anebo 2. zadržením (správně potlačením) dopisu. V tomto případě 
možno mluviti p.ouze o případu prvém, poněvadž dopis' nebyl potlačen, 
byv ještě tého·ž dne správnému adresátu dodán. Soud odvolací je toho 
názoru, že porušení listovni1lO tajemství ve smyslu'§ I citovaného zákona 
dopouští se v.achate! nikoliv rozšiřováním obsahu dopisu', který neprávem 
otevřel, nýbrž jedině úmyslným a ppotiprávním otevřením dopisu. To', co 
pachatel po' tomto úmyslném a pwtiprávném otevření dále s dopisem 
nebo jeho obsahem podnikne, nemá, vyjímajíc potlačení dopisu, pro po
souzení skutkové ;podstaty to·hoto: vřestwpku významu. Byl tudíž výrokem 
prvého soudce o vině porušen zákon v u·stanovení § I zákona ze dne 
6. dubna 1870, čís. 42 ř. zák., an ,obžalov.aný odsouzen byl pr~ čin, který 
tento zákon nestihá, a jest ]lrolo: rozsudek zmatečný z důvo·du § 281 CIS. 
9 a) tr. ř.a musel jako ta.kový býti zrvršen. Rozhodnutí o otázce viny 
závisí .na zjištění, zda byl to, obžalovanrý, jenž dopis, onen otevřel, Se, je-li 
tomu tak, zda to u'či'nil! nej;en protiprávně, nýbrž i úmyslně. Podle skut
kového děje, zjištěného soudcem prvním, který i soud odvo-lacíbéře za 
podklad svému rozhodnutí, jest nesporno, že dopis otevřen 'byl v bance 
A. nep.rávem, ježto byl a.clresován na ředttelstvf hrnky B. v Bm",. Kd:o 
však dopis .otevřel, nebylo lze zjistiti. Obža,lovaný ndává, že dopisy, bance 
ďošlé, otvírá buď on, nebo místofeditel Václav P .. , oož tento trrké jako 
.svědek potvrzuje. Avšak wnl ten anl onen neví, kdo z nich otevřel dopis. 
Obžalov:aný sice cpnpouští, že konsignaci po'štovní, s níž dopis do banky 
sluho'u byl donesen, podep·sal, avšak ze toho: se nedá souditi, že on též 
ďopis onen otevřel, a možno· spíše tvrdi1i opak, an svědek VácIav P. 
udává, že při otevírání do-p'i,sů maj'í s obžalovaným rozděleny úlohy tak, 
že jeden z nkh pode]lisu}e komÍ!rnaci al druhý po,štu otevírá. Není tn tedy 
vubec důkazu, že obžalovaný to byl, jenl,í onen dopis neprávem otevřel, 
.bez kteréhO'žto :diílkarzu obža'lovaného odsouditi nelze. Avšak i kdyhy se 
mohlo za to míti, že ·obžalovaný onen .dopis otevřel, což on konečně přímo 
a výslovně nep'opírá, není nikterak dokázáno, že tak učinil úmyslně, jak 
toho ustanoveni § I citovaného zákona vyžaduje. Naopak sám první 
soudce Vy,]učuje tento' úmysl, bera' za dokázáno, že· obžalovaný teprve 
př-i čtení toh'oto dopi:su seznal, že mu nepatří. Z výše uvedeného tedy vy
svHá, že onen do:pis, který nedopatřením pošty byl doo.án filiálce banky A. 
v Brně, byl v této bance ueznámo kterým úředUlíkem otevřen, a že obža
lovaný teprve :p.ř:i jeh.o př.ečtení ,s'eznal, 'že bance nepatří. Nelze tedy 
mluviti o úmyslném protiprávním (}tevření dopisu. Rovněž o zadržení 
dopisu nelze vůbec mlwvitl, ježto ještě téhož dne by,l adresátU' třebas 
otevřený dodán. Neru trr te.dy ani subjektivní ani objektivní podstaty 
skutkové zažalovaného přestupku. Pokud obž,dovaný v provedení odvo
lání p'Ůukazuie též na zmatečnost dle § 281 čís. 5 tr. ř., nepokládal odvolací 
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soud za nutné se jí Zab}7vati, ježto jest rázu formálního. že totiž roz-sud'ek 
v odporu s-e spisy mluví ú dopisu zapečetěném. Shora 'liivedené p1rávní 
stanovisko odvolacíhn soudu nesrovnává s-e Se zákonem, jenž v § 1 žádá 
úmyslné porušení listovnfho tajemství ,protiprávním otevřením dopisu nebo 
- o kteryžfo pnpad, jak uvé~ael1o~sezde nejedná - potlačení dopisu. 
Nežádá se tedy, jak rozhodla odvolací stolice, úmyslné a protiprávní 
otevření dopisu, nýbrž úmyslnost vyž"duje se pro porušení listovního 
tajemství, jehož nalbývá se protiprávním otevřením dopisu. Z toho plyne 
ž<; každé úmyslné a protiprávní otevření dopisu jest trestným, lrestnýn; 
vsak není úmyslné a protiprávní otevření do-pisu, kteréž se stalo, bez ná
sledujícího poruše11lí Hstovního tajemství vůčí osobě třetí, když vlastní 
Uivědomění si obsahu dopisu nebylo úmyslné. Porušení listovního tajem
ství stalo Se však úmys:lným tím okamžikem, kdy neoprávněně nabyt(H! 
znalostí obsahu do:plsu dolosně, t. j. ve vědomí, že jde o obsah cizíhO' do
pisu, jakýmkol'iv způsobem bylo disponováno. Jen vrá'cením protíprávně 
otevřeného dopi-sll' adresátu neb odesílajeli bez jakéhokoliv vlastn.ího 
použití jeho 'Obsahu lze se uvarovati trestu, neboť nevrácení dopisu tvořiti 
by mohlo druhý případ § 1 citovaného- zákona. Protiprávní jest zajisté 
i takové otevření dopisu cizího, jež stalo, se omylem anebo nedopatřením, 
a prnto právě zákon, počítaje s touto 'Se v-Y'skytující možností, nepodro
buje trestní sankci neúmyslné otevřen. dOP:isu osobou< neoprávněnou 
ovšem ale úmyslné porušení lis:tnvního tajem"stvÍ, jež stal~n se neolm'áv~ 
nenÝm otevřením dopi'su. Z uvedeného jest zřejmo, že delikt §, 1 citova
ného zákona neskládá se, jak odvoil,aleÍ soudl za to má, z úmyslnéh" ,a 
protiprávního otevření dopisu, nýbrž jak již bylo řečeno, z protipráH,ího 
otevření dopisu a zúmyslného pomšení listovního tajemství, kterážto 
poslednější náležitost časové ná'sledovati musí prvě!ší, a kterouž jedině 
zá~on chce míti chráněnou. Tomu svědčí nej-en historický vývoj, nýbrž 
I nazev a autenrtické zněnl § 1 tohoto zá:ko\la. Především ustanovil čl. 10 
stát. zák!. zákona ze- dne 21. prosi'nce 1867, čís. 142 ř. zák., že- listovní 
tajemství nesmí býti porušeno. Uvedená norma považována' byla za tak 
dů:J'ežitou, že pojata by!'a dO' státního zá'k!'a-dního zákona, kterýž vak pro
veden byl v podlrobnostech zákonem ze dne 6. dU'bna 1870, čís. 42 ř. zák. 
Zprá!va právn1ího výboru, jímž zákon tento předložen byl bývalému Ví
deúsi'kému parlamentu, ,pravo! dle přílohy L k stenografickému protokolu 
V. zasedání, že potřeba! jest prováděcího zákona, by ustanovení čl. 10 stát. 
zákl. zákona o všeobecnýoh právech státních občanů nezůstala pouhou 
teoretickou vět'o,u. Zpráva výslovně uvádí, že § 1 osnovy předpokl:ádá, 
že porušení listo-vního tajemství, má-ll býti trestné, provedeno býti má 
úmYSlně. Také zákon sám o-značen jest jako zákon k ochraně tajnosfi 
lisltů a písemností (»zumSchutze des Brlef- u. SchriftengeheimnissesK). 
Z citovaného znění základního státního zákona, pak z názvu prováděciho 
zákona čís. 42[70 jest nepochybnolll také jejich tendence, která na novo 
v Československé republice ústavní listin.ou ze dne 29. února 1920, čís. 121 
so. z. a n. v § 116 a v ústavním zákoně ze ,dlne 9. dwbna 1920 čís. 293 
sb. z. a n. v § 11 došla jasného výrazu ustanovením, že listovní titjemství 
jest zaručeno. R.afiJo: legi'S je tedy ochrana Listovního ta,jemství a nikollv 
ochranu oobalu. Je-li ,prokázáno, že někdo dop,is napřed neoprávněně ote
vřel a pak úmysl-ne tento obsah dále sdělil, tu nemůže býti pochybn'"U, 
že vědomě porú:šil listovní tajemství. Doložiti dlužno, že přlh1ížeti jest 
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k nčmeckému textu zákona ze dne 6. dubna 1870, čís .. 42 ř. zák., jednak 
že jest dosud jedině autentickým, jed'nak že český překlad, jak byl uve
řejnbn v říšském zák'Ol'íku' z roku 1870 pod čís. 42 a pak také převzat 
bvl dočeských kni'žnÍch vydání z roku 1884 a 1901, má nawosto chybné 

~ ~~~-~~ění, vynechávaje hned v § 1 podstatný znak skutko-vé podstaty, totiž 
Ú mys ln o s t porušení listovního taJemství ("die absichtHche Ver
letzung«). Pokud odv'Olacísoud ku pOdepření svého názoru poukazuje na 
rozhodinutí bývalého nejvyššího soudu čís. 3147 sbírky a z literatury na 
Fingra, tu dlužno uvésti, že ono rozhodnuti neřeší vůbec případu po
dobného, jednajíc o vykradení cenného obsahu dopisu, při čemž v P0-
rotním řízení zjÍ'štěno bylo ske protiprávní otevření, nikoliv však úmyslné 
pomsení listo,vnlho tajemství a byl proto' pro nedbání zákonného znaku 
při kladení otázky porolcůmdotyčný verdikt poroty zrušen. Pinger (Straf
recht II. třetí vydání str. 354) všeobecně zabývá se napřed úmyslným 
a pr-oti.právním otevřením dopisu, v kterémžto .případe, jak již shora ře
čeno, povždys,kutková povaha jest vyčerpána a jest pak arciť lhostejné, 
zda bylo či nebylo sdělOváno dále, co tímto způsobem pachatel se dověděl. 
Dovozuje-li Pinger v odstavci třetím dále, že jednání musí býti úlllyslné, 
že pachatel musí dopis jako nikoliv sobě určený poznati a nicméně obsah 
jeho vzíti na vědomost, zřejmě považuje skutkovou povahUl za splněnou 
i tenkráte, když čtenář ,pwtiprávně oJevřenéh-o dopisu neustane ve čtení 
ihned, jakmi1e pozná, že jdle o dopis cizí, že tedy takový dopiSl nemá býti 
ani dočten, aby i bezděky čtenář nebyl 'trestným. A dospívá-li Pinger 
konečně v témže odstavci k závěru,~ že ne-dostačuje ku sll'lnění skutkové 
podstaty, když z nepozor'n6'§ti {fahrlassig) neoprávněně dopis hyl ote
vřen a obsah jeho vza,t k vědomosti, nemůže vzhledem k předeslanému 
míti jinéhO' na mysH, než mimovolné a 'Čilstě pasivní vzetí na vědomost, 
nikoliv však další rozšiřování obsahu dopisu sdělováním nebo pořizová
ním opisu. Takový závčr z vývodů Pingerových nikde nep'lyne. Odvolací 
soud patrně stojí pod vlivem komentaiorů, kteří přihlížej i též ku dotyč
nému zákonu říšskonemeckému, poukazujíce zejména na Liszta. Dle § 299 
říšsko-německého trestního zákona jest totiž trestným ten, kdo uzavřeny 
do!,is nebo jinou II!zavřenou l]sl!inu, jež nebyla určena k tomu, aby jí vzal 
na vědomí, zúmyslně a neoprávněně (vorsatzlich und unbefugter \Veise«) 
otevře. ZaU'jaté právní stanovisko -odvolacího soudu odpovídá tudíž' plně 
zákonu říšsko-německému nik-oHv však našemu, jenž má obsah širší, 
nebo! necbrání, jak dovozeno, jen zúmyslné a neoprávněné otevření do
pisu, nýbrž zúmyslné porušení listovního tajemství neoprávněným ote
vřením dopisu. Ve směru: uvedeném byl tedy zákon porušen. Dál~í právní 
omYl o.dvolacího soudu spočívá v řešení otázky, kdo ZOdpovídá za ne
oprávněné otevření -dopi'su. V (příčině té není dle zjištění olÍ'voiací stolice 
vůbec dl1k<,zu, že obžalovaný J(]sef N. to byl, jenž onen dopis otevřel, 
bez kteréhožto důkazu obža1ov_aného odsouditi nelze, nebo! obžalo'vallÝ 
udává, že dopisy bance došlé otevírá bu'ď on anebo místoředitel Václav P. 
Avšak ani ten ani onen_ neví, kdo z nich dopis otevřel. Obžalovaný Plý 
sice přípo-tlští, že konsÍ!maci poštovní, s níž dopisd'o banky sluhou byl 
donošen. podepsal. avšak z toho nedá ~se- prý souditi, Ž~ m: též dopis 
otevřel, ba možno spíše tvrditi opak,an svědek Václav P. u.jává, že při 
otevírání dopisů mají s obžalovanÝm rozděleny úlOhy tak, že jeJen z nich 
podepisuje konsigna'ci a druhý poštu otevírá. V tomto případě bylo roz-
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sudky obou stoHc zjištěno, že neoprávněné otevření dopisu stalo se omy
lem banky A. jako takové a zodpovědným jest tedy ten, kdo banku A. 
právně representuje a zastupuje. Nezáleží na tom, jak správně se toho 
dotknul již prvý soudce, kdo obstarával mechanické otevření dopisu, nýbrž 
na tom, z CI 'vule nebo prí:kazu~otevreITí--s-e-Slalú. -MUž",,, Ulkstati třeba 
analfabetním sluhoUl nebo podřízen~'m úředníkem, jehož oprávnění ne
sahá právě dále, ne7 dopis otevříti, anebo mu jest svěřeno již také jakési 
třídění. Ka.Mým způsobem jest obsah dopisu urče~ pro representanta 
ústavu. Ve větších závodech s rozsáhlou korespondencí takováto mani, 
pulace pro úsporu času bývá pravidlem. Je-Ii víc'e osob k seznání obsahu 
dopisu oprávněno, může popřípadě i více osob státi se zodpovědnými za 
porušení listovního tajemství, pakli s obsahem neo·právněně otevřeného 
doptsu disponovaly úmyslně, t. j. ve věd·omí, že dopis nebyl adresován 
ústavu. Dle zjištění obou sto1ic byl to obviněný, jenž stvrdil jako vedoucí 
úředník brněnské filiálky b:mky A .. příjem dopisu omylem bance A. do
d'aného. On to tedy byl, jenž dOpÍiSl přijaI, a zda-li jej vlastnoručně otevřel 
či použil-li pro úsporu času aneb podle zavedené manipl1la,ce k otevření 
dopisu síly pomocné, nepřesunula se tím nikterak zodpovědnost na tuto 
sílu pomoonou a protiprávní otevření dopiSU tím v nejmenším dotčen~ 
nebylo. 

Čís. 854. 

Zločin veřejného násilí dle li 87 tr. zák. 
Postačí, byl-Ii si pachatel pouze vědom nebezpečnosti svého ,činu, 

jakož i, byl'O-li ne!Jeq;pečí uvedené v § 85 b) tr. zák. přivoděno pouze pro 
jedinéh'O člověka. ' 

(Rozh. ze dne 22. května 1922, K:r I 389121.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako· soud zrwšovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství ·dkl r,02sudku krajského s·oudu 
v Jióně ze dne 22. ledna 1921, jímž byH obžalovaní podle § 259 Čhf. 3 tr. ř. 
sproštěni z obžalobY pro zločin podle § 87 tr. zák., zmšil napadenÝ roz
sudek a· vrátil věc nalézacímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Opíraje se o jediný důvod zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. ř., odporuje zma- -
teční stížnost rozsudkovému výroku pokud jÍm obžalovaní byli dae § 359 
čís. 3 tr. ř. sprnštěni z obža:loby pro zločin veřejného' násilí dle § 87 
tr. zák. Stížnost vytýká rozsudku nejasnost, neúplnost a vnitřní rozpor. 
Nejasnost a neúplnost spatřuje stížn'Ost v tom, že se v rozhodovacích dŮ
vodech rozsudkových vůbec newvádí, považuje-li nalézad soud za pro
kázáno, že se obžalovaní ch'Ovali tak, jak jim 'Obžaloha za vinu klade, 
že totiž 'Obžalovaný M. křičel před demonstrujícím davem, ukazujc na 
místodržitelského koncipistu Dra Ladislava N-a: "To je on, ten přivedl 
vojsko na nás«a že 'Oba obžalovaní, obklopiv,še spolu s jinými demon
stranty Dr.al N-a a mají-ce ruce proti nemw vztýčené, ho ohrožovali a tím 
ostatní demonstranty jen ·ještě více jitřili. Výtka jest odůvodněna, nebo! 
v rozsudkových důvodech není vůbec, tím méně s plnou určitostí, přede-
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psanou §em 270. čí". 5 tr. ~. (v no~é~n ~něnílv uveden'o, .vzal-li nalézaLi soud 
ony skutečnostI' za prokazany clh mc, a'Ckoll prVlll a nezbytnou potl
mínkou spolehlivého 1 správného řešení .ot~zk~, z~a .s: _ o?žalova~í .do: 

_' __ ,-",'-_.Pll-"!.I·,,_,zločinu dle § 87 tr. zák, bylo Za]lste presne Z]lstem skutku, Hml 
předsevzitych. V rozhodo;acích dÍlvOd,ech se si:: uvádí, .že s.e vŠ.i5hni 
svědkové .shodují v tom, ze bylo vel,ke n'ebezpecl pro pohnckeho ured
níka {jímž patrně míněn je koncipista Dr. N.). Dr. N. sám pak že siCe 
jednou potvrdil, že bylo velké nebezpeečí jen pro něho, po druhé však, 
že mohlo vzniknowti nebezpečí i pro vojsko, na.p·roti tomu nevyjadřují se 
rozhodovad dův'o,dy s plnou určitostí, béře-Ji nalézací souá za prokázáno, 
vzešlo-li některé z nehez.pečí, uvedených v §. 85 b) tr. zák., osp.oň pro 
Dra N. Jak zmateční stfžnost v rámci svých vývodů správně vytýká, vy
chází rozsudek pf~ právním rozboru př:ípa,du ve drvoHm s:měru z názorů, 
právně pochybených. Mylně m" předeVším za to, že pOjmovým znakem 
sku.tkové podstaty z1o.činu dle § 87 tr. zák. jest pachatelův ú mys I, smě
řující k tomu, by bylo přivoděno některé z nebezpečí, uvedených v § 85 b) 
tr. zák., a že dalším záko.nným před!lJGkladem téhož zločinu iest vznik 
nebezpečí pro v í ce o s o b. Re skutl<ovépodstatě zločinu dle § 87 tr. zák. 
se vyžaduje, aby 'Pouze jednání solJ!'o bylo pachatelem předsevzato ze 
zlomyslnosti, naproti tomu 6lačí, byl-li si pachatel možností vzniku ne
bezpečí jen v ěd o m a předsevzal-li přes to úmyslně čin, s nebezpečím 
spojený. V druhém směru pak vYDhází jlžze samotného doslov," § 87 
tr. zák. na jevo, že stad, bylo-li rrěkteré z nebeZlJ)·ečí, uvedených v § 85 b) 
Ir. zák přivoděn·o I jen pro jed j n é ho č J o v ě k o; zákon používá 
v § 85 b) výrazu "lidi«, čímž, stejně jak(j je tornu' v § 335 tl'. zák., vy
značuje .pouze pnjem druhu na; rozdíl od ·onech míst zákonných (§§ 59, 63, 
65, 83,279 o j. r. zák), itchž pO'imovým znakern je ví-ce lidí a ve kterých 
se také zákon vesměs 7Jp'ůsobem, tomu odpovídajícím, jasně vyjadřuje. 
Důsledky obou právollě p(}chyhených h·Jedisek, zaUjatých nalézaCÍm sou
dem, jeví se pak v tom, že s'e r1ozsudkové důvody jednak 'Obírají pouze 
otázkou, zda úmysl obžal'ovauých směřo·val práv,ě k tomu, aby přivo
děuo bylo některé z nebezpečí, uvedených v § 85 b) tr. zák, byli-li tedy 
původci nebezpečí o:bžalovan!. Naproti tomu nechávají nezodp·ověděnou 
Mázku, se shoravytčené:ho správného hlediska jediné rozhodnou, zda 
byli si o:,žalovaní možno,slti vzniku takov·éhoto nebezpečí vědomi, jednak, 
jak již zmíněno, nezjišfuje přesně, bylo-ll jednáním obžalovaných přívo
děno ono nebezpečí pro osohu Dra N-a. Lze .pak bezpečně usuzovati, že 
irozsu.dkový závěr; dle něhož zákouem "požadovaná zlomyslnost na 
straně pachatelů prokázáno nebyla«, přišel k místu' jen v důsledku oněch 

.práv,nlě pD'Chybe·ných ,názorů, z nkhž nal'ézací sDud vychází, zej-ména 
v prvém z o'bou shora mrznačených směrů, to tím s,piše, když ro·zsudkové 
důvody v ,dotčené ,souvislosti -se- zmiňújí O' ve-lkém rozčileni davu, D' němž 
prý mluví svědkové Dr. Ladislav N. a Adolf Č. 

Čis. 855. 

Předmětem zpronevěry mohou býti f svěřené věci zastupitelné, leč že 
by si vlastník vyhradil pouze ohllgačni nár'Ok na vrácení tébož množstvi 
zastupitelných věcí. Zda' ten, komu zastupitelné věci byly svěřeny, je 
může vrátiti, dlužno posuzovati dle doby, kdy maií býti vrá~ny. 

Trestn! razhodnu[l l V. 19 
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(I(ozh. ze dne 22. května 1922, Kr ! 613/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční ·s,tižnosti obžalovanébo do ro.zsudku ·krajského soudu v Jičíně 
ze dne '21. března 1971,jTffiZnýlsfezovatelllznfm vinným zločinem zpro
nevěry podle §§ 181, 183 tr. zák., zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Dúvody: 

Zmateční sUžnost obžalovaného nam'Ítá, že o zpronevere nem,ůže býti 
řeči, poněvadž příze je věcí zastupitelnou, při nížlikladateli nezáleží na 
tom, zd,", dostane zpet právě touž věc či jinou věc téhož druhu a téhož 
množstvÍ. Tk",dlec obdrží prý ku setkání určité množství příze a přejímá 
pouze povinnost, odvésti jisté množství tkaniva z příze' téže jakosti a 
téhožčfs,la tak, že, odvede-li: je, továrník Se neptá, co dělal tkadlec s jeho, 
přízí. Ukladatel není prý dokonce ani s to, poznati, zda jsou to věci pú
vodně jeho či jiné věcí tbh'ož druhu. T"k bylo prý tomu i v tomto případě, 
v němž obžalovanému Adolfu V-o,vi odevzclána byla příze téhož určitého 
čísla, tedy .příze téže síly a téže jakosti, a to nikoliv zvlášl, a odděleně, 
nýbrž volně; že jí obžalovaný mohl použíti pro sebe, punlčochy a pónožky 
pro onobo neznámého: pak plésti buď z vlastní příze téže jakosti nebo 
z příze, kterou by si byl k tomu cíll opatřil. Mo'žnost tu prý obžalovaný, 
který je řádným (regu:lérním,,) dostl zámožným o,bchodníkem a má p,le
tárnu i zásoby příze, kteron obchoduie, měl ,3' přízi prý prodal v přesvěd
čení, ž'e si jino:u pHzil v -ča,sl opatří a pHslušné množství pUTIlčoch zhotovL 
Musil prý čekati na disposice, ji·chž: se mu však nedostalo, i prodal prý 
přízi, poněvadž mu p'řekážela. Všeobecně však nelze zmateční stížnosti 
přlsvědlčiti. I věc zastmpitelná, tedy i příze milže býti předmětem svěření, 
neboť trestní zákon nečiní při zločinu zpronevěry rozdflu mezi věcmi 
zastupitelnými a nezastupi\elnými, tím méně pak lze tvrditi, že zločin 
zpronevěry jest obmezen jen na věci neza·s<upitelné. Ukladatel muže svě
řiti věc dru'hé osobě v ten způsob, že tato jest povinoa vrátiti zase jenom 
v,ěc svěřenou; v tomto ,případě zůstává vlastnfku věci zachovánO' vlast
nictví k určité jednotce předmětné,právě svěřené. Možno však jest t~ké, 
že přejímateli json svěřeny vě'ci zastnplte,lné v teli způsob, že vlastník 
nevyhražuje si vlastnictví mčitých jednotek, nýbrž zachovává si jenom 
oblig"čn,í nárok na vrácení téhož počtu věcí zastupitelných, které přejí
matel může vrátiti ve druhu jakostně i hodnotně stejném, nebo' použíti 
věcí mu svěřených k účelu, smluvenémumezj ním a ukladatelem, a vrátiti 
pak hodnotu věcí'svěřených. Záleží tedy v každém případě na t(}m, k jaké 
úmluvě d'Ošlo mezi ukladatelem a příjemcem svěřených věcí zas,tupitel
ných a teprve podle obsahu této smlouvy možno správně usuzovati, jaký 
případ svěření nastal. Nalézací SGud v tomto bodě nesprávně vinu obža
lovaných posoudil a jest proto dán důvod zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. 
Nalézací soud opřel se ve výroku odslu1zujkím jen o zásadní pravidlo, že 
věc zastupitelná může býti zpronevěřena, nerešil však konkretně poměr, 
iaký se vyvinu'l mezi neznámým odevzdatelem příze a obžalovaným.' Ze 
zjištění nalézacíhc: soudu, že neznámý nd'evzdal obžalovanému přiZi,by 
mu z ní spracoval punčochy a ponožky, dále, že prohlásil tento neznám}' 

abžalovanému, .že příze není jeho, že náleží jeho kolegovi, ktery přijde 
později, a všec1mo řekne, nelze ješiě usuzovati na práva a povinnosti 
vlastníka příze, a práva a povinnosti obžal'ovaného, zejména, ž;; by tím 
po stránce objektivní bylo již zjištěno, že .obžalovaný mé! vrátiti právě 

----.příií,-k-rerá k němul by~,a přinesena. Po stránce objdctivní chy1Jí k posnu
zení práv a p(}vinností obžalov'aného zejména zjištění, za jakých pod
mínek vůbec se přijímá příze v okoIí obžalovaného v uschování, pokud 
se týče ke zhoto,vení ,punčoch a ponožek. Neivyš,ší jako zrušovací soud 
nemohl proto již ani o 'objektivní stránce zpwnevery rozhodovati tím 
méně pak 'o subjektivrlÍ vině obžalov.aného, o níž rozhodovati přísluŠí je
dině soudu na,Jézacímu na základě všech v.í'sledků ústního přelíčení. Na
lézací so,ud staví se dále na stanovisko, s h,lediska § 281 čís. 9 a) tr. ř. 
nesprávné, že v každém případě k dokonání zpronevěry stačí, že pacuatel 
svěřenou mu věcnemúže na požádání vydati (za sebou zadržil. Pokud 
jde o věci zastupi1elné, jaka v tomto případě, dlužno 'wvažovati, zda obža
lovaný mohl vrátiti odevzdateli, pokud se tý,če vlastníku stejné množství 
příze téže jakosti a zda t .. k mo,hl' učinlU v době, kdy mělo dojíti k vrá~elli 
příze nebo ,punčoch a. pono:žek z ní zhotovenÝch. Nalézací soud vychází 
ze stanoviska, žestačillo, že obžalovaný p'řízi proda,l, a že j,i:ž tím bylo 
vyloučeno, by jl mohl na požádání vrátiti. Dle s,právného právního ná
zoru dlužno. však pfO' p'Ůvinnost obža')ovaného uvážiti rozsah jeho živ
nostenského oprávnění a jeho. majetkové poměry v době trestného činu 
za tím ú,čelem, by mohlo býtí posou.zeno, zda při ,pravidelném běhu v~í 
mohlo se ,právem doulati, že 'obžalovaný v době, kdy bude povinen vrátiti 
.přízi nebo zboží, z ní zhotovené, si může pro odevzdatele. pokud Se týče 
vlastníka příze opatř.iH stejné množstvr příze téže jakosti. Ani v tomto 
bodě tedy nelze neivyššímu: jaka uušovacímu soudu rozhodo,vati, nýbrž 
bude potřebí, by nalézad soud () poměrech obžalovaného učiní! potřebná 
Zjištění a přesně zjistil clobu, kdy OMalovaný měl přízi, pokucl se týče 
zb"ží, z ní zhotovené, vrátiti. Teprve v lom případě, kdyby obžalovaný 
podle zjištění nalézacího soudu nebyl s. to, by v určené d:obě vrátll přízi 
léže jakosti a téh"ž množství, disponoval by bezprávně příZÍ jemu svě
řenou. 

Čis. 856. 

Pokud zakládá vylákání zápůjčky skutkovou podstatu podvodu (§ 197 
jr, zák.). 

(Rozh. ze dne 22. května 1922, Kr I 940/21.) 

Ne j v y Š š í s {); II d jako soud zf'lJ!šovací zavrhl Po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v liradci Krá
lové ze dne 15. června 1921, pokud jím Dyl stě'Žovatel uznán Vinným zlo

, činem podvodu podle §§ 197, 200 a 203 tr. zák. ~ mimo jiné z těchto 

důvodů:. 

Po stránce věcné (čís. 9 a) § 281 tr. ř.) namítá stížnost, že pouhé. pro
dlévání obžalovaného se splacením zápůjčky, kterou mu Š-ovás.ama na.
bídla, aékoHv mus;'la věděti, že mu nebude možno ji splatiti, nebude-li mu 

19' 
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umožněn návrat do v~asti, -nezakládá zlDčinu ,p,udvodu, jehož pojmu ne
Odlpovídá dokonce ani lstivé vylákání zápůjčky. V tomto případě obža
lova'ný neměl prý ani úmyslu, zapůj.čku nevrátiti, ani vědomí, že ji nebude 
mocisplailli Stížnost nenLJl<:lÍLvjJJ!rr@A'uVylákání zápůjčky nezakládá 
ovšem o s O' b ě ještě 2'ločin podvodn; měl-li však vypůjčitel od prvo
počátku úmysl, zápůjčku nevrátiti, nebo byl-ll si aspoň vědom toho že 
ji buď vůbec ne bud e m o.c i spr a t i t i, neb aspoů ne v určité době, a 
měl-li v tomto případě úmys,l, zapůjčovatele ,poškoditi, - pak naplňuje 
i takováto přípověď plnění zákonný znak lstivého předstírání. V tomto 
případě jele {) tak 3'vaný p·odvod úvěrový; rozsudek zjišll)je, že obža- . 
lovaný' dosáhl od S-ové zápůjčky, když jí vylíčil své zvláště příznivé 
majetkové poměry a slíbil, že jí zaplatí zápůjčku ve švýcarských francích 
jakmile to bude potřebovati, podotýkaje, že čeká peníze z Ruska, a ž~ 
dostane také peníze ze Švýcarska, ačkoli předem věděl, že z Ruska žád
ných peněz nedostane pro anarchii tam vládnoucí a ze Švýcarska -proto 
že neví, kde má tam penÍ'zeu'loženy. Soud nalézací nabyl přesvědčení, ž~ 
obžalovauý od prvopočátku si by'! vědom toho, že nebude moci zápůjčku 
v us,tanovenou dobu spla,titl, že jednal v úmyslu podvodném, .aby Š-ovou 
poškodil. Skutečnosti, na něž se stížnost odvolává, nejsou vzaty z roz
sudku, j nelze k nim přihlížeti. Pouhým po,píráním subjektivní vlny, pod
vodného úmyslu obžalovaného, neprovádí stížnost uplatňovaného duvodu 
zmate'čnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. 

Čís. 857. 

Zločin krádeže. Měly-li odcizené věci cenW právě 200 K, není zde zlo
činné kvalitikace dle § 173 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 22. kvetna 1922, Kr' II 549 121.) 

Ne j vy Š š í so u d i'akn so,ud zrušovaCÍ vYhověl po ús,tním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného clo rozsudku kra~ského soudu v Novém 
Jičíně ze dne 19. března 1921, pokud jím byl stěžovatel uznáru vinným 
zločinem krádeže dle §§ 171, 173 a 176 - II c) tr. zák. potud, že vyloučil 
zločinnou kvalifikaci dle § 173 tr. zák. ' 

Důvody: 

Odů>vodněnou jeví se stížilOst, pokud odlpmuje, uplatňujíc zmateční 
důvod čís. 10 § 281 tr. ř., lom'u>, že nalézací soud shledal stěžovatelem 
,spáchanou krádež zločinnou také dle § 173 tr. zák. Dle tohoto ustanovení 
stává se krádež zločinem, číní-lU obnos nebo hodnota toho, co bYlo ukra
deno, více než 200 K. Když tedy nalézací soud, zjistiv, že stěžovatel ukradl 
věci v ceně 200 ~, tedy v ceuě tento o'bnos nepřevyšujkí, kvaHfikov2:1 
2)ji'štěnou činnost stěžovatelovu zločinem dle § 173 tr. ~ák., posoudil trestný 
čin nesprávným výkladem zákon~ dle ustanovení trestního zákona, které' 
se k němu nevztabuje. Bylo tedy rozsudek první stolice jakožto zmatečný 
dle čís. 10 § 281 ve výmku o vině stěžovatelově a dÍ\sledkem toho j ve 
výroku o trestu jehO' zn:lŠi'ti. 

Čis. 858. 

Věci nalezenO'u pokud se týče ztracenou (§ 201 lit. cl tr. zák.) jest věc, 
není-li místo, kde věc skutečně jest, majiteli známo nebo mmi-Ii mu pří-

• '"'"1 v, l.r .. ~ v';I 
~.- ~--sfupuo--. --Z-atajem na.ezu Cl ~rauez: 

(Rozh. ze dne 22. května 1922, Kr II 909/21.) 

Ne j v Y š š' í s -0 li d jako soud, zrušovací zavrhl po ústním Učení zma
teční s,tížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Mor. Ostravě 
ze dne ll. listopadu 1921, jímž byly stěžovatelky 'wznány vinnými zlo
činem krádeže dle §§ 171, 173 a 174 II a) tr. zák. ~mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Nelze přisvědčit1i nábledu stížnosti, že za danéhO' stavu věci mohlo by 
'se nanejvýše- m~'uviti o zatajení nálezu. Věcí nalezenou, s majitelova 
. hlediska věcí ztracenou, je věc, není-li místo, kd'e věc skutečně jest, ma

jitelii známo nebo není-'li mu přístupn'o. Po této stránce zjj'š!uje však na~ 
lézací sO'ud, že majitelka tašky, o kterou j'de, zpozorovavší v bezpros~řední 
blízko,sti čekárny, ve které tašku ještě měla, totiž přinastoupcní do tra'11-
waye,abezprostředně po O'puštěni če'kM·ny, 'že tašky již nemá, byla si 
jista, že ztratila peníze (s taškou) v čekárně 'a' 'té 'hned tam hledala tašku 
s penězi. Soud zjišťuje nad to, že i obžalované věděly, byf sriadnepřesně, 
která určitá o'soba je maji'lelkO'u (ašky, tož přece, že' jim majitdku hledali 
jest mezi nepatrným počtem osob, které ten čas dlely v čekárně. Nejde 
tedlY v tO'mto případě O' zataj-ení věci nalezené, nýbrž (} odejmutí věcil 
z držená o,soby, jíž upadla. Nehledě ani k tomu, že odp'ovědnostr oMalo
vaných co do zatajení nálezu nebyla by n,a' závadu O'kolnost,že 24hodinná 
lhUla k ohlášení nMem do zadržení obžalovaných četníkem neuplynula, 
když nalézctcí soud do,spěl ku přesvědčení a Zjistil, že obžalované hned 
se rozho,d'ly, tašku s penězi sobě ponecnati, ledyu>krýti a sobě přivlastniti. 

Čís. 859. 

Byl-li dřívějším rozsudkem 'f§ 265 tr. ř.l rozsouzen těžší čin trestný, 
stačí v pozděliíím rozsudku o činu lehčím doplniti trest dřív~ ulož.ený ua 
míru předpokladatelnon pro případ jednotnéhO' vyměřováni trestu bez 
ohledu na to, že trest za lehčí čin, rozsouzený rozsudkem pozdějším, jes! 
O' sobě po zákO'nu nesuižitelným pod sazbu. 

(Rozh. ze dne 22. května 1922, Kr II 924[21.) 

Ne i"v y š š í s o II di j'a'ko soud zr'ulšovacÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalov,aného, d,o rozsudku lichevního soudu při krajském 
soudě v Olomouci ze'dne·19. října I'!JI,pokud jím byl stěžovatel uznán 
vinným přečinem spoluviny na přečinu předražování ,podle § 5 tr. zák. a 
§ II Č. 4 zákona ze cine 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n., vyhověl však 
v neveřejném zasedání o·dvolání obžalovaného do téhož ro'zsudku, pok1Ul 
jím byl odsouzen po,d[e § 11 zákO'na. ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. 
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a n~ hl'edíc k :§, 265 },r. ř. ,k trestu tuhého vězení na 6 (šest) měsíců a' k po
kute ~O.OOO .. K, v pnpade nedobytnost! k dalšímu trestu tuhého vězení na 
JO dm a sm::;I1 mu trest na svobodě na tři měsÍ'Ce tuhého vězení _ a uvedl 
v JQ'[nto smeru 

v důvO;dech: 

. Odvo:ání obžalovaného -do výroku o trestu jest odŮvoJaěno. Nejv š" 
Jako zrusovacÍ ;oud ~emá sice, příčiny, by přihlížel k jinÝm pOlehčuií~í~ 
okoInos~e';1' nez Her,e vza~ v~vahu soud nalézací, má však v souhlasul 
~ o~volamm ,;oa to, ze nalezacl soudl nepři-hlížel náležitě k trestll vymě
renemu pro dríve rozsouzený: zločin podle § 98 b) tr. zák., a to ani' k trvání 
toho,to trestu am k jeho stu,pni. Uváží-Ii se, ·že Hchevní zavinění obžalo
va~eho bylo o~~oti dřívějšímu zločinu rázu lehčího, kdežto trest pro 
zlo'c;:n ~u ;'Ymere~ý by! dosti značným, jest označ.iti nynější trest za 
n:pnmerene vysoky. Soud ·nalézací měl pravděpodobně za to, že mu brání 
predPloSl §, 16 zákona o trestání vál'ečné lichvy ve vyslovení nižšího trvání 
tr~stu na svobodě, nežli stanoven je v §, II čís. 4 citovaného zákona. 
Záka,zem,~ 16, v~ak ?ebylo ničeho změněno na základnlÍ zásadě §S, 34 a 35 
tr. zak., J!Z dava PTU'cho,d v tomto příp'adé použiitéulstanovení S 265 tr. ř. 
Za .. ~?dml,ne~ § 265 tr. r. i<; tedy při vyměřOVání trestu v rozsudku po
zdeJSlm h!edeÍl ve smys!? zasa~y,~ 3S,tr. zák. k trestu za těžší čin trestný 

- sta·~~}Ve-nem~, a byl-Ir cmem tezslm cm POsouzený rozsudkem dřívějším, 
S~~CI d~plmÍI t:est za tento čin vysloven.y na míru předpokladatelnou pro enpad Jednot~e-ho vyměřování trestu bez ohledu na to, že trest za lehčí 
cm, posouzeny rozsudkem pozdě1j'ším, 00 sobě je PO: zákonu nesnižitelný pod 
sazbu. Bylo proto odvolání obža,lovaného vyhověno a trest mu' snížen, jak 
svrchu uvedeno. Ke .s,n!Jžení pokuty dojíti nemohlo" poněvadž není zá
konem dovoleno (§ 16 zákona o lichvě), ke snížení nepatrného náhradního 
Irestunebylo důvodu. 

Čís. 860. 

OdPor {§ 427 tr. ř.) mňže podati POuze obžalovaný, nikoliv za něho 
jeho otcovský opatrovník. 

(Rozh. ze dne 23. května 1922, Kr I 245/22/1.) 

, ~ e j vy š š í s 03? j~~o soud zru~o'vací zavrh.1 v neveřejném zase
dam ?dpOr a z';latecm sÍIznost nezl. Vaclav<lR-a a jeho otcovského opa
trov~!k~ Frantrska R-a d? rozsudku krajského jakožto naIézacího squclu 
v JlCme ze dne 21. prosmce 1921, kterýmž nezl. Vádav R. by! uznán 
vmným zlodnem krádeže dle ,§§ 171, 173_, 174 II c) tr. zák. 

Důvody: 

, Obžalovaném!:' nez1. Václavu R-ovi, dne 24. Iis.topadul905 naroze
nemu, by,1 napadený, v jeho nepřítomnosti vynesený rozsudek doručen, 
protokoIárn~ II okEesn~ho s,oudu v L. ~ne 25. ledna 1922. NezL Václav [~. 
se tehdy vyslovne veskeryc,h opravnych prostředku vzdal a žádal, aby_ 
mohl trest odpykatI u okresmho soudu v L. Přes to podal on a jeho otcov-

295 

ský opatrovník ,proti rozsudku tomu vča~ odpor a zmateční stížnost. 
Ježto nezl. :Václav R. seopravnych prostredku vzdal, byly odpor Jeho 

'-'---'---dlio-Sc4'!'Lt":t. a' jeho zmateční stížnost dle S: 1 čís. I a § 4 čís. 1 zák. ze 
dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř, zák. z r. 1878 zavrženy, což ohledně zrna" 
teční stížnost již soud prvé stolice učiniti měl. Odpor otcovs'kéh(} opa
trovníka proti cit. rozsudku zavrže!, byl P:oto,po~ěva?ž ~le § ,42?t:. ř. 
má právo, podatI od,por, pouze ohzalovany a poneva;dz vYJlmecneprecl
pisy §.§ 282, 283 tr. ř. m právo, p'odatřodpor, vztahovati nelze (Storch II. 
str. 541). 

Čís. 861. 

Bylo.1i hlavní piielíčem odročeno, nelze je konati v dObu původně sta
novenou, třebas odročovací usneseni bylo obžalovanému doručeno až po 
terminu pňvodním, jen když obhájce Se byl· dozvěděl' o odročení před 
původním terminem. . . '. 

(Rozh. ze dne 23. května 1922, Kr I 24Si22\2.) 

Ne j v y ,g š í s o u d jakO' soud zrušovací vyhovél v neveřejném zase .. 
dání zmateční stížnosti Františka R-a 'jakožto otcovského opatrovníka· 
obžalovaného nezl. VáClava R-a dO'rozsudku krajského, jakožto nalézacího 
soudu v Ji'iSíně ze dne 21. prosince 1922, kterýmž nezl. Václav R. byl 
uznán vinným zločinem krádež'e dle §,§ 171, 173, 174 - II c) tr. zák., zrušil 
napadený rozsudek a vrátil věc nalézacímu soudU', by ji znovu prOjednal 
a rozhodl. 

DfJ.vody: 

V této trestn,! věci mčlo se konati hlavní přelíčení dne 21. prosince 
1921, o 4. hod. -o.dpol, bylo však u'sne,sením ze dne 18. prosince 1921 
odloženo ku 30. prosinci 1921 na 11 hod. do.pol. Usnesení. (o doručeno 
bylo obhájci obžalovaného dne 21. prosince 1921 před 3. hod. odpo.1ední 
a obhájce poslal obžalovaného, jakož i jeho za svědka předvolaného bratra 
Františka domů s tím, bY bez předvolání dne 30. prosince 1921 k soudu 
se dostavili. Přes to konalo se patrně následkem nedopatření hlavní líčení 
v uvedené věci dne .21. pros'"ce' 1921 a když obžalovaný, jenž dle proto. 
ko,lu o hlavním pŤelíčení k němu se dostavil bez obhájce, odešel, bylo 
usnesen.o, by se dle § 421 tr. ř. konalo lícení v nep'řítomnosti obža!ova
n,ého. Když -obžalovaný domů se vrátil, bylo mu dornčeno odročující usne
sení dne 22. prosince 1921. Zmateční stížnost, uplatňu'iící proto zmatek 
dle' § 281 čís. 3 tr. ř., jest v práv)1. Obžalovanému byl'" sice obsílka k uve
denému líčení doručena, než odročujícím usnesením byla tato obsílka 
zrušena a' nelze proto za to mlti, že obžalovam,ý byl k tQmuto- přelíčení 
řádné oheslán. Tomu.není.na závadu ta okolnost, že mu odročující usne
sení bylo doručeno. až 22. prosince 1921, poněvadž obhájci jeho dotyčné 
usnesení bylo- dorwčeno včas: a on jím·OI něm hyl vyrozuměni. Ta okolnost, 
že obžalovaný I' Ifčení příšel ." beze všeho vy.s,větlení odešel, nemůže mu 
býti rovněž ku škodě, nebol, pakli soud první "tollce přes o,dro-čení líčeni. 
je předsevzal, nařídH tím líčení nové, k němuž měla býti ku přípravě' pod 
následky zmatečnosti obžalovanému poskytnuta dle § 221 tr. ř. lhůta 



296 

a~poň tříd:onní. r:yly. tudíž provedením líčení v nepřítomností obžalova
neho po.ru~eny predPlsy, §§ 427 oc 221 tr. ř., jichž dlužno šetřiti pod ne
plat;lnstr. Ze t,o bylo ob:-aIovanému ku škodě vychází na jev o z ustano
venI _~ 27~ t.:~ r.: ~le k!~r;~h-g_$"e může m'á-1Lo,bžalovaný --ob.hájcG a tento- Se 
ne~ostavl, hcell>1 OdrOcl!!. Obzalovaný 'Obhájce měl, s,budu okolnost ta bYl 
zn~~ou a n;,měl0. se pr.~to .Hž z toho důvodw, by obžalovaný nebyl n~ 
§sve o!,halobe zkracen, lIcell! konati. Pro tento zmatek byl rozsndek dle 
. ~ zakona ze dne 31. ,prosmce 1877, čís. 3ř. z. pro rok 1878 zrušen a 
lezto se nelze obejíti ,bez opětovného, hlavního přelíčení slušelo uznati 
Jak se stalo. " 

Čís. 862. 

Zloči" veřejného násilí dle § 98 tr. zák. 
Pojem osob, ~,jsoucicb pod ochranou<, toho, komu bylo vyhrožováno. 

(Rcozh. ze dne 21. května 1982, Kr I 419121.) 

,l'! e j.:: y š š ís; o u d j,,;ko soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
tecll! shznost o,bz~lovanych do rozsudku krajského soudu v, Mladé Bole
~lavl ze dne 25. 'linora 1921, jímž byli stěžovMelé uznáni vinnými zlo
cmem veřejného násilí dle § 98 b) tr. zák. 

Důvody: 

__ Rozboru při veřejném rokw zůstaly vyhrazeny důvody zmatečnosti 
c:~. 9 a) a 9 .b) ~' ~81 tr. f. Ani ,v té!očásti nelze však zmateční stížnosti 
pnz~all 'Op;avnell!. Po skutkové s,tránce zjišfuje nalézací soud, že ve 
d.vo,re y. 'byvalo zvykem a bylo I v roce 1920 dobývání řipy prováděno 
hm ,zPusobem, .ž~ chu~ši ~id.z .0kOlí dobývalřípu za to, že si mohl odnésti 
chmst: ~a~r,~h ce:r;u~ deln:ku, ;r,e dvoře samém zaměstnanÝch, nebylo 
k dO~yV~m npy nzm!n". Dale bere soud za pmkázáno, že dělníci dvorští 
doma~alr .se zaměstnání při dobývání Hpy a že dne 24. září 1920 žádali 
prostred~lctvím svého d!Ů;rěmíka; oMalovaného R-a, správce dvora O-a, 
bY, d? te dob!, d.o~lld namezdll! spor nebude vyrovnán, zastavil práci 
lIdI, np~ doby.;'aJlclch; Správce však nevyhověl. Téhož dne odpoledne 
doslta'~lh se obzalovam R. a S-ová v průvodu skoro veškerých dělníků a 
cle?~ta!ník~ ku jmeno:-anému správci a vyzývall ho: opětně, by zastavil 
pracl :epars~ou", :K'dyz t~ .odmítl, zvolala S-ová, že si to' 'll'dělají tedy 
samI, ~e c~rastarum wzblÍ1 palice, a R. volal, že je půjdou vyhnat,jest-Ii 
O. chra,stocr; neodstraní, že je odstraní on;' V tomto skutkovém ději shle
dal nalez~cl sou~ skutkovou povahu z].o,činu vydírání dle § 98 b) tr. zák. 
a posltavII se pn tom na rozdíl od obžaloby na stanovisko že nebylo 
V~hrožováno správci O-ovl nějakým zlem, ~směřujícím proti 'jeho osobě 
nYbrž. že bylo vyhmžovállO ublížením na těle Hdem udrvora zaměstna~ 
ným: Jež nalézací soud pokládá za .osoby jsoucí, p.od správcovou ochranou. 
r:rotl. tomut? před~?kladu brojí zmateční stížnost Obžalovaných, dovo
lavallc se duvodUl CIS. 9 a) § 281 tr. ř. Namítá v podstatě, že dotyčné 
osoby zcela přechodně a' vyjimečně ,pracovaly II dvora zachrá,," že 
nebyly vŮlbec~ stálými dělníky u dvora, nebyly ani' k němu ani ku správci 
O-OVl ve S'luzebmm ,poměru, že to byly osoby úplně ci7', malorolníci a 
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domkaři z cizí Gbce, kteřl neměli od dvora platu, nýbrž ;,ypomáhali pou::,e 
I rás! přechodně, mnohdy i pouze na leden den. Shznost lest bezdu

za d
c ~ Zákon pokládá v poslední věte§ 98 b) tr. zák. za newzhodno, 

vo na. . h ,. • b t' . h 
~L---="'řnh,_H· zIn, jÍmž hra ženo, proh {) raze-nem'll samemu, ne o pro 1 je o 

ďnč neb příbuzným a ne b o ]'l r o ti j in Ý m o s o b á m, pod jeli o 
ro ~ ra n II P o s t a ven Ý m. Již tento výpočet .sám nasvědčuje úmyslu 
~á~o,"odárcovu, poskytnmAi ().chranu ~ákona co. n,ejširšímu ~I~ullll; ~sob, 
jsoucích v určitém ,poměru k napad~nhemll. Vys':'hltla~? kZ rhozs!:bovam tto
h t PDměru od' užš]:·o kruhu rodinne o na rozsa e]Sl ru pn ~zens- va 
a o kOonečně vůbec na ",soby, stojící pod oc~ranou napadené!lO. V tomto 

hl du nerozlišuje zákon ani co do povahy teto ochrany, totlZ do toho, na 
°ak~m podkl"du sp.oČívá, zda' na právním či jen na faktickém, aniž stanoví 
lodmínkyneb omezení co se týče trvání této o,chrany. ne~ oSCIb, na. něž 
~ vztahui'e. Zmateční stížnost odv.olává se na podporu sveho stanOVIska 
~~ngerova "Strafrecht«, kde se na straně 256 při výkladu §: 98 b). tr. 
zák. praví: »Mit den Worten« »tn Schu~z gestellte ~~ľsonen« »wlr~! mcht 
ur das rechtliche Schutzverhiiltnis zwťschen Vormundern und Mundeln, 

Wahleltern und Klndem, "O'ndem auch ein tatsiichliches Schutzverhiiltnis 
verstandenl, wie solehe,s, zum Beispid besteht zwischen einem Kinde und 
demjenigen, dem es auf einem Spaziergange, au! einer Reise, anvertr3;lt 
worden 1st«. Tato úvaha ,potvrzuje však správnnst stanOVIska soudu na
lézacího a odnímá zcela půdu cné argume·ntaci' stížnosti. Je nepochopi
telno, jak stížnosrr může z citované statidovowvati, že osobami, stojícími 
pod o.chranoUl napadeného, míněni jsou p,ouze poručenci a schovanci, když 
pfec se tam výslovně zdúrazňuje, že pod slovy žÓ'kona nelze rozuměti jen 
právní poměr ochranný mezi pornčníky ,a poručenci, adoptanty a adopto
vanými, nýbrž také ryze faktický .poměr ochranný. N alézací soud posoudil 
proto věc právnicky správně poznav, že chrástaří byli lidmi, stojícími pod 
ochranou správce dvora O-a, z t"h.o důvodu, že tento jako zaměstnavatel. 
pokucl ,'" tÝče jako jehO' zástupce, byl odpověden nejen za jejich práci, 
nýbrž ta'ké za jejich osobní' bezpe.čnosl. Po dobu vykonávání zjednané 
práce trval proto oehranný llon~ěr O-ÚIV k dělníkům, bez ohledu na. to, 
byli-jl titG zamě'stnáni přl Ipráci jen nabodile, přechodně: neb výjimečně, 
byli-li vůči správci dvoru osúbami cizími či n&oli, poněv'adž zákon v tomto 
směru nečiní žádného mzdílu. Důvod zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř., 
v uvedeném směru uplatňO'vaný, není pr·oto· dán. 

Čís. 863. 

V tom, že přes obhájcův. odpor bylo při hlavním p'řellčeIÚ přečteno 
četnické trestni oznámení, není zmat"čnosti ani dle čís. 3 ani dle ,č's. 5 
§ 344 tr. ř. , 

I( dokonáni zločinu dle § 1~27 tr, zák. není třeba pohlavrullo spojení 
ani ukončené sonlože. . 

(RozlI~ zectne 27. květnal922, Kr I 1189121.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako so.ud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost o·bžalovaného do rozsuctku porotn1ho sondu přl krajském 
soudu v Hradel Králové ze dne 17. května 1921, jímž bYl stěžovatel uznán 
vinným zločinem ná"ilného smilstva dle § 127 tr. zák, mimo. jiné z těchto • 
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důvodů; 

, , Zmaječ~í stížnos.t ,upl,atňuje., dŮVOfY zmatečnosti CIS. 3, 5, 10 a), II 
§" 344-Jr.-L-Z""'.tecní-d-uvod-6I~,-&--"-Ii--344tr; ř. spatřuje Vtom že b I 
při hlavní~ přelí~en,i přes ,odpor ~bhájce obžalovaného přečten 'posled~i 
od~tavec ~etllIc:keho trestmho oznameni, v němž se prohlašuje obhajoba 
obzalovaneho, ze Jednal v nepří'četnosti, bez bli'žšího odůvodnění za ne
p:av-dl'::.ou. Stížnost -má za to~ že mezitimním usnesením soudním, vYda
n,ym. pres odpor obhájcův, byl zároveň obžalovaný zkrácen v právu 
obhajoby, poněvadž nedoložené a nepravdivé tvrzení trestního udáni pů
s5',bllo na ,porotce dOjmem nepříznivým a pr,o obžalovaného škodlivým 
(CIS",5,§u 344!r. ř.). Avšak stížnost přehlíží, že dle čís. 3 '§u 344 tr. ř.jest 
z~~zan~ pod zmatečností předčítati při hlavním přelíčení spisy o zma
te.cnlch IIkonech přípravného vyhledávání a vyšetřování; za takové lze 
~sak pokládati vzhledem k ustanovení §§ 88 a 97 tr. ř. pouze jednání vv
setřovací, s,padající do -oboru s-oudcovské činnosti, tedy protokoly o v~
sl.e-c~u svědků a znalců, o místním ohledání a domovní prohlídce.Č;t_ 
m~~e ~trestt:Ií 'oznámiení -není soudním úkonem vyšetřoyacím a nemůže tedy 
b::'1I ukonem zmatečným,není zde proto předpokladu pro uplatňování 
dnv'odu .zmatečnosti dle 'čís,. 3 ~'1I 344 tr. ř. Také o zkrácení práv obha
Joby obzalovaného nemůže býti řeči. Především nebyly mezitímním soud
ním usnesením p.orušeny ani zálkon ,ani: zálsady řízení, j:irchž .š:etřiti káže 
podst~ta ~ízenl, zabezpečwjícího trestní stihánía obhajobu; zás,acta pravdy 
mat~nelm, ,u~naná v §§3,206 a; 232 tr. ř.,platn,U pro řízení pomtní (§ 311 
tr. r.), uklada naopak soudu, aby p,řihlí'žel pokud se týče předl,ožil po
rotcům, kteří rczhoducrí o otázce viny, stejně pečlivě okolnosti sloužící 
k u'svědčení obžalovaného jako k jebo obhájení. Bylo fudíž neje; právem 
nýbrž přímo ,povinností soudu porotního, s'eznámiti porotce s veškerý~ 
materiálem průvodním ,a vývodním. Přečtení četnického oznámení, obža
lovanémr! nepříznivého, odpovídalo ustanovení zákona a vytknuté zásadě 
řízení. Výtka s!tlžnosti, že jím byJř porotci jednostranně' informování' je 
:?Ocela lichá, uváží-ll se, že soud konal šetřeni o duševním stavU' obfulo. 
vaného a vyslechlo něm znaloe, jejichž nález a posudek byl při hlavním 
přelíčení přečten a že soudní znalcl mimo to poda!; ještě ústně při hlavním 
p'řelfčení posudek o duševním stavu obžalovaného .. 

Rovněž neodůvodněna jest zmateční stížnost, pokud s hlediska důvodu 
zmatečnosti čÍS;. 11 §-u344 tr. ř. dovozuje, že čin obžalovaného, spáchaný 
na Marii M-ové, mě! býti .podřaděn pod ustanovení § 128 tr. zák., nikoliv 
§ 127 tr. zák., a to proto, že dle výfO'ku soudn,ích lékařů Mar:!e M-o,vá 
nebyla deflorována, takže nelze mluviti o tom, že s ní obžalovaný mimo
manželsky sowl,ožil. Avšak při věoném pře:?Okoutnání rozsudku jest soud 
zrušovací vá!zán skutkO'vým zlištěním prvého soudu. Zde zjistili pomtci, 
odpověděvše 8 hlasy kladně ke druhé hlavní o'tázce, že obžalovaný před. 
sevzal ilO třikráte mimomanžeIskou sou1ož s Marií M-ovou,která nedo
konala j,eště 14. roku svého věku. Toto jednání naplňUje skutkovou pod.
statu zločinu dle druhého případu § 127 tr. zák. nikoli zlačin zprznění dle 
§ 128 tr. zák., který předpokládá jakékoliv pohlavní zneu~jtí osoby, která 
Je mladší než 14 let nebo je ve stavu bezbranném anebo bezvědomí, 
vyjímajíc p r á v ě pře cl s e v z a t o u (p o d n ,i k nu t a u) s o u I o ž. 
K VÝvodům stížno,sti budiž podotknnto, že k dokonání zločinu dle § 127 
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tr. zák. stačí již, poněvadž zde jde o dívku nedospělou,. samo podni~nutí 
soulože (arg. § 1~7 tr. zák; s,lova "untemommene Belschla!,,), amz by 

třeba spojem pohlavmho ~ cOIlJUnctIO membľO'rum ~ nebo do
~_c -~--ťOi~i:E:KonS'llIna,oe soul-ože (eiaculatio seminis). Z toho následuje, že tento 

zločin může býti dokonán i na ženské osobě.,kte-rá nenído,sud deilorována. 

Čls. 864, 

Zločin veřejného násilí dle II 98 lit. b) tr. zák. . 
Lhostejno, že pohrůžka uveřejněním závadných činů nevyvolala v osobě, 

jíž bylO vyhrožováno, obavy, byla-Ii objektivně způsobilá sníiiti dobrou 
pověst toho, jemuž bylo vyhrožováno. . 

(Rozh. ze dne 27. května 1922, K:r II 825 121.) 

N e j v. Y š š í s o II d jako soud zrušovad za vrhl po ústním -líčení zma
teční stížn-ost obžalované de. rozsudku krajského soudu v Mor. Ostravě 
ze dne 30. září 1921, jímž' byla stěžovaielka uznána vinnou zločinem 
dle !§ 98 lit. b) tr. zák. 

Důvady; 

Stížnost ,obžalované dovozuje dle čís; 9 lit. a) §u 281 tr. ř., že vy
hrůžka, o niž jde, byla n'ezpůsobHou, vzbudi:tt důvodnou 'obavu:. jelikož 
Gsoba jíž bylo vyhrožováno, prohlásila, že vyhrůžka na ni nIlak ne
účink~vala a že dále žádné noviny nebyly,by uveřejnily obvinění, jehož 
uveřejnění:n bylo vyhrožováno, jelikož v případěll'veřejnění nikdo nebyl 
by uvěřil tvrzení, že adv'okát sváděl ku krá,deži v budově soudní. Možno 
ponechati stranou, že stížn.ost cliuje jak obsah vyhrůžky, tak i obsah 
výpovědi osoby jíž bylo vybrožováno nepřesně a nesprávně. Nehrozilo 
se v Listu pouze' uveřejněním zprávy, že Dr. tl. sváděl ku kr'ádeži v bu
dově- soudní nýbrž »vydáníml jmén'a jehú -veřejnosti« a -to ve spojení 
s výtkou, ž~ Dr. tl. súčaslňuje se na záležitostech nekalých a jednáních 
protizákonných ba že přímo připravuje podnět a návrhy, jakož i plány 
k pwvedení jich, na př. v případě novojí'čínském, kde jde o sumU' tří .mi
lionů průkazy o tom že mají p,isatelé po ruce. Svědek Dr. li. pak ovsem 
udal' že při čtení výhrílžnébo listu hlasitě se rozesmál a že smál se listu 

. a n;bral jej vážně; než sám svědek udává dále; že si po informaci poli
cejním ředitelem uv,Momil vážnost situace, ji'ž až do té doby pokláial 
za směšnu. Vývody stížnosti jsou však také jinak pochybeny. Skutková 
podstata zločinu vydírání nevyhled'ává, a,by účinek, jemuž zákon čelí, 
sk~tečně nastal t. j. aby vůle dsoby, jÍž bylo vyhrožováno, brala Se pod 
nátlakem .p'Ůhr~2jky směrem, páchatelem chtěným, nýbrž přdpok.láďá 
pouze způsobilost pohrůžky, vzbuditi důvodnou obavu-. Jako' hledIska, 
z nichž dlu'žno posuzovati ,zda jest tato způsobilost dána, vytyčuje zákon 
mimo o,sllbní povahu toho', komu vyhrožováno, okolnosti a- důležitost zla. 
Nezáleží tedy na tom, že pohrůžka nevyVolala v osobě, jíž bylo vyhro
žováno obavy ježto tato jest neohroženou nebo z jiných zvláštních 
příčin ~sobních: Rozhodným je naop,ak, jak soud prvé stolice právem do
vozuje, zda měl Dr. tl. p'ř] nepředpoiatém uvážení všech o~ol~ostí příč~nu 
k domněnce, že skutečně nastane zlo" jímž mu bylo vyhrozovano. Po teto _" 



'"'vu 

stránce zjišťuje pak nalézací soud, že Dr. Ii. nevěděl, od koho výhrůžný 
list p'Cchází, a že pomúyv době, o niž jde, byly v M. takové, že s,edalo 
lehce zaříditi, ahy věc byla uveřejněna; není pak stížnosti dovoleno, aby 
brala toto zjištění, jehož vadnosti ve smyslu čís. 5 § 281 tr. ř. ani netvrdí, 
v pochy.bn&s-t---Bpa~"ťz.G"nfm;--ž-e--by----se -nebyl---na-šel -čas-op-is, který 
by byl uveřejnH nařčení tak absurdní. Nelze konečnč také přisvědčiti stíž
nosti, dovozuje-li, že zpráva, o niž jde, totiž že advokát sváděl ku krádeži -
v soU'duí budově, byla by vyvolala u každ!ého poněkud soudného čtenáře 
ihned dojem, že jde o děj vymyšlen:ý neb o nejapný žert ,a že sotva by 
se našel člověk vážný,který by uvěřil', že osoba" konající povolání aka
demické, bude tak hloupá, aby se pokusila o ukradení mmon{)vého, obnosu 
v soudní budově. Nehledě k temu, že z výhrůžruého listu nepodává' se 
přesně a nutně právě {men O'bsah uveřejnění,_ jejž uplatňuje stížnostt, je 
vedle čtenářú vážuých a soudných dosti čtenářů, kteří ze záliby po sen
saci a klevetách věří též odvážným, méně věrohodným pomluvám a roz
šiřUjÍ je, což alespoň přechodně může pnškozovali pověst osoby nařčené 
a otřásati důvěrou> občanstva v ryzost, řádnost a poctivost této osoby. 
Tomu, že s tímto účinkem bylo počilati i v tomto případě, nasvědčuje 
udání svědka Dra tl-a, že svědek P. mu radil, aby odevzdal vyděračný 
dopis polidi, že si dodatečně uvěď{)mi:! vážnost celé situa'ce, na sta vší 
udáním A-ové, že Dr. tl. ji poučil o příležitm·ti ku krádeži a nakreslil jí. 
případný nástin, a že svědek informoval o celé záležitosti sekretáře své 
politické strany, zmíněného svědka P-a, by se uvaroval výtky, že tají 
událost, která je s to, poškozov.ati vážno'st této strany.. Právem proto' 
nalézací soud shledal ve sdělení věci veřejnosti ublížení na cti, a zlo tak 
důležité, aby vzbudilo obavy v osobě, jíž takto bylo vyhrožováno. 

Čls. 865. 

Nedostatečný důchod invalidtiv není ještě di'tvodem beztrestnosti dle 
§ 2 lit. g) tr. zák. 

(Ro,zh. ze dne 29. května 1922, Kr II 797 121.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud Zf'ušovací vyhověl po ůstním líčení 
zmateční stížnosti státního zastarpitelství dD rozsudku lichevního soudu 
při krajském soudu v Novém Ji'ČÍně ze dne 27. prosince 1920, jímž byl 
obžalovaný Sj}'roštěn dle § 259 čís. 3 tr. ř. z 'obžaloby pro přečin řetězcr 
vého chchodu dle § 11 čís. 4 a pro přestupek předra.žování dle prvého 
odstavce § 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z.a n., zrušil na
padený razs·udek a vrátH vč'c prvému soudu, by ji znovu projednal a 
rozhodl. 

Důvody: 

Napadeným rozsudlkemby1 obžalovaný spraštěn z .obžaloby z důvodu 
§ 2 lit. g) lL zák. Výrok ten nalézací soud odůvodnil tím, že obža10'va
némU' scházejí tři pmslřední prsty pravé ruky, že proto uvěřiti jest jeho 
udánf ,že ,bez své viny nemohl najíti zaměstnání, dále, že měsíční inva
lidní důchod 25 K obžalovanémU! na výživu a ostatní zaopatřování na
pr'Osto nestačil a že tedy obžalovaný dal se ku tres,tným činům strhnouti 

.. ~,,' .' ,'," é rady kterak by si mohl opatřiti prostředky 
tísní nelvyssl, ?eveda SI Jdlt; mate'c~nl' s,tUno'st veřejného obžalob ce tento 

,~. ~ Pr0vem napa a z' 'd" 
ku vyZlve, " .. 9 rt ),~u 281 tr. ř. jako právně mylny, ovo,:uJ;c; 
výrok je~nak dle Cl;;. í~: ~o:dem uvedené, poukazují jen ~ p~tehCUJiCI 
že skulecnostI , nalezac, d k dle črs. 5 §u 281 tr. ř. jako neuplny. POlem 

--,j'Koinvsh-bídY 2..llonze, je na I ' ~ 2 lit g) tr zák. předpokládá tak 
I 'h donucem ve smys u ;J, • • • • k' h 

neodolate?e o bíd že tím život pachatele neb osob jemu bhz yc 
vdikc}lI mlru nouze a tl':' ohrožen takže není s to, by se vymknul vlivu 

, jest přímo a nevyhnu e n~e . h uo'le že tedy mu nezbyl jiný prostředek, 
, "nouze na smet Je o, v , 'h kt·' 

této tIsmcI . ." hl dem než aby se dopustil činu trestne o, o Cly 
hY ušel trýznI Zmlr~n\, s~uteČnostmi. nalézacím soudem uvedenými, zjod
ideo Tento stav nez ! 1 t d' hodu a 'vada na pravé ruce poukazují powze 
nán ne~í. ~edost~t~,c~o~, 'k U~emožnosti, ,opatřiti si, čehož tře'ba p:o Jívo!} 
k nOUZI obzalovaneh " pI'ac'I t~ez~~sí Nezáleží na tom, zdali obza\ovany 

, b 'yklou a zejmena " . ' .. , h 
pracI o , ..' d .. 'ho Vy' chodis!," ze své nouze; vždyť se po JIllYC 
. 'děl jllle ra y, Jme R h d' . '1 Sl nevc ., ť b'd' mch1 otázati jiných osob. oz o nym je n,-
způsobech, u~Iknou 1, ~~' dostatečnost! ren-ty a nezaměstnaností ohro
~pak, zd,:. obz:,lobv~n;'Os~eg:ě, dále zda obžalovaný skut,:čně ",:yčerpal 
z~n na zIv~ote t' e p '!řiti si životní potřeby způsobem b~z,restnym: zda 
vseeky mozno; 1,. opa t kovém s hlediska trestního zakona nezavad
zejména, mame ~~tral po ~a vúle' obžalovaného po vyčerpání a selh5ní 

, ,n~m zp:,s~bU vt~v~:s: ~ezzáva.ct!ných nemohla odolati ylivu no.u~e" jej 
,vsech ]lU,ch ;'c ~,l k na1ézací soud _ jak s.tÍžnos!pravem vytyka -
tísruící. Po stran~e ep,: b'a:lovaný je s,vobodný a má tedy rentll jen 

. opomenul :kutefnosJ\:e,,~uz ve stavu p,odnapHém, což nasvědČUje t'Dmu, 
pro sebe, ze b~ v (} e?l nenaléhavé že utrpěl úraz již v roku 1911, 
že vydává pemze na pot:ehy ',I t u'h~j'il život jinak, než pácháním 

~ k u']e 'k tomu zel'O VIce e ~ t .. • co-z pou az ' . kt' 'de a že si obžalova'ný zames l1am 
. trestných činů toho druh~, t ery 1 no'uze a bída jeho nebyly tísnivé. 

nehledá, což poukazu!':, ~.ohlU~n~~ přelíčení na jevo' vyšlé, jakož i další 
Tyto skutečnostI, vesmes J?r1". a t· ě ve ,volečné domácnosti s rodiči 
skuteenost, že obžalovan,:, ~l]e pa.rn nuzn~· m<l'hou podporovati, nejsou 
a somozenci, kteří ho zalls~e, b7ť lenb I-Ii t~ stav neodolatelného dOl1U
bez významu pro, posouzem otazkYt~ y, Op~menutí těchto skutečnosti 
cení ve správném smyslU' sh?r~ v~ cenen:,iézacího soudu který vychází 
v rozhc>dovacích d~V?d~~h ClUI vrro~oj~n důvodu bezt;estnosti dle § 2 
z nesprávného POUdZlth za, cn

l 
aym' co co

o 
do S'kutečností rozhodujících. 

lit. g) tr. zak., na· o ne,up n 

ČÍl;. 866. 

. ~ t v atel~m k ochraně lesa 
Zřízenec, ustanovený soukromym zam~~ n:eprve vzetím do přísahy 

a mysIívost,i, nabýv~ ,och,rany !iu 68 ~~t:~uie se pouze na obvoll úřadu, 
okresuím úřadem pohtIckym. Oc~ra~a T tohoto obvodu býti omezena 
jenž ho do přísahy vzal, ba múze I uvm r 
vytčením hranic dohlédacíhO okrsku. 

(Rozh. ~e dn~ 30. května 1922, Rv I 472/22.) 

. k . d ~ovací vyhověl v neveřejném za-
Ne j v y Š š í SsOt'luz~_ndoslt·~I· °O·.bsz~Oalu~va.z~;~o do rozsudku krajského jakožto, 

sedán1 zmateční . 



uaté,zadho ~oudu ",::, Písku ze dne 15. února 1922, pokud jím byl stěžovatel 
uzna,n vmn>:m zlocmeu: nazriačeným v § 81 tL zák. a přestupkem §- 312 
tf. ~ak., zrusrl napadeny rozsu-d_ek a vrátH věc prvému soudu by j:i! zn 
projednal a mzhodl. ' , OVll 

Dův~dy: 

So~d nalóza,cí _ vycházel z předpokladu, že svědek Vojtě-ch P. bYl 
~ dobe a na mIste ClU u' oproti oMalovanému Václavu B, osobou n,azw
cenou v § ~ tL zák. jako-žto hajný, obdržev dekret od hejtmanství v Písku 
ze ~ne 26. cervna 1919, když byl vzat do přísahy služební tamtéž d" 
24 .. <:,ervna 1919. Obžalovaný hájil se námitkou, že ochrana § 68 tr :]e 
VOJt h P . ., I - I . za <. ec u -OVl nepns use a, poněvadž místo, kde výstup se stal lež' 
v obyodu heJtmans,tví prachatického, nlkoli píseckého a že revír v'něm'! 
hamy P. proti obžalovanému zakwčil, náleží k panství petrodv~rském: 
mkol, k pans~ví pmt!vínské~lI, pro jehož dohlédací obvod P. byl pr~ 
ochrannou ~luzhu, !esm a mysh::eck?u hejtmanstvím píseckým vzat do pří
sahy a leglŤlmovan. Soud nalezacl pokládá tuto námitkU' za lichou. vy
cházej~ z náhledu, že ,elekret hajného P-a nepozbyl platnosti tím Že P 
byl svym z:,městnavatelem: jemuž náleží také revír oborský, pře i o ž e ~ 
z lesm sIuzby obvodu hejtmanství píseckého do sousední lesn-í služhy , 
v o:bvo~u hejtmanství prachatic'kého, tedy z o-ddHu do oddílu téhož pan_o 
stv,l. Pravem vytýká tu zmateční stížnost rozsudku předev,;'ím nedostatek 
oduvodnění pro výrok, že P. byl přeložen z oddílu do oddílu téhož panství 
zatížený dále neúplností, poněvadž rozsudek neuvážil výpovědi svědk~ 
Otakara :r-a, dle níž hajný P. má na starostI revír oborský, jenž p-atří 
k panstvl petrodvorskému, ani obsahll přečteného hájenského dekretu 
shora uvedenéh?, jímž okresní hejtmanství potvrzuje V{]jtěchu P-ovi, ž~ 
Jalko us1anoveny zřízenec panství protivínského pro ochrannou službu 
le_~ní a mysliveckou v dohlédacímobvod!u panství protivínského složil 
~ns~hu, predepsanou' ministerským nařízením ze dne 2. ledna 1853, čís. 4 
~. zak., pokud se tý,č.e ze dne I. července 1857, čís. 124 ř. zák, mísledkem 
cehož se s-o,učasně. vydaným dekretem pro ochrannou službu lesní a my
:hveckou leglÍlmuJe. Tyto formální' vady rozS'll'dku jsou závažny a činí 
jej, zu:ate,čným s hlediska čÍs. 5 § 281 tr. ř., poněv'adž shora již d·otčený 
p:avll!n~hl:d soudu nalézadho je mylný, V Cechách, kde není zemského 

_ ~akona, lenz by uprav{)val zřízení a přísežné zaslíbení veřejné stráže 
jednotně pro veškerá odvětví zemědělství (jako je tomu na Moravě dle 
ze'J:ské~o zák-o.na čís. 53 ze dne I. května 1896, kde arci výslovně je 
v Sl 7 rečenu, že pTáv veřejné s;tráže, nabytých potvrzením a: vz-etím 
do přísahy pro ochranll' zemědělství, nepozbývá se ani změnou v osobě 
~::mě.:tnavatelově, ani ustanovením pro jiný obvod ochranný), a kdie zákon 
nssky ze dne 16 .. června' 1872, čís. 84 ř. zák. o právním postavení stráže 
usta~ovené ~a ochranu jednotlivých odvětví zemědělství, působí na zá~ 
klade zemskeho zá!k{]na čís. 76 ze <lne 12. října 1875 jen v oboru ochrany 
kultury po1ní, směrodatny jsou pro posouzení právních předpoklad~ 
-o~hrany dle § 68, tr'. zák, jd~-li o o·sobu ustanovenou k ochraně lesa a mY
shvo-str, vedle zasad ohecnych a ustanovení zákona lesního pfedpisy na
řízení ministerstev vuitra a spravedlnosti ze dne 1. července 1857, čís. 124 

ř. zák., jež odkazwjí k předpisům§§ 53 a 54 zákona lesního ze dne 3. pro
since 1852, čís. 250 ř. zák. ,a- k ustanovením nařízení ministerstva vnitra 
a spravedlnosti ze dne 2. ledna 1854, čís. " ř.zák. o zřizování a příseiném 
zaslib ování pers,onálu pro ochranu myslivosti. § 3po·sleze uvedeného 

!---~,,""f,,-pn-í-' -minišťerského. propůjčujc ,personálu, vzatému do přísahy pro 
cchrannou s-lužbu lesní a mysliveckou nebo jen pro tuto (stejně jako usta
noveno v § 53 zá'kona lesního ohle,dně personálu, vzatého do příSa'hy pro 
ochrannou službu les;ní), v dotyčné slU'žběpovahu stráže veřejné, s právy, 
příslušejícími dle zákonů vrchno.stenským osobám a civilním strážím na
značeným v § 68 tr. zák. Podmínkou ochrany §- 68 tr. zák. je tedy přede
vším při personálu, ustanoveném -k ochraně lesa a myslivosti zaměstna
vatelem soukrorriSrm, k žádosti zaměstnavatelově (§ 52 zák. lés., '§ 1 cit. 
nařízení čís. 4 ex 1854) okresní politickou s]lrávou za p(}dmínek a dle 
předpiSŮ cit. nařízení čís. 124 ex 1857 předsevzaté vzetí dotyčného zří
zence do pi'ísahy. Přísaha vykon-ává se pm ochranu leSa" dle formuláře 
sepsaného' v příloze A. § 52 lesního' zákona. Dle něho pří.sahá zřízenec, že 
lesní majetek, och ran ě je -h o s věř e n ý, vždy s největší bedlivostí 
a věrností hud~ hl1da'tia ochraňovati .... a že vždy náležitě vydá počet 
z e st ",t k u, j em u s věř e n é h o. Podobně zní přísetní formule pro 
personál myslivecký, Teprve vzetím do přísahy dostává se zřízenci pro 
ochranu lesa a myslí-vesti aulorisace mocí státní, aby, šetře zájmů svého 
zaměstnavatele, sloužil také z;jmům veřejným na ochraně' lesa i mysli
vosti, a spolu vzhledem na jeho službu těmto veřejným zájmům, zračícím 
se v zákonné úpravě hospodaření lesního i vykonu práv myslivosti, 
i zvláštní o-chrany, pokud zřízenec vykonává vrchnostenský příkaz, nebo 
svůj úřad nebo svou službu. Ovšem, úkon vrchnostenský je jednáním, 
plynoucím z kompetence, k výkonu p,říkazu vrchnostenského a kn zří
zení podmínek zmíněné ochrany -osoby, vrchnostenský p,řík3Z nebo službu 
v zájmu veřejném vyko'návající, nálež,Í věcná a místní pHsI·U'šnost zří
zencova, jenž v tomto. ohledu je na roveň veřejnému úředníku. Poněvadž 
zmíněné autorisac'e ; ochrany nabývá zřízellfc služby lesní a myslivecké 
vzetím svým do přísahy okresním úřadem poJiiji.ckým, je patrno, že může 
mu tato ochrana nýti prop-ůjčena jen pro -obvod příslušnosti ~ půsohnosti 
toho okresního úřadn politického,. jenŽ zřízence do přísahy a slibn vzal, 
ba že může i uvnitř tohoto obvodu býti omezena vytčením místnkh hra
nIc . dohlédacího -okr~,ku. Proto taiké ministerstvo orby, dowzuměvši se 
s ministerstvem vnitra, výnosem ze dne 25. ledna 1883, čís. 12.188 ex1885, 
po,učilo místodržitelství ve Vídni v otázce působnosti přísah, složených 
personálem mysliveckým, přl přeložení do revírů jiných, ležících v jiném 
okrese politickém, v ten smysl, že účinnost vzetí do přísahy může se 
vztahovati pouze na území, pro.které majitel honitby ·orgán dozorčí U5\a
novil a politickému úřadu ohlásil, a že, cmezi1l-li při tom majitel honitby 
ustanovení ·orgánu dozor'čího na některý ze svých revírů, bude při př;
ložení orgánů do revírů jiných i teh-dá nutno znova orgán dozorčí vzíti 
do přísahy, leží-Ii nový okrsek dozorčí v tomtéž politickém okresu, Jsou-li 
tedy správna shora dotčená skutková tvrzení -obžalované!to a zmateč.ní 
stížnosti, o čemž rozsudek zjištění necbsahuje, nepožíval VOjtěch P. v době 
a na místě výstupu ochrany §: 68 tr. zák. a nebyl způsobilým předmětem 
veřejného násilí ve smys,lu § 81 tr. zák. alIi: přestupku §- 312 tr. zák. 
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Čís. 867. 

l?,ředražování (cis. nařízení ze <hle 24. března 1917, čís. 131 ř. 
P~etichy pokoutným obchodem s kožemi pO účínnosti vládního 

zení ze dne Z3. září 1919, ť"iS-:-523s~Z:·:in. , ............. m .•. m. 

Ztráta práva volebního '(zákon ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 sb. z. a 11.). 
Postup nalézacího soudu, jde-li o druhé odsonzeni pro přečin 

přestupek a nebylo-li ,y předcházejicim rozsudku prohlášeno. že Slíllteld 
byl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných. ' 

<Rozh. ze dne 1. června 1922, Kr I 180;2L) 

Ne j v y Š š í s () u d jakv soud zrwšovací ?avrhl po ústním líčení 
teční siížnost obžalovaného do rozsudku lichevního soudu přist~;~~;;~~~ 
trestním soudě v Praze ze dne 25. října 1920, pokud jím byl 
umán vinným přečinem dle § 23 čís, 4 a přestupkem dle § 20 odstave 
prvý ds. nař. ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák., vyhověl však v ne 
veřejném zasedání odvolání obžalovaného do výroku o ztrátě práva 
lebního potud, že výrok ten zrušil a uložil nalézacímu soudU', by, nr,nv,O.ň, , 
potřebné šetření, v tomto směru znovu rozhodl - mimo jiné z těchto· 

důvodů: 

Námitkou,zařaděnou v rámec oněch vývodů, jimiž formálně uplat
ňován je domnělý důvod zmatku. dle čís. 5 § 281 tL ř., dovolává se stíž
nost ve skutečnos,!i hmotněprávního důvodu zmatečno,st\ dle čís. 9 a). 
Stížuost odporuje totiž rozsudkovéml1zjištění, dle něhož obchod svrško
vými kožemi nebyl ve smyshTI nařízení, v rozhodné době platných, vol
ným; činí tak poukazem k nařízení vlády republiky Ceskoslovenské ze 
dne 23. září 1919, čís. 523 sb. z. a n., jehož § 1 arci stanoví, že ,e výroba 
a obchOd kožemi a obuví uvolňuje. Nařízení nabylo účinnosti dle § 14 
dnem vyhlášení, tudíž dnem 30. září 1919. Jako doba, v níž spáchány 
byly trestné činy, uvádí se v rozsudkovém výroku podzilll roku 1919, 
v rozhodovacích důvwlech "jišťuie se pouze, že stěžovatel prodal kůže 
jednak dne 14. listopadu 1919, jednak o ně·co později; doba, kdy druhý 
obžalovaný Mikuláš P. odevzda'l kůže stěžovateli s poukazem, aby je dále 
proďal, není' ani v rozhodovacích důvodéch rozsudku přesn.ěji urČena. 
Dlužno však vzhledem k oněm rozsudkovým zjištěním míti za to, že 
trestná činnost stěžovatelova spadá opravdu již do' doby účinnosti oiln. 
vaného vládního nařízení. Přes to dlužno námitku označiti jako právně 
bezpodstatnoon. Stížnost totiž zamlčuje; že §em 1 vládního nařízení byl 
sice mimo jiné i obchcd kožemi uvolněn, že se však tak stalo, jak Se . 
v témž § stanoví, až na případy, upravené pro přechodnou dobu dalšim; 
ustanoveními vládního nařízení. Tato ustanovení zmimenájí však pro OTU 

přechodnou· dobu, do které. spadá i trestná činnost stěžov8'telova, tak da
lekosáhloe' úpravu a, jak lze právem říci, tak závažné ·omezení výroby 
i prodeje koží, že o skutečném a naprostém uvolnění ji'Ch pro onu dobu 
přechodnoú' ani zdaleka řeči býti nemůže. V § 2 vládního nařízení ukládá 
se československé komisi pro kůže a usne mimo Hné, aby zjistiia \"ešk,,.é 
zásoby surových ko,ží a usní hovězí,ch, telecích a kc.ňských. Každý držitel 
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těchto koží a us,ruí je dle té~ož § pov~nen, nejdéle, do 8 ?,ní po .;,yhláJen~ 
nařízení oznámiti jmeno;:ane, komIsI za:o!'Yk .svuroVYChvkOZfl .a usm'kKtoz~ml 
usněmi ve smyslu nanzem :e r?ZUmeJl ~'ze a .usne,_ ~~ . J~OU!IV -e:em: 

a 3.,-ýr-Dby. Dle § 3 mela Jmen-ovana ko,mrse urcltl;-]ake -muozstvl 
každý jednotlivý Íl1aj~te! koží, usní (a 0vbuvi) povi!'en jest odvé,s,ti mi:l~-

t· stvu pro zásobovam lIdu, § 4 pak p'redplsule, ze osoby, mallCl v za-
s er (b ) . . . v t ' I v d h 
sobě ,kůže, usně neb ~ u,,: ' ]S,O~ p.ovmTIY n:nozs Vl, ve smys" urP:e C

v
?-

'ho paragrafu jim 'u'l{)zene, odvestl·buď nalednou neb P'o meslclllch ca
~;ech dle příkazu ministe:stva pro zá~obování ,udu; dle. § 5 je v:ěcí téhož 

'nisterstva a jmenovane komlse,bdl!l' nad hm, aby lednothve firmy a 
mldniky množství koží, usní (a obuvi), určené dle § 3, skutečně v čas 
:vedlY, a přísluší ,dle druhé ,věty § 6 ~'inister,stvu, stanovit; po slyšen~ 
zájemníků přejímacI a prodellll ceny ZbOZl, ktere lest mu odvestl. V prvlll 
ětě téhož 'S Vytčen je cíl, sledov.aný těmito opatřeními: kůže, usně a \llV jichž takto mělo býti získáno, měly sloužiti k tomu, aby sllotřeba 

o , méně majetných tříd všech vrstev obyvatelstva mohla b~·ti u·hra
za mírné ceny. Uchevní souru dospěl protO' právem k závěru, že 

.oll>ctloa kožemi v rozhodné době volným 'uebyl a že se tudíž také stěžo
pustí:! do podloudného obchodu svrškovými kožemi. Ostatně, roz

důvody zdůrazňují jako další oko,lnost, do.d'ávající stěžovatelovu 
rázu pletich, po případě také skutečnost, zjištěnou rozsudkem, že 

~~~'~~~~~t~l neměl živnostenského oprávnění k prodeji koží. Námitkou, stíž-
opětně upfatňovaruolr v ten rozum, že stěžovatel, který prý se teprve 
. 1919 navrátil z v,oienské služby, konané ostatně napósled v Praze. 

" .oh·", informován o tom, je-li obchod kožemi volný' či- nikoli, a tvrzením, 
mu spoluobžalovaný P. sdě1i1; že obchod Im.žeml jest ú]}lně volný, broH 

zmatečn!stížnos,t způsobem, p'řičícím se ustanovení § 258 ty. ř., proti pře
svědčení, k němuž lichevní soud dle rozhodovaclch důvodů rozsudkových, 
neuvěřiv posléz zmíněnému tvrzení stěžovatelovu, dospěl v ten smysl, že 
si stěž'ovatel byl vědom tehc>, že obchod kožemi volným není. Ostatně 
ani nedostatek tohoto vědomí, neznalost řádni vyhlášených předpisů státní 
správy, upravující (}nen obor obchodování, do něhož se byl stěžovatel 
pus,ti!, by ho neomlouvala. . 

Pokud jde O' odvolání obžalovaného do výroku o ztrátě práva voleb
ního, sluší uvésti toto: V tomto případě řešiti jest otázku ztráty práva 
volebního podle zákona ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 sb. z. a n. a nikoliv, 
ja'k to činí nalézací so·ud, p'odle zákona ze dne 18. března 1920, čís. 163 
sb. z. a n., neboť tr'estný čin spáchán byl n,a podzim roku 1919. tedy pfeó 
platností posléze uvedeného zákona. Podle §. 3 čís. 4 zákona ze dne 31. 
ledna 1919, čís. 75 sb. z. a n. může býti ztráta práva volebního, vyslovena 
jen tehdy, byl-ll trestný čin spáchán z pohnutek nízkých a nečestných, 
u přečinů " přestupků kromě toho ľeprvepřt druhém práVOPlatném odsou
zení pro čin, pro který občan může býti vyloučen z práva volebního. 
PDdle výnos,,, mini'Ster'stvaspravedlríosti ze dne 30. květná 1919, č. 10.732, 
věstník čís. 16 (věstntk'z !:'červn!l 1919, čís. 6) vyplývá z tohonutllo~t, 
by si soud, jde~li - jako. v tomto případě - o přečin nebo přestupek, 
kter} může býti důvodem, aby byla vyslovena ztráta práva volebního, 
opatřil trestní spisy obžalovaného o takových činech, s nimiž dosud byla 
nebo podle volebního řádu obecního, dnes platného, může býti spojena 
ztráta práva volebního. Jde-ti {) druhé odsouzení pro přečin nebo pře-
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stupek a nebylo-Ii v předcházejícím rozsudku prohlášeno, že skutek 
spáchán z pohnutek nízkých a nečestných, protože rozscdek 
~ doby před účinností zákona ze dne 31. ledna 1919, čís. 7"> sb. z. a n, 
musí soud nejprve uvážiti, byl-li čin trestný, jehož se týká odsouze~; 
předchozí, spáchán z ".vedených pohnutek, a pak teprve, zda i 
trestnÝclí11WOClvana polrtmtlrá-ctnreineho rázu. OdpovHí soud na 
y obou případech kladně, vysl(}ví v rozsudečném výroku, tO nastává 
ztráta volebního práva a uvede v rozsudku důvody i pro tuto část roz
sudku a to o obou trestných činech, u nichž shledal pclmutky nízké ~ 
nečestné.· Pakliže soud neshledal při žádném z obou trestných čin rl, 
byl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných; uvede jen v 
rozsudku, pro,č k tomuto, přesvědčení přišel. Nalézacf soud se podle těchto 
směrnic nezachoval. Přehlédl, že obž,alovaný byl podle sdělení policejního 
ředitelství v Praze ze dne 26. října 1920 odsouzen rozsudkem pro pře_ . 
stupek dle § 461 tr. zák. do vězení na 24 hodiny, neopatřl1 si dotyčných' 
trestních spisů a nezabýval se tudíž vůbec otázkoU', zda byl zmíněný " 
právě přestupek spáchán z pohnutek nízký'Ch a nečestných. Bylo 
odvolání obžalo.vaného vyhověno potud, že byl výrok, Hmž byl uuzal'O-ď 
vaný zbaven práva volebního, zrušen a nalézadmu soudu uloženo, 
provedl· potřebn,é šetře'ní podle směrnic, vytčených citovaným 
a aby pa'k O> této věci znova rozhodl. 

Čís. 868. 

Předražováni i{zákon ze dne 17, října 1919, čís, 5§7 sb. Z. a n.). 
Lichevni soud jest povÍlren zkoumati, zda tu jest skntková povaha 

chevního trestního činu, ua nějž zní obžaloba, bez ohledu ua to. zda 
by se dal podřaditi vůbec nebo též jinému nelichevuímu deliktn . 

{Rozh. ze dne 1. června 1922, Kr 1 677(21.) 

Ne j v y Š š í s o II d jaiko S'Dud zrušovaCÍ vyhověl' po ústním 
zmateční stížnosti státwího zastupitelství do mzswdku lichevního 
při zem. trestním soudu v Praze ze dne 19. ledna 1921, pokud se jim 
lichevní soud prohlásil nepříslušným pojednati o obžalobě na Emila C"a 
PW přečiny,clle §§ 20 čís. 2a 23 čís. 4cís. nař. ze dne 24. března· 1917, 
čís. 131 ř. zák, zrušH napadený rozsudek a' vrátil věc nalézadmw soudu, 
by ji znovu prOjednal a r'ozhodJ. 

Důvody: 

Na EmiIa C-a byla podán'a u sborového lichevního soudu v Praze 
oOžalo·ba pro pfečLny dle §§ 20 čís. 2 a. 23 čís. 4 cís. nař. ze dne 24. 
března 1917, čís. !31 ř. zák. Bylo povinností soudu lichevního, aby se 
ohžalcihou z"bývala, ji věcně vyřídil, to jest obžalovaného buď odsoudil 
neba spro-stil z obžaloby. Toho první soud neučinil. V ,rozhodovacích duo. 
vodech rozsudku vyslovil sice' náhled, že zde není ani objektivních anÍ 
subjektivních náležitos.tí trestných ·činů lichevnich, obžalovanérr.i1 za vinw 
kladených, poněvadž prý rh:ěl C. úmysl vylákati na kupiteli mouky zálohu, 
aniž měl úmysl nebe· možnost mouku d-o.dati, takže je prý odůvodněno 

odezření zloči:nu po~vo~u, -- v~,:ša,k .. an~ v rOL;'s.lldre:čriém:úY~Tl~9k.u' aniž 
~ důvodech žaloby vecne ,nevyn~ll; nybrz VYSlOV1.1 se nepnS~US!,ym po
iednaii O věci. Stížn'ost. praven; kara te~to postup: Jako ~matecny, dl~ C1S. 
;. a 9 a) § 281 tr. ř., lezlo prvy soud nejen nevyndll obzaloby, nybrz dal 
I . tom svésti právně mylným náhledem, že podezření ze zločinu pod~ 
vodu 'vyluču1Je- -O'dls.ouze~f soúdem, I~Ghevn~m pro trest?é činy _ l~c~evní. 
P-i správném výkladu zakona nem hchevm soud 'povolan, zkoumal!, zda 
--~ pro který na obžalovaného byla podána o.bžaloba, tvoři skutkovou 
Cl ~ahu toho neb onoho nelichevního trestného činu. Ovšem ale jest .ieho 
b~vinností v každém pTlpadě, kdY, byla podána o!bžaloba, pro .lichevní 
t eslný čin, "koumati, zda skutkovapovaha tohoto trestneho cmu zde 
'~st a žalobuv tomto směru vyříditi bez ohledu' na to, zda jiný nelichevní 
~restný čin ideeli1ě nebo realně se s ním sbíhá, a bez ohled'u na to, zda 
"n snad by se dal podřaditi jinému tr'estnímu neli.chevnímu deliktu, 
~ tomto případě zlo~inupodvodu. Byla-Ir ~odána obža\oba_ pr_o _v~lečno,Íl 
lichvu musí lichevm soud zcela sam05tatne tuto trestm vec resll! a ne
mÍlŽe 'řešení j(} odmítnoutl_pouk~ze~ ?~.případné neli~hevní yestné čir;y. 
Pro posouzení, je-Ji zde predrazovam clh DlC, jest vyhradne ro"ho,dnym 

'předpis § 7 lich. zák. nikoli", úvahy o tom, zdali a které nelichevni Činy 
by spíše přišly v úvahu. 

Čis, 869, 

porušení dodávk(}vé povinnosti (§ 3 zákona ze dne 17; řijua 1919, čis, 
sb, z. a n.). . , . 

Dodávkovou povinnost porušuje po připadě i ten, kdo předmět do' 
,f~.·lmvv vyměňUje za ji'né předměty potřeby, v hospodářství nutué, pokud 

odměňuje jim služby v hos.podářstvi. 

{Rozh. ze dne L červu a 1922, Kr J 802121.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaci vyho,vělpo. ústním líčení 
stížnosti státního zastupitelství do rozsudku lichevního soudil 

krajském soudě v Jičíně. ze dne 25. květi\! 1921, jímž byl obžalovaný 
sDI'oStén Z obžaloby propřecin dle §3 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 
568 z. a n., zrwši1 napa'dený rozsudek a vrátil věc nalézacímw soudu, 
by ji znovu pro-iednll'l a rozhodl. 

D úvody: 

Rozsudek zjišťuje o c·bžalovaném Václavu Š-ovi, rolníku vČ.,že na 
. kontingent, jemu ve žňovém obdobi 1920/21 ve VýŠi 26 q obilí úředně 

< ••.... předepsaný, dodal penze 2 q obilí. Z obžaloby, vznesené naň' státním 
zastUPitelstvím pro přečlru dle§ 3 zákona ze dne, 17. říina 1919, čís. 568 
s·b. z. a n., ho Uchevnl soud dle§ 259 čís. 3 tr. ř. spro-stil. Dle r'ozbodo
vadch důvodů mzsudkových dospěl sO)1d 'jednak k přesvědčení, že kone 

tingent, obžalovanému,vyrn;ěřený,byl vzhledem k velikosti jeho rolí, jich 
jakosti, dále k cS'evu' a' sklizni přílíšným a že odvedené 2 Q obilí jsou 
u srovnání se sklizní .abža].o.vaného množstvím dostatečným, jednak Ulznal, 
že obžalovaný, zaplativ dle'rozsudkovéhOi zjištění dělriikům od práce! Q 

pšenice 2. 1 Q ječmene a vyměniv s Marií P-OVOll 2 q pšenLce za 20 q 
20' 



uhlí a s Jose.fem ,Š-em 1 q ječmene za 2 fůrky dubových pařízků, učinil 
t<rk jen proto, aby zachránil sklizeň a aby aspoň část její mohl odvésti, a 
poněvadž chtěl uchovati zdraví své i ostatních členů domácnosti. Roz
sudek d{)spívá k závěru, že obžalovaný musil k tomuto prostředku sáh_ 
nouti, 101iLsměňo=lic.chilí-,za-práci-a--jinéhospodářské-potř-eby, a shle
dává jeho jednání, podniknuté prý z tísně, beztrestným dle § 2 lit. g) tr. 
zák. Zmateční stížnosti státního zastupitelství, opírající se o duvody zma_ 
tečnosti čís. 5, 9 b) § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. Nouze, tíseň ja
kožto stav neodolatelného don'll'cení ve smyslu § 2 lit. g) tr. zák., který 
vzhledem k citací tohoto místa zákonného v rozhodovacích důvodech 
rozsudko.vých tu jedině v úvahu přichází, má jako skutečnost, vylučUjící 
přlčítatelnost jednání jakožto činu trestného význam pouze tenkráte, mú
že-Ii při střetnutí se práv a povinností jednající ",chrániti sebe nebo 
jiného, pokud se týče určitý právní statek z těžkého, bezprostředně a 
jiuak neodvratuě hrozícího nebezpečí pouze tím, že poruší' uloženou mu 
povinnost neb obětuje jiný právní statek jinými' slovy tím, že, Jiného 
východiska z kolise nenacházeje, dopustí se činu, trestním zákonem zapo_ 
vězeného. Při tom se předpokládá úměrnost statku obětovaného na straně 
jedné a statku zachráněného na straně druhé tak, že nelze připustiti bez
trestnGst jednání tam, kde hodnota statku obětovanéh'o je nepoměrně 
vyšší než ho,dnota statku zachráněného-. Rozsudek dospívá k závěru, že 
obžalovaný, chtěje v čas ohstarati a zachrániti sklizeň. hv mohl aspoň 
část její řádně odvésti, by snad celá jehG ročni práce nepřišla na zmar, 
a chtěje dále též zdraví své i ostatních členů domácnosti uchovati, musil 
sáhnouti k prostředku, spočívajícímu vtom, že směnovaI obil!í za práci a 
jiné hospodářské potřeby. Tento závěr rozsudku založen je dle mzho
dovacích dúvo-dů na skutečnosti, soudu prý dobře známé, že v důsledkw 
války a tím nastalého- znehodnocení peněz nastal směnný obchod a že se 
všeobecně platilo za lidskou práci hospnMťřskými pro,dukty a že i jiné 
produkty byly n.avzájem směňovány. Nehledě k tomu, že takovéto po
všechné úvahy, j když se v nich mluví o všeobe,cnosti dotyčných poměrů,' 
nemohou býli směrodatnými pro pnsc-uzení otázky zavinění toho kterého 
určitého obžalo-vaného v ko,nkretním případě, které vyžaduje naopak ne
zbytně, aby bylo zjištěno, že se dotyčné poměry vytváři1y právě i ohl'edně 
něho samotného, nedovolává se Iiehevní so-ud, pro, svůj závěr ani oněmi 
svými úvahami poměrú, které by snad zakládaly stav jakési všenbecné 
tísně, nouze, jakožto. stav neodolatelného donucení ve smyslu § 2 lit. g) 
tr. zák., nýbrž ve skutečnosti jen jistého faktického zjevu', vzniku směn
ného obchodu, jisté zvyklosfi, které se stavem neodolatelného donucení 
dle citovaného ustanovenl zákonného nemají naprosto- ni'c společného; 

Nemá tudíž oprávnění ani konečný závěr rozsudkn, dle něhož prý obža
lovaný, počínaj'e si vylíčeným způsobem, ie'ďnal jen z tísně, a dle něhož, 
aby se vyhnul porušení důležitých a vyšších zájmů (zmaření celé úrody), 
porušil ,zácjem ceny menší (směnll nepatrnou část úro.dy). Zmateční stíž
nost namítá správně především, že rozsudek vůbec nezjišfuje, že se obža
lovaný, než obiÚ za uhl,í a dříví směnil a než jím dělníkům za JlYáci platil, 
snažil, opatřiti si to i ono aspoň částečně za peníze, po- případě za hospo
dářské pwdukty, které státem zabaveny nebyly a že snaha jeho zústa'a 
marnou. Stížnost dovo'zuje případně, že snad byj.o obtížnějším, opatřiti si 
palivo za peníze než z,a obilí, a že hospodářští -dělníci pracutií raději za 

. aci než za peníze, že však s nesnázemi,. z. t~chto po~'ěrů ply~,ou: 
uproVIS, "I 'd{; a že směu", za obilí nebyla ]edmym prostredkem, ]Imz 
, i zapaSl ,az J ' hl N"t r- ť v 

c~m bž~'lovaný palivo a dělnickou práci zjednah ,mo . han;l ~te skllzno~ I, ze 
SI o " ' kl' 'a tedy o snaze obžalovaneho, zac ram I s' lzen, ne-

ohrozem s Izne , o v,, v bT 
o , . ' vo po,něvad'žobžalovaný platil dělmkum samozre]me o.v 11m, 

" _____ ~--'"~'--,b,-;;y-_Í1",ri,e,,,ccl'skiizeno, dlužno při-svědčiti potu~, ž~ r?zsu?~k ~eZ]lsť~Je~, 
, v I ' ony dělní,ky Sjednal již na vlastm skltzen Oblh a ze s mmI 

že obzakcl~-"vnYy'ch prací smluvil že jim mzdu zaplatí obHím ze sklizně. 
,o' za s Izt}OV ' " 5 0'281 t v tv

, JIZ , dku tudíž jeho zmatečnost dle CIS. '" r. r. spa rUje 
N:~plnost ,:ozsu t:om že se v něm mlčením pomíjí svědecký údaj Mane 
"tlznost pravem v " V' , hl' v 
> 'dl vho v ]'í obža,]o-vaný ony 2 q psemce prenec a,',vymen,ou za 
P ove e ne z ' d 'dv , 

- ~hlí po ž ,n í ch, ač tu jde o skutečnost, rozhodnou pro' zo' 'pove em 
20, ql da obžalovacný byl k této výměně nucen, aby, jak s~ praví, v roz
otazk,y, ,zh ,dl'lvodech uchoval zdraví své i ostatních členu domacno-stl,' 
sud ovyc' Ov b't' v vo t v ob'alo 'I I' k oné výměně .již po žních nemuze' Y I recI o cm, ze z -
Dos 0- I ' , d' 'b "kt" , , ]'eho rodině hrozilo ono bezprostre m ne ezpecI, ere]e ne-
vanemu a 'd 'dl ,o 2 I't ) t 'I 'd ínkou <tavu neodo,latelneh'o onucem e' o I. g r. za (. zbytnou po m, . vv • v, ' 
Rozsudek dospívá sice k závěru, že kcntingent, ~y~ere."y obzalovanemu, 
b I ří1išným a že obžalovaný nebyl s to, o.d'VeslI am 50 proc. ko~tm: 

y tP 'chž praví svědek Josef P.že obžalovaný aspoň toto mnozstvl 
gen U'dOt~lmohl:' rozsude, k 'praví že' na ,opak, ony 2 q obilí, obžalovaným 
odevz a I, ,'." t' d t t' v 'm' Než 

d d ·' J'sou' ll' srovnání s jeho skhzm mnozs Vlm os a ecny . o ve ene, 'h' 1 V' 

lze bezpečně za to míti" že; kdyby. byl naléza~1 s~~d nev>',c aze' pn rsz-
hodová:ní z mylného pravmh.o hlediska" z~u]ateho, !I~ '! otazce, zda obza
I Ý směňuje obilí za palrvo a za' delmckou praCI, lednal ve stavu ne
o;o~~t~lnéhodnnucení, byl by dospěl k závěru, že obžalov~ný :i v':' tom 
o" dV v by.1 kontingent mu vyměřený p'ří1išným, dopustil se cmu za 
pTlpa e, ze v I'h v t' b'I' k ,d ed,en'l' mu vinu mu kladeného byf ne ohledne ce e O mnozs VI O ll, o, v· " ' v 

v depsaného tím, že neodvedl ani' oněch 50 proc. kontmgentu, po- pnpad~ 
,%~ožství sic~ snad ještě menší, ale ~ře,:yšujíc~. P3dstatne ono ~nozstvl 
2 q obilí, které skutečně, odvedl, ktere vsak neCln1 ~n~ 8 ,~roc. predeps:-: 

é'h mu kontingentu. Bylo proto odúvodněné zmatecm stIznosh vyhoveh 
no.) ~ v š'ť V v. m' a rozsudek jako zmatečný dle čís'. 5, 9 b 'li 2§1 tr.vr. zru I ~ e .vecl sa ,e 

.' rozhodnouti nebylo však zrušovacímu sondu mozno, ?one~adz, ne~ledlC 
ku zmatečnosti rozsudku ve smyslu čfs. 5 § 281 tr. !., n~Jscu ': nem ,~ 
v jeho rozhodovacích důvodech zji'štěny různé, skut,:::no.sti, ktetev bY,.?r! 
správném použití zákona bylo nálezu za základ po~o,Z1h. Nelz,et. prveh!lz.eh 
rozsudkové zjištění, dle něhož obžalovaný platil oblllm za pracI delmkun; 
hospodářským. Dle § 5 čís. 1 a) nařízení vlády republiky Ceskoslovenske 
ze dne ll. června 1920, čís. 390 sb. z. a n. směií výjimkou z pavidla § ~ 
téhož nařízení dle něhož se zabavené přdmět7 nesmějí' am dobrovoln~ 
nebo nuceně z~iziti, držitelé zemědělských podniků v~pstřev~ov~tr, z_abav~ne 
'Obilí vlastni sklizně nejen k vlastní výživě a k výzlve pnslusm~u }od~ny 
(domácnosti, hOSPOdářství), nýbr'ž i k výživě pomocných ~rl zemedel:ky:~ 
i zřízenců, iimž za mzdu přísluší nat,urální straV13J (deputat). Jak ne]v3.:s~1 
soud ve svém ro-zhod'lutí ~e dne 16. července 1~21, Kr II ?47!2; uvv~re]~ 
něném pod čís. sb. 511 obšírně'doyodil, p,řelkházl toto opravnen! drZl!el~ 
zemědělských podniků, jich právo na »p!ímé zásoben!,,; jak o !;ern mluv! 
nařízení vlády republiky Ceskoslovenske z,e dne.2. zařl 1920; CIS. 499, sb; 
z. a n., zemědělcově povinnosti kodvedem kontingentu, takze zemědeleo 



z§,~~dn~ oprávněn je krýti nejprve sveu potřebu ve smyslu § 5 vI:id'iíh, 
nan~ellJ ze dne ll. června 1920, čís. 390 sh.z. a n., načež teprve 
na radu povmnost dodatil kontingent. Tohoto stanoviska lichev ' 
n.e?bal, důsle~kem čeho~ se ani rozsudek neobírá otázkami, sem TI! 
JIGlml,~ ~ ne:::lsťUJe ~eimena ___ ani,_7-<-da.---.hD-.&p~o:_dářští _dělníd j --H-mi sp:ad'i~ 
z~, Plr~~i Obtlh~l ~lalil, byli pomo.cnými silami zemědělskými, jimž za 
pns, USl na ura ll!. strava' a k jichž výživě tudíž směl ob žalo . uD,nH", 
bilti za~av~ného .obilí vlas!ní sklizn.~ bez ohledu na povinnost~a:dati 
tm~ent. dusledne pak ovsem nezllsťuje rozsudek ani pc>drobností 
~meru nezbytných, totiž počtu oněch dělníků a množství obilí kl v. 
lako naturální dávky poskytnouti obžalovaný o.právněn byL' ere 
pro p~souzení této trestní věci okolností, kolik a kterého druhU' c>bi!' 
lov anO' v dotčeném období žňovém sklidil, jaká byla úhrnná jeho so-i'(ltř,eh; 
ve smyslu § 5 nařízeuí Čí~. 390i19,20 a do které doby měl býti předep 
kontmgent odveden, nezJistil nalezací soud vůbec. 

Cís. 870. 

P~edr~žovaní (zakon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
.. P':.ed~l~y o -trestaní válečné lichvy nevztahují se na smlouvy Q 

pn ne.?I~ lest hlavní věcí dQvednost práce, dooaná látka pak význalm'l 
podruzneho. 

(Rozh. ze dne 1. června 1922, K:r I 646122.) 

Ne j v y Š š Í s o u d iako scud zrušovací uznal po ústním líčení o 
teční stížnosti generální prokuratury na z.áštitu zákona právem: 
sUdke~ okresního lichevního soudU! v J. ze dne 1. dubna 1921 a roo<sudkelTI 
k;'alskeho Jako odvolacího. soudu v L. ze dne 2. června 1921 porušen 
zakon ': ustanovení § 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a 
~vedene r~zsudky se zrušují a obžalo·vaný se dle § 259 čís. 3 tr. ř. 
sťuJ'e z obzaJoby pr-o přestupekpředražování dle § 7 O) lich. zák. 

Důvody: 

Ze spisů okresního soudu v J. vyplývá tento skutkový děj: b:nortem 
KonstantIn M. dal si v listopaďu 1920 u krejčího Roberta F-a v 
dělati drahocenný kožich, a bylo dle udání M-ova za tuto práci 
vr::,h~í látku si dodal sám, smluveno 2600 až 2700 K. Poněvadž M'. 
tec!1e se dověděl, že by mu tutéž pr"ci byl vykonal krejčí E., jenž m'l'Jorln~ 
ko.zich ten byl přepraco-val, za 4.00--500 K, snažil se zakázku 
F.od.epře1 a pouze snížil smluvenou cenu na 2200 K, ježto nových nřínrav 
ku pr;pracování potřebí nebylo. Na trestn'Í ·oznámenÍ a zahájení 
pro prestuyek lIchvy dle § 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568. sb. 
a n. o-hvmený F. hájil se tím, že M. žádal jemnou a čistou práci že 
jak.mu: M. ,;;ám řekl, přišel k němu, třeba že u něho to stOjÍ ví~e, jen 
",ozlch dobre mu padnul a byl dobře udělán. S cenou ujednanou byl M. 
srozumě~. Kožich měl býti do 8 dnu dodán, takže musilo se jiné 
za~echatI a F. pojal do kalkulace tudíž také práci expresní. Pečlivá práce 
vyzadovala doby 10 dnů, pomocníkům platí první tarif a dá-li pracovati 
kožešníko.vi, žádá prý o·d něho jemnou práci, za kterou 'také více platí. 

V'.' "'ta' si denně přes 300 K a vzhledem ku své zO.dpovědnosti 
rezu CI " . d"l t· 20 .' k' b kožkhu a jemnosti p~ac:e mUf~l p,ry vy ,e a l' ~r9c.; Jma ze ,_ Y 

b táti. V dalším prubehu hcem poukazal obvmeny na velkost 
o ~dU s vlastnír" iičetním, "n'a ~kolno~t, že ,platí za bejčlho prvého 

offi.r'teriž, .. !J:l' vvznamenan na cetnych vystavach ve Vldm, Brusselu, 

fl e
· neii ; Římě prvními c.enami a zejména též velko·u zlatou 

or d . h " k' h ' Předložil také sezn~,:, do ~nyc pnprav a vy "~.nanyc pracl 
cen v úhrném součtu uctov6a6nY8'8chK~a 220? !<:t V dal~ibm. pakf uved~, 

,','''·lH;1l původní, znějící na 24 . v ,c, nen.I lie e~,. ~Y" rz In orm~cl, 
r'i.e .se'ZlI,"" ieho účetním. Ve věci slysem znalCI prohlaslh, ze F-a dluzno 

'za prvního krejčího, že .práce byla velmi těžká a že cena 
;~;E~!~rina práci a materiál byla úplně přiměřena. Jeden ze znalců uvedl 
~E že by kožich sám také byl nemohl za jinou cenu zhotoviti, a, že 

k~~~,;;~al~:~h:E~-~oív~a~'sPočíVá asi na velkém omylu. Rozsc'dkem okresmho .~j v J. ze dne 1. dubna 1921 ;'yl Robert 'f, uznán vinným 
iřestupkern dle § 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., ,pá

že v listopadL 1920 v J. využívaje mimořádných válkou 
J",ml:all'ích ' poměrů požad1oval za sprav~ní koži~hu, tudíž, ]Jře~~ětu po

přemrštěnou cenu 2200 Kč. LIchev~1 ?kresm.;oud ,~duvodn~l~ odSC'
'rok především tím, že neuznava za pnpadne, POvaz1!le-h se 

vy za modcího a luxusního krejčího, který by proto bylopráv-
. také přepychové ceny. Nedotýkaje .se schopností obža

znalci výslovně uznaných, shledává lichevní soud, že obža-
jest obchodníkem, je~ož přední s?cilální povin!"ostí jest, ,bY d,o
svou zužit-kov.al zpusobem, kterym by na ll! bral podIl nelen 

interesentil, zvlášť placení scho.pných, nýbrž účastna jí by~a 
veřejnost. Provinění obžalovaného shledává lichevní soud nale-

přes zna lecký pmudek zejména v započí.tání ~75 K za ~ráci kožeš
za kterou F. sám ponz.e 300 K zaplatIl, a ze tedy mel povmnost 
těchto 300 K započítati, poněvadž tatc> práce další režie nevyža

takže cena 575 K jest zřejmě přemrštěna. Odvolání obžalova
do viny a trestu a zmocněnce státního zástupce co do trestu 

h,tis,:v lichevní j"ko odvolací soud' v L. rozsudkem ze dne 2. června 1921 
jako neodůvodněné, pokud se t§"če nepřípustné a prohlásil, že na 
obžalovaného na povolení podmíněného odkladu výkonu trestu nc~ 

zřetele, Ježto žádost za podmíněný odklad výkonu trestu měla býtI 
u první stolice. Odvola.cí soud sl1ledává ó.d-suzu'jící rozsudek první 
stavu věci i zákonu přiměřeným, dokládá však, že nikoliv pouze 

zvýšené započítání práce kožešnické, nýbrž i proto, že přcdražová-
byla i 20 p,rc.c. přirážka ke mzdám. obžalovaným samým placenýl1), 

které přirážce se týž:dle svého hájení dtil oprávněným. Rozsudky 
stolic porušují zákon. V tomto případě šlo o předělán! (novou úpravu) 

kožiehu, svěřenou exporteurem K,onstantinem M·em prvnímu 
! v městě, obžalovanému Robertu F'-ovi, jenž práci tu za předem 

-cenu převzal a v ciobě Co mc>žná nejkratší dodati se 
na nový povlek kožichu dodal si zákazník sám. Již z této 

::{:~~~r:.~:s jest zřejlTI{)., že sjedna:~ou onu cenu požad.?val F., téměř vý
: za práci a' nikol-iv za předměty, k ni dodané. Slo tedy o smlouvu 

ve smyslu XXVI, hlavyobč. zák. a jedmání, z takové smlouvy ply
"/'U~,"L nelze vůbe~ púdřaďovati podlichevní zákon, jenž chrání dle §! 1 



jen věci movité, sloužící přímo. neho nepnmo k ukDjení p(}třeb lidských 
neb potřeb zvířat domácích. Lze ponechati stranou Dtázkw, je-li takovÝm 
předmětem potřeby drahÝ koži·ch pro město·; zajisté však není předmětem 
potřeby znovuúprava, předělání nebo správka jeho, kteráž není hmotnÝm 
statkem -úl<ojnjtn dni výrobnínr.-t:lzavřenismlouvy n dHo mezi M-em 
a F-em plynulo zcela' jasně již z obsahu trestního oznámení. Nicméně 
bylo nařízeno hlavní líčení před lichevním soudem okresniho soudu v .I., 
v jehož průrčhu obviněný, považuje se k tomu povinným, snažil se odů
vodniti požadovanou mzdu nejen svou zvláštní odbmnou dovedností, 
ný<brž zejména i cenou dodaných příprava placených jim mezd silám po
mocným. Tím posou1zení původní smlouvy~ uzavřené o dodání práce, 
v každém směru prvotřídní, přesunuto bylo na' otázku, jakým penízem 
účtovány byly jednotlivé předměty ku předělání kožichu potřebné. Avšak 
takové rozlišování v trestním řízení nebylo vzhledem k vytčenému oboru 
oChrany § 7 zákona o. trestání válečné lichvy, v nějž lichva prací zákono
dárcem pojata nebyla, vůbec připustno a zde s,počívá základní pochybení 
rozsudkn obou stolic, které, přehlížejíce zásluhu o vytvoření díla celko
vého, po-ukazují na přemrštěné účtování dodaných příprav a prací po
mocných, významu' úplně podřadného. Jako ua př .. dovedný truhlář, jenž 
dodá objednanou zvlášf umělecky vypraoosanou skříň, nemůže býti při
držán, aby cenu své vlastní práce účtoval přiměřeně cenám upotřebených 
hmot (dřeva, klihu, hřebů a t. d'.) nebo přiměřeně platům za práce po
mocné, které konal řezbář, sklenář nebo zámečník, nýbrž dílo posuzo
váno a oceňováno bude jen jako celek, tak také řemeslo krejčovské má 
své zvLášť dosedné a téměř výhradně jen zámožnýmr kruhy zákazníků 
vyhledávané představitele, kteří se považují za umělce a kteří se cenami, 
s,vých výrobků značně uchylují od cen běžných, aniž by tím již využí
vwli mímořádných poměrů válko", vyvolaných, a kteří již z lohoto důvodu' 
nemoholibýti stiháni pr'Oo předražování při objednávkách, w nichž hlavní 
věcí .je s! vykonaná práce a dodaný materiál jen podřadného významu. 
KdYby v tomto, případě bývalo i ujednáno, že přípravybud(}u účtovány 
v ceně, ve které byly opatřeny nebo s procentuální přirážkou, jednání 
takové přece by nespadalo pod ustanovení lichevního zákona, nýbrž ho
jiti by se bylo· lze jen pro nedodržení smlouvy pořadem práva soukro
mého. Trestní odsouzení Roberta f-a nestalo se pmto po právu. _ 

Čís. 871. 

Mimořádně zmirulti trest zločinu zneužití moci úředlÚ I(§ 103 tr. zák.} 
lze len podle § 338 tr. ř., nikoli podle § 54 tr. zák. 

V ohlášení odvolání co do trestu neni zahrnnto odvoláni co do sou
kromoprávních nárokti. 

(Rozh. ze dne 1. června 1922, KT II 543/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušo-vací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžaJccvaného do rozsudku zemského trestního jako porot-
ního soudu v Brně ze dne 3. června 1921, jímž byl stěžovatel uznán vin
ným zločinem zneužití moci úřední dle §. 101 tr. zák. a odmítl odv.olání 
jeho do výroku téhGžrozsudku o náhradě soukromoprávníchnároků. 

Důvody: 

" 4 čís 12 tr. ř. spatřuje stížnost jednak v taJ?, že soud 
Zmatek dle li 34 " "I §, 338 tr ř místo § 54 tr. zak., nechav 

trestu nepravem paUZl . . . d' t stn~ 
, ' - - - --~ ,Q lO'l "-r zAk o-bsahule vůbec jen Je mou re i 

ze~dež:o II '338 t~. ř. má místo jeD' při tres!níc~ saz_bác~ 
sazbu od 1 do 10 l:t'd d "v otu. ího těžkého žaláře jednak, ze pres cetne 

.- " 5 lety az o OZl . , , ~ 54 t 'k Než 
pOCl.nall;, o\nosti polehčující nepo"'žil ustanc,vem " p r. za: ' 
a zavazne?k " _ -T mateční stížnosti v tom, že S 103 tr. zak. o.b
třebaže dluz~o Prl:ev;'~~~\:estní sazbu nelze přehlédnouti, že § 54 tr. zak. 
sahuje vlas.!ne Je? J 1 l"nech přl nichž' zákonný trest n. epřevyšuje 5 let. 

, to Jen pn z OCl' , d . Vy' hranIce má mlS _ .'- -ctě § 103 tr zák. tak není, ježto z e neJVYSSl . _ 
Tomu vsak v pnpa 'e'st na 10 let Proto nezbývalo soudu, nez 
jednotného. trestu stanku°v~n!tě~Y' m okolnost~m polehčujícím předpisu §338 

žil vzhledem ZJlS '. t dl ,v'y abYPou. ,_ _ y"eškody podmIňovala uložem tres u e vymel tr. ř., to hm spIse, ze v s 

zvýšené. " v'rokD Hmž obžalov,a~ému uloženo, nahr~diti soukro-
,Odv?~am ?o. J; 676 ' K 78 h, bylo ja:ko oPOJ;děné odmltnu!o" neb~ť 

memu ucastmk';"1 . lh o C .~ 294 (284) tr ř výslovně jen odvolall1 z vy
obžalovaný ohlasl. vbe . u ed " -ném od~o~,zení provedení odvoláni do 

k trestu a c,· ezpo mmec , - 1 ť UV" 
ro u o . k oprávních nárocích stalo' se však az po UP ynu 1 C· výroku o so.u rc>m .. 

. dené lhňty. 

Čis. 872, 

§ 283 tr zák nemusí sice býti pronesena jako for-
Výzva ve smysluh d b~ k ~P1lštění mista shluknuti, n,~stačí však 

málui rozkaz k rozc o u ne w ; '. • 

pouhá rada, žádost nebo \1J11}wrnenlúředm ()Soby. . . 

(Rozh. ze dne .1. če~vna 1922, Kr II 570121.) 

. š š í s o u d iako soudzrušova'CÍ zavrhl po ústní~ líčení zJ?a-

teč~ e ;t~ž~os.t stá
d
tníh

1
0
4
, ~ka~!~~!t~~~~í p~~:~oÚ~~~i ~~:~~~~í ~;ť;~;~~i 

soudu v Brne ze ne " ' , . 
z obžaloby pro přečin dle§ 283 tr. zak. 

n ů v o dy: 

Nalézací soud zjišfuje, že vrchní četnický S!r-áŽ~ist~r;!á~~in~h~~t 
nutý dav v němž byli obžalovaní, aby se rozes 1, -:e s. _ rad i 1 
'k II P ~ Z o r ň o val: »Nechte toho, jděte d·o: sve pra~e.'« ze ~ , 

~b y se rnzešli a že obžalovaným při mlo u val, aby, sl! do tovarny: 
že Yvšak dělníci neuposlechli. V t<lmto zjtštěném skutko;rem st~vn. nes~~_ 
třuje nalézací soud skutkové povahypř~ČinUt. shIU~~u.tll'.vdY'OZ'SVpyeVV~~i ~ěl, 

' t" . t ve skutecnos 1 neucm> . svědčení, že vrchn~ s pzrll)s r rd- k rozchodu nebyla učiněna fo.rmou, 
nictvu, by se roze~lo, ne?Of ra akud se .týče ro~kaz k rozchodu.Zma
v níž by byla obsazena vyzva, po, .. , '. t názoru' nalézacího 
teční stížnost státního zastupitelstvl brOl 1 prot; tomu) o'. v 'děJ'íc že 

d o d atečnos!i §u 281 ČIS 9 a tr. r:, a uva , 
soudu s hlediska nvo II zm b • -el ,(die' Menge Ru'eínandergehell 

. slova §u 283 "lidu kázatI. a y se rOzes " . -



heissen«), neznamenaH, že skutková povaha přečiíiu shluknutí jest tu 
tehdy, když úřední {),rg4n učiní výzvu ve způsobu< formálního 
Postačí prý, když úřednf osoba jakýmkoliv způsohem projevila vůči 
mážděným, pokud se týče shluknuvšÍm se lidem svou vůli, by se 
ptýlili a místa svá opustili" což se může státi i tírn zPúsobem, že "H'UHI 

orgán jde-m-e7i-sinumazdenéa:--j"e-dTi:ofTlvc6ili-přimlouvá, aby šlí do 
tedy, aby místo shluknutí opustili, což v tomto případě rovná prÝ se vvzv," 
po rozumu§ 283tr. zák. Zmateční stížnosti přisvědčitt jest potud, 
skutková povahapřečinud;]e § 283 tr. zák. nevyhledává formálního 
kazu k rozchOdu< nebo k opuštění místa shluknutí, nýbrž že stačí, 
jeví-li úř-ední osoba ve své výzvě z ř e j m ě a II r č-i t ě vážnou vůH, 
se srocený dav rozptýlil. Tentú projev vůle musí se však státi tak, 
súčastněné osoby nemohly býti v pochybnosti o tom, že jedná Se o , .... _ .... :' 
neb o rozkaz k rozchodu, jichž neuposlechnutí činilo by je tr'estrnínn; 
takovouto výzvu nebo takovýto, rozka.z nelze však pokládati 
rad u, ž á d o s t nebo pouhé up ° z o r n ě n í úřední osoby, nebot 
vůle v takovéto formě nemá zmíněné právě náležitosti, nemůže v 
bách, jimž patří, vyvolati představu, že musít'poslechnouti, a že by. 
v případě neuposlechnutí do-pustily trestného činu. Skutkový děj, 
zacim soudem Zjištěný, nezakládá tedy ani v subjektivním, ani v ob.jek~ ... 
tivním směru skutkové podstaty přečinu dle §, 283 tr. zák. 

Čís. 873. 

PředraŽováni (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a lL). 
Ke skutkové podstatě pletich se nevyžaduje, by bYlO Závadným 

náním využíváno mimořádný.Ch poměrů, válkou VYVOlaných. 
Pletíchy podloudným obchodem ,cizozemským kuřivem. 
Stačí, jsou-Ii pletichy způsobilé ZVýšiti cenu právě toho zboží, o. něž 

<Rozh. ze dne I. června 1922, Kr II 288iz2.) 

Nejvyšší soud jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství ao rozsudku lichevnílio SOudu 
při krajském soudě ve Znojmě Ze dne 4. dubna 1922, jímž byli obž.lo" 
vaní podle § 259 čís. 3 tr. ř.sproštěnÍz obžaloby pro přečin clle § 11 čís. 4' 
lich. zák.,zrušil napadený rozsudek a vrátil věc nalézacímil soudu', by ji 
znovu prOjednal a roWodl. 

Důvody: 

Nalézad soud neshledává ve zjištěné činnosti obžalovaných ani (,bjek
(Ivně skutkové podstaty pletich, trestných ctle § 11 čís. 4 zákona o vá-. 
Ječné lichvě, v úvaze, že pro ciz.ozemské kuřivo- není v tuzemsku legi,,;' 
timního prodavače. na jehož místo byli by Se obžalovaní vsunuli, že 
v dobe, o kterou jde, nebylo tu již ohledně kuřiva mimořádných poměrů, 
totiž nedostatku kuřiva a neU'kojení poptávky po něm, že ceny kuřiva 
jsou nepřekro,čitelně stanoveny státem a že ani spotřebitel l,pzaplatí; ani 
plebchářský obcho·dník nepožádá vyšší - než jsou režijní _ ceny i,a cizo
zemské kuřivo, dle kvality a kvantity rovnoccll:1é výrobkům tuzemské 

v k 'r potíebitel ph prodeji cizozemského ku-
režie, takze t~:emps ~ s napadá st~ŽliOSL dovolávaJÍc se zma-

b ·,t' nemuz". ravem •. k ., I' 
zeu y 1 . ). 281 tr ř tento výrok JO o pra vne my U}. 

-1"'"c.[111 čís. 9 ht. a S •• ' ;l'kou vyvolaných jest sice složkou ••• ~,,;hO. . 'ádných pomem, va 'k d 
;~:~~;~~~~,~~l,~~m:;~im~i~!or", 8 o 'ko a o válečné lrchvě. ale skut ovou po.",~ ~~ 7, ,;/ za~ TI ,."tkování vyhledáváno neni; neza-

• II čís 4 tolo VYUZl k .. t ~, " o kterou' jde, byl dostatek u~IVa P;o u-
na z~; :o:Oe~ánÍ kuřivem je dle platných prcdplsu bez-

"'''lI!1SI<Oll nn·ntávku.. Cst~trr předpisy o tabákovém monopolu neroze-
vyhra:euo • rObkem tuzemským či cizozemským; i k dovozu 

,naVaJ', zda je k~!f1VO '!y <k< výroby jsou tedy v tuzemsku ._ a to 
ne,nn"l1' ktlr1~a ,?~O~~n; ko~e režie a pověření trafikanti; na místo 

- opravnem a a vo" sunuli se obžalovanÍ. jichž činnost ;v~rnra",," h I 'timních prodavacu v I t • 
te'cm.v řádnýc egl k t' prodej kU'řiva _ obcházela takto p a ne 

udný dovoz a po .ou m leného řádného obchodování a na-
·.,í'"dv,jsy, vybočovala z ra~cte t"OVfetich. Aby pletichy byly způsobi<lé, 

proto skutk?vou PZCb ~ ~ ~ tPo hod r u h u, jímž bezprá\'ně obcho
'<!tmn.oval

1. cenu v s e.h dOliie' stačÍ naopak, nastaJ..li, nebo mohl-Ji. tent~ 
zakan nepoza 51 ' tví z b o ž í jež bez p r a v II a 

t t ' o do c·no 10 mnozs , v 

nas a I C. ." '.' , h I a Nezáleží proto na tom, ze ceny t l etichar<,azasa . 'k "tl" 
s II . cl 't' . obchodě tuzemském nepre rocl e ne "O,;tallníllc k 'riva JSou v ep lmnrm , t'" 

'C' U •• 'k" ani v c>bchodě pokoutmm; s aCl, ze 
'.·<t""1V"ny a nemohly b,:yh pre ~~~~n~uřiva které bylo předmětem pleti-

naOChUO' sou~ ZIJlstrl:-11 byly a měly býti stupňovány obža!ova-
v'nncst11 ohza ovanyc , ~ 

ďChIM';ké Cl." " • 25 až 35 hal. při jedné egyptce a o VIce 
o 15 hal~p:, Je~ne,.'llo:~~e~~d nákupní cetlu obžalnvar:ých. Nezáleží 

40 hal. P:l Jedne \ l;ZI en obžalovaných rovnají sc tuzemským re
na ton;, ze ~:odeJ~\cé :Vality a kvantity. Ježto nalézací soud, .po-

cenam kU.rl;a s eJ b' I y' ch nikoliv s nákupními cenami JeJIch, 1;:~~!lávajie prodeJm ceny o za ovan áv 
• . cenami režijním" vychází. jak do,vozeno, z nesp; -

'n{,hl"i: S tuzemskymr • b'l r t~pňovatl cenu předmětu po strance 
výkladu pojmu zpuso 1 os I, S • ne'm výkladu tohoto zákonného 

o]~je]{ti\rní,' t řeimé že na nesprav . 
, Jes z.' '.., I' acího soudu že právem možno pc-

";<p'ojjmu spočívá take d"lsl, vrok ,n~ ~~ sobě vědo~i toho, že činnost jejich 
cllvt)O\'alJ o tom, zda ob za ovanl v~ 1 ~ s íše že nalézacím soudem 

způsobilá stupňov.att. ce~u .• kunv~;d~~~ :tosté nevzdělané, částečně 
výrek ten uvedeny duvo , ~e ts.ek ~e nevyvrací 'skutečnosti, že kuřivo 

"H,dUl>, osoby, niktera~ se ne .0 y a a nohem vyšší, než byly 
prodáno a mělo byli pr'od.avano ~\ ce~~é~cím soudem dále zdů
nákupní. Nevě~omost obzaIO~a~y~ , a ceny státem stanovené proTi 

že prOVInI s~ prodejem lunbv z, neznalostí zákona, jež jich 
před]JislÚ'll lichevního zákona, neby' a y, ~ez. 

3, 232 tr. zák. odpovědnosti nesproslUle. 

Čís. 874. 

. ..,.., . b l(§ 174 II c) tr. zák.), vnikl-Ii pa-
Jde o kradez na vecech z~cenY.ch by' tu jehož dveře byly zamčeny. 

chatel otevřeným oknem do prtZemfil .o, ' 

( D I dne '2 c'ervn", 1922 Kr II 268121.) , 11 ... 0Z 1. z;e. • 



Nejvyšší soud jak d' ~ , 
teční stížnost obžalova,néh~ ~~u ro~1 u~~va~l zav:hl po 1Ístním 
dne 19. ledna 1921 .. ~ ~ ~ su u raJskeho soudu v VlomlOUci 
dle §§ 8, 171, 1 73, 'li1ml~ ~{\ ~~e~f:a)tei/9"nán. ;,inným úoči~em kr';A~,' 

, tr. zak. ~ mImO' Jiné z 

duv-oTtf:-

S hlediska čís IQ § 281 tr ~ I" ,~ 
nelze kvalifikovati jako krácie~' ~~ at~uJe hSÍlznost, že nedokonanou 
zjiŠťUje, že okno přízemního byt ve~ce~ ~a.:'ře~~ch, poněvadž rO''Sude' 
bylo otevřeno a tím mu b 10 uU' ,v~ n~mz c tel stezovatel krádež sNich,al 
nosti jest však nylny' Za y :nozneno, vn, IknoutJ do bytu. Náhled 

. ,uzavrenou platí k ~ď ' 
mož~ěn pravidelný přístup uzavřením ,':\ a ml.stn?-st, k níž je 
Pravidelný přístup do b t ' vv.. ;;~avel . ou Jakehokoliv zPi1soh" 
pokládati byt z,a uzavře:y' unuenm,'lolznuJl ~ dvere, r:lkoliv okno; dlužno 
. , - I mOzno do neho vej'!' d ~ 
JSOU uzavřeny, takž'e nutno b bl' . 1 1 v~rmi proto 
obejíti překážku, záležejíc'í a/ zá~~r~~e S}~~dnati ~řístup, odstraniti ' 
obejde, jest lhostejno Tak' ' :, a'Jm zpusobem se 
{lhostejno zda zavře~ým č~ ~te~Oř~ ?njad~: vst~upí-li pachatel 
překonává a obchází překážku kt n,:m pnzemmho bytu do ~,',.,-_.,. 
způsobem vešel do dOTIlU Také' era mn~, ned3vol~je, by 
kážku pravidelného vstu~u d d v temto pnp~de. obzalovaný obešel 
d b t k o Dmu - uzavrene dvéře ť ~ 

o y u o nelU. KvalHi'kace dle ,§ 174 II ) t 'k' - ml, ze 
, , C r. za , Jest tudíž Od~V',)dilěna, 

Čis. 875. 

Krádež ve společuosti ,(§ 174 ll) ') společnlk byl na misť ~i b 3 ~ tr, zak, předpoklá<lá. by teu e c nu De aspon v blizkosti Jeho 
Ustanoveni II 176 II bl tl" ák " ,. 

je-Ii k poškozenému v témž' S~Ufu;~:h:~e,m:~ nl'aakÍlča~!ni~a(§ 5 tr, 
Q prltl1y pachatEl 

(Rozh. ze dne 2. června 1922, Kr II 476/21.) 

N e j v y Š ,š í S Oll' d jako SO d ~ • 
zmateční stížnosti obžalovaných II do zrusovdakcl VY~(lV~1 po ústním 
ze dne 29 db' 19 rozsu u kraJskeho soudu v J1Ulavě 
čin~~ krádež~ ~~dle 1k 1~~~ul~lR' a~:ii7~t~žovatelé. uznáni vin~nvmi 
zloclllnou kvaIiikaci dle§. 174- Jl a) tr 'k ?) tkr. ~~~. potud, ze ,,,,10.,,",1 

. . za " Jma ." stIznost zavrhl. 

D Ů Ve} d y: 

Ve věci samé vzal nal" d • ' niční zřízenec-V. IQ é ,ez~Cl S?U ' za pr~~azáno, že obžalova-n~T 
před tím do J. s ~Ie:e~ k~~~at~?~rna v P. zad,:la vrác~ní prázdného 
co se má stMi se zbytkem ol . e o, P~,:I ~e obzalovaneho traťmistra N-a, 
olej mohl prodati že b eJe v ~u ,e. a to odvětil N., že by se tento 
Se na třetího SP~I'UObž~l~v~~Zh~~~~ef~c~_mít~'~f ,tkím ,ouhl~sil V. a ?brátil 
toho zasvětil se ž'ádostíb . a;.. e ,nI a na' draze, k1ereho do 
wjednáno; že se O,výtěŽeI1' ~!,?leJ sehnal n:J~keho~upce. a bylo konečně' 
v osob" m'y ov R .... Zl sebou rozdeh.l\-oVl podařilo se skutečně 

, 1 nare -a nanÍl kupce, který si s,ud s olejem z nádraží odvéiH 
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-při čemž jen spoluobžal{Jvaný K. b:yl přítomen. Z útržku Hll) K dostal 
a V. po 40 K, K. 20 K, ,obdržev bezprostředně od R~a zp'ropitné 20 K. 

" tomto zjištěném ději spatiuje nalézací s{Jud skutkovou povahu zločinu 
kj'adleže-me-§§ 171, 174 Jl a) a 176 II b) tr. zák. Zmateční stížnost Jest 

pokud shledává kvalifikaci dle § 174 II a) tr. zák. nesprávrDu. 
/S!;OI11P2lchat"lství při krádeži nevyž.aduje sice pojmově, by činnost spolu
"~~~;lt~;~\~bi~Y:I~a téhož zpfrsobu neb aby každý jedno,tiivý spolápachatel 
: . celý trestný sku tek anebo pomáha.tl úča stníkilm bezpro-

pn jeji,ch konkretních počinech, nicméně je však zapotřebí sou~ 
Č:a~;ného spolupůsobení při krádeži, ač není nutno, by každý ze společníků 

krádeži samé činně jako pachatel 9účastnil, nýbrž stačí. když po
nebo přispívá k vykonání činu. Takováto součinnost předpokládá 

bY ten, kdo jest viněn z krádeže ve společnosti, byl na 
činu neb aspoň v blízkosti místa toho, aby byl, druhému _po ruce. 

součinnosti nelze však u obžalovanJ"ch N-a a V -a mluviti. 
rozsudek výslovně za pro-kázáno, že pří od Ifóžení sudu s "lejem 

přítomen ien spoluobžalovaný K'. a neziišťuje, že N. nebo V. byli na 
činu neb pobliž něho a nějakým zpÍ1sobem napomáhali neb přispívali 

, by odcizení oleje bylo snáze provedeno. Nelz" je proto považo
za spolupachatele při krádeži a odpadá proto ohledně nich kvalili
dův<lď dle '§ 174 JI a) tr. zák Přes to zůstává však jeiich činnost 

1,,~inn<lU a to ve smyslu ;lig, ~ a 176 JI b) tr. zák. Nebo! vzhledem k lomu, 
od,oizeni'uo oleje převyšovala 50 K, spáchal obžalovaný K. krádež 
II b) tr. zák. Tuto' krádež radou nastroiili a k ní úmyslně podnět 

obžalovaní N. a V. Onen pravě k V-ovi, že Ol' se mohl olej pro
hy z toho mohli něco míti, tento p,ak lim, že s uvedeným návrhem 

"Ul""'''' a obrátil se na K-a se žádosti, by sehnal na olej rějakého kupce. 
zjišťuje rozsudc~ o N .. ovi a V-ovi, že se s K-eUl o podíl na 

:Z!,i:~UI.~:)~C)~I!:. Těmito zjištěními je ohledně N·a a V-a opoJ,statněna spolu
','e § 5 tr. zák. Správno je sk;,. že dle jasného předpiSU § 17'7tr. zák. 

případech, v kterých Se krádež kvalifíkuje jako ,I)či" jen dle osob
poměrú pachatelový'ch, tudíž také pokud jde () pi'ípad §. 176 II b) tr. 
nezakládá arii spolu\'Í:Ja ani Lčastenství na takové krádeži ,.Iočilln. 

zásada tato múže dojíti k platnosti jen tenkráte, jestliže spoiuvinník 
účastník neni k okradenému \j témže poměru jako pachatel krádeže. ' 

;;/$[eh,of v§ 5 tr. z~k. jsow spoluvina a účas~nstvj n4 roveň kladeny bez
spáchání krádeže a nemůže býti proto nejmenšl pnchyb

o tom,že ustanovení § 176 tr. zák. se vztahuj;) jak na přímého pa-
'.,CI)atl'le, tak i na spoluvinníka a účastníka, takže účastní-li se osoba, jsoucí 

služebním poměru jako přímý pachatel, n3 krádeži, páchané na 
zarněstnavateli, způso,hem naznačeným v § 5 tr. zák., dopouští se za všech 

';;'Jkc)lnclStí zločinu. OjJačný názor vedl by k nesI'O\'ralosti, že obžalovaní 
a V. podléhali by § 176 II. b) tr. zák., kdyby 5vého zarně,.tnavateIe sami 

nikoliv však tenkráte, kdyby tak UČi4ih prostřednictvím osoby 
těchto úvah plyne, že byť i nalézaCím soudem předpoklManá 

;~;:~,~~.~a;~! dle § 174 II a)tr. zák. ohledně jmerovaných dvou obžalo
C, nebyla splněna, jeví se býii činnost jejich přec jen zločinem a to 

smyslu §§ 5 a 17611 b) tr. zák. 
• 
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Čís. 876. 

Zmateční stížnost má pravdu, pokud uplatňuje důvod zmatečnost{ 
9 a) § 281 tr. ř. Názor Hchevního s-oudu, že přečinu podle !li 1~2,t~;k~~:i 
o v~le~né .!khvěnemohl se obžalovaný dopustiti, poněvadž r 
zataJene zasoby pro. výživu příslušníků své domácnosti není 
Obilí a mlýnské výro,bky, o které v tomto případě šlo, podléhaly 7o'h'",en' 
e?dle § 1 nař. vlády republiky Československé ze dne ll. června 
C1S. 390 sb. z. a n. a obžalovaný bYl povinen tyto zásoby orgánům k 
určeným, ohlásiti, poněvadž Sem 9. a' Sem 17. právě zmíněě,n~,e~-~h1~o~'~a~:~~~iď 
bylo zároveň ustanoveno, že hUdou vydány předpisy o e' 
vených plodin a Výrobků, dle potřeby na,řízen sO.upis těchto 
ust~nov~n trest na nesprávná udání při evidenci (soupisu) zásob 
reV1S1 zasob. Byl tedy obžalovaný povinen podati vysvětlení, když u 
dne 21. ledna 1921 bylo pátráno po zásobách obi'lí a výrobků z něho. 
povinnost není obmezena ani v § 2 z~k. llchevního, ani ve shora zmíněnél11. 
vládním nařízení na zásoby, kterých po,vinný nepotřebuje pro svou 
třebu. Také by tato povinnost neměla při tomto obmezení žádného 
sl u, neboť účelem evidence zásob jest, by zjednán byl úřadům sp(ilelllí,'Ý. 
~. ~plný přehled' .všech po ruce jsoucích zásob obilí a mlýnSkých výrobků, 
lezto len takto lest umožněno spravedlivé rozdělení zásob 'mezi obyva
telstvo. Zapřel-li tedy obžalovaný své zásoby při úředním pátrání po 
nic~. nelze po objektivní. stránce us,ouditi jiuak, než že je .zatajil, na kte
rou:to okolnost poukazuje zejména ukrylí hledaných zásob, jak bylo nalé
zaclm se,udem zji,štěno. Objektivně jest tu tedy skutková podstata přečinu 
podle S' 2 o;dstavec druhý zákona o válečné lichvě. Nalézacímu soudu 
bude nyní rozhodovati o subjektivni stránce činu. Při posouZení této sub" 
jektivní náležitosti nebude ovšem moci nalézací soud opříti se o názor, 
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že skutková pod~tata v přečint~ dle § 2 zák. e, lichvě vyžaduje lichvá~ský 
-·1 Zákon 'O Ilchvc nezmmUle se mkde amslovem o tom, a take ze 
umy'· jeho ustanovení nelze dovozovati, že skutková povaha přečinu 
dle --iákó-n-a- ů· yc~vě vyžaduje »H~l~vářský« úmysl. P~je!l1 to~o~o 
I 'a jest tak široky, ze s tohot,o stanoviska dalo by se kazde protIza

:~o~né jednání ospravedlniti. Vytknuté va,dy jsou toho rázu, že nelze roz-
~:o~g~:~~~ě;v::e:,věci bez nového projednání věci .vprvé stolici. Jest tudíž 

< napa,dený rozsudek v této části t. j. v osvobozujícím výroku 
zatajení iásob dle odst. 2 § 2 lich, zák: zrušiti a.věc v obiemu 

vrátiti nakzacímt' soudu k opětnému projednání a rozhodnutí. 
ji. Ů!Jhájce sice uplatňoval při veřejném roku, že obžalovaný. nebyl povinen 

předpiSY o zabavení obilí, leč tímto, způsobem poukazoval 
•••. ;',nom na právní omyl obžalova,néhoprdle§ 3 tr, zi'.k., jenž obžalovaného 

omluviti, nebof § 2 zákona lichevního jest součástkou trestního 
.nlmVd. nehledíc ani k tomu, že obžalovaný jako rolnik byl zajisté povinen, 

se seznámil s předpisy o zabaven; obili. Tato námitka musila zllstati 
po,všimnutí; a rovněž i d'al,! námitka,že rozsudek lk:hevního soudu 

•••. ,.1.," vlastně v důvodech jeh,> přezkoumávati, po,něvadž líchevní soud 
podobné postavení jako soud pnrotní. Tato námitka přehlíží, že li-

· •• ,.ho,,"' soudy jsoU' podle § 2 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567 sb. z. 
n. samostatnými odděleními sborových soudů prvéstollce, a že· podle 
12 téhož zákona řízení o přečinech a zločinech koná se před příslušným 

soudem první stolice, jenž rozhoduje v senátě .složeném ze 
a: čtyř přísedícfch. Pro. přezkoumání rozs.udků Hchev

platí tedy předpisy § 281tr-.. ř. Přes to, že není správn'ým 
na1ézacího soudu, že skutková p-ovaha přečinu dle § 3 lich, 

př,edjJoh:lá(já lichvářský úmysl a ohrožení veřejného zájmu, kte
náležitostí soud v tomto příp.adě neshledal, nutno, přece vyloučiti 

.1,.i,; skt,tkovou podstatu přečinu úmySlného poru,še·ní dodávací povinnosti, 
soud Zjistí; že samozásobitel nemohl dostáti své dodávkové po
proto, že veškerá j ehozásoba obilí a .mouky nestačí ani k uko

nejnaléhavější potřeby jeho rodiny a hospodář stvL V tomte, případe 
zjisti! první soud,že veškeré množstvi obilí a mouky, u abžalava,ného 

.nalezené, očkoliv ani zrnka ze své úrody nepr'Odal, nestačila ani k výživě 
jeho rodiny, sestávající ze 7 osch Po.něvadž ukojení vlastni hospodářovy 
potřeby předchází před splněním povinn'csli dodávací, nelze mluviti o úmy
slném jejÍm porušení tam, kde z uvedené příčiny samozásobitel své do-

, dávací povinnosti dostáti nemůže. ... 

Čis. 877. 

Pokud mt1že se advokát, háje zájmy vlastni strany, dopustiti urážky 
na cti protistrany. informuje o ni sond. 

(R.o'zh. ze d~e 3. 'června 1922, Kr 1580/22.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud znšovacíuznal po ústním Iíčen!ozma
teční stížnosti generální prokuratU'ry na záštitu zákona právem: R.oze 

. sudkem krajského soudu jako odvolacího soudu v L. ze dne 19; ledna 
1922 porušen byl zák{m v ustanovení:§ 488 tr. zák., rozsudek ten se zru- • 
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sUJe a uznává se ve věd samé, že se odvolání soukromého 
Roberta P-a proti sprošťu1ícímu rozsudku okresního soudu ve V, ze 
18, listopadu 1921 zamítá, 

.. ---_.~~~-

Ze spisů okresního soudu ve V, vyplývá tento skutkový děj; 
Robert p, vznesl na advokáta Dra, Martina E-a soukromou obžalobu 
přestupek proti bezpečnosti cti, jehož prý se dopustil tím, že dne 

března 1921 za hlavního přelíčení, jež konáno bY/ll~0'"1P~II:';0:~t~i, ,~~:e~,~~:~~~~ 
Robertu P-ovi pr'O urážku na cli' jako zástupce s 
Jindřicha F-a, označil hostinec P-ův jako bordeL Rozsudkem 
soud'U! ve V, ze dne 18. listopadu 1921 byl Dr, E, z obžaloby dle § 
čís, 3 tr. ř, v podstatě z toho důvodu sproštěn, že obžalovaný 
závadného výroku v úmyslu urážlivém, nýbrž bezelstně, by u~:;;~:~l:~ 
soudce, místních poměr'ů neznaléh'C, na prostředí, v němž k ,ca'&"'U.V,"H~lm 
urážkám došlo, dále. proto, že obžalovaný Dr. E, sám byl svým kli,entem 
F-em v uvedeném smyslu informován a poněvadž dotyčný hostinec 
veřejným nevěstincem býval, ba že jest notorické, že ještě před 
než soukr'Omý žalobce P. byl majetníkemh-o,stince, zde 
smilstvu byla poskytována, Sprošťující tento, rozsudek byl však k 
lání soukromého obžalob ce rozsudkem krajského jako odvolacího 
v L. ze dne 19. ledna 1922 změněn a' Dr. T, odsouzen pro přestupek 
§ 488 tr. zák. podmínečne k peněžité pokutě 50pO K Odllvodňuje rO~~~;~k~ 
poukazuje odvolad sO,ud na hájení se 'Obviněného, že závadného 
'použil u výkonu svého povolání jakO' advokát, aby soudce, jenž 
krátkou dobu ve V. dlel, O' (amnějších poměrech informoval. Leč 
o p\ivodní trestní věCi prý vyplývá, že za onoho přelíčení nebylo přičiny'. 
k takovémU! výroku, 'K' urážce dle §, 488 tr. zák, stačí prý 
cha tele, že se urážky dopouští, a toto vědomí prý obviněný jako ad'lok:áL 
musil rnítL Pokud pak se obviněný sna:ži,l provésti důkaz pravdy 
,pravděpodobnosti, uvádí r,o"sudek, že se důkaz ten nepodařil, jeMo 
četnického' O1mámení i policejní zprávy dotyčný hostinec jest 
lidně a podle onoho, oznámení tomu jest tak již od 20 lel, 

sklepnice tu a tam si brala hosty k sobě, nemusela býti j;~i'~~~:::~~~~!l~~ a nebyl proto obžalovauý oprávněn k zažal{)vanémuvýroku, 
odvolacího soudu jest právně mylný, Dle § 9 ,adv. řádu ze' dne 6, 
1868, Č. 89 ř. z. jest advokát povinen, zastoupení, které převzal, dle zalW'''' 
vésti a práve, své strany proti každému pilně, věrně {) svědomitě .. a,''' .... '.·., 
Má právo, vše, co dle zák{)na k zastoup,ení své strany nemá za příhůdné,.' 

, bez okolků přednésti a všech prostředků k odporu a {l,bhájení ~žítí, pokud 
to není v rozporu s iehoplnomO'censtvím, svědomím a zákony, Z cito
vaného zákonného ustanovení plyne, že Dr, E. nevybočil z okruhu svého 
oprávnění, když při h'lavním přelíčení pro orientaci nově ve V. působícího 
soudce přivedl k platnosti dlIležitou případně okoJnost, že hostinec, jenž 
byl dějištěm právě prOjednávané soukromé trestní obžaloby, netěší se 
d'obré pověsti, že jest znám jako nevěstinec, K ospravedlnění tohoto vý~ 
roku, učiněného advokátem u výkonu funkce zástupce strany, stačilo by, 
kdyby spočíval jedině na informaci klientově a neopíral se a"i o -,la3tní 
znalost pomě1ců. Zde však nebyla pouze informace strany, (otiž Jindřicha 
F-a a vlastní znalost. Dra, E-a, nýbrž byla: tll' přímo notoeieta, výslovně 
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. dkem prvéhO' soudu, .dle něhož dO'tyčný hostinec dříve býval 
• •• ·.ř;~~~~::~,:r~~o::,z~s:u . . ' . "d' t· t dle i nyní hostinec ten slpravovan Je ra ne, po rva o . 

ještě delší dobu než pozbude bývalé své špatné po
tived"llť:hO!.'''t''ed'"Y

u

,''. "označiv hostinec so'ukromého žalobc:, ~-a jako bOT:del 
bývalý bordel, nevinil tím P-,a nikterak ~nv~ z, neIMavI~:ho 

b 7 ho v obecním mínění mohl v opovrženl uvesh nebo srlzltl, 

h
' "I 'en

Y 
l'ako advokát zájem své strany, k čemuž byl nejen oprá\.'-

al! l , d k't 'h -'d' 'n e smyslu citovaného ustanovem a va a ll! o ra u I POVI en, 

t
v 

l'ednání které na ledné straně jest záko11nou povinno,stí, na 
pro o' 'B I t d'·' t "t" r ;.a UO,"~ podřaďov"ti trestllímu "tkon'u, y o u lZ zma eCll! s \ZllOS 1 

.;.;'.,"e,'"lllí prokuratury dle § 33 tr. ř. vyhověti a rozh,odnouti dle §:~ 292 
tr, ř., jak shora uve'deno. 

Čís, 878. 

veřejného násili dle § 93 tr_ zák. 
Onlezeni osobní svohody nesmí hýti ani tak nepatrným, že překážky, 

svobodě mohou kýmkoli beze všeho býti přemoženy" ani 
krátkou dobu: hy omel,~ní pro své rychlé pomiuoti nebylo jako 

ani pociťováno. 

(Rozh, ze dne 3, června 1922, Kr II 229/21.) 

y š š í s o u_ d jako soud zrušovací zavrhl po' ústním líčení zn~~-
. , obžalov,aného do rozsudku krajského soudu v Uherskem ...... ~~r;1~;:~~ze 'd'ne 18. ledna 1921, jimž byl stěžovatel uznán vkuným zlo~inem 

~E násilí omezováním osobní svobO,dy ve SmySlU, 93 tr. zak 

Důvody; 

Dovolávajíc se důvodU' zmatečnosti čís, 9 a) § 281 tr. ř. ~mat~čni stiž: 
,ú;.·· .. ·no;;! především namítá že celý prf,běh věci se podobal vice "ertu nez 

tloCmu, a poukazuje n; svědecké úd.aje Cyrila P-a, jenž prý považoval 
pouhý žert. Než rDzsudek 'zjišťuje onen údaj svědka v souhlasu :e 

i;;ďC;~niěním pro.toko1u, sep'saného o jeho výsle<;.hu, sprá~ně ,v ten :~ys1, ze 
zprvu' pova,žcw.al za pouhý žert, že vSa'k, kdyz zacah, smycku prn,

"e; : .• '"' ... na šibeniéi visícího a mu obžalovaným na krk hozeneho, slahoval!, 
ná:siJí:lm smyčku s krku ,ejmul. Tím nabÝli)Í onen svědecký ú~aj p,?d

smyslu, než jaký mu při,kládá zmateční stížnost, .tr~ vs:,'k 
il6~~~~:lzároveň jediný podklad pro závěr stížnosti, že se prubeh vee! 

, více žertu než zločinu. S hlediska, téhož důvodu zmatečnosti na
dále že jednání. v něrn'žnalézací soud shledal skutkovou 

U'U'" ""W' zločinu dle § 93 tL zák, nenabylo povahy zločinné jednak proto, 
bylo ta'k nepatrné, že bylo možno překážky snadno př~mcci, jednak 

že bylo omezeno na tak k,átkou dobu, že neb,slo am lako o,me~o
osobní svobody,pócllováno. Zásadně dlužno sIce uznatI spravnym 

'n~zor zmateční stížnosti. že omezení osobní svóbody nesmí. má-Ji nabýti 
iločinné ~ovahy dle § 93 tr. zák., býti lak nepatrným" že překážky, kl~
dené osobní svo,bodě, mohou kýmkoli beze všehO' býti. přemotet;y, a z~ 
nesmí býti' omezenO' na dobu tak krátkoU', aby omezení pro sve rychle 

Tre~tnj rozh~dnutl IV. d • 
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pominutí nebylo jako takové ani' pociťováno. Jinak ale stačí ke skutkové 
podstatě zločmu dle '§ 93 tr. zák. po stránce objektivní katdé jednání, jímž 
kdo omezován je- v užívání své osobní svobody. zejména tedy ve volnosti 
pohYbu a v" vÝl<:onu vlastní v()l]):,' .mist"J)()bytu. Skutková zjištění napa_ 
deného rozsudku nikterak nenasvědčují správnosti stanoviska, s něhož 
posuzuje případ zmateční stížnost. Dle těcht() zjištění šel kritického dne 
městem tl. průvod lidí, demonstrujících se šibenicí proti drahotě. Sotva 
P. na pokřik dětí, aby šel ven, vykročHze stavení, hodil mu obžalovaný 
z průvodu na krk provaz, visící na šibenici, zatáhl smyčkllJ a nařídil ostat_ 
.ním v davu táhnouti; P.považoval to z ptrvu, jak již uvedeno, za pouhý 
žert, když však začaU smyčku staho:vati, sejmul si ji násilím s krku. Ze 
stavu věci takto zjištěného, zejména z té okolnosti, že obžalovaný 
smyčku provazu na krku zatáhl a nařídil ostatním z davu táhnouti, tito 
pak že začali smyčku opra.vdu stahovati>, P. pak že si jl sejmUl! s krku 
násilím, je patrno, že omezeuí jeho oso·bní svobody nebylOi ani tak 
patrným, aby překážky, jí kladené, byly mohly kýmkoli beze všeho 
přemoženy, ani nebylo omezeno na. tak krátkou dobu, aby nebylo. 
takové pocifováno,. Nalézací soud proto jednání obža,lovaného 
podřadil skutkové podsMě zločinu dle §, 93 tr. zák. 

Čís. 879. 

:úplná opilost vylučuje sice zlý úmysl po rozumu § 1 tr. zoU<., nevylu_': 
čUje však úmyslu, směřujíciho k uskutečnění určitého 
účinku «např. uvésti toho; komu vyhrožováno, ve strach a nepokoj). 

Lhostejno, že strach a nepokoj, vzbuzený výhrůžkou pachatelovou, 
t§ 99 tr. zák.), po krátké době pominul. 

{Rozh. ze dne 3. června 1922, Kr II 835121.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do fClzsudku zemského soudu v Opavě ze 
dn'e 16. června. 1921, pokud jím byl stěžovatel 'uznán vinným přestupkem 
d!,e §. 523 :tr. zák.' 

Důvody: 

Zmateční stížnost obžalovaného dovolává se číselně zmatečních dů
vodů čís. 5a čís'. 9 lit. a) !§ 281 tr. ř •. Po stránce lormální vytýká, že vý
r·ok nalézaccího soudu, že skutková pedstata zločinu § 99 tr. zák. jest o' ble:k-···· 
tivně prokázána, jest v rozporu s dalším výrokem, že stěžovatel spáchal 
trestný čin v úplné opilosti, v níž si činu svého vědom nebyl. Vytýka
ného rozporu tu není. Dlužno rozeznávati mezi zlým úmyslem, t. j. úm,", 
slem bezprávným ve smyslu § 1 tr. .zák. a úmyslem v obyčejném smyslu 
slova. Stav úplné cpilosti nečiní opilého neschopným, rozhodnouti se pro 
určité jednání, a: nevylučuje, že jednání spitého jest úmyslné, směřujic 
kc'skutečnění určitého, protizákonného' účinku. Co úplné opilstvi ochro
muje, není vů!.e pachatele, nýbrž schopnost jeho, rozpoznati bezprávnost 
činu nebo říditi jednání po.dle správného rozpoznání. V důsledku toho 
uvádí trestní zákon v § 2 - poukazuje s10evem »proto'« k § I, kde se pr'o 
přímý zlý úmysl předpokládá. že zlo bylo p.římo rozváženo a zamýšleno 
- úplné opilstVí mezi příčinami, které zlý úmysl vylučují a pro které 

proto. čir: ?e? opomenutí oso~Y- ~plně spité, za ,zločin se n:přičí!~. Není 
proto vmtrnrho rozporu meZl vyr-okem nalezaClho soudu, ze stezovatel 
byl v době spáchání tr'estného činu úplně spit a tím, že nalézací soud, 
ziišťuje, že stěžovatel vyhrožoval Z-ov> v úmyslu, by ho uvedl Ve strach 
a'n';pokoj. Jelikož ro'zporu mezi oběma výroky n·ení, nebylo zapotřebí 
uvésti dúvodů, z nichž nalézací sO'u'd pres výrok onen dospěl k výroku 
tomuto. Zřejmě bezdůyodnou je další výtka, že nalézací soud neuvádí 
důvodů, z nkhž výhrůžku úp~ně zpitého stěžovatele považuje za způso
bilou, vzbuditil důvodncllllobavu, a z nichž zejména má za to, že Z. mohl 
se obávati, že stěžovatel netoIiko mu natluče, nýbrž ho, zabije. Nalézací 
soud opírá výrok, že Z. měl strach, že stě2óovateI mohl by provésti čin, 
jímž mu pohrozil, totiž že ho za.bije, dle rozhodovacích důvodů předpo
kladem, že Z. byl bezbranným, a že chováním dělníků, zejména výhrůžkou 
stěžO'vatelovou byl uveden v nepok"j. Tím nalézacísoud poukazuje zřejmě 
ku'přeclchozímw zjištění, že stěžovatel a j·eho společníci vráželi lokty do 
Z-a, že mu sprostě vY\lada.Ii, že šli za ním, že mávali holemi', že ho stě
žovatel popadl za rameno, že ho držel a vyhrožoval, »co bys teď mohl 
dělati, český pse, kdybychom tě teď zabili", Tím isou, a to dosti přesvěd
čivě, o·důvodněny oba VÝroky shora zmíněné. Dlužno zejména přisvědčiii 
nalézaclmu soudu, odvozuje-li ze skutečnosti, že Z. očekával uskutečnění 
zla" jímž bylo hrozeno, z důležitoisti tohoto zla, z bezbrannosti Z-a: a z dří
vějšího chováni stěžovatele a jeho· společníků způsobilost výhnlžky, 
vzbuditi důvodnou obavu. Závěru na tuto způsobilost vyhrúžky ne
brání ani skutečnost, že pachatel byl úplně zpit, ani, že Z. šel kltdně ctále, 
a sice kus vedle pachateLe, ani, že pachatel pak prosil o prominutí. Opilost 
ubírá ovšem člověk)l sil a pevného postoje a ulehčuje taktO' obranu proti 
ittokÍlm osoby zpité; ubírá však opilému také klidnou rozvahu a schop
nost p'oznati, jaké následky mo·hou povstati z toho neb onoho útoku, či"í 
ho popudlivějším a odvážnějším a svádí ho, aby při obranných činech 
()soby, na ui'ž útočí, od útoku neustal, nýbrž útok stupňoval. Ophlost stě
žc:vatele - útočníka - nezbavila proto výhrůžku způsobilosti, vzbuditi 

. důvodnou obavu, nýbrž činila naopak obavU' spíše ještě důyodnějšl, to 
, tím více, že ve spo'lečnosti stěžovatelově byli dva jiní muži, o niC;'ž"řeba 

že se výhrůžky samé nesúěastnili, bylo Z~vi vzhledem k dřívějšímu jl jich 
chování předpokládati, že jS<lU se stěžovatelem za jedno a po případě stě
žova:tell p'řispěji na pC1110C. Způsobilost pohrůžky, vzbuditi důvodnou 
obavu, dlužno pak posuzovati dle okolností, jaké tu byly v Gobě, kdy bylo 
hrozeno. Z ustanovení druhého odstavce § 100 tr. zák., .že delšÍ' trvání 
trapného stavu, násilím anebo nebezpečnou pol1rúžkeu vyvolaného, pod'
miňuie vyšší sazbul trestní, plyne, že skutková podstata ii 99 tr. zák. není 
vyloučena tím, že strach anepokoj po krátké době pominuly; nezáleží 
proto na tom, že po výhrMkách Z'. šel nějaký kus cesty klidně Se stě
žovatelem,který ho při t<lm prosil o: pTominutí, poukaZUje na svoji opi
lost; pozdější tytoekolnost! jsou tím lhostejnější, kdyžt" nalézací s<lud 
ziišťuje, že teprve k d<lmluvám Z-a stěžovatel dal se ukonejšiti a muži 
upustjH od Z-a. ." . 

Čís. 880. 

Neoprávněné přiSVOjeni sl součáS>tek výzbrOje a výstroie vojellsl<é 
v době převratové jest krádeží. 

21' • 



(Rozh. ze dne 8. června 1922, Kr I 553/21.) 

~ ~ e j,~ y š š í ~ o 'Ul d j,ako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zm-a .. 
tecm sÍlznost obzalovaneho· do rozsudku krajského' soudu v liradci Krá
lové ze dne 7. úno,ra 1921, jímž obžalovaný hyl uznán vinnÝm 
krádeže dl"-§;T171 a u3 ficTá1<.-azločinem-podílnict'lí na- kTá'"dHe"'žHi leUl,

§§ 185 " 186 a), b) tr. zák., mimo jiné z těchto 

d ů vo d ů: 

Proti odsouzení pro zločin krádeže namítá zmateční stížnost 
6s., 9 aj § 281 tr. t., že zjištěné jednán! obžalovaného nezakládá ani 
objektivní ani P'O >ilbiektivní stránce skutkové podstaty toh"Ott:~0Jr:'~~":~~' 
rtelze pry posuzováti majetkové delikty v době revolučního u 
jako v dobách normálních; nelze prý shledávati krádeže v tom, že 
lovaný v době státníhcl pfevuÍll, když se rozpadly fronty, ujd domů 
vOjenské uniformě a s věcmi, které náležely k jeho vojenské v~'zhro;;; 
To se dělo tenkráte všeobecně, a vojáCi nemohli ani jinak ,eLman. 
neměli občanských obleků. Poněvadž nebyl obžalovaný cestou z 
přes časté pmhlídky pozastav'en a věci mu nebyly odňaty, mohl 
z omlnvitelnéhoomylu za to, že si smí donesené věci podržeti,. Je 
okolno,st, vylučující trestnost dle § 2 lit.e) tr. zák. Avšak stížnost 
omylu, má-li za to, že pro dobu státního převratu neplatil trestní ha,,",,;. 
vždyf právní kontinuita ne'byla na území čs. státu ani na okamžik 
rušena (zákon zedne2.listo.padu 1918, čís. 1 sb. z. a n.). První soud 
zjbtil, že si obžalovaný p.řinesl věci v úhrnné hodnotě 358 K 80 h z 
zjistil však také, že nenabyl Hcb vlastnictví dovoleným způsobem. nvn"'L 
že je odcizil z držení vojenského eráru, poukázav zejména na oko1n,osll, 
že obžalovaný odcizH nejen šatstvo! a obuv, nýbrž i 'jiné předměty, 
k umožnění návratu z fronty nepotřeboval. Poněvadž rozsudek dále 
štuje. že je odňal z držení vojenského erám pro svůj prospěch. v {mm<T" 

zlodějském, jsou zde náležitosti objektivní i subjektivuí 
staty zločinu krádeže. Jednalicli jiní stejným způsobem a při 
bezprávně věci vojenské výstroje, nečiní to jednání obžalovaného 
trestným. 

Čís. 881. 

Bytem "někoho jiného« ve smyslu § 83 tr. zák. jest vůči prouajillnatell 
též bytnájemeův. 

(Rozh. ze dne 8. června 1922, Kr I 655121.) 

Ne j v y S š í s o 'Ul d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
teční stížnost clbžalovaných' do ro·zsudku krajského soudu v Mla.dé 
leslavi ze dne 12. dubna 1921, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými zlo
činem veřejného násilí dle § 83 tr. zák., mimo jiné z těchto 

důvo,dú: 

S hl'ediska dhodu zma'tečtÍosti'Čís. 9 a) §. 281 tr. ř. uplatňujestížnllst, 
že v jednání obžalovaných manželú K:-o.vých nelie spatřovati" skutkovou 
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zločinu dle § 83 tr. zák. proto, že, co se jich týče, neběží oi c i z í 
o<1;;tal.U "statek«, jak se praví v nadpisu k § 83 tr. zák., poněvadž tito 

isou vlastníky domu. Stížnost je na omylu. Nemůže býti po- . 
. . . L. byJ v základě nájemní smlouvy, jakož i příslušných 

~řrvb_,;l~oe-flo"c'htro'aILn'llě nájemníků oprávněn,. v bytě, jím používaném, bydleti 
právoplatného zrušení tohoto poměnl' nájemního, a že ho v právu 

používání bytu nesmí rušiti nikdo, ani sám pronajÍtt1atel" 
týče majitel domu. V najatém bytě p.anuje a je rozhodnou vůle 

,riá:íefrtnílca jakO'žto osc,by oprávněné a není proto nikdo oprávněn stavěti 
této vůli rušivě a svémocně. Posuzuíe-li se věc s tohoto hlediska, 

že byt, jejž Antonín L. oprávněně obýval, b~l i vůči obžalo
';;~'~{Tlll. jakO majitelům domu, cizím a tedy proti vůli oprávněného nepří
"",'rt,,,',m V textu zákona, jenž arel jedině je směrodatným, nepoužívá se 
'ljsmtlně ~ýrazu »cizk, nýbrž mluví se tam o d·omu neb bytu někoho jiného 

anderen,,). Pouné neoprávněné vkročení do okruhu zákonem chrá
nevyčerpává sice ještě pojmu vniknutí; vkročení to musí státi se 
proti vůli osoby, jíž přísluší domácí právo ~ v úmyslu vykonati 

na osobách neho. věcech. OM p·odmínky jsou ziištěními rozsudku 

Cis. 882. 

"\,ťPi'edlražov;ání (zákon ze dne 17. řijna 1919, čís. 568 sb. z. a n.), 
tom, že n>lníci zaměnili si dobytče chovné za dobytče tažné a smě. 
dobytČ!e, ježto nevyh()vovalo, dále prodali, nelze ještě spatřovati 

ije,)náni pletichářské. 

-(Rozh. ze dne 8. června 1922, Kr II 120121.) 

N ej v y§ š í s ouo d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
stížnost státního zastupitelství do rozsudkn líchevního so~j'l při 

souodu v Olomouci ze dne 23. prosince 1920, jímž byli obžalo
Eduard E. a Jan O.dle §259 čís. 3 tr. ř. spraštěni z olbžalobý pro 

"ilJřečin dle § II čís. 4 zák. ze dtte 17..října 1<J19, čís. 568 sb. z.a n. 

DŮVOdy: 

Napadený rozsude.k zjišluje o obžalova·ném Eduardu E-ovi, že dne 
května 1920 koupl! mladou stelnou užitkovoi'l' krávu za 7800 K, že ji 

24. května 1920 směnil za tažnou krávu v hodnotě 8000 K, které , ......• " 

použíti pro sebe k tahu, že ji však o dva až tři dny později 
druhému obž.alorvanémw Janu O-ovi na jeho žádost za 8000 K 

ZaJ 20 K zpropitného. Z o.bžaloby, na oMalo;vaného Edurda E-a pro pře
pletich dle § II čís. 4 zákona Ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z .a n., 

~;/ :"~~',se,né, ho lichevní soud dle r()zhodovadch důvodů rozsudkových spro
úvaze, že obža!o,vaný, který je řezníkem,.jednak byl dle živnosten
listu k náku'pu a prodeji dobytka o,právněn, jednak krávu Janu 
prodal beze všeho zisku, na který dle názoru lichevního souelu 

nárok. Zma,teční stížnosti státního zastullitelství, opírající se o dúvod 
zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř., nelze llři70ati oprávnění. Podřadění jed-
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nání obžalo,vaného pod skutkovou pOdstatu< prec,nu pletich není 
na závadu, že bYl k nákupu a prodeji dobytka oprávněn. V § II 
zákona o trestání válečn'é lichvy, se mezi živnostníkem a ne:živno:;tn-íken, 
nijak nerozeznává. Také oprávněný živnostník jedná pletichářsky 
konává-li živno:st v I,,' 

n,ím , a počíná-Ii si takto zPÚSObem\:~!;~~.':U~í~~í!l!} z mezí řádného a solidního provozGvání živnosti. Zmateční ,'j 

však phsvědčiti, pokud spatřuje okolnost, dodávající počínání L>U:C""w", 
ného ráz pletich, v tom, že tažncm krávu. prodal tento ohžalovaný tduard 
E. řezníkovi jako' kus jatečný, a že dále obžalovaný onu užitkovou 
jím za 7800 K koupenou<, krátce na to směnil za jinou krávu tažnou 
opět již za dva až tři dny po směně dále prodal. Nalézací soud s' prálvni 
nepQdřadil zjištěné jednání obžalc,vaného pad pOjem pletich dle § II 
lichevního zákona, neboi činnost obžalovaného nevymyká se nijak z 
řádného obchodování, neboť jest úkazem, mezi rolníky obvYkl}'m 
rolník dobytče, chovné zamění za do'bytče tažné, a že toto, zase, ' 
se mu z příčiny té neb 'Oné, nebo rozhodne.li se zase jinak, dále 
V tom samo o sobě jednání pletichářské nelze spatřovati, tím 
v tomto případě, když jest zjištěno, že si krávu obžalovaný koupil. 
se týče směnou opatřil původně pro .sebe a ji Janu Q-ovi bez vesk,,,,'l," 
zisku prodal. Není ovšem nezbytným pOjmo;vý'm znakem p-letich ani 
PO zisku ani skutečnost, že zisku neb'ylo dosaženo; přece však ne ni 
nos! ta pro posuzovánÍ', zdali obžalovaný il,ekalým způsobem si VL>Clllla/; 
bez výZnamu. Ze Eduardu E-ovl bylo známo, že Q. kUP",je .od něho 
k výseku, rozsudek nezjiš!uje, a zmateční stížnost také nedostatek 
zjištění nevytýká, nedovolávajíc se vůbec žácdného formálního 
zmatečnosti. Ostatně, i kdyby tomu tak bylo, nečinilo by vědomí to 
dej Q~ovi pletichářským, n,ereelním nebo nekalým. 

Čís. 883. 

Zavdala_li obžaloba pro tres,tný čin soukromožalobní podnět též 
stíhání veřejným obžalobcem, jest soukromý obža!obce povinen 
ditl sproštěnému obžal.ovanému útraty, vzešlé stíháním Pro čin veřeino_ 
žalobuí pouze tehdy, učinil-li udání vědomě křivě. 

0<02h. ze dne 8. června 1922, Kr II 357/22.) 

Ne j v y Š Š Í S O-U! d jako soud zrušovací uznal 'PO ústním líčení o zma
teční stížnost! generální pcoku'fatury nal záštitu zákona právem: Usne_ 
sením krajského jako odvolacího soudu v OIGmouci ze dne 4. srpna 1921 
porušen bYl zákon v ustanoveních § 390 tr. ř. 

Duvody: 

Firma Artur tl. a spoL podala. na městskou radu v P. stížnost do jed
nání bytové komise, jejíž obsahem cítil Se advokát Dr. František Z. uražen 
a. učinil pro;Ío dne 26. března, 1920 trestní oznámení, žádaje za potrestání 
pisatele jménem vlastním i jako předseda by.tové komise a za, zastoupení 

~ I bcem protože uražen~yl úř.ad. Dodatečně hyi jako obža
za ,o M'o' 'ie H K: hlavn,ímu líčeni p'ředvolán byl Dr. Z. jako 

oznace~ " . , 'h . t' t" 
'c!hžalobce, veřejný obža,le;bce písemneho. nav~.~' ~a P,o ,res all! 

tu1,ro.~ny;;:~::::~.~ však dle obsahu jednacích protokolu ]ednalll a po 
~~;;;4r;aIT~6r~sefv:)d'~' :~~ učinil návrh na použiti zák~o·na, k němuž se 
ik 'k 'ho z~alobce a účastníka; Dra Z-a, připojil. Ro.zsudkem sou rome , M~' H ' ~ 

d P ze dne 15. ledna c,dsouzell byl onc . pro pre-
ciJkres,nUJO't·oub uzp~čn~sÚ cti dle § 488 tr. zák. a čl. V. zákoua ze dne 17. 

pro 1 e, d '1 ' ~k b t ' 
1862, čís. 8 ř. zák. z r. 1863. jehož se OPUStI

b
' "Iukraz d ou I' y, o~ve 

ředsedou Drem Z-em«, avšak ~ozsUldek ten ~ Y o VQ am za-
S p dkem krajskéhD soudu Jako odvolacllw snudu ze (lne 

'Nv,ilOi;hO rozsu , ' .., , ~ ~ b I k Mo'rl'· li 
1921 za' účelem doplnění nzem Zf'Usen, nacez y. pa" c,. 

l'Ú!nOl',a ~ stupek opětně ro,zsudkem okresního soudu v P. ze dne 28. 
týz Ig;~ ods,o,uzen. K odvolání Mořice H·a bYl pak rozsudkem kraJ~ 

. k odvolacího soudu v Olomouci ze dne 4. srpna 1921 rozsudek 
]a s~u,du změněn, a obžalovaný d'le !§ 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby 

nrn,šten. Usnesením téhož krajského so,udu v OlomoucI ze dn~ 4. s~?na 
1 k soukromému žalobci Dm Zo.{)vi dle § 390 tr. r. ulozen~ 

bya ea 
h na'sledkem jeho zakročení vzniklých útrat, jmen''''lte 

'ňállTa,l2 vsec ' h' 't l' . , 13'9 K o,bžalovaného v první i dru e s o lel pemzem ~ ~ 

U 'm posléz uvedeným porušen byl zákon. Dle §, 390 tr. r. 
snesem • .., o b ne' nálezem 'tty tre'tního řízení, jež skoncilo ]rnym zpuse; em z , 

,u ra. z ;ravidla stát. Pokud však trestní, řízení zave,deno hylo 
soukromého obžálo'bee nebo dle § 48 tr. r. toh~o. k navrhu, sO,u-

,kžá,iosti oV tníka má se jim ",ložiti náhrada všech ]ejllch zakroeemm 
ucas , , ~'l h t OV 

Y2:nildý,,~ útrat. Dr. Z .. učiniv trestn'Í oznám-ení, v nemz oznaCl se :. ez 
oe",t.-r,m"é'h"n obžalrlbce, dal tím nepokrytě najevo, že, snaže s~ Prl;O

stíhání pm uráž'ku Ma,du, uplatň~j: též ,~vé žalob.Ul pra~~ 
Dlužno výslovně připustiti, že s umzkou ur~du s~o~el;a bylI 

i urážka jednotlivých osob a že tedy se zavedenym stIhamm ~ Ofl~ 
sbíhati se může stíháni soukromé, takže ono toto nevylucu]e. 

;~;ďZ~~~~:~~:ě se však řízení sprqštuljícím rozsudkem, nenes"e všech~y útr~ty 
Pi podlehnuvší soukromý obža!(}bce, nýhrž, ve Sl11:-s!u clt:,,,a~eho 

§ 390 tr. ř.nahraditi jes,t mu pouze utf'atY.'~ Jez vzesly ]eh~ 
ulkroč,mílm. Zákonné toto nstanovení dtuje ovšem tez shora uvedene 
,u,'ne:,elll, neřídí se jím však, nýbrž souč,asně ukládá Dr,u Z'OVl ,náhr~d~, 

K 65 h jako útrat zastupování obžalovaného v prve a druhe ;;tOhCl, 
j; tedy všech útrat, které Mořici H-ovi vůbec vznl'ltly. Odv?lac! s~~~ 

přehlíží, že zakročením soukrGmého obžalobce Dra Z~a nevzesly Mc:ncl 
Heovi mimo případné kolky žádné jiné útraty, jež~y ne','zmk!y souc~s~ 
ným stíháním veřejného obžalob ce, a proto nelze 'O tec~to, ut:atach tvrdl;l, 

. vznikly jen zakročením soukromého obžalobce" treba, ze k ~!m p.~-
vodní trestní oznámeni [Jra Z-a da10 pGdnět. Trestmm svym oznamemm 
\;konával týž pouze právo. 2: ustanovení §, 86 tr. ř. plynGucí a jen. v tom 
případě kdyhy je byl učinil vědomě křivě, bylo mu dIe posledmh~ od
stavce §, 390 tr. ř. u!o,žHi náhradu všech vZešlých útrat, ale takove vě~ 
domě křivé trestní oznámení nebylo ani rozsudkem odvolací stolice "ni 
pósléz uvedeným usnesením zjištěno. 

• 
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Čís. 884. 

. »~~učov~í:n'< ve smyslu § 132 tr. zák. jest i takové, jehož llřl,dnlět'~m 
ISOU , ~~n určité-dt>~Ílsobilostdvyučováttizpévu;). Není 
by' s~erení k vyu~ovánÍ stalo se nějakým výslovným neb zvláštním 
mal?ym aktem. D,vky, navštěvujíCí divadelní školu elevů sborového 
vu, ISOU sbormistrovi sVěřeny k vyuČOváui. 

Smilným činem ve smyslu § 132 tr. zák. jest i soulož. 

{~ozh. ze dne 9. června 1922, Kr I 629121.) 

,~e j,~ YŠ š í ~o ud jako soud zrušovací zavrhl po ústním.1íčení 
tecm ,sllznost obzalolvaného do rozsudku porotního soudu v Plzni ze 
15. brezna 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem ' 
k?naného násilného smilstva dle §§ 8 a 125 tr. zák. a zločinem 
neho svádění ke smilstvu dle '§§ 8 a 132 tr. zák. _ mimo jiné zllt'Cě'"ch'"t'oona': 

důvodů: 

. ~~at;ční ~tížnost pop'ír'á, že poměr, v jakém obžalovaný jako 
n:'Stl mest~keho dIVadla byl ku svedeným dívkám, od-povídá zálw,n ným 
predpokladum § 132 tr. zák. Vyučování zpěvu v divadle za tím 
by, vyzkoušeny byly síly, hodící se pro sbor, nespadá p'rý pod VVUČ')Vál1i 
ve smyslu § 132 tr. zák. Ustanoveni toto klade Vyu'čování na. 
zoru a výchově. Aby vyučování odpovídalo vyučování dle cH', ovanlého 
musí býti t~,ko;'ého d!uhu ~ týkati se takového, předmětu, by se TO'vmtlo 
svOu mravm vahou vychove nebo dozor'", a bylo součástí mravní v·ýcho'<y.; 
Zde prý vš~~. šlo o divadlo, kde hrají se často kluzké kusy, v nichž "<1", .. " 
mUSI spoluucmkoval1, takže 'se tu nejednalo o výchovu a mrav;;n~.í~:ť~~~~~~~\ 
sení: Dále prý běželo o pouhé přednášky, nepravidelně ;" 
l<dezto § 132 tr. zák. má na zřeteli vyučováni v pravidelné 
o:,o'ba. navštěvující je povinna, a nikoli vyučováni předmětům 
razu; Jak, tomu bylo v tomto případě. Stížnosti nelze Přisvědčiti. 
kove ~!rance budiž podotknuto toto: Dle výpovědí ředitele 
režise;a městského divadla byla správou tohoto divadla 'zřízena 
elevirsbor(,vého zpěvu, jejíž vedení"bylo jmenovaným ředitelem 
ko,mlsí svěřeno, obžalovanému jako kapelníku a sbormistrovi. 
hlaslly v kanceláři ~ivadla a obžalovaný je zkoušel, a na jeho, dolbrclzdání 
se pak přij~maly: Učekm školy bylo vychovávati dorost pro sbory a' 
snaho,~ elevu dosahnout, engagementu ve sborech. Obžalovaný udal v pří~ 
pravnem vyhledá vání, že jako kapelnlk městského divadla vyučuie 
něn,; děvčata ve škole elevů. zpěvu a hudbě, že škola ta je, vydrŽována 
divadlem, výučná 'doba žl> je různá dle schopností nčenízdarma za to 
však mají žáci povi')llost pomáhati zdarma při diva'delních . ed~;ta"~enlídi .. 
a že ze žáků vybíraiíse pak síly pm operní sbor. Žačky mail P'U'VHlUUSl 

~bsolvo~ati, d.opole~nízkoilšky, Dále vychází z jeho výpovědí na jevo, 
ze ,angazovam elevu stalo, se za jeho spolurozhodováni,. Konečně' seznalY 
~vedkyně l":ová a Marie a Růž'ena Mcová, že učily se ZpěVUi v elevní 
sk01e ~edene obžalovaným od měSÍCe září 1919 až do konce saisony 1920. 
SankCI § 132 III. tr. zák. má býti pC5tiženo svedeuí ku smilstvu OSOD svě. 
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h t r k dozoru výchově nebo vyučování. Vyučování je dle 
P~ck a e I a rovni d~-zoru .nebn výchově;' jde tu () ,alternativy jS,OUd 

',Ioslov'u za 'ona n . ~ ~ I' ;" , 'TU souřadoém, nikoli podřadnem. Nemusl proto vyucovam 
pome 'h ,. k to. t ' to ~::~~':'-~~;~;'iLTI-,._-\"--sobě- nui.tre zejména ráz vyc. ovny;]a s lznoS neprave-m , 
. ebol alternativu výcllOvydlu'Žno vztahovati na vychovat~~e, 

:l~dilra,muIJe, nyučovánípak na ty, kdc>ž Vyučují. Záko.n nevymezuje blIze 
,,,,,"čv(lvání. Není pro-tr, opory v zákone pro to, by se pOjmu ,tomuto 

, am tak úzký· j~k stížnost míní, a rozumělo se pod mm pra-
snl'ikláO:ll vyzn ' b 't'" ,. . "d,!elrlé čováni ve školách, k němuž oso y, navs eVUJlCl Je, JSou po-
>, ;l~~no prDto ve smyslu, zákona po,:ažov~t~ ~a, ~yučo,:án~ ~ejen 

které qbsahuje veškeré intelektw?lm vzdele;lll, ~aka, nybrz 1 !a-
. ho' p·redmětem jsou jen jednot1ive obe>ry .vedem nebo snad 1 Jen. 
lez. 'k' ·'í" dovednosti" způsobilosti. Nebot I ta ove vyucovan muz.e mezI 

ucitele:m zalo,ž:lti onen poměr duševní ne'bol mravní podřízenostt, 
m: § 132 III. tr. zák. na ,~řetelj a jeho~ zn<:,u~ití za~azuje, Na .p~ed

'ování protonezálezl. V tomto pnpade slo o skalu, trVaJlcl po 
~r:acdelní saisonu, o žačky, navštěvujÍlOí ji pravidelně a; mající v d-obě 

sebou již několik měsíců vyuOo,:ání. účele~ škol,! bylo, vycho
dorost pro sbory, a snahou elevu bylo, dosahnoutr engagementu, 

životního zaopatření. Me,zi o!,žalovaným, jenž .povolauým! k .t:>mu 
byl pověřen vedením te'ÍO, skoly, a, {Jsobann sk~lu tuto n~,:stevu
vzešly proto podmínky autoritativmho pmtavem, zaVaZUJlclho ho 

kll' z,rJá;štním povinnostem proti oso.bám, autoritě jeho podřízeným, i zna~ 
zneu';,ití této autority ono pomšení povinností k 1l0hlavní mravnosl1, 

se dle předpisu § 132 tr. zák, Že žákyně musí někdy spoluúčin
'. hrá'ch snad mravně závadných, nemůže na věci ničeho měniti, 

P,~~':;'~:~~h,t~u, jde zajisté jen o výjimky, a nemůže to slo:,i}tik .omlu;:ě • .ob
i;~ jenž, místo aby žačkám vzhledem k hrozlClmu Jim vetsmm 
lfebe2,pe,čí poskytl tím větší ochran'u před možnou mra;:ní ?hcnn~u, zne

nim své autmity učitelské tak často a taktežkym zpusobem. 
.~tížnost není dále v právu s námitkou, že tu schází i zákonný znak sve: 

Ne každý po:měr odvislosti značí prý již svěření k dozor'u', výchove 
vyučovánÍ. Nestačí prý jYouhá skutečno·st vyučování, nýbrž je za-

;·u"rl:ř(,bí. hy předmět smilného činu byl' pachateli. sVěř,en.na p!. r?d!či',.a 
;.,!,e",c prý proto mluviti o svěření tam, kde se p'r:~m~t k vy~co~a~l pn
i.rllaS;!J sám. Než dle zá'k,ona se nevyžadule, by sverem k Vyucovam sta~? 

něiakC'm výslovným nebo zvláštním formálním úkonem, nýbrž sta Cl, 
svůdce měl podle všeobecných pravidel a názoJ.Ilživotních povinnost; 

I Uil'd mravní nepoJUšeností osoby, jím svedené. Stížností vyžadovana 
"A',",',S! svěření třetí osobou tu je, ježto obž~lovaný byl pověřen ředi

pokud se týče správní komisí divadla vedenímelevské školy, 
i.'.CllflZ mu byly mlčky uloženy llovinno,sti učitele k žačkám této .školy. ~ení 
.;;>.'U01Z ]Joehybnc,sti o tom, že ne zletilé dívky byly svěřeny obzalovanemu 

l',,,,,,,čn,,,"( ve smyslu'§ 132 III. tr. zák. Z těchto úvah vyplývá též ~e-
výtky zmatečrií stíznostl, že otáZkY. znějícf na§ 132 tr. zak .. 

,tvlk,wiinv protizákonně, k·dyž se v' nich praví: » ... pokusil se 
žačku této školy, tu d i ž o,~lm jemu k Vyučo':.~ní svěřen;;m 

když se proto jednak z fakta, že obžalovaný byl pcveren vedemm 
.":.";,,,,. jeduak ze skutečnosti, že dotyčná nezleti1á dívka byla žačkou této 

, dove.zuje znak svěření. Zmateční stížnost namítá dále, že porotcllm 

I 
II 

I 

• 



měla býti dána zvláštní o·tázka, dotýkající Se subjektivního. zavinění 
lovaného, zda sil byl vědem toho, že děvčata isou jeho vyučoVání 
Obžalovaný prý toto vědomí pOpíral a otázkou, zda je »vinen", 
vyčerpána! St;;bjektivní stránka věd. V ----DlIle-d-tlc-n-tom --stačí- však 
odkázatí K tomu, co bylo v' té příčině uvedeno již shora, a dodati 
porotci, uznavše ebžalovaného Vinným ve smyslu jim dané otázky " 
tím samozřejmě v okruh svých úvah též Mázku zmíněného 
odpověděH n·a ni ve smyslu kladném. Polo'žení otázky. zkoumaiící 
jektivní stránku v naznačeném směru, nebylo. obhájcem při hlavním 
líčení žádáno, z úřední pOvinnosti pak porotní soud nebYl k temu 
~§ 323, pasl. odst. tr. ř.). Stížnost vytýká, že hlavní otázky X, XI a 
neodpovídají přesně § . J32 tr. zák. V tomto § není ]}fý řeči o sve 
ksonloži, nýbrž kit srt'ilnému činu>, jÍmž není každý nemravný čin. 
pak. jak byly v obžalobě uved'eny a při hlavním přelíčení dotvrzeny, 
spadají prý vůhec pod p0jem smilných činů dle § 132 III. tr. zák. VzaH 
Obžalovaný Marii M-ovou dle jejího. vlastního tvrzení na kUn. 
líbati a řekl, že chce »závdavek" a na otázku »jaký«, odpověděl, že 
blčku,,: Věnceslavu F-ovou vzal kolem pasu, posadil ji ·na klín a 
odkrývati sukně. RůženuM-o·vou pak vYlval, aby si lehla na 
Stížnost není důvodna. Dlužno-li pod smi,lným čínem ve smyslu 
III. tr. zák. re",uměti každý čin, vytryskajfcf z rozníceného Dohlalvn,í! 
pudu neb určený k jeho roznkení. sluší považoÝatiza smilný čin 
i soulož, v níž pohlavní pud docháúsvého vrcholného ukOjení. 
tudíž v citovaných otázkách onen smilný čin.' jehož oMalovaný 
chtěl, vyjádřen konkretně vten způsob, že mu ŠIOI o docílenI soulože, 
v tom spatřovati neshodu se zákonem. Dlužno připustiti, že otázky, 
iící na zločin dle § 132 tr. zák., měly 'se vlalstně přimykati ke 
záko.na, jenž mluví osvedení ke smilnému činu a nikoliv o svedení k 
loži. Než Obžalovaný nemá důvodu stěžovati sii do formulace otázek 
rotním soudem, nebo! sbor ten stylisacf otázek v neprDspěch sÍflnDvisk, 
obžaloby a ve prosněch obžalovaného: omezil okruh okolností, o. nichž 
porolcové měli Vysloviti, ze širšího pVjmu svedení ke smilnému činu 
mnohem užší pojem svedení k souloži, takže porotCQ.vé, kdyby bYli 
nání obžalovaného vúči F-o.vé a M-ovým nepokládali za čin, po 
'Obžalovaného a objektivně vedo.ucí k souloži, byli by k otázkám 
Odpověděli záporně, což by bylo vedlo ku s,proštěnlobžalo'vaného z 
lohy pro. § 132 tr. zák. V (měch počinech obžalovaného, k nimž oH.,""" 
PDukazuje. kterých však, zejména pokud jde o Růženu a Marii 
nereprodukuie tak, jak svědkyně tyto seznaly, dlužno vzhledem k 
že Obžalovaný uznán byl vinným POuze pvku'Sem zločinu dle § 132 m. 
zák., spatřovat; »jednání ke skutečnému vykonání zločinu {t. i. mimoman
želské soulože) vedaucÍ« ,~§ 8 tr. zák.), k jehož trestnosti stačí, že 
v něm pmj,evi! na venek zřetelně úmysl obžalovaného, vykonati 
konem zakázaný. Uznali-Ii proto porotci u volném výkonu příshl;;"jíciho. 
jim hodnocení průvodního materiálu, že obžalovaný předs'evzal 
činy v úmyslu, by vykonal ml' jmenovaných, jemu k VYUČOvání sviiřeiovc:h 

' dívkách soulo·ž, je tím dána skutková povaha nedokonaného Z!cíčílludle 
§ŠI 8 a 132 m. tr. zák. Dátil otázh' dle § 516 tr. zák. nebylo by proto 
skutkclvýd'ěi, jaký bYl výsledky průvodními při hlavním přelíčení 
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- h' ho trestně závažných složkách, 
:inrived.,n, vyčerpávalo. ,:e ;s:cvyi~duje a uznal to obhájce ob žalo-

M,~řaaem p~d zákO~'n~~s~r:rhu na položení otázky takové. 
~;;n.!CplílTI_O_ ,_ ~am, neuel 

Čís. 885.' 

• . nskému kord<>nu jest zprotivením se sku-kole proU VOl<' § 81'k . se na _. m rukou ve smyslu tr. za . násilným vztazetu -

( h dne 10 června 1922, Kr I 530/21.) Roz. ze· . 

. k soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
j v Y š š I s o II d ja· D a u itelstv! do rozsudku krajského ,,-~.udu 

stížnosti statního z st: d "m hy]. obžalovaný dle. § 259 C1S. J 
ze dne 5. dubna 1921, pOl ~. Jlveřejného násill dle§ 81 tr. zák., 

z cbžaldobk
y aprvor:ti~c~~C prvému soudu, by ji znovu pronm,acleny rozSU e 

DÍlvody: 

odstatu zločinu veřejného násilí ve spatřUje skutk?vOU _P lo.vaný se dne 17. května 1920 ve V. 
81 tr. zák. v tom, ze obza ,§ 68 tr zák u výkonu Jeho 

Ignáci K-ovi, tedy osobě imeO(}~alne k~tečným' násiiným vztažením 
I II tento výkon zmar!, s 'b- I by 

v úmys u, y. . " soud sprosti! obžalovaneho z o za o . 
zbmní zprohVl!. Nalezacl , . I do pěšáka K-a úmyslně, nýbrž 

" -e Dbžalovany neVje - k "' iI 
prokazano" z, . _ bl, Iné jízdě, zadržeti, že to vsa ucm 

obžalo'Vaneho, :enz \ 'I P b-alovaného a že následkem toho 
Sri;:~;';~t~=~:že. sám vbehlr~o Z~a~e~n~ stížnosti státního zastupit,:!ství: 
li , K" se sva 1 1. , dkovému duvodu zmatecnosŤl 

se ]lroti tomuto ~:yroku !oz~n, Napadený rozsudek zjišťuje 
281 tr. ř., nelze uprlh opravne~L 'ensk 'm kordonem. a že, 

';~I(lVně. že stěžovatel mě! v úmyslu; pro]et~;á~~nostT aSI 10 kroků před 
bezta!k jel s velkou n:,chloshc ve v K dával znamení, aby JO"stal 

(jí;dlonem ji ještě zvýši,J a že ~res ,to".ze mu -~m srazil a s kola spaa!, při 
kordonem ne~.asta~ll, ;!tz ~~š~í ~šak rozsudek takto zjištěni
upadl. V dalslch uva ac p _ tele a obrací svou pozornost 

o·D<,"Jl)vaného, proJetl kordonem; s~ zre _ rávě do ]lěšáka K-a a 
k otázce, vjel-li obža~clva~y umYť!~~e~ by mohl projeti kor

i.řh'odil-IŤ sr.ážku s ním ~m!~lne J~ o og~~ťo~acíh~ spisu spatřuje objek~ 
Je Slce pravda, ze I ormu. e 'ho rávě v pěšáku K-OVl, 

tre~;tn<,ho činu, obža!ovaném~ za v:nu kl~d~lle ~ ?slovně, že obžalovaný 
v odůvodnění clbžaJovaclho SP1SU luva~1 se I eJ by prolomil kordon. 

. • 'Inn vší si ou umy s n , - . _ 
proti jmenovanemu vOJ h - , 'vného hlediska, že čm ste-

patrno, že již obžalo:ba :X~ ~zk ze ·;p~~o pro,ti jednotlivci, nýbrž 
žO'vatelůlv nesměřoval ]lroh pes.a u ~~V\ J

d
," na tom nesl-li se úmysl 

VOjenského kordonu; n.esej ~ u lZ, _ do 'K-a a přivodil-li 
M"lovmnétlO právě ,k tomu, by. Vjel kou~~o~:~ezjištěním: dle něhož K:. 

Sr,ižk:ti s ním úmyslne. Ve ,~oJem s, rozs, áti ~]lovídá tudíž pojmu zpro
obžalovanému znal1'em. by ,,-ust~1 ,t k' další jednání obžalovaného 
se skutečným n2silni

r
m ~z.talzedn"km fU O~e zvý.šenou rychlostí dále 

že přes ono znamem Je ,o C.Jflce • 
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v úmyslu, rozsudkem výslovně zT t' ' 
lovan~ musel vzhledem k onomu ~ s enen;, h;Ydonem projeti, nebof 
pr~tlv1,výkonl1 služby osoby ime:atne~1 ne~en poznati, že se další 
s hm, ze bude některÝm z v;'ii' ov~!"; V " 68 tr. zák., nýbrž i 
jak rozsudek'zjišfuje' stalo VI1l:"Lvor:cl-GlJ.,~ordOi1, zadržen, COž se 
o~olností v úmyslu, kordo~em~m, ze, clbzalovaný za Zjištěných 
9al~, dlužno tudíž spatřovati jl OJ~ti, ~ad to se zvýšen<lu rVI'hl,,," 
zemm rukDu při čem" II zprotivem se skutečným 
vaného. zadr'žeti tak' z Je

b 
1Oste1110, po'čínal-li si snad K ' 

'b ' , ' 11eo ratně že násl dk " ny rz 1 on sám upadl' J' k '" e em tDho nejen 
'" 1. a zmatecll! stí" t" 
J1Z v onDm zvýšení rychlosti b" znos pnpadllě d<lvOzuje 
l~ole pro!! volenskému, kordo~une OI!;,Jak praví stížnost, v rozjetí 
telesně síly, se skutečny'm "1' ,spa rov,:h ~protivení se s 
přímo t'..... naSl nym -vztazemm ruk vv '1 I 

, ,Pro 1 oso,be vrchnostensk' kt' , nu, smerUjlC1 by! 
vila a jednáním obžalovanéh e, era se Jeho počínán,í v ces'tu 
s ,vynaložením lYSické síly ~d~l~arPDst~vena b71a před výběr, buď 
~ev."dž je zřej.~o, že sprOšfujíc/ r~is~~kO~~ v,:ko~u Slu~bl' upustiti. 
sem, pokud se týče na nesprávné Vo ,vy:o zakladá se na 
zmateční stížnosti státního ,m ?O'UZ1t1 zakona, bylo' Od'llVlJcltlč,,; 
tečný dle čís, 9 a.) § 281 t za:tuPIt~ls,tvl vYh,o:,ěti a výrok ten jako 
však zrušovacímu soudu ~0~~~ruslt1~ V~,vec1 samé rozhodnouti 
dov,acích duvodech nejsou Z~i'š;ě pone~,~ z ,v rozsudku a v jeho 
Spravném použití zákona ,J ny n,e tere Skutečnosti, které 
rozsudek výslovně skutečnno~ltez~t za, zakla,d položiti bylo. Tak ne"ji,("r, 
shora vytčeného d'ůležita byl~], e!:,~e lr~ POSouzení případu s llled1sk, 
kordonU' VOjenského da'le' j'el 11.

1 Pbe~al gn~c K. D,pravdu č,lánkem 
ll...." '.. " - CI za ovany P ť t e.cne, dal-li se odpors'e stran bY, I ,ro 1 Olnuto kordonu 
SPIS, se zhraní. YD za ovanello, pak uvádí obžalov,ad 

Čís. 886. 

Zločin veřejnéhO' násilí dle § 83 druhy' vo d 
Lhúste' ď ' ,'pr1pa, tr. zák. 

oJnú, z a pachatelé vnikli dO' cizího příbytku . d naJe 11úu čl p01růZnu, 

{Rozh. ze dne 10. června 1922, Kr I 822í21.) 

Ne j V Y š š í' S Ol ud' jako soud zr " ' 
zm~!<;č~í stížnosti státníhO' zastupitel U::,V~C1 vyhověl po ústním 
v J1cme ze dne 7 června 192 .. ' ,s 1 . o rozsudku krajského 
tr,' ř. sproštěn z o'bžaloby pro ~l~~~~ b;~ ~b~aJo,v~ný podle § 259 čís. 3 
zak~, zrušil napadený rozsudek a :r~t;l e~~neho ~asilí dle Si§ 81 a 83 tr. 
proJednal", rozsoudil _ m'm .., t~ c prvemu sD,udu, by ji znovu 

1 c( ]lne z echto . 

důvodů: 

RozsudkovÝ výrok, jímž "bžalovan' Č ' • 
pro z 1 o čin Ve ř e j n é hon á s i I í rl e§ek S. byl ;"proštěn z obžaloby 
v rDzhodo.vacíchdúvodech v t :' 83 t r. z a k., od'ůvodněn jest 
ž<; ske byl v budově olkresní ~~li~~[~l, ze, zOdp,olvídání se úbžalovaného, 
sam, když vetřelCi byli již v budov:c e ,sprav,,-. ~e tam však přišel zcela 

e, a ze se nasJ1ností n'esúčastnil, nebylo 
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,,,,,,<CenO, nalézá naopak oporu ve výpověděch svědků. Zmateční stíž
státního zastupitelství, opírající se o důvody zmatečnosti čÍs. 5 a 
• 281 tr. ř., nelze up"íti oprávnění především, pokud namítá, že 
" , jemUŽ nalézací soud svým výrokem dal průchod, je myl
Rozsudek při zjištováni jednoho Ze základních pojmových znakU 

:zlc,elflU § 83 ll. ti. zák., totiž při řešení otázky, vnikl-li obžalovaný do 
s. více sebran)'mi lidmi, soustřeďuje -svou pozornost výhradně na 

vnější, na otázku, vešel-li .obžalovaný do budovy současně 
"'"to,'nírní vetřelci, totiž s lidmi, o nichž nalézací soud dospěl k přesvěd

budovy vstoupili způsobem odpovídajícím pojmu »vniknutí« 
,,,,,,,Iu § 83 ll. tr. zák. Vycházeje patrně z názoru, že o vniknu ti s více 
"Mlýnli lidmi může býti řeč pouze a jedině u tohG, kdož do. domu (pří

jiného vniká s,O'u'c,asne s jinými, na1éz.ací soud pouští naprosto se 
vnitřní strán'ku jednání obžalovaného a p,řehlíží, že p'ojmu )více 

'''''''''ch lidí« odpovídá větší počet osob, prouiknutýTh týmž úmyslem, 
l1iklrrou,ti svémocně a proti vůli oprávněného do dómu (příbytku) jiného 
"'1'ko'nati tam ~ási1í, v §,83 II. tr. zák. blíže naznačené, Pravidlem jest 

současné, nenr však požad,avkem naprostG nezbytným, a 
eI1í zá,sa1lně vyloučena možnost, aby zločinu dle '~ 83 ll. tr, zák. nedo

také ten, kdcr.'i' vstupuje do cizího domu (příhytJ<j,) časově· nebo 
od ostatních vetřelců odd'ěleně, je-li při tom vedeu stejným s nimi 

úmyslem. Kdyby právuí názor, z něhož vychází ro'zsudek, měl býti 
bezvýhradně správným, nebylo by lze lidi sehrané spatřovati ani 

kdož by porůznu, každý jednotlivě, vnikli do cizího domu (pří
'h'""''' Z různých stran, různými vchody neb otvory, poněvadž by i pak 

o nich říci, že vnikli dov,nHř každý sám. A přece není nej
.n-r,Élllš'ího dfrvodu k 'Pochybnostem o, tom, že, byli-li při tom vedeni oním 

zlým úmyslem, dlužno v nich spatřovati spolupachatele trest
ve smyslu § 5 tr. zák., tudíž sebrané lidi, dle § 83 II. tr. zák. 

L111al:eClrr1 stížnost pak uvažuje rovněž nikoli nevhodně, že, kdyby názGr 
'"",'mH'mr V rozsudku rrel býti uz,nán správným, by v případě, v němž 

si více lidí sebran}'ch vynutilO' vstup do cizíhG d,omu <příbytku), tudíž 
vniklo, ale tam násilí sami nevykonali, nýb~ž tak učinili jiní, kteři ve 

:,:;~~;;:~i~;~ zlém úmyslu s nimi v počtu, který by sám {), sobě pOjmu více 
',' lidí nevyhovoval, vešli dovnitř později, skutkovou podstatu 

zl,)čirm § 83 II. tr, zák. nevyplňovakl ani jednání těch, ani počínáni oněcb, 
by činnost obojích, vzájemně se do.plňujíc, skutkovou podstatu 

''ll,oř'in'" '§ 83 tr. zák. zakládala, Rozsudek, vycházeje z onoho· právuě 
::""",l",'h~ .náZOiru, n'echává arci nejen nezO'dpověděnými skutkové Mázky, 

mající význam pro rozhodnutí; ,zda i Dna vnější sDuvislest mezi obžalo
." vaným a »vetřelci« byla vyloučena takovým zpúsobem, aby v obžalo-

nebylO' lze s]Jatřovati jednoho z těchlo lidí sebraných, zejména 
OTfI7K" jaká č~sová mezera uplyuula mezi onou chvílí, kdy do budovy 

. vnikli oni »vetřelci" a mezj o,kamžikem, kdy do ní vešel nbžalovan}', 
nýbrž neobírá se zejména?ni otázkou, zda O'bžalovaný vešel do budovy, 
veden jsa týmž zlým úmyslem, jakým snad dle rO'zsudku, v tom smeru 

", ' ovládáni byli »oni vetřeld«: ,Pouhé rozsudkové zjištění, že 
obžalovauý vešel do. bli'dDvy zcelw sám, když »vetřelci« byli již vbudovč, 
neznamená v tom směru s hledi'ska ~hora vyličeného správného názoru 
PTá vního ničeho. 

• 
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Čís. 887. 

P~~dražování (zákon ze dne 17. října 1919 ., "68 b 
Pn veřejné dražbě př d ětil. ' CIS. ~ s. z. a n.). 

dražícícb prepmcení vyvof ~ 1- I!Qtl'eby -"elze spatřovati v p"iloazov.",' 
Pro posouzení •. •• aCI ~en~ ve smyslu § 9 Uch. zák. 

úřední ceny i krát~~u;:r;?o~~ ~ozadovan~ ceny ,?ohou býti smlětlod,.tnv 
byl již uvolněn. Zisk pac:~telivz ::~hOtud J.tld~ ~t,"ry!" předmětem potřeby 

e me smerodatným. 

{Rozh. ze dne 12. června 1922, Kr I 1057121,) 

Ne j v y ,š š í s o u d jako 'oud zrušo ' h 
zmateční stížnosti obžalovaný~h d ' 'V~~I vy ověl po ústním líčení 
ském trestním soudě v Praze z ,o rozsu. u Irchevního soudu při zem' 
v~telé uznáni vinnými PřestuPk~~ne ř;~' c.erv~n,ce, 1921, jímž bYli stěžo. 
zakona ze dne 17. října!l919 čís sts brazovam dle § 9 odstavec prvý 
č~s. 3 tr. ř. z obžaloby pro ~,řest~pek ~I~ ~ ; nd ~ osvoboz;n! dle § 259 
mho, zrušil napadený rozsudek , .' ~ s avec, I zakena ' 
přestupek předra.žování dle § 9 .:' 'i~os:1 ~bzalovane z O'bžaloby ,ď 
stížno-sti státního zas' ,CIS. IC. zak.; vyhověl však zm,al<'čnLj 
již rovněž zrušil a ~U:~~~IS~'~~~I~,;pr?šťUjíCí, části ;-ozsudku prvého SOUdu,'; 
lich. zák. ane vmnyml prestupkem dle § 7 (1) 

Důvody; 

Po skutkové stránce přichází v· h t •. ' 
dne 26. května 1921 v tl ve veře.u~ad u .~~to. d:~; O?žalovaní vydražili 
při čemž dle dražebních . o ' ]TIe ra~ e tres?ovy sad za 36.1.00 K, 
p'řevzÍti různé dávky p dml~e~ mU~lh zapravIti vedlejší pc>pla!ky a 
zvýšila ještě o několik ~~t P:~rs::c V maJite~e sadu:. takže kupní cena se 
konala Se za intervence tajemníka g;,:~ a,~' c,:~a.cm:.la 19 . .050 K. Dražba 
hyl ,obchod ovoeem dle nařízen' l'd' TI! Od uraau v tl. V čase dražby 
sb:z. a n. uvolněn a neb I 'ak I va y z~ , ne 21. dubTIal 1921, čís. 169 
žádnÝm nařízením. Neiv~;dícho(~~~tec,h ~{edChcZích, upraven a obmezen 
nebyl" ani v době procte'e s ,.ernyc '. cen pro ovoce, najmě třešně, 
nařízení čís. 169/21 Platiiy ;~~ ~~~dV d~~':.. ~rodeJe tře~ni. ,Před vydáním 
z:mské správy v Praze z měsíce če~~na e~~~oceny, urce~e v pro~lášení 
az do odvolání. Ceny tyto jsou' br. d . s platnoslI od, 21. cervna, 
třešní v drobném II .sadař.e ne lZ~~ ll~_e eny v f'OZSU~U a je prcI koupi 
pro třešně měkk' 1 K' 90 bo v Mst;, produkce stanovena l1a 1 K 70 h 

• e a h P'rO tvrde Nal' z' d 
obzalovaní vydražili třešňový sad 3610; KacI ~ou shled~l v tom. že 
pouze 19 OSO K skutkov' za.. , ac vyvolacl cena činila 
§ 9 čís. i záko~a o lich~~ ;~f~~~~u~tiret~tup~ti p~eplác.e.nf cen ve smyslu 
vyklou, pokud se týče majitele. o d lm, ze preplahh cenu, dosud ob
třuie soud ve vyvolací ceně 19.~Opoza ov~nou. Cenu p~~ado~anol1 ~pa. 
stanovenych prr. rok 1920 Okolnost K: c~nu ~bvyklou v uredmch cena ch, 
považuje soud za nerozh~dnou' on·.

ze 
7
0upe ~tala s~ ~e, veřejné dnt'žbě, 

nerozeznává, jakým zPůso'bem' i . e~ad~ dle, leh~ mmem hchevní zákon 
prohlásitl za trestné i' nabídky v: :;:~la,ce~1 ~~.slo, .. a v n~tno' prý proto 
měrně vysoké a způsobilé " e,ne r~z e ucmene, bvly·li nepo
draženého předmětu potřeb~ b!ře~ay.u~?: sbPcrtrkel~itelů přivodilv zdražení 

. SUJICI o vy e ceny tržní. Proti odsu-
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'Ieímu výroku uplatiíuje zmateční stížnost obžalovaných důvod zma
~t~n~sti čís. 9 a) § 281 tr. ř., tvrdíc, že skutková povaha přestupku ~ 9 
.~s 1 zákona o lichvě není v žádném směru dána. Stížnosti nelze upříti. 
C!;;iívněnC ZákO,fi tresce dle pOoSléze cito'vaného ustanovení toho, kdo př! 
~ákuPU předmětu potřeby, jež zciziti hodlá, přeplácí cenu prodav~telem 
po~adovanou nebo, nepožaduje-li se určitá cena, cenu úředně stanovenou, 
ne~í-li tu však ceny takové, cenu až dosud obvyklou. V tomto případě 
vydražili obžalovaní třešňový sad, ve veřejné dražbě, . jež jest právní 
institucí zákonem do,"olenou, ba v urči,tých případech jediným dovoleným 

přímo nařízeným prostředkem prodeje. V prvé řadě sluší poukázati na 
"ucené dražby věcí nemovitých i movitých dle exekučního řádu. Podle 

267 pat. o řízení nespornén; je každémn volno, prodati svůj majetek 
;.;ď':,;estou veřeinou. Postup při dc>brovolnéÝch veřejných dražbách je upraven 

ze d;,e 15. července 1786, čís. 565 sb. z. S. Dle§ 27 obecního řádu 
do oboru samostafné působnosti obce výkon dobrovolných dražeb 

movítých věcí. § 54 al. 2 obecního řádu stanoví, že představený obce 
povolUje výkon dobr,o,vojných dražeb movitý'ch věcí a že má dbáti, by 
při tom zachovány byly přesně platné předpisy. I jiné záj{onné předpisy 
dov{)lují, pokud se týče přlkazuií veřejnou dužbu věcí {viz na př. čl. 343, 
348, 354 obch. zák. a t. d.). Platnost uvedených předpisů nebyla záke'nem 
o válečné lichvě zrušena a nelze proto ze zákona tohoto ,jIovo'zovati, že 
by veřejná dražba předmětu potřeby byla buď nepřípustna nebo ve své 
podstatě změněna neb omezena. Příčilo by se povaze veřejné dra,žby, by 
se' vyvo-Iací cena, při ní určen,á, považovala -za cenn poža,dovanou ve 
smyslu zákona lichevního-.. Oceně tako,"é lze mluviti pouze při prodeji 
z volné ruky. Cena požadovaná je dle povahy volného prodeje cenou 
maximální, jejíž snížení lze docíliti případným smlouváním. Při veřejné 
dražbě je postup opačny. Vyvohd cena je tu cencu nejmenší, za kterou 
prodávající prohlašuje se ochotným draženou věc prodati, očekává však, 
že cena tato bude pfiha'zováním se strany kupujících zvýšena, a vypisuje 
k tomu cíli právě veřejnou dražbu. Tím dává na jevo vůli, že chce prodati 

'za nejvyšší cenu při dražbě dociIenou. Vyvolaci 'cena je tudíž cenoU' pro· 
dávajícím žádanc", jen podmínečně pro ten případ, že nedojd'e k vyššímu 
podání. V přihazování se strany kUllujících možno arci spatřovati jakési 
přeplácení ceny vyvolad, nelze však postup' ten prohlašovati za trestný, 
poněvadž přihazování spočívá již v samé instituci veřejné dražby. Yýklad 
soudu nalézaciho vedl by k té nepřístOjnosti. že by přihazování při dražbě 
bylé vůbec nepřípustno, poněvadž nejen k{)'nečny vydražitel, nýbrž 
všechny osoby, které za d-ražby učínily větší }lodání. dO,pustily by s'e pře
plácení' ve smyslu § 9 zákona o lichvě. To by znamenalo popření přípust
n{Jsti veřejných dražeb. Dle toho není zde prvé alternativy § 9 zákona, 
o lichvě. Druhý případ tohoto §u nepřichází, jak nalézad soud sám 
přiznává, proto v úvahu, poněvadž obcho:d ovocem byl v do,bě činu vzhle;· 
dem ku vládnímu nařízení ze dne 2L du'bna 192í; čís. 169 sb. z. a n., 
uvolněn a pro rok 1921 nebyla stan'ovena, pro třešně úřední cena. Avšak 
ani předpokladú třetího případu § 9 zák{)lla o lichvě zde není. Jednak 
dlužnc> poukázatí na to, že spočívá to v p'o,dstatě veřejné dražby, že pro 
přihazování není a nemůže 'býti naho,u 'stanovena nějaká hranice, jednak 
třeba vytknonti, že pod cenou Q,bvyklou dlužno rozuměti cenu, vytvo
řeno" působením cenotvorných činitelů, nabídky a' poptávky. Za cena • 
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mohla by se proto již úle obecné mluvy považovati cena taková 
byla p;:o. dotyčny předmět potřeby před dobou nákupu, zde ' 
26. kvetnem 1921, na určitém místě po přiměřenou dobu 

- ža~{)~ána .a __ 1?)acena. O iakovétQ"5~~n~~J!1il:te~_zd.e __ býti řeči; kdyžtě-llř", 
:mlll;nou dobou nového ovoce tu ještě ani nebylo. Z těchto 
ze predpoklady skutkové povahy přeplácení dle '§ 9 zákona o 
JSo.u opodstatněny v žádném směru, důsledkem čehož bYlo uuza"'",, 
z obžaloby na ně v ohledu tomto vznesené vubec sprostiti. 

Upříti nelze však oprávnění ani zmateční stížnosti státního 
ství, napadající s hlediska důvodu: zmatečnosti čís. 9 a) §u 281 tr 
s~udcovský vyrok, jímž byli obža].ovaní sproštěni z obžaloby na' 
dale proto vznesené, že v době do 10. června 1921 y li., prodávaií~e 
1 kg po 6 až 8 K, žádali za předměty potřeby u využíván'í' mimr,H,nm'" 
poměrů válkou vyVolaných cenu zřejmě přemrštěnou. Nalézací 
šťule,že obžalo·vaní prodávali třešně z vydraženého jimi sadu 
níkúm 1 kg za 6 až 8 K, a' uznává v zásadě, přihlížeje k úředním 
pro rok 1920 platným, cenu obžalovanými za třešně požadovanou 
z~ejrrě přemrštěnou, sprošluje je však s ohledem na značné náklady s 
sa,:ím tř~šní spojené, hlavně však z toho důvodu, že požadování to, 
vyrknutym odsouzením jejich pro přepláce.ní dle § 9 záko·na. o 
konsumováno. Tento poslední 'důvod, použitý soudem pro sproštění 
lovaných, odpadá však vzhledem ku" stanovisku shora zaujatému. 
~řeš~í, k němuž došlo v červnu, lze posuzovati neodvisle .od koupě 
noveho sadu. Prodej ten nemůže obstáti před sankcí § 7 čís. 1 
o lIchvě. Pravda je, že pro rok 1921 byl obchod ovocem uvolněn 
zení čís: 169121 sb. z. a n.) a' že zejména pro třešně nebyly 
nejvyšší {směrné) ceny, Leč zrušovací soud ustáli! se na stanovisku v 
nych uálezech vysloveném, že ceny maximální nebo jinak úředuě' 
vené mohou býti i po jich formálním zrušení způsobilým ~;'Hl""",~ 
posouzení otázky zřejmé p'řemrštenosti cen, PO: onom zrušení 
vaných, nepocházejí-li zrušené ceny ma,ximální z doby příliš 
a že možno cenu, jež je značně překročuje,pokládati i bez dalšího, 
mání nákladů nabyvacích za patrně přemrštěnou. Stauovisko toto 
se o úvahu, že v poměrně krátkém mezidobí - nezměuily-Il se 
podstatně poměry Pro utváření se cen směrodatné, čehož však rOZ:SUCleK 
pro tentu případ n'ezjištuje a stížnost netvrdí - nemohla při. ~~%~~ 
působení cenotvorných činitelů, nabídky a poptávky, změniti se h 
ct;nová tak značně, by nově utvořivší se ceny převyšovaly až něll[Qlika~.: 
nasobně úřední ceny před tím platué, kdyžtě ceny tyto byly 
k tomu činitely určeny a kdYž při jich stanovení bylo přihlíženo 
směrodatným složkám cen, poskytujících prodavatelům oněch n',,,1n'U,~ 
p·otřeby úhradu veškerých průměrných nákladů nabyvacích,čítaje v 
i režii i přiměřený zisk. Pro "správnelS! tohoto stauoviska mluví v tormo .:." 
případě Zjištěná skutečnost, že obžalovaní prodávali třešlIě ze za čálku 
za 8 K, později po 4 ano- i po 3 K za 1 kg. Nalézací soud postupoval p:oto 
v zásadě správně, když, přihlížeje ku platným před tím úředním cellanI," 
vyslovil že ceny 6 až 8 K, obžalovanými požadované, neo,dpovídaly 
tečné ceně a skutečným poměrům, že byly jen výsledkem nř,'rlr"7.rw, 
snad u využíván1mimořádných poměru. válkou Při tom 
dlužno míti na zřeteli, že ustanovení § 7ndstavec první zákona o lichvě 
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trestnost jednání pachatelova ~dvisl~u ,o~ .na,by~í př:l~lr~tě>lého 
b _ od zisku vůbec, nýbrž od pozadDvalll zreJme premrstene ceny. 

·;:2:1SKU, a
k 

dlužno pokládat: za přemrštěno'n nejen tenkráte, docílil-ll pa
pa _llormáluích nabývacích nákladech přemrštěného zisku, nýbrž 

:;"-chatel--p'HkOupiHi sám za účelem dalšího zcizení ve snaze, aby vydělal, 
potřebY za každou cenu, i z~eimě p~~;nrštěn?u, sp?kojiv se, při 

d s menším ziskem neb nedoCll!v z pnCln Jakychkolrv sna-<! zad-
sn~kU Možno se proto deliktu dle § 7 zákona· o lichvě dopustiti nejen 
Zl . nemírného zisku, nýbrž i požadováním náhrady za pře

nebol ustanovením tímto má býti chráněu spotřebitel 
"""",,,rrni' požadavky, skutečnou hodnotou předmětu potřeby ne-

dr1'lOclněuými. Skutková povaha přestupku dle II 7 odstavec první zá
lichvě je proto v objektivním clhledu: dána. Po subjektivní stránce 

se ien vědomí pachatelovo o zřejmé přemrštěnosti požad~vané 
čY"'<iUa"'pvak () tom, že se tak děje II využívání mimořádných poměrů vál-

vyvolaných. Zjištění vědomí tohoto dochází nepochybného výrazu 
ději, nalézacím soudem prokázaném. Co: Se týče zejména 

znljJlle přemrštěnosti, přicházl v úvahu jednak zjištění sondu, 
nabídli za třešně takový peníž, vůči němuž si musili uvě-

že jejich nabídkou musí se prodeiní cena třešní stupňovati do výše, 
zjištění, že obžalovaní, překročivše při prodej\' třešní daleko nej

pro rok 1920 platné, musili st býti vědomi toho, že se tím 
třešní mU-SÍpodstatně zvyšiti. Přemrštěné požadování je 

jen využíváním všeobecné drahoty, obžalovanym zuá'11é, 
prokázáno vědomí jejich o využití mimořádných poměrů. Ježto 
. jsoll v rozsudku zjištěny i předpo:klady subiektivního zavinění 

,Hžalovaný'ch, je dána zrušovacímI> soudu možnost <-§ 288 č. 3 tr. ř.), by 
;il~~~:~~;~~l~ihned ve věci samé. Bylo proto uznati obžalované vinnými 
~I dle §7 odstavec první zákona o lichvě. 

Čís. 888. 

Předražováni (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a 11.). 

Pletichy (§ 11 čís. 4 Iich. zák.) podlolldným obchodováním sladovou 
kávou a předražování ,(§ 7 Iich. zák.l požadováním přemrštěné ceny za 111. 

Souběh ooou trestných činu. 

(I~ozh. ze dne 17. června 1922, K:r II 64121.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako sQud zmšovací zavrhl po ústním líčení zma
teení stížno.st o'bžalovaného do ro~sudku lichevního soudu při krajskén 
soudě v Olomo·uci ze due 30. pros;nce 192(), jímž byl stěžovatel uznh 
vinným přečinem dle § 11 čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 
sb, z. a n., a přečinem dle § 7 odstavec třetí téhož zákon'a, mimo jiné 
z těchto 

Trestnl rozhodnuti. IV, 22 • 
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důvodů: 

~rávně ~b~zpo'?statnou je námitka zmateční stížnosti, že šlo 
o ~ PfIPJ_aype Jedn<1ní, ieHkc-ž <:tčŽO'V-:+t%----+ak------frl'-ci-f----rozsudek '71:'~~;,;~'~,~rt~:š 
kazaneho mu ječmene ničeho @obdržel, tudíž ani kávy nevYrob' z 

am nedodal neboli, jak se praví v rozsudkových důvodech SV,~1 a 
v~zkU' vů~i fI-ovi ani splniti nemohl. Přečinem dle § I I čís. 4 e o , 
~akona stavá ;;e vinnÝm již ten, kdo se do pletich, jež jsou Zpltsobilé 
novaÍl ce~u pr_edmět_u pC1třeby, p o u š t í, trestný čin dle § 7 téhož záko.!la 
~e vd?kona~n ,jlZ P o z a ~vo v á II Í m c -e n y zřejmě přemrštěné. V 
smel II uvadl se proto JIZ v rozsudkových důvodech případn- _ 

ť .. h- e, ze 
nos 1, lIC z.vse nyní dovolává zmateční stížnost, na trestnosti činu 
vatelova n!ceh?, nemění, jelikož skutkc}Vá podstata pletich skutečné] 
deJe nevyz~~ll]':, TI'ýb:~ stačí, směřuje-Ii jednání k uskutečnění m.lOn~",." 
Rozsnd~k, zJl~fuJe o stezovateli, že učinil fI-ovi zcela vážn'O'u' " 
deJe Jecne kavy; kterou fl. také přijal; právem proto pOdřlla"dUii,IU]j'Kcuhle,,,," 
soud t~kto zj!štěné jednání stěžovatelovo, vykazující dle přesvěd 
sou~u JInak ':,eskeré pojmové znaky přečinu pletich, v tomto, směru 
kove podstate dokonaného činu trestného, jehož pokus o.statně iak 
chodem podotknuto budiž, je pojmově dosti n'eslladuo mysliťeiný. 
k?vou podstatu dokouaného přečinu' ve smyslu § 7 odstavec třetí 
llI~O zakona ~I~edal lichevní soud v jednání stěžovatelově rovněž 
pravem, kdyzte dIe rozsudkového zjištění stěžovatel požado\~al II 

~t~vu, fl-ov! ~a Ječnou kávu za ostatních náležiíostí skutkové POdSI'M'" 
rec:~eho preClnU ... c~nu',vkterou- uznal lichevní soud za cenu zřejmě 
mrs!enoU',Zmateclll stlznost, odporujíc dalšími Vývody zvlás! 
kovemu vyroku, pokud jÍm jednání stěžovatelovo podřaděno 
kové podstatě přečinu pletich, namítá, že, i když nařízením mi'nisterstv'a 
pro ~~sobov~ní lidu Č. j. 92.21014970 z roku 1919 byl prodej zboží 
(nes~c~ov~n:,ho) zakázán, pouhý pr,odej, příčící se tomuto zákazu, 
zaklad,,;:este skutkové, podstaty pletich, nýbrž měl »patrně" býti . 
pouze ur~d~m pohÍlck~m. Pro tuto domněnku nenachází stižnost ~~~~;' 
all! Ve znem mlmsterskeho nařízení ani kdekoliv jinde. Než i, jinak je 
mltk,a bezpod:t~tlla. POjmu pleUch odpovídá ka'ždé úmyslné jednání, kte 
hled]c ,k_?Ol,;erUm VYvolaným válkou, vybočuje za účelem docílení 
z_ mezI radneho a solidního obchOdování; při takových předmětech 
~r,:by, ohl,edně nichž hospodaření a o",chodování je podwbeno úpravě 
reJne spravy, mající za účel, aby zabezpečeno bylo zásobování oh,JV'-' 
telstva, ,nebo zabráněno bylo předražc>váni, vymyká se z rámce 1"lillt'IlU 
a sohdmho obchodo'Vání a stává se pIeti'chami již takové jednání 
obchodování, které odporuje úředním předpisům a zákazům ' 
u prov~d~~í zmíněné úpr~vy. Předpokladem jest arci, aby dalŠí pojmový 
z?ak preclllu .J:I_eÍIc~, zpu~obilo.st j;dnání stupňovati ceJ'u předmětu ~c)
treby, byl v !JTIcmne SOUVislosti pravě s porušením oněch úředních pře,d
P1S~ a za~azu,nebof je? v ~om případě lze říci, že jde o pletichy, ZPŮIQ
bIle S~UP~lOVaÍl cenu predmetu potřeby. Jednání stěžovatelo,vo vykazlJje 
t~~D nalez:tost sk~tkové podstaty přečinu pletich zcela nepochybně. Přede
vSlm pa'da na vahu, že shora citovaným výnosem ministerstva stano
vena byla přiměřená detailní prodejní cena ječné kávy balené v sáČCÍch 
obsahuJících nejvýše 1 kg, s výslovným označením >:ječná káva« a ž~ 
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__ ,- 'c,ona určena byla 3 I( 60 h za I kg. Byl-Ii zároveň týmž 
Pnmerella ~ "'k 'I 'I 'k n 

r ,k~ án prodej zba,ží vdneho, nesac ovane lG, me o za azel 
!!VIITO"""'1 za a: _býti toho, aby ,s,e spotřebitel~m dostalo ~ři kO,uPi zboží 

jistoty, že jednal, ZbOZI, kter, kupUj!, Je~t opr~,:d~ k~V~"kYY-' 
bczPleCflez ječmene, zejména p.ak že c~na •. ~at me

k 
,za s~'ce Jecne avy 

S\l~~~~~;;~~:~' odpovídá ceně, stanovene t;tLllIS ers ym vynos:~n z~ C';llU 
Výnos spo'čívá na ustanovem § 2 odstavec b) nanzem vlady 

ze dne 26. února 1919, čís .. 101 sb. z. a iI., dle 
odboro'Vým sdružením cenovým' púsobiti k uzavření 'dobro

" luv mezi výro:bci, prodavateli a vývozci o prodejních a vý
lrihlýc,h um ách a na § 5 téhož nařízení, dle něhož usnesení o uzavření 

'V'o:wíc:h ce:n;ysiu § 2 lit. b) nesmějí ~ýti prová?ě~a,dokud ne~D:áhla vý
~I(jvtiť~ho schválení ministerského. Vynos zaklada se na lOdnam odboro

d ' -ení cenového pro kávové náhražky ze due 16. října 1919; 
s ruz dle § 2 lit. a) vládního nařizení čís. 101/19 příslUŠí ,odborovým 

cenovým konati šetření 'o. výŠi výrobních a o výši a přiměře-
;~~'::~;;;'dej~;ch i vývozních cen, lze zcela bezpečně předpokládati, že 

sdružení cenové pro kávové náhražkY, vzalo při onom svém 
při stanovení přiměřených detai~nícl?"prod:jníeh cen .j~čné ká.v~ 
zřetel i na' náklad, ,O; který sevymbní a hm 1 pr'OdeJm cena JeJI 

;~~~á,~~;(:~nutností, zakládající se na úředním předpiSU, opatřiti si PH' prodeJ 
sáčky a kávu sáčkovati. Uč~nil-li tu~íž stěžovat,:1 Ii-OVl }Ie r~~s"d

zjištění nabídku, fl-cm prllatou, ze mu proda a doda zb?ZI_ ne: 
"~Čk(lV,mé, volně v pytlích ve velkém za cenu 3 K 40 vh za 1 kg, pn .. ~e:.n~ 

že fl. musí dodati své pytle, opr.avno'valo toto zjlstem 
,Niíspojení s dalším rozsudkovým zjištěním, dle něhož vedle útrat d,ovozu 

náklady dodání a puužiti p'ytlů ve výši 30 h při 1 kg, tak naklaJy 
$~~;~~I~n~ ve výši 8-10 h při 1 kg, nésti měl fl., soud k závěru, že při 

}, ceně 3 K 40 h ve velkém bylo úplně vyloučeno, aby byl řl. monl 
v drobném v sáČCÍch prodávati, j~k byl~, pře~epsá'.'o:, po _3 K 60 ,h 

kg, zejména kdyby sibyl yedle ,?nech ,svych, n~klad:, ~apo~e~1 : :::,uJ 
':il~~;~I~~~~y zisk a, tím i k dalšlmu pnpadnemu zaveru, ze Jednam stezo
, b;lo ~P\Jsobilým, zvýŠiti cenu ječné kávy; tato zp~s~bilost p1ři

tudíž, jak zřejmo., právě. tím, že stěžo.vat~1 pro I: zakazu pro: 
, volného, nesáčko,vaného', učinil fI-ovi nabIdku" ze mu proda 

zboží v,olně v pyt1ich a to po 3 K 40 h za 1 kg. Správnost rozsud'
závěru dle něhož jednání stěžo'vatelovo směřovalo k docílení 

zmateční' stížnost nepo'pírá. RO,zsudkovému výrokn, jímž jednání 
;/ii;ě;:~~;;~i~ podřaděno bylo skutkové P?dstalě přečinu před~a~ov~~í ve 

7 odstavec třetí zákona lichevmho, odporUje z;matecm stIznost 
HOC U""M. důvodů zmatečnosti ČíS.·9 a) § 281 trl, ř. především opět ná: 

že nešlo. o' pmdej zboží ve velkém. Námitka je jednak právn~ 
bezP()dstatna, jednak ocitá se jl-stižnost v rozporu, příčícím se u~tan~ove~l 

3 tr. ř., se skut«;ovýp' zjištěním mzsudkový.m, dle nc~oz ,:~e
žádal na H-ovt 3 K 40 h za 1 kg ječué kávy ve velkem. 11m 

pozbÝvá podkladu i další námitka stížnosti, že cena, stěžovatelem poža
dova'ná byla pod cenen maximální, nebo,f zmateční stížnost má tu na 
zřeteli ~cela nepochybnč cenu 3 K 60 h,která shora citovaným výnosem 
ministerstva pro zásobování lidu sta'novena hyla jako, přiměřená prod'ejní 
éena 'd e t a i I fl í. Rozsudek zjiš/uj'e dále na základě přípisu' obchodní a 

22'" 
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živnostenské komory, že oběžníkem "Sekce výrobců obilní kávy 
ústředním svazu čsl. průmyslníků« v Praze čís. 9 ze dne 24. února' 
byla, jako prodejní cena ječné kávy ve velkém uveřejněna cena 3 K 
za 1 kg a že také tato cena určena byLa odborovým sdružením celOlleJV"m 
pro kávové -ná..l-:lr-.až-ky· lichevuí sO.UD.-Go:spě-t--p-ř-Gs-ns-tož-ovatelovo popitá-"t 
ku přesvědčení, v rozhodovacích důvodech rozsudkových případně 
vedněnému, že stěžovatel neipozději. koncem února 1920 znal i onu 
stanovenou pro prodej ječné kávy Ve velkém. Toto zjištění plně 
neboť stěžovatel požadaval 3 '1<: 40 h za 1 kg ječné kávy ve 
tl-ovi dle rozsudkového zjištění teprve ve svém dopise ze dne 12. 
1920. Neprovádí tudíž zmateční stížnost důvodu zmatečnosti 
S 281 tr. ř. ani námitkou, dle níž prý stěž-ovateli ona ccnadu 12 
1920 známou nebyla a dle níŽ prý se o ní stěžovatel na. venkově 'v 
lika dnech ani dověděti nemohl, nýbrž brojí také tu jen způsobem 
návajícím se s ustanovením § 258 tr. ř., proti přesvědčení, k němuž 
nalézací soud v dotyčném směru dospěl. Zmateční stížnost namítá 
že, podřadil-li lichevní soud stěžovatelovo jednání pod skutkovoll 
statn přečinu pletich proto, že jednal za tím účelem, aby využitkoval 
měrfl pro svůj: zisk, Čímž dle názoTll zmateční stížno'sti dán je již, 
sebou i předpoklad požadování vysokých cen, nelze v témž jednání 
třovati j skutkovou podstatu přímého předražování; odporuje 
základní zásadě trestního zákona, dle níž nemůže prý pachatel pro 
a týž čin býti trestán dvakráte. N{tmitka je bezpodstatna. Obě us1:anover 
lichevního zákona, která tu v úvahu přicházeií, stanoví dvě zcela 
n," sobě navzájem nezávislé skutkové podstaty tak, že každá z nich 
zakládá samostatný čin trestný. Přečinem dle § 11 čís. 4 lichevního ,oa,"u"" 
stává se vinným, kdo se pouští do pletich, jež jsou způsobilé stlrniimr."t 
cenu předmětu potřeby, činu trestného ve smyslu § 7 lichevního zitl(Qn~' 
dopouští se naproti tomu, kdo" vyu'žívaje mimořádných poměrů 
ných válkou, žádá za předmět potřeby zřejmě přemrštěnou cenu, dává 
sobě nebo jinému poskytnouti nebo slibovati. Splnil-Ii pachatel svým 
náním náležitosti jen jednoho trestného činu, nemůže mu arci býti za 
kladen druhý čin trestný a' naopak. Zahrnuje"li však čin jeho veSKI',re, 
pojmové znaky obo,u skutko,vých podstat, dlužno mu přičísti oba. Je'Oml' 
se o samostatné činy trestné, které json tUl vedle sebe, spolu se 'U"'".Il 
mohou vedle sebe spáchány býti jedním a týmž jednáním. Není 
běh přečinu pletich s přímým předr,ažovaním zásadně vyloučen. 
dený rozsudek zjišťuje správně pojmové znaky toho i onoho Irc,,",'h,i 
činu, při čemž i v rc'zho.dovadch důvodech mezi oběm" skuttcov'ýnrri 
statami přesně rozlišuje. Na věci nemění ničeho ani okolnost, zniír"Zl1rF 
vaná zmateční stížností, že totiž TDzsudek již při právnÍ.m rozboru 
žovatelova jednání s hlediska skutkové podstaty pletich propůjčuje "fc,·,·" 
přesvědčení lichevního soudu, dle něhož stěžovatel jednal zpÚSe)hE:m, 
štěným v wzsudku, jen za tím účelem {z toho důvodu), by nc,do,,;ta:~ku 
ječné kávy, vzniklého válečnými poměry, využitkoval pro svůj zisk. 
Tento závěr uveden je totiž v rozsudkových důvodech nikoli nepřípadně 
v bezprostřednísouvisloJSti s úvahou, že jednání stěžovatelovo bylo' 
způsobilým zvýšiti cenu ječné kávy, Iichevní soud však nwpomenul Vy
tÝčiti jej' znovllna příslušném místě rozsudkových důvodů jako zákonnou 
náležitost skutkové podstaty přečinu přímého předražování. 

Čis. 889. 

(zákon ze dne 17. řijna 1919, čís. 568 sb. : •. a n.). 

;~)~~lil\~'f~:~~~~:: obchodem, bylo-li zboží dovezeno z cIzrny ku pro-
tJ spotřebi't~lstva. 

(R.ozh. ze dne 17. června 1922, Kr II 708/21.) 

_ ' " u d J'ako soud zrušovací za vrhl po ústním líčení zma-
Ne J v Y S S 1 S o dk I' I 'h d " " ťt 'ho zastupitelstvÍ do rozsu u lC 1cvm o sou u pn 

stlznost
d 

s a nJll'hlavě ze dne 26. července 1921, jímž byli obžalovaní 
. sou II V ,,, dl " 4 § II 

S ' 59 čís. 3 tr. ř. sproštěni z ,obžaloby PTO precl~ , e c;s. , ' 
~,; dne 17. října'1919, čís. 568 sb. z. a n. ; mimo Jme z techto 

důvo"ů: 

, tO' ost provedena byla poku'd se týče řetězového obchodu 
,/:D1mecHl s lzn h ., S hl d' k tk ,hl d - gumo,vých podpatků a obuvnickýc .ol11t1. e lS ~ zrna u 
o e) ~e281 tr l' uplatfmJ'e zmate čni stížnost, že ke skutkove povaze 
9 a , .' I ' b'l' t řetězového obchodu se nevyhledává, by čin by zpuso' 1 y~ ,s up-

,lJi'llčirlUcenu předmčtů potřeby, že řetězoveho obc,hodu se dSP?uslr, tet:" 
i bez zisku dále prodává, že ke, skutkove ]l0vaze _?recll1~ re ,e

ZU,""V obchodu stačí neo,právněné vsunuti Se doo~ehu dzblnzl m~hzl V!~t~-
otřebi!ele že skutkov,; p~'dstata, ale spon ne o. wnane o re e-

,a sp, M' I ~ ~ ď 
obchodu na' straně obžalovaných li-a a -a Jest sp nena, P?neva, z 

gsiKDiuP'1l1 ve Vldni po,dpatky a nit" za tím účelem, by Je podlwdn,:,m zpu
do Ceskoslovenské republiky dopravili a zd~ ,-e ZIskem dale, p~o

," ' m,z' J'i~ v zamy' šleném prndeii bylo zabraneno Jen zakrocemm 
pn ce '" I' 't" b "'e,zp';ČnOSlfnil,n úřadů a skutková podstata spo UVlllY na re ezovem o -

:ud'ána n~ straně Arnolda Sch-a proto, poněvadž jim radou 
. . Stížnost není v právu. Předchůdci zákema !ichevnth?: cís. n~-

,na1Jul'Č"í"s
a

.,. 19411914, čís. 228i1915, čís. 26111916, čís. 131/1917 0",llaclly v zu
účelem zákDna výslovně zás.obováníobyvatelstva pr':,dmety po
By! tento účel v záhlaví zákona čís. 56811919,výslovne ,;yznacen 

neJzeo tom pO.chyhDvati, že i us~nOV~?1 t?hoto za~.on~ c-;: 
podst:atě bdobná ustanovením zmíněných C1S. nanzellJ - SIOUZl temuz 

tedy °ochraně záimů obyvatelstva co do zásobování předměty po
a to ochraně zájmů, tuzemského obyvatelstva. Se stanovIska spo

'třlobitelů však je činnost ,obžalovaných nezatěž~;,ala',neb?ť do;,o~~m, CIZO
ď'ZemskÉ:ho zboží rozšíří se nabídkal tohoto ZbOZ1" coz ma v zapetl, ze na 

dostame se zboží více, jež nutně mus! býti prod,áváno ~a ceny v tu-
zelnSt,"1 platné, nebo ještě mírnější. Zda by byli obzalova~I vzhled~;.1ll ?~ 

. náklady při dalším prodeíi nttí na 111ch vydelah, nepnch~Zl 
nedostává-ll se základní náležitosti řetězového o:bch~du. Obz~

neobchodovali řetězově, t. j. způs,obem se stanoviska cclk:; 
n06pe)QarS11Y neodůvodněným azbytečným; jedná se o po,uhý dovoz zbOZI 

cIZmy se stauewiska spotřebitelů nikoliv neužitečnÝ, yoněvadž z??:ží, 
cizině se nalézajlcí nebylo. pm dDmácí spotřebu dosazltelno, bez ucm

jakou VyVinuli 'obžaloy,aní li. a M. Cinnnst jejich nen~>vsak !restona 
s hlediska pouštění se do jiných pleti.ch ve smyslu § 11 C1S. 4 CIt. zak. 

I 
r r 

• 



Z~leúla v prostém nákupu volného zbo~' ; '. ~ 
~flCIJ.?, by se zásadám řádného obchodo Zl, \ clzl~e. Na ~ tom není nic, Co. 
uzemI republiky Československé byl . vam .. ~pusOb prepravy zboží do 
tvrditi, že byl způsobilý přivoditi' z~~~Ie~;otIzakon".~, než nelze nikterak 
nebo dopravního ZbOž'I zvl "t' U· Y I cen ZbOZI toho druhu vůbe 
, . I. '. as e. spo'ra cla hvj b' b~ , c 
no"\ a od' prouavatr lacineJI nebo v - cfěl'--. -. --;- fL -Y-::, ~ -zalovanYil1 umaž ... 
clo zapravivší, ale pro eventueln/zdr:~eat: VIC,:" ne:h mohli obchodníci 
Jeho prodeii nemohla býti kausální. m ZbOZI obzalovanými v dalšín{ . 

Čí •. 898. 

Tím ž obh" . ,e ajce nevytýkal výroku PQrot • .. 
nejasnost, nepozbývá práva by pl tň I cu hned pn porotním ličenF 
tr. ř. ' u. a ova vadu tu s hlediska čis. 9 § 344 

O<o.zh. ze dne 17. června 1922, Kr II 282(22.) 

Nej; ~" \ Y S S I S o ud, jako soud Zl' ~,' , 
zmateční stížnosti obžalované do roz~~~:CI vyh?vcl po ústním líčení 
ze dne 20. února 1922 jímž bl" porotmho soudu v Olomouci 
zpronevěry dle § 181 tt zák y aš·.~tezovatel~a uznána vinnou zločinem 
rotnímu soudu by J'I' zno' Vll ", z.ru

d 
I Inapadeuy rozslldek a wáti! věc PO 

, . proJe na '" rozhodl. -

Důvndy: 

Dovolávajíc se jediného dů d '. 
namítá zmatečuí stížnost že oJ~ u, ~matecn?sÍl dle čís. 9 :§ 344 tl' ř 
nejasná. Otázka ta zlle'la'. ~. t ob v:, I porotcu ua první hlavní (}tázk~ J'e" 
1920 . '>Jeso za ovaná v'n 'd 

v N. jako volná, výpomocná síla"t I'hna" 3'e ne 12. listopadu 
dem k tomuto jeiímu veřejnému úřad pos '~:'1lI ,o madu statek jí vzh!e, 
(slovy čtYřitisícepadesát kOT n) d' u svereny a to hotovo,st 4050 K 
pOvěděli tuto otázku dvěma ~I za rzela a si přivlastnila?« Porotci zod 
}}ano«, ale s doda!tkem" »avšats-; »ano«: dvět;Ja hlasy »ne«, osmi hlas;, 
~oootl1í soud vynesl n~ to roz~u~~~on;v:r\~res jen~ jeden tisíc korun~. 
ze '" hotovo'! 4050 K zadT', .' J;mz o zalovana, se uznává vinnou 
zpronevěry dl~ § 181 tl' ~ákzela ~ Sl ppvIastnila a že tím spáchala zloči~ 
za použití ustanovení .,' . a o, sou ~ J1"dle druhé sazby § 182 tl'. zák. 
i,ednoho roku. Právem 'V:::k ~r. r. 10, ~",Ia;~e (správne těžkého) v trvání 
§ 344, tl'. ř., že 'OdP'OVěď por~t~~an~cm st,!Znost ~ hl,;diska zmatku čís. 9 
sloiVneho znění této odpově'ď I . tuto hlavllJ oOtazku Je nejasná Z,e 
rot· , I ne ze Jasně seznati jaký I h': " CI svemu výroku dáti " ncb t r k' ' ,smys c teh po-
dovětku vepsáno a je n~ sn Od' s ~v o '>Jen:, bylo' teprve dodatečně do 
z~rvonevěra. nepřesahovala výte eiogů koroOtc~ p',:trně chtě~i~ vysloviti, že 
vyse 1000 K. Následkem této ne' tO ane o ze naneJvyse dosahovala 
soud po rozumu § 331 tr " Jasnos I~ ve~ýroku pmotců byJ. porotní 
s vyzváním, by po oPět~:~l~~~~~~' ~~azky I .o:dpovědi porotcům vrátiti 
by tento postup' Zachoval vynésti ro Yd rOk k TSVUJ kopravlh, a nesměl, aniž 
vady hned při poro~nim '1'" , , '~su e. a o olnost, že, obhájce této 
, .' ' ICell! nevytykal nezbav' h ' 
nnval Ji s hlediska zma'tec'n"I.ho d' d""" ,"' uJe 00 prava, by upIat, 
( I' . UVQ U CIS 9 ll- 344 tl' ř t ", '" srovna a Judikatura hývalého . ~"'h' "' . . zrna, eCll! stlznGstí 

neJvyssl o soudu CIS. sb. 1227 a 2564). 

Čís. 891. 

Urážka na cti dle § 491 tr. zák., obvinil-li zaměstnavatel svého býva_ 
léhO zaměstnance v novinách z nedbání povinnosti. 

(Rozh. ze dne 24. června·1922, Kr I 1246/21.) 

Ne j v y Š š í s 00 u d jako soud zrušovaCÍ za vrhl po ústním líčení zma, 
stižnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Mostě ze 

4. května 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem proti 
.be:,pečnc>stí cti dle §§ 491, 493 tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost obžalovaného -opírá se o zmatek CIS. 10 lit. a) § 344 
tl'. ř., tvrdíc, že vyhlášku ve »M. Listech .. ze dne 27. října 1920 nelze po

za hanění aueb vydávání v posměch soukromého obžalobce, že 
výtka nedostatečného výkonu odb'Orných prací nedotýká se cti a čestné 
pověsti pracovníka, že se tudíž jedná v tomto případě jedině o ublíúní 
na cti dle § 13300bč. zák. a že proto' bylO! obžalovaného dle § 337 tr. ř. 
hned po vyhlášení výroku por-otců o<svoboditi. Stí2KIost není v právu. 
Dlužno především zkoumati, zda ve směru objektivnínt jsoOU naplněny 
veškeré náležitosti přečinu dle §. 491 tr. zák. Pro posouzení, zda závad"ý 
inserát v objektivním směru za.kládá ublížení na cti dle § 491 tr. zák., jest 
ro,zhodným iednak jeho obs.ah, jednak způsob, jakým obsah ten byl pro
nesen u veřejnost. Inserát vytýká obsahově soukromému obžalobci špat· 
nou práci, kterou konal za nepřítomnosti -obžalovaného v zubním atelieru 
téhož. Lzoe ovšem připustiti, že výtka špatného výkonu díla sama osobě 
nemusí vždy znamenati obviňování z opovržlivé vlastnosti, než ke správ
nému pocho<pení II ho'dnocení výtky té nutno přihlédnouti ke bližším okol
nostem. Obžalovaný viní slovy závadnéhq inserátu obžalobce, že v jeho 
nepřítomnosti, tedy nejsa pod dohledem obžalovaného a pracuje samo
statně jako jeho zástupce, pracov.al špatně; tím ho obviňuje, že nechoval 
se tak, jak byloO povinnosti bděléhn, pečlivého. a řádného. smluvního zá
vazku dbalého p'omocníka, že práce vykonáv.al špatně, af již z nedbalosti 
nebo pro svou ne zdatnost v oboru tom. Takové chování se obžalovaného 
vzhledem k jebo povolání zahrnuje v sobě obvi'nění obžalobce z opovržlivé 
vlastnosti, předhůzku směřující proti jeho mravní povaze, kterou se chce 
říci, že obžalobce bu'ď má schopno,st ku provádění dotyčných odborných 
prací, ale provádí je ledabyle a nedbale, nebo nemá potřebných pro povo' 

. lání své ,vědomostí a sch<l:pno'stí, přesto však se postavení, schopnosti 
ty předpokládajícího,domáhá a ujímá, v obou případech ,jest pak vý' 

.sledkem práce špatná. Obé jest způ-sobiIě, by obžalobce postavilo do 
světla po stránce mravní zavržitelného. Zvýšeného významu nabývá však 
výťka ta, způsobem, jÍmž byla pronesena; obža·lovaný se nespokojil s POU, 

hou předhůzko'u, učiněnou' přímo 'tváří v tvář vůči obžalobci, nýbrž po' 
kládal za vhodné, veřejně v novinách obecens.!vo upozorniti, že soukromý 
obžalobce, kterého jmenoval plným jméném, tehdy ve službách obžalo
vaného v jeho zubním atelieru po dobu nepřítomnosti obžalovaného konal 
špatné práce, a, prohlásiti, že šp.atně zhCltovené chrupy zdarma opravÍ. 

• 



Účel prosperity živnosti obžalovaného !qho zajistě nevyžadoval, aby 
soukromý obžalobce v inserátu byl jmenován plným jménem, to stalo 
bez nutné příčiny, a právem proto v uveřejnění plného jména soukromého, . 
obžalobce ve sPojení s výtkou špatné prác\U!1J)žno objektivně shieclá,'atli

é oDviuČIli z oPDvrZhve vlastnosti, kter[je,ll i subjektivní stránka dána 
správně jest podřaditi pod skutkovou povahu § 491 tr. zák. Vzhledcn; 
k této úvaze mohla by zůstati stranou otázka, zda lze v závadném jednállí', 
po objektivní stránce spatřovati také i uvádění soukromého obžalobce Ve 
veřejný p"směch. Podstatu vydávání někoho v posměch dlužno shledávati 
v tom, že se význam, o·sobě vzhledem k jejímu postavení nebo povolání 
příSlušející, snižuje; všeliké výroky a výrazy, jimiž se v~'znam ten zll1dn~ 
šUje, snižuje, jimiž Se cenné vlastnosti os-oby sniŽUjí anebo jí dokonc~-
upírají, činí osobu, tu v očích soudného obecenstva komickou, . 
i když jí přímo cti neupírají. Mohla proto, v závadném inserátu býti 
vem shledána také objektivní skutko.vá, podstata uvádění ve veřejný 
posměch. Po stránce subjektivní - ve kterémž směru ostatně zmateční 
stížno.st mzsudek v odpor nebéře - jest skutková podstata dána již klad_ 
nÝm zodpověděním první otázky hlavní; ve zodpovědění slo.vem »jest 
vinen«, jest zahrnuto vše, co po stránce subjektivní ke skutkové po.vaze 
se požaduje; v tom směru by ani výrok p.orotců soudem zrušovacím ne
mohl býti přezkoumáván. Neprávem tedy spatřuje stěžovatel v uvede"" 
vyhlášce to.rHco dovolenou a beztrestnou předhůzku volného výkonu zub
ních prací, která prý s počestností dělníka nemá nic spoie'čného, a pochy
bené jest také poukazování na ustanovení § 1330 obč. zák., jež, jak stíž
no:st sama přip"uští, se vztahuje jen na následky spáchaných poklesků 
proti bezpečnosti cti dle soukromého práva; na trestnosti takOvých činů 
nemenl zm1l1ťne ustanovení nic již vzhledem na čl. IV. cís. pat ze dne 
27. května 1852, čís. 117 ř. zák. 

Čís. 892. 

Rušeni míru domovního (§ 83 tr. zák., druhý případ) může býti sl,á-' 
cháno i » více,< lidmi sebranými. )} Více« lidmi rozumí se aspoň 3 osoby ~ 
Pomocníky, kteří nemají vědomosti o protiprávnOSti jednání toho, I'do je 
zjednal nlebo jim konání naporučil, nelze pokládati za "]idi sebrané«, 

(Rozll. ze dne 24. června 1922, Kr I 33/22.) 

Ne j v y š' š í 5' o liJ d jako soud zrušovad vyhověl Po ústním líčení 
zmateční stížno.sti obža,lovaného, do f.Ozsudku zemskéh" trestního soudu 
v Praze ze dne 21. října 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem veřejného násilí dle § 83 tr. zák., zrušil napadený rozsudek a 
vrátil věc prvému soudu, by ji v objemu zrušení znovu projednal a roz
hodl - a uvedl po, právní stránce 

v důvodech: 

Jak ze styli,ace § 83 tr. zák. "aneb jestliže i bez pomocníků" vychází 
na jev", může býti zločin rušení míru dúmc'vniho {druhý případ § 83 tr. 
zák.) spáchán netolikc· jedním pachatelem ozbrOjeným, nýbrž i pachatelem 
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d ~'" 115 v úředllí ~, 1 d 1 :;;ebranimi« (VIZ rozho nUlI CIS. 45" 
~""'",ru enS'Ol '" VIce lm., "klad k § 83 tr. zák.; Fmger II, str. ~ , 

Herbst: liandbuch, vy d) N 'de-Il však o pachatele ozbr?Jeneho, 
ch: OrundnG stl. 79 at l·· eJ íc~ lidmi sebranÝm\«. dana Jest '·,:t,~.~~~';:';:"·j;~(:h",teJle n -'o"b' r\1e 11C 10 ~>~ V ~ s, 'k n :~c ll;; v u ''-'J:" J míru dsmovního dle ::::; 83 tr. za . je 

pt,dstata zloCITI,u rusemv d' ve" o's o b "{r tedy aspoň třl osoby, 
ľ . , VIce nez >, b'f 

provedly- 1 ]CJ I' P . • tak Jako při krádežI nemohou y I 

čmny Jako pach~te e. brav~teré po.uze lysicky bez zlého úmyslu 
ri,wiIŽclvá.ny za sp~luzl?deJ,: oso ~, . při zločinu dle § 83 tr. zák.; pou~e 

krádežI spolupusobl, ma dse vetc, I • zly'm úmyslem počítají na vza-
kt v, jsou ve em ymz , t 'í 

pachatelé, e'.'l ." navzájem ve zlém úmyslu a v se rvan
v pomoc a tlm poslluJI se tV hto předpokladů shledati objektlv,le 

" u a lze Jen za ec 'kl d ,.s cm , I J J rdI které plávě Jest za a em PII ,-
nebez~e~nost. s~~~alll .~ ~l~~h~ ~Jyne, že pomocníky, kteř! o P~Otl-

n,ěiŠiho stíham dle '9 r.:a.. eclnal nebo jim konání nap'orucII, vedo
;,m'ávncsti jednání toho, k o. Je ~Jd' sebrané ve smyslu § 83 tr, zák. Ježto, 

neměli, nelze pok}alda!l zé~ol ~osela 1('-a sprosti!, nenab:\'V přesvěd
soud spoluobza o,:an . 'tento jako spolupachatel vůbec v úvahu, ;rsnal.ez"ž'e"měl zlý úmysl, nep~lchazl . ho. dělníci kteří podllO rozsudkového 

vedle stěžovate e Jen Je >V eli z k~chyně a kanceláře B-a ná
C,.'OlISlcem k rozkazu ~t!žovat:lokvu l~y~~~ysl pouze pokud jde"o stěžovatel: 

Rozsudek .zJ~SfuJ; ~s~ 1;/ stranou shom uvedenou okolnost: Jez 
-,,_'A'""hn, nech.avd. ;sa ~tů zločinu rušení míru domovního, sp~cha-

jedním z pOJmovych. zn d li tOtiž I dělníci stěžovatelovi (a z techto 
">s více lidmi sebran~:nl({, ~ a dorozumění a ve společném zlém úmy

dva) jednali ve vzaJemnem 
se stěžovatelem, 

Čís. 893. 

Nařízení Národního výhoru ze dne 5. listopadu 1918, čís. 28 sb. z. a n. 

o amnestii. ." olnvinu 'C§ 5 tr zák.) na trestném 
, Prominuti trestu vztahUje s,: tez na sp d konané svádění ,(§ 9 tr. zák.) 
-' u J'ouzv J'est účasten amnestIe a na ne o Cin, I", 

k takovému činu. 

(Rozh. ze dne 26. června 1922, Kr I 869121.) 

v , rhl po' ústním líčení zma-
N e fv y š š í s.? u d j a~o soud zr~so~acl :r~~ského snudu v Písku ze 

teční stížnost obzalm:an.eho d~v~~~;~el ~znán vinným zločinem nedo~o.
dne 22, června 1921, I:mz by~ s. e~ I d dle §§ 9 144 tr. zák., zrušil vsak 
naného svádění k zlOČInU' v.y naU! t ~ ualézacího' soudu a sprosti! obžalo,
sám od se·be dle § 290 tr. r. wzs~ e n 
vaného z obžaloby. Vf tomto. smeru uvedl 

'v d'Ů vod" ch: 

. '. IVo' nédokonaného svádění k zlo-
Obžalovaný u·znán b~hvllln~m ~ oCl-,~mSPách~ným v roce 1915, tedy 

činu vyhnání plodu dle 6" ~, 1 4 v> • ~a ~Úlfndního výboru ze dne 5. lislo
pře'd 28. říjnem 1918. Podle >J' 1 nar;~em test pokud nebyl ještě vykonán, 
padu 1918, čís. 28 sb. z. a n. promlJl se r , • 
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v~em ?sob~m: které odsouzeny byly do dne 28. října 1918 včetně 
nektery z cmu v tomto § uvedených, mimo; jiné také pro vyhnán' 
dle §§ 14~-14! tr. zák. Prominutí trestu: vztahuje se podle Clt,»I"n"', 
llst~nov~~: _take na nadržovánI __ vše~_čl~i11p __ tr_~s~tnÝm tamtéž 
P.?Jem »na'drzovanI« SluSI zde vykládati ve smyslu nejšir.šÍm 
neJ spadá i návod, pomáhání, spoluvina a účastenství dle" ;, 
nedokonané S~ádě~í dle §? ,~r. z,ák. Nebylo-Ii pro trestné ~iny, 

. v § 1 CIt. nanzem, trestm nzem zahuJeno, nemá býti z~~:;~'~~;~lal~n~ 
bylo.-li zahájeno, má hýti zastaveno, nejde-Ji o řízení vune," 

u~ončené a obnovené k návrhu obviněného,. (§ 2 cit. nařízení 
Vy?oru.) r:edbaie těchto předpisů zabájil nalézací soud v roce 
obzalovanemu řízení Pro čin, spáchaný před 28. říjnem 1918 
vztah" h' . d ' , na )~J1 se Sv ora u~e en~ ustanoveni ,o amnestii. Tím porušil soud v 
P;o.sP,ech ,obzalovaneho zakon v ustano·vení § 281 čís. 9 b tr. 
prehledl, ,ze JSou tu okolnosti, které vylučují jeho stíhání. Ač ooza1ovanť 
tohoto duvodu zmatečnosti neuplatňova'l, bYl rozsudek nalézacího 
ve výroku, jímž byl obžalovaný uznán vinným zločinem shora uvedE,",rm 
po /ozumu, usta~ovení ,§ 290 tr. ř; z úřední moci jako zmatečný zrušen 
obzalovany dle " 259 CIS. 3 z obzaloby Pro tento zločin sproštčn. 

Č'S. 894. 

Předražování (Zákon ze dne 17. října 1919, čis. 56s'sb. z. a n.). 
• Pro, Pos?uzení otáZky. zda jest splněna skutkOvá podsta.ta § II 
hch. zak., Jest nerozhodno, zda pachatel měl k nákupu dobYtka 
S~nské oprávněni. 

O~ozh. ze dne 26. června 1922, Kr II 515/21.) 

Ne í v y š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním 
zrn.ateční s!ížnosti ohžalovanéhodo rozsudku líchevního soudu při 
~kem soude v Uherském Hradišti ze dne 29. listopadu 1920, jímž 
:?vatel uznán vinným ~:řečinem dle § 11 čís. 4 zák. ze dne 17. října 
CIS. 568 sh. z. ,aJ n., zrusr] napadený rozsudek a vrátil věc prvému: 
by ji znovu prOjednal a, rozhodl. 

Důvody: 

N~~ézací ,soud spatřuje pletichářské jednání obžalovaného PO .rozurnu: 
§ II e1S. 4 zakona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb, z. a n. jednak v 
že neměl úředního, povolení k nákupu dohytka, jednak v tom, že 
kupu dvou krav přeplácel úředně stanovenou (obvyklou) cenu. Pr,ov,íděje 
při veřejném líčení zrušovacím zma,teční stížnost, vytýkal o.bhájce 
].ovaného, že se nalétací so'ud nezabýval okolností, že obžalovaný naku, 
poval dobytek prcl svého bratra, řezníka a uzenáře v M. u něhož byl 
zaměstnán jako řeznický pJom,O'cník. Stížnost. jest- v tomtol s~měru odůvod'" -
něna:, Okolnost, že oMalovaný nakupnva! dobytek, aniž k tomu měl 
nostenského oprávnění, jest sama o sobě pro posouzení ·o.tázky, zaldá,dá,Ji 
jednání obžalovaného skutkovou povahu pletich po rozumu § 11 
]jeh. zákona, nerozhodnou. S hlediska tO,hoto ustanovení iest pOUZe ",.,1"_····. 
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, . -I' J'ednání obžalovaného, hledíc k pomčrům vyvolaným 
vyboCllJe I , -, 'h r d'h b h d ,. 

za účelem docílení ziskt.:: z meZI ra~dne 'o ~a bSO I tnl 
v
O o, C 0VOVt am 

,VálkOU, by jír,1 byla cena! předmetu pO,tre Y s upnovana, om, 
~'-ntlŽali)\""n:f-neměl živnostenského ,opr.~~nční k ná~~pu dobytka, nelze 

. t'ovati okc1nost, d(}davaJlcl Jebo pocmam razu pletich. 
spa r , I ' I 't' k' 

:>'bž~tlo','allY udal při hlavním přeličer;í, žeT,ner;:a: v astm lep 11;13ce d dn:r
':\ , Vivnostensk~' list bratruv. lm uyl pr-o na eza.cl sou an 

nOSI z by se zabýval otázkou, nakupoval-li obžalovaný dobytek 
k tOt,lUtu, za účelem dalšího prodeje dobytka nebo výseku masa 

o IZ ' . ' , ,. h 
b -pro svébo bratra. Otázka ta ma pro posouzem vecI, roz 0-

~e °m nebo! ku:poval-li obžalovaný dohytek jako pouhy naku-
vyzna , d I" 't' 

d, vízenec svého bratra, bude sou II na ezaClmu uvazova 1, 
te y zr "d'h b h d ,. -- d či-nnost se vymyká z rárn~e ra ne ? o o c o ?v~,n~, Cl z a 

k místním poměrům a ostatmm"ze SpiSU ,:ychazeJI.elm. okol
',vzhledellu -- nost tu považovati za hospo·darsky zhyteenou. DOJde-ll soud 

ze cm d" bt' .' "d ,klíSll'dKll, že činnost ta není ani hos-po aTsky z' y ec!:ou ~nt ~ Tamc~ fa, -
b I dování vybočující, mohl by v tom po pnpadebYÍl spatrovan 

Oz ~~~odŮ, že jeho jednání nezakládá sku!kO,v:é povahy pletic~. ~:-
cl b te'k ve vlastním jméně, bylo by dulezlto ZJIStlÍl, zda pnvadel 

i<nclvaHzi k~u;ených dobytta't přímo do ~potřeby či !d,a prodával, ~obyt5ata 
t mto případě vswnoval by se Jako zbytecny a lLospoda,rsky s~o

:'j'~ek do obchodu d-obytkem a v činnosti j'eho' mohfa by hYÍl spatro
~:utková povaha přečinu řetězového obchod~ dle § 11 čís. ? zák. 

llche'miho". J ež(o nalézací soud těmito okolnostmi,. pro p'0souzen\ veel 
hlediska rozhcdujícími, s'e nezabýval, Jest vyrok Jeho" ne-

zmate,čným dle Č. 5 § 281 tr, ř., a bylo proto rozsudek zrUSI!! a 
, nalézacímu soudu, by ji znova projednal a rozhodL Neshledá-li 
soud v jednání obžalovaného řetězového obchodu ne?o, pletr~h 

U""t~"l'-I' , 4 za'k lichevního bude mu uvažovati o' tom, nezaklada-h Jea-
c. ' . , , T'I 1 

toto skutkové povahy p'řestupku dle, 9 cit. zákona. u ,m~sl lY 
ovšem ziistiti, byla-li dotyčnými proda,,;ači_ do~y(ka" urcI!a ceua 

a d o v á na: okolnost, že snad obžalovany preplaeel uredne stano
cenu nebo cenu až dosud obvyklou, přicházela by v ú,:ahu teprve 
nepožadovalHi prodavači, od nichž obžalovaný kravy kOUPI!, 

Čís. 1095. 

"Zapovězenými člny« v,e smy~lu § 305 tr. zák. isou i trestné činy sou

(Rozh. ze dne 30. června 1922, Kr I 354i2J.) 

Ne i v y-š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ za vrhl po ústním lič~~~ ::ma
teční. stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Jlcme ze 
dne 11. března 1921, jímž ,byl stěžovatel uvnán vinným přečinem po,dle 
§ 305 tr. zák., mimo· jiné z ,těchto 

, , 
důvodů: 

Zmateční stížnost má mylně za -to, že Dojmu činů v zákonech zapově
zených d].e § 305 tr. zák. neodpovídaií trestné činy, které lze stíhatí jen 



k obžalobě soukrcmé, zeJmena tedy přestupky proti bezpečnosti 
Zákon, mluvě n činech, v zákonech zapovězených, vůbec, v 10m 
nijak ner,o'zeznává a nelze seznati, proč 'by ohledně 
trestných měla _býti činěna výjimka, uváží-li _se ?~jm_éna, že 
podstatu j)r'cěiTllrtit~t1bTr:Zak:-ZakTáca:a:TvYbízcní, podněcování a 
dění k činům nemravným, teDY i takovým, které v zákonech 
POvězeny nejsou, a že konečně ani pojem činů v zákonech zapovč:Wllý(;h. 
není omezen pauze na takové činy, které se stíhají jako činy, 
v,šeobecného zákona trestního, nýbrž spadají pO,d něj i činy, 
stíhání dle jiných ustanovení zákonných. 

Čís. 896. 

Shluknutí {§ 283 tr. zák.) přestává teprve tím, že se dav rozpadne v 
patrné zlomky. . 

(Rozh. ze dne 30. června 1922, Kr I 537/21.) 

Ne j v y Š š í· s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním 
zmMeční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského 
v Jičíně ze dne 17. února 1921, jímž byl obžalovaný pOdle § 259 CIS. 

tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin podle §'§. 283, 284 tr. zák., zrušil na. 
padený rozsudek a vrátil věc nalézacímu &oudu, by ji znovu prOjednal 
a rozhodl - mimo jiné z těchto 

d ůvodú: 

Nalézací soud má za to, že shluknutí trvalo jen až do. té chvíle, kdy 
byl zástup dělnictva, demonstrovavšího pfed budovou okresní politické 
správy, z náměstí vytlačen, kdy náměstí' bylo četnictvem vyklizeno. Dů
sledně lze Pro<to j důraz, který klade nalézací soud jednak na rozsudkové 
zjištění, dle ně·hož obžalovaný přišel na náměstí později, jednak na okol
nost, že žádný svědek nepotvrdil, že byl o.1Jžalov.aný v zástupu, chápati 
pouze v ten smysl, že qhžalovaný nebyl v zástupu dělnictva, poku'ď de
monstrovalo před budovou okresní politické správy. Právní názor nalé
zacího soudu je zřejmě pochybený. Pojmu shluknutí Ve smyslu § 283 
tr. zák. odpovídá shromáždění se mno'žství lidí, které je, svou povahou 
s tG, Qhroziti veřejný klid a po,řádek. O této způsobilosti zástupu děl
nictva, které demonstrGvalo před .budovouokresní politické správy, ne
pochybuje ani soud nalézací. Než způsobilosti té a te'dy ·rázu shluknutí 
nepozbylo ono množství nezbytně ii'ž tím, že byl zástup vytlačen z ná
městí,podrželo nao,pak onu zPůso.bilost a onen ráz po tak dlouho, pokud. 
nebylo rozptýleno, pokud se nerozpadlo v nepatrné zlomky, které by již' 
způsobilosti, rušiti veřejný klid a pořádek, nejevily. Zjištění rozsl1dkové, 
že náměstí musi'lo býti vYklizeno četnictvem, že zástup bYl z náměstí 
vvtlaČ!en, neznamená prlQto ještě, že zástup byl tím zároveň také již roz
ptýlen a· učiněn takto nezpůsobilým, rušiti veřejný klid a pořádek. Pokud 
však k tomu nedošlo, mohlo i nadále trvatl také shluknutí a důsledně 
dluŽE o pak i o Dbžalovaném říci, že se zPŮ"sobem, zjištěnýni v rozsudku, 
zachoval při shluknutí. Rozsudek, vycházeje z onoho právně mylného 

. .'. ' kou zd" shluknutí v právč naznačeném, je-
:.".n'nI opačnéM, ar::l se ~tat k' "eště v době kdy byl obžalovaný úřed

správném PO-letl trdv~ ~l a {ebel c neobírá ~nezjištuje proto způsobem, 
" aby o cse V" , _ 1 . t k' t hdy vYZyvan, I -'." nenacházel-li se obza ovany a e e 

' ..•. j'~?:\ul~~:~,f:POChYb~O.,.~~;~~~, U~CUJ}c~m,žc tomu tak ve skutečnosti byl?: Ro:::
:,,"-,:. -l1eyylU\.:UJc "e!illhlle:a, obz .... a'lovaný shluknutí vůbec nesllcastml, 

"""těnÍ dle ne oz se . t 't· 'e 
ZJIS '~" , " P znamu jelikož lze právem za O ml I, z 

v t",n směru PT1klad~tl:'y 'I ,;, chápání pojmu shluknutí soudem 
<n"civa na onom pravne ~j nemateční stížnost nikoli nepřípadně, 

1 U"'V Naproti tomu, dc~~z~Je sZvéhO výroku zjištěného rozsudkem, 
"ž slOV-Dym zncmm '" t 
!~ 1 -nost k zástupu demGnstrujícího dělme va. SVOU pns US 

Čís. 897. 

- ", • dne 11. října 1919, čís. 568 sb. ,~. a n.~ ... Předrazovant(za~o~ ze pořádav veřejnou dražbu. utrzIl a pnlal zaň 
. '. I vlastník s~du, lenz, us dá od ustanovení § 7 licb. zák. 
zřejmě přemrštenou ,:e!,u, SPd3 -'tePl při dražbě sadu přeplácení ceu {§ 9 

Pokud se dopoush vy razl 

>',.'. zák.). h d 30 června 1922 Kr I 842/22.) (Roz "ze ne " , 

t , r v 
, zrna 

v ... , u' d "ako soud zrušovací uznaJ pn JÍstmm lcem o '-' ,-
Ne j v y s S I S o .J . r' Iní prokuraturou na záštitu zákona, pr,:~ 

teční stížnosti vzne~~~~a~~e S~Ud1l liebevního pro soudní přestup~y pn 
vem' Rozsudkem o P dne 21 n'nora 1921 pokud jlTll byl . 'dě v raze· ze .' . . , 
zemskérr tre,stmm S?U .. em dle § 9, odstavec prvý zákona ze dn~ 

R. uznan vmnym přestupk .'.' byl zákon v tomto ustanovelil, 
'··"17

v

.""října 1919, čís. 568ť~._ z":k~Ž f'~~u~frr'oklll '0 trestu zrušuje a nařizuj~ 
roZS1ťU'-~. se v !O~to o e, J "ll' trestního řízení u lichevního soudu pn 
se protrobvmenemu ?b,nove I h .s- ení Pokud jde o přestupek podle 

' d- v Karlme v rozsa u zrn· . ů ť ' 
okresnrm sou e, .. 17 ". 1919 čís 568 sb. z. a n., z s ava ~, 7 odstavec 1 zákona ze dne . rlma, , . 
~ozsudek nedotčen. 

Důvody: 

. 1 dl a vinL[' al že na jaře 1921 při 
Josefu R-o'vi, sadař'. v S., k a 'O _:e z,: U hfbitova ZaJ 14.200 K:č, ač 

dražbě třešňových sadu v5~O vdr~aZ1ia~~~ při nákupu- předmětů potřeby, 
vyvolad cen~ ?~la ~ouz,e " c, Zl~ ,o:žadovanou: cenu, a že se tím 
jež hodlal ZCIZIli, preplacel, prodate cF ~7 října 1919 čís. 568 sb. z. aJ n.,· 
dopustil přes~~pku dle § 9_ ~ak?n~ ze m~~ú ~yv.olaných válkou, požadoval 
a b) že vyuzlvaje mll1:;o:a~ny; . P~tV ' cenu a to koncem června 1921 

- d -t t' by zreJme premrs enon, ,~ d t 
za pre n:e y. po re ~ _ e' se tím dopustl! přestupku dle II , o s a
za I kg tresm v sade 6--8 K, a_~ . 1919 čís 568 sb. z. a: n. Rozsudkem 
vec p'rvý zákcma ze. dne I~. nJna _. 'K i, ě ze dne 28. prosince 1921 
liehevního soudu ph ok!esl1lm s~u~e 2~9 č~~ I~ tr. ř. z obžaloby sproštěn. 
byl Josef R. v obou s~e;re~h, p~d e ~§ 9 lich~'vního zákona neshledal soud 
Ve směru přestupk,; ~repI~cem d~~ k lkavé povahy tohoto přestupku, 
prvé stolice v jed~a?1 03.zalo~a~e o s Ilódřaditi pod' ustanovení citova
protože »přihazo::-am" _ pn draz~~ n§l~e ~dstavec prvý lichevního z&kona 
ného § 9. Ve smeru prestupku e. ". 6 K 6 K 50 h ,aJ 7 K za 1 kg 
přihlížel soud první stolice pouze k cenam , 



oou 

třešní, a neuznal tyto ceny za zřejmě přemrštěné, protože b"lTI'U tehdy" 
d ··t'" d h JJ Pt! pro Cl! r'esn: ,v, sa ee v, okolí Prahy obvyklými. .veřejný obžalobce oli-

v:,lal se d~ \ YI oku, o vIne,a odvolacI soud hchevm pro p'řestupky soudní 
P~l _ ~I~~~;k~~ .. s~~~~ t~est~_lm~ ~ _Pra~~ /?zs~dkem ze~ dne 21. února 1922 
OGv ulum, tomu-~'yttťrv-t:"~tlt:lť:k:tn-v-e-:t-G-lte-e----Y- -et:lern rozsahu změnil a 
uznal,pravem, ze Josef R. lest vll1en, ze na jaře 1921 v K. při nák 
skhzne sa:du u ,hřblto,va, již ho-dlal zciziti, přeplatil prodatelem poža':ťo~ 
van,ou cenu~ ~ zv~ v cerv~u: 19~1, využívaje mimořádných valkou vyVO
lanyeh pO,m:r~, zadal za predmety potřeby cenu zřejmě přemrštěnou tati' 
za I __ kg tresm ~ K, že tím spáchal přestupky dle §§ 7 a 9 zákona ;e dn! 
I? rl]lla 1919, CIS. 568 sb. z. a n., že se odsuzuje dle :§§ 9 a 22 citovauého 
zako~a, vz?ledem na ~stano:vení Š 267 tr. zák. k příslušnémn trestu. Od
SUZUJ!CI, vyrcik ve smeru prestupku' dle § 9 lichcvního zákona odůvodni! 
odv?I~cI soud v podstatě tím, že se obžalovaný nespokojil s takovým 
~od:m,Im, kterc by mu bylo vzhledem k ostatním výlohám (hlídání sadu 
:esam O\'.oc~ ,a t. d.) umožnilo ovoce za ceny přiměřené pr'odávati, nýbrŽ 
ze mu zalezelo ~a tom,by mu hyl sad přiklepnut třeba za sebe vyšší 
ee~u. Okolnost, ze obžalovaný vydražil sad ve veřejné dražbě nemůže 
pry :osprav~dlniti jeho Jednání, poško-zujkí zájmy veřejnosti, ponEvadž při 
o~aenem n!zoru dospelo by, se k neudržitelnému, ba přímo absurdnímu 
d~sled~u; ~e lest b;ztrestnym pachatel, který vydTažil věc za podání, 
pr;VYSUJIC! V,YVOlaCl o~n:, ,o j~kko!iv vysoké procento, čímž by se pak 
st~tI, mohlo, ze 'by Sl trcsne malo kdo mohl koupiti. Zákon o stihání vá
lecne lIchvy nechrání jen zájmy tolIo kterého, jednotlivce nýhrž snaží 
se zabrániti vykořisťování spotřebitelstva jako celku a j~st proto, hle
děti k důvodům veřejnoprávním. Odsouzení pro přest~pek dle § 7 odsta, 
vec prvý lichevního zákonaodůvodnjl odvolací soud tím, že požadovanou 
ce~u 8 Kč za 1 kg třešní, kteroužtex cenu obžalovaný dle zjištění odvo
l~c'.h? soudu, ž~dal a přijal, pokládal za zřejmě přemrštěnou, protože cena 
tresm ':: dobe emu' v K. se pohybovala dle zprávy dozorčích orgár:ů mezi 
6-:-7 K~ za 1 kg. Pokud se týče přestupku I§ 7, jeví se' rozsudek správ
~ym, z~konu ! stavu věci odpovídai'ícím, k čemuž budiž podotknuto, že 
I vlastmk sadu, Jenž, uspc,řádav dražbu, utržil zřejmě přemrštěnou cenu 
a přes !o ji přijal, propadá wvněž sankci § 7 zákona o lichvě. Naproti 
tomu vs;rk byl porušen zákon v § 9 odstavec prvý citovaného zákona. 
Odvol~~I ,so,~d s;hledal skutkovo;u podstatu § 9 v tom, že obžalovaný' 
vydrazll tresno,vy sad za 14.200 K, ač vyvol"cí cena čiuila pouze 5000 K. 
D]e p~s:éze cito-vaného ustanovení trestá zákon toho, kdo při nákupu 
predmetu potřeby, jež zciziti hodlá, pj\eplácí cenu prodatelem požado
vanou, nebo, nepožaduje-li se určitá cena, cenu úředně stanovenou neni-li 
tu však ceny takové, cenu až dosud obvyklou. V tomto případě ~ydražil 
obža1?va~ý třešňový sad ve veřejné dražbě. Co se této týče, dlužno 
~ou~aza;tI předně na platné dosud nařízení ze dne 18. března 1919, čís. 94 
r. zak., kterým dražba předmětů potřeby, až na výjimky v nařízení tom 
stanovené, byla až na další zakázána. Než i z tohoto: naří~ení možno sou'
diti, že veřejná dražba jako právní instituce, v podstatě na přeplácení 
založená, nebyla zásadně zákonem zakázána. Nelze proto užíti prvního 
ustanovení § 9 »přeplácí prodatelem požad,ovanou cenll«. Rovněž nelze 
v tomto případě užíti druhého ustanovení § 9 ("úředně stanoveno!> cenu,,), 
poněvadž obchod ovocem byl v době činu vzhledem ku vládnímu na řl-

ení ze dne 21. dubna 1921, čís. 169 sb, z. a n., uvolněo a pro rok J921 
z ebyla sta'novena pro třešně úřední cena. Za to však lze užíti ustanovení 
~'etího (cenu až dosud .obvyklo.u). Za ta:kovou lze již dle obecné mluvy 
;ovažovati cenu, kte;á, byla ?ro~,d.otyčný předmě~ ~otře,by p~ed dobou 

~-ki.tI7u-na _uf.čitéU1 __ ffilste po pnmerenou dobu skutecll_e pozadovana a pla
tT~na (viz rozhodnutí bývalého nejvyššíhO soudu ve Vídni ze dne 8. srpna 
~916, Kr !ll 103!1~, čís. sb. 4321). A.1:' j~ zvyke~" ,že ovo.ce na stromě 
draží se a pr,odavase z volne ruky, JIZ pred dozramm.Pro ceny ve vel
kém netřeba, čekati, až úwda uzrá a cena v pr'Odeii drobném se vytvoří. 
Je docela možno, srov~ánírn s jinými dražbami, a ~~!á~tě s daleko kulant
nějšími pro·deji z volne ruky cenu pro skl1zen bezlelbo roku, zde 1921, 
zjistiti, načež (eprvepo zjištění ,této obvyklé ,ceny lze se .vysloviti, o tom, 
dána,li skutková podstata § 9 zakona Irchevmho. Odvolac! soud mel tedy, 
poněvadž ani cena požadovaná ani ceny úředně stanovené nepřicházejí 
v tomto případě v úvahu, nejprve zjistiti dle zásad shora vytknutých a 
rozhodno.utio tom, zdali obžalovaný přeplácel cenu až dosud obvyklou. 
protože se tak nestal'O, nýbrž rozsudečnému výroku bylo neprávem za 
základ položeno pouze přeplácení ceny vyvolací, pro datelem v dražbě 
požad'ované, ner;nQ,hl býti ob3alovaný na dosavad,ním podkladě při s?ráv
ném výkladu zakona toho- easu odsouzen pro prestupek dle § -9 zakona 
o lichvě. Výrokem, odsuzujícím obžalovaného pro přestupek dle citova
ného §, byl proto zákon v tOmto ustanovení porušen. 

, 
Čís. 898. 

Běželo-li oby.čejné řízeni trestní a řízeni před soudem liehevnim vedle 
sebe pouze fakticky, aniž se stala usnesení podle § 57 tr. ř" nebylo třeba 
výhrady vl>řejl1éh{) obžalobce ve smyslu § 57 tr. ř., odstavec druhý, 

(Rozh. ze dne 30. června 1922, Kr II 496/21.) 

Ne j v y Š š í s o' u d jako soud zrušovací vyhověl po. ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudkll' lichevníhc> soudu při kraj
ském soudě v Uherském HradIšti ze dne 9. května 1921, jímž byl stěžo
vatel uznán vinným podle § II čb. 4 zák. ze dne 17. října 1919, čís. 568 
sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek a vrátil věc nalézacímu soudu, by 
ji ?:ilOVU projednala rozho:dl - a nvedl mimo jiné 

v důvodech: 

Ze zmatečních důvodů, uplatňovaných zmateční stížností obžalova, 
ného, dlužno vyříditi především zmatečnost podle § 281 čís. 9 lit. b) tr. ř., 
kterou stížnost spatřuje v tom, že obžalovaný byl uznán vinným přeči
nem předražování přes to, že státní zastupitelství v Brně nevyhradilo 
si stíhání stěžovatel~, když na něho, dne 31. ledna 1920 podávalo 'u zem
ského trestního so'udu v Brně·.obža\obu pro zločin krádeže a navrhovalo, 
by za účelem provedení řízení pro přečin řetězového obchodu bylo trestní 
řízení podle § 7 tr. ř. vylončeno a odsto:up'eno krajskému soudn v Uher' 
ském Hradišti. Přes to" že tvrzení zmateční stíw!O'stl jsc>u skutkově 
správua, není zmateční stížmost odůvodněna. Jak ze spisů vidno, nedošlo 



vůbec k soudnímu usnesení padle § 57 tr. ř., kterým by bylo bývalo tre:stn« 
řízení vyloučeno k samostatnému pro,vedení a dokončení, a trestní řízení 
jak pro zločin krádeže, tak pro přečin předražování běželo vedíe sebe 
jenom fakticky, aniž zde bylo soudní usnesení, vyžadované k V"IOllčE:ní 
§cm 57 tr. --ř-;---ef1.s.tm:.e-B-i:tf-V-ý-.-p.ro-"s-t-á-í-ř1Hl-S-z-ás-rupce- nebylo- zde tedy- dť!: 
vodil, by podle druhého odstavce § 57 pwhlásil, že si vyhražuje stíhání 
stěžovatelovo pro přečin předražování. Chtěl-li stěžovatel míti jistotu 
zda státní zastupitelství trvá na stíhání pro přečin předražování, bylo m~ 
volno, by podle § 57 odstavec třetí tr. ř. žádal jlir,ohlášení státního zá
stupce, zda se stíhání v tomto, směru vzdal čili níc. Stěžovatel tak neučinil 
a trvá proto stíhací právo státního zastupitelství doposud po právu a ne' 
nastaly okolnosti, které by trestnost přečinu předražování, z něhož je 
nyní ,obvjňován, zru~Hy. 

Čis. 899. 

li 320 tr. ř. stanoví předpoklady, za nichž sond otázku eventuální dáti 
m n s í, aniž by však vylnčoval právo soudil. dáti otázku, třebas tu ne. 
bylo zákonných předpokladll. 

, Trestným dle § 141 tr. zák. lest každý, kdo při samém usmrceni ruku 
vztáhl nebo spolupilsobil zpltsobem čelicím k usmrceni, nikoliv však, kdo 
súčas!nil se pouze při loupeži. 

(J~ozh. ze dne 3. července 1922, Kr I 729122.) 

N'e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rO,zsudku porotního soudu v Plzni ze dne 
27. dU'bna 1922, jímž ,byl stěžovatel uznán vinným zločinem loupežného 
za:bití dle § 141 tr. zák., zároveň však zrušil dle § 290 tr. ř. sám od sebe' 
rozsudek nalézacího soudu ve výroku o vině ohledně kvalifikace dle § J41 
tr. zák. a uznal obžalovaného vinným pouze z!o:činem loupeže dle § 192 
tr. zák. - mimo jiné z těchtO' 

dilvodů: 

Bczdůvodna jest stížnost, pokud uplatňuje důvod § 344 čís. 6 tr. ř. 
proto, že nalézací soud dal porotcům vedle první hlavní otázky ve smyslu 
obžaloby na loupežnou vra,ždu ještě první a druho'u evelltuelní otázku 
na činné účastenství při loupežné vraždě, pokud se týče na zločiij: lou
peže. Vidí-li v tomto postupu stížnost p'orušení předpisu :§ 320 tr. ř., po
něvadž prý za přelíčení nebylo nic tvrzeno, co by ony otázky odůvo;d
ňo'Valo, přehlíží jednak. že § 320 tr. ř. stanoví předpoklady, za jakých 
·otázka eventuelní dána býti m n s í, aniž by vylučoval p r á vo soudu, dáti 
takovou otázktr, alespoň tehda, když dotyčná eventualita výsledky hlav
ního přelíčení není vyloučena, ba přímo: napovězena. Tomu však v tomto 
případě tak bylo. Neboť, ano nebylo' přimých důkazů o tom, který z obou 
na loupežném přepadení súčastněných pachatelů to byl, který na Še
bestiána L. smrtelnou ránu vypálil, musil soud umožniti poro!cum, by 
d:a]j výraz svému přesvědčení j3'k pro případ, že by dospěli k přesvěd
čení, že obžalovaný byl .oním p"chatdem. jenž smrtelnou ránu na L-a 

"vnalll. tak- pro případ, že by byli přesvědčeni, že rána ta vypálena byla 
'5 lečníkem jeho, a dále, že by nenabyli ]Jřesvědč~ní, _ že u.smrcení L-o:vo 
vi'plynulo z př!~ého _ z:ého úmyslu ~bou pach.atelu, ,:~bo :ednoho. z, mch 
( .'m" účast pn vrazde, § 166 tr. zak., loupez, po pnpade loupezne za.
:~!) ;teréžto eventuality vesměs dle objektivní povahy skutku nutně 

~.' házely v úvahu. Týž důvod zmatečnosti ve spojení s dalším důV.o
Pdncn ,<, 344 čís. 9 tr. ř. uplatňuje zmateční stížnost pro úpravu druhé do-

el • , • t b ·kd h ' t • datkové otázky, poukazujíe n~. ne,moznos '_ y ne _o p,?u ym za~ .av.enln; 
povozu, držením koně .a n~mlfemm zbrane n:ohl clov;,ka ,:smrtltI, ,Jeho~ 
mrt nastala prokázane strelnou ranou do bncha. JlZ z tecMo vyvodu 

S,ychází na jevo, že jde vlastně jen o' zmatek dle § 344 čís. 9 tr. ř., o ne
~asnost výroku porMců. s?očívaiíc! na úpr.~v~ ?tázk:y dodatkm-:é. Nelze 
popříti, že úprava te~o otazky nem 'USPO~OJIVa, Je~koz,. ?dchyluJlc se po
vážllvěod doslovu zakona v I§ 141 tr. zak., nahraZUje Jej skutkovou pod
statou z níž skutkové předpo:klady § 141 tr. zák bezp'ečně na jevo nc
vychá~eíí, a uvádí smrt napadenéh,o v příčinnou souvislost s činností stě
žovatelo.vou. í. níž, ,alespoň samé Úl sobě, jak v otázce jest uve'dena, vÚ!Jec 
nastati nemohla. Loupežné zabití dle I§ J41 tr. zák., jež dodatkovou otáz
lmu mělo 'býti, předpoklá'dajíc odpově'ď kladnou, zjíštěno, nekryje s.o. 
s pojmem zabití dle § 140 tr. zák, nýbrž p'řizpůs.obeno je spíše § 195 
tr. zák., tvoříc poslední stupeň tres!no'sti zločinu lou>p'eže. Zodpovědným 
dle §, 141 tr. zák nutnO' uznati každého, kdo při usm r ce n í mel účast. 
Pojmu účasti pak sluší rozuměti stejně jako pn vr~ždě dle § 136 tr. zák. 
nebo při loupeži dle § 195 tr. zák. Trestl)ým dte § 141 tr. zák. je tedy 
každý, k d o při s a mém u s m r ce n í vztáhl ruku Jebo spolupl!sobil 
způ'sobem čitmým k II S mrcenf, ne plouze' při loupeži ~vi-z sb. 440n) , 
Právě tomuto činnémn spa.lupúsobení stěž.ovatele k usmrcení L-a, záleže
jícimu vc výkonech tam uvedených, nedává druhá dodatková otázka svou 
od zákona se odchylující úpravon jasného výrazu. to tím méně, an výrok 
porotcu nepodává nIiakého vysvětlení, jak si porotci příčinnou souvislost 
mezi zjiště'nou čln'ností obř",lovaného - zastavení povozu, držení koní 
a. narniřenf zbraní - z níž, lak již uvedeno, ales'poň samé o sobě, smrt 
Šebesti<Ína L-a vůbec nastati nemohla, před'stavovali. Av~ak fOImálllí 
vada ta která by ovšem vésti musila dte § 348 tr. ř. ku uušení rozsudku: 
ve vÝf'~ku, kvalifi'kutlícím loupež dle § 141 tr. zák. a v so·uvislém s tím 
výroku o trestu, stává se bezpředmětnou, protože odsouzení stěžo,v~telovo 
na nvedeném podkladě pro loupež kvaliflkovanou dle § J41 tr. zák. Jest 
přímo: právně pochybeným, ku kterémužto' zmatku <§ 344 čís. 11 tr. ř.), 
bYli stížností nebyl přímo uplatňován, hleděti jest dle §§ 290, 346 tr. ř. 
z moCÍ' úřední. Nebol v činnosti stěžovatelově, tak jak pojata jest na zá
kladě slouhrnu výr,oků porotcu do výroku sOlldu porotního, zjištěno jest 
spolupi',sobenÍ stěž:ovatelovosice při loupeži, ne však, jak zákon pro tr~st
nost dle § J41 tr. zák. výsl:ovně požaduje, při u s m r cen í s a' m e m. 
Takovéto spolupůsobení předpokládalo by, ne-li přímo, vlastní násilné 
vztažení ruky na ,osobu usmrceného" alespoň věde>mé spolupusobení 
k tomU', ,aby jiným účastníkem loupeže na tělesnou integritu napadeného 
bylo sáhnuto. Takovéto spolupůsobení stěžo,vatelovo v činnosti stěžova;
telově, porotci zjištěné a do výroku rozsudku pojaté, obsaž~no není (P'O: 
ukázati dlužno na odůvodnění rozsudku, v němž se praVl: »pn cemz 
jed n a los e se jmenovaným člověkem tak násilně ... «, Z čeho'ž zřejmě 

Trestnl rozhodnut!. IV. 
23 

: .. 1.
1. i'i 

• 



354 

plyn~, "že soU'~'ní ?;llf ... činnost obžalovaného v tom směru za zjištěnou 
?epokl~dap a JestlIze pres to porotci a; soud vyslovili, že zná s i I n é h o 
J ~ d ~ anI proti Šebestiánu L-ovi smrt tohoto nastala, nutno z toho uza
vlratJ, že J ak--ilero-lGl,fafr-+-5(Htď- ~i7fflffii-tItěli-na-t:řeteli souhmné na.sTIí1ie
jednání stěžovatele a jeh o s p o I u p ac ha tel e, což vedlo je k tomu 
že' ... přes to, že činnost stěžovatelova jen na: spolupusobenÍ při loupeži', jeŽ 
ovsem vedla k usmrcení L~a, ne však, jak zákon předpokládá, při 
t ? m t o u,s m r c e,Il í s a mém se obmezila, i tohoto neprávem a prot' 
p~edplsvu zakona :' S 141 tr. zák. zločinem loupežného zabití vinným uznali~ 
Tlm vsak byl zakon porušen a bylo proto zp'ús{)bem výše uvedenÝm 
z.mo,ci úře~ní ve prospěch stěžovatelův zasáhnouti ,a obžalovaného uznati 
vmnym zlocmem loupeže dle §§ 190 a 192 tr. zák., čímž stává Se zmateční 
stížnost bezpředmětnou. 

Čís. 900. 

Tím, že sOukromý obža!obce, řídě se neSprávně vyplněnalli obsílkuu 
se dostavil ku hlavnímu přelíčení pozdě. nepozbyl ještě práva ža!ohního: 
Lhostejno, že nes,právné vyplnění ohsílky bylo zjištěno teprve soudem 
odvolacím. 

Byla-Ji do usnesení prvého soudu, jímž bylo řízeni dle § 46 tr. ř. za, 
staveno, pOdána stížnost a zároveň žádáno za obnovení trestního řízení 
může nalézací soud rozhoduouti o této žádosti teprve po právoplatnosti 
zastavujícího usnesení. 

(Rozh. ze dne 3. července 1922, Kr I 843/22.) 

Ne j v y Š š ls o u d jako wud zrušovací uznal po ústním líčení o zma
teční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem : Usnesením 
okres. soudu v Mostě ze dne 23. února 1922, jímž bylo trestní řízení proti 
Jiřímu L-ovi pro přestupek dle '§ 491 tr. zák. pOdle §, 46 tlr. ř. zastaveno, 
j"kož i usnes~ním krajsk~h(} jako odvolacího scudu v Mostě' ze dn",4. dub-
11" 1922. kerym usnes'em ono bylo potvrzeno, poruš'en byl zákon v usta
novení §§ 221 a 451 tr. ř., a usnesením okresního soudu v Mostě ze dne 
17. března 1922, kterým zamítnuta byla žádost soukromého obžalob ce za 
o,bnovu říze'ní, aniž ,vyčkáno bylo právní moci usnesení ze dne 23. Ílnora 
1922 porušen byl zákon v ustanovení § 481 tr. ř. 

Důvody: 

Dne 31. ledna 1922 po,da:l Karel R. u okresního soudu v Mostě obžalobu 
na Jiříl]!o L-a pro přestupek proti bezpečností cti dle § 491 tr. zák. Soudce 
n,ařídil dne 1. února 1922 hlavní líčení na 'd'en 23. února 1922 odpoledne 
',,3 hod. a obeslal obžalovaného, obžalob ce a jeho zástupce. Poněvadž se 
však v určenou hodínuanl obžalobce ani jeho zástupce nedostavili a obe
slání bylo vykázáno, zast"vil soudce dle § 46 odstavec třetí tr; ř. trestní 
řízení usnesením ze dne 23. února 1922. Týž den, však o hodinu později 
než bylo hlavuí přelíčeuí, dostavil se k soudu soukromý obžalobce se 
svym zástupcem a vykázali se obsílkou, znějÍcí na 23. února 1922 o,dpo-
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ledne ',,4 hod.; žádali proto za obnovu trestního řízení a podali též stíž
nost dle § 481 tr. ř. do usnesení, jÍmž bylo trestní řízení dle § 46 tr. ř. 
zastaveno. Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 17. Mezn" 1922 za

c'c,c,c-=,.I-ná-vrh-jm---o-bnov-u-- trestního řízení s poukazem na ustanovení § 352 
tr. ř. a na rozhodnutí býValého Nejvyššího, soudu ze dne 8. listopadu 1904, 
čís. 16.030, uveřejněné pod čís. 3002 sbírky a stížnost dle § 481 tr.ř.,po
danou současně předložil krajskému jako odvolacímu soudu v Mostě, 
jenž však usnesen~m z~dne 4. d.ubna .1922 ,~tíž~os: zamítl, s pouk~zem r:~ 
to že se sDukromy obzalobeek hlavmmu hecU! vcas,nedostavIl a .ze tudlZ 
so'udee proto právem řízení dle § 46 tr. ř. zastavil a 'Odvolacímu ~oudu 
toliko jest přezkoumati, zda-li rozhodnutí prvního soudce odpovídá zákonu 
a skutečnosti, kterýmžto předpokladům zastavující usnesení vyhovuje. 
Uvedená nsnesení porušují zákon. Dle §, 451 'odstavec třetí tr. ř. má v ří
zení přestupkovém o návrhu na potrestání ustanoveno býti hlavní přelí
če'ní, o nčmž dle § 221 tr. ř. nutno uvědomiti soukromého obžalob ce. Usta
novení dne přelíčeuíobsahovati musí ovšem přesně čas, kdy jednání za
počne, neboť ua pevném stanovení této dobY jedině závisí možnost, aby 
uplatněna byla právní domněnka; § 46 tr. ř., dle níž pro případ nedostavení 
se scukromého obžalobce dlužno míti za, to, že upu'stil od stíhánÍ. V tomto 
případě obdržel soukromý obžalobcedle úředního záznamu okresního 
soudu předvoláuí znějící na 3'1, hod. odpoledne a v ustanoveny tento čas 

. dostavil se též so'ukromy obžalob ce dle téhož úředního, záznamu ku hlav
nímu přelíčenÍ. Přikročeno-li bylo přes to k jednání před dobou, v před
volání vyzna.čenou, nemohly z toho vzniknouti pro soukrofirého Dbžalobce 
ško,dlivé právní násled'ky, nebol (} tomto jednání nebyl dle §§ 221, 451 tr. ř. 
vůbec vyrozuměn, a nebylo zde tu'díž podmínky, za které by dojíti mGhlo 
k uplatnění právní d{)ml1ěnky § 46 tr. ř. Okresní soud měl ovšem za to, 
že jsou tu předpoklady této právní domněnky, neboť zjistil správné doru
čení obsílky; pro odvolací soud těchto předpokladu již tu nebylo. neboť 
zprávou okresníhúsoudu bylo zjištěno' teprve dne 17. března 1922 ne
správné, chybné zně'ní obsílky. Zkoumal-Ii tudíž odvolací soud, odpovídá-li 

'rozhodnutí prvního soudce zákonu, musil shledati, že chybné znční ob
sílky zákonu neodpovídá, a soukromý úbř.alobcepoda)1ou sfížností do
máhal se právě toho, "by zákonu neodp{)víd.a,jící zastavovací usnesení 
okresníllG soudu bylo ú'dstraněuo. Odvolací soud měl předpoklad okresníh{) 
soudu, že se so.ukromý obžalob ce včas k hlavnímu líčenL nedostavil, ob
sahem jeho obsílky naprosto vyvrácený a nemohl tudíž potvrditi, že první 
soudce p r á ve m řízeni dle § 46 tr. ř.zastavil. Jest proto právně mylnym 
náhled ,odvolacího soudu, že právní dGmJ1ěnka § 46·tr. ř. nemůže hýti 
doda,tečně vyvrácena a že jí vázán jest také wud druhé stolice. Posta
vení soukromého, obžalobce před zákonem nemůže býti horší než obvi
něného jenž následkem chybného předvolání včas k hlavnlmu líčení se 
nedosf~vil takže pak v jeho nepřítomnosti líčení bylo, konáno. Opětovně 
již mzhodnU'l Nejvyšší soud, že nesprávně vyhotoveným obesláním ve 
skutečn{)sti předvolání vůbec s,; nestalo, stejně jako jeho nevyhotovením. 
Zmíniti se ještě dlužno, že soukromý obžalo'bce podal do usnesení, kterým 
řízení dle § 46 tr. ř. bylo zastaveno, protokolárně nejen žádost za obno
vení trestního řízení, nýbrž též stížnost dle § 481 tr. ř. Dříve než okresní 
soud zabývati se mohl zmíněnou žádostí, měl vyčkati, ,až vyřízena bilde 
odvolacím so'udem uvedená stížnost. a žádost za obnovu stala se pak 
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pm případ úspěchu vůbec bezpředmětnou. Uvedený postup 
soudu tedy neodpovídá zákonu. 

Podmínečný odklad výkOnu trestu (zákon ze dne 17, říina 1919 
562 sb. z. a n.). ' 

Není-li u,:eden výrok o podmínečném odkladu výkonu trestu 
sudku a podana-li po té žádOst za jeho přiznání dlužno o ní 'o:,h('ďo'Ya.tl 
v sezení veřejném. , .. ' 

(Rozh. ze dne 3. července 1922, I\r II 408/22.) 

, ~ e j:: y š š í s o u ~ j;ko soud zrušovací uznal po ústním líčení o 
tec~l stlznos:l generalm pr-okuratury na záštitu zákona právem: 
semm kraj~keho soudu v Uh. Iiradišti ze dne 3. února 1922 a potVl'zující[ni 
je usnes~mm moravsko-slezského vrchního zemského soudu v Brn' 
dne J7. unora ~~922porušen byl zákon v u'stanovení § 7 zákona ze e 
17. f1jna 1?19, C1S. 562 sb. z. a n., usnes'ení ta se zT,ušUjí a krajskému 
v ~herske~ Iiradišti se ukládá, aby, šetře zásady § 293 odstavec 
tf. f., ve veCl znova rozhodnul. 

Důvody: 

I<ozsudkem kr:1jského soudu v Uh. Iiradišti ze dne 27. října 1921 
o~s~uz':.~ J.an B. pro zločin krádeže dle §§ 171, 174 I c) tr. zák. na 
meS1C tezkeho. žaláře, zostřeného jedním postem. V rozsudku o tom, 
mu. odklad vyko.nu trestu bYl podmínečně povolen, čili nic, nestala se 
zm:n~a. Kdyz pa~ 28. ledna 1922 žádal obžalovaný -o dodatečný podmí
necn"" 'Ů,dklad vykonu trestu, bylo usnesením krajského, soudu v 
Iiraa1!sÍ1 ~e dne 3. února 1922 rozhodnuto, že se veřejné sezení 
z :oho. duvodu, .že ~dl~ obsahu pr·otoko·lu o hlavním přelíčení nebylo 
hodnu11 o POdml~e?nem o·dkladu trestu vyhraženo, a že tudiž citovaným 
ro~~ll'dke~ podmmený ,odkl;d tn;stu obžalovanému B-ovi přiznán nebyl. 
Sl1znost. do toho·to 'usnesem zamlH m'Ůr. sl. vrchní zemský soud v Brně 
llsnesen~m ze dne 17. února 1922, přikloniv se k názoru prvého soudu, 
l!,vedena usnesení porušují zákon. Dle §7 zákona ze dne 17. října 1919 
C15: 562 sb. z. a n',má výrok o podmí·nečném odsouzeni zpravidla býti 
pOjat do rozsudku, není-Ji t'Ů však možné, rozhodne soud o pOdmínečném 
o~souzení zvláštním usnesením ve veřejném zasedání podle zásad plat
n>:ch ~p~o hlavní líčení. Dle posledního odstavce téhož § jest výre>k ~ pod: 
m;necnem odkladu trestu podroben týmž opravným prostředkům. iako 
vyro~ o tre~tu, tedy zmateční stížnosti ·a odvolání. Z § 280 a násl.· t;. I., 
zejmena z predplsu §§. 284, 294 tr. ř. o doručení opisu rozsudku za účelem 
pr~ovedení ~ opravných pr'Ůstředků vyplývá nepochybně, že opravné pro
str~dky predpokládají výrok, obsažený v rozsudku, po případě v usne
~;m, dOd~tek výroku tvořícím, ba že dle § 281 čís. 5 ve spojení s § 27G 
cl~.5 tr. r .. musí tam býti důvody, že již chybění důvodů činí výrok zma
tecnym. ~yrok, v rozsudku neobsažený, toliko interně uSnesený, zbavil by 
strarm prava opravného pr'Ůstředku, zákonem v § 7 jí zaručeného. Tomu 
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ani předpisy prováděcího nařízení ze dne 11. listopadu 1919, 
"il,~oapUJ Ul' z. a n., jež ustanovuje v § 4 odstavec prvý, že rozhodnutí 

podmínečného od;ouz:,ní uvedeno. býti má v ;ozsudku ~~ 
,-"odstavci druhem, ze ro.zhodnuÍ1 o nepovolem pOjato byh 

-tj K<mci:-liclÍro.l'z"s·UUdkl1 jedině,. by~li ,::~~slovně .zamítn~t návr?, ':' ?říčině té po: 
v odstavci tře hm, ze pncma nepovolem podmmecneho ods ou zem 

a ta býti d'Ů odůvodnění ro·zsudku· jen tenkráte, když zamítavé toto 
se zakládá na' dřívějším {)dsouzení pro, čin, spáchaný z po

a nečestné. Obligatorně jest tedy uvésti nepovolení pod
;ii:rii~I::Č~~éh'~ odsouzení pouze v uvedených dvou případech a sice jen v du

<v()decn, kdežto v o,statních případech toho p"dle prováděcího nařízení 
není. Pouze z důvodu vhodnosti doporučuje proto výnos mini

spravedlnosti ze dne 6. září 1920, čís. 37 Věstníku, aby v pří
ú"paclech, kde ohlášeno jest odvolání pro nepovolení podmínečného odsou-

vodnění rozsudku uvedeny byly důvody, proč soud neo·dsoudi! 
>~:1~~~n~;;~;.~~zku~·ve.deného plY'ne, že, není-li výrok o podmínečném odsou
,\ uveden a podána žád·os! za přiznání podmínečného od-

:~~~,~~~;~emusí o ní býti ro·zhodnuto věcně dle závěrečné věty druhého 
:5_;,' citovanéh{} § 7; v'lyne z něh'o d-ále, že usnesení soudu o nepo

podmínečného odsouzenf, jež nebylo obžalovanému sděleno ani 
ro,:sudk"m ani usnesením, vydaným dle závěrečné věty druhého odstavce 

7 zikona, jest pro strann, jak již uvedeno, úplně bezvýznamné a nelze 
',,"nrrl!O odkázati stranu s jeH žád\)st! odo-datečné přiznání podmínečuého 

',,<1.nll~ení na interní nějaké usnesení soudu, kterým", podmínečné odsou
po.voleno nebylo, jak stalo se v tomto případě. 

Čís, 902. 

Není zmatečností, byl-li Y řízení porotním vyrozuměn obhájce o hlav
"řeličení těsně před líčenlm, jen když byla zachována lhůta ohledně 

Podstatný znak zločinu loupeže spočívá - na rozdll od zločinu Vy
dírání - v tom, že vyslov~né zlo hroz! bezprostředně a okamžitě. 

(Rozh. ze dne 13. července 1922, Kr I 778/22.) 

N.e j v y Š š í s o u d jako soud zrnšovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnosti obža:lovaných Aloisa F-a a Josefa S-a do rozsudkll kraj
skéhů jak'Ů ]Jorotního soudu V' Iioře Kutné ze dne 17. května 1922, jímž 
byli stěžovatelé uznání vinnými zlo·činem I·oupeže dle §§ 190, 192 tr. zák. 
- mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Porušení ustanovení § 344 tr. ř. spatřuje stížnost obžalovaného Aloisa 
F-a v tom, že obhájce obžalovaného byl vyrozuměn teprve 24 hodiny 
před započetím hlavního. přelíčení, takže prý neměl příležitosti, aby po
rotní spisy náležitě pr1ostudovai a promluvil s obžalovaným. Stížno.st 
neoznačuje, který z důvodů zmatečnostd 344 tr. ř. má býti okolností, jí 
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vytýkanou,c'Podstatněn. Tím doznává sama že není s to po·d·' d' . 
tv '" "'k ' , fa' lÍP rzen; Jl por~sem za ona pod některý z výlučně vypočten}'ch důvodů 
zmatecnost1. Zakon nebYl také nikterak porušen. Dle čís 2 R, 344 t ' . 
p~,d ,,,sa~kcJ ___ zmatečno,:'ti Dos~a~eno,_je_n __ lle-p_ř-ibrání __ obhájce~ k hl:~:í'~~ 
p;ehce':l. !: §, ,221 tr ~ r. vychaZ1 pak na jevo, že, bylo-Ii obeslání k hlav_ 
mmu prehcem doruceno včas obžalovanému nelze s·e dovola' t· 
t' ť. § 221 " . ' va 1 zma
ehn,os 1 t~. r. ~ duvodu, že 8denní lhůta nebyla dodržena též oh ledl]' 

O? aJc:.e.::m~te~no~Í1 tu p:oto není. i když obhájce byl vyrozuměn o hlav: 
mm ~relIce.m ~esne před Jeho zahájením. V tomto případě nelze také du
vodn,etvrd1tJ, ze postupem soudu byl o·bža:!ovaný zkrácen Ve svém právu 
na za~onnou obhajobu, Ve stížnosti samé. se připouští, že Obhájce s óbža
lovanym promluv11,byf 1 jen chvilku, a že nahlédl do spisů byť .. 
letm? !ednáf. se o případ jedno;duchý jak po stránce skdtkové 1 i~~ 
1 pra~m, o SPISY neobsáhlé a o obžalovaného, jenž se k činu d~znal 
K;o:,;e t,oho nelze přezírati, že veškerý průvodní materiál byl při hlavnÍl~ 
pr,ehc:ll1 .znov,u pr,edvád~n, že obžalovaný byl o svém činu znov'U Vy_ 
sly:han',ze mel pravo, pr'ednésti a uplatniti vše, Co· uznal ke své obhaj-oh' 
p~t:ebnym, kte:ého~to, ~ráv." též plnou měrou využil. Za tohoto stav~ 
ven nelze t,vr,d1Í!, ze uceln~ obhajoba obžalovaného hyla stížena nebo 
snad znem,o,znena, a neuplatnoval toho obhájce ani při hlavním přelíčeni 
Je proto· tez bez významu', že obhájCi nebyla obžalo·ba doručena ~vl"t: 
kdy' ° . , ., t ' 'h . ' ~ as e . :' . svoJ'~m Sl s rucne o obsahu jejího vyžadovalo pn nahlédnutí dl> 
S,~lSU, Je~ !;ekohk okamžIků a když obžalovací spis byl při hlavním '_ 
hcem preclen. pre 

Obžalo;,aný J,o.s e f S. dovolává se duvodú zmatečnosti čís. 5 a 6 
§ 344 tr..c. SpatruJe ,Je v tom, že nebylo ro·zhodnuto o návrhu obhájce, 
by .. ~o?lneny ~yly otazky na porotce o další dvě a to je·dnu eventuelní . 
zneJlCI na,zloc1~ v~dírání dle § 98 lll. a) tr. zák., a 'druhou dodatkovou: 
z~a ,~yl, cm s~a~h~n z ne,odolatelného donucení. Z protokolu o hlavním 
pr~hcem,:,ysv~ta, ze cbhaJce tohotO' obžalOvaného neučinil po přečtení 
~tazek" porotmm soudem se,stavených, návrhu na změnu nebo doplnění 
JIch., Az teprve po přednesu veřejného žalobce podal zmíněný náVrh 
O, na;,rh,u tomto nebylo porotníIÍ1 soud'em, jak se mělo státi, rozhodnnb: 
nybrz p:eds~da pouze konstatoval, že návrh učiněn byl teprve po přcd
n~su vereme;lO, za~obce: kterýžto postup předsedův ovšem nebyl správ
ny ,;" nezakl~da vsak, Jak bude ještě dolíčeno, zmatečn·osti. Po formální 
str~an~e ~Udl~ ?Odotkliuto, že v tomto případě, kde stížnost uplatňuje 'po
ru,:;em predp1Su § ,320 pokud se týče 319 tr. ř., zvláště pod sankci zma
tecnosÍl P3stavenych, lze se 'dovoláva:!i jen duvodu zmatečnosti čís. 6 
§ v344~r; r.; Pf() p,~rnšení zmíněných předpisú specielně určeného, nikoli 
v~",k t~z duvodu C1S. 5 § 344 tr. ř., vyhraženého pro pornšení všeobec
nych za,sad řízení, zabezpečujícího obhajobu obžalovaného. Duvodu čís, 6 
c1tovan~h,0 ~u nen~ tu vša~ v žádném směru. Nelze předně uznati, že by 
ZOdpov1d~m se obzalovan~ch, pokud se týče výsledky řízení pruvodního, 
byl!. .ukla~a~y, soudu povInnost, hy dal porotcům eventuelní otázku na 
zloem, v Yd'lra

o
lll dle § 98 a) tr. zák. Třebas se zákon při loupeži a vydírání. 

VYJ~d:u~e zpusobem téměř stejným, označuje přece jakožto účel násilí při 
vyd1ram vynucení nějakého konání, trpění neb opomenutí, při loupeži však 
»zmocnění se« cizí movité věci, tudíž její o k a mži t é odnětí. Podstatný 
znak loupeže spočívá proto v bezpro'středním a okamžitéll'. uskutečnění 
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vYsloveného zla, jež hrozi u loupeŽe bezprostředně a okamžitě, kdežto 
u -vydírání teprv: v budouc~u. Fy~ické n~si~í nebo pohružka jsou při lou~ 

takovými, ze napadené osobe nezbyv a volnosti pro to, Jak se ma 
~~c .• c···~n,zh,r>dlloDltL a že nemá jiného východiska, r.ež-li věc pachateli obětovati; 

při vydírání n;dosahuje ;,šak pohr~žka. n~ho násilí. této síty ~ bezpro
střednosti, takze napadena oso.ba ma na vuh, SpllllÍ1 tD, co zadano, nebo 
trpěti násilí neb pohrůžku. Ohža:!ovaný S. zodpovídal se v ten způsob, že 
v kritickécnoci se spolu obžalovaným Y-em, opatřeni jsouce škraboškami 
a míříce ostfe nabitými revolvery na vracejícího se obchodníka Ottona 
W-a vyzvali ho, aby jim vydal peníze a ho.dinky, což on bez odporu 
učinil. Obžalovaný F. vypovídal podubně a uvedl v předchozím vyše
třování výslovně, že W. i hne d na jejich vyzvání vydal S-ovi nějaké 
peníze a hodinky. Svědek Otto W. seznal, že o,ba (}bžalovaní byli opa
třeni revolvery a že za neustálých vzájemnýoh výkřiků: "střel ho«, 
"bouchni ho« odňal mu jeden z ohžalo.vaných tašku na peníze, j~kož i ho
dinky s řetizkem. Dovolati se jakékoliv pomoci bylo pro odlehlost obyt
ných místností nemožné; domníval prý se skutečně, že oba pachatelé 
svou vyhrůžku zastřelením každým okamžikem provedou. Za těchto ok01-
ností nebylo ani v zodpovídání se ohž",lovaných, ani v průvodním mate
riále podkladu pro' otázku ve smyslu § 98 lit. a) tr. zák. Nebof, hledíc 
k vylíčenému ději jak obžalovanými, tak i svědkem W-em, mohl tento 
splnění zla, jímž mu hrozeno, okamžitě očekávati, takže jeho vůle hyla 
v pravém slova smyslu zlomena a nezhyla mu jiná v-olba, nežil věci vy, 
dati, pokud se týče si je dáti vzíti. Na věci nemění ničebo, že snad byly 
spc>uště revolverů pojištěny závěrkami, jak obžalo1l'aný S. tvrdí, poněvadž 
okolnost tato nebyla svědku W -ovi známa a ježto otázku, hrozí-li nebez
pečí, nutno p,osuzovati nikoli s hlediska hro·zícího, nýbrž ohroženého, 
lotéž platí i o tvrzení stížno'sti, že ·obž.lovaní neměli úmyslu, W -a za
střeliti. Že obžalovaní je'dnali v úmyslu, spáchati na W-ovi násilí, vzali 
porotci jednomyslným výrokem za prokázáno a dokazuje násilnickost 
jednání ·obžalovaných nejpádněji skutečn'ost, že W. pod vlivem pohri'!žky 

.dal si věci vzítl bez nejmenšího vzpěčo'vání se a aniž by se byl pokusi'l 
o sehe menší odpor. Tím je prokázáno, že vUle jeho, byla přemožena a že 
bylo na něm vykonáno násilí ve smyslu § 190 tr. zák. Pornšení zásady 
§ 320 tr. ř. se pro'to nestalo. Tim jest odňata půda ·pro uplatňováni dú
vodu zmateč@sti čís. 11 § 344 tr. ř. z té~příčiny, že čin obžalovaných 
podřaděn byl následkem nesprávného výkladu zákona trestnímu ustano
vení SŠ, 190 a 192 tr. z.místo §, 98 a) tr. zák. 

Čís •. 903. 

Pro připustnost odčiněni odsouzení {zákon ze dne 21. března 1918, 
čís. 108 ř. zák.) jest rozhodným stav v době nplynutí lhůty §2 zák., 11i
k{)!iv stav v době podání žádosti, 

(Ro'zh. ze dne 13. července 1922, Kr I 841/22.) 

Ne j v Y š š í so u d ja'ko soud zru·šovací uznal po ústním ličenío zma
teční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: Usne-

, 
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sením krajského soudu v Hradci KráLové ze dne ll. prosince 1920 a ze dne 
ll. června 1921 j}(}rušen byl zákon v ustanovení §§ I, 2,3 zákona ze dne 
21. března 1918, čfs, 108 ř, zák" usnesen' ta se zrušují a krajskému soudu 
v fIradci Králové se ukládá, by, šetře zásadY_,§293 odstavec druhý tl'. ř. 
o žádosti J(}s'efa-r-a, dosle 22. června T920 znova jednal a rozhodl, ' 

Dúvody: 

Usnesením krajského s(}udu v Hradci K:rál(}vé ze dne ll. prosince 1920 
za!ll1Ítnuta byla žádost Josefa F-a, aby rozsudky okresního soudu v N. 
ze dne 14, sr'Pna 1905 pro přestupek dle §§, 5, 411 tr. zák. a ze dne 10. čer_ 
vence 1909 pro přestupky §§. 7 a 10, zákona ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 
ř. zák. z roku 1897 vyslovená odsouzení v obou případech kn trestu 
vězení 24 hodin prohlášena byla za odčiněna ve smyslu zákona ze dlle 
21. března 1918, čís. 108 ř. zák. Zamítnutí bylo odůvo,dněno, tím, že dle 
§ 1 citovaného zákona lze za odčiněno' prohlásiti toliko jedn(} (}dsouzení, 
nikoli však dvě nebo více odsouzení najednou, žadatel že však by]' 
celkem třikráte trestán. První jeho O'dsouzení rozsudkem krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne 29. května 1899, pr() zločin krádeže dle §§, 171, 
173, 174, II a), bl, d) tr. zák, k těžkému žaláři 6 měsíců bylo prý usne
sením ze dne 5. června 1920 prohlášeno za odčiněné, ježto bylo z výkazu 
o trestech patrno, že byl pouze dvakráte trestán. Usnesením krajského 
soudu v Hradci Králové dne 11. června 1921 zamítnuta byla žádost téhož 
JosefJJ F-a, aby rozsudkem okresního SDudu v N. ze dne 14. srpna 1905' 
pro přestup'ek dIe §§ 5, 411 tf', zák. vyslo,vené odsouzenÍ' ku trestu 24 
hodin prohlášeno byl'O za odčiněné. Zamítnutí toto odůvodněno lest tím, 
že pravidelnou cestou mOžno povoliti odčinění odsouzení jen tenkráte, 
byl-li žadatel toliko dvakráte trestán, a to tak, že jedno z těchto odsou
zení stalo se jen pro přečín nebo přestupek, který je nepatrného rázu a 
nezakládal se na nečestném smýšlení, žadatel však že již by] odsouzen 
třikráte. Uvedená usnesení neod'PovídajÍ zákonu. Prvnl odsouzení Josefa 
F-a pro zločin krádeže rozsudkem ze dne 29. května 1889 nesmělo b:iTti 
ve smyslu ustanovení § 3 zák(}na ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. zák. 
vůbec bráno v úvahu, poněvadž tnto odsoOlzenÍ' bylo již usnesením kraj- . 
skéh(} snudu v Hradci Králové ze dne 5. če.rvna 1920 prohlášeno za, od
činěné. Zbývala tudíž jen dvě do;sud neod'činená odsouzení, takže dle 
vlastního usnesení ad 2, uvedeného nebylo závady, aby () žádosti F-ově 
meritorně nebylo jednáno, Ze dVOje odsouzení lze odčiniti, vyslovil také 
již Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 16. října 1920, Kr I 462120 
a ze dne 19. března 1921, Kr I 203/21. Dle údŮ'vodnění usnesení ad 1. po
kládáno bylo- púvolené (}dčinění pro. zlúčin krádeže za pochybené, ježto 
povoleno byl() na základě výtahu o trestech, dle něhož byl Joose! F. pouze 
dvakráte trestán. Ale í tat,p dnmněnka jeví se býti klamnou', nebof po. 
onom odsouzení pr(} zločin krádeže v roce' 1899 nebyl F. do pěti let znovu 
odsouzen a nebylo tudíž příčiny, by první totn odsoUzení nemohlo býti 
odčiněno, když k d'alším (}dsouzením došlo; teprve po. uplynutí lhůty osvěd
čovací, ježto rozhúdování o odčinění údsouzení nemá vzhledem k § .3 
citovaného zákona hleděti ke stavu v době podání žádosti (ex n1mc), 
nýbrž ke stavu i době uplynutí lhůty § 2 (ex tunc). Činiti postupné odči
nění záviSlým na dbalosti žadatele, aby iavčas P(} uplynutí lhůty zažádal 

. I b ,instituci odčinění odsouzení, neboi s hle
o o'dčinění: ?e':.dPo~l~a~. Ynení rozdílu mezi pachatelem, jenž míní vy
díska knmmalne P?l('Ckeh~"činění odsouzeni postará, a mezi pachatel~m, 
užíti zákona a Z~VC~S S~a~tohn učiniti opomene. O možnosti sukceslvmho 

.. jenž z.J1eznalo.stJ zakú k' '" Nejvyšší soud svým rozhodnutím ze dne .. ' . vyslovil se ta e JIZ , 
~~~l~~~~na 1922, Kr I 618/22 č. sb. 852. • 

Čis. ~04. 

• , otázka (§ 318 tr. ř.) musí býti iormulována 
Otázky por,otcu~. Hladvm skutku i co do kvalifikace obžalobě. Zásada 

tak, by údpúvldala I,CÚ o 
§ 262 tr. ř. tu neplatl. 

(Rozh. ze dne 14. července 1922, Kr I 762122.) 

Ne j v y Š š í s, o u d j";ko soud ~rs~~~:a~ío~:t~~~~ ~~u~~n~mpl~~n~:':tl~~ 
teční stížnost obza~o~an.eh~~o s~~žovatel uinán vinným zlDčinem loupeže 
29. ~u§bn19aoI9129~ ~~4 Utr.J~k. a zlúčinem nedok(}nané I(}up'ežné vraždy dle 
dle ~ " ,. 
§§, 8, 134, 135 čís. 2 tr. zak. 

o fi:y o d y: 

P tní soud dal por'otcům 4 hlavní otázky (II, III, VII a VIlI), ~něj~cí 
oro , . 'dl §' 190 192 tr. zák. y ten smys , za 

souhlasne na; zločm lou~eze . e ~ d' 27 li{otopadu 1921 Joséfu tI-ovi 
obžalov"ný Bo?mc:

ul Dz9Jels~t~~n~e;~ ~~2t~ak 'Janu F-ovl a Václavu P':>ví 
a Terezu N-ove, ne . 1 , , d b se zmocnil múvltych 
učinilnásilíPo~:ůžk?upSe :,bbranll v!Ca'lzetynon~' pobrůžkuskutečně odňa,ty 

" zda v pnp'ade -ove y Y ve t· dl" 
veel, a , . 4 hl 'h ot'zek dal soud po,ro cum a s, 
(§ 194 t~. zá!'.). ~(4:~ txWt XIV a;~n~V), ~nějící na zločin ned?konané 
4 hla;,n; ota:k

Y
. '''§ 8 134 135 čís. 2 tr', zák. Otázky tyto tykaly s~ 

,loupezne vrazdY, dle .~. , , ' . I ně v ten smysl, zda obzalov~ny 
týchž jme~lOvanych fsOb, ~neli9~~~~~tt Josefu H-ovl a Terezii N-ove ~ 
Je vmen, ze dne 27. 2~stoP~. uJ F-ovi lL Václavu' P-ovi, vypáhv na ne 
dne 29. lIstopadu ,I,? pro. 1 anu I er a zraniv N-(}vou na hlavu a 
ránu, pok~'~. se ~yce VIC\rar: ~;~~~IVa ~ásllím jim učiněným jejich mo" 
P-a na tvan, v umy:lu, a Y Je . . 'bemjednal že z toho' mohla 
vjité věci na sebe, prevedl, t":kúv~m :~u~~utečnému ~ykonání loupežné 
vzejíti smrt, a pre9s,ev,,:a~ tlm <;l~odou vykonán nebyl. S touto ú.pravoll 
vraždy vedoucí, zlocm vsa· J,:n na h ", h změnu v ten způsob, aby 
otázek nebyl obhájce ~f(}z~mef ~ n":~~ol ~~ázkY hlavní odpadly a' aby 
II., III" VII. ~. :VIII. ha V11l o ~,:áz~im hlavním XII., XIII., XIV. a X,:. 
místo t{Jho pnrazeny ~yly k , t' ek odů'vodnU (}bhájce dle za
jako otázky event!1elm. T.utn :~~!'~. o t~~ že ve všech případech jde 
zn.amů protok0J.u .o hlavI)U1I ,Pfe lC, ~ v oÚzkách soudem navrhovaných 
o jedinou. trestm ČInnost, ·~ter! r vťa, činy' POTotní súUd nevyh(}věl ná
kvalifikov~na j!ko dva ruzne ~es n\e oÚzkY JI. a XII. podobně Jako 
vrhu obhaJcove, zaulav s\a?:v~:~o,. rozličné činnosti trestní, jež' l1asle
otázka III. a XIII. a!dd' v.Y y aJ~, v:teré však nedají se subsumovati pod 
dova>ly sice hezprostre ne po so c, 
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jedin'Ou kvalifikaci záko'nnou. Byl prý jeden delikt již dokonán a 
teprve nastal. Loupež byla' prý dokonána již vyhrůžkou, pokud 
přistoupiJo prý k této· ještě odnětí peněz nebc' jinÝcl1 věcí m 
kdežto druhý delikt, pokus loupež.né vraždy střílením na přep'ldE:né 
osoby teprve následoval. Nejd'e prý zde jen 'O ideálni souběh dvou 
ných či.nů, .nýbrž () dva samo'ta.tn~-trc"tné činy. Porotci odpověděli 
ll., Ill., vrr.a·'VlIJ. hlavní 'Otázku kladně všemi hlasy. Na XII. a XIV. 
hlavní 'Otázku odpověděli záporně, kdežto na XIII. a XV. odpověděli jecl_ 
nomyslně kladně. Budiž podotknuto, že přepadení Ii. a P. nebYli PGra
něni, kdežto u přepa'dených N-ové a P-a k poranění došlo. V tom, že 
.návrh 'obhájcův na uvedenou změnu otázek byl zamítnut, shledává zma-' 
teční stížn'Ost PDrušení předpisu !§ 320 tr. ř. a důvod zmatečnosti čís. 6 
§ 344 tr. ř. Porušení to stalo prý se na patrnou újmu obžalovaného' v pří
padech Terezi,e N-ové a V áciava P-., poněvadŽ kladnou odpovědí na 
oboje dotčené hlavní otázky byl obžalovaný uznán vinnÝm pro jedeu a 
týž čin dvakráte, jednou pro zločin loupeže a jednou. pro zlo.čin nedoko._' 
nané loupežné vraždy, '" odsoudil prý také následkem toho porotní soud 
obžaJlovaného v 'Obou těchto případech Pro jeden a týž čin dvakráte 
s po:rušením předpisů hmotného práva trestního. Zmateční stížnosti dlužno 
přisvědčiti, že činnost obžalovaného, jak ji zejména, Terezie N-ová a 
Václav P. vyliču]í, dlužno považcvati za jednotnou a nik'Oli za dva samo
statné trestné činy. N-ová udalla, že útočník vystouPil na nl najednoul ze 
křoví,zv'Olal na ni "Jialtl« - "Peníze sem« a namířil na ni revolver; 
když řekla, že peněz nemá a kráčela dále, vypálil z," ní ránu a zasáhl ji 
na levé straně hlavy; po té k ní p,řikročila' mířil na ni revolverem se 
slovy: »Vy máte peníze«, N'ová ho VYbídla, aby si prohl'édl raneček, 
který v ruce nesla, což obžalovaný učini'l; nenaleznuv však tam peněz, 
vykřikl na ni: "Koukejte, af jste pryč" a odešel. Václav P. vylíčil pak 
příběh takto: Pachatel namíři'l na něho, číhaje v pórostu lesa', s výkřikem 
»tlaHI« revolver; svědek dal se na útěk, volaje o pomoc; pachatel běžel 
za ním a, vYkřiknuv naň: "Penízel«, vypáli:i pr,oti němu ze vzdálen'Osti 
asi 10 kroků ránu z revolveru, která ho zasáhla, na to vYňal svědek 
z kapsy peněženku v ceně 50 K, v níž měl asi 22 K, hodil ji s' celÝm 
obsahem út'Očníkualda] se dále na útěk. Vůči tomuto vylíčení příběhů 
má zmateční stížnost plnou pravdu, že v obo'w pří-padech běželo o jedno 
a j.ediné a jednotné přepadení, které posUzovati dlužno správně iako celek. 
Vytrysklof jednání obžalovaného v každém z obou případů z téhož roz
hodnutí, sledo'valo týž cíl, totiž zmocnění' Se věcí napadených osob, a rány 
z revolveru v úmyslu vražedném nebyly než prostředkem k dnsažení 
tohoto cíle. Jiořejší vylíčení příběhů těch, j'ež' Odehrály S'e krom toho 
v několika okamžicích bez nějakého' časového, přerušení, neopravňuje 
proto k tomu, by se zavinění obža,lo'vaného dělilo ve dva zvláštní, samO"' 
stat'né trestné činy. Nelze uznati tudíž stanovi'Sko obžalOby správným, že 
v obou uvedených případech šlo o' dvě různé činnosti, spada]íc1 pod dvě 
l"Ůzná hledisk", právní, a je .nesprávným i náhled Wildu porotního, s hle
diskem tím s'Ouhlasící, zvláště když shora vylíčený stav skutkový ne
doznal při hlavním přelíčení žádné změny. Přes to postupoval porotní 
sou'd procesuálně správně, da'v poro.tcům zmíněné hlávní otázky, neba.! 
z ustanovení § 318 tr. ř., dle něhož hlavní otázka má zníti, je~1i oMalo
vaný vinen, že spáchal čin obžalobě za podklad sloužící, plyne, že hlavní 

" "t lak i CD do obsahu, 
" oba musí se krýt ia~ "co"do P;~~~~ ~a týž delikt. KvaJiil-

a "bzal "Hi nejen aa ln cm, ny ,. . z ve hlavní otazce, 
obOjí m~s; ~~ obsažená, musí proto dohll :,yrata~ abY odpovídala 

v ob~~ ~ní otázka musí btti forn;uIC;v~~~ do 'zákonných znakÍl 
.' hledně konkretního emu, nybrz .1 dle § 318 Ir. ř. přené-

'{~~~~:~o~;~;.'n1~~o °f~rmulcvání hlav~í ?tázk~á~=~~é. Na druhé straně po~ 
S , u uvážení soudu, nybrz Je rávnému právnímu P?Jet~ 

·,,'hMw voln:~ zákon obhájcl moznost, bYl'feslak v tomto směru sprav ne 
vS~dU účínně čelil. ObháJcke ~ev~ 1"; se jedná o jeden a týž čin, 

<,,,>rOtnIHV so , bem mohla o o nos, z . t' ky (ll a XII., 
Vhcdnýmt ~Pfuosromě kdyby korrespondující hl~vI mroOtoa~bháic~ učiniti 

' Zll ve, .. k 'ednu a me p , 

a ~rfI~ ~!d.! ~y~rv~~,ui:~~žv V~~~V~I; ~~iP~ušt~oo~st~~~~~t~\~~~~a;ě~~ 
smerUJ1C " K-romě loho měl obhaJ ce, mozu '"' dati na soudu 

'órúh"no § 323 vťt/'třetího odstavce c~o;~~~~i §~ davaz~ůzné ůtoky ~e 
Do.sleoo:nnltrolní 'Otáz]<u, ~da J~e tu "hů 'ichž nedbání by bylo" zpu: z1,lá';tmo~žalovaného. Zádny z te<:hto ~a~~st~t~iti tak důvod zmatecn~s~ 

"T předpis § 323 tr. r. a "P'I kd "to návrhu iím skuteene :J2 .. sob1!';, por::\~. ř., obhájce však neucm~, ah~~ženy byl; otázkami, ~m v;.;.·.·.:·~I~i~lěné§]mu3, aby otázky, soudetn usnesene, n shora vyloženo, vyhoveb. 
;; mohl soud vzhledem k tomu, c.o okus loupežné vraždy, 

ne" b položení otázky hlavm n"a p" " hybného vý-Ostatně ned~s~ nt o~ázkY eventuelní na lo~~z "Jest"v~~~~cruzné otázky 
~ v přlP~i::~a, že tu jde O' čin j:de~, nao:: o ~~an~ůzné činy. Zmat~ční 

mJ! by předpokladu, ze Jde ta
bh 

b"' z"a' dného z uvedenych 
' kd" tě O aJo" I "' není proto důvodna, " YZ, h skutečně vznesený, ncby pr:-

návrhů neučinil., kdezto navr" orušení zásady ,§ 320 tr. ;. t'x"';;vhodln,~ (cn mltnutí jeho neobsa~uJe p.:.oto ~., roku proti názoru, :e 
padny t za obhájce obžalovaneho pr.' ;erte:ne~ obsahem obžalobY, ze 
Namlt~ :~~~ byl vázán při sest~vov~~l '~ka;eustanovení §, 262 tr. ř., ~ 
poroto! ,< 318 tr ř jest vlastne totez" J db 'tO J'edině toho by skutkove ustanovem " .. , , otázek ma a 1 'I "" po 
že porotní"soud p!i St~st~~O~~~l obsa'ženo v obž.al~vacíme~ft:se;v~c v~:stní 

,bylo vysŤ1~eno vs~" e 'v otázkách, porotě danyc " p§roJ
18 

tr ř jest usta
právní strance muz" hl'"' obhajoba, že ustanovem 3 i ; i kdežto 
právní názor. Zde pre lZ~, řízení před soudy poro mm.:. dle 

e.ním specielním, plaŤ1clm P:o XVIII hlavně tr. ř. a muze po_ ~~~novení § 262 tr. ř. jest obsaz~od Vv hlavě XIX. není ustanoven~ n~c~ 
< 311 tr. ř. pllati!i jenom potud, ~o ~šak právě jest v § 318 t.;. \ 2~? 
~Iáštního: ~vláštn~h~:~~~o~:~~ědčUje také ~tyli:a,ce ~ ~~~~. ords~avce;; 
~~rt~~~~V~~žT378nt'j!d~á ~oo~s;:~~ě ~~~~~;~eFže.~~ ~~teo ~~~l\~~l~ 
čís. 2 § 207 tr. ;' Je í s ob,a,hem sj}isu ob za OV~Cl " řelíčení, 
jde souvislost otazk':'hhla;:n každý pekus obhajoby p,r: hblavnbl~ Pdána po 

bh 'oba obžalovane o, ze 'okud se tyce y y a ~y ~;ázkY hlavní byly i!nak stY1i~:~f~tr~skotaii, poněvad~ porotní so~~ 
případě otázka kOl;trolm, "bY~~~ o dvojí činnost obžal~vanel~~:I~i bJ~kaii 
:ě~a~~~~á:ří~~d~a~~~!ic~~,:, ná:~~~n~~~!t~'d~~~lo~h~~:ád~ti erozhodn~~ 
předpoklady pro uPI~tn~v~n~:n~tlivých otázek a teprve, kdyby byl p 
soudu o obsahu dotcenyc J 

• 



rotní SOud učinil rczhodnu'tí, byl by mohl nejvyšší jako zrušovací 
t~to rDZhodnu~í přezkoumávati. Jest proto naprostQ lhostejno, z J', 'Keno 
na~o~u porotm :o~d vycházel, když obhájce jiných návrM, než-Ii SV"ch, •• 

zmmenych neucllil!. Než nehledě k tomu všemu nelze stížnosti 
oprávnoění z _ ~_á~ledujícího důvodu. J,9-~ uved~QQ>_n.<lvxhoval obhájce 
PQrotcum byly v případech, o něž ide,dány hlavní otátky na ;1 
lll:dok<~nané v~a!dy loupežné dle §§ 8, 134, 135 čís. 2 tr. zák. a aby k o 
kam ,temto pnrazeny byly ntázky eventualní na loupež. A tu 
pouka~a~ k tomu, že porotci v případech Terezie N.ové a Václava 
odpov~deh n~ hlavní otázku, znějící na pokus loupežné vraždy, 
myslne kladne; za tohotD stavu věcí dlužno pokládati za samozřejmé 
by, v tomto směru byla odpověď jejich touže j kdyby jim dány b 1 
~taz~y tak, j,ak si to obhajoba přála. Změna by nastala jen v tom ohle~J 
ze pn kladne odpcvědi na hlavní otázku pro zločin nedokonané loupežil; 
vrw!dy o?padla by odpověď na navrhované eventuelní otázky lla' ,e 
takze obzalovaný v případě Terezie N-ové a Václava P-a by byl od-
sc,,"zen Jen pro pokus nedoko:nané loupežné vra'ždy a nikOli též . . 
loupež, jak se stalo. Přes to, nestala se však obbloval1ému žádná 
NehnI trest by se musil vyměřiti dle § 138, druhé "ěty tr. zák., totiž 
10 let do doživotí, kdežto ho soud ve skutečnosti vyměřil dle § 194 
zák., obsahujícího sazbu {jd 10 do 20 roků, tedy dle zákona mírnějšího 
Nemá Proto obžalovaný oprávněného důvodu ku stížnosti, kdyžtě s .' 
bylo naloženo dle zákona mírnějšího, když tudíž základní předpl)klad.· .. 
každého opravného prostředku, totiž utrpění újmy, schází. 

tís. 905. 

Předražování :(§ 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.) 
spáchané prOdejem třešní sadařem za přemrštěnou cenn. ' 

Souběh trestného činu dle § 9 Uch. zák. s trestným činem dle § 7 
zák. 

(Rozh. ze dne 20. července 1922, Kr I 1009,'21.) 

Ne j. v y Š š í s o' TI' d jako soud zrušovací "yhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastuopilelství do rnzsudku lichevníh(} soudu 
při zemském trestním soudě v Pra"e ze dne 4. srpna 1921, pokud jím byl 
obžal0'vaný podle §, 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z Obžaloby pro přestup.ek 
dle § 7 odstavec prvý zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., 
zrušil napadený rozsudek ve výroku, jímž byl obžalovaný osvobozen 
z obžaloby pro přestupek podle§ 7 odstav'ec prvý zákona o lichvě dále 
ve výroku o trestu ulDženém pro přestupek podle § 9 odstavec poryt zá
kona o lichvě a' přikázal věc lichevnímu sO'wdu přI okresním soudě" M., 
by ji v rozsahu zrušení znova projednal a rozhodl hledě k ne'dotčenému 
výroku o "i ně obžalovaného dle § 9 odsta"e.c prvý zákona o lichvě. 

Důvody: 

Napadený rozsudek zji'šfuje, že obžalovaný kcupil dne 9. června 1921 
ve veřejné dražbě v M. jeden díl obecních sadů, porostlých ,išněmí (třeš
němi), jehož vyvolaci cena činila 2000 K, ZaJ 3410 K a za 3 proc. příplatek 

d úhrnem za 3512 K, tak že jej o 75 proc. p'řeplatil" a že třešně 
te Yh ro.da','al ve vdkém po. 5 K za 1 kg. Lichevnl soud, uznal 

to o Po d "k vinným přestupkem ve smyslu S 9 o stavec prvy za -on~ 
o]bžaW~a;,é~'~1 čné lichvy, z ubžaloby pro přestupek dle '~ 7 odstavec prvy 

'ď. r"~r,z-Zl\J,(vna,ae ho- Eprostil. Ke sprošťuiícímu výroku doslo ~ dle -rozsudk?'-
• d" dnak proto že soud má vzhledem ke zkusenostem v n-duvo u JC' , , h ,. ť -
d bných příp,adech, u soudu toho projednavanyc.o za }'S e, z~ 

]JO ,o , , t-res-nl' J'scu velice značné, jednak v úvaze, ze obzalovany 
',fláKlaC'y cesanl - I '1' -' t ·t' , že vysokou kupní cenou sa_d prep ~l1, nepomer~e s OUPI;U I 

adu toho sám zavinil, takze dle nazoru hchevmho soudil Je 
ze s -, - I ' . h d ' pro , y zřejmě přemrštene obza ovanym Je o o souzemm 

Tl(),žad,ováni cen I .. k - t k 
:'ře,jJláicelní bvyklých cen konsumováno, a ne ze mu Je. Ja o pres ,upe 
p, 7 odst~vec prvý lichevníhD zák~na deště_ z.':l~šť za vmu klash. !ma-

t'- osll státního zastupitelstvl, uplatnU]ICI proh tomuto vyroku 
S lzn ). § dl - -' ť ' -, V roz d zmatečnosti čís. 9 a ' 281 tr. ř.· uzno pnzna} 3P!'av?em. .. -

důvodech se sice cena" obžalovcaným za tresne pn pmdeJI ve 
\.<ndlko'iy"n , ši 5 K za 1kg po·žado:vaná, neoznačuje výslovně jako cena 

ve vy , k tk ' .. -t-' d .., rštěmi, nicméně- dovolují některa s II Dva ZJlS em ["OZSU -
prem d" - .. , I' h ' ud nich čerpané závěry bezpečně sou Itl, ze- Jl sam IC :eVlll: so 

d zz-reJ'me- přemrštěnou pokládá. Rozsudek zjišťuje o ·obžalo"aném, 
cenu lk I I ' k' . odhaduie množství třešní v sadě na 35 q, ka ~ Dva o S na upn~, cel1o~ 

. 1 kg a dospívá k zhěru, v rozhodovaC1ch duvodech pnpadne 

do. zodane-ne"~u že nejen nákupní cena, Obžalovaným takto. n. a 1 K vY-
o uv, - " 'b - . - b - lany' byla cenou zř.ejmě pfemrstenou, ny rz 1 ~e o ~a 0:, ' 

-'taje s touto cenou nákupní, músil si bÝti vědom toho, ze se tm; I pro: 
~O?l, cena třešní musí podstatně zvýšiti, jak se v r,ozsudku vyslov ne 

eJm výhradně na úkor spotřebitelů, to lim spíše, když ovoce. v celku 
obchodníku o"ocem, o němž musil předpoklád;",ti" že je ~mse s dal-

. k do prodeJ"e přivede a když Qbžalovany sam p,ozad'oval za ZIS em ' ~ ...... , v, 

prodané ve v'elkém, rovněž vysDko,u cenu 5 K, preVYSUJ.ICI smer~e 
prodejní, stanovené zemskou správou poli!ick~u pr,? prodej u sadare, 

..C'. wrc' um předchozí rok 1920 (1 K 60 h za mekke tresne, 1 K 84 h za 
ďtřeslle tvrdé). Je tudíž nepřípadný shora zmíněný pouka'z. rozsudku na 

značné náklady. s nimiž česáni třešnÍ' vú-bec je spOJem}, ,a, Je, na 
místě tím méně, kdyžtě se pře'cl- tím v samotných dítv,?dech, rozsudko':.ych, 
ač ne zcela jasně, uv.ádí, že zřejmá př'emtštenost . n~kuPll1 ceny\.. obza~o
vaným na 1 K vykalkulované, vyc,h~zí, na je;,o ,z~Jme~",_z, tDh~, z_~ obz~
lovaný sám výlohy, vzešlé muhhdamm a cesamm tresm, vyPOCl tal ta
k,ovým způso,bem, že cenu prodejní ve velkém s,t.anov:lna 5. K, t;;dy 
obnosem jenž o 400 prDc. převyšoval cenu, snlZ obzalovany ~ocltal 
jako s c~nou nákupní. Za; všech okolnostf ~e však nepoc11.ybno, ~e dle 
přesvědčení samotného lichevníhosoudu byla oena 5 K obzalovanym z~ 

. třesně při prndeii ve velkém požadovaná .. v r?zsu~~U Jako, cena, vy:oka 
označená přivoděna z části tím, že obžalovany pnclta-l s nakupm cennu, 
označeno~ v rozsudkli výslovně za cenul ,zřejmě př~mr~těnou. a ~e do
konce dle výslovného záv-ěru rozsudkového nepomernestoupnu~l ceny 
třešní z koupeného jím sadu sám zavinil tím; že :ad ,,!YSQkoukuPlll ~e~ou 
přeplatil. Zamýšlí-ll však lichevní , soud zduraz~o:,a~lm . velml_ znacnych 
nákladů, spojených s česiníth třešm, snad naznacl!!, ze p~k _obzalo~a,neho 
nebyl přespřílišný (nepřiměřený), dlužno prol! tomu uvestl, ze, Jak I zma-



ouu 

t:ční ~t~žn~ost vh?dně připo.míná, docílení zisku, dokcnce docílení zisku' 
premrsteneho nem pOjmovým znakem předražování ve smyslu § 7 r h 
ního zákona T t t h t ' , IC ev_ ~' v v ~. e:: ,0 0. o ustanovem zakonného, v nemž se mluví o zřejmě 
premrstene cene, mkoh tedy snad o nepřiměřeném zisku vole-- bYl 
mys' -ti· - tlrrv r k' , - - - - ' jJ. - S 

_ 1:111 va ttVtJ· c.a e terr;-lrdo-tTmY'Slne--n-iikup-uje dra:llO- n~b a~po ~ 
ncdba prehnaných nákladů nabývadch, jsa si toho vědom že t b'~ 
draho nakoupené najde odbyt, prohřešuie se prodává-li zboží dáte OZl 
cenu úměrno b' , 'kl dO " za , " u na yvaclm na a um, proU předpisu § 7 líchevniho zá-
ko~a,. Muz,e tedy ,I prodejní cena, která nabývacích nákladů příiiš nepře, 
vy~u!e" by~, uzna~a ~a' ,cenu zřejmě přemrštěnou, byly-Ii patrně pře
mrstenyml,~lZ n~byvacI,naklady. Na tom ničeho nemění okoJnost, že sama 
obec, o~ mz obzalovany sad koupil, vzavši za základ odhadu a stanoveni 
VYVOla~CI cen.y ~5 h ~a 1 kg jako směrnou cenu, stanovenou prohlášenim 
zemske lJO!ttloke ~pravjT, ~r~ třešně na stromě na rok 1920, dala si přes 
to dle r~zsudkoveho zllstem od cbžalovaného za, třešně na stromě po
skytnou!I.1 ,K ~a 1, ~g, tedy peníz, onu cenu velmi značně převyšující, 
Pr(~to zrelI?e, pr~mrst~nou; I u ní pokud se týče u zodpovědných v tom 
smeru v~gan~ lellc~ pric~azelo by z tohoto důvodu v úvahu zavinění ve 
smyslu, 7. hchevmho zakcna, a nebyla-li pro to stíhána nevylUČUje to 
zo,dpově,dnosti ~těž.ovaotele, je,nž tuto přemrštěnou cenu jeŠtě více zdražil. 
Ale !ake druhy ~uvůd, z neho-ž obžalov.a·ný dle rozsudkovýchc\úvodú 
z obzaloby pro prestupek dle § 7 odstavec prvý lichevního zákona byl 
sproště~ ,spočívá na právně mylném názoru lichevního soudu. SkutkOVÝm 
po~statam dle, s/i 7 a. ~ lichevní~o záko.na je spo-Iečnou pouze jediná 
str~n~~, tr:stn.eho lednam, leho zpusobdost, poškoditi ncb ohroziti nejzá
va~n:lSI cll za~onný;:h. ~ř~d~isů o trestání válečné lichvy, aby iotiž za- . 
braneno bylo predrazovam (Š' 1 záko·na ze dne 17. října 1919, čís. 567 sb. 
z, a n.). Jma~ jode ,tu o dvě zcela samostatné, souřadé, na sobě navzájem 
n~p.ro.sto nezav:sle skutkové po·dstaty, které proOto. vedle sebe založeny 
byl> m,oh?u I ruzntml fásemi činnosti jednoho- a téhož pachatele, před
sevzate lIm ohledne jednoho a téhož předmětu: potřeby. Skutko·vá nod
stata .~ 9 I:chev.~ího zákona je za ostatních zákonných náležitostí tohoto 
§u vycerp~:u" li!' samotným přeplácením cen; po·žaduje-li nebo 'dá-li s' 
p~chatd pn dalsím prodejjpředmětů potřeby, při jichž nákupu byl cen; 
p~~p!at,!l, pos~~tn0.uti cenu v z!ejmě pře~rštěnou a jedná-ii takto u vy
uZlvam m!morvadnych p~meru vYvolanych válkou, dopouští se nového 
samosta'Íneho cmu trestneho, uvedeného v § 7 lichevního zákona'. Uváží-li 
se, že pož"dování a přijetí ceny zřejmě p!emrštěné zakládá skutkovo~ 
podstatu tO?ot? činu trestného, jak shora dovoděno., i v takových pří
p"dech, '! nJ:hz vcena, t~ nabý'~acích nákla,dú p.říliŠ nepřevyšU:je,je-li však 
cenou, z~re~me p-remr~tenou ~:IZ cena' nahyvacI, pachatelem namnoZ'e ani 
n~.zaV1nena, n~lze nahlédnouti, proč by okolnost,' že, jak se pro tento 
pr:pa? dOvo'zule v rozhodovacích důvodech rozsudku, obžalovaný nepo
n:.erne ~tour:nlltí ceny třešní zavinil sám tím, že sad vysokou- kup~í cenou 
preP!~Í1I, mel~ ,-"u pr?spě!i P~tud, že by celá jedna samostatná a při nej
m<;ns,m .:teme lako preplacem cen trestuhodná stránka jeho činnosti ne
~ela dOlltl samostatného výrazu, po případě zvýšeného trestu odsouzením 
Jeho i pro, sbíhající.:e trestný čin ve smyslu § 7 lichevního zákona. Pouh~ 
ods~u~emn: pro prest,upek dle § 9 téhož zákona nebyly vyčerpány vý
znacne slozky tres!neho činu, které jsou vlastními právě jen skutkové 
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d tatě § 7 totiž požadování, přijetí ceny zřejmě přemrštěné a využívánÍ' 
po Sořádný~h poměru vyvolaných válkou, a které skutkové podsta'tě § 9 
minI , d k' 'd' , , . c!zí Nesprávně tudíž SOUdl rozsu e • ze poza ovam zre]me pre-
~~~ě_~é_ ~_c~ny je konsumováno již odsoutenírn obžalovaného pro pře
plácení cen. 

Čís. 906. 

Příslušnos,u yoienskýchtrestních sc>udů podléhá zběh, pokud mUsí 
nasluhovati presenční služební dobu, zmeškanou trestem a vazbou. 

(]\ozh. ze dne 20. července 1922, K:rIl 485/22.) 

Ne j v Y šš' í s o u cl jako soud zruŠ'ovací uznal po ústním líčení ku zma
teční stížnosti generruní prokuratury na záštHu' zákona právem: I(o(lsudkem 
okr. soudu v Mor. Ostravě ze dne 22. dubna 1922 byl po'rušen zákon v usta
novení §I~ 1 a 60 tr. ř. a :§ 11 čís. ,8 voj.. tr. ř., rozsudek te~ ,se zru~uj,e 
v. výroku O vině i trestu a okresmmu soudu v Mor. Ostrave se uklada, 
b; spisy postoupil příslušnému soudu vOjenskému. 

Dúvody: 

Hudebník Ondřej B. byld-le opiSU kmenového listu .pěŠího pluku čís. 34 
dne 12. října i920 zatazen do GS!. vojsk<> a presentován k činné službě, 
a iběhl dne 29, ledna 1921 o-d svého oddělení z posádky Opavské, Dle 
přípiSU 8. roty zmíněného, pluku byl- pak v Báňské Bystřicí zatčen, Dl'; 
zprávy četnícké stanice v Báňské Bystřlci byl pro sběhnutí ve vazbo 
posádkové věznice v tlradci Králové, zlteré před ukončením trestu dne 
9. dubna 1921 uprchl a byl naň protO' vydán voj.enskými úřady zatykač, 
Ježto dle udání Ondřeje B-a byl odsouzen ku 12měsíčnímu trestu, bylo 
a jest mu dle § 18br;anného zákona (§, 75 čís. 4 vládního' nařízení ze dne 
28. července 1921, čís. 269 'sb. z. a n.) nahraditi presenční slu'žební dobu, 
zmeškanou tr·estem a vazbou. takže i po svém uprchnutí z vojenské trest
nice po.dléhal dte § 11 čís. 8 (7) voi. tr. ř, vojenské soudní pravomoci; 
B. potulo-val se pak bez práce a zaměstnání, aniž měl prostředky ku sve 
výživě nebo poctivě hleděl jich na,býti, na Ostravsku a jinde, _žebral ve
řejně dům od domu a jel dne 16. dubn~ 1922 vLakem ze SVlnoH do Mor. 
Ostravy bez jízdenky. Byl pro tyto činy rozsudkem okresního soudu 
v Mor. Ostravě ze dne 22, dubna 1922 právoplatně uznán vinným"pře
stupky § 461 Íf'. zák. a §§ 1 a 2 zákona o tuláctví a odso:U'zendle §il 460, 
267, 260 b) tr. zák. k příslušnému' trestu, jenž byl také vykonán. Jako 
křestní jméno Ondřeje B-a uvádí se v trestních spisech okresního soudu 
ovšem Josef' přes to však nemůže vzhledem na zprávu četnickou a do
znání B-o,vo' býti pochybností. o tom; že odsů;nzený je totožný s jmeno
vaným vojínem Ondř·ejerrľ B-em. Jelikož Ondřej B. podléhal také v době 
od 9. dubna 1921 do 16. dubna 1922 - tedy v dobe trestných činů v dru
hém od'Stavci zmíněných _ soudní pravomoci vojenské, jest rozsudek 
okresního soudu' v Mor'. Ostravě následkem absolutní nepříSlušnosti zma
tečným. 



Čís. 907. 

Překážka § 170 čís. 7 Ir. ř. vztahuje s;e toliko na dodatečnou 
též na předchozí svědeckou přísahu. Pouhá zapomětlivost ne~o~I::;'~vi~~i~; 
t,:~ná vnímllYOSLsyědk. nenl..ještě-důwdem13-170 čís. 5 tr. ř.
prIsahu. ' 

~tačí, ?yla:l~ jména členů porotniho soudu a seznam porotců s<!"le'na:ť 
v z~~~nne Ihute (~ 303 tr. t.) obžalovanému; v tom, že n,ebYla <di,le"Ja( 
obhaJcl, nelze spatrovati zmatečnost. v' 

Toliko nesprávnost právního poučem, nikoliv vadnost resumé 
sedova iest důvodem zmatečnosti dle § 344 čis. 8 tr. ř. , 

(Ro,zh, zedlle 27. červenCe 1922, Kr I 763122,) 

v ~ e j,~ y š š í ~o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líéení 
tecn: st:znost obzalovaného do rozsudku krajského jako porotniho 'VU(!Jo' 

V Tabore ze dne 9. května 1922, jímž byl stěžovatel uznán Vinným 
činem vraždy prosté dle i§i§, 134, 135 čís. 4 tr. zák. 

Důvody: 

.Zm~!~ční stížnost uelatňuje důvo:dy zmatečno'sti čís. 4, 5, 8 § 344 tr. 
Duvod, CIS. 4 § 344 tr. r. shledává v tom, a) že byli při hlavním nř,'lfi<O""':ť 
proti předpisu § 170 čís. 5 a 7 tr. ř. vzati do přísahy svědci ' 
a, Jakubv K~ a~k?liv si jejich - prý nepravdivé - výpovědi V Dřinrav .. 
nem vyse-trovanr ,odporovaly a to proto, že trpí značnou za!)onnětHv,ostí 
a nedostat,e.č~ou :chopn~stí vnímání, což prý oba svědci dozna-li, b) že 
nebyl obhajcl obzalovaneho přede dnem líčeni doručen seznam porotců 
a že ani jemu ani obžalovanému nebyla oznámena jména členů porotního 
soudu, čímž prý bYl porušen předpis § 303 tr. ř" jehož dMa jest nařízeno 
pod zmatečností. Avšak uplatňo,vaný dŮ'vod není o'podstatnen nebof ad a)' 
oba ,svědc~ byli vzati do přísahy dle protokolu o hlavním př~líčení p ř, e d 
s.;:y~ vyslechem, překážka přísahy čís. 7 § 170 platí však pouze pro 
PTl:aliu n~s~ed'Ovn~u, nikoli také pro předchozí. UstanoNení čís. 5 § 170 
r. r. vylucuje vzelI do přísahy pouze II svědků, kteří jsou patrně mdlého 
smyslu nebo mdlé paměti'; pouhá zapomětlivost nebo' nedostatečná vní
mavost svědků, v tomto případě dokonce jen tvrzená a neprokázaná ježto 
s,:,~dcj ni::, takovéh? nedoznali, co stížnost uvádí - nemůže být; pře
kazkou pnsahy, nejde-h D vadu trvalou, založenou na vadě tělesné nebo 
duševní; že by v tomto příp,3ďd'ě o takovo:uto vadu šlo, stížnost sama ne. 
tvrdí:;, ad b) § 303 tr. ř. stanoví, že každému obžalovanému 
dlu,žno '?zn~miti nejd~le třetí den přede dnem, kdy počne hlavní přelíčení; 
jmena clenu sboroveho soudu, kteří jsou povoláni k soudu porotnímu 
'" sděmi mu seznam 'poro'ÍCŮ' hlavních a' náhradních, O tom že by obi 
mělo, býti oznámeno zvláště ještě ob há f c i obžalovaného ;ákon ničeho 
neu~tanoV'uje. Po~ěvadž pak z protokolu vychází na jevo: že ob ž a 10, ' 
vanemu byl d'orucen seznam porotců hlavních i náhradních dne 29. března 
1922, kdežto jména členů porotního soudu mu byla sdělena dne 4, května 
1922, tedy 5 dní předWav.ním přelíčením,Here se konalI) 9, května ne-
mů'že býti řeči' I) porušenf předpisu § 303 tr. ř. ' 

III " 8 ,< 344 tr. ř. uplatňu'je stížnost, že předseda d, al porotcům n~
e C1S, , , I VOl' 'v y , ' ávní pouč-ení a že ve svém resume vy OZl nespravne v -

spravn~r~~edeného řízení. Zejména prý nesprávně vyložil STIW;1 pos?dku 
sledky, h 1 "kařů že mrtvola Marie S·ové byla dopravena na mlsto nalezu 
'Dudme e, _" vd' A t . F 'kt r' pot\'rdl'la -""-'~'----d--'-I" ''''--'--obsah- sv-edccke vypove 1 TI ome -ove) e a 
OdJIllU Jan.oz 1 " , ., t ' t 
.' ~ v; rok obžalcvaného, a dal prý nespTávne pou~em _pn~o cum v on; 
)ISt;y ,y~, prý nemusí přihlížeti k tomu, co s·ezna1r svedc! K. a K-ova 
srne;,"' Z:ném řízení nýbrž toliko k tomu, co udali pod přísaho,u při hlav
v,pnD~al.v n'l Avšak stížnost přehlíží především, že zmatek dle čís. 8 mm pl e ,ce , " v, d 'I 

344 tr. ř. zakládá pouze nesprávno.st p~ a ~ nvl,h o p;,ucem 'ane;o 
v d d u n',kollv též vadnost resumé, t~tlz te ca st, predsedova vy-

Pre se o , v' ' dk' hl 'h v 1" " ., , du v níž podává 'stručný pr~hled vysle, ,:" aV~l o pre !Cem, pn' 
kla 'nesprávnosti této historicke a' skutknve cash vyklad~, kterou m?: 

t . bez právniC'kýchvědomostí sami kontrolo,val!, nelze tudlz 
poro CI vo' ' • V'tk odporovati z důvodu zmatečnosti ~Ie ;:lS, 8," 344 tr. r. :s: Ou ne~ 

, ného právního poučení lze se pak vecne zabyval! Jen tenkrate, byJ-1! 
::~~vo-bsah zjištěn protokolem o hlavnim př~líče.,:í. Je! věd.?~ž~lovaneho 
J . h bha'j'ce by k zachování svých prav zadalI za z)lstem doslovu 
a Je o -o , " V t vo dV • , 'ho poučení předsedova' jeho, protokolovamm. tom o pnpa e ~m 
Pbr,:vnlo!vany' ani obhájce příslušného návrhu neučinili a' obsah právn~o 
o za, ' • , , dkl d . h pro 

v 'ZJ"ls'te'n není takže soud zrusovacl nema po a u pro Je o --poucem ' 
zkoumání. 

Čís. 908. 

Předražováni l(zákon ze dne 17, října 1919, čí~" 568 .sb. z',~ n.). v , 

Pokud lze se d"pus!il; přepláceni cen ,(§ 9 beh, zak.l pn vydrazenl 
saňu. 

(Kozh, ze dne ID. srpna 1922, Kr I 957121.) 

Ne j v y Š š i s o u d' jako soud zrušoVOlCí vyhověl P? úst,:ím ličení 
zmateční stížnosti státníh,o zastupitelství do· rozsudku ltchevmho- soudu 
při l<fajskémsoudě V Mladé Boleslavi :.e dne 2~. červ:,nce' 1921, P?k21d 
lim byli obžalovaní sproštěni dle § 259 C1S, 3 tr. r. z ohzaloby pro prec!n 
dle 1§ 9 čfis, 3' b) zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568.sb, z, a n., .zrusd 
napadený rozsudek a vrátil věc nalézacímu soudu, by jl znovu prOjednal 
a rozhodl. 

Důvo,dy: 

Nauěko,lik sadařů byla podána obžaloba, v že dn: 5.. čer-::na, 1921 ,při 
nákupu třeš-ní vobecníéh sadech, tudíž předmetu potreby, jeJz dale ZClZltl 

, hodlali, přepláceli prodatelem stanovenou cenu 100vO K va do~ustrlr~e tak 
přečtnu přeplácení dle § 9, čís. 3 b) zákona o hchv~, Jezl,: spachah cm ve 
velkém rozměru,. Nalézad sOfrd sprosti! obžalovane z obzaloby. Po, skut
kové stránce vzal za zjtštěno, te dne 5. června 1921 konala se v OoCl J. 
dražba třešní v obecních sadech, která obecním zastupitelstvem byla 
usnesena, že stamovena byli, vyvolacícena 1000 K, při jejimž ~rčení ~yl~ 
vzata za základ cena 50h za.] kg třešní a odhadnuto ,povr:chne vt;':llozStVl 
třešn,í na 2'5 až 30 q a konečně při této dražbě obžalovam draz,lt a, sad 
vydražil František Ř. za 6110 K, kterýžto peníz by!' od~eden obec!ll po· 
kladně. K odůvodnění sprešlujícího výroku uvedl soud, ze ~'Yvolacl ce!lU 
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při dražbě nelze pokládati za cenu prodatelem požadovanou. J estil prý 
dražba zvláštním zařízením právním, při němž se předpokládá, že budou 
čhlena podání nad nejnižší cenu, že se hude pokračovati, dokud se budou' 
činiti podání vyšší, a kde odpor proti příklepu podateli nejvyššímu může 
b}~ti opřen --jen----frů-Vtttty---z-it-k-mtttÝltli-;---rrtt-zi--nhnH-- není důvnd- ten, že """"~,-' 
dosáhlo vysokého stupně. Soud vyslovil dále, že dle jeho přesvědčeni byla 
cena, při dražbě docílená, přiměřená. Bylol prý na stromech 30 až 32 Q . 

třešní a toto množství umožnilo prý obžalovanému Františku Ř-ovi pro
dávati třešně v drobném prodeji 1 kg po 3 K 50 h, kdežto jinde prý Se 
prodávaly 1 kg po 5 až 10 K. Zmateční stížnosti státního zastupitelství 
bwiící proti sprošlujícímu výroku důvodem čís. 9 .a) .§ 281 tr. ř., neřz~ 
upříti oprávnění. Proti názoru ualézacíhD' souduo· ·dražbě jakožto zá
konem dovnleném pf'ávním zařízeni, při němž přihazování spočívá Již 
v samém ústavu veřejné dražby, dlužno na druhé straně poukázati na 
platné dosud nařízení ze dne 18. března 1918, čís. 94 ř. zák., kterým 
dražba předmětú potř.eby, až na výjimky, v nařízení tom stanovené, byla 
až na další zakázána. Než i z tohoto nařízení možno souditi, že veřej-ná 
dražba jako právní ústav, v podstatě na přeplácení založený, nebyl:a zá
sadně zákonem zakázána. Nelze proto užíti prvního ustano'vení § 9 "pře
plác'ení pro,datelem požadované ceny«. Rovněž ne-lze tu užíti druhého 
ustanovení ,§ 9 ("úředně stanovenou cenu,,), poněvadž obchodovocelll byl 
v době činu vzhledem ku: vládnímu nařízení ze dne 21. dub!1'a 1921. čís. 
169 sb. z. a n. uvo!učn a pro rok 1921 nebyla stanovena pro třešně úřední 
cena. Za to však lze užíti ustanovení třetího {"cenu až dosud obvykiou,,). 
Za takovou lze již dle obecné mluvy považovati cenu, která byla pro ten 
který -předmět potřeby před dobou nákupu na určitém místě po přimě
řenou dobu skutečně poža-dována a placena. (Viz rozhodnutí bývalého 
Nejvyššího sou'du ve Vídni ze dne 8. srpna 1916, čís. Kr III 103116 sb. čís. 
4321.) A tu je zvykem, že ovOce na stromě draží se a pr-odává se z volné 
ruky již před dozráním. Pro ceny ve velkém netřeba čekati, až úroda 
uzraje a cena -v prodeji drobném se vytvoří. Jest mož,no, srovnáním s ji
,nýmí dražbami a zvláště s daleko kulantnějšími ,prodeji z volné ruky 
cenu Pro· sklizeň dotyčného roku, zde 1921, zjistiti, načež teprve po zji
štění této obvyklé ceny lze se vysloviti o tom, -dána-li skutková podstata 
§ 9 zákona lichevního. Nalézací soud měl tedy, poněvadž ani cena poža
dovaná ani cena úředně stanovená nepřicházej! v tomto případě v úvahu. 
nejprve zjistiti dle zásad shora vytknutých, zdali obžalovaní přepláceli 
cenu až dosu:d 'Obvyklou, by pak ua' podkladě tom mohl teprve řditi 
otázky viny ve smyslu § 9 zákona 'o Hchvč. Poněvadž se tak nestalo, 
není tu prozatím onoho skutkového podkladu, jehož je při správném po
užití zákona zapotřebí, dúsledkem čehož nemá zrušovací soud možnosti 
rozhodnouti hned ve věci samé. 

Čís. 909. 

Pokud zakládá podloudnictví též skutkovou podstatu jJ{Jdvodu. 
Vylákání falešného osvědčeni na politické správě za účelem vývozu 

a klamáni finančních úřadd při podloudném vývozu lest pokládati za 
ie dnotný čin trestný. 

{Rozh. ze dne 11. srpna 1922, Kr I 879i22.) 

MI 

Ne j v Y š š í s o II d jako soud zrušovací ~avrhl po ústní.ITl líčení zm~-

t ' ' st'lz'no't obžalovaných Josefa S-a a Vaclava J-a do IOzsudku kraJ-
ecm cd" b I' t" 
l 'h soud,· v [i·ořp Kutné ze dne 29. "větna 1922, poku Jim y I s. e.·zosee o ," ,,- , §, - 00 
'atelé uznáni vinnými zločinem nedokOl~aneho podv~du dle' > S, 191,~. ' 

'~03 tr-: zak.,vYhověl však stížnosti posle~ Jmenovaneho, pokud ~yl v emu 
jeho shledán ,též zločin dokonaného podvodu: a uznal ho vmnym pouze 
pokusem zloemu podvodu. 

Důvody: 

Jak stížnost Josefa S-a, tak i stížnos,t V,áclava J:a ,upl~!ňují zmat,;k 
§ 281 čís. 9 a) {stížnost J-o'va pod nespravnym. oznacemm ~IS. 10) !r. r.; 
: 't prý šlo o podloudnou dopravu nevyeleneho automobilu do uzem! 
~zl o republiky, které tvoří podstatn těžkého dúchodkového přestupku, 
n:s~adá však pod předpis vše?b,ecné~o trestního .zákonníka ? po~yodu. 
Každé podloudnictví předpokla,ct<ť pry,: Jak".ze:mena dovoz.uJe stIznost 
1-ova, snahu, uvésti úřady v omyl a P,OSk00\t1 stat na, Jeho pravu na .neru
'ený dc·zor dovozu z ciziny a na pravu důchodkovem, duchodkovy pak 
~restní zákon jako zákon zvlášt?í vylučuje prý"po~ž~tí všeobe:néh~ trest
ního záklYna. Než vývodům stIžUO'Stl nelze pnsvedclÍ!. Dle· cl. IV .. a V. 
uvoz. zákona ku všeobecnému trestnímu, zák;lllníku

v 
~luší tre,stati ,Ja!,o 

zločin přečin nebo přestupek vše to, co hm vyslovne Jako zlocm, premn 
nebo 'přestupek jest označcno, a toliko potrestání ji n Ý c h ~řestoupení 
zákona pře'necháno jest určeným· k tomu úřadům dle platnych o tom 
předpisů. Ve shodě s touto zásadou i trestní záko·n dúchodkový v § 103 
vyslovuje, že tresty dle' toho zákona nastoupiti mají, uení-H jin~k zvláš! 
ustanoveno vedle trestů soudních, ide-Ilo činy neb opomenutI, trestne 
též dle vše~b. tr. zákoníka. V § 237 důch. tr. zák. zvláště ještě poukazuje 
se na soudní trestnost dle všeob. trest. zákonníka, jde-li O' podloudnictví 
pomoc! padělaných nebo podvržerných Iistiu., Byf i pra'vda bylo: že skut
ková podstata podloudnictví v podstatnýcň známkách uvedem v om.yl 
nebo využiti nevědomosti celních úřadú, úmysln zkrátiti stát na Jeho pra

'vech se kryje se skutkovou podstatou' podvodu dle všeoh. tr. zák., ne
můž~ přece býti vzhledem ku shora uvedeným předpisům pochybllO·sti, že 
i podloudnictví zakládá trestnost dle všeob. trestního zák., zejména. tam, 
kde se podloudník neomezil na pouhé trpné chování, nýbrž, použIl za. 
účelem oklamání vyloženě lstivých prostředků (Viz rozh. sb. VId. 236-240-
2914-2337). Tomu vša'k v tomto· přípa'dě dle zjištění napadeného rozsudku 
tak bylo (společná úmluva všech tří obžalovaných o krocích za účelem 
vydávání zastaveného automobilu za totožný s prvním vycleným auto: 
mo'bilem a dotyčné společné machinace, vylákání falešného, potvrzem 
ohes. hejtmanství R-em a S-em atd.). Nelze proto' uznati napadené právní 
stanovisko rozsudku', podřaďující skutek všech tří obžalovaných pod hle
disko podvodu, právně pochybeným. 

Přisvědčiti jest však zmateČní stížnosti Josefa S-a, pokud z důvodu 
§ 281 čís. 10 tr. ř. vytýká rozsudku nesprávnost, poněvadž stěžovatele 
o'dsoudi! vedle pokusu zločinu podvodu klamáním finančních orgánů repu
bliky též pro do·kornarný zločin podvodu vylákáním. falešného osvědčení 
na politické správě v K. V odstavcí druhém rozsudku uveden}' úmysl, po
škoditi okresní politickou správu na jejím právu, "vydati řádné a prav-
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divé potvrzení<:, vueyybočuje .. ! r .. át;Ice úmyslného uvedení politické správy 
v,om".l ." ne:'1Uze J,ak?, zvla~tm ?mysl poškozovací ve smyslu § 197 tr. 
za~. bYh uznan: Z~yva tedY.Jen umysl, poškoditi finanční správu na jeiím 
pravu na ~er~seny dozor pn dovozu z ciziny a na duchodkových pr'
vech, kteryvsak-kr]'ie SB ÍlplRě--s-tými€--p~ža4avkemskutkové a 
p~dvo~u dle ods!avc~ prvého rozsudku. Dle toho nemůže býti pochyb_ 
nym, ze oboje Jednam, jak pokus podvodu, tak i domněle dokonan' 
po~vo,d,. čelIlo k tén;už posl~z~ uvedenému výsl:edku poškozovacímu a ž~ 
vylakant nep!aydlveho osvedceníokresní politické správy bylo ien jed
nl.m z pro~tre,Qků k uskutečnění téhož podvodu, který byl podniknut 
vsak. pro prekažku odjinud v to přišlo'u nedokonán. Za takových okolnost: 
n~~."l.o tot~ VYI~~ání nepravdi'vého osvědčení okresní politické správ; 
pnc:tano by tl stezovateli jako zvláštní dokonaný podvod vedle nedoko_ 
nan,eho, podvodu, tvoříc jen součást tohoto zločinného jednání. Postup 
nalezaclh.0, soudu J,;st práv~ě pochybený i bylo zmateční stížnosti Josefa 
S-"a, br'O'Jlcl protI nemu z duvodu !ll 281 čís. 10 tr. ř. vyhověti. 

Cís.910. 

r:,:o sklll!kovou podstatu zločiuu veřejuéh<l násilí dle § 93 tr. zák. polmd 
se týce dle § 98 písm. bl tr. zák. jest lhostejno, že se ho pachatelé (dělníci) 
dopustili v zájmu jednotuosH odborové organisace. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1922, Kr II 198/22.) 

• ~ e j,:; y š š í: o ud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
tecll! SÍ1znos} obzalova'11ých d·o fO.zsudku krajského soudu v M.or. Ostravě 
:~ dne 10, unOra 1922, pokud iímby]j stěžova.telé uznáni vinnými zlo
cmem veřeJného násiH dle §. 93 tr. zák. . 

Důvody: 

,Zmateční :stížnost dovolává se důvodů čís. 5 a 10 § 281 tr. ř. Po 
stranc~ forn:a1ní .~ytýká, že nalézacím soudem nejsou uvedeny důvody 
pro, vyrok, .z..e ~tezova:telé byli smluveni. Než výtka je nesprávná. Nalé
zaCl sond ZJls!UJe v rozhodovacích důvodech, že na šachetní schůzi jámy 
J: dn; 3. dubna 1921 bylo usneseno, že všichni horníci jámy J. musí vstou
P:i1 00. odborové sociálně demokratické orKanisace a že sedm vůdců 
~resfans~o--sociá,lního dělnictva musíbÝ!i ,ze závodu. odstraněno; že 03a

z,:nstvo lamy J. ~ylo dne 4. dubna 1921 plakátem - obžalo-vauým Anto
nmem K,em v".veseným - vyzýváno. aby dříve nezahájilo práce dokud 
nehudo:, • ~e zavod~ odstraněni příslušníci křes!a-nsko-sociál!!í 'strany, 
v pla'~ate ]menOValll; dále, že' se osazenstvo před ranní směnou v c'ej,
cho,:ne usneslo, že nesjede do dolů, neodstraní-ll závodní správa jmeno'
::~ny~h sedm horníků ze závodu; konečně, že vyjednávání s homími 
ur~~mky mmulo se výsledkem, a že došlo, když po příchodu horníku 
z Jamy ~. ~ z jámy, i k<Yksovn~. \. některý ze shromážděných vykřikl 
~~e~ s ~1r;'1, ale neblÍ11e« - k omum, o- které jde. O t:ato předchozí zjí
stem oPlra. ~e ,zřejmě výrok nalézacího soudu, že násilí na sedmi kře
s!anskO-soclalnmh dělnících bylo aktem smluveným a hromadným. Ne-
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příčí se zásadám logického myšlení, odvodil-li nalézací soud ze zmíněllých 
Zjištění závěr, že stěž,ovatelé a osta1ní členové sociálně demo.kratické 
"rganisace věděli o usnesení ze dne 3. dubna 1921, jakož i o tom, kterých 
osob usnesení se dotýká, a že zmíněný výkřlk byl znamením, aby osa
zenstvoprovedlo toto usnesení samo a odstranilo sedm křes/ansko-sociál
ních horníku-vůdcu ze závodu svémocně,. když toho nebylo dosaženO' vy
iednáváním s úředníkY; a dospěl-li takto soud pak ku přesvědčení, že 
~těžovatelé - odstraňujíce na onen výkřik osoby, o které šlo, násilně 
z cejchovny - je'dnali ve vědomém, týmž úmyslem se nesoucím spolu
působení, a dal-li tomutopřesvědč,ení výTaz výrokem, kterého neodů
vodněná výtka se dotýká. Po stránce hmotněprávní dovozuje stížnost, 
íe úmysl stěžovatelů nesměřoval k omezení osobní svobody souk[()mých 
účastníků, nýbrž k zachování jednotnosti odborové organisace hornické; 
že stát - přikazuje odboiovým organisacím dělníků dů·ležité úkoly ve
řejného života, zejména CO' do uiednání a zachování .smľuv o pracovním 
poměru se zaměstnavateii - má největší záj.em na t,offi, aby v jednotném 
území hospodářském byla jednotná organisace odborová; že stěžovatelé 
hájíce jednoleost svazu horníků proti "útokům" jednotlivcu smýšlení kře
sfansko-sociálního, jednali z důvodů, veřejnosti prospěšných a vývoj,em 
veřejného života a státem uznaných; že svoboda jednotlivce je podří
zena zájmům veřejným a chráněna proti veřejnosti jen, ]loku'd tato má 
zájem na osobní svobodě jednotlivce; že zákon - střetne-li se zájem 
jednotlivce s protichůdným zájmem veřeiným - dává vždy přednost 
zájmu veřejnému; této zásadě že jest se přiz]lůsobiti soudnictví, ježto 
úkolem trestního práva je hájení zájmů společnosti proti útokům jedno
tlivců; jednání stěžovatelů - směřující k tom" cíli, by dělník vstoupil do 
odborové organisace - bylo neseno úmyslem mrav·ně a s hlediska veřej
ného zájmu opodstatněným, pročež nen:aplňuje skutkO'vé podstaty § 98 
tr. zák. a tím méně skutkové pndstaty § 93 tr. zák. Než temto vývodům 
nelze přisvědčiti. Stížnost nevystihla správně vůdčích myšle'nek spisu, jí 
dovolávaného, totiž díla Dra Františka Kleina "Das Organisationswesen 
der Gegenw:art«, má-li za to, že pisatel - v souhl-asu s judikaturou říš .... 

.ského soudu' německého - odmítá použití ustanovení trestního práva 
zejména o vydírání })TIa činy, IPř.eldsevzaté o'fl'gan~sacemi za účelem usku~ 
tečnění jejich :s-nah, zájmŮ" ,a cí1ú«. Zmíněný spis vychází ze zásady, že 
normy civilního a trestního ]lráva, jinak soužití upravující, platí stejně 
pro organisace a mají, byly.-li porušeny jednáním organisace neb u příle
žitosti tohoto jednání, pro organisace stejné následky jako pro jednotlivce; 
spis probírá pak, jak organisace se vyyil1uly a vyvíjejí, jak dlů svýd, 
se domáhaií a jak co do činnosti organisací za:chovaly se správa a soud
nictví a -dospívá takto k závěrům, které vrcholí ve větách: 1. organisace 
vyrostly tu a tam mnohdy přes práv'frí řád, který měl by je ovládati, nelze 
však pokláda·(i veš'e za nové právo;' čeho teď ve skutečnosti se užívá; 
2. uzákonění všeho, co Se dosud stalo, aniž se trestalo a odónilo, muselo 
by způsobiti zdivočení, jímž by asi tr\pěli všichlli; 3. každý nech! domáhá 
se uskutečnění o'právněný~l;1 zái)llů svých anebo zájmů stavovských, než 
nesmí býti používáno prostředků nedovolených ani přemíry energie; 
4. těžce by se dalo ospravedlniti, aby orgal1isacím bylo propůjčeno jakési 
postavení přednostní, aby se jim dovolovalo více, než jednO'tlivcům a to 
jedině proto, že isou silnější jednotlivce; 5. úkolem zákonodárství jest, aby 

• 

I! 
II 

II 
II ,I 
I 



374 

určilo, přihlížejíc ku poměrům stávajícím, vrchní hranici přípustného usku~ 
tečňování vůle organisacÍ a neporušitelné minimum svnbodné vůle jed
notlivců. Dílo zmiňuje se ovšem i o případě. který byl předmětem roz
hodnutí bývalého nejvyššího soudu vídeňského ze dne 12. března 1906 
čís. 19.784 {sD.-čIS: 3166), neoznačuje- vŠal,-dŮvody tohoto rozsudku, jak 
stížnost tvrdí, přímo jako strojené a nucené, nirbrž podotýká přesněji, že' 
skutek a skutková podstata nečiní asi přes příliš dojmu trestnosti a že 
proto dúvody rozsudku jsou Č á s teč 11 ě strojeny a nuceny; nehledě ani 
k tomu, že v tomto případě bylo útisku použito proti dělníku, jehož příslu
šenství k iiné organisaci nebylo zjištěno, jehcž vůle tedy ve směru, 
o který jde, nebyl!a se vůbec ještě rozhodla, kdežto v této trestní věci bylo 
v užívání osobní svqpody překáženo osobám, právě pro. jejich odchylné
- od stěžovatelú ~ 'Jmýšlení politické a pm předáctví v jiném sdružení. 
Než i jinak jsou vývody zmateční stížnosti pochybeny. Odnášejí se _ , 
zaměňujíce účel, pohnutku činu s úmyslem - k povaze účelu, k němuž 
činy stěžovatelů srněřovaly, nezabývají se však povahou prostředků 
(činů), jejichž úmyslným použitím tohoto účelu se bylo domáháno. Ciny 
tyto, nikoliv ony účely jsou předmětem právního hodnocení trestním 
soudem, jemuž jest samozřejmě vycházeti v:srhradně ze zákonů, v době, 
o kterou jde, platných. Nelze předem shledati útoku přívrženců strany 
křesfansko-sociální na organisaci sociálně-demokratickou, na Svaz hor
níků v tom. že oni odmítají vstoupiti do ,tohoto svazu a ,pliatiti předepsané 
jeho členům příspěvky; neboť tím práva svazu nikterak poškozena ani 
ohrožena nebyla, třeba že by zájmům svazu sloužilo, kdyby, odštěpenců 
tu nebylo. Třeba že z vládního nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís. 662 
sb. z. a 'n., v čase spáchá'ní ,činu ještě 'Plativšího ~§, 7 odstavec prvý zá
kona ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 sb. z. a n.) se podává, že stát a vláda 
počítají s více odborovými organisacemi dělníku, byt v témže závodě 
zaměstnaných, hUdižpropuštěno, že utvoření odborové organisace jed
notné, obsahující všechny děl'níky téhož odvětví, aspoň v témže území 
hospodářském zaměstnaných, jest účelno a' vyhovuje zájmúm dělnictva, 
veřejnosti a státu; nelze však připustiti, aby tohoto žádoucího prý účinku 
bylo se domáháno činy, příčícími se zákonům, zejména činy trestnS'mi. 
Budiž dále připuštěno, že v případě střetnutí se zájmÍl veřejných se zájmy 
jednotlivce předčí ony tyto; než nejedná se v téte> věci o to, že zájmy, 
O kterých stížno·st tvrdí, že jsou veřejné, střetly se se zájmy jednot1ivelr, 
nýbrž o to, že ony zájmy střely se s právními statky jednotlivci1, záko
nem chráněnými, zejména' s právem spo16ovacím, t. j. s volností, přiná
ležeti nebo nepřináležeti k tomu neb onomu spolku nebo sdružení, právem 
to, jehož úmyslné rušení zakazuje druhý odstavec §. 114 ústavní listiny 
jak jednotlivcům tak i sdružením, a střetly se s'právem na vykonávání 
výdělkové činnosti kdekol:v, §em 108 ústavní listiny zaručeným, a střetly 
Se konečně s právním statkem, §em 93 tr. z·ák. chráněným, totiž s právem, 
volně se pohybovati a zdržovati se kdekoliv. Nejde v této věci c stávku, 
o výluku neb 'O podobné činy, jimiž ta která organisace uplatňUje vliv, 
jaký jí propůjčuje okolnost, že v sobě zahrnuje převalnou většinu zájem
nÍků, v ten směr, aby se jiná -osoba přizpůsobila- požadavkům organisaCÍ 
v zájmn členů a celého stavu kladeným, tím způsobem, že se obmezuje 
na; uplatňování svého vlivu, uvarujíc se jinakého nátlaku' a násilností. 
Stížnost tvrdí, že tu jde o pouhý přestupek dle '§ 496 tr. zák., ohledně 
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I kl ' d' o neucinily návrhu na potrestání. b' nimiž bylo z e na a an' , '~~k 
něhOž oso y: s - ,_ V tomto případě jde o násilí rázu 'u 9~ tr. za ., 
stížnD-st nelll v pravu·,.V!' , b"lo v"konáno skutečné náslh na oso• I'" soud ZllS Ule ze ' , J , , d' . 
neboť na czar..:l y ; "" ~ b7alovaní chtěli svým jednamm, Vypu Itl 
bách -všemi Ob~31~va~~.ml' l'skzueteOc'n':ee 'I'nili z práce v závo-dc a ze jednali 

d ~l 'ků llmz nasl I , . , d' , , o I ' 
sedm : Dl 'j'. b .ánili těmto dělníkům ve volnem ro~h,o ovan.l v~ e~ 
tak v umyslu, by I,. "mO J tedy aby je donutil: k za'!>echam 

, . d'l na spolupraCl na ]a e.,. " ~~ t I' 
bratr po I t htVIl' a me'll' Tato, ziištěná emnost stezova e u ~ 1 de pracova ce. J. I 
Prace tam, ( I" 'oud mylo'e za to má skutkovou podstatu z o-

I .. · ·ak na ezaC1 s " I ,. 
nenap nUle, Jo : '1' dl "93 tr' za 'I' ny'brž skutkovou podstatu z ocmu , . ého nasIl e o • o., . 'k ]' činu verem , ., "d'" d]'" 98 lit a) tr. zák. Shledal-Ir vsa na e-

~ . 'ho naSIlI V'i lramm e ~ . . ~',' 93 'k 
vereJne t . -d' ání obža'lovaných pouze zloem dle;:, tr: za ., 
zad soud '! t~~ l~ J=nť stěžovati, že se jim tímto posouzenín; věCI s.tal~ 
nemobOl~ ~I o za ov b I nalézací soud skutkový děj po. stran ce pravlll 
křivda, lezto, k~yby y ~', I úvahu trestný čin mnohem těžší, než 
správně posoud'!, byl :lY ]l~lse Vinny' ml'" totiž zlačm veřejného násilí vy-

, b I' obžalovaTI! uznam v', § 'k 
kte:y;u dn§ 98 I't a) tl' zák. na nějž dle prvého odstavce. ' 100 t;: za~ . 
díra'mm -e - I ". 1 . ...,:~.. , ~ 1 rvní větě I§ 94 tr, zák, dle mz ste
jest stanoven pnsnelSI tre~s,t, neszn'dePm nalézacím. Účelem zmateční stíž-
o 't I' m by I treST vymeren o'. , V' d't. 
zova e u , h' t. ~ 'k dle § 282 odstavec prvý tr. r., pnvo II ro.z-'t' bžalovanyc les vsa ~ ~ b'] ~ 
nos 1 o -y v. . "",vl' Te'to možnosti tu není, pro-cez nez' yva o uez hodnntí pro ne pnzmvels . . ' 
zmateční stížnost jako neoduvodněnou zavrhnouÍ!. 

Cis. 911. 

~~~?~~:o:;n!~~;~;~d~~~t~ol~~:~r~~9:!:~;~ú~~ i;:~z~s!~l': z~~~~ 
skutkové podstaty '§u llels. 40 bch. zak., pa - I ne I 
stižen, nebo zdržen anebo zdrazen. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1922, ~r II 358/21.) 

. N e j v y Š š í s o u d jako s,oud zr~šovací VY~~:JLv l~~~~~í~;ml1at~~ 
sedání zmateční ;stížn,osÍ1 obzalov,anych do IOli doVl' dne 5 dubna 
zacího soudu při krajsk.ém, s~ud~ ;. Uhe!skéľ~ :a~ lS 1 ze čen '~mi v § 11 
1921 jímž byli uznáni Vmnyml precmy predrazovam, nazna li "I 
"', 4 § 7 čís 3 zákona ze dne 17. října 1919 čís. 568 sb. z. a ~.ct"'r~Sl 
~~~adeaný f'ozs~dek a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu prOje na a 
rozhodl. Po pr"vní stránce uvedl 

v důvodech: 

17 ". 1919 čís 568 sb z a n ja-liledě k povaze zákona ze dne " nJ~a ,',' ." bl' za-
~ d 'k tomu konci by zasobovam obyvatelstva Y o 

~~~~~č~~~:' p~~d::;ovánLzabráně~o W. I. tohoto záko~a ~d~a~jící t~t 
cís. mař. ze dne 24. března. 1917, čís; 131 ř. zák: o zI7ao~~trovt;;9o 6:"567 

, d 't ť b pak §. 1 zakana ze dne . nlna , . 
stva pre me y ~~o r~ ~ádY republiky Cesk~,slovenské ze dne ll. li~topadu 
l~i~' ~í~' ~9~a~~.e~~ ~ n.), dlužno při rozhodování ot~Z~y" sp~ad,a-lt ten 
kterÝ či~ pod hledisko trestních sankcí zákona o trestam valeene hehvy 

• 



a formulovanýoh tam skntkových podstat jednání zakázaných, dbáti 
devšÍm toho, že, vyjímaje zákazy §§ ]2~15 zákona tohoto, jež jsou 
rázu pořádkového, ostatní zákazy tohoto zákcna vesměs postihnouti se '.' 
snaží maření snah státní správy o zásobování obyvatelstva předměty 
potřeby, pokud se týče poš'koz.ov~,t:!l_zjimlLDhyv_atelstva na tom,--a-b-y
mu' dostá,,"a16 preďmetu potřeby v míře nejhojnější, způsobem nejprostším 
cestou nejkratší a v cenách nepře dražených, Proto je zejména obchod 
řetězový zakázán a trestný jakožto způsob obchodování, ph kterém 
rušovány jsou zájmy obyvatelstva na opatření předmětů potřeby 
nejkratší a tedy i nejlacinější tím, že mezi výrobce a spotřebitele vedle 
nutného dle okolností gr'Osisty po pří]Jadě i pologrosisty a detailisty vsouvá 
se další článek, některému z nutných činitelů převodu zbDží z výroby do 
spo'Ířeby koordin'Ovaný, tedy s hlediska zájmu spotřebitel:stva alesPoň 
zbytečný, poněvadž hospodářský úkol jím přejímaný je již obstarán. Okol 
převodu zboží z výroby do spotřeby připadá v nynější hospodářské sou
stavě ze subjektů práva neveřejného vedle zásobovacích družstev a po
dobných zřízení především 'Obchodníkům z povolání. Pro zisk, s plněním 
této hospodářské funkce spojený, a niit.81i Pro plnění zmíněné funkce ují
mají Se 'Obchodování začasté příslušníci stavů jÍ1Jých, i je proto i obcho
dování, samo sebou řetěz'Ové, namnoze kvalifikováno nedostatkem obchnd' 
nické legitimity na straně zbyteční) se vSllnnvšího článkn shora zmíně_ 
ného převodn zboží, aniž však s druhé strany nedostatek živnostenského 
oprávnění k obchodování - j'enž po stránce Vrůvodnf může bÝti arci vý~ 
znamn nemalého - je sám o sobě jednou z pojmových náležitostí obcho
dování řetězového. Jel nesporno, že snbjektem deliktu dle '§ 11 čís. 4 
zákona o trestání válečné liohvy může býti jak obchodník legitimní tak 
svým p'Ovoláním -neobchodník. Sl'uší v této spojitosti zno-va si připome
houti, že účelem §u právě citovaného jest ochrana zájmů spotřebitelstva 
a nikoli ochrana zájmů profesionálního obch'Odnictva před konkurencí 
obchodnických diletantů. Nikoli vsunutí se mezi obchodníky, nýbrž vsu
nutí Se mezi hospodářsky nezbytné články přev-odu zbDží z výroby do 
spotřeby zakládá za ostatních podmínek !lojem a přečin obchodDváll1í řetě_ 
zového. Zákazem obchodování řetězového není ,vyloučena veškerá ob
chodnická iniciativa osoby, jež není obchodníkem z povDlání. Nedostatek 
oprávnění obohodnickéhn s hlediska práva živnostenského stihá se dle 
řádu živnostenskéh'Ů a §§ 10, II cís. nařízení ze dne 24. března 1917 
čís. 131 ř. z. Osvojení si úlohy obChodníkovy neobchodníkem z povolání 
zejména tehdy samo o sobě nepostačí k založení zmíněné skutkové pod
staty, jestliže funkce o'bchodníkova in concreto nikým dosud obstarána 
a splněna nebyla, nebnť v případě tak'Ovém nepodjímá se neobchodník 
opatření po případě i rozprodeje zhoží se stanoviska SPotřebitelova zby
teoně a hospodářsky škodlivě. V případě tomto uznává sond' nalézací 
obžalované vinnými přečinem řetězového obchodu s tím odltvodněním, že 
dle jeho přesvědčení petrolej byl objednán a prodáván nikoli' jménem 
»Domoviny«, nýbrž jménem a ve prospěch a,bža]oyaných: o,bžalovaní se 
prý »tedy«, nejsouce obchOdníky, vk%,da1i jako" zbyte~ný- a škodlivý 
článek mezi výrobc!'. a spotřebitele. S hlediska shera naznačených práv
ních názorů odůvodnění toto neobstojí. »Domovina« by se byla mohla 
svými statutárními zástupci dopnstitl přečinw řetězového obchodu právě 
tak jako obžalovaní a neIze tedy tvrdlli, že se obžalovaní dopustili tDhoto 

, prodáván ve prospěch }}Do-
proto, že petrolej _ue

h
bYl. °hblea~~~, aže se obžalovaní ujali s hle-

Y' brž ve prospec jelIC., d' et olej'e rroviny«, 'n , 'v v úlohy opatření a Tozpro cJe P r .' 
diska živnostenskeho ~eo:ravane2eotr ebitele, ale toto vsunutí_ se ne~usllo 
-l{)žili se arCl m~zl vyr~ ~e vkPodl1Vé a proto samo o sobe rovnez ne

\ sobe zb"t"cne a s, . t' k vmy 
oýti -samo o, ,:: - So d nalézací opomenul obíratI se o az ou , 

'd' ' čeneho precmu. II . k d t' 'e obza-zakla a Te, . dmě rozhodného stanoVls a, z a 1 m, z v' 

obžalovanycn . s toho l~ b' dnali a dal! do prodeje, nastalo ohrozen.1 
lovaní petrolej ve velkem ~ je d a'ení zboží nebo zdržení jeho na ceste 
zájmů s~otřebitelstv\~~ ~~~~u :al~~cí ~ezÍ1stil, co v _ tomto ohledu po 
do spotreby. Pr?to le b důležito. Nezjistil, zda potreba obyvatelstv~ 
stránce skutkove by ob _ ~ n' ch co do petroleje byla v době kntlcke 
v okruhu působno~Í1 o za ova : t če O'Patřeními úředními zabezpečena; 
obchodem le~lt~l:m~~il~~ék~o~no ~etrolej nakupov~ti jen P.? _v~gonechi 
zda bylO' voe o 'i a také proto, ze obža1ovam dle zjlstem prn:da ~ 
okolnost tato Je ,~ulez: I' m P-ovi a pět sudů povozníku N-ovI, jenz 
20 sudů obchodn;, u pe JO_~J~e'" nebyli-li by P. a N. mohli koupiÍl tato 
j'ich použil k dal1slmu o Pl Jo, "t' me-Ia do drobného rozprodeje, přímo ' ., . .. h rukama prOjl I . 
mnO'ŽstvI, jez JeJlC t' - dotací stanice zahraničního velk?obchodU, ,~e
z výroby po~~d se ,Jce z osvojenál funk\:e velkoobchodmka Zbytedn~ 
byla by obza ~."anJ'~:n S~rodej pologrosistovi P-ovi a prodeje ost~tm, 
ani by nebyl hav~ ny" _ itelů převodu zboží z výroby do spotreby 
PÚ'něv~d~ nezbytny p'~c~t ,c~o vedle velkogrosisty i pologrosistu a de
připouStl, jak sh~ra J,IZ re~e. ' o b zda obžalovaní převzali vagon pe
tailistu; soud n~leza~ ne~jl~Íl~ V\~:' by bvl dovedl a chtěl sám obstarati, 
troleje jíž z leglt!~'Ul o ,o Cd o tU'd~ ~bžalo~aní vskutku rozmnožili v kon: 
čeho se UJ,::!I o?za cyan~. \ ~, e'astěji již zmíněných a zda konstatovan.e 
kretním pnpade ?o~et bCI~~ e ~l~ svůj ]Jůvod v tomto vsunutí se do zml
v rozsudku zdraz~m. z OZl m vl znávati mezi tím, co z ceny kOll

něného 'Postupu ,dls!:lbUC~. zbozl. ~~~~~ťe že obžalovaní ujali se obchodo
sumenty placene ]Jnpad~ o na o "rhno~ti lze se stanoviska obžalovaným 
vání petrolejem, a meZI, tIrn, SO vt:°s 1 "I lého předražování. Rozsudek ard 
rovněž za vilTIU ~ kladen~ho p;~~mu ?nll "ednáním éistého zisku ve výši 
zjišťuje, že obzalovam 1~OClhi~ g;;~ 6dvozuje z. tét{) skutečnosti přímo 
9329 K a 3700 K, tedy ce em . ,'ní posouzení jednání obžalovaných 
sice závěr, vj~~amn~.1J~uze pvrod prvav • í má ji však na zřeteli patrně 
;; hlediska ]Jre~lUu, p;lmeho ~re !azov~~~lovaní vsunuU mezi výrobce a 
také, pokud svuL za~~r, ~l~k~~~i~ý s~:kládá na svém předchDzím zjištění, 
spotřebitele I Ja o c a;,e s ,-, ros ěch obžalovaných. Ono roz
že petrolej byl obJednan_ a ~rodbayaln ve ,P doc~lrlll' svým jednáním čistého ' .. , ť' dle nehoz o zaovam 
sudkove ZJIS em, " , ď' "'10 š~k k místu způsobem, který zma
zisku, ve výši shora uve, lehne, b~nls' v, h potíraií porůznu právem jako 
teční stížnosti iednothvyc o z~, oya~yc _ 
stižený zmateĎností ve smyslu CIS. 5 ~ 281 tr, r. 

Čís, 912. 

, , ('k . d " 17 -'lna 1919 čís. 568 sb. z. a n.). Předražovam ' ~a on z~ nei i " fl doPt~vě jeho neobchodnikem do. 
V nákuPll volneho zboZl v C z ne a v _ , I ti h 

tuzemska za účelem prodeje nelze ještě spatrova!t P ~ C y, 

eRozh. ze dne 24. srpna 1922, Kr II 512/22.) 

• 



N 'e j v y Š š Í s o II d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení zrna ... 
teční stížnost státního, zastupitelství do rozsudku Iichevního soudu při 
krajském soudu ve Znojmě ze dne 30. června 1922. jímž byl obža:ovaný 
dle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin dle § 11 čís. 4 zákona 
ze dne 17. říjn"J.~19, čís. 568 sb. 7, •. <C. n~ ___ _ 

Důvody: 

S hlediska zmatku čís. 9 a) § 281 tr. ř. uplatňuje zmateční stížnost stát_ 
ního zastupitelství, že skutková podstata přečinu pletich je dána tím, že 
obžalovaný jako holič, k obchodování pletenými kabáty neoprávněný, 
zboží v Rakousku nakoupil a sem podloudllědovezl, a že cena podloudnÝm 
způsobem do Československé republiky dopravených předmětů měla v tu
zemsku býti stupňována, poněvadž prodej jejich musel se díti pokoutně, 
a takový podloudný obchod nesmí počítati s pcři;wvacími náklady opráv_ 
něného obchodnika a s přimčřeným obchodním ziskem. Poněvadž ob žalo. 
vaJný chtěl na zboží vydělati, byl by je musil zde prodati za vyšší cenu, 
než je v Rakousku koupil; o tento neopráxněný zisk měla tedy cona ka
bátů při prodeji býti zvýšena. Stížnost nťl\\i v právu. Pletichami dlužne> 
rozuměti každé úmyslné jednání, které, hledíc k poměrům, vyvolanÝm 
válkou, vybOČUje z mezí řádného a solidního obchodu a jest způsoNlé 
ZVýŠiti cenu: předmětu potřeby. Veškerá tresiní ustanovení zákona o vá
lečné lichvě směřují proti využívání mimOřádných, válkou vyvolaných 
poměrů na škodu spotřebitelstva takovým způsobem obchodování, které 
nelze uznati za solidní a reelní. Jest tedy chráněna osoba spotřebitelova, 
při čemž jesi nerozhodno, zda ten, kdo jeho zájem poškozuje, je obchod
níkem, živnostensky oprávněným, čili nic. Pokud arci státní správa liznala 
za nutno v zájmu spotřebi/elstva předepsati pro'obchodování jednotlivými 
druhy předmětů potřeby určité cesty, po případě i určité meze cenové, 
děje se veškeré obchodování, které se pohYbUje mimo tyto předepsané 
cesty, nedovoleně a jest tedy ° sobě nesolidníma nereelním. Tento před. 
poklad objektivní stránky přečinu pletich není však v tomto případě dán. 
Cinnost obžalovaného záležela v pr'ostém nákupu volného zboží a to 9 
dlo·uhých a 4 kratších pletených dámských kabátů v cizině (ve Vídni) a 
v jich dopravě do Československé republiky za účelem prodeje. So stano
viska spotřebitelú, k jejichž ochmně, jak výše uvedeno, směřuje zákon 
o válečné lichvě, nebyla činnost obžalovaného činností, spotřebitele zatě
žující, nebot dle známého pravidla národoho'sPodářského, dle něhož cena 
zboží řídí se především nabídkou a poptávkou, rozšíří se dovozem cizo
zemského zboží do tuzemska nabídka tohoto zboží, což má v zápětí, že 
na trh dostane se zbo'ží více, jež nutně musÍ' býti prodáváno za ceny v tu
zemsku platné nebo ještě mírnější. Nákup volného zbOží obžalovaným, 
bYť i ne živnostensky oprávněným, nemůže dodati jednání jeho povahy 
obchodování, vybočujícího vzhledem k ntimořádným poměrům, válkou 
vyvolaným, z mezí řádného obchodu,ježto nedál sť..,pokoutně, ano zboží 
zmíněné nepodléhalo hospodaření. vázanému. Ze. obžalovaný zamýšíel 
nebo že by byl býval nucen prodávati kabáty pokoutně, rozsudek nezji
šťuje a stížnost zmatečnÍ" mu v tomto směru vad nevytýká. Ostatně prodej 
zboží volného, jehož jsou všude o·bchody plny, nestal by se pokoutnýin 
a proto pletichářským ve smyslu zákona již snad tím, že obžalovaný ne-

. k' ~ Po'em po kout-d' r SVé111 závodě nebo rame. '1 

mohl by ~~~~\;;áZP~~c~~zae~iv~ředPiSÍl, p\a~::ích~;o ~bchod~~,ání g~!K~= 
nostl pre ~. Z' bJřepravy zbozl do uzeml lepu IKY 
ným druhem zbozl. . pu~~ ~ně než tato okolnost nedotýká se podstaty 
slovenské s~a~. se a~~l o~~al~~~ané.ho, nescuvisejíc ani se zpúsobem nabyi~ 
obchódnicke CIllTlOSlId · boo, Nad"to nelze nikterak tvrditi, že podl'll1dny 

, obem pro Cje z Zl. h 'I o bo 
ani se zpus , b'l' 'ivoditi zvýšení cen zboží toho dru u vn )C o nc 
doVOZ byl zpuso 1 y.,pr I 'ště Úspora cla byla by obžalovanému naopak 
dc,pravovaného Z?OZl zl

v 
a ,,: nez'll' mohP obchodníci c10 zapravivší. Cin-

o' I prodavatl aCmejl, ' . , " f 'I' 
umozno;a a"1 b la tudíž jak předpokládal a po stran::e ,orma ni 
nost obzalo,' an: '~ n~ 'Yac' "ouel hospodářsky nebezpečnou zajmum spo· 

. náležite odu:,od ~:. n~ etto~/ zn;k pletich totiž jejich ZDltsobilost, zvyšo-
třebitelil. A'1~1 ' a ~l s u C b není dán -Ir té příčině vytýká stížnost, že 
vati ceou predmetllk poť:;, y, podloud~ého abebo.du nepříslušel přiměřený 
obžalovancm~ z po, o~~~ž~l~vaný počítal. Stížnost jest vŠ'ak na omylu. 
. k .abchodm, s 11lmz o ·tO t d 'cd 

ZIS • , třebíte!e' před cenOU premrs enou, e y pr 
T ichev'ní zákon chram SPD.. 'd' odn·cnon Tato ochrana sDotřebitele ~ hodnotou veCl neo uv. .' o 'h 
cenou, !,ravou. 8. 7 zák. o vál. lichvě, nýbrž i v § 11 Č];s. 4 dotceno ,o 
je obsazena ;,ejen \' koumati v každém případě, zda pletichy byly zpu· 
zákona. Dl~zno pro o 7~ad pravou hodnotu věci, totiž nad tu cenll, lak by 
sobilé stupno-:.atdl ceknl~d': pu' soben'l vliv II hospodářsky odůvod11ených a 

t '''la pre po a aue, , I . " . 
se u van " -1 'h zi dvěma činitelt kteří při vyjec navam o le
právně respekto,vate n?,c , n;,,~ení a volnost h~spodářského chtění. Obža-
jím Pl~odejl ,!,aj~ ťtejn,el~~t dopravitidoCeskoslovenské republiky svrchu 

~C;;:~1r;ék~e~~éul:b~;í,u v R~kol:sku lac~no 11akou!'ené,. ~t,~Jejj~ton~~~~o~t~ 
Zisk jako ·obchodník legitimm, proste Pkr,olto

l
, ~ek aieP

n 
j'est .odměnou čin-

' ť b"t r to 'est na OH ZIS ' 
posloužell(J ,bK~o "'s~o~~z: evÝfD'b~u (zahraničním prodejem) a z,dejší po-

~~e~;:~~sJ~~, !:á~'pro spotř~bttele a:řs~':l~í~ v;~s~~;ž~~~~r~~~t~!~y p~~~~ 
a nákladů sPolenych ~ os?bmm ,0:' . viska živnostenských a Hnan
chati stranou,_ jedn~l-iIoobozlalovan~ťt~, s;a~l~diska pletich jest okolnost ta 
čních předPlSU :pravne, ~1 ~ ,~:c, ~fnělný zisk vět-ší, než na jaký má -nárok 

. . nerozhodna. Ovsem nes ml y 1 Z • o ." hn zboží prodati 

obc~od?ík ř~tný. ~zs~~e~š~~a~!s~ ~~::Jo~~~~~~:~/za':nýšlel, b71 f,;-
s munym ZIS em. e o d kl 'd' a ani tento předpokl<vJ: nem bran 
"bčanský, rozsudek. 11ep;: po, a a 'dl ... ·tění rozsudkového, jemuž 
v odpor. NakoUlpIl-ll tmhz obza,lovany e, ZjlS KO o, ď ISO 

' b ., ., t emsku stalo kus 95 c, po pLpa e 
není odllorovano, z OZl, :OZ v :1,Z d- 100 Kč mohl si započítati veškeré 
K' Rakousku po 40 Ke, po jJnpa e " k td) 

?'I vh . k o řádný obchodník {dopravné, rež!jni naklady, man o 1" . a 
vy o y la ~ . _. _o , bV k' 'sk nelze dle svrcm Vy-

. započetl-li by si k tomu 1 pnmer,eny o sahns bYylZol z'pu' sobilé zvýšiti eellll' 
", ďť' j dnání obzalovane o ' 
~~~~~ě~ut;~t/e~/Ze ~nad nastalo ještě vetší zdra.ž:~í zbožío~~a~~:~~~ 
:tíf;~š;~ ~~~~tf;~;d~j~k ~§~~~~~:a~~~;~:~i~:~i~ll~L~~ž~f\~~:~o ~: 
sobe znamky ))recrnu. p .' '. d takovýchto okolností obžalova
zákona a, osvobodll·11 naleza:l _sou za· ',' r k tento právně po-
ného z obžalobYllro tento pre~un, ,nelze ~~n~Ji ~~s~lzovatelnost jednání 

~~~~~o~a~éh~ů~le~I~~~k!O~~e~i~I~~~:n~ř!;adu pletich, totiž obchodová'lí 

• 
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řetězového, v kterémžto směru nebyla ostatně "b stížnost. VL! ec podána zmateční 

Čís. 913. 

Není zostřením trestu smrti, byl.1i -p~cb;,t~i jenž byl j'iž 
odsouzen k trestu smrti, a ohledně něhaž pOdán . právoplatně 
odsouzen pro čin, po té spáchaný, do žaláře. návrh dle 19, 341 tr. ř., 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1922, K:r II 521/22.) 

N'~" . ~ , e J,:;' y s S I 3 o u d Jako soud zrušovací zavrhl ]Co ústním líčen' . 
tec~, strzn?st obzalovaného do· rozsudku zemského trestního soudu" f1ma

: 
ze ~ne 7. c~e!v:,nce 1?22, jímž stěžovatel uznán byl vinným nedoko~a '.ne 
zloClnem tezkeho poskození na těle dle §§ 8 a 153 t 'k ~ nym 
§ 312 tr. zák. . r. za . a prestupkem 

Důvody: 

, Zr;rateční stížnost uplatňuje toliko zmatek dle § 281 čís II tr ~ 

k
davaJlc Od~ou~;ní obv!něného, pro vraž.du k tli..estu smrti iÍž ods~u~~néha 
u trestu zalare dle § 54 tr. zák. nepřípustn"!!l'n N ~ .' ~' 

pisem § 50 tr 'k I ~ . . ez neplaVellJ. Pred-
t ,. ~ . za . vy 'Oulceno lest toli:ko zostření trestu smrti tedy toliko I 
restll!, Jez vysloveno. jest v témže rozsudku neb rozsudku . .~. zo 

sudkem ?~:tl ve?le S 265 tr. ř. tvoří jediný celek. Zde vŠa~nj~d~áro:; 
o !r~stn~. cm, ~pachaný po vynesenÍ' rozsudku smrti, jenž Již před s á 
eham:n ,:rnu ve~el ,v ,moc práva. O nějakém zostření trestu smrti r ,P ~ 
pl,atne pr'e,d spachamm trestního činu, o nějž tu J'de uloz~e,ne'ho "l Pe a;'9 
byt} tedy'" d"'''u , 1, mLZe 

P~I po,z eJSlm odsouzení ku trestu na svobodě řeči to ť ' • 
~~ ~ou~ n'~tl~;zaclhsed us~esl, Ž': výkon trestu zůstane prozatÍ!~ sus~~ng~~~~ 

z o Ojl I rcz o· nutl presldenta republiky. 

Cis. 914. 

.. Proti _usne.s.ani nalézacího soudu, l'lmz- bl' t '. t- Y o vraceno provedeni zrna· 
ecnl s Iznosb k podpisu advokátem, není opravného prostředku. 

(J~ozh. ze dne 5. září 1922, Kr I 971/22.) 

Do" us;-resení ze~ského~trestního soudu v Praze ze dne 13. července 
1922, JImz .~ylo obzalovanemu vráceno provedení zmateční stiž.lOsti b 
Je dal opatntJ podp. 1sem obhájcovým a znovu předložil 3 d h ' YI 
obžalovaný sť~ t"~ N . ve nec, vznes 

~ . " . lZ?~S, J1Z , e ] v y Š š í s o II d jako soud zrušovací v De-
veremem zasedam odmítl. ' 

Důvoc!y: 

I Obo.r působnosti zrušovacího' soudu jest vymezen trestním řádem a 
ze se~ ]e~o rozhodnutí dovolávati POUlze v případech zákonem v~-slovně 

naznacenych Tet' "d • k ,y, . 
st" t r . r s 11l ra ,vsa,. proti vr,ácení provedení zmateční stíŽilosti 
3 ~~~v~ (,§ ť p,OdPISU, opravnenym obhajcem a k opětnému předložení ve 
1878) c, ~'S. 3 zak?na ze dne .31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z roku: 

orravneho prostredku neurcII, takže by nejvýše byla a v úvahu 
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.... jíti mohla jen dozorčí stížnost ve smyslu S 15 tr. ř., tuto však na zrušo
P~!cí soud říditi nelze. Na tl)m ničeho nemění 'aJlli okol:lOst, že nalérací 
v Id. obžalovaného mylně poučil, poněvadž předvis zák~na změniti lze 
j;~- -riovym zákoil.cm a nikoliv již mylný~ soudním poučením. 

Cis. 915. 

podvodu dle § 201 pism. cl tr. zák. dopouští se i ten, kdo věc jiným 
nalezenou ukrývá nebo na sebe převede, věda, žr ide o věc nalezenou. 

(Rozh. ze dne 7. září 1922, Kr I 303/21.) 

Ne i v y š š í s o u d jako soudzrušova'cí zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovacného do rozsu'dku krajského soudu v PI7)ni ze dne 
15. února 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným přestupLcm pod
vodu dle § 461 tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Důvodu zmatečnosti ds. 9 a) § 281 tr. ř. nedoličuje stížnost ve všech 
SlT'ěrech po zákonu. Jsa povahy hmotněprávní, předpokládá tento důvod, 
by se stěžovatel omezÍil při jeho provádě'ní jen lna úvahcr právní. bY' opíral 
tyto jen o skutkOVý děj nalézacím soudem zjištěný a nastoupil důkaz, že 
na děj ten použito bylo zákona nesprávně. Podle této zásady se však 
"tržnost zcela neřídí. Trvá při tvrzení, že jak obžalovan:;', tak i jeho man
želka považov.ali r,ouru: za bezcennou a. p'ohozenou, kt0roužto (branu 
však nalézací soud neshled'al správnou a nelze proto· l1a ni při právním 
po.souzení věci budovati. Za námitku právního rázu lze pova'iovati toliko· 
obranu, že, i kdyby přivlastněním si roury byl býval spáchán čin trestný, 
spáchala by jej prý pouze manželka obžalovaného, jež naleze-nou couru 
.domů přinesla. Stíhlost je na omylu. Neboť podvodu podle § 197 tr. Lák . 
a 201 c) a 461 tr. zák. dopouští se i ten, kdo, věc jiným nalezenou ukrývá 
neho na sebe převede. Lpíť povaha věci jako ,předmětu nalezeného na 
tom~o .pře'C1mětu a ustanovení '§I 20,) c) tr. zák.: »Kodb«. zní zcela všeobecně, 
takže nutno ho užíti nejen na toho, kdo bezprostředně věc nalezl, nýbrž 
také na ony osoby, dG jeiichž rukou věc nalezená p'o té se dostane a které 
,ji, znajÍce její 'původ, vědomě ukrývaJí a si přivlastní. O ohža!ovaném 
ziišťuje pak rozsudek jednak, že věděl, že mura je nalezená, jednak uvádí, 
že ji r07)sekal, chtěje ji ,pou'žíti při stavbě chlívce. tudíž s ní tak naklá·dal 
jako se svým majetkem, čímž je zákonný znak přivlastnění úplně 0pod
statněn. Namítá-Ii stížnost, že trestnost jednání obžakwaného je vylou· 
čena též proto, že přivlastnění si roury stalo se počátkem roku 1918, kúY 
byl pouze j'ako vojín doma na dovolené, nelze jí ",ni tu dáti za pravdu. 
Stížnost má tu patrně naQ1ysli nepříslušnost nalézac1ho so"du jakožto 
soudu občanského k rozhodování o trestném činu obžalovaného, spá
chaném v době, kdy obžalovaný jako vojín podléhal pravomoci soudú 
VOjenských. Než stížnost přezírá, že ukrývání nalezené věci zakládá de
likt trvalý, na kterém osoby třetí mohou míti tak dlouho účast, až u.krý
vání tú dosáhlo svého konce. Jisto pak je, že obžalovaný i po navrácení 
se do poměru občanského rouru ukrýval a s ní jako se Sy-Ou věcí "akláda!. • 
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Právní posouzení věci je proto úplně ve shodě se zákone-lll a netrpÍ proto 
rozsudek zmatečností dle čís. 9 a) § 281 tr. ř. 

Čís. 916. 

LesUi a polní obecní hlídač požívá ochrany § 68 tr. zák. pouze tehd~' 
byl.li příslušnou okresní politickou správou potvrzen a vzat do přísa!ty: 

(Rozh. ze dne 7. září 1922, Kr I 565/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vYhověl po ústním líčení 
zma!eční ~tížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v ČeskÝch 
Bude}ovlc:ch ze dne 19. března 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán 
vmnym prestupk~m d~e § 31~ tr. zák., zrum v tomto směru napadený 
rozsudek a sprostI! obzalovaneho z obžaloby pro uvedený čin trestný. 

Dúvody: 

Odůvodněnou je zmateční stížnost, pokud shledává odsouzeni st"žo
vate~e pro přestupek dle § 312 tr. zák. právně mylným. Svědek Š. vykázal 
se pn hlavním přelíčení dekretem příslušné okre~í politické správy ze 
dn: 20. hstopadu 1920, dle 'něh,ož jest ustanoven obecním apobím hlí. 
dacerr:.pro obec K. Vykonání přísahy v tomto dekretu vykázáno nebylo, 
a ~ebere soud vykonání přísahy též za prokázáno. Starosta v K. udal jak(} 
svedek, že Š. byl již od října 1919 u:stancven lesním a polním hlídačem 
o,bee ,K. a jako takový vzat též obcí do' slibu. Vzhledem k tomu uznal ~a' 
leza CI soud Š-a' za osobu v li 68 tr. zák. uvedenou nepřikládaje významu 
okolnosti, že Š. v oné době nebyl ještě okresní polÚickou správou ~~at do 
přís~ahy, 'P'O'něvadž pn'r složení sl-užební přísahy II příslušné politické 
spravy Vyžaduje § 68 tr. zák. jen tehdy, když se jedná o hajného ve 
slu'žbě soukromých osob, kdežto u zřízenců obecních požadavek ten dle 
§ 68 tr. zák. se neklade. Leč nalézací soud vychází při svém náhl',du' 
z ne:správného, předpokladu. Za zjištěno, lze považovati toliko, že Š, byl 
ustanoven lesmm a polním hlídačem obce K. a nikoliv též, že kromě této 
fuykce .hyI vúbec zřízencem jmenované obce a jako takový pověřen po. 
vsechne udržováním veřejného, pořádku a bezpečnosti. Š. nevystupoval 
proto v tomto případě mocí svého úřadu jakožto obecní zřízenec, rýbrž 
pouze ve své vlastnosti jako zvlášť ustanovený polní hlídač. Tam '!šak, 
kde k ?~hraně jednotlivých odvětví zemědělství, jako polního a 'esn,ho 
hospodarst::í, je ustanoven zvlá,*ní strážní personál, platí předpisy zákona 
z~ dne 16. cervna 1872, čís. 84 ř. zák., jenž pro Cechy proveden hyl též 
zakonem ze dne 21. února 1885, čís. 41 z. zák. Dle § 1 prve citovaného 
zákona vyžaduje se k tomu, by dotyčný hlídač požíval postavení vrchno
ste,nsk~ .os;>by, by by! příslu~nou okresní politiCkou správo" neje" ve 
svem ~rade potvrzen, nýbrž iež vzat do pří:sahy, při čemž se neroz~iš!Jje, 
zda hhda'č takový je Ve veřejných či soukromÝch službách. Po něvadž 
v tou;,to příp",dě ne'byl hlídač Š. vzat příslušnou okresní politickou správou 
do pnsahy, schází jedna z náležitostí potřebných k propůjčení zvláštní 
ochrany Ve smys,lu § 68 tr. zák. 
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Čis. 917. 

Dozorce vězňů požívá ochrany § 153 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 7. září 1922, K:r I 690/22.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovacÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalc;,anébo, do }O;sudku .z.emského t;estnfho, soudu 

Praze ze dne 27. brezna 1922, jIm z byl stezovate! uznan vmnym zlo
~inem podle § 153 tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Co se týče dúvodu dle ~ 281 čís. 10 tr, 1'., jímž zmateční stížnost uplat
úuje že dozorce vězňů nepožívá ochrany -dle § 153 tr. zák., poněvadž pr~' 
není' veřejným úředníkem, dlužno, odepříti zmatečn~ stížnosti oprávněnos.Í1: 
Veřejným úřed'níkem ve smyslu Š 153 tr. zák. dluzno vzhledem k defmlcl 
pojmu. úředníka v druhém odstavci § 101 tr. zák. rozuměti každého: kdo 
přímým nebo nepr~ímým ,ve!ejný:u r:říkazem, pří,se~~ě n~bo, bez přls".h~ 
je zaváz<Í!n, ohstaravatJ zaieZltoslt vlady.iPO]mll zalezltosh vladyodpovlda 
souhrn zařízení veřejného práva, jimiž upraveny j'sou záležitosti veřejné 
t. j. takové, které se dotýkají bezprostředně celku. neb aspoň jistého' kruhu 
státních občanů, a jimiž státní občané podrobeni isou nařizenín;, k torr:u 
cíli nutným. K záležitostem vlády náležejí zcela nepochybně zejmena 1 za· 
ležitosti, spadající v obor trestního soudnictví, vykonávaného státem, a 
není 'konečně příčiny k "pochybnostem v tom směru, Ž'e i dozorce vezĎú, 
vykonávaje v této své vlastnosti dozor; nad vězni, jemu jako služební 
povin;nost uložený, o.bstarávati ta:kto záležitosti vlády. Nesejde jmenovitě 
ani na tom, že při jeho úředních výkonech stránka tělesná převládá nad 
stránkou duševní; zákon v tom směru nijak n'erozeznává a nečin~ P?imy 
»veřejného úředníka« a »-obstarávání záležitostÍ' vlády« odvislyml od 
'předpokladu, by v prvém směru šlo jen II osoby vyššího př".dběžn~ho 
vzdělání pokud se týče vyšší inteligence duševní vů'bec, v druhem smeru 
pak o úkony předpokládající totn vyšší vZldělání nebo vyšší inteligenci 
čili takové, které přicházejí k místu' buď výhradně nebo převážně činností 
duševní. Právem uznal proto nalézací soud dozorce vězňů ve státní věz
nici na Pankráci, Aloisa R-a již vzhledem k povaze služeb, na něm státem 
požadovaných a jím plněuých, za veřejného úředníka ve smyslu ~. 153 t.r. 
zák. a nebylo potřebí, aby byl svůj výrok v tomto ohledu zvla's!f odu
vodňoval. . 

Čis. 918. 

Jde o pokus podvodu. měl-Ii pachatel na cestách padělané cestovní 
povolení. třebas ho nehyjp'oužil: 

(Rozh. ze dne 7. září 1922, Kr I 1006/22.) 

Ne i v y š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčeni zma
teční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne • 



27. července 1922. pokud jím byla obžalovaná uznána vinnou zločinem 
pokusu podvodu dle §§ 8. 197 a 199 lit. d) tr. zák. 

,Zrateč,ní stížnost odporuje rozsudku prvé stolice jen potud ')ok d 
o~za ovana byla uz~ána vinnou zločinem nedokonaného podv~d~ d~ 
~~ 8. 197. 19r d) tr. zak., a dovozuje z důvodu zmatečnosti čís 9 (správ ~ 
cls.9 Ut. a) ~ 281 tr. ř., že skutková po,dstata zločinu podvodu 'jest spIn' ne 
t'dr,ve teh~y, bylo-ll sfalšované listiny skutečně použito k oklam,:n~ 

ezto v t~to trestní věci nevyšlo na jevo, že se obžalovaná pok a~" 
o to, by nekoho. uvedla sfalšovanou listinou v omyl. Stížnost dok uSl,a 
takto patrr;ě, že v, č~nno.:ti,stěžovatelčině jde o beztrestné jednánt~~jí= 
~ravne. Nez ,nelz~ jl pnsvedc1tl. Ustanovení S 8 tr. zák. předpokládá slov ' 
ze zlomys!mk predsevzal čin vedouCÍ ku skutečnému vykonání zlo 'i Y. 
-: tollk9: zee pachatel začal již s postupnou svou činností směřující k C ~u 
~,:mu ucmku protizákonnému. Nezáleží proto ani na' to;" zdali zapo~aCt 
cmnos,t p~chatelova přiblížila, se více nebo méně k zamÝšleném~ účink~ 
b~zpravn,emu: am~a tom. zdali j! by~o uskutečněno více nebo méně pod
mmek vy~edku ~ak?~em za~o~ezeneh,o. Nelze zejména požado'vati, aby 
pachatel predsevzal liZ takovy cm z nehož bezprost'redne' 'nasta' , ". k k '" I o' 'va ucme 
, nemu~ umys p~chateluv směřuje. Již tehdy je tu zevní zlý čin ' 

smyslu "lItr., zak. ,;:ed'Oucí ke skutečnému vykonání, projevuje-li ~: 
:: tO,m, co. ~evne ,se, dele, :ozhod~á vůle pachatelo", u'Skuteoniti zamý
~lene ,!restne konam. Po teto strance pak zjiŠťuje rozsudek prvé stolice 
ze stezovatel~a překročila hranice vícekráte již ,dříve, než uplynula dob' 
na ~terou >;nelo dle padělání stěžovatelkou předsevzatého osvědčení pr~ 
~naly (denm) styk poh:ani~ní a ž: stě~ovatelka na těchto cestách měla ~ 
,e du,/ebe, aby ho Ipouzlla lako pr,ukazu., Tím, že stěžovatelka měla tuto 
pa e anou hs~mu u sebe na cestach, na kter'ých pravděpodobně mohl 
pro m, nasta,? ,nutnost prokázati úřední povolení, iež listinou tou bYI~ 
~klamne) v~svedceno, projevil se zevně způs'obem nepochybným bezprávn' 
um,:,sl stezovatelky uvésti po případě předložením padělané listiny dozorY. 
~rgan:s: v omy1.ohledně jejího ~práv~ění ku překročení hranice a poškodi~: 
hm st~t na pravu" upravIti prekr'Ocování hranic dle zájmů veřéjných 
:~m:~IÍI, aby hr~mce, nebyla překročena osobou, která neměla k tom~ 
uredmho povolem. Jezto pak k tomuto vy' sledku dle' Zj'l's't-en' n I' 'h 
soudu n d 'I" 'h v . ' 1 a ezac1 o I " e os o jen na odou, zee stěžovatelka pohraničními orgány kontro-
?v~na ,nebyla, tedy z_ příČ!". jso~cích mimo její vůli, nelze stanovisko 
:"~~z:~,ho ,soudu, podraďullC1h~ c1~nost stěžovatelky poct pOjem zločinu 
,,0 Q. onaneho ,podvodu, shled"ÍI prav'llěpochy'beným. 

r Čís. 919. 

Četnictvo jest i v republice ČeSkoslovenské osobou 
ve smysln § 68 tr. zák. "vrchn'Ostenskou 

{Rozh. ze dne 7. září 1922, Kr II 331i21.) 

Ne j v Y š 'Š f 's o II d jako s'oud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžal~v,:ného d?, rozsudku ~rai~ké":o sou~u v Jihl~vě, ze 
dne 8. dubna 1921, i}mz bY':.stezov".tel ~znan, V,l~nym Z10clllem ,vereJne,ho 
násilí dle § p9 tr. zak.; zlocknem verel~leho nasilI dl.e ,§ 81, tr. zak. 'a, pre
,stupkY ,dle ~ 468 tL zak. a " 312 tr. zak. - m1mo Jme z techto 

důvodů': 

K opodstatnění důvodu zmatečnosti čís. 9 a) S 281 tr. ř. uvádí 
zmateční stížnost v podstatě, že vzhledem ku změněným politickým po
merům nepožívá četnictvo ochrany dle § 68 tr. zák. Do státního převratu 
byl prý právní stav ("n že svrchovanou' moc vliiclní představoval císař 
a že z výsostného práva jeho odvozovali pa-k podřízení orgánové státu 
svou vládní moc. Ochrana poskytovaná nejvyšší osobě státu přenášela 
se postupně na všechny po.dřízené orgány státu, jakožto orgány císaře, 
Státním převratem nastala prý v těchto pomerech podstatná změna. Od
straněním monarchistického režimu byl prý odstraněn i onen zdroj, z ne
hc-ž státní .orgánové odvozovali SV'DU moc a též svou zákonnou ochtanu. 
Stížnost je bezdůvodna. Stačí v prvé řaděpollkázati k zákonu ze dne 
28, října 1918, čís, 11 sb, z. a n. o zřízení samostatného státu Cesko
slovenského, v němž je stanoveno, že veškeré dosavadní zemské a 'říšské 
zákony zústúvaiÍ prozatím v platnosti. ,Tímto ustanovením je zachována 
právní sCllvislost- mezi právním stavem dřívějším a nynějším, a byla 
v důsledcích prohlášené zatímné další platnosti dosavadních zákonů a 
nařízení zachována i souvislost veřejné správy a úřadů i zřízenců k jich 
obstarávání povolaných. Nehledíc 'k lomu byl, pokud jde O' četnictvo, 
vydán zákon ze dne 14. dubna 1920, čís, 299 sb. z. a n., 'jenž ve svých 
ustanoveních zdůrazůuje způsobem nepochybným povahu četnictva ia
kožto vrchnostenského úřadu'. V § 2 se označuje četnictvo za orgán po
litické správy státní. V § 3, odstavec druhý, se praví, že organisace čet
nictva musí se shodovati ;s organisací o s I a t n í ch ú řad ů. Dle § 7 
je politický úřad prvé stolice představeným úřadem pro četnictvo.. Podle 
§ 13 má četník službu konající zákonem stanovená práva stráže civilní 

. i vojenské a v § 15 se vyslovuje, že, zakročuje-li četník ve své službě 
proti někomu, je každý, i csoby vojenské, povinen jeho vyzvání upo
slechnouti, může si však p<lt!}m do.'jednání četníkova stěžovati. Vůči těmto 
již zákonodárným sborem republiky Ceskóslovenské vydaným zákon
ným předpisům rozplývají se veškeré p'ochybnosti zmateční stížnosti 
v nivec. Za tehoto stavu věci, jakož i vzhledem k mezím, v nichŽ zma
teČní stížnost smí se pohybovati, netřeba se obírati otázkou nedostatečné 
právní ochrany hlavy našeho státu, presidenta republiky. 

Čís; 920. 

Zákon ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák., o ochraně známek. 
Při známkách kombln,,~aný;:;\J přicháZí v úvahu celkový dojem známky, 

při čemž jest po případě přihlédnOUti I k součástkám výpravy zbožl, jež 
známkou chráněny nejsoll. " 

oCR:<lzh, ze dn",l!. září 1922, Kr I 1152121.) , 
Trestnl rozhodnuti. IV, 
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N e j v y Š š í s O li d jako souJ zrušovací zavrhl po úsinÍm líčení 
teční stížnost soukromé žalobkyně, prot. firmy Jan B. do rozsudku 
skéh~ souou: v Chebu ze dne 23. září 1921, jímž byli obžalovaní Israel 
a Vde,;, O. podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni z obžaloby pr'O přečin §§ 
a 25 zakona""--mtc-6:-tetrrm-IS90-c:Th-~za'k --ml' ,," -' 't' 'b't -----• ,. 1.7 1. " mo Jme z ec o 

duvodu: 

Dovolávaného důvodu zmatečnosti čís. 9 a) §u 281 tr. ř. tu není N , 
lézac,í ~oud dle o~ů.vod'l1ění r?zsudku .nemohl na pOdkladě svého vl~s'tního ' 
s,ezna~l a s!ov".,an} o.ba~u vy;-obku f~nny B. s obalem firmy G. dospěti 
k, p~nemu presvedcem, ze obzalovany se do'pustil za vlnu mu kladenéh 
preClllll' zasáhnutí ve chráněná známková práva soukromé, O 
poněvadž obal, firmou O. používaný, liší se tak o·d základu od w.amek. 
pro firmu B. chráněných, že ani obyčejný kupitel nemusí po 
sou~u nalézacího vynakládati zvláštní pozornost, by rozdíly ZPOZ{)f'n,vol 
Nalezací soud na ,jo na dolíčenou 10ihoto -svého 
vypočítává jednotlivé rozdíly ve výpravě lahví, ve kterých 
fIrmy svůj výrobek uvádějí do oběhu, a jež opatřeny jsou známkami 
P!O- strany chráněnými, a pf·aví na k:onec, že, přihUží-li se ke všen~ 
temto okol'nostema uváží-li se dále, že láhev jako takcvá chráněna není 
a ,~e ji, tedy možno volně koupiti, plyne z toho, že obal, firmou G. P()~ 
U'ZlV~?y, Jak ,v JednotlIvostech tak i co do celkového dojmu, tak cd základu' 
se lISl o-d znamek fIrmou B. používaných a pro ni chráněných, že i oby
čejný kupitel, aniž je mu vynakládati zvláštní poz<jnost, může a 
te,nto rozdíl zpozorovati. Nalézací soud tedy správně zaujímá. stanovisko 
zakom, dle něhož trestnost jednání, označených v § 23 zákona z r. 1890 
o ochraně známek, to jest vědomé uvádění do obchodu a chování na 
prodej zboží, bezprávně označeného známkou, jíž používati je výlučně 
opr~ vněn někdo jiný, a vědomé padělání známky k tomuto účeln není vy
lo;uceno tím, že známka, jméno, firma, znak neb obchodní pojmenování. 
zav~du,' repro~ukovány byly se změnami tak nepatrnými nebo tak nec 
Jasne, ,ze rozdIl mohl by býti obyčejným lmpitélem do,tyčného zbOží zpo
zorovan Jen vYnaložením obzvláštní pozornosti. 

Zmateční stížnost vytýká rozsudku s hlediska čís. 9 lit. a) §u281 tr ř 
ž~ pr~vě vytčeným stanoviskem ,zákona řídí se jen zdánlivě, v pf'a~dě 
vsak ze ho nedbá a' že ke svým skutkovým předpokladům dospívá cestou 
o~chylující se od cesty, dané so'udu správným pojetím právním. Tut~ 
vytku nelze uznati za oprávněnu. Dlužno předeslati, že předpOklady roz
sudku soudu nalézacího o způsobilosti vytýkaného označení pokud se 
týče zboží, ošáliti i kupce, spadají v obor zjištění skutkových, vyhraze
ných soudu nalézacímu a nepodléhajících přezkoumání soudem zrušo
vacím ~§§ 258, 288 č. 3 tr. n, že však -předpokladem této 'nenaříkatelnosti 
dotyčných zjištění soudu nalézacího je, že k nim dospěl stavě se na 
spr,ávné hlediskopráv~. Pokud tedy nalézací 'sond .zjistil 'ZPůsobem, po 
strance formální nénaříkatelným,. v čem spočívázňámka té které ze stran 
jak. bylo označováno a vypraveno zboží jt,jí, v čem spočívají shody', ~ 
v cem rozdíly výpravy obOjího zboží, nemůžearci!: jeho· výrok býti brán 
v odpor. V otázcešálivosti napadené výpravy, zaměnitelnosti zevní vý
pravy toho kterého- zboží se zbožím opatřeným chráněnou známko'u, není 

;,. k y<"rok soudu nalézaciho ryzím zjištěním skutkovým, ~ýb:~ž, na určí
vsa k' I ostech skutkových spočívaiícím úsudkem, vychazeJlclm spolu 
ty'·ch o on" db' t' d ' d , 'ho pojetí pojmu šálivosti, a muze mu te y Y I o por ovane- 0-

praV11l , e toto právní hledisko, jakožto důležitá složka úsudku soudu 
~~fé~;;'iHI~W' z ovsem- pak i výrok sám, jsou pocbybeny. To by~o ,tře?! 

;. .... adž obžaiovaný staví se- ve svém ndvodu na zmateCTll st~z-
uvest1 ponev k d )' 'h "I' t' . ' tanovisko nenaříkatelnosti výr o 'U' sou u na ezaCI o o sa lVOS I 
nost na s , . b" 'd'l' d d . , k a výpravy, v nichž obžalovan.l svoJe z ,OZl uva, e 1 . o ,pr,? ,ele; 
zna;" ;y, J'iž právní hledisko jež po zakanu dluzno zauJlmatI pn resem 
Z11l111ene ' b h d b 'I ~ t t d t" 'zk šálivosti, vychází z potřeby o c o u, y ,;,y ucnos a e y e~ 
ota y pra'va na užívání známky nebyla omezovana pouze na takova 
ochrana , " , k ". , k'" b' by ~vněná napodo-bení chranene znali Y, lez se s Ul rYlI, ny rz, . 
n:opr~ěna byla také při reprodukci, obsahující změny a rozdí~y protI 
pnpus chra'něné' arci jen po jistou hranici, jež sahá tak daleko, Jako ne-
znamce' , " " " d .. 'k 
bezpečí, že 'kupující označení pozm;,nene ~tme111 ~al ~a a~ou lIm !nn.m 

li 

chráněnou, poněvadž prakticky zmenakne~ a tak ba,~ ~, k~ oz:alcen~ ne-
lávalo již stejného účinku' chara tensace z OZl, Ja e o- Y o ~ oS,a

~yvo známkou samou. Při tom však zákon nechce v této ochrane prav 
zen?t 1e známky jíti tak daleko, že by vůbec nepřikládal váhy stu?"i 
;:i~:nosti při výběru zboží na ~traně, kup~jící??: li~~dě k, praktI~kyn; 
potřebám obchodu, pře~stavuj~, Sl tot2Z neJcasteJSl pn~ad, ~e o.bycem~ 
kupující kupuje po pametI, v mz utkvely mu c?)arak

lk
tef1:t

h
,cke

d 
~naky b(Z~, 

., p' ři známce 'Obrazové nebo kombmovane ce ove o újmu z OZl, 
Jmena Od' b" ., by 
chráněnou známkou opatřeného, nemaje po ruce puvo Ul. z OZl, Jez V •• 

srov'llati mohl se zbožím, jemu nabízeným, a že proto mUSIl by ,;,ynal?~ltl 
kromobyčejno-u poz·ornost, aby po případě o,bjev!l rozdíly m,~zI z~ozlm, 
opatřeným chráněnou známkou, a mezi nablzenym mu: zbozlm r:~V?plt 
'iného zvláště nemá-li předem příčiny k neduvěře v pravost, zbo~1. ~.a~ 
kové ~imořádné pazomasti na straně kupujícího zákon nevyzaduJe; ~l~l! 
měřítkem šálivosti a zaměnitelnosti obojího O'značení zrakový dojem, JeJz 
označeni zboží vyve-Iává v obyčejném kupujícím dotyčného zb.~Ží, pokud 
kupuje podle známky, pří obyčejné jeho pO'liornostl. Shora, JlZ se bylO 
'toho dotčeno že se předpokládá, že kupujícímu zustal v pametI pouze cel
kový dojem' známky, pokud se týče zboží. známkou Dpa třeného. J:lež 
i zboží, jemu nabízené, pÚ'sobí na .kupujícího předem dojmem celkovym. 
Není-Ii tento celkocvÝ dojem zboŽÍ' nabízenéhD tak r020dílným od celko
mého dojmu 20námky chráněné, aby mohl býti obyčejným kupujícím zboží 
již za použití obyčejné pozornosti rozeznán, dlužno shledatJ, že bylo, za
saženo do výlučných práv na chráněnou známku. Nesejde tedy na sho
dách ba ani na rozdílnostech v detailu, rozhoduje celkový dojem, jenž 
pro ~eskupení součástek známky může se shodovati přes jednotlivé roz~ 
dílnosti, jako naopak může býti ruzný přes jednotlivé shody. Celkovy 
dojem jest oku a paměti kupuiícího prc:středkován n~jen,známkou,: neJ
užším slova smyslu, nýbrž hlavně zpuso·bem, kterym Jl na ZbOZl bylo 
použito a jak zboží bylo za použití jejího vyprave,no; může proto na.opaJ; 
stejný celkový dojem býti 'vyvólán zase i způsobem ?b:,l'; an,:bOJmake 
úpravy zboží. Zdali pro celkový dojem známky .chranene a mknmlllc
vaného označení' zboží a tudíž pro otázku zaměnitelnosti obojího zboží ie 
rozhDdno barevné provedení obrazu, jest otázkou případu. Při známce, 
záležející ve složitější výpravě Dbrazcové, bude pro kupujícího tím více 

25' 



sl1lěrodatna SPÍŠe kresba, dOjem figLurativní, než barva jejího nrn,,,,ó, 
POněvadž bývá zvykem, užívat[ známky v různých barvách 
čenou různÝch jakostí zboží, pročež kupující namnoze nebude naklon, 
barvu obrazce pokládati za znak. rozlišující. pro dOjem celkový 
zejí v úvahu-rake soucastky iliožl,-jeŽ zná·llÍkou chráněny nejsou, 
padě ani chráněny býti nemohou, zejména tedy způso'b, forma a 
obalu. Záleží tudíž i zde pro otázku šálivosti (zaměnitetnosti) na 
v jaké, třeba nechráněná, součást výpravy zboží splSTvá s 
známkou samou v jeden celek, jehož dojem je význačný pro zboží 
kou chráněné, a jenž může tedy též zejména býti vyvolán, zesílen'l-Ii i 

daná podobnost označení zboží jiného použitím stejné neblcofO~~b~'~~~~;'rIZ~ 
o sobě nechráněné součásti výpravy zboží. Při známkách k 
pak dlužno zvláště ještě uvážiti, zda a která z obeu součástí, 
obraz, převládá v dojmu a v paměti pozorovatelově, hledě spolu ke 
šenosti, že někdy kupující dávají se vésti s'Díše figurativní než 
stránkou známky, jindy - dle povahy případu - součást slovní za 
hodující pokládajíce. Přezkoumává-li se rozsudek s hledisek, tuto 
čených, dlužno uznati, že jim bYl práv. Rozsudek přihlíží k tomu, že 
jedná o ,tak zvahon známku, kombinovan'Ou, v níž část je vYjádřena 
slovech, část v obrazech; konstatuje znění slovních známek obou . 
zevrubně obirá se otázkou, mŮ'že-H nas.tati záměna' při' obYčejné 
nosti obyčejného kupujícího. Ro.zsudek vytýká celou řadu nn,1d"tn"~' 
rozdílů obou známek Jak v části slovní, tak i obrazové: Na zn,amc, 
kroméhci žalobce jest označen výrobek této firmy: "Original 
Bitter«, kdežto výrobek obžalovaných na jejich známce slovy: "SI)eziri 
Karlsbader Bitter-Perle«. Této slovní· částiznárJ.;k obou stran jest 
lečné p o u z e slůvko "Bitter«, jehož použití obžalovanými nelze 
vytÝkati jako napodobení, poněvadž vyjadřuje základní vlastnost 
Výrobku, a jehož jako názvu všeobecného, volně se užívá při ro:zlié:n)'i'cli 
nápojích, jako "kmínka«, "balsám« a podobné. Ještě nápadnější je 
obou známek v části obrazové. Uprostřed láhve soukromého žalobce 
vY'Obrazen pohár, jenž bYl volen patrně proto, poněvadž' slůvko tov 
mecké řeči' »Becher« kryje se 5' příjmením výrobcovým;' na témže 
láhve Obžalovaných nalézá se naproti tomu' nápadné a do očí bijící 
obrazení pečeti s 'Dočátečnými písmena mi obžalovaného Israele O.: "J. 
Rozsudek při ře'š'ení otázky, jsou-li si známky šálivě POdobny, n>:hl"" 

dokonce ke vzhledu láhve - třebaže t'ato jest nechranitelnou ")IlC:lsr 
pravy zboží - pokud ovšem vzhled jeH splývá s o'chrannou Z!lldJLlKUU. 

V jeden celek, jehož dojem je charakteristický pro zboží známkou 
něné a zjišfuie, že na zadní straně láhve soukromého žalobce jest ve 
nápadné vyobrazení Becherova poháru s letopočtem 1807, jenž značí 
kdy byla firma Be.cherova založena, kdežto, zadní strana láhve 
vanÝch jest prázdná. Rozsudek správně pOužil ustanovení §§ 
známkového zákona, vzal v úvahu netoliko abstraktní, nýbrž i Imnln'elrlí 
zPůsobilost záměny, obíral se 'Otázkou šálivosti známky, 'a že 
známka so<ukroméh~žalobce od známky Obžalovaných I i š í z PŮ s 
bem, jejž poznati může také 'ObYčejný kupující př 
ob y č. e j n é p o z o r n o sti, a nikoliv pouze odborník a při tom 
V úvanucelko:"ý dOjem známky na obyčejného kup 

. c í h o: Rf čí otázku z'lměnitelnosti obciího ozn'lČ'ení a šálivosti ozna,čerlí, 
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.'. úhlem celk(wého dojmu známky 
,r~~~~~11;0:lb~,;žalovanp:ni, P?d tOl~~~~ pozornosti, hledí ke způsobu je
:~ kUPU)IClho pn o ': 'edná o známku tak zvano'u kom

a přihlíží k ton;u, ze ,se J d 'el těchto právně závažných ;;:A.nrovea'"p'Honěvadž nalézaCl :~UQ s~, rt,t dotyčný výrok, nebot jest 
' ud nemuze zrnem I . 3 t ' ) 

zrušovacl ,s9,. I' acího sowdu (§§ 258, 288 čís. r. r.. skutkové z)lstem na ez 

Čís. 921. 

o b "1' "stoly pouze I. zv, empirické. )"rr.váděllím důkazu lze na Y 1 ]1 (§ , ) 
. I' hodnocení průvodu' 258 Ir .. r .. 'n,,~h," soudu u vo nem 

(Rozh. ze dne 14. září 1922, Kr I 836/21.) 

, , " ''lIm soud zrušovací vyhověl po úst~ím líčení 
j v Y s S 1 sn u ,d! zas!upi(elstvído rozsudku kraJskeho :~udu 

,iTl~lteIOlJ' stížnostI s!atmho 1921 'ímž byli obža].ovaní podle § 259 CI~. 3 
ze dne 9. cervna , 'll "n dle ,OR 105 a 197 199 a) tr. zak., 
,. obžaloby pro z OCl Y ~~ , řl d' Kr' 

sproštem. z ' k řikázal věc krajskémn soudu v. rl', C\ .. ,,-
napadeny rozsud~ ,a p. hodnutí a uvedl ve všeohecne castl k novémn prolednam a 10Z .. 

důvodů: 

• dk omezují se výhradně na důvody napadeneho, ro:su u, 'za základ obžalobě, 
zd'a prokázán sk~tkkOIVY ddej~~o~~~~~~u zda svědecká vý-

, tento u o, je !ll .:, dk ,. 'est '~','r<,ii řl-a v němž spatřuje rozsudek jedlneho s,:e'h a ~n6~ža_ 
' -' . základ výroku odsnzujlcl o o a věrohodná, by m?h:a ,slou~I~I~arozsudkU v ro;hodných bodech s vý

jichž zodpoVldam Jes, , Při tom vyslovuie se v roz
svědka ti-a v diametralmJ? rbo!Plorua'nv' ch mohlo dOjíti jen tehdy, 
, 'by k odsouzem o za ov . o , 'ď 

nazor, ze . ~ t" závad a rozporu, vypove 
tu byla výpověď veskfz~ jaSra'k~~~~~ pochybnost a každou ne-

'l1ed'vojsmYSllla, která by vy ucova a :' hodná V rozsudkových dů
iHstc,tu, jinými sl?vy VÝPoVě~k~ap'ro:~~t;č~~Sti a ~k(}lnosti, v ro~sudkU 

se pravI" ze. sl~e ne, ere řl-a odporují, že však naprol! tomu 
iednoltlivě uvedene~ udaje s~e~ka t' : sudku rovněž jednotlivě zazna-

'7.;;vaólné skutecnostl a o onosl,v oz, 'd'. ro zodpovídání se 
cg~~~~g:;'a svědčí protI důkaz~í m.?d~1 je~o ,~~P~::d~: čfnu nelze přikládati 
';e takže prý vypove Ikl; l~e 'd' n' tak aby na iejím zá-

. , , pro soudenvs e presve ce 1, ,C • C lý 
zdrOje poznac;. , ' .. ., 'd k řl b'li pokládán za zjisteny. e 

,:';';klo,ňř mohl stav VěCI, lak jej hCI ~ve te k' "" Knou ze tří různých možnostl, 
je prý vúbec nev7Jasnend a zeh z~ vůbec přijíti v úVél-hu, nelze 
mínění nalézazclho s(}u u n;o o 'ala 'akoukoli pochyb
s apodiktickou jistoti1u, kt'::8 by VYI~~f~rý ~jcud nabýti plného ~i;~~'~~;"~~l~těchto vý0edk~ průvo~n~ho tZa~~~~t~tížnost s'tátního zastupitel' 

o VIne obzalovanyc. ~ ~ II vyslovenému v rozsudku, 
v právu již potud, p(}~t~d. prot t naz~fe;á by vylučovala jakoukoli 

Z~ť •• ';·~~:~~;~n:ž;:e:t.naprosté, apodlktlc e J;Sb o y'do íc' nelze dosažitelnou, že je 
g" prováděním důkazu vu ec s 1 oký ~tupeň pravděpodoli

pouze jistota empirická (juristická), t. j. tak vys 



nO~,ti, žc by bylo protismysln' m k' . 
po~~mati za prokázané skutel ,,?O lad~Í1 za prokázaný opak, neb ' 
vaJl s největší dávkou pravděnOosdtr'bkter~ z provedených důkazů o " 
povšech' 'tk p o nostr Nemén- d' na vy a zmateční slížno t' _. ' e o uvodněna jest ' 

, snaha, vysvětliti různé okol ' . s I, ~e se v rozsudkn opětovně nn"o;~.," 
teční stížnostt~f.GllGGHGSti:cl ~>:!evy: ~"-s.vědčující dle názoru 
v rozsudkových důvodech . ce eyypovccl! H-ovy jakýmsi' '"',',',"-, 
výsledkům jistých důkaz' z pravIdla al11 neobjasněným způsobem k 
k:~d_á se_ v rozsudku dŮS~d~eě zam~;~čníd s~žn~sti jednotlivě uveden~ch de;_to 
pn c~T?z ponechává Se stranou m "ra ne ;yz~~m obžalovanÝm Příznivr!~ 
mluvlcl pro věrohodnost svědeck' oz~ost,}e pnpouštějí také výklad jin J:', 

K:onečně stížnost rovn" _ e
b 

vypovedt H-ovy. y, 
v fa dk ez vse,o ecně a to ~t ~ 

~~~VZ;StOIUu~uu SSi~~í ~;~~iěj~i:~:~d~~;ti s~'~~~~ao~rkt;:rd~~ _n~;~~~\~~z~: 
e lije a neoduvodň ., v, v a, ze se vsak v n" . 

ho?nosti a že se v roz~Je, pro c sk~tee~osti ty mluví proti jeh cm" ne-
pr~~od~íhO řízení, v nich~~~ě~~~:~h,a;aJl ~euváženými četné V~S~d~o; 
sve! em a Jež nasvědčují jich věroh ,u aJe -ovy nacházejí oporu a v -
tr. r.,rozhoduje soud o otázce dl' odn?st!. Je sIce pravda, že dle § 2rS 
prokazanou nikoli dle 'k' uzno-1I lu kterou skutečnost pokl'd t· 
v I 'h' za onných pravidel . d a a I za 

o ne o p!esvděčení. Než dle téhož u t P;UV? níc~, nýbrž jelI dle 
~ou~u, pruvodní prostředk ' __ '; _,s .~nove~1 zakonneho je povinn ' 
Jak Jednotlivě tak v iich v~třV, pncme

l 
JIch verohodllosti a důkazní O,~h 

0':0 přesvědčení pak má' si mS'~~~vIS.Ost!, pečliv,ě !l svědomitě zkoum~tr 
~;b~~ ~ t~~t~~:;é n;~~~n~sC:~ které ~~I~~~~~~n::e~~~~tt~b:l~~~!~rr: 
'Y:,de?í zá_kladní zásady trestní~(} byly ~rotl ~čm,u. Jde tu o důsledné pr:~ 
uradum, cmnÝm v -rl 'z' en' t . nzem, vytcene v § 3 {ř dle 'V -_ 'h 1 om Je na ok I' .., mz vsem 
nene o a k jeho Obhájení b ,'., ,() nosÍ!, sloužící usvědčení, . 
~ás~dě !:~~tního řádu a z 'ní ~a;~I~~!e,1 ,se stejnou .pečlivostí. Této stě~~~~í 
r. r. pncl se P(}stup nalézacího JI~I povmnost! sO'u'du, vytčené v § 258 
R~z~I>d~~ nelze u~etřiti výtky ji ~?U ~ ve směrec~ sllora naz'načenÝch 
I;<;m stlzností, které ospravedlnt e Je nostwnnosh, vytýkané mu zma~ 
JIC! arci mvněž veškere' 'rl' . tll nelze am s hlediska zásady ovl'd 
je t ' d zem restní ' t t" ' a fl-

• S Vz y stanovisko, příznivější oh'ai ze ? IZ v pochybnostech "aujati 
SIce ,~elý stav věcí jako nev '., :- ,0van:l11u. V rozsudku označen 'e 
~:~I!~ ~mate5,ní ~tížn~st, právlj~~~n:~n;I~~~tk, to :avinH, ,jak případ~ě 
nal' ,Jen pnmYI11 dusledkem tohoto od 'kf pos up nalezacího soudu 

.§~uli~~I~h:~~e~~ůŽ~t~~:~uj~e~a~j:d~~~Ii~d~,ci~~é~~C~j~~t~~éá~ :~~~~i 
~ , r. r., Jak zmateční slížn " .:c Jej zmatečným dle čís 5 

rozsudkového zjišťování a POjícíO~~ ~ozeblr~Jlc postupně jednGtlivé body 
v~dy pak dotýkají se vesměs skute _ mm, uvahy, právem vytýká Tyto 

rre~~~~ P~t~:~~~u~eoní otázk( kte~ou ~~~t~al~~e:;í ~~~o~Či::;íti ro;hodný 
svědka M'l I' zhodnutI celého případu t t" , I '! rozsudku lOS ava Ii"a. ' o IZ otazky verohodnosti 

Čís. 922, 

Zpronevěra v lÍřaď '.'4t, 
vyloučena možnostI' okea CI'iPtOédV?d? Skntková 
. 'mz ' nahrady. 

podstata zpronevěry není-

ustanovení§ 262 tr. ř. neplatí v řízení porotním, Otázka hlavní musí 
se vždy i co do právního p<JSou"euí přimýkati k obžalobě. Soudn jest 
však volno dáti porotcům otázku eventuální, byly-li tvrzeny, po případě 
již ve spise obžalovacím, okolnosti, jež by svědčily o tom, že jde o jiný 
trestní. čin, jeuž není trestnějším, než trestný čin, uvedený v obžalobě. 

(Rozh. ze dne 15. září 1!}Z2, Kr I 1276/21.) 

Ne j v y š,š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti o,bžalov'aného do rozsudku porotního soudu v Chebu ze 
d!1e 2. listopadu 1921, jimž byl stěžovatel uznán vinným zločinem zprone
věry v úřadě podle § 181 tr. zák, zrušil' napadenÝ rozsudek a vrát\! věc 
krajskému jako porotnímu soudu v Cl>ebu, by ji wovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmate6nO'sti čís. S a 6 §'344 tr. ř. 
PrvÝ důvod zmatečnosti spatřuje stěžovatel v tom, že porotní soud za
mítl o' hájCův návrh, ",by slyšen byl jako svědek Josef S, o tom, že je již 
po léta v poměru velmi přátelském k obžalovanému, že byl ochoten kdy
koli obžalovanému vypomoci a k jeho žádosti po·skytnouti mu podporu 
nebo půjčku 'a žóe o své újmě dal manželce obžalovaného 1000 K, jakmile 
se dozvědělo jednéní obžalovaného. Zmateční stížn{)st dovo2)uje, že vý
sledek toho'to důkazu byl by býval závažným jak pro objektivní, tak i pro 
subjektivní skutkovc'u podstatu zpronevěry. Stížnost jo na omylu, tvrdí-li 
že skutková podstata zpronevěry je objektivně vyloučena možností okam
žité náhrady, tedy i tím, že pachatel je s to, opatřiti si kdykoliv prostředky 
k náhra.dě <Id třetí osoby, jakož i, tvrdí-li, že tato možnost vylučuje po 
subjektivní stránce zlý úmysl, pc"jmem zPcO'I1evěry vyhledávaný. Pojem 
zpronevěry nepožaduje po stránce objektivní než bezprávné zadržení neb 
osvojení si věci svěřené, a po stránce subjektivní než vědomí pachatele, 
že jednal bezprávně. Obžalovaný výslov'ně doznal, že věděl, že jedná 

. bezprávně, vyžaduje si vkladní listy, vybíraje peníze a spotřebuie je pro 
sebe, jakož i že věděl, že není oprávněn, aby tak učinil. Dalšího zlého 
úmyslu _ jakého stížnost ostatně alti nenaznačuje - skutková podstata 
zpronevěry nevyhledává; zejména úmyslu 'pachatelova, způsobiti trvalou 
škodu nebo opatřiti si neoprávněný užiioíek, takže je lhostejno, mohl-li 
o.bžalovaný zpronevěřené peníze kdykoliv ihned nahraditi. Ostatně vš'ak 
obžalovaný ani sám netvrdil, že. peníze měl k okamžité disposici. Svědek 
S. by mu byl mohlpotvrďiti pouze, že by mu byl peníze poskytl, záviselo 
to proto teprve od rozhodnutí S-ova a jeho dobré vůle, zdali žádané pe
níze by obžalovanému poskytl čili nic. Nedisponoval tedy obžalovaný 
peněZi k nahrádě zpronevěřených obnosů potřebnými, nýbrž osoba třetí, 
od jejíž libovůlte záviselo, zda penize obžalova:némn dá čili nic. Jest proto 
j'ž z toho důvodu nabídnutý důkaz bezvýznamným a byl proto právem 
zamítnut. Co se týče důvodu zmatečnosti dle§ 344 čís. 6 tr. ř. nelze zma
teční stížn<Isti přisvědčiti,'pokud tvrdí, že pomtní soud měl již při kladení 
otázky hlavní podle § 262 tr. ř. dáti výraz okolnostem, v hlavním přelí
čení na jevo vyšlým a skutkovo'u podstatu podvodu odilvodňujícím, tím 
způsobem, že měla býti dána toliko jediná o,tázka hlav"!1í znějící na zločin 
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podvodu. Stěžovatel přehlíží, že ustanovení § 318 tL ř. jest 
Specielním, pl'atícím pro řízení před soudy porotními, kdežto ustanov"" 
§ 262 tr. ř. jest obsaženo v XVIII. hlavě tr. ř. a mllže podle §. 
platiti jenom potud, pokud ve hlavě XIX není ustanoveno něco ZVI;íštnil" 
Zvláštní ustanovení jest Drávě 'L~-3Ja-t~-ř~Nesprávnosti názo;rusti,~;; 
vatelova nasvědčuje také stylisace § 318 tr. ř., a §. 262 tL ř., neb § 
tr. ř. má podstatně stejné znění s druhým odstavcem čís. 2 § 207 tl' 
jenž jedná o obsahu obžaloby, takže již takto na jevo jde souvislost 
hlavní s obsahem o·bžalovacího spisu. Předmětem otázky hlavní . 
§. 318 tr. ř.čin trestný, na kterém zakl~d.r se obžaloba, t. j. spis 
vací, který dle § 207 tr. ř. neuplatň'uje Pouze trestnost určitého sku/k:O'véhi 
děje (§ 207 čís. I), nýbrž. uplatňUje též určitý právní názor tím, že 
veškeré zákonné známky trestného činu, zákonné jeho pojmenování 
ona místa zákona trestního, jichž použití se navrhuje (§ 207 čís. 2 a 3 
ř.). Důsledkem zásady obžalovací jest, že celý tento obsah ObžalOby 
býti vyřízen a' že tedy výrokem POIOtCÚ a na něm se zakládajícím 
sudkem soudním musí býti rozhodnuto o tom, je-Ii Obžalovaný 
trestnÝm činem, jejž mu· přičítá obžaloba. Z· toho vyplÝVá, že 
hlavní nemúže býti dána jinak, než podle obžaloby, že otázka hlavní 
souhlasiti s tvrzením obžaloby, jak co do konkretního skutkového 
tak co do zákonných známek trestného činu. Možnost, aby _ obdoibrtě 
jak činí nalézací soud vedle ustanovení §§262, 267 tr. ř. _ př[ pr:ivJlím 
hod'notění :skutkového děje uplatnili právní názor, odlišný od 
názoru, jenž vyjádřén je v obžalobě, poskytuje se porotcům 
tr. ř. namačenou; domnívá-li se tedy porotní soud, že skutek 
je jiným činem trestným, než za jaký jej' pokl:'tdá obžaloba, sluší 
otázku eventuelní. Obžaloba zněla na zločin zpronevěry ~řadě dle § 
tr. zák.; poněvadž tedy hlavní otázka musí se krýti jak co do Pt"drně!u, 
t'Ok i oh~ahu se spisem obžalovacím t. j. musí. zníti nejen na týž čin, 
i též na tutéž kvalifikaci, jaká jest obsa'žen~ ve spise obžalovacím, 
porotním sou'dem dána správuě hlavní otázka na zločin zprorlevěr" ' •. 
v úřadě 'a nikoli na zločin podvodu, neb vyhovovala tak úplně znění oDza_ ••• 
lovacího spisu. Může tedy při rozhodování " zmatečnosti podte 
§ 344 tl'. ř. iiti jel1!om o to, měla-tj vedle uvedené otázky hlavní poruce""" 
dána býti i eventuální otázka na zločin podvodu. Podle poslední 
§ 320 tr. ř. jest dáti POrotcům eventuální otázku, jestHže byly tVlrzenv 
skutečnosti, které předpOkládajíc jejich prav·divost, {)důvodňují podř;ldě:hí. 
trestného jednání, z něho·ž je obžalovaný vinen, pod jiný trestní zákon, 
který není přísnější než onen v obžalovacím spise uvedený. Úkol, který 
jest tímto z:'1konným ustanovením vložen na poro/hí soud, vyvěrá právě 
z poměrn ustanovení § 318 tr. ř. a § 262 tr. ř. Dle §i 262 tr. ř. j'est povin". 
'llosti nalézacího soudu čin, pro nějž obžaloba vznesena, zko.umati podle 
veškerých jej provázejících okolností a se všech stavem věci se podá
vajících hledisek. Tutéž povinnost má. soudce v řízení porotním; jsa _ 
jak shora uvedeno - vázán z d·';vodů proc·esuálních, zažalovaný čin po-' 
rotcům ke zodpovědění přivésti v tom právnickém utváření, které mu 
přikládá obžaloba, musí přece, jestliže dle výsledků hlavního přelíčení 
použití jiného právního stanoviska je na snadě, se postarati ° to, aby po
rotcům a soudnímu dvoru porotnímu byla zachována mOžnost podrobiti 
čin obžalovaného posouzení i s tohoto jiného, od obžaloby odchylného 

.. 'h s oudce zhostí právě tím, že dá por{)tců~ 

~t~~:~::C~ěh'dlc'ě';d~;lska. Teto ulo y, 'le. Sdl ~ 320 tr ř V tomto případě porot11l t -' ku eventua nI e ~ .. t ť'v Oe 
c az "' t v "' stížnost právem si na o s ezu] . 

ned~~a! ~v~:~;"~~žalovaného, jakož i svědků P-a a 
;ipf>.dle-.OJ?;Ž~;O:~i:~'~','~ Spl , f "I okresního soudu v roce 1920 
'., obžalovaný j~kO soudm °d~~~ím peněžní knihu tohoto soudu, 

VY1"~'''ofIciálu Antonmu P-;lVi, ~:ti vkladní listy jím jmenované, jeli-
;';>nr;wc!iv:y'lll udání,,!, že 111~ m: aV~e budou vydány: celkem 5 vkladních 

ph líčení je listu za~~t~e~~to vklady pak vyzvedl a peněz pro sehe 
úl1rnem na 26!9 K . ' ise bylo tedy tvrzeno v souhlasu s ostat

Jii v o!;zaIOVa,clm sp _ t' vání že stěžovatel lstivě pře~stíral 
pnpravneh? V!S~:o b- ~u vkladní listy byly vydany, a 

P-ovi soudc~vsky pr,;k hl~v~m llřelíčení bylo pak tvrzeno, že 'fohtol1~nUrozšířením ?bzalob
y 

prá ský příkaz na vydání vkladního listu 
padělal p:sedml ,:y sou Acon~onínu P-ovi, ládal vydání příslušného 

45 h a pre OZIV jej , " . t' neprav-' " 'A t ' P byl jak zml'llenym us mm 
VKI.wu,,""~ listu, dal,:, z~_l n ?~mpís~mným příkazem, posléze uvedeným: 

liU""'u>, tak 1 pa e an
y

, . dal a že pak oMalovany 
uveden a vkl~dní listK fb~i~~~n~(~uv~~m ~mí~ěným okolnostem 
vyzvedl a SI ponec ~·v. 'k d 'de o podvod či o zPro-

·".ryvVal se již obžaloV'ací spis resen~~ ~~~Z)p~~~d~~st klada důraz nikoliv 
v úřadě, a roz\Odl, se pro t'ž~vatel zmocnil ~kladních listů, nýbrž 

podvodné jednání, k erYd'm dse'h
s 

e 'ednání totiž na to že ohžaloval1Ý 
- . výsledek po vo ne 'O j, , b ,. 'i 

konecny 'h I' tO teprve dosáhl úplné mocI nad vy ranymt penez . 
vkladmc IS u d k "ku kdy r.~".HO'W' . I" d ' , obžalovaného o ° amZI , 

spiS, PO,suzu~e c~ e j~ ,~an~, vkladní listy až do okamžiku, 
dostavil k Antomnu P-OV1. se za o~ 1: cházel patrně z úvahy, že prc> 

vkladní listy reahsov~l, jako tC:~~hOd~(}U pouze okolnost, kterou částí 
0.tá2:ku právní kvalifikace cmu jes" '00 škoda přímo způsobena. Lze 

obžalovanéhho tbyl~ ~a~~:~e~~á~~ názor obžalovacíhO' ~pisu j~s! 
ponec a I. z, alt vop stiti že i když se cele jednam 

. nic; tO~lk .v~ak nf ~o' j~~t ~án~ m;žnost, zdůrazniti právě 
ob:,al'Jv,m':llu PosuzuJe J~ .0 cež=l~vaného než učinil spis obžalovací, ~ 
jinou složku tohoto jednam °lbt., v dst"lrání pokud se týče padělám 

'd' hlavní činnost s rve pre, A t 
pokla atl za , . klaclních listů a vzbuzení omylu u n 0-
soudcovského příkazuv?a v.?~a~l \ ak kvalifikovati čin oMalovanéhl) 
nína P-a:. V tomto pr\pade ~~9 lh Pb), d) tr. zák. Byly zde tedy. j!.ž 
jako zlocm podvodu ~l§ ~97, . k Inosti které odfi'VC>dňovaly 1 ll
v obžalovacím ,pisu :ame~ tvrzeny _ °a~ b l~ obsaženo ve spisu obža
naké posouzení trestmho pl'lpadu, nez tj . dl Y " 320 tr vl' přímo povinen 

d ' d ůr poro m e" .. 
lovacím a byl proto sou' ~' k v t 'lní Odůvodnění usnesení, kterým 
dáti žádanou obhájcem ~taz u eve.nv'ua o~. předeslaným úvahám obstáti. 
byl návrh obhájcův za;mtnut, n~mu~e, vu~~ že obžalovaný popřel úmysl 
Pokud porotuí soud sve usnesem °dPlfaodo. -' se obžalovaného samém není 

-h I 'k ďť a že tedy ve zo° 1l0VI am " d d 
ne o co pos o ll, t' '1 "t t' skutkové povahy po vo ll, 
obsaženo tvrzení této. po~.sta Jl.e t~;~1 ~s ~ nepožaduje jako podmínku 
přehlíží porotní soudm dvvur, ze,," , ko'ln~sti dle § 320 tr. ř. rozhodné, 
otázky eventuální, b,::. obzal~van} samo o t kové byly tvrzeny (»sind Tat
tvrdil, nýbrž že staclel kdfz" o~~in~i'~~y a vyskytly-li se okolnost] takové. 
sachen behauptet wor en." , jmy ď 'h jež v podstatě se přimyká 
Další odůvo·dnění porotmho dvoru sou 111 o, 
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odůvodnění spisu obž'a!ovacího, jest vyvráceno úvahami shora llvedenS~mi. 
Podotknouti by bylo ještě, že při dání eventuální otázky ovšem nebude 
porotní soud vázán jenom návrhem obhájcoV:~Tm, nS"brž, poněvadž cven
tuelní otázka jest rovněž otázkou viny, musí položiti otázku tak. by Qbsa-_ 
hnvaIa veŠkB-f.t-l-Bámlo zIočiIILr-lTo"dvoalf,KteDT--p-i-av1( možno snad po. 
kládati na základě okolností pti hlavním přelíčení tvrzených za dokázaný, 
tak jak by naň poukazovaly výsledky hlavního přelíčení, tedy v tomiD 
případě veškeré známky podvodu podle §§ 197. 199 lit. bl, d) a 203 tr. 
zák. Navrhovaná eventuelní otázka jest ku prospěchu obžalovaného, ježto 
zločin, z něhož je viněn, byl spáchán v roce 1920, tedy za platnosti opatřeni 
Stálého výboru ze ,dne 4. srpna 1920, čís. 480 sb. z. a n., které v § 3 
ukládá porotnímusoudu, by porotcům položil otázk,u' podle § 322 tr. ř., 
a tímto způsobem zjistil, zda použíti jest sazby, uvedené v § 1 téhož zá
kona. U zločinu zpronevěry v úřadě nemůže však býti o změně trestní 
sazby vůbec řeči, poněvadž § 1 citovaného opa tření ohledně zpronevěry 
uvádí tonko trestní sazbu § 184 nikoli však také trestní sazby § 182 tr. 
zák. a může tedy obžalovaný. bude-ll zodpovězena toliko otázka even
tuelní na zločin podvodu. po případě dosi'ci nižší trestní sazby, nežli jest 
uvedena v § 182 tr. zák. 

Čís. 923. 

Není třeba. by svěření (§ 183 tr. zák.) stalo se v každém případě Íli'ímo, 
stačí důvěra oprávněného, že pachatel s penězi za něho převzatými naloží 
ve smyslu jeho přání. Zpronevěra spáchaná společníkem na jmění sPoleč_ 
nost!. 

(Rozh. ze dne 16. září 1922, Kr I 730i21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zruŠovací zavrhl po ústníiif! líčení zma
tečuí stížnost obžalovanéhO' AI.fr'eda F -a do r'Ozsudku krajského soudu 
v České Lípě ze dne 18. května 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
zl'Očinem zpronevěry dle §§ 183, 184 věta třetí tr. zák. 

Důvody: 

Proti odsouzení pro zpronevěru namítá stížnost, dovolávajíc se '§ 281 
čís. 9 a) tr. ř., po stránce právní, že jde o pouhý poměr civilně právní, 
ježto stěžovatel vedl obchocl pod vlastním jménem, na totéž jméno konal 
objednávky a obchody a byl oprávněn přijímati peníze a disponovati 
vkladem u poštovní spořitelny, pročež 'nebyly mu prý ani peníze za motor 
poukázané nikÝm »svěřeny«, jak § 183 tr. zák. předpokládá. Než tu sluší 
poukázati na zjištění rozsudku, že stěžovatel vešel s poškozeným Ru
dolfem tl-em v 'Obchodní sPojení za účelem obchodování s elektrickými 
předměty, ovšem pod jménem »Alfr'ed F.« a pod vedením tohoto, při 
čemž však prOVD'Zovací kapitál zjednán byl tl-em zápůjčkou od Benjamina 
~-a, a že každý z těchto tří participovati měl na čistém výnosu 30 proc. 
,šlo tedy ve skutečnosti o obchodní společnost. jejíž obchody vedl na 
spOlečný účet stěžovatel. Peníze, za prodané zboží stržené, byt i dochá
zeIy lla adresu stěžovatele Alfreda F-a. nebýly jeho majetkem. nýbrž 
majetkem všech tří účastníků na společném obchodu', aspoň pokud jde 
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.", .... ěřen·· Neboť § 183 tr. zák. nevyžaduje, by 
o jich POdll, stezova~el: lmI ~;ípad~ 'přímo o,devzdáním z ruky do, ruky, 
svěření st,:lo ~e v v, az ~~" :hn že pach~tel s penězi-, za něho pr~v.za= 
stačí pouha duvera oP~~"i~en:loií Prah} 'nejde již o pouhý poměr clvIlne 
tými. ve smysl,: }eho Pfam ~ . - obchodní společnost došlé. pro sebe 
právní, když stezovat~ ~e?I~e~i;~ředků by iich dle potřeby ihned na
spotřeboval. nemale vas zn:~ržel .a sobě;řivlastnil. Jelikož pak rozsudel~ 
hradil, tedy d ~a sde}loU J? toto spotřebování stržených peněz pro. vla~tl1l 
zjištUJe a o llVO" nUle'l z~ _ onevěřiti ~ pokus stížnosti napadati sprav
účely stalo se . .':: ~n;YS u, J: z~r z rámce uplatňov,"ného zmatečního důvodu 
no st tohoto zlIstem, VY~OCUJ t' " , v jednání stěžovatelově zpronevěru, 
- nelze uznatI ,:,yro ci ~pa r~~~lvědčiti sluší zmateční stížnosti, že by 
právně?ochybenym. v~:~ati r celých bezprávně zadržených,9~20 ,J(č, 
zpronevera ne:nohla se y I ' 'k o Avšak rozsudek nikde UeCInI stezo
ný'brž jen podIlu obou spo eC~I u. lých 9120 K' nýbrž vyslovuje toliko. 
~atele z?dpově?na za .fPf{)~~v~r~ ~~jetek 200 KČ a 2000 Kč převyšující. 
že za~rzc.1 a pnvlastm ~o, e CIZI ~dílu na majetku společnostním, i,:k by 
JeIikoz vyrok ten OdPOVld~~ Jen p·'t' , na oba ostatní členy spo]ecnostI 
připad,:1 dle ,ú:r;Juv

y
;, roz~u em ZJI~e~~e:na ustanovení čl. 107 obchodníh? 

v nejpnZn.1Ve1slm,yn
p

ade ~ bez oh, tom uznati oprávněnou a bylo Jl 
'kana nelze stlZll-ost am ve smeru. _ 

~~oto j~ko. veskrze bezdůvodnou zavrhnoutI. 

Čís. 924. 

(Rozh. ze dne 18. září 1922. Kr II 428;21.) 

. , , , d 'ako soud zrušovaCÍ po ústuím líčení "yhoyěl 

čáS~~~ěv :m~~elč~ °s~.žnoJsti stoáltního zastuPditne~si~í ~~ěf~:s~gJ~ll ~~~~~;~ 
d vo k . kém soudě v omOUCI ze. -, , b 

sou u pn raJ~ . Ad II Š . dle§ 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni z o _ 
byJi obžalovam AlOIS S. a 01 .110 

vo 4 zákona ze dne 17. října 1919, 
žaloby pro přeČIn pletI~hl pod ed:;, ~~;udek ve výroku, jímž byl obža
čís. 568 sb. z. a n., zr,u~I na pa ,en

y 
r ro přečin pletich dle § 11 čís. 4 

lovaný Adolf Š. sprosten 'Z Ob2a~ObY P'e . nyní příslušnému Iichevnímu 
,ich. zák. a přikázal věc,v rozsa u ~U~iI ji zno'vu projednal a rozhodl; 
soudu při okresním, s?ud?, v ~los~~~~íhO zastupítelství, pokud směřovala 
zavrhl však zmateclll sbtI:,nlos 'Alo' S spraštěn z obžaloby pro pře-prati výroku, jímž by1 o zaovar;y 1'8. . 

čin pletich dle § II čís. 4 !leh. zak. • 



Duvody: 

Zmateční stížnost státního zas~up't I t 'd .' .; 
prá~ního důvodu zmatečnosti čís. 9

1 l.§. ~~LrolavalfcI s,e ;Oliko hmotně_ 
zaclho soudu jen potud pokud ob' ~ -, r ~:.:~apada lOzsudek nalé
přečin pletich dle § 11 čÍs 4 záko za °t~m_sp~ostem bylI z obžaloby pro 
ustmlOvení shledává stíž~ost ne na, o I,C ve., . hledIska tohoto zákonného 
nákupu jatečné krávy Adolfem ~~~nrk V~r~k ,sou,dcovský jak ohledně 
pr'Odeje masa z ní vysekaného k n' ' ,ad ?l e ne .n~kupu pokud se týče 
~loiseu: S-em. Zmateční stížno.;t je ~~~~tiO~~ů~~ZI, hmtbo obžalovanýu: a· 
II uplatnovaném Po sk tk '. " '.. ,nena, y! I ne ve smeru 
Š. platil při nák~pu do~č~;~a~~~~~C~ zpstIll~a~zaCí soud, ,že, ob~alovaný 
prod~1 z ní asi 30 kg masa spo.luobža~~~rnému z~ 1 kg ZIve vahy a že 
ktery pak je prodával Po 26 K V d " . , S ov; po 24 K z·a 1 kg, o 
lovaných, byl, hledíc k ,I' d : ob,~' do; kterespada tato činnost oMa
sb. z. a n. a ze dne 25. č~'~v:~ml~23ar!~em ze dne 2. ledna 1920, .Čís. 22 
dobytkem uvolněn a nepodléhal ani' c:s. 415 sb. ,z,, a n. obchod hovětí(l1 
obmezujÍcím předpi'sům jak o tomu b prevod, hovezlho masa do spotřeby 
be'ných hospodářství~ázanému stf ,na prpu pře~,m~tůpotřeby podro
krávy, dále nákup a prodej ma~.a s~~lmu. o~uzuJI.jII se proto koupě 
ceny nebylo při nich .. h __. y o sobe, bez ohledu na placené 
vybo'čovalo z mezí řád~Iéce o nepnpus,tn,éhocnelegálního a· ničeho, coby 
proto ani v nákupu krávyh~n~b~h~:~vanl a clm}o. Je pletichářó;kými. Nelze 
pletich dle §. 11 čís 4 z'k ]' h .~P~ a prooeJI masa spatrovati přečin 
to má. Závadnými 'při j~d~~~íoo~Sare, Ja~ tm:teon! stížnostneprávem za 
vytýká, nákupní cena za krávu á 7~a~van~c. ,Yly Jen, Jak to stížnost též 
zní vysekaného V obo". ' '.' pro ejm cena za Dnech 30 kg masa 
dobytka, po příp~dě P~i J~~kt~~r~ ~;oa:í .stížnost, ~že ob,žalo,:"aní Iiři nákup~ 
úředně ·stanovené, Pro přepl-ácení ce eJl,ma,s: prek:ocovah n.yšší ceny 
dále má býti zcizen, obsahuje .však.z~l~r~ ~arI6u;pred,:,ě~ potřeby,'jenž 
a Pf\) požadování pokud . __:~"" IC ve speclelm normu v § 9, 
ustano'Vení v § 7' citovane'hso

e tYk~e PfJJTlma'll! přemrštěnÝCh cen zvláštní 
.. k'h ~ za ona ·am pak kde s'- .,. 'o od o , nep- e o cinu je stělesn' . .. '. " o.. : o NU'",-ova po stata 

podřaděna jen tomuto ae~~k~~ ie~c!e~~"? trestmm ustanovení,mllžebýti 
~Ýu: je V tomto případě p.řečin ple~i~~ n:umu 

§ uga~?ve~í ~éhož zákona, ia
zada se ke skutkové povaze tohoto d . e CI;", . , okud J~e o § 9, 
byla cena, pr.odávajícím požadova' ehktu v prve ra~e, aby.preplácena 
5e,n~, cena úředně stanovená, poku~a, \ ~:prv~, nep,ozad~J'e-h se ~rčitá 
stem rozsudku ani obsah spisů neskýt~e ,y~e o d~Ykla. Am skutkova zji
pbžalovaný Š. při nákupu kráv ' a ,"-sa po' I·adu pro předpoklad, že 
vanou, kterážto alternativa· dl y ,p:ep~akcel cenu, prodávajícím pOžaďo-

. e znem za ona b .. h' 
v úv.~hu, a ani zmateční stížnost nic pod b 'h Y pne, azela v prvé řadě 
pak, ze stížnost uptatňu' . h ' .. ? n~ o netvrdl. Vzhle·dem k tomu o 
'§ 281 tr. ř.' při 'eh' Je,Jen, ';1Mnepr~vm důvod zmatečnosti čís. 9 a) 
čís. 3 tr. ř.' vázln ~: :::;~~~~m Je zrusovací ~.~u3 vůči předpisu § 288 
tento případ vyloučeno Pro ~,~tav, .. sou~em ,zJlstený, je použiti § 9 na 
teční stížnost, vyslovil ~ástu v~e eJ~n~~l~ v:remem zrušovaCÍm líče.ní zma
jednání obou obžalovaných ~aplň:j' ~almb~rk~ur~tury, názor, že u'vedené 
vahu přímého předražo'Vání dle § ; z~ko Je lIVlll s,!ra,nce skutkovou po
něvadž PO stránce subjektivní ~iny obg~a o~ ~IIlchve, ,ze však proto, po-

. za ovanych neJSou Zjištěny 
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podstatné skutkové okolnosti, nelze zrušovacímu soudu ihned nalézti. u věci 
samé, pročež dllu,žno rozsudek zmateční stížno.stí napadený zrušiti a věc 
odkázati k novému rozhodnuti. Názoru tomu Lzepřisvědčiti jen částečně, 
totiž pouze pokud jde o obžalovan~ho A d o I f a ,Š-a. Byl! A I o i s S. 
žalován nejen pro přečin pletich dle S II čís. 4 lichevního zákona, nýbrž 
i pro přestupek dle § 7 (1) téhož z<'ťkona, a byl napadeným rozsudkem 
v cbou směrech obžaloby sproštěn. V ohlášeni zmateční stížnosti nezmi
ňuje se zmateční stížuost o· přestupku předražování, nýbrž praví pouze: 
»V trestni věci proti Aloisu S·ovi a Adolfu Š-ovL pro přečin pletich ve 
smyslu § 11 čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, čÍs. 568 sb. z. a n. ohlašuji 
... zmateční stížnost ... ". Také v úvodě provedení zmateční stížnosti 
zmiř>uje se státní zastupitelství pouze 00 přečinu pletich dle §, 11 čís. 4 
citovaného zákona a o v provedení stížnosti praví pak výslovně: "Proti 
tomuto rozsudku ohlásil jsem včas zmate čni stížnost, kterou tímto, co 
se týče přečinu pletich, oběma obžalovaným za vinu kladeného, prová
dím ... ". Pokúď jde () přestupek předražováni dle S, 7 (1) lichevního zá
kona, který by~ u obžalovaného Aloisa S-a žalován jako samostatný 
trestnÝ čin, záležející v tom, že v listopadu 1920, využívaje mimořádných 
poměrll, válkou vyvolaných, žádal za předměty po,třeby totiž hovězí 
maso (od Adolfa Š-a koupené) ceny zřejmě přemrštěné a který byl také 
nalézacím soudem jako takový pokládán, nahyl tedy napadený rozsudek 
Ol/Iedně obžalovaného Aloise S-a právní moci, ježto nebyl v tomto, směru 

. zmateční stížnDstí státního zastupitelství napaden. Proto jest zmateční 
stížnost, polmd jde o ·obžalovaného Aloisa S".a, neodůvodněn,a a bylo ji 
proto zavrhnouti. Jinak má se věc s obžalovaným Adolfem Š-em. Tento 
byl žalován pouze pro přečin pleti·ch a také sprošťující rozsudek zní na 
tento přečin, jehož prý se dopustil tím, že· se při n á k u p u a pro dej i 
hovězího masa pouštěl do pletich, jež jsou zpÍlso·bi1é stupňovati cenu 
předmětu potřeby. Zmateční stížnost státního zastupitelství zabývá se 
arci pouze činností toh·Mo obžalovaného při n á k up u masa; ježto však 
stížnost uplatúuje hmotněprávní důvod zmatečnosti ČÍs. 9a) § 281 tr. ř., 

I není generální prokuratura, pro-vádějfc zmateční stížno:st, vázána právní 
kvalifikací činu státním zastupitelstvím, má-li za to, že vzhledem k obsahu 
obžaloby a ku zjištčním napadeného rozslldkn jsou tu skutkové známky 
a náležitosti jiného trestného činu, tedy v tomto případě náležitosti pře
dražování dle § 7 zákona o' lichvě. Zrušovací sond přiklonil se, pokud jde 
o tohoto obžalovaného, názoru generální prokmr'atury a to z těchto úvah: 
Citovaným již vládním nařítei,ím ze dne 25. června i920, čís. 415 sb. z. 
a n., byla pro drobný prodej ho·vezího ma;sa stanovena nejvyšší cetla 
17 K za 1 kg (§ 2). Účelem .úředně stanovených cen maximálních je, čeliti 
v zájmu spotřebitelstva přehnaným· požadavkům prodavatelů. Ceny ma
ximální, jsouce určeny povolanými k tomu činiteli na podkladě daných 
hospodářských poměrů 'té které doby, přihližejí již dle svého vzniku a 
účelu k přimeřenému zisku občanskému. Jsou proto, jak zrušovací soud 
opětovně vyslovil, způsohilým'měřítkem pro posouzení otázky patrné 
přemrštěnosti cen a možno cenu, jež je značně překročuje, pokládali i bez 
dalšího zkoumání nákladů nabývacích za zřejmě přemrštěno'u·. Zmateční 
stížnost staví se proto na správné stanovisko, tvrdíc, že není přípustno, 
aby maximální ceny byly:překročoviÍny tak nápadně, jak se stalo· v tomto 
přípa,dě, a ·nelze·souhlashi snatézacím soudem. žeo (ena obžalovaným • 



Adolfem Š-em požadovaná by byla· vÝsledkem pravidelného působení 
ce~otvo:nÝ,ch činitelů n~bídkJ:: a poptávky. Zdůrazňujel nalézací so.ud sám 
opetovne, ze v kntJcke dc·be byl nedostatek hovězího dObytka. Tímto 
zjištěním poráží soud náhled svůj: sám. přiznávajť: .. __ že je:n 
dobytka a 'Trat"rvyrržrtkovat1tOno'(éJ -n"([Ostatku' k 'osobnímu Prospěch 
byly p~~výml pohc:utkan;i ~ ~lešet~ení předepsaných cen, poněvadž s~ 
dalc;po,cyat! s tnn, ~c stradallcI spotrebitel uvolí se snadno i k placení cen 
nepnmerenych. Dluzno proto za to míti, že ony běžné ceny k nimz' n'-
I ' , d ' a ,ezacI soupoukazuie, nebyly vytvořeny způsobem dovoleným, nÝbrž 
~~ b>:IY spíše 'y~sle~kem úspěšných snah předražovacích u VYužití mimo: 
radnych pomeru valko u vyvolaných. Tyto ceny nelze vzíti proto za 
podklad při řešení otázky přemrlštěnosti c('lny, obžalovaným Adolfem 
S-em, požadované, naopak dlužno vycházeti z ceny maximální tehdy 
platne,tedy z ceny 17 K za 1 kg. Tu pak sluší uznati, že rozpietí mezi 
:enou to~to a cenou 24 K' je tak značné, že cenu poslednější dlužno ozna
CItl za vsech okolností za zřejmě přemrštěnou. Skutková povaha § 7 zá
k?na ° l~chvě)e p~oto u oMalovaného Adolfa Š-a v objektivním-směru 
dana. Lec zmsovaclmu soudu nelze nalézti ihned ve věci samé poněvadž 
dlužno řešiti ieMě otázku subjektivního zavinění, jež, skládají~ se z mo
n:entů povahy skutkové, spadá vzhledem k §§ 258 a 288 čís. 3 tr. ř. do 
pusobnosti'soudu nalézacího. Pp subjektivní stránce vyhledává se jen, 
~y pa3hatel, byl si vědom zřejmé přemrštěnosti po'žadované ceny, a pak, 
ze pO'zadovam se stalo II VYUŽItkování mimořádných poměrů válkou vy
volaC:ých. P?slednějšf okolnost zjišťuje sice rozsudek, jak již uvedeno, 
o obzalovanem S-OVl, který tu nepřicházÍ v úvahu, neobsahuje však ta
kového výslovného zjištění také o $-ovi. Otázkou vědomí tohoto obža
lovaného o zřejmé přemrštěnosti neobíral se s'oud vzhledem ku zaujatému 
právnímu stanovisku vůbec. Náleželo proto zmateční stížl!\llsti ohledně 
obžalovaného Adolfa Š-a vyhověti, rozsudek částečně zrušiti a věc v roz
sahu zrušení vrátiti k opětnému projednání a rozhodnutí, nikoliv však 
na soud nalézací, nýbr'ž na' příslušný nyní lichevní soud -při okresním 
soudě v Olomouci, poněvadž dle stavu věci a spisů nepřichází kvalifikace 
ČInu dle § 7 (3) zákona o lichvě v úvahu. 

Čls. 925. 

,,,Zlým nakládáním s mrtvolou« ve smyslu § 306 tr. zák. jest rozuměti 
kazdou ve sklltkovém jednání záležející pohanu, která se dotýká mrtvoly. 

(Rozh. ze dne 22. září 1922, Kr I 639;21.) 

Ne j v y Š š í so u d jako spud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do. rozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 
30. b!ezna 1921, jímž· byl stěžovatel uznán vinným přečinem podle § 306 
tr. zak. a uvedl po právní stránce' 

v důvodech: 

. Pr?"VYřízení ~ůvod,u zmatečnosti čís. 9 a) §u 281 tr. ř. zůstavaií pro 
nejvYSSI jako zmsovaCI :soud pOdle §, 288 čís. 3 tr. ř. závazna zjištění na' 
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, ~'ho soudu. Tu bylo zjištěno, že mezi obžalovaným a manžel<:.m Bar, 
leza~IB_ové vznikl rozpor, ježto B. žádal, by mrtv?la byl,a poloz~na d,o 
bor~ hlavou ke zdi a nohama do hřbit!}va, kdezto' obzalo~any 3htel 
~r? ____ ~_ -'--kev npačně hlavou dG hřbitova a nohama ke ~dl, a ze obzalo-
klas\1 I~. tomto záp~lení o pol:ohu rakve' s ní točil, škubal a smýkal, takže 
va?: ~~šeti z rakve zadunění, povstalé patrn? tím, jak mrtvo.!a u.;'~ltř 
by k 'pohnula a narazila na stěny rakve, coz vzbudIlo u okolostojlclch 
ra ve se . b' I 'h .' t'l 

I· pohoršení. Pokud jde o subjektivní vmu.o za ovane o, ZjlS I 
nevo I a I "t· . t ·t t 'h d .... obžalovaný jednal s patrn~7m úmys em, pOflUSl 1 lil egn II mf ve o 
s~u? ze tu k němu a že. si toho byl také vědom. Tato zjištění nalézacího 
te ad

l Pledu'vodňnl'í skutkovou podstatu přečinu podle § 306 tr. zák. Nelze 
S~~i ll" d-očiti k názoru zmateční stížnDsti, k němuž při veřejném roku při
pnlsve . generální prokuratura, že za zlé nakládání s li.clskými mrtvolami 
da a se I . . . ,. " 'kd b .b I ' II' 
múže se považovatl len ta-kove Jed~aU1, ,ktere, v ... y ,Y ~y O' s~a~ ~n~~ n~ 
'I 'ku z'l've'm musilo by se povazovalI rovnez za zle nakladam, Ilmz 
c ove , ''t' k ' ob' odle názoril1- generální prokuratury dlužnO' rozume 1 ta Dve puso cm na ·f'l které má vzápětí přechodn{}u tělesn'ou nevolnost, bolest a tO,mu 
e Od' bne' Tento vy 'klad slova "zlé nakládání" v :§ 306 tr. zák. přehlIžel 

po o . , r k I' b ředevším že zlé nakládání s mrtvolami nelze· prece ro .. :-na 1 z emu 
n~kfádání se Živými osobami, iak to mají na z!et~li~§ 14~, 157 ~~st'lVec 

, a 496 tr. zák., nebo! jde o úkony na nezlve predmety, a lIZ proto 
f:s~Ynutno přikloniti se k výkladu, který, vycházeje, z porov'~á~í, ust~~o
ve ní § 306 tr. zák. a §, 122 b) tr. zák., kdež se mlu,vhl o znkel~dc ,Ul,tCl!p z e~ 

kl ' dání klade dúraz na zneucťující povahu zle o na a am. omu o 
na a , , 'd" k -,. , ',~ 306 do výkladu slov '»zlé nakláidám« nasve cUJe onecne.l z,:r~z~m;:j' "" 
V hla vy tr zák mezi přečiny a přes tupky prolI vere]l1emu poradku 
a ·pokoji. U;áží-li "se tyto okohlOSti, změní se pak J hledisko, s něhož,tř,eba 
posuzovati význam slov "zlé nakládáni s' mrtvolamI«, v § 3?? uZlo/ch. 
lestil účelem předpisu § 306 tr. zák., by byly za trestne prohlaseny cIny, 
t m uvedené nejen proto, že Se jimi porušuje cit náboženský, nýbrž, mělo 
j~ býti t a k é z a b rán ě n o, by porušován nebyl cit, lidskost! a do

. brých mravů a uráženy -nebyly city piety, které, ~ mr'tvym os~bam, c30-
vají jejich příslušníci rodinní. Vzhledem na tento ~c~1 § }06 tr.zak. dluz,no 
pak zdým nakládáním ve smyslu tohoto §u rozumetl kazd()u ve sku~koven; 
jednání záležející pohanu, která se dotýkala mrtvoly, nebo! tent? z~k0l1:ny 
předpjis nemá chrániti jen před takovým půs;:>benín:. ~a mrtv~ !elo jak 
o něm se činí shora zmínka, nýbrž i předkazdým jmy;u, jedr:amm zne
uctívajícím. Po objektivní i subjektivní stránce V~hOV~J2 ~~ah~:n, s;,rchu 
uvedeným a tedy skutkové podstatě § 306 tr. z,ák. zllstel;1 uClI1ena, na
lézacím sondem. Jestliže totiž obžalovaný s rakVI, ve ktere se nachazel~ 
zemřelá Barbora B-ová, točil, škubala smýkal, jednal s rak;,! a te~y take 
s tělem Barbory B-ové, které v rakvi bylo uloženo, hrubym zpusobem, 
který, jak nalézací soud zjistil, ohrožoval city piety k zemřelé a byl tedy 
pohanou mrtvoly Barbory !3-ov.é. 

Cis. 926. 

Trest tuhého vezení nelze pímžitím§ 266 a § 261 tr. zák. změniti 
v peněžitou pokutu • 

(Rozh. ze dne 22. září 1922, Kr I 706121.) 
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Ne j v y Š š í s O ud jako soud zrušovací vyhověl po ústním I" . 
zmateční stí' ť ťt'h ' lcem ~'. . , znos 1 ~ S a 111 o zastupitelství do rozsudku lichevního soudu 
p. fl kraJskem soude v Mostě ze dne 16. února 1921 po"ud J"lm byl ' b~ Jo .an' ~ v. rll ,e. ,(\ o za-

v Y prQ JIIT.aJ1 po e ~ 13 z:ik,;m<l-h&-4ne--l-7-.Fíjna'1919 čís 568 
z. a: n. ods~~uz,:n podle téhož z~k(mného místa s použitím §~ 266 tr. zák. 
k trestu vezem na dva dny. Jez mu' bylo přeměněno podle § 261 tr z'k 
~ po~utu l~OO I<; a k ~další pokutě 100 K, v případě nedobytnosti ke . čt;ř~ 
§ e~;l~u vezem, zrusI! napadený rozsudek a odsoudil obžalovaného dle 
b) t, za~o'ila ze ~ne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. s použitím §u 260 

}. zak. k tuhemu vězení na 8 dní, doplněnému dvěma posty a k 
k~te ~OO Kč, na jejíž místo nastupuje v případě nedobytnosti další t~IO:
vezem dvou dni. 1e 

Důvody: 

N,a přečin dle § 13 zákona o lichvě čís, sb. z. a n 568/19 J"lmz~ b,,'j b' lovaný , , • . . ', J o za-
" u,;:na~ vl~nym, Je, pokud jde o trest na svobodě, stanc>ven trest 

t~teho vezem: Pn o'~s~uzení ~ro ~I?ín~ný přečin není dle § 16 citovaného 
z~ o~~ vyIo,uceno ~Zl'h ~am llilmoradneho práva zmírňovacího ani práva 
premenovaelho, NalezaC! soud použil, též práva dle § 266 tr za 'k . d I 
proto v m 'h ,~, • ' . a Je na , eZlC opravnem, mu ',em 266 tr. zák daného změniv za'ko 
stanovené vě· 't h' ~, " nem . ~. . zem u, e ~e vezem jednoduché, Soud porušil však zákon 
~dyz toto J,~dn~du.che vezení, použí"aje dále § 261 tr. zák., změnil v o~ 
K~I~ll a bran st~tm za~tupitelstvíprávem proti tomuto porušení zmate~ní 
shznosh s hlediska duvodu zmatečnosti čís, 11 §u 281 tr ř Nebol " 
mlmoř,ádného práva zmírň~vacího, mohl soud nalézací v~hl~dem k' u~~~~ 
nove~lm .§§ 265 a' 266 tr, zak, uznati sice na mírnější stupeň vězení ted . 
na vezem Jednodll,:~é místo tuhého, avšak nikoli na jiný druh trestu, t~ 
~esi6~at pohtu pene~lto~,. Tr.est jedn(}~uchéh(} vězení vyslovený za po,užiií . 
,~ r; zak,. ,nesml bYh dale pozmeněn, poněvadž dle §~9 tr. zák je 
~me~~ zakon;teh.o dr.u~hu t~estu ,zásadně vyloučena a ježto výjimka v § '261 
r. za, obs,:zena muze. mlÍ1 mlsto jen tam, kde dle zákona jako základní . 

{!e;tJest ureen trest vezení jednoduchého. Poneva'dž přečin dle § 13 zák '. 1: ,Jest ohrožen vězením tuhÝmmúže toto za použití ~ 266 tr z'k ,'. 
neno býti sice na '" i. d 'd h . a. zme-
§ 26 ' ."e,z~?; Je' no ue é, nikoliv však za dalšího použití 

u§l' 2~otr 26zak. take Jes}e v pokutu, Z lustauovení § 259 v souvislosti 
~ ~ , 1,~ 262 'ÍL zak. vyplývá, že se tam mluví jen o trestech zá
t o~.em s!anov~enýeh a může proto výjimek tam určených býti použito 
a ~ Je~;~ pr~dpokladů ~áko'nných a nikoliv snad dle volného uvážení 
~~u u", a.ezacl soud po~zil prote, v tOI?to případě ustanovení § 261 tr, 
k~k. .~epra:,~em a ~ VVkr?Cll takto z meZI svého trestního oprávnění, dle 

ere 'O muze vyrknouÍ! Pouze trest dle zákona přípustný. 

Č! ••. 927. 

Pořízen-li padělek veřelné listiny vědomou a týmž zlým úm sl 
Pf.oniknutol.l sou. činnost! dvou osob v. ten zPu'so'b ~ y em d kt I ' ze jeden obsah listlny 

I ,Ova a druhy psal, jsou spolupachateli zločiuu podvodu, podle §§ 197 
a 199 písm. d) tr. zák. 

(Rozh, ze dne 22" září 1922, Kr I 1041/22.) 

• 
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Ne j v y Š š i s o li d jako soud zrušovací zavrhl po ús'tním líčení zma
teční stížnost obžalovaného Václava L-a do rozsudku krajského soudu 
v Mladé Boleslavi ze dne 28. července 1922, jímž ·byl stěžovatel uznán 

-- - vinn}Om- -zločinem podvodu dle §§ 197, 199 písm. d) tL zák. - mimo jhlé 

z těchto 
důvodů: 

BeZldůvodnou jest zmateční stížnost, pokud uplatňuje důvod zmateč
nosti čís. 10, dle obsahu vývodů vlas!něčís, 9 a) §u' 281 tr. ř. Stížnost 
míní. že ku spáchání zločinu dle § 199 d) tr. zák, se vyžaduje, by pachatel 
skutečně listinu aspoů psal neb falešná razítka na ni opatřil, že proto 
zjištěná činnost stěžovatelova, záležející pouze v nadiktování obsahu 
listiny, nemůže pro svou nepatrnost opodstatniti skutkovou podstatn zmí
něného zločinu, Leč rozsudek Zjišťuje dále, že všichni obžalovaní jednali 
při celé p'odvodné činnosti ve srozumění, navzájem se podporují-ce, ,čímž 
výslovně zjíšlluje spolupachatelství stěžovatelovo se spoluobžalovaným 
Bedřichem L-em při padělá:ní listiny ve smyslu vědomého, týmž zlým 
úmyslem neseného a proniknutého spolupůsobení při témže podvodném 
jednánÍ. Při spolupachatelství nesejde pak na tom, jakou byla individuální 
činnost toho kterého spolupachatele, totiž jakým činěním spolupachatelé 
spolupůsobili a dělili se co' do výkonů při provádění trestného skutku a 
sahala~1i individuemí spolučinnost jednoho z nich dále než činnost dru
hého, Dlužno! pokládati trestný skutek spolupachatelů za ČÍ'n jednotný 
a nedílný a každého Z nich za pachatele c'elého sbutku, součinností všech 
spáchaného. Ručí proto také spolupachatelé jeden za všechny a všichni 
za jednohO', poněvadž výsledek je s činností každého jednotlivého z nich 
v příčinné souvislosti a přičítá se proto jednomu spolupachateH .činnost 
druhého tak, jakoby Hon sám byl předsevzaL S hlediska hořejších úvah 
stači k založení trestní zodpovědnosti stěžovatelovy úplně to, co při po
řizování padělané listiny podnikl, totiž 'že nesprávný obsah listiny na
·diktoval, zvláště když obsah tento tvořil podstatnou složku podvodného 

, skutku a když hledíc k povaze spolupachatelství padá stěžovateli na vrub 
nejen ono nadiktování, nýbrž i napsání listiny II opatření jí falešnými ra~ 
zítky, hyf i to fakticky provedl jen spolupachatel Bedřich L. Jen tenkráte, 
kdyby tu nebylo vědomého spolupůsobení, mohla by se činnost' každé 

. z jednajících osob posuz·o·vati zvláště a samostatně. Poněvadž tedy dle 
zjištění rozsudku- měl obžalovaný činnou účast při padělání záv.adné li
stiny a pončvadž dle dalšího zjištění dobře věděl, že Antonín J, p(}užije 
padělané Jistiny k oklamání spoluobčanů, by na nich vylákal podpory jako 
pohořelý a ježto listiny té bylo také skute6ně použito a stěžovatel' dal si 
z vylákaných příspěvků vyplatiti J·em 40 K, byl stěžovatel uznán právem 
vinným ve smyslu cbžaloby a nemá oprávněnéh(} důvodu ku stížnosti. 

čis.928, 

S hlediska § 201 písm. al tr. zák. lest lhostejuo, zda potlačená listina 
vy kazovala větší či menši stnpen prnvodnosti a zda byla jinými pn"!. 
vody nabradltelua. 

(Rozh, ze dne 23. září 1922, Kr I 1008/21.) 
Trestní rozhndnutl. IV, 26 • 



Ne j vy Š š í s o II d jakG soud zrušovací vyhověl po ústním 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku zemského """'J'!llc. 
'soudu v Praze ze dne 3. září 1921. jímž bYl obžalovaný podle § 259 
tr. ř. sproštěn z Obžaloby Pro zločin podvodu podle §§ 197. 200, 201 a 
tr. zák., zrušil napadený rozsudek a vráti! věc nalézacímu soudu, by 
znoVl! projednaJ-a-1'vz!16dl. . 

Důvody: 

Zmateční stížnost státního zastupitelství, jež Gdporuje sprošfujícímu 
rozsudku s hlediska zmatku II 281 čís. 9 a) tr. ř., jest v podstatě odůvod_ 
něna. Po stránce subjektivní stačí s hlediska § 201 a) tr. zák. úmysl pacha_ 
telův, padělati - nebO' potlačiti prostředek průvodní. Soud nalézaci Vzal 
ohledně obžalovaného za prokázáno, že tento, spáliv, tedy potlačiv listinu, 
ve vÝrokm rozsudkovém blíže označenou, jež mu nepatřila, učinil tak 
v úmyslu, by Alfred<t B-a zbavil prostředku průvodního. Tím vzal Sond 
za zjištěno vše to, co zákon pO'žaduje ke skutkové podstatě podvodu ale
spoň jako přestupku dle § 461 tr. zák. a' měl proto obžalovaného, nemohl-Ii 
zjistiti škodu 200 K' převyšující, alespoň tímto přestupkem uznati vinn~'m, 
ježto úvahy, jež přiměly soud nalézací k tomu, by obžalovaného z Gbža
loby úplně sprosti!, nemohou při správném právním posouzení věci ob
státi. OkolnGst, že listina sepsána byla v řeči, -obžalovanému nesrozumi
telné, a bez přibrání svědků, mohla' snad průvodní moc této listiny sesla
biti, nezbavila ji však vlastnosti listiny ve smyslu § 201 lit. a) tr. zák., 
právě tak jako neučinil toho, poukaz soudu, že jako průvodní prostředek 
mohla býti jinými prúvody, na př. přísežným výslechem stran, nahražena. 
Vynikající význam listiny vúhec jako průvodního prostředku vyplývá již 
z toho, že civi'lní soudní řád uvádí průvodní prostředek ten na prvém 
místě mezi průvodními prostředky. Proto nelze uznati správným tvrzení 
rozsudku, že vzhledem k nedostatklllTI a k nahraditelnosti tohoto průvod
ního prostředku zničením listiny žádná škoda nevznikla a ani vzniknouti 
nemohla, to tím méně, ježto při zásadě valného hodnocení df4!:azú v krm
kretním Sporu nelze vábec cenu jednotlivého prúvodního pro,středku vše
obecně předem oceniti. Doryčný výrok důvodů spočívá zřejmě na ne
správném právním názor,u, že škoda ve-smYslu ,§ 197 tr. zák. musí býti 
nenahraditelná, čemuž však naprosto tak není. Jen tehda, kdyby použitý 
pro-středek bYl absolutně nezpůsobilÝm, by z něho škoda vzniknouti mo
hla, bylo by vyloučiti skutkovou podstatu podvod,u, ne však i v kane 
kretním případě, kde rozsudek sám ZjišťUje, že jednáním obžalovaného 
Alfred B. zbaven bYl průvodního prostředku, v čemž sama sebou skutečná 
škoda jest obsažena. Než jelikož soud, vycházeje z právně nesprávného 
stanGviska, že vůbec žádná škoda' ze skutku vzniknouti nemohla a nec 
vznikla, se -otázkou vÝše z a m Ý šle n é škody, která již sama o sobě dle 
§ 200 tr. zák. postačuje, aby podvod kvalifikovala jako zločin, vůbec ne
zabýval, neshledává nejvyšší soud zjištěny ony skutkové okGlnos,ti, jež 
by mu umožňGvaly uznati ihned ve věci samé. 

Čís. 929. 

PrG trestnost křivého svědectví :(§ 199 písm. aj tr. zák.) jest lhostejno, 
že trestný čin tGho, v jehož prospěch bylo VYdáno, byl amnesto"án. 
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, , k tGmu byl oprávněn, ne-Křivého svědectví dopo~~tí se i ten, kdo, ac 
"I dobrodiní§ 152 Ir. f. pOUZI ) 

(Rozh. ze dne 23. září 1922, Kr I 1062/21. 

,,~_c_ .. ____ ...... ..... d zrušovací zavrhl po ústním líčeni~ma: 
Ne j v y Š š í s o u d ]~ko SGU sudku krajského soudu v Hradci Kr!llove 

teční stížnost obžalovane .. dG, r~~la stěžovatelka' uznána vinnou zlGcmem 
d e 14 srpna 1921, ]Imz ) 'k 

ze n d d'l' ,<,§ 197 a 199 písm. a tr. za . podvo ll' e ~ " 

DŮVOdy: 

, Zll'e stěžo\č,,-telka, že nemůže býti trestá?a 
Dle čís. 9 a~ § 281 tr. r: dO':,~ ~terou učinila před soudem v tre~!nm~ 

pro křivou svedecko.u v?,pove .' . Antonínu K-ovi, proto, že -toto- nZ:,m 
řízení vedeném protI ]~JlmU, SY~~~I výboru ze' dne 5. listopadu 1918, CIS. 
bylo ~a základě .amneslle Nar,oh' Ul °hleda'vimí zastaveno. Avšak stížnost t d ', , přípravne o vy , " _ ... tr stny' 28 sb. z. ve sa lll, , " ovi nebyl smazán zaroven I JeJI e , 
přehlíží, že amnesJ"' ud~~enG~ ~~~od~iho výboru nevztahoval, a prokte~y 
" na kterýž se " 1 nanzem ., b I řiznána amnestie ani z du~I~rávoplatným s?udním~.nsn~semm n~ l~~ni prG!i Antonínn K-Gvl b~lo ~odU § 4 citGvaneho r;anzem. Trestnl oudní akty vyhledávací v ne~ 
sice následkem amnestIe zastaven~,:a ~ ~POVědi obžalované, za řízem 
provedené nezanikly a '!feS!~Gst, ~;:~ dotčena, poněvadž dávodem ~re
učiněné, nebyla zast~ve?lm ~~e~~s~"všeobecný (abstraktní) zájem statu, 
stání křivé svědecke v,Ypove,' Jh o'enG ,a nikoliv předpoklad, by v, kot!
by konání spravedlnosÍI r;ebylo, o ; z, d měla vliv na určité sGudm roz.
kretním přípa,dě křivá svedecka vypove 

hodnutí., " tN t že obžalGvaná jednala z ne-
Dle' čís. " b) § 281 ,tf: ~. uplatnll]~l~~~n~~ 'svědkyni v trestní věci proti 

Gdolatelného donucenI, Jez,to byla ~r .. ti Avšak nehledě k lomu, že :oz
vlastnímu synovi a ,nechtela mu u ~z:u' takže zde není zákonnéh? pred: 
sudek neobsahUje vyroku v todmsme t " os'ti'c "IS 9 b) § 281 tr. r., stačl ' ,. důvo uzma een. " 

' p,okladu pro uplatnGvam ' , , byla snadno' vyhnula koUsi, v mz se 
podotkno,uti, že ob!alova~a b:d S~y byla jlGuž.ila ,dobmdiní § 152 tr. ř., na 
octla jakG svědkyne!' mat a, d r e svědectví. Neučinila-li .tak a~.vY~o
které byla upozorn~n,:- a vz, a ~ ~ 'následky svého jednám. V zadnem 
věděla-Ii vědomě knve, musI ~esh . d "vodem vylUČUjícím trestrwst dle 
případě však její jednání se ne rYJe s ' u . ' 
§ 2 g) tr. zák. 

Čís. 930. 

, ov • ... ., nekoná právě služby, nepožívá ochrany § 68 
ZelezmcfiI zrlzenec, !eknz 'n prospěch železnice. . tr. zák., třebas by byl za roc ve 

(Rozh. ze,dne 2.5. září 1922, Kr I 784/21.) 

, . 'ovací vyhověl po ústním líčení 
Ne j v y Š š í s o u ~ Jako .sou'~ zr~~sudku zemského trestního SOUuU 

zmateční stížnosti G~zalovaneh~mžOb r I stěžovatel uznán vinným zl.?č1l1.em 
v Praze ze dne. 7. ~vetna2f~1, 1~1 17~ II a) tr. zák. a zlGčinem vere]11~ho nedokonané krade ze dle"~, , 26 

• 



násilí dle § 81 tr. zák., pokud směřovala proti výroku rO'zsudku, jímž 
stěžovatel uznán Vin.ll~rm zločinem veřejného násilí dl'e § 81 tr. zák., 
napadený rozsudek v tomto výroku, jakož i Ve výroku o trestu a uznal 
ho vinným vedle zločinu nedokonané. krá·deže dle §§ 8, 171, 174 II a) tr. 
zák. zločinem veřejného násilí dle § 98 lit. a) tr. zák .. .iehož Se d(mns!H', 
tím. že dne ~8.-úJU)4-19:?I , ldwmrl-na-žeTezhlčn-ím zřízenci Adolfu P-ovi 
skutečně násilí, by ho donutil k upuštčuí od svého zadržení. 

Důvody: 

Pokud stížnost napadá ods'liznjící výrok ve směru § 81 tr. zák. z dll" 
vodu § 281 tr. ř. čís. 9 a), nelze jí zcela upříti oprávněnosti. Stanovisko', 
rozsudku, že železniční zřízenec, by! i mimo službu, jakmile zakročuje' 
proti škůdcúm železnice, tím sám sebe staví do služby a požívá ochrany 
§ 68 tr. zák., 'nemá opory v předpisech železničníbo dopravního řádu, 
najmě II 102, jenž vy p o moc n o u policejní moc vyhrazuje zřejmě jen 
železničním zřízencům, skutečně službu konajícím. Ovšem zavazuie slu
žební řád (slvž. pragmatika) pro železniční zřízence (výnos ministerstva 
železnic ze dne 7. duhna 1898, čís. 16.366) v § 18 zřízence, by chránili 
a podporovali zájem služby ves I u ž b ě i mim o službu a škody hrozící 
hleděli ze všech sil svych odvracéti, a § 31 předpisuje, že každý zřízenec 
jest povinen, chrániti peníze i statek, železničnímu podniku náležející 
nebo svěřené mu obecenstvem, železnice neb lodí 11žívajícím, pOkládaje 
je za cizí majetek, jemu zvláště do opatrování daný. Ale právě z'nění prv. 
citovaného !§, jenž zcela všeobecně zav.azuje zřízence »ve službě i mimo 
službu«, svědčí proti právnímu stanovisku rozsudku, že se Adolf P. svým 
zakročením sám postavil do služby. Proto nelze pokládati železničního 
zřízence P-a, jenž tehdy nebYl ve službě, by! i oblečen byl stejne>kro]em, 
za osobu §§,y 68 a 81 tr. zák. chráněnou. Z tobo však nevyplývá, že, by 
násiJny odpor stěžovatelův proti P-ovi, jimž chtěl docíliti, hy své za
držení a předání policii Adolfem Poem zmařil, by] beztrestnym. Neboť 
skutek stěžovatelův, jak zjištěn byl soudem nalézacím, vyka'zuje yšec1Jny 
známky zločinu veřejného násilí dle § 98 a) Ir. zák. Vyko.nal! na Adolfu 
P-ovi násilí v úmyslu shora zmíněném, tedy aby od niílio vynutil npu
štěni. Up'uštěnÍ to měLo však pro Adolfa P-a zajisté PÍ'ávní zájem, j.iž 
proto, že Se týkalo zájmú železnice, jejfž on byl zřízencem. Změna sub
sumpce má ovšem vyznam pro stěžovatele, jelikož Odpadnou okolnosti, 
Pro něž použito bylo při výměře trestu druhé sazby '§ 82 tr". Z., jak proti 
trestní sazbě i§ 100 tr. zák., tak i proti oné § 178 tl'. zák. vyšší. 

Čís. 931. 

Zatajen; nálezu (§ 201 písm, cl tr.zák.). Ukrýváním nalezené věci jest 
každá činnost, již se má zameziti nebo stižW, by Povolané osoby nenabYly o ni vědomosti. 

Přivlastněnim lest každé nakládáni věcí, k němuž jest oprávněn POuze 
vlastnik a v němž se jeví úmYsl p3chateliív, věc si přisvojiti. 

(Rozh. ze dne 25. září 1922, Kr I 793/21.) 

Ne.i v y š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl Po ústním líčení zma
teční slížno'st obžalované do rozsudku zemského trestního soudu v Praze 
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,uznána vinnou přestupkem 921 "'mž byla stěžovatelka - ht 
dne 5. dub~,a 1 'o)"a) 461 tr. zák. _ mllno jiné z tec o dle §~ 197, 2 I , 

důvodú: 

-- - . "t'" t že zde není ani _. ) " 281 tr. č.) namlta s IZnos , _ 
"'ué stránce bs. 9 ~., . d .taty přestupku podvod~ za ta 

Po ve~ . subiektivni sH:utkove po ~s , ~brž veřeině o nem vy-
objcktiv~v ~~I ObÚlovaná neukrývala n~lezuho~~náři ne žádajíc, by byly 
jením na e\~řejně dala hodinky do,;,pra:,y e ř i v I' a st n i I a si nálezu, 

v - a jeiich nabytí vlastl1lkI~ stJzeno~ ~rá:ala se jich vrátiti, naopak 
zme?cn:, hodinkY za své nevydavala, .nt 'lkY Chystala se nález ohlasltr 
poneva z mu ochotna, ale Jn·ez~a.l>a ,ma?l e 1· zmaře-n zabavením ho,dinek 
byla k t~hútě § .189 obě. zak., Je)I um~ sl br ani si přivlastnili věc nale
j~~tě V~jtelkou: Neměla ~mYSl~I an'v~c r~~fe~eno'u zatajuje (ukrý,:á), kd~ 
IIC 1 m Senost není odllvodnena. .. b t'~.ti aby povolane osoby 
zenou. , IZednáním se snaži ~ame'::ltI n,e, o ~, I~:l čÍnnost, jíž Se má' dosíci 
posltIV'lllm í\ědomosti. K: UkrytI stacI tUd1Z ka~daSkrÝVána zakopána atd., 
nabyl~ ~č~lu; není nutno, a~y věc byla °J~sauvd ~alézala, a' byla-li vpře;cho.: toh~.t byla-li odnesena z mlSta, kde, se . 'lastníkn ta:k stíženo opetne l':lI st~c~, u osoby neoprávněné a J8]Imll "ti každé nakládání věci, k nc
vava,;a Při v I a s t u ě ním dlu~no rozu,;ne, e rojeví úmYsl pachatelův, 

., ::n~st,oprá;'těr~p~~~~;l~~l~~~ěa j;S~e~~t:no: že o~ž~~ov:n~d~~~I~ ~~ 
věc Sl pnsvol

1 
l. k' 'm páskem v cene, I 

Litkově stříbrué h?dinvkY s ,0z~nYe po dva dny ve svém bytě. a od~es a 
z místa nálezu domu, prechovava a~ěniti rozbité sklíčko za nove a n,ahr,a: 

' třetí den k hodináh p-OV!, da~a V\em K vypátrání majitele ztrac~ne ;,ec1 
diti kaženi

T 
pásek kovo:,ym na:at:' a ~álezu ne'ohlásil~a; že. se .svY,?1 Jcd

žádných kr"ků nepodmkla, z~Jmen 'lezu dostala do veřejnosl1 a ze byla 
náním přičiňovala, a~y :e zpra~a kO 

n:ziistil. _ Lhostejno jest, že nv~d~la 
ochotna hodinky vrat~~l, r?~.slu ~a ~telka nep-oznala; n'ebof to, ~o ,~cml a, 
hodinky změniti, aby ~c~ JejIch uk;ýVán.i; v jejím jednání ,u b,?dmare pa~ 

,;1: ::~~ěs~~~íje~i7i~;;~~ ~~i~~st!,i~' ~~;:fo~:~~ze~~;iň;ť:a~~~ t~~ťeŽ~I~~~i 
d nalézací že zjištěno Je 'nam, . k odvodu zatajení nálezu, ze SO~j e k t i v n i skutkové ~odstat? P\estfP 

II ~i přivlastnila. Stěžovatelku ~bžalo-vaná nalezené hodmky Sl
t 
z~ ~J1naVayše) na jevo, ještě, ueuplynula 

. "dob
v 

kdy tres ny Cl ' v l't-l hodinky neomlouva, ze v c", ~ , k hlášenÍ- riálevu, a ze Cle a ~ 
'osmidenní IhMa § 389 obc. zak. ? rozsudek nezjišťnje), poněvadž v to; 

'átiti a nález oznámiti, (což o;tatne hl býti odčiněn. Po snbj'ektřvn; X~bě byl již ~restný čin dOkO~~~á a§n2eO~oc) tr. zák., že toyž o~ž~l?van~ 
. stránce zjIS!nJe rozsudek, co ~a '. ú mys I n ě a pouhe poplram sub 

zataiila a přivlastnila si věc, nalezenton k tkove',mu' zJme,ní prvního soudu 
. ., ti 'Dmu o s li ' , , +. I v iektivnf viny a brD lem pro \,; , , vůbec pro'Vcclemm ma~ene ne 

'. "88 -' 3 tr ř nepnpustne uem , , . s hlediska ',' " CIS. 'v' r . haž se stížnost dovolava. . právního důvodu zmatecnps " J~ , 

Čís. 932, 

, 1 t • může se týkati pouze otáz~y; 
Zmatek dle § 281 čís. 9 Pl~m: ~vo r. r'kromě a le-li osoba jako obza_ 

vyžaduje-Ii řízeuí obžaloby verelne Cl sou 
• 

I 
I 
I 

II 
! 
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lobce vystoupivši k obžalobě oprávněna. Není tu ani tohoto ani zmatku 
dle § 281 čís. 9 pism. b) tr. ř., opomenul-li soud vyřiditi obě právoplatné 
Obžaloby zároveň a jednal pak o každé z nich zvláště, šelřiv předpisu 
§ 265 tr. ř. __ _ 

(Rozh. ze dne 25. září 1922, Kr II 449/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako scud zrušovací zavrhl po ústním líčeni zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku lichevního soudu pti zemském 
trestním soudě v Brně ze dne 21. ledna 1921, pokud jím byl stěžovatel 
uznán vinným přečinem řetězového obchodu dle § 23 čis. 4 cis. nař. ze 
dne 24. března 1917, čis. 131 ř. zák. 

Důvody: 

Číselně uplatňuje zmateční s,tížnost obžalovaného toliko zmatek dle 
§ 281 čís. 9 c) tr. ř., vycházejíc ze stanoviska, že, ježto lichevní soud 
při hlavním přelíčení' dne 21. září 1920 vzhledem ku další obžalobě ze 
dne 27. července 1920 St 12.643/19, pm přečin řetězového obchodu na 
téhož obžalovaného podané, tres'tní věc proti stěžovateli .z projednávané 
s jinými obžalovanými (Prantiškem S-em) společné trestní věci Vr I a 
1870/20 pro řetězový obchod vyloučil a hlavní přelíčeni za účelem spojení 
obou trestních věcí (též za čelem výSlechu svědka, jen spoluobžaJovaného 
S-a Se týkajícího) odročil, nebylo tu v tomto s Prantiškem S-em SPO" 
lečném trestním řízení více obžaloby pr'oti stěžovateli, věc byla roz
sudkem Vr I a 4175/20 kon,sumována a nebylo dův(}du proti sležovateli 
v trestním řizení Vr I a 1870/20 dále pokračovati. Těmto vývodům nelze 
však přisvědčiti. Především dovolává se stížnost neprávem zmatku dle 
t 281 čís. 9 c) tr. ř. Zmatek ten, předpokládá nesprávnost výroku SjJQčí
vajíd v materieJ,ně nespr'ávném posuzování trestného činu ve směru tom, 
zda vyžaduje řízení obžaloby veřejné či soukromé, neho zda osoba, jako 
obžalobce vystoupivší, je k tomu 'Oprávněna. Neboť jen tehdy jest mo"nÝm 
nesprávné právní PO:souzení otázky, je-li tu _P o z á k o~ u vy ž a d o
van é obžaloby čili nic. V tomto případě byla tu právoplatná obžalo,ba 
povolaného veřejného obžalobce a oprávněnost jeho a'ni zmateční stíž
ností není brána v odpor. To, co stížnost jako zmatek uplatňuje, mohlo 
by spadati pod hledisko § 281 čís. 9 b) tr. ř., totiž pod hlediskO' nespráv
ného řešenLotázky, jsou-Ii tu okolnosti, pro' něž stíhání trestného činu 
z důvodů procesualních je vyloučenD-. Než ani po stránce té nelze uznati 
stížnost- oprávněnou. Neboť v případě, o nějž tu jde, byla zde již pře d 
zmíněným usnesením Iichevního wudu obžaloba, podaná na stěžovatele 
pro případ lichvy, jímž pozdějí napadenÝm rozsudkem Vr I a' 1870120 
uznán byl vinným, pr,ávoplatnou'; o'd'chylné tvrzenístěžovatdD-vo při 
hlavním přelíčení dne 21. září 1920 bYlo dle obsahu spisů nesprávné. 
Obžaloba musila býti vyřízena. A jestliže soud, zapomenuv, jak se zdá, 
na své usnesení ze dne 21. září 1920 v trestní věci Vr I a 1870/20, vynes! 
proti stěžovateli bez ohledu na druhou právoplatnou obžalobu rozsudek, 
nezbývalo mu než rozhodnouti o této dr'uhé obžalobě samostatně, přihlí
žeje ovšem při vyměře trestu ku předpisu § 265 tr. ř. Tohoto předpisu 
šetři! též nalézacísoud Iichevní plnou měrou, vysloviv, že se z důvodu 
uvedeného od vyslovení dai'šího trestu upouštÍ-
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Čís. 933. 

na delegaci 'l§ 62 tr. ř.), jest • .. ž byl zamítnut návrh 
Do usnes_~~l' __ ,_]lm '~ddí vyloučen. --- -- -- k 1" opravny proStre l: . 

jaký o I d 26 září 1922, N I 76/22.) 
(Rozh. ze ne . _ 

v, • ém za~ . šovad nevyhověl v nevere!n. " _ 
. v y Š š í s o 'li d 1ako s.~ucl zru, M-ových o rea,sumovam u~.ne, 

d~n~ 1žádosti manželu Prantidska ap~e:~Yze dne' 25. července 1922, 1dlmt 
se h'h zemského sou u v, . .. 'ho soudu ku prove en sení vrc ma, I' za delegacť Jme • t 
'ádost jmenovaných manz~~. 'dle § 83 tr. zák. byla zamltnu a. 
~restní věci prnti mm pro z 'O cm 

_Duvody: 

. 'ímž sborovým soudem ., touze do usnesem, J , Id' 'e 
§ 62 tr ř. připouští sttznos. ~ Idu nařízena; 'L toho nase uJe,:. 

druhé stoike byla del~g~cež l~:~~h s~~ delegaci byl 'Lamítuu~, Jp'ers~s~~~k 
., ost llT'oti usnesem, JIm,., , . t každý jmy opravny , 

stlzn , T nepřípustna sttznost, Jes . , d zrušovací vůbec moz
pustna" ale-I . proto ne(vyšší soud Jako sou ,b § 353 čís. 3 tr. ř. 
vyloučen, a ~et~:ové zvrátiti. Odvoláván~ se nao~bd~í~ místa již 'L toh,;> 
nO~l~d~~s~;~u, že jest věcně POtC.hyb~~~'rhn:~~z~bnovudle § 357 tr. r. 
ne - d' du že rozhodova I o 
formálního uvo , , 'b ž věc byla zavedena. 

. přísluší tomu soudu, III ne o 

Čís, 934. 

krádeži 'l§ 185 tr. zák.) nevyhledává se Ku zločinu podílnictví na 
úmyslu ziskuchtivého. 

28 • ,. 1922 Kr II 862/21.) (Rozh. ze dne . zall , 

v • avrhl po ústním líčení zma-
N e j v Y š š í ~ o u d i~ko s~~z~:;~~o~r~~~:éhO soudu v Uher~ké~i~;~~' 

teční stížnost Ohzalovanl~2~o pokud jím byla 'stěžovatelk~ uznana
imo 

iiné 
dišti ze dne 25. srpna . d" 'dl §§ 185, 186 a) tr. zak. - m . 
zločinem podílnictví na kra eZI po e 

z těchto důvo'dů: 

v. tOV
, t vychází , .. § 281 tr. ř., zmatecm s IZ~OS • v. 

Dovolávajíc se důvodu CIS. 9, 10 , dst~tu zločinu podUnictvl. na. kra~eZl 
z právního názoru, ~e. sku!k?VOU ~o achatel podnikl ku svén;u z!sku . J~ 

'kl' dá pouze tako,ve Jednam, kter l' 'h 'Názor ten je pravne pochy, 
~~é~U přímému nebo. nepř~~m~nť~oes~:y~1u § 185 tr. zák. Čhlll~st, ~~~~: 
beným. Odpovídá ť pOJm~ u rbl.'va , . vněné osobě znemožll1la ne oh s I~ 

.. . k tomu a je s' fo, y opra ktou má a muže pře'de oZIm,; 

~~:;~tn.abYtí t~~:i~~ j~~~ii :~:~~~~~~\:;~clnd~~a k dr~t~t~~~~ u;~~~:~ 
~~b~at:~~~~~~~řeené nebo !ejí ,uHvání. z S:~~~~~ř~z po e strán~e .subjektivní 
zločinu podílnictví .na, kr,:deZ~t~:~~ ,u:rývá, pochází z kradeze nebo ze 
pachatelovo- vědomi, ze vec, 



zpronevery; dalšího úmyslu, najmě úmyslu ziskuchtivého SE: 

Takt(} vymezenému p(}jmu ukrývání ve smyslu § 185 tr. zák. O'dP01/i, 
ro'zsudkem zjištěné jednání stěžovatelky; neboť uvaření masa, vu'enaz<, 
iícíh(} z ukradeného vepře, pro potřebu pachatele krádeže vedlo a 
i způsobiljhn k tomu, by bYlo dosažel1.!LcíIú. __ Echž ___ slcdGvání je 'c"~::. 
hlíže rozvi&1tléllU Pl ávnil!olITeďTska~ pojmovÝm znakem ukrÝvání 
činnosti, trestné Ve smysln S 185 tr. zák. Při tom je vzhledem k oné 
bezpředmětnou námitka zmateční stížnosti, dle níž skutk{(o~'\:":á~,,::!,i:tě~l: 
motného rOzsudku nenasvědčují tomu, že stěžovatelka " 
vepře, nehoi, jak dovoděno, ve skutečnosti nebyla rozsudkem "]'Coana 
její trestná činnost v tom, že ukrývala celého vepře, nýbrž pouze v 
vání masa z něho, předsevzatého -jeho uvařením; nemá tudíž '"i7n,n,;" 
tvrdí-li zmateční stížnost - ostatně (}dchylně od příslušnÝch sklotkov'veh 
zjištění rozsudkových a tedíž i věcně nesprávně _ také v této SP{ljitosl:f 
že nebylo zjištěno, že vepř přinesen byl pachateli krádeže do ch."",",,: 
která prý ani není stěžovatelky, za její přítomnosti. Na tom, nedotkl'l: 
se stěžovatelka, jak dále tvrdí zmateční stížnost, vepře, neukryla_Ii 
nepřivlastnila-ii si z něho ničeho, s hlediska hcřejších právních 
rovněž naprosto nesejde a je konečně právně beZPOdstatným i dú 
který klade zmateční stížnost na okolnost, že uvařením onoho kusu 
po,kytla stěžovatelka svému syno'(i pomoci nikoli jako podílníku na 
deži, nýbrž jako pachateli kr'ádeže samotné, nebYvši s ním o POSkl!tnuti 
této pomoci před činem smluvena. Právě tyto m(}menty dOdávají !'-'HdH.' 

stěžovatelky ve smyslu § 6 tl'. zák a na rozdíl od případů, které 
zejí v úvahu jako sPoluvina ve smyslu § 5 tr. zák, rázu pOdílnictví na 
krádeži a zmateční stížnost má mylně za to, že jednání to spadalo nanei' 
vÝš pocl pojem zločinu dle § 214 tr. zák, u ní vzhledem k 'u'stanovení § 216 tr. zák beztrestného. 

Čís. 935. 

Bylo-li hlavní přelíčení o činu jinak porotním počato v době zasta vení 
porot Před senátem, nelze PO obnovení pOrot konati odročené Učení soudem porotním, 

Pro otázku, má-Ii zrušovací soud přikázatl věc k novému proJednáni' 
a rozhOdnutí soudu porotnímuči Senátu, lest rozhodným7Jj'konnýstav 
v době zrušení původního rOzsudku, 

(Rozh. ze dne 28 .. září 1922, Kr II 183/22.) 

Ne j v y Š Š í s o u cl jako soud zrušovací vyh(}věl Po ústním líčení 
zmateční stížnosti soukromého obžalobce do rozsudku zemského trest
ního jako porotního sondu v Brně ze dne 23. listoP:l!du 1921, jímž byl. 
,obžalovaný podle § 334 tr. ř. sproštěn z Obžaloby pro přečin pmli bez
pečnosti cti dle §I§ 487, 488, 491 a' 493 tr. zák., zrušil napadený rozsudek 
a vrátil věc zemskému trestnímn jak(} por·otnímu soudu v Brně, by ° ní 
znovu jednal a ji rozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl 

v důvodech: 

Stěžovatel domáhá se ve zmateční stížnosti, by věc v případě zr'ušení 
rozsudku bYla přikázána dle zákona ze, dne 1.5. dubna 1920, čÍs. 268 sb. 

, 'oukazuje na to, že 
>}, soudu sborovel11u, a p _ b 1 zastavena, 

místo soudu POď?tl1l.'~obě kdy působncst ~orot / ~r~hé hlavní 
spis byl p~}r~o"n,alo s~ před s-enáte~ a ~e pr~ ~ne 27. května 

- " líčel1l o ve~l 'k(}nu ač mezitím nanzemm , Zl:>" přec soudem 
protI za , " ___ -<~i b ;-la obnC"\enu., ~ 

KUI<u'w -a- TI., pÚSQ.bnost" POl~ ) I rl správll"irm se zretelem 
sb. z. t stěžovateluv nazor b~ d 15 dubna 1920, 

B ,f by 1 ten o < '§ 5 a 6 zákona ze ne, " mělo 
"p,Qro

Ul
'" J .", 219 257 tr. r., , ~ d . , líčení puvodue se. 

ustanovem ';:jl~ 'o se t9če 10ra, pre l1lmz, -' II nch-O.t dle §§ 288 
268 sb. ~z. a ~'\oc věc přikázati ~?:ldu por~tn~~Ud, příslušný dle zá

pľe~r . ~ ustanoviti nejvysslmu s,ou ll, orotnL Zrušením roz-
348, tl" i. JestM zrušení, a to jes! ~y!,l so~d ~ěc vstupuje nyní opět 
plattClho ~ fO celé řízení od podam ".alob;.', í jež nyní ustanovItI 
zrušeno y (}'ho kapitolou XVII. tr. :. a. ;cenličení původného. 

upravene . 'r nikoliv pokracovamm 
líčením n o V) m, 

Čís. 936. 

. smyslu § 303 tr. zák., nabá-
I t ého zákona" ve 'h d 'k{)na o za-N '"kritisováním pan d 'ky by nepoužili Vy o za 

CIJucbovní s ~azatcln:tÝ~~':n,n~oiem' "kritiky zákona". 
pi'rdy drohnym pac . 

,~. 1922 Kr II 770;21.) {Rozh. ze dne 29. zan , .~, . 

. II o ústním hcem zma-~ " s o u d jako' soud, zrušDvachI' Iza::rJdt rozsudku krajskéhr 
'NejvYSSI 'tltívJlave §259'ís3 ,~ , tátního zastupl e s v" "b ~ lovaný dle' c: 

~1~~:~I~tV: zeb~nfo~~ z;;~ I:i~ii~~~e ~~13~3 z~dst)a':::~m~r~~t ;rtě~~:~ "",v"ř-' sprostcn z o za. 1919 čís .111 sb. z. a n. , 
,y'l I' zálwl1a ze dne 20. unora ,. ,c.., . 

d ů vod u: 

;. zmateční stížnost, ,v> 9 ) R 281 tr. ř.l uplatnuJc I "I stanovení 
Po věcné stránce 'CI~iv o~ž:lovaného, nesprávně ~~ oZ;ák~na. Zma

že nalézaCÍ soud, sp;os zák ve znění sh(}ra ~vede~e Obžalovaný pro
§, 3(}~ o,~stavee d:u~lů~~·dněna. Nalézací s.o"ud zttt\e~sek~, tyto vÝrokY: 
tečll1 stIznoskt t n elmk , farář vyko, návaje urad a'.a

I 
'ce na ony pozemky I J'ako a o IC y , ~ k'h zákona maJI s ... h 

neS ~ ,'achtýři podle svets eo~. ," k níkoliv, a že jest JeJIC 
. 1. "ze drobm P, , církevního a hozlh~,,~ . ho ~ příjem pozemj,y 
nárok, podle zak:~a líků když chtějí míÍ! kn~ze, Je l~~řům se zřetelem 
povinnostI Jako '~Oků ~rzdali«· 2. »že drobnym p'a~ 1 ku nemají v tom 
t t oří by se naro 'f n' pozemky naro 'o v 

Y v cdl ákona božího na ar.' .. ~ d' hřešení dáti nemuze«, 
na to, ze pc e ,z ku tohG nevzdaií, při zpove' 1 roz do má cizi pozemek 
případě, že se ~aI o . busy slepice, ba i pole",: i' ."~ letí pachtýři obdr'ží 

'- dále 3: »že, h:ra'c~~ ~: zpovědi nechodí«, 5. )}~e, d 'so~h °za' cenu ,egyptky a 
na svedomI, ne . tkv 1 čtverecny ., h kritiku 

'( mků) za cenu~pGr,. , d I ~ak v těchto vyroclc ~ 
1 mpoze . . ' hIÚY" _ neshle a vs ,.. z dne 27. kvetna 
1 míru za ~~nu krm;~i~ště~í půdy dmbn;ým pachotY~U~ie~í zájmú farního 
platného za ona .o . n nýbrž toliko opravnene 'kve římsko-kato-
1919, ,čís. 31~sb. \I~ní '~ákona tohD se sta~o,vIfska, CI~ obročí budou-Ii 

' obročl, pouhe vysve ~ ~ na' újmlU', hrOZIel armm , 
lické, spojené s upozor'nemm 

• 



posluchači obžalovaného uplatňovati své nároky, a s naznačením 
sobu, jakby se vyhnuli koJisi svých nároků se zájmy obročí. 
dlužno podotknouti, že obžaloba', obmezivší se ve výroku pouze na 
času a místa trestného či'nu, jak'Ož i 'Osoby pachatele a na slova zákol1a" 
pokud se tÝče skutkové podstaty trestnth:9_QllU,Jivá:dí teprv.e v Qllvo., 
dech výroky'olrž<flovaneho, lez -,liJédová závažnými a vadnými, pokUd 
se týče trestnÝmi, že však výrok, 'uvedený shora /YGd čís. S., ani v dů
vodech a tudíž vůbec v obžalobě uveden není a že také při hlavním pře
líčení obžaloba nebyla na tento výrok rozšířena. Výrok ten není tedy 
předmětem obžaloby, nebyl do ní ani dodatečně pojat a nelze k němu 
proto vůbec přihlížeti. Na okolnost tuto nutno i v řízení zrušovacím bráti 
zřetele z úřední moci, ježto obžaloba nesmí býti překročena (§ 267 tr. ř.). 
Následkem toho nelze, i když prvý soud výrok ten do rozsudku omylem 
sice pojal, v něm však skutkové povahy zažalovaného trestného činu 
neshledal, na rozhodnutí tom v nepmspěch obžalovanéh.o ničeho měniti 
be,z ohledu na to, zda a pokud věcné dúvody osvobózení jso,u' správnými 
čili ne. Pokud jde o výroky obžalovaného, uvedené pod ČÍ-s. 3. a 4., llabYI 
nalézací soud přesvědčení, že se tyto Výroky ·na zákon o drobných 
pachtýřích vůbec nevztahují, nýbrž že byly míněny, a to výr-ak čís. 4 
zcela všeobecně a výrok čís. 3 že na zřeteli měl konkretní jiné případy, 
zejména jednání Václava P-a. Zmateční stížnost v tomto směru také ni
čeho nenamítá, zabývajíc se jenom ostatními VÝroky obžalovaného. Proto 
netřeba ani zrušovacímu soudu řečené výroky a důvody osvobození ro
zebírati. Zbývají tedy Pouze výroky uvedené pod čís. 1. a 2. POdre § 303 
odstavec druhý zák., upraveného zákonem ze dne 20. února, 1919, čís. 111 
sb. z. a n., 'dopouští se přečinu' duchovní kteréhokoliv vyznání nebo jiná 
osoba v podobné funkci činná, která při úkonu náboženském, zejména 
při vykonávání úřadu kazatelského ... k r i ti s u j e pla'tné nebo navrho-
vané zák'ony nebo nařízení vládní ... Sluší tedy řešiti právní otázku, co 
rozuměti pOjmem »kritisovati«, a tu vede vnitřní obsah slova toho k úsud
ku, že kritikou zákona jest oceňování jeho kvali-ty, jeho dobroty nebo 
šp<ťtnosti. Jde PTI tom zřejmě o hodnocení dobrých, vhOdných, případných 
a účelných stránek zákona, pokud se týče jeho příkrosti, nedostatku a 
škodlivosti a dle celkového úsudku jest pak kritika příznivoJj;, nebo ue
rříznivou. Něco jiného jest však výklad a vysvětlování zák'~a, jež po
nechávaif kvalitu a účelnost zákona stranou a zabývají Se zákonem tak, 
jakým jest, a hledí vyložiti jeho smysl. Podle zjištění nalézacího soudu 
prohláSil obžalovaný především, že drobní pachtýři podle světského zá
kona mají na ony pozemky ná.rok; stavěl se tedy ua půdu zákona, aniž by 
se bYl pus,ti! do jeho, rozboru a oceňová,ní. Jeho další VÝVOdy, obsažené 
Ve výrocích čís. I a 2, netýkají se již zákona o drobných pachtýřích, nebol 
obžalovaný promlouvá tu již jen O' »zák'onu CÍrke_vnÍm a hozím-«, tedy 
o věcech náboženských a církevních; snažil se tím svÝm Osadníkům vy
světliti, že, kdyby pachtýři požadovali do vlastnictví fanit pozemky, na 
něž měli dle zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům, tedy podle 
světského zákona, nárok, že by tím obročí bylo ochuzeno, a hleděl na 
ně se stanoviskacirkevního působiti, by se svých nároků vůči ob-ročí' 
dobrovolně vzdali. Obžalova-nému jako faráři a dočasnému správci obroč
ního jmění nelZe zajisté brániti, by, aniž by se Ovšem po'uštěl do kritiky 
zákona, svým osadníkům s kazatelny nekladl na "dee, by .dbali zájmů 

ht "'m mělo . , drtím drobným pac, yru . 
. , odprodejem pozemku ~osa va 'ísl a 2 za vinu kladene, 
le;. o Výroky, obžalovanemu pod.e . é souvislosti kritiky plat

býti ztfn~c~edY ani jednotlivě, aUl v cet~.~ve, ~vsprávně neshledav v jed
n~DhbS~~~~na, takže nalézad soud hPos~~e~in:e dle § 303' tr. zák. 
ne o " _. 'ho skutkove po,a y , ~ -~ obzalovane . na-tll 

Čis, '137. 

, .. § 303 tr, zák, nespadá výrok, jenž 
Pod skutkovou podstatn .!'r~c~~~~ . mši sloužiti, ani varováni osad-
" ouze proti osobo, lez .. 

smero
vol 

P h dil' na mši církve Jiné, 'ku by nec o I . 

nI , d ?9 září 1922, Kr II 479[22.) 
(,Rozh. ze ne". " , 

, 'vyhověl po ústním hcem 
. ' š í s o 'll d iako soud zrusovacl

k 
. kého s.oudu v Olomouci 

Nel v y s , I 'ho do rozsudku TaJS , .. "ky 
zmadtečn2íoS~~~~!til~~;,aj~:~eYI stěžova!el uzsnuádnekvi~~~~oit~le~~:~O~~~~hO 
ze ne . ák "1 napadeny roz. ., dne 
'rkve -dle § 303 tr. z .. , z~':~ "k jehož se prý dopustil tlm, z~ k 

CI b'aloby pr·o přečin uraz y Cll, V\d " obyčeji československé ':"r ve, 
~ ~u~na 1921 v B. veřein,ě a p::d vlee 1 :O~míval a jej zlehčiti hlede!. 
. t' tc' zákonně uznane, tohz mSl, se . ve s a 

Důvody: 

. h bžalovaného: »Bude tam 
'alézací soud sledal ve zjiště~y,ch SIOV~~te ona to,« pronesených ve-

I ,~iti mši jakýsl komedla'nt. Llde, ne~~ přečinn urážky církve pod!e 
~ ~u~ a před více lidmi, skutkovou, pov~ ua adeného rozsudku proto, ze 
§~kno~ tr. zák. dle rozhodo'v.ac~ch 'dUV~~U p~s~zovati dlužno v celku, je~! 
prý je jisto, ž".,,::e sJoyech I~~c~nft~byčeie československ~, cirkv\ tr:~~ . 
obsaženo sesmesuovaUl, a. z ., b nechodili na to, totlz na mS'e 

' z' e v tom varUJl-1! se lide, a ~ 'Zmateční stížnost obzalo-ruse, a , 1 -h ~ ování mse same. t v nsti 
e ochybně posměch a z ~ c u s blediska důvodu z,ma ecn 

e:ného odporuje napade','~;n\rr:~~t~í obžalovanéh(), nalézacl~1 so§d~~ 
čís. 9 a) § 281 r. ~., a 'uva ': z odstatypřečinu urážky církve""e " 'e
z'ištěné, nezakláda skutko:"e. P .' 'ní Nalézacím soudem Zll steny, v t~ zák Stížn'osli nelze upnI! op;av','e 1~ obžalovaného skládá se. ze dvou 
ř;jně ~. před více lidmi pron:~eny ,~yr~ýsi kGme'dianl« a "lidé, necho~te 
částí a tG: »Bude tam slouz;ll mS! n~a část výroku smeřoval::,před~vSlm 
ll'" to.« Z toho jest patrno, ~~ it;;:žiti měla kdežto druhá ca:t d v::,:o~~ 
proti o s o be, která ·onu mSI 'n' osadIJíků obžal(wauého pro. uc~1 
obsahovala napomínání a yar;ova I V. rok obžalovanému za vmu ~_ 
na'oné mši československe ,clr~ve .. Ydeny'. ch částí ani v celku poslm-

, k v žadne z 'uve t t" mše sa dený, neobsahuje ,::sa, , b" československé církve, 0.120" , k: 
vání se neho zlehcov~m o ,,:c~le I'a namířena přímo protI ms., a ta :: 
motné, neboť slova, obzalov,~:hO r:::~%vala, jak již uv~deno, proll Dsobc; 
se jí přímo nedotý~.a~a, ny r;, ~ , "roku obžalovaneho J:y tedy v pr,:e 
která měla mši slouzltL V prve ~a~!, v,, stupek proti bezpeonosl1 ctl, spa-
řadě přijíti mohl v ?vahu !,an,e1;?:~u~~~mé ()bžaloby v, to~t? s;n{ru fei 
chaný na oné osobe, k!era vs d 'k' před návštěvou mse pne Cir ve ly 
podala .. ~ varováui svych osa Ul u 

• 



však olJ;>'~1 ' 
'Vi, ,Za. ovany opravnČ_D jež~o vl· 1 
nmsko-katolického vyznaní 'za"' t me Ja \.0 duchovní správce 
Se obřadu jiného. vyznání . ~e~, na ~o:m, aby jeho osadníci 
hlížf k vyro'ku obžalovanél,~oia~o ~ tyee jiné cikve. Ale i když s' 
nos tl, kde- Gb-ž....,-l~:v-a'"-' _ _" celku, nelze v nem za dan' h t:: 
je od ú~astens;v~ H~mf;;~~~ ~Íl~~:o~~.17 ,z~dn:u-- s~y-ch f~~rn'íÍ(Ó~/(~u - -
nehodneho, nepy'avého, co b _, v ,~n ?m vsak Jl neoz.načil jako n~ -
nezasluhovalo a kde obžal y v~znlostI a ucty, kterou jí církev PřI'kl,edc,O 
děn' , b' ovany s Ova svá pron I a a 

, 1, ZPUSQ cm vážným také 'V" v es ve vážném shrom.i 

v' 

vaní ani posmívání- s'c m~' ':; za ~aznym ucelem, spatřovati ani zl ~l
byly znaky trestného činuSl oce'.,k~sl~venské církve. Důsledkem tOh~h~o
P!ikládá, zákonem stanov~néh~eJz J, e, 'hPoJaty ve smyslu, jaký jim zák~
trebeno a v'kl d k ' , pravnI o pravrdla bylo ." n 
příliš širOký~, 1~le'díct~~y~~r[~~~d~:!aIOvaného, dává nal~ze;~I~:~~ ui~~; 
'souhlaslŤl s názorem pro' ~ v.

emu , pravne pochyben}Tm Nelz '-'k' 
prok t ,Jevenym pn veřejném l' če' ... . e ta e 

b ~ ura urou, že zr'ttš'Ov-ací soud iest ," ,1 ll! zrusovadm generální 
o zalovaného, jakého se mu dosta'l. vazan d~ykladem zjištěného vÝroku 
Jen o zjištění skutkové' v pravd" o v r~zsu u, Ježto prý se i zde 'jed" ~ 
učinil soud ze zHštěnéh-o \rýn'ku e o~~~~2UJe ~ so~ě' závěr a úsudek, kter~~ 
m~ment, p!~P?uštějící zkoumání právni~~~~ o, ~~k skut.kový tak i priivní 

- po. u~e o zJIstení skutkové ny' brž s _ , o o ,sahu, a proto nejde· zde 
o otazku p "t' . , "oucasne take o ota" k " ~ OUZll ustanovení § 303 tr zák ·'V"',' z II pravm, '(uEž 
lovaneho, k jejímuž přezkcum"ní 'e't ',na zJIsteny soudem výrok oMa 
Z těchto úvah bylo zmatečnI' "st'} s tzrusovací s·oud oprávněn. a povolán
rozsud k . ·k ' Iznos 1 obža]ovanéh h - ' . e Ja o zmatečný zrušiti a .~... ~,o V? oveÍl, napaG2ný 
rod_stah ta přečt,nu obžalovanémn za. 'V!~~t~I~Jm ,~ana objektivní skutková 
1. L I ned pravem ve včci sam' eneo, uznatrdle § 288 čís 3 

loby ,dle § 259 čís, 3 tr. ř, sPro~f:.!en r03",m, že se o,bžalovaný z obia
se ot~zkou subjektivní viny (zléh ~,tafze am z.opotrchí nebylo· obírati 
lovanel1o, o umys u, pokud se tyče vědomí) obža-

Čís, ~38, 

OChrana § 68 tr, zák přls!u" I ' --
s~ráv~u pOlitickon, by ·zakroč~l. ~,glona;.ům, kteří ~yli Pověřeni okresní 
Vll1aml. va I pro I pOdloudnemu obchodu potra-

V tom, že kdo "eprávem tvrd'l ů" t 
nutou neznámo kým že v-c' ~ V CI OInn, koouscnoval v~ Z3pome_ 
spatřovati skutkovo~ pOd:ta;::st !~hO'dby t~k ~{}cíIiI jejího vydání, dlužuo 

I POuVO u~ mkohv krádeže. 

(Rozh. ze dne 30. září 1922, Kr I 508/21.) 

Nejvyš"" ~ s 1 S o u d jako soud ' , 
teční stížnost obža1ovaného do rozru~~vacI zav;hl Pc> ústním líčení zma-
slavI ze dne 22, března 1921 ~Sl~.? kraJskeho soudu v Mladé Bole
zločinem dle § 81 tr. zák . _' fO kU . Jlm byl stěž·ovate! uznán vinný ll' 
mimo jiné z těchto . a pres up em podvodu dre S§: 197 a 461 tr. zák.: 

důvodú: 

S hl;~iska čís, 9 a) § 281 tr. ř ' , -"_ 
odSUzUJIClmn obžalovaného. pro z'IH!:mItda

l 
zwatecll!. strznost proti výroku 

oelU . e' 81 t 'k ' ~ .r. za ., že v ~ozs'udku 

legionáři nebyli oprávněni předsevzíti dotyčný úkon, totiž před
vésti obžalovaného na obecní úřad a na četnickou stanici, takže prý tu 
vl~stně nešlo o úkon úřední. Leč nalézaci soud zjišfnje, že dotyční legio
náři obdrželi od okresní p~litické správy ~ S. příkaz, 3Y za~:oč~vali proti 
podlótiC1hcmU o-bcllOdova·m potr;:rvlnaml, ze byl! opatrem pnslusnou legI
timací a že v dobč činu byli vc výkonu této jim přikázané služby. Dále 
bere soud za prokázáno, že legionáři ti byli jako zvláštní zřízenci poli
tického úřadu oprávněni předvésti obžalovaného na obecní úřad nebo 
četnickou stanici. Proti tomuto výroku namítá stížnost po tormelní stránce, 
že prÝ proň nejsou v r·ozsndku uvedeny důvody (čís. 5 § 281 tr. ř.). Než 
nalézací soud odůvodúuje výrok ten svým- přesvědčením soudcovským, 

. čerpaným z průvodního. materiálu, a 'Odůvodňuje takto formálně svůj 'IÝ-
rok, nehle,díc k tomu, že řádné a věcné vykonává-ní přikázané Sl~lŽby 
oprávnění takové samozřejmě sebou neSe a podmiňuje. Pro přiznání vlast
nosti vrchnostenské osoby ve smyslu § 68 tr. zák. stačí, že legionáři za
kročili proti obžalovanému na základě a u výkonu příkazu, uděleného 
jim okresní politickou správou, představujíee takto při své činnosti úřad, 
k tomu je zmocnivší, a jednajíce jako vykonavatelé jeho. Toto formelní 
jejich oprávnční, založené v úředním příkazu, je dle zákona prO' ochranu 
dle §§ 68 a 81 tr. zák. jedině směrodatným. Pochybnosti co do materielní 
správnosti konkretního výkonu neosvobooují od zodpovědnosti. Byl-Ii 
proto obžalovaný toho náhledu, že legionáři nejsou oprávněni, předvésti 
ho na mestskSr úřad, měl možnost, stěžO'vati si zákonnou cestou proti 
jejich postupu, nikterak však nelze uznati příp'Estným, by úřednÍmn Vy
konu kladl odpor a svémocně řešil otázku, má-Ii se dotyčný výkon pro
vésti tím či oním způsobem. Poněvadž legionářům příslušela ochrana zá
kona dle §!§. 68 a 81 tr. zák, již vzhledem ku zjištěnému zvláštnímu úřed
nímu příkazu, udělenému jim okresní politickou správou, múže odpadnonti 

, řešení otázky, byli-Ii k úkonu oprávněni též ve své vlastnosti jaka po,uZÍ' 
vojíni bez ohledu na' onen zvláštní příkaz,a· lze stranou ponechati, k-Ii 
náhled nalézacího soudu, k tomu přisvědčující, správným. V~"fok nalé
zaciho. soudu ve směru :§ 81 tr. zák" pr.oti němuž zmateční stížnost až na 
ř'ečené námitky nečiní výtek a uznává takto sama správnost jeho v ostat
ních směrech. je jak v zákoně, tak i ve stavu věci oduvodněm a není tu 
proto podkladu prod'Ovolávání se důvodu zmatečuosti čís. 9a) § 281 
tr. r-. Zmateční stížnost napadá rozsudek i proto, že prý nalézací sO'ud 
od,oudi! obžalovaného neprávempro přestupek podvodu, ježto prý v do
tyčném činu obžalovaného spatřovati lze pouze skutkovou povahu pře
stupku krádeže, . který se však stal beztrestným účinnou lítostí obžal-o' 
vaného, an .obžalovaný vráti! bafoch vlastnlku dJ-íve, než soud neb jiná 
vrchnost o jeho provinční zvěděla. Stížnost je bezdůvo·dna. Zjištěno je, že 
dne 26. října 1920 neeha) I'rantišek P. na nádraží v Z. ležeti bez dozoru 
svÍ1j baťoch s rúznými poživatinami v ceně 136 K, že po odjetí vlaku 
vrátný J. se ptal osob, v nádražní restauraci přítomných, mezi nimiž byl 
i obžalovaný, zda: někdo nezanechal svůj baf ach v čekárně, a že obža
IDvaný vědomě ncpravdivě·!vrdif vrátuému, že je to jeho baloch, takže 
vrátny mu jej vydal a obžalovaný pak s ním odešel, Na to byl vrátivším 
se P,em a vrátným dopaden a bafoch vrátiL Vrátný J. udal, že po odje·zdu 
vlaklI prohlížel čekárnu a, naleznuv tam baloch, uschoval jej v restauraci 
a pak se ptal po jeho majiteli. Z uvedeného je zřejmo, že vrátný J" vy-



konávaje své povolání, k němu v 
.. ~ ~ v, 

chané věci př'evzal pro zatím v Zu zeJme~n~ na].e~l, by v čekárnách . :':~ 
byj proto v dotyčném mezidobí schovaD!; uc!n~ tak i s baťochem a 
d;žitele přiměl obžalovaný vrá;:é~akt!ctke ,drzbe, (det,e~ci! této věci. J •.• 
mkem baťochu, k tomu b b o s ,vym predshramm, že je ' 
kvaiifikováno pravem J;ko y mu c2()c~ vy~al. BylOJ11'Oto JC"::'Je'lij'inf· 
krádež na vlastníku věci 'e:;d;,o , ."p~chany n~ vrátném, a .. . .." 
a jež mu proto z jeho d;,:lení n~~~~I~ ~ý:' v dJ;J,m držení (detenci) 
tr. zák. předpokládá. Se stano . k § , D ,nata, Jak to zákon v 
jednáním pachatelovým byla :~~ a 'I 1~~ tr.'z~k. Je lhostejno, zda Istiv{,~. 

k
denhá, přímo či prostřednictvím je~! aně~~~Pj~~~(}zena' osodba, v Omyl uve_ 
o o v tomto případě by bl" ' a nesej e proto na 

že buď vrátný nebo vlastnít ~p~va:o':.~tl za sk~tečně poškozeného, "" ď. 
~~Iéza?ím soudem je proto b:z~~~lé sodu tr!,et.!. Právní posouzení věci' 
cm obzalovaného jako krádež nemol I' ,~st~::e: ' kdyby se kvalifikoval· 
tr. zák. řeči poněvadž srh' ' b 1 O, . Y yh o beztrestnosti dle § 187 

b I 
' " I an yv, vrahl bafoch vlast 'k .. 

mu .nez YD nic jiného než jej vrátiti Neb . m u Jen proto, že 
nuh obžalovaného J'ezc ho k .' ylo, to proto dobrovolné rozhod 
v ~ " navracení' věc· p V' Vl - , v ~ 
skozeneho, které mu nečinilo možny' ", '. flýmhe o,. nybrz zasáhnutí po' m Jlne V c od,sko. 

Čís. 939. 

Z~~čin ve~ejného násilí ve smysln § 87 tr 'k 
»Ctnem{( lest i projev slovní )}N b ~ .• Z? . 

z něhož může dojiti k poškoze~í t'~e:z~e~"r" )est takový shluk poměrů 
stei~o, ~e jako OSOby Dhrožené řic:' ~; l~ egf1ty ?~r.ožené DSDby. Lho.: 
subJektlvní stačí, byl-Ii si pach~tel a~;JI v uv~hu u~c,te osoby, Po stránce" 
vzejíti některé z nebezpečí v § 85 ve, om mOZnOS!I, ~e z jeho. činů může 
pustil-Ii se přes toto. vědo.mí 'i P~s~. b) tr. zak. Jmenovaných, a do-

c nu, s nImz Dno. nebezpečí bylo. spojeno.. 

(Rozh. ze dne 30. září 1922, Kr I 554/21.) 

N e i v y Š š í s o 'll d jako soud zruš • 
teční stížnost obžalovaného do roz~vda~1 zavrhl ~oústním l.íčení. zma
v Praze ze dne 1. března 1921 'ím' . u "u zemskeho trestmho soudu 
veřejnéh'O násilí dle § 87 tr "kJ z by] ~!e~Ova~el uznán vinným zločinam 

. za " m,mo ]lne z techto , 

d ů vod ú: 

. [júvod zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr" v 

Je predevšÍm náhled stížnosti' z' , • ·§r.
8 

nem opodstatnen. Nesprávným 
, d ' e rcem " 7tr zák" I " p r e· . s e v z a t Ý (unternommene tl dl ). . :,cm ze z dmysluosti 

vy ' d' " k' an ung" nasvedc'u' t v za lije neJa e mannelní jedn...... v., k-"," Je omu, ze se 
smyslu tohoto výrazu a že ,,;m, neJ~.e skut~cné činění ve slovném 
nestačí ku přičítání zločin-u' ~7~hl ~y~van~kbet predsevzetí nějakého člnu 
snaží s~ dáti slovu "čin (f1andlu~g)" \ za.. ~č. vý~nam, který stížnost 
II dle zakana dlužno pod čin C ] . zJevne uzky. Dle mluvy právní 
úkonem činění lidského tot, rozume!! , pro]:,:"y ústní. Neboť i řeči jsou 
projevem lidské vůle T~est;f z~~o~ene~. ;,yslym a zevně poznatelným 

. . necm, proto zpravidla rozdílu mezi 

v užším slov8. 'smyslu a řečmi, stave obě na roveú (viz §§ 58, 63, 64, 
303, 305 tr. zák. a m. j.). Stížnost popírá dále, že ze slovnUlO 

vání samotného mohlo vzejíti bezprostředně nebezpečí pro život nebo 
i~~avi dotyčných oS,?b. ~eb~zpečí to mohlo prp nast~ti teprv:~,:,po'lesh

'mrltírn-vyzváx!L. I(dyz_pry vsak rozsudek neZ]lsťuJe, ze na mlSle, kde se 
'stup odehrával, byly clhly :1eb kamení, jeprÝ vzejítí takového nebez

V:Čí vyloučeno. Ani tu nelze Játi stížnosti za pravd·u. Ke skutkové po-
p zločinu dle § 87 1. případ tf. zák. stačí, je-Ii jednáním pachatele Vy~ 

takový stav věd, jenž zavdává příčinu k obavám, že n8.s1cdkem 
bude někdo na tělesné integritě nebo na' majetku ve větším rozsahu 

;<.~~~~~~~. Takovéto nebezpečí spočívá dle životních zkušeností již v ab-
_;:_': sklonu k trestn~lm činům, jaký je pozorovati II davu rozvášně

ného a podrážděného. Nalézacisoud pak mluví o hrozivém chování se 
davU a dochází u volném hodnocení nastalé tehda situace k přesveič',ní, 

nebylo vyloučeno, že shluklý dav mohl dáti se ve své nemzvúžnosti 
strhnouti k násilným činům proti dotyčným továrním úředníkům, čímž 
mohlo pro ně vzejíti nebezpečí života, zdravl nebo bezpečnosti těla. Náhled 
soudu je proto úplně ve shodě se zákonem. Na větším nebo menším stupni 
nebezpečí nezáleží. Okolnost, že dav výzvy obžalovaného neuposlechl, 
že tedy nedošlo ke skutečnému násilí, nevylučuje nikterak, že tu nebez
pečí bylo, pod nímž, jak uvedeno. vyrozumívati dlužno' vyvúíiní takové 
konstelace poměrů, z nÍ'chž může dojíti k poškození tělesné integrity ohro
ženéosoby. Rozsudek sice nezjišfuje, že na místě činu byly cihly nebo 

kameny, ale také to·ho nevylučuje. Ostatně k vyvolání nebezpečí § 87 
tr. zák. nebylo ani těchto věcí zapotřebí, poněvadž dav, čítající ;Jsi 150 
osob, mohl dáti svému rozvášnění průchod i jiným způsobem. R:o,"udek 
připouští také tuto m-ožnost, pravě, že se dav mohl ve své nerozvážnosti 

. dáti strhnouti k čin Í1 m nás i I n Ý m, tedy k násilnostem jakéhok ,li 
druhu. Ani co se týče subjektivní stránky případu, nelze vytýkati rDZ
sudku nesprávné právní posouzeni věci. Nalézací soud postavil s'e' na 
spr,ávné stanovisko', vysloviv, že dolus § 87 tr. zák. nevyžaduje přímo 
úmyslu, vyvolati nebezpečí pro právní statky, v §; 85 b) tr. zák. blíže 
uvedené, nýbrž že stačí úmyslné činění s vědomím,že činění to je způ
sobilé, některé z nebezpečí § 85 bY tr. zák. přivoditi. Z doslovlu § 87 tr. zák. 
vysvítá s naprostou určitostí, že slovo »ze zlomyslnosti«, totiž úmysl pa
chatelův se vztahuje na zločinný skutek a nikoli na přivodění nebezpečí. 
Stačí proto' ku zločinu dle§ 87 tr. zák. již, když pach.tel byl si vědom 
možnosti, že z jeho činu vzejíti rnÍ1že některé z dotyčných nebezpečí a 
když přes toto vě-ďomí diopustil Se činu, s nímž nebezpečí ono bylo spo
jeno. Na tomto stanovisku byl bývalý zruš-ovací soud ve Vidni a ustálil 
se na něm i tento Nejvyšší soud. Není proto důvodu od něho se V tomto 
případě odchylovati. Po skutkové stránce zjistil a odůvodnil nalézací 
soud jak úmyslnost činěni obžalovaného, ta'k i vědomí jeho 'O způsobilosti 
činllGsti jeho, přivoditi zmíněná nebezpečí, i jest odpor stížnosti ve směru 
tomto nepřípustný i§§ 258, 288 čís. 3 tr. n. Že v lomto příradě přicházely 
v úvahu jakoo'Soby ohrožené .určité osoby, nevylučnje ještě použití § 87 
Ir. zák., poněvadž dle zjištění r,ozsudků jednání obžalovaného nesměřo
valo k přímému a určitému tělesnému poškození dotyčných úředníků, 
nýbrž ku při vodění neurčitého ohrožení jejich osob. Tento moment ne
určitosti ohrožení vyznačui'e právě prvý případ zločinu I§ 87 tr. zák. proti 



úmyslném,u' poškození na těle, Dle toho nemťiže přicházeti v tomto 
padě v pGčel ani přestupek dle §§ 9 a 411 tr. zák .• ani přestupekř 
§§ 431 neb 468 tr. zák. Rozsudek netrpí proto zmatečností ani dle čís. 9 
ani dle čÍs. !01e8! tr. ř. 

___________ g~~O. 
Ochrana čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862. čis. 8 ř. zák. na 

1863 vztahuje se na Nároďní shromážděni republiky Československé. 
<Rozh. ze dne 30. září 1922, Kr I 1127/21.) 

Ne j v y Š š í s o Ll -cl' jako soud zrušovaCÍ' zavrhl p.o (ls~ním líčení 
teční stížnost obžalGvaného dG rozsudku krajskéllO soudu v Táboře 
dne 20. září 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinnÝm přes[[',,! )Kem,. 
čl. V. zákona ze dne 17. prcsi'nee 1862 čís. 8 ř. zák. z roku 1863 a 
tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost, dovolávaiíeí se číselně zmatečních dÍ1vodů § 281 
čís. 9 a), b) a 10 tr. ř., provádí, toliko prvuvedený zmatek, tvrdíc, že ne
právem shledán hYl sk,utek jeho činem trestným, najmě přestupkem 
čl. V. zák. ze 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863 (§ 491 tr. zák.). 
Než dotyčné viTtky, p'rávnímu posouzení věci činěné, jsou vesměSi bez~ 
P(}dstatny. Vyplývá z podstaty věci, že, ponechány-li zákonem ze 
28. října 1918 č. 11 sb. z. a n. čl. 2 v platnosti veškeré do,savadní zemské' 
a říšské zákcny, mezi nimi tél' zákon Ze dne 17. prosince 1862, čís. 8/63 
ř. zák., na místo říšské rady, zmíněné v čl. V. posléz uvedéného záfrona, 
nastupnje tu korporace, která ·dle naší ústavy fnnkci býv. říšské 
převzala, tedy Národní shromáždění, které ovšem měl obžal(}vaný 
mysli, když mluvil o "parlameutu". Poukazuje-li rozsudek v důvodech 
to, že nbžalovaný použil ve své řeči výroků všeobecných, týká se 
tyčná staldův,odů ostatní řeči obžalovaného, kvalifikov,ané nbžalobou 
jako přečin dle § 305 tr. zák., nikoli však výra2JU' "žvaníma", užitého 
o parlamentu a nepřipouštějícího pechybnosti o jeho významu. Ostatně 
právě jistá neurčitost t(}hoto výrazu má účinek, že v něm shledán byl 
toliko přestupek dle § 491 tr. zák. pro všeobecné sesměšňování sněme.vny 
a ne snad s'kutková podstata dle § 488 h. zák. neb jiný, těžším trestem 
ohrožený čin trestný. Označuje-li stížnost závadný výrok jako pouhou 
kritiku, pro niž dovolává se základním státním zákonem zaručené volnosti 
slo'va, přehlíží, že i v'olnost kritiky omezena jest trestním zákonem a že 
úmysl, kritisovati, nevylučuje skutkové podstaty uráž~ na cti, Jakmile 
forma kritiky dedává jí rázu 'urážlivého. Též nevyžaduje zákon Pro pře
stnpek !§ 491 tr. zák. přímého úmyslu urážeti (animus, injuriandi), stačí, 
pouhé vědomí, že výrok ať obsahem al formou osobu, proti n'íž čelí, 
sesměštluje, ve veřejném mínění ji snIžuje. Že si stěžovatel, jell'ž sám 
připouští neslušnost nžitéhnobratu, tohoto dosahu svého výreku nebyl 
vědom, soud nejen nezjiŠfuje, nybrž nanpak, uznávaje stěžovatele vinným, 
výslovně to vylučuje. Jesti! obrat, použitý o sněmovně, _ žvan.íma _ 
tak nepOChybného významu, že v tomto směru nezavdává n:ejmenšího 
podnetu k p(}chYbnostem. Rovněž nemá pro· Posouzení užitého obratu vý
znamu, že snad stěžovatel cel~·m sVÝm vystoupením reagoval na před
chozí řeč posl. Z., kdyžtě posměšnéh,(} ohr'atu výslovně užil vzhledem ku 
parlamentu - sněmovně. 

-411 

Čís. 941. 

, t- b ve smyslu lichevního zákona <zákona - 'sou předmety po re y .. ) 
sperky ~ej. ředmětů p(}třeby do clzmy. d10ndnem vyvozu II 

po__ - (Rozh. ze dne 30. září 1922, Kr II 598/22.) 

. d zrušovací ·uznal po ústním líčení o zma-
Ne jvY š š í so u djako s~u , rokuratur'(}u na záštitu zákona právem: 

'nl stížnosti vznese ne gene;alm P Brně ze dne 4. ún(}l'a 1922 hyl, 
~~zs udkem zems~~ho !restlllh; d~~~~k~ ';, ceně 234 K 12 h, 12 stříbrných 

okud jde (} 39 st,::brnych v na r 40 emailovÝch piřívěsků v e~ně 20? K, ~áhrdelnÍků a bro~l v cen,: IO~ ~'pak" stříbrné medaile) porusen zakon 
{v ediktu dražebmm oZ,naoe,ny,c ákona ze dne 18. března 1920, Čís;, 188 

§ 1 a v odstaVCI, prvem ~ li z d kt 'rým předměty tyto prohlascny 
~b. z. a n., a prohlasu!e se d'?t

ro ,s~u I~' zá~a:lIa čís. 188 z r.oku 1920 sb. z. I myslu prvmho (}o savce, " 
by y ve s , dl' ve prospěch státu, neplatnym. a n. -za propa e 

Důvody: 

, b ' . rvni polovici roku 1921 v Bře-
Richard li. byl-dán v obzalo ll, ze ~ ~m dopravoval bez p.otřebného 

dave se spoluobžalovan!m ~rtur~~řeb; a to 39 stříbrných náhrdelníkú 
povolen! do Rakouska pr:,tme!~h p náh,del:níkú ahroží v cen~ 1~8 K:: 40 
v cen~, 234 K,Uv h,. 12 stn ,r~Ko K (v ediktu dražebním oznaeenyeh ja~o 
emailOvÝch pnvesku v cene , 'h knoflíků v ceně 990 K a ze 
stříbrné me'daHe) a 99 párfI ,?anze~ovye, :edmčtú potřeby do ciziny ve 
takto spáchal přečin ~odloudne~o vrso~~::na 1920, čís. 188 sb. z. a u. 
smy,slu § ;; Ht. b) zakona z,e ne . Brně ze dne 4. února 1922 byl 
Ro,zsudkem zemskéh(} trestnlilho so~~.u I ';,y spro'štěn Soud nedošel totiž 
však obžalovaný Richard " zb °hZb" °l'k němž 'věci o,ny se na,lézaly,' 'd' , , obžalovany o sa a I ll, V . D k k 2 
k přesvť cem, ze , h" dl dně dopravo-ván .do "~ DUS a, 
znal a věděl, že balík ma. yÍl ~o k~~k(}VOU poclstatu přečinu § 2 lit. b) 

, neshledal pr'olo u něho subjektIvm s I skutkovou podstatu tohol(} p,řečinu 
citovaného zákona. Naproti tfr:'u vza vyslovil zejména, že předměty, Jež 
v objektivním ohledu: za SP ,nenu. a 'e mět ' potřeby ve smyslu li! 1 
měly býti Podloudnek v~~~~en~, jí:~~dfc~ ~oh/prohlásil soud věci ty po 
zákona čís. 188 z r,o ~ . ' adIé ve prospěch státu. Věci ty byly 
rozumu § 12 ,tohoto zakona za PkroP;1 Dudu .v Břeclavě prodány za 

,. 'd ažbě u O' resUllO s 'hl d napotom ve ver.elne ' r . . r zásobování lidu v Praze. Na ,e 
721 K jež zaslany mmlS terstvu po, . dl v. 'předměty potřeby 

, 'h v v -' ěc'i p'(}vaz.ovah 'uzn'O za v .... 

soudu, že vsec ny recene v"" 1919 čís 568 sb. z. a n., na nelz 
ve smyslu: § I zák(}na z.e dn~ I 7. n~~a 188 ~ roku 1920 ponkázán(}, není 

'k ' podloudnem vyvozu CIS. 'd -t o 
je v za Dne o , . k, fl'k' I e přiznati vlastno'st pre me II p_ 
"právný. Jen manzeto~ym no I ,um z Vástkám úboru širokýCh vrstev 
třeby, ježto patří takrka~ ;1Utny'k s~U~tnim případě ani cena knoflíků 
mužského obyvatelstva a lezto '! ?': ren, p,vreva'z"nVe pVrepychovými. Na-b . V' Ila veeml 'I " , 
nebyla tak(}vou, a y ]~ cm , _. a šperky hovící pouze vněÍ'ší ozdoM 
proti tomu sluší oznaČItI os~at~1 ~~7~ťě lidí a n~lze proto ve věcech těchto 
a marnivosti a ll1~oh sk,uteene p I' 1 z(,kona čís. 568 z roku 1919. 
spatřovati předmet pntreby ve srny s u , - 27 

Trestnl roznodnuti IV. • 



Přicházejí tn v Podstatě k platnosti úvahy obsažené v rozh",dnutí 
vyššího soudu Kr II 266/20, sb. č. 364. Stanovisko rozsudku 
soudu, že všechny shora uvedené věci be, rozdílu jsou předměty Dotřph" 
neodpovídá p,roto zákonu a byl tudíž citovaným rozsudkem porušen 
kon v ~l§ 1 zákona čís. 568 z roku 1919 a čis~L88~sb. z. a n .. z roku 1 
Nejednaiocln~e, pOkud Jde o 39 stříbrných náhrdelníků v ceně 234 K 
12 stříbrných náhrdelníků a broží v ceně 1.08 K, 40 emailových Dtivlésh'll' 
v ceně 200 1<: o p'ředměty potřeby, .10 arci ohledně nich použití zákona' 
o pO'dloudném vývozu vyloučeno, a v důsledku toho též nepřípustno pro
hlašovati věci tyto ve smyslu prvního odstavce § 12 zákona čLs. 188 
z roku 1920 za propadlé ve prospěch státu. Pouze ohledně manžetových 
knoflíků jakožto předmětúpotřeby je rozsudek nalézacího soudu i v pří
čině propadnutí jich {§ 12) bezvadný. 

Čís. 942. 

Přečin dle § 303 tr. zák. 

Otázku, zda jednání účastníka církevního pohřbu bylo tak neslušné, 
že mohlo vzbuditi pohoršení, dlUžno Posuzovati dle průměrné náboženské 
citlivosti, nikoliv dle tObo, jak Se dotklo tobo kterého účastníka obřadu. 

{Rozll. ze dne 2. října 1922, Kr, II 533121.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost státního zastupitelství do rozsudku zemského ,treS'tního 
soudu v Brně ze dne 9. května 1921, jímž bYlobžalovany podle § 259 čís. 
3 tr. ř. sproštěn z ObžalOby pm přečin podle § 303 tr. zák 

núvody; 

Zmateční stížno,st státního zastupitelství uplatútlíe důvod zmatečnosti 
Čí's,. 9 al § 281 tr.. ř., tvrdíc, že obžalovany ocitl se svým jednáním ve 
zj"evném rozporu s fo-rmami vnějšího obcování, které jsou 11).ravcm- a zvy
kem dány, totiž, že neslušně se choval při pohřbu R(}berta li-a a vzbwdiI 
svým chováním pohoršenÍ. Zmateční stížnosti n'elze přisvěďčiti. § 303 tr. 
zák. VYžaduje, pOlmd jde o skutko'vou podsta'tu tre·stného činu, jehož se 
zmateční stížnost dotýká, by se někdo při veřejném úkonu náboženském 
choval neslušně taJmvým zPltsobem, že z tohO' mŮže vzejíti p,ohoršenÍ. 
NesluŠll)'rm, chováním dlužno, jak to správně uvádí zma-'ční stížnost, roz
uměti takové pnčíi:tání, které Odporuje fo'rmám vnějšího chován.í, lak se 
zvykem a mravem 'u'stálily. Pojem tento není ničím stálym, nybrž jest to 
pojem relativní, který se podle poměrů časových, !lodle poměrů místa a 
podle stupně vz'dělání osob v úvahu přicházejících buď sužuJe nebo roz
šiřnje. Ve zjištěních nalézacího soudu není obsažena neslušnost stupně 
§ 303 tr. zák., uváží-li se právě Povaha osob, které PÚ pohřbu Roberta 
tl-a se súčastni1y. a povaha místa i času a způsob, -za, nichž: došlio li vý ... 
stupu obžalovaného. Nalézací soud zHstil, _ a tato zjištění dlužno položiti 
za základ rozhodnutí o zmateční stížnosti, opír,ající seo důvod zmateč
nc'sti čís. 9 a) §, 281 tr. ř., -že Obžalovaný byl podle usnesení dělnické 
jedno'ty v B. pověřen vedením členů jmenované jednoty, pohřbu se súčast-
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, ,~ . d ot ~ měll se "-účastmtI pohřbu Jen kteří podle uSneSe?i teze Jek:':-eYm kdyby ;e konal církevní po-
~nk Ve neDU1dou za nz , . .. t t 

d tou podml ou, z, :" d " obžalovaný upozorml mlTIlS ran ""a, 
f?eb Dále ziistil nalezaclk_s.~~ ~ z~ kterého tam poslal P. Jaroslav S., 
1~" r~ šel před Jedn?tou s, n~ e. ~ š· křížem dozauu a rukou mu 
~~':;áJíci pohřební c1'l'ke~~~I~b~a~~, p~~Y P. ela~oslav Š. postavil :nini:tra~ta 
dal pokyn: by s~ ta~ v se odebral k dělnické těloc~ičné Jed~,:te a denun; 
opět do predu, ze, sam . k . obřad že chtějí-ll se ho, sucastruti, mU~l 
jejím řekt ~e poh!·e.~ Jest,c~~v~~~ že ~šak' obžalovan}'T, chtěje iak~,vna
se podřídil1 obyceJum C1r choval; její usneseuí prohlásll, že za knzem 
četník zmíněné Jedno!y za _ konečně zase p~slal ministranta do zadu. 

od 'e je bezverec a ze , . _ b' 1 • 
nepuJ Oll, z ,~, z'ištěnÍ nalézacího soudu vyplyva, ze ? za ovany 
Ze svrchu zmme~y_ch , J dn° ch osuňků, kterými pOSílal :nm1str:'.nta ?O 
nepoužiJ am zvla_ste. ~~P~'I y 'č:é Jednoty, pohřbu se súcastmvs1, a ze 
zadu za členy delme e epoc~~ros1ava ,Š. nebyl h!ruby, nýbrž oběma, dal 
ani na minIstrant~ anI "nao o' em který jest při [,ozhovoru m~Z;l, dve~a 
znáti své stano:lsko ~~us ? SObemt nenápadným a neprmrokatlVmm, Jak 
osobam~ obvyldl;'m; t~t'~a~fl~o zjištění nalézacího soudu, Ž8 celý rD:chovor 
to zejmena vyplyva I v m Š-em byl klidný a že nikdo pn nem ne
obžalovaného s P. J'::"':i

a 
Si

e 
tedy obžalovaný způsobem, ktery nelze na~ 

křičel. Podl~ toho P~!~e ,§ 303 tr. zák. Zástupce g~nerální p,:okuratuTY 
zvati neslusnym v, .. k" ph pohřebním pruvodu 1 udalost, Jmdy 
ovšem tvrdtl přl ver~JD~;n .. rOt ,l~áz~e neslušn(}u ježtol každé ruštní pohřbu, 
bez povšImnutí zůstaVaJl~l, s ~ v~ velmi -vznětliv~T náboženský cit přísluš
i povahy docela nepatr~e, uraZ1 , k tomuto názoru přisvědČJti. Ustano
níků dotčeného vyznan~. ~e_],ze v~a sice náboženský cit příslušníků toho 
vením § 303 t,r. zák. Clra?en JC':nísta nebo náboženského úko,nu, leč při 
kterého vyznání, dále po:vatr:~;~vanéh~, bylo v takové míře neslušným, 
rozhod'ování, zda Jednam,ob,z n lze se dovolávati náboženské citlivostI 
že mohlo vzbudItI PohOI~;:m, _ e 'm'na ne náboženské eitJilvostl P. Ja
jednotliv~ovy, , v ~omt~ pnPs~~~vzaeii peodle náboženské citlivosti průn:ěrné, 
roslava S-a, nybr.z dl~zno ~ .. v nlivostí vůči jiným názClrům o vecech 
která se vyznačUJe us!echlIl~u ~sm,:s~ábo'ž~nská citlivost nemohla by ti jed
nábožensk}Tch, T~kovato frumernaohoršení uváží-Iii se že z celé zjištěné 
náním obžalovaneho uve ena vP. '·:1 než že 'došlo mezi obžalo~ 

b 1 ~'o že se nestalo mCl Jme 1'0, . , , 
situace yo zreJm , 1" P Jaroslavem Š-em ke khdnc vy
val1}m a ministrantem, pokud se yce

h
_'

b 
'h Dokud se tedy nejednalo 

• o - dění průvodu po re m o. Irk ' měně nazoru o sera. J b 10 uvedeno v soulad s c evrut? 
jenom o to, aby stanoJ1sko~~. d~i ~plsobem klidného rozhovoru s m1m
rázem pohřbu, a doku. , se aJaroas~vem Š-em, n,ebylo toto jednání obža
strantem, pokud soe tyc~ P. . . hor'ení Bylo by sna'd bývalo na 
lovaného P-a zpusa,?lle VZ!Jlld1h ~ T s J byli napl ed dohodli o úpravě 
snadě, aby se ÚČaSTn1CI ?ohrbu za k l' . t nemůže býti obžalovanému 
pohiebního průvodu, lec, am, tat,od o .. Ot~IOsz'e j'IŽ při iiných pohřbech v B. 

~, , l~ 'e~to na1eza!"'l SO'U' Z],lS I,. I o přicitana ve z e, J z. (l, ' b _. aby křížek byl nesCll' v če e pru-
bylo upuštěno cd clrkevn",o O. YC:Je, , t ' poměr" nečinily jednání obža-

d ' t d t ké svědčí o t'om ze mlS mJ," t' 
vo u, coz e y a ._ , 03 t 'k Hledí-li se k nepnpravenos) 
lovaného ne~lu~n-S:rrr v" mlre ,,~. 3. štěr ·il~~aÚ za naprosto' nezávadné, do~ 
menších pohrb~: Jest, t1m sp'l~e Je .' -astníky pohřebního průvodu ke 
Me-li teprve pn po.hrbu sam.ehm mt eZ1 ~~ka se světským projevem úcty 
Klidnému vyrovn-am clrkcvm CJ s ano\ 1 27* 

• 
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k zemřelému. Jestliže P Jaro I Š b I ~ ~~~,o, nelze jeho pohorš'~ní po~,aaž:(}va'ti :a po~o:.s.e·~ jednáním obžalova-
Zltl je při rozhodování o objektivní SkUlko . pr~mel ~e ~ ?elze prot'O uvá_ 
v tomtopřípadě. Dle toho objektivní s;:t:~v:tat~ preemu ~ ~03 tr" zák. 
Ir. zak. neTu v tomto pnpade C!ana"a]{--~--' p dstata precmu " 303 
úvah, a jelikož již po této sr' ,J, \ yplyva ze svrchu uvedeuých 
b:;rlo ji zavrhnouti, aniž bylo iř:~~es;el!!b ~~~tečn,~stížnc!~t o~ůvodněna, 
naní obžalovaného a přezkoumáv f za, y\ a I Sll Jektlvnl strankou jed
v tomto bo'dě. a I sfavnost názoru nalézacího soudu 

Čís. 943. 

Spolupůsabení při dobrovolné dražbě t'k'" " 
úředním úkonem obecního starosty I(!§ 153 'tr y ?~I)I t~e b zaJmů ~bce, Jest 
'Obvod obce, jejíž jest starostou. . za ., re as se dalo mImo 

!Rozh. ze dne 2. října 1922, Kr II 535/21.) 

Nejvyšší d . k • 
""v . S o II Ja (} soud zrušovací zavrhl I t' ,,, , 

leem shzno'st obžalovaného do wzsudk ,po u~ mm heel!! zma
ze dne 18. dubna 1921 J'Ímž byl t~'~ utzelmsk~ho trestmho soudu v Brně 
§ 153 ~' ' s ezova e uznan Vinným I Vo 

r. zak. ,a přestupkem podle § 312 tr. zák. z Ocmem podle 

Důvody: 

So-ud zrušovací smí vzíti !dle § 288~' 3 ,-
při přezkoumání rozsudku po stránc CIS. !r.~. z~ pOdklad svého výroku 
který byl zjištěn soudem nal'za' ephmotnepravm Jen ten .skutkový stav 

d
e Clill, rotOl nelze uznat" . b "k' 

pro"e enou zmateční stížnost aTd '1 k ' _ : Vilee za za onitě 
§ 281 čís. 9 b) t~. ř. dovozu'e'n' ::': I' a,e __ ll> zrem, pokud z důvodu 
lost, kdyžtě rozsudek Právě! op.::r~~i~n~st stezov.~t:l~vu pro úplnou op;
noval obecní starosta Jakub D. při Jra:~~' I?~e, zJlstem roz,sudku inŤerve-. 
obvod ,obce M., úředně 'ežl< d-" "e dn'::l, byt. 1 konana byla mimo 
záno bylo několika ob~í~ ~ nVI to okresnl polthcko'u: správou přiká
a dražba dotýkala se tud/~ ~~I mmr i jeho obci společně ku vYdražení 
t 1Z zajmu obce' M Rovně- "-f' 

s ,arosta ~.obžalovaného před příběhe' . VO~ ~ ZJIS' u!e' rozsudek, že 
V](Ťa,tl, vyslovně upo(lO'rnil - . t m: za4,eJz Jest se tomuto zodpo-
. d k " ze lil ervennJe' tu "ředně . k t ~e, na vyvrácena jest výtka stížnosti - t t . Ja o s arosta. Tím 
"'" 68 a 153 tL zák ježto prý interv ' ze s v~ros a nebyl osobou chráněnou 
starosty obce, ják~' takovéh'O tím m~n:e':n ,S~Uk1"oomé dražbě není funkcí 
cizí, jednak zjištěno jest a octů _ ne, ,~na-I se dražba v obvodu obce 
žovatelovo o úřední povaze inT~Od!lenO shznostl pohřešovamé vědomí stě
označuje př'edmetem samostatné r;;s~~en~t,~ro~ovy._ Jak z § 27 ob. ř., jenž 
o~c: vůbec, tak i z předpisu § 54 tamté~ 'v0 e~ v,se,~ 00 se dotýká zájmu 
dem clobmvolné dražby ze'm' 'd I' yplyVa, ze dohled na prová-
b • b" Jena, J e-"1 o zaJem obča' t ". 

o Dr puso nosti 'Obecního starosty Moh 'r ~ k ns va, nem mImo 
no~ti vésti k tomu, by starosta b i . o'~ I vsa ot~~t.? zvláštní oko1>
sve obce, není ,oN'šem příčiny .o.d YíT'~~cen on~~t ~VllJ uraď mimo obvod 
mile jest p<ťchateH úřední vl~stn~st i~t:::u zvlastm 'oc!,ranu zákona, jak
doma. Zejména ochranu § 153 tr 'k I' ve.~ce obecmho starosty pově-

. za . Ile ze JIZ proto obmezovati na obvod 
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obce, ježto předpisem tím chráněn jest veřejn1T úředník nejen II vyko
návání svého pov{)lánÍ, nýbrž i pwti útokům, jež staly se proti jeho tě

.. lesné integritě pro toto vykonávání, a jež mohou býti podniknuty přiro
zeně kdy a kdekoli. Není proto výtka stížnosti, že tu nebylO' ani objek, 
tivne ani subjektivně skutkové podstaty trestných činů dle §§ 153, 312 tr. 
zák. odůvodněna a bylo zmateční stížnost dov{)lávajid se zmatků § 281 
čís. 5, 9 a) a 10 tr. ř. zavrhnouti. 

Čís. 944. 

PrO' skutkovou podstatu zločinu dle § 1,53 tr. zák. jest lhostejno, že 
útok byl podniknut teprve po zakončeni vlastníhO' úředního výkonu. ien 
když se stal prO' tento úřední výkO'n. ' 

.(l~ozh. ze dne 2. říjua 1922, Kr II 602/21.) 

N -e j v Y šš í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční s!Ížnostobžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu v Brně 
z,e dne 23. června 1921, pokud jím byl stě;,ovatel uznán vinným zločiny 
podle §§ 8, 153 tr. zák. a 99 tr. zák 

Důvody: 

Zmateční stížnost označuje především odsouzení pro zločin dle '§§ 8, 
153 tr. zák. z důvodu §, 281 čis. 10 tr' ř. zmatečným, poněvadž útok na 
ministerského ta!du Dra M. nestal se, když vykonával své povolání uebo 
pro toto vykonávání, jak zákon v § 153 tr. zák. prreclp'okládá, an Dr. M. 
pro odepření místostarosty, pokud se týče obou členů m!stního poradního 
sbOoru se zamýšleno'u reviiSí přídělu půdy ",ezačal. Než ",eprávem. Dr. M. 
přijel jak" předseda' komise do J. za účelem předsevzetí revise přídělů 
pozemků, jež státi se mělo dle prohlášení Dra M-a jen za intervence 
stamsty (pokud se týčc jehO' náměstka) a místního poradního sboru. 
Úřední jednání započ'al0 tedy již jednáním o tom, má-ll býti vl"stní re
visní jednání př,edsevzato způsohem Drem' M-em' navrženým, či veřejně, 
jak trval na tom náměstek starosty, a nesprávný je'st tudíž shora uve, 
dený názor stížnosti. Ovšem útok obžal{)vaného na Dm M-a na,stal te
prve, když tento násleclkem (}dporu místních orgánú pr!ohlási!, že odejde 
a skuteon,ě z místno,sti v,en již odcházel. AvŠ'ak nehledě k tomu, že tím 
úřední činnost úředníka, přijevšíhn zw účelem výk'Onu s!lužebního do obce 
z jeho úředního sídla, nebyla ještě ukončena" a právem sluší míti Z<ť to, 
že tento alespoň tak dlouho ještě povolání své vykonával, dokud násled
kem svého úředuího)edn~ní ještě byls účastněnými stranami v ústním 
styku, vyplývá z celého zjištěnéhO' stavu, že, i když útok podniknut by] 
teprve po- zakončení vlastního úředníbo výkonu, přece se stal nepochybně 
alespoň pro. toto vykonávání úřadu, což s hlediska § 153 tr. zák. dle 
jeho doslovu jest rovnooenným. Správně tedy kvalifikoval soucl Mlézacl 
skutek obžalovaného ne jako pouhý přestupek § 312, nýbrž jako· pokus 
zločinu ,dle §§ 8, 153 tr. zák. 
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Čís. 945. 

• Ustan'Oveni § 6 tr. ř. 'O nevčítáni d' , 
1 ,t~hdy. byla-li do r'Ozsudku ústn' nu ~1~!'OV?í d'Opravy d'O lhůty plat' 
stíznost ifsouau pobytu. ' __ '_'_H~ro 3,~~neh(),_ Opoy-~ena [ 

<Rozh. ze d 3" ne . njna 1922, Kr I 907/22.) 

, ~ e j'y y š š i S'O U d jako soud zr ',' , 
dam ,stIznosti obžahwaného d " usolc, vyh~vel v ,neveřejném za' 
Jovlclch ze dne 2. června 19'~2 usnes,;' kraJskeho soudu v Ces B .<;
u 'Okresního soudu v C K ~l' ~terym byla jeho dne 28. dub~a r~-
nos~ do ~ozsudku krajskéhor~~oož~~ ~~~:~:~í~rně °ilášenCá zmateční stíž: 
ze ,ne 5. dubna 1922 zavržena ", o 'O' so,u li ves. BudějovicíCh 
~~clmu soudu, by dále jednal dI~ !{~~~ ~Iap~deneb usnesení a uložil na1é-

. prosmce 1877 čís 3 ř za'k k . r. a odu' 5. § 2 zák ze d . . . z ro u 1878. " ne 

Důvody: 

Obžalovany' byv od 
d

" " ,', s'Ouzen rozsudl- I . , 
<;Jovlclch ze dne 25. dubna 1922 "e,m u~Jskeho soudu v Ces Bu

neho žaláfe na 6 měsl'cu' ol I' '1 PdW zlocm kradeže do těžkého, a zoo st' C K ' ' 1 aSI' ne 28 d;b ' 1 '. re
v " rumlově prot'Okolárně zmatec"n' s't',U na 922 u okresního, soudu 
'~en za' do'r"" . I lz.nost a o'dvol" , v,-

I I ucem OPISU rozsudku a t t ;' ~'lm, zadaje záiro-

~~~1~, v ,Ces. Budějovicích dne 29.d~;n~ i~~~Oktd,~oseL ke krajskému 
'" I aselll rozsudku, jež s"e stal .... _.' U lZ teprve 4. dne 'O 
sel1I zma:teční stížnostI' byl o za p;ltomnos,Í! obžalo'Vaného Toto ohl~' .' , h o usnes'emm k ' . k 'h . ,a-
VICIC ze dne 2. června 1922 " , , raJs e o soudu v Ces Bud" 
prosince 1877 .. 3 ' ,v te nva',,€' elle' § 1 čÍs, 1 z 'k ď eJO-

, , ,CIS. zak. r. z roku 1878 " a ona ze dne 31 
?dst?vec druhý!r. ř. na tento ří. zav:zeno,o že ustanovení § 8i 
ustmho prchlášení rozsu""-, ' p pad, ve kterem Hmta opovědní b'" d 
n t' . • CU1\,U, se nevztahuje t d" eZI o 
os 1, J'ez dle § 284 tr ř ve 3 d h a u IZ ohlášení zma te'ční stl" 

se ll! ' . • . .' TIec u sborovél' d' z' . 
'h USl, Jest opozdeno.StížllO'st 'Obžalov 'h d 10 sou u prve stolke státi 

Ul o soudu v C. Krumlově " rotok" .a~e o- o ~ohoto usnesení u okres
SIce, P, ravda, že dle '§, 284 tr.? ,ola! ne podana, jest opodst'atne'"'a' J'e 
.. d' ' r ma' zmat " t" H. 

p,npa e',~e ?bžalovaný příio~en h l,ecm s :':.no;t ohlášena býti v tom 
po, vyhlasem u sborove'h d' y Pll vyhlasem rozsudku do t" d ' d 'O sou u prvé stol' T k .. " fl nu 
VD' Y ~apadeného usnesení potud ", 'Ice. a, tez sp,rávnými jsou vý-
novem druhého odstavce § 81 tr .' ~~, ~a htent~rípad ndze použíti usta
~d S~Ud~ ,pObytu zmateční stíž;o~t s"~r~v'Ot,~ z~~Q,[mk ého předpisu lze totiž 
kd yz o zalovanému byl tímto soud'em ' m;J'k

ucm 
e.m Jen tehdy podati, ' 

e bYl rozsudek vynes "roz~u e dO'fucen, čehož však zd 
ustanoven,í i§ 6 tr ř v doesnlo v, P:kltom, 'l1'os,Íl obžalovaného, není Nez' dle,e' ' 
"k ," ' ' vu za 'Ona: z d 2 . 
r. za,' pokud se týče zákona ze dn lSe 

ne O. července 1912, čís. 142 
z roku ,1920 nepočítají se do lhůt de. PIOSIl1;e 1919, 1Gí's. 1 sb. z .• ' n. 
PI ~v?van bJ::1 poštou. Okresní s~udn~, ta' ktere DP!avný plmstředek do
psam zmatecní stížnosti obžalovaného .' Kr~mlove Jednal při svém se,' 
a P:~t? vztahuje se předpis zmíněného,JZ,n v Je~D ~~st'Oupení místo něho, 
k~lal n; podanou zmateční stížnost obža't, 6 tr;h r. tez na, uveden'Ou PfC'to'- . 
o resU! soud v C. 'l0ruml'ově. Ježto pak ,~fene§~ v_ Je?ož intencí-ch jednal 

tl. r. mohl obžalovaný 
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podati 28. dubna 1922 zmateční snžnost v C. Krumlově na poštu ještě včas, 
není zmateční stížnost ohlášená u okresního so,udu v C. Krumlově dne 
28. dubna I'f22, tedy třetí den po vyhlášení rozs'u'dku a týž den na poštu 
--o-oeV-zunná,--OPGzděna a sluší ji proto považovati za včas podanou. 

Čís. 946. 

Výstřední ch'Ování se pachatelovo nevylučuie ještě jeho příčetnost a 
neopravňuje porotní s'Oud, by dal v t'Omto směru porotcům dodatkovou 

otázku. (Rozh. ze dne 5. října 1922, Kr I 1362j21.) 

Ne j v Y š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po' ústním líčení 
zmateční stížnos(;Í státního zastupitelství do rozsu'dku porotního- soudu 
v Jičíne ze dne 20. říina 1921, pokud jím byla obžalovaná sproštena dle 
§337 tr. ř. z .obžaloby pro zločin vraždy úkladné dle §§ 134, 135 čís. 1 
tr. zák., zrušil dle § 348 tr. ř. výrok p'oroteu k první hlavní otázce, k první 
otázce dodatkové, pokud se vztahuje n'a čin uvedený v první otázce 
hlavní, a k třetí otázce dodatkové, jakož i napadený rozsudek ve výroku, 
jímž byla obžalovaná dle § 337 tr. ř. spraštěna z obžalOby pro' zločin 
vraždy úkl'adné ve smyslu §§ 134, 135 čís. 1 tr. zák., dále v,e výroku 
o trestu a ve výrodch s nim s:ouvisejicích, a: 'Odkázal věc do nieIbliž'š'ího 
pcrotního zasedání krajského jako porotního soudu v Jičine, by v něm 
v rozsahu zrušení byla znova proiedná:na a rozhodnuta. 

D ů vody: 

Porotcové odpověděli na první hlavní .otázku, která zněla: "Jest Anna 
P. vinna, žen," podzim 1918 v N. proti své nevlastni dceři Marti P-ové 
v úmyslu, by ji usmrtila, davši jí požívati je'd: <sublimát), takovým zP'Ú<
sobem jednala, že z tohe> nastala smrt Marie P-ové?« jedenácti hlasy 
kladně, jedním hlasem zápo-rně, na třetí otázku dodatkovou: "Spáchala 
Anna P-ová čin, v první hlavní otázce uvedený, při střídavém pominutí 
smyslů v čase, P'OkuJ pominutí trvalo?" še,sti hlasy kladně, šesti hlasy 
záporně. V dusledku tohoto výroku pOfotcfu byla obialcwaná Anna P-ová 
dle '§ 337 tr. ř. sproštěn~ z obžaloby pro zlotin vraždy úkladné ve smyslu 
§;§ 134, 135 čís. 1 tr. zák. Zmatečnístíinost st~tního zastupitelství' -up',lat
ňuiedůvod zmalečno'sti čís. 6 !§ 344 tr. ř" ,spatřujíc v tom, že por'Otcům 
dána byla ona otázka dodatková, p,orušení, předpiSU § 319 tr. ř. Zmateční 
stlžnosti nelze upříti oprávnění. V tomto případě j"dná se o to, byl-li po
mtní soud oprávněn dáti dodrrtko.vollJ otá",ku na střídavé pominutí smyslů. 
Dle § 319 tr. ř. dlužno tehdy, bylo-li tVTzeno, že tu bYl stav nebo vzešly 
skutečnosti, které by vylučovaly trestnost, nebo jimiŽ by trestnost pio
minula, dáti otázku odpovídající tomuto tvrzení. tllavním podkladem pro 
sho'ra uvedenou dodatkovou 'otázku může býti dle stavu věci jen vypověď 
svědka Dra. K-a. Svědek tento udal totiž při svém výslechu, že obžalo
vaná na něho dělala vždy dojem duševll'ěnenotmálni, hysteriCl<é ženy a 
že se před ním a ,jindé chovala výstředně. Nenormálnost jest však toliko 
odchylkou od normálního člověka, není vš'ak právě tak jako, hysteričnost 
sama o sobě ještě takovým ponšením duševního stavu, jež by vylučo'va10 



příčetnost, tím méně pak střídav~Tm pominutím smyslů, na něž zněla U'd<~" 
dodatková. Dr. K. neuvádí objektivních zuámek Pro své tvrzení, leda to, 
že dle jeho údajů vystře dní chování obžalované záleželo PO'uze v tom, že 
se vždy náPladně strojila, že hrála též diva'dla: a to jednou prý dokonce 
panenskou Úlohu v době k r1*--lJyla-ve-vysokém stupni těhotenství, z kte-. 
rychžto okolností však .. na nějakou její duševní nepříčetnost a střídavé 
pominutí smyslů zvláště nijak souditi a ani POdezření takového, příčetnost 
obžalované vylučujícího stavu, odvozovati nelze. Podnět ku zkoumání 
duševního stavu obžalované již v přípravném vYšetřování da,la ienom 
svrchu zmíněná, ničím blíže neodůvúd~ná a nedolcžená pHznámka Dra. 
K-a o obžalované jako o ženě 'duševně'henormální. Než dobrozdání so,ud_ 
nich znalcú vyznělo v ten smysl, že obžalovaná byla v době činu al ie 
i v době přítomné příčetnou, při čemž znalci označují domněnku Dra. K-a, 
že obžalovaná byla hysterickou, jako ničím neo,dúvodněnou. Skutečnost 
pak, které se usnesení porotního soudu, jímž připuštěna byla vyše zmí
něná dodatková otázka, dále dovolává, t'Otiž, že obžalúvaná byla za úče
lem zjištění svého duševního stavu ohledána i při hlavním přelíčení, není 
žádnym tvrzením ve smyslu § 319 tr. ř., ježto došlo ku zkoumání du'šev_ 
níIto stavu, jak uvedeno, jen následkem vypovědi svědka Dra. K-a, že se 
obžalovaná chovala vystře dně, a proto vyslechnuti byli i znalci {Jo du
ševním stavu obžalo'vané. Posudek zněl opět 11'a příčetnost. Choval-Ii se 
však kdo vystředně, nelze o něm bez udání jinych objektivních známek 
tvrditi, že je nepříčetným, pokud se tÝče že jednal ve střídavém pominutí 
smyslů. Porotní soud je 'oprávněn dáti zmíněnou dodatkovou otázku jen 
tehdy, pak-li za hlavního přelíčení vyšly na jevo okoln'Osti, které nazna
čují jso'ucno'st některého 'důvodu, trestnost VYlUČUjícího. Tomu je tak jen 
tehdy, isou-li tyto okolnosti - p'ředpokládaiíc jich správnost _ takového 
rázu, že jimi vskutku může by ti uplatněn ",a'zona,čeny dúv(}(! trestnost vy
lUČUjící. Jinými slovy řečeno, nesmí porotní soud pojímati jako tvrzeuí 
nebo naznačení dílvodu trestno.st vylučujícího nebo důvodu, pro ktery 
trestnost pominula, onen stav a důsledkem toho po]'OžHi ohled'ně něho 
otázku, kteTy by při správném užití zákona nebyl s to takový" dúvod 
opodstatniti. V té příčině nevyš'lyani ze ZO'dpovídání a chovácníse obža
lované, jež n'edovoláva'l'a se toho, že čin sPáchala Ve stavu nějaké duševní 
nepříčetnosti vúbec, a Ve střídavém pominutí smyslů zvláště, ani z os.tat
ního prúvodního materiálu na jevo žádaé určité objektivní skutečnosti, 
které by bYly mohly vzbuditi pochybnost v tom směru, zda byla obž;a!o'
vaná vúhec najmě pak v době spáchaného trestného. činu příčetuou, nebo 
zda jednala ve střídavém pominutí smyslů, a ~ré by tudíž O'sPT'avedlňo
valy dodatkovou otázkn na tento stav. Dr. K'. nadhodil Pouze vyše uve
denou domněnku, jíž nikterak neodůvodnil, a jež též VÝSledky prů\'odního 
řízení nebYla opodstatněna. Na'opak, posudkem soudních lékařů _ znaleú 
u krajského osudu v J. - s p;řesnou určitostí je popřena jakálcoliv duševní 
choroba, jež by vylučovala příčetnost o'blOalované, které jako osobě mravně 
úplně zka:žiené scházejí sice city etické a' morálka, jež však není zbavena 
užívání rozumu a jíž ne-lz.e přiznati ani zmenšenou pří-četnost. Při' tom 
všem se ,ani nepřihlíží k okolnosti, že s pOimem stNdavého pominutí smy-
slů samým se nesrovnává, že obžalovaná po ďobu asi 12 dní, P'O kterou dle 
původního svého doznání dítěti jed p;odávala, tedy po dlouhou dnbu byla 
jednala právě ve střídavém pom.,inutí smyslů. Za tohoto stavu věci nelze 
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Čis. 947. 

,. , a krádeži nebo zpronevěře dle § 185 tr. 
Rozdil mezi POdllmC!Vlmd:zřelé věci dle § 477 tr. zák. 

zák. a přestupkem koupe po 

d 5 ří'Jna-i922 Kp I 676/22.) (Rozh. ze ne . , 

. v.. .' vyhověl po ústním líčení 
Ne i v y š š í s o u d Jako soud zrusovad.kCl

u 
zemského trestního soudu 

' ť b v lovaného do rozsu . , 'nnym zmateční stížnos I o v
za

., J 922 okud iím byl stěžovatel uznan v:'l 
v Rr,aze ze dne 7. brezna '. 'v! . dle' §§ 185, 186 ;rl tr. zák., zrUSI pa: 
zl.o:čine-m podílnictVÍ n~ .zpr~neve~elll aléz;címu, by o ní v rozsahu zrusem 
pad'ený rozsudek a vrahl vec sou u n 

znovu it)dnal a rozhodl. D ů vod y: 

,. v ť dle čís. 9 pokud se týče l,O § 281 Opodstatněn jest d~v?ď ~matec~~~~eži nebo zpro,nevěře dle .§ 185 !r. 
t v Rozdíl mezi po.dllmctvlm na, . v" tom že při z!oówu .POdll
r. r. dl § 477 tr zak spoctY., v, v d v I v věc 

zák. a přestupkem" ~. . kázáno, vzíti, že pacha'!el ve e "v zve. ' 
nictví musí soud ZjIstIti la za proď . k. a cl e n a nebo z pro n ev e re n a, 
kterou na sebe p,řevlÍ!dí..~es\bu~k :tačí Zjištění, že, pachatel vě~, kterou. 
kdežto při přestupku d!e ~;'7 ~hlz dl; jejího původu zanejisitou, a ze bu~~a 
na sebe převe~l, pova~o"a I m aclený rozsudek, uznáv,aje, o~žalovane ,o 
podezření, že Jest 'Odc,Izen0u., Nap e ěře zjišťuje sice v duv.advedI, .ze 

. vinným zločinem P?dIlmctvl '~~ :i!~~; známek nabýti způsobem r~dnym 
bY] si toho věd?m, z~ K. ne:n

0 
inné v takovém p.ačtu soukromm~, :i~-, 

a pnctivým a ze, ma-lI ~n~mky Vv k rozsudek nezjišluje a za proka~:hO 
mohou býti ]Jůvodu p~c!t.:'e?o·v A ,:",sa kou mé vinné známky poch~zeJ1.ze 
nebéře že obžalovany vede!, le "J2~ . 'e PtímnápadUější že 'Ohledne obza
zprone~iry. Nedostatek toh?ktol,ZkJI~ra:dnelkJ vy'še' výslovně 'zjišinie, že. tyž

v 
n~ 

d k o, ne o I i<' t' ka'rne s~ 10V1aného S-a rozsu e. v v v ve b I P~okopem ,,-em v 18. v 
sebe převedl věci·v ~. li':'?Z ~ed:;i~ňUjí~{zmatek dle § 281 čís: 9 a) tr

ci 
~ 

přisvojeny. Zmate cm stIznos, t pro tento zmatek napadeny rozsu e 
jest tudíž v právu, a bylo pro o 



zrušiti a, ježto nelze zrušovacím 
s hledis. ka:§ 477 tr za 'k pr d Ut so,udu. rozhodnouti ve ve~cI' sam' 

• • IQ! ne os atek "Vt"; - e 
podezření, že známky, jím ko ," Z,JlS ~nI, že obžaJ.ovan:fJ musil 
z trevstné?~ činu, _ nehot" pode~~:' ?o?hazeJl z krádeže, zpronevěry 
Se JJredp,51J1f1 duchodkovvm 'jJ-Clem'l z~b7JY-na-bytYzpilsObem příčí,';';' 
§ 477 tr. zák. nestačilo . .~ y za ozem skutkové podstaty nř,',,,,",,. 
dmu b .. ' - vec v r.ozsahu zruš"'n' dk' 

, y 11 znova projednal a rozhodl ~ I O' azati so'udu '''''ez,,~ 

Čís. 948. 

Ustanovení § 1 zákona ze d if'. 
p~~n~iti POuze tehly. bylo_li by' ~~U~~ii p~oSI§n§ce 1921, čís. 471 sb. z. a n. 
i,:zkeho žaláře od pěti do des . ,e . ~ ~ 79, 184 a 203 tr. zák. . 
~~O~i však' tehdy, podává_li e:1 let zhledlc~ ~ c~stce vyšš,Í dvou tisíc 
I Jtnych okolností v 15 179 tr ~ek s~ ba p~t! az deseti let z i i n Ý c h 

, . za • ]menovlte uvedených. 

:Rozh ze dll' 5 ". . e. r!Jna 1922, Kr II 574122.) 

Nejvy~" . _ s S 1 S o. II J' Jako soud z" , 
~~te~ní stížnosti státního>iasJ.uPíteI~t~íV~ClvyhoVěl PO ústním líčení 

me ze dne 2. června 1922, jímž ob ~ I o: ozsudku porotního s'O'udu 
u~nallI bYli vinnÝmi zločinem krádeže ~~, o~~m ffynek ff: a Jaroslav li 
zak., zrušil napadený r'Ozsudek ~hle"d ~ e b'" .171,. 173, 1~4 II a) 179 tr: 
o, trestu lako zmatečný a v měř' .~ ne o o,u 'Obzalovanych ve v:í'rok . 
:ak. a to ffynku ff-ovi tresr těžl~é~~z~I'O;,;nym znova trest dle § 179 tr

U 

~tvrtletně ~ Jaroslavu ff-ovi za' P'OUži~t~"t~ na 5 !et, zostřenélw poste~ 
a dva a pul roku, zostřeného postem čtvrtl~~nJ~' r. frest těžkého žaláře 

DŮVOdy: 

Porotní dvúr so d ' d hla " II ll! al po sk'Ončeném " .' , 
I lI)t otazky mějící na z[o'Čin loupeže dle §~ f~~enI19iruvodním porotcÍlm . 

1'74, 'Ii ~J.e~~~l~;. O!!~~~;t~~~Cí ~fl zločin kr~dež~ dle ,§~9i7t· t7;~'I'~~~z~5 
;tr~tu ~ráva volebního (otázk~ V "vij') pa dodat~'ové (}tázky zněH'cí u'; 
d . zapOTně <12 hlasy ne) k otázk,,~' JIfro~?ve odP.?věděli k otázkám 
~ťi2 ah no, 1 hlasem ne, k'~,tázce IV. 10 I i~ ,kla'dne (k otázce III. II 

. lasy ano), žádali však ab" 1 asy ana, 2 ne, k otázkám V 
toho znění, isou-Ii, přihlížeje k po~;~~! ~byly dány další dodatktwé Olázk; 
~ ~ znehodnocení peněz v tomto " c~nu v ll!. (IV.) 'Otázce obsaženél16 
~U]l sazbu od jednoho dD pěti let p~~ha~de tako;," okolnosti, které odůvod-
ostl p,orotců, veřejný ,obžalobce'.. . a~e obzalovanéhopřip.ojij se k žá

porot,:um další vyžádané jimi ol;á~~c. p.oroval, Dorotní souclní dvůr dal 
~ n~mz. pa~ porotcové jednohlasně při y~d(~fdatkové o~t~ázkiY VII., VliL), 
r, ~r., JIC~.Z se zmateční stí-žnost čísel~:,ed CIL

I 
,Zn;atky CIS, 6 a čís. 9 § 344 

ovsem pnvoděny nebyly. Neboť v: . eo~o ava~,touto odpo'Vědí po'r'OtcÍl 
pokladu posledního odstavce § 34~tce z ,duvodu '::1s. ~'ne-dostává se před
protokOlu .Ql hlavním přelíčení ani d' ~r. 1:-' lehkoz vereJný ohžalobce dle 
l',o'zhodnutí soudního dvoru, ž; otá;1 otaze,k s,: neopřel ani PO prohlášení 
,yhladll. Není tu ani vytýkan!ého" y se dava.1I~"zmateční stížnosti si ne~ 

rozpOl u dle CIS. 9. Ne",í výrokem po-
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otcú k některé ?kolnoS~i přisvědče.il? a, zár~veň t~.táž dwlnost popřena. 
bl zásad logickeho, ovsem o-d postttvmho zakonneno, ustanovenI abstra-

e myšlení mohnu části v:9roku dle výtky sobě -odpc·rujkí - totiž 
--- ku celém'U' obsahu eventuelních -otázek III. a IV. a kladné 

odpovědi k dodatkovým ~ otázkám VII;'a yllI. : vedle ,sebe o?státL Stíž
_ stí uplathovana vada, ze odpor, spravne pomer meZt .c·dpo-vedml Jednak 
~o Vll. a VIII., jednak k III, a I":' otázce u~sro,::nává se, s usta~ove}lín: 
~ ákona, ne'pndava se z p,o:souzem ,obsahu vyroku porotcu .o sobe, nybrz 
~e srovnání výroku se zákonem, neni tedy rozporem vnitřním, jaký 
matek čís, 9 § 344 tr. ř. předpokládá, Než rozsudek je stižen zmatečností 

~le § 344 čís. 12 tl'. ř.; soud zrušovací byl povin'nen se tímto důvo·dem 
zmatečnosti zabývati, třeba by písemná zmateční stížnost se ho nebyla 
číselně dovolávala, poněvadž zmateční stížnost jej 'oplatňuje věcně, do~ 
yozujíc, že tím, že por:c,tní lavicí přisvědčeno bylo též na kvalifikaci sku
tečného násdí a nebezpečné pohrůžky za účelem zachování se v držbě 
odcizených věcí, vyl(}učena jest dle jasného znění §§ 1 a' 3 .zákona ze dne 
32, prosince 1921, čís, 471 sb. z. a n.snížená trestní sazba od jednoho do 
pěti let, a jako trest přichází tu v úvahu jedině trestní sazba § 179 tr. zák. 
Uvedeuými vývody stížnost zřejmě poukazuje k tomu, že soudní dvM při 
výměře trestu vykročil z mezí zákonné. trestni sazby, jež platí na knto 
přípa'd, V tomto směru jest stížnosti přisvědčiti. Dle § 1 zákona čís. sb. z. 
a .n, 471/21 j.est na krádeže, jinak dle § 179 Ir. zák. trestné, použití sazby 

. těž'kého žal'áře ocl jednoho roku do pěti let, pakliže soud, v řízení por'Otním 
porota § 3 Č. 2, - přihlížeje k povaze činu a k znehodnocení peněz sezná 
tuto sazbu za destatečnou, avsak výhradně tehdy, je-Ii v § 179 tr. zák. na 
krádež stanoven trest od pěti do desíti let vzhle.dem k částce vyšší 2000 
K. Volné uvaž.Qvání S'oudu <porotCů) a mírněj.šÍ' 'sazba nemají tudíž místa, 
podává-Ii se sazba pčti až deseti let z jiných okolností v § 179 tr. zák. 
jmenovitě uvedených. Kla·dnou odpovědí porotců k eventueluim otázkám 
[!J. a IV. byl zjednán slmtkový pcdldad pro vyměření trestu dle sazby 
v § 179 tr. zák. vymezené. Výrok porotců k otázkám VII. a VIII. má 
toliko ten význam, že porotci uznali trestní sazbu těžkého žaláře od jed
noho do pěti roků za přiměřenou hledíc k částce, 2000 K převyšujÍcí, tím 
však nevyslovili, že sazba talo mi nastati také vzhledem k užitémn pa
chateli násilí, by se udrželi v držen'í ukradených peněz; vztahUje se tedy 
výr;ok porotců penze k jedná části zjištěnél,o' podkla'du a nemění sazby 
trestu, jak jest podmíněna zbývající částí tohoto podkladu sama o sobě. 

. Ta'lo zbývající část podkladu nepominula proto kladnou odpovědí porotců 
k otázkám VII. a VIII. Přes kladnc'U odpověď porotců k dodatkovým otáz
kám VII. a VIII. bylo proto trest vyměřiti dle trestní sazby § 179. Vy
měřil-li pak porotní sO'lrdní dvůr přes to.trcst dle s'azby § 1 zákona čis. 
sb. z. a n. 471121, vykročil tím z mezí zákonné sazby trestní, jež se za
kládá na _ v:,'TTokem porot.ců zjištěné - násilné a nebezpečné p,Qvaze 
krádeže obžalovaným spáchané, tudíž na přitěžující okol'nosti v zákouě 
jmc'Tho'Vitě uvedené, takže ieho výrok o trestu je zmatečný, bylo jej z~'u
šiti a dle § 350 tr. ř. vyměřiti trest dle správné sazby §i 179 tr. zák, 

Čís. 949'. 

Zmeškáním třídenní lh1lty ,§ 263 tr. ř. nenastává pro veřejného obža
lohce ztráta práva k dalšímu stihání. Výhrada dalšího stihání nenastává 



již prohlášením obžalobc" nýbr' t . 
není třeba, ide-Ji o ideální ~ouběhz tr:~rn~eh Vxr?kem. soudu. Výhrady 
rozsouzení řádnému soudu o d h' c emu, z mchž ° jednom 

Pletichy (§ II čís 4 lich r~~ em .soudu Iichevnímu. 
vskutku ° prodej jiného zbož~VllI .0

1
, zako~a). lze spáchati i tehdy 

, nez_ 1 za lak" bylo vydav' ° ' 
~"o--c-~~- an . 

(]~ozh. ze dne 6:tíj;a-~9~~Kr II; 43;21.) 

Ne j v y Š š í s ° u d jako soud zr' ' . 
teční. stížno'sti obžalovaných do ro us~~acI, zavrh! po ústním líčení 
wude ve ZnOjmě ze dn 19' zsu u lIchevmho soudu při kra'iskť!rí 

. •. '" e. cervence 1921 I'í • b I' '" vlllnymI precmem podle ,~ ll" 4 'k ,mz y 1 stezo.vatelé 
sb " CIS. za Ona ze dne 1'7 ... . z. ano - mimo jiné z těchto . n]Ha 1919, čís. 

" důvodů: 

Obě stížnosti uplatňUjí - dle čís 9 n b) '. .' 
mohou p,ro skutek pro kter' b . . 1 •• ' - dale, ze stěžovatelé. '. 
stíháni, jelikož vefejný Obž';;ObYh naba:d~~y':l T.ozsudkem odsouz'eni 
dne 29. ledna 1921 před kra' k ce vy ra tl Sl 'SICe při hlavním Př<,L'íče~i 
hlá~~ní rozsudku _ kterýmIS s~~ soud~m v~ Znoj:n.ě konaném, po 
zlo cm podv.odu _ stíhán' t'" zovatele bYl! sPTOsteni z Obžaloby· •.. 
P?dal však obžalobu pro ~e~t~zo~a~elů pro přečin řetězového . . '. 
namitka je pochYbena. Poslední P%ecrn teprve dne .20. oervna 1921. :-
o?ecně třídenní lhůtu pro PŮ'dá~í ~:~~c § 263.tr. r. stanoví ovšem ". 
zákonné řízení; co do následků ,o. c?va navrhu, by bylo ' . 
kOll 1m §§ 27 46 tr ř' o k zr.neska~l této IMty poukaZUje však . 
lh T 'k' .., sou romem obz'alobd kt . . 

u e, za onem vyměřené obžal b. b'" " 0rY oPomene' POdati 
obžaloby P'Otřebí má se die tf r~ u ne o· JIný návrh, jehož ku ' . 
upustil; liknavosti veřejného ~:l ~ odst,:v~e§46 tr. ř. Zll: tO,ž'e 'Od . '. 
27 tr. ř. vytčenÝm, aniž pm Veřej~é~e v~': Jest odpomoci způsobem v' 
nastává ~tráta práva k dalšímn stíh? .o ~~I:?bce .zmešká!,ím třídenní 'lhMy 
bez rozdllu, zda ie k stíháni DP' ~nI. b' Iznostr c>statne přehlížejí že ..•• 
podání návrhu by bylo d ravne.n o zalobce veřejný či soukr~~y' .' 
b j' . ' zave eno zakonné" • ", ! J;, le Přípnstno jen za před ok >. nzen.I pro skutek, znova' ." 
tr-etlho od.stavce § 263 tr • p hla~u, ze z,alo<bcl bylo dle druhého Ioeb 
Výh d . r. vy razeno' samost t· rh' o r~ a tato ale nell'astává _ 'ak '," ' '.' a n~ slaní tohoto činu. 
pouhYm prohl'ášell'ím obžal'Obc~ _aSI stl~n".sŤ! mylne za .t:? mají - p1atně 
te!lTve PO vyhlášení rozsudku _ n~bz':Jn:enal ~e prohlasením učiněným 
vy~rada co do trestného činu. k . Tl!. Jen vyrokem soudu. Tako'váto 
Nez nebylo jí též v tomto Pří~~dě t~~y nym .Ide, neb~la soudem vyslorvena. ' 
;Odu~ tak 1. pozdější o'bžalobru Pro :r:.eb§, J;ak ?;bzalob~ pr.o zločin pod
Ichve uplatnovaly týž skutkový děj t ~7:n. 1 CIS, 4 zakona o váleičné 

E',a prodal a odevzdal v říjnu 1920' o ~z Aze Ott.o K za součinnosti Leona 
sac. harin 5 kg zboží kter' d'l bh v . ntomnu B-'Ovi za 4000 K' ja'ko' 
kou ' ,e e o aJoby stěžov t lOb I 

. peno od neznámÝch mladík' JdI' . a eu y u jako sach·arin 
ted!. o čin nově přibylý, t. j .. 0uČin e .. n~ o-lI",se tU?íž ,o týž čin, nešlo-Ii
zlocm podvodu, nemusil a nemohl J~ny, • nez • kteTY stlhaht obža,jo,ba pro 
zací soud VYhradil samostatné Stí~~T;my obza~?bce žádati, by mu nalé
rozhodnouti již PTc'tO, by vyříd.il ~~~ It'Ob. hot~. ClllU, o němž soudu bylo 

o za o u JIZ p'Odano·u. Přes totožnost 

na který' se vztahuje rozsudek ze dne 29. ledna 1921 a činu, o který 
tomto řízení, nebylo oním r?zsudk<;~ --:- ja~ budiž. podot~e~~ k další 

nárnit<:e stížnosti Otty K-a - pravo vere)lleho zalobce ku stJham tohoto 
Vyčerpáno. MMel samozřejmě rozsudek určitého so·u'du vyříditi 

{) vině .pachatelově j'en v oněch směrech právně závažných, ve 
_ď:;;~;:~~h-tom'u"t6, '.soudu dle rozsahu jeh? pravomoci přísluší rozhodovati 

skutH:U pachatelo've. Rozsudkem vyneseuým krajským soudem jakožto 
řádným nebyla otázka o vinč stěžovatelů vyřízena a nebyl zjed

'iSIJudesltr!1av věci práv'oplatně rozsouzené, pokud Ide o přečin § II čís. 4 
z:ákc)llru o válečné lichvě t. j. ve směru, ve kterém o vině stěžovatelů roz-

byl povolán a 'Oprávněn výhradně soud mimo,řádný, totiž lidový 
lichevní dle § 1 zákona z'e dn·e 17. mna 1919, čís. 567 sb. z. a n. a 

. Ilit. a) vládního nařízení ze dne 3. září 1920, čís. 517 sb. Z. a n, Nelní 
tedy zákonné závady, by stěž'ovatelé stíháni nebyli pro trestný čin, 

který jde y této věci trestní. 
Dle čis. 9 lit. a) § 281 tr. ř. namítají obě stížnosti především, že to, co 

0,!p7'ovatelé koupili a prodali, nebyl sacharin, jak se domnívali, nýbrž sůl, 
jejich činnost byla proto ruaprosto nezpůsobilá, stupňovati cenu sacha

a: že se' jedná o pouhý delikt pU'tativní. Než přečinem dle §! n čís. 4 
o válečné lichvě je již pouštění se do pletich, t. j. z ahá jen í ;o,,,,c.",. 

;-,činnosti, směřující k tomu, by předmětem potřeby bylo nakládáno způ-
.sO'u,'-"" vymykajicímse z rámce řádného obchodování, zejména příčícím 

předpisům oQ úpravě .obchodování nrdtým druhem zboží, je-li tato 
",""n.n,! vše o b e c n ě způs·obi1á, by účinkovala na cenu zboží ve směru 
vzestupném. Trestnými pletichami nejso,u proto pouze a teprve skute.čný 
nákup a skutečný prodej sacharinu mim'O cestu,platnými předpiSY urče

nýbrž také již p·optávka po sacharinu, vyje'dnávání oS pokoutními 
-obchodníky o dodání sacharinu, pomáhá-li druhá osoba při přejímání sa
charinu od pokoutních dodatelů a dodává ho pleticháři, pátrání po odbě
"Iolích pletichářem, rrabl20ení jim sacharinu ke koupi. byť pak k6 sku
teenému převodu sacharinu z jedné do druhé ruky nedošlo z nahodilých, 
zvláštních příčin, v konkretním přípaďě se naskytnuvších. Takoyou naho
dilou zvláštní, v tomto konkretním případě se udavší příčinou byla sku
tečnost, že pokontní obchodníci, s nimiž Otto K. ujednal dodání sacharinu, 
.a od nichž Leo E. předmět pletich převzal a zaplatil, dodali místo sacha
rinu sůl. Možno pOThechati stranou o,tázku, zdali nákup a prodej této určité, 
skutečně koupené 'a prodané věci sám o sobě byl deliktem putativním a 
činem nezpůsobilým, stv,páovaticenu sacharinu. Neboť úmysl a činnost 
stěž·ovatelů nesměřovaly již pře de m (poku.Q jde o Ottu K-a~ ke koupi 
a prodeji a (pokud se týče E-a), ku převzetí, zaplacení a odev'zdání určÍl
tého, jimi pak skutečné přev~atébo, odevzdaného a prodaného zboží, 
nýbrž v 'šeo be c n ě ku pletlcbáliskému nakládání se saJcharirrem. Byť 
tím, že stětovatelům byla' dodána sůl, z obchodu nebyl vybaven žádný 
sacharin, mohla jednak poptávka po sacbarinu a jednání o dodání jeho -
'se,silujíc jinakou poptávku a povZlbuzujic tím pokoutní obchodníky k'u 
ZVÝšení jejich požadavků - jeclnak -p·ožadování vyšší než (pro nákup 
velkoobchodniků a malop,f,adavačů) úředně stanovené ceny, činíc koupě
chlívě osoby svolnějšími ku placení ta:kových: vyšších Cen i jiným pleti
chářům .-- vše ob e ~ n ě účinko'v:ati ve směru vzestupném na cenu sa ... 
chaTinu, v obchodě pokoutním se objevujícího. Ze pak č á s t úmyslu a 



činno~~ti stěžovateli! v pravdě dotykala' , 
od pnpadu, kde pletichářem zhož' 1" b se soli va ne sachanllU, neliší 
nebylo; nezbavuje tedy cel k o v' V J ~ec opatre~n~o nebo vubec dodá',n 
chářské a nebrání záv~ru že tak o ~ cmlknc'st, s~te, zovatelú povahy'" 

, h'I' ' " ova ce ova cmTIost J'e v ~ b 
ZPUSQ "..!.,g.!_.stllDiíQV~ ti cenu p-ted-m-G-t _ _ fo h- ____ --F __ ;'. _ _ ' ~. S e_ O e c n _ : 
kretním případě pv. ,tlJ1B,,,e y, azetento ucmek v k 
vskutku koupena a"~roOnde, veCl, která stěžov-ateli b 

dilou, proti vůli stěžovatelú nasta~š7 ~k~e,:astatl Eouze pro zvláštní '.," 
iiného druhu než onoho ku ktere'm' Ikccnss ~', ze Jlm bylo dodáno 
, . IP" u ce, Ova cmnost a úm sl ' " h 
lova y, ochybenym je poukaz stížn r k t ~ Y JeJ1C 
cen" člověka vystřelem z revolveT~s ~e ,~rr;~h ze, kdo pok?;;í se o .' 
dhvym, nepáše vraždy a že kdo o,d' n~ 1 e 1°' n~bo praskem ue';KO-· 
ryzí zlat '" v ' _'p r ava poz aceny Pouze 
,o;, nepase predražování;'J\'\ebot v těchto V<, d h ' 
~:;':d~U a k~n~tost ,~~ch~te!ova vylučně určitého Obj~~:~a aec""''''''L_ 

valy s; na e~l~ti~~á~s~ ~~~~d ~ ,celk~vá čin,:?st stěžovatelú neoblne.lO_ 
nakládali, nybrž směřovaly k a?1 r' ht!~k~bOZlm, k!erym takto 
vúbeco p e Je ar~ emu 'nakladání se saJch"r;"P"' 

Čís, 950, 

Není věcí ztracenou pokud st" I ť§ 
kterou maiitel sám, zřeknuv see /~~::t~.zenou " 201 plsm. c) tr. zák.), 

(Rozh. ze dne 6, října 1922, Kl~ II 744/21.) 

Neiv"~" cl 
• j s S lS o,'u ' jako soud zruš'Ovac', h, Vl ' 

z~~t:ční stížnosti obžalovaného do r dk 1 ~y :ov: po ustním líčení 
Jlcme ze dne 2, července 1921 " ~ ozs~, ~~ raJskeho soudu v Novém 
stupkem podvodu podle ,', 46 ' J;mz by~, stelOvatcl uznán vinným pře
věc příslušnému okresní~lU ~,;~'d~a\, zrusI! napadeny rú'zsudek a přikázal 

, y Jl zn'Ovu prúJedna:l a rozhodL 

Důvody: 

Zmateční stížnost obž'O]ovaného d dk ' ' 
'u'znán vinným přestupke:n ll'Odvodu d~ ~?~~~ t u p:'~e stolice.~~erY,:, byl 
nostl, pokud _ dovolávajíc se zmatečn'; d' rd z,:, " nelze upnti duvo,ď
~~d3~ozuje, že tu není skutkové ods I o ďUvo' U CI~. ? ll'!. a! .§ 281 tr. ř. 
Z]lstem nalézacíhosoudu byl přes ~d~ tat~ podvodu, Jezto obzalovaný dle 
kolečka, zanechal mu naJ poli koJ::/

en
, ~~ te;n" kdo mu, odcizil jeho plužní 

žeoMalov:anémll' byl I dO. a, o , ela Jde, NaJezací s, ,Dud zjišťuje 
a s po e o 'clzena leh I ~ , I I ~ , 

místě'na poli našel jiná kolečka kl " " op uzm <o ecka, že na jic,h 
,vd v ~ , era SI OSVOJil 'a ktory'ch uV< I' ~ 

"e cen, ze mu zanechala na poli k I'k ' b ,zlva, JSaJ pre
kolečka. NalézaJcí soud shledává 0/: a~oso a: kte~ra mU' o'dcizila jeho 
zataiování a osvojení si věci nal v, ~.o c:nn,?s~l obzaloV'aného úmyslné 
diska majitele věcí ztracenou 'e v,;~~~e, Nez v,ecI na!ezenou neboli s hle
jest, majiteli neznámo, nebo nJePříst~p~ote~~y: Je-LI ml~t~, kde věc vskutku 
se tyče n'alezenou věc kterou ma"( I' ,ell! t;dY veCl ztracenou, pokud 
stěžova~ele byla tedy kolečka v J\e :am, zreknuv, s~e jí, opustil. Pro 
chaná, věcí nalezenou jen tehdy n':dr~al IU za

b 
Jeho ~ kolecka napOlli zaue-

h 
' ve e - 1 ne o- mel-II za to ~ k I ~k 

ona zanec 'ala bez vědomí a svolení d t 'k ,,:, zeo ec a \ _as ni a na poh osoba jIná než jejfch 

vlastník, Tohoto předpoklauu nalézací soud nezjistil a ne'uvažoval též 
o o,tázce, měl-li obžalovaný za to, že osobo'u,která mu o·ddzila jeho a 

, anechala na poli jdná kolečka, byla vlastníkem těchto čili nic. Odsuzujicí 
~ý;ok nalézacího s[}lidu neuí proto opodstatněn skutečnostmi, nalézacim 

- s6iideú1 v předpOklad-ech vSToku zjištěnj'rmi, a je - spnčívaje takto na 
nesprávném. použití zákona co do pO'jmu věci nalezené - zmatečným dle 
č. 9 lit. a) § 281 tr. ř. 

Čís. 951. 

Předražování (zákon ze dne 17. října 1919, čÍs. 568 sb, z, a n.). 
Pro skutkovou podstatu řetězového obchodu je lhostejno, zda zásohy 

předmětll potřeby pro tuzemskou spotřebu jsou nepostačitelny pro nedo
statečnou výrobu či z jiných mimořádných poválečných příčin, a lho
stejno též, zda zbytečné zdražování zbožl nastalo právě činností pachaJtele, 
najmé právě jeho ziskem. Převody zboží od maloživnostníka na malo
živnostnika ison články přechodu zbytečnymi a neužitečnými. 

(RO'zh. ze dne 6. října 1922, Kr II 756121.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl pn ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do roz-sudku lichevního soudu při zemském 
soudě v Opavě ze dne 28, června 1921, 'pokud jím byl stěvovatel uzmán 
vim,ým př,ečinem podle !§ 11 čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, čis, 568 

sb, z. a n. 
Dúvody: 

Zmateční stížnost Gbžalovaného dovolává se zmatečních důvo'dú čís, 9 
lit. a), 9 lit. b) a 10, správně však jedině zmatku dle' § 281 Qís, 9 a) tr, ř., 
do'vozujíc, že zjištěná činnost obžalovaného nezakládá skutkové pod
staty žádného trestního činu pře,d soudy příslušejícího, a domáhajíc se 
úplného sproštění stěž,ovatele z obžalo'hy. Zmateční stížnnst do>vozuje, že 
v době činu, o kletý jde, faktické nouze o lihoviny nebylO, nýbrž že ll'O
ptávkapo nich byla jen pro nesprávné státní obhospodařování tak velkou, 
že stěž,ova!el, když jakO' místní zástupce továrny na lihoviny o-p'atřoval 
lihoviny zákaznikůmsvé firmy z pouhé ochoty, nebyl pl)volaným mezi
článkem řetězu mezi výrobCi a spotřebiteli, že jed,nal bez zisku a bez 
vydělku a ž,e pod cenami, za kt~ré pr'odáv,al, nebylo tehdy lze dostati líh 
pokud se týče rum. Než vyvndy ty i'SQ,U: pochybeny, Ustanovení § II 
čís. 4 zákoua o válečné lichvě sna'ží se zabrániti tnmu, by mimOřádných 
poměrů 'poválečných, zejména té I)kolnosjj, že t'u'zemská vý.roba toho 
kterého zboží nestačí k ,úplnému .. krytí tuzemské poptávky, nebylo vy
užitkováno k rejdům, z rámce řádného O'bchndování se vymykajícím a 
zboží zbytečně zdražujícím, Než možnost takovýchto rejdů je dána nejen 
tehdy, vvrábHise toho kterého z:boží vl1hec méně, než pro luzernskou 
potřebu Je zapotř'ebí, nýbržl' tehdy, je-li veřejné obhospo'd:ařovácn,í, pro 
mimo,řádné poměry zavedené, neúčelným a tra stává-li nedostatek toho 
kteréhO' zboží tím; že se ,část výrohy z příčiTI, "rovněž mim'ořádnými po.., 
měry 'poválečnými vyvolaných, uvolňuje k vývozu. Nezáleží proto na 
tom, zda tuzemská výroba lihovin byla sama o sobě dostatečnou, nybrž 



záleží Pouze na tom, zda zásoby lihovin, Pro tuzemskou potřebu byly 
nedostrutečnými, že spotřebitelé sháněli se PO lihovinách i pokoutně a 
lovali se k cenám vyšším, než za jaké by se jim bylo dostalo lihovjn 
řádném přechodu jich z výroby do spotřeby, Cinitelem, při řádném, 
chodu lihovin z výroby do spotřeby činným, k tomu povolaným a 
účelným byl ,stě;\ovatel PDlJze-poiHd,-pelttnl--pwstřeákovat zoo-žl 
várny, jíž jednatelem byl, PO případě z továren jiných na přímé 
bitele nebo maloživnostníky. Obžalovaný však nebyl llovolaným 

nÝm činitelem ohledně lihovin, které (}patřova] si by! iITj~pr~o:~',t~~:;:~~~ své firmy, u hostinského Salamona L'a neb u jiných 
<kupců), nebo! tím lihoviny, jež v živnostech těch již byly 
třebilelům ku rozprodeji v drobném, učinil jako zbytečný a neužilei5ri 
mezičlánek znov," předmětem převodu nar jiné obchOdníky, by! i 
živnostníky, kteří mají si opatřovati zooží, jímž obchodují, přímo u 
robců, po přílladě u velkoobchodníků, J'ltevody zboží od ,m'l:oživnostník: 
na maloživnostníka, jaké se dle zjištění nalézacího sourdu dály 
činnosti stěžova'telovy, byly llroto pro zásobování spotřebitelů 
n'ými '," byly na úkor spotřebitelů, nebot tito' v cenách lihovin pak 
platili, nehledě k zhytečným nákladům neužite"ného p-řevodu zboží 
k llřemrštěnosti zisku Salamona L-a, jenž stěžovateli dodával, zisk clv' 
maloživnostníků,Při řádném přechodu zboží byl by získa:! po'uze 
živnostník je den a cena Hho'Vin by hyla bývala. llak zajIsté 
věru, že lihoviny takto byly zbytečně zdražová'llY, není na za'vaelll 
10vanÝm tvrzená, na:lézacím s01>dem nezjiš'těná okolnost, že 
přijal líh od Salarmona L-a jak'O úhrlldu za pohledávku, kterou za 
měl. Nehledě k tomu, že dle udání samého stěžovatele pohledávka 
činilraJ POll ze 2,000 I( a že oena líhu L·em stěžovateli a tímto Žofii 
dodaného však 9000 I( přes'ahovala, nehledě dále k tomu, že činnost 
žovatelova dotýkala se též jiných lihovin, byla cena líhu, mezi Lcem 
stě2iovatelem ujedlla'ná (60 K za litr) a cena stěžovatelem vůči Žofii 
uploatněná (nejméně 60 ](ll mnohem vyšší než maximální cena (25 . 
až 40 I( 20 h za 1 litr), Obhájce pb veřejném ~oku ulilatňovaI ještě 
zmatečnosti čís. 5 §. 281 tr. ř" poněvadž prý nalézací <soud se nezalJÝ',al. 
shora uvedeným tvrzením obžalo,vaného, že obdržel lihoviny od SPolu. 
ohžalovauého L"a, na místě placení a že jenom proto, že se obával, že 
by L. upadl v konkurs, tyto lihoviny přijal, alby s'e takto dostal ke svým. 
penězům. On že tedy nekioupil lihoviny již předem za tím účelem, 
s nimi ohchodoval, nýbrž aby si lihoviny ponechal ku hražení své 
hledávky vúčl L-ovi. Nehled'ě k tomu, že zmatek ten ve zmateční stíži. 
nosti pů'Vodne 6selně uplatňován nebyl,_i! nehledě k tomu, že návrh zrna. 
teční stížnosti nesměřoval ku zrušení rozsudku', ja,k při uplatňo'váni zmatku 
dl'e § 281 čís. 5 tr. ř. činiti dlu'žno, jest om okolnost dle shora uvedených 
vývodú nezávažnou;· netýká se skutku ro'zhOduiícího a není proto zrna. 
tek dle § 281 !čís, 5 tr. ř. vůbec dán'. Nezáleží na tom, že stěžo'vatel prodal 
lihoviny za tytéž ceny, zal které jich nabyl, ač anl to nalézacím soudem 
zjištěno není. Skutková podstata řetězového obchodu nevyhledává zišt. 
ného úmyslu pachatel'ova a nepředpoklá:dá, že zbytečné zdrai5o'vání zboží 
nastalo zrovna jeho činností, zejména' jeho vlastním zi'skem. Stačí, by 
pachatel byj vědomě spolučillným při nelegálním přechodu zboží. Nele. 
gální llřechod zboží záleží v tom, že zboží dostane se do rukou, spotře' 

. ''I' k vět 
Iv " následkem vsu'nutí se zbytečného mez~~ a!1, II ,- v,-

zatlzell
e 

- ~ . . I no" by byly nastaJy pn radnem prc• I dy odmenarm a ZIS Cy, ~ ~I b' 
nak a '~ b t ~ , ll'a'klady odměny a zisky vzes y voso e b -í trebas z y ecne, , d~ <o e'menším eho"U z oz, . v Ž tomu tak bylo v tomto llřIpae, pn n] " 

pachatel<;vel:h e d L-a nabytých vyplývá ze zjiš.tění nalézaclho 
sudu I II o· " b v, k upené od malo. ::'~~;l~'iiICz'~' stéž-ovatel- -prodáv.al maloživnGstn~lci .. z" -O'Zl, '~l -d výdělek 

cenu zbytečně zvýšenou' neJrrmne O' na" a "! a :-- ' 
~i'm~(IS~~:~~~riztia;n~ zisk jednoho maloživnostníka, nehled~am k t0n;.u; z: 

v~ . 1 rovedeným, vzešly dopravní náklady, pro r~dny 
,úře\'UUelU, st~;ovbat~~~~éP Otázku, utvořila-Li se cena předúlě~~ P?treb! 

zboz: ,z ': . b h d tudíž' dl'e požadavku hosllodarske nuc· 
prav~del rad~~~c:. Ok cv:lY~ir na ni protizákonně ve směru vzestu\J":~m 
, a úcelnostl, CI ucm 'Ok b"tec~ny' ch činitelů dlužno řešiti dle zvlast-'kl dy odměny a ZIS y z J.' , , k' t'U 
na a " v'., V 'še cen o,becných a zejména cen, la 'e se us. a 

okolnostI pnpa;du. , y. t s hlediska skutkové llodstaty řetězoveho 
p'okoutmm, le pro ob' 'tk '0 pod 

, vš-eho významu, pr'o'čež' j.e pochy enou naml ·a:."z: " 
obcnCIU" b~e.ze ,~'d. 'mi nalézacím soudem ovšem nez);stenýml, stezovat-elem za any , ' 

nebylo lze dostati lihovmy. 

Cís. 952. 

posl edního odstavce § 327 tr. ř. zakládá zrna· Pouze porušeni 

tečnost. ~ t' k okolnostech přitěžnjícich a polehčujících lze dát~ 
DOd:~~~~~nj:.I~z n~ ~iCh, jmenovitě uvedených, záv,islá nrčitá trestm 

Zpronevěra v úřadě či zneužítí moci úřední? . 

O~ozh. ze dne 6, října 1922, Kr II 805/21.) 

N ' y š š í s o u d jakO' soud zrušovací zavrhl po ústním líčení' zl~a-

tečn;r~~ho~~l~~~~o~~~~~~ž~~af~IZ:~~~:~~;%h~I~~~~~ vp~á~\Z~, 1~~ 
zák 

Důvody: 

Zmateční stížnost obžalovanéhO' neprávem dovolává. se ~matk~ d~e 
" 344" 4 tr ř pro domnělé porušení pfedpisu § 327 tr. r., leztO' pryhPt" 
s' CIS..... v' t '. dl druhého odstavce to o o Z~a'da'n'l vrchního porotce za poucem lloro, cu e ., v J t '. 327 

I v ._. ,~ ")'brz ustne es Slce~!, § nestalo se, jak zákon predpls'u)e, pl~emn:; II "'h" .' ~ 'může míti 
·t ~r ]'menován mezi předpisy trestmho wdu, ]IC z porusem ~ t "" 
r. , . § 44" 4 t ř avšak zmatecnos , liZ 

~ ~~~r~~:r~a~egs~~~tct§e~~/;~, ř.3 POh~I~~en?."'netýk~ se všech vllř~,t~~~~ 
h t . § 'b' jen právě předllisu· posledl1112o odstavce, Jeho, ze. 

to o a ,ny rz " b' i řítomen Porušení předpiSU druheho, od-

~t:~c~O{é~~~ t::~t~~~~~tí ~r~že~o ne~~, I;ii~~ž rf:~~s~ ~~~~:ut~~~ 
že se stalo porušení posl~dl11ho.ods aVt:eb~' . ni ci~volávatt předposled. 
čís 4 tr ř zřejmě bezduv'odna a ne fe a se a ~ , 'd ' 

'h' d't' e ' 344 tr ~r] 'enž by ucplatňpvání zmatecl11ho du.vo 'u plO 
ll! O' o s avc,' ,., . 'b I ~o al Ne 
porus~·en'l §. 3?7 tr ř ve smeru stížností vytknutem vu ec vy uc v

d
.' d'l 

" ,. ,R 344" 6 t ~ v tom ze sou ne a právem spatřUje stížnost zmatek .~ CIS. r. r., 28 

Trestnl ro.znodnut! lY. 

• 



por'otcům, když tito žádali o -po'u,čení, směřujíCí k tomu, aby ulehčili osudu 
odsouzených vymožením podmínečného odsouzení, dodatečnou otázku 
ohledně polehčujících a přitěžujících okolností, která při trest-ní sazbě 
'§ 1,03 tL zák- {od 1-5, při velké škodě do 10 let) mohla míti nepřímo 
na vys10,veni pO'dmtnecneno--vusouze1:tí:-Nebof,,-úvahumohlo by 
jen porušení předpisu § 322 tL ř, Ú' kladení otázek- Zákon však v tom 
přikazuje položcní .otázky stran okolností přitěžujících nebo polehčujících 
porotcúm jen tehda, když na nich zákon činí odvislým způsob trestu 
nebo zvláštní trestní sazbu, Tomu rozuměti lze ve sPojení s předpisem 
§ 344 čís, 12 tL ř, jen tak, že otázku klásti jest jen tam, kde zákon na 
okolnostech přitěžujících neb polehčujících, jmenovitě uvedený-ch, trestní 
sazbu činí závislou, Toho však zákon v § 103 tL zák- nečiní. Př-edpis, ten, 
obsahuje vůbec jen jedinou trestní sazbu od 1-10 let, při čemž zvýšení 
nad 5 let závislým jest jen na všeobecné p'*aze skutku co do stupně 
zlomyslnosti a výše škody, Proto nesměla zvláštní otázka ve směru, 
stížností naznačeném, býti dána, nehledíc k tomu, ;;e zákon o podmíne'ČIlém 
od-sDuzení nějaké ingerence porotců na dotyčný vÝrok vůbec nezná ('§ 7 
odst 1 zákona ze dne n října 1919, sb. z,a nař. čís, 562), Tím padá 
ovšem i další zmatek čís, 8 § 344 tL ř., stížností 'U,platňovaný proto, poně
vadž předseda udělil prý porotcům nesprávné právní poučení, poučiv je, 
že pokud jde o trest, není na nich, aby rozhodovali, a že jich žádo'st, aby 
přidána byla otázka o podmínečllém Ddso'uzení, jest nepř'ípustna, Zmatek 
dle § 344 čís. II tr. ř. vidí stížno'St v tom, že soud porotní skutkový stav 
nesprávným právním posouzením podřadil předpisu § 101 tr. zák místo 
§ 181 tr. zák., ježto jde prý o oddzení věci, ž.elezničními zřízenci Karlu 
K-ovi v úřadě svěře-né, což jest prý zpronevěrou, nikoli zneU'žitím moci 
úřední. Připustiti jest ovšem, že předpis § 181 tL zák. jako předpis spe
cielní měl by přednost před všeobecným předpisem §. 101tr. zák. Než 
v tomto případě zji'stili PDrotci výrokem ohledně R-a, že zařídil jako 
skladní sluha na nádraží v S. pomocí padělaných účtů, by zásilka nHf, 
určená firmě A. P. v K. dOdána byla zasílateli Šalamoun'U, W-ovi, a tak 
umožněno bylo, by se zásilky zmocnila neoprávněná osoba cizí. Šlo zde 
tedy o předmět svěřený nikoliv obžalovanému K-ovi, nýbrž správě dráhy, 
jímž obžalov,3:ný K jen nepřímo, pomocí padělanÝch účtů Wstovky ná
kladníhc> listu) úředně disponoval. Nebylo tu tedy přivlastnění si předmětu 
K-ovi za příčinou jeho úřadu svěřeného, nýbrž jinaké zneužití jeho moci 
úřední, jež jen pOdřaděním pod předpi'S, § 101 tr. zák. trestně mohlo býh 
vystiženo, pročež i spoluvina -stěžovatelova správně jako spoluvina na 
zločinu' dle § 101 tr. zák. byla kvalifikována. Ostatně by vzhledem ku 
zji.štěné výši škody stěžocvateli podřaděním pod § 181 tr. zák. nijak ne
bylo pomoženo, ježto trestní sazba dle § 182 tL zák. nemohla by v kon
kretním případě býti nižší, než Dna dle § 103 tr. zák. Tím, Co uvedeno 
bylo ohledně jednotnosti trestní sazby § 103 tr. zák., stává se bezpřed
mětnou zmateční stižnost, pokud dovolává se § 344 čís. 12 tr. L Neboť, 
není-Ii v § 103 tr. zák. vyšší trestní sazby, podmÍ'llěné jmenovitě uvede
nými okolnostmi pOlehčnjíc1mi neb přitěžnjícími, nemohl s'oud por:otní 
své 'právo trestní Ve směru uvedeném vůbec překročiti, :nehledíc k tomu, 
že soud v tomto případě, vyměřiv trest bez použití mimořádného práva 
zmírňovacího jen 18 měsíci těžkého žaláře, ze sazby od 1-5 roků vůbec 
nevybočil. 

Čís. 953. 

Zločin veřeiného násilí dle § Rl t~. zá~. když opustil v pokračo-
strážník trati jest u výkonu s}uzby I tehdy. 

, • služebního výkonu leleso Ikahy. _ van! 

(I~ozh. ze dne 7. Ujna 1922, Kr 1 1089{2L) 

, ~ ~. 'o s,oud zrušovací zavrhl pG ústním líčení zma-
Ne J.:' Y s s I ;; o ud lak do rozs'll,dku krajského soudu v P:zní .ze d,~e 

t~ční .~t!znost O?z~l~v~neť'~ovatel uznán vinným zločinem verellleho na-
10. zafl 1921, Jim;, Y s e 
silí dle § 81 tr. zak. 

Důvody: 

." , . ~ d' dů čís. 5, 9 a), b) a 10 § 281 tr, ř c Zmatečm sÍlznost dov olava se u~vo.. námitkY' Uplatňuje přednc 
provádějíc všechny v s-onvls~~s!J a C

t
l11lC }eyt~1íže neuvádí proč strážník 

, t a neúplnost rozsuu.t\U pro 0, :L ' 'I ~b T' ~ ~. 
- nelasnos ~, b~alocvanym běžel, byl ve výkonu snz y. yz p,y 

trati, Jan P., ~dyz Z\o z I ~by nebyl Stížnost je nedůvodna. Rozsudek 
ve skutečn?sÍl ve:,y onu :, uZ,', , " d osledním odstavci důvodů vý
zjišfuje nejen ."-- ~al~zub l]Ybrz vl'~o::esl~žbY, a dosvědčil to také tM~o 

- slovně, že str!,z~lk •. II ve II o'u víru jak v přípravném vyhleda
str"žník, lehoz udaJ~m ~ /~o~í ~~znal že' jeho d02)Ofn je svěřena traf 
vání: tak i při hla-vlllm prel'l'C'ed . ~ I 'ma'l"e na sobě služební uniformu, 

, P V že kritické 10 ne Y!ise , db' 
meZ! . a . a • ~ . • elezniční trati jeho dozoru po 1'0 ene, 
na služebni~pochuz~u ~ tu zde~,na z nal ,O'bžalova~ého, jíti po 'trati. Svědek 
s,patřil človeka, v nemz po~ ell p~~z ~ . ězena aže proto chtěl onoho 
udal dále, že chůze po trati j.e ~nsn~~:~~vdňvod proč strážník tmti byl 
muže zjistitL 1.:ím je ne!,ochyb~e p~o r~~~ obžalov;nému, a je důvod tent? 
ve výkonu ShIZby,. kdyz, zak;o~va p dku Praví se tam, že obžalovany 
vyjádřen ost~tnev-l v.,duvo ee droz~u bře;na 1921 pozastaven strážníkem 
byl" jako již castcJI dr;ve, t;~ 1 I:e.,; ~ť Když tudíž jmenovaný strážník 
P-em pro Vyst~pova":l na ze ~~~lc~l~afnv~ného choditi po trati, ač to bylo 
při své služebm poch~zce SJl"; r! o z. __ ~ opětovně byl' vytkl, spadalo 
přísně zaká'záno a ac to O~lza ova~e~u 11Z r' žníka trati by prDti obža'
to zajisté do ?bo:u. jeho p~s~?n~sti'k~~~ s~a~ročil a n~může býti tudíž 
lovanému, neuballcJll;U }vr OSl]11e z~k' lužbY Výkon tento nebyl by 
nejrne~nší P?chybn~stJ, ze b~l ;e ;t~á~~~ ~nad b~l, stíhaje obžalovaného, 
přerusen byval a,m tehdy, k ~ ;-dž v "kon byl započat na trati, do,:oru 
opusti,] na okamuk. trať" ponc\a k ." 'n' výkonn byla trať opuštena, 
stráž'llíkově svěřene, a ~ Jen v vYD r~co~~ 1 se byv stíhán úředním 
Nelze proto obžal~va~e~u ,p~nznat} P~~VO'o~t~vi14'Or,gánU beztr.e-stně na 
orgánem pro por'usem ~ure~11Iho z~ž~ 'o:nstil meze o,blasti, jeho dozoru 
odpor, by~ i tento~ byl ~:l .v!i~onu ~I obIalovaného od dřÍvějška, nebránilo 
podrobene, I kdyz strazmk I:,;zn ť . úřad jak zamýšlel neb()f tu byly 
by to, aby ho nebyl předved:. ~a., o ecn~vé výpovědi že obžalovaný bez
závažné důvody, Uvedll straz':lk ve, ~knliv ho ~vědekčastokráte po 
počtukráte před činem p-o tratl r~hod~, ~~ chtěl na'obeení úřad předvésti 
dobrém žádal, aby od !O~O UPUS.I 'I a fe ýšlený pos'tJLP strážníka P-a mě] 
proto, aby ::vé prcvmel11 nepOPiTa. am 28-



své oprávnění v § 102 železničníh d . ' ", 
1851, čís. 1 ř. zák. z roku 1852 kd o oPla~n:ho :~du ze dne 16. '''[UP'a' 
něni;- osoby dotyčné předpisy' pře es:: p~,a:,l, ze ~nzenci dráhy jsa·u 
danYch, nebo které spáchaly již 'e/~JI;I, Idere nedbají napomenutí 
ohrožující, v případech kd I Jh nam, bezpečnost provozu, rušíc.' 
tický'l,', ~* ' e nem ned Po ruce DDme>' I'" I 
IV C iJlltu ,~:ai[fuIlIch uradu žadr v r 'b .:"'v', - .. _._. ::CI.-.. P 9--1cem-l.-Gh 
ura~u nebo státnímu zastupitelstv:oe I a n,~J hz~~mu politickému, . 
p~da ~amJ"šlené předvedení obžato~a;:~s.mu nzem ,p~:dati. Ostatně 
~~v~dz ,trestnost jednání obžalvvanéh df', n§a obecm ~rad na váhu, 
JIZ lIm, ze kladl strážníku P-ovi ve Vý~o e I ,~1 tr. zak. byla přivo 
odp?r v úmyslu, by Se tento k _ nu S}lZ Y ne~ezpečnou 
SI, vubec nezajistil. Již tím byl 'kobzaio~anemu ,?epnblíži! a jeho o 
dale jdoucí záměr strážníků Vy, o~ : uzby ~maren a čin dokonán 
pozbývá n~ t['estní závažno;/i p~e ;oe~tJd obzalovaného na obecni 
bezvýznamným že není pr k" . use ku toho stává se také 
s ním šel na obecní úřad ~ ~zfno, v~~va~i strážník ODzalO1ra"éJ,n 
Jdoucí záměr strážníkův. Tvrdllil~ !,~djz o~zalov,anému znám onen 
Je-li strážník skutečně v 'k lIzn?st, ze obza,lovaný nemohl 
omyl 't' e vy onu sluzby a že byl t' • u, OCl a se v rozpor'u nej-en ""t'" . Po 'eto stránce 
wovídáním obžalovaného z I "t' sked Z!!S emm! rozsudku, nýbrž též Se 
o' 'd ' v os e yz tento udal ~ J P " ,nem ve ěl\ že je strážníkem trati. ,ze .ana -a POznal a 

Čís. 954. 

Zákon ze dne 16. ledna 1896 ". ~ , 
Pollud zkratka cizího' , ' CIS. ~9 .~', zak., o obchOdu s pOitravÍr.an,i 

liny, může bÝti falešny' m !omzen~, ~znacuJlclho méněcennou nacelllm. 

O~ozh. ze dlle 1. října 1922, Kr II 396/22.) 

N e j v y Š š í s o u d j.ako sod '. • 
generální prokuratury na zás't't U ,zkrusovacl uznal o zmateční stížnosti 

R dk ! U za onem právem' 
ozsu . em krajského jako odvol "h. . 

ledna 19Z1 porušen byl zákon v . t"CI ? s,oudn v OlomO'ud ze dne 27. 
dne 16. ledna 1896 čís 89ř ák uS/

Z
n
7
0
0
,e!:! § II :odstavec 3 zákona z~ 

J • • Z . a ~I ClS'. 5 tr. ř. 

Důvody: 

Dle obsahu s,pisů zjistil skl ,. 
sklepů Antonína K-a obchod~f:~ lD~pektbr Antonín tL při revisi vinných 
:zaté, že Antonín K': prodával im ~~nem, dn,e ,20 .. če,r'lence 1920 předse
upln?u značkou »I mp r«. Obvině~ I ~n~:rana. s~mlva vína, 'označená ne
O'patrených třemi etiketami Jeclna :tíkO;!Z prodaval tato vína v lahvích, 
hovala označení »Chateau' Gobiet Bl e ~ nalepen~ byla na hrdIe a obsa
obsahovala nápi" »Vin Mouss' ,anc e", druha etIketa barvy zelené ' 
ho va"".. n~Pis "Carte Bl'anche Or~~d ~~~ ~ konečně ve1káetiketa obsa
Obvmeny pokládá ovšem zkratk'u . . ousseux Hnpr. Premiere Qualité" ' 
n~roti tomu trvá však sklepní i~S»l~~!" ~a oz~ačení jasné a dostatečné; 
~elo se státi úplným vypsáním SloPe, O{ n.tonm tL na tom, že označení 
Jako ostatní pojmenování tak že va» ,m~ragmerl« a ve stejné velíko'sti 

J ozna'cem, Jehož obviněný ·použil není 

zpúsobilé, uvésti kupitele v omyJ. Ve stejném smyslu zní také 
d~:~!~'~~~~ mor. zemského hospodářského zkušebního ústavu. Rozsudkem 
~ v Š. ze dne 26. října 1920 uznán byl Antouín K. vinným 

zákona ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák., jehož se 
~v-Ietních iněsícJch 1920 'I ~. různým zákazníkům z neďba
umělé, za účelem klamání lálešně označené šamp.aiíské. Na 

obžalovaného byl však obžaloqný rozsudkem krajského jako 
,nilvolactnO .soudu v OlomO'u,ci ze dne 27. ledna 1921 z obžaloby dle § 259 

tr. ř. spraštěn. Odvolací soud vzal za prokázáno, že šumivé víno, 
v tomto případě jde, označeno bylovýslo,vně jako »impriignierter 

ŠCllatlm'wein a to tím způsobem, že láhve označeny byly na hrdle eti-
)v1n miO'usseux i'll p L« a že hla.vní: etiketa ,nesla nápis »Carte 

blanche, grand vin mousseux i m p r.«, Premiere Qualité«. Dle názoru 
oďvo.Jacího soudu mohla by zkra:tka "impr." na etiketách pokládána býti 

, za lalešnou a způsobilou k okIamání pouze tehdy, kdyby ve zkratce "impr.« 
zůstala dvojsmY's.Jnos! anebo nejasnost o j-akosti a povaze shora 'u,vedeného 
vína. Dle názoru soudu nelze prý v tomta případě o tom mluviti, že by 
zkratkou vzniklo nedorozumění ohledně kvality, anebo že by jakost vína 
tím byla zastřena, a že by označení toto bylo způ'sobilé, předstírat! jinou 
jakost. Z toho důvodu obžalovaného osvobodil pro nedostatek 'Objektivní 
skrrtkové povahy zažalovaného trestného činu. Tento rozsudek soudu 
odvolacího odporuje zákonu. Především jest mylný názor, že zkratka 
"impr« jest výslovným ozna'Čením, neboť žádná zkratka, byť í jeH význam 
byl nepochybný, není pojmenováním výslovným a je jím tím méně, čím 
větší jest možnost záměny za slovo podobně zněiící. V tomto případě 
zkratka "impr" byla součástí dosti obšírného textulrancll'Uizského a není 
nik1erak jasná neho jednomyslná, naopak zkratka "impr" na etiketě může 
znamenati zkrarťku za »Imperiah neb za »importé« stejně jako za »i-m
pregné«. Již z těchto příkladů vychází na jevo, že dvojsmyslnost roz
hodně vyloučena není; naopak, uvažuje-Ii se - patrně úmY'slné - nahro
madění různých výchlnbných označení v etiketě, jako ",:hateau Gobiet", 
)~Charte Blanche«, »Vin mousseux«, »)Grand vin mousseux, Premiere 
qualité", mezi nimiž se docela skrytě a nenápadně menšími literami vy
tisknu,ta naskytuie zkratka »Impr.«, nelze pochybovati o tom, že širším 
vrstvám spotřebitelů význam oné zkratky vůbec nebyla nemohl býti 
patrným. Právě \a okolno'st, že v celkovém kontextu franconz'ském, tedy 
v jazyku, jen ne.patrnému zlomku tuzemského obyvatelstva plně neb 
alespoň částečně známem, slovo neivý'značnějšÍ, na němž dle intencí zá
kona o potravinách nejvíce záleží, nveďello jest zkratkou, rozličný výklad 
připouštějící, zřejmě .odporuje náz.oru 'odvolacího soudu, že označenr to 
není způsobilé, klamati kupce poknd se týče kvality c!otyčného vína 
(§ 281 čís. 9 a) tr. ř.). Vytknouti.tu dále dluě,no neúplnost rozsudku odvo
lacího soudu, spočívaJící v úplném nedbání j-edn~ dobrozdání sklepního 
ills'peklora tl-a a výzkumného ústavu moravského, dle nichž zkratka 
»irnpr« jest v .odporu s usta.nnvepím § 12 zákona ,o' potr:a1vinách, j"ednak 
svědecké výpovědi JoselaM-a, nájemce německého domu v Š., že týž 
pokládal dotyčné víno za pravé šampaňské a nikoli za impre,gnované. Zá
važné tyto námitky veřejné obžaloby neměly zůstati v odůvodnění spro
šfujícího rozsndku nepovšimnuty, mělo-li býti vyho'věno' nepominutelnému 
předpisu § 270 čís. 5 tr. ř. {§ 281 čís. 5 tr. O. 



Čís. 955. 

:§em 6 Opatření Stálého v "bo N" 
skoslovenské ze dne 4. srpna ~92~U" ar%8~mho shromáždění republiky 
nová trestní sazba. odvolání veřein~~ů bvSbl·bz. a n., byla sice sta!nOVell. .. _.'.' ___ "-""-0 Ce nebylo však obme,zelno. 

(I~ozh. ze dne 8. října 1922. Kl"' I 610/22.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud v, , 
teČ'~í stížnOS,ti generální prokurat~~us~:acl .. ~z.nal P? ustním ~.fčení o 
semm vrchmho zemského d ~ zastltu zakona pravem' Usne 
byl zákon v ustanovení " ~~~ tU ~ raze ze dne 3. března 1922 ~oruše~ 

::-f r. r. 

Důvody: 

,Rozsudkem samo'Soudce kra'jského soudu M,' 
4. unora 1922 odsouzen byl Jos f v lade Boleslavi ze dne 
II. a), 175 II. a), 176 II. a) t ' , ~ Dd,Pr~§zločinkrádeže dle §I§ 171, 174 
§ 55 tr. úk. do těžkého žalář~'n~!Či ': s. 17i):,- 180 t~. zák. s Pryt,žitím 
sud~u toho odvolal Se státní zást dm, dopln,eneho Je,dn~m postem, Z roz
semm vrchního zemského soudu ~ce PIO mzkou vymeru trestu. Usne
toto Gdvo].ání odmítnutoponv ~. ra,ze ,ze dne 3. března 1922 bylo 
lobě dle g 6 opatření. Stálé:;a/bs.tatm ~astuPltelství navrhlo, v o-bža-
4: srpna- 1920, čís. 480 sb. z a y oru Narodmho. shr·omážděni ze dne 
tmní tom nejnižší hranice' n., tre,st na svobode d'o6 měsíců, v opa
n~ní přípustno. Usnesení to Sj~~~y r~~m~ a od,:olání tudí~. dle § 283 tr. ř. 
vyboru neobsahuje ustanovení dje?~ ~1Ine. Cltovane opatření Stálého 
stupce jakýmkoliv způsobem ;, I . ne Oz y odvolac,í právo státního zá
'urstanovenÍ" § 283 tr ř llpravJ,'O, om~zeno, ,a zeJmena n-ebylo změněno 
~ :'Ý':Oku o trestu (kd~ž byl :~~~l~~~ ~t~tn!ho ~ás~upce, odvolati Se 
• t-a!mmu zástupci lze se tedy odvola . o~.a ,ne. zn;ITnen nebo změněn). 
r~neho p.od nejn"žší sazbou zákonnou Í1D~ k§zl~~hO v:yrokuo. trestu, vymě
zákon?á žalář 6měsíčnL V I', 6 . v ~. ." tl'. za~. lest nejnižší sazba 
tresltm sazba, zákonem nově ~s'tan~patr,enl, Staleho vyboru jes.to'bsažena 
hajících od 6 měsíců vúše' t' I vena mlsto sazeb trestního· zákona sa-
c't 'h " , o p yne z ustanoven' v·t t 'h ' I ovane o opatření Stále'ho 'b v I C vr e o odstavce § 7 

I ' , vy oru v nemž po k'" § m UVl Vyslovně o sazbě na h .'. VY u azano· lest na 5 ktery' 
• 6 d·1 vh' vr ovane, rovnez to ply· d h'h ' " , e ne oz trest podle prvn'h d t _ ne. z ru e o- odstavce 
dem k povaze činu po přípa~ěo tO"S ~vee tohoto § navrhnouti jest vzhle
vzhl<;dem k pOlehčdjícím okolnost~~ z.ne,hodnoce~í pe.něz, tedy nikoliv 
tL zak, plyne to konečně i ' h ,ktere by oduvodnovaly ·u.žm § 54 
tř.eni jest samosoudc' '" . ~ udva y, ze podle §:§ 6, 7 a 5 .citovaného opa- . 

b 
. I liZ pre em uloženo by b ď I Vol 

ane o se prohlásil nepříslu' , .• ' u u O'Z1- trest dle § 6 
ňovacího dle ,§ 54 tr zák lzSenY~i·~aproÍ1 cemuž mimořádného práva z;"ir
nalé. zaeí sowd uvaž,~.je o 'vy-m~:1 Itroprve po odsouzení obžalo'vaného kdyŽ 
so' ' . ere estll Dle §§ 54 a 55 t 'k ' 
". uzem Pro zločin snížiti trest pod 6 ~~ - ,.' dl' T. za . lze ph od
ll:. uvedeno, veřejný žalobce podati o eSI~u~ ·e·, .283 tL zák. mů·že, jak 
pn ?ďsouzení pro zločin v první stoli dv~l~lll do vyrok,u o tres.lv., bylo-Ii 
vaclhu nebo změňovacíhn b b Cl UZl . .? llilmo:radneho 'práva zmírňo
než 6 m ě s í ční m ž a I á vno o ou, t;otIZ, byl-h trest vyměřen II í ž e 

r e m, prostYlll, pokud se tÝče těžkým; na 

,azbu onoho § 6 'se dotyčné ustanovení § 283 tI. ř. o pHpustnosti odvolání 
~usí tím více vztahovati 'proto, že tato sazba, jak r.ovněž již uvedeno, 

emá ne j II i ž Š.í mez a nejvyšší mez jest -p o u z e 6 li ě s' í c u. Správ
n osti uvedeného názoru nasvědčuje i tendence zmíněného opatření. Dů
~odová zpráva .- viz tisk příL A k čís. 560, druhé zasedání poslanecké 
~něn1ovn:i -z -roklll .1'920 - poukazujíc na vzrůst rozsahu so~dnictvÍ' jedn~k 
prO' zvýšenou zlGčinnost, jednak pro pokles hodnoty penez, ta:kže zvy
šením cen všech předmětu převážná část případů se slala zločiny, nále
žejícími často i před porotu, ač před válkon byly to pouhé přestupky, 
uvádí, že tímto opatřením má. býti odstraněno co nejrychleji přetížení 
soudů, aniž by tím však spr á v n é n a 1 é z á n í p r á v a doznalo újmy. 

• Zřejmou takovou újmou by však bylo, kdyby soud mohl na základě § 6 
uložeti jakýkoliv nízký trest, třeba očividně nespravedlivý, a kdyby ve
řejný obžalob ce byl proti tomn bezmocným, takže by s užfvání onoho 
§ 6 vůbec musilo sejíti. 

Čís. 956. 

Křivého s.vědectví ve smyslu § 199 pism. a) tr. zák. nedopoúšti se ten, 
kdo byl slyšen jako svědek, ač byl oblektivně podezřelým z trestného činu, 
jehOŽ se týkal svědecký výslech. 

(Rozh. ze dne 9. Hjna 1922, Kr II 565/zLl 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušova·cÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalované Jenovefy' li·ové do rozsudku krájs-kého 
soudu V Olomouci ze dne 21. kvetna 1921, pokud jím byla stěžo·vatelka 
uznána vinnou zločinem podv·o·du dle §'§ 197 i 199 a) tr. zák., zrušil napa
dený rozsudek a sprosti! obžalovanou z obžaloby prD uvedený čin trestný . 

Důvody: 

Zmateční stížnost, směř'u,jicí proti výrokn, jímž byla obžalovaná uznána 
'cínno.u zločinem podvodu dle §§ 197 a 199· a) tr. zák., jest odůvodněna. 
Skutkovou povahu uvedeného zločinu spatřuje nalézaci soud v tom, že 
obžalova'ná vydala v trestní věci proti Vladimíru P-ovi pro zločin krá
deže dne 18. února 1921 před krajským soudem v Olomonci vědomě křivé 
svědectví. Slížnds.! broji proti tomnto názoru s hlediska důvodu zmateč
nosti čís. 9 a) § 281 tr. ř., uvádejíc, ve bylo povinno'stí vyšetřujícího so'u,dce, 
vyslechnouti J enov~tu tl-ovou jako obviněnou nebo ji aspoň poučiti 
o dobrodiní § 153 tf. ř. I když vyšetřující soudce jest podle § 170 čís. 1 
tr. ř. formálně oprávněn, vys1echno-ntl·o·sobu, z trestného činu podezřelou, 
nepřísežně jako svědka, mus-í tato okolnost vzhledem k zásadě, 'vyslovené 
v :§- 202 tr. ř., zůstati i bez jakéhokoliv vUvu. na hmotněprávní hodnocení 
obsahu takovéto výpovědi, zejména' také, pDku& jde o její případno'u. trest
nost, jakmile měl nebo mohl míti vyšetřující soudce již př'ed výslechem 
podle stavn věci odůvodnehé po'dezření, že svědek trestný čin, o němž 
má bÝti s1yš'en, bu'ď sám spáchal nebo se ho ·súčastnil. Takováto osoba 
nesmí tedy býti slyšena jako svědek, a stalo-U se· tak, nesrovnává se to 
s uvedeným již sem 202 tr. ř., nebo! dotyčná o·soba přivedena byla do 



rozporu, buď mluviti pravdu ", b' . , 

g;f:~L n~~ s~~~;}~:~:i :a~~~~u ž: s~;i~}~~dt~~~á~~o pt:~s~7tČi~i~ř~~~~~ . 
". vysetřujícím soudce~ . ,Je na o takový případ. 

a· vys.)ecllnuta iak6 s' ~dk ,u kraJskeho soueru, v 010 .' vc'zalm'" 
~.řad~ města oiomouc~e zeY~'~e~ :ákladě trestního. oZI~~Ue~í 
SICOJen protI Vladimíru P-ovi -=dQ.",:-J.RH-: 6známeníto'po"d,uo ll. c"emíl,lI', 
Oznamení zej , pro po ezrení z kr ' d - ano 
kožich, i nez~';;;~ okollno~t, že obžalovaná Jean~~e; ~vflšak ,~bsah tOhoto 
zen ' . ym m adlkem za ná d -, e a -ov a ponech I 

y, u sebe a že onomu ml cY , . pa ne mzkou cenu ke k . a ~ 
;;.r~I:J.~aji~té pOdezření na ~!~o~Ib~I::liž~ ~e_ POtkUSí kožich te~u~Irodati 

enSlm z koupě pod - I' ucas enství na kr' d -- ' 
slyš,eti Jenovefu f1_o~zre é věci, a bylo by proto b', I a eZI, ~edy 
to hm sPíše že .. _ '. yo~ mkolrv Jako svědkyni n', _ .~ va o na mrstě 
zahájen] Pří;rav~~hstatm_ z~stu?itelství upozorňo~al~ b~z Ja~o o~viněnou: 
ostatních súčastněn ~ vysetrovaní proti Vladimíru P-o'v~ SVem navrhu na 
jící soudce stěžova~~~ oso~ byl ::,zat zřetel. Vyslechl-li' ~by ~a za~inění 
~d~r;~i~tc~e~in~y~~~:;n~:d~n;;;~k~~i, c~~a b:~'tSUob~~~~:~:} ~o~:;;:i~ . 
§ 199 a) tr ák pOjmu svědectví podl'h ., e vmnou, ne
zločinu, v i~mt;, ap~~~gP~;J~á prod"o y jedriá;ío'bža~o~~~~~k:~:o'Stn,í sankci 

uveeneho.· . va povaha 

Čls. 957. 

Předražovánj {zákon ~ __ o 

Pokud lze tržní cen Z-:?Ile I!. fijna 1919, čís. 568 sb z 
Požadováni Přemrštěn~ ~~~~ z~í:~::.Při posuzování p.ře~rŠt:n~~Ú ceny. 

. (Rozh. ze dne 9. října 1922, Kr II 771,21.) 

NeJVY- --t ., ~_Sl soud jako sond - , 
~~~~~:lk:~z~~~~ě ~á6nÍho_ zastupit:fs~~~V~~I r~~;l~;{~ fl~h úst~Ím líčení 
dle § 259 čís 3 _ pave ze dne 28. června 1921 ., _ evmho s.oudu· 
třetího- odsta~ce ti r.'ksproštěn z Obžaloby Pro Př~dil:Z .b~1 o_bžalovaný 
napadený rozsudek za O?1ť ·ze. dne 17. října 1919 čís 568Pr~ razovánÍ' dle 
a rozhodl a vratll vec nalézacímu soudu b .. s . z. a n., zrušil 

. ' y Jl znovu prOjednal 

Dů v od y: 

Zmateční stížnosti nelz ' --. 
sudku nalÓ'zacíh{} . er . e ~pnÍJ oprávnění, pokud I - . 
ovšem nutno UVés~~u- u· dU~Od ~mat,ečnosti čís. 9 aj § ~~1 atnu~e P!oti roz
cizinec nebYl k ob' zhe dnem, sp.ravnym názoT stížnosti - trb·}· Predevším 

, c o ovaní v t . k ' ze o zalovany' 'ak 
ma v tuzemsku tá. .' . uzems u vůbec o rá -. .. J o 
předpisy stanov, z ~rav~ !ako -tuzemec, pokUd ov? vnen: CJz~:emec 
leckého POS'U,dkueno ':.e~o Jlneho-. NalézaCÍ soud VYch:e~ nem, zvlastními 
tu jde, za běžné, zn~:!~~~ladu, že -,?b~alovaný pro'd~~at~az~kladě zna: 
dosolate,čným měřitk . 1 ceny. Bezne ceny nemohou _, p r, ,0: hery 
ceny, nybrž dlužno ~~o Pro posouzení otázky přiměřeno~~~k bylJ vždy 
tVOřeny v řádném~b h .~ k!e;ém případě zkoumati bYly~/ pozadované 

c o- ovam podle národohospod'CSk'h 1 cen.y ty vy
ar e o pra vJdla o na-

a poptávce. Bylo-li tomu tak, při druhu ;;;boží, o které tu jde, v době, 
obžalovaný uzavřel obchody, pro které jest stíhán, přiblížily-li se 

yrobní a obchoduí poměry úhleduě tohoto druhu zboží v rozhodué době 
~lírovým poměrům tak, že bMné (tržní) ceny byly výsledkem volné sou-

. _ směřující k cenám výrobním, nebo. k světovým ce·nám tržnÍ'm, pak 
nebyl~-b-y1Ze vjéa:riáiií obž~lova,ného spatřovati ntc trestného. Byly-li 
však onY b~žné ,ceny vy!vořen,y ;z~ledem'k ~ed?s!atku papíru, vyvola
nému mimoradnyml pomery valecnyml a povaleCnyml, tedy lllkoltv ne
ru,šeným působením zákonů hospodář'ských, pak nelze prostě běžné ceny 
prohl.ásiti za přiměřené, nýbrž jest nutno zkoumati uabyvací náklady a 
ostatní položkY, jež obžalovaný k odůvodnění přiměřenosti ceny jím po-

• žadované uvádí. Nebude paok ovšem možno přihlížeti při posouzení při
měřenosti ceny, obžalovaným požadované, ke všem polDžkám, které ve 
své kalkulaci uvádí. Obžalovaný mohl by pak jen účtovati nabyvací ná
klady, jako zdejší obchodník, nemohl by tudíž účtovati 5pTocentní va'lu-

, tární diferenci a režijní náklady, pokud souvis,ejí s tím, že zboží bylo 
urče,no pro vývoz, zejména však nemo,hl by ztráty z krycích obchodÍ! 
pojmcuti plným obnosem do kalkulace a převaTiti tak tyto ztráty na tu
zemské 'wotřebitelstvo, ·nýbrž mohl by takové ztráty jen rozděliti na 
všechny obchody. Naproti t-omu bylo by lze obžalovamému přiznati ztrátu" 
kteToU utrpěl při kompensačnÍm obchodě cementem. Nalézací soud však 

. nezjistil, jakym způsobem došlo k utvoření shora nvedených běžnych cen 
papíru, nezjistil zejména, byly-li tyto, ceny následkem nedostatku papíru 
a tímto nedostatkem způsobeného využívá-ní mimořádných poměrů, vy
volaných válkou, či byly-li výsledkem řádného obchodování podle shora 
zmíněného národohospodářského p-ravidla. Soud nezjistil také, by'·li si 
obžalovany vědom, že žádá za papír přemrštěné ceny či r!ikoli. Nelze 
proto zrušovacímu soudn rozhodnOUTI ve věci samé, pročež bylo ku zma
teční stížnosti ,napadeny r,ozsudek zrušiti a věc vrátiti nalézacímu soudu, 
by it ",nova projednal a rozhodl, vycházeje při tom s hledisek shora 
vytčených. 

Nemůže-Ii býti obžalovanémll,oblásivšímll opravný prostředek, do
rl100n vyžádaný opis rozsudku, jest na soudu prvé stolice, by se 2!achova! 
dle 24. hlavy trestního řádu. 

(Rozh. ze dne 10. října 19221 Kr I 577122.) 

N e j v y Š š í s o 'll, d jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném zase
dání zmateční 'stížnosti obžalovaných do rozsudkukraiského jakožto 
il1alézacího sondu v Mostě ze dne 30.'listopadu 1921, jímž byU stěžovatelé 
uznáni v;unými přečinem řetězového {lb chodu dle, čÍs. 4 § 11 zák. ze dne 
17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n., a přestupkem předražování dle § 7 
téhož zákona, a uvedl mimo jiné " 

V dů'vodech: 

Proti rozsudku ohlásili obžalovaní, mezi nimi též František L., jenž 
byl uznán vinným týmiž trestnými činy jako ostatní obžalovaní, zmateční 
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stUjnost bez ud' . I" , 
sudku 

y anI, (uvadu zmatečnosti ,,, 
Obzalovanem "Q • .a zadali za doruc'en' . . • .' 'u, • rantišk L '. ' . I op"u 

ručen, protože jeho nyně'" bU -OVl nemohl bYÍIopis 1'[}zsudku 
druhý tr. ř. dlužno soud~f\;~í yt ,není soudu znám. Dle § 79 odsta 
kb?praVnému prostředkn do~a~en~, o,d JIchž doručení jde straně vec 
o zalovaný nemá. ' s rane nebo jejímu zástupci. 
dle § .. .. ... . . 
k provedení stížnosti doru~~ ř. a ?okud žádaný opis rozsudku' stěžo'"".,"" 
~~v~l stolice, b~ proti obža~~:~~m~lr_~ní rozhodnouti. Jes; věcí SOudu 

. avy trestmllO řádu, po případě dle §v~2~o:tu~oval dále PO rozumu 
r.r. 

Čis. 959. 

, V, tom, že by.!o vrchnostenské b' " 
b~aneno v uživáni osobni svobod oso ~ za uce~em zmaření úředniho úkon 
neho násiIi dle !l81 tr' Yč. ne ze spatrovati sOuběh zločin •. U 

~~P~d~-Iiveřejný ~::~~~~ez~~~~:~ ;eřeli}éhO, násili dle § 93 ~r~';:t 
spros uJ'C~ z Obžaloby pro zločin podl § sta eza,c'ho. soudu Co do části 
roz~ude~ ',v, části odsuzujici pro § 93

e
t ,~r. zák., Jest zrušiti napaden{ . 

mar,em skolního Zápisu. úředn" r. za.: , , 
se do mlstnosti, k zápisu určené. I ukon poema tlm, že zapisujíCi dostavi 

(Rozh. ze dne 14. října 1922, Kr I 989i2I.) 

Ne) y y ~ š í s o u cl jako soud ' ' 
~~te~~1 sÍIžnosti státního za'stUPit~r~t~~V~cI vyhověl p·o ústním líčení 
spr~~:ě~i z: otžeal~~/~~~~~~~~~' rk'u,ci. jím °b;l~z;~~~u§ k~~~s~I:o 3 St~Uct.u 
Mbm J. pro zločin pOdle § 81 tr I .{a~t:sek ~., František \V .• Josef J:Í r. 

~~~~:i ~. ~ "i'žalo
l 

b
p
y Pro zločil~;~~d~e§,§.b~;'I~V;f\~nt?knln P., Karel °O~ 

, . are. z obžaloby pr I" . za . a obžalovaní 
rozsudek v napaden' h ., ,o z ocm podle § 93 tr "k .• ' 
vaní f''' yc castech daje i ve v' k . za " Zl uSll 
podle §;~~tJsek ,M., f'~a'lltišek W. a Josef ~o u; ~okud. HU; bYli obžalo_ 
lézae' . b tr .. zak., spaeha'1lýmna Eduardu S~ .. nam .vInnY!"1 zločinem 

lm u, y JI znovu projednal a rozhodl. . [}VI, a vratil vee soudu na· 

Důvody: 

Dovolávajíc se důvodu • 
si zma'teční. stížnost předně z~a;~~~OS?Čís .. 5 a 9 a) § 281 tr. ř., s.těžuje 
M-a, f'rantJska W-a a Josefa Ii- . o ' ~e so-ud uznal obž.",lované f'rantišk 
nezk.0,:mal však blíže, zdali a p~ ;,~nyml tol:ko zloči,nem dle § 93 tr zák a 
Jed~amm ~aké zločinu dle § 81 ~r u z ,rt~ .obzalo':1aní nedopustili se 'SVÝI;; 
o~ok u, ".:' 68 tr. zák. jmenovano~ a " ýZke. tOtIZ . .vztáhli násilně ruku na 
vy .on JeJI služby t· ,. v ,u V onu JeH služb' ' 
~essh~ed~l.skutkoi~ ~d~:~;I~I~~;~ud~l;e§~1 ŠtkOlY,tmami. ~a~~~:~/u~o~~ 
• 'v" ~aP1sem Jeste ,ani nezapočal a I • r., ~a..,' proto, že' pr}' učitel' 
~este mkdo z dětí a rodičů . sve, SPISY Jeste ani nerozevřel .• 
~ekaje, . .až někdo přijde, a ~~ ~:b~e~l\ ze t~dy s;,ůi úřad ještě nez~pJ;~~f 

apro,tJ tomu poukazuje však .t-- y vas.tne spravy školy v D zb ' 
s lznost správně na v? '''ď _.: aven. YPo,e svedka S"a , 

jenž vÝ'slovně udal, že byl ustanoven. zemskou školní radou v Praze správ
cem školy, že 8. září 1920 měl provésti zápis. který. hyl. dva dny před 
Mm ohláše'TI, že se za účelem provedeinL zápisu, stanoveného na -dobu od 
1 hod. odpol'edne. do místnosti, k zápisu určené, totiž do ho'stince Václava 

. .. __ J_a()dehrJl'I,.že.v.Pl,LdrI1bé hodině přišel truhlář Josef 8., by přihlásil své 
dítky do školy. pak že se dostavila za účelem zápisu i jedna čes-ká děl-
nice. Vůči těmto údajům svědka S-a nemůže obstáti náhled soudu nalé
zacího. Správno je sice, že skutková povaha zločinu, dle § 81 tr. !á.k. 
předpokládá. by s úředním úkonem, jenž byl rušen, bylo aspoň zapač ltO. 
Tento předpokla,d jest však dán. Vždy! orgiin k zápisu. totiž k úřednímu 
úkonu oprávněný. dostavil se dD místnosti, k provede.ní úkonu toho určené, 

Obyl v místosti té přítomen v době, k zápisu stanovené, měl připraveny 
listiny k zápisu potřebné a přišly k zápisu též skutečně osoby. Byť i snad 
nezačal ještě fakticky zapisovati děti, do školy hlášené, započal přece již 
řádně s úředním úkonem, k tomil vedoucím a určeným. DovolávajHise 
obžalo'Vaní ve svém odvodu na .f'ingerovo Strafrecht ll. díl str. 8'72~ dle 
něhož úřední úkou považovati lze za započatý v okamžiku, kdy JSO'll, dány 
předpokladY k jeho provedení a -kdy projevuje se na venek viJIe. jej pro
vésii, potvrzuje tento náhled jen správno'st stanoviska, stížností zastá
vaného, zvláště když o vůli S-ově, provésti uložený ·mu .úřední úkon, 
nemůže býti vzhledem k jeho výpovědi nejmenší pochybnostL medíc 
k výpovědi svědka S-a, vztáhli ·o'bžalovaní po započetí úředního úkonu 
na svědka násilně mku, chytnuvše a vyvedše ho z místnosti. kde úřední 
úkon měl prováděti, násmm na ulici, v patrném úmyslu, by úř'ední úkon 
zmař'Hi, čímž je skutková pov.al1a zlOčinu. dle § 81. tr. zák. v objektivním 
ohledu stělesněna. Pravdu mail ,naproti tomu obžalovaní, 'upl",tňujíce ve 
svém odvodu, že v tomto případě není skutkového podkladu pros·ouběh 
zločinu dle:; 81 tr. zák. se zločinem dl'e § 93 tr. zák., jímž obžalo'yaní 
byli uznáni vtnnýmL NebI>ť ono uchopení učitele S-a a násilné vyvedení 
jeho na ulici, v němž shledává nalézací soud obmezování svobody S-O'Vy 
ve ·smyslu § 93 tr. zák., bylo jen prostředkem k uskutečnění dále jdou~ 
cího úmysl'U!, totiž ku zmaření úřednílro úkonu, takže obmezení to je ve 
sk'.ltečnosti složkou skutkové pod,sta1y .dle § 81 tr. zák., zvláště když bez 
obmezen! toho by zločin dle § 81 tr. zák. nedošel ku svému uskutečněnÍ. 
Odsouzení obžalovaných pro zločin dle § 93 tr. zák., pokud jej f'rantišek 
M., f'rantišek W. a Josef Ii. spáchati na učiteli S-ovi, není proto místným, 
poněvadž jednání jejich za správnéhI> použ~tí zákona naplňUje y objektiv
nnm ohl,edu skutkovou povahu zločinu dle § 81 tr. zák. Tímto nesprávným 
názorem zmateční stížnosti není vša1k nejvyšší .jako zruišovacÍ Isoud vázan 
(§ 262 tr. n, nýbrž dlužno se mu jenom zabý'va1i skutečnostmi, kterých 
Se dotýká zmateční stížnost. Tyto pak jsou totožné se ·skutkovou pod
statou zločinu podle §. 93 tr. zák., jímž byli obžalovaní- f'rantišek M., 
f'rantišek W. a J osel tl. uznáni Vinnými, pokud jde o osobu Eduarda S-a, 
takže nejvyššímu jako zrušovacímu soudu byle,'S,e při rozhodování o zma
teční stížnosti státního zastu;pitelství. týkající se zločinu podle § 81 tr. zák., 
zabývati vlastně jen toutéž .;skutkovou podstatou, která byla vzata za 
podklad právě zmíněnému výroku o vině obžalovaných zločinem podle 
§ 93 tr. zák. a bylo takto vlastně rozhodováno po rozumu důvodu zma
tečnosti čís. 10 § 281 tr. ř. Když pak nejvyšší ja'ko zrušovac[ soud dospěl 
k názoru, že nemůže vedle s,ebe obstáti odsouzení právě imenovaných 



tří o,bžalovaných pro zločin podle " . ' 
tr; ~ak., spá~haný Ovšem na osobě E:~a/1. zak. a pro, ~ločin podle .§ 81 
by tl tIto obzalovaní podle nynějšího sta ,da ~-a, nybrz ze správně 
podle § 81 tr. zák., zrušil ne'e 'u ~e:l ,~dsouzeni jen Pro zlo" Wudu. nýbrž LOlllu"",!, kt8r~H n b~~i~:~~fJICI_ castr~zsudku nalézac~~ 
Ed~~Jo~ef H. odS?uzeni pro zločin POdl~n~/,~aTItiSák~ek M.,. František 

II -OVJ., a vrah] věc soudu . T ~, • _ ;-5 - r. z " 'S'Pachaný II 
ho~nutí v rozsahu zrušení, nemoh~l\ ~ stolIce ~,110vému projednání a roz~ 
~~~' č~~u~ tnez~)bÝNvál, se SU,bjektiv.ní~~a:~n~;í%_ r~~~old~out~, ježto nalé_ 

, " r. r.. alezací soud b d " "-', za ovanvch (§§ 258 
vazan právním názorem zde r ,e ~'~ce pvn Svem d_alším rnzhodován~ 
konu ~l.užby, a že po-žív~l oCh;:n~o~e~K~; ze, Edu~rd S. bYl již ve vý: . 
:nad pn novem hlavním pře!íče' ~, . zak., pres to však mohl by 
~~ v tomto p~ípadě nejde přes t~I ~~l~t~i~nce ďlk'§koVé dOj!ti k přesvědčení, 

~Je svého ukolu, ulože.ného mu sem 2 _ Po ,e - 81 t:. zak., a pak ovšem 
~lmn.e~_posoudil, b'uide museti so d ,6~ t:. r.',~Y vec se všech právních 
I s Jrnych hledisek právnfch zerménaleza~I uvazlti jednání oMa'lovaných 
v, obžalobě uvedenýn" že šl~ v to~a o':.~em ,hledě iiž ke skutečnostem 
~slede~ . br všichni Obžalovaní mu to. pnpade .0 smluveué násilí, jehož 
cmu veremeho násm Podle § 98 a) b)seth Z?kdPoVldaÍl, -Se stanoviska zlo-

, r. za . 

Čís. '60. 
Poměr důchOdkového t ' , 

17. října 1919 čís 568 sb restlllho zakona k zákonu lichevnímu z d 
I c' 'k· - . z. a n. e ne 

IZOZems Ý tabák lest předměte ' 
kona. Retězový obchOd jím. - m potreby ve smyslu Iichevniho zá. 

(Rozll. ze dne 14. října 1922, Kr II 894i21.) 

Nejvy'" " " s S 1 S o u d jako soud zru~ , 
tecm stIZllost obžalovane'ho d _sovacI zavrhl PO ústním líčenI'· zma 
ď o rozsudku r h 'b --

s~u "e v O}0r:'0uci ze dne 5. října 192 ., - !C evm,~ soudu při krajském 
~;ecrnem relezového obchodu dle § 1~' ~mz b~l s!ezova..!e'l uznán vinným 
CIS. 568 s·b. z. a n., mimo jiné z těchto CIS. 4 zákona ze cine 17. října 1919 

dŮVOdů: 

Pr':.vádějíc důvod zmatečn'Osti čís ) _ 
no~~ -predevším za to, že vsunutí _" . 9 a § 2~1 tr. ř. má zmateční stíž
kunvo, Je ,?ouhým deliktem dúch~,d~eZl, spo;r.eblte!e ~ stát, prOdávající 
v .. !o,m~o Pflpadě o kuřivo, které ~vyn:" o pry tlm sPÍŠe, že šlo 
z~sten~ koupeuo v cizině, netvořÍ. ~rVSlls~~zovatelem dle l-Ozsudkového 
predmet pravního obchodu, nemůže e ce m,? a, mor:oplního řádu vůbec 
a pro de] proto nepodléhá soudním frý t~dIZ byít ZClzeno a jehož koupě 
~~~:~~s~~~jn~ fř;3dPpi~~dptrI' estntllO ;rá~~st~~~~oJr~;~~o N(~§i~~ j: P31ra7'vtně 
44236 (, , su pro traflkanty d' r. 

. .' c. 104 vestn.min. lin) ne' " .. ~e ne 10. cervna 1911 čfs 
!ako~ch )ednání, která spadají :;~kaz~JI mk:er~k, soudnímu potr~stáni 
ze predmetem lichvy byl tabák (t- b'kpoJ: m . valecne liChvy, snad proto' 

a a ove vyrObky), tedy předměty stát~ 

níhG monopo~lt1> Neo~ráv~.ěné vo?ch?doviní, ku.ř~v,en; jest v arc~ deHkt:m 
finančním, jezto porUsuJe tmancm Vysost statu, stava se vsak 1 trestnym 
'inem, podléhajícím právomociobecných soudů trestných, jakmile po
~kozuje -obecný zájem, který vyžaduje ochrany proti přílišnému využí
~ání válečn~Tch ?o~ěrů. Člne~ ta~ovfm, POTušUií: se d;,~ l:ůzné, na ·s.abě 
vzájemně neodVIsle statky, z mehz kazdy vyžaduje zvlastm ochrany. Po
rušení každého- z obou podléhá tudíž samostatnému trestání, upravenému
zvláštními předpiSY. Předmětem monopolu státního pak je tabák a jeho 
výrobky vúbec, výroba jich i -obchodování jimi. Je tedy i· s hlediska zá
kQll<ných předpiSŮ o trestání válečné lichvy nepřípustno rozlišovaH mezi 
t~bákem tuzemským a tabákem původu cizozemského, zejména neza-

. vdává podnětu k takovému rozeznávání vymezení pojmu předmětu po
třeby dle § 1 Iichevního zákona. Je proto zmateční stí'žnost v neprávu 
také potud. pokud označuje tabákové výrobky cizozemské. zejména ame
rické, o jaké jedná z části v tomto případě, jako zboží Iwx.usnÍ. Praví-Ii 
pak stížU(}s! v téže spojito-sti, že cizozemské zbožl netv:oři .předmět d e'n n í 
potřeby, přehlíží, že na rozdíl od dřívějších předp'isů o- stíhání válečné 
lichvy, jimiž ochrana poskytováll~ byla předmětúm potřeby nezbytné, 
§ 1 Iichevního zákona ze dne 17. října 1919, Dís. 568 sb. z. a n., zná pouze 
předměty po.fřeby v Ů b e e. Zmateční stížnost namítá dálle, že ani zvý
šení ceny při prode-ji cizozemského knřiva netvoří ještě sklltkové pod
staty řetězového 'Obchodu vzhledem k tomu, že prý každý prodej děje se 
se ziskem; o řetězovém obchOdě bylo prý by lze mluviti pouze tehdy, 
kdyby šlo o zdražování, tedy o. zisk nepřiměřený. Ostatně byla prý cena 
1 K 60 h, za kterou prodával stěžovatel spoluoMalovanémn Janu B-ovi 
viržinky, přivezené jÍm z Ruska a z Ameriky, tak nízká, že i cena 2 K, 
za kterou je prodával B. dále, byla obvyklou cenou, za niž se prodávaly , ",-

tehdy i v'iržinky domácí. Také tato námitka zakládá s:e na názorech právně 
mylných. Především není, jak tomu Msvědčuďe již samotná zákonná defi
nice pojmu řetězovéh-o obchodu, skutkovým znakem tohoto činu trest
ného ani 'snaha po zisku vůbec, ani skutečnost, že bylo v konkretním 
piiípadě docíleno zisku, tím méně pak zisku nepřiměřeného, jak za to má 
zma'teční stížnos!. Hospodářsky škodlivé účinky jednání, příčícího se jed
notlivým předpisům Iichevního zákona, se při řetězovém obchodě, jak 
patrno opět hž ze samotné definice § 11 čís. 4 zákona toho, na rozdíl od 
pletich, již pojmovč p.ředpoklád.a'jí, tak, že je při něm zvlášť zjišťovati 
ani netřeba. Plně postačí tudíž v tomsmě.u rozsudkový závěr, že ceny, 
které žádal stěžovatol od B-i za jeduotlivé druhy kuřiva, byly ve'směs 
vyšší, než ceny, stanovené -státem pro podobné druhy a zmatečnÍ' stíž
nost ne-právem vytýká, že nehyl zjištěn druh (správně asi: jakost) a sku
tečná cena' ku:řiva toho, Q němž jakQžto o' kuřivu americkém ,w ruském 
tvrdí, že j-e u nás velmi drahé a že ho s kuřivem tuzemským vůbec po
rovnávati nelze. Než nehledě k tomu všemu a k okolnosti ďalší, o níž se 
vÝ'slo'vně zmiňují i rozsudkové důvody, že" se"totiž nedá bezpečně zjistiti, 
zač stěžovatel kuřivo v cizině nakoupil, dodává jednáni jeho- rázu počí
nání, hosp.Gdářsky škodlivého -,i tedy i povahy řetězového obchodu, ze
jména ipo stránce subjektivní již skutečnost,· rozsudkem výslovně Zji
štěná, že totiž stěžovatel nejen věděl, že B-a bude kuřivo prodávati dále 
se ziskem, nýbrž že tak oba mezi sebou přímo 'UUednali. Lichevní soud má 
dle rozsudkových důvo,dů clokonce za prokázáno, že i 'stěžovatel sám 



ph prodeji kuřiva vydělával že tot·~ 
bezpečí, které proň plY~ulo ; toho :z ;e snaze, nahraditi si ziskem 
dávání kuřiva pTGdal je B o . d ; ~ze se pustIl do nedovoleného 
Stačí, mělo-li ~očínání stěž;v~;eloraze, n~ž ~k?lik činily vyrobní ua,,"oy. 
jím prodávaného neseJ'de tud'~ VO

t 
v zapetI zdmžení právě jen 

k ~· ... .. ' IZ na om zda h31lo zp'" s b'l' ceny unVa af JIZ vUbec či as ~ -..--:-1· .. ...:._-- o • - Ll 0-1 :,.;m, stl!Oňo",,, 
p" d~ . , pon oneeJ druhu Jeho o kt .' ~l 

HP";,e; z~u~tavá proto lhostejnou i jakost {druh) k ,," .. elc s o .v tomto 
po pr}pade I poměr cen, za něž jednotlivé druh Ullva; JIm PTGda'.'aného, 
dob!'ych druhů kuřiva tutzemského. Roz ~.~proda'.'al, k cenam po
ta~ak, koupený od stěžovatele po 25 K su~er~ zl'sfu1e, ;le B., cIgaretový 
a ze Y, kg tabáku listo-véh k ,za alce <, prodaval dale Po 35 K 
Námitkastižnosti z~e tu ~lo, ouped,:,e3~ za 70 K', prodal nejméně za 90 l( 

, s o o Oje mele příp d . ,~ . 
Ulebof pojmovym znakem ~ r'h a y, Je pravne bezpodstatna 
jinak trestné, nebo pOkračo~eánezI' Ov ve ,o t obch~du knení opakování činnosti' 
kt ' d h m, vrzem pa stížnostI' ~ B ' erem ru u kuřiva proděl I . h" -, ze . na ně-
sudkových nejmenší opory. ~~a~:~~~ ~~! vet ~kutk~o':.ýCh ~ji~těních roz~ 
v.~ze.m z ciziny rozmnožuj,e nabídka la S,~!~~~ 2.ne~n: namlt~~ že. s~e do
Namltka nema opráVnění v tomt " y pr!sP!va ke smzovam cen. 
rozsudkem, nasvědčují nao a o p:IPad:: ':' ,nen;~ skutečnosti, zjištěné 
pětí zVÝšení cen ku,řiva.' P k tomu, ze PQcmaTIt stezovatelovo mělo v zá-

Čís. 961. 

Těžiště skutkové podstaty § 199' ) • 
~yla veřejná listina' padělána nýbr~ISf' d tr. zalí. ne~počivá v tom, že 
hstiny užilo v úmyslu podvodném. z eprve v tom, ze bylo padělané 

Předložení padělaného v ~d~'" ". . 
~í~o mí~ta. Vysvědčení SOU~::~é~~UJu~ar~~~lem s,nazslho ~o~ažení služeb_ 
re]llou listinou.. ce 18 e s pravem verc]llosti jest ve-

<Rozh. ze dne 16. října I <J22, Kr II 716/21.) 

NejVYšší soud jako soud zru" , 
teční stížnost obžalovaného 'do rozs~_~~aclk zavrll! po us-lním líčení zma~ 
ze dne 22. června 1<J21 jímž bIt" II I,aJskeho. soudu v Olomouci 
podle §§, 1<J7, 199 lit. d) tr. ~k~ ezovatel nznan vmnym zločinem podvodu' 

Důvody: 

Zmateční 'stí-žnost opír' dO 
§ 281 tr. ř. Neprávem VytÝk~e r~ uvody zmatečnosti čís. 5, <J a), 9 b) 
rozpor, který spatřuje v tom ~ zs~dku s- ~ledlsh důvod'u, zmatku čís. 5 
vysvědčení v úmyslu, by ře'dif~s~~r ~l,et ~Y~O~U Jeho obžalovaný padělal 
v r-ozhodo-vacích důvodech se uv' d' ~ s a mc ~ }a~ uvedl v OmYl, kdežto 
kdy ho pro jmenované řed'itelst~í IÚ:t~ Vysv~~c~m Ptděl~l ii'ž v roce 1907, 
k místu jen tím způsobem že zmate~ . ~;?o, re ova. Vytka mohla přijíti 
kového v jeho skutečném 'doslovu' ~~l S ,Izn~st nepodává výroku rozsud~ 
nebo září 1920 v Glomo'uci ú '_ vyro, II toho~:obžalovaný »V srpnu 
ních drah .... v omyl uvedlva tT~Slu; by -~tat, PO ?npa'dě ředitelství stát
ních drah na vyzvání ono VYSV~d~sta.t POTskodll,~redložII ředitelství stát-

e celll«. ento. vyrok není zajisté v r'Oz-

se skutkovým Zjištěním, uvedeným v rozhodovacích důvodech a za~ 
'-lád,'j'tclllI se na doznání obžalovaného, dle něhož k pad ě 1 á n í vysvěd

došlo již v roce 1907. Byla .. Ji do výroku rozsu'dkového pOjata další 
věta: "tudíž veřej~ou li~tinupad~lal".' .st~lo se tak zřei;ně je:,. k. t0t;'u ~íli, 
aby výrok od~ovldal zakonne oefIn:cI ~ 199 dl ~r. zak., pn ce~I?z vsak 
'roveň ]lrávmmu stanOVIsku, dle nellOz skulkova ]lodstata zlocmu toho 

~a založena teprve tím, že padělané (zfaBované) listiny bylo za účelem 
J~edení jiného v omyl podvodně ]loužito, vyhověno bylo správně tím, že 
~o výroku rozsu9kovéh~ pojat byl také skutkový děj,j~I?ž, pou~!tí ~~f~l: 
šované listiny ob~2a'lovanyn; ve skut,:k ·li,v:.deno bylo. Spoclva tudlZ tezI;te 
tre~tného činu pn skutkove ]lodstate zloemu ve smyslu § 199 d) tr. zak. 
nikoli již v samotném padělání (zfalšováni) veřejné li'stiny, nýbrž tepr-ve 
v tom, byl-o-li padělané (zfalšované) listiny použito v podvodném úmyslu 
k tomu cHi, aby jiný uveden byl tím v omy!. Je tecty právně bezpodstat
ným důraz, který zmateční stížnost, dov-olávajíc se důvodu zmatečnosti 
čís. 9 a) § 281 tr. ř., Idade u8'okolnost, vyplývající arei i z r02)sudku, že 
totiž obžalovaný, dav vysvědčellí v roce 1907 zfalšovati k tomu cíli, aby 
Hm o-klamal svého otce, s ním od té doby (až do předložení jeho ředi
telství státních drah) ničeho nedělala stejně není v právu zmateční stíž
nost, pokud namítá, že trest.nost činu pominula promlčením, jeHkož prý 
k p8'dělání došlo již v r,oce 1907, tedy před! 13 lety. Ostatně ndze říci, 
že by stížnost to'u~o námitkou uplatňovala po zákonu důvodu zmatečnosti 
čís. 9 b):§ 281tr'. ř., jehož se v tom směru dovolává, nehof rozsndek vý~ 
rD'ku o otázce, pominuťa-li trestnost činu obžalovauého promlčením, vůbec 
neobsahuje. Zmateční stížnost namítá s hledIska důvodu zmatečnosti 
čís. 9 a) § 281 tr. ř. dále, že vy-svědčení je zfalšováno tak, že zfalšování 
je, jak .a'rci i rozsudek zjišťuje, na první pohled poznatelno, že tedy jde 
o pro·středek k oklamáni naprosto nezpůsobilý <vůbec neschopný). N~
ni,tce nelze přiznati oprávnění. Zločin podvodu je dokonán, podařilo-Ii se 
pachateli uvésti jiného V omyl, lej oklamati. Skutková zjištění napadeného 
rozsudku, při rozboru námitky důvodu zmatečnosti hmotněprávní jedině 
rozho,dná, nenasvědčují nikterak tomu, že by se obžalovanému nebylo 
zdařild-, ředitelství státnkh drah předložením vysvědčenÍ' v omyl nvésti, 
v rozhodovacích důvodech rozsudkových uvádí se naopak vÝ'slovně, že 
předložením zfalšovaného vysvědčení jme'llOvané ředitelství musilo ohled~ 
ně vzdělání obžalovauého uvedeno' býti v omy1. Již .z této okolnost; lze 
zaiisté právem dovozovali, že v onom vysvčdčeni nelze spatř-ovati pro
středek k provedení p'odvodu naprosto ntzpúsobilý, a_ tedy v předložení 
ieho obžalocvaným jednání, které by nebylo s to ohroziti právní řád. 
Pouze t8'kové jednání není spojeno s ohrožením právního řádu, které za 
žádných okolností není s to, přivoditi zamýšlený účinek, které zejména 
předsevzato bylo prostředky, k dosaže"í zamýšleného- cíle naprosto a bez
podmínečně {in abstracto) nezpůsobilými. Je na bíledni, že o t8'kovémto 
prostředku naprosto nezpůsobilém, jiného v aUly! uvésti, v tomto případě 
důvodně řeči býti nemů-že. Pokud pak zmate6ní stížnost v dalších vývo
dech o-pětně tvrdí, že obžalov-aný" vysvědčeuí nepadělal k tomu cíli, aby 
ředitelství státnich drah oklamal, nýbrž ž·e mu je předložil pouhým ne
dopatřením (na místě jiného vysvědčení) a že předložením jeho nanejvyše 
chtěl docíliti udělení místa, ocitá se v příkrém rozporUi se skutkovým zji
štěním w"sudkovým, dle §. 288 Č. 3 tr. ř. pr() ni i pro zrušovací soud zá-



vazn~m: d;e něhož obžalovanému šlo o to, aby předložením Zl<lls(W,,""' 
VY~;~d~em uvedl ředitelství státních drah ohledně ;vého p 
vz :.am. v omyl. Zma<leční stížnost vyslovuiíc také blíže ni"ak'CllOe:'llé 
a pl a;,oe. na.prosto bezpodstatné pochybnosti v příčině J 
telstvI statmch drah Do'žívá pohd J'do n vo". ,-' d' . 
v b ~h v,' - .-... ~ ,--'--_.' - ,""""--t'"-r-a-ttBe--Pl-Ova cm nř'eil"h;o,YCC,-
ze TI! o radu, zvlastm zakonné ochrany namítá v dal" 
onoho. vy~vědčení {vysvědčení IV. třídy 'reálné školy) ~~~~c 
Jel:k,:z ,;,el ~rý průkaz {} absol,vování' třetí třídy školy měšfnaen·Ps,)tř.eh,)va 
SV:dcem od zelez~ič.niho a telegrafního pluku; -dle § 6 služebního- ř~~ a 
t~ bl roz~udek uvadl, ~ .dosažení místa podúředníka :u státních dra~l 

\ a, a }' byl? vykazano absolvování nižší střední školy nýb" 
vr ~z rvoJenSke hodnosy poddůstojnické. V tomto. 'směf'c: pině 'z 
~h:ze;~. sf na ~~dmbr;e .a v~sk:,~e případné úvahy, jimiž obdobná 

. za ovane o uvadena Je JIZV rozhodovacích důvodech ro"suc[ko' 
vYch na pravou míru v ten smysl že i kdyby k do " . 
místa podúř d ' k'l ' • , . sazem kl"fé,hn 

. e mc e 10 u dráhy, o něž se obžalovaný uchá I 
hodnos! poddů:,tojnic~á, je přece na bíIedni, že dráha si ze , 
uch.azeo:" kte~y prokazal lepší a vyšší vzdělání. Těmito 
pl,:e. o'~uvodnen jest rozsudek ve svém výroku dle něhož 
zJ'I,ste!,ym způsobem jednak v úmyslu a'by stát po vo d' 
statmch drah v. Vod . ,. , pnpaa,e;t~~~:~~~~~: ' pn Ta nem provádění předpisů n přijfmání a ll, ; 
os~b. schopnych pro železniční službu v omyl uvedl l:lE:zpodstatn(}ll 
necne 1 na';'Itka zmateční stížnosti, která ostatně ve' skutkov' h' 7 H'HOM'nh 
mzs'Uidkovych anI' po.d·klad I' " ov. yc' • • • . u nena eza, ze toti,z obzalovaný IV třídu 
::o~Ye."bnda~stlevova~d.Sa~a stížnost p. řipouští, že obžalova;ý ze' 

rze vYsve cem Je pak na b'l d" h'" .' tVOd b .....' lem, ze pou a navsteva té 
,~ld Y e,,; 1~vedcem není na rovni jejímu absolvování D!'e § 6 s[uželbního' 
1 "; ~. VJ:::~ uJ.e se ale k dosažení místa podúředn>ckéh~ u ., 
;,anr. nr~S!, strední školy, tedy čtvrté třídy školy takové 
Je.~t I.~am(:tka, ~terou obhájce přednesl při veřejném roku že' v 
2~I~ad~t ne}ze ;,uec mlUVIti o falšování veřejné listiny poně~adž vvsvi',V 

n;, .ere. ste~ovatel fa[šoval, bylo vydá.no s,ouhdmým úst~vem 
~~~:t~~I f~~~~v~Jtst~ězl'ae so~kromá}~á[ka vOlomouci, ,jejíž VYSVědčení 

'h ' ' • ~ravo ve[emastr, Jaj{>; to vysvítá i z vv'svědi,ei1' 
same o, dle ktereho. m~ ,vysvědčení tot.o podle výno,su ' 

~~~~~~~ekn~I~~á~~~:~~~fe~ zZe d~e 5. únor;a :906; č. 3857 t,ouž platnost' 
naj'ící nebyl ř ' • " ov y pak ,statm realka neb ustav se mu . 

, , .. Y ",e emYilll mady, opravněnými k vydávání 
~p~~or": JeJ1~h pusobn~.sti,nem.ohl ,obhájce popříti ani při veřejném 
řejn~:nif~~sov~~~~C> l~~f~,~. nalezaclho soudu, že stěžovat"l předložil 

Čís. 962. 

SpOlupachatelem zločinu smilstva dle § 129 I bl tr zák • t' t kd 
trpí na svém těle smiln' v. b . • . les ten, o 
neměl poblavníbo požitk:. cmy oso y tébož. pOhla;ví, třebas by při tom 

(1(ozh. ze due 16. října 1922, Kr II 7321'21.) 
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Ne j vY š š í s o u d jako snud zrušovací ~av:h1 po ústním líčení z:ua-
, í stížnost obžalovaného do rozs'udku kraJskeho wudu v OlomOUCI ze 

~~c: 27. srpna 1921, jímž byl 'stěžovate[ uznán vinným zločinem podle §§ 8, 

'129 J bl tL zák. 
Důvody: 

Zmateční stížnost vychází z názoru~ zásadně správného, že se ke skut
kové -podstatě zločinu sm~[stva ve s~ysl,: § 129 I .bl, tr. zák vYhl:dává 
úkon, směřující k p,0hlavnll'2u 10'0Jen~; Stl~nost vytyka s hledlsk~. ~u,:,o~u 
zmatečnost, čís. 5S' 281 tr. r. predevslm, Ze se v rozsudku pro zllstem, ze 
Šlo o pohlavní ukojení, neuvádějí vůbec žádné dův,ody, pokud se tÝče, že 
r~zsudek ,není v tom směru odůvodněn dostatečně, ba že se rozsudek 
vů:bec o tom nezmmulje, ž'e šlo o pohlavní ukojení; stížnost dovozuje zá
roveň, že pro úmysl, sm,ěřujíd k pohlavnímu ukojení, není ani důkazu; 
onen muž, s nímžstěžovate[ dle rozsudku smilstvo tropil, že nebyl zjištěn 
a nemohl tedy ani býti vY'slechnut, stěžovatel sám pak že -onen úmYsl 
popřel. Dá[e spatřuje zmateční stížnost rozpor, činící rozsudek rovněž 
zma.tečným dle čís, 5 § 281 tr. ř" v tom, že se v jehO' rozhodovacícb dů

,vodech praví, že dle přesvědčení soudu odebral se stěžovatel do sadů ne 
sice v úmyslu, aby s oním cizím mužem smIlstvo tropil, že však později 

, přišel na tu myšlenku a že trpěl, aby se cizinec na něho· přitlači! a. se po' 
něm povaloval. Dovolávajíc se konečně důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 
tr. ř., zmateční stížno:s,t tvrdí, že souid zjistil pouze, že onen neznámý muž 
dal stěžovateli do ruky svůj úd, 'stěžovate[ 'pak že utekl, to však, 00 se 
dle zodpovídání se stěžovatelova dále stalo, nebylo prý ani pokusem zlo
činu smilstva, nebc>! stěžovatel prý se proti jednání neznámého, bráni! a 
zůstal, když strážník muže toho zapullil, seděti. úmysl pohlavně se ukoji.ti 
měl prý 's,nad neznámý, stěžovatel prý úmyslu tc>bo neměl. ZmMečrií stíž
nosti oprávnění přiznati nelze. 1(ozsudek zjišťuje, že se stěžO'vatel kriti
ckého dme ko-lem ll. hodiny noční setkal u sadů s neznámým mužem, že 
si oba sedli v sadech na. lavici a že za rozhovorn dal onen muž stěžovateli 
do ruky svůj úd; že stěžovalel sice na to s lavice vstal a od muže odešel, 
že však zůstal státi op"dá[, načež si s ním na jeho vyzvání sectl na drulmUi 
lavici, kde se muž na stěžovatele přitlačil a se po něm povaloval, což 
s,těžo'vatel trpěl, a při čemž bylo od nich slyšeti zvláštní mla'skáni, jakoby 
se někdo hubičkoval, konečně že při příchodu strážll,ka stěžovatel měl 
kalhoty rozepnuté.a že strávníkovi na 1.cho do·taz udal, že ten druhý se 
chtěl na něm odpraviti. V r-ozsudkových důvodech se sice počínání obou 
mužů neoznačuje výslovně jako úkony, směřující k pohlavnímu ukOjení, 
a rovněž nezjišluje se v nich výslovně,ž'e se úmysl ,obou, pokud se týče 
úmys.] tobo neb onoho nesl k 'ukojení 'pohlavního chtí-če; důsledně neobsa
huje -ovšem rozsudek v tom směru ani žáduých zvláštních důvodů. Než 
t",kovéhoto výslovného označení vylíčeného· jednání, pokud se týče onoho 
zjtštění a zvláštního odůvodnění nebylo vzhledem ke skutkovým okol
nostem zjištěným rozsudkem ani zapotřebL Je! počínání obou. súčast
něných, osob to téhož pohlaví, samo o sobě tak význačné, že nemohlo ani 
dáti vzniknouti pochybrro'stem o t"m, že zejména 'onen neznámý zamýšlel 
ukOjiti tělesným stykem se stěžc>vatelem své pohlavní chtíče. Že sám 
stěžovatel cíl a počínání neznámého takto pojímal, tomu nasvědčujís[ova, 
pronesená jím dle ro-zsudkového zjištění vůči strážníko'vi, že se ten druhý 
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chtěl na něm odpraviti. Stačí proto plně rozsudkový závěr. že tu šlo o 
které měly vésti ke 'spáchání smilstva ve smyslu § 129 I b) tr. zák. 
pak jde zejména o stěžovatele, lu. opravIlovalo zajisté rozsudkové 
dle něhož stěžovatel ještě po té, kdy mu bYl nezwímý dal do rUJ,y-, 
úd, sl s ním -na'ie1ru~yzvam znovu na-lavici sedl, soud k závěru, 
žovatel přišel na myšlenku, že by by!apřiležilost, s mužem tím 
smilstvo, při čemž dokonce je na snadě 'i závěr, že stěžovateli tehdy 
již o ukojení vlastního pohlavního chtíče, že však aSPoň, jak se 
v rozs,udkovÝch důvodech, trpěl, maje při tom poklopec otevřený, 
cizinec Se "ali přiHačil a se Po .něm 'pnvaJIO'val. Je pak • , , • 
i tolo posléz vylíčené chování se stěžovatelovo, trpění 
m ·svém těle jinou osobou téhož Pohla·ví, vyplňuje vzhledem k 
znění zákona »'Sosobami téhož pohlaví" skutkovou podstatu zločinu 
stva proti přírodě Ve smYSI'ui § 129 I b) tr. zák., jehož sPolupachatelem 
dle něho také ten, kdo, aniž by při tom pocilova'l pohlavní Požitek, 
svém těle smilné činy trpÍ. Nesejde tudíž na tom, choval-li 
úmysl, směřující .k ukokní vlastního chtíče pohlavního. 

Čís. 963. 

I( náboženskému výkonn Ve smyslu § 303 tr. zák. náleží t.éž kázánlí; 
třebas se týkalo dějin církevních, práva církevního atd. 

(Rozh. ze dne 20. října 1922, Kr I 1034/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Chrudimi 
dne 8. července 1921, jÍmž byl stěžovatel uznán vinným přečillem proti 
veřejnému řádu a pokoji dle § 303 tr. zák. _ mimo jiné z těchl(} 

dúvodů; 

Po věcné stránce (čís. 9 a) § 281 tr. ř.) 'u,platIluje stížnost, že zde nejsou 
náležitosti ani 'subjekhvní ani objektivní skutkové podstaty přečinu § 303 
tr. zák. íurážka náboženské společnosti záko,nem uznané). Namítá, že za 
služebníka náboženského ve smyslu citovaného § lze pokládati jen tako
vého kněze, který vykonává bohoslužebné obřady, tedy i úřad kazatelský, 
ve smyslu platného práva církevního a drkevních předpisů synodálních; 
Pater M. však propagoval prý z kazatelny zásady, katolické církvi cizí, 
dosavadnímu jeiímu učení odporující; nebyl tudíž při b o h o sl uže b n é m 
výkonu. Jeho kázání bylo prý trestné dle druhého odstavce § 303 ve 
znění zákona z 20. února 1919, čís. III ř. zák., poněva'dž propagoval 
s, kazatelny požadavky u'\'čité strany - reformního, duchovenstva římsko
katolického - obžalovaný byl oprávněn ho zakřiknouti, aniž by se Pro
hřešil proti prvnímu' odstavci § 303 tr. zák. Stížnost není oprávněna. Před
mětem ochrany § 303 první odstavec tr. zák, se stává kněz ka'ždé' státem 
upravc'né církve a nálloržemké spoPerčnorsti, jakmi<le, ,oděn jSa vnějšími od
znaky svého úřadu, se chystá veřejně vykonávati bOhoslužebný o'břad a 
jest jím potud, pokud ho tento úkon přiVádí do styků s obecenstvem. K ná
bOženskému výkonu ve smyslu zákona dlužno počítati také kázání, jehož 

451 

.'. 'I dogmatiky a morálky, nýbrž i_dějin 
",ledmete!" mohou b,Yh nc!en otad"t tomto případě jest zjištěno, ~~ P; 
-_'1 práva clrkevmho a t , , k __ ke' roucho ~ o ma]Qve 

- k' " oden lsa v nezs , , , 
pn azam - ~ J fa Pospíšila: }}Lidová kazaTIl 

ve farním,kostele,:e S'lsPlse~kéo~~~ub1ice", Na str. 32 tohoto 
i~ďO~~~;;,~v~icb reformach v cvskos °l:,en

k
- '110 duchovenstva če'skosloveu-

'h J dno tou k a tOl c e S t i dO vydane oe, , . . že kněžstvo podalo v. oe. ' 
v kapitole o ceh,bat·~, ~vad1 ~utor,_ katolické církve," mezi mm1 

' nizné žádosti, tykaj1c:_s~ 'hO novl'ba'tu vykládá jak byl v římsko-
;';;.' ni"," d b Ineuí knezs"e O ce 1, , _ , kev 

za z o ro;1O, ' žu'e bylo-li by prospesno pro C1r , 
církVI cehbat zavedeu

d
, ,;,va

d 
j '-do Spisek stojí jak zřejmo z jeho :.l(at'~uc:r.c. _·t· d spívá ke kla ne o pove I, , -I bnou 

zruSl 1, a o -' k k t lieké jest psán věcně a s us ee 1 
na půdě cír~ve r1!"'k

s
, °d_~ o D~a není církevních pledpisÍ!, které 

Dle výpoved1 sved a ~ ana . o _ ka' zárí Nelze proto tvrdItI, .!,al1 c,c,;,vď. I - d--ť ' takovych SPISU pn , . .. , 
zakazova Y pre Cl am I - 'c'rkvi římsko-katolické odpOrUj1C1 a 
kázání P. 0--a pr,op:goV~~k~~~~~ ;ezjišfuje. Obžalovaný n:,měl }lfáva 

napadeny rozsuae me. .'," Neměl by ho, ani v pnpade dru-
rušivě a urážlivě zasahoval! dokk

t 
az.am, d nemůže býti vůbe,c leči; tento 

~ 303 t zák -o erem ze, I' tl" hěho odstavce, r. " 'h I - který propagUje s <a'za e no 
dstavec prohlašuje za trestne o. meze, b kritisuje zákony a nařízení 

o politické strany nebo Jej,lC~ tlsk a VIOtl Vk"ho živo-ta vÍ!bec. V daném 
I ' v 'ech "tatmho a po 1 1e e ,_ _ 

anebo prom OUVa o ve~. v -, , které bylo promlouvano vecne a 
případě šlo o otázku C1St~ Clf~eVlll, o'ímsko-katolickébo kněze. NámItky 
nikoliv jednostranně na zakl~vde J?'S~ 1_ Po subjektivní stránce zjišťuje 
zmateční stížnost! nejSOU ~Udl~_O UV? n~~r~lovaný jednal úmyslně, neboť 
první soud a náležitě oduv'o nUje, z~ k" v pc/káral a výtržnost stropi

'
. 

sám doznal, 1e šel do koste,I.:' proto, a d YhO~~; ~ostela znovu vrátil a nové 
a několik svčdkú potvr9Jlo, z,e_ se iO ~ ~kové zjištění o subjektivní vině a 
urážky pronesl. Popíra-l! Sl!znok's s u

b 
_ n"'m _ že obžalovaný jednal 

r· ··ným v rozsud 'lL neo saze o d ť -' dného n~hrazuje- 1. 1e jl , tný úmysl vylučujícím _ neprová ~ ll.n za 
ve skutkovem ou:;ylu, tores d --' 'ho. důvodu zmatečnosh, 
materielně právmho duvo II amz Jme 

Čís. 964. 

O á ' ze-' nastane změna ve státoprávním, poměru 
znamov Ul, _ k § 308 fr zak 

. spadá ';lod skutkovou podstatn prestnp .. u ., 
Hlučínska, 

(R~:zho ze dn,e 20. řrjn3} 1922, Kr II 831i21.) 

- .' zavrhl po ústním líčení zma-
Ne j v y Š š í s o u d j~ko soud zr'U,.ova~mského soudu v Opavě ze dne 

teční stížnost obžalovaneho ;I_o rotz SIUdKU ,z vinným přestupkem dle § 308 
22, dubna 1921, jímž byl stezova e uznan 
tl'. z:rk. 

Duvody: 

.-- . -"'t~žovatel při schůzi invalidů, konané 
Soud prvni stolice zj1sluje, .~~vsle ť kl " O lilu6ínsku nepadlo ještě po-

začátkem ledna 1921 v K., VYj~;' a -~. :Uusí se vytrvati, my přijdeme 
slední slovo, bude t? trval! Je~t~b;l~ur ' osudn lilučínska již rozhodnuto.. 
ještě pod pruskmr vladu'«. V te o~, Y7~ o b a n jenž nabyl účinnosl1 
Zákcnem ze dne 30. ledna 1920, C1S. S. z, ., '" 
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dnem vyhlášení, byl", na ně ve smyslu § 83 mírové smlouvy, 117.'J,,;,,", 
Verssaillech, rozšířena trvale suverenita státu Československého 
mimo iiná opatření, plynoucí z této suverenity, zákonem ze dne 14. 
1920, čís. 1 .,2 sb_ 7. a n "j}l:~=n&CV-Efurr-·sutidnictvi a 
:působno.'st zákonů a nařÍ'zení z obm-u práva S'o:ukrom,ého a sOludní 
nařízením pak ze dne 4. května 1920, čÍs. 321 sb. z. a 11. upravena 
správa a rozšířena na Hlučinsko působnost zákonů a nařízení, 
v ostatním území relpubliky Čes'kolsllolvenské. Je známo, že v 
čínském bylo se strany různých živlů domácích i zahraničních, 
novému poměru nepřMy, v1nášeno mezi tamní obyva:tels1tvQI 
poměr ten není trvalým a že bude Hlučím,Jw vráceno opět státu 
účel takovýchto pc>dnikání byl na snadě: vzbuditi v 
kojenost s novými poměry a domáhati se návratu do starých noměr' 
jevem stěžovatelc>vým, '" ,nějž jde, bylo, rcyvněž účwstníkům shrorná',dě 
tedy prostředkem veřejného vyhlašování, oznamováno, že nastane 
Ve státoprávním poměru kraje tIlučínského, jenž byl, jak uvedeno 
nedávno př,ed tím u:praven, v tom· :smě'riU, že kraj ten p'řipadne ' I ' 

pmskému<. Jest tedy záva'dný projev rozšiřováním, případně r07h."" 

váním pověstí, jaké má na mysli § 308 tI'. zák., pokud se týče pn'Ul)o'! 
dáním tam uvedeným. Nemůže býti pochybnosti' 'O tom, že tímto Dn);e"p. 
bYla vnášena mezi účastníky schůze - a poněvadž je zřejmo, že 
bude i dále sdělován - i mezi ostatní Obyvatelstvo, nejistota co do 
státní přís.lušno'sti kraje Hlučínského ke státu Českosl'Ovenskému, 
změna, stěžovatelem předpovídaná, zasahuje hluboce do života! 
a dotýká se citelně i práv soukromých. Nejistota takto vzniklá nrn'p",,' 
,epřirozeně odporem, byť i pasivním, proti právním řádům, v 
státě platným, jež ukládají obyvatelstvu plnění určitých 'Občanských 
vinností vúči novému státu, kterÝžto odpor jest 's, to, by veřejnou, 
pečn'Os! znepokojil a řádné provádění státní správy brzdil. Aby bYla 
řejná bezpečnost ohrožována činy násilnými, se ku skutkové p~~~~~:~~ 
přestupku dle:§. 308 tr. zák. nevyhledává. Vzhledem k trvalému u 
státní příslušnosti kraje Hlučínského, postrádá závadný výrok 
koli důvodu, má 'Povahu foztrušGvánÍ pokud se t1Tče rozšiřování llCU'dLY
divých, co do veřejné bezpečnosti znepokOjujících pověstí, po případě' 
trušování nebo rozšiřování předpovídáníslejné povahy, naplňUje 
s:Imltkovoupovahu přestupku dle § 308 tr. zák. Tvrdí-li stížnost, že 
dá snad stěžovateli za pravdu, může to snaď býti ()sobním přáním 
vatele, nikoli však dostatečným důvod'em ve smyslu § 308 tr. zák.' 

Čís. 965. 

Obecní orgánové, vybírající přirážku z nápojů, pOžívají ochrany § 
tr. zák. 

(Rozh. ze dne 21. října 1922, Kr I 1168/21.) 

Ne j vy šš í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v České 
ze dne 7. září 1921, jímž hyl stěžovatel uznán viuným zločinem veřejného' 
násilí dle § 81 tr.zák. 
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lJůvody: 

- • v I '"ného 'Opíraiíci se (} § 281 
lest zmateční stíznost o~:a 0\ ~'Ci'k' x e obecní orgány 

v '. -' stanoV1S1W rOzsU u, z, 'k 
al tr. ř. Neboť: ac, pra\~l (}k;esního tajemníka W-a u v':j 011U 

vzhledem k lrstmmu pr!kazu. "kro čiti chtěli ku provedem exe
nařízení, kclyz saml pn " d isech o provádění politické 

nelze přijati, ježto n~má °i~~~ ~ ~~~ PčíS 96, dekret dv. k. ze dne 
cis. nař. z 20. ubna ,. em ~ 10' února 1832, čís. 2548 sb. 

'()rosince 1831, prol~ášený dv. ~ekre1řízeného: orgánu politické správy 
,~ 'v ' tn'l pnkaz ostatne po . ..~t~' soudu nale-

tcz us . v h dT nelze přehlédnoutI ZJlS ~m ,. , 
ten nemuze na. Ta 1,1, -" k iehož zmařem na's11ny odpor 

iíe,Io>;ta"že"'úřední jednání obecmch ?r~g~n:~e ~ybrání přirážky z nápojů a 
ova""uu čelil, záleželo v pr,:m ra. , xekuce K:u prvému služeb

v druhé řadě v ]lfOvede~l Poht~'}~~e~ k pře'dplsu § 3 ci"ovaného 
úkonu byly však tylo org~?y 9

v
6
z ~ 'k nepopíratelně oprávněny. 

20 dubna 1854 ClS. r. za ., , o ku lastnímu nařízení z , " ; ěno~t dotyč"ých obecních mganu v ,< 
i tedy formalm opravn ~ ~,'vis! ochrana jlch ve smysln " 08 

""vedeI1í politické exekuce, na nel;'z za. m právem přiřknul jim soud, 
~, ~ chybnou prece 1eno .. ~ . 

byla ovsem po, z' I obžalovaného viJ1Jným zlocmen; vere~: 
,'_lh"OHll§§ 68 a 81 tr. z,ak. a u !,a d~ t~žovatel násilně opřel se tež prol! 

dle § 81 tr. zák.,. po~eva ~ s ': ' 50bnímu zakročení těchto 
ftlrmalr)e ,a ostatně i ~a,ter:~l~~k opr~~~~n::v~slednost měla dle, úmy~sl~ 

účelem vybram pnraz kY ' jd' IV'mu nucenému vymáhám dluzne 
óh,ecrLíc~ orgánů vésti teprve u a Sl 

Čis. 966. 

,Vr ' 'est lhostejno, že pachateli pdslušl Pro skutk()vou podstatu zprone, e ~~ 1, ~ i svěřil 
proti tomu, kdo mu zadrzene vec . 

(Rozh. ze dne 21. října 1922, Kr II 791/21.) 

~ ,,-, ., ; d zrušovací zavrhl, po Ú'~tním líčení zrna: 
Ne j v y s S 1 S o u d j~ko sou dk mského trestmhosoudu v Brne 

stížnost obžalova?e~o do ro~zvsu t~IZ~znán vinným zločinem zprnne
dne 20. září 1921, 'llmz byl stezova 

podle li 183 tr. zák, 
DŮV01dy: 

1 

v .,~ t z důvodu §, 28.1 čís. 9 al tr. ř. 
Neprávem uplatúuje zmat~c~ st)~nž~~o'Vaného pro zpronevěr'!!", dovo: 

..... •· .•• nes,pri výroku odSUZUJ1Cl ?? '. ~l ' r firmě Karel V. vzajemne 
zUj'íc že šlo, o pouhé civilní hezpravl, ~'n;ne ~ro ~revyšnj'icí jichž mu firma 

' IV' přiv1astneny pemz P. , ~ 
.pohledávky provise ve VYSl, 'Z' ,v spočívá v protiprávmm za-
Přes opětné vyzvání neplalIla.. P!on;"era 'yz~adnJ'e vůbec úmyslu zisku-

v I • ",. svěrene a ne'\ 
držení nebo přivl,:stnem Sl ,veS.l S"" , stránce wbjektiiVní vědomí pacha
chtivéhO' neho lyoskolzo'lac!ho. ~C.l Po bV s ěřenou věc materielně prol1~ 
tel(}vo, že zadržuje n:b pnvlastn~1,e s~~ n:zjištěná okolnost, že pach~teh 
právně. Pouhá, ostat~e s~udem, na ~zadávka nevylučuje protiprávn?st le~_ 
p'říslušela proti ;;lrane. vzaje!l1na ?on~~"O' 1)r~tiprávnosti, to tím měn:, pone~ 
nání obžalovaneho a jeho vedom: '~ .. ~L 'Je ;i"h povahy nelze bez predcho-
vadž šle o pohledávky pro VIse, jez 11Z Q ,-

''' ..•. ~. ' :' 

: 

• 



ziho súčtování shledati likvidními' v-

vzhledem k doslovu §§ 1441 1442' ::m~ to vsak také proto, 
počítání vlastní pohledávky ~ ,vl o c. zak;,. v ll1~hž je vÝslo,vně 
nastává kompensace vzá 'e r~~ COu ze v,zaJemne po-hle dávky JO!Júrrn"" 
jich, pokud jsou ste 'uě v ~ mnych pohledavek a ledy vzájemné 
prohlášenÍm- té-- ,_o 'eoJ ~ s~,ke." teE_~~~ ~ujJla~tllěl]J}!~_ této_ kompensace -t 
'1' ,n one sft any VUCl odpůrci ,< <' .. " , o 

v astm na vzalemnou pohledá k d' ' ze zapocllava pohledávku 
pohleď kP' v II o purCOVll neb", uao k t , av ll. ouhS']j1 sejitím se pohled' k' I ' pa uto na onu 
davko'lI odpůrcovou newstá . k av y va·stm se vzájemnou pohl"_ 
ona úplně nebo ,částečně 'n;~rž ~~pe;lsa~~ a nepomíjí pohledávka ta a~i 
neprovedl vůči firmě Ka;el V k. e rvaJI ve~1e sebe dále. Obžalov.aný 
dá;k~, pročež peníze, jemu S;ěřeOn~Ptnsac~e SV~ tvr~ené v~ájemné poh1e_, 
Mel-Ir skutečuě proti firmě Kar I V odevzdaue), byly pwu peuězi 
mu; podnět by nale'hal '" d e h' . vzajemnou pohledávku, mohla . 

• ,1 VileI fU e straně 'Vt' , 
vymohl zajištění své vzájemné Jeh ,'_ na suc oval11, by si pn případě 
neopraviíovala ho však by ,I Ie~avky <nebo zapla'Cení cestoll soudní 
Od. ~,ák~z~íka odevzdané a f~,::ocnae spo~reb~;~al yro ~:be peníze jem~ 
tVldl',zeoy Se bYl býval poldádaFz~eloV. ,sv~I,ene. Stezovatel sám ne
z penez Jemu svěřených ny'br" d 1'- _pravncl1a, krYÍl se o své újmě 
kte' ,z DVO a\'a S'e ·ve své sťv t' rou 'pry ná'sledkem nezaplac ' .. Iznos,.l nouze, ve 
nouze taková byla d'Osah~vala :~1 m~ pr~vlse Ílrmou V. upadl. Než že by 
není v rozsudku zjišlěno a sam upue v 3' ,2 g)< tr. zák. předpokládaného, 
Je~ o~,polehčuifcí okolnost dle § ~6z;)at~ecn~kstI:nost t~ netvrdí. $10 tedy 
vymere trest'ul též měl zfenÍ . za ., KU ktere soud nalézací p'ři 

Čís. 967. 

Předražová;lí (zákon ze dne 17 ". vo_ 
Pletichy v{'voze'm sa"har' d' r~ll~a 1919, C1S. ~68 sh. z. a n) 

., l,; lllu o clzmy. . . 

(Rozh. ze ctne 23. říjI;a 1923, K:1' I 1217/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud z v ' 
teční stížnost obžalovau' d rusovac! zav:hl po ústním líčení zma-
trestním soudě v Praze e ~ ro~~udku lrchevlllho soudu pří zemském' 
uznána vinnou přečinem ř~~ěz~~él . ~r~u~ 1921, jhnž byla stěžovatelka 
koua ze dne 17. října 1919 čis 56~o.o CIO u a pletrc~ dle § II čís. 4 zá-

. sb. z. a n., mImO llllé z těchto 

důvodů: 

Padle čís. 10 § 281 tr. ř. doliču'e" • , 
se trestného činu jímž byJa ,] str,znost, ze,obzalov.a'llá nedopustila 
nedovoJeného vÝ'~orzu ~ho'zVo z uhznan.a vLnno~;" llybrž nanejvÝše finančně 
t t' 1 a ramce za nen frn v... ,,, res ana, a domáhá se úPl' 'h " !. " , ancmm uradem byla ji, 
ted " ne o sprostem z obžaloby St'" ., 

. y vecne zmatek čís. 9 lit ) R, 281' . lznos! uplatiíujc 
sacharinu vůbec neprodala z'e.a ~~ ... tr. r., ,a, dovozui-e, že obžalovaná 
kus'l • .. " lmena ze se o prodej v t k . 

, l'~, ze Jl v druhém p-Hpad'ě sachar; bl'" '. llzer:rs 
II am nepo-

prave do Vídně, aniž ho kOllp.lib a ž~n v.t~ , J1l11~~! osobamt Is,:ěřen k do
cenu sacharinu, zejména ne v ť kCmllOS! Jen, nemohla mrti vHvu na 

uzems u. Nez vyvody jsou pochybeny. 

dle § II čís. 4 zákona n válečné lichvě, dle něhož řetězov'ST obchod 
. druhem trestných pletich, je doko·nán již pouštěním se do pletich, t. j. 
~~hájenít1l činnosti, směh:dící "k bez~rávnél2:u .,na~lád~ní, s.e zbož~m~ }edY 

.' ejména již nákupem anebo prevzetllll zbo.zr, llmz ma· by tl bezpravl1';' na-
~l'dáno. Nezáleží proto· na tom, že ho a111 neprodala, a'lll' neprodavala 
~uzemsku. Stačí, že koupila ·sacharin za ú~elem dalšího zcizení, poku~ 

v týče že dopravovala sacharin, za stejn~rm účeletr' jinými pachatel! 
~~upen~T. Záknn -v § 11 čís. 4 zákona o válečné lichvě nerozeznává, v jaké 
roli a ve kterém období pachatel zasáhl do činnosti, směřující k bezpráv
nému nakládání se zbožím. Stačí, byl-Ii pachatci ja'kkc}\iv vědomě spolu
~inným k tomu, b~ zbOŽ,í, do~talo se do ruko~ sp?neb~t:lů způs~bem',kt:,;Ý, 
vymykaje se z ramce radneho obchodovam, dava tezltr osobam, pn rad
ném přechodu zboží napro-sto zbytečn~·m. Nezáleží prot", na tom, že 
obžalovaná v druhém případě ueobchodovala sacharinem na vlastní účet, 
nýbrž byla pouze do-pravováním zboží nápomocna jin1trn o:s,obám, o nichž 
věděla, že o·hchodují bezprávně. Pojem řetězového obchodu a trestných 
pletich nevyhledává, aby účinek, kterému zákon čelí, totiž zbytečné zdra
žování nebo zdržování zboží skutečně nasta1o. Stačí naopak vše.abecná 
způsobilost pachatelova jednání, účinkovati na cenu předmětu ve směru 
vzestupném, kterážto způsobilost při řetezóvém obchodě již pojmově, se 
předpokládá, kdežto při j.iných pletichách trestných musí býti zvláště zji
štěna. Na\ézací soud výslovně zjišťuje tuto způsobilost jednáni obžalované 
a odůvodňuje svůj výrok případne a přesvčdčivě. Závěru na tuto způso
bilost, podávající 'se ze všeobecné povahy činnost[ obžalovaué a osob, 
jimž nap.amáhala, nebrání skutečnost, že nemohly býti ziištěny ceny, za 
které obžalovaná a její "mocnitelé chtěli sacharin ve Vídni zciziti. Nebrání 
závěru ani skute'čnost, že ceny sacharinu jsou přesně úředně .stanoveny; 
ne.b úředně stanovené ceny zachovávají se poU'z.e v obchodě řádném, 
kdežto pokoutní obcbod cen úředně stanovených nedbá, ale domáhá se 
a dociluje cen vyšších. Ovšem chrání zákon o válečné li'chvě po·uze spo
třebitele tuzemské a.ne·směřuje k ochraně obyvatelstva cizozemského. Než 

, nalézací soucl dovozuje případně, že čiunost obžalované a [}sob, jimž na
pomáhala, dotýkala se i zájmů tuzemského spotřebitel'Stva, a že 'Podlondný 
výv.o.z značných množství sacharinu, o které jde, zvýšil by zcela· nepo
chybně též ceny tuzemské spotřeby. Vývodům napadeného rozsudku 
dlužn.o přisvědčiti. Cukru bylo i v tuzemsku v době, [) kterou jde, dosa
žiteln.o: j.en ,omezené množství, ježto cukerní komi1s'e uvolňovala ,pro tu
zemskou spotřebu dle vládního nařízení ze dne 23. záři 1919, čís. 519 sb. 
z. a n., jen tolik cukru, co bylo· zapotřebí ku krytí spotřebních dávek, 
stanovených vládním nařízením ze dne 17, února 1920, čís. 96 sb. z .. a u. 
po 1 kg (pro určité ,dmhy dělnictva po 1 y. kg) na o,sobu a mě'sk. Tyto 
dávky byly převážnou většinou spotře.bitelstva považo.vány za nedosta
tečné, takže i přímí spotřebitelé tuzemští ,užívali umělých sladidel jako 
náhr.a.žky cukru a tuzemská poptávka po sacharinu byla značná. Než i tu
zemská výroba a dovoz umělých sladidel nebyly neomezeny, naopak, jak 
známo, nedostatečuy. Nelze PJoto ]l;Ochybovati [} to.m, že ubíráním sacha
rinu h1zemské spotřebě činy rázu takového, iaké pr.ovozovalla a p.ři 
jakých spclupÍlsobila obž.alovaná, mohly účinkovati ve směru vzestupném 
i na cenu sacharinu, jiných umělých sladidel a cnkru v tuzemsku a po
škozovati takto též zájmy spotřebitelů tuzemských, jichž 'Ochrana proti 



zbytečnému zdražování předmětů potřeby j,est účelem zákona o 
lichvě. 

Čís. 968. 

Předražovám {zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Též k řetězovému obchodu vyžaduje sc,by jednání bylo zPůsobilé 

ňovati, cenu předmětu potřeby, Pokud jest tomu tak, nabYl_li překl~PIÚk 
předmetu potřeby za cenu neobvYkle nízkou, najmě podílnictvím na 
jetkovém trestném činu. 

(Rozh. ze dne 24. října 1922, Kr II 303,22.) 

Ne j v y šš í s o 'll d jako soud zrušovací zrušil v neveřejném zase_ 
dání k zmateční stížnosti obžalované FMutišky V-ové a pokud se tÝče 
Václava F,a si., ŠtěPána F-a a Václava F'a ml., používaje ust,anovení 
§ 290 tr. ř. mzsudek Ioraiského jakožto il1alé2acího IS'Oudu v Ul<. Iitadiš!i ze 
dne 13. března 1922, jímž byli uznáni vinnými všichni jmenovaní přečinem 
řetězového obchOd" {Ile§ II čís. 4 zákona ze'dne 17. ří:ina 1919, čís. 568 sb. z. 
a 'll., a Štěpán F. a Václa,v F. st. též přelSotup'kem předražová:ní 'cile § 7 téhož 
zákona, ll' vrátí! věc nalézacÍmu Soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl. 

DŮVOdy: 

Nalézací soud shledává skutkovou podstatu přečin,u' řetězového ObchOdu 
již v tom, že obžalovaná prodala kůži, již od neznámých zlodějů na sebe 
převedla, se zi'Skem Štěpánu F-ovi, a že obžalovaní Václav F, starší a 
mladší a Štěpán F. tuto kůži prodali opětně se ziskem dalším odběratelům. ' 
Sthnto názorem neJze souhlasiti. § II čís. 4 zákona ° válečné lichvě klade 
řetězoVý obchod na roveň jiným pletichám, jež jsou způsobi'léslupňovati 
cenu předmětu. Vyžaduje tudíž dle svého doslovu ke skutkové podstatě 
přečinu řetězového obchodu též způsobilost jednání, stupňovati cenu p,řed
mětu. To, plyne i z účelu tohoto ustanovení, kterým má býti zabezpečeno, 
by 'se cena zboží na cestě k spotřebiteli vyvíjela způsobem hOSPodářsky 
správným, aby se zboží dostalo do rukou spotřebitele za cenu, utvořenou 
hOSPodářSky oprávněnÝmi náklady pořizovacimi s připočtením zisků, jež 
rovněž jak 00 do; důvodu, tak i co do výše jsou hospodář-sky oprávněny. 
Tuto cenu, to' jest cenu, utvořenou na základě hospodářsky oprwvněných 
nákladů výrobních a rozmnoženo,u' a přiměřený zisk, má § 11 Čí's. 4 na 
mysli, když mluví ° ceuě předmětu. Vedle této ceny může přijí,ti v úvahu 
cena tržní, ovšem jen při lakovém zboží, při kterém .se výrobní a, obcho,dnÍ 
POměry přiblížily normálním poměrům tak, že tržní ceny jsou výsledkem 
volné soutěže, směřUjící k cenám výrobním nebo k světOVÝm cenám 
tržním. Nad tuto mez cenu předmětu zvýšiti musí tudíž řetězový obchod 
bÝli způ·sobilým, má'li býti trestným. Vsune-li se zbytečný mezičlánek 
mezi výrobce a spotřebitele, jest to, Ovšem z pravidla spojeno s nebezpe
čenstvím, že zboží dostane se do ruko·u spotřebitelových zatíženo ho
SPOdářsky neoprávněnÝmi zisky těchto zbytečných překupníků, a jest 
tudíž zpravidla takové jednání způsobilé, cenu předmětu stupňovati. Jesl, 

Ji,že však zboží bylo nabyto za cenu' nižší než je obdržeti lze v řádném 
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. '. ' b '10,1\ zboží získáno podílnictvi,~. n~ chO,dě, jak .to. zpmvldl~ b~va, J roti bezpečno'sti majetku, a ".YUZIJhl 
ob' deži nebo lwym trestuym clllem P, h právě jen lohoto rozdllu mezI 
~:'~zo~lý nbchodní~ ku~ svému prc:,s~Pdenco~ ve smyslU' shora naznačeném, 
re 'cenou nabYVaCl a cenou}a '. aJ ž'akáby byla, kdyby se vl~~t~, ce;a jeho ziskem se nezvýs~ na v,lce~h~e je~nání způso:bilým cel;u 
ta z vytvořila řádnou cestou" pak nem lřečinu § 11 Čí's. 4 zákona o va, 
byla ňovatt a nezakládá sk~tko~e podstaty PedDstačují tudíž při správném 
1~~~é lichvě. Zjišt~ní, nalezaclh~ :oud~yh skutková podstata řetězového 

ávnímposouzem vecl, b,: ,;a
p 

neTIa t umo. by bylo zjištěno, zda cena, 
. P~chodU dle toho, 00 ~ylo re~enho~:eosvy'~h tě~lto platili v důsledcích ne, 

jl b' 'I' ollzalDvanyc 1 I .. , 'cena 
Kterou od cra',e e. 'b -alovan 'ch do obchodu, by a VYSSl. nez. .:' 

rávněného vsunut! :e o ~. . Y. 'mobchodě při řádnem VYVll;U ~ferou by byli r:',useh o plj,t\ti,; ,~~~~~~~~o obchodu, účinkovati na. zvy
ceny tohot~;, zb?Zl. Z~uso /?:nír:; přechod:u' předmětů potřeby ~ Vy~b~ 
šení cen ztIzeU1'n:.ne~ o: z rz tavu' věci v úvahu. Nespravny v~ ~" 
do spotřeby, u'epnchazl zde dl~ s . u řetězového obchodu působIl tez 
zákona nalézacím, soudem co o -Pob1l2alov"01ých Štěpána F-a a Václava 
na výrok naléz~~lllO ,soudu ° v~n~r~ž~vání. Při posuzování otázky,. zda 
f-a st., co se ,tyce prestupku, pre, řemrštěné, nelze hleděti pouze k, roz
obžalovaní pozado'vah ce?y zrel~ehP , obžalovaných a cenou jimi pozado, 

' pětí mezi pořizovacímI naklady te~ t°cl , ro ně následkem zvláštních' okol-
va010U nýbrž rozhodným lest, po~e~a : P. 'zke' l' zde zda cena poiado

' .. "klady vymmecne 111, '..," . t 
ností byly P?r:zo,va~, na, , hl d' k ceně objektivně pnmerene, t.~ les 
vaná byla zrelme premrstena:. e}~ řádném obchodě. Jelikož tUdlZ n~
ceně, vytvo,řivší 'se za t~kove ~~~~ěv pos,tránce právní, nezjistit skutec
lézací soud, PosuzuJe vecd~esp a áklad položeny bylo pOdle § 5 zakon~ 
ností, jež měly býti rozs~ ~ za \ 1878 a to co ~e týče Fr,alItlšky V-ove 
ze dne 31. prosince 1877 c. 3 r. Z'~'e ostatní~h obžalovaných podle § 290 
k její zmateční stížuos!! a co se c ''I' 
t r' rozsudek nalézacího 'soudu zrUSl 1. r. ., 

eís. 969. 

, . 'I II achatel 'h . t beztrestno i tehdY, me - p Překročení mezi nut~e o r.any l~ I t že iSOll splněny objek. 
b ' 'uleknuti nebo prestrasenosh omyem za o, z azne, b 

tivní podmínky nutné o rany. 

(Rozh. ze dne 24. října 1922, Kr II 538i22.) 

, . d zrušovací vyhověl v neveřejném ~a-
N e j v y Š Š í, s o:~ d J~ko ;ou ". o dd rozsudku zemského ~~stl1Jho 

sedání zthat~č11l StlZnoStl .ob;alovaneh
I3 

května 1922, jímž byl s,tezova~d 
jako nal~za~lh(} sO}ldu v ~!knéh~e ~~~oze~í na těle dle §~52 .Ir. zak., ,zrusd 
uznán vmnym zlocmem tez p d' I' Imu by II znovu prOjednal 
napadený rozsud'ek a vrátil věc sou II ·na ezac , 

a rozhodl. Dů~ody: 

" hlediska důvodu zmatku čís. 5 :§ 281 tr. ř. Zmateční stížnost vyt~ka s d hodUjících skutečnostech zejménu 
neúplnost výroku nalézaclhboďOu ~ .~ r;:vodech nepřihlíží k tomu, že po' 
z té příčiny. že se v ro;z o OVaC1e 



škozený Rcdolf S v' ,., . 
a 'I dk ,UCl cetmctvu udal ž bl' ,~as ~ cm rozčileno.sti při vÝst ' e y"ve valee do hlavy 
dela a ze při hlavním 'I'" upu se stezovatelem anI' I' Dre Icenl vYPov'ďl ' . , 
ovan! <kl'! políčky před nebo ot e( e, z~ s",nepamatuje, zda 

vldlIe.1 udeřil dO_leú r.ll"" "P o.m pan;ne "pred tím .. než ho obžaln" 
k osob' I - -~---C--l----ftB-t-oln-{{ :L-Ua're' - v --- _1 ~ m~ vastnostem Rudolia S- "" ze llwezací soud nehf;,""":, 
k tom. u, ze RudoU S me'l 't d ,a, zname. bo v obci rváče z'e , . . . pe m před ' '. t ' ,. 
VJl'stup s Jeho synem Josefem fI- '::, s up:m ,s obzalovaným ,. 
S. dle obsahu četnickéb ,e,m a ze nepnhlržel k tomu ' .' 
výstu b o oznam.em nebezpeč' 'h ' ze 

" . pu s o žalovaným) vý'Slovn' cl I'· ne vy nlžky (pronesené 
upntl oP~ávnění. Stěžovatel se h~ ./z,na, Zmateční stížnosti nelze ' 
~ucl~' c~tel pouze odraziti jeho rády' ť,~', ub~dl': RUdo,lIa' S-a vidlici . 

a ezaCI soud zjišťuJ>e v °t } Cl a .ze Jednal jen v 
-h ' ze SI uace pro obžal 'b 

u ~e O nebylo příčiny k sebeobraně" . ovan; o nebyla hrozivá a 
beztrestno:slt obžaJowl'llého dle " 2' r;lm )Je poprena objektivní podmínk 

~~~~ ~yyl přihkJížel ku ,:"šem shor,~ uv:cie:ý~r~:~, KtdYbY
b 

však nalézaci 
I pa nezalozll sv' - -d _ os cm, ylo by s 

skutk.ový děj jinak ne- R ~ ~resve cení na VS"povědích svědko e 
Obžalovaný v rozčileníz . ~ o f S., bývalo zabývati aspoň otá uk llčiicíc,h 
~lád. al ze strachu ,'" poďe-s:eenz'l msl.'tu· bJ:'lo při výměře trestu přiznáZno(}U, 
S -- - ' ,uacI za tak - . , 

-a, pnsedšího dle vlastního d " OVOu,ze mu se strany I"""~'" 
hrozí nebezpečí útok B. ' oznam na pole stěžovatelovo 's h r 
po,slednÍ Věty § 2 tr ~ 'keztres,t;ros_t Přiznává trestní zákon ~ s o 'I ,vl ruce, 
stal . a. - tez prekročen" . vy lrad·o,u 

. (~;: poděšení, strachu nebo' ; me,zl nutné obrany, pokud se 
hledl-ll se zároveň k § 2 n ) z u!eknutI. Tlmto ustanovením . 
pady v . h - . . I . e tr. zak zahrnnt b JSOU -

" vmc z Jso'u'dány pOdmínky spr' dr ,., y v tlztrestn<l>st jak n-ří, 
z~.z~~ne~ých důvodů překročena tak ~~~, Ivde obrany, její míra však ťYla 
o :~' ~ne p(},dmínek 'spravedHvé 'nutn~ ~IPa y, ve_ kterých, i když nebylo 
nlll,ne ,o z prestrašenosti omylem mě o Ian~, obzalovaný z bázně, ulek-' 
N~leztcI soud, vylučuje objektivní Pll ~~to, ze JSou tu podmínky takové 
Je 'll': v sebeo,braně, neuvažoval "a, Ivost tvrzení stěžovatelova ž~ 
obs,:zen? tvrzení skutkového, o~ nfm-h v tomto hájení se obžalova~él;o ' 
vadz vytka neúplnolsli výToku n YI,n c.o

h 
do nutnosti sebeobrany Pon"

nO'steeh jesť d' d v :a: ,ezaCl IQ soudu o r h d .,,' t: 

B I 
o uvo ,uenou j.e 'rozsudek cll' "oz 0' nJlclch skutoč-

yo, proto zmat- , '" " . 'e ,,' 281 čís 5 tr - v ,v 

dfe §, 5 z 'k ecm strznosti za souhlasu . 'I ; r. zmatecnym, 
věno ihn ad Ona ze ~ne ~1. 'prosince 1877 čís 3 ř ge~ra mho prokuratora 

e v neveremem sezení. " za . z roku 1878 vyho-

Čís, 970, 

Ustanoveni § 187 t· - . stala d-- r. zak. predpokládá ab 'h 
lovo ~~be~I';;" nědež-li s~ vrchnostenské oS~bě ;os~=1 rada ~e~k7ré škody 

S 
. v.omostr. o provmcm pachate-

POluvlUník není '- . 
ničím ku 'll 'h - - ucasten beztrestnosti dle § 187 ' radiI pacha~e~~t"/~~2;~ i:!:.:~~~telem zcela. bYla lIa:;'a:::~: ~:~~!~:IŽ~ 

{Rozh. ze dne 26 října 1922 K . 
Ne' v __ , . . , r I 660/21,) 

" J, Y s S I S o n d jako so d " , 
tecll! 'stlžnosti Obžalovaných d u Zfusovacl zavrhl PO ústním líčen' . 

o rozsudku krajského so'udu v Pl' . I zn
d
,a" 

, Zll! ze n8 

března 1921, jímž byli stěžovatelé uznáni v;rrnými, a to: Jo'sef K. mL 
zločinem krádeže, naznačeným"v §§ 171, 17a~ 174 y a~ tr. ,.;:ák., a Byn,ek 
B. zločinem spo!uvmy nakradeZl ve smyslu §.s 5, lil, 1/3, 114 II a) tr. zak. 

Dúv'odY: 

Dovolávajíc se důvodu zmatečnosti čís. 9 b) § 281 tr. ř. brojí zmateční 
stíž'nost obžalovaného Jo.sefa' K-a proti rozsudku z té příčiny, že obžalo
vanému nebyl přiznán trestnost vylučltjící důvod účinné lítosti dle § 187 
tr. zák. Leč neprávem. Nalézací 'soud nznal sice, že obžalovaný nahradil 
veš~erou škodu, z jeho činu povstalou, vyslovil však naproti tomu, že se 
tak stalo již p'Úzdě. Tomuto stanovisku nelze, přihli'ží-Ii se ke skutkovým 
zjištěním rozsudku ,a' zejména k výpovědi vrchniho četnickébo strážmistra 
Josefa L-a, jíž se zmateční stížnost dovolává, vytýkati právní omyL Usta
novení § 187 tr. zák. předpokládá, by náhrada veškeré škody stala se dHve, 

'. nežli soud anebo vrchno,st zví o pachatelově provinění. Dle toho činí zákon 
beztrestnost odvislou od pouhého zvMění provinění pachatelova vrchno
stenskou osobou, tudíž jedině od toho, dostalo-li se osobě této pro,vinění 
pachatelovo vůbec k vědomosti. O tom nemůže však býti zejména vůči 
výpovědi lm-enovamého strá'ž'mi'stra .nedm1enší 'p,ochybnosH. Udalf tentn, že 
obžalo'vany při domovní prohlídce, k níž byl svčdek'Přizván jako asistence, 
nej'prve tvrdil, že kmen pochází z jeho lesa, pak se ale přiznal, že ho od
cizil z pamského lesa, a 'prohl.á-sil se ochotným dřevo zaplatiti, načež lésní 
adjunkt V. pravil svědko",;, že 'si to s obžalovaným sám vyrovná. Zjištěnu 
je a obžalovaný 'sám doznává, že vyrovnáni to stalo se tím způso,bem, že 
o.ližalovan:í' druhý den po domovní prohlídce sloti! na lesním úřadě 820 K 
za odCizený kmen. V tomto stavu věci nenalézá nijaké opOrY údaj stížnosti, 
že buď náhrada škody nebo tvrzené ujednání O> náhradě její stalo se časově 
před tim, nežli četnický strážmistr o- krádeži obžalovaného zvěděl; vy
cházíf z výpovědistrážmlstra na jevo, že obžalovanÝ prohlásil ponze 
ochotu dřevo, zapla'!iti· a že adjunkt V. projevil rovněž jen ocho'tu, že se 
s obža)'Dvaným sám vyrovná; o nějakém hotovém ujednání náhrady škody 
nemůže býti proto řeči, nehledě k tomu, že i toto by dle nepochybného 
znění zákona musilo. tu býti dřfve, nežli strážmistr -o provinění obžalo,
vaného zvěděl. S hlediska "ákona je nerozhodno, v čem záležela účasl 
strážmistra L-a při domovní prohlídce, zda totiž měl při prohlídce jen 
asistovMi a nikoli ji ,prováděti a při ní vyšetřovati, jako je -nezávažnn, že 
o, věci ne'učinil trestního oznámení, poněvadž stačí, že při úkonu tom, 
k němuž byl přibrán nikoli jako osoba soukromá, nýbrž jakožto orgán 
bezpečnostního úřadu, zvěděl ° provinění obžalovaného. 

Neoprávněncu je však i zmateční 'stížnost spolnobžalo,Vanélw' liynka 
B-a, jenž v' části, ve-řejnému' r'Oku vyhraže-né, stěžuje Sl -rovněž do nepři
znání beztrestnosti ve smyslu § 187 tr. zák. éa, uplatňuje z příčiny té důvod 
zmate.čnosti čís. 9 bl § 281 tr. ř. Stěžovatel byl uznán spoluvinným na 
krádeži, spáchané obžalúvaným Jo:seferp K:-em, proto, že krádež tnto radou 
nastro-jil, k ní úmyslně příčinu zavdal, k vyko.nání jejímu přispěL Nemuže 
býti sporu o tom, že stěžovate.] jako návodce krádeže byl zodpovědným 
s K-em za veškerou škodu rukou společnou a nerŮ'ZdHnou. Neboť poměr 
na škodě, již oba společně způsobili a' kterou tudíž každému z nich v celém 
rozsahu rřiěítati dlužno, nelze v tomto, případě vyšetři<ti. Ačkoli spolu-



obžalovaný K. veškerou škodu, ze společné trestné činnosti vzešlou, 
pravil a ač zapravení toto stalo se, pokud jde o 'O,Malovaného B-,a, 
tím, nežli strážmistr L. o jeho spoluvině zvěděl, nemůže o'bžalovaný 
to uplatňovati nárok na beztrestnost dle § 187 tr. zák. Nehledě k 
stěžovatel se k činu vůbec nedoznal, naop,ak, stále r'Ozhodně YUPlf,ai;-lli 
pO,dnikl dlG --Zti&ttfrt--r6zsndkrr--se-svc"srrany zl101a- ničeho, co 
čoval'O tomu, že se snažil účinným způsobem shladiti následky 
a jen tehdy, kdyby bYlo prokázáno, že k náhradě škody, sP(}JUObíal 
vaným K-em zapravené, přispěl nějako,u' byf sebe menší částkou, 
by se o něm tvrditi, že pr'Ojevil ve smyslu zákon.a' účinnou lítost. K 
statněni této nestačilo by ještě, že radii K-ovi a naléhal naň, by 
nahradil, poněvadž zákon uznává za účinnou jen takovou lítost, 
jevÍ ve faktické náhradě škody. Tvrzení stížnosti je ostatně v 
s výpovědí stěžo,vatele, jenž uda'l sice, že radiI k zaplacení dřeva na 
úřadě, avšak nikoli obžalovanému K-ovi, nýbrž jeho mezitím ~."" '"'''H; 
otci a teprve asi třetí den PD domovní prohlídce, kdežto 'Obžal'Ovaný 
nahradil dle zjištění rozsudku škodu dr u h Ý den po prohlídce. 

Čís. 971. 

Padělání peněz a cenných papírů (zákon ze dne 22. května 1919, 
269 sb. z. a 11.). 

Třetího odstavce § 4 zákona lze použiti pouze tehdy, bylo-Ii samOlt" 
nému udavateli padělané bankOVky placeno touto bankovkou jako Dfllvou~ 

Pro skutkovou pOdstatu § 4 zákona jest lhostejno, zda kdo mohl 
padělkem oklamán a zda někomu byla způsobena škoda. 

(Rozh, ze dne 26. října 1922, Kr I 742/21.) 

Ne j v y Š š í s {J, ud jako soud' zrušov,ací zavrhl po ústním líčení 
teční stížnost obžalDvaného do rozsudku krajskho soudu v Plzni ze 
7. března 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem dle 
zákona ze dne 22. května 1919, čís. 269 sb. z. a n, 

DŮVOdy: 

DOVOlávajíc se dŮVOd" zmatečnosti čís. lOS 281 tr. ř. uplatňuje 
teční 'stížuost, že Zjištěné jednání obžalovaného nemělo býti puunlue,uu 
prvnímu odstavci § 4 záko.na o p,a'dělání peněz (zlOČin), nÝbrž 
třetímu (přečin), ježto prý nejvýše může býti řeči {) tom, že v tomto pří
padě padělané nebo pnfušené nebo zlehčené pellÍ'ze, jimiž hyle> placeno 
jako pravými, Věd'Omě byly udávány za peníze pravé nebo plné hodn'Oty. 
Stížnost je bezdůvodna. Nezníf odstavec třetí tak, jak ho stí'žnost neúplně 
cituÍ'e: » .•• peníze, jimiž bYlo, placeno jako pr.a'vými .. ,«, nýbrž: » .•• pe,
níze" jimiž m u (to jest tomu, kdo je udává) bylo placeno jako, pravými. , .« 

Zjištěno je, že stěžovateli nebylo placeno paděl .. nou bankovkou jako pra
vou, nýbrž že ji 'Obdržel za účelem udání od spoluobžalDvaného JO,sefa 
p"a< u vědomí, že je opatřena nepravým, tudíž padělaným kolkem, Na věci 
nemění ničeho, že padělanou bankovkou bYlo placeno rodičům spo/uobža
lovanéhoP-a jako pravou, p'Oněvadž zákon č';ní použitelnost ustanovení 

, t ' u udavateli padělané ' d t 1 o by samo nem k 't 
R, 4 závislou o 01, . u Pro nedostate te o odsta.vceb~nkovkou touto placeno J.ak? pra~~v~e třetího cito~a~é~o 

. bylo ~ .. 'ti v úvahu ustanoveUl ods h d lším uvadeUlm cmúže prI-Jl ' 1 t' trátu se c ce ' a . ~áletl[W, '," n,' tr~stá toho, -kdo z-a v:as Ul z 'odnání obžalovaného PO:UŽlt~ 
odškodniti. Bylo ~ Pl ot§o ;Jakferé nevyžaduje nic více, n~z 

odstavce prveho , , uda'val. To však je o ste-'orlovem ~d 1ě za prave. ~ , 
padělané pe'níze ve Dr: d ' a prokáz-ané vzato a dotycny 

ll, aCln
a

,' c, a zejména jeh.? ve Oln~)z hovujícim odůvodněn. Odpor 
. zákonu {§ 270 C1S, 5. tr. I: ,;y roto odmítnouti i,ako ne-

t'z~no'sti v pO'sledním smcru ddluznoke?mu (&, 258 288 čís. 3 t,1'. 
Sl v "d V lsou'covs ..,,,, .. , ve 
brojení p.:o,ti~r:esve c:on adělání ko,lku bylo tak, primlÍlvn}, !: 

;"'.lnlls,m
e
·tka zmatecm stlzncstl, zve P;- proto nejedna a11l o Dr~cm 

Nam~ ohl poznati jako padelek ~ ,ze se dvod prováděný prostred
ka!d~t:aného záko'na, nýbrž n,ejv~~ezt~e~~ný ~emůze obstáti. Zák,"n 
§, 1 ' nezpúsobilým, tedy~ ?, C111 ~, zp"'sobilolstÍ padělku k~ klaU~?c ého rozdílu meZI vetsl ncb !nenSI 'bec padělán. Nalézacl soud 

s~~~ává dostatečným" kd~ž d~f~~\,\~t~; zákon (I§ 106 tr., z~k.) ,vý
:6Iou"azu'j'~ vystižně k tomu" z~yz 111 zda padělek je ku klamam zP:,so
': d' azúoval že nezalezl na to , d ' 'm obžalovaného nebyl mkdo z ur l d '. . e též že j.e nam.r , "s'lu""či

c 

nikoli. ~ero:ho n\m/véhd předpokladu zákon nestanOVl. 
p-one.vadz am a o 

Čís. 972. 

" 'sou předměty potřeby I' h niho {záve smyslu zákona IC ev pomerance I , )' 
o podloudném vyvozu . , 

d 26 října 1922, Kr II 669,21.) mozh. ze ne " ,~ . 

~ a í vyhověl po ústním hcem 
' š š í s () u d Jako soud Zl uso,v c dku lichevníbo soudu 

Ne J v Yt"nosti státního zastupitelstv! dO' ro
1
z
9
,s2ul )'ími byl c>bžalovaný 

s lZ 'd e 28 cervna, 'h ~ soudě v Opave ze n ~. řečm nedokO'l1ane o re-Přize,lm;Kelld:le S 259 čís, 3 tr. ř" od o~zN°~~ Pl~fk. ze dne 17. října 19/9, 
d'i,zovél10 obchodu dle § 8 tr. zak. ~, o d i a vrátil věc prvému soudu, 

ZfIllŠi:l napa'deny roz~u e \: čís 568 sb. z. a n., h dl 
by' jí znovu projednal a roz o . 

Důve>dy: 

, .", 9 a) §'81 ~, , . ď od zmatečno'SÍl C1S, ~ 
" '. Zmateční stížnost uplatnu)e, pouze ,;vobžalobY pro přečin nedoko-

tr ř, Nalézací soud sprosti! obzalovane,~ z § II čís, 4 lich. zák. jen z toho 
n~ného řetězového obchodu dle§,8 tr. za, :~a zamýšlel obžalovaný dle t,;r
důvodu, že nepovažuje pom,eí'i~nce, ,8 o~l~~d, za předmět pot~eby dle ~ak. 
Z'ení obžalo,by provozovatI retezovy Za předměty potrebypoklada, 

' ze dne 17, října 1919" ~í:.' 568"Sb ... z~,~~~y kruhy obyvatelstva k ukOJem 
rozsudek pouze ony, jl~hz POUZ'lVaJI'a~ebO menší zásoba by ob~atelst;r~ 
životních potřeb a )Ichz nedostatt~f v jeho žívótních záimech; I?aleu~agl 

" s větší ne,b menší intenslt-ou' }JOS 1, o "ho názoru, ,že pomeranče ]SO:U' Pl ~ _ 
nap",dený rozsudek kPot,::z~n:s~~obou dovoliti vzhledem k vysokym 
mětem luxusním, jehOŽ pOZlvam Sl ~ 

I 

I 
r 

• 



cenám Pouze lidé zámožní. Než tent ~,~, ':' 
mětu p'O'třeby jest rá'v ' , o,p,:avil! naZOr a vyklad pOjmu 
§ 281 tr. ř. Výkla!, jak~~:,n~~n~~: ~mldm2)s,u,dek zmatečnÝm ,dle čís. 9 
sudku, odpovídal by snad příslu 'n '. ou t Pl ve :tolIc,e :' napadeném 
dne 7. srpnal9.l~,-Gí~~~~~ !l_s ano;,e~.I~C1s~rského . .. . 
potřeby, neodpovídá však iiž cí;'. t,:'.'" Jn;lnvIJestc opredmětech 
ř. zák. a tedy rovněž ne z~ela ob~~lz.enI ze, dne 24: břez,na 1917, čis. 
ze dne 17. října 1919 čís 568 sb nemu predplsU § 1 zakona Iichevního 
n~ch zákonech by! ~ožadavek ~ez.b a

t 
n., ~ebOf v o!,ou p,o:ledních lichev, 

predmětů potřeby rozšířen Před z ,{ nOSt~ umyslne opusten a tím 
platnéh(}, dlužno rozuměti 'věCi me y ,po. reb! ~Ie ,!ICh. zák., v době . 
votním potřebám lidí nebo domá~~~:lte,,, SIOUZIC: pnm~ nebo nepřímo 
rozeně v prvé řadě veškeré požíva in zv Ira!. ~ temto predmětům patří 
ukoj}ti zá>kladní živočišnou nutnos; li~' ~.,~. v:'~' co ~~;t zPů'sobilé a určeno, 
a napoje. Bylo-li v dobách 'I . sh e o e a, pIlj,matl v sebe .' .; 

. norma mc v tom směru ma v 

meZI potr.avinami v užším 'slova srn rl' " . V" zno ! - • 

kojení potřeby lidského těla . ,} s ':' lez }SO~ pozlvany za účelem' 
linami, setřely stížené Vyži,J'° v,:zlvna,::h latkach, a mezi p(}uhÝmi po 
prakticky téměř naprosto je~~a~ pome:

y
, ~,:volané válkou, tento rozdll 

že je nutno k výživě a uko' . ,o n:czena na Idk,;J' potravin vede k tomu 
vše,ho, co k tomu účelu mů~~n~I~~i~~ib~ ~o ~?~mu ':. náp?j~ VYUŽitkovati 
vaJ! pro vyšší jich cenu jen třídy zá~ ; ~."reT a 1 predmetu, Jl'chž použíc 

jich spotřeba pro obyVateI t . b oz?eIS!. outo okolno'Stí nepo;,blTvá 
jich uvolňUje stejné množs~v~o ~~d~~ yy~nan~:u, pc:něvadž se 
i kruhy zámožnější byly sahatiP n ' tu hdove ,potrebY, k nimž by , 
bách normálních nikdy předm'temUcejny. O,statne nebyly, pomer;J'nce v do-

P 
,,, ~ ~ e llXUSl11m a Jejich vseob v ~'v ~ 

oU,zlvam zvlášf i u nemocných jest· d' t k ' _ ecne r?ZSlrenc 
potreby bylo by lze vylo-učiti o s ~lS .~te "znamo. Z pOjmu predmětu 
nejsou s to, by sloužily životoí~ ~~t/ea:;~"u~~l~~bl~~usní potřeby, které 

Čís. 973. 

Kdo lstivě způsobí dopravov" " . 
cUje mu útěk i(§ 217 tr. zák.). all! vezne z trestmce na jiné místo. ule,h-

Slova § 9 tr zák »bylo r p' b " h • 
hradně k čímlo~ti p;chatel; ~ s~~ eni~~~' ~ bez~ ;YS~edkll:< .vztahují se vý
chatelova činnost Svědčila. ' n I II ve omJ a vuli osoby, již pa_ 

(Rozh. ze dne 27. října 1922, Kr I 1343/21.) 

Nejvy'" d' s S I S o u lako soud ZI'ušovac' hl." 
teční stížnost obžalovanéh d dk . I za;,r po ustmm líčení zma-
ze dne 17. října 1921 jím~ b~/P~,s~ Ut ~emsk;:ho trestního soudu v Praze 
217 tr. zák. _ mimo lÍné z těcht~ ezova e uznan vmnÝm zločinem §§ 9 a 

důvodů: 

Dle ČÍ's. 9 lit. a) § 281 tr. ř. do'vozu'e'" , 
boditi stěžovatele neb ulehc'J't' . I . t],'ksÍ1znost, ze nebyl.o možno osvo-
, • 1 je JO n e'U zpŮsobem d' h 
cenym, takže obsah dopiSl! nebyl pok . . d" v °Ylsec nama-usem sva 'em ke zlo CInU dle § 217 

tr. zák. a že- jelikož dopisy nedostaly se vůbec do mko.l1 adresáta -
není tu působení na ciZÍ' ,:ůli:..iaké vyhl:~ává ustano~en! § 9 tf'. zák. !'lež 
vývodY jsou pochybeny. ZlOC11lU dOPousb se dle prve vety § 217 tr. zak., 
',do ulehčí lstí neb násilím osobě, pro zločin zatčené, příležitost k uprch, 
~utí. Za d-opravy vězně z trestnice k soudu n-~bo lna jiné místo. naskytujÍ 
se nesporně ph nejmenším přechodně poměry, za kterých vězeň může 
s pomocí. jiných osob nebo bez nÍ' snadněji uprchnouti, než ze vnitřku věz
nice. Ulehčuje tedy vězni útek, kdo lstivě způsobí dopravován,j vězně 
z trestnice na jiné místo. Klamná, neoprávněnou k tomu osobou jménem 
soudu správě trestnice telefnnem sdělená žádost, by vězeň byl předveden 
k ~{}udu, ie proto pOKusem, jenž sám o sobě je způsobilým, ulehčiti vězni 
útěk, zvláště, má-li za dopravy nastati ještě jiná čin.nost, jíž odstraní se 
překážkY, útěku vězně za dopravy bránící. Zásada, že úřední sdělení oso
bám, na pankráci uvězněným, stávají se v budově této trestnice a že proto 

. správa této trestnice nepředvádí vězňů Z~ účelem pouhých sdělení soudu, 
byla by - i kdyby zásada vskutku všeobecněs·e zachováv~la, a nehledě 
k tomu, že dopisy nezmiňují se o' sdělení účeLu dopravy - j()l1 nahodilou, 
zvláštní okolností, pro kterou lstivá žádost o· dopravu, jinak dle 'Své po
vahY všeobecně způsobilá, ulehčiti vězni útěk, v tomto konkretním případě 
nebyla by zpúsobiJa protizákonný účinek. Cínnost, ku které dopis sváděl 
přfjemce, byla by tudíž i z,a' okolností, stížností tvrzených, činem ke sku
teonému vykonání zločinu § 217 vedoucím a jen pro náhodu výsledkem 
se minuvším. Ustanovení § 9 tr. zák. čelí bezvýsledně činnosti, jíž pachatel 
působÍ' na cizí vůU ve směru zločinném. Zákon nerozeznává, zdali minula 
se činnost pachatelova účinkem proto, že nedosáhla svého cíle, t. j. vě
domí druhé osoby, či 11ro,to', že vůle této osoby nebrala se přes nátlak 
pachatelův směrem, r,a'Cl!atelem chtěným. Zákon odděluje ovšem .obor 
platnosti:§ 9 tr. zák. od o·bon!'platnosti § 5 tr. zák. větou, »bylo,li pusobení 
jeho bez výsledku«. Než slova "působení jeho« vztahují se v této větě 
zřejmě na slova předchozí, »kdo . :. vyzývá, povzbuzuje nebo svésti 
hledk Zákonem požadovaná bezvýslednost cdnáší se tedy výhradně k čin
nO'sti'pachatelově samé o osobě, nikoliv ku předmětu jej,íniu, totiž vědomí 
a vml osoby, jíž činnost pachatelova, svědčila. V případě, že tato osoba 
se nedověděla o činnosti 11achatelově, jest nebezpečí pro právní řád ovšem 
mnohem menší než v případě, kdy tím, že druhá o·soba zvěděla, co pa
chatel chce, nastane při nejmenším možnost, že tato osoba rozhodne se 
ve směru zločinném, pachatelem chtěném. Ne·ž tote> zmenšení nebezpečí 
nastalo proti vůli pachatelově okolnóstmi ležícími mimo jeho vůli .a ne' 
prosj"ívá proti> pacbateli, který přece učinl] vše, C(} s j,eho strany bylo 
nutno a možno· za účelem jím zamýšleným, sepsal-li a odesLaHi, jak to 
učinil stěžovatel, dovisy s obsahem rázn v § 9 vytčeného. NezáleŽÍ proto 
na tom, že tyto, dopisy pak 11fO piekážky stěžovatelem nechtěné a nepřed, 
vídané nedostaly se do rukon adr'esáta.' 

Čís. 9,74. 

Předražování (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
V tom. že pronájem bytu učiněn bYl záv;slým na podmínce, že ná

jemník koupí zařízení bytu a nábytek, a že požadováno bylo odstupné, 
nelze ještě spatřovati též skutkovOu podstatu pletich. 



Požadováni přemrštěné ceny za nábytek, v bytě zanechaný 
případě ·pod skutkovou podstatu přímého předražovánl. 

(Rozh. ze dne 30. října 1922, Kr I 284;21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušova·cí zavrhl po ústním líčení 
teční stížnost obžalovaného do rozsudku lichevního soudu při zem';ké:1! 
tmstním soudě v Praze ze dne 29. prosince 1920, p(}kud j.ím byl st,,7.n,v,t. 
uznán vi'nnSrm přestupkem předražování dle prvého odstavce § 
lich., vyhově! jí však, poku'd byl obžalovaný týmž rOzsudkem 
nýmpřečiuem pletich, zrušil v tomt" směru na'padený rozsudek a cbza.lll.' 
vaného z obžaloby pro přečin dle § II čís. 4 lich. zák. sprostiI. 

Důvody: 

Rozsudkovému výroku, jímž jednání obžalovaného Antonína B-a 
řaděno bylo skutkové podstatě přestupku předražování, odporuje wmu,cn 
stÍžuo'st způsobem, v němž uplatňování důvodu zmatečnosti čís. 9 a) 
tr. ř., odpovídající zákonu, vůbec spatřovati nelze. Tvrzením, že 
vatel věci koupi! od Kmoliny K -ové za 2000 K' a že je doplnil kusy 
nejcennějšími, 2)e.jména ,staToži,tnými hodinami, 'které prý samy n sobě 
cenu, rovnaj.lcí se· celkové ceně prodejní, a za něž stěžovatel utržil 
pozdějším jieh prodeii 4600 K, ocitá se zmateční stfž,nost především v 
por:u se skutkOvými zjištěními rozsudkovÝmi, dle § 288 ds.· 3 tr. ř. 
zrušovací soud závaznými, dle nichž jednak K-ová obdržela od stěžo
vatele za věci, jemu prodané, pouze 960 K, jednak stěžovatel věci ty do
pInl! jen několika předměty méněcennými. Údaje stěžovatelovy, týkající 
se oněch hodin, zejména i jeho tvrzení, že je prodal za 4600 K, 
rozsudek za úplně smyšlené a zmateční stížnost námitkou, že 
soud, nemaje protidůkazu a nezjistiv tudíž opaku stěžovatelova tVl·ze,ní. ď 
TI1'ěl mu u~ěřiti, broJí jen způsohem, příčfdtm ISíe ustanovenÍI § 258 tr. ř., 
přesvědčení, k němuž byl nalézací soud v dolyčném směru dospěl a které 
je v rozhodovacích důvodeeh rozsudkových velnů podrObně a přesvědčivě 
odůvodněno, Bylo proto zmateční stížnost obžal'Ovaného Antonína B-a, 
pokud směřUje proti odsuzujíeímu výroku pro: přestupek předražování dle 
§ 7 odstavec prvý zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., jako 
dle zákona neprovedenou zavrhnouti. Vyho'věti však! nevlo, zmateční stíž
nosti toholo obžalovaného, pokud se obrací proti jeho odsouzení pro pře
čun pletich ve smysljl' § II čís. 4 zákona. o trestání válečné lichvy. I~oz
sudek podřaďuje pod pojem tohoto trestného jednání týž čin, pro který 
uznal obžalovaného· Antonína B-a' vinným také přestupkem přímého pře
dražování, záleževší v tom, že obžalovaný požadoval za zařízení a ná
bytek z jednoho pokoje a z jedné kuchyně a za přeneehání tohoto bytu 
6500 K. Také v důvodech spojuje rozsudek požada'vek vy'slovený za od
prodej zařízení a nábytku s požadavkem za odstoupení bytu pod jedno 
hledisko. Právní stanovisko 'soudu nalézacího není správno. Obžalovaný 
nepožadoval přemrštěné ceny za byt jako takový, to jest nepoi\adoval 
zřejmě přemrštěného nájemného. Předpoklady§ 8 zákona o trestání vá
lečné' lichvy dány tedy nejsou. Obžalovaný však činil- pronájem bytu zá
vislým na podmínee,že nájemník koupí zařízení bytu a 'nábytek za 2000 K 

'. . "dl toho 4500 K' za to, že Petru K-ovl byt vůbec .odstoupí, 
; . požadoval ,ve e", ~. •. ponechati stranou, zda byl k tomu)ako pod-

·• ..•. to jest ?kro~~:~~~f;' č~~m:;I;~Ii. Tato právní jednání jsou. dle §S ~f ~ 1~ 
nájemm 

1 , II 1920, čís. 275 sb. z. a ll. zapovezena a, e,~ 
. zákona ze dne 8. d.ub a. 'k r soudně nýbrž politickou okreSl1l spravou. 
"téhoŽ zákona trcstna, arc~ 11: ·gl! -;ákon~ Uchevního nebyla vyloučena. Ne~ 

Tí111 bY sice !restno~t s~'l~~sti které, přesahujíce rámeo, předpo~l~dany 
JUusilY bY, pr~g,~ouťt~~~né~o zákona, spadaly by již pod pojem po~st;:l1J ,se 
V· llvedenych '" o • a' v J'edl'"n'l obžalovaného neshledava.· Na-. h l' h sond zrusov Cl '" . ~ d 
do pletlo. o o , I t 'byt měl býti postoupen po'koutne, ne 0-

,"lézací~ s~ud r,ouk~~~fz~ko~~~'o~~hodováno nábytkem a zařízení~ b~tu !:a 
vol(\l1e, ze bylo p. h t Nehledč k tomu že přímý odprodej nabytKu 
současného .oostupu ~'ku. zda 'va' l'ovému ~ájemnjku nelze dobře nazv~tl 

t 'ehoz se naJcmlLI v , 1 ,~, d~ ~'t mnom z by u, J ' ' k '. a odpl'odeJ"l' takovem v pnpa e pn o c , ,. ábyt em nem n . . . 
obchod(}vamm n 'h b'. dloudného. Také postup bytu na jmeho ne~, 
také nle pokoutm o ned o. P? b' lovaného za zjištěných okolnosÍl zaka-
. Arcl bylo J~. nam O,.~a . • ~ 'ižustanovením §. 29 zákona 

záno, ale tato povaha Cln~ Yd~s~~:: ~e s~~~v~éi skutkové podstaty pletich: 
shora u'Vedeneho a ;oez:ek aa z~řízení bytu, dopustil 'se ovše'.'" obžalovany 
pokud tedy Jde' o naby ."" ~ t>v hyl uznán vinnym k tomuto 
přestupkU přímého.předražO\.'am, jlmZ a~!lo za odsouzeuím ti,'" již po·sti-
~inu, je~o ~ša~ ~~~~s~u~~~o~:~~~~íh~y n~byvatele nábytku a odůvo~~ovalo 
zen,:. ~ ~o~~n~í~a 4 zákoua o trestání válečné lichvy. Co 'se pak ty~e p'0~ 
POUZltJ '., . ~ . ~.t'- . t že pokud není tu místa pro podradelll 
~tollpení ~y~u, .~hl';~~n~v~~I~~ ni po~tou'pení, to jest pronájem nCb,o po~
emu pod'~ Cl. ~a '''T t stních ustanovení zákona o trestam va
prouájem bytu vu2'eod~ouz~: ,r~odmínka § 1 tohoto zákona. Byt jako 
tečné lIchvy, poneva. ~ se ,~~Zl, , o o 'než tu vlastně j'de, a jež se za 
taknvý nenj v~~, mo,vlt~. a u~~:clab~a~e'po uplynutí doby nájemní zase 
nájemné prenasl.na ntJem~, , ovně' po'dřaditi pod pojem předmětú po
vrátilo na prOna]lmate e, ne ze r o ~z ";~, b ne římo 1( ukojení po-
třeby jako~to věcí n:o~itý~~, ťl~~~~l~tc:':~,t~e tedy ani třeha' obírati 

~t~;k~~Sk:pCůhso~iťo~;:e je~~}:~ obžalova~ého stupňovati cenu předmětu 
potřehy. 

Čís. 975. 

.. I" 199 ) t zák jest v první řadě stát, Objektem trestného elml dle ~ ar." : dl sti 
pokud se týče jeho nárok na správné vykonavaul sprave no . 

(Rozh. ze dne 30. října 1922, Kr I 696/21.) 

N . y š š í s ° u d jako soud zrušovací zavrhl ]lO ú:tním líčenípzma-
e J v . 'h d .' dku zemského trestlllho soudu v ra.ze 

teční stížno'st obžalovane o o r.ozsu
b

'
l 

t~~ atel uznán vinným zlo.činem 
ze dne 17. února 1921, pokud Jim y s ezov,. .., . ~ 
podvodu dle§'§ 197, 199 lit. a) tr. zák. "-- mimo J!lle z techto 

d ú vod ů: 

" ['~' 9 ),' 281 tr ř stíinost mmí,t;'; pře-
Uplatňujrc dúvod zmatecnos 1 CIS •. a "V' ::' tk vé . odstaty zlo-

d V> ~ ~. ste'z~ovatelílv nevykaZUje nalezltosÍl sku o P 'evsm1, ze cm , 30 
Tresttl\ rozhodnuti. IV 



činu Ve smyslu §§ 197, 199 a) tf. zák., by totiž z činu vznikla škoda. 
nemohl prý činem stěžGvatelový'm utrpěti zejména .ani stat na svém 
dověděti 'se ·U výkonu spravedlnosti pravdy. Zmateční stížnost ZGur"zň 
v této sPojitosti skutečnost, že byl stě~,,-,,-atelEřessvědeckou 
Alberta l'vl-a v'ubou stolrclch pro přestupek předražování odsouzen. 
milka je právně bezpodstatna. Přisvědčiti sice dlužno zmateční StlZn'Jš 
pokud, byf nczcela přesně, projevnje názor, že pOjmový znak 
podvodu, vytčený v § 197 tr. zák. povšechně v ten smysl, že 
činem má nčkdo na svém vlastnictví nebo na jiných právech utrpěti 
je vlastním také skutkové podstatě 3 199 a) tr. zák., nebo! v§ 199 
praví se výslovně, že jednání, tamtéž pod a)-I) vypočtená, O"""'H 
z povahy činu zločinem podvodu za podmínek § 197 tr. zák. Při SkUth:OV 
POdst,a1ě § 199 a) tr. zák. je objektem činu trestného stát, právem pak, 
němž trestným jednáním stát škodu má 'utrpěti, jest jeho nárok, by se 
v'Í,konu spravedlnosti dověděl svými orgány, vYkonávajícími SOUdllictv 
pravdy. NikoHv POuze toto abstraktní právo státu je dotčeno, 
doznává' !s',rrn konkretn:r účel !práva, státu takto. vYhraže-néhn, 'C"ua",,! 
příčícím se ustanoveuí § 199 a) tr. zák. Nesejde Pak vzhledem ke 
§ 197 tr. zák. ua tom, zda v případě, o nějž tu jde, toto právo státu 
ným jednáním skutečně poškozeno bylo, stačí, bylo-Ii jednání DHw"zen, 
p<J.chatelovým úmyslem, by stát na onom svém právu škodu 
úmysl rozsudek u stěžovatele Výslovně zjišťuje, do'sPÍvá však záiroveí 
k případnému závěru, že výsledek, s jakým se činnost jeho potkala u 
T -ové, je pro posouzení této trestní věci nerOzhodným stejně jako 
který mělo křivé svědectví Alberta M" vykonané v dúsledku 
stěžovatelovy, na trestní věe, o kterou se iednalo, totiž skutečnost, že 
stěžovatel přes svědeekou výpověď M-a pro přestupek předraž ování 
SOuzen. Da'ÍŠÍ námitka zmateční stížností, že 'stěžovatel, jemuž prý M. 
trolej dodával, jednal v dobré víře, jest v rozporu se skutkovým ziištěnír,! 
rOClsudkovÝm, dle něhož stěžovatel ueházeJ se u M-a o křivé sv,ectE:cÍ1rf 
ve zlém úmyslu, aby stát na svém právu, dozvěděti se u výk'Onu' sn ro ,'c rl I 
nosli pravdy, šk'Odu utrpěl, a nenalézá mimo tG ve výSledcích řízení, 
měna v údajích Alberta M-a, ni nejmenší oPOry; jsou pak zejména v rámci 
vývodů., jim~ž p;rová:di zmHltečn.í stf'žno'S.t důvod zmatečnO'sti ' II 
nemístnými jakékOli úvahy o pohnutkách, z nichž M. vypovídal v ten 
smysl, jak se skutečně stalo, a nikořív zpúsobem jiným. Pak ale pozbýVá 
všeho POdkladu i další námitka, že jednak M., sám jsa podezřelým z účasti 
na podloudném obchOdu neb aspoň z Přeplácení nejvyšších nebo "běžných« 
cen, byl prý ve 'Smyslu § 153 tr. ř. 'Oprávněn výpo,veď 'odmítnouti, jednak 
že prý neměl býti vzhledem k ustanovení § 170 čís. 1 Ír. ř. vzat do pIísahy. 
V rozhodovacich dŮvodech Se ostatně, by! v oné částí jích, ve které se 
odúvodňuje výrok, odSUZUjíCí pro zločin dle §§ 197, 199 a) tr. zák. obža
lovaného Alberta M-a, :uvádí výslovně nejen, že proti vzetí' jeho do pří
s'ahy nebylo při hlavním přeHčení číněno námitek, nýbrž že proti němu 
ani trestní řízenÍ' zavedeno, ani proti němu dle stavu věci žádné pOdezření 
činu trestného nebylo, který by mohl býti předmětem soudníh(} stíhání. 
Není konečně, p.okud jde '0 s,(ě"o,vatele" bez VÝznamu ani sk:utečnoBt, že 
nebyl uznán vínným SPOluvinou na zločinu podvodu, spáchaném Albertem 
M., ve smyslu §,§ 5, 197, 199 a) tr. zák., nýbrž samostatnÝm zločinem dle 

'h . tím že se II jmenovaného, ) t· 'k spac anym , 'I 
197, 199 a ,I., za "p' křivé svědectví uchaze. 

tl Emilie T-ove vedom, o 

467 

jakOž 

, ~ kOnati domovní prohlidku. . . 
P kud jest lesní orgán o~ravuekn § 312 zák stačí, že vrchnllstenska o k é podstatě prestup u • 
Ke skut ov ~ b ném výkonu své služby. byla ve vseo ce 

(Rozh. ze dne 30. říj'llJa 1922, Kr I 799121.) 

• , ll· ústním líčení zma-d . 1 soud Zfl1ŠOValCl zavr J po d L' 
. Ne j v y Š š í s o u Ja<o. , do rozsudku krajského sou u v 1_ 

stížnost státního zastllPltclstv~ " 1 byli obžalovaní dle § 259 čís. 3 
'<W'" ze dne 13. čer;rna 1921, ~okU" JI:eřejného násilí dle '§, ~1 tr. z~k., 

tr ř, sproštěni z obzalob~. p~~ ~~~~~í týmž rozsudkem sprostem z ,ob za-
. ho'Věl jÍ však, p'okud by 1 o za" ['U'šil v tomto směru napaden~ roz-

Vy přestupek dle § 312 tr. zak., z , d' by jl znovu prOjednal lobY pro 'I' příslušnému okresmmu SOl1 u, sudek a odkaza vec 

a rozhodl. Důvody: 

. 'oV" , ého rozsudku odebral se přísežný 
Dle skutkových ZJlste~l na~ad~~20 k domu obžalovaných, by se tan; 

hajný Gustav J:L dne 13',!lst3P~ u 'ar á'n poohlédl po dříví, z lesa ~ry 
ve své vlastnosti jako p;rsbezn; les~~'kO~~l domovu, .prohlídku, .íak o~~astl dcizeném pokud se týc,e ': aml , . W-a st Marii W -ove, 15' mz se 
o ,. h b' I aneho '\ ablava., d k dále manželce prvé 'o O'za 'o'v . d .' 'I 'n aby šel sehnIT, Jak rozsu e , 
cestou setkal, a jež na ,to o ve~ a, Je ředchozího dne dělníkem K-em s~e
zjišluje bylo jmcnovanemuhaJne~u P, W-ovi ukradli v pallSkém reVHU 
le~o, ž~ byl jistou ženou upozt,n~n, o~~mku K-ově pod listím; .hajný vy
dříví, a že je ,ukryh na :ouse mn ,Pa místě, kde den pře~ tlffi Vf-,OVY 
konal na to v lese pro~l!dku a ~,a:~l n r té pod roštím a listJm, ~ace~, s~ 
pHstihl čerstvě uřezane kusy dTl;'I; uk ~m domluvil Obžalovam vyntJh 
odebral do vesnicce by pro~ ob,:ať~;;~n~apřed pospíŠí'!a, Arnošt, W. ~řičel 
se z domu, do něhnz, Mane -o:,a. fr dopadneme-Ii tě mezi č!yrmt oC,Ir;ra, 
na hajného< )T~ clkane, pamat~~v~11.t >;Pak musíš pud mýma. rukama SCLP

zabijeme tě", Vad~v W. mI;:r.l\ 'lidé kteří ti strkajÍ pe~íze ~o ru.kou, 
nnuti, dostanu'h ,te. sam?:n~ o,. 1st ;asadil: konečně halUem~ stulee. ~o 
smějí stromy kraslt«, Va~a~~: k~u do, obličeje. Jednání obzalovanyeh, 
prsou a hrozil mu, že h3 li ~ 1 ,m nebezpečné pohrůžky, jež jsou zp,:so: 
v němž rozsudek spa!TUI,e Jed:ra~, 'e hu'dou při jeho dalším,za~{focem 
bilé, vzbuditi v ohrozeneakm ~I~e~\ znásilné vztažení rnkou, p~'lmel? ~a{ 
uvedeny ve skutek, Jedn ,s u e,~n" k tomu že od zamýšleneho s,lllze _ 
něho dle dalšího rozsudkoveh~ ~JlS.ten~. h Arn~šta W-a a' Václava VY-a ml. 
ního výkonu upustil. Slo::a oI;z~ o,~anYI~za~íh~ soudu slovní urážky. I<oz
zakládají konečně ~Ie, pres;,edce!'\!;"anl jednali v úmyslu, domovní ~;o
"wdek dosplvá k z"veru, ze. ob,? , zakládalo skutkovou podstatu zlocm~ 
hlídku zmařiti, a' že by Jlch,]ednam 'k i přestupku die § 312 ty. zák. Ne~ 
veřejného násilí ve smys:u> 81 !r~ z~bŽaloby na ně pro tyto činy tJ~estne 
nalézací soud sprOSÍllobz~~v~~e d' napadeného mzsuďku proto, ze se 
vznesené dle rnzhodovaclc uvo II 30. 



hajnému Ii-ovi nedostávalo formálního oprávnění k zamÝšlené jím 
movní prohlídce, že Nr totiž nebylo formálních předpokladů, st,m(lV"""e 
pro předscvzetí domovní prohlídky bezpečnostním orgánem vůbec v ' 
tr. ř. a v § 2 zákona ze dne 27. října 1862, Čí·s. 88 ř. zák. a 
její lesními orgány mimo obvod lesa, svěřený ochran~ topq 
zvlášf, v §§ §&~5&-zirlmTIa:-tesniho;-jeTiliQ.Ž nešlo anI o dopa,jeilí 
samotném, ani o případ, v němž by byli obžalovaní veřejnSrm ffil"""i~. 
nznačeni bývali jako podezřelí z trestného činu. Právní hledisko, flAJez,acHn 
soudem takto zaujaté, dlužno schváliti a zmateční stížnost státního 
pitelství, UPlatňující s hlediska zmatku čís. 9 a)§ 281 tr. ř" že snmilf"He'n, 
rozsudkovým výrokem byl Porušen záko'n, pokud se týče že bylo 
použito nesprávně, jest neodůvodněna potud, pokud nalézací soud 
shledal v jejich činech skutkové podstaty zločinu ve smYslu § 81 tl', 

Provád"ějíc shora uvedený hmutněprávmí důvod zmatečnosti, 
dovozuje, že hajný zamýšlel předsevzíti u obžalovanÝch nikoli cl om ""." 
prohlídku, nýbrž pouhé pátrání po ukradeném dříví, k němuž prý 
§ 16 služební instrukce pro lesní orgány 'Oprávněn. Než, nehledě k 
že by takovéto pátrání po ukradených věcech, k němuž mělo dOjíti v 
Obžalovaných, svýmprůhěhem j výsledkem úplně se rovnalo rlO,mou"; 
prohlídce, jelikož jím mělo býti teprve zjištěno, zda se v domě obžalo
vaných ukradené dříví nalézá, COž odpovídá právě pojmu' domovní pro
hlídky, nepřipouští již znění citovaného § instrukce, dle něhož má se lesní 
argán, odhalí-li známky spáchaného pychu, pokud 'se tÝče trestných 
snažiti, by pachatele vypátral a stopy dle možnosti sledoval, "',c",,,,, 
pochybllO'stí v tom směru, že i tu stejně jako v případech §§ 57 a 58 lesního 
zitkona jde Pouze o případy, v nichž buď pacbatel činu nebo jeho totožnost 
je lesnímu orgánu neznáma, čchož nebylo v tomto případě. Ostatně ne
vychází ani ze znění § 16 instrukce na jevo, že by lesní .orgán v případech 
tam naznačených bY1 oprávněn i k předsevzetí domovní prohlídky dokOnce 
v domě, ležícím mimo obvod jeho úřední působocsti. Dovolává se (udÍž 
zmateční stížnost oné instrukce neprávem a je zejména bezpodstatnou 
i da'lší námitka její, že §em 16 instrukce doplněny byly bývaly předpisy 
§§ 56-58 lesního zákona, které prý jsou, jak se ve zmateční stížnosti opět 
nepřfliš jasně 'praví, pouh:frTI1i služebními předpisy »v užším smyslu«. Ne
jinak je tomu, pokud zmateční stížnost zdůrazňUje, že Marie W-ová prc
hlásila, že jest srozuměna s provedením pátrání, lesníkem zamýšleného, 
Jeť na bíle dní, že ani takovýto souhlas osoby, ostatně ncpovolané, nebyl 
s to, by odstranil nedo'statek formálního oprávnění lesního orgánu k tak 
závažnému zasažení do jednoho, z nejdůležitějších práv Občanských, do 
práva na domnvní svobodu, chr{měného ustanoveními §§ 6 až JO ústavní' 
listiny ze dne 9. dubu~ 1920, čís. 293 sb. z. a n. 

Oprávnění nelze však zmateční stížnosti odepříti, pokud porušení (ne
spr'ávné použití) zákona spatřUje v tom, že nalézaeí soud nepodřadil jed
nání .obžalovaných a'Sp'oň skutkové podstatě přestupku ve smyslu :l 312 
tr, zák. Rozsudek dospívá sice k závěru, že hajný tl. nebyl dle zákona 
Ve vSrkonu ,služby, než tento závěr, Vyplývající přímo z bezprostře,dně 
předcházejícího zjištění rozsudkového, dle něhož jmeuovaný hajný nebyl 
formálně .oprávněn k předsevzetí prohlídky v domě obžalovanÝCh, nevy
lUČUje, že týž v době činu obžalovaných bYl ve v še o b e cn é m v ý_ 
k o n u s v é s I u ž b y jako lesní orgán; naSVědČUjí tomu' ostatně i jedno-

" , T' r 'ištěnÍ a v rozsudku praví 'se virslov.ně, 
shora uvedena rozsud~o\a ZJ sm slu § 312 tL zák. jinak dana 

by skutková podstata pre:tupk~ ~e .. :s:n osoba ha'jného byla známa, 
I Rozsudek zjišťujc SIce, ze obz:, o,anYb' lov' aní byli toho vědomi, ŽC bya." '~m zjištěno ze Sl o za . 
proti tomu nem v _~e, '" '_,_,- své služby. Bylo pro-to SiCe zma-,~~jI1Ý jedriáV (}nomv~eooecne~l~nvé~o~:~ezeliém rozsahu vyhověti :' r~z

tečnístížnostl v ?o~le~ nazn,afu č 9 a) § 281 tL ř. zrušiti, záro;en .. v~ak 
jako zmatecny ,e smy s , h rozhodovacích důvodech nem zllstena 

vě'c poněv,adž v rozsudku am ... :, Je ~ nim použití zákona po stránce sub~ 
ona' skutečno:st, kterou ob; bP~~ s~~~~zati dle § 288 Č. 3 tL ř, na příslušny 
'"""vn< za zaklad polozltl Y , " ěru znova prOjednal a rozhodl. 

k '1 so'ud by ji v naznacenem srn o reSil ~ , 

Čis. 977. 

~I ~ ~ i~ ími úřady za předepsaného šetření o při.. .:8 
Spisy. pOrlzene zelezn cn. . o úkonech vyhledávacích aneb" 

"'nách železničn! nehody, nejsou,.sPlsy v . 
CI v , h umu § 281 C1S. 2 tr. r. k 
vyšetrovaclc po"roz I~ 281 t ,) jest jen naprostý nedostatek proto 0-

~~atpečnt~sti ~~~~S~i >~ebo ~~~~sÍi protOkolování poskytuje odpomoci lovam. ro I v 
pouze I§. 271 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 31. října 1922, Kr II 891/21.) 

v , rhl v neveřejném zaSB-
. Ne j v y Š š i s o u d ja~(Osou~ zr,~so;~~~u~,~: zcmského jakožto nalé-
dání zmateční stížnost,obzalovanI

4
eho,,, °a 19'21 J'ímž ,byl stěžovatel uzná,n 

. d v Op·ave ze dne ,!l]11, ,". t' lIto zaclho sou ,u ' . " , §' 335 337 tr. zák. _ mImo Jme z ce vinným přecmem naznace~ym v ~ , 

důvodů: 

, 'I'"' se saný nedosvědčuje tvrzení stěžova-
Proto'kolo hla'\i.mm,pre lce,lll v~l'" í proti přečtení spisll sepsaných 

' telova, že se ohradll pn hlavlllm pre lccn 'případu jenž byl podkladem 
u ředitclství čsL státních, drah, ~,?IO,mOu~~ °stěžovat~li. ZPTá'vou podanou 
trestního řízení a hlavn;ho pr~ l~e~l P~~ažení obhájce stěžovatelova" clo
nalézacím soudem Je. vsak Zm!nel;e í ~ůvodU zmatečnosti dle čísla 2 S 281 
svědčeno TMo podmIl1ka uplatnovan N' h" tu' věcný předpoklad '.. t b' a v pochybn(}st ez se aZI . 
tr. ř. nebudlz pro o ran, o,' i' b' ti řeči o zmatečnnsti vyhle
tohoto ustanovení ,zá~onného; ~em~ze t~:~ž ~epsané spisy ,tyly při hlav
dávacích nebo vysetrovaclch ukonu, o, úkonech vyhledávacích nebo 

' 'l'v, , 'ečteny Za 'SPISV sepsane Oh' 
mm pre lcem pr ',. -. ' otnkoly tSrkající Se vlastníc vys.e-
vyšetřovacícb ,?ožno p~k.ladatl ~~~rP~innOSti 'soudcovské, jakými jsou na 
třovacieh úkonu, spada'J!CICh ~ ., . ch místní ohledání a domovní pro
příklad výslechy svědku a? v;nenYb/;" o o, byly z části při hlavním 
hlídka. Spisy, jež přcsoh~azem se ~ n~~n~ ředitelství státních drah za 
přelíčení přečteny, byly SP"SY ,s,eps~~he d' šího se na dráze neštěstí, a ne
předepsaného šetření o PříčinachdPn °k1:'ch úk~nech vyhledávacích nebo 
b I t d'v Obec sepsány o sou cnvs Y d 

y y U IZ VU ,", .• , /nů ředitelství dmh, nejsouce sou _ 
vyšetřovacích, a zmme~e U~O~Y o~ga. r"etřovacími nemo-hiy b~lti ani ve 
covskými úkony vyhledavacl~1 ne o ~}~d' výrazu' tohoto může trestní 
smyslu řádIl trestního zmatccny, ponev z 

I 
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I 



řád v čÍs. 2 § 281 používati přirozeně jen ve smyslu, kter~ 'sám pro 
pm upraveného postupování při vyhledávání pravdy materia!ní 
b~ pojmu zmatečnosti přikládá ve svých dotyčnÝch ustanoveních. Dle 
trestního nic nebránilo přečtení a' použití zmíněných spisů ředitelství 
Nehledě k tomu, že postup soudu nalézacího bYl vnlné shodě s ~~l" .... ' 

ohsažen:§'.i1l v ---:c'TITténr-;-oastavcl vÝlio'su-:-bývafé1io ministerstvá 
nosti ze dne ?3. únGra 1917 čís. 12 věstníku, na nějž soudy znovu 
uPozorněny sdělením ministerstva spravedlnosti uvel'ejněném na 
95 ve Věstníku tohoto ministerstva z roku 1919, byly spisy ty v ro,csahuc 
Ve kterém vskutku byly přečteny, plným právem soudem nalézacím 
puštěny ku přečtení dle předpisů čísla 2, odsta'Vce prvého, z'Vláště 

. dle odstavce druhého § 281 tr. ř. a konečně i dle § 254 tr. ř. UllZctlC v"wemu 
pak nestala se přečtením jich ani újma na jeho prá'Vu na 
obranu, jednak poně'Vadž postup soudu nalézacího bYl ve 'shodě s 
trestním ·a nemůže tedy býti řeči o' porušení zásad a předpisů řízení, 
bezpečujícleh obranu oMa,lo'Va,ného·, jednak proto, že za,jisté nemůže' si 
stěžovati do toho, že věc obja'sněna byla důkladněji, a že ob'žalm'anv 
§ 3 a dle zás'il!d vzpomenutých v čí",le 4 § 281 tr. ř. neměl zákonného """01,,, 
na to, aby pw'vda zůstala vyšetřena v menší míře, nežli bYlo dosažitelno. 
Není tedy odůvodněna výtka zmatečnosti dle čísla 2, ani v tomto směru 
dle čís. 4 § 281 tr. ř. 

Zmateonost roz,sudku z důvodu ČÍ'S'la 3 § 281 tr. ř. zakládá Pouze úp,luý 
nedostatek protokolace nařízené v § 271 tr. ř. O tom v případě t[}mto ne
může býti řeči. Vady protokolace moholl býti Odstraněny v rámci práv 
samým § 271 tr. ř. s,tna-nám vyhražených, jichž však stěžovatel nepoužil. 
Nedá se tedy rozsudku vytýkati právem zmatečnost v tomto smyslu' proto, 
že jednotlivé ve zmateční stížnosti tvrzené údaje stěžovatelem prý při 
hlavním přelíčení učiněné nejsou protokolovány. Ostatně soud nalézací ve 
svém rozsudku podstatné bOdy dalšího hájení se obžalovaného při hlavním 
přelíčení uvádí a hodnotí, pokud se tÝče přihlíží k nim, neuváděje jich sice 
jako tvrzení stěžovatelových, a'le 'Obíraje se jimi jako výsledky řízení prů
vodního. Pro nedostatek pmtokolace, vlastní vinou stěžovatelovou nena, 
pravený, nemůže arci tvrzení stěžovatelov;o, že na SVou obranu přednesl 
ještě další okolnosti, jichž rcz'sudek nedbá, dojíti· po'Všimnutí ani s hle
diska čís. 5 § 281 tr. ř., poněvadž o tom, co při hlavním přelíčení bylo 
předneseno, tvoří c1okJ.ad směrodatný Pouze pro.fOkol o hlavním přelíčení sepsaný. 

Čís. 978. 

Družstvo, k němuž náležel obžalovaný, není oprávněno, podati v jeho 
prOSpěch zmateční stižnost. 

(Rozh. ze dne 31. řÍjna 1922, Kr II 62;22.) 

Ne j v y Š š í s o li d jako soud zrušovací zavrhl v nevei~cjném za'sedání 
zmateční stížnOst družstva \Viener FIeischhauerver1ei'nigung, za'p'saného 
družstva s r. o. v Zábřehu, do rozs,udku lichevnílm jakožto nalézacího 
soudu při zemském soudě v Opavě ze dne ll. října 1921, pokud jím bylo 
v trestní věci Bedřicha L-a dle § 20 zák ze dne 17. října 1919, čÍs. 568 
sb. z. a n. vysloveno" že zabavené kůže pnkud se tÝ'če vý'těžek za ně 
'propadaH ve prospěch státní poklad1W. 

Důvody: 

's " 1 zák. ze dne 31. pros:nce 1~~7, čís. Zmateční stížnost bylo dle " 4. ~l.sd' mělo býti cile § 1 čís. 1 pnpad ? 
" zák. ai 1878 odmítno~~l" pu~ve\ ~ ~e'i sborov~Tm soudem st.o-lic~ pl~ve. 
r. ' ',ák'olla odmítu. uto 11Z ohlasen

b
", I .• "Ie" 282 tr ř jsou opravneny ~ 'I "k o ",m lez", ~ ., .• 

Vereinigung nena eZI 06 '. , nnos! Sama nebyla a lakozto 
rospěch obžalovaného poda:i .zm':.tec~á~~ a u;nána vinnou ani odsou

p právnická aui nem?.?I.a, bY~e~~~I~ýrOkem soudu nalézaciho '~p'otre-
ku trestu. Ne~:;,la !ez ;JaPk

a 
Ydeného rozsudku jí neobírá. Stezo~~-

; vůbec se zadny vyro uve , 'kona ze dne 17. října 1919, CIS. "\"::~-:: ' v ·í am ustanovem za. , v' ení 
<.- uznává sama, ze J' i '[ postavení 'strany v trestnnll nz . 

skytují pravn]}o '" t • , stíž -6.... b z ,(ll n. nepo i" v ění k 'podam zrna ecm _ b J s.' ka v dém směru zakonne c-pra II ,. 
Schází jí tedy v " z • . 'etřeba so proto obHall. . V' odv ]eJlilll ve v.eCl same n nosÍl. yv J 

Čis. 979. 

.. - ~ • -(§ 337 tr. zák.) stroj zastaviti, Řidič automobilu jest po pnpa.~e povmen 
by zamezeno bylO plašeni se zVlrat. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1922, Kr I 775/21.) 

~ •• , . .' k 'soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma-
Ne j v Y s S! : 0.11 d J~ o, . dk,u krajského soudu v Plzm ~e dne 

teční stížnGst obZ'.~'lO::aner\~? ro~s~ uznán vínným přečinem proti bez-
12. květn~ 1921'dlll~Z§ ~J5 ~~~~~~. ezák. _ mimo jiné z těchto 
pečnos-tJ. Zlvota e;" 

důvo'd·l!: 

. " ." "~. kdyby se vycházelo z před-
V právním ohledu ;!allllta sbzn?st~ z~ 1 nemohlo by se mluviti o zavi~ 

pokladu, že obžalovany lel,rychlos!1 3~,k mlsto kde 'se úraz stal. není pry 
něn~ dle §,§ ~35 ,a 337 ~!r .. ~~k;, po~evl~i,~ mohl ;rý proto, jeti rych~ostí větší 
ješte v uzavroneosadc, ny 1 Z.::'I ~ o" eštěstí se událo u prvmho domu 
nežli 15 km. Leč rozsudek. Zl:sf,~e" ze, ntě kde bylo zaříditi rychlost dl~ 
d-ské ulice v K:., te,gy zall~~e J'~ , ~~~ 28 du'bna 1910, čjs'. 81 ř. z., tOtlZ 
předpisu prvé věty ~,46 nanzem ~e • "C'I' Nehledě k tomu jest soud na 

1 t 15 k a hodmu nepreVYSUl1 . ., .,' lIa rych O'S , . m z. , 'h.o nut'!1a k vynalozem zvysene 
• b . 'pecnost mlSta same k "'t' s tanov,sku, ze ne ez , ,. . 'ízdy aby stroj, mohl býti o amz.! : 

O'patrnosti a' k takovem~ zml~~~~ ltom 'na značnou sráznost silnIce, le~ 
zastaven. Soud poukazule. ve ., k" ..... J"'z'ě dlu'žno pO'stupova!J 

•• e'bezpeonym ta ze ,Pf! !.u '1 . činí mÍ'sto ono zn:acne TI: ~' , h 'd ' cl b' '"1'0 více povozů a Sl,11lCe 
~ "'f I'e ze v rúz o neo e I, ~'k t' . zvlášť opa trne, a ZIlS u, .' Z C hto okohiostí nelze soudu vy,y a,! 

vykaz.ovala značnou ff'ekven~l.. a ee omyl v právním nazírání na věc. 
důvodně nesprávn~ ]Josouz~n?: sltu~ce a~. ,říčinoll splašení se koní a ~e 
T'Vrdí-li stížn"st, ze rychla 11zd:a ~ebYlah~dou dlužne> ji odkázati na' vy
není tu příčinné souvls}osh l1:ezl, ll> a

k 
n~tkých 'jinak koní usmroeného K-a 

slavné zjištění soudu, ze 'S:plasem se b:l .•. ostatních koní vyvolala 
přičítati. lze jen prudké jízdě automo

t
! Uk' letkz

ov
' ~mu zjištění dlužno odmít-

. . , t'" osll proti tomu o s u , I~§ 2-8 nepokoj, BroJem ~,lzn, . ~, 'f přesvědčení soudcovskemu \.,.!,' .':) no'l:ti jaknžto nepnpustne brolem pro I 

fF!!' 
1' ,1 

II 1.1 ,I , 
II " . h:1 

111
1

11 

II 
1,11

1

1 

1
', .... 1 .. ,,1,.' 

II , . 



a 288 ČÍ' ,tl' ,) N' . . d '"". I.. amltka stí"' ť' 
Je e rychle nebo pomalu ;;- zn~s I, ze auto zPúSDbujc ste II í-

spl,ašili i při pomalé iízd' a ze ,nen~ proto vyloučeno, že kon6 ? ,hlul( 
ve smyslu§ 45 shora' cit~v~~~;l zpusobllou, obžalovaného omlu~ti:e 
ll"ostí p.říp~du jJDyj:ue1LlleÚ'p p,,,'O m:n. ~_~ř~~,en!_ řídič aut.omobi'lu ' 
treha, 1 zustati státI' a m'o t .l ,;h.l(}5-r-- fln ffiererre--z11lÍtrtiti -llj' bl ZV dlel 

'V'v' o r z a r a . t' " Je- I 
pncma splašení Se zvířat odpadl ~ I I, aby právě hluk přestal 
~~oho, nybrž jel kol plašíeích s "k Obzalovany neučmil však ani toh

a 

~vod .zavinění obžalovaného sh~ d ?n~ s neobyčejnou rychlostí dále o 
vystrazných znamení aby upoz e ava s~~d v tom, že obžalovan~' . 
~o přípa:ctě povozy ~astavlti. S~r:I1 kO;1 na, ~vůj plíjezd, ahy 
uva~~u" ze na onom místě vzhlede;; oduv?dllcJe uu/nost této 
d" tezke sItuace splaší-I', k ' I~u sraznostl SIlnice mohou I " 
tí" 'V·'O k ' 1 se Dne a Ze na t k ~ (OCl z~eJSI, ollJě ovládnouti, nežli 111' '" a ovem místě je mnohem 
spravn~st vytýkati. Uvádí-Ir stížn a ro;,me, ~nr tomuto náhledu nelze 
zn~,mem, poněvadž náehylnost ku o~~1 z~ k,one byh by Se splašili i bez 
ZVlrete a že splašení to o" . asem se SPočívá v povaze z~ti jednak ku zjištění :o;;~zo::atr slu~í ~a náhodu, dlužno stížncl'setlka'"él,~ 
prespřílišnou rychlostí au'to~ ~el splasem se koní bylo přivoděno 
shledal za dané SItuace nutn~~t I ~;t Jednak zdůra:ni'ti, že nalézací 
n~~dporovatelně za prokáz;' II "-. a I, znamem a ze béře o n h,1"'"'~" 
Plsum, nýbrž též dle svého a o, ze, n,elen vz~ledem ku zvlášť daným 
nu!n?:st tu, nýbrž též to, že t~~~~I~m a zame;tnání nahlédnouti mohl 
zvetsI!I ~n~bezpečí pro ŽIvot, zdr~~pomen,:tr le ZPúsobllým přivodili 
ku Z]lstenrm rozsudku dl ~ neb telesnou bezpečnost I'd' 
v ne zmírnění jízdy, pokl~;n2e ~;ovto v nedbání ,nebezpečné Situ~c~' 
mot?ru a nedání vS!stražn ~ h ce n~za'sta"vell1 automobilu a mISta.' 
vaneho ministerského naří:e~í znamem s~~trovati nešetření předpisu Cl ~ 
?~at:nostI a obezřelo'stí, Jaký ~~os~~u~~~ ;;ceknevynaložení takového stud~ě 
lIZ sam zdravý ro ' IC , Ja ou bYla daná I ~ 
VustdaŮSledkuí toho Z:~i~ě:í ~~~a~~~",;~;:ldálneí i\: z3a3n5;ěstnání 'o~~~fO~~I~~~~Z~ 

no'Ven aniž b . . "a 337 t 'k ' 
;UH t:e:tnim bŽd~l~~~~~e~:~I~~:~m~y~r~hy z:",inění }O"I~Š~~ai~,k~~~~~;~ 
s~~ct.C~~I P~~~á~;~o ~vnoet;r~~~~~it::k~O,véh~~nza~J~~;~e~h~~~~~~n~~;z~~~; 
se prezkoumam na podkJ,",dě skutečno~;~d~YI~l pr~vmm omylem, podrobí-Ii 

a ezaClm :'Oudem zj.ištěn)'ch. 

Čís. 980. 

K, pojmu dokonané krádeže. Př d . o ... " • • 

pouhem pokusu krádeže. 'účinn' rt ~ISU ? uc~nne IItosÍl nelze použit· .. 
pachatele, nahraditi škodIL a I os vyzadme dobrovolné rozhodnu:í P:~ 

{Ra·zh. ze dne 2. listopadu 1922, Kr I 860;21.) 

Nejvyšší 'soud . k zmat " ,,' Ja 'O soud zrušova" h' 
v M e~~l strznosti státního zastupitelství d Cl vy ovel PO ústním líčení 

os e ze dne 7. dubna 1921 ,,~ . o rozsudku krajského , d 
~~:ro~těn~, z obžaJobypro' zločin' d~~:I: ~?~~ofifl~vaní podle § 259 č. 3~: : 

pa en:, rozsudek a uznal obžalovaI;é ~inl1~I~f' 1\76 IIh~) h. zák., zruší! c.e o zaloby, 

Dúvody: 

Nalézací soud béře za l)[,okáz'mo, že obžalovaní dne 4. ledna 1921 na 
dole )}Jan« vL" kdcž jako horníci byli zaměstnáni, vzali z vozíku spo
lečnč 2 kola měděného drátu v ceně 450 K, náležeiícího majiteli dolu, vložili 
drát do baťochu v úmyslu, (}dejmouti a o'svajíti 'si jej bez přivolení správy 
dolu, že pak chtěli S tímto drátem od haldy domů odejíti, že však ještě 
nežli se odtamtud vzdálili, přišel k nim pomocný dozorce na dolu tom 
Josef K., že mu na jeho dotaz, co v balochu mají, obsah ten původně udati 
n,.chtě1i, potom však mu na doléhání jeho ona 2 kola drátu v baEochu se 
nalézající vydali, což se stalo dříve ,než bylo úřadu O' tomto příběhu uči~ 
'něno oznámení. Soud prvé st(}liceshledal na základě tohoto zjištění v jed
nání obžalovaných slmtko'vou povahu zločinn dokonané krádeže dle §§ 171, 
173, 174 II al, 176 II c) tr. zák. a přiznal jim beztrestltost dle § 187 tr. zák. 
z toho důvodu, že dříve než došlo k oznámení krádeže úřadu, dobrovolně 
vydaliukrade.ný drát poškozenému majiteli dolu k ruko um jeho zástupce, 
byl i na doléhání tohoto, ,ce Um škodu, z krádeže vzešlou, úplně nahradili. 
Zmateční 's,tížnost, d'ovolávajíc se důvodů zmatečnosti čís. 10 a 9 bl ~ 281 
tr. ř., uplatňuje právem, že nalézací soud kvalifikoval jednání obžalo'va
ných nesprávně jakO' krádež dokonanou místo nedokonané a že v důsledku 
toho není ani přiznání beztrestnosti dle § 187 tr. zák v zákoně odůvod
něnO'. Neboť k dokonání krádeže vY;;il'duje zákon v § 171 tr. zák. odejmutí 
věci z cizí držby, pod níž v trestně právním smySlu vyrozumívá se fak
tický poměr, zálezející v tom, že někdo má včc ve své moci, takže s ni 
může dle IibDsti nakládati a osoby třetí z toho vyloučiti. Předpokladem 
dDkonané krádeže je prDto, by věc z moci nynějšího majitele přešla v moc 
zlodějo,yu, když tudíž z obou, ve zlodějském úmyslu ,obsažených momentů, 
odnětí a přivlastněni si věcí, je uskutečněn asp,oú moment prvějšL V tomto 
případě nedošlo však zlOdějské odnětí k uskutečnění, pc>něvadž "bžalo
vaným dle shora uvedeného' zjištění rozsudku se nepodařilo dosíci moci 
nad drátem, jejž měli ve svém baťoc1)u ulo·žený, Neboťu'Slcutečnění tohoto 
jejich úmyslu postavila se úspěšně v cestu vll'le dosavadníhO' majitele drátu, 
chtějícího dále nad drátem tím disponovati, pročež se obžalovaní viděli 
nucenými, od Ieonáni krádeže upustiti a ponechati drát v držbě dosavad~ 
Iliho majitele, Pravdu má sice soud, že i pouhé uschování neb ukrytí věd 
TI,a' mistě činu mMe zakládati dokonanou krádež, avšak jen tehdy, když 
je tím majiteli věci odňata možnost, s ní disponovati. Tohoto předpo
kladu tu však dle zjištění [(}zsudku nebylo, zvláště kdYž dvzorce Jo'sef K., 
k jehož p.ovinno-s.tem zajisté náleželo bdíti' nad tím, aby lidmi v dolu za
městnanými nebyly odnášeny věci náležející vlastníku dolu, byl OPTá vněl1 
odcházejícím obžalovaným baloch prohlédnGuti, takže nelze tvrditi, že 
by zásahem o.bža'lo'vaných dCMvadní držba majitele dolú již zanikla a jeho 
disposiční mne nad věci byra z.cela přerušer12_. Poněvadž dle toho, co uve
deno, nepřešel drát z moci dosavadního majitele ještě do moci obžalova
ných, bylo kvalifikovati jednání obžal'ovaných nikoli jalm krádež doko
nanou', "ýbrž jalm ne'dokonano'u. Vychází-li se ze správ,ného předpokladu, 
že krádež nebyla dokonána, nebylo tn též zákonné podmínky pro přiznáni 
beztre,strrostí cHe § 187 tr. zák. Neboť k účinné lítosti dle tohoto mista zá
konného se vyžaduje, aby škoda by].a poškozenému nahrazena. P"něvadž 
však při zlodějském útoku obžalDvaných na drát zu's,talo jen při pokusu, 



,"niž tento útok přivodil nějaké poškození, nelze mkviti o náhradě 
poněvadž právě jednáním obžalovaných žádná škoda nepovstala. 
nost vylučujícího dův,odu § 187 tr. zák. nelze proto v tomto 
Leč i kdyby se v souhlase s náhiedem soudu nalézacíhG vzalo za 
jde o krádež dokonanou, nemohl bv zmíněnv omJnyný _důvod WIJltl,On",f. 
lovaným k dobru.-Schází tu náležitost dobrovolné náhrady škody. 
dle shora uvedených zjištění rozsudku bylo zakmčením zástupce 
drátu obžalovaným zabráněno, dostati ukradenoU' věc v bezpečí. 
situace byla velmi podobnou 'situaci zloděje, jenž, přistižen byv při 
deži, zhostí se odcizeného předmětu jen pm zřejmou pr,,"idi,nepodol)n()st 
že by Se mu podařilo, pro sebe ho zachrániti {§ 188 a) tr. zák.). Nebvlo 
to proto dobrovolné rozhodnutí obžalovaných, které je k navrácení ukra_ 
deného drátu přimělo, nýbrž výlučně jen zasáhnutí poškozenéllO, které 
neposkytovalo obžalo,vaným jinéhG východiska, než věc vrátiti. Za tohoto' 
'Stavu véd nemohI by se v navrácení věci spatř'ovati výron účinné lítosti 
ve smyslu ,§ 187 tr. zák., navrácení to bylo "píše jen nutným uu,,'! cu"eHl> 
přistižení 'Obžalovaných při samém činu. ' 

Čís. 981. 

Ke skutkové podstatě přečinu dle § 3 zákGna '0 třaskavinách stačí ob. 
iektivně zjištěné nebezpečí pro majetek, zdraví nebo život jiného, nevy. 
hledává se, by si byl pachatel nebezpečí toho vědom. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1922, Kr I 1184/21.) 

Ne j vy Š š í s o II d jak'Q -soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční s.tÍžnost 'Obžalovaných dG rozsudku krajského soudu v Chebu ze 
dne 22. září 1921, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými přečinem dle § 3 
zákona! ze dne 27. května 1885 čís. 134 ř. zák. 

Důvody: 

Uplatňujíc dle čísla zmatky čís. 5, čís. 9 lit. a), čís. 10 § 281 tr. ř., dovo
zuje stížnost, že nelze dúvndně tvrditi, že držení zápalky' a dání ji v oběh 
bylo dopr'ovázeno okolnostmi, které j'SOIl (byly)zPůsó·bHé, přivoditi ne
bezpečí pr'O zdraví nebo pro život jinÝch lidí; poranění L-ovo nastalo prý 
jen tím, že zapám sirkou zápalku, drže ji v ruce; 'Obžalovaní nemohli prý 
l,ředvídati, že L. tak u'Činí; ndze prý tut'O neolpatrnost L-'Ovrn phčítati 
Obžalovaným, kteří pmto lleodpovídají za držcní zápalky a dání jí v oběh 
jako za přečin. Je zřejmo, že tyto vývody nedokazují, že zjištěná činnost 
obžalO'vaných nezakládá skutkové podstaty žádnéhO' trestného činu před 
soud příslušejídho, že tedy nepr,ovádějí číselně dovolávaného zma1tku 
čís. 9 lh. a), nýbrž doličují pouze ďle současně citovaného čís. 10 § 281 
tr. ř., že 6mlDst ohžalov:an'Ých, v níž na'lézacl sond shledal skultkovou 
pO'dstatu pře'činu dle § 3 zákona ze dne 27. květua 1885, čís. 134 ř. zák., 
zakládá pn správném výkladu zákona pGuze skutkovou podstatu pře
stupku § 2 téhož zákona>. Než vývody stížnosti jsou mylny. Že při zpu
sobu, jakým obžalovaní dali zápa,ku do oběhu, byly tu okolnO'sti, které 
byly způsobilé, přiv'Oditi nebezpečí pro zdraví jiných osob, je'st rozsudkem 

, . ;- _ ,t v'Tok je stíř.en nčkterou z vad 
;:', ' Stížnost nedokazil,Je, ze ten, o ~ti výroku' nelze ostatně pochy-

5 § 281 tr. ř. uvede,mrch ; o., s~a~nf zápalku 16letému S-ovi a tento 
'. uváží-li se, že obza:ovan't' b' z' ~ovaných dosla'!a se zápalka do 

L . 'e tedy cmnos ,o - "(·L·· t čed-''-; ~OVl, z ", d' ".0 své zamestnam . les li 
:_, , OSODY, která pr~ sve ;~l(l :~)a \~rěla jasných představ, vědomos~l 
.... 'k,m výroby hudebmch na~trojudl ~c akládati' s výbušnými látkamr, 

nt e , o sobu Jakym uzna, II k 'h ' 
a zkušenoyI o Z?U h' i síle a ve>!iké nebezpečnosti ta ,0''',," o v~
abY nedo,slo ok v>:b~c uk t~ n~kládal se zápalkou tak ucopatrn?, ze nastaJ 
buchu, a ze ..'~u:e~ue pi", Nez~leží na tom, zda obžalovam bylr sobe 

" a tezkY ,ur:o:z -uv. .' C alézaCÍm soudem zjištěných a zda je 
.' . nebezpecnych okolnos,t,l n134/1885 jest chování třaskavin u sebe 

, d 'dati Dle zákona GS. b' t t" jen mohli pre Vl . _ b "dního povolení samo o so e res ne, a 
a, dání jich do 'Obehu .. ez, ure .' _. tu nebezpečí pro cizí majetek, 
stupeň trestnostt jest jmy v d!.e t~r~, je Ir 'rnějšího trestu dle § 2 jest tedY 
zdraví ~ebo živlot ?h

I
' ne~ ~~~~~~í :ů~~ ~~ní auí objektivně. Je-li t? dobjekk-

Přímo ze tu ta<ove 'o e <O -><í trest dle § 3 Pw poza ave , 
, I 'nebezpečí n,"stane pnsnelS '. k t· 'kon 

tivne ta <ove . __ ' d' §. 3 byl uebezpečí vě(\om, nepos Y ,~je ~\ 2 
aby si pachatel v. pnpa c, h !elo.va vyčerpá se naopak jak v pnpade" , 
opory. Subje'ktIvm Vlila pa~ a "e chová třaskavinu u sebe, 
takl v pr2P~dě.§ ~ ~ě~Gmhn:h~a~~:t~i~~~~~, ~ovolení. Zmíněné ne~ezpeč~ 
no příP. ade, ze jl dava. c~'o e ,<, dle 8 3 Soudní výrok nem tudlz 
P b' ktlvní znamkou precmu . o • "-1' , 
jest poc'ze o je d ., . h kutečností (čís 5) tím' že nezlts uje, ze 
ani neúplný co. d? Y?ZdhO Ujl~e kt:vl1oho nebezpett, aneb' že je mohli před
obžalGvaní bylI SI ve. 0r,nI ?: 'le ,. 
vídati, ani právně my lny (ClS. 10). 

Čís. 982. 

Předražování (zákon ze dne 17. ř!ina 19~~, čís. 568 sb. z. a n.). 
Zaječí a králičí kůže jsou předmety potreby. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1922, K:r II 739121.) 

, v, ~ rM po úI::ltním lfčenVzma-
Ne j v y Š š i s o ll' rl jako soud zrns~;:cI\c':r~~ního so;du při zemském 

teční stížnost obžalovaneho d03ro~S~t 1921 jímž byl stěžovatel uznán 
trestním s_o~dě v Brně, ze ~l:e 4 . 'k:~~~e dn~ 17.' říjua 1919, čís. 568 'Sb. 
vinným precmem dle " 11 CIS. za 
z. a n. - mimo jiné z těchtc. . 

důvodu: 

§ "' 9 ) tr ř zde není. Zákon lichevní 
řimot",ěprávního zn:a~ku, . 28_\ CI~. e n ~ í p:otfebY, nýbrž předměty po~ 

netrestá jen obchod~v~?I, predme,~ . 'ci' kter~ slou'žl nepřímo k ukoje~~ 
třebY vůbec, k mm"zcI~a 1 ~OV1~~ ve sl~užící 'výhradně přepychu, slusl 
potřeb lidských. Tr~baze! predme i' .-iti neplatí to o' kožich zaječích, a 
z ~b?:u § 1_ hche::~)ho'. z~k~U~u V~h~~~v.~vání klobouku. neh?, jako koze
krahcl'ch, jez slouzI zej~en __ . ;c h kruhů Poukazuje"li stIznost na to, 
šinv k účelů'm ,ošacovaC1ffi neJslrsl~c vOnno' "t když někdo v podomním 

- t' h dářsky škod IVOU Clo' , 
že netze uzna 1 'ospo ~ v • v b 'inak přišly asi na zmar, a pro-
obchodě skupn.ie předmety p'o~ref'!k jez '~h\íží že so~d lichevní takový 
dává je nějakému velkoohc nem ll, pr , 



paStl,lP ~tvčžovatc:lŮi~ ~'úbe'c nez'jišfuje, nýbrž zjišť-uje, že ' 
k'O~'Pll kuze v B. a ze Je v N. prodal nějakému překupníku Vsunu\, 
nejsa obchodníkem, mezi výrobce a spotřebitele. ' se 

Čís. 983. 
- .----_.~----

l( beztrestností dle § 187 tr. zák. nestačí pouhé vyzvání Po:šlcclzelné 
pachatelem, by sl odcizenoU' věc odnesl. 

(Rozh. ze dne 3. listcpadu 1922, Kr II 887;21.) 

v ~ e j,~ y š š í ~ O II d ~ako soud zrušnvací zavrhl po ústním líčeni 
tecll! shzno~~obz.wlovaneho do rozsudku krai-s.kého· soudu v Mor. 
ze ~ne 27. nJna 1921, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
podllmctví Ila krádeži dle §§ 185, 186 a), b) tr. zák" mimo jiné z 

důvodů: 

J?ovolání se zmatku čís. 9 lit. b) je pochybeno již proto. že 
a du,:ody Je~o neobsah~jí VÝroku o okolnostech rázu, v on"01n 11"lcís'''t,,"U' 
ko-nnem vyt:oe,neho:. Nez an~v vada neúp'lnosti soudního výroku není 
vod-'( zmatec':I s!lznostl dolrcena. V souhlasu s obsahem trestního 
m:~l - dle nehoz motor a jeho součástky, zejména části, které z 
~tezo\CMelova vzal Petr K. do svého bytu, byly majiteli vráceny 
c:tmctven; (~ ro:k.azu ~etnictva) - uplatňuje stížnost pouze, že 
va tel o~~am:l, jeste. nez vrchnost zvěděia o j c h o proVinění, . 
D-ovl.(~redmku m,aJlt'el.ky mot'oru), kde se motor nachází, a že m,:en:?r 
aby pnsel s he~peenostmmI orgány ku stěžovateli, aby mo,tor II 

u K-a s~ nachazející, pakliže ie totožný s motorem firmě D. ukra(]erlýn 
mohl bYÍI bez odkladu vrácen této firmě. Stížnost shledává 
v tomto s~ělení ~ vyz,:ání úplnou nápravu škody, vrácení a odev,ň! 
I?-~ot~rll Po~s~'Oze,l!emU ~ za-:od'u; než neprávem. Ustanovení .§ 187 tr. 
ZaJda, ~y uc~stmk kradeze skutečně napravil všechnu škodu z jeho 
,tenstvI, ,:ze510u. !'l~prava vškod! nebyla Zjednána již zmíněným sdělenín 
~ vyzvamm, kdyztc K. drzel pres toto, sdělení a vyzvání 'S,oučá 
:o~':.atelem na, sebe pře.:rede-né a v bytě K-ově ukrývané, i na dále jméne:m 
,te2)ovatel~vym, nybr:: teprve tím, že součástky byly OCle\'Zdlan 
te!ce, ~o vvsak nesporne stalo se teprve četnictvem a teprve, když četnict1'd 
:I~ zvedelo '" provinění stěžovalelc}Vě, nehledě ani k tomu, že ji~é 
~astky motoru, které bXly rovněž 'stěžo'vatelem koupeny a z příkazu 
zovatelova, pokud se tYce jeho zmocněnce K-a dopravovány KrlTI" ,,j, antinem 
T:em ~oby!u ~-?;va,v ?yly T -ovi odebrány a majitelce vráceny bez 
k~hokoh.':' pn~!,enr s!ezo,:atelova. Stížnosti uplatňované skutečnosti 
~o,l1kaZUH tUdIZ ku vcasnemu napravení veškeré škOdy z účastenství 
zovatel'~va vzešlé. Nalézací soud mohl ie opomenouti, aniž výrok 
O' skute'cnostech rozhodujícíchs!a] se neúplným, 

Čís. 984. 

mloUVOU o dílo, nepodléhající ustanovením lichevn~ho zákona, ni
sU::ouvou náiemní. vezl-li maiitel povozu někoho za uplatu. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1922, Kr II 926121.) 

• v ~, s o u d J"ako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčen. í e! v Y s Sl' . ~ d v' k 
t"nosti obžalovaného do rozsudku hchevmho sou II pn raj-

:malCe
,,, dS,IZ M.or Ostravě ze dne 15. lis,(}padu 1921, jímž byl stěžovatel 

sou ev· o v "k . d 17 ". 1919 . ným pfečinem dle ,S' 8 odstavec tretl za onal ze ne, . nma , 
vml a n zru'šil napadený rozsudk a spros!il -obžalovaného dle 

s J. Z. ., . ., d 3 'k d 
č. 3 tr. ř. z ·obžaloby pro přečin ~le ~ 8? stavec ,za ~na ze ne 

.,. 1919 čís 568 sb. z. a' ,n" Jehoz se pry dopustJ.I hm, ze, byv JIZ 
runa , ' • '" ... m'mo" dr' ch práv'úplatně odsc:,u,zen pro predrazovam, VYUZlvaJe 1 ra o .ly , 

vyvolaných válkou., žádal dne 26. září 1920,v M. za pro,pujc~m 
životních potřeb lidí sloužících věcí movttych a to za propUj-

jeclncl"n o pám ko-ní a kočáru k potřebě ~,osobní. úslu.ho,: a t?.' za 
koní -a za po,skytování krmIva k,0111l11 ca'stku zrC]llie premrstenou, 

i 500 Kč. 
Důvody: 

Uplatňováním zmalte6ního důvodu ČÍS. 9 lit. a) § 281 tr. ř. vz~áš~ Z111~
stížnost na zrušovací .s,oud žádo'st, .aby přezkoumal, poru'sll~lt r:ale-

, .. V> vynesen~~rIn-l, výro'kern zá'kon - ;neb,o. použll-h ho nespravme c-o 
ISlOUJU I yUl ,"" , 'v· " d """"V, je-li skutek llalézacím soudem zjjsteny ~restnym ~m:~ pr~ v 

příslušejícím. Zruš,ovaCÍmu 'soudu je tedy v ~ teto ~restm ve~l, am~ 
mu ,obmeziti na právu'í úvahy, sti"ností u~,Ja'tnovanc. zkoumati, zdalI 

ch,+k,(wá podstata přečinu' předtažování dle § 8 Čí'S .. 3 zákona o válečt;é 
jest ve všech s~utkov,ých ;,ná,;,kách, tímto .. pte~in~m p~edpokla

da.ných, naplněna skutecnostmI, nalezaclm soudem Zjtste,nyml. M,ozno prot~ 
, s!ran'ou co stížnost dovozuje, dokazujíc, že nejde v této trestm 

,iPIJnt"o;Udu"kojení ži~otní potřeby lidské at že částka, stěžovatelem požado
í zřejmě přemrštěnou. Nebol nalézací s,oud použil zákona ne-

.''('Dr;íVlle co do pojmu propůjčení věcí movitých. Tento p'ojem předpokládá, 
nespo-třebHelná byla ji'ué o<sobě přene·cbána k užívání na určitou 

(§§ 971, 1090 obč. zák.); předpokládá tedy, že ten, kdo věc propůjčuje, 
věc do lysické moci iiné osoby, vzdávaje se v jeji prospěch pro 

, , dobu možno,s.!i a práva, nakládati s věcí dle své vůle, a ř;e 
komu věc se půjčuje, nabývá fysické moci nad věcí jednak 'S pra
. že jí mÍlže, a,nižby ovšem porušil její podsta1tu, použíti dle s,;,louvy 
ar,'r:', lnll dobu, jednak závazkem, že včcpo uplynuti 'smluvene doby 

nejJOIu",n'(IU' vrátí. Takovéto úmluvy, po přípaáě takovéhoto právního 
mezi stětovatelcm a liedvikou D-ovo'u- dle zjištění nalézacíbo 

tu nehy'lo; slovy rozhodovacích důvó'dÍl, "že 500 K za dovezení 
••• K je zjištěno, že 500 K bylo stěžovatelem požadováno za dopravu 

jlmi;ze povo·zem stěžov,a;te]ovým, co'ž -odpovídá výpovčdi svědka Jana V-a, 
stétova!el měl zavézti kněze ze Ž. do F. na pohřeb a potom zpět, a že 

Ci •• st,ěžclvatel žádal za "fůru" 500 K Stěž(}Vatel neodevzdal tudíž pár koní 
kočár dia lysické moci D-ové Dana V-a). Podržel koně i kočár na dále 



ve 'své moci a z,a1vázal se po-uze, že kněze zaveze kočárem z 
mlsto, cO'ž též učinil. Niko'liv užívání p'Dtahu s vozidlem D-ovou 
osobou po určitou dobu', .r.J'r,brž do-prava kněze z místa na místQ- bYl 
'!lčtem smlouvy;, Řízen! k~čáru stěžovatele nebylo osobní úsluhou, a 
~knnem ___ y"erdleJ5Jrn nybrz ty-le--pCfd;sJainýnr--Jrferamětem_ 'smlouvy 
uko~em h:avn,ímc ~ němuž zjednaný k němu stěžovatel ovšem po'užil' 
kO,ll! a sveho Kocam. Nebyla tu. smlo,uva nájemní, byla tu smlouva 
C~'stka, 50~0 K stěžovatelem požadovaná nebyla nájemným za 
veCI, nybrz byla mzdou za určitý výkon pracovní. Shledávaje 
ním úkonu' stěžovatelově, ku kterému stěžovatel ovšem použil 
movItých, pro·půjčení věci movité, vycházel nalézací 'S.oud z ne,správn, 
p'ollžití zákona. Odsu2lwjfCÍ výrok je zmatečný cBe čis'. 9 lit. a) § 281 
a,byI pr?to zrušen. Na přemrštěnost {na nápadno·u nepřiměřenost) 
veho pozaodavku za praoovní úkon není zákonem stanoven trest a 
zá~,(mel!'0 váJe·čné li~~vě ze dn:, 17. řídna 1919, čís. 568 sb. z. a~., ani 
?anzemm ze dnc 12. rtma 1914, Cl'S. 275 ř. z.; bylo pwto stěžovatele z 
zaloby dle § 259 čís. 3 tr. ř. sprostiti. 

Čís. 98,5. 

Předražování {cis. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. 
Pokud dlužno spatřOvati jednáni pletichářské v odběru piva a VE> 

středkováni dodávky jeho. 

mozh. ze dne 4. listopadu 1922. Kr I 888/21.) 

Ne j vy Š š í s o II d jako so-ud zrušov"ld vyhověl po ústním líčeni 
teční stížnosti obžalovaných Jana Z-a a M"ř!ce A-a do rOzsudku 
soudtť při zemském trestním, s'oudu 'v Praze ze dne 28. dubna HU:Je'nu 

byli stěžovatelé uznáni vinnými přeČinem dle § 23 čís. 4 cís. nanzen, 
dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák., zHlšil napadený rozsudek a vrátil 
nalézadmu soudu, by ji' znovu projednal a rozhodl. 

Dův·o,dy: 

vZmateč~lí stížnosti obžalovaných nelze upříti oprávnění. Co se 
obzalovaneho Jana Z-a, spatřuje napadený foOzsudek pouštění se do 
v tom, že' v měsících únoru až Sl'pnu 1919, nakupuj,e od žateckého pivov,ar 
na .úkor jiných odběratelů pivo po 74 až 94 Kč: za 1 hl, , 
lVInřice A-a, platil tomuto z každého hl značnou provisi 20 a PO:W"lt 

Správně uvádí rozsudek. že pm posouzení věci jest v prvé řa~ě~~~~!~l~:~~ 
otázka, lze-Ii způsob, jakým Z. pro svůj velkoobchod pivo si 
vzhledem k mimořádným poměrům, které nastaly obmezením 
považovati za, nelegální. Rozsudek se ve smeru tOm odvolává na předl)!Sl 
o výrobě piva, zejména na nařfzení vlády ze dne 27. března 1919 
sb. z. a n., jímž bylo ustanoveno, že pivovary, počínaje 1. dubn~m 
smějí měsíčně vyrobit; ]Jouze určíté množství pivní mladinky v w,,,udku 
blíže označené, a vyvo'z.uje, že dásledkem obmezení Výroby' bylo 
zeno i vydárvám'ť 'piva odběratelům" vouiká'zarn,ýrn, na ten neb 'Onen n,;vr"v,r! 
Z toho dOVOZUje TO'zsudek, že nabytí piva obžalovaným Z-em se stalo 
úkor ostatních odhěratelu, na týž pivovar odkázaných. S druhé stra 

479 

rozsudek, že žateck~" pivovar byl piv,ovarem eXPOTt~ím a', ~e!" fO~ 
'voz pivaďo ciziny byl tehdy zastaven, nemohl PIVO vJiVaZelI 

VYa byl tudíž nucen !11edati pro svut výrobek odb~!iště; Toto Zjj

k závěru, že žatecký piv(l'var nemel v tu-zemsku. zad:n:eho ok~u~u 
aže tedy prodejem piva Z-ovi domácí odběratelé nebYlI, n,;

ponevadžpivovar ten domácích odběr,atelů nemě,1. Za;.er 
;J{1ter,aK"h"s"h'"o"r'~_a:' llv-edenir, j,est s tímto zjištěním v odporu, při ne]l1:en~lm 
.roZS

UIU
"", ten nejasný. Ostatně jest d{)voláváni se uvedeného vladn:11O 

'""řízení pochybeno i proto, že, smlouva s A-en;, pok~d se, týče s žatec~ym 
byla uzavřena v unoru 1919, kdczto nartzem to datova~e ze 

Olvuv,uc,,, 1919 platilo teprve od 1. dubna 1919, takže nemožno' pravem 
obžalovanému prohřešení se proti nařízení tomu aspoň pro dobu 

.vv"I/
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d'u"bna 1919. Pletichářskou činnost Z-ovu shledává rozsude'k v tom, 
i abv si pivo opatřil, slíbil A"ovi značnou odměn~, kterou ~ak ~a~o-

;,,,,6,,',,1 do ceny. za níž pivo dá'le PTodávaJ, že tedy zpusab, k-tervu;. Sl pIVO 
velkoobcho·d zaopatřoval, nebyl bezvadný, že Z. nev_odl ce~t,: 

nýbrž se uchým na scestí, obrátiv se na osobu ke sprostr:dkov_~m 

) ;~~~~:];~n~eO~p~II~'á}V~n:Iěnou, zavázav se jí platiti vydatnou o,dměnu. P..red:,~slm 
že okclnost, že A. neměl živnostenského opravnem ke 

d·odávky piva nečiní ani sprostředkováni ani použití jeho 
Y"'",rlSťředkování Z-em samo o ~o.be pleiichářským, neboť pro pojem pletich 

rozhodným, zda s hos:podářského stanoviska čjnno~t, sprostřed~~,:,a
se jeví neužite,čnmť,a, nep'otřebnou, nebo vyrnykaJ1Gl, se z meZI rad

a solidního obohodování. Dlužno proto zkoumati, zda, nebledě_k nc-
, živnostenského oprávnění A-Dva, pOlČÍnání s,i, Z-OVD- vyhocovalo 
mezí řádného a solidního obchod>ování. V tom směru tvrdil obžalovaný 

že sprostředko'vání prodeje piva bylo nejen za války, nýbrž. i v míru 
7.ievem obvyklým, a že provise, jakou. platil A-ovi jest při obchodě p~v,em 

a nabídl o tom důkm znalci. Bylo-li- sprostředkování staleho 
t,',",,,,,, '-{r šlo) ,o,dběru p·i'va z (llivovaru "bvyklým, a tím také nullným 

Mlvo.nú. iež obžalovaný Z. i obžalovaný A. uvádějí. pak by sotva mohlo 
. spatřováno jednání pletichářské, nebofpojem pletich nelze 

;;,v7taI1O,rati na jednání jež 'se pohybUje v rámci obvyklých forem života 
O[lchodlního. Padalo b~ tu ovšem na váhu, zďa pr·ovi'Se nebyla příliš vy
sokou. Rovsude1c spo'lmju:je se s ,O!značením p,novise té' »zna,čnou«, n~ž ne
uvádi duvodu, proč ji p'okládá za znaonou, nebo - což by vlastne b':,l? 

. rozhodným - za ·příliŠ vys,okou nebo přemrštěnou, nebof jen v tomto pn
]ladě by se dalo, 'právem so.uditi, že šlo Z-ovi o to, aby pivo získal za 
každou cenu, a jen v tom případě by bvl dán zá.klad pro úsudek. že joednal 
na úkor s]Jotřebitelů. Není tedy mOžno obejíti se bez znaleckého dukaz;u 
'v Uivede'll~'clt sm-erech, a chluižno Iprolto dovolávání !Se zm,ate'čního dl1votdn 
§ 281 čis. 4 tr. ř. shledati oprávněným,. Ohledně výše smluvené ]J:;ovise 
mJlze také nechati bez povšimnntí námitky obžalovaného, že sprostredko
vatelsk~ odměna, kterou A. obdržel, nebyla čistoU' ]Jrovísí, nýbrž byla 
i úplatou za činn<lst ktero,u.A. vyvíjel' při dodávkách piva; bylo proto 
zkoumati a zjistiti, zdali a p.okud dotyčná ·UKlání obžaIocvaných se zakládaií 
1Iil! ]Jr,avdě, aby tak byl získán spolehlivý po'dklad ]Jm pO's.ouzení, zda sml~
vená pmvise A-ava byla přemrštěnou, obchodním zvvklostem neodpovI
dající. Ro'Zsudek uvádí že placen'; zmíněné pro.vls,e mělo za následek, že 
Z. dodával od:běratelťJ~ svým pivo nntně za vyššr cenu, než byla úř,eclně 

• 



stanovena. Patrně má r'Dzsudek na mysli nanzení ze dn.e 7. března 
čís. 123 sb. z. a n.; nařízení to bylo vyhlášeno dne 12. března 1919, 
případné překročení cen těch před tímto dnem nemůže vůbec pa 
váhu. Obžalovan~T se hájil tvrzením, že naří?ení to neobsahuje 
o pivechc.xp ortní-th,....a--:te-v-mhrbyTCVdhmhu-P1lCÍrYhno;· jakácellapIaH 
piva tato, až teprve později bylo ministerstvem zásobo,vání rozhodnuto, že 
Jest !Jl.v~ exportní prodávfl!h za ceny v nařízení tom stailO'vené pro piva' 
obycelna a že on pak ceny piva snížil tak, že hostinský mohl 
zachovávaje stanovené ceny prodejní 10-15 Kč, při prodeji v 
místno'sti dokcnce 30-35 Kč na 1 hl. Obhajování to není bez významu 
otázku subjektivního zavinění, bylo proto na soudu nalézacfm, aby se 
obíral a' po' případě vhodné důkazy provedl. U Mořice A-a shledává 
sudek pletichy v tom, že sp-rostředkoval Z-ovl dodávku piva, 
k tornu živnostenského oprávnění, že bral za to velmi' značnou provisi 
aby docílil dodávání piva Z-ovi vyhovuiicí, dával osobám v pivovaru 
městnaným úplatky. Ohledně nedostatku živnostenského oprávnění a 
vi~e, j.aImž i jej! výše stačí poukázati k tomu, co shora již uvedeno-. 
mena v posledmm směru jest pro po·s.ouzení přiměřenosti dů!ežito ;oKI)"IUn",,, 
zdaIr činnost A-ova byla vskutku taká, jak tvrdí, a zda-li s hOSPIJd,ířskél10 
stanoviska byla potř.ebnou a odpovídala zvyklostem a daným nnmi'r{"" 
Nelze se proto i zde -obejíti hez n<lJvrženého důkazu znaleckého, 
bezpečně dojíti k úsudku, že· obnosy jím přijaté nejsou v žádném Domi,rn 
k jeho námaze. Také ohledně platů, jež A. konal různým v pivovaru 
městna'ným osobám, jest nutno ziistiti, pokud pIa ty vzhledem ku z,""lcln"' 

stem v obchodu pivem isou obvyk'lými a běžnými, aby takto 
spolehlivý podklad pro výrok, ze jednání jeho vybočovalo z ·mezí I<HlIH'IlCI.:, 
a reelního obchodování. Uvedené vady týkaj.í Se vesměs O~~l~'~~,tbj:~~~~j: 
n}'ch a pro správné po'souzenÍ věci jak Po stránce objektivní 
rozhodných. 

Čís. 986. 

Omezení osobní svobOdY, jež bylo pouze prostředkem k spácháni 
čin.u dle § 98 tr. zák., nelze pmlřaditi skutkové podstatě zločinn dle 'll 
tr, zák. .. 

, SpOlupachatelem zločinu dle ,§ 98 tr. zák. jest i ten, kdo byl v 
umyslu při pácháui násUí přítomen, třebas nevykonal sám násilného cmu, 
leč že dal výslovně nebo mlčky nepochybně na jevo že se s podnikem 
nesloložňuje. '. 

(Rozh. ze dne 4. lis,tolpadu 1922, Kr II 226/22.) 

Ne j v y šš í S"Ů U d jako soud zrušovací vyhověl p.o ústním 
zmateční stížnosti obiía,lovaného do rozsudkn zemského sondu v ~ ___ .x 

ze dne 23. února 1922, jímž byl stěžovatel- uznán vinným zločinem veřej
ného násHi dle Šl§- 93 a 98 a) tr. zák., po-tud, že napadený rozs'wdek zřušil 
a uznal obžalovaného vinným pouze zločinem dle § 98 tr. zák., jehož se 
dopustil tím, že 2. září 1921 Konrá'da N-a, nad kterým mu dle zákona '. 
nepříslušela a v němž alni zločince 'seznati aniž ho dů'vod'ně za xl,~~I'_"""h 
nebo nebezpečného člověka pokládati nemčl příčiny, přes hodinu zndriel:' 

481 

" 'x příležitosti tímt-o činem na Konrádu N-ovi skutečněnásUí Vy: 
a pn t~~~ ho ke konání, to. jest k odvoláni výpovědi dělníků a zpět,:zet; 
konal:, donutl'l' zmateční stížnosti státního zastupitelství do tehoz .. h do prace . , , vo 3 t - o 
llc )kud Hm byli ostatní obžalovaní dle ''u 259 C1S. r. _r. spr x.-

.' . zgloby 'pro ~"[oČin dLe §§ 93 a 98.,). tr. zák., pak vyhovel, zrusll 
stemd . rozsudek a vrátil v tomto r·ozsahu věc nalézacímu soudu, by Jl napa eny 
znovu projednal a rozhodl. 

D ů vo d y: 

• OduvoC:něua jest ,tížnost obž.alovan~ho, p'ok!,d dle čils-. 10,f ;81 tr. ~. 
VI ,. ~ obžalovan{r měl bytt uznan vmnym pouze z10cln..,lTI Vydl-

u·platnule, ze, "k Z "T' 
. i nlko-li vedl.e toh'Ú ještě také zlednem " 93 tr. za. e ZllS cn; rozsll~ 

ra~ 'ých vychází na jevo, že ohžal-ovanému šlo o·. t'Ú, hy na tovarn~o:,' 
d~~~i vynutil jisté plněni, a že jak.o prostř~d'ků k dosažení tohoto uceJ~ 
N"l . dnak lysickéh(} násilí omezemm o'sobm sV'obody N-ovy, JCdn~k psy 
~~:ek~ho násilí. Poněvadž hlavní trestn.~ činnost záleží v~o~ucova.m dru; 
h 'h k jistému rozhodnutí vůle, není přlpu'stno, by v,edlelsl cmnosti, kt,el e 
's~uo pouhýmiproslředky k dosažení zamýšlen~!,o ,:-ýsledku, by!y, uznan~ 
I mostatné zl-očiny. Nelze prote' v tomto pnpade v omezovam osobm 

. za sa t d k k d'" ť ovať sbí svobody, které sloužilo pouze za pro-s ře e vy uam, spa r 1 -

h8iící se či'n ,~ 93 tr. zák. ,. ". 't 
Po věcné stránce (čís. 9 a) '§ 281 tr. ř,) právem ."ytyka shzn~st sta -

n,llo zast'U'pitelství rozsu:dku, 1:e ,:esprávně yYložrl, pOJ~m sp.~lu~~cha~ 
telstvL Vycházel-li násilny p·odmk delmctva z usnes.en:.sch~z~.' P~l mz byh 

.. hni obžalovaní přítomni súčastnIli-1i se nad to vs!Chm cmne p'odl11ku 
VSiC, , v -I . . k . h dO - ., a dele 
na dvo·ře továrny a dokonce v cele de mctva .Ja .o. le .0 .. lIvermCl • ~ 

c ·ti I}ak nezáleží na tom, 'VykonaU-li konkretm nrusllne cmy samI, osobn_~, 
;:a:Čí, že věd(}mě při společném činu ;".polu~ůs~bili, b~! j ,ien P.ou~oU' PTl
t.omncstí při něm, tím spíš·e, napomahah-h pn obkhcem tovarnlk~ N-a 

. a jeho ohrožování. Pouze ty, kdo.ž. ~ýs!ovně ,mb mlč~y :,te.p'ochybn: ,dal! 
" na ie:vo, že. se s 'podnikem nestDto;znun, ze. s· nIm n~m~J}' mceh~, spolecneho, 

bylo by lze zbaviti zodpovědnosh. Ostatm ZOdpOVldaJl_ dle ~asad ~ ~1l01u-
pa~hatelstvÍ za výs,ledek společné činno-sti všech a meh byŤl uznam vm
nými zločinem § 98 a), b) tr. zák. 

Čís. 987. 

Předraž'Úvání (zákon ze d"e 17. řijna 1919, čís, 568 sb. z. a, n.). , 
Řetězový obchod muže býti spáchán též <láním věci na mlsto placent 

hotovými. . . 
Výměna zboží za zboží sama o sobě není j.eště pletichamI. 
Předmětem jenž již prošel cestou sPJ;ávné distribuce, není zaiíázáno , ~ .. '. 

jinak nezávadné soukromé obchodovam, . 

{Ro,zh. ze dne 6:'Ústop~du 1922, Kr II 727/21.) 

Ne j v y Š š í s o w d jako soud zrušovací zavrhl po ús,tn~m líčeni zm~~ 
teční stíŽtlost státníhozas,upitelství do mzsudku hchev·mho soudu pn 
krajském soudě v Novém Jičíně ze dne 13. května 1921, pokud jim byl 

Trestnl rozhodnutI. IV. """"""=-",".~",,, ~ 
~:~.earykD!/ ,~,. 

»<'/J. -1(..~7.,.·" 
'" [ .;J:.'~;;r\l -'-":-' <./:!? ~ '- ;" "- I 



obžalovaný l"rantišek R. Sproštěn dle § 259 čís. 3 tr. ř. z 
přečin řetězového obchodu a uved'l v tomto směru 

v důvodech: 

NalézacL-WH4-ZjEHuje;~~ie~-05zalOvit-n~ý 1(. donesl dva'kráte 
který dostal v závo.dech ve V. za různé Iládní. Jo.selu' M-ovi a 
dal asi 6 litrů na svůj dluh 128 K, sprošťuje však obža].ovaného z 
pm přečin řetězového obchodu v úvaze, že nebylo úmyslem 
aby při tom vydělal, nýbrž a,by Se zbavil dluhu, tím vŠ'ak že se 
mezi výrobce a spotřebitele. Neodůvo·dněna jest zmateční sHžnost 
ného obžalobce potud, pokud napadá tento vÝrok z důvodu čis. 9 
tr. ř. jako právně myln!ý. Přisvědčiti je jí arci v základních pn,missá 
které fo'rmuluje generální prokuratura v jádru věci taUo: Ke 
podstatě řetězového o'bchodu nevyhledává se vůbec výdělečného 
úmyslu pachatelova. Z nedostatku tak'Ovéhoto úmyslu nelze ~však 
vati, že se obžalov.aný nevsunul mezi výrobce a spotřebitde. 
váním roz'umí se úplatné nabývání věci za účelem úplatného zcizení,; 
nÝm nabÝváním je také výměna (směna), úplatným zcizováním pak 
dání věci na místě placení hotOvÝmi (datio in solu'Íum). Tím není 
ještě pro tento případ dolíčena skutko'vá podstatta řetězového obch 
jetž předp'Okládá dálehos'P'odářskou zbytečnost konkretní obchodnické 
nOtst; Pro spotřebitele, t. j. přeiímání již obstaranychohchodnických 
(v nákupu) nebo Prodlužování řady činitelů nezbytných pro pře,vOd 
na spotřebitele <v prodejÍ'). Tato náležitost zůstala nedolíčena a Zfflat,,,, 
stížnosti neuplatňována. Že Josef M. k'Oupi;l a obžalo'v.wný Yrantišek R. 
vědomě prodal {in 'Solutultn dal) petrOlej do d a I š í h o ob ch o d ll, 
tvrdila ani obžal'Oba ani nevyšlo v řízení průvodním na jevo, ani 
rozsudek, ani netvrdí zmateční stížnost, jež též v tom ohled'u p'o 
formelni nevytýká ·a nemuže vytýkati zjištěním rozsudkovým 
úplnosti. Zmalteční stÍ'žnoslbroií toliko proti tomu, že datio in SOlUtlJn 
samo o sobě VYlUČUje řetězový Oobchod. V tom má pravdu, Jak 
již naznačeno, ale bez zjištění naznačenéhn Oobsahu nemůže dojljti 
cíle, zvláště když cesta, naznačená v pOos,lední větě § 288 čís. 3 tr. ř., 
ňUje sice nabytí skutkovÝch zjištění z dal1ého materiálu skl1tkového 

~ průvodníh'O, nedovoluie však rozšiřovati jej o skutkové okolnosti 
ve "t'Olici prvé nikým netvrzené. Tvrzení, že p'etrolej prodán do dalšítlo 
obchodu', neSPočívá již v tom, že obžaloba Označila M-a za OIlCh'l'dr 
M. je také vedle toho mlníkem a obecním představeným v obci, 
v době kritické bYla nouze 'O petrolej; uváží-li Se nepatrné 
petroleje, O' které tu jde, sta>ČfCÍ kryti osobní potřebu rodiny na krMký jen 
čas, je zřejmo, že neplyne již samo s·ebou z obchodnického povolání m~~~,", 
že petrolej kupoval (jnso.Jutum přijímal) <10 svého. obchodu. Než aní o. 
kUlmí stránce tohoto obchodu obžalova,ného R-a petmlejem ne!'ze říci, > 
že byla vadnou a že se 'Obžalovaný zbytečně VSunul do pře'ch'Odu zboží 
z VÝroby do spotřeby. Cínnos! ta je vadnou, kdYžpachatelodehere 
z r'uky toho (na př. detailisty), 'V jehož rukJou je už přímo přístup'110 
třebiteli. Toho tu však nebylo. ZástUPce generální prokllratury 
při zrušo,vaCÍm lí,če.ní, že obžalovaný 1(. u'Čini'l petrolej, který v držeuí 
závodú ve V. ·byl Hž přímo v rukou spotřebitele, znova předmětčm oh

e 

. .. ..- . s 'ltřebitelových, pa~ byla jeho 
"I-Ii však petrOlej ten ,liZ ~ rukoune~ůžebýti vázán ve,: s; p~Jne-

.". BY.d 'ha uz" ,bo'l1če'l1a. Spotrebltel '" se sta 'ti· znOV2J predmet. em . -a· .. .., čc muze .• b 
.i ". i kd;ž jí nepotřdebUj~d~~~y~~:toVobChOd byl ~ávadným Ó~~af;::~ý ~''', , teprve teh y, ... hO' ře'+ě,,",ove povaze, _ / 

" _a _ bylo-by lze mluvIt! o Je " ~ ~'- v proto že petrolei ne-
. . vním nabyvatelem petro,lele pr:ve

hú 
mohl prodati konsu-' 

R. byl tedy t' dě a nevzal ho z ruky toho, k~tně za svou zvláštní čm
koupil v g~c ~oředPokladu rozsu~u nabyl I;to

t 
o~'- tady zřejmě nepřich~zejí 

mento,Vl. e za náčiní od závodu ve V., jeZ ~ ~~. o.bchodníci jím. Obzalo: 
nos

t
, uplatou jako spotřebitelé petroleje, am

b 
j~ du mohl však nezávadue 

v ú,:ahu s~n~l jen petrolej ten pr?dat; d~oOp~p~'dě'na splátku svého. dlúhu. vany n~ ... "nému ,konsumentovl, v om 
přepustItI jel jl 

Čis, 988. 

~ -'. 1919 čis 568 sb. z. a n.). ředražování (zákon ze d~e li'n~~~a záko~a n~spadá odstn!Jné,. jež si 
P d skutkovou podstatu hchev , bytu hy10 pouze docasne. 
Po • b tu vymínil, třebas postoupem . 

odStUPl tel Y . _ 421 ) 
(Rozh. ze dne 6. listo-padu 1922, K:r II /5 I . 

d "ovací zavrhl po ústním líčeni zm,:: 
" š š í .s o II d jako S?u zr~s . <1ku IicheV'mho snudu ptl ,,~ e jt:" Yost státuíh'O zastupltelst'Vl do rozsu 1921 jímž byl obžalovaný 

tecUl s lzn d Brně ze dne 5. srpna '" d " 'ní podle 
mském trestním sou u v" 'b-aloby pro přečin pre razova ze . § 259 "ís 3 tr r z tO z " 

sproštěn dl~ • C d' 7 'říi~a 1919, čís. 568 sb. z. a n. § 8 čís. 3 zakona ze ne . 

Důvc>dy: 

'" ' k tím že obžalovaný Jakub ' d odůvO'dnrJ 'OSVObOVU'llCI. vy to> • '~u 50 K měsíčně, kte-Lichevm sou t d ou jím do pronaj, d' ch K "ádal za 'Obchodní míst?:os , ,an I rl a že dalších jím P?ža~vany " 
. z "m iako naleJnne P a I , ." ikoli nájemnym, coz ~~~6° KP~n~z p:í~ad(i 1500 K b,:lo !Oiik~stO'~~~ťe~~:'j<l~; necht~\ docela, od-

,; t ho že obžalovany mIS n , " bValovaný tímto, pemzem 7svI.~~ ~ý~rž' ji toliko dal do pod~áj~U' ~ z~á~o~a o ochra<1ě náje~nnÍkťt 
s ~~jlb';'ti odškodněn toliko za ~o, ze Ystn~st 'onu požadoval na,zpe! pm 

~~m?h! Vyk~~!~J~il:tí~~~~t a:tá~:íh~ z~lStuPitedl~~~nl~ž~o~~~~~~v:J~~1a~~ 
SVOl! zenu. '. ", 9 ) § Z81 tr. r., napa a ". t', nelze 
d' . d . zmatečnosti dle CIS. a , , 'mntí prázd'ne mlstnOS!, '.', uv~ ~ ati že, kdyžtě šlo o pou~~ pr?fa\ko odškodnění za zak?n.rtý, 
se ,0 ..z ' . sna,d přímo, SIOUZltl m~ a ] '. s atřova!i nic jmeho, 
v uplate: byj '" , následek pronajmnÍ1, prece l,~n P

d 
tavce § 8zákolla 

~~~at~:st:áj~~~~h~, tedy úpla"t" ve "Se~y~~~a~~v§, ~ ~á~ona o vál.. lich~ě 
o vál lichvě, jest neodu:;~d,n".~a. n~rí(Iiclto se obžalovanému za vmu, ~~ 
t " V návrhu na spesne tlze b h dní místnost 4050 K za prv 
u nem. r 11 prázdnou oc o . . a v odporu 

dával sobě poskytnou!'z, h ten je však uměle ustro~en, J,s . k od. 
mě,stc jako podna)emne. Nav,; 1 'toliko 50 K za mlstnost J.a 'OOP . 

. dl ' nichž žádal 'Ob za ovaltlY 'k dstnpné ]JO EmIlu -OVl. ~~j~~~~' a;ak 4000 K, ~ó Pří~a~ě 150~z~~~1~ b~fže vykládati, ježto k.až-
Význam slova »odstupne« netre· a v r 31 

• 



dém~u jest povčdomo, co slovo ono i'~ 
vzda Se Iwrčitého nároku b . ~ znamena, totIZ odměnu za y 

h' b ne o pIava poskytn .. , ze 
nec ~ yt, v tomto, Případě o,bchod~í míst e Jmem~ jistou 
ro;r,:~ !:'ytu. To, co požad'Ovwl obžalovan' nost" kt€:~ v zák'Oně 
meslCne, nelze zahrnouti v pojem ~', ~ mImo vYse uvedených 
značeno jako odstupné. Okol.. n~Jemne_~, ježtoto bylo VtsloYn'ěc'n 
OP:oti pronafímate1i definitivn/~s_t;,-z; .. ~f'Gw.ovaJlý-nevzdal· se 
pozadovanou 'Odměnu povah ze PTIl,a ·a Jen do pOdnájmu 
pOžadováno také za d'Očas ,y ~d:tupneho, poněvadž odstupné' llei:bav, 
případě trvání POdnájemn'h

ne ° s _oupení mlstnosti, zvláště 
Ji.šuje výslovně nájemné ~~š~f~eruneby~o předem omezeno. 
nutí práv nájemních nebo . '"ou J~nou uplatu, jež se dává za . 
z,: dne 8. dubna 1920 čís ~7:n~emnlch. V:odstavci dru'hém '§ 14 
vez,:na js,ou veškerá' prá~ní i:d' ~z' .. a ;ť V:Y's!olV'ně' jest stano,veno: 
s()be nebo někomu jinému v' nan~, erYml dosavadní nájemník 
byt!, nebo v souvislosti s ~eco pObs ytov~tl'nebo slibovati za p,n'sIn","": 
vati nebo slibo'vali m I' mIm" ~e o kteryml pronaÍÍma"el 

'o naJemn' ť za to, že pronajímá byt P kl" , e~o e ne'bo někomu 
Jednán" stanovil na ně 'zv~š;~; za~nodaroe, chtěje postihnouti "",o,'á, 
že těch časů nebylo posta' 1 sa~ CI tr,esmÍ" plyne z tohe> ' 
jednání a že tedy braní -od;ano ,o zakonny 'p~dklad stihatelnosti la.cn""f'''1 
o válečné lichvě. Zmíněná ~~~~hl04 ne!kze pe>draditi pod předpis § 8 
sb. z a n v,',;; za ona ze dne 8 duhn 1920 --.; ., zapOvezena pravní jednán' . dl § ',' a, CIS. 
~Ikoh SOudně, nýbrž politick, ," 1 .JSou, e '29 tehož zákona 
h~eJÍlí .. ÚŤ,ad, tímto úřadem, a~~/:::~.snI sP1av?u. a tam, kde je stát-ni 
nych .lmYch administrativních řed?l1 vy ,ra,;'ujo - Jako se děje v 
sankCI ,trestu politickým úřade,;: ukf~ec~ha zak~~ec~, obsahujících 
pro Př.IPfI'd, že by cVI'n v ,. 14 a van o - pnslusnost trestu'l,o.h 
h' " 'zapOvezen ' kl' ' , va u jed'nam :soudně trestnéhO'. y za adal spolu skutkovou 

Čis. 989. 

Předražování {Zákon ze d 17 v,> 
V ~om, že někdo, nemaje ~~no~t~~na ,1919, čis. 5~8 sb. z. a lL). 

dOby/ce chovné za účelem zámě Skeh() vpovolem, kupuje pro řezníka 
vati řetězový ohchod. ny za d()bytce, jatečné. nelze ještě SI'patro. 

(Ro·zh. ze dne 7. listopadu 1922, Kr I 387/22.) 

Nejvyš -- d d' , SI S o u jako soud zrnš()va' I. ~ 
ka~I z~atečnf stížnosti obžalovaný~h d Cl v~lovel v n,eveřejném zase-

()zto hchevního' so,udu v Praze d o rozsu II zemskeho trestního ja 
;gr.at':.l,é uznáni vinnými pjieČine;~len.§. li' v!ed~a :922, kterým byli ste~ 
~, CIS. Sť?8 sb. z. a n., zru'šil naad~n '. ~[~. zakona ~~, dnve 17. října 

souldu, by JI znovu prOjednal a ro'zhOdl. y rOzsudek a vratu vee prvému 

DŮVOdy: 

Nalézací sou.d zjišťUje že obžalovan' . "" 
k obchodování dobvtkem' že t. P 1 n~melI Zlv'l1ostenského oprávnění 

. , ro mce -Ova v Ch. nabízela obžalovanému 
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dvouletého býčka cho,vného ke koupi, že B. ()dmitl, ale slíbil P·ové, 
opatří jiného kupce; že pak .oba obž,wlQlvaní. přišli k P-ové kupovati 

C-.a, že se však s ní- nedohodli a odešli; na cestě z vesnice 
rozmyslil a poslal B-a, aby býčka pro nčho koupil; že pak 

':že ")ť'.ln ":žu 'd'''o',s't',,! od C-á závdavek 20 K n.a. koupi bj,čka, ujedual s P-ovou 
14 K ~a 1 kg žlvé váhy a dostal od P-ové odměnu 30 K a od C-a 
že oba obžalovaní věděli, že šlo, o býčka k chovu, jehož C. zamýšlel 

řezníku Š-ovi z V., který mu byl řekl, že potřebUje b}'ka 
že jej promění za těžkého býka nou žír; že býka od P-ové z Ch. 

odvedl svědek Vojtěch P. za odměnu 50 I\. V rozhodovacích 
clÍ!vo,dE ch jest dále na jednom místě uvedeno', že C. za tenlo obchod do

od onoho ,s-a lOO K, na jiném mí:srě že C. prodal prostřednictvím 
za 5782 Kč býčka, ,,"oupeného za 5882 K. K'onečně zmiňují se rozllo

důvody o obhajobě C-ové, že z těchto 100 K musil hraditi výlohy 
DO-V02'U clo Ch. a' polovičku 50 K že dal P-ovi za odvedení býčka z Ch, 

L., jakož i {} seznání P-ově, že odevzdal dobytčí pas, zněiící na jméno 
ve V. řezníku, který si pro býčka k C-ovi přii~1. Konečně se v důvo
, podotýká, že se n~podařilo soudit přezkoumati pravdivost udání C-a 

. směru, t. j. patrně po,tud, zda býčka skutečně koupil a odebr"l 
řezník Š. a 00 tent-o pak s býkem dělail. Nalézad soud odvodil 
zjištění závěr, že s·e oba obžalovaní (C. na vlastní účet, B. jako 

\~nndiredlkovaten vmísili doce1a neužitečně a hez potřeby do přechodu 
o(chovruého býka) od 'pěstitele k temu, kd()ž potřeboval býka k chovu, 

;'f."Nkn 'Te snaz'e, by nabyli překupnického zisku, přispívajice takto ku zdra
býka o neodůvodněu'ý zisk, auzual {l'ba obžalCYvané vinnými pře

<""P~ řetězového obchodu dle § 11 čís. 4 zákona o. válečné lichvě. Právem 
.nón."rnií· stížnosti odsuzujícímu výroku z důvodu čís. 9 lit. a) ~. 281 tr. ř. 
náirrritkoll, že režie Josefa Š-a nebyla by bývala menší, kdyby hyl obstaral 
práce, stěžova~eli ,obstarané, toliž nákup býčka a převedeni bo z Ch. do 
L. sám a nebo svým zřízencem .(stížnc;st C-a), pokud se týče že nepatrný 
výdělek spojený s použitím s-prostředkovatele bývá často laciněj'ší než 

' .. '11sohní intervence (stížnost B-a). Zákaz řetězovébo, obe·hodučeli prott zby-
re,onemu zdražování neho zdržování předmětu potřeby, jaké nastá'Vá tím, 

počet činitelů, 'PTO<. přechod zboží z výroby do s.potřeby hospodářsky 
nutných a účelných, rozmnožuje se pachatelem samým a nebo' za vědo
mého j'ehl) spolupůsobení ° další zbytečný mezičlánek. Zda' vsunuvší se 
mezičlán'ek, jímž může býti buď pachatel sám aneb osoba, jíž pachatel 
vědomě napomáhá, by! zbytečnýmčUi nlc, nelze po'suzovati s hlediska 
živnostenského řádu a oprávněn,ých jím živnostníků, nýbrž jen s hlediska 
spotřebitelstva, zákonem chráněného. Nezáleží proto na 'oko;lnosti, nalé
zacím so'uldem zdúrazňovmné, ž'e obžalovaní neměli žiVllostenskéh.n opráv
nění k obchodování do'bytkem. Rozhodným je pouze, zda zásobová'tlIÍ spo
třebitelstva tím kterým pře dmětem potřeby bylo by :S'e dálo rychleji nebo 
laciněji bez vsunuti se pachatele. Nelze tedy mluviti o zbytečnosti vsu
nutí se pachatelova tam, kde činnost určitéh() druhu, kterou by mohl obsta
raH p'ouze jeden činitel hc.sť,~dář'Si{ý, je rozdělena mezi více činitelů, pakli 
j'en tímte rozdělením nebyla prodloužen"; nutná nebo účelná doba pro 
přechDd zboží z výroby do s'Potřeby a pakll tím nebyl zvýšen celko'"ý 
součet výloh, nákladů, (ldměn a zisků s takovým převodem nutně n.eb 
účelně spOjených. V tomto případě nelze p o vše ch n ěuznati za ne-
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účelné, kUPuJe-li řezn'k d ' 
které se dá ihned an~ oby!;-e chovné za účelem zámť 
s~~!ek chovných dObyt~~t po ztru upotřebiti jako dobytče n~ t z:! , 
pncmou, že zemědělec sPj,a vyso"ke ceny takového dobytt ccne, 
chovné n -~,-- - se. sn1LlJ...l--Za---ll-i-iv~~h ,_ "a a ZIr nebo na p 'Vk Sb 1 tell jHt ua sr .. 
k chovu vhodnější Jest ,~raz u,, dostane-li výměnou d b arsl 
~-a, řezník Š" co do Pře~~~~ u'Vazo~ati o tom, byl-li Udá~li~t,ek 
fl zbytečným, Dlužno dále Př~l~~~y~ete, c~oyného mezičlánk!m°

rlh

",'-
euy aSI 10 hodm, kdežto z ze 1 udam C-a, že Ch, jsou 

proto u'Var.tovati též t L JSOU do V, jen třl až čt " h od V, 
Š-a následkem č' o, om" zda 100 1(, o které se z "YIl _ ?dmy, 
cetly či Přiměřen~n~o;l~h~~alo,~~n'dý~h, bYlo zbytečn;~S1~av;:ek~pni 
za ce'Stu z L do Ch ' na, a um a výdělkům kt " mm 
Š,ov' Dl ' , a za odvedení býčk Ch ' el e by bylo 
do LL (',uzno konečně přihlížeti k udá ~ é- ',do L přiznati salno,tnÉ'~ 
POUk~Z;j: ~e~;;;:~ ~ter~ byl bÝček odv:lden i ~~ $cÍoSlL' přiše: pro 
Pl' dl' , ze prechod předm-tu ' , " coz PO 

o ouzen nebyl, Naléza ' e, potreby, o který ide ' 
POjmu řetězového obc Cl, sOU,d pouzil tudíž zákona ne' " an~ 
ko'v,é p~d~tatě z povše~~~~h~~" ze rd!adll ,činost obžalova~~~~v~:'t 
O?! avnem k obchodován' d b uvo u, ze obzalovaní neměli e o 
Pf1m~, pěstiteli, k němuž lS O ytk_e~ a že býk měl býti 
zda cmilost obžalovany' he konecne dostal, Soud měl té' Z.KOutrlati činí'!el c nenahradila" t _ ,,, z , ,e a n~zmenšila nákladu toh "ca s eene cmnost jiného 
a Vtylloh ob,z:,lovaných a lmnečně ato

d 
o castk~,rovnající se součtu: ra'()nÉ:h, 

va e slva ucelným " , ' z a nebyl mdným ' bytčete odběratel c_~nstelem ale,opoň při přechodu 'tf;~~zasobov~ní 
n'apadený rozsudek zruš~ro d?!lc~ný zma!ek čís, 9 lit. a) § ~~1~ne~o 
dech ~matečností, ve stíž~O~~1Z h y:o p~trebí uvažovati o další rh r. 
a ,v dwvo<lech prvé stolice ,ec ~platnovaných, Poněvadž • c 
nem použit' Ok neJsou zJIštěny ony k t v v"'ULU<U 

j'eště rozh;d~~u~fa měli by býti základem 1'(}Zh~d~u~tin~sli, které ,při 
~:~~:~í~ ;fu~~~'i:~~e {i~~I~čS~:;~~ier~~, ~~~~~~a~~~~f: PH~~~~~1 
n~~~~~í~~~~~u~~ekk nzrouš;lll již' v :a;~dáun/~~:ř~j~~~nímv' stl'bžnlosteme 
z' , vemu proJed ' , ' ec y a 
ejmena uvažovat' na'll1 a rozhodnutí Vo. čí koupil-li ho již 1 :: dtom, od~~raHi obža~ovanÝ C P~l, ~~mž, soudu b~de 

si obžalovaný B ~~edoem za' ~oelem dalšího zcizení' '\'seyczakJen pro S-a 

j
'ak . m za Jakým " I lS em) a 

o sprostředloovatel nap'om'h I uce em kupuie býčka C' , aa, , ,,~~zR 

Čís. 990. 

Předražování '(Zákon z d1J ". 
Ustarrovení § ll" e.' e 17. rljna I'H9, čís. 568 sb. z a n) 

ClS. 4 hch z'k §. • •• 
cena, 'fa niž zboží zcizen ' : a. a 7 téhož zák. nelze " . . dal vyrobce ob . o, taz nebo dokonce ni·" _ . POUZltr, byla-I! 

, . meZ1V se na výrobní n' kl d ZSl, ~ez za Jakou by je bvl a a y a m1rný zisk. '-

{Razh, ze dne 7, listopadu 1922, K:r I 905/22.) 

vy Š Š ~ s o li d jako SQu'd zrušovací vyh-ověl v neveřejném za
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
ualézaclho iichevnrho soudu v Praze ze dne 15, května 1922, jímž 

uznún vinným pr-ečinem dle § 11 čÍ1s .. 4 zákona- ze dne 
1919, čís. 568 sb, z. " ,n., a přečinem, dle § 7 čís, 3 téhož zákona, 

napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, hy ji znOVU pro-

a .rozhodL 
Důvody: 

G válečné lichvě čelí vlivu mimořádných poměru, válkou Vy
na zásobování obyvatelstva předměty potřebY, a směřuje ze· 

k tomu, by zásobování obyvatelstva nebylo rušeno aITr snahou vý
aJ překuP1l'íků dodliti co největšího, třebas hospodářsky lleodůvod

úsku, ani nekalými reidYI které - jsouce cizí řádnemu;- svého 
rychlého a levného zásohování spotřebi/elstva dbalého obchodo-

_dávajÍ těžiti osobám při řádném přechodu zboO'ží z výroby do spo
naprosto zbytečným, Konečným účelem zákona o válečné lichvě je 
abY zboží dostalo se bez zbytečnéhO' pr'odlužování přechodu do 
spotřebitelŮ za ceny, jejichž vý'še je podmíněna výhradně p~měrY 

a poměry řádného obchodu, Nepříčí se proto zákonu o válečné 
činnost určité osoby a nelze mlulViH ani o zřejmé přemrštěností 

dotyčnou osoboU' požadované, jestliže přes její zisk cena jÍ požado
zminěné v.ýše nepřekročuje, ani o zbytečném, s hlediska spotřebi

neU'žiteón"ém a škodlivém vsumrtí se, jestliže zcizila zboží přímo s·po-
fřelbit<'U ceny, které _ třebas nenakoupila - přece nejsou vyšší ne'ž 

by se byla utvořila při řádném přechodu zboží nezatíženého 
'naLdn1ěrnýtr ziskem výrob.c~stanovení §, 7, jakož i ustsmovení § 11 čís, -1 

o válečné lichvě nema tudíž místa obzvláště tehdy, když cena. 
li,iž zhoží zcizeno, byla nižší, nei za jakou by je byl dal. výrobce, obme

se na výrobní náklady a mírný zisk. Ro'zpětí, které je v ta'kových 
;.pl:lP'lOE ch mezi nabývadmi náklady pacbatelovými II jeho cenou prodejní, 

,,,"he'" zjevů hospodářského života, jejiž působivosti zákon čelí, 
';;.Il1ýllfž jest výsledkem toho, že ona osoba opatřila si zboží pod wavou 

;(.;.cerlOU, na jejíž zachování jest ochrana spotřebitelstva' 'omezena, namnoze 
si ji opatřil a bez úplaty, nebo za úplatu nepřiměřecrrě nízkou trestným 

na výrobci, neb jiném držiteli zboží spáchaným nebo súčastněním 
na takovém činu. Právem vytýká proto stížnost obžalo'vamého z důvodu 

9 Jit a) § 281 tr. ř, rozsudku, že nep'nhlíží k zna.Jcovu posudku, <vč 
něho' vyplývá, že stěžovatel prodal pod tržními, správně všeobecnými 

c,~'~~;~~~.V~~Ýl~še~~h.ěŽ'llýCh, obvyklých, tržních cen byla by ovšem sama> o sobě 
b ježto na ni často pÍlsohí též složky, zákonem stihané, zej-
ména snaha nedostatečné liabídky,abydocíl1la na zcela ueukojitelné po
.ptávce i cen nepřiměřených a nadměrného zisku, Než inalec nemluví 
o takových cet1kh, nýbrž o cenách, které byly dodržovány všemi oce
lárnami republiky. V prodejních.cenách výrobků sluš{ však sp.atřovati 
výraz skutečné, pokud se týče hospodářskY odůvodněné ceny, nenHi tu 
poukazů, že výrobce v nich uplatňUje nadměrný zisk Za lohoto před
pokladu a za da,lšího předpokladu, že cel\y znalcem uve;clené Za! rychlo
skružnou ocel vztahují se ke druhům ocele, stéžovatelem prodaným, byly 
by ceny, za které stěžovatel dle zjištění prvé stolice koupil a pr'o,dal, nižší 
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n~ž :eny ho;s,podářsky odúvodněn' , 
b1tdum. K tomu že t"" - e, za ktere ocel se měla· d· 't . ce. . ' s ezovatel koupÍ'!. d o, ah 

vllvC,", poukaZUje ostatně též -oko II " a" pro al pod pravou 
stezovatelova obchodován' . I fst, ,ze slo při oceli, jež bvla' 

J~e~ou'bl závěr nalézacího l~O~d~ceie Vs}t':~bCi PoJdina liu. f ; Kladně 
1C1m z oží . ' ezovatel bYl 

statnen.- p d' . 

~~i~Pi1~ Ocel za ú6ele;:: s~r~~~~ání L. a není zjištěno 
,enl ve stavu nezpracované Nve .. své, továrně, Čl z~ 

:spravně jednak co. d . m alezac1 soud pOužiJ 
p , ' 'O POjmu zřejmé v v v 

~'souzeUl c'en' stěžovatelem v PI~emrstenosti ceny 
n~k~adů, jednak co do po'm P3z~dov~nych Výhradně z j~ho CH"z('je 

z~~:eru o neužitečnosti aj z~ .re~ezov.eho obchodu, neurvažuje D 

,v:se pr"o.dejní ceny stěžovateiot~cnosti d vSunutí ~e stěž,ovatelova 
~okf:~~r~~~o~~~:~~~~h. t. j. Pře~h~d o r~;~~J~Ž~~:I~k;ež~k~;~~~;~~ 

Čís. 991. 

PokUd přísluší "I ,", 
jež jest "," ... z,: ezmcmmu zaměsti13nci d . J1Z ve sluzbe mimo domo rahotní příSPěvek v. 

. <-Rozh. ze dne 7. listopadu 1922, Kr II 665i22..) 

, ~ e J v Y š š í s o u d jako . d " " 
da.n?h zmateční stížnosti obžal~~~né~ru~ovacl vyhověl v neveřejném 
zacl,o soudu v Oparvě ze dne 3 o o mzsu'dkn zemského jakožto, 
~~~nkm zJo.~inem:. pOdvodu die §§. l~.f"~a 2~~22, jí';1Ž byl, s'tě,"ovaJt~l 

e a vratll vec SOudu nalézacímu b t~. zak., zrušil Ha]'auen\, 
, y o ll] znovn jednal a ji ra:,''''.,J 

Důvody: 

Nalézací SOud vychá' .".. : 
~~ahotní příspěvek PTG s~o~ ~~:~~ok~ad~'tžebobžaIOvaný neměl nárok!; 
JIZ proto, že v době () niž 'd a ze u o ylo Pokláda·ti za zaopatřennn 
Emila B-a Tomuto' m' ~ ,J e'l by!.a Ve stá'lém slulžebním pom" 
d:',e 4. I~d~a 1921,' čís. 19~~1 n~f"'. př!svědčiii. Podle služeh~íh~fUI .' .'. 
zr~zencum drahotní Přída~kPT1 ozeneho ke spisům, povolují se ...•. 
lec~é činnosti se nerovná p~i~~~n,:la,stní vděti,pokud příjem z jeji'ch ""n".··. 
OSOOj' vz?!edem k svému stáří e ~sp~n poJ.~Vici příjmů, které b . 
~a~o z~!ll;stnancj čsl. státních dr;~d~~n1 a Jllle p~ipadné kvalifikaci ' 
Š~ě~~~ICll]ho "Za~ěstnance příslUŠí drah;t:'Oh!? by ti POSOuzeno, zda .. 
~" ' kolik C1ll] Jeho úhrnný výd"] k 1 pndavek, musí tedy býti " . 

t~~~Y. by mělo vzhledem ke své~~ st~~í hoto':.o~t~ a :: I:,"turáliích a j:~~ 
dVl' ~ r~~ 3'a,:,éstnanec státnich drah W' vz~ela~lI a Jme případné kvali-

e 1, s OUZ1C1 mimo dům o<lcovský ma'" , azo,r redilelství státníoh drah 
za zaopatřeny a že tak,nve' d"t· ' , ]1.'01 stravu, byt a plat J'est ' . 
pr I" u e I nemají n' k ' , 
i Zř~~c~~a~l SO~d závaznÝm, po-nĚvad'ž tr:.~~nÍus na drahotní přídavek, nenJ 
skutečnost~i o~azky adminIstrativně-právni Je~~d:e PO~lIzuje samostatně 
pod'le 8. 5 1,~ omto případě .Pro dOhu', o kt~ro 1,~OZ zmměné rozhodující 

, za Dna ze dne 31. prosince 1877 č' 3U
} e, nebyly Zjištěny, bylo 

, 1S. r. Z. z roku 1878 napadený 

zrušiti a nalézacímu se-udu naříditi, by znovU c. věci lednal a 

ČiS.992. 

_ --B11Ůúueně- tepr-ve hrozící nouze nemuže trestnému činu~ časově znacne 
předcházejicimu, propíljčiti beztrestnost •. 

V pouhé nabidce náhrady škOdy, pokud se týče v ochotě, škodu na!tra
di!i, nelze spatřovati náhradu ve smyslu § 187 tr. zák. Pachatel nese sám 
nebezpečí nezaviněné náhody nebo cizí vinu, znemožnivší mu náhradu 

. ve smyslu § 187 Ir. zák. 

(Rozh. ze dnle 9. listopadu 1922, Kr I 843121.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl po ú:stním líčení zma" 
teční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudll v PÍzni ze dne 
22. dubna 1921, jimž byli stěžovatelé uznáni vinnými zločinem krádeže 
dle §§ 171, 174 II a) tr. zák. - mimo jiné z těchto 

důvodů:· 

NaJlézací soud neuznal, že se obža!'ovaní dopustili krádeže v takové 
nouÚ, jež by dosahovala stupně trestncst vylučujícího důvodu dle § 2 
lit. g) tr. zák. Zmateční stížnost brojí proti tomuto názoru, opakuJíc 
obšírně znova, celou obhajobu obžalovaných a usilujíc prokázati správnosi 
její a tím opodstatněnost uvedeného omluvného důvodu. Leč nelze jí při
znati úspěchu. Nll'lézací soud vzal výslechem revímika: S-a a hajného R-a 
za prokázáno, že obžalovaný řl. dostal I m" dříví palivového od obec a 
2 m' paře.zového z přídělu a ~emusel míti a také skutečně neměl nouze 
o dřivi palivové, ježto měl na dvoře dřlví dostatek aJ mohl si je zaopatřiti 
zákonným způsobem a nikoli krádeží, K náhledu tomuto dlužno· se plně 
pnklooHi, zvláště když ze samého zodpovídání se obžalova:ného řl-a při 
hlavním přeličení vycházi na jevo, že v době spáchané krádeže měl 1 m" 

. palivo.vého dříví, hodícího se na pečení chleba, a lvdyž obžalovaný sám 
udávaJI, že takovýtO' 1 m' palivového dřivi vystačí tak asi na 5krát k pečení 
chleba. Tyto vlastní údaje obžalovaného vylUČUjí předpoklad neodola
te,lného donuceni ve smyslu § 2 lit. g) tr. zák., jehož. zákonnému pojmu 
odpovídá taková situace nějaké os,aby, ve které tato jen spácháním 
trestného činu zachrániti může Dhrožený právní statek, zde tudíž obža
lovanými tvrzené zásobování chlebem a v důsledku toho živobyti rodiny. 
Melt obžalovaný v době činu po ruce takové množství dřiví, které stačilo 
tak asi na 5krát k 'pečeni chleba, takže o, nějaké neodoLatelné nouzi v dob" 
čiuu, c.o by prárvě pa'dalo na váhu a byl.o trestně závažným, nemůže hýťt 
řeči. Okolnost, že dotyčné' munžství nesta,čHo- snad na celý rok, nemůže 
obžalovaného os,pravedlniti, oebof v bu<1oucnn teprve hrozící n'cuze ne
mů'že- tre-stnému činu, časově značně předcházejícímul, propůjčiti beztrest
nost. Můžet se mluviti o ne·odolatelném donncení jen tenkráte, když je tu 
bezprDstředni nebezpečí pro ohrožený právní statek a když jen' trestným 
jinak činem může býti odvráeenD. Takoyéhoto bezprostředně hrozícího 
nebezp.ečí VŠ'aJk tu nebylo a d'Je zjištění ro-zsu,dku dlužno také za to míti, že 
obžalovaný měl v mezidobi dosti možnosti, by se pokusil přípustným zpu-
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~obem získati si potřebné dalš' d V
" , 

kl";dě ~kolností daného Případ~ n;~v;io N~llezací soud této možnostl na 
;:,uJ vymk dostatečné a přesvědčivé d~CI , dnaoP~k Jl připustil a uvedl 
ym nmmtkam zmate" t" , uvo y. 11m je odňata 'd 9 aj (čís. 9 lit. bJ § 2~f't~ I:nostl s hlediska dúvDdů zmatečn~~/'", 

Be ď d . r. I Cl, 5 
, z uyo nou jest též stížnost . 

VYJuku, JImž odopren by] ob' I ,PDkJ.!d--sG-&Drací pIOti n f za ovaným t t 
I, os J ve, smyslu § 187 tr. zák. Stiž ~es n~s: ~ylučUjící důvod 

mho oznamení, které učiněnlO b I ~ost ,pnp~ustJ, ze obžalovaní do 
1~. prosinc,: 1921, škody nenah7agilr esn} sprav?u ~ ?kresního soud 
tak. Odvlsleho dle jasného zněn' 'k TJm Je pnznam dcbrodiní § 1~7 
noučeno. V pouhé nabídce ll'áhra~;aš:~~ na skutečné ,':,áhradě škody 

a,hradII!, nelze spatřovati 'h d y, poknd se tyce v ochot' 
muž,: ničeho měniti okolno~a !a u ,ve smJ:'slu' § 187 tr. zák. Na e, 
odepre] náhradu přijmouti p' z~ p~~kozeny, pokud se týče jeho 
tr. zák. nese pachatel " oneva:, vzhledem ku přesnému z ,Z',lStllDC' 
znemožnivší mu uáhra~:mN~~bJzpeCI ne~avi'něné náhOdy nebo nem, 
a dobrol' vůli pachatelo":u ~,J:r Yd ať }akehokoliv druhu, zma>řivš~IZI 
Je,ho ,~tala se účinnou ve s~Y'S"U a :~ skodu, přece jen zabraňují 
zaleZl teprve v náhradě 'k d ' V z~, Q[Ia a vedla k jejímu' ' 
vůli, šlmdu nahraditi al! Ob y. k pn?a?ě takovém zůstává při po h' 
-od 'k ,ez s utecne náhrad 'k d u e , mm Ou beztrestnosti Nal' , y s o y, jež je dle 
obžalo'vaní, chtěli-li si ;ab eZ':~I soud poznamenává ostatně v~~t;;:~~vl~la 
měli dosti příležitosti by t::

pe
::I\ b~zt!'es:nost z důvodu § tr 

u starosty neb u soudu by t ~C1l11 I s ,ozemm příslušné ceny za dř' " 
kd:v,koli, převzítL Za tohoto :; o um?~,!III,~ošk~zenému, složenou lVI 
~~ravnym náhled soudu že b avtu vtnecI mu ze by ti zůstaveno .. ""u 0'''. 
JIZ tím' ť I ' ez res ost dle § 187 t 'k b S .' ze o za ovaní nenahradili šl d' d "r; za. yla Vy·IOllčen. 

-OVl. {O Ji o udam kradeže lesnímu on_' •.. ' 

Čís, 993. 

PředražovánÍ (Zákon ze '-. 
Pro skutkovou podstatu ~e .17. ~llna 1919,čI8. 568 sb. z. a n) 

chatel prodával předměty P.;;:t~zoveho obchodili jest Ihosteino ~da 
množstvÍ nepatrném re y ponze příležitostně známy' m' . • a Jen ve 

O~ozh. ze dne 9. listopadu 1922, Kr II 635;21.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako s'oud ' , 
~~at~~ní stížn~sti státního zastnPitel,~%:t~vacI vyhověl PO ústnim 'líčení 
ob ~JSI em ';oude v, Uherském Hradišti z °d~oz~~dl,u ~chevního soudu při 

, z~. Oo'.~any Antonm 0, podle § 259" e e, . kvetna 1921, jímž byl 
!:;e~~;etězového obchodu dle čís. 4CI,~' 1~ tr.,,~, sproštěn z obžaloby pro 
~~du b sb: z. a n., zrušil napadený ~OzSuzcl~kon~ ~e ,dne F· říJ~a 1919, 

, y JI znovu prOjednal a rozhodl. a "atrl vee nalezadmu 

Důvody: 

. ~~pad:ný rozsudek zjišťuje o ch' I ., ' , 
clhlarem, ze v lednu 1921 několikr" t za ~vane~ A,ntolllnu O-ovL který je 

a e svym znamym přepustil cigarety, za 

zaplatili 2U h za kus. Z obžalo-by, vznesené naň pro přečin řetězo
obchodu ve smyslu:§ II čís. 4 zá,kona ze dne 17. října, 1919, čís. 568 
a n. sprostil ho lichevní S'D1>a proto, že uvěřil zo.dpovíd:ilií se obža-

,,,.ného,' dle něhož PTý cigar~tami neobchodo,val, nýbrž pouze pří1eži
několik cigaret 'přepustil, pročež prý soud nenabyl pře

se obžalovaný tímto způsobem .vkládal mezi výrobce a spo
článek zbytečný a škodlivý. 

zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. uplatňuje zmateční stížnost 
Sám sebou nezcela jasnCÝ závěr rozsudkový, dle něhož o,bžalovaný 

příležitostně známcým několik cigaret ]Jřepusti!, nabývá pravého 
ve spojení se skntkovým zjištěním rozsudkovým, jemu předcháze
dle něhož mu oni známí platili za kus 20 h. Tím zjištěno, že obža
přenechával jim cigarety za úplatu, ve jim je' prodávaL S hlediska 

;kutko,ve podstaty řetězového obchD'du napr,oslo. nesejde ani na tom, jak 
ciga'rety prodával, ani 'na tom, člnil·li tak pouze příležitostně 

~orDeláv'al-')i cigarety jen známým. D(}kon~e i jednání jen jedinkráte před· 
,,"fzaté ZOK.laua sku.tl<ovoupodstatu řetězového obch·odu, vykazuje-li jinak 
polmeNé znaky tohoto činu trestného, vswnuHi se jÍm to·tiž pachatel do 
~',.ch,,,ill předmětu potřeby z výroby do spotřebY jako článek zbytečný 

škoodlivÝ, tím spíše je tomu tak v příčině jedn:in& obžalo
iv.amé!lro, předsevzatého dle rozsuclkového zjištění několikráte, tedy ope

téhož dilvodu nezáleží ani ua množství cigaret, které obža:!ovaný 
v jednotlivých připadech ať úhrnem prodal, pokud .se týče, jak (ln 
z "choty za peníze přenechal. Skutková podstata řetěwvého ob

'orla,o'U. která v tóm směru nijak nerozeznává, je dána také tehdy, bylo-li 
CI~:ar<", obža!ovan'ým prOdaných, množství jen nepatrné. Rázu řetězového 

nepozbývá jednání obžalovaného ani tím, že prodával cigarety 
',OOU:'" nříl"žilt,ostne a známým. Není! předmětem Olchrany zákona o trestání 
',váleióné lichvy soukromý prospěch jednotlivcův, nýbrž jsoU jím zájmy spo-

jakn ce'lku., snahám~ěřujícím k ochraně těchto zájmů, může 
se přičítati také jednáuí, předsevzaté vůči osohám individuelně určitým,. 

případě i pachatel! blízkým, jež .s'e jeho jednáním snad dokonce osobně 
a'ui po,škozenými necítí. 

Čis. 994. 

Podvod neoprávněným braním podpory v nezaměstnanosti. 

(Rnzh. ze dne 10. listopadu 1922, Kr I 953/21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jak(> soud zrušovací zavrhl po ú:s,tním líčení zma
teční stížnost obžalované-ho do rozswdku zemského trestního soudu v Praze 
te d'ne 7 .. května 1921, jímž byl stěžovatel uznán viuným zločin·em pod
vodu dle §§ 197 a 200 tr. zák. 

Důvody: 

Pokud zmateční stížnost,Čl~volkvajíc se § 281 čís, 9 a) tr. ř., pokonší 
se brojiti proti přesvědčení soudu o podvodném úlnyslu stěžovatelovu', ne
VYChází ze skutkového sta"!u, zjištěného, sOUldem nalézadm na základě 
hodnocení výSledklr trestrríh" řízení, a nelze k ní dle § 288 čís, 3 tr. ř. míti 

I 
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zření S novým tvrze' 'v 

stěžo~atelova byla s t~"~ř~~'Z:l~~ti ,ohledně okolo'ostr, Jež 
kazy sluší Jl poukázati ~a ~e cemm soudu otřásti, a s navr2'envm 
šovací může zkoumatI 1 1?orad obnovy trestního fízení 

, spravnost ro dk . ' 
hlavní~ Ilř_elíč.e:ní IJ".IG2aCírn1t-_~t:lLIth:rzsu _ll ~l~ ~av t:0dkladě 
z,;,atecní stížnost bezdůvodna. Z téh~JYlO K ~O,llZItI .. Ostatek jest 
vyrok o vině poukazem na druh' d t zm;tecmho dll'Vodu napadá 
1918. čís. 63 sb z a n Platnéh/ ods b':.v,:,c', 1 zákona ze dne 10 
vateH skutečně'nárok ~a jl k' v o e emu, z něhož dovozuje' 
ta!kže () nějakém úmyslu ~~š~~~noUl ~odporu ':V nezaměstnanostI 
vubec býti řeči. Uvedené místo o~:clm a tU~IZ o pOdvodu nemůže 
které z vlastních prostředků .. Ze bona ,::ylucuJ~ totiž z P'Odpory 
n o s ti to hot' ma]! za ezpecenu VYŽIVU pod o b o 

dem ku pomě ? z ad k hO na,; Jměoí obžalovaného 9556 K 88 h ~ Pkl! S 
rum Ta otmm prý zřeOm V d Vsa 

pečilo výži'Vu Po dobu působnost' 'kJ e oe,ostačovaIO, aby mu 
hledě k tomu že uveden' ,I za ona stale pwdlužované 
b' I " y pemz Jest tak vysoký' b . 

o za ovaoeho na značnou dobu ni' . , ze za ezpečoval 
vaný z podp'Ory ne byl v y I ~ u :vyp yv-"l.o ~y z okolnosti, že 
na podporu, ježto o nárok' cen, Jeste, ze mu též 
základě dokladů žadatele u Je!lO

d
{o.Zho,du1e teprve demobilisační 

vsak přistupuje že v zák~~P:: 603zenbych (lI!. odstavec zákonar). 
ko h' h' e CIS. s z a n z rok 1918 nec , Je o platn'ost prodlužující h ('b . . .. u a v ~«",,;n 
platnost dotyčnÝch za'ko' b c s. z. a u. C1S. 63, 127 157 z 
I' nu o mezena byla na db' 

s ez uvedených na dúbu krartší 'ed h ., o u zcela krátkow, v 
10. dubna 1919, čís. 195 sb J no o ,:?cslce. Teprvé zákonem ze 
prOdloužena byla pusolm' Zt' a ~k" za Jehoz platnost. stěžovatel čiu 

"t B Ú'S za 'Ona o Púdpoře ~ 
Uf Cl o. yf i odstavec druhý '1 / k" nezamestnaných na 
~ehož Se stížnost dovolává, n~byt~ ,os~a CI~, 63.z loku 1918 v "",mrm't 
ze sre ustanovení to, jakmHe platnost Jl' ~ o~ne zmenen: Jest přece na 
samo sebou vratkým Neb f I ;;ákona prodlollzena na nreurčilo 
p,:čenu výživu z vla;tních

o p::,eS~;e~kuobe'c P(}S{)Udlti: zda má někdo ' 
delka této do~y není vůbe ' u p~ oobu pusobnosti zákona 
noslí zjistil, že obžarlovan ~ ~nam~. !esthze t:dy; rozsudek za těcht~ 
která mu vůbec aneb ale; o ?,Ys. nym zamlcemm svého jmční po,lnn"" 
vylákal, neIze j~ho odsouz~nín ~:~te I n~. dlouhou dobu nepříslušela 
beným. z Dcm POdv,nd'u uznati právně J 

Čís, 995. 

Předražovaní '(ds. nařízen~ d ~ 
. Pře~ražování. pletiChy a :e~:zo~': 2ictezna ~917, ~ís, !31 ř. zák.). 

deJem svestek k výrobě slivovic Yb Oh Od: ~pa~?ane nakupem a . 
I(omisionář ústř d e a o c odovamm. JI, 

účet. e ny nebYl oprávněn provozovati obchody na 

U~ozh. ze dne lO. listopadu 1922, K:r II 686;21.) 

N e j v y Š š í s " u d jako soud zru' , 
teční. stížnost obžalovaného do ' s~~acI zavrh} Po ústním líčení 
soude v Uherském Hradišti drozS8u. u hchevmho soudU! při 
uzn ' " ~ ze ne . hstopadu 1920 .. • b an vmnym prečiny" 23 '; 4 § ~o ' JlmZ YI stii?'o',m!e! 
března 1917, čís. 131 ř ~ zák c,s. a 20 CIS. ~ ; 2 b) cís. nač. ze 

. . - mImo jiné z techto 

4Y6 

rlůvodú: 

Na,pa<jerl~ .. rozs.udek zjišťuje o obžalov~ném, že ml> podzim roku 1918 
J-e,m, maHtelem pálenice' ve V. smlouvu', ž"e mu 

'vestkY jež vypálí na společný účet p.a slivovici, a že dodal J-ovi 
~ve~tek' od Antonína l!"a, 100,q od Vincence Š~a a 115. ~ <;d různých 

nakupo.val obzalovatIlC)' dle rozsudkoveho zJlstem za ma,Cl
cenu 60 K za 1 q; J-úv; pedtal švestky od U-a po 130 1(; od Š-a po 
švestky nakourpené od jiných lidí, pak po 150 K za 1 Q. ,Š-ovi. jemuž 

. za dovoz další 2000 K, zaplatil za švestky později jako za kvas 
K a na dovozném 2VOOK'. Výrobní cena jednoho litru slivovice činila 
a rozsudek dospívá k závěru, že se na tento peníz zvýšila tím, že 

pcdtal J-ovi š"estky po 130, 180 a. 150 K; kdyby je byl počítal 
~'~;~~i~~ii· cenu 60 1(, za niž je sám nakup'oval, byla by výrobíri cena 

f, činila jen 11 K. Slivovtc.e, které se napálilo celkem asi 20 hl, 
z polovice, tedy v množství 10 hi, obžalovanému, který ji proda'i 

DtlJJaOzlaa 30.000 I(. Takto zjištěné jednání obžal{)vaného· podřadil nalézacÍ 
skutkovým podstatám přečinů: a) pletich 'Vzhledem k tomu, že plat.il 
švestky jako trnky a pak jako kvas, shle·dav, že jednání obžalovac 
bylo způsobilé, zvyšovati ceny, b) ř.etězovéhoobchodu', pokud, ne
úředního povolení k obchodu ,slivovlcí, prodal Zikmundu J-ovi slivo· 

za 30.000 K, tudíž, jak se praví v rozsudkur »za zvyšování cen", cl 
,řeclražOIrárll, jelikož jednak švestky, k·o[]pené ,od U-a a 'od oněch jiných, 

'ozsu(lk1l' nejmenovaných lidí po 60 K za 1 q, prodal J-ovi PO 130 a' J50 
žádal na ·jednom litru slivovice výdělek 10 K, čímž dosáhl zisk1l 

přemrštěného, přesahujícího vysoko 2000 K. Zmatečn'í stížnost vy· 
svých vývodech opětně a důsledně z předpokladu, že obžalovaný 

il1~t~~~::ťJ::Az •. ~jištěný.m v rozsudku, j'edllal jako komLsianář ústře~dnv »f.«, a 
k tomll, ve i rozsudek zjišfuje, že obžalorv"ný byl komisionářem 

. Tento předpoklad zl!l!itečni stížnosti je' nesprávný. V roz
,h(Jdovacích důvode'ch rozsudku je sice obžalovaný označen jako komisi' 

ústředny "F.«, naproti tomu v záhlaví rozsuclkového výrok1l uveden 
po'Volání jaloo mdučivel a ani ve výrokn tom, ani v rozhodovacích 

se' nepraJVi, ž,e Q1bžalorvaný ona iednánf, zjištěná' rozsudkem, 
'~.lDředs",v,:al ve své funkoi jako komisionář jmenované ústředny, naopak 
'l)roz.swlek svým zněním nepřipouští pochybností v tom směru, že dle pře

nalézacího soudu obžal,ovaný onu: sml·ouvn s J-em uzavřel, 
jím byl jaloo komisionářem ústředny nako'Upené, J·ovi k pálení 

<1;,,,0,,';00 dodal a jemu konečně slivovici, naň připadlou, prodal nikoli 
; .•.. ~~~~~i~akomisiomiř ústředny, nýbrž jako osoba soukromá a že jemu osobně 
:>, měl také připadnouti zisk, jeho·ž dle rozsudkového zj.ištění dosáhl 

svým jednáním, K tomuto závěru opravňovalo nalézaci SOllď, nehledě 
k jiným výsledkům hlavního přelíče·ní, jmenovitě 1 vlastní zodpovídání se 
oh.žal,owmého, jehož se v úvodě, bYf všeobecně, dovolávají f'Ozsudko'Vé 
důvody, dle něhož se oMalovaný rozhodl, že bude slivovici páliti na svůj 
vlastní vmb a dle něhož se k lomu cíli spojil s firmou Zikml1nda' J-a, s nímž 

sllvo·viDi pálil na sPúleoný účel. Toto počíná.ní ·obžalovaného příčilO 
se zcela nepochybně ustanovením nařízení úřadu pro výživu lidu, ze dne 
12. května 1918, čís. 170 ř. zák., dle jehož § 2 ten, kdo v tehdejším Ra:· 
kO'lIsku chtěl l1aku~ovati ovoce nebo jÍm obchodovati, potřebcwal k tomu 

• 



vedle zvláštního povolení 'OkPesního poHtíckéllO úřadu, 
10 dsařského nařízení ze clne 24. března 1917, čís. 131 ř. 
schválení »'Úřadovny pr'O zásnbování zeleninou a ovocem, 
úřadem pro rvýživu Hdu (Geosh. Obžalovaný se nehájil v ten 
zmateční stížnost netvrdí, že nbžaIo-vaný měl 'ono povolení 
zmocnění; že pak mu nařízení ~Ú~~-iv-u -jjdu. bylo ,-~_~V __ , 
z jeh-u vlasTIrí1fOúdaje, dle něhož asi v 'témže měsíci, v němž bYL 
komisionářem, (k čemuž arci do,šlo teprve v s,rPlm 1918), bylo 
loučeno z obchodu, následkem oehož obžalovaný na rozkaz UStterln''': 
bavii veškeré OVoce, nacházející Se v jeho rayoně. Je tudíž na DlJ,edtli, 
k -obchodování švestkami na vlastní vrub a pro osobní zisk 
lovaný jak" komisionář oprávněn, neboť touto funkcí zmocněn 
nepřímo i sama zmateční stížmost uznává, POu<ze k tomu, aby OV(}Ce 
poval a jím dále disponoval jen pro ústřednu, jejímž komisi-cmářem 
nebo dle příkazů, ústředno·u iemu Udílených, a nal její účet. V[IZal(},'aný: 
arci hájjj tím, že ovoce, které předčas'ně dozrálo a spadlo, podléhal(} 
hnilobě a bylo, zejmél1a, pokU:d šlO' o švestky v N., 'vlastně kvasem 
obžalovanlÝ rozhodl je páHti proto, že se mu od ústředny na jehG 
o nádobí l1a kvas ,al na do,taz, kde hude ústředna kvas páliti, 
Odpovědi. Zmateční stížnost dOVozuje, že obžalovaný byl jak" "V''''',u 
oprávněna také nucen, ovoce ať v původní podobě af 
jakým způsobem zciziti', zpraco'Vání jeho že bYlo k jeho- ha~1U ct'II'e 

ná:wdoho,s'Podářského- stafku nutným al že tudíž obžalovaný byl "o Pfiivn 
i k prodeji vytěženého náhradního surrogátu (slivovice). Než i 
jo,baoMalovaného i po'Sléz uvedené úvahy zmateční stížnosti 
všeho vý'znamll. i oPTávnění vzhledem k r-ozswdkovému zjištění, 
Obžalovaný veškerá ona opatření a kroky předsevzal nikoli' jalk" 
onář ústřed'n~ »F.«, nýbr'ž j.aku osoba 'Soukromá, tudíž Jako 
podnikate-!. Postrádá-li však půdy onen základní předpoklad, z něhož 
chazí zmateČl1,í stížnost, pozbÝvá oprávnění nejen po'všechná výtka 
úPlnosTi r"zsndku, kterou zmateční stížnost spatřUje, dGvolávaiíc se 
zmatečnosti, čís. 5 § 281 tr. ř., v tom, že se rozsudek onou Gtlha.job'O 
obžalovaného nezabývá, a námitka, uplatňoval1á s hlediska důvodu 
te'cmosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. v ten smysl, Že byl oMalovaný k oněm 
třením j'wko komisionář oprávněn, nýbrž stávají se jednak neOdÚv'GdnenYlmi 
pokUd se tÝče bezpř,edmětnými, jednak pr<Í'vně bezPlOdstatnými 
další podrobné výtky a námitky, jimiž zmateční ,stížnost odPoruje m"'ld:k 
jednak s hlediska důvodu zmate'čno'Sti čís. 5, jednak provádějíc 
zmatku čÍs. 9 a) § 281 tr. ř. 

Zmateční stížnnst dále jednak s hlediska důvodu zmate6nosti 
§ 281 tr. ř. 'Vytýká, že rozsudek se neobírá SVědeCkým údajem V",lcenc~ 
Š,"" že měl !S'Vedek zkažené OVlOce dodati do V. s tím, že u'Sl:i'€llne 
páliti sli'v'O'Vici, dověděv se prý ale, že ústředna páliti nebude, 
s dO.fazem na .obžalovaného, který mu potvrdil, že je to pravda, a 
nejprve nabíd'l, a,by pálili, sli'Vo'v.ici SPOlečně, pak ale, když Š. byl 
tomu, shadH se sPoln v ten způsob, že mu Obžalovaný doplatí nad 
málnl cenili d'Ů, 18.000 K, a že se v rozsudku dále neOdůvodňuje, Proč 
nalézací soud pletichy v t-om, když prý obžalnvaný d'al Š-ovi jen 
mu právem patřilo, neodůvodňuje zejména, mělo,.H a mohlo-li' Jeelnanl,' 
obžalovaného míti nějaký vliv na zvýšení cen zboží, .iednak, do,vcdá'''aJiq 

'v ~., ";' ) i;:' 281 tl. L, n31mítá, že nebylo zjištčn.?, že dův(}du zmatec~'os" CIS. 9~. 1'0'1 "m stupňovati cenu pře'dmětu potr.eby 
obžalovaneho bylG zpuso '." 'Nalézací soud podradl1 t .~~~~~č~' . bojím smeru v nepravu. d 'h ' stížno·st Je v " , ',' řečinu pletich dle rozsu kovyc 
obžalovaného skut~o:: ~~d~~at~l~til Š-ovi švestky jako, tr~k:\: 

ie
au

",'" vzhled,em " .. m,., 'b. nad poněku,d neJasne rcem 
" " a pak jak,o ~v~s. Toto .~~m~kZc~oÚ~~ích samotného ;Š-a, jemuž 

•. vysvětleni 'pra-ve ve '~dv~ eZjišťu~e, za šv,estky(trnky) nejpr~~ 
'.. ' , zaplatIl, jak rozsu 1~0 ' ,60 K) a 2000 K zw dOVGz, pOZdejI 

švestky 6000 K (t. j. za d q po 2000 1<: čili jak uvádí Š., že mu .'. ' k 8000 K a m evo-znem '", d 
' za vas. d'j ad max,imálni cenu 18.000 K. Na,ezacl sou' 

'o,Male,,' 'arLY doplalil roz 1 11" bžalovaným spatřu'je vším právem 
v zaplacení toh?t~ pe:mze o 'rob'll'Í cena 1 litru slivovice, která 

.' , která měl~ '':" zaP:tI, ze se vJ q švestek činila, II K, zvýšila na 
by}a při maxll~.alnl oene ':, ~ ~~odně výtky z Who" že se svědeck~u 
K Nelze' tedy Cllll'tl! rn~~u li, ~ ~ fm méně Ize říci, ~e svého za

. "voo','velH ,Š-o'Vou pOdrob~~o~~~~~:~h~, zvýšiti ce'nu pře.dmětu .potře~y, 
věru o zp~sobllost! jed~a?1 "em namítá zmateční stíž)ll/os\, ze o,~za
neodůvo'dnme . Nez stejno neprav, e patři'lo. Nařízení úřadu pro VÝZIVU 

lovaný dal Š~O;' Je~ to, ~~8m~í~r~~4 ~. zák., jímž byly pro kriticko~ dobu 
lídu'.ze dne 3 .. cer.::~nce 1 š';'est~k l1erozezmává mezi <Jvacem, Ulfc~ným 
stano~e;lY ne~~s;'~O~~n~fvovice, ;'a' straně jed'né, a ov'~cem, url'čendyman~ 
ahocllclm se. , y . " '. 'třebenínas,lrane druhe. Neby t~ y 
",hodným k JIllY,? z!,usobumd upo t' oe ~Gville'n platiti Š.ovi za svestky 
obžalovauý opravnen, ~oku, se kYp'lenÍsliv'"~ice, ceny vyšší než c~'n'll 
pwto, že byly dndateone nrcenYhOduj'ea tudíž učinil-li tak ,oMalo'vaný, jak . 'lní 60 K za 1 q; nemz , . ", 
maxl;na ~., stížnost chtěje se vyhnouh sporu. pr-aVl zma'le'cm , , 

Čís. 996. 

• •• • d 24 března 1917, čÍs. 131 ř. zák.). Předražování ~~I~. narl~e~, ~e .• lIbo ~álečné lichvě jest lhostejno, !;e 
PrO' trestnost CIDU pr~tr p~ plsum území býv. Rakouska, jež neprlspáchány byly pted statmm pre,vratem na 

padlO' republice Ceskoslovenske. 

(Rozh. ze dne 10. listopadu. 1922, Kr II 828/21.) 

. • • • '. . 'ud zmšovací vyhGvěl po ústním líče~í 
N e j v Y s S I S o u d. Jako. so. " o rozsudku' lichev-níhG snudu pn 

zm"teční stížno's·li státm3° zaJS't~Plte~tvI 1~ červe.nce 1921, jímž byl ob,Ža
zemském treslním •• soude v .Brne Z.~ě'n~~ obžaloby pm přečiny § 23 čÍs. 4 
lovaný dle § 259 CIS. 3 tr.. r .. spro':, 1917 _, 131' 'r zák zrušil napa-

'. d e 24 brezna CIS. . ., 
a § 20 čís. 2 CIS. nar., ~e :,t. . d nalézacímu by ji znovu pmjednal a dený rozsudek a vralIl vee sou u , 
rozhocll. 

Důvody: 

• " .: t okud uplatň,uje zmatek dle § 281 Odův,o,dněna je-st zmatecn; shmos , p • . :. . odřadění skutku pod 
č. 9 a) tr. ~. Nepráv~m o;d":ltl :s,oud ~~;~~í S;~I~~e i4. března 1917 Č. 131 
ustauo'Veni § 20 (23) c. ~ cl~arsbk~ho~ ':Ja~řevratem v Iialiči a ve Vídni, a že ř. z. proto, že skutek spachan y pre 
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~~~::. ~iřc~~e;.~~yur~~~~ isou na~ o~h~anu- zaopatřování tuzemského o ,:::: 

J'e't' " tIP ~y, ktere, Jezto Ceskoslovenská republi-ka t' . 
s e neeXliS_ ova a, ohrozeno neb poškozeno b' . e , 

že zákonem ze dure 28. října 1918 ' II '. ytI nemohlo. Nehledíc k ; 
škeré dos·a'Vadni zemské a říš k: c"k sb. z; a,l1, ?Ylo stanGveno, že .•.•. 
zachována bYla- pra'VnÍ kontinlli~a e k~:rF ~J~'''t;JJ;aR--V -DJ~t-nQ.S!~ a-- že-
v platnosti materielní trestnost Činu obb,Yi lZ sa~a o. sobe ;;tacIla, udržeti 
n~ost, která byla způsobilá, ať již sama n

za 
ovane o,. Je~t ~~e~mo, že čin

tehož rázu, nepříZll'ivě působiti na tv~ř ~~G ve SPOJ~ll! S,JInY?1i Gbchody 
ralw,u~kého, nepřímo musila též působiti en~ ~e~ v, te deJslm ~~:mí státu 
r~~ubl:ky Ceskoslovenské, které náleželo al rov;n cen ~ ::Y::~JSlm územ; 
narstVl rakousko-uherskému tak' . h " .espon z neJ~etsI castl, k moc_ 
nepřímo i zásobování obyvat~lstv:~e~[~~~~~Iil~ebC pO:k~zelll:o b~lo jimi 
Pak poukazuje rozsudek na řed' ' .'1 . es os ovenske, Pokud 
května 1919 č 299 sb . P .?"'>: ':: amnesta dle zák-onal ze dr,e 28' 
lichevn; čin~, 'sPácha~tp"te~' n:aJl p~ave tyto. předpi~,y (§ 13) účinnost pr~. 
odstavci § 13 Č, 1 možnost t'~revra em

h
, ~ P?skytu]l pachateli v druhém 

účastnÝm v řÍ' a . ., s a I s,::, vy o,vel-h Jmak podminkám, amnestie 
davolávati n~,o~o~~c~~J~~~h(}J~Sn'ta'zPn!omnYd' Nelze ,se pro.!o těchto předpisů 

"' oru ,~,ou li' Pl1V'llI1 stohce. 

Čís. 997. 

,S~olupachatelem zločinu veřejuého násilí dl § ", .. 
kazdy, kdg neoprávněně vnikl proti výslGV _ e b 830:;-: zak. lest zasadně 
Gprávněného dG dGmu. Souběh s PřestuPke~e d~e t cky p!Oievené vůli 

Skutková pGdstata zlGčinu veřejného nás' , ~ 411 tr. zak; 
duje za všech GkGlnGstí by v' slGV ' . lit ,dle ~ 98 b) tr. zak. nevYža_ 
stačí, vychází_li z GkGln~stí ne YGch ~e !me~GvanG ~yl? zlO', jímž se hrozí, 
jest Gbsažena skutková pOdsta~a I yvone nda

l 
Je§.vG, o l)ake zl? se jedná. PokUd 

§ 83 tr. zák. z ocmu e 98 b tr. zak. ve zlGčinu dle 

O~ozh. ze dne ll. listopadu' 1922, Kr I 1149/21.) 

Ne);, y Š,Š í so u d jako, soud zrušo'vací' h 'I ' ' , ov, 

zmateam strZl1!ostistátního zastupitel st ' d. ;,y ove . PO ~st::,m iIcem 
v IiradcI K'rálové ze dne 15. dubna 1921 Vl k Od r~zs~dku ~raJskeh? s,ouC\u 
A. uznán vinn'Ým přestupkem dle §§ ,PO' u JI';' YI o~zalovany RUdolf 
lbvaní bYli dIe § 259 čís 3 t '. 5',4~1 tr. zak., kdezt" ostamí obža
§:§ 83 a 98 lit. b) tr " , r. r. :s,~mstem z obža,loby pro zločiny dle 
Rudolfa A-a, Václav~ ~~', \\'~~~~~o~~~ .~padla sPwštěl1f obžalo'Vanýoh 
P-a, Jana K-a Vincence B-a Zde'. . ' osef~, Z-a, Josefa M-a, Josefa 
tr, zák., jakož' i sproštění J.o~efa Z~~a ~,-~ z .O'bzaloby~ro přečin- dle § 83 
lOby pro zločin dle § 98 lit b) tr 'J' ac!ar~ ~-a,a Vaclava S-a z obža
rozsudek v tomtO' rozsah'u' ',~aK. pr,~ ~a °vm deJ',ze ~ne 21. srpna 1920, 
zn. OVll' prOjednal a rozhodl' zZarvuShll! a ,.:;ratII. ve: naleZaClmll' soudu, by j'i 

'1 1 t ' ., r, vs"" zmatecní stížnost sť t 'h PIe 's· Vl, pokud napadl", sproštění b' I 'h' . a m o zasta-
z 'Obžaloby pro zločin dIe §. 98 uf' ~a) .~vanák!c Vacl~va T~a ~Zdeňka D-a 
srpna 1920. . r. z " pro zalohlllI dej ze dne 19. 

DŮVOdy: 

Po stránce věcné {čis. 9 a) ,< 281 t ') 'k' ov 

vem, že se zakIádá na prá'Vně ~myJ ; r. r. 'kVlY!Ýd' a ,str,nost ro~sudkll prá
nem vy a a zakoUa>. Prvy soud vy-
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osvobOZUjící rozsudek s odůvodněním, že nebylO pr'Okázáno, »že to. 
právě obžalova~í, k~:ří ~e doP~-stili násilného ~v~Hmu!í s v~~e };dm.i 

je'žtlo pr:y ,o zadnem -L nIch nebylo prokazano, ze s,e cmne su-
~::~;;'i:i' :~~!;'Ú;e-~í fa[llÍch vrat, nýbrž prý je zjištěno pouze, ž·e všichni 

vstoupili do budovy na pozvání kaplana P-a jako členové 
,,'elrkevnlllO v:í'boru, pokud se týče obžalovaný K. iako zástupce obecního 
.,'<j,jfOSI,'y' a v budově farní se ned,opustili žádného nás.ni na domácích oso

a věéech. Chybí prý tudíž oba základní předpoklady sku'tko'vé pod
§ 83 tr. zák., másHný vpád s více lidmi sebranými a vykonané násilí. 

mzsudek přehlíží, že porušeni domI>vního míru', dle druhé věty § 83 
o který se v tomto případě jedná, nevyhledává na rozdi! od m

pozemníhu <první věta oS 83 tr. zák.) vpádu ná,nného;' nežádá 
dol,or,ce ani násHného vniknutí, nýbrž' -stačí vnikmutí P'f'os,té, t. j. vstou

domuproh výslovně nebo mlčky projevené vůli oprávněného 
>m;iJ'''''~' po případě I vstoupení s jeho dovoláním, avšak vynuceným ná

postu-pem dalVu, jak tomu bylo v tomto případě; zHšlujel sám napa
ro,,,udek, že po vniknutí davll' do fary, když srocen;ý lid pronikl až 

byla situace tako'Vá, ž,e kaplan P., zastupujki nemocného děkana 
. nucen vyzvati členy církevního výboru (mez; v,niknuvším davem 

nalézac'jicí), by šll dále, aby 's' nimi vyjednáva1, jen proto, že viděl, že 
nezadrží násilného pO',tu'pu davu. Z toho již následuje, že jak -obža

kteří s'e souhlasem kaplana P-a byli: vpuště'ni přes katr, tak také 
,00za.JO'10'1L1, které tam svémocně 'Vpustil obžalovaný T" si veskntečnosti 

vstup do. fary násilným jedná'ním davu, S! nímž vědomě ,polu
...•... 'pilso'b'111' za týmž cíleni, neboli, že vnikli ,& více lidmi sebranými do cizího 

proti skutečné vůli oprávně'ného, j.emuž jejiCh přflomn·ost 'nikterak 
nebyla vítána. Rozsudek dospěl k ,0sV'0'bozujícímu výroku jen tím způ-

.. sobem, že, právně mylně rO'zlišil činno'st obžalo'Vaných ocl neznámých 
ostatních účastníků davu, kteří vypáčili dvéře fary a dopustili s!e činů 
násilných. Při správnémpo·stuPtl dlpa však pOS-lllzovalti čiIrllost všech 
jednajících ve světle rozsude6ných ~šiění jednotně, jako podnik sp.o
lečný. vedený tÝmž úmyslem a sleelujk! týž úče,l; jest zjištěJlO, že čle' 
nové českns,lovenské církve chtělI prosaditi ubyto'Vání svého duchovního 
správce na faře za všech okolností a že se jirri to také podařilo tím způ
sobem, te srocený dav, vypáčiv dubo.vá vrata fary, vlnikl do chodby 
a de>nutil hrozivÝm chováním kaplana P-a, že· vyjednával s přítomnými 
členy církve, církevního, výboru i ostatními obžalovanými o' ubytOVání 
československého kněze B-a na faře a vydání kostelnich klíčů, zatím co 
přítomn;ý dav - a také někleř'í z obžalovaných - na P-a doráželi a se 
služkou J-ovou zle nakládali. Tato zjištění zajisté 'e>dů'VodňuÍÍ úvahu, že 
všichni tam přHo'mní a to oni neznámí ná,~'ilníci práv,ě tak Jako obvinění 
jednali spo,lečně, za týmž cílem a že z'ejména členové ve výbotu využili 
hrozivého vstoupení davu, aby kaplana J-a přiměli k llGvoJl1osti. Tomu 
nasvědčuje zeimém také .okolnost, že žMný z obióa,lovaných neuklidňo·val 
lidi tam vni'knuvšícb, ne'nabádal j;ich k rozchodu a nerozmlu'vil jim, že 
takovým násilniokým zpúsobem se postupovati nemá. V tom i celém 
svědky potvrzeném postupu a v souvislosti celéh;o ~ýjevu je zfejmě pa
trnÝm podni'k společně a v témž úmYISllu prováděný. Ručí proto dle zásad 
ospolupachatolství ·obvinění i za činÝ, oněmi - jim prý neZllJámými -
lidmi spáchané, Když nedosáhli bYIll nal faře a klíčů od kustela po dobrém, 
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bylo jeiich povinností ihned >odejíti, jakmile jim kaplan P., sdělil, 
jejich vyhověti nemůže, pokud se tÝče prohlásiti nebo svÝm 
dáti nepochybně na jevo, že se s pod'lllikem ostatních n'estotožňují. 
vadž tak neučinm, zodPovídají všichni za celý yý,sledek, SPolečnou> 
Mstí přivodéný.,ien~!1é--vypáčenbd:veří i za násilné jednání 
P-ovi a J-ové, bez '0hledu na to, súčastnili-Ii se těchto 'násHnÝch 
všichni nebo někteří z obžalovaných činně či1i nic. Ze záswdy o 
pachatelství VYPlÝvá právě, že jeden mčí za všecky a všichni za 
Ostatně násilí v § 83 první větě předpokládané záleželo, v tomto 
nejen v pohrůžkách, pronesených pmti kaplanovi P-ovi, a Ve 
J-ové, nýbrž v celkové situaci, kter'0u oMalovaní jako vůdcové 
a v níž nezbylo P-ovi, davem ohroženému, nic j'iného,než 
vnucené mu vůli cizí, svoliti k ubytování československého kněze 
a vydati klíče od kostela, by se vyhnul horšímu násilí. Objektivnr 
ková podstata zločinu dle § 83 druhé věty tr. zák. jest tedy ne!loclhvc 
dána. Pro vytknuté vady f.ormální a nedostatek bezvadného ziilítě'ní 
směnu viny subjektivllí nelze rozhodnouti ve věci samé. Ohledně 
vlallého Rudolfa A-a bU'diž ještě podo!čeno, že jeho odsouzení 
dLe §, 83 ·tr. zák. nenlí nikterak na překážku okolnost, že byl oráv'Onloi 
uznán vinným přestupkem dle s:§ 5, 411 tr. zák., ježto násilí, '~d~;:~~~~J 
J-ové, jež obža~o,v~ný A. úmyslně nastrojil, svoU' intensit'0u 
pojem násilí, v § 8 tr. zák. předpokládaného, aOdůvodňJtje H'd"J1l 

stalnou kvalifikaci pro přestupek dle :~ 411 tr. zák. ve'dle 
s ním zločinu dle § 83 tr'. zák. 

Také ols'Vobo,zlljící výrok pm zl'0či'l11 dle § 98 b) tr. zák. u ~h."o.I~,"o_,." 
Josefa Z-a, Václava T-a a Václava S-a se zakládá na 
pou'žití zákona. totIŽ na nesprávném výkladu, po~mu pohrůžky' 
§ 281 tr. n. Soud neshledal' ve Výrocích Obžalovaných vůči ka:p1ano; 
P-ovi, když jim Odepřel 21. srpna 1920 vydati boh0'slu'žebná mucha _ 
si to s lidmi 'vyj-ednal, »lid si to VYnutí«, »lid: si to přeje«, nebezpečné 
hrMky ve smyslu § 98 b) Ir. zák. proto, že prý předmětem jejich 
vyslovené pohrozeni ublížením na statcích v zákoně jmenovaných. 
zúkon nevyžaduje za všech okolnOisií, by výslovně b3"I'Ol jmenováno 
jímž 'se hmzí, stačí, vychiizf-Ii z okolností nepochybně na jevo, o 
zlo se jedná. V'lomtopřípadě doslo'V výroků, jak so,udní. dvůr je 
štěny Mře, se zřetelem k nási'lnostem, 19. srpna se odehravším, 
kaplan P. jistě v čerstvé paměti měr, "n<amenajf pOhrůžku. ublížením 
a Ilikoli Pouze upozornění, jak rozsudek dovozuje; nebo! »přání ., 
kaplanu P-ovi liŽ dostatečně z výjevu předcházejícího známo. Ot,vÍirrěrlýna' 
jednalo S:e o to, oním poukwzem na »vůli lidu«, 19. srpna 1920 tak násilně 
s.j podruaiícího, přiměti kaplana P-a k povolnosti. Že byla pohrůžka způ
sobilá vzbuditi v ·ohro,ženém důvodnou .obavu', vyplÝvá ze skutečnosti; že 
kaplan P. Po,d vHv,em pohrůžky obžalovaného po'V.o1iI a žádoucí věci jim 
vydal, prohlásiv písemně, že je vydává jen pod násilím a nátlalkem. Že 
.obžalovaní nejednali v úmyslu, vzbuditi v .ohroženém důvodné obavy, roz
slldek vůbec neodů'Vodni! {čís. 5 § 281 tr. ř.). NeshkdaHi soud v tomto 
případě zločinu dle § 98 b) Ir. úk., bylo jeho PovinlllOstí, posou,diti věc 
.s. hlediska § 83 tr. zák. a tu Mlze přehlédlJJolltl, že 3 '0bžalo.vaní vstoupili 
d'0 fary, by násilím vynutili vYdáníb.ohoslUlžebných předmětů, že tedy 
více lidí s,ebraných v·niklo do cizího domu proti předpokládané vúll opráv-

4YY 

- .'. '., b 'I vítán a že zde svým pohrůž.ným. cl1o-
'n,,,,"HU, jemuz JeJIch ~ncho~ n~zt 10 .ohmženému, než podrobiti Se JeJ!ch 

vyvo,la.Jr SItuaCI, v ~IZ n" y , be'Hi pro nedostatek bezvadneho 
,,'va,a,tIlIla'k"u. Také, v tomto s:ne;u .neIZ;e~en~véto projedlnání 'Věci první. stolicí, 
nz;i~těni ve smeru sUbJed'~tlVdm ;l'11Yzmat'ee'n·j, stižnu-st státního zastUlPltelstvi, 

r í o uvo nena, , .' . Zd 'k D 
Naproti tomu n~n ar sproštěníobžalo'vaných Václava T-a a, ~~ a -a 

bere vor.. dl § 98 b) tr zák. pro iaJ!obní děj ze dne . srp~a 
Ob:lalTJUY pro z 'OCln e., . D-a na kaplana P-a, by vyd,.1 kll ce 

Naléhiino ob,žalovalneho Tk;a a kuězi B-ovi a příp"dné pohrůžky při ',~"v. tn I byt cesko,s ovens emu , h I.ho 
pasky u ,. ','. t' násilného jednání ,obžalo.v,anyc a ce e 

pronesene JSOU !:n c~:: I. čer áno podřaděním .poď § 83 II. věta tr; 
šrc,ce:nerlO davu, ktcrez Je JIZ VY, lY . dl t ho je,ště pod ustanovelll 

k , . nelz,e znovu p.odraďovatI ve, e () •. dl' § 98 b' 
zák., ta ze ]e k. ,. d ' m"ší tre>stní sazba pm zloem ,e , ) b) t zák Ta e pnpa 'ma ."' ,. . , v'e hny 

98 ,r. . '" ", nemůže zde mHi výz·namu, ]ezto, pro s c . 
zák. § 100, druhy oddstav~:: I ' 'v úvahu táž vyšší trestní sa'zba prvmho , jako PUVIO ce pne 1aZI 

84 tr. zák. 

Čis. 998. 

d 17 ". 1919 čis 568 sb z. a n.). Předražování I(zákon ze ne N' rlI1na ít"' ú~ahu vÝlu~ně ponzovaci 
K pojmu přemrštěnosti ceny. e ze vz I.V 

nákladY, nýbrž dlužno postupovati dle § 18 hch. zák. 

(Rozh. ze dne 13. nSlo:padll 1922, K11 I 993121.) 

• v v ~ 'o II d ja'ko so-ud zrllšovad zavrhl 'Po: ústním }~íčeni. zlt~a-
Ne J v Y s S I s", olzsudku llchevního :soudu pn kraJs.kem 

lečni s!í2jnost cbzal.ova~e~o d;09d'r okud jím byl' stě2io'vai!el uZ:!lán vinným 
s<mďě v Plzm ,ze dn,e 7., ~ d~a I~ ... (I) zákona ze clne 17. října 1919 čÍs. 568 přestupkem predrazo'Vam, e, __ , 
sb. z. a n. 

Důvody: 

. ,,'.. j" ,. , 5 a 9 a) § 281 tr. ř., shledává 
Dovolávaiíc se duvo~u :mate::nos ~o~~~,' že prodejní cema 17.500 K za 

zmatečn! stížmost, neSllr~VnYrn ,;,yrf átce pfed tim za, 13.000 K, je zřejmě 
p~r ko~n~ ko,upe~~ch obzalo~a~r:Vo~na. Co se týká: otázky zřej,m~ pře
premrstenou. StJznost. Jes e __ ,'edevším poukázati na zásadm predPls 
mrštěnosti požadov,alle ~~ny, 1~~~!?r 567 sb z a Tll. dle' něhož o tom, je-li 
§, 18 z:>kona ze dne! 7: mna h 'd

cls
. .o"d iic'hevnl dle volného uvážení ' . • přemrstenou r'0" 0' Uje Su ' , k I t 

cena zreJme. . .' d ~'hlížel ku všem směrod'at'nym o o nos em, 
všech okolnost;. Naleza,:' so.~ pr~1 d 'rn obžalovan&m uplatňovaným, a 
ze'jmél1w ku vsem naby:raC1TI1 _ ll... a v

U 
v' I, V. ~ ,řemr'štěnos ti poža

cloSllěl" volně je~hodnolIv, ~1 pr~~~:dí~~: Zp~:J~s~a~oveul § 18 cito,va
dovane ceny. V Jeho, P'0stupu, 'lY, J 1 K dalším nákladům, teprve ve 
ného zákona, nelze sez~3'lt '~ravm. o~~;hledem k ustanoveni § 288 čís. 3 
zmateční stí2jmosti 'VYPOclt~nYI!l' ne~~ ma u,zná'vá, Ero'Í'enf její proti zmí
tr. ř. přihlížeti, což ostatne stI~no: . ~ 'eden z přísedících za'sedal soudní 
něnému přesvědčeni SD,:~n, ':' Ilem~ ~ůs~~tí tím spíše bez úspěchu, kdyžtě 
znalec z oboru h~,S]10~arst:n" ~u~ě byl nedostatek koní a velká poptávka 
soud zdůrazňUJe, ze votycned o.. . n vhledkem tehdejŠích mimo řád-
po nich a že- řečená cena pro eJlll Je Je I ' 3,* 



ných poměrů. Tfm je odňata pMa· námitoe, že zisk, obžalovanémn 
nÝm ,ostOltně procentem - 10 pro·c. ~- k dobru čít"ný, je prý ještě 
měřený. Není přímxstno, by si někdo započítával zisk z vlastní 
tato a čistý zisk jsou obsaženy jako zvl'áštní sloŽky v ceně nn),rlf';ni 
vodiim stížnosti dlužno jen ještě podotknouti, ž'''-~iL',ada.o vý'rpblřie!rr 
kladcch 'nelthzásmou výtucne smero~cra:fuou.-rak to zřejmo i ze 
který se právě vystřfhal, aby tuto zásadO' ve svém znění uplatnil. 
zákooa čís. 567 z roku 1919 poukazují k tomu, že předpisem § 18 
něna byla vada, zaviněná t. zv. teorií pořizovacích nákladů, aniž 
obávati, že stalo se to v newos,pěch obviněného, ježto dnes, po něl~olika. 
letÝch válečných zkušenoMech, mo,žno, s p,linou jistoto'u tvrditi, že 
nabyl dostatečného rozhledu a znalostí, by pos'0udH, 00 jest cena 
přemrštěná. Nevede proto pouhé mechanické vypočítáváni H'~~~~~~h~;~ 
zovacích a přepočítání režie a občanského ziskU' vždycky ku , 
rozřešení o,tázky přiměřenosti ceny. TO'mu PW případ, 'O nějž 
svědčuie úvaha, že, kdYby měl býti pro zjištění hodnDty věci slt'ěTl)d"tn'vn 
postO'p, stížnosti žádaný, dosáhla by cena ze koně, o nějž se jedná, v 
době výše Ined.azínié. Pravdu má olvšem zmate'čnÍ stfžuost, tvrdíc, že 
~ 7 zákona o lichvě je nutno, by zřejmá p'remršíěnost požado'vané 
by;la na první pnhled patmou, bez o:hledu na jakouknlI kalku:laci. 
však věc má v tomto případě. Neboť, uváží-Ti se, že obžalovaný za 
nedávno za 13.000 K koupené, požadoval 17.5.00 K, ačkoli dle' "JI"elf! 
sudku nenastala v mezi'dobí v poměre,ch 'll'iiaká Podstatná změna a 
v d'OM té na skutečné užitkové hodnotě nenabyly, bije přímo, do očí 
pomět mezi oběma. cenami a nenalézá svého oprá vně:ní- v různosti i ~~~;~~~,3; 
hodnoty koní v doM nákupu a pr'odeje, n(ýbrž jedině v nekalém v 
váTI} panující nouze o 'ně. 

Čís. 999. 

Do výrOku o ztrátě práva volebního lze si stěžDvati pouze od'volánÍm;' 
Byl.1i trestný čin SPáchán Před tím, než·1i nabyl účinnDsti zákDn ze 
18. března 1920, čis.163 sb. z. a n., jest užiti zásad' zákona ze dne 
ledna 1919, 'čís. 75 sb. z. a n. Ustanovení § 295, odstavec prvý, fr. ř. jest 
i tn pOužíti. 

(Rozh. ze dne 13 lIstopadu 1922, Kr I 1042121.) 

Ne j vy Š š í s'o ud jako soud zrušovaCÍ zavrhl Po' ústním líčBní Zll1a
teční stížnost obžalovaného Karla L-a do rozsudku Hchevního soudu při 
kraj'Ském 'Soudě v Mo,stě ze dne 22. června 1921, pokud jím stěžovatel.' 
uznán byl vinnÝm přečiny dle ,§ 23 čís. 4 CÍ". nař. ze dne 24. března 1917, 
čÍs. 131 ř. z. a dle !§! 20 čís. 2 téhož C1S'. nař., vyhověl však od'v'01ání obža
lovaného do výroku o ztrátě práva: volebního., zrušil vÝrok ten a 'VyslovIl" 
že obžalovaný spáchal tr,estné činy z pohnutek nízkých a nečestných. Zá
roveň se nejvyššfsowd jako S'0ud zrušovací dle §, 295 odstavec prvý tr. ř. 
usnesl, že výrDk nalézacího, soudu, obsažen,ý ve shora zmíněném wzs'u~ku, 
jímž vyslovena byla ztráta práva volebního též li SPojuobžalovanyc~ 
Václava li-a, Antonína O-a, LadlsIava Š-a a Jaroslava, R-a se z mGC' 
úřední zru:Šuje a že Se Vys'!ovuje, že tito obžalovaní 'Spáchali trestné činy, 
o nM v tomto případě jde, z pohnutek nízkých a nečestných. V otázce, 
o niž tu jde, uvedeno 

v důvodech: 

. . důvodu zmatečnosti čís. 10,§ 281 
.', pokud obžalovaný napad~h'" hle~~s~~Správný prnstřeclek opravny, po-

, duznání práva volebm .<J, VOl " 4 zákona ze dne 15. května 1~19, 
,r. °obledu .tet:')t!) Je PO ro,z~mO~á~í; 'n'a, vývody obžal'0::aného dluznn 

' . 263 sb. z. a n. pnpusrno jen,o. vToto 'est 'Však o,důvoc!neno. V tomto 
pohlížeti jako. 'll a odv?lam. áva v~lebního podle zákona ze dne 31. 

nří:!laIJe řešiti jest otazku ztraty P\OllV jak to činl nalézaci s,o~d, pOd:e 
1919 čí". 75 sb. z. a n. "..,m 63 'b z a n. neboť trestne cmy spa

ze 'dne 18. břez;"a 1~2~ c~s't;ostľ p'ří,s~ějšího zákona posléz uvede-
,?:;K{l'l1"byIY obžalo.v"nym pr~ pa. d ' 31 ledna 1919, čís. 75 sb. z. a.~. 

. Podle bodu čís; 4 § 3 zal<?ua ~e sl~~e~ jen tehdy, byl-Ii tre;tný c!~ 
by' ti ztrá'ta prava. volebmho, Yt y'c'h II p'reč;nú a přestupku krome . . k • k' ch a necesn " . , b' 

Spá,oha.n z poh-nute . mz' Y . d . n' pr'o c'I'n pr.n ktery o can " , ~ 1 t ém o' souze: -1 ' " • 
. teprve při ?Juhém ~rav-Ů'Pl~b~ího,. Ježto ,ohledně obžalovaného, ne!sou 

býti vylou'cen z pr.,va v~5 '19 -'dané předpoklady stran trestu pred-
; zákonem čÍs. sb. ~. :: n. 'v~ v~:bnih'0' neodírvodněn, a bylo Jej prot? 

chozícn, je výrok o .ztrate pra I t'h" zákona vysloveno, že obzalovany 
bylo ve srny s 'u eoz . k ' k' h a ne čest-

. . ;:'U' .. U ~~'.' ,e" -, byl o,dsn,u'zen, z p,ohnute mz yc ,. k 
....... trestne cm~,:ro n~~á ze zjištění 'll'alézacího ~o,udu, z mrzke Z1's, Uk 
'. nebol jednal, ja v~s t'ebitels!va obohatltJ, tedy z pohnu!e 

';'"chliv"o Stl·, chtěje se na u]vor s~o r • v "roku o ztrátě práva volebmho 
a nečestných. Poněva.dzohl~dne \1- Antonína O-a, Ladislava 

\ •.. ' ••.. ntí·'k,l<a'Ýj'Cíchí·hO se spoluobžalo'Va~~ch Vacldava . hDa'a k odvolání obžalov-a'llého 
Y' DIt' totez 00 uye eno s . .r . . '" dní ~-a a Jaroshva ,,-ap a , '; < 29 ,d t ee prvý tr. ř. z mocI ure . 

.. ··Karla L-a, .bylo dle listano~~n~.r sP~I~o~ž~~ovaní podaH odvDlání, a bylo 
postupovatI tak, ja~~ bY,ta ~o;e~ního ohledně .obžalovaných prve J~~no

•.• proto' výrok o ztrate pra,:a, .t k" tito obžalovaní spáchali trestne cmy , h zrušiti a VYSlOVItI, ze a e · vanyc '. • • ,",,'" 
· z pohnutek nízkych a neces,'ll:y~ 

Cís. 1000. 

17 října 1919 ,čís 568 sb. z. a 0.). 'Předražováni '(zák'Ůn, ze. dne. . II dobýtČete' chovnébo, dlužno pro 
Byl-Ii mezi stranamI Ujednan, ~ P 'kl d směrné ceny pro do.bytek 

' št'nosli ce,ny vzlll za za a . d b ť 'a posuzDváni J1,remr e . . t ' • třebas skutečně šlo o o y ce J _ 
.chovný, nikoliv pro dObtytek ~aue~Pitele podvedl. 
tečné a prDdatel v tom o srn r . 

· (Rozh. ze dne 13. listopadu 1922, Kr 1 1182121.), , ,-, 

. d zrušovací vyhověl po ustmm hcem 
Ne j v y šš í s o li' d jako, sou . . d'k . Iichevníhn soudu při kraj-., .. t· bz'alovaneh,o do: rozsu u v I ' 

zmatecnr st',znns 1 ~ ,.' .... 192t jímž bYl stěizovate uznan 
ském S'0ude 'V Če'ske Ltpe. ze dne ~4. srp. nad 17' 'r'Ij'na 1919 čís'. 568 sb. z. § 7" 3 .• 'Ol1'a ze ne, , 
vinným přečinem dle, CIS., kza " ~fl věc- prvém'U soudu, by ji znovu a n., zrušil napadeny rozs·ude a vra 1, 

projednal a rozhodl. 1:Jú ~ .o d y: 

, 'h na adaiíd rozsudek z důvodů '§ 281.č. Zmateční stížnost c:bzaIGvane .. Ol'.. P, "šl J'e že mezi stranami ujednan 
9 al tr. ř. j~st odiivodnena. Soud ha ezacI Zjl u , 



byl kup telete Jako tel e tec II o V I 'h' , 
vanému předem bylo známo k II 1 e ?, ze pr,odane te.]e, jak 
prodal za vyšší oenu 13 K 50 II '~koVU vubec b,Ylo nezpůsobilé, a 
n"'sti Marie B-ové a ji ošidil Nel, t\tele, cho,vne, Jenl, by vYllžil 
p~edpokládá Jl 7 lichevního 'zá~naa_ o~ ,zV,~.~~b, o,kho~~ neděje , 
valkou v~vo,laných, ný.brž vy v~ T~ " U--4:';>:-~Z--PV-a:lH----ri1lmorac1ných-
wbem podvodným spad a" , uzr\iam~ neved~mosti kupitelky, ledy 
časném využití mi~or'a' d~J,lchlm po~ ,vse?becny trestní zákC)finík O r h '" c pomeru valkou " ď' ' 
IC ,'ev. zákona mohla by jen tehdy" d' P,flV? ,enych ve smyslu' 
pozaďovaná, i tehdy byla zřel'mě Pp~ pnv,a

t
, e bYlI rec, kdyby cena, za 

o tele ch 'S remrs enou kdyby byl k ' ovne, oud nalézací zjisfl 'ak' o s utecuě 
ceny požadované, DorovnávaJe t~:t~S cen~: rozsudku zřejmou p,řern',rd"~,::· 
ze dne 25. čer'vna 1920 čís 415 b s cenou 'stanovenou HlurIZerLír 
tak dospěl k výsledku Že p~žado~á z, ano pm dobytek jat e č n ý, a 
užfyání mimořádných 'poměrů válko~av byla ce'~a zřejm~ přemrštěná, u 
pozaclované k cenám telat ch " , Y'Volanych. S otazkou pomčru 
Hchevního je,st pmto právn~V;Yc~ ~~b~'c lS'e nez!bý;ral. Stanovisko 
rozsudku 'nepřipouštějí, by SOl1do zr y, ene. ,Jellko:, . vsak, skutko'vá 
hodnouti, ~ylo zmateční stížnosti O~~~CI ,v~hvecI sam,e. ihned mohl 
sudek zrusLti a věc Vrátiti sou'du nalé ova.ne o vyhovetr, napadený 
r-ozhodl, zaClmu, by J' znova prOjednal 

Čís. 100l. 

Nelze přisouditi útrat za od cl • 
k~nu nepřípustnému, ne~ytld-li :~' p:o!t opr~vnému pr0'středku PO 
stredku. V0' ce neprlpustn0'st opravného 

(Rozh. ze dne 14, Iistop.adw 1922, K'r I 1235/22.) 

Nej'" . , '! y ~,s I S o li d lako soud zrušovací za hl ' . , " 
zm~tecnl sÍlzniost podpůrného obžalob d vr v nevereJllem zasedání 
~~le:wcíh0'soudu v Plzni Ze dne 23 Zá~~ 19~2ro~S~dku .krajského Ju"UZIO 
štem z obžaloby pm zločin ďfe § 98 b) tr. zák: J'lmz bylI obžalovaní spr·o-

Důvody: 

Dle výslovného ustanovení ,., 49" , 
v:l\s,tupuJící jako obžalobce ' . ,CIS, 3 tr., r, není soukromý účastn1k 

dk ' ' opravne'", podatI zrn t " (OV ' 
su ' u, v nlavním přelíčení vynesenéh . _ . "i. a ~:cm s· l~nost d.a-' roz-
dle ustanovení § 1 čis. 1 záilmna ze o, zmatecm~trznost měla býti proto 
\r: 1878 o,dmitnuta již soudem naléza~~~ ~~ .. ~,ros~fce ~877,č!'s, 3 ř. zák. 
o zakwanym), .a když se tak nestalo b' n~z me a vubec by ti doručena 
zavrhuouti jhned v sez'enl' n ,.,' ylo' JI dle § 4 čís. 1 cit zák, on'a - ·everemem Ob' I' . 
odvodní spis na zmatec'nl' t" t " za ovan, I podaH svým obh~ice'm s lZllOS v nemž 'Vt ., , Ll.J 

roz, hodnutí otázky zdali nárok te' . t ,UC UJ] utraty spisu toho Pro 
novenl § 390 tr i naJ'me', 'dr' 'Iu'he'hu Je'sd t·opravI,I;ěn, jS, ou roz, hodnými ',ustac 

't ..,'. '" o savce ", t h d u raty, které vzejdou podáním "d 'h, s" o o, ,le něhož zvláštní 
kdo opravný prostředek podal ra nt~.~ol {lpravneho prostředku, nese ten 
O,dvodní spis proti zmateční ;,:~s :~e se, te.nto zcela minul úspěchem: 
n>:m prostředkem, avšak pon~vl:á·~sj:s~e~1 Slce v podstatě své oprav
s(redku odpůrce, směřujícímu pr t' t' "branou prolI opra'vnému pro-

o I o azce vmy, dlužno zajisté vztahovati 

,_,,"""'''E',T1I' 2 390 tr. Ť. i na tento úkon řize'ní pro-cesního. Než ohledně 
povinu" k náhradě útrat řízenó trestn,ího, musí soud dbáti toho, aby 

'náklad) iehož účel zastDupení strany nu,t-ně nevyžaduje, byl z po
"ínlaOStr k náhradě vyloučen, za takový nutnÝ náklad však trelze pova

-od-po-voď 'na-- op-ra'vný. prostředek, zák{}nem výslovně vYl,Q'učený, 
proti takovému oprav,nému prostředkw se brániti, nelze sloučiii 

pojmem nutného neb aspoň účelného obhaiování se, Reagovati pr'oto 
vývodY nepřípc;stné zmateční stížnosti, jest naprosto zbytečno, náklady 

spojené nejsou náklady obhajovacími. Poněvadž pak odvodní spiS 
::n"uřipustrLos zmateční stižnosti ani nevytýká, nemůže býti odpůrci ulo

náhrada nákladů spisn toho. Bylo proto nruvrh na přisouzení útrat 
toho zamítnou ti. 

Č!s. 1002. 

Přenesení soudnictví na Hlučínsku. 
Nejvyššímu soudu' republiky Česk0'slovenské jako soudu zrušovacímu 

jednati 0' zmateční stížnosti v trestní věci, jež dle zákonu Česko
_In,v .. ".I," republiky nepatří na soud, třebas: byla vzlrledem k cizozem
ským předpisům rozhodnuta cizozemským souoom. 

(Rozh: ze dne 14. listopadU! 1922, Kr II 49/22,) 

Do rozsudliu tresltní komory zemského so'uldu v Ratiboři ze dne 19. 
prosince 191Y, jímž rozhodnu,to bylo Q přečinu neoprávněnéh", dovozu 
lihovin, byla podána zmateční stfžno'st, již státní zastupitelství v Ratibnři 
posto'upilo na základě úmluvy ,0 přeneseni sou,dnictvl na t1!u'čínsku ze dne 
3. února 1931, vyhlášené pod čís. 253 sb. z.an, na rok 1921, zemskému 
soudu v Opavě, jenž ji předložil 'nejvyššímw jako zmšovaCÍmu .soudu 

v Brně, 
N e j v Y š š i s o u d jako ~ud zruš{lvací vrátil s-pisy zemskémU! soudu 

v Opavě s příkazem, by je 1l'bstoupi1 příslušnému úřaďu důchodkovému 
k případnému dalšímu' jednáni. 

D,ů vody: 

Dle čl. L zákona ze dne 23. května 1873, čís. 119 ř. zák. je no'VÝ trestní 
řád, jím zavedený, jediným pravidlem o' říZlení ohledně zločinů, přečinů a 
jillJých činů trestnýc'h, sOl1dilm k rozsoUlzení přikázaných. Předpokladem, 
by ten aneb onen somd předsevzal úkony, trestním řádem mu u,ložené, je 
tudíž, aby předmětem řízení' byl čin, k právomoci soudů příslušející. Na 
této zásadě nebylo ničeho změněno ani československo-měmeckau úmluvou 
z 3. února 1921, vyhlášenou ve sbírce záko'lllii a nařízení pod čís. 253 z r. 
1921, G přenesení soudnictví na Iilučínsku. Naopak řídí se zřejmě i tatn 
úmluva zásadou, že českosloveci:lské soudY p-okraoUljí v trestním řízeni, 
které byJo před 4. únorem 1920 zahájeno s01ldy německými, za ostatních 
předpqkladů v úmluvě vytčenýchien tehdy, pakliž~ trestný čin také dle 
t r e s t 'n i h o zákona - tedy trestníml soudy - českoslo,venského státu 
,tihán býti může. To plyne z nst8>novení čl. 2. § 5 iimluvy, dle něhnž výkon 
trestů soudy v Ratiboři nebo v f!lučLně před účinností úmluvy práv(}platně 
vyřčených převezmou úřady místa pobytu odsouzencova {je-1i přísluš-

• 



ou. 

~íkem státu, v němž se zdržuďe) ., ' v, v ' 

ustavní listiny přísluši soudní I ' Jen za :;mmeneho, predpokladu, Dle" 
p()kud věci tyto nemají být" n~~ ve, vecech ,trestních soudům ' ' 
trestuím řízením poli'cejním I bO fe vS,eo,becnych předpisů prl~jedl1ci~; 
zákona k treStTIfmu zakonmkuue,o mtakncnt,m. y ČL1Y.aJX. 
zl v· Je vy nu a za"ada ~ Demem, přeČInem nebo v t k v ..... , ze o tom, je-li 
Zákony, v době spáchání ~~~~kuP f~' ,pred soud příslušejícím 
na činy, kterých se někdo u p a ne, ,a nelze trestního ' 
Předmětem rozsudku zem k dhopustd

d
, nez trestní zákon 

. d s e o sou u v Ratibo 'rl' h' pře"ko,unlá~; V1se o SOUZE'll'cÍ! Se domáh' bl" ,Je Oz 
republiky do území kt 'ba, I y, Podl?udny GOV'OZ lihu z ~~~~oc1;~~:e~, 
"' t' ''" ' ere y o v dobe kdy byl t t'"' cas I TIse německé Srh' , ; , res ny cm 
děje se dle trestníh~ zá~,o~~ da ů ~o~r~~~m p~dloudného vÝvozu a , 
- k němuž p(}ukazuje čl V uvo ~v e h o ze dne 11. července 
důchOdkovými PO pří adě :, Z~vaC1 o zákona k zák tr 
1919 čís 654 s'b p R tez dle , 11 vl. nařízení ze d~e 23" -
,. . z. a na, 3 vlád, 'n' d . ' 

sb. z. a n. úřady politickÝmi zn' ~r' ,ze, nl~ 9. prosince 1919, 
t1ckých úřadů byly o' . ~ o vy ucne PT'avomoci f:'i'llančnic:h 
případy podlou'dného V~~l~~ v~ aV",n'y a, soudní pravomoci 
~~nem ze dne 18. března 1926 ~~:eltu p()treby v ceně nejméně 50 K 
ncmnos,ti teprve 15. dubna 1920' teď ~~ sb. z. a ~. r-:e~ :,áko'JlI ten , 
Tento cin nespadá proto do r~v y a':,no po spacham cmu, o který 
tehdy, POsuzwje-I" se jako v~v omo,c1

1 
ceskoslovenskÝch soudů a to 

o nem bylo výhradně uvažová'~z z ~s I Tepub,hky, l1ikoliv pouze -
soud nemá tudíž _ třebaž ~ v ,s o ,lC1 prve ~ jako dovoz. / ,,,',",, 
zemských zákonÍ! proň pl~t~~P~ e,:~ n~le~ byl v,;c~esen soudlem. 
soudní řízení v této záležito lC .' pnslus'nY,? - zakonného PO'.ďkla{jll' 
by PO případě opatř11 dle ,s ~~ Jel~tdProt?' vec postoupiti finančnímu 
sb. z. a n., čeho třeba. ' va. nar. 2)e dne 4. května 1920, 

Čis. 1003. 

Předražování (cis. nařizen' z dn 2 ' ' 
Pro skutkovou podsta ,1, e • e 4. brezna 1917, ,čis. 131 ř. zák) 

obchOdoval takovým zP~o~~:O.~,?hO o~cbOd!l. iest Ihosteino, že . " 
§ 38 živn. řádu neopravňuje ještěl~Z n '-'k m1CU. Z~,::nostenské 

Cena nemusi býti 'ešl" z" , ,a uy~ za ucelem prodeJe!'" :av~.e~a~~:t.!:~ 
zřejmě přemrštěný p j e rejme, premrsrenou tehdy. měl-Ii p 

OUze vzhledem k tomn, že neobvYkle lacino nalwulpil .... · 

(Rozh. ze dne 16. listopadu' 1922, Kr I 672;21.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zr '. ' 
teční stížnost ohžalovaného de . u~okvac1 zavrhl po ústním líčení zma 
twstním soudě v Praze ze dne' l~nz?U II Iíchevního, soudu při zemské';; 
vinným přečiny podle"." 23 "'o 4.' 2uno;:a 1921, j,lmž b,;cl stežovatel uznán 
1917"' 1 "C1'S,. a O CJS 2 b) cis ' d , "C1S, 31 ř. zák., pokud srn" . , , . nar. ze ne 24. března 
pr,ecmem dle §. 23 čís. 4 C['S e;ovala

h 
pr?~l."y:ok,w o vině obžalovaného. 

.. , , k . nar., vy olVel J1' vsak k d ZUJ1~' vym pro přečin dle " 20"' 2 ), '.. po II . napadla odsu-
v teto části zrušil a obž~lo ,c:~. ,b c[~. nar., napadený mzsudek 
trestný čin. vane o ,prostrl, z obžaloby Pro tento 
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D II vod y: 

Zmatečuí stÍ'žnost obžalovaného uplamu'je důvody zmatečnosti Čí,s'. 5, 
9 a), 10 :§ 281 tr. ř. úv'Údem k doličení dův'Údu zmatečnosti čls. 5 § 281 
tr. ř. uplatňuje zmateční stížnost, že nalézací soud neudává vůhec žád' 
ného dllvodu, proč by koupe nábytku v celku za účelem dalšího prodeje 
obchodníkem, který k tomu má živnostenské oprávnění a který i před 
válkou obchod(}val stejn~'111 způsobem, byla pletichamL Jak však z dal
šího provedení zmateční stížnosti jest vidno, nevytýká stěžovatel v tomto 

• bodě neúplnosti po rozumu § 281 čís. 5 tr. ř., nýbrž vytýká, že odůvod
není nalézacího soudu nevyhovuje právnímu názoru: stěžovate,le, kte'f~' zde 
postrádá skutkové podstaty pletich z toho důvodu, že obchod nábytkem 
v malém a ve velkém, ne'ní vůbec zakázán, že nen,í, ani zakázáno kU,povati 
nábytek na společný účet s jiným obchodníkem a že obžalov"nÝ zmíněným 
způsobem, v rozsudkll zji'štěným, 'Obchodoval jíž v míru. Vlastně tedy 
stěžovatel uplatňuje v tét() části zmateční stížnosti důvod zmatečnosti 
čís. 9 a) § 281 tr. ř., který bude později prúbrá" ,i se stainovisek právě zde 
zmíněných. Pokll'd zmateční stížnost pod záhlavím dů'vodu zmatečnosti 
čís. 5 § 281 tr. ř. vytýká, že celý sklad, stěžovate,lem zakoupený, byl určen 
zdejším menším spotřebitelům, neu[lTatňuje tím anineúp']nosti mzs,udku, 
ani jíného důvodu zmatku, v čís. 5 § 281 tr. ř. uvedeného, nýbrž hrojí ne
přípustným způs'obem proti přes.věd'čení nalézacího, soudu, ke kterému 
tento došel, uváživ veškeré výsledky průvodního řízenÍ' (§ 258 tr. ř.), 
a který takto zjisti!, že obžalovaný jiz prl nákupu skJ"d,w ná'bytkllod to
várníka Antonína S-a měl úmysl prodati jej spofečně s Karlem E-em dále 
ve velkém a neuvěřil jeho hájeni s'e, že šlo o' mzprode,j přímo' spotřebi
telům. Nalézaci soud toto své přesvědčeni odůvodmil také poukazem na 
z'wačné mn(}žství koupeného nábytku a na mačnou jeho c'enu, z; čehož 
dovozuje, že nábytek ne~' možno rychle rozprodati a že by byl zůstal 
dále na skoladě. Naproti tomu 61ěžovatel uvažuQe docela opačně a tvrdí, že 
nábytek by byl nezů'sta! dlouhú na skl",dě a že by v něm nebyly ležely 
arii bezúročně peníze, a z toho zase dovozuje doce'la opačně, že cbtěl ná
bytek ro.zpmdati přímo spotřebitelům. V tamto bodě nelze tedy považo
vati zmateční stížnost za prov,ede'nou podle zákona a nelze k ní přihlížeti. 
Základem právního posoll'zení celého případll zustává tedy zjištění svrchu 
uvedené, že stěžovateol již při nákupu skladu nábytku měl úmysl prodati 
jej spole·čně s Karlem E-em dále Ve velkém, a v 'tomto zjištění je,s't obsa
žena skutk(}vá podstata přečinu pletich, kterou stěžo'vatel marně popírá 
se stanoviska důvodu zmatečnost., Čí,s. 9 a) § 281 tr. ř. Jak na,Jt~zací soud 
zj'isii!, měl stěžovatel živnostenské 'oprá'V'f1ění podle § 38 živn. ř., což zna
mená, že ne,byl oprávněn v mezích ,svého živno,stenského obchodován' 
k nákupu nábytku" za účelem prodeje ve velkém, Ilýbržže 'jeho úko,lem 
,; jeho. opráv<\lěním živnostenským se shodujlcím, bylo, by sprostředkoval 
mezi výrobcem a spotřebitelem a nikoliv mezi výrobcem a velkoobchod
níkem. Obchodov{l'fIí jeho by;ln tedy neree,ln, a nezákonné, poněvadž vy
konával s,vou živnost proti předllisům, a toto j,eho, jednání tvoří skutkovol' 
podstatu ple'Íi'ch, jimiž dlužno rozuměti' každou čiflnos[, která, hledlc 
k mimořádným poměrům,vyvolaným válkou, v,;cbočuje z mezi ř:íJd'ného 
obchodování. Zákon Iichevní chrání svými ustan<Ovooími spotřebitele a 
může překročiti jehú zákazy i obchodník, který má sice živnostenské 
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oprávnění. avšak nedrži se hranic, jemu tímto cprávněním uloženSrch; 
zákon nečiní rozdílu, zda zájem spMřebitelův byl porušen osobou, která 
vůbec 'neměla nijakého oprávnění k obchodu, spotřebitele poškozujícimu 
či zda snotřehitele noškodi-la nřek.LQČlljíe----.---rn.eU-S:-v_ého_ _ J,_ 

oprávněn'i. Stěž~vatcl dopustil se tedy v tomto případě pletich přes to, 
že ani cbchod v rralém ani ve velkém s nábytkem ne,ní zakázán vůbec, 
že není zakázáno ani nakwpovati nábytek na společnÝ účet, neb"ť právě 
stěžovatel neměl vůbec 'Oprávnění k obchodu tako'vého druhu, jaký uzavřel 
se S-cm. Z tohoto důvodu jest také naprosto lhostejno, že nakoupil ná-, 
bytek n výrobce samého, neboť právě nákup s dalším úmyslem, prodati 
nábytek ve velkém, by! pm 'něho zakázán 'Í' tenkrMe, když nakupo'val 
přímo II výrobce. Mínění stížnosti, že naří,zení o lichvě mělo na mysli' 
jen případY, kde jde 'o vetké plánovité zdražování, kde jde o úmlu,vy vý
robců nebo velkoobchodníkú velkého slohu, nemá cpory ani ve mění ani 
v tende'mci nařízení, dle něhož se přečinu dle § 23 čí"" 4 cis. nař, dOPouští 
každý, kdo se pouští do pletich, zpúsobilých stupňovati cenu předmětů 
potřeby, takže z trestní sankce nejsou vylou'Čeny a:!li případy, kde třeba 
ojediněle a co do malého množství předmětů potřeby obchodováno bYlo 
takovým způsobem, jenž ne,vyhovuje obch'Odování n-ormálnímu a připust
nému. Ku všeobecným v 'pří:čině této a zejmé1na proU účelnosti' záko,nů 
o l'ichvě uplatňovaným nwmltkám zmateoní stížnosti nelze přihlížeti. Nelze' 
konečně přihlížeti ani k námitce stěžovatelově, že právě tak, jako. uzavřel 
obchOd s S~em, obchodoval i v dobách míru, Zákony o lichvě změnily 
povinnosti obchodníků vůči spotřebitelům a musídhátl obchodník ustano
vern1 lichevního zákona bez ohledu na to, zdali dřívější jeho obchodování 
mícové bylo trestným čili nic. Se stanoviska svrchu vylíčeného jest lho
stejna okolnost, zda stěžovate,! nak!ou:pi1 nábytek .za účelem pmďe'je do 
cizozemska, jíž se rozsudek nalézacího so,udu výslovně' zabýval, poně
vadž stěžovatel nebJl'I za žádnÝoh okolno'stí oprávněn k nákupu nábytku 
za účelem rozprodeje, ve velkém. Není zde prolo zmatečnosti dle-čís, 5 
'§ 281 tr. ř., pokud ji zmateční stížnost vid" v tom, že nalézací soud opo'
menul nákupem nábytku za účelem rozprode}e do cizozemska se zabývati, 
Mbot nejedná se tu o' skutečnost rozhodUjící. Svrchu zjištěná činnost stě
;,ovateljYva byln také způsobilou, stupňovati cenU: ná,bytku, poněvadž na
lézací soud zjisti,], že stěžovatel měl při nákupu úmY1S11 výdělečlný a toto 
zjištění zůstalo po formální, stránce nedotčeno. Z2:koo spokojuje se pouh,ou 
způsoMlostí pletich, stupňovati ceny, a nevyžacduje, aby zmíněný výsledek 
skutečně nastal, p'roče,ž jest lhostejno, zdali stěžovatel při obchodu, kteá 
provedl pozděii s E-em a při kterém mu prodacl' nábytek za 62,000 K, něco 
vyzískal čiH nic, Pletichy byly dokonány již ,nákupem a n'ezáležeTo na
prosto na tom, co pak se mezi E-em a stěžovate,lem udá:lo. Je'žto' i po sub
jektfvní stránce byly nalézacím soudem úištěuy náležítO'sti pletich, správně 
ualé'zacÍ sou:d podřadH jednání stěž'ovatelovo ustanovení § 23 čís. 4 ds, nař. 
Důvod zmatečnosti čis, 9 a) § 281 tr. ř, není' tedy dá\]> a ,ov'šem není dán 
ani důvod zmate,čnosti clle čfs, 10 téhož §, který uplatňnje zmateční stíž
nost potud, že tvrdí, že by mohlo jíti jenom o předražování a nikoli' o ple
tichy, v čemž má napTO'sto nepravdu, jak vJl'sviine je'ště z dalšího rozboru 
zmateční stížnosti, týkajícf se přečinu podle § 20 čís. 2 b) cis" nař. Zde 
má zmateční stížnos,t pravdu potud, že skutková podstata trhoto přečinu 
jest vyloučena, poněvadž stěžovalel lacino nakoupil a svým prodejem 
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" " ,'1 N lézací soud nezabýval se blíže poměrem, 
E-ovi spořebitele neposkodl. at, ':0 'a'ele'ln kduž mu stěžovatel náb, ytek t -'~'l m Zl E-em a s ez Vl-, .'I v • " v 

KterÝ se II van e "j. be dalšího zisk stěžovatelův za zrejme Pfl;'-
prodal ~a 6~.?OO ~,~}ZnaCI de ;"1 nárok na zisk, když 'Obchodoval ~~u
';'rštěny, jeZlO ,hU • ubNec

l
. o _po -ud zaby'val, se tedy ieno, m Ziskem stezo-

'" , I ," k' m a ezacI OSO ' , §'" 
sobem plehe Jars y " ' ři předražování l'odle 20 CIS. nar. 

,., ,- základmm pOjmem p , . 'k T t - 'm-
vatelo'} m, ae v" 'kol'v zřejmě přemršteny ZIS. a o zrej e 
jest zřejmě přemrstena ~~nada nbl T I ani tehdY kdYž zisk prodatelův jest 

vťná cena nemU'Sl z e Y 1 " , 'o á!kou 
přemrs e ,,', r h ' čelí působivosti mimořádných pomeru, v, . 
značnÝ. Nanzem ? 1C V? .. va elstva předměty potřeby a konecnym 
""yvo~~ných" na zbasobb°':.~n~ú~~Zto s~ do ruk,ou .spotřebitelů za ceny, jejld,ž 
jehoucelem jest, y z OZl v Vy. rohy a řádného obchcdu. Nelze 

'vy' še je podmíněna výhrad, ne pome't: vy, e-j'akou osobou požadované, 
't' .... ejmé přemrštěnos 1 ceny II ' , b' 

'proto mIu'Vl' 1 o zr. ., -"'" dova,'n'á • ztnrnené výše ceny vyr'O m, 
jestliže pře~ )eií z~~~n~:ao~lc:ooJěa vyvinl1té, nepřekročllie, K:t:*ové~~ 
pokud se !,:ce v", , h oko'lností na př. u věci darovane, u veel 
případU mu ze dOJIl! z :u~ný~ I 'dkem určitých okolnc>stí, které se shlukly 

'h' z'lskané a konecne nas e "'t I' tra 'tu a vy tOU ,., ': ,b ku' 'Ujkího a z:namenajl pro ZCIZl e e z 
, v o,sobě prodavaj~C:lh~ ne "~tl';' výhodu,její'ž přenesení na další naby-

: pro nabyvatel~ nah~dnG~ osod" ky Právě tento případ zde nastaL Jak 
vatele nenl oduv'Odneno osp" ars .' ek od Antonína S-a za 45,,000 K, 
nalézací soud ZJ:stil, ~y~ ;~0~P8~Og~~\ prokazoval obchodní knihou, že 
ač Antonín S, puvodne za a k d" došlo ježto S zr:ll'šil svůj závod. 

", ~s~:~ěc~~~:~b~~d~:eť~~~,~ st~~~v~~ledl o:Ob~í ,Výh~~l1'd~~~;:e~ř~;~~ 
o , něho založili pre fazovam ce , 

připadla, a nemuz,e U' '. b o , aObytku' byla bývala překročen, a . 
• - . "e 'e by vyro ll! cena n . ' hova,la ta"ove vys , z v d"' která byla pak ujednana meZI 

t k , k t "n,ve nestalo poneva, z cena, . b' 
TQ se a e s u ec ",' , , 62000 K tedy méně než vym m cena. 
E-em a ,stěžovatelem,~lmla !enom " ".' to obchodě s E-em vydě,lal, 

hl d to kolik =hzalovany pn com "d ' Bez o' e u na " __ v' dn' ježto cena nábytku v za nem 
, jest označiti jeh,o iedn§ní}a ts~~tne zava e, , 

případě nebyla zřejme premrstenou. 

Čís. 1004., 

" , dne 24 března 1917, čís. 131 ř. zák.). 
Předražování (cis. nanzem ze • b h dníkem přímo od do-
ŘetěZOVÝ obchod čajem, nebyl-tl~ ~0uP?~,;~ j~hO dovoz byl dočasně 

V()zce. Čaj zllstává předmětem po re y, I 

zakázán. <Rozh. ze d~e 16. Ustopadu 1922, Kr I 876/21.) 

, , v' S o u d jako soud zrušovací zavrhl po úSÍlIÍm yčení zrr;a-
Ne j v y s S 1 v ." 'dk lichevního :soudu pn zemskem 

teční stížnost obzalovaneho do ;,(}~,:u II 1921 iímž bY! stěžovate,! uznán 
trestním sondě v Praze ~e 00: ... 2 re)zna odl,,' l', 23 Č, 4 cís, nař. ze dne 

. , v či'tl'em podle ,,20CIS. ,a a p ~ "" 9 ) vlnnym pre'· 'k 'ťI důvod zmatecno'sh CIS. a 
24, března 1917, čís, 131 ř,za " a vyvra 1 

§ Z81 tr. ř. 
vdúvodech:' 

" o ob'l st aby ceny předmětu po-
P{)kllď jde o obchod řetě~ovYt' je~t zPusod~~a hž povahou tohoto druhu 

třeny byly obchodem tak,ovym s upncvany, 

, 

I I. 



obchodování, předpokládá s, I ' 
:,~na. Obchod řetězový dán eje~~ t~g~Š:k ne;nf;sl ~;oto zv~~ště být; . 
steno, nakoupiv čaje ne od importéra _ ~1Zv .~~, ze ~e_ stezovatel, 
~~vaje jej se ziskem opět překupn'k' ny {zlzv>0d prekup,~íka S-a. a 
~c~lem d'ocílen( :Úsku Překnnnickéblf'l~y:tečI:a:slm~ Z~l~elm: vměšoval 
caje do spotřeby. Jelikož řetčzový obchO n~--a- ~~u?c,n~ do nřepi=, 
hem pletich, jest vlastně další zkoum" ~ J:st zvlaste vyznačnÝm 
do sebe ráz pletich ZPŮSObl'ly" ball!, mol-II postup stHovatelův i 
_, , , m, a y cena předmětu poeeb bl' 
novana, razu podřadného N _, "'.'''' r y ya tlm 
nejen jednání pletiohářské' v efo~ p~ st~~~ce te. zJlshl rozsndek 
prodávat zb -, . _ . ' ze s ezovatel nakupoval a se 
zvýšující, m~~\'oJ~Zo~~;tic:~t~uP~dIOUcl~'?U, tedy skuteč~ou cenu nři~;:::'::~ 
žovatelovo o této povaze o~ch ~emZ eho ~bcho~~, nybrž i vědomí 
~~~Kie s~~I~:~~~;hchOd~f~en:. _neoza~raceo~;:ým~bf~\ě m~í~~' býti ZG]'a 7eno 

chodování, v zá:kon~e~~~~~~t~~~~~~el?vO, vyka:,~iící veš~eré známky , 
s~dek znalcův, jenž chválil jako ~ ~eho. Rov~ez nevyluc~je trestnosti 
nevadž vzhledem ke zjištěném s ,caJbe a nes ledal ~eJ predraženým, 
že tvrzení to'S "V> , " , ,l] zpu:o, u nabYl! nemuže, býti , 
leným ZPůsob:~c~:a~~~h~~~úr?:vn~m ~"ny s .o_enou, zboží stejně neccuA_ 
Zd_a možno vzhledem k' o.dpírá:r~ve eneho: Stlz~O.SŤl o nadhozenou ot,bt." 
met pO'třeby dle cfs. nař. z r 19;7 o~~~u vJado~~aJ vubeo uznati za 
dem k známým vlastll'o'ste~ toho'tS us; zo poveď';tl v ten rozum, že 
Jeho flozšířenosti ve vŠ'ech v t :?' ~apole, zelmena. ~éž jeho Is-í!e 
mu upříti povahu předmMu i~\ v~c o~Yva~e~,t;,a jako požívatiny " 
z důvodů ,obchodněneb fi v:,;~ _ClS. ~~r. z.mmeneho ani tehdy, když 
zovala. nancne pol!hckych do-voz jeho dočasně 

Čís. 1005. 

Zákon o obchodě s potravinami ze dne 16 ledna I -, -
Prodavač jest povinen opatřiti ." tot'- 896. C18. 89 r. zák. 

chová, iest neporušena. SI lIS u, ze potravina, již na prodej 

(r~ozh. ze dne 16. listopadu 1922, Kr I 1141-1144/22. 

N' _. _ , e J,;' y s s í ,s' 00 U d jak'O sOnld' Zrušova' '7 I ' • ,- , 
tecUJ sÍIznosti, vznesené generální p k I tel u.una p~vu.stTI1~ hcenr 0- zma-

Sprošf.ujícími rozsudky okresníhYO ur~ urou 'll~ zaslItu zakona právem: 
7. dubna 1922 byl porušen zákon o ťou uP,r§ Pl'es;tupky v Praze ze dne 
1896 Č. 89 ř. z. z roku 1897 dál v u§ al1ove", 12 zakona ze dne 16. ledna -
z ro:zS'uidků též v U'stanove,~í § '~6~ t/~~ a 270 odstavec 5 tr. ř., a dVěma 

DůvOdy: 

Státní všeobecný ústav pro k " . 
v Praze předložil ~e smyslu g, z2 om~am potravIn př'i německé universitě 
kterýmí předměty užitkovým'" : z~kona o Dbchodu potravinami a ně
státním" zastupitelství v Pr;z~e kUn~al~: ledu,:: ~9,6, čí.~: 89 :x }897 ř. zák. 
sudky o vzorcích, které b I s:?'u ure .mmu,rlZem nalezy a pú-

y y vzaty pn komlSlone.J.rn prDhlídce obchodů 

ve Velké Praze, naříze·né ministerstvem verejného zdraiVotnictví a tě
lesné výchovy výnosem ze dne 3. řUna 1921 a vylwna:né dne 3. února' 
1922 v mlékařských obchodech r.mmy P-ové, Marie F-ové, Matyldy 
R,ové správně AnlOnie . J-ové a Emilie S-ové, poněvadž mléku, tam pro
dávanému, dte chemického rozboru byío přidáno značné množství vúdy. 
proti uvedeným mlékařkám zavedeno bylŮ' trestní řízení a po provedeném 
hlavním líčení a konečném návrhu .na použiti zákona byly obžalované 
vesměs rDzsudky okre'sního soudu pro přestupky v Praze ze dne 7. dubna 
1922 dle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby sproštěny a sice: Emma P-ová pro 
přestupek dle odstavce 4 § II a § 12 citovaného zákona, že totiž; vědomě, 
pok'úd se týče z nedbalo·sti vodou iaHované mléko prodávala, Marie, F-ová 
pro pře,s'tupek dle odstavce prvého a čtvrtého, § ll, jakož i pro přestupek 
~ 12 citovaného záko'na, že mléko vodou falšovala a že vědomě, pok"d 
se týče z nedbalo'Sti takto fa,]šovanémléko prodávala a Antonie J-ová a 
Emilie S-ová pro přestupek dle 'Odstavce prvého a čtvrtého § II citova-

" ného zákona, že mléko vodou fa,lšova!y a že je věd'Omě takto falšované 
prodávaly. Důvod uvedeného ro'Zlišování v kvaliflka·ci děje žalobního ze 
s'Pi'SŮ není patrn~\ neboť trestní oznámení jsou ve věci téhnž -obsahw (že 
totiž mléko dle odebraných vzorků by,l,o vodou zrračně' rozře,děno), prÍl
vodní řízení ne]lřineslo nijakých zmim a konečnÝ návrh veřejného obža
lobce zněl ve všech připade'ch na p,ou:žití zákona, čímž ve smysln §:§ 451 
a 457 tr. ř. podřadění trestného čínu pod zákon jest dle §, 262 tr. ř. po
vinností :sou'dcovou. Sprošlující výrDkyodůvodněny jsou v podstatě zji
štěním, že není vyvráceno tvrzení obžalovaných, dle něhož jim mléko 
nd producentů, pokud se týče mlékáren již ve stavu, 'státním vše'Obecným 
ústavem pro zkoumání potravjn nalezeném, bylo. dodáno a že dotyčný 
po'sudek zmínenéh\o ústavu jest neurčitým. V připadech F"ové, J-ové a 
S-ové ziišfují rozs.udky d",le, že jmeno-vaně prodavačky nepozoTO'valy, že 
mléko bylo nějak zředěno, a.Ji!onečně dovolávají se ,té zkušenosti soud
covy, že mléko ,o'd venkovsk~ producentů bÝvá do. Prahy často dodá
váno poru'šeno. Uvedené rO>lsu,dky pomšují zák·on. Prodáv,aU potravinu 
tak, jal' 1i přijal pmdavač, jenž není si vědom toho, že potravina je falšo
vaná, ,zbavuje ho sice zodpovědnosti dle § II odstavec čtvrtý citovan&ho 
zákona, nik.oliv však d:]e § 12 téhož zákona. že totiž tak činil z nedbalosti'. 
Ve směru poslednějšímsprošfují rozsndky pouze obžalované P-ovou a 
F-ovon, nik;o,]j však také ostatní dvě ohžalované, ačkoliv dte stavnl věci 
u všech obžalovaných tato kvalifikace, činu přicházela v úvahu, když ve 
směru ,odstavce prvého a čtvrtého § 11 citovaného záko1na vina nalezena 
nebyla, neboť předmětem obžaloby by.]a skutečnost, že obžalované měly 
ve svých obchodech na prodej vo,dou zfalilova·né mléko, a skutečnost ta 
posuzována býti měla se všech právnich stanovisek a podřaděna konečně 
pod onen zákon, pod nějž náleži.Podřadě·ní č'inu, Antonie J-ové a Emilie 
S-ové pod u:stanovení § 12 citovaného zákona se vůbec nestalo a pokud 
se týče Emmy P-ové a Marie F-ové by,ly sice tyto obžalované v uvede
ném směru ve výroku viny sprošt~ny, !lle pro'tl př-edpisu. § 270 čís. 5 tr. ř. 
schází v důvoďech jakékoliv odu:vodnění, proč jmen10vaným prodavačkám 
nelze přičítati ani nedbalost při opatřování onoho, mléka, jež pak v jejich 
obchodech jako falšované by,lo pozastaveno, Poněvadž v případech, o' něž 
tu jde, objeki'ivně bylo prokázáno, že na prodej chované mléko. byio 
z,naóným množstvím vody sfalšováno'. nestačila omluva prodavačů, že 



viti 

,!alšo,vanosti mléka nevy~ozorovali nebo že si toho nebyli vědomi 
lim" ze dle § 12 cltovaneho zákona podléhá trestní sankci každ'" 
~f~lsovanou potrav;nuna prodej má - ač-Ji okolnost ta kllPUjící~' 

y a ~~:~na _-=~~l~.~ena Jest prodavači povinnost, aby si o " II 
pot~a\, my ovall'il- -.l1si-otu-a-,-:p-okJRlLo1TI:rneC'lTI1 dopoušt' S ' 

los tl, Z u;,ede'n'~ho ,plYne důsledek, že prodav~č potra~i'l1; ~;ne~~~~mc)~L 
o nepomsenost! JelI se přesvědčiti, Pravidelně stačív' k t 
so~zen~ odborn,lÍ, výcvik prodavačův, jenž j;ž z pouMh~ vnějšího ""'_'_' " 
n: o .c utI ZbO~l nepo:use1nou jeho- jakost bezpečně rozpoznává 
~sak },edno,duche t~kove prostředky pozorovací nepostačují nezb; , 
,a~acI, nez aby ,:zIl 'prostředků složitějších, zejména posudku zn.avl,eack'éhé, 
~~ o, se zabezpectl J'mak, na příklad prodejem mléka v IP;~l,~omr;;b~.,~~~n:~~h," .•• 
a, vlch, zboží v originálních obalech a pod, OporQu pro S,I . 
s~dek,~emohl nalézacímu SGudu býti udánlivý neurčitý posudek 
neho ura~u, neboť v takových případech jest sl počínati dle .§, lv26ÝZtlrlcur,O-) 
aby neurclto'St nebo pochybnosti byly odstraněny Uva'd'""'-I' k ,,' r" 
vody ro dk" d ' CJI I onecne dů 

',-zs,u u, z:, ,Ie zkušennsti soudcovy mléko již od venkovsk ',-
pr~ducent~,~o mlekaren přichází pomšené, zkU'šenost taková nejm' ,s ch 
vda:v~la, pnc1ll'U ~,osvobozuj'ídm rozs1lJdkum, ježto poukazuje n~oen~ za-, 
~vrn~m pr:?dava~u,~e smy:s,lu § II odstavec čtvrtý citovaného ;~o,:a 
k~ ~:l~~nslm svedcI ? neclbalns!i, se klepou do svých závodů Přejíma~i 
nemYj' I u prhO~eJI ml;:ko, o Jeho z neporušenosti nejen že nijakých záruk 

e I, a e Je 'Oz porusenost dala se i předpokládati. " 

Čis, 1006, 

Předmě,tem zpro.nevěry mo.ho.u býti i věci, " , ' 
do.voleného. iednáni. sverene ku _pro.vedení ne-

Io.b!:~ii::c~~d~r~~!a~~~\~~o. t::;it~ ~!n tr~s!ný, nevzdal ~~, i,eště, o.bža. 
třebas si stiháni zvláště n!VYhradi~e cmy, lez by mo.hly PflJIÍI v uvahu, 

Záknn ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř, zák., o. mařeni e?i:ekuce, 

tom~Xf::';i~;~!~t~!;~~d~ťt~~~~::~;~~~Čí, že bude zavedena, Po.k~d jest 

(Ro-zh, ze dne 17, listopa.du 1922, Kr J 112112L) 

Ne j v y Š š í s O' u d i'ako s.oud zrušovací vYho 'I .' '. 'V , 

~~~~;~i zstížnosti st~~iho za,stu)'itelství, do mzsu~~u P~raj~~:~~~;~~e~~ 
'r eg~e 13, zan 1921, jlmZ byl obzalovaný podle§ 259 čís 3 tr ř 

s,~r?s en zve ,zalobY pr'Q "točin zpronevěry dle §§ 183 a 184 tr zák a 'p~ 
pre~,n marem exe\mce dle § 1 zákona ze dne 25, května 1883 : 78 ~ ?k 
zru~,l 'llap~~e'n'ý ro:,sndek, pokud jím byl obžalovaný podle .§: 259\fs

a :3 
i~ L s'PYos,te~ z 'Dbzaloby pro, zločin zpwnevěry dle §, 183 tL zák. ohledně 
I ovm, Jez dle obhaJo-by obzalovaného skutečně do N' . k b I 
v~zeny" a o,bžalobY pro' přečin dle § 1 zák.ona o mařeníe~xee~uace ~ Yvr~ftl 
V
vec t~akle;ahc!mu ~c:.udu,by ji v rozsahU' zrušení znovuproiednal a' rozhodl 

o az ac , o nez tu Jde, uvedl '.' 

Sll 

v dil,o. d~ ch: 

Nalézací ",nud zjišťuje po skutkGvé stránce: 1. že obžalovaný koupi! 
na pud-zitTu roku: 1-9-19 z -příkazu firmy ll. od firmy S. v Karl-Ú'virch Varech 
20 hl koňaku a rumu a že je měl dái dopr.avii podloudným zpusobem do 
Německa; 2, že obžalovaný dal část těcht'D lihovin (8 slCdů) skutečně do
pravovati podloudně přes hranici, že .osoby, lihcwiny dopravující, byly 
pohraniční stráží přistiženy a daly se na útěk, zanechavše dopravované 
lihoviny na místě; 3. že zbytek lihovin byl v tuzemsku finančním úřadem 

.zabaven, ale pozděii obž-alorvaném'll k jeho -žádosti vráce·n, načež obža
lovaný prodal tyto lihoviny v da.rozumění se zástupcem firmy tL Dle 
obsahl! rozhodovacích dův'Ddů není pochybnosh, že nalézací soud pokládá 
20 hl lihovin k čís, 1 zmíněných za věc, jmenovano,u firmou obžalovanému 

_, svěřenou; netřeba prnt-o zabývati se v:s:,tkou zmateční stížnosti, že na
lézací soud nezjistil skuteĎuostí, tuto skutkovou známku trestného čiuu 
opodstatňujídch. Rozsudku prvé stolice, kterým na základě těchto zji
štění obžalovaný by,1 sprošto'u z obžaloby pro ",loči\1 zpronevěry, o'dporuje 
zmateční stížnost veřejného- žalobce v tomto směru jen j}otu.d, pokud tento 
sproš:fující výrok vztahu~e se na část lihovin, v čís, 2 zmíněnou, Nalézací 
soud odůvodňuje sprošfující výrok - co do veš ker Ý ch lihovin, o něž 
jde - PG stránce právní úvahami, že smlouva mezi firmou tl. a obžalo
vaným, směřujíc kll bezprávné dopravě ko'ňaku a rumu do dziny, byla 
zřejmě nedovolená, že to, co někdo dal vědomě k vymoženi nedovole
ného iednání,nelze požadovati zpět (§, 1174 o'bč. zák) a že obžal(waný 
nebyl povinen, ba nebyl ,ani oprávněn, vydati lihoviny firmě tl" tO' lim 
méně, že byl z nich práv stMní pokladně, Budiž po,necháno stnmou, že 
nalézací soud neodůvodmu'j.e výroku o. v,ěďomí zástupců této firmy () ne
dovo.]ell!osti vývoZ!] lihovin, Nebnť i jin'ak hdi se nalé'Zac1 souď - jak 
stívnost právem vytýká z důvodu čís, 9 Iita) § 281 tr. ř" - při zmíněných 
úvahách nesprávným výkladem zákona, Nedovole'né 'smlouvy jsou dle 
§ 879 obč, zák. neplatnými a~vznikají z nich ani prá'va ani závazky; 
00 na základě jejich bylo dáno, mi'tže z pravidla býti požadováno zpět, 
ježto z neplaJné, te'dy právně .neeústujícf sm~ouNY nemá míti žádná strana 
ani užitku, ani škody, Výjimku činí U'stan,ovení § 1174obč, zák" že ne
může býti zPět po-žadováno to, 00 dáno bylo vědomě ke způsobení něja
kéhO' činu nedovo.leného, t j, - jak plY'n'e nejen ze s,ovného znění § 1174 
obě, zák (»d a ,I-liněkclo· něco věclomě, ahy z p u s O' b i I něco. nedovole
ného«), ale i ze zařazení jeho, do- 26, hLavy ll, dí,u občanského zákoníka 
() smlouvě námezdní - nemů'že býti zpět požadována odměna, která byla 
dána a přijata za výkon a provedení činu nedovoleného. Smlo,u'va mezi 
firmou tl. a 'obžalovaným směřovala k Ginu, dle zák;ona ze drle 18, března 
1920, čís, 188 sb. z, a n, nedovolenémw. Než 20 hl lihovin, o které jde, 
neby,lo odměneu obžalovanéhO' za výkon a provedení podloudného vý
vozn, nýbrž přemětem slibovaného- jedinánl protil<ákonného. Ustanovení 
§ 1174 obč, zák. nesprostilo tedY oMalovaného pnvinno~sti, vydati Iiho'viny 
osobě, která mu' je svěřila, Že lihoviny v případě přjstiženQ propadnou státu. 
neoprávnilo 'obžalo-vaného, aby totn zboží ve s~ůj pmspěch zadržel a sobě 
přivlastnil na úkor vlastniku jeho, pn případě státu. Není tu právního dů
vodIl pro to, aby' liho.viny přešly do. majetku 'Obžalovaného; zad,ržení 
a osvojení si jeiich bylo be'zprávné tím více, že ustanovení § 4 tr. zák. 

ii 



chrání proti trestným činům jinych osob i zločince. Jen mimochodem 
budiž ještě podntčeno, že protipohledávky obžalovaného vůči firmě li. 
mohly by přijít'i v úvahu teprve tehdy, kdYby a pokud by bY,ly prokáZány; 
pouhé tvrzení jich obža,lovaným nestačí. Dlužnc sice _ i Se správného 
hlediska právního, nyní vytčeného - přisvědčiti nalézacímn so.udu, do
Vozuje-Ii. že ~--naldi~llf-obžalovanelloo;apoV(dá Dravdě ~ nelze 
miuviti.o tom, že obžalovaný zpronevěřil onu část {8 sudíl) lihovin, o které 
udal, že ji - vyhovude tím částečně Příkazu' firmy _ Gal pOdloudně do
pravo'vati přes hranici, a že při této dopravě .lihoviny bYly zabaveny 
finančním úřadem. Tento předpoklad je zjištěn výrokem shora k čís. 2 UVe_ 
denÝm. Než nalézací soud dospěl k tcmuto výroku' způsobem vadnYm, 
jak právem stížnost vytýká, dov.olávajíc se zmatečních důvodů čís. 4 a čís. 5 § 281 tr. ř. 

Co. do přednu dle !§ I zákom ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. zák., 
na který obžaloba bYla při hlavním přelíčení rozšířena _ zjišfuje nalézacf 
soud, že obžal.ovaný uplatnil ve svém podání _ kterým due 25 .. listopadu 
1919 žádal na finančním ředitelství v Chebu, by uvolnila mu lihoviny shora 
k čís. 3 zmíněné - že· dostal tyto lihoViny jako zboží kGmisionářské od 
firmy S. za účelem dalšího rozděleni zákazníkům této firmy a že obžalo
vaný osvědčil svá udání různÝmi ,lis'tinami, které žádosti přiložil Nalézací 
So.ucl sprašťuie obžalovaného obžalaby z důvodů: al že veřejný žalobce 
nevyhradil si - jak dle druhého o,dstavce § 57 tr. ř. je zapO/řebí _ při 
Podání obžaloby stiháni obžalovaného. pro zmíněný děj skutkový, ačkaliv 
mu hyl v celku znám již za přípravného řízení, bl že v době činu' rozsl}dek 
důchodkového 'soudu vynesen ještě nebyl, ba že ani trestní řízení u dů
chodkového Soudu ještě nebylo zavedeno, cl že co do přestupku §. 3 zmí
něného zákona dúba promlčení dle §, 532 tr. zák. dávno uvlynula, než 
bylo zavedeno trestní řízení. Než nalézacf soud je _ jak stížnost právem 
vytýká z důvodu čís. 9 lit. bla cl, správně jen lit. bl § 281 tr. ř. _ ll'a 
omylu, má·;); zato, že podání obžaloby pro určitý delikt v trestním řízení, 
ve kterém PO případě přicházeií v úvahul ještě' jiné trestné činy <Jbvině
ného, není než vyloučením, které ukládá oMalobci, aby prohlásil, zda 
sobě VYhražuje stihání téhož obviněného pro jiné trestné činy, než které 
v obžalobě dávají se obviněnému za vinu,. Povinnast obžalobce ku pro
hlášení nastává na.opak - jak jasně pOdává se z ÚVOdních slov druhého 
cdstavce § 57 tr. ř. »V takov6m 'Případě" _ jen za předpokladů, v prvním 
odstwvci § 57 v:\'iéenych, totiž nařídil-Ii s a u d, dle § 56 tr. ř. příslušný, 
aby některá se setkavšíoh se v·ěd trestních se vyloučila za společného 
řízení a řízení '0 ní' konalo; se samo o sobě. Takového s o Ul dni h o. vy
lOučení (nsnesení), jeho'ž zároveií 8' určením lhůty ku prohlášení obžalob-
co Vll mohl se domáhati, avšak v této, věd se nedomáhal též obviněný 
TIácvrhem dle prvního .odstavce a žádostí dle třetího odstavce § 57 tr. ř. _ 
tu není; nebYl proto obžalobce povinen, aby se prohl'ásH o trestném činu, 
jejž proto platně nyní stíhá jako. pře'či'w § I zmíněného. zákona. Nalézací 
soud je ua omy].]], má-Ii za to, že obžalovanému bylo. by se _ Pakliže 
Se nepožadUje prohlášeni ob.žaloboo,vo již při POdání obžalOby _ obávati 
nejen ještě při hlavním přelíčení, nýbrž i po vyhlášení rozsudku do. neko
nečna, že 'Obžaloba bude rozšířena, pOkud Se týče zavedeno stíhání pro 
trestné skutky, obžalobci již dříve známé, ale do obža.JOby nepojaté; dÍl
sledkům těmto může obžalovaný ujíti bud' návrhem a žádostí, již zmíně-

. ..' m p'1··lv"de při hlavním "ak "a ..... _ ~ . že -- nestalo-li se to jln ,-:;. a tím dle § 263 tr. r. 
nÝo;i, n~bo t;mk 'obžalobou pominu!y, na prc\r~~, práva, skutek stihati, přel1čem ~ku e, by pod uvaWVall'1m se z ra y ,§ 1 zákona ze dne 
donUltí obzalobce, a§ 263 tr. j'. stanoveno.. y;tan~v~:l;slovně exekuci ale
zachoval se: _lak ~" 78 ř. zák., přcd'poklada ;ke '1t ' exekuce hrozí. 

't a l1í83 clS. d" 'e' mll! za o, ze . 
25. ~ve n .. n~ž nestano·ví doby, o . n~z ] ,. _ 'ak stížnost právem do
spon hrozlcl, .• I tohoto zál<ona hroZ! tudlZ 1 ..• telldy je-li tu ne-

yslu: a uce u . ~ 1 t' exekuce liZ , .d 
Dle sm . d; vod'u čís. 9 lit. a) " 28 r. L -dl • 'k tohoto nebezpečí ve om. 

zUle z u· d je-ll Sl uzm db" kte-. vo ., že exekuce .sle zave e a k dO hodkc.vého soudu voe,. o 
bezpecl, v' znaui'n'o, že rozsude . ~': , Ač pak neníam zapo-
Je prnlo be~. ~bžalovanému vynesenJes~ ~e?~\ běhu. budiž podotčeno 

• rOU jde, PPo 1 ku ce v době trestného Čln,u: y a lIZ. h up;avuje v ll. dílu 
třebí, aby eX~'kon o přestu:pcÍch ducho:~k,oVYC 'trání důchodkovych 
toto: T!.est';ld zaruhá hlava tohod'llu, je~n5a35J1Cl~ ?edvn'J.IPkau'm a zaměstnancům, 'v·ní nzem, . kl' ď v .~ ur k b p~a ků a o· počátku řízelll"u. a a 't h důchodkového přestup u, ~ y 

. . ~~~~dítI'~IP10~~1~~ ~~:~~~u ~~~~Z~~~~1:10 :,~~eaktřU~VVáynpi i t~~~i~~~~~~;~~;ý~~2 ~~~~ 
zan, " 'm povo. anym k twsty ma-

'. u'řadům a zamestnanc~ '. d 't' a pro.středku přestup u za k I' e ze 
1 t T učem pre me u . T· JO: p:\in ' 

stu·pku; .~~ a 'll! 1 rzadržením a zabavenírni1eh .• Im'9~~'81itry koňaku a 
jetk?ve ure.d~~m ředitelství v Chebu -: 10 ,~udu I s.ených, bylu finanční 
~~~s~ i~~~0~~~U'a o~b~~;::nfit~duud~o~;l~:~~~ní~O~?~~;O~~~\n~dj~;Z~:~~~ 
strrží za~~~es~~ zmíněných předp,iSll dŮC~?~~°'8'o~~zuje_li na,l~za~í so~d 
by o ve . rotl obžalova'nemu ve, . .' sti nespravnych, ze 
deno a exek~ce P, ě Z čá,s:ti bezvýznamnych, z ca,,(, čas je" zřejmé, 
z předpokladu, ~r~vn 7 a kolik jest mu! platiti' v urCl y V';oku o pře
o:bžaíova.ný ?,e;,edel" ze, s.oudu je vrávně pochy~en7' ,7 rávem 
že i tento za,;er nalezacl~~n; exekucekoneoně vytý~a ,shzno:stl i'ákona, k §, 3 zakona o. mar" '.'. cr 'nespravne pOUZl ~ 
stup u . l § 281 tr. r., ze nalezacl s,ou ,t tohoto prestupku 
dle čís. 9 hí. b 'k tím že vy.lucUlle· trestno,: .. ' k rO-
(otiž ustah~0\U'~~~!U~í31d~~:ap;omlče~í, ~eldbajev' °l.~~ai~J;é:ao~~:~~ z ~ed-l)rO pa,u e 1-' • ~,,~ ema',.h obza ovan. ' .. ··f . zelmen~~ mlčení, a n'eZllS Ule k učinil-li náhradu. 
nání 'trestného v. fU ou.~ a· _ 

Čis, 1007. 

~. ''lrefortllJltio in peius) neplat~ byl-Ii 
' d § 293 odstavec tretI, tr,!., •. I'll' veřejného obzalobce Zasaa, , • k 'mřlzem k ouVoa I , d'tby 

teprve v odvolacim prest~~u o~~sUZU.jíciho Pro přestupek, dau po ne, . 
a obžalovaného do rozsn -e:in 

I" 'proprc. 
zahájeno by u flzem '. d 1922 K'r I 1137(21.) 

d 18 hstopa u , 
<Rozh. ze ne . . . h 'I po' ústním líčen! 

d rušnv.acl' vy ove ~. 
N e j v y Š š í s () u ~ jako, sou do zrozsudkU! Iichevního s~~du pn ze~; 

zmateční stížnost; .obz.alov.aneho.
d 

Cl září.1921, jímž hyl stezovatel

d

uzn

l7 . 'd' Praze ze ne c. • t' 'kona ze ne . 
ském, tres~ll1?:, SOlt eř;draž<Jvá~í dle § 7 octstave,,; tre 's~~ek a vrátil věc 
vinnym precmem p .n zmši! napadeny roz, d' d' Co do října 1919, čís. 568 sb. z. a 'e"dnal a wzhodJ _ z jmych uvo u. 

d b 'i znovu PWl 
prvému sou 11. y I ., 11'~ 281 tr. ř. u;vedl 33 
uplatněného. zmatku CIS. ~ 

Trestnl rozhodnuti IV. • 



v důvodech: 

, DI'; Čí~. 1I§ 281 tr. ř. uplatr' '.7 v .' 
z meZI sveho trestního ~ ~ 1u.]e stlznost, ze 'll'a1ezací ,o d 
dt-:§.7 čís. 3 lichevníhoo~~~~~:n~ tlt'm, že ods?uc!il obžalovan:h~ pr~Ypk.rovčiJ 
nezlte pokutě. IDD" v ",. v restu tuheho vězení 6 ','.' reclU 14 d' .. u-",,..<-/tFij')"<rtInrelÍ7b-tn--'-_·__"· na mes wu a 

, nu: ačkoliv byl PŮVOdně "voy nostl k dalšímu tuhému' věde ,pe-
Kra!. Vmohradech iako př~' t ' tiz čm v kvahfIkován okresním soud fil na 
zení v trvání 14 dnil vedfe u~r,t obz:"lovanému uložen trest tuhé~m ~a 
podmínečně. Nalézací 'soud kte/,a y prav~ volebního a volitelnostI o Ve_ 
llstanove~í dTuhéhoo,dsta;ce § ~isa~ o. V)eci znov,u r?,zhodnul (na zák~a~~ . 
matiollIs mpelu,s tím s'" r. r. byl pry vazá'n zákaze e 
okresního SOUďU~dvolánť~s~'v~~o~tátní z:,:s'tupce nepodal prnti r~z~~~~
o PGdllIínečném odsouz' ., u G Vine a trestu, nýbrž jen d ' u 
Stížno'st není Odůvoc!něn:I1IO:~I~y~to~ zákaz napadený ro'zsudeko, ~r:O.k~ 
~~~ee~~ ~~§ ~v~~, S;OII~Ci'h tak~h ~~~;l~~:~tt:r~~t;~IOř~:~;ím~O~;!o P(lvo~~ě 
prečin b I dán. ' c evm o: zakona, kd'ežto k Z' ,.pro Pre-;:n; o~k:alání v~~~;ne;h~e~r;Žeal~~:~z~n~b~dV?I~ChíhO, k n~~~~e~~~~z~~lsI~~~ 

Ul za ona vůbec a zvl" • ,'. melle o, nemůže zakládaf 
o~"tavec třetí tr. ř, Předl~~te§ r;;'75zadka~u; reformationis in veiws dlel ,~o;;:a 
vseo~b".cně, že v llřfpadě, v němž r ~ u y'odstavec tr. ř. ustanovuje zc~la 
Je ,precmem nebo zločinem dl' ozhodoval okresní soud O' činu kt ' 
statního. zástupce zrus'l'tl' ' nz.no r:ozsudek ,okresního sou'du k " ehr

y 
bit k' a za vesti ." .. ' navr II 
y? ~ e v tomto případě. Paněv .,{ I Z e 111 dJ e z á k ona. Tak to~u, 

Zl usem fO'zs'u'dku beze vs'eh adz , 475 druhy odstavec tr r' ... , vY b ~ ~ o omezení moh v'~ • • naTlZllJe 
v ~eo ,:,cne zasady trestního řízení Pfi ',o,~o, da'ls!m řízení platiti pouze 
.. ymere trestu, poněvadž jd , I ne;nz soud není nijak ome 
cm., Není zde Připadu §u 29~ o Jcte a nove a samostatné řízení pr:e~o v~ 
~lozený, je PřirozenÝ~důsle'~e! av~c 3 tr., ř" těžší trest, obžalované~y 
~l f?hdnět .k zavedení nového trestn~ s~~,zen;l pP:o těžší trestný čin: kter; 

z Ja e. o duvodu a v jakém" o nzem, fl tom jest úplně lh,o ' 
~~~S~ldk?' wudu ohesníh. o" k':r~~~~cl~~l V~ředj~ý obdžalobc. e odvolán~t~~~~i 

aClmn nelze důvodně ". ,u IZ PO otknuto že a ' . 
postupem porušil předpis § ~t~ka!l, ,)a~ óní zmateční stíž~ost ~~ ~~.":~ 
veřeJ'ného obžalobce dle §, 475 r

d
· rt" Jezto vynesl sviij rozsudek k návlYh 

o s avec druhy tr. ř.· u 

Čís. 1008. 

Sku~ková llodstata trestnéh" , 
kUlposmm iednáním neb o o o c~nn dle § 335 tr. zák. iest založe ... 
nOll hezpečnost lídí, Těle!'n ?Ie~~trm, ?h:OŽlljícím lidský život nebo 1:~1 lIZ 
trestnosti. Lhostejno, zďa PO:k~s o~enr jest pouze objektivní podmí eke,-

zeny nehodu spoluzavlnlI. n ou 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1922, Kr [ 1206
1
21.) 

Nejvyšš' t • '... I S j} u d jako· soud zr' , 
ee'liJ StJznost obžalovaného d uso,vael zavrhl Po ústním líčen' , 

slavI' dl" o roz6,u,dku kra 'sk 'h I zma-. ze ne 2, njna 1921 .. • bl" J. e o soudu v Mladé B ' 
proti bezpečnosti života dle' l1m3z35 y stezovatel uznán vinným přeč' OIe-

'"., a 337 tr. z{rk, mem 

• 
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Dúvocly: 

Rozboru :při veřejném reku byly vyhraze'n~/ virvndy zmateční stížností, 
věnnvané k d,olÍe,:en'Í dúvodu zmatečnosti čÍ-s. 9 a) § 281 tr. ř. Zákonné 
dolíčení důvodu, tohoto předpokládá, by stěžovatel omezil se pouze na 
právní úvahy, opí:-al ~e vST~radl1ě !~n- o- skutkov}T děj:. nalé~zacím so~der.? 
zjištěný, a nastoupil dlikaz, Ze na de] tento nebylo pouzltO zakona sprav ne. 
Stěžovatel nepostupuje však zcela dle této zásady; opouští naopak z valné 
čásn zákhdnu skutko'Vých Zjištění a nelze proto v dotyčných částech 
j}o,važova'tijeho stížnost za 'PTovedenu ve smyslu zákona. Rozsudek bere 

• za prokázáno, že obžalovaný bezprostředně přeď příjezdem rychlovlaku, 
ienž kol 9. hod, ranní přijeti měl od Mladé Boleslavi do NYl1Ibu.rka, ač zá
;TIOry spuštěny U1emě~l, službě se- řádně nevěnoval a vůbec se nestaralo to, 
zda vlak již přijíždí a zda ,snad ,na trati není nějaká přeMžka, že naopak 
se bavil čtením II bu,dky, Q,dkud, jak Zjištěno bylo místním .ohledáním, není 
viděti na vla'k, od Mladé Bolesla'Vi přijíždějící, a že teprve, když již bylo 
pozdě a vůz poškozeného Jana Kea jel na traf a rychlovlak zárnveŤi při
jížděl, závory spustiti se snažil, Toto skntkové zj':štoní v jeho celistvosti 
a souvislosti měla by proto zmateční stížnost vzíli za: podklad a dokázati, 
že použito bylo· zákona nelsprávne. O Úlkov}ltO .důkaz se však stížnost ani 
nepokouší. Tvrdí zejména, že obžalo'Vaný neporušll předpiSŮ mu daných, 
naopak zaeh·oval se dle nich, ačkoli soud zjtš.fuje, že se službě řádně ne
věnc>val a vůbec se nestaralo to, zda vlak již při'jfždí. Tvrďí dále, že musil 
s jisto,tou pfedpokládaťi, že, kďyžna někoho zavolá, aby na trať nejezdil, 
tento u'poslechne, ačkoli v r,ozsudku' nenalézá se zjiště,ní, že by byl na 
někoho volaL Hledíc ku shora reprodukovanému, zjištění soudu, nemůže 
býti nejmenší pochybnosti o zaviněn·í .obžalovaného ve smyslu §§ 335 a 
337 tL zák., jež mezí jednotlivými druhy zavinění 'nerozlišují, naopak 
prOhlašují tre'stným každého, kdo zaviněně, byf i jen kulposně, přivodí 
nebezpečí PTI} cizí tělo nebo živoL Zavinění obžalovaného spočívá v tom, 
že jak naznačeno již ve zrušGvaCÍm nálezu Krl I 918/20 (č. sb. 499), ačkoli 
věděl, že rychlík má asi v 9 hodiln ráno přijeti a ač mu bylo "námo, že 
zvonková návěst!, ohlašují'~ho příjezd, často selhávají, nesoustředil ve
škerul pozornost,. kterou mu ukládal již zdravý rozum a zvláště jeho po
volání a služba, na 'lJříi'ezd a ve stranu, odkud rychUk měl přijeti, aby 
učinH opatření, zaru1čujicí spuštění závor, ať již' spuštc'nÍm závor na polo
vici nebo jiným vh'odnym ZpiH,'Ů,bem, nýbrž bavil se čte'ním u budky, ,odkud 
ani na přijíždějící vlak není viděti, a že teprve, když již bylo pozdě, totiž 

'když 'vůz K-úv vjížděl na trať a rychlovlak zároveň přijížděl, snažil se 
spustiti závory. Pravdu má stěžovatel, že i ten,kdo na trať a těleso dráhy 
vstupuje nebo vjížd'í, jest po-vinen, použíti nejv-ětšÍ opatrnosti, že se má 
rozhlédnouti, dle situace se říditi a zejména dbáti všech var,oV'n'ých i vý
stražných znamen,L Na to, dluo:no všakodvětiťt, že rozsudek ani nezjišťuje, 
že K-nvi byla dá'na nějaká v.aro'vnáneb výstražná znamení, jkhž by byl 
nedbal, ani nevys'lovuj,e, že by nebyl vynaložil pozornosti, situaci odpo
vídající. Naopak skutečno,st,' Že šraňky byly zďviže'ny a že strážník ve 
sluŽ'bě si ho nevšímá, opra'Vňovaly ho k předlpoklad'u, že tra! je volná a 
že může beze všeho' přejeti. Náhled stěžo'vate,lův, že kdyby se byl K:, 
v kritické chvíli zachoval jinak, než učinil, kdyby totiž vzal kočímu otěže 
z rukúu a sám hleděl z kolejí povoz dostati a neseskako'Val nevhodně 
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s vozu, nemusilo k neštéstí dojíti ~ v '_ • ~ ~ 
poz,byl snad rozvahy a duchap~;t muze bYb spravny; leč okoln"st z· vině' d ~ fl omnosti nemů v 

'v I . , , e 
s::§ ,m a o poved?Q.sti obř.1lIov,aného, to Ú " z~ mee ~o změniti na 
, 335 a ,3~7 tr. zak. Se nevyžaduje ani m mene; kdyz k trestnosti 
Jen Jednammn"~l1:tÍUl-(; •. 1 " b,y plotrzako·nný výsledek 
sledkem a jednáním n b l+za;,<Wflllehe, lletoPak staČ'í že m' ·i;;;i'",::,~'" 
ob ~al' e opomenutrm je vůb ,,~, " 

"z ovany položil bYť i jen jednu z I ec pncmlla soU'vis'Iost a že 
m. ely v zápětí neštěstí I kdyb t' pOdml.nek, které v tomto pří d~ 
také ze b'h "' , . y pw o nezákonný výsl d k b pa e 
to . ~t~ s I ~JICI ;;e neobratnosti a bezradnost' t'~ e ,e yl vzešel snad 

Jes e omJUvnym důvod . ~. I pas Ize,neho K-a neb I b 
~_ezi ,jednánír.n: pokud se' ~PčePr~po~!~~;~néhbo: ? př~činné' sou';;s~os~ 

o,:"ym nemuzebýti i vzhledem k ,,~~ " za Ovaneho a poranění . 
nos,tl; rozsudek ji též výslovně ,,~~ zJlstenr: rozsudku nejmenší pochy!: 
tom!o, údmítnouti. Aby obžalov:I;~ UJe, I ~ uz~o odpor stížnosti ve směr~ 
ranenl K-ú,vo nenáleží k kO byl predvldal neb tušil konkret ' 
neboť 'nastavŠí Úraz ~ j~h~n~,}Il':. skutkové povahy §r§ 335 a 337 tr mzf~
noven} pouze objektivní pod~~e kjsont ,ve smyslu tě~hto zákonných' u~a: 
tr~stlll ~azbu, kdežto skutk ,n ou I estno~tr~ a, mají význam Pouze 
lozena jIž knlposním jedtI.án~~~ po~stata zml,;enych trestných činů je ~~~ 
nebo tělels'nou bezpečnost lidí ~~ ??ome~utJm, ohrožujícím lidský živo' 
vaného, jak dovoděno, dán. '. ernto predpoklad jest ohledně obžalo~ 

Čís. 1009. 

Dožádáním soudu za výslech s ~ dk nebo přestulJku ve a nepřerušuje se promlčen'l ~ .. " . precmu 

eRo,zh. ze dne 18. listopadU! 1922, Kr I 1085/22,) , 

Nejvyš" . ~'" S I S o. u d jako soud ., , 
teem shznosti vznesené g"enerál ' zn~,ovacl uznal Po ustnÍm líčení o Z1112 

Rozsudkem krajského jako I~ prlo ~raturou na záWtu zákona právem: 
vence 1922 porušen byl 'k o vo aCllm ,'úu,du v Liberci ze dne 12 ~ .'. 
r d k za on v ustanoven' r 'h d . cel
OZSI1 e ten se zrušuje a 'ukl' d' " . I P ve o o sta vce § 531 tr zák' 

znova jednalo odvolání kler' a dal s'k krajskému soudu v Liberci ab~ 
",dku okresního soudu ~ Ta: ~~d' :: y erta L-ová a Selma K-ová d~r07~ 

veze dne 9. května 1922. ~ 

Důvody: 

Berta L-ová a Selma K ~ová . 
soudu V. Liberci na Giselu li_ov~Odal! dne 6. pro,:ince 1921 u okresního 
nostr ctI,. spáchaný výroky, kter: ~~Zal?bu~pr(' prestupek pro'ti be"peč~ 
v ho,stmcl v S. Okresní soud v Libe' ' ov~a, u~mrIa dne 12. listopadu 1921 
sO,ud v T~n~ald'ě o vÝslech svědk '~~ ~i~~daj dne? prosi'nce 1921 okresní 
tam vypatrana nebyla, vrátil okr~sn' ~ Ii~ove v S, Jelikož svědkyně 
soudu v LIberci, který je pak kd .~ I s~u. tanvalds<ký spisy okresnímu 
byd~ště svě~kyně místo V., z~slal ~~ ~ud zalobkyně ~ ~ výzvě označily jako 
ky~e okresmmu' sondu v Jablonci S~~ dkna 

!922 za ucelem výslechu svěď
SPISY byly vráceny okresním.' e y,;e byla 'slyšena 17. února 19"2 
1922 naříc!H hlavní přelíčení kuud~~~~Udv LIberci a s?~dce dne 21. úno~r~ 

-. ubna 1922. udelIv kahcel'" ·'k . art pn az,:-

aby obe.suala soukromé žalobkyně, jejich zástupce a ,obviněnou. Obsílka 
byla obviněné doručena 21. bře~na 1922. K návrhu obviněné sešlo s hlav
ního přelíčení a byly spisY dne 25. dubna 1922 dle § 52 tr. ř. postoupeny 
okresnímu soudu v Tanvalde, v jehož obvodě S. ležL Tento soud pak 
sp,ros!il po. provedeném hlavním přelíčení f.Ozswc\kem ze dne 9, května 1922, 
obviněnou z obžaloby dle § 259 čís, 3 tr. ř. z úvahy, že první obsílka na 
obviněnou byla okresním soudem v Liberci" vydán·a 21. února 1922, tedy 
po více než 3 měskich po spáchání trestného činu a že proto čin obviněné 
pro promlčení přestal býti trestným. Krajský jako .odvolací soud v Liberci 
vyhověl rozsudkem ze dne 12. července 1922 od·volání žalobkyň, změnil, 
správně zrušil, rozsudek prvé stoHce, uznal Giselu Ii~ovou vihnou pře

"stupky §§ 488 a 491 tr. zák., spáchanými v '0 r V é p o lov i c i li s t o-
p a d II 1921, a odsoudil ji k pfíslušnému trestu. Ohledně útázky promlčení 
dovozuie odvolací .soud v důvodech rozhodovacích, že soudce v Liberci, 
dle prvého odstavce § 52 tr. ř. příslušný, zahájil trestní řízení, požádav 

. dne 9. prosince \921 .okresní sO,ud v Tanvaldě ,o výslech svědkyně, tento 
úřední úloon příslušného, soudce čelil k usvěMen·í obžalované, která byla 
tímto, .opatřením, směřujícím k jejímu stíhání, po rozumu § 531 tr. zák. 
vzata' ve vYšetřováni, takže tím promlčení vyšetř-ování a trestu se pře
rušilo. Trest do,sud vykonán nebyl. Rozsudekodvo.Jacího soudu porušuje 
zákon, Dle '§ 531 tr. zák, pomíjÍ vyšetřování a trest, když vinník oú doby, 
co trestného činu se dopustil, v době zákonem stanovené nebyl žádným 
tuzemsk:\Till trestním soudem vzat do vyŠ'etřová:ní. Pojem »vzcti dOl VY
šetřování« je v druhé větě téhož §, jak plyne z úvodních jejÍch slov »pro
mlčení se tedy přerušuje« - přesně vymezen a to- úžeH, liež se stalo, 
v § 227 tr. zák. pro obor zlodnu. Nelze j.ej. tedy, poh1d jde o přečiny a 
přestupky, rozšířiti na soudcovlské úkOnY, které v § 531 tL zák. uvedeny 
nejsou, třeba že jsou uvedeny v § 227 tr. zák. - Zejména nelze věty § 227 
tf. zák., že -promlčení zločinU' se přerušuie usn~esenÍm, že proti vinníku 
zavádí se vyšetřování, použití pro obor přečinů a pře'stupků obdobně v ten 
smysl, že promlčení těchto přerušuje se jakýmkoli soudcovským úkonem, 
který směřuje k u~vědčení vinníka; v takovém smyslu nelze onu větu vy~ 
kládati ani pro obor zločilli!i.. máť ona věta na mysli výhradně usnesení 
dle § 145 dřívě'jšího řádu trestuího ze dne 29. čerlvenee 1853, jemu'ž rovnají 
se výhradně usnesení dle §§ 92, 48 čís. 1, 48 čís, 2, 49 čís. 2 a cloručenl 
ohžaloby, podané bez předchozího vyšetřování dle §§ 91 a 207 (r. ř. nyní 
platného. Mimochodem budiž 'o,odotčenú" že i rozhodnutí bývalého nej~ 
vyššího soudu vídeňského čís. 4137 úřední sb., v důvodech odvolacíhc 
,s,oudu citov.ané, vyslOVUje, že vzetím do vyšetřování je teprve předsevzetí 
stíhacího úkonu, směřujícího p r 'Ol t i -o s:o b ě o b v in ě n é h n, nikoli už 
zavedení .peuhého, vyhledávání h' zjištění skutkové'ho děj,e, Ze sou'dcov
ských úkonů, v druhé větě §. 531 vyp,očtených, přichází v tomto případě 
v úvahu pouze vydání obsílky na Giselu ti-ovou jako'žto obviněnou, Tato 
obsílka byla vydána, správně příkaz k jejímu vydání byl' dán d'l1e 21. února 
1922, dú kterého dne uplynuly od doby spáchání trestného· čínu více než 
3 měsíce, kterážto doba promlčecí platí dle § 532 tr. zák. pro přestupkY, 
o které jďe, Teprve tato o,b.5Ílka, 'nikoli žádost o' výslech svědků, mohla 
přerušiti promlčenl; jelikož tato žádost nebyla stihadm úko-nem, směřu
jícím přímo proti osobě obviněné, třeba že jí bylo zavedeno vyhledávání 
ku zjištění skutkové podstaty. Odvolací spb soukromých žalobkyň tvrdí 
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o~všem, že sOlrdce okresního d- ' . . : 
teto" trestní věci, oznámil př s~u X ~ Llber,cI, kterému náleželo Pf(lje,lnálll 
k ne,!,u přišla ,s' dotazem o~e~něn~m L, unora, 1~22 Gisele li-oVé,, 
vyptav~! se jí na 'její z'Odpovídán' NV}"hlIdek s!Ihaní«, obsah obžalob 
u~a?lIvem rozhovoru soudce bL. "ez ze~ SPIsu nevychází, že při to Y 
nene; nebylo něm sepsán zá;~~m v~~enou slo ,o, ,:,ý"~lech H-ové jako lit" 
:~kOl:em ze one 18, prosince 1919 "e,-U&taHo, ClIl LTo."j'-§" 452 tl',' ř" 
zadne změny; jednalo se tedy o. po~~~~ I sb, z; a n, na rok 1920 nedoznal 
mkolI o soudcovský úkon stíha'" hOl dp,?veďso,u.dcovu k otáZce stra o 
seznal jako svědek že ma' za t Cl: n;', ede am. k tom. 'u, že onen SOUd~Y' 
'b' " o, ze ,,-ov' k k ' ce 

vu ec mkdy Se nedostavila, Promlče' t ~ o. resmmu soudu v Liberci 
nebylo, DůsIedkem nesprávnéh ' , m e y v tomto případě přeruše 
nezjistíl odvolací soud ' I'. o ~ykladu: prvního odstavce § 531 t ',no 
před kl d . , Je- I tu dalsI ani v roz<udk' L zak 

, plo", a " že obviněná nedopustiÍa se db" kU prve stolice nezjištěn~ 
a11l z Del11u, ani přečinu neh v, v n e, II promlčení s.tanove ~ 
ještě nastati nemúz'e ' o prestmpku, takže rozhodnutí ve ve"' ne: 

. Cl same 

Čis. 1010. 

"' Zařazení do trestniho pracov'h d' , , 
C1S. 129 sb. z. a n) nelze v ?~ o o ddn ,(zakon ze dne 18. března 19' 
nežli zmíněný zákOn nabYIY~I~vlt!, j~e-Ii o trestný čín spáchany' p'red t.~ I, 

ucmnostl. lm, 

(RozlI, ze' dne 18, [j,stopadu 1922, Kr I 1093/22,) 

"~ej,vyšší .SOUld iakosouc!." , 
teem stIžnosti gen'crální proku:r.a'tu~rllsovaC:l~ u~znaJ po ústním líčení o ZlTIa-

Rozsudkem krajského so d Y lla ~asÍltlL zakona právem: 
pokud iím byl Josef SelI "u II v HradcI Králové ze dne 8 října 1921 
m" , " zarazen do trestního pr '1 " , 

;esle, a usnesením téhož krajsk'h • d. aCQvm 10 oddílu na jeden 
z~kOil' y § I zákona čís, 12911921

e 
s% SOu 11 z 1~, srpna 1922 poru'šen byl 

n~mu zakonu: oua část uvedenéh ' z, a n, a cL IX, uvoz, zá:k, k trest
mho pracovního oddílu na jede~ ro~~~dlm, vyslov~,jící zařazení do trest-

meslC, a Wvedene us'nesení se zrušují. 

Ddvody: 

Rozsudkem krajského so,udu v Hra' , , 
. odsouzen" byl Josef Sch, pro zločin" dCI Kral~ve ze dne 8, října [921 
a n, do zaláče na jeden rok. k ." § 2 I,'L c) zakona dis!, 188/1920 sb, z 
na Jeden měsíc, Činn dOPustil ase t~ara~e~ do trestního pracovního oddíl~ 
~?ně v ceně větší než 4000 K do ~~~ ze ne l~, dubna 1921 dopravil v Č, 
ucmností záko.na čís, 129 sb ecka, Spaehal tudíž trestný čin před 
hlášení (5, dubna 1921) t j zi9a ~'~ roku 1921, jež nastala 14 dní ~o vv 
soudu z 19, upna 1922 'by'l.o' 0'1' d" na 1981, Usnes. ením. téhož kraj<kéh; 
p /p' , d r ZlO nu to aby Josef S h " , 
~, I;y o stavec) záko'na ČÍs, 129 sb' . c , ,p,o r'GZUmu: §§, 8, 

trestnlho pracovního oddílu mezi ' k' z, a n, z roku 1921 zařazen byj do 

~~~r- Jen° "~pětná půsc.bltost zákJ%a °č~:n~i~it;~1 ža~áře v trvá ni jednoho 
e, ~ cls,.1 Pouze na předpisy §§, 8 I . 's s , z, a n, vztahuje se 

osob k ,nucené práci, v ,§ 3 uvedené bě ~ O, a ;~8 upravuje POuze užití 
, em vykonu trestu, nikoE 

:\'šak zařazení Q,sob odsnuze'ných pro činy trestné, spáchané před působ
ností zákona, do trestního pracovního oddílu po výkonu trestu (viz V'í'nos 
ministerstva spraveďlnosti ze dne 20, dubna 1921, čís, 16.267) byl roz· 
sudkem i usnesením krajského soudu v Hradci Králové, shora citovaným, 
porušen zákon v § 1 "ákona čí"" 12911921 sb, z, a n, a čL IX, uvoz, zákona 
k trestnímn zákonu; 

Čis, Hlll. 

Pokud nelze v odmítnuti předhftzky spatřovati urážku dle § 312 tr. zák. 
Veřejný úřednik nemuže II výkonu úřadu s·páchati vůči jiné úředni 

,osobě urážku dle ,~ 312 tr. zák. 

(Rozh, ze dne 18, listopadu 1922, ](1' I 1203/22,) 

Ne j v y Š š í s o u' d jako soud zrušovaci uznalo zmateční stížnosti ge
nerální prokuratury na záštitu zákona právem: Rozsudkem okresního 
sO,udu v ústí n, L ze dne 28. března 1922 a potvrzU:jícím j,ej rozsudkem 
krajlSikéh(} jako odv(}lacího soudu v UMměřicích ze dne 14, června 1922 
porušen hyl zákon v ustanovení § 312 tL zák; rozsudl<y ty se zruŠll.ji a 
Obžalovaný Rudolf M, srprošťu,íe se podle I§ 259 ds. 3 tr, ř, z obžaloby pr,o 
přestwpek dle § 312 tr, zák" jehož se po;dleobžaloby dopustil tím, že dne 
19, prosince 1921 v Ú, člena městského bytového výboru, Dra, K, tudíž 
osobu v § 68 tL zák. jmeno'Van'ou, když úřad svúi konal, slovy urazil, 

D II vody: 

Rozsudkem okresního soudu v ústí n, L ze dne 28. března 1922 od
souzen byl r~udolf M"náměstek star,ostův v Ú, pro, přestupek '.~. 312 tr. 
zák, do vězení na 48 hodin, změněného v pokutu peněožit:ou 100 Kč, s pod
míněným odkladem výkonu trestu lIa dohu jeclnoho rokm Trestného sku1ku 
se dopu:stil podle rozsudku tím, že dne 19, proSince 1921 v Q, člena měst
ského, bytového výboru, Dra, K-a, jak" vys'lance ,obecního úřadu, tudíž 
osobu v § 68 tr. zák jmenovanou, když konala úřad svůj, slovy "Tolik 
svMomí, pane doktore, jak~, mám já také«, UTaziL Krajský jako odvo
lací soud v Litoměřicích nevyhov,ěl' odvoláni RudoUa M-a co, do výroku 
o vině a trestu a potvrdil rozsudkem ze dne 14, června 1922 rozsudek prvé 
sto,liee, poukazuje při tom na důvody prvého soudce, Skutkový stav uVe
dené trestní věci byl' dle zj'ištění f'Ozs,u'dku tento: Dle 19, prosince 1921 
ko:nána byla na městském úřadě v n, schúze městského výboru bytového, 
Přítomní byli předseda Rudolf M" členové Dr. K, Jindřich J" Adéla P-ová, 
Jindřich D, a.Ladislav tl a městský úředník Max R. Předseda podával 
zprá vy o návrzích tříčl'enného podvýboru, jak pfi'CIěliti byty v no".,.ých 
domech městských, Tříčlenný výbor navrho'val mimo jiné, aby městské 
lékařce, Dr. Lucii O-ové přidělen byl byt '00 3 pokojích a 1 kuchynÍ, S tím 
nesouhlasil Dr, K, a navrh'Oval pO,sléz, aby Dr. Q-ová d.astala byt menši; 
Rudolf M, namital, že lékařka nutně p'Ůtřebuie bytu navrženého, načež Dr, 
K pravil, že nutno byty přidčlavatL tak, aby bylo m07"110 za to odpovídati 
také na veuek, Rudolf M, pravil, že mu za to lze o,6povídati vždy a všude, 
Na to Dr, K zvolal na obžalo,vanélw: "Což Vy,' vy zodpovíte všecko«, 
Rudolf M, na to' řekl:»Tolik svědomí jako vy, pane doktore, mám já také«, 
Rozsudek okremího soude' shledává ve slovéch Dra, K-a: "COŽ Vy, vy 
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zodpovíte všechno« vfrtku neSVědomit{)$,ti, kteráž jest proto výrokem 
livým, a stejně nachází i odpověď Rudolfa M-a, kterouž tuto v:í,tku n 
domitosti vrátil Dru. K-ovi, urážlivou; nelze prý v ní spatřovati 
poněvadž ne'cbsahule skutkových tvrzení, nýbrž jest obecným 
rčením. Především dltržno vytknouti, že neodnDJ,ddá -spÍ-sÚm, 
rozsudek, že Ructo1tJ\ll .. vrati! Dru. K:-ovl--výiku nesvědomitosti, neboť pak 
by mu byl musil odpo,věděti ve smyslu tom, že také Dr. K. »zodpovÍ vše
cko«. Toho však Rudo!f M. neučinil, nýbrž pmnesl výrok: »Tolik svědomí 
jako vy, pane dOktore, mám já také". Ač přestupek dle § 312 tr. zák. nevy_ 
žadude urážky takového stupně, jak ji vyhledává skutková povaha urážék 
na cti dle XII. hlavy tr. zák., přece v u,vedeném výroku vůbec žádného 
mážlivého obsahu a tedy skntkové povahy přestupku § 312 tr. zák. shle
dávati nelze. Rudolf M. výwkem svým Dr. K-a nejen neGbviňoval, ni
kterak ho nesnižoval, nesesměšňoval, ani osobní jeho cti žádným způ
s'Obem se nedotýkal, ale ani na úkor právě zastávané veřejné funkce Dra, 
K-a nebylo v nejmenším ničeho podniknuto. Ru.dolf M. stavěl se POuze 
v otázkách svědomí na stejný stupen s Drem. K-em a cdmítal předhůzku 
právě pronesenou, že by snad bYl méně svědomHým, než Dr. K. Takovou 
výtkll odmítnouti bylo pouze ochranow vlastní cti, ve kterěž byl Rudolf M. 
Drem. K-em napaden. Odsouzení Rudolfa M-a nestalo se tudíž po právu. 
Nejvyšší soud byl v 'tomto směru oprávněn přezkoumati rozs'udky nižších 
soudů, poněvad·ž vÝroky jejich o urážlivosti slov Rndolfa M-a: ,:rolik svě-. 
domí jako vy, mám já také«, nejsou skutkOVým zjištěním, jímž by zrušo-,
vací sou'd byl vázán, nýbrž právním úsudkem co do objekti'Vní skutkové 
povahy přestupku § 312 tr. zák. na rozdíl od pouhé beztrestné kritiky a 
od urážek na cti podle XII. hlavy trestního zákona. Při rozhodování v této 
včcipoložil si však nejvyšší soud také otázku, může-li v tomto případě, 
kde i urážející náměstek starostův, Rudolf M., jest osobou v § 68 tr. zák_ 
jmenovanou, jež nacházela se ve výkonu služby, ustanovení §. 312 tr. zák. 
přijití vůbec v Úvahu. Otázkú ,tu, zodpověděti dlužno zápomě. Ze zaí'azeuí 
§ 312 tr. zák. do šesté hlavy druhého dílu trestního zákoníka "O přestu'p
cích proti \feřejným zřízením a opatřením, které náležejí k společnÉ bez
pečnosti« a ze slovného znění toho,to paragrafu: jest patrno, že ustanovením 
tím mají býti ehráněTIlY úřednf loso-hy, nacházeJící se ve výkonu svého
úřadu, své služby nebo vrchnostenského příkazu, proti 'Osobám, proti nimž 
směřu,je jejich autorita. Předmětem ZNláštní ochrany není osohnost do
tyčné napadené úřední OSOby, nýbrž její autorita a tím i autorita veřejné 
moci vůči veřejnosti, nebo! autmita ta jest podmínkou zdárného výkonu 
úřadu, služby nebo rozkazu. Je-li však, jako v tomto případě, také urá
žející veřejným funkcionářem po rozumu § 68 tr. zák. a nachází-Ii se ve 
výkonu svého úřadu, nejde -o -ochranu veřejné autority napadené úřednf 
osoby, nýbrž o ochranu její osobní cti, která chráněna jest zvláštními usta
'noveními trestního zákona. Měl tedy i z tohoto, důvodu býti Rudolf M. 
spraštěn z obžaloby pro přestupek dle § 312 tr. zák., poněvadž není zde 
skwtkové po'vahy tohoto přestupku. 

Čís. 1012. 

V _ tom, ž_e byl veřejný orgán II v)Tkonu služby nazván »cikánem (', jest 
spatřovati urážku dle § 312 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1922, Kr II 656/22.) 

, •• ' r "o ad uznal po ústním a.čení o zma-
N P j v Y š š í s ,o II d JaKO soud uus v záštitu zákona právem: R.oz

vní "stížnosti generální prokura!,~:'y' na dne )4 dubna 1922 porušen byl 
tec . 'h, SOlldu v KrOnWf1'Zl ze .... dkem Okl esm o' , 
s~ . stanovení § 312 tr. zak. zakon v u 

Důvody: 

" .,' 'udu v K'roměříži našel dne l~. d~bna 
OJe obsahu SpISU oklesmhojvo 'd . služebně obchůzkou s cetmkem 

k · t "mIstr Karel~. 1 ouel , . _ Po-
1922 četnie y s raz , le~e'blíie Ch, čerstvě useknu!y Jasa~ .. 

zkoušku Eduarden; S-em, v . 1 v 1 .odcházeti 13tileteho An,omu~ 
·~~vadž spatřil vod mlsta: kde tSt~gn~~~ě B-o'vé, jež tam sbírala, ~le.sb: 
B a který odesel ke sve matc,' A t ' B onen jasan usekl. Strazmlsl1 

-, " d "ení že snad n (Jmu .' , Y' za 
vzuiklo v něm PC ez: 13- b Vel s četnickou hlídkou na mls!o, cmu , 
L vyzval pak Antonma, a, a y ~ Va' tom okamžiku pronesla Augu
. Čelem pátrání 'po ukryté snad se ,vrlo, \luk tam nebyl, vy jste cikán«. 
~tina B-ová pr~oti.:tT~žmistru L-O'V~:~;2~"u okresního soudu v KfD'n~ěříži 
Při hlavním prehcem dne 2~. dU~ 'v řekla' strážmistru L-OVI, ze l~ 
dozuala .obžalovaná ,AU,gustlll"r~ov~i~~ výrokem, že prý to, z~am:'!1a 
C'I'ka'n ž-e však nemml'1a uraZIlO! I . I'avdu a že mínila pry tlm nel, 

, " vo t rk že nemUVl p, k ') 
v jejich prostém n~,recl .,01 : v ·en 'ako prostá žena po'užila t,a ove 1~ 
že strážmi'Str mluv1 n,..ePlavd~, ,~ z...e J bž'~lov.aná se doznala, vynesl okre:111 
vulgárního výra,,". Pres to, vsa , ze 0.. e dne 24. dubna 1922 pro pre: 
soud v Kroměříži r.ozsndek osvodbOhZUJI~I ~.e čin obžalované za objektivne 

" 312 t ák' v důvo, ec ma S'lC , obža 
stupek dle" < r. z . ", b' ktivní vychází z názoru, že pry,u . -
prokázan~T, avsak po str,a~n.ce, Sll Jeědomí 'u!rážlivosti výroku, au pry Y~rok 
lované schází úmy.sl urazhvy a v I 'Vi četnickému strážmistru 

en byl DMa ovanou vnc· I ' »vY jste cika'n« ;pro~es ~, :brž roto aby mu řekla, že m -UVl ne~ 
nikoliv v nějakém z~em ~myslu, ~Yt t P svůj uázor ještě dále tím, že pry 
pI'avdu. Při tom oduvodnuJc sou 'k

en ? slov' o '>cl'gánit« znamená mlUVIt 
- , v a ven nve ' , , ., k všeobecně jest znamo, ze ll'. I ' epravdu a že výrok sám nem tma .. . t n kdo m UVl n ' 

nepravdu, a clkan ~e e;,.. .,,', zejména uváží-li se, kým byl pr~nese~'. 
opovržlivý, ha am pon:Z~l, ' , .,' T čivá na právně mylnem n~-, ,.. ese17moc pl ava, spa " 1 
Rozsudek tento, .Je~vz d

V 
v kročujícímu četuíkovi tím, že je nazyv~ldl c ~ 

zoru'. OdporovalI UTe ne za, '" které by se cti a scbeve oml 
kánem, vybočuje z mez~ pOI;heruo h~JellI S~~týkalo a naprostou nevážnost 
úředně vystnpujícíh? yerelnehod o~g~~no~~alované scházel urážlivý ú~vs! 
mu nePTo.jevil?: Uvadl-Ir. r'Ozsu, e dto ho, ~euži1a ve zlém úmysl,?,v l1ybrz 
a včdomi urazhvosh vyr{),k,..u, Je I ' ravdu n-ehc-ť na venkove ze zna
pIHlze, aby četníkovi řekla, ze nem ~'Vl ~ čí pdu,kázati k tomu, že i venkov 
mcná s-lovo ))c'igánit« ,mIUVl!l neprav u,,' \,a ou mhJl\lOU a že tudíž pro sty~ 
dobře roze. znává meZI slusnou < a b ne~ls ~l . ch jako na příklad všcobecne 
zevní nelze užíti forem, doma ,thre a o vy rVá~í Augustina B-o'vá nebyla 
tykání a pod. Že by si takove ú ~eroz~zenb" Sl' nebC yla toho vědoma, že 

'''! 'e zeJmena z J I včdoma, rozsudek nez~ls ll! :_ : . uŽ šlo o v~lkO'n služebnÍ. Také ne ze 
mlUiví s -orgánem mocI vere]lle, ,i:.:n 't namená mezi. lidem mluviti ne
přisvědč.iti, ná~o,ru, ~že. slovo! ->~~l~,~n~;~';ého náhledu, cOž jedí~ě by ~~'.ohla 
pravdu', t. J. hyÍl' m'Sllneh~o nebo TI.p 'proti- -určitému tvrzem, ny.bl z po'
býti obvyklá a dovo,lena form~l ~dP~rv~i jen »drze lháti« dle příslo,:ečného 
rušenÝ význam Wh.o slova mo . v Yd r 'ách a dle zkušenosti pmsteho lIdu 
rčení »lže jako cikán)«, neboť v pre s a\ 



česk.ého žije kočUjící cikán ien "ak v " 

~~:tl' svrchovaně nebezpečn~ jeJwv ~ do "vek, osobní a majetkové bezpc~' 
nro~n~v~ti někoho k cikán;vi ,~z,~e ;sU~d~ a v vždy postnlchem venkov c~ 

nO~!~k I clhna, jeví se twdíž býti' vůči akco:'datJ nekoho jako člověka s vlas~ 
Ul az Oll, tlm VIC ov· ",,, az emu vysloveno 
smyslu'; "12tr~eh;;:=~~~~e pO~lvaj~~~Ch!al1Y',§68~/ ;áe~oCQYbnou 
stup~u, aby urážka byla int::;;trr splnenl .~Kl1tKové Podstaty tó.hOlo

do 
• 

~~vdd;u r~'~tztkY;k nýb~'~ st~čí jaký~~iv s~.r~o~:~clkie~~~~ta~ov~ní XII. bl~~e; 
, on uredm ktery' m t ' , , mzovan anebo zl h 

autorita jest dC>tčena' rpI zajem veřejný a kter" • e ~ • ".1TI verema 

Čís. 1013. 

Předražování (zákon z .... . 
V t,o,:?,. že jednáno bYIOe P~~~i ~~~~~a 1919. č~s. 568 sb. z. a n.), 

nelze jeste spatřovati pletichy Lho t ?m vydanym z ohledů zdravotních 
provozování svého obchOdu o~oby ~ ':Jno, ~e o~.chodník zaměsinával pé 

, lez, nemely zlvnostenske'h '. I ( . o opravnení, 
Rozh. ze dne 20. listopadu 1922, Kr I 728/21.) 

Nejvy'" .' 
" .s S I S o'u d jako soud ' , 

z:f.Iatec.uI ~tlŽ'D'o:sti -o;bža-lovanéh J, z;usovacl vyhov.ěl PO ústním Uče, i 

Ptr; .kraJskem soudě v MI'adě BoJoesloas~a Md-a do mzsu'dkl1' lichevního. soud nul 
s ezovatel ' ., .' Vl ze ne 1 čel" 19 ' 
1919 čís 5~~na~ vmnYm přečinem dle I§ II čí~ 4 '~~ 21, pokud jÍlu bYl 
",~ 3 ." Sv • z. a '11., zr,wšH napad i, • I za ona ze dne 17. října 
CI.'k· Ir. r. obzalovaného z obžalob eny r,:z~~dek a sprosti! dle §. 259 . 
za ona o lIchvě spáchany' " ! pro preclU pletich dle § ll" '. 
pro ' k ' - pry tlm ze 'V mě ' . ClS 4 
. ,~YPunuvší slintavku a k II k .. SICI srpnu 192.0 v době k'J 
S r obz~l-ova.?,ým Emile'm K-em, už~a~~~o~a;'lz,ena .?~la uzávěra, smlu~il -s~ 
~;:ideje, ~ze společně s ním koupil v N ·tJ ~QdSVlllcata za účelem dalšího 

I 1(. tlI kusy v D. se ziskem prodai. mIla B-a 5 podsvinčat, z nichž 

Důvody: 

Zmateční stížnosti pokud' Id' , . 
tT' ř., nelze up-říti ;oP;ávně~í se 0;rolava důvodu zmatku čís 9 a) s. 
lrchevní soud skulko,vý děi 'k~le, n~'zor~ zrušovacího soudu ;odřadif 2J: 
pod ustanovení zákon r. ,', , ry yllIm vzat za prokázan' , z e 
~š,:,ch,na úmyslná jedn~n;~hj~~n~~~d~~ p:e;~nu .p!etich. Pletieha~; I,::,:~~~e;.: 

OCUJI z mezí řádného obeh d " . merum válkou vyvolan 'm 
m,~~ll potřeby. P;odlo",dncst~ p~~~~lt:oj~O!1 ~P~S?biIá ~tupňovati cel~u ~ř:~~ 
va . Ou vYvolanym;, Toho zde potud s j~ nanl musI souviseti s poměry 
pletrchy v tom, že obžalovaný 'J'ed lnem, pnkud nalézací soud sh'edáv' 
vydanýmp t ' .. na prolI zákazům I I" ' a 
Dl . ' ro o, ze radila tehdy v okol ' h k .. ' z o. 1,edu zdravotních 

e .. t,oho, ~ebyl sice obchod ,.' !llC , ran,::h slintavka a kulhavk 
z ~ncm ,valkou vyvolanych ,S,~O"dsvlUcat~ ~pl:,e volným, avšak n'k r

a
. 

I ?l'ed .valkou a vedly i tehda Y z~t:z ohledu Jmy~h" které se vyskyt~:a~; 
~:?DVed; nepod.Jéhá sankci Iichevn'Ího Uz~~~hodo".alll: Jednání proti takové 

c () prestoupení lJ's'tanovenf !\ 19 .' . na, nYbrz mohla by snad b'ť 
srpna 1909, čís. 177 ř zák P k 'd za]vona o ddYlčím moru ze d Y6

1 

lovaný M. spoH'1 se ~ E~iJe~ ~_:~ c!~Uhbé okolnostidotýče, že t~tiž ~~ža~ 
. o chodu, jelrkož se obával, že by 

mohl pozbýti živ'llCstcnského. ·oprávnění k obchodování, kdyby na jevo 
vyšlo, že ne-dbal zmíněného zákazu, mělo i toto jednání svůj vnitřní důvod 
v zákazU' ohchodování podsvinčaty .pro tehdá Zjištěnou kulhavku a slin
tavku a nebylc vůbec nikterak v souvis:lo,sti příčinné -s mimořádnými p,o
válečný'mi pomě-ry. Nc-lzc tud-íž ani v této okolnosti spatřovati přečin ple
tich; vždyť obchodník může při provozování svého obchodu zaměstnávati 
i osoby, které samy živnostenského oprávnění k obchodování nemají. 
V tom jistě ne'!'ze shledati jednání protizákonné, spadající pod ustanovení 
lichevního zákona, nanejvýše mohlo by býti posuzováno se stanoviska 
předpiSŮ živnostenského řádu. Ani řetězového' obchodu není v činu Dbža-

• lovan.ého. M-a a jeho společníka Emila I~-a, vždy! nebylo zde žádných 
přesunů, kterými by byl přechod předmětu potřeby ke spotřebiteli býval 
zdržován, poněvadž kupovali buď K. sám nebo oba společně od produ
centa a proďávali přimo' ,spc>třebitelŮm. I bylo· 'PToto oprávněné zmateční 
stížnosti obžalovaného Josefa M-a vyhověti a z obžaloby ho SPTO"titi 
(§ 259 čís. 3 tr. ř.). 

Čis. 1014. 

Předražováni (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n,). 
Při posuzováuí přemrštěností ceny za zcizeni obchodního závodu 

dlužno hledětítéž k t. zv. »obchodnímu Interese«. 

(Rozh. ze dne 20. lisDopaclu 1922, Kr J 997/21.) 

N e j v y Š 'š í s o II d jako sOll:d zrušovací vyhověl' po ústním líč'ení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudlm lichevního, ioudu při zem
ském trestním soudě v Praze ze dne 10. května 1921, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným přečinem podIe § 7 odstavec třeti zákona ze dne 17. října 
19/9, čís. 568 sb. z.a n., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a vrátil 
včc nalézacímu soudu, by ji z'novu projednal a rozhodl. 

Nemúže býti ~'ochyby, že jest nesrovnalost mezi vý'l'Okem rozSGdlwvým 
a důvody rozsucťku, pokud výrok llznává stěžovatele vinns'rm, že žádal 
za )}zařfzeni i záslo,by svého kožešnického a kl1oboučnl1ckého závodu« cenu 
zřeimě přemrštěnou, kdežto důvody mluví důsledně o prodeji krá!ll U s" 
zbožím 'a zařízením a o předáni k 1 ,o b o II Č TI i c k é h o z á vod u. Než 
nejde tu o závaž.n~f -vnitř·ní- rozpor rozsudku, nýbrž jen o nepřesnost 
v úprav,ě- výroku, neboť dle c'el'ého odůvodn6ní, iež tvoří s výrGkem ro,z
sudkovým jeden celek, nemůže .býti p'cehyby, že lichevnísoud soudil a 
odsoudil stěžovatele pro prodej celého. jeho závodu, a že tudíž materielní 
správnost I n ho t o výroku odsuzuiícího sluší po,uzovati s hlediska dále 
uplatňovaného hmctněprá'Vního d,ůvodu zmatečnosti dle § 281 čís. 9 a) tr. ř. 
Ve směru tom tJlznati jest zmateční stížnost ovšem odůvodněnou. Soud 
Iichevní postavil se totiž odchylně od posudku znaleckého na stano.visko, 
že i při prodeji celého obchodll, obchodníh,o závodu jako takovéh(}, lze jen 
čítati cenu zboží v obchodě 'Sie nalézajícIhD, a obchodního zařízení napc>d
kladě vlastních p,ořizovacích nákladů, fl že hy kalkul'ování dalšího peníze 
za přeuechání obchodu sama bylo odstuf>ltým za místn.ost'obcbodní,jd 

• 



požadovati zakazuje již 'Š§ 14 a 29 zákona o ochraně nájemníků z 8. 
1920, čís. 275 sb. z. a n. Právem vytýká zmateční stížnost ileudrz,telnos 
tohoto názoru třeba že o'Všem vzhledem k § 31 posléze citovaného 
nelEze přisvědčiti jejímu tvrzení, že zákon ten týká se jen 
a nikoli též místností obchodních nebo výrobnich. Neboi předpisy 

~""UU" 

-' .. " .. "" o OCll r a.n ě 'Háj e ruD í1( Ů ,,""ZB1.aZltiL--3--t::r--es-t-c m, "'chr-(j"Ž-ují -'p,o ž a do v á n í 
za byt ne bob c ho dni m i s t n o s t. O tako'Vé odstupné za místnost 
však v tomto· případě vůbec nejedná, n3rbrž o cenu:, požadovanou 
úplatné odstoupeni obchodního závodu s veškerÝm zbo,žím a i'llV"niářem 
Obchodní závod jako předmět prodeje nevYčerpává se však cenou 
inventáře a nájemným za místnost. V obchodním závodě zahrnuta Jest 
jak zmateční stížnost správně uvádí, hodnota všech nákladů a 
které bylo vynaložiti, by se závod zaříd'i! a zavedl, získal přísln 
zákazníků, a toto vše, co vyslechnutý znalec shrnUje v pojem »U,DCIIOatnI. 
interese«, pokud souviSÍ se zá'Vodem samým, cenu j,eho, zvyšujíc, Pl'!ectlazi 
na přejímatele. K tomuto obchodnímu interese bylo soudu hleděti 
šiování přemrštěnosti požadované ceny. Jako taková přicházel by m'šenr 
v úvahu - což zmateční stížno"t neprávem na'padá _ peníz 50.000 
nebo! požadován jest ve smys];w § 7 lichevního zákona i tehdy, když 
dávaiící počítati mnsel též s možností, že cena ta hUde jeviti se ku'puií' cÍnlu 
i za mimořádných poměrů pováleoných příliš drahou a že bude PO Ptlp'idě 
muset s ní sleviti. Naproti ternu sto,jí 'Však hodnota závodu v jeho cell"'" 
vosti, záležejícÍ nejen v materielním obsahu inventáře obchodu, nýbrž 
i v oněch immaterielních momentech, které tvoří jeho hodnotu jako, Pro
středku výdělečného; neboť jako takový přicháZí závod ve své celistvosti 
jako předmět 'obchodu v úvahu. Nesprávně mlu'Ví proto rozsudek po této 
stránce o »obvyklÝch cenách, stano'vených za postoupení místnosti a 
započítaných mísio odstupného, dn ceny postoupenÝch předmětů jako vý
sledek soustavného předražování, jemuž čeliti má zákon lichevnk Na Tom 
nemění ničehp okolnost, že obžalovaný Se vzdával závodu proto, poněvadž 
obchod z příčin osobních nemohl dále vésti, takže postoupením krámu 
nebyT nijak poškozen. Nejedná se ° náhradu nějaké škody, nýbr,ž o úplatu 
za předmět prodej'e, j-enž z rvelké části při-činěním prOdávajícího po:stupem 
času jako zdrOj výdělku nabyl zvýšené hOdnoty, již při prcdeji závodu 
jako celku bylo prodávajícímu připočísti k dobru, neměl-Ii prodejem bÝti 
poškozen, nech! stal se prodej, z Příčiny jakékoli. Jelikož mzsudek odsu
zu~ící 's'počÍvá ve výroku, ž'e obžalovany požadoval' ce'nu zřejmě pře
mrštěnou a že tak činil, využitkuje mimořádných poměrů pOVálečných, na 
nesprávn,ém právním po-SOuzení věci, soud zrušovací nemá však dostateč
ného skutkového podkla,du. by ve věci samé ihned mohl rozhodnouti (§ 288 
čís. 3 tr. n, bylo zmateční stižnos'ti' vyhověti. 

Cís. 1015. 

Podmínečný odklad výkonu trestu {zákOn ze dne 17. října 1919, čís, 
562 sb. z. a n.). 

Přítomnost obžalovaného při jednání o leho návrhu na podmínečný 
odklad výkonu trestuneni bez/lOdminečněnutnou. 

<Rozh. ze dne 20. liS't(lpactu 1922, Kr I 1013121.) 
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, ~ , zavrhl po ústním líčenÍ' zma-
I i v y š,Š í s o II d jako s'Oud zr~~o:.a~ilchevníh'o soudu při krajsk~ém 

• ~ e ;tižnost obžalované do ;~~~U~:klld jím byla stěžovatelka uzna~; teo~l~ě v Plzni ze d?e 5 .• srp?~ -dle ,. 7 odstavec třetí zákona ze dne . s ~~. Itl predrazovam ~ ~ _ 
vinnnu precl!ne 68 b a TI _ mimo jiné z. techto " 1919 čís. 5 s. z., . řIJna , 

d Ů vod Ů. 

, dčiny že jednáno bylo 
Stížnost vytýká zmatečn~st ,~~~~~d~~kr~dtevtkonu trestu při přelíč~n~ 
, rhu stěžovatelkY na po ml, hl ·e návrh byl zamíttLut za JeJI ~ na;, ač k němu dos'taviti se nemo a, a z ákon ze dne 17. října 1919, 

~~~ř~~~nosti. Stížnost je .?ez~wvfádd~,z~n~n~ II. listopadu 191~'dčíS'k,59d8 
•• 562 sO. z. a n. am nanzem v., ' kýta'í opory ]lro pre po, 13 , 
CIS. n zeJ'ména § 2 tohoto, nanz,e~l, n.es

h 
}vrhu na podm,ínečny -od-, 

sb z. a ., 'I ,. 'ednam o Je o na . <:; d 
•. "(omnost obžalovanelo pn J. •• t (v § 2 s'e praVI: »~Oll ' 
ze pll , onu trestu je bezpodm1'ilec~e., nu n~~ .. o omenutí sankcí- zma-

~l~dr ~~ki d I a nesn:
Í
;. '''!'. a' n~t~h;os~~d~o~~i't~~e ne~právněnětší" že ne~~-

te~~~~i\~ ~~~a\~:;~~a~e d;:I~len~ IT:bylo ~zn:~~O~I~~~~~~~r~~~~htt~~f~ 
~:ěžovatelka vlastní vinou, pn~od~lai zl~as~~ulpůsobila. Nelze ?ro!~ tvrditI, 
v úvahu také dojem, kterym 71 ~~on a není tudíž zmatečm stizno~t bn; 
• e soud 'S'vým po~tupem ,~m~sl. ,,' . roku soudu, jimž obž~lo;raJ~e y 
z, tě Pokud stížnost brojl v,one l)fft:~vy e skutečnosti porusel1I za~:Jna 
md'Sep·r·en odklad výkonu trestu, newp a nUj~ v

by
. tl' dMno 'Vždy, nýbrž stczuJe 

o kt . h soudem mUSI J . , dy 
neb takových zásad, eryc ,I 'h ll'važování s'oudcovského. ejl vyvJ. , 
i do nesprávného výsledku va n~? ~mž sluši rozhodnouti v zase am ~lnžno proto pc1:c1ádati za -odvol-am, o ne -
neveřejném. 

Cis. 1016. 

,~ .' 'zane'luu Ne-o éhá hospod'ars"vl va , .~ 
Obchod Thomasovou s(tr~.u, p dlu'prave. obchodu tím kterým zbozlm) • ., 'nich' predp,su o 

znalost preďpIsu sprav'h 'kona omylem skutkOVým. 
jest ve smyslu trestm o za 

(l~ozh. ze dne 21. listopadu 1922, Kr I 809/22.) 

"< 7 c' vyhověl v neveřejném za-
Ne j v y Š š í s o II d jako,. soud z,ruso, a ;ozsudku zemského trestní~o 

sedání zmateční stížnosti obzalovane~o d~ května 1922, kterým byl slo
jakožto lichevního s~udu .v,.Prazc d~~ § n~3 Čís. 4 cís. nařízeni ze dne .2~; 
200vatel uznán V!l1'n,m ?re?~em ušil napadený rozsndek Jako zmate cm 
března 1917, čís; 131 r·dza b~ ~f znovnl prOjednal a rozhodl'. 
a vrátil věc prvemu s'ou ll, 

pů,\ody: 

, d! rávem výrok nalézacíllO Zmateční stížnost obžalovaneho, nap~e~in~m ]lletich, z důvodn zma-
soudu, jímž stěžovatel byl ll'~ná,:: ~;nn~mbr~ 281 tr. ř. Zmateční stížnosti 
tečnosti čís. 9 lit. a) {nespravne CIS.. .~ Thomasova struska nebyla 

. •. ~'d'c·iti pokud dovozuJe, z nelze SIC-e pnsve , 
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v době, o kterou jde, z volného obchodování vyloučena. Dle nařízen' 
dne 26. dubna 1918, čís. 153 ř. zák. smějí výrobci hnOjiva v·, 1 '. . ., ~ , .) 

prvem ]menovana - tamže uvedena jest i Thomasova struska _ 
vati Pouze odběract"lům,k4eří jim Bti:t!ou-j"kai;to-opnivnéliík odběr- ' " 
- . . t k tl' . (,,' II ozn«_ cell! mlS y omu povo anyml", 1 odstavec druhý). Komise k rozde'l .' . 

-I' h h" ,. kl" -, ()\ aU! ume ve nOJIV wrCUje le, dle nehoz se pohoto'vá množ,siví 1 "I' h 
h .. d-l " . d tl' , ." ume yc 

no]l: roz: U!l Je no lVY';1 :,:mJ'm 5$1_ 2 o,dstavec třetí). ~ozdělení kontin_ 
gentu v kazde zemI provade]l zemedelske hlavní korporace (R,) , . 

'I" t· -- 'I 'v a ,yto zaSl a]l za lm uce em hospodářském'u sv.azu průmy's!u uměl"'úch ll' .. 
, -, h ' o (' ) " ,1011V seznan;y opravnenyc odberatelu ',5. Převyšuje-ii výroba rozpočet d' 

zaslanych seznamu, oznámí to hospodářský svaz zemědělsky'm hl "e 
k ' -- I d l"h ' avmm orporac1~ za uce em a Sl o opatrení, t. j. rozdělení přebytku '\§ 6). 
pro t 1 Z a k ~.z u do 9' b ch o dll d a n é mŮoŽe býti prohlášeno propadl"m 
(§ I?). PO~~eJ1 byly. ukol~. zn;íněné komise a hospodářského svazu P;'ů
myslu_~n;e~ych hnollv nanzemm ze ,:no 23. listopadu 1918, čís. 48 sb. z. 
a ,n., pr,fkazany ~,omls~ pm umě'lá hnoji",a; této, příslušelo pak také zjišfo_ 
vam zas3,b a, v?,se vyroby v příštím výrObním období. Jinak nedošly zá
sady nanzem C1S. 153 z roku 1918 nařízením čÍs. 48 z roku 1919 žádné 
zmen':,. Dle těchto předpIsů jest nepochybným, že Thomasova struska byla 
v d,obe, o kterou j?:,. ve!ejně obhospodařována a z volného obeho-du vy
~ou?en.a a b?l~ tudlz Jakekoli obchodování jí jakožto obcházeni' zmíněných 
clUl!elu, z~k~zano. Avšak zmateční stížnost jest v právu, pokud napadá 
odS'U'Z':llC1 vyr,o~ po stránce subjektivní. Skutková podstata trestných ple
tich ,pred~oklada -::edle ,pachatelova vědomí 'o způsobilostí jeho jednání 
stu~no,:aÍ! ~e~u p:ed~etu. též pachatelOVO vědomí o hospodářské ne-' 
opravnen~stI Je~o Je~nal11. tlldíž, pokwd pletichy záležejí v tom, že bylo
obchodovano predmety, z volného obchodování vYlÍatými vědomí' žo 
o?chodování ,to příčí se platným předpisÍlm, ohledně tohct~ druhu z'bOžl 
'Pre~hod z vyroby do spotřeby upravujícím. Totn 'vědomí nebylo však 
.nalezacím s~~dem zjištěno. ,Rozhcdovací důvody prvé stolice odmítají 
obhajobu stezovatelovu, že nevěděl o zákazu obchodování Thomasovou 
~tmskou proto, že prý jde - jelikož příslušná nařízení byla řádně vyhlá
sena - r:.?uze ? omyl právní a ž,e prý na stěž,ovateli nutno- požadovatn 
znalost pnpad.nyeh ~ředpis1J; jeliko,~ bYl úředníkem společnosti, která se 
~rode]:m hnollv zaby'Va~a. Tlmto vyrokem vyslOVUje nalézací soud pou-ze, 
ze stezovatelem tvrzena neznalost předpiSŮ byla neomluvitelna a zavi
něna; s.oud n:,lézací zjišťuje tedy v tomto směru pouhou' nedbalost. Přede 
PJ'sy () uprave obchodu tím kterým zho-žím nespadají však do oboru Dráva 
trestního, nýbrž do ,oboru práva správního. Neznalost těchto předpisů' nelze 
tedy ,považ~vati za nezávažnou neznalost zákona ve smyslu § 3 tr. zák., 
nybr~ rovn~ :e omYlI: sku!kovému ve smysln § 2 li!.e) tr. zák., který 
':]ilu~uJe zly umysI, (ve~oml) a sprašfuie trestnosti. Odsuzující vícrok na-
1~~_a~l~o soudu ~e:111 tndiž po stránce subjektivní opodstatněn skutkovými 
zlIst.emml, vYChaZI z nespravného použití zákona co do subjekUvních !Jřed
pokladů trestných pletich a je zmatečným dle čís. 9 nt. a) § 281 tr ř' Na
lézaeí soud neuvažoval o činno'sti obžalovaného, týkající se 10 'v;gonů 
Tho~asovy .strusky s hlediska řetězového. obchodU' vůbec, ač obžaloba 
uplatnovala 1 toto hledisko a ač ke skmlkové podstatě řetězového oboho,du 
poukazuje, že st~žovatel nekoupil zboží, o které jde, od výrobce, '~ýbrž 
od mezlObchodnrka za cenu značně vyšší přejímaCÍ' ceny vládním naří-
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'm z 19. února 1919 čís. 90 'sb. z. a TI., stanovené a nabízel ji za cenu 
ze~~ně zvýšenou. Nelz'e~ se proto a pro nedostatečnost zjištění o subjektivní 
~fr~lI1ce trestných pletich obejíti bez nového hlavního přelíčení před sto
licí prvo.u. 

Čfs. 1017. 

PodmínečnÝ odklad výkOnu trestu (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 562 
sb, z. a n.). ' 
• Za podmínek § 265 tr. ř. nevylUČUje dřívější trest pOdmínečného odkladu 
výkonu trestu, i když bYl uložen pro čin povahy vytknuté v § 2 zákona 
o pOdmínečném odsouum. 

(,Rozh. ze dne 22. listopadu 1922, Kr II 600,22.) 

Ne j v y-š š í S o u d jako. s,oud zrušovaCÍ vyhovél v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalované do rozsudku zemského jakožto na
lézacího soudu v Bmě, jímž byla stěžovatelka u21l1ána vinnou pře
činy dle §§ II čís. 3 a 4 lích. zák., potud, že nušil výrok nalézacího soudu, 
jímž bylo vysloveno, že odsou,zení j'est bezpodmínečné, a uložil naléza
drnu 'soudu,· by v rozsahu zrušení o věci znOvu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

, Odůvo,dněna jest zmateční stížnost pokn'd důvodem zmatečnosti čís. II 
§ 281 tr. ř. bere v odpor výrok nalézacího soud·u, že se obžalované nepo
voluie podmínečný ,odklad výkonu trestu. Soud odůvodňUje výrok tím, že 
odsóuzení muselo býti vyřknuto bezpodmínečně, 'protože předpoklady 
§ 2 zákona o. podmínečném odsouzení nejsou zde dány. Nalézací soud má 
tu patrně lla mysli odsouzení obžalované rozs'udkem krajského soudu 
v Vh. Hradišti pro přečin řetěz~o obchodu a domnívá se, že pro od
souzení pro tento čin, jakožto čin spáchaný z pohnwtek nízkých a ne čest
ll:\T'ch, jest p-odmínečné odsouzeni vyloučeno. Tomu však nelze přísvědčioti. 
Obžalovaná by!.a odsouzena pro přečin řetězového obchodu rozsudkem 
krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 28. června 1920. Čin, pr'o který 
byla odsouzena napadeným rozsudkem. spáchala po í. listopad 11 1919. 
Jde tu tedy o případ, který jest upraven v § 265 tr. ř. Podle § 6 čís. ,4 zá
kona o. podmínečném, odsouzení rozhodne, byll-li vinník odsouzen pro 
skutek spáchaný před rozsudkem dřívějším, sOUld vynášející pozdější roz
sudek ~ mezích §§ 1 a 2 o tom, mají-li býti vykonány oba tresty či má-li 
býti podmínečně "dlo,žen také trest, dodatečně přisouzený. V případě, 
o nějž ide, nelze ovšem utužiti soudu, by postupoval podle tohoto usta
novení, poněvadž, jak sŮ'u:diti lze z v-irvoďů žádostii obžalované o mIlost, 
byl trest, krajským sou,dem v Uh. Hradišti obžalované uložený, lIZ vy
konán. Ale nepochybně plyne' z ustanovení § 6 ,cHovaného zákolia, že 
v případech § 265 tr. ř. dřívější trest žádným způ'sobem neyylučuje pod
mínečného odkladu trestu, dodatečně přisouzeného, r když trest dřívější 
byl uložen za čin po,vahy vytknuté v § 2 zákona ° podmínečném odsou
zenÍ. To se 'shoduje i s předpisem § 265 tr. ř., který pozdější rozsude.k 
pokládá za pouhý doplněk rozsudku dřívělšího, tvořící s ním jediný celek. • 



VÝrokem soudu byla tuďÍž porU'šena zásada § 2 zákona o poum:ln':čn, 
ods,ouzení~ je~~ nepodléhá volnému uvažování soudcovskému, a tím 
zmatek dle CIS. 11 § 281 tr. ř.opodstatněn . .Jelikož nalézaci soud 
cházeje z nesprávného právního názoru, nezko,umal, jsou-Ii tu ' 
§ 1 zákona opn.dmiuečnénLoils,mzcni, .. a..41l-slc-4kemtoho tu , 
pro přezkoumávací činnost zrušovacího soudu:, byl podle § 5 zákon 
dne 31. PI:osi!,c; 1877, čís. 3 ř. zák. na rok 1878 výrok nalézacího ,a 
o nepodmmecnem odsouzení zrušen a nalézacímu soudu uloženo by 
voleni podmínečného odkladu trestu znOVa rozhodl. ,o 

Čis. 1018. 

Není zostřením trestu smrti i(§ 50 Ir. zák.), neodpykal-Ii si k smrti" . 
souzený trest vězení, přisouzený mw dřívějším rozsudkem 
spácháni činu, stíhaného trestem smrti, ježto pro onen čin byl anlD<:st,~v:~,;.· 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1922, N II 58/22.) 

Poďávaje zprávu dle § 341 tr. ř. v trestní věci proti Aloisu N-ovi pro 
zlo.čin ~~.kladné vraždy, uvedl Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrUš<>vací:, 
NeJv}'ssl ~~ud .Jako soud zruš?vací, přezkoumav spisy dle § 362 tr. ř" 
nema prazadnych pochybnosti ° správnosti skutkc>vÝch okolností roz
sud~u: ,;a základ sloužících. Za to' však v ohledu' právním jest řešiti otázk~ 
Jaky vyznam pro tento případ má odsouzení Aloisa N-a rozsudkem kraj: 
ského soudu v Olomouci ze dne 3. května 1921. Dle tohoto rozsudku byl 
AlOIS N. odsouzen pro zlDčm krádeže do těžkého žaláře na 2 měsíce zo
střeného tvrdým ložem 14denně; poněvadž činy, jimiž byl uznán vir:n"'m 
rozsudkem, jenž jes't předmětem této zprávy, byly spáchány dne 31. října 
1919 (spoluvma na úkladné vraždě četníka B-a) a na podzim 1918 a koncem 
roku 191,9 '(krádež ~vou vojenských pušek), spadají činy ty do doby před·. 
vY.llesel1lm uvedeneho. rozsudku: ze dne 3. května 1921. .Jest rozhodnouti 
otázkU;' ,;,dali odsouzení rozsudkem ze dne 3. května 192/ vzhledem k usta
novem !i 265 tr. ř. a § 50 tr. zák. brání vyřčení trestu smrti nud Aloisem 
Neem. Porotní soudní dvůr se o:tázkou' tou vůbec nezabÝval. Otázku tu 
- jak v literatuře tak i v praxi spornou (viz Finger I. str. 589, Lohsing 
II: v~yd. s.tr. 48~, roz~. úř.~ sbL;ka čís. 3164, opáčně č. 511) - dlužllD zodpo
vedeh. z~pom:, ~ ponevadz predprs §, 265 tr. ř. chce toliko zabrániti, by 
tre.st~e • cmy, Jez dle § 56 tr. ř. mají býti: předmětem jediného rozsudku 
a Jed!neho trestu, ':~~lod~lým 'odlo:učením nebyly podrobeny trestu', jenž 
by zakonnou neJvyssI mim přesahoval, nesmí proto v případě takového 
o~loučeného projednávání sDubru trestů, v různých rozsudcích vys!ove
nych, přesahovati nejvyšší mím zákonno,u. Vztahuje se tedy § 265 tl'. ř. 
pouze na relativní výměry trestu:. V tomto případě ne!'ze však mluviti 
o. nějakém zostření trestu smrti již z toho důvodu, že Alois N. trestu, jemu 
rozsudkem ze dn~ 3. kvetna 1921 přisouzeného, vůbec neDdpykal, poně
vadž nálezem krajského sou'du v Olomouci ze dne 20. května 1921 bylo 
prohlášeno, že se mu trest ten dle nařízení Národního výboru ze dne 
~'. lis~opadu 1918, čís. 28 sb. z. a n., promíjí. Nevytrpěl tedy Alois N, 
zadne~o trestu a. pro:to odsouzení, o. něž nyní jde, neoďporuje ani usta
no,vel1l § 50 tr. zák. 

Čís. 1019. 

K poskytnutí zvýšené ochra~y úřední ?SO~ (§ ~~ t~ .. ~ák.) • sta,č~, že 
byla for má ln ě oprávněna k nkonu, v nemz bylo JI nasUlm prekazeno. 

(I(ozh. ze dne 23. listopadu 1922, Kr I 1059(21.) 

N e j v Y š š í s o u d jako soud zrušDvací za vrhl po ústním líčeni lma
teční stížnost "bžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu v Praze 
ze dne 13. července 1921, jímž byl stěžovatel 'u:znán vinným zločinem ve-

• řejného násilí dle § 81 tr. úk. 

D ů vo d y: 

Zmateoní stížnost obžalovaného, do'volávající se důvodů zmatečnosti 
čís. 5 a 9 b) & 281 tr. ř., nelze přiznati opráV'nění. Vzhledem ku znění 
§ 81 tr. zák., jenž ohrožuje trestem náSilný oďpor proti služebnímu v~,
konu osoby, v § 68 tr. zák. označené, je s hleďi'ska § 81 tr. zák. směro
datllo. pouze formelní o.právnění k úřednímu výkomr, které pmpůjčnje 
úřednímu o.rgácnu ochrany dle § 68 tr. zák. Vyžaduje proto zákon pro od
souzení dle § 81 tr. zák., jak nalé'zacís·oud správně uvádí, pouze, by slu
žební výkon, který nási1nýP1 jednáním pachatde má býtí zmařen, spadal 
do 'Obo.ru práva povÍll1JnOlstí, o.s,obě v § 68 tr. zák jmenované mocí jejího 
postavení slu!Žebního. náležejÍCÍch .. O >ormelnim oprávnění Bohumila 1I1-a, 
výkonného .orgánu okresního. soudu v C., ku úřednímU! jednání, o něž šlo, 
nemůže býti dle zjištění rozsudku nejmenší pochybnosti a n.epo.chybuje 
o tom ani zmateční stížnc>st. Zjišťujef soud, že Bohumilu 1I1-:Qvi bylo ja
kožto výkonnému orgánu okresním soudem v C. uloženo, by vykonal 
kapesní zájem na obž.alovaném, že M. odebral se za tím účelem v stejno
kroji soudního. vykonavatele k obžalovanému, doručoval mu příslušné 
usnesení SOlidní a sdělil mu, že má vykonati kapesní zájem. Formelní 
oprávnění Bohumila 1I1-a k zakročení proti obžalovanému bylo proto 
založeno j~dnak ve vrchnost~ém příkaze, jednak ve služebním pc>sta
ven! 1I1-a jakožto výkonného orgánu a byly tu proto vodm,nky pro Dchranu 
jeho. ve smysťU: §§ 68 a 81 tr. zák., kterážto záko.nná ustauovení dle svého 
účeh.l chrání státní moc a státní autoritu, představovano'u orgány státní 
moci bez rozdítu. Bobumil 111., obdržev jakožto výkonný orgán od pří
slušného soudu rozkaz k pro.vedeníúfed:ního. výkonu, byl povinen, rozkaz 
ten splniti. Nesměl'-li se vzjJečo,vati, rozkazu soudu uposlechnouti, musí 
býti ve výkonu své sWžby také náležitě chráněn. Jen tedy formelnl opráv~ 
nění k předsevzetí úředního výkonu a nlkoU materielní Dprávněnost výkonu 
je to, co pro.půjčuje úřednímu orgánu ,ochranU! dle § 68 tr. zák. K rozho
dování o materielní oprávněnosti slouží cesta jiná, pn případě cesta stíž
nosti; formelně oprávněnémll výkonu má se strana podrobiti. Opačné sta
novisko 1l0dkopaLo. by autoritu státní moci a ochromilo její působnost. 
Námitka stížno·sti, že v tomto případě šlo: o nezákonný 'Výkon úřadu, je 
ostatně nesprávná. Výkonný ",gán měl pro.véstí na nbžalovaném kapesní 
zájem a byl proto oprávněn odníti mu všechny peníze, které měl II sebe, 
bez ohledu na eventueluí vlastnické právo. jiných osob k nim (§ 253 ex. ř. 
a návod pro výkDnné o.rgány údd. 11.). Jednal proto v tomto případě vý-
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konný orgán Bohumil M. úplně dle zákona, dle svÝch předpisú, nedo'pu;;ti 
se žádného nedopatření a bYlo tudíž povinností obžalovaného bez .odkladu 
na vyzvání výkonného orgánu peníze mu vydati, bYfsnad byly vlast_ 
nictvím jeho manŽeJky. Poskytovalf jí zákon prostředky, by svému do
mnělému právu zjednala platnost. I kdyby Obžalovaný 
toho mínělÚ, fp ÚřPdllí~ffiR-8yI-1JrotUlIlCSPru-vrtym,žesrn proti 
majetku manželčinu, nemohJo by ho to ospravedlniti. Jen tehdy by mohl 
uplatňovati úspěšně omyl ve smySlu § 2 lit. e) tr. zák., kdyby se byl Dmyl 
ten týkal skutkových okolností co do formelllího oprávnění výkonného 
orgánu k dotyčnému úřednímu výkonu, poněvadž, jak Již dolíčeno, Pouze 
formální oprávněnost k služebnímu výkonu j"e dle zákona rozhodnou. Na~ 
proti tomu neosvobo'Zují eventuelní pochybnosti a omyly CD do materielní 
oprávněnosti úředního výkonu od zodpovědnosti ve smyslu § 81 tr. zák., 
poněvadž se nedotýkají znaku dle záko·na úvažného. Nezakládá proto též 
neúplnosti dle Č. 5 §. 281 tr. ř., že Se soud tvrzeným omylem v dllvodech 
rozsudku výslovně nezabýval. 

Čls, 1020. 

I t. zv. obchody do vzduchu '(Luftgeschiifte) mohou spadati pod USta. 
novenl předpisů o válečné lichVě. 

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1922, Kr I 1411121.) 

Ne j v y Š š í so u' d jako soud zru"ovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční s,tížnosti státního zastupitelství do rozsudku. lichevníh(} soudu 
při krajském soudě v Chebu ze dne 13. 1'istopadu' 1921, jímž byli obžalovaní 
sproštěni dle § 359 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro přečin dle § 8 tr. zák. a 
§ 11 čís. 4 zákona zedlle 17. října 1919 čls. 568 sb. z. a n. a dále Pro 
přečin pletich dle § 11 čís. 4 zmlněného zákona a pro přečín předraž ování 
dle § 7 čís. 3 citovaného zákona a Václav L. z obžalOby Pf(} přečin dle 
§ 11 čís. 4 téhQŽ zák., zmšil napadený rozsudek a vrátll věc prvému, 
soudu, by ji znOVui proj'edna,1 a mzh-odl'. 

DŮVOdy: 

Zmateční stížnost napadá rozs'udek prvé sto'llce jen, pokud jim byli 
sproštěni Karel S., Josef Sch., Adolf K. a Alfred F. z obžaloby pro přečin 
nedokonaného řetězového Obchodu a jiných pletich trestných dle § 8 tr. 
zák. a §. 11 čís. 4 zákona o válečné lichvě, .jakož i pro přečin .§ 7 čís. 3 
zákona () vMečné lichvě a obžalovaný Váolav L. z obža!(}by :pro' přečin 
pletich, trestnÝch dle § 11 čÍs. 4 zákona O' válečné lichvě. Stížnost dovo
lává se zmatečních důvod·ů čís. 5, čís. 9 lit. a) § 281 tr. ř.; jest 'Oprávněna. 
Po stránce právní 'VYcházínalézací soud z názoru, že ustanovením §§ 7, 
11 čís. 4 zákona o válečné lichvě nelze podřaditi tak zvané obchOdy do 
vzduchu. NázDr je nesprávný. Ustanovení §, 7 čeH VYUžitkování mimo
řádných poměrŮ poválečných požadováním zřejmě přemrštěné ceny za 
předměty potřeby. Zákon nerozeznává, má-li pachateI v době, kdy cenu 
požaduje, zboží již po mce či zamýšlí-li je sobě teprYe dodatečně opatřiti. 
I v tomto případě může nabídka - nerozbije-Ii se 'VYjednávání právě pro 

, láštní příčmy - státi se přIjetím ""mrštěn-5r 
požadavek anebo pro bJllle lZ~ a'Var'liOU a skončiti skute\:l1ým pl v k' 10 vou o apo ne z u , •. k " 

Z druhé strany upm sm ,u " -t-' ceny. Jedná tudíž u VYUZlt ovam 
dodáním zboží a za~plQa~emm Plern:-s en~_e za vYlednávání o nabídce (do
mimořádných pomelU I ten, kdo.l!"~n \řeba že si předem zaj,š[uje odbyL 
dávce) zbOŽÍ určItou. cenu ?re~r:~e~mU'již prod;né. Dlužno proto 1 ve jme: 
zboží a pak tepr::~ Sl opat~ ~ )~Zl: b nabídce zboží, kterého pachatel, ne~n~ 
nování ceny zbozl ~a vy~e n~v~~~ání ve smyslu § 7 zákona o valecne 
ještě po ruce, spatrovaŤ1.poza mu odotknuto že rozhodnou pro posou,
lichvě. Mimochodem budlz, k t~t_ Pl' ceny, ~bžalovanS'mi požadovane, 
zení přiměřenostr "l!e~? p! eml s en~~~ tU1zemské výroby, nikoliv cena, z~ 
mŮže býti pouze pn:ne;ena cena C~t 'm Ustanovení § II čís. 4 pak čel! 
kterou cukr se prodava n~ trhuds~e o:,e, 'e' ho jednáním osob, při přechodu 

' . bO'I' a " pouhemu z rzovam j kl" <Od 'ho zdražovam z 'l • byt v 'ch vy,bočujícím z o eJI ra ne 
zMží z výroby do sp~tre,by Zd _ esnYboŽí byla by vyloučena jen tehdy, 
obchodu. Možnost zdrazem a, z rze?~ ze neexistovalo anebo nebylo věcí 
kdyby zbo'ži, jÍmž O'bc~.od,(}~ano, I vu_ e a když zboží' existuje a není věcí 
právního obchodu; nem vya d ~y o~~~~o' případě pachatel zb(}ží, j'mž pa
mimo právní obchod, !lOneVa ~vvt' dodatečně a pak dodati. Že se obch~
koutně obcboduJe,. m~z;e Sl opa ~' ~ okoutně ve množstvích i velmi znac: 
ctovalo cukrem v oobe, o kter?u dd ; ~ , o bosp(}dařila veřejně a výhradne 
ných přes to, že jím dle platny~ . pre P;S~í orgán je notoTlcké' mohl tedy, 
československá komIse cukerm Jak~ stat 'akémk'oliv množství dodatečně 
kdo jím pokoutně c>bchodo,val, cu .: v, lv době prodeje neměl ještě po 
sobě opatřiti, tře~a p~od~neho I?noz~tv~kr po ruce ona osoba, která mu 
ruce a třeba nemel am zar~kYh' ze mat_ cn' zboží nelze vyloučiti ani tehdy, 'I M· o t dodatecnc o opa re I 
jej nabld a. ozn s v' h lastních prostředku ku hotovémuJ zapla
nemá-li pachatel dos·ta,tecnyc" v kd zboží _ aniž meZičlánky řetězu 
cení zboží; nejsolJlf v~acnYv?npady, ~.? ena zboží bezprávně se stupřlO
dnily botové platy mImo cashtl;y, o dnez cd'Ul'm' účtů závěrečn.í'ch listli a 

I d' 'no pou ym o evz a, . b"' 
vala - by o pro av~ Id' mezičlánek řetězu zaplatIl z OZl 
podobných listit;, ta~z~ tep;v,,-,pos e

b 
llI

eho 
dodateli, nebo obyčejně u pe

hotově buď prvemu' clanku ret,e~~;e o ~vodní listy nebo jiné listiny ku 
něžního ústavu, kde do~m IS, y, pr odmínkou že budou vydány jen 
příjmu zboží opravňují~í byly U~(}Z~~yv~ Proto na t~m, že _ jak nalézací 
proti zaplacem prodeJm ~eny~ 1 eza ~ZISP a Sch. neměli peněžitý~h pro
soud uvádí - nemaJetm vob~a ov~m Ia~ení lOO.OOO nebo 90.000 kg cukru, 
středků, Jakých bylo "apotreb! ku ap. době trestných činů cukru, který 
a že ve sk"lečnosti net,ylo.tu r.~zumeJ ~e mohli dáti dále. Nezáleželo by 
S. a po něm Seh., majlce j~J lZ /f c~~r 'od! Františka P-a, který mu h~ 
ani na tom, kdyby S. nebyV' .os t d" d _ Lhc>stejné jsou i okolnostI 
prý nabídl; mohlf SI S. ~PI.atr;t! ~u : 10e J:a~':iti cukr a že objednali jej jen 
. d k > W a O neme I vazne Vll, F ., b'dk' v "n 
je na , ze . .' S h krátké době odvolalI sve na 1 y, ?re~, 
na oko, Jednak, ze S. a ,c ',,~o Tním se do pletich, to jest zahaJelllm 
dle § II čís. 4 byl dokonan )l~ po,u's e kládání se zbožím, tedy zejména 
jednání, směřujícího ku bez~a:~e,mut ~~ nabídky osobami, jimž svědčily, 
nabízením cukru ~u koupI, tre a ze t y emohly vésti ku skutečnému pře
přij'aty ne~yly n,:z Jen na o.ko"a pros on; nestane se beztrestným ústupen; 
vodu zbozl na ne; dokonaly cm tr; t. ení li tu zvláštních ustanovem 
pachatele od d,alší činnosti b,elzr;r~vlne; v~ ne-obsahu]C. Zákon nepožaduje, 
zákonných, jakych zakon o va ecne Icn 34' 
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by sti'han1
T 

Jím účinek zbytečného. zdraž-ování nebo. zdržování zboží 
tečně nastal; staoÍ, že bezprávná činnost byla způsobilá, přivoditi tento 
účinek, při čemž zákon nevonhledává, by účinek mohl nas'tati co do 
všeho zboží toho druhu, jímž obchodováno, nýbrž pouze přeuJJu",!aua, 
účinek mohl nastati co do ceny onoho množství zboží, které 
činnost pachatelova zasáhla, NezáležÍ--pFOtET-ua-torn;žeke skute 
dodání cukru nedDšfO~-Že jednání o cukru obmezilo Se na malý kruh osob 
a že "nemohlo míti na veile'k výs'ledku, účinkujícího na cenu«: stačí, že 
ceny, za které obžalovaní, zvYŠujíce ceny, opětovně cukr nabízeli, bYly 
značně VYŠŠÍ než cena, úředně stanovená, za kterou se ho mělo tuzem_ 
ským spotřebitelům dostati, a že takto účinek zdraŽUjíCí mohl nastati co 
do cukru obžalovanými nabízeného. Příčí se tedy správnému Výkladu 
zákona, odmítá-li 'na!ézací soud podřadIti činnos't obžalovaných předpiSům 
§§ 7 a II čís_ 4 zákona 'o válečné lichvě z toho důvodu, že jde o obchod 
do vzduchu. že obžalovaní neměli cukm po ruce. I při nedostatkU' dispo
sioního práva s určitým mno'žstvírn cukm požadovah obžalovaní zřejmě 
přemrštěné ceny, vSUJnuli se jako zbyte'ční překupníci _ meziČlánky do 
přechodu cukru z vÝroby do spotřeby, provozovali tedy řetězový obchOd 
a pOlištěli se - obChOdUjíce cukrem za obcházení předpisů československé 
cukerní komjse a jejích mgánů - do pleti'ch, způsobilých stuPňovati cenu 
cukru.. Vše to ovšem jen za předpokladu, že oMailovaní nejednali pouze 
na oko, bez vážného úmyslu. Po této skutkové stránce zjišťuje nalézací 
soud - a to patrně co do oboiUl přečinů, o něž jde _ že obžalovaní S. a 
Scb. nezamýšleli vážně provedení obchOdu cukrem (neměl-i úmyslu, vskutku 
C!1kr kou-pm a prodati), dále že nelze míti za to, že K. a F. měli určitou vůli 
prodati cukr, pokud se týče že rozmluvám jejich s L-em, O-em a \V-em 
nedostávalo se vážného podkladu. Než nalézací soud dosPěl k těmto vý
rokům - i-ak stíž,nostprávem vytýká dle' čís. 5 § 281 tr. ř. _ ZPůsobem vadným. 

Čís. 1021. 

Předražování !fzákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
I ovoce dosud nezralé '(budouCí urod,,) jest předmětem Potřeby. 

\Rozh. ze dne 27. listopadu 1922, Kr I 981121.) 

Ne j v y Š š í SD U d jako soud zrušovací zavrhl po' ústním líčení zma
teoní stížnost ObžalovanÝCh do rozsudku lichevního soudu při zemském 
trestním soudě v Praze ze dne 21. července 1921, jímž byli stěžovatelé 
uznáni vinnÝmi ,přečinem dle čís. 4 § II zli'kona ze dne 17. října 1919, čís. 
568 sb. z. a n. - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

DOVOlávajíc se pOjmu předmětu po,třeby podle § 1 zákona o trestání 
válečné lichvy, dle níž dlUžno předměty potřeby roZ)uměti movité věci, 
které k ,ukOjení potřeb Iidskýcll a Ilotřeb zvířat domácích přímo nebo ne
přímo s I o II Ž í, míní zmateční stížnost, že tomuto pojmu neodpovídá ta
kový předmět, jenž snad jednou oněm potřebám teprve slOUžiti bud e. 
Dle názoru zmateční stížnosti je tudíž předmětem potřeby Pouze taková 

, k '-t~ by o ní •. • "I~ takové formě a Val] e, 
''''-e která v dobe prodej,e :-xlstuJe ~:z v. Toho. nelze pr}r řici 0 š:,.es!-

'bY' 10' možno říci, že předme-tem POU~t~Ynle:z~alé a jich úroda ještě nellsta, 
~. . ~ kdy JSou les e ~"ill po-kách pocatKem cervna, ~, fV f' sad nezralého ovoce neCl ." v 

takže dle názor;> zn;atecm sŤ!~~~~~a~ý~, ale v případě, o nějž j~e, jeste 
myslným. předvl~anym, ~nad _~ 'ě bezpodstatna_ Předměty potr.eby ~ ve 
neexistentním. N\lillltka le PI~vnl e' ve~c'l- movité které k ukojem potreb 
. . 'k a isou I ta <ov , . ~. t k ' 

smysl'u lichevmho za',:H1 . " ". h slouží i jen nepřímo. MeZI veCl a, o,:e 
'idských a potřeb zVlrat domaclc , olotovary tedy věci, které ve sve pu~adl-ti dlužno zeiména I surovIny, II ~~ el-s'ou- způsobilé sloužiti přImo 
I ~ - h d - ·podobě rovnez n ' " ~ d-
vodní nebo prec o ne , , ~ kže také při nich se da len, pr~ 
k llkojeníshora u;,edenych pot~eb, ~~e po spracování, dohotovem o~em 

• vídati, očekávati, ze Jednou, tO!IZ te~ení vzhledem ke shora citovanemu 
potřebám sloužiti budou, a prece ~'l o důvodu k pochybnostem v tom 
pojmu ,předmětů potřeby m ne]fl:en~~časnéms'tavu k ukojení oněch po-
směm že i takovéto věci, ve sv~emb . myslu Iichev-ního zákona jsou. 

' o -I' ~ d ěty 'Potre y ve s ~ "_ tře b nezpusob! e, pre m. ~ které z jiné příčiny, na pr. pro,o; ze S tel'ně je tomu při takovych vecech;t~ 'dokomin způsobnosti, ukaletl 
--. y'voie Jes e nem , ~ kl' d _ 

LI nich pnr020eny proces:: '" časem jí nabudo'ui. Predpo a em le 
ony potřeby, posudnemall, ale svym ~e tomu tak je u ovoce nezra-
p'Duze, že jde o věci právniho. ObChOd1:\~v do,ložený i tímto případem; 
lého toho pádným dokladem Je zaJls~e 1 d;vá vydražuje zpraVIdla lIZ 
že ;e totiž úmda Ov'oce na stromec pro r~to' říci že tu Šlo o něco po
v době kdy ov-oce je ještě nezrale. ~~eIZte PJ'e' poch"imou i'e pouze otázka 

; - t t fho Ovo,ce JIZ u, J • d ďi myslneho, a neeX1S en n " .~, ~ . m'louva o J'eho kou,pl a pro el 
~ t 'a -akostl Clmz arcl s- .. h' . t ' I'eho budoucího mnozs VI J, d "ne' V úvahu pnc aZI u 

. , o ahy smlouvy o vaz . " . 
nabývá do jvste mUl p v 1276 ",bě. zák Než zákon uznava vy-
smlouva ve smyslu "§ 126?b ~~69, ávní platnost a závaznost smluv tohoto 
slovně nejen přípustnost, ny rz.'. prd~ , louv-a -o ko'upi a prodeji ovoce n~ 
dmhu. Jakmile tudíž v tomt? pnp~ ~ srn, uzavřena, je tím dán přÍslušny 
stromech, byf nezralého, pra,:oPl-atn~afYl~etězového obchodu bez ohledu 
záko'nný předpoklad skutkove P~dt y"cím svého čaSll sklizeno bude. 
na množstvÍ a jakost ovace, ktere UpUl! 

-Čis.1022. 

, zákona ze dne 10. prosÍnce 1918. čÍ~. Neoprávněné bram po~pory dl~ dkiím« podporovaného náleží též za-63 sb. z. a n. Ku "v!astmm prostre 
půjčka, mu vyplacena. 

(Rozh. ze dne 27. listopadu' 1922, Kr I 994121.) 

. .' v, vad zavrhl POl ústním líčení zma-
Ne i v y š š í ~ o u d I~ko s,cud z:u~ollkrajského sou,du v Mostě ze dne 

teční stížnost obzalovaneho ~~o rozsludk" -nným zločinem podvodU' dle 
15 dubna 1921, jímž byl stezov~te ;JZnan VI 
",. 197 200 tr zák - mimo jme z techto , ~"" . . 

důvodů: 

.. - ,~ ěstano'lisko ku zmateční stíŽ!lOsti.~pok;ld. se 
ZauJatI- dluzno v p;-ve ra~, 9 ) 8 281 tr. ř_, ponevadz z pnslus,nych opírá o důvod ~matecnostI CIS. a:::.; 

I 
I 
i' 

I' 



úvah vy'plyne částečně bezpodstatnost výtky, nplatňované s hlediska for
melniho důvodu 'čís:, 5 § 281 Ir, ř, Zdůrazněno budiž dále, že dÍtvod čís. 9 a) 
§ 281 tr. ř. jsa povahy hmotněprávní, předpokládá, by stížnost obmezila 
se při jeho doličování jen na právní úvahy, by tyto opírala výlučně o skut_ 
kový děj, nalézacímsúudem zjištěný, a na tomto podkladě nastoupila 
kaz, že na ziišt~'11Ý-cLě,Ln"hJ,'4)-~!>(HI~it&-""ftktma:-sVt1iy-tle,- Dle' tétoz{s~a~d,'o,~ 
neřídí se však stížnost zcela, pokud jde o subjektivní stránku případu, 
Stížnost vYzdvihUje zjištění soudu, že obžalovauý na oPěto'vné otázky a 
také při· poukazu na doložku obsaženou v přihlášce )Vědomě nesprávné 
údaje stíhají se trestně«, odpovíd'al vždy, že nic nemá, a snaží se dokázati, 
že z této jediné skutečnosti nelze dovoditi zlý úmysl obžalovaného ku 
zločinu potřebný, to tím méně, ježto prý otázka, zda zápůjčka představuie 
pro laiky držbu, to iest jmění, jest otázkou rám právnického nikoli skut
kového. Ten, kdo zápůjčk,w přijímá, je prý záwveň dlužníkem, an to, Ci> 
obdržel, musí zaSe vrátiti, takže zápůjčka netvoří prý ve skutečnosti jmění 
dlužníkovo. V těchto vývodech nelze všaks'patřovati věcné dolíčení do
volávaného důvodu čís, 9 a) § 281 tL ř" neboť nalézací soud vzal na zá
kladě průvodního materiál" a zejména skutečnos,ti, že obžalDvaný, ač 
opětovně tázán, poučen a upozorněn, vždy udal, že majetku nemá, za pro
k<izáno, že nejednal bezelstně, nýbrž I'stivě a podvodně, to jest V úmyslu 
vylákati, pOdporu nezaměstnaných na šk<ldw státu, Tento vÝrok jest zji
štěním sklltečnosti a mohla by ho stížnost nap.adati jen, kdyby prokázala, 
že je stižen některou z vad, v čís. 5 §. 281 tr. ř. výliu:čně uvedených, Tako
véto vady však stížnost nedokaZUje, jí nezdá se jen argumentace soudu 
přesvědčivOll, čímž však nedoUčuje žádné z vad, v čís, 5 uvedenÝCh, nýbrž 
pocl rouškoU' dovolávaného dŮvodu zmatečnosti a právnickÝch úvah hrají 
j"en nepřÍ'pustně pro:ti přesvědčení so·udeovskému, za-loženému na volném 
hodnocení' průvodů (S§ 258, 288 Č, 3 tr. ř.). Bezdůvodno1l je však, pokud 
jde o věc samu', Stížnost popírá, že 17.000 K, jež oMalovaný obdržel od 
svědka Bedřicha P-a zápŮjčkou, představoval »v,]as'tní prostředky« po 
rozumu § 1 zákona ze dne 10. ,prosince 1918, čís. 63 sb. z. a n. a tudíž 
vlastní jmění oMalovauého v právním slova smyslu. Dlužníku je prÝ' půj
čená peněžitá částka clo jisté míry jen svěřena, poněvadž prý má aspoň 
morální povinnost, za'půjč.en~ peníze navrátiti. Neudal proto obžalovaný 
nic nepravdivého, řka, že nemá žádného jmění. S tímto stanoviskem nel~e 
souhlasiti. Jisto je, že dlužník, ncjsow-li stanovena zv.láštnf obmezení ._ 
a rozsudek takových nezjišťuje - mMe s vypú.jóen(}u částkou, libovolně 
nakládati (,§ 983 obč. zák.), tudíž s ní disponovati tak. jak je to volno 
vlastník1l nějaké věci (§ 354 obč. zák.). Nemůže býti proto pochYhnosti, že 
peníz, obžalovanémn zapújčený, dlužno čítati k jeho »vlastním prostřed
kům", kterého mohlobža]o,vaný volně použíti, zejména k zaopatření vý
živy ,pro sebe a svo,u rodinu. Zákon nerozliŠ:uje, jakého rázu jsou ony 
»vlastní prostředky«, jakým způsobem byly získány, a nelze prcto činiti 
rozdílu, jaký činí zmateční stížnost, poněvadž by se vnášelo do zákona 
něco, Co tam obsaženo není. K tomu přistuPulje, že obžalovanému vzhle
dem k jeho věku, vzdělání a post<tvenf dlužilO připisovati tolik životní 
zkušenosti. ž,e věděl, že zapůjčených peněz může POlIŽíti ku krytí výživy, 
a že by.lo proto jeho povinností, o- záPŮjčce této na opětovné a dilrazné 
dotazy po jeho lllajetkrvÝch poměrech se zmíniti. Nezmínil se však o těchto 
penězích, naopak odpověděl též na otázku po majetkových poměrech své 

. ..' ~ dala okolkovati 4800 K, o nicbž 
fF elky že je rovněž nemajehna, ac~ h ~,.' vy' těžku za prodan~r manz, 'v I' čenÍ u'dal ze po c azeJl z " 

obžalc.v'aný při hlavmm pre 1 -I' " "e též -o obža,lovaném, že byl v ne
ďúm manždčin. Nalézací soud vy UCU\ rpírá mu při jeho jednání vůbec 
'akém směru v POchYbnostel:J.,. pahoP1

a
7 ~OO K: jakož i 4800 K, náležejících 

J t O tom -'7e 2am ce,n:Vc ., , , vy' živu be-z€lst-nos .- -- -- . , -;" -. --~ - hledem k tom'u nebyla odkazana na 
manže1ce ,",bža:l[>van~ho. lez VZd 10 pr 0 since 1918, čís. 63 sb. z'"a ,:. a 
obžalovaného (§ 4 zakona ;:e r~e1919 čis 63 sb, z. a ll,), pro mz ,:,sak 
čl IV, zákona ze dne, 12. uno'h. ~.piatk~ zabezpečovalo obžalovanemu, 
obžalovaný pobíral 2 K ro~mneC~I~~l dobu 'po níž bral neoprávněně pod~ 
pokud se ~tÝče Í'eho rodme t

PO 
QPovídaÚci výživu, nelze pochybo:,al1. 

oru, potrebnou a Jeho, s ~vu o nT hl si vysvědčení nemajetno'sll od ·~akliže tedy obžalovany pre~k\~d~Yto~oto vysvědčení, jsa si vědom ne~ 
obecního úřadu: v Ch. a nka ,;a 'klade dalšího předstírání své nema
správnosti jeho obsahu, ja oz 1 na z~1 ' péči v Ch docílil vyplácení ne. _ 

~ I k esní komisí pro soela 111 '", osobu jetnosti prcc o r '. 'h ydával se zajiste Istlve za, , 
oprávněné podpory n~za~estna,:ycli~ \ ve skutečnosti nebyl, a ježto :ak 
kll braní podpory o~:avl1en?u, a~kob J oškodil stát, je výrok nalézaclho 

I '''te'n'l sondu uoml v umyslU, Y p d e ZJ1S ,,' d ' 
soudu po stránce pravm bezva ny. 

Čís, 1023. 

, • k' ch trestních sondů podléhají PrávomQci československych vo!ens, y k uh armády před "as(<lu. 
trestné činy, sp~chané ,Příslušn~~~ ~YV~~:: ~-tal~-Ii se úřední opatření, 
pením čínné sluzby v csl, arma eh!~n , trest~iho řízeni za trvání původ-

h " , připravn nebo za aJenl , 
vzta ullCl se na _ , d' vojenské trestnl pravomOCl, ního vojenského pomeru a puvo Ul 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1922, N I 102i22.) 

",. 192? oznámil Ne j v y Š š í voj e 11 ~.1(.~ Přípis'em ze dne 17, nma "~~ ímu že zamýšlí vyndltl 
'" du jako soudu zrusovac " 2? 

S o u d Nejvysslmu sou. ., J efově ze dne 3. října 19 " ve 
podá'ní čs, vojenského prlfi:ator~ ~ . o~ pokrrd se týče s 'krajským 
sporu o příslušnost se statmm zas, up~e "tostl proti kapitánu Theodonv 
,'oudem v Hradci Králové, v tr~s!lll. za,eZl 't' a Th,eodora U-a spáchaný ~ , v', bvmeneho :i\apl an '~ U~ovi takto: Pro trestny cm o I . ho opudu vykonána mimosoudm 
dle udání tím, ž~ v ~rpnu 1914 hyta z J~cePp, v Srbsku, jsou přísl~lŠny 
jllstifikace na clvllmm ObYVatelSTVU tO , C~l'll za vinu mu kladen~' spachal 

,,~ d "1' Důvody resny (d "k m) tres'Ím Ufa' y C1Vl m. , 'b 1 ktivním důstOjníkem na por';',cl e 
kapitán Theodor U,. v do~e, kdY

k y t\ový podléhal ovšem podle § II : 1 
bývalé wk.-uherskc a;ma~'Y. Ja, ~o a1'to armády. Jejím rozpuštěním h,Y1 
v. tr. ř. pravomoC'l byval'Yc~ sou ~ : bviněný se nalézal, a zanikla hm 
však uko,nčen vOjen'skýv p~me'~, v ,~~~~e~tní pravomoc, které obvin~nÝ až 
po rOZUffiW § 16 v .. tr. L 1. vOJe2ns 'k na ze dne 28 říJ'.na 1918, čís, ll. sb. (Wh I Cľnkem za, o . k' ďo, té doby po e a. a',.... Ia-tnosti 'veškeré dosavadní zem s e a 
z a n byly ,ic,e zachovany '. v p 'I ' "tat' . • 11 zákona ze dne 
•• v" ~ k nimž d uzno 'PO,Cl 1 1 :s k řlšsM zák'ony a n~,nzel11" 'k (vojenský trestní řád), Nelze vš~ ~o-

5, července 1912, C1S. 130 r. za, ' b I recipován do zákonodárslvl staÍll 
chybovati, že tímto ustan?venl ,1n;,~ Y 'ak -uherské pro vykonávání soud
ts. dosud platný zákon byva 'e llSe 1 , 

• 
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I, 
I 
I 
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nictví vOjenského toliko pro osoby, jež převzaty byly nebo později vstnn",,, 
do svazku čs. a které pak ode dne nastoupení ,činné služby v čs. dlH'an" ...• 
POdléhají vojenské soudní (restní pravomoci v této armádě, Tato pravo_ 
moc však dle § 12 v. tr. ř. nevztahuje se na trestné činy sPáchané 
nastoupením činné s'lu:žby v čs. armádě, nebYla-li pro příslušníky 
rak-uherské armády, kteJj bvli pjJ:'Uati-dG~,*tl-č"-vojska, n~;J",o"~1';;6"c-
v. ty. f. včasnym op.atřením vztahujícím se na přípravu nebo zahájení 
trestního říze,ní zachována kontinui'ta vojenské soudní trestní pravomoci 
prn čs. vOjenské soudy. Této podmínky pro zachování' kontinuity však 
u obviněného, pokud jde o svrchu uvedený tr'esiný čin, není, neboť teprve 
17. června 1921 zavedl vojenský prokurátor v Josefově proti obviněnému 
soudní vyhledávací řízení a také šetření. které před tím osobní a stížnostní 
komise ministerstva národní obrany o předmětném trestném či,nu konala, 
spadá do doby, kdy Obvi'uěný již nebyl příslušníkem bÝva.Jé rak-uherské 
armády. Obviněný nastoupil sIce dle vlastníhO' udání 10. května 1919 čin
nou službu vOjenskou v čs'. armádě a sloužil v čas, kdy vojenský proku
rátor v Josefově proti němu zakročil, aktivně!] čs. hrubého dělostř. pluku 
čís. 104. Přes tO však nelze vzhledem na svrchu uvedené uznati, že pro 
trestný čin, jejž obviněný spáchal dříve, než nastoupil činnou službu v čs. 
voJsku, jsou přÍ's1Hšny vojenské jus·HčnÍ úřady" ,a že zejména vojenský 
prokurátor v Josefově byl příslušnÝm k zavedení trestního vyhledávacího 
řízení proti obviněnému pro tento čin. KUl trestnímu stihání příslušny jsou 
civilní soudy stá tu československého. 

K dožádáni tomuto opřenému o § 39 v. tr. ř. ve znění článku VIII. zá
kema ze dne 19. prOSince 1918, čÍs'. 89 sb. z. a n. odpověd'ěl Ne j v y Š š í 
s o u cl jako s o u d z ruš o v a c í, že sdílí názor nejvyššího vOjenského 
soudu, aby v záporném sporu o příslušnost mezi státním zastuPitelstvím 
a krajskÝm soudem v Hradci Králové se strany jedné a vOjenským pro
kurátorem v Josefově se S'tmny druhé v hestní věci proti kapitánU' 
Theodoru U-ovipro zločin spo:lu,viny na vraždě uznána byla příslušno,so( 
občanskÝch trestních soudů, nebo! rozhodným jest, že rozpuštěním hýv. 
rak.-uh. armády a wkončením vojenského poměru. v němž se obViněný 
nalézal, zanikla i vojenská trestní pravomoc, které obvi'něný do té doby 
pod-léhal, a že pravomoci čsl. vOjenských soudů POdléhají dle § 12 v. tr. ř. 
trestné činy spáchané příslušníky bývalé rak-uherské armády před na
stoupením činné služby u čsl. armády jen za podmínek odstavce prvého 
§ 16 v. tr. ř., kteréhož předpokladu: však zde není, ježto nějaké úřední 
opatření, vztahujícj Se na .přípr,avunebo na zahájení trestního řízení ohledně 
předmětného trestného činu, za dOby trvání původního voj.enského poměru 
a původní vojenské trestní pravomoci se nestalo. 

Čís. 1024. 

Pokud jsou občanské soudy příslušny, by pOkračovaly v trestním ří
zení, jež neprávem zahájeno bylo vojenskÝm trestním soudem, 

(Rozh. ze dne 28. listopadIt 1922, N I 106/22.) 

Přfpisem ze dne 17. řlina 1922 oznámH Ne j v y Š š í voj e n s k Ý 
s o u cL NejVYššímu soudu jak" soudu zrušovacímu, že zamÝšlí vydati \'e 

- "'. státni'ho zástupce v Praze O pří
sporu vojeuského. pr.?kurator"v~ rJaI~eV~OVi pro zločin dle §§ 41,3, 4_~4:.~ 
llls'nost v trestlll veCI p. Toh ac av t' o na'vrhu, by v tre's1mm rlZe.111 
shd t'·· D,ozhodnou I ", .. . 'h 
v. tr. zák. loto roz.o uu L '\ , odle § 240 v. tr. ř. USlleSell1~ d:~lsm. o 
proti VádLavu V-OVl, zasta:en~m P 1920 bylo pokračováno, pnslusl clvIl
s,oudu __ v_Praze __ z_e __ ~.nB23,_;·c~ry~n;.e Proti b~valému domobra~eckému~;?ě
ním trestním soudum .. J? u v o } :třel luku čís. 30, narozenemu 6. runa 
šáku Václavu V-OVl, oyv. C. k :'Sl :š:ým vojenským velitelem v Llto-
1871 bylo dne 28. krvětna 1918, P!! u, . dl'vI'sního soudu v Terezíně pro 

' . d yhi'edávacI nzem II , 'h t' měřicích zave er:
o 

v , . §' 413 414: 4 v. tr. z., "pachane ~. In;, po dezření ze ZlOClUll vrazdy dle, B' - nu V zavraždil Trestní nzell!, 
. 1918 K svou dceru oze'. . l' 

že dne 21. dubna , v. . lli divisního soudu v Praze. pouaco-
ve kterém o,d ,24. cer,:n~ 191~, b~~y) usnesením tohoto divismho :oud~ 
váno, bylo '(pred podamm o .za § 240 v. tr. ř. zastaveno, ponevadz 
ze dne 31. července 1920 po rozu~u. d e 23 července 1920 .pro nedo
voienský prokurátor cl:le r(}Z~Odn9ulI3 ze 'ln ř ~d dalšího trestního stihání 
statek důkazů upu~t!l podleS~ 2: b' v. r

i919 
z vyšetřovací vazby pro

obviněného. Obv:neny byl jlZ " rez~~'eITSkému prokurátorovi v Praze 
pu'štěn. Dne 5. brezna, 1922 ~os~;e~' jafo hl:avní průvodní svědek brl ve 
návrh Josefa H-a, rolmk~ v ·'.b y .. trestního řízení ve smyslu ~' 402 
vyhledávacím řízení slysen, I:a c:: novou, 'd j' další skutkové okolnosti, 

~ V m v u'V,áde1 ze mUZie u a I k' čís. 1 v. tr. r., v ne z.' 'ědeckém výslechw zjistil. jedna se na ne 
které jednak teprve po svem sv, k . kurátor vyslechnuv podatele jako 
teprve později upa;natova~ V~!e~:;/z~ronačež ~,dstoup;D přípisem ze dn,: 
svědka, provedl J'~m .uve 'One ".,Ult '139 v. tr. ř. státnímu zastu~ltelstvI 
2. záři 1922 trestm vec ,p<?,dl; "". a . 1871 _ již není vojmem, a 

' d- bvmeny jsa narozen . h' <'" 
V Praze, ,poneva z o, ' - I" ~ pNsluš'llost vojenskyc ' ]llSLlC-

k provedeni obnovy dle l§' 402 v. t;.§§: fJn~86 V.- tr. ř. dána. Státní zas5u
nich úř<tdů vzhlederr; ~a u~t.novem Z ět ;"ojenskému prokurátor ovil s !Im, 
pitels,tví v Praze vra~llo vsak SP!Sy ~') v době poclánínávrhu na obnOVil 
že, ač jemu {v;'ienskemu prokurat~,m~~ : I v. tr. ř. dne 23. července ~2~ 
řízení proti Vacla;,u V-OVl p.odle '1~22 zrušení pokud se týče sko~cel1l 
zastaveného, tohz dne 5. ,br'O;;na b 10 přece šetření o návrhu tom Konal 
vojenské příslušnostr so.~~~~ '~t ~znal Vo,jenský prokurátor, zjistIv 
a tím dle § 16 'V. tr. ř. ~."o,: p;~s u~nolň ~kre~ního velitelství, že obviněný 
pak ještě dotazem TI prrs'~usne o , op .'. 'p.o státním převratu: vojenskou 

h ' , o]'enskem pomem a ze . 'l 'e se nenac aZI ve v, ,~v ,""1 "",V 50 rok svéno ve (li, a z. 
služ-bu vůbec n~ko~~}, pon'ě.vadz KJ'e~og (~~r"v~ě vojenského, vel!t~lstv! 
vzhledem na sve stan dle vynesu r· .. státním převratu k volenske ClUne 
v Praze) č. j. 305 z roku 1918 ne~Y P? . m k rozhodnutí dovolávaje se 
službě vůbec povino'::~?, předlozlI SJl;S s~o ledna 1920 K~: 13120 čís. 112 
též rozhodnutí neJv~sslh~ soudu z:lze n\'S~ědčiti. Pří rozhodování o tom, 
sbírky Náwrtl statmho zastupoe n

k 
dP , ka'm a formálnostem »obnovy . . .",' hledíc po mIn 

má-Ii se tresltm nzem, ne ,'. d ' ve smysln § 402 v. tr. ř. znovu 
řízení" v §§, 386. až 401 v~ tr; ~: UV1 ~~Y:O,~ledního odstavce tohot~ § _~s~a
zahájiti neb v nem pokraco, a I, mt . t ukoniíením poměru zaklada]lclho 
novení § 160,bdobnou platnost, °d·!;s'k; 'ej'l'ch pravomoc pro obecné 

- k' h" . tních sou 'u zanr a ] " _ k 
pravomoc VOjens ye ~res", " .' k' úřádnebo soud pred u. on: 
trestné činy, neuc!n,l-~I, ~r:~Uosny ;~~r~e~cího ku přípravě neb zaha]em 
čením tohoto pomem za ll,': o ď~pa rkterý jde nestalo a ani státi nemohlo, 
tľes~tního ř'ízenÍ. To se v prma re, o , 

i,: 



poněvadž v době. kdy návrh na ob ' '( 'k . 
torovi v Praze doš.el obvl'nc'n' .. v no\~ Lzem vOjenskému 

I ,'y JIZ v cmné vojensk' I" 
svrc lil uvedeným sdělením p'l'I'slus' 'h d I' , e s uzlle nebYl J'ak '""t' P ne () op novaclho k· 'h . ' 
ZJIS eno. roto nemohO'u: šetření kt " "0 ~ o reSnI o velItelství 
pokračo\iání v ,řízení kana,l ne'j's e~~l VOJeknsky PI~okurátor o návrhu n:; 
IU'" '.. "a VInec t.akmr--ťilll'" t V 

'VI • . l~l v~znamu Jako' opatrení ve srn sl ,,':- _. - v - -l----=$e .r-e-m- -pr1~lu ' 
vOlensKého jusliční'no u' "radu I yl Y Ul '~ 16 v. tr. r., kterYml' by Příslušno't 

" ' J a za ozena Ne' _ .~v, ., .c, 
proto nazoru že k rozhod'nut' 'I ,J1iJiSSI vOle,nsky soud J,est ..,' I o navr lil aby pokra' , b 
nzem, které proti Václavu V-()' d;: 'h ',. covano ylo v trestním 

U 
" Vl II iVlsm o soudu- v Pra ' b I 

a , snesenrm .fehož soudu ze d' 23 v ze Jr o vedeno 
b' I b ne ' cervence 1920 '"I' " o za o y PO rozumu § 240 v tr ř b, I t' . Jes e pred podáním 

trestní úřady DovoluJ'eme : : . ! o zas aveno, JSou příslušny obecne' 
I 

v , • Sl zaraven uvé.sti že dl . 'h' ' 
po ~:~cova'ní v trestním řízení řed" .' ",' . e Je o v na,zory není ku 
vysslho vojenského soudIl že~b o ~OUd~ c::'llmml zapotrebl vnoku nej
v posledním odstav~i " 393 v tll v:, les enpu~tna. jak je o něm zmínka 
t t 'h v,. e •. r. r. ponevadz se n . d ' b res 'lil, o nzení které by s.nad 1 I' _, ele na o »0. novu« 
zastaveno, jak j; má ustanovení '§'Y3~/:;1 ~e ,po pOdant obžalobě bývalo 
kračQlvání v trestním řízení t ~. ~. r. na ,rn.ys 1, nýbrž jen o DQ
v předpokladu přís,lušnosti ~~jSe~~~~e~ P~~d podamm .obžalOby, o němž 
'§ 402 v. tr. '. vojensk' rok" es I pravo~?cl rozhoduje podle 
smyslu §. 40, odstavec ~r~hý ~I ~~orf a. ,nJ~olI .neJ::!.ssl .vojenský soud. Ve 
lení tamního stana-viska k uv d' e " . za a neJVYSSl v,ojenský soud o sdě-

N. v v, e ' nemlu sporu kompetenčnímu. 
e J v Y s S I S o u d jako soud ",. 

směl'l1, že souhlasí s t'lm aby . , zr~sovac, zodpověděl dotaz v tom 
" , v za-parnem "poru v, I ' 

mm zastupitelstvím v Praze, : k' -,' o pns usnost mezi stát-
věci proti Václavu V-ovi pr~ v~~e;.~ ym ?IOk~ratorem v Praze v (restní 
obnovu vztažně na pokračování I vr~z( ~ ,rozh~dlnutí n ,návrhu na 
nbčanskych trestních soudů neb Vf trest~l~ I nzem llznana byla Dříslušnost 
kročiv 50. rok věku sve"n,o' v v

O kse lzre e e, n; k tomu, že obviněný, pře-
I "b ' ces, os ovenske arma'd' .. s liZ u ani nekonal a také k ' ob' '. e cmnou vojenskou 

hodnutí o obnově vztažně ~I Vli
k 
~C, po;rl~en 'nebyl, )SOU přísluŠllY k TOZ

§§ 386 a 16 voj. tr. ř. civilní ~~eZt~~ovalll v tre~tl1lm řízení ve smyslu 
šetření absolutně nepňÍslllŠ'ného vOjenS~~~Y, a nkasl:dkem toho nemohou 
jenských trestních úřadll založi.;· J Vt s ~o pro uratora příslušnost vo
ve vlastním slova smyslu 'b .2' ez o pa, neJd,e o ,o?novu trestního řízení 
jilž před podáním žaloby , :~otz kOuz~ o?ok,ra,coval~l v řízení zastaveném 
melní předpisy obnovy '~áz' o .P~ raco,:am dle § 402 v. tr. ř. na for
odstavec čtvrtý voj. tr ř ano ne~I" nem,a z,~~ místa 'u'Stanovení § 393 
nejvyššího vojenského' s,~:d~TOI~o take, I ~eJvY,ssl, soud přistupuje k mínění 
o přlpustnosti obnovy PO rozu' mzu

e 
pnenll dZ~IPOÍI edbl, by tento učinil výrok 

t 't b os e m 1<1' o stavee '393 . t ' o e o ude rezhodnouti civilnímu tr t' . ~, vOJ. r. r., a 
~ 352 tr. ř. es mmu soudu Jedme podle předpisu 

Čís. 1025. 

Podání l1a soud by byla vyšetř ," , 
že nenastala, není 'ještě podvodem~na urelta okolnOst, o níž podatel věděl, 

O<ozh, ze dne 29. Hstopadu 1922, Kr II 624/22.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném zase
dání zmateční ~tížnosti 0bžalované do rozsudku krajského jakožto na,lé
zacího soudu v Olomouci ze dne 12, května 1922, kterým byla stěžova
telka uznána vinnoU', zločinem dokonaného pOdvodu dle §§ 8, 197, 200 
tr. zák., zrušil napadeni' rozsudek a vrátH vě,c naléz-acímu soudu, bor ji 

znovu projednal a rozhodl. 

Důvouy: 

NapadenÝ rozsudek zjišfuje, že Antoní,n M. dne 29. září 1920 v polední 
dólbu p(} svém kočím Vasilll K-ovi a nádení'ku rrantišku S-ovi poslal obža
lované zpět zapůj6ených mu obžalovanou 9 pytlů pšenice po 50 kg v ceně 
tehdejší 1 q po 180~ a že jmenovaní pšeniCi tu obžalované samé donrčili 
a do síně zanesli. Rozsudek dMe zjišfuje, že obžalovaná vůči Antonínu 
M-ovi dále před jinými osobami a .v oznámení na okresni soud v K. tvrdila, 
že obilí zpět nedostala, že tak nčinil'a pr,oto, by ještě jednou ed M-a obilí 
zPět dostala, že však se jí to nezdařilo jedině pro bděfost M-ovu, O němž 
se domnívala, že zapomene, že }í obilí vrátil. V jejím podání na okresní 
sond v K ze d'ne 1. března 1921, které učinil' její právní zástupce a v němž 
obžalovaná tvrdí, že jí pšenice odevzdána nebyla, ač jí sdělil, že jí pšeniCi 
zaslal a v němž žádá za vyšetření, spatřuje sond snahu, lstivé předstírání 
sesíliti. Na základě tohoto zjištěného děj'e uzml nalézaeí soud stěžovatelku: 
vinnou zločinem nedokona,ného podvodu dle §§ 8, 197, 300 tr. zák. Zma
teční stížnost, uplatřIujÍc zmatek dle § 281 čís. 9 a) tr. ř., uvádí, že pouhé 
tvrzení, že obžalovaná pšenice nedostata. a podání shora uvedeného ozná
mení není jednáním, pokud s'e týče předstíráním lstivým a ž·e nad to nC
bylo jednání to způsobilým nvéstl M-,a v omyl. Zmatečni stížnost jest 
v tomto směru v právu. Přestírání, pokud se týče jednání jest lstivým 
tehdy, když podle konkretního, stavu věcí jest způsobilým k cšálení, k okla
mání. V tomto případě zajislté pouhé popírání obžalované, že pšenici ne
obdržela, nebylo způsobilým M-auvésti v omyl a ho OPIavém stavu 
véci oklamati. K zapírání obžalované by byly musily přistoupiti ještě jiné 
okolnosti, které by byly ~Iy s to, jed'nání jejímu zjednati způsobila-st 
k oklamání, a ráz lstivosti. Takovým jednáním nebylo ani podání obža
lované na okresní soud v K., kde žádala pouze o vyšetření. Obžalovaná 
neučinila ničeho, čím by snad ~ie pokoušela zhOršiti postavení M-ovo v pří
padném sporu. Při tom se podotýká, že. i kdyby byla obžalovaná jako 
strana v civi1iním sporu při svém tvrzení setrvala, byla by trestnou jen 
la p;c>dmínek :§ 377 c. ř. s. Soud 'nalézacf takových okolností nezjistil, ba 
ani nezjistH, zda a jak obžalovaná M-a o opětné vráce'll'Í p§enite upomínala. 

Čís. 1026. 

Předražování '(zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n.). 
Kupitel předmětu potřehy nemůže se státi spolnvinníkem na prodate

lově předražováni. 

(Rozh. z.e dne 30. listopadu' 1922, Kr I 1144121.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl p(} ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku l'ichevn-ího sondu při kraj-



ském soudě v Iiradci Králové ze dne 5. září 1921, jímž byl stěžovatel' 
vinným přečinem podle § 5 tl'. zák. a § 7, odstavec třetí, Jich. zák., 
napadený rozsud'ek a vrátil věc nalézacímu soudu, by ji znovu projednal' 
a rozhodl. • 

Ustanovení § 7 lich. zák. nevylučuje ovšem s,po]'uwiny ve smyslu 
tr. zák., avšak spoluvi'llníkem může se státi jen te'll, kdo je na téže 
jako ten, kdo žádá nebo si dává poskytovati zřejmě přemrštěnou 
nikoh však ten, na němž se cena požaduje, nebo kdo ji poskytu,je. Ke skut_ 
kové povaze předražování podle § 7 zákona lichevního stačí již, že 
požaduje zřejmě přemrštěná cena, pokud se tÝče, že si ji někdo dává Po
skytnouti za podmínek, v tomto, paragrafu uvedených, a není třeba v onom 
př,ípadě, by skutečně k uzavření obcho,du došlo nebo by vůbec kouvě_ 
chtivým nějaká nabídka hyla 'u'činěna; stačí i označ"ní zřejmě přemrštěné 
ceny předmětu potřeby na místě veřejně koupěchtivým přístupném. PokUd 
v druhém případě předražování př'edpokládá se nabídka se strany kupu_. 
Hcího, jest tato nabídka trestněprávně lhostejna, nebof ustanovení § 7 lich. 
zákona shledává skutkovou podsdatu v jednostranném jednání z c i z i tel e 
a jest tudíž počínání si kupujícího" k jehož ochraně § 7 Hch. zák. čelí, pro 
tuto skutkovou podstatll. zcela nerozhodné. 'K'Upující může se státi trestnÝm 
jenom potud, pokud se sám prohřešuje proti ustanovením lichevního' zá
kona. kupujícího se týkajícím (.§ 9 lich .zák). Nejenom tedy pro,to, že v oka
mžiku, kdy obžalovaný W. učinil nabídku 650 K za I q pšenice a obža' 
l'ovam,ý Š. ji přli'al, byl trestný čin obžalovaného Š-a již dokonán, nýbrž 
i proto, že Jako kupuj'íd nemohl s'e vůbec spoluviny na předražování pro
davače dopustiti, nelze spatřovati v jeho. nabídce skutkovoul podstatu 
spoluviny na přečinu .předražování Vádava Š-a. Již se stanoviska důvodu 
zmatečnosti čís. 9 a) §. 281 tr. ř. bylo p1'O'to zmate'ční stížnosti obžalova
ného W-a vy;hověti a rozsudek ve výroku o vině zrušiti jako zmatečný, 
aniž byl'o třeba se zabývati dále uplatňovaným důvodem zmatečnos,ti 
čís. 5 § 281 tr. ř. Leč obžalovaný Arnošt W. neměl býti beze všeho spro
štěn z obžaloby, poně>caÓ'ž skutkový děj, již v .obžalovaCÍm spise obsa
žený, dlužno posouditi se všech stanovisek právních, na něj se hodících, 
a nikoliv jen v rámci právního názoru, v obžalobě projeveného (§ 262 
tr. n. Tu pak nehe beze všeho dal'šiho vyloučiti objektivní skutkovou 
podstatU' přečinu pletich podle § II číSi. 4 zákona o válečné lichvě, Podle 
rozsudku naiézacího soudu, byl trestný čin spáchán po žních roku 1920, 
ve kteréžto době náležeJa pšenice k předmětům po,třeby, státem zaba
veným a obhOSPodařovaným. ať již se zabavení opíralo o nařízení vlády 
republiky Československ'é čís. 354 sb. Z. a nař. z roku 1919, či o nařízení 
ze dne ll. června 1920, čís. 390 Slb. z. a n. Pokud však státní správa uznala 
za nutno, v zájmu spotřehitelstva předepsati pro obchodování pšenicí 
určitou cestu a mimo to, jak ze zjištění nalézacího soudu VYPlÝVá, i určitc>u: 
cenu (190 K za I q), dálo se ,veškeré obchodování s tímto předmětem po
třehy mimo tyto předepsané oesty způs'ohem podloudným a spadá pod 
pOjem pletich podle § II -čís. 4 zákona o vál. lichvě, jakmile jest způsobilé, 
by zVÝšilo cenu předmětu potřeby, s nímž se obchoduje. Ze zjištění nalé
zacílilO soudu, Jež zůstalo nedotčeno, vyplývá, že obžalovaný Arnošf W. 
se staral o odbyt obili obžalovaného Václava Š-a a o jeho odvežení na 

541 

, m 'hal při obchodování pšenicí, které 
ísto určeni. Timto zpusobem po al "t' ~ se p[}uštěl do plel1ch, bez 

111 k" a nelze proto vy OUCl 1, ze ~, I' d '1 ' k bylo za azano, l' v. k' 'sk ~c'II'1 ,nic [VáZl-1 se a,e, vsa Vl ~. to "am neja Y Zl- , 
OhIedu na to, zda me pn v I? v proda'na za zřejmě přemrštěnou cenu, a " ~, d~ bula psemcc . .. Leč 
že v tom 'o pnpa e J , '. b'} st by Zivýšena byla je]1 cena. 
že .protc> objektivně byla dana ~P~S?ml ~bi.alovaného W -a s tohoto stano
nalézací s"ud nezabýval . s~. ]~fna1;l ani po subjektivni stránce náležitých 
~~ska a neučinil am po o Je lV.nt 

Zjištěni. 

Cis, 1027, 
• 

o Ire' adným zařízením vytahOvadla v cukrovaru, pohá-
Úraz ZP".S? !lY v o mechanické dopravy. , . 

něného prlmlhvmm zpu:o~e~ dl § 337 tr zák, je zapotřebí _ nejde-Jr 
Ke skutkové PQd~tate pre:~n!1 e ~ ed~ěty Qznačené v :~§! 85 lit, cl, 

10 čin neb opomenul!, vztahullC~ se na p~ t I trestnéhQ činu za okQlností 
87 a 89 tl', zák, - by dopustIl se pac a e 

zvláší nebezpečných. . 1922 Kr I 1058/21.) 
O<.ozh. ze dne 1. pro<smce , 

. d' ď , ac' vyhověl po ústním Učení . . ~.. o u d Jalm sou zrusov 1 'h d 
Nel V y s S 1 S '. . dk zemského trestm o' ,s.ou n 

zmateční stížnosti obžalovaneho do ~o~s~ ~YI stMovatel uznán vinným 
v Pr,aze ze dne 20. července 1?21, po ~~ ]1~dený rozsudek a uznal obža
přečinem dle §§ 33~, ~37 tr. za~" b:US~lč:~ti života dle .§ 335 tr. zák., jejž 
lovaného vjnným precm:ll1 plOl 19io V cukrovaru v Č., nedav u vy ta
spáchal tím, že dne 7. hsto.?a~u~, 'dopustil se opomenutí, o němž 

"d,·tl slgnalm zanzem .. o ~ 
hovadla znovu zn 1. , 1 o kt', každý Isnadno poznatI muze, 
již dle přirozených Jeho ?~aSI~dku'~I~ ého zaměstriáni seznati mohl, 
padle předpisů zvláŠf . ."yhla~:nycho ~O\',~ti ~:;o zvětšiti nebezpečenství žj.. 
že je tak oNé, že se ]lm ~muze .:fu~. dského při čemž z toho nastala smrt 
vota zdraví ne'bo bezpecnostl te.a J. , ' 

Jal1'a'li-a a těžké zranění B~mlla F-a. 

Důvody: 

, • k ' dstatu přečinu dle §§ 335, 337 Lmateoní stížnost popna skut ov,ou
t
' po h~alovaného a smrtí jednoho 

'v Ý mezi opomenu lm o z ' , . h . 
tr. zák~, tvrdl'c, ~ z: pr b 'h dělníka není příčil1né sonv1slostr. !ato ,Y 
a těžkym zranemrn dru e Ob 10 zjištěn'o, že n.eštěstí stalo se~ J' e n na
prý tu byla tehdy, kdyby . Y lní zařízeni nebylo zřízeno a ze, kdybY 
sleďkem toho, že dotycnr.: :,~n; nob 10 přtbodilo. Stížnost je bez
zařízeni bylo bývalo, nestesÍl Y

k 
s"'. .• P~i usmrcení nebo tě'žkém ublí

důvodna, Ustanoven~ § ~35 tr: z:n~ ~~~o kdo, podle zvlášf vyhláše'ný~h 
žení na těle zodpove~nym z~lm . d .,' neh opomenuti vzejíti neh zvy
předpisů mohl seznal!, ze z Jeho Je ~am~ ost nebo život ledL Tl1kovýto 
šiti se' může nebezpečí pro tělesno~r; ~zpe,cn~ jž tu jde 'Obsažen v nařizení 
zvlášfvyhlášený předpis je pr?' pnp~ '~t~[~:'vem vni,tra ze' dne 22. srpna 
ministerstva obchO,du N vdohod.~ "s ml~~ bodem 8'v přičině vytahovadel 
1911, čis. 172 ř. zak., pr!ka~~UJ~Clm hodím spojeno signálni úpravou, spo
toto: "Přízemí buď " hore!.slm pose '.em a tam vedoucí.« A tu je 
lehlivě účinkugíd a zřetelne Sir ozuml~ln~~~u:, v Č. předepsacným signálním 
jednak "jištěno, že vytahovad o v cu r() 



zařízením opatřerno llebylo, jednak pak prokázáno, že obžalovanému 
k~ožt~o :;~r~h.nímu v správci cuk~?~aru~ nálež~lo, t.~kové bezpBčnostní opa':': 
t~~vn: ~ndltJ. Obzalovaný neucll1ll vsak sve povinno-sti zadost, ač mu dle 
ZJISt:nt rozsudku onen zvláštní předpis byl dobře znám. Předpis ten 
vy?an na ochranu života a zdravl dělníků, v cukrovarství zaměstnanÝch 
a Jest, nepo~hyh,~ě-v:ý"le~k?m Ii ~~tni-zku'CIfOSlí, že dotyčné opatront: 
I kdY,: nebe,;pecl . pro. d,:lnlky, pn vytahovadle . činné, snad' zcela ne-' 
od-stra~nllle, pr:ce. Je .aspon z~ačně zmenšuje. Uvedený předp-j's má proto 
ten vy:n~m; ze~.Je-h zachovan, je poskytnuta záruka pro větší bezpcč_ : 
nost de!mk~, pn vytahovadle zaměstnaných. V důsledku toho dlužno 
za to ml'tI, ze dle lidského dohadu by k neštěstí nebylo buď vůbec došlo 
neh aspoň ne v takové míře, kdyby citovanému předpisu bylo vyhověn~ 
a sl~nální opatření zřízeno. Tím je však již založena příči'nná souvislost 
meZI oJpolTIenutím obžalovaného a neštěstím. NebOť za příči:nné díužro 
p~kládati každé opomenutí, které jest i' jen jednoul z podmínek tre'Stného 
vysle~ku, ~ není pmto příčinná souvislost přerušena, jestliže vedle opo
menutI obza~?,vaneh" spolupůsobi'ly také ještě jiné oko-Ino'sti, které vý
sledek ten prrvodIly. Tak si pojem pří'činné souvislosti vykládati, jak to 
z:nateční sUžnostčiní, nelze, Přímo neprovedi,te,lným by byl zejména 
dukaz, od něhož stížnost činí příčinnou souvislolst odvislou, že by totiž 
za stávající signálové úpravy nebyli poškození dělníci do klece vlezli 
a dělníci nahoře zaměstnaní nebyli' klec spustm. Na tento- způsob byh ' 
by trestní zodpovědnost ,obžalov'aného· vyloučena vůbec, Nejde však při 
řešení tohoto případu o otázku, jak by 'se věc měla, kdyby obžalovaný 
byl své povinnosti dostál a k neštěstí hy bylo přece do'šlo, nýbrž o otázku 
CO' se stalo, poněvadž jí nedostál. Dle zásad o příčinné souvislost~ ne: 
přerušuje sOllvilslosti mezi opomenutí-m obžalovaného a nastavš.fm vý
sledkem ani zavinění osob po'škozelTIÝch ani spoluzavinění obžalov'aného 
p~něvadž k trestnosti dle § 335 tr. zák. s'e nevyžaduje, by protizákonnfr 
:,ysledek ";astal výhradně jen opomenutím ohžalGvaného. Stačí nao'pak, 
ze mezI vysledkem a opomenutím obžalovaného je vůbec pří'Činná sou
vISlost a že .obžalovaný vyvolal byf i jen jednu z pOdmínek které v tomto 
příp,adě měly v Zápětí neštěstí. I kdyby proto protízák~nný výsledek 
vzesel ze' sbíhajícího se neopatrného počínání osob postižených a ze 
spoluzavinění osoby druhé, nebylo by to .omluvným důvodem pro obža
lovaného. Je tudíž pro posouzení věcí lhostejno, že poškození děinki 
vstc~'pili do klece proti zákazu a tím Ílraz zavinili a je bez právnf zú-važ
nosl!, že d~lníci Signálového Gpatření, pokll'd zde bylo', vůbec nepoužÍ
vah. Dle zakolla by nalstal0 p-řerušenÍ příčinné souvislosti npome'llutírr\ 
oMalovaného jen v případě obmyslné činnosti třetí osoby nebo sice čin
nosti kulposní, al'e takové,kThíž <>bžaloV'aný by neclal podnětu, Tak se 
vša,k v~c v tomto případě nemá. Opomenutí obžalovaného bylo pmto 
na1'ezanm soudem uznáno právem za zav.inení ve smyslu § 335 tr zák 
zVlá,ště když nebezpečí, v § 335 tr. zák. předpokládané, bylo pro Qlbžalo~ 
vaneho poznatelným již následkem vydaného zvláštního příkazu, Mínění 
stížnosti, že opomenutí obžalovaného podléhá jen stíhání ůřadem živ
nostenským, je nesprávné, když tě je Zjištěno, že' mělo v zápětí následky, 
sankcí § 335 tr, zák. ohro·žené. Z hořejších úvah vyplývá naprostá bez
podstatnost důkazního návrhu, by soudním ohledáním by,lo zjištěno zdali 
se dělníci při vyta.hovadle mohou dorc<luměti voláním, dále, by ;lyšeni 

byli svědkové o tom, že dělníci signálovéhozarízeni, pokll'd zde bylO, ne
užívali', ba ho zneužívali, a 11~byl proto zamítnutím tohoto návrhu zkrácen 
obžalovaný proti předpIsu čÍS. 4 § 281 tr. ř. ve svém p,rávu na zákonnou 
obhajobu. Návrh na výslech vrchního živnosteruského inspektora o tom, 
že při poslední prohlídce cukrovaru v C. nalezl vše v p,ořádku a neshledal 
závady v tom, že signálového zařízení nebylo a že nedostate'k signálu 
jako závadu nevytknul, nebyl dle jedině směrodatných záznamů proto
kolu o hlavním přelíčení učiněn, i schází tu již po' stránce formelni po
třebný podklad pro uplatňování důvodu zmatečnoSlti čís. 4 § 281 tr. ř" 
nehledíc k tomu, že vzhledem k tomu, co shora vylo'ženo, nespro'šfovalo 
by obžalovaného tnstné zodpovědnosti, i kdyby pravdOU' bylo, co se 

'V ná'vrhu tom tvrdL 
Naproti tomu opodstatněna jest zmateční stížnost, lIokud napadá dú

vodem čís. ll, správně 10 § 281 tr. ř. podřadění jednání obžalovaného 
pod ustanovení § 337 tr. zák., popírajíc, že op'omenutí se stalo za okol
ností zvláště nebezpečných, § 337 tr. zák. je' totiž' jedním z ustanovení, 
jež byla vydána dle císařského n"řízení ze dne 8, února 1852, čís. 40 
ř. zák., původně na ochranu pr.ovozu želez;ntčního a telegrafníh,o, P'Otom 
převzata byla dOl trestního zákona a pojata do, jeho soustavy. Ze srovnád 
§ 337 tr. zák. s §§ 85 lit. cl, 87 tr. zák., na něž se' § 337 tr. zák. 'Odvolává, 
vysvítá, že ke sku.tkové podstatě přečinu dle tohoto § je zapotřebí -
nejde-Iio čin neb opomenutí, vztahující se na předměty označené v §§ 85 
lit. cl, 87 a 89 tr. zák, 'O jaké však tuto se nejedná - by dopu'slti! se pa-
cha tel trestného činu za okolností zvláště nebezpečných, Jsou-Iii tu ta
kové okolnosti. nutno v každém případě zvlášf zj'istiti. Zde však nelze 
mluviti O okolnostech zvlášť nebezpečných, Jde totiž jen o vytahovadlo, 
poh~něné toliko primitivním způsobem mechanické dopravy, nikoliv ži
velní silou. Ohroženy byly v tomto případě' ve své bezpečnosti jen indi
viduelní osoby, vytahovadlo obsluh'll'jfcí, a bylo dle sta'Vu věci ohmžení 
většího počtu osob vyloučeno. Při pr,avidelném cho,dll' pJ,áce' nemohlo se 
nikomu, kdo obsluhoval vytahovadlo, a byly to právě pouze v nálezu 
uvedené dvě osoby, jimž úral; se stal, ničeho přihoditi. VYlahovadlo byio 
totiž chráněno kolem dokola drátěnou sítí, takže zmíněné dvě OIs,oby byly 
normálně mimo okruh neb~čí. Nelze tudíž mlll'viti o tom, že obžalo
vaný dopusti:1 Se opomenutí za zvláště nebezpečných okolností. Z toho 
důvoóu není zde skutkové podstaty přečinu dle § 337 tr. zák., a bylo 
proto. Gdůvodněné zmateční stížnosti: z důvodu čís. 10 § 281 tr. ř, vyho'
veti a uznati, jak shora ll'vedeno, 

Čís. 1028. 

Obmezování O'sobní svobody :t§ 93 Ir. zák.) nemusí trvati po delší dobu. 

CRozh. ze dne 1. prGsince 1922, Kr I 1421120 

Ne i v y š š í s o. u d jako soud zrušovací zavrhl PO ústním líčeni zma
teční stlžnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Chebu ze 
dne 14, listopadu 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem veřeJ
ného násilí dle § 93 tr. zák. - mimo jiné z těc.hto' 
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důvodů: 

Po stránce hmotněprávní dovozuje stížnos.t, že činnost stěžovatelova 
nezakládá skutkové podstaty zločinu dle § 93 tr. zák., nýbrž pouze pře
stupek proti bezpečnusti~cti:---Siíi1too<ohmeZcfrj,,· se j)ouze na reproduko_ 
vání části důvodů rozhodnuti bývalého nejvyššího soudu vídeňského 
č. 366 úř. 'sb. Než důvody tam uvedené - z nichž stížnost ostatně ne
uvádí, že' se jednalo O' výsttllp na širém poli, trvavší na nejvýše 3 minuty, 
mezi třemi ženskými, z nichž jedna ustřihla co:py druhé, kterou třetí za
držela - jsou přizpůsobeny tomuto, určitému přlpadu " nemají proto vý
znamn pro případ, o který jde nyní. Zákon činí sice v § 94 tr. zák. sku_ 
tečnost, že obmezování osobní svobody trvalo déle, MŽ tři dny, před
pokladem vyšší sazby trestní, neposkytuje však opory pro požadavek, 
že i jinak nbmezování mus,í trvati delší dobu. Nebude sice lze pOdřaditi 
ustanovení § 93 tr. zák. případy, ve kterých příběh odehrál se tak rychle. 
že oběl pachatelova útoku ani si jasně neuvědomila, že: se jí překáží 
v užívání osobní svobody, nebO' ve kterých byla osobnf svohoda obme
zena jen PO tu dobu, po kterou toho bylo nezbytně zapotřebí ku spáchání 
j:iného činu trestného na osobě, o kte,rou jde. Jinak však mMe i'ntensita 
obmezování osobní ,svobody doplniti újmu na právn volného pohybn, jaká 
z doby bezprávného nakládání samé 'Osobě se nepodává. Dle výpo,vědi 
svědkyně Marie B-ové, dle jejíhož celého obsahu nalézací soud béfe děj 
za zjištěný, byla svědkyně velikým počtem mladíku pronásledo'vána a 
obklopena; stěžnvatel a ještě dva )Lni mladici. drželi ji za ramena, stěžo
vatel plivl jl do obličeje a U'hodil ji rukon několikráte do tváře; bylo stě
žovatelem na ni voláno: "Ceská k .... , zabte ji, U'střihněte j" vla,s,y«, byly 
jí ustřiženy vlasy, hyl jí r'Dztržen kabát a ztmtlly se jí různé věci, clou
máním a bitím byla tak umO'řena, že byla po 14 dnr nemocna;: rozsudek 
zjišluje, že obkl'Úpení asi 100 lidmi bylo tak těsné, že svědkyně nemohla 
ati,i ku předu ani do zadu. Stěžovatelem a ostatními pachateH, ve vzá
jemném doroťZumění s ním jednajkími, hylo tedy svědk:v'ni přímo zne
mo'žněno, vo,lně se pohy,bovati dle vlastní vůle, a to 'po dobu ",s:i 10 minut, 
jak udává svědkyně; stav svědkyně po tuto dobu byl tím trapněj'ší, aIlO 
vzhledem kn zmrněnému výroku stěžovatelovu a ku tehdejšímu r'Úzčilení 
všeho obyvatelstva bylo se jí obávati ještě horšrch výstřednosti a váž
nějšlch útoků na tělesnou bezpečnost. Vylíčeného postupování, pro svěd
kyni ve,lmi trapného a dobY tak dlouhé, po jakom byla ls,vědkyně zbavena 
volnosti pohybu, nebylo nesporně zapo,Uebí ku :c1émunakládání se svěd
kyní a ku pohanění jejímu, třebas i k těmto se, nesl konečný úmysl pacha
tehl. Nelze proto shledati právní omyl v tom, že nalézací soud podřadil 
činnost stěžovatelovu ustanovením § 93 tr. zák . 

Čís. 1029. 

Zločin veřejného nási1i dle § 83 tr. zák. 
K pojmn "vniknutí« do domu. 
I továrnl ďvúr jest chráuěn §em 83 tr. zák. 

i(I~ozh. ze dne 2. prosince 1922, K:r I 1015/21.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudk\1 krajského soudu v Jidně ze 
dne 7. června 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločiruem podle 
§ 83 tr. zák. __ o mimo ji:né z těchto, 

dúvodu: 

Zmateční stížnost oplra se o duvody zmate'čnos,ti CIS, 5, 9 a) § 281 
tr. ř. Otázka oprávněnosti výtek zmateční stížnosti, činěných s hlediska 
~. 281 čís. 5 tr. ř., jest závislá na tom, zda hmotněprávní dirvod zmateč-

• ~osti § 281 čís. 9 a) jest opodstatněn čili nic. Jest se proto především za
bývati tímto hmotněprávním důvodem zmatečnosti. Dovolávajlc se nad
piSU § 83 tr. zák. (»násilným vpádem v cizí nemovitost, statek«), dále 
historickébo vývoje tohoto zločinu, konečně smyslu, který slovu »vnik
nutÍ« přikládá mluva a který prý předpokládá bud překonání odporu neb 
aspoň vkw6ení do -domu s d'oprovázejíci je násWností, dav-ozuje zmateční 
stížnost, že zákon 'pojímá výr.azy »vpád« a »vniknutí« zfejmě v jednom 
a témže smyslu, že se tudíž k pojmu »vniknutí« vyžaduje, by buď pře
konán byl skutečný odpor nebo- by k vnlknutí dO'šlo zpuso,bem, z něhož 
hrozí nebezpečí tak, že ohmžený se neodvážil klásti OdPOlL Zmateční 
stížnost je v.neprávu. Především je nepochYbno, že pro výklad toho kte
rého záko·nného ustanovení není roz/hodným jeho, na't1pis, nýbrž výhradně 
dotS,lov a smysl zákonného předpisu samotného. Doslov § 83 tr. ~ák. ve 
své ceHstvosti a srovnáním v něm obsaženého ·ohraničení obou připadú 
tohoto § nepřipouští pochybnosti o tom, že zákon výrazy "vpád« a wnik
llutí« nepojímá v jednom a témže smyslu, jak myIně za to. má, zmateční 
stížnost, nýbrž že naop,ak mezi oběma pojmy zcela přesně rozlišuje; jen 
násilné vkročení svíce sebranými lidmi, na ponejvice 'Otevřený, volně 
přístupný pozemek ve smyslu prvé věty § 83 tr. zák. uskutečňUje se vpá
dem naproti tomu v případě vniknutí do cizlho domu (příbytkfr) dle druhé 
vět; téhož § nevyžaduje se, by vniknutí do- cizího- demu nebo- příbytku 
bylo provázeno násilnostmi nebo bylo spojeno s překonáním odpotu', stačí 
naoqJak bylo-Ii vkročeno do míslnnsti bezprávně a prorti vůli držite'lo'vě, 
jím al hž výslovr:ě pr~je,:,~ ať jen n něh.o pře;Jyokládané., V tom sm>:sl~ 
chápe p.ojem »vmknut1« 1 mluv.a a zmateclll shznust nepravem dovolava 
se pro 's.vůj opačný názor' historického vývo,je ust.no·yení § 83 tr. zák .. 
který správnosti jeho rovněž nijak nenasvědčuje. Pokud vša'k zmateční 
stÍŽnolst v daLší1m· obšírně dovO'zuíe, že za vn:ilknutí ne1lzei pokládati, vstou
pil-Ii obžalovaný do obchodnlch místnosti FrantMka F-a nejprve sám a 
jakO' zřízenec neboli dle' rozsudku z příkazu "Místní skuviny textilních 
dělnÍk:ů«, aby SI P-em vyjednárv.lail ~o novou :s.mlouvu! mzdovou, pfe-hlíží, že, 
jak zcola zřejmě j}atrno je z rozhodovaeíohdůvodů rozsudko.vých, ani na
lézací sO'frd v tomto jednání obžalovaného neshledal skutkové podstaty 
zločinu dle § 83 tr. zák., nýbrž podřadil jí pouze pozdější jeho činnost. Ne
jinak je tomu, p'Úkud zmateční stížnost. VYSlovuje dále' domněnku, že roz
sudek spatřuje vniknutí v t,om, že obžalovaný, opustiv obchodní' místno'Sti 
F-ovy s:etrval v továrním dv:oře. Rozsudková zj!štění a z n:ich čerpané 
závěry nepn!'ouštějí 'P'Úchybno"tí o tom, že fOlZsudek, v němž se zjiš~uje 
výslovně, že se (lbžalovaný z kanoeláře F-o'Vy odebral přímo k dělníkům, 
slojicím před továrními vraty, spatřuje vniknutí ,do továmy v tom, že 

Treltnl ro~hodnuti lV 35 

• 



obžalovaný v zápětí společně 's oněmi dělnlky vkročil d.o továrního 
a šel s nimi směrem ke strojovně. Naproti tornu dlužno, jak" prá 
podstatnnu .označiti námitku, že počínání obžalovaného nutno 
jako jednotný celek. Okolnost, že obžalovaný i dle zjištění ,,,motnéM 
rozsudku vkročil do místností F-ovýclL,12_QPJ:Y!il<Lm __ R. __ choval se tam -tehdy 
zpúsobem, s hlé'di·ska ustanovení trestního zákona nezávadným, nebyla 
zaj!sté naprosto na překážku tornu, by pozdější jeho jednání nebylo pod
řaděno skutkové p·odstatě činu trestného, jehož pojmové znaky v něm 
shledává rozsudek. Pokud konečně zmateční stížnost v rámci vvvodú 
jimiž uplatňuJe hmotněprávní důvod zmatečn"sti: čís. 9 a) § Z81' tr ř' 
snaží se události vylíčiti tak, že to, co se dále přihodilo, bylo výsledke~; 
sběhu okolnosti nahodilých, a dovozuje, že tyto událOsti nemohou vstupu 
obžalovanéh" do továrního dvora dodati rázu vniknutí, ocitá se v rozporu 
se skutkovým zjištěním rozsudko'vÝm, dle něhož obžalovaný podruhé' 
vkročiI do továrny s dělníky v úmyslu, vynutiti na F-ovi pOdpis mzd"vé 
smlouvy. Je pak právně bezpodstatným i důraz, který klade zmateční 
stížnost na skuteemos.t, jejíhož opaku. arcl rozsudek neZjišťuje, že totiž 
dělníci, s nimiž obžalovaný dle rozsudkového· zjištění do' domu (továrny) 
Františka F-a vnikl, vkročili do továrního dvora bez jakÝ'chkolí vnějších 
známek úmyslu, vykonati násilí. V právu je sice zmateční stíŽTIlost, pokud 
vytýká, že rozsudek zjišťUje pouze, že na vratech továrních byla umí
stěna tabulka s nápisem, že nezames,tnan:{rm j-e vstup' zakázán, o.pómÍjÍ 
naproti tornu Zjistiti, zda obžalovaný o této tabulce věděl a iť v.i'děI. Nd 
tato ueúpln:o'st rozsudku nečiní jej ještě zmatečným dle čís. 5 §. 281 tr. ř., 
poněvadž okolnost, zda obhlovaný o' oné tabulce věďěl' č;Ji nk, jesi ne' 
rozh"ďno·u . .Již skutečnost, rozsudkem v téže spojitosti výslovně zdůraz
ň-ovaná, že totiž F. vúči obžalovanému 'p'řL jeho první návštčvě na jeho 
vyzvání, by mzdcvoú smlouvu podepsal, prohlásil, že smlouvy nepode
píše, na'čež se obžalovaný vzďálH se 'slovy: »Vydnes tu smlouvu pode
pišete«, opravňovala zajisté nalézací soud k závěru, že obžalovaný, vkro
čiv v zápětí s oněmi: dělníky znovu do továrny v úmyslu, by na F'ovi 
podpis smlouvy byl vynucen, byl si vědom toho, že vnikají do. místnosti 
proti jeho vlili. Zmateční stíŽn.ost rozchází se s' rozsudkem dále v právním 
výkladu zákonného 'pojmu »S více sebr,anými lidmi«. Kdežto' rozsudek 
vychází z názoru, že se k pojmu tornu předchozí úmluvy súčastněn:í'ch 
nevyhledává, nýbrž že stačí, vniklo-Ii několik osob, bYť jen spontáně, 
avšak současně a pr.otiprávně do domtl jiného a· vstoupí-li teprve v tomto 
okamžiku v popředí, jimi sobě uvědomované a j.kh vzáj'emný poměr spolu
určující srozumění, zmateční stížnost dovorzuje naopak, že již v obvyklé 
mluvě znamená pojem »lidí sebranÝch« spojení Se množství lidí k určitému 
jim povědomému' cíli, a míní, že' i obdobný pojem zál<onný předpokládá 
předchozí úmluvu. Než názor, hájený zmateční stí~nosti, nenachází opory 
ani V' .obecné mluvě ani ve znění· zákona, dlužlllQ, naopak správuým uznati 
p-rávní náz.or, vy:s,lovený v ,rozsudku, zastávaný npě:tuě a důsledně v roz
hodnutích tohoto zrušovacího soudu. Rmsudkové zjištění, dUe něhož obža_ 
10vanlÝ výs1edek svého vyjednávání s F-em sděltl oněm venku stOjícím 
dělníkům, k nimž se bYl odebml přímo z F-ovy kanoeláře, a závěr, dle 
něhož následkem toho dělníoí zajisté věděti', že půjde o vynucení podpisu 
mzdové smlouvy, ve spo1enÍ s dalŠÍ' 6kute'čnosH, zjiště'nou r'Ozsudkem, 
že totiž oMalovaný vkročil do· továrního dvora a: šel směrem ke stro-
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'ovně společně s oněmi děl-níky, oprav~ovalo n~lézaCÍ! sů'u~d ~ ~áv~i'?: ~: 
] b"alovaný vnikl do domu F-ova (tovamy) s VIce s~branY!,,1 Irdml, Ia~e 
~',~ši námitka, uplatúovaná zmate'ční stížností s hledlS~a_ duvodu zmate,~-

, ti ", 9 a) , 281 tl' ř že r,oz, sudek ochranu, propu]c, enou §em 83 II noS ' CIS. ~ ", f , • '" b ú 
'k domu ,r-ozšířil neprávem také na továrm dvur, Je' pravne ezpo-

z~. O t'om že ochrany § 83 tr. zák. požívají' tovární buďovy, ani zm~-
statna. , , ., t ·kt -- ~ sarua ze ' , stI'z'n'ost poohybností nevyslovuje, uznava]!c a o nepnm~ .. 
tecm . 'I v " t k' t ď r y Ne od pojem "domu" ve smyslu §·83 II. tr. zák. na eZe!l a e, ú,;,a n. -h 10 by však spr·ávným, omezov.ati pojem ten na dnm v uzkem

v 
smyslu ,r a te·dy snad jen na budovy ; domem dlužno tu naopak rozumeŤt ;,edl~ 

'~I~~,t~ích takto zvaných hudov také jich .př~sluše~,;;tví, s mn;i POm?Cl ,Z~l~ 
I ť ohrad jeden celek tvořící, tedy zeJmena tez k mm pnpOJene Ol1r~ 

~ {) ~'dvory Skutková zjištění rozsudkov~ nasvědčují neklamně tornu, ze 
zene . v • t t ." ď ozsu' o podo-bnou součást, pHslu'šensivÍ továrny, s10 1 v 'on; ~ pr!?a e" fo _ ď 
1 ,'dO, ody mluvf 'O dvoře továrním, a .ani zmate,cm StlZ'llost netvT" 1 
,(O\~ ~. tom že dvůr továrny I'cONY bývá zPifavidla ote·vřen a z~ 
~i:v;~n b~l, jak' tvrdí stížno'st, zejména i v roz~odné době, nes~jd~; stač~ 
" dle vůle svého ďržitele nebyl volně přís,(upnym komuk5'h, ny~rz st,:Jlle 
zek tova' rna sam'Otna především jen osobám, t.a·m zamestnanym, mllllO 
Ja o , " 'k . 'k' b hodním přá-t ak jak sama zmateční stížnost uvadl, za azm um, O c ' . 
t~l:m ~ pod., nikoli však osobám, které tam 00 čiuiti n~mají,,,~ ~a, žádn~ch 
okolno.stí ne cizím lidem, kteří do něho dle rozsudkoveho Zjlstem vstuvo' 
vali v úmy,lu, vykonati násilí. 

Čís. 1030. 

Napotomní doplnění protokolu o hlavním přelíčení soudcem není stí
ženo zma,tečnosti. 

<Rozh. ze dne 2. pTo·since 1922, Kr I 1348/21,) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovac1 zavl:hl po úS,tním líčení zm~= 
tečllí stÍ'žnost obžaIovanéhlj,;,"o rozsudku kraJskeho soudu, v Ce,,: Bu~e 
. iCÍch ze dne 5. llst·opadu 1921, jímž byl stěžovate,] uznau vmnym z,o-
JOV , • 'k . "'ll' těchto činem ve'řejn6ho násilí dle ~ 81 tr. za . - mImo ne z ' 

dúvodú: 

S I I d· k du'vod·u· C'l'S 3~· 281 tr ř. uplatňuj.e zmateční stíž.;noSi.t poru-lelsa ' .. Oj • , "I'"' 
" . "ed·Pl·sU § 271 tr. ř. z té příčiny, že v protokole o hlavmm pce lcem 
sem pr , . . d ... d m dod" 

d ' • pověď svědka Adolfa D-a je' pry Je najlClm >SOlU ce 4' 

uve ena vy , v~., D 'Ie prý obsa
tečně doplněna způsobem pro obžalovaneho nep!,zmyym .. v~, '" _ 

huje protokol tohoto svědka stenogram, ma ktery pry byl pn vy~.lam roz 
sudku brán zřetel. Ze záznamu učiněného soudcem ]e, p~t~~o, ze, stel~C~ 
gram po'ehází od něho a že Jest .i,ím zachycena dotycna cast vypovedl 

'dk· Adolf D-a při hlavním přelíčení. Dle tohoto stenogramu doplml 
sve a a v I'"' "' , apiMvatelem soudce zápisy protokolu o hlavním pre lcen" pon::ene. z. ., v • 

Za tohoto stavu věci! nemů·že býti řeči o ~or~~ení predpls,: ~I 271 tr. "1'., 

zvláště když soudce' jest nejenopTávněn, ny?rz lvp~::m~n .bd:!!. nad spmv: 
nosU a úplností zápisÍ! v protokole o hlavmm prel1cem, jenz poskyt~;aŤ! 
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má pravý obraz toho, co při hlavním přelíčení se událo, a když dle cito
v3méh{) předp'ilSu je stranám samým proPůjčeno právo, žádati dodatečně 
doplnění neb opravení záznamu protokolu toho,. Nehledíc k tomu všemu, 
je dle § 271 tr. ř. ohroženo zmatečuostí, jen, ,když o hlavním přelíčení 
nebyl sepsánv-ůbec žádný profi)kol,-o-kterHXo nedostatek tu nejde. 
Důvod zmatečnosti čís. 3 § 281 tr. ř. není proto dán. 

Čis. 1031. 

Zmateční stížnosti na záštitu zákona nelze vytýkati nesprávné nebo 
pochybné roiltodnutí otázky skutkové (důkazní). 

O~ozh. ze dne 2. prosince 1922, Kr I 817/22.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl IlO ústním líčení zma
teční stížnost generální prokuratury na záštitu zákona do rozsudku okres
ního soudu v České Lípě ze dne 16. březoa 1922, pokud jím František K. 
byl uznán vinným přestupkem dle § 411 tr. zák., dále do rozsudku kraj
si<ého jako odvolacího soudu v České Lípě, jímž bylo odvolání obžalf)
vaného do tohoto cozsudku zamítnuto. 

Důvody: 

Generální prokuratura vytýká rozsudku odvolacího soudu, že se vůbe~ 
nezahýval 'Otázkou ne'úplnosti řízení, dle odv'Olán,í obžalovaného, v tom 
záležejlcí, že neby1i >slyšeni vývodní svědci o'bžalovaného, vedenUednak 
o nevěrohodnosti svědka :E-a. jehož výpověď dle názoru odvolání musila' 
míti vliv na přesvědčení svědka C-a o pachalellství oMalovaného, jednak 
o alibi tého'ž a o: té okolnosti. že dIe výpovédi C-'OVy nebyla v době 
útoku ještě úplná tma. kcležto na,bízenýml vývodními svědky zejména 
manželkou Hs:tonoše F-a mělo bÝti prokázáno, že byla úplná tma. Tímta 
postupem 'Odvofacího soudu byla dle názoru generální pTOkuratury za-
1lJedbána zákl"dní ustanovení trestního řádu, jichž 'š'etřiti káže' podstata 
řízení trels,tního '<§ 281 ČílS. 4 tr. ř.), a výrOk soudu 'O skutcích rozhodu
jícíah jeví se býti neúplným ~~ 281 čís. 5 tr. ř.). Generální prokuratura 
dovozuje, že přes výpověď Josefa C-a, který v .obžalovaném s plnou urči
tosti poznal jednoho z útočníků, měl býti připuštěn důkaz o' alibi, že vzhle
dem ke značnému'rozpmu ve výpovědi svědka Antonína :E-a bylo, důle, 
žitým i vyšetření 'Okolností, obhajob.ou tvr"ených '" tohoto svědka' se tý
kajicích, a že pak teprve mohl soud ve smyslu § 3 tr. ř. míti zřelel ke 
všem oko'lnostem k u's,vědčení nebo k 'obraně obviněného příhodným a 
p'llk teprve měly ve smyslu tr. ř. důvody 00' do jich věrohodnosti, a pní
vodní moci býti bedlivě a svědDm!tě zkoušeny, a pak teprve měl soud 
dle předpisu § 270 odstavec pátý tr. ř. uvésti, jakými úvahami se řídil, 
neclbav činěnÝch námitek. Generálníprokuratura soudí pr'Oto, že' rozsud
kem prvního sDudu i potvrzujÍCÍm rozsudkem 's.oudu odvolacího byl po,· 
rušen zákon v ustanoveních §§ 3, 258 a 270 čís. 5 tr. ř. Zmateční sttžnosti 
nelze vyhovětl. Dle § 33 tr. ř. může býti zmateční stížnost na záštitu 
zákona vznesena jen tehdy, když jde ,} porllšen; nebo nesprávné užití 
z á k ona. Tedy pouze v porušení nebo nesprávném užiti zákona. nikoli 

však i v nesprávném nebo pochybném rozhodn~.ut} ot,~ZkY .. skut~ove neb.,? 
důkazní může sPDČÍvati důvod ku podání zmateclll 'S,(lzn~StJ ,dl~ § 33 tr. r. 
Stížnost dle § 33 tr. ř. nemůže směřovati p~otI sk:>tkovemu z~kladu roz
ho-dnutí, účelem jejím není dosa,ženÍ správneh~ vykouu }r.estmh? v ko~
kretním případě. Zmateční stížnost: o niž tu, J~e, vyb~cuJe z tech!? za,= 
konem vytčených -mezÍ. Pokud stlzno~t vytyka rozsudku so~du: nd::ola 
cHm že jeho výwk o skutcích rozhodujících je'st neúplným {" 281 CIS., 5 
tr. h, není v právu, neboť o neúplnosti výro~u vzh~ed~m k ?bsahu du
vodů rozsudku první stoHce, soudem odvDlaclm pIne pr~vza!ych" Jak Je 
generální prokuratura sama uvádí, nelze mluviti. Vy.tY,ka~~ ne~plnost 
týká se řízení. a ne.ní neúplnosH výr.oku. yÝv,:dy z~atecm stJzn:ostJ nes~~ 

• se nepokrytě za tím dlem, dovo~diti, že vYPDV,e~ 's~edk: } oS,efa c:-~, ~ ~l~ 
sou<l, označuje ji za naprosto verohodnou, npua pr~svedce.~l ~ Vtll: ,oibz~ 
lovaného, není tak věrohodnou, jak soud za to ma. Z,d,ah, vypo'Ved sve
decká jest věrohndná čili nic, jest čistě věcí volného., u;azem soud?e ~§ 258 
tr. ř.). Rovněž tak jest pouze věcí volné ,oudcovs~e u~ahy.', ktere duk".zy 

okládá soud za potřebné a které vzhledem k duknum JIZ p,rovedenym 
~epokládá za nutné, jinými ",lovy, zda pw;"edené .důk.a~y, jsou soudu p~-
tadteln\\, člli nic. Jest .ovšem pravda, ze ne:pnpustem (ne,pfO'vedem) 
~abídnutých důkazů může po případě zakládat; z.r:'~tečnost dle.§ 28: 
čís. 4 tr. ř., avšak i tu jest věCÍ' volného ~va"O'v~nť stolIce zru~.ovac) 
(vzhledem k § 468 č. 2, tr. ř. stoJice odvola:.,), ~d~h ty neb ony •. dukazy 
pro nabytí přesvědčem sou·du ls.on nutny 'CIl! mc, v t?mto s~eru. tedy 
i soud zru'šovaCÍ (odVDlací), zkoumaje a uvažuJe, ~dah, a. Ja~y v,hv by 
důkazy prvou stoHci nepmvedené mohly mít! na pr~svedc.em soudcovo, 
obírá se 'otázkou' skutkov.ou a důkaznÍ. Tylo otázky JSOU vsak, Jak ~~ora 
řečeno, z 'Okruhu úvaha rozhodování přl zma'le,ční s![,žno.sh na ~~Stlt~ 
zákona vylo'učeny a ueshledává proto soud zrusovaCI v tomt? pnpade 
předpokladů, za ~ichž dle ~. 33 tr. ř. může býti vznes·ena shztrost na 
záštltuzákona. 

Čís. 1632. 

Automobily. j'ež mohou jeti větší rychlOSt.! nežli 25 k~. z,a hodinu. '!Iu~uo 
čítati k předmětům. jejíchž ~voz se děje za zvlaste nebezpecuych 
okolností. , 

(Rozh. ze dne 2. prosince 1922, Kr II 855,21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavr~l po ús,tním lí~ení ~ma
tečuí stížnosti obžalovaného do rozsudku krajskeho. s,?udu v hhlave .ze 
dne 16. září 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným precmem § 337 tr. zak. 
_ mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Po věcné stránce dovozuje' stížnost, uplatňujíc důvody zmate?nosti 
čís. 9 a), bl, 6.právně jen 9a) § 281 tr. ř., ž~ zde .ne.'.!Í ?,řed~okladu ~ro 
odsouzení ani dle' § 335 tr.·zák., 'poněvadž pr? neM z2Iš.ten:o" ze se ohza
lovaný dopustil svým jednáním neb op'omenwtlm ,za::men\!ake ,!euto § ,!'Y,
žaduje, ani dle § 337 tr. zák., jehož použití pry 'PfedeVSI'U; predpok!"da; 
by zde byly všeobecné p.odmínky trestnoslI dle § 335 tr. zak. Nespravny 

li 
:1, 

'II 
:, 
I 

'"II. i~ 

II 

I 



výklad zákona shledává sUžnost také v tom, že dle náhledu prvního so,udu 
slKldaií pod trestní 'S>lllh!ci § 337 tr. zák. pouze aut<lmobily, které mohou 
vyvinouti větší rychlost než 25 km za hodinu, kdežto při správném po
souzení věci prý náležejí všecky osobní automobily mezi vozidla .. jejichž 
provoz se děje za Z1T];Htě n.g,gezp@'čnýGh--elffi-l-nes-tí-;---A-v-šak nehh.~'d-í-c uk- -tr>ITfú---,' 

že zmateční stížnost uplatňuje tuto námitku vlastně v neprospěch obža
lovaného, což se příčí pojmu a povaze opr"vného prostředku, námitka 
ISlama není odůvodněna. Nelze sice souhlasiti s rO'zsu{lkem v tom, že auto~ 
mobily patří k předmětům, zvláště uvedeným v § 85 c) tr. zák., třeba se 
jednotlivým z nich velmi podobají, poněvadž čl. IV. uvoz. zik. k tr. . 
nedovoluje o'bdobného pO'užití tohoto § na předměty, v něm neuvedené. 
OVšem ale dlužno počítati automobily, pokud mohou jeti větší ryohlostí 
než 25 km za hod.inu, k předmětům, jejichž provoz se děje Zl> zvláště ne
bezpečnÝch okolnos:U: ježto zákonodárství samo stojí na tomto stano
visku, jak vyplýVá ze znění § 5 zákona {} ručení aulom. ze dne 9. srpna 
1908, čís. 162 ř. zák. a dějin kho vzniku. Ve vládních předlohách k t<Jmuto 
zákonu (čís. 2068 příloh k sten. pro!. poslanecké sněmovny XVII. zase
dání 1904, č. 2 přHoh k sten. prot.panské sněmovny, XVII. zasedání 1907), 
i ve zprávách justičního výboru poslanecké sněmovny a vládní předloze 
čís. 28D5 příloh k sten. pro!. posl. sněm. XVII. zaJs,edání 1907 {a panské 
sněmovny) čís. 21 pří!. k sten. pr·ot. XVIII. zasedání 1907) se zdúrazňuje, . 
že zvláštní nebezpečenství nového vozidla, s,pojené s velmi ryohlou jízdou, 
složitým zařízením o velké váze s motorem, jehož aparát a 'sou-částky 
jsou provedeny s ohledem na největší možnou úsporu místa, a při tom 
jsou dle své povahy tak cltlivy, že snadno mohc·UI selhati a VyVOlati PIJ
ruchy, nebezpečí, které jest lim větší, že s:e vo-zldlo pohybuje po volné 
si:lnlci, nikoH PO vyhražených kolejích, a že nejrůznější poruchy stroje, 
brzdy, obručí atd. mohou způ:sobi:ti velké škody, vedou zákonodárce 
k tomu, by byl provoz a'utomobllú, pokud jde o civilní ručeuí za škD-ďy, 
jeho provozem způsobené, upraven zákonem. Ze znění § 5 citovaného 
zákona a citovanÝch materiaUí k němu jest patrno, že zákonodárce stojí 
na stano'visku, že provoz automobilů se děje za zvláště nebezpečných 
okolností, pokud nejde o Výjimku, stanovenou v prvém odstavci § 5 cit. 
zákona, totiž o vO'zidla, která nemohou překročiti rychlost 25 km za 
hodinu . .Tes,t tudíž výklad prvého soudu správný. Mimo to bylo.v tomto 
případě zjištěno, že obžalovaný jet obd O. s vozi'dlem, které mohlo vy
vinouti rychlo:s! až 60 km, nejen! rychle, nýbrž i neopatrně, nedávaje vý
stražných znamení, a nedbaje povinností, uuožených řídiči' v §§. 45 a 48 
nařízení ministerstva vnitra ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. První 
soud dokonce zjistil, že obžalovaný viděl, že Josef P. n:ěco říkal hochům 
B-ovým, hrajícím si na pravém kraji. silnice, a že potom větší z ohou hochů 
přeběhl přes silnici. Mohl tedy obžalovaný počítati s' tím, že i menší hoch 
poběží- za starším rSlvým druhem. Jeho zavinění spočívá v tom, že jd; ne
opatrně a rychle, že' nedával výstražných znamení a že nezmírnil j.Ízdu-, 
když pozoroval děti na sHnid,ačkoliv jako zkušený s'ofér mohl přeďvÍ'
dati, že svým jednáním ohrožuje jejich životy. Stížnost se ve: skutečnosti 
omezuJe na PDuhé popíráni zji'štěného zavin€ní obžaIovaného, jakož i okol
nosti, že automobil mohl vyvinouti. větší rychlost než 25 km - což roz
sudek rovněž zjišťuje - a ne:provádí tudíž z velké části materielně právr:i 
dúvod zmatečnosti dle zákona. 

• 

Obl 

Čis. 1033. 

POd skutkovou .J,odstat" přečinu dle § 56 branného zákona ze dne 
19. března 1920, ~: 193 sb. z. a n., spadá též svádění br~nců! b~ nena
stoupili vojeriskOllsluwti dobrovolně, nýbfž dali Sé ptedvesli cetructvem, 
třebas k předvedení došlo ve lhutě 3 dnů. 

Nepřipouštějí-Ii tresty v zákoně stanovené mimořádného zmirnělÚ buď 
pro nedostatek spodní hranice trostové, buď dle své povahy, odpadaií 
obmezení druhé věty § 283 tr. ř. co do přípustnosti odVOláni. 

(Rozh. ze dne 2. prOSince 1922, Kr 11864/21.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací za vrhl po ústním líčení zma
te'ční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského ~rcs,tníh~ so,:du 
v Opavě ze dne 22. září 1921, jímž byl ,stěžovatel uznan vmnym pre
činem dle § 56{2) zákona ze dne 19. března 1920, čÍs. 193 sb. z. a n., v,!" 
hověl však v neveřejn<'m zasedání odvofání státního zastupitelství do vy
roku o trestu a zy~ršil- přiměfeně tre-st - mimo jiné z těchto 

dův>odů: 

Po věcné strán<:e (čh 9 a) § 281 tr. ř.) namÍ'tá sUžnust, že soud ne
správně vyložil záko·n, kte.rý ohrožuje trestem §§, 56 a 46 bran. zá~. po~ze 
svádění ke skutečnému nenastupování vojenské služby do', 3 dnu, ma-ll 
pachatel úmysl k tomu smě:řuiící(kteréžto nál~žit.ost~ pry z,de nejSOU 
zjištěny), nikoliv však případy jako je tente., kde ;10 obza~o'van.en.'u pouze 
o to, by pomocí jistého ústUlpku brancům, kte.ry O?p,ovldal lej]och r~dl~ 
Ulní náladě, totiž odkladu n~stoupení a p-ředvedelll cetmctven;, Zajlsttl 
skutečný jejich vstup do presenční služ·by. Poněvadž za dane srtu~ce 
nemohl obžalovaný jednati jinak, než se stalo a užil pouze nedovolen~ho 
prostředku kupro'Vedení dobrého úmyslu, bY, bran,c!' neupr,c~~,' do C1ZJl1Y 
a tím se jejich na rukování zce'la nezmařilc,. dlu'Z-no pry mu pnclsb k dnb:u 
okalllost. vy'lučUj:ÍCí' trestnost dle ~ 2 lit. g) .Ir. zák. Stížn?st, nenÍ' odu
vodněna, pokud se týče není prov,.a dle zakuna, n:evychazcjlc ze s~u:
kových zj'i'štěnÍ r:ozsudku. První ISDud nezj,i:stH, že obž,alova'ný s~v,ade~ 
brance pouzee k odkladu nastoupení presenční služby na dobu kr.atší, uez 
tři dny nýbrž že je n:aváděl, aby dob r o v ol ně nen.astupo'vah vubec, 
nýbrž ~c dali nu-ceně předvésti' čctni:c~vem. ~jlištu1e: že teho ú~nys,l: ~~ě~ 
ř.oval k tomu by p.řekazil dohov-olne a' v c a s, ne' na'stoupem nova,cku 
de, činné ,~lužb'y. p.onč;vadž zákon rozumí nastoupe'nÍ'm čill~é slu'ž3Y v ISIA~ 
bran. zák. nastoupení dob r o v o ln é pwtivoll k ulI.cenemu ~red,vedem, 
dopowští se přečinu tam naznačeného braue,c, kkTY v dobe mn'u ne·
uposlechne pov-olacího r·ozkazll a dá se n~ceně pře.dvé,sti, ~.ez oh~edu na 
io dO'jde-lt k jeho předved'ení před uplynuhm 3denm lhuty Cl po' nem. ČlU 
ohžalovanél1o dle §. 56 bran: zák: byl tudíž dokonán jlž tím okamžtkem, 
kdy sváděl k neuposlechnutí povolacíh,o rozkazu a. rad.i1 branc~m, aby 
se dali lllroeně předvésti. Ze ho trest-nos,tl -nezbaVUje oke>ln-ost, ze chtel 
zabrániti útěku nDvačků do ciziny, uvedl správně již první ,soud, neboť 
pohnutka jednání ohžalovaného jest pro: otázku trestnosti lhostejna'. Lho'-
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stej-no jest také, že sváděni obžalovaného nemělo úspěchu, poaěvaciž 
skutková podstata přEčinu dle § 56 bran. zák. nevyhledává. 

Stát?í zá&tup~e P?dal odvoJárlí do výroku o ví'ši trestu. Poněva'dž § 48 
bran. zak., dle nehoz byl trest vyměřen, ne,.;.tanovÍ nejniž'šÍ hranice trest 
jest předem z:ogpověděti 'Otázk1l, 7~a __ 3..etejnému_ob.7--aJQbd u, 
odvolací, když trest byl vyměřen v mezích zákonné sazby. Právo odv 
I, , d t - ,. o. 
:all1 . o .r~stu Jest ~!pravenn v ;" 283 tr. ř.; věta prvá prohlašuje základní 
pravldlo, ze do vyroku o trestu může býti pOdáno odvolání, ve větě 
druhe. Json uvedeny pře~poklady, j,ichž j.so'llcnost oprávnění to obmezuje. 
Jcstbze tresty, v zakone stanovene, bud dle s-vé povahy, buď pr-o nedo
statek ,spodní hranice trestní, mimořádného zmírnění' nepřipouštějí, jestliže 
tedy. predpoklady uv"deneho ~bmezení ~iž předem jsou vYloučeny, odpa
daJ[ 1 obmezem, Idera se ku predpckladum těm poH, a nelze o-právněnost 
odVOláni vůbec činiti odvtslým od ohmezení, v druhé větě § 283 tr. ř. uve
dených. V tak'ovém případě dlužno připustiti odvolání oběma stranám 
a jest proto jak odvolání obžalovaného, tak i odvolání veřejného žalobc~ 
přípustno. Odvolání státního zástupce jest -přiznati oprávnění. Nalézad 
soud opomenulI přihlédnouti k další přHěžující -okolnc'sti, totiž o-pakováni 
a pokr:wč-ování v trestném činu a neuváž'il za přitěžující to že ob-žalo
vaný, bývalý důstOjník, jemu'ž protizákonnost jeho počínání' byla dobře 
známa. povážlivým způsobem zneužil svého vlivu k lomu, by rukující 
mlá?ež v jejím úmyslu, dostáti povinnosti, zviklal. Jeví se tedy trest, 
prvym soudem vyměřený ní'Zk~-m, ne-odpovídaje zavinění obžalov.aného 
a bylo proto důvodnému odvolání státního z,,"s,tupitelství vyhověti a trest 
přiměřeně zvýšiti, při čemž bylo přihlížen'cl k ustanovení § 260 b) tr. zák. 

Čls. 1034. 

Svlak I(vlačihy) jest polním nářadím (§ 175, II. c) tr. zák.). Lhostejno, 
zda polni nářadi bylo n a poli, či II pole. 

(J\ozh. ze dne 4. prosince 1922, I<'r I 1114,21.) 

Ne j vy Š š í s -o II d jako soud zrušov,ad zavrhl po ústním líčení' zma
teční s,tfžno'st obžalovaného do, rozsudku zemského' trestního- 'souelu 
v Praze ze dnle 2. června 1921, jímž by'l stěžovatel uznán vinným zlo
činem krádeže podle §§ 171 a 175 ll. cl tr. zák. 

DŮVOdy: 

Zmate čni stížnost dovolává se důvodů zmatečnosti čís. 9 a) a 10 § 281 
tr. ř. Onoho důvodu nedollčuje však vůbec po' z:tkonu. Opakuje obhaj'o,bu 
obža>lovaného, že neměl úmyslu, odciziti svlaky, nýbrž že je pouze naIezl 
na okresní silnici a chtěl je v nejbližší obci složiti, by se o ně ten, kdož je 
ztratil, přihlásil, a tvrdí, že svlaky neležely při s[lnici. nýbrž na silnici, 
a usiluje o tO', by Q,bhajoba tato bylo uznána pravdivou. Leč nalézací 
soud podrobil tuto obranu zákonnému hodnocení, dospěl však k přesvěd
čimí'. že obrana tato. není pravdivou, že naopak pravdo.w je. že obžalo
vaný chtě! svlaky oddziti a že tyto, nalézaly se u PO]'e při sBnicL Pro toto 
svoje přesvěďčen, uvedl -soud dostatečné, přesvědčivé a tudíž íákonu 

(§ 270 čís. 5 Ir. ř.) vyhovující důvody, takže stížnost, uplatňujíc znov~ 
odmítnutou obhajobu ;>bžalovaného, napadá jen _I?řesvěd~ení s?udcovs~e 
;t,aložené na vOllnémj'íoďnocení průvodů, a nedohcuJe Svyml vyv~d.y, du,
vodu zmatečnosti čls. 9 a) I§ 281 tr. t., jenž, jsa povahy hmotnepra~m, 
přeďpokládá- -ne-zbyi-ně,--by- stěžovatel omezil se na právnÍ' úvahy a OPl:J~ 
je jen -o ,s-kutkový děj, nalézacím soudem zjištěný. Pokud. se zm~~e~n~ 
stížnost i při provádění Mlvod-u čís. 10 § 281 tr. ř. odchylUJe od zJlstem 
rDzsudkc'vých. nelze k ní pt_ihlížeii, poněvadž i tento důvod je povahy 
hmotněprávní a vyžaduje, by stěžovatel, trvaje při skutkové podstaté. 
nalé-zacím soudem zjtštěné, dokázal, že na ni použito bylo v neprospěcll 
'obžalovaného zákona nesprávného. Pokud však stížnost provádí důvcd 
tento věcně, nen, v právu. Stížnost neupírá svlaku povahu polního nářadí 
ve ,smysllu g, 175 II. c) tr. zák A to důvodně. Dlužnof za »polní nářadÍ« 
ve smyslu zákona pova7iova'ti nejen nářadí a nástroje, kterých se' pc>užívá 
bezprostředně k -obďělávání pole. nýbrž také tako'vÉ na otevřeném poli se 
nalézajíd 'předměty, které jsou s provozováním hospodářství v nepřímé 
souvislosti, ať již ber nich vla,tního polního nář,adí nebo nástrojŮ nelze 
vů'bec užívati, neb ar jen dle určení vlastníka sloužiti mají k lehčímu 
užívání nářadí toho. Ve smyslu tomto dlužno čítati i svlaky. o něž jde, 
k polnímu nářadí. Neboť i kayí nejsou nu,tnou, podstatnou součástkou 
pluhu, byly přece určeny k tomu, by dopravu pluhu 11a polc a z ;ole 
umožňovaly neb usnaďiiovalya -s[-oUži!y takto k dohru pluhu, použí"a
ného k cbdělávání pole. Ne.'právem tvrdí však s,tížnost, že ustanovení 
§ 175 II. c) tr. zák. -pOSkytuje vyšší ochranu jen tomu polnímu nářadí. 
které se nalé-iá přímo II a poli a že tudíž tuto zvláštní ochranu nelze 
přiznati svlaku, který dle zjištění rozsudku majitel jeho nechal lež~ti 
II svého p'ole. Jako při výkladu pojmu »polního nářadÍ« nelze 'Otlll tu lpelt 
na jednotlivém výr-azu, nýbrž lilužno přihlížeti k povaze věci a k ten~ 
dencl zákona. Této by zajistél6'nevyho'vovalO', kdyby se obor platnostI 
§ 175 II. c) tr. zák cMllI omeziti pouze na p,ředměty, ležlcí pr:rvě na p-oli 
-s,amém. Za r,ozhoodnO' považova ti dlužmo, by skutečnost, že náfadí bylo 
na poli zůstaveno byla nepo-ohybně seznatelna, čemuž je tak nejen, když 
nářadí leží na poli samém, nýbrž i, když je p,ol{)ženo u něho tak, že přú
slušnost jeho k :poli je pro každého, patrnnu. Pro tento pIÍpad je zji!š+ěno, 
že František V. nechal svlak ležeti u svého p,nle a že obžalovaný d{)hře 
věděl že jde O p'olní nářadí, u p-ole se m:ilézajlcí a k po'l1 tomu příslušející, 
takže' není závady, by svlak ten nepovavO'val Se ve smy;s,lll' 2lákona za 
»polln-í nářadí na ·p'oli«. N.a věci ničeho neměit1í, že leže'I' též při silnici; 
stačí, když vztah jeho k pří-slušnému pali bYl pro každého a zejména 
obž'a,lovarného zřejmým. 

Čís. 1035. 

J(ázáni a to i při svěcení-praporu (Orla) jest bQhosluženým úkonem 
,(§ 303 tr. zák.). Třebas snad bylo závadným, Obírajíc se politikou, nelze 
na jP.bo výrOky na mistě reagovati, 

(j~ozh. ze dne 4. prosince 1922, Kr I 1151/21.) 

• 



Ne j vy Š š í s o II d jako soud zruš-ovací zavrhl po ustní-m líčeníi 
teční stížn()s.! obžalované do rozsudku krajského soudu v Hoře 
ze dne 26. září 1921, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou přeč' 
§~tr.~ -m 

Důvody: 

Po stránce hmotněprávní 1§ 281 čís. 10, správně 9 a) tr. ř. J'CŽto t'"
il~st ~ " , . d ' , t" I ' S IZ ~; ~vPlr~: ze Je na~I s, e~ovate čino jest vůbec soudně trestným) nelze 
stiznost; pn,znatI opravnem. R<lzsudek zjišfuje vÝs1ovně, že šlo o slav
n?s~ svece~~ prapO'f?! »Orla«, spoJenou s náboženskými -obřady. toti1ž ká..: 
zamm a mSI, konanymi na návsi pod širým nebem, že P. ArnOšt O komal 
'oboje: oděn jsa při kázání <lbvyklým rouchem bohoslužebným že kázán' 
zapoeavší čten~m evangeiia, na tem den připadajícího, shodo'valo c;e c~ 
do obsahu, '! predloženou trestí, obsahujícíl kázání v ni'tboženském sIma 
smysl~. ~~Iznost ?dpír~ ~~m~to kázání, jak čini'la to stěžovatelka ve své 
obra ne pn hlavmm preh'cem, povahu boho'služebního ůkonu jen v"hle
dem k ):,ho obsahu, při čemž zejména poukazuje na to, že mluví se tam' 
o liavhck?v~ a M. Janu HUlsovi takovým způsobem, jak v poslední době 
n~ klenka~mch. s~hůZÍ,ch obvyklo, že poukazuje se na to, že j'en víra 
predky nase, Jlmz bran byl m~jetek, zachránila, a že kázání vrcholilo 
v tOl'!:., že, nebýti katolíků, nebylo by dnešního nárocla, takže řeč čintla 
na slte2lOvate,lku clojem řeči poliHcké. Než, že kázání samO' o sQlbě náleží 
k 'bohoslužebným úkonům katolické církve, stížnost sama nepo'pírá. 
I t~~d::, kdy~y s~utečně úřadu kazate,ls.kého zneužíváno bylO' duchovním 
k ucelu,m pohtrckym, stal by se dotyčný duchovní sice dle druhéhO' od
stavce, § 303 t;. z. (ve znění zákona čís. !ll sb. z<ik. a nař. z roku 1919) 
trestnYJm, l]e:.: ,neopravň,ovalo by to po.sluohače, by beztrestně ho přj 
u~O?UJ tamurazeh neb Jmak neslu'šně se chovalú (s'].()va »stejně bUiď pro 
predn ... " atd.,,). Avšak v tomto případě nemůže ·býtj dle zjištěnéhO' 
obsahu kázání' o nějakém vybočení z mezí náboženského úkanu vůbec 
~~Či" ~eb jak z tmsti ká'zání, jez stalQl se citováním v důvode;ch rozsudku 
C~Sh JI.oh ?bsahu vyplývá, šlo skutečně veskrz o přednes r'ázu nábožensky
lhdaktlckeho, pos'luchače ve víře utv.rzujlcího. Též zmínka o Havlíčkovi 
a M .. Janu Huso;,ia ~'stat~í místa, na něž stížnost poukazu,je, jsou dle 
SOl~VISlostI takoveho razu, ze naprosto uvedené tendenci kázání odpoví
d~JI; 1-!e1ze PTO'to shledati právně pochybeným, když sond nltlézací, v onom 
kaz,am ,:zhlede~ k okolnostem, za nichž by,lo konáno, shledal výkol! boho
sluzebr:e~o obradu, veřejného provozování náboženství, a přiznal mu 
1 konaJlClmU Je duchovnímu vúči urážlivému a za danY·ch poměrů zřejmě' 
neslušn,ému cho'Ván!~stěžov,atelčinu ochranu § 303 tr. zák., aniž bylio třeba, 
by v duvodeoh zvlas! zabyval se stránkoUl subjektivní, ježto stěžovate,lka 
ani se tohO' nedovolávala, že jí nebylo známo, o jaký úkon P. Arnašta O. 
Jde, a jejÍ míněni, že jej smí beztrestně chováním zřejmě nesllušnÝm a 
kněze ~r~ejí'CÍ~. fU,šiti, je1i~ož kázání činilo na ni dle svého obsah~ prý 
daJ,em reCI pahtIcke, spada dO'. ohoru neznalosti zákona, pacha:tele ďle 
§§,333 a ~38 tr; zák. ,neo~louvající. Tím také pozbývá významu výtka 
Mezovatelcllla, ze nalezacI soud nesprávně posoudil otázku její viny po 
subjektivní stránce. . 

Čís. 1036. 

Vyloučeu jest odeální souběh zločinu násilného smilstva se zločinem 
d o k o n a n é h o svedení ke smilstvu ve smyslu § 132 tr. zák. 

K pojmu })svedenÍ{( ve smyslu § 132 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1922, Kr I 1346,21.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl pa ústním ličenÍ 
zmateční stížno"ti o'bžalovaného do rozsudku porotního soudu v l1ra:dci 

• KrMové ze dne 20. října 1921, jímž byl stěžúvatel uznán vinným zločiny 
wdle §.§ 125 a 132 tl'. zák., zrušil napadený rozsudek a vrátit věc prvému 
saudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje číselně důvady zmatečnos,(i čís'. 9 a) § 344 
tr. ř. Dlužn,o jí přiznati ·aprávnění s hlediska obau provedentých zmatků. 
Porotní soud, přlsvědčiv k oběma hlavním otázkám, z nichž první zněla 
na zločin násilného smilstva dle § 125 tr. zák., druhá na (dokonaný) zločin 
'svedení ke smilstvu dle § 132 tr. ·zák., zjistil jednak, že ohtaJovanýFran~ 
tišek B. dne 19. června 1921 Marii I-ovou s k II teč n ě v y k o n a n Ý m 
násilím učiní'! neschopnou, aby mu činila adpor, a jí 
v tom t 00 st:a V II zn e li Ž i I k mimomanželskému souIožen11, jednak 
vyslovil, že téhož dne a při téže příležitosti pfiměl Marii J,-o'Vou, která 
byla u něho zaměstnána jako služka, tudíž byla o'sobou, Slvěřenow jeho 
dohledu, k vykonání a dopuštění smilného' činu (mimomauželské sO'u~aže). 
Již z pouhého uvedení rozhodných zjištění vedle sebe jest patrno, že 
soud zjisti! současně okolnosti, kJlré vedle s;ebe nemohou logicky obs,táti, 
a které si vzájemně adpmují, pr,dtože prvé zjištění může býti správné jen 
tenkráte, když není správným druhé, a naopak. O s veď e n í ve smyslu 
§ 132 tr. zák. lze mluviti tenkráte, když někdo osobu {která ,s,vým nie
mravným chováním nebo způsobem žiVota k tomu nevybídla) buď I1chc
cením, sliby, nebo podněcováním smyslností a t. d. přiměj'e k tomu, že 
se dá pohnouti k vyk'anání nebo dopuštěni smHného,činu. Svedení tedy 
předpokládá vždy dobrovolné přistoupení svedené oSO'by ku smilnému 
jednáni, zjednané přemlouváním, získán1m souhlasu. Napy·otl tomul před
pokládá § 125 tr. zák. v prvém případě, o který zde jde, že pachate,1 uvedl 
osobu ženskou násilím ve stav bczbranosti a v tomto stavu jí zneužije 
k souloži. Prostředkem svedení dle § 132 tr. zák. může býti sice také po
užití nási'lí, nikdy však nesmí jiti tak dalekO', by vylučoval() voltl06,t sebe
určení sváděné OSOby. Byl by pratamysli'telný souběh zlačinu ne d o
k a n a n é h o svedení se zločinem násilného smilstva v případě, kde pa
chatel splnH sice trelStnoU! činnost § 132 tr. zák., ale výsledek dosUld ne,
nastal, na př. pr-o úspěšný odpor sváděné OSOlby (poněvadž praň jest čin 
dokonán leprv·e smilným jedNáním, nikoliv již samým svádění'm), a po
tom teprve použil násili a zneužil bezbranné ženské osoby k soulaži, ale 
jes't vyloučen sauběh dolmnaného svedení a saučasného násilného pře
možení. Zjistili-li však v tomto případě porotci, odpověděvše kladně na 
první hlavní otázku, že obžalovaný učinil Marii J-ovou skutečně vyka-
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naným nás.iHm neschopnou, by mu činila odpor, a že jí takto 'zneužil Ve 
stavu bezbrannosti, vyloučili tím, že se Marie J-ová dala dobro
volně pohnouti k so.trloži sváděním obžalo,vané'ho; naopa~ zjistili"li, že 
se dala svésti, vyto'UčiIi tím, že byla znásilněna. Výrok por\,;tcú obsahuje 
tndíž závažný rozP-DL-kte.rir Čjní r07s11.dek~zmatečn~-m---d-ledeís. 9 §- ""-d.·L, 

tr. ř. Rozsudek jest však zmatečným i dle čís. 6 § 344 tr. ř., což stížn()st 
rovněž věcně uplatňuje. Především pochybi'! prvnl soud v tom, že proti 
předpisu § 318 tr. ř. neuvedl v druhé hlavní otázce zákonnou známku 
7)ločil1U dle :§ 132 ty. zák., slovem zákona »Isvedl«, n$Tbrž nepřesným »při:
měk Tento vÝraz mohl by znamenati i použití násilí, vy]učujícíh"j svo
bodné rozhodování, což je ph svedení vyloučeno. Vytknuté vady činí 
nutným zrušení rozsudku a vrácení věci k opětnéTl1l\ projednání a 1"'Oz

hodnutí soudu porotnímu. 

Čís. 1037. 

Odpověděli-li porotci ku hlavní otázce záporně. k dodatkové však 
kladně, nelze tento odpor odkliditi ani tim, že odpověď k dodatkové otázce 
Z1'lstaue bez povšimnuti, ani tim. že poukáži se porotci, by k dodatkové 
otázce vůbec neodpovidali. Nápravu lze zjednati jen postupem podle 
§ 331 tr. ř. 

I(u vydáni nálezu dle § 331 tr. ř. neni třeba zvláštni porady porotniho 
soudu, stačí dotaz předsedy na členy porotniho dvorn soudniho v samé 
sini jednacl. 

NeúplnOst předsedova poučeni porotcům nezakládá zmatečnosti dle 
§ 344 čis. 8 tr. ř. 

O~ozh. ze dne 7. prosince 1922, Kr I 1191(22.) 

N e j vy Š š í s o li d jako S{)Uď zrušovací za vrhl po ústním 'líčcní zma
teční stížn{)st obžalovaného do rozsudku porotn,ho soudu v Čes. Budě
j{)vicích ze dne 11. října 1922, pokud jím byl stě;;'ovatel uznán vinným 
zločinem dle I§ 129 b) tr. zák. 

Důvod y: 

Porotoové odpověděL! pú"odně na první hlavmí otázkn, spáchal-li 
obžalovaný čin, jemu tam za vinu kladený, 7 hla.s,y kladně a 5 záporně. 
Virči tomu~o vÝ'sJ'edku hlalSOván! bylo otázku viny, k jejímuž kladnému 
zodpovědění se dle § 329 tr. ř. vyžaduje většiny aspoň dvou třetin hlasů, 
tudíž aspoň 8, porvažovati za záporně zodpověděnou. Neměli protO' pomt
cové přistupovati ku hlasování o prrvní otázce dodatkové, která jim byla 
výsllovně dána pro případ kladného zodpovědění otázky hlavni a jejímž 
předmětem byla otázka, týkajíc! se přitěžující okolnosti, zda činem, oMa
lo'Vanému za vinu kladeným, byla napadenému na zdravi zpúscbena dů
ležitá újma ,~§ 322 tr. ř. v souvisTosti s '§i~ 130 a, 126 tr. zák). Leč porotcové 
odpověděli na tuto dodatkovou otázku a to 8 hlasy kladně a 4 záporně. 
Je na snadě, že odpověď porotců na zmíněnou hlavní otázk'U a odpověď 
na otázku dodatkovou nemohly vedle sebe obstátl, oďporujíce si na
vzájem. Bylyť dány v pravdě ohledně jedné a téže skutečnO'sti, totiž 
ohledně s,páchání činu obžalovaným, dvě rúzné, nekryjíd se odpovědi; 
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neboť pokud jde o. hlavní otázku, měli p,orotcové 7 hlasy za tc>, že obža
vaný spáchal obžalovanÝ črn, kdežto, pokud, Jde (} otazku dodatkovo~, 
vycházelo jich 8 z předpokladu, že obžalovany bylI pachatele~: Tyto vy
rokY se navzájem vylučují. Byly tu proto,podmmky pro zahaJem oprav,
ného řízení ve 6myslu :§ 331 tr. ř. Porotní sOlud -postupoval proto spra~?e, 
když porotce vyzval, aby se 'O cLotyčnÝ'ch dvou ?tázkáeh zn?vu rad~ll va 
nesoublas odstranili. Výsledek n()vé porady byl, ze porotco,,:e ,o:iJlO'v:ed~h 
na hla'. ní otá2lku 8 hlasy ano, čtyřmi ne. Tento POSltup Odpovlda uplr:e za~ 

.konu a nebyl Jím zal'Ožen žádný z Ulplatňo,:an?ch d~v~dú ~ma!,:cno:tI 
č 4 a 8 § 344 tr. ř. Pamtni soud nebyl opmvnen, vyresltl vec zadnym 
z~ způsobů stížností uváděných. Dle náhledu stížnosti nemě'l prý porotní 
"'lUd buď k odpovědi dané na ďodatkovou otázku vůbec př,lhllžeti, po
~ěvadž prý výrokem porotcú ohledně otázky hlavni stala se otázka do· 
datková bezpředmětnou, nebo prý měl vydati r·ozhodnutí v ten smYSl, 
aby pomtce poukázal, odpor, vyskytující se n:ezl ot~zkou dodatk?v,?u 
a hlavní odstraniti tak že by na dodatkovoUl otazku vpbec neodpovedeh. 
Leč pochybnosti, vzešlé o pravém mínění porotců, mohly býlt odstraně
ny jetl zahájením opravného řh,ení dle § 331 tr. ř. Porotní sO'ud ne~~ěl 
obejíti tuto jedině přípu,stnou cestu a nesm,,} rozhodovalI ? od?oru1lc:,:h 
si odpovčdeeh samostatně bez účasti pmotcu, tedy na prvy zpusob stIz
ností uváděnÝ, p~vadž by takto do řešení .otá'ZkY,cO do, viny,ci ní! r~}Z
hodovati jsou dle zákona oprávněni toliko powtoove, zasalil vlastne samo 
Avšak i druhým zpús'Obem, stížností vytknutým, odnal by porotní ,,"ud 
porotcům možnost, by projevili znovu svoje pra;,č mínění! a zasá,hl_b>: 
i tu jednostranně a svémO'cně do práva p'orotcu rozhodovab vylucne 
o otázce vrny, to tím více, když dodatková otázka souvisela organicky 
s 'Otázkou hlavruí a tvořila s n'í nedílný celek, a když nebylo proto. pří
pustn,o, tuto jednotnost rušiti a znemožniti lak porotcům pravý projev 
vůle. Změnili-Ii ]Jroto p'Owtcové v mezích zákonně zahájeného opravné
ho řízení 'svou o.dpověď na prvou hlavní ·otázku, není obžalovaný opráv
něn z příznivého mu původního výroku poroty nějaká práva dovozovati 
a u~latňovati zmateční stítnost pro d'omněl'é porušení předpisů § 3'30 tr. 
ř. ďle něh{)žPol'O'tcové jakmile ,o'pnstili poradní' síň, nesmějí od svého pú
~~dního mínění upustiti. Shledává-li stížnost zmatečnost v lom, že před
seda pOTotníbo soudu opomenul odbÝvati o prvním hlasování nutnou 
poradu a -učiniti potřebné rozhodnuti dle § 33ltr. ř.,dlužno na to odvětiti, 
Že v prntokole o hlavúím pÍ'elíčení zjištěno je vydání přf,sh,šného n á I e z II 
ve smyslu I§: 331 tr. ř Ol při č'emžl nesejd'e na tom, že není v proťn
kolu výs'!ovně protokolováno slovo )}uález nebo rozhodnutí, UJsnesenÍi«. 
I kdyby snaď před vydáním dotyčného nálezu neťonala se zvláštní porada 
a nález vydán byl pouze na základě dotazu předsedova k přísedícím po
rótnÍho s~udu ve verejném zasedání, nezakládalO' by to zmatečnosti, pn
něvadž jí na takový případ není nikde v zákoně pohroženo. Důvod zma
tečno,s,t! č. 4 § 344 tr. ř. nenÍ,.protQ splněn. Rovněž není tu podkladu pr~ 
dů'v'Od zmatečnosti Č. 8 § 344 tr. ř. Stížnost uplatlmje ho pro nesprávae 
prý poučení pcmtcú předsedou porotního s?"dll. Nebyla, prý p,orotcÍlm 
vyložena podstata .otázky hlavní a dodatkove a nebyh pry zeJmena upo
zorněni na to že hlavni otázku dlužno, povazovati. za kfadně zoďpovějě-
1]OU je-li 8 hl~sů pro vinu, a že na dodatkovou otázku nemá Se odpovídati, 
neodpovi-!i 8 porotců kladně na hlavní otázku. Stížnost je bezdůvodna. 
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Dle jedině směrodatných záznamů protokolu o hlavním líčeúí dostalo s~ 
porotcům právného pouéení jak ohledne otázek <§ 325 tr. ř.) tak i o před
pisech § 326 až 330 tr. ř., tedy zcjména ohledně toho, kdy dlužno otázku 
o vině llova~ovati za kladně Zodllověděnon (§ 329, tr. O. Na,d to bYlo 
upozorněni na to~-že-Travt'rzkIrcto'datkavm:rnTěitOid~větlěti 
padě kladného zodpovčdění otázky hlavní, obsaženo·"'Vý's,lovně v 
otázek. NeúP!I1:'Ost poučení není ostatně totožnou s nesprávností jehD, jež 
jedině dle zákona (č. 8 § 344 tr. ř.l může založiti zmatečnost. K tomu přl
stupuje, že přezkoumání právního poučení p,ředsedou lze předsevzíti jen 
tehdy, je-li jeho obsah v protokolu o hlavním 'přelíčení obsažen, čemuž 
zde tak není. 

Čis. 1038. 

Výzva, by dělníci určité politické strany bYli pro tuto politickou pří
slušnost vyloučeni z práce, zakládá Skutkovou-podstatu přečinu dle I§ 305 
tr. zák. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1922, Kr I 1285/21.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním Učení 
zmateční stižnosti 9tátního zastupitelství v Českých Budějovicích ze 
dne 29. října 1921, Jímž byl obžalovaný liynek F. uznán vinným přestup
kem útisku dle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921 Č. 309 sb. z. a n., zrušil 
napadený rO'7)sudek a vrátil věc soudu nalézacímu, by ji znovu projednal 
a rozhodl. 

Důvody: 

Na liynka F-a bylo žalováno, že dne 2. března 1921, vyzvav děl-, 
nictvo ve smaltovně, by hlasovalo o tom, kdo je pro a kdo proti tomu, 
by 'lidovci opustili továrnu, ,a, vykři:knuv po hlasováni »ven: s nimh (to j. 
lidovci), veřejně a před více lidmi vyzýval k nemravným a zákony za
povězeným činům a že se tak dopustil přeónu dle i§ 305 tr. zák. NaMzací 
soud vzal po skutkové stránce děj, v obžalobu danÝ, ,za prokázaný, ne
uznal však obžalovaného vinným přečinem dle § 305 tr. zák., nýbrž jen 
přestupkem útjsku dle § 1 záknna ze dne 12. srpna 1921, Č. 309 sb. z, a n. 
Zmateční ,stížnosti státního zastu.pitelství, brcjící proti této kvalifikaci 
činu důvodem zmatečnosti čís. 10 § 281 tr. ř., uelze upřítioprávuenÍ. Stíž
nost uplatňuje právem, že výzva obžalovaného k ďělllli!ctvu, by hlasová
ním rozhodovalo· o tom, zda z důvodů politických má část dělnictva z :prá
Ce být! vyloučena, a na' výsledek hlasování toho se pojící výrok, směřu
jící ku skutečnému provedení hlasování toho - obsahuií v sobě vyzý
vání a podněcov,ání nejméně ,k činům· nemravl1-;V'm. Nem.ůže býti sporu 
o tom, že každý 's,tátní občan bez ohledu na' své politické a náboženské 
p'řesvčdčenI má neporušitelné právo, hledati své zaměstnání a vykoná
vati práci kdekooli, a že není zákona nebo předpisu, jenž by zaměstnavatele 
obmezoval,poskytnouti zaměstnání a výdělek příslušníkům politické stra
ny, o niž .ide. Nemůže býti ,poch}'b:nosti ani o tom, že jednání, směřující 
k tomu, by někdo byl z práce propuštěn anebo násilně vyl'oučen a Hm 
chleba zbaven jen pr·oto, že je příslušníkem jiné politické strany, než 
ostatní dělnictvo, příčí se nejen právnímu cítění, nýbrž i platným zásadám 
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morálky a nese proto na sobě ráz nemravnosti. Přečin dle § 305 tr zák 
náleží k trestn~lm činům, 'ohrožujícím veřejnir klid a pořádek. UstanoGvenf 
rO,hoto § !r~sce ta~ové ,:ýzvy , jichž nebezpečnost záleží v působení na 
vulI ~eu~'Cl!te~o poctu hdI buď ve s.měru nezákonném anebo nemorálním 
a v mchz .se JeVi -s-l1aha~ -by- tito! lidé bylf 'Otřesen'i ve svý'ch názorech o za
vrži.telnosti a špatnotSti činů zákonem zakázanSrch nebo nemravných abY 
v nIcb byl vzbuzen názor, který je zpúsobilým, ohroziti zachování ve
řejného pokOje a pořádku. Veškeré tyto náležitosti' vykazuje jednání ob
~alovane~o? a zakladá prot," v .objektivním ohledu skutkovou povahu pře
ClilU dle ~ cOS tr. zak. DluZ11O-h tedy, v jednání obžalovaného d'le toho co 
fečeno, spatřovati yýz:ru k ,činúm nemravnÝ111, netřeba se obírati otáz
~ou, ~d,a obsa~l'Gvato, 3'arovelÍ také výzvu k činům prctizákonným. Pod
raden: cm? obzalov~n.eho pod mírnější ustanovení z'ákona o útisku je tudíž 
nespravny:'.', nehledlC :k tO,mu, že zákon tento nabyl dle § 9 lllatnosti le
Pf,v:, 6 . .zafl 1921, kdezto :m. ~yl spáchán př:d tím, totiž 2. března 1921, 
takze zak~n tento, nevylUcuJICI v § 1 cstatne tresÍIlO'st činu podle jiných 
us!ano~e::l trestních, nepř~chází zde v úvahu. Uplatňovaný důvod zma
tecnostl CIS. 9 a) § 281' tr. r. je proto dán. 

Cís, 1039. 

"Zprv°tivell~« ve smyslu I~ 279 tr. zák. jest každá na venek projevená 
neposlusnost vuel vrchnostenské osobě, konající svou službu. 

'~Rozh. ze dne 9. pro'sinee 1922, Kr I 1385i2l.) 

~ ~ e j,,: Y š .š Í ~ O? d jakC' soud zru'sovacÍ vyhověl PO ústním Učení zma
tccm shzuo~tl statmho zast[jPi~elství d'G rozsudku krajského ·soudu v Plzni 
ze dne ~2. mna 1921, p,okud jIm byl oMalovaný Jose! B. uznán vinn:ým 
t~hko Pl:esltlPkcm dle S 314 tr. zák., zmšil napadený rozsudek a vráttl 
vec prvemul sondu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvo·dy: 

" Zmateč:lÍ'Stížn~st sta,tníh?, z~s,tupitelství napadá rozsudek potud, pokUd 
Jl:",bYI o.bzalovany uznan vmnym toliko přestupkem § 314 tr. zák., místo 
precmem § 279 tr.zák., jak naň bylo žalováno. Stížnost dovolává se dů
v"d~ zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. La nelze jí upříti ollrávnění. Po' skllt
kc>ve strance bere nalézací soud za prokázáno: 1. že dne 16. dubna 1920 
d?sta'n'l se p'od vedením Dbžalovanéh·o Jo,se!a B-a před budovu okres
mho ,~ou~u vN." kamždodány byly do prozatimní vazby zajišťovací 
~ nanzelll okreslllho hejtmana Dra W. j .. ko přednosty okresního obilního 
usta;,t;0sohy, které den před tím přímým vystoupením proti rekvisiční 
k~mlSI se prov,J.lllly, značný zástuj) lidu, by se domáhal propuštění zatče
~ych, z, va~~y; ~. že p~~dnosta, okr~sního soudu v N. dal z d1ivodu za
chov~m v ereme'~D ~poradku 'rozkaz vrchnímu četnickému strážmistru 
P-~::l, by o prost?:rpred soude;m uvolnil, že P.· za asistence četnických 
st,razmlst,:u Bedncha, J-a a Vaclova li-a a dvou vOjÍnů vyzval jménem 
zakona z~stup hdu ]lred soudem k rezchodu, a že tato bezpečnostní stráž 
pak, kdyz hd neposlechl, se zbraní v ruce zástup z prostoru před budo-
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sou ~oudni· tlačila a vytlačila a 3. že, když pro-stora před sOlldem byla 
vYklIzena, obJevll se mezi zástupem obžalovaný B., jenž, Seznav situaci 
že četnictvo proti lidu postupovalo, pravil lidu, by se vrátil na ono místo' 
kde byl (t. j; i< souclu), ie-rlik-d&-kj--()Qlamtud .. ne5mL VYhnat, jaksema:l 
svědek P., či jak v~Tok slyšeli nebo mu rozu~li svědci tl. aJ., že žádný'
i;~ nesmí nic udělati, že nic se jim nemůže st~'. Zmateční stížnost stát
mho zastupitelství UPlatňuje právem, že zjištěllé jednání obžalovaného 

-opodstatňuje v objektivním směru všechny znaky přečinu ·shluknutí dle 
§ 279 tr. zák.@kylko'Vá podstata tohoto přečinu záleží Ve výzvě ku spoluc 
pomoci nebo zprotivení se proti osobě vrchnostens,ké, nalézající Se ve vý
k01;l:u služby, pokud se tjÍ'če u vykonávání vrchnostenského rozkazu. 
liledíc ku zj.ištěni, pod 3. uvedenému, nelze pochybovati o tom, žeobža
lo'vaný vyzýval lid ku zprotivení se. Neboť, vida, že četnictvo pr'Oti davu 
jenž byl původně před budovou okre,sního soudu, pO·stupovalo. a, prohlási; 
k lidu, by se vrátil na Dno místo, kde dříve byl, vyzýval slovy těmi lid
k aktivnímu, ba útočnému jednání proti služehn.ímu výkonu stráže. Nepo
píratelným účelem výzvy obžalovanélw bylo, vyvolati takOVY' projev 
vlrle lidu, jímž by to, co stráž u výkonu s:lužby podnikla a čeho dDcílila 
b~lo zase odčiněno. Závadná slova směřovaia proto· k tomu, by proti 
vuH vrchnosti postaveno bylo, v cestu jako překážka jednáni, k němulž 
obžalovan5' vyzýval, a aby vytvořen byl stav, příčící 's,e vyslovené vůli 
vrchnosti. Měl tudíž obža.lovaný shluknutý lid k tomu, by proti vůli vrchno,. 
stcnských osob projevil zřejmým způsobem svou vlastní,o:pačnou vůli. 
Tím vyzýval ve smyslu § 279 tr. zák. více osob ku zprotivení se proti 
osobám vrchno:s,tenským, ve výkonu služebním se nalézajícím, a porušil 
takto vážnost vrchnostenského opatření, jíž chrániti jest účelem citova
ného z:1kOlmého ustanovení. Nešlo v tomto případě, jak nalézaoí soud 
míní, Ol něiaké n.eurčité zrazování lidu, by stráže nedbal, nÝbrž ()I určitou 
výzvu k postupu pr,oti přítomné stráži a :proti: zřejmé vůli její, nehledíc 
k tomu, že pod pojem zprotivení se nespadá pouze útočné počínáni, niýbrž 
vůbec každá na venek projevená neposlušno:st. Aby 'Obžalovaný byl znal 
nebo slyšel Onen rozkaz stráže, že nikdo· nesmí zůstatjpřed soudem neb 
že ,nikdo se tam nesmí vrátiti, není -zapotřebí., stačí, že mu, jak tOl' roz
sudek ziišťuje, bylo z celé situace jasno, že četnictvem byl prostor před 
sDlIdní budovou vyklizen a že přeos: toto vědomí: vyzýval ~id, by se na 
dřívějši misto vrátil a tudíž vrchnostenského. opatření nedbal. Zrušovacímu 
soudu nelze však rozhodnouti ihned ve věci samé) poněvadž není rozře
šena subjekti'Vní strán,ka přťpadu na správném podkladě právním. V tomto 
ohledu budiž podotknuto, že k opodstatnění subjekti'Vnt viny -s[ačf vědomí 
pachatele, že v jeho slovech jest obsaže11l pr·ojev, kterÝm se vice osob 
vyzývá ku zprotivení se proti vrchnD,ti. O lom, měl-li obžalovaný toto 
védomí, přísl"ši jakožto o· otázce rázu skutkového, rozhodovati soudu 
nalézacÍmU! (§S 258, 288 čis. 3 tr. n. 

Čís. 1040. 

Obmezit..1i zmocněnec státníh() zastupitelství svůj stihací návrh na 
určitý trestný čin, jest S(}ud tímto obmezelÚm vázán. 

Vydáním trestního příkazu přerušuje se pmmlčeni. Tím, že p<ldány 
bYly proti němu námitky, nepočíná se nová lhůta promlčení;, přerušení 

proml~ní trvá d·ále až do právomocí sProšťUjícího rozsudku nebo zasta
vení trestního řízení. 

(Rozh. ze due 9. prosince 1922, Kr I 838/22.) 

Ne j v y š:š í s o li 'd jako soud zrušovacÍI uzna~ p-o ústním líčen~ o zma
teční 'stížn{)'sti vznesené generální prokuratUlrou na záštitu zákona do 
ro·zsudku okresního s,oudu v Duchcově ze dne 3. listopadu 1921, jímž byl 
františek tl. uznán vinným přestupky § 312 a 430 tr. zák. a do rozsudku 
krajského jako -'Odvolacího soudll v Mostě ze dne 16. únor.a 1922, jímž byl 

'uvedený roisudek okresního soudu v Duchcově potvrzen, ]lIávem: 
Rozsudkem 'OkresníhO' Mudu v Duchcově ze dne 3. listopadu 1921, 

pokud jím byl františek tl. uznán vinným přesrupkem proti veřejným 
zřízením a Dpa třením dle § 312 tr. zák., a rozsndkem krajského jako 
odvolacího soudu v Mostě ze dne 16. února 1922, pokuď jím byl v lomto 
bodu rozsudek okresníh-o soudu v Duchcově potvrzen, bYl p-orušen zákon 
v § 532 tr. zák., rozsudky ty se ve výrOku, odsuzujícím obžalovaného 
františka řl-a pr·" přestupek § 312 tr. zák., jakož i ve výroku O' tmstu 
zmšuií a uznává se ihned ve věci samé, že se františek tl. podle §: 259 
čís. 3 tr. ř. sproštuje z obžaloby pro přestupek § 312 tr. zák., j.ehO'ž se 
prý dop·ustil tím, že dne 9. června 1921 v L. četnňckého- strážmistra J o,sela 
K·a, tudí~sobu, jmenovanou v § 68 tr. zák., ve výk'Onu jeho službY 
Is,lovy: »Vím své, ale vy nevíte) co činíte«( urazil. 

DŮVDdy: 

Cetnická ,tanice v L. udala dne 10. června 1921 u okresního so·udu 
v Duchcově kočího frantí:ška li-a, že nechal dne 9. června 1921 po 12. ho·
díně polední pár do. VOZl> zapřažených koni na silně .oživené ulici v L. 
bez dozoru a že vyšetřujícímu četnlkovi při této příležit.osti řekl: "Vím 
své, vy ale nevíte, 00 činíte", Zmocněnec státního zastnpitelství navrhl 
dne 1. června 1921 potrestání františka tl-a výslovně pouze pro pře
stupek § 430 tr. zák. Soudce tomute; návrhu vyhověl a ul.ožil františku 
tl-Dvi trestním příkazem ze dne 14. června 1921 pro přestupek § 430 
tr. zák.' tre,s! vězení v trvání 24 hodin. Obžalovaný ohlásí! a: podal dne 
21. června 1921 u okresního soudu v Teplicích Šanově námitky, kteréž 
tento okresní soud poslal přípisem ze dne 25. června 1921 okresnímu 
soudu v Ducho(}yě, kam dne 29. června 1921 došly. Zatím zaslal též okresní 
sond v Duchcově přípisem ze dne 27. června 1921 v domněni, že tr:eslní 
přlkaz nabyl mod práva, spi,s.y okresnímu soudu v Tep!ickh ;Šanově 
s do·žádáním o výkon trestu y trvání 24 hodin vězení na frantršku; Ii-ovi, 
paktiže proti výkonn u tamního soudu není námitek, kam tyto' spisy 
ro'Vněž dne 29. června 1921 došly. Ze sprsti jest dále p.atrno, že okreslJÍ. 
soud v Duchcově vrácení spisů (vyřízeni dožádáni) dne 22. července 
1921, dne 2. s'rpna 1921 a dne ?O. e,pna 1921 urgO'val a že na tlltO' urgenci, 
která došla okresnímu soudu v' Teplicích Šanově dne 7. září 1921, soud 
v Teplicích Šanově odpověděl, že dotyčné spisy, které byly založenct, 
budou za několik dnů vráceny. Zatím vyzval okresníS<lUd v Teplicích 
Šanově obžalovaného dne 8. září 1921 k nastoupení trestu, proti' kterému 
vyzvání podal zástupce obžalovaného u jmenovaného soudu .dne 19. září 

Trestu! rozhodnuti IV. i6 



1921 stížnos( ve které uvedl, že byly proti tre,stnímu J;lřtkazll podány 
včaSl námitky, a navrhl, aby bylo věci vyrozuměn okresní: soud v Duch-, 
CDvě. Na opětnou urgenci okresního scudu v Duchcově ze dne 19. září 
1921 vrátil soud v Teplicích Šanově okresnLmu soudil v Duchcově přípisem 
ze dne 19. září 1921 spisy, kam dne 21. září 1921 došly. Tento 
ustanovil" iiSheSťmID ze dneZo.-Tijh-a-r92T1iTIiviiflíce"llI -kii '"clIli ~~{ j. :;~:~,~::~~ •...• ~. 
1921. Při hlavním líčení rozšířil veřejný 'Obžalob ce obžalobu proti obvi
nčn:ému též na přestupek dle ,§ 312 tf. zák., načež okresní soud po pro
vedeném I~čení odsoudil obžalovaného· rozst\'i:!l<em ze dn~ 3. li'st(}padu 
1921 pro prestupek § 430 a 312 tr. zak. dle § 31'S, 267 tr. zak. s použi~ím 
S 266 tr. zák. do vezení na 24 hodin. Obranu promlčení ohledně přestupku 
dle § 312 tr. zák. vyvrací okresní soud názorem, že v řízeni přestupkovém 
náleží veřejnému žalobci pouze, učiniti všCObeCll)T návrh na po-trestání, 
a nezáležÍ na tom, že původní návrh znčl ponze na přestupek dle §i 430 
tr. zák., poněvadž podřadění skutkové povahy pod určitý zákon jest věcí 
s,O'udeovou bez 'Ohledu na to, jak návrh zněl. Odvolání aMalo,vaného co . 
do viny i trestu bylo rozsudkem krajského jako odvolacího soudu v Mostě 
ze dne 16. února 1922 zamítnuto. Odvo·lací soud odůvodnil svůj rozsudek 
obzvláště ohledně otázky promlčení tím, že soudce dne 14. června 1921 
vydal trestní pdkaz ovšem pouze pro přestupek dle § 430 tr. zák., čímž 
však promlčenÍ' bylo přerušeno; důvody pro promlčení nejsou prý v zá-' 
Iwně taxativně, nýbrž pouze příkladmD- uvedeny. Ohledně odsouzení pro 
př"stupek dle § 312 tr. zák. poukázal odvolací sDud k tomu, že obžalovaný_ 
př'i hlavním přelíčení, dne 3. listopadu 1921 mlčkY svolil, aby i ohledně 
tohoto přestu,pku bylo hlavní líčení provedeno. Rozsudky obou stolic po
rušující z.3ikon. Dle § 2 tr.l. stíhati, múže soud trestné činy jen ik n;ávrhu 
žalO'bníkovu. V tomto případě zněl návrh veřejného 'obžal'Obce výslovně 
na' potrestání Franti'ška tl-a jen pro přestupek dle § 430 tr. zák. Nespráv
ným jest názor -okres-ního ,s'oudu, že v řízení přestupkovém náleží veřej
nému obžalobci pouze, učiniti vše'Obecný návrh na potrestání. Takový 
návrh obligatorním není, nýbrž zákon jej v § 451 tr. ř. pouze připouští 
slejně jak'O v § 457 tr. ř. všeobecný návrh na použltí zákona. Obmezuje-li 
však veřejný žalobce svůj návrh pouze na určitÝ trestný skutek, který 
v pílsemném podání vY-slovně uvádí, je soud návrhem tím dle ustanovení 
§ 267 tr. ř. vázán a překročení tohoto návrhu' tvoří zmatek dle § 281 
čís. 8 tr. ř. V příčině § 312 tr. zák, který byl spáchán dne 9. června 1921, 
nebylo vůbec lze zahájiti jeho stíhání teprve při hlavním přelíčení dne 
3. listopadu 1921, kdy,ž do toh-oto dne s'Oudem zůstal úplně nepovšimnut, 
poněvadž přestu,pek ten ve smyslu :§ 531, 532 tr. zák. upl]iUutím dohy 
3 měsíců byl již promlčen. Nesprávným jeví se zejména též názorodvo'
ladho sondu, že na stihatelnost Přestupku §, 312 tr. zák. má vliv okolnost, 
že cMalovaný při hlavním přelíčení mlčky svolil, aby i ohledně tohoto 
přestupku hlavní líčení bylo provedeno, nebot na promlčení jest povždy 
bráti zřetel z moci úřední. Názoru však, že i ohled1lě přestupku dle I§, 430 
tr. zák. byl zákonpoTušen, poněvadž proti trestnímu příkazu byly obža
lovaným dne 21. června 1921 pOdány námitky, čímž trestní příkaz po-
zbYl platnosti a uvedeným dnem počala prý běžeti i pro přestupek dle 
§ 430 tr. zák. na.vá lhůta promlčecí li nastal stav tako'vý, jaký byl pIi
voděn podáním trestního oznámení, totiž llUtuoSt, pOdniknouti Pf{>ti obvi
něnému vyšetřovací úkony, těch že však v tomto případě nebYle', pročež 

počala nová třímčsÍčnÍ lhůta promlčeCÍ dnem ?1. červ~a a vko~čil~ dnen; 
21. září 1921. t. j. ještě dříve, než před nařízemm hlavmho prehcenr, ktere 
se stalo dne 26. října 1921, nejvyšší soud nesdílí. Podle § 531 tr., zák. pře: 
rušuje se promlčení každ~''TD úkonem tuzemského soudu trestmho, ktery 
směřuJe- protL vinnikovi __ jako' takovému. Promlčení bylo tudíž přer~~en~ 
vydáním shora zmíněného trestního příkazu. Nejvyšší soud ~oloz!l Sl 
především otázku, jaký význam má podání námitek obvinčnym protI 
trestnímu pIíkazu. § 462 tr. ř. stanoví, že, podá-li obviněný proti tres,t
nímu pří-kazu námitky, nastává řízení řádné. Zákon nestanoví tedy,_ že 
podáním námitek se trestní příkaz zcela ničí, nýbrž pouze, že se zru1Š"uie 

• jeho ob,sah,' pozůsiávajíd v odsoll'zení obvinčnéhn a výměře trestu;' stÍ'
hací soudní úkon sám o s.obě, jímž beze SPOTU jest vydání trestního pří
kazu, se neod-str:aňuje, nemůže býti úkon:em, vycházejícím se strany obvi
něného, shlazen. Nenastává proto podáním námitek pr,oti trestnímu pří
kazu stav takovy, jaký byl přivoděn tre'Sotním oznámením, vydání trest
ného příkazu, třeba hmotný obsah jeho námitkami byl zbaven ])Iatnosti, 
nepozbývá V}TZnamU jako formální akt s,tíhací a proto přerušení, pro
mlčení, nastalé tímto soudním úk'onem, ."amířeným prott vinníkovi jako 
takovému, trVá dále. Druhá otázka, kterou nutno vyšetřiU, je ta, kdy po 
na5talóm ,přetržení· promlčení může započíti běh nová doha prom!čecí. 
Na otázkuluto odpovídá' jasněplatny trestní zákon v §§ 227 a 531 tr. zák. 
v ten rozmll, že se promlčecí doba v případě, kdy pachate'L byl: již pro 
trestný či~t ve vyšetřování, počjtá od doby rozsudku, jímž byl právo~ 
platně osvobozen, kteréžto ustanovení platí obdobně vzh~edem na platný 
tws,tnUáď také v případě zastavení trestního řízení dle 9 90 a 109 tf'. r. 
Z toho plyne, že, jakmile nastalo, přerušení pnomlčení sloudMm stilJa-cím 
úkonem, nové promlčení nepočíná běžeti od tohoto soudního, stihacího 
úkonu, nýbrž teprve od toho okamžiku, kdy 'soudní stíhání bylo uk?n
čeno právoplatným sproštěním obviněnéhO! neho zastavením tre;tllfho 
řízení, že tedy promlčení, nastalo,-li již joho přerušení, nemůže opet po
Číti za trvání trestního řízení a že zahájené 'Souclni stíhání podrlžuje SIVOU 

působnos,t dále,až do jeho skončení. Tak zvané staveni promlčení je plat
nému právu trestnímu neznámo. Výjimknčiní ovšem ustano,vení §§ 27 
a40 zákona o ťisku, dle kteréb(}žto zákonného ustanovení se promlčují 
delikty, spáchané obsahem ti'sl<oplsů, a přestupek zanedbání povinné 
péče také, když v zahájeném řízení nebylo po 6 měsíců pnkračováno, při 
čemž promlčení poČÍná tu běže!.i od p.o·sledniho úkonu soudního' v řízení 
předsevzatého. Než ustanovení to,to jest pozdější, výjimečné, platí jen pro 
delikty, právě -uvedené, a nelze je vztahovati na trestné činy druhu 
iiného. S hlediska těchto právních úvah- promlčení přestupku dle § 430 
ir. zák. bylo přerušeno vydáním trestního přÍ'kazu a nová promlčeeí doba 
vůbec nepočala běžeti - jest uznati názor o,bou stolic, že ohledně' tohota. 
přestupku promlčení nenastalo, za sp,iá-vn'Ý" a nelze mluviti v tomto směru 
o p·orušenÍ zákona. 

Čís. 1041. 

RozsudeK jest vždy p(<Ylilásití ve. veřejném rOku. Do rozsudku, jenž 
nebYl takto prohlášen, . nelze podati odvoláni. Stalo-Ji se přece tak, jest 
řízení, jež bylo o něm zavedeno, zmatečným .. 

(R,ozh. ze dne 9. prosince 1922, Kr II 645/22.), 
36' 
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564 

Ne j v y Š 'Š í s O II d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení o zma
teční stížnosti vznesené generální prnkuraturou na záštitu zákona právem: 
Po,s,tupem ckresního soudu v Uh. tlradišti, jímž byl rozsudek ze dne 12. 
listopadu 1921, doručen stranám písemně, aniž byl veřejně prohlášen, pOc 
rušen byl zákon v ustanovenr§"?3T;?6b,458-fi:

u

ř. a rozsudkem krajské_ 
ho jako odvolacího soudu v Uh. tlradišti ze dne 4. května 1922,po-rušen. 
byl zákon v ustanovení§ 466 tr. ř. Tento mzsudek se zrušuje a okresnímu 
soudu v Uhe[S,kem liradišti ,e ukládá, by po zákonu dále jednaL 

Důvody: " 

V tres.tní věci proti LambertUl J-ovi a spol. pro· ·přestupek proti bez
pečnosti cti konalo se u okresního soudu v Uh. liradišti po,slední hlavní 
přelíčení dne 12. listopadu 1921 a po skončení prův,odního. Hzení proh'lásil 
soudce, že r·ozsudek bude vynesen později, nebo-li, jak je pr-otokalováno: 
"že se vzhleaem kdúležitostL případu vyhražuje rozsudek pís,emmému vy
hotovení.« Po té však již soudce veřejného sezení ku prohlášení rozsudku 
nenařídil, nýbrž písemný rozsudek doručil státnímu zastupitelství dne 9. 
ledna 1922 a abžalovaným dne 10. ledna 1922. Proti tomuto rozs'udku 
provedlo státní zastupitds,tví dne 10. ledna 1922 odvolání a navrhlo v prvé 
řadě zrušení rozsudku toho jako zmatečného-, a odkázání věci ku pro
jednání jinému soudci. Soud odvolací ro·zsudkem ze dne 4. května 1922 
tomuto dovolání vyhověl, napdený rozsudek zrušil a přikázal věc okreSe 
nlmu soudu v Napajedlích ku novému pr-ojednání a rozhodnuti v podsta
tě z toho důvodu, .že veřejnost hla vniho přelíčení dle ustanovení § 228 
tr. ř. a V'efejné vyhlášení rozsudku dle § 231 tr. ř. nebyly zachovány, 
Uvedený postup okre'llího ',oudu, jenž rozsudku neprohlásil při veřejné", 
roku, nýbrž stranám jej doručil jen písemně,. porušuje zákon 'cr ~stano
\VenÍ §;§ 231, 268, 458 tr. ř., dle nichž pro každý trestný rozsudek jest ne
zbytnou podmín!kou, by především byl veřejně pr-ohlášen. bUzení bylo tedy 
u okresního sOUldn v U.herském Hradišti neúplné, ježto se mu nedostá
vá zákonného zabončení veřejným prohlášením rozsudku. Leč také roz· 
,sudek odvolacího wudu, jenž zrušil rozsudek prvé stolice, neodpovídá 
zákonu, neboť právní prostředek odvol-ání proti rozsudku okresního s,ouďu 
předpokládá dle § 458, 463 tr. ř. řádně prohlášený rozsudek, jeho·ž tu však 
vubec nebylo a proto jest veškeré hzení od vydání písemného rozsudku 
až do nařízení odvo1acího roku a vyhlášení rozsudku odvolacího soudu 
zmatečným, neboť dle § 466 tr. ř. lze podati odvolání po.Iize proti p r o
h I á š e ti é m u rozsudku, nikoliv tedy proti rozsudku, jenž bez prohlá
šení byl s:tranám jen p]s;emně dOfučen. 

Čís. 1042. 

Předražovállí (zákon ze dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n.)". 
Pod skutkovoll podstatu řetězového obchodu nelze podřaditi jednání 

při němž dle okolností připadu byla vyloučena způsobilost, stnpňovati ce
ny, nebo zdržovati přechod předmětu potřeby na spotřebitele. 

(Rozh. ze dne ll. pfŮ'sin'ce 1922, Kr II 740/21.) 

000 

Ne j v y Š š I s o II d jako 'soud zrušovacÍ vyhověl po ústním ,,~íčení zn:a,
teční stf-žnosti o-bžalcvaného do rozsudku lichevního. soudu ... pn zemske:m 
trestním soudě v Brně z~ dne 15. července 1921, jímž byl stězovateluznan 
vinným přečinem řetězového obchodu dle § II čís. 4 záko~a ze ~ dne ly. 
října 1919, či's. 568- sb. z. a 11.) zrušil napad,ený r-oz'sudek a vrabl vec prve
mu soudu, by ji znovu· projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížno"ti obžalovaného, dovolávající se zmatku dle· § 281 čís. 
9 a) tr. ř. nelze upří'ti oprávněnosti. Jisto lest sice, že obchod, jak zji~těn 

• jest v d!lv-cídech rozsudku, fo r m á I ni ě jeví se ,býti obchodem řetez?
vým. Než roz,sudek, jakkoli zj1štuje, že obžalovany prodaval sukna s vy
dělkem 20-25 Kč při 1 m, dospÍ'vá přece k z~věru,že prodej. d~l se .po~ 
cenml s k uteč n o u. Vysvětlení této· nápadne okolnosŤl podav a do jlste 
J11Íry ovšem zcela nejasný ohrat dúvoďů, ~e ob~al'Ov~ný »ani ~ro~uceH~ 
tem neby-I, ani solidním obchodnlkem a ~kry~al Jak puvod, tak I· naku·pm 
cenu zbo.Ží, věda, že šlO' o obchod nereellllk<. Tlmto o?rat;r;' pou~~zuje, ro;:: 

dek patrně na nkol'l1!ost, Zb spi:sú na iev'o vychazeJlcl a 1$-Ť1znosh tez 
su , , k d· t~· t vytknutou, že šlo o. látky Janem K-cm v tovar~e ~I Ta e.ne a s,ez-ov,a e-
lem přímo od něho kou]Jené. Záboli ovšem v § ,d ~,s. 4 hchev11lho za~o
na pro formu pletich, spadající. pod pojem. řetě"ovelro o?cho~u, ne".yza
duje zvláštního průkazu o zPlIsobilosti, stupnov~tI ceny pre.d,,:et~ potre~y, 
usuzuje na 1Jiliiž z povahy o,bchod'il. Z toho vS<1,k ne;:yplcv:va\ ~e~ .~y s!o 
skutečně o ř~~ový obchod, jakmile v jednotlivem pnpadc zmmcna zpu
sobilo!5-t byla přímo vyl·oučena. Tomu mÍlŽe býti tak právě pč: obchodech 
věcmi, jichž nabyto bylo trestným činem hluboko pod skutecn~u cenou, 
a i'ež i pod tou "enou dále byly prodávány. V l?řípa~ech takovyeh neh;e 
odvoz·ovati trestnou povahu obchodl! dle lichevmho ::oakona ~am z toho, z.~ 
pachatel, nejsa obchodníkem, vsunul. se n~povolane ,do pre,chodtU. ZbOiZI 
z výroby do spotřeby, poněvadž s takovym VSU~'il·tlm, nem ~u, ne spo
jeno též zdržov~n[ přechodu zboží do sPoltreby a t,m zasobo"Vam ob>;va
tehtva předmětem potřeby. I řádnou cestou bylo by se do,talo zbozl do 
,potřeby od výrobce teprvl'rostředn1ctvím grc,isty a detailisty, což by 
vývala p·o p·řípadě delší cesta. nežli jabo'il dostalo se s?.otře~ltelstvu ~bo~! 
nabytého tre"tným činem. O,·'šem dovowje v tomto pnpade rozsudek t~z 
věd 01m í stěžovatelovo, že zvýšení' ceny mů"že zde nas,tuť!, ze ~kutec
nosU že pTQ-da! zboží židům v kavárně, () nichž mohl předpokládah.a za
jisté 'i předpokládal, že tito zboží pro sebe n~~otřeb~jí a že ho s~ ziske~ 
dále prodají. Avšak i tito nakupitelé mohli bYh spotreblteh, zejmena uva
ží-U se, že šlO' o -Ploměrně malé mn:ožstvÍi ZbOŽÍi 00 m) na několikrát~ pľo~
dávané A pouhý předpoklad stěžovat~IÍIv, neshodoval-li se se ,skutecnostl, 
001. ro;sudek ni·jak nezjištuje. nemůže .. naluaditi ještě 0~bjekt2vní podmínk~ 
trestnosti. Jest proto rozsudek, vY11.esenÝ v tomto pnpade na podklade 
nepostačitel'nýcl! skutkových zjištění, právně pochybeným. 

Č!s. 1043. 

Nepodléhal.Ii . obviněný v době, kdy obnova zastave~elto řizení tre~!
ního mohla přijíti v úvahu, již vojensl,é trestní pravomOCI, rozhodne o Prl
pustnosti obnovy občanskýtrestni sond. 

<Rozh. ze dne 12. prosince 1922, N I 120/22). 
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Ne j v y Š š í voj e 11 S k i r s o II d zaslal Nejvyššímu jako zrušovaCÍmu 
soudu trestní 'spisy pr'oti Karlu W -ov-i zavda všf podnět k zápornému 
~:pO'f,U o přís.Ju,šnost,,, mezi votenski7m prokurátorem a státním zástupcem 
v Praze ve smyslu S, 39 v. tr. ř. a čl. VIII. nov. k prozkonmání, se žádostí 
o ~,dělení n~ZO~_ll~ '5· tímt9-:přípi:~1]l~ __ Ernli_KarllL~N-:o-'Ovi, tehdy pr-1' 00-

ru~lk"; '! za!oze, bylo vOJen~ok~m prokurátorem 6. srpna 1~19 zavedeno 
tr.estm nzem pro dehkty dle :s 002 a 504;b v. tr. z., kteréžto trestní řízení 
vsa:!e bJ::lo u dWlsuího soudu dne 23. února 1920 ve ,,,,,yslu § 239/3 prá
voplatne zastaveno, když byl vOjenský prokurátor due 23. února 1920 
pr~ nedostate~ důkazů od dalšího stihání upustil. Dne 15. listopadu 1920 
dosly k dlVISmil1U s'O'udu v Praze od M. N. O. spisy o disciplinárním řízení 
pr~tl Karlu"::~ovi, dle kterých byla Karlu W-o.\\l dú,tojnlcká hodnost 
odnata, proto ze podvodným způsobem se vydával ~dům a představe
~ýn: za ",~~dH('~ ~ ijinakSTll ,způsobem o sivé osobéklamné a nepravdivé 
udaje ";elll'11. DIVlsui soud postoupil. spisy dne 17. října 1921 vojenskému 
~;ok~ratorovl v Pl~aze k uvážení, zda není dÚVQďů k obnove trestníh'o ' 
nzem ve smyslu § 402 v. tr. ř., načež bylo dotazem vOjenského l'rokurá- . 
tma u příslušného pInku zjištěno, že W. byl dnem 6. května 1921' sou
č8!sně se zbavením dústojnické hodnosti proP,uštčn a zařazen iako pěšák 
d~ neaktivity. Ljistiv toto, postoupil vcjenský prokurátor spisy státnímu 
zastup Cl v P;;aze.,dle § 6, 139 a 402 poslední odstavec v. tr. ř. s poukazem 
na SVOl] nepnslusnost k opatřeni dle § 402 v. tr. ř., když obviněný W. ode 
dne 6. května 1921 pro obecné činy trestné za přewpokladú § 16 v. tr. ř. 
nep,~~léhá ji'ž voj. tmstní pra vcm"'ci. Státní zástupce vrátil však spisy 
10. [jma 1922 vOjenskému prokurátoru jakožto úřadu Ve smyslu I~ 51 od
stavec třeH tr. ř. (§ 16 v. tr. ř.l věcněpřís,lušnému, ježtO' prý tento~ zahájiv 
na základě discipllnárních spisů šetření ku zjištění podmínek pro ~ovoJení 
obuovy trestního řízení, pustil se do jednání ve věci samé. Tím prý se 
s~~1 d!e § 16 v. tr. ř. úřadem věcuě phslušným ,a nemúže prý tuto wc,u 
pnslusnost zru)šHi prohlášenÍ'm, že ji, nemíní uznati a že šetřenÍI konal jen 
ku zjištění E.?dmínek pří,lušnostLVojenský prokurátor předtožil po té 
SPISY neJVYSSlillU vOJensl('ému soudu k rozhndnutí. Po názoru vojenského 
nejvyššího soudu je stanovisko vojenského prnkuráto'ra slJrávné: Otázku 
~~eré soudy, jsou příslušny k obnovení trestního řízení v příipadě '§ 402 
ClE!, ] v. tr. r., zda vOjenské, či civilní, řešiti dlužno ve smyslu téhož' §, po
sledníodstavec dle trestních řádů, pro ony ,soudy platných. Rozsah vo
jens-ké :'oudní pravom,oci je 'upraven ustanoveními ,§;§ II až 17 v. tL ř. Smě
rodatny v tomto případě § 16 v. tr. ř. vyjímá z p'říslušnosti voienské 
trestní pravomoei osoby, které, spáchavše nbecně tres'hlý čin v "dobč své 
podří'zenos,ti vojenské trestní pravomoci, z tohoto poručru podřízenosti 
~?jenskt~. trestním zákonům vystcupily dříve, než'li přfslušné vOjenské 
ur~dy uClmly opatření směřující ku přÍ;pravě nebo ku zahájení (znovuza
háJení) trestního' ří'zení. Výncsem M. N; 0, ze dne 26. dubna 1921 bylo 
po~:,rzeno ~snesení ze dne 22. prosince 1920, jímž navrženo bylo, by po
ruclku v zaloze Karlu W-ovi byla důstojn;cká hodnost cdňata a by byl 
t§~ž zároveň Jako pěšák zařazen: Podle hlášení; di-visní nemocnice ze dne 
25, září 1922 byl W. dne 6. května 1921 proplJŠlěn do, ncaktivity, i je"t 
l,espomo, že se tímto dnem ukončit poměr, na kterém se zakládala vo
j,e"nská sc:udní p:~~omoc. Po:něvadž však až do tohoto. dne voknský"mi 
urady nebyla uemena opatřenÍI vztahující ~~.e na přípravu, zaháieni neb 
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obnOVl: trestnllio řízení proti \N-ovi, dne 23. únor~ 1~20 právoplatn~ 
zastaveného, přestala vojenská soudní pravom?c pr?tl nemu, pro- 'Úhe~~e 
trestné činy. Námitka státníh'o 7:á,stnpce, že VOJensky proknrator, .za~aJl"~ 
šetření, uznal skutkem svo~ přísl?šnost ~ v v~~lsledk.u to~o protlj}ravne 
~,vou příslušnost o'dm-Há, není po nazoru ne)vysslilo vOJellskeho soudu u~r
;itelna již vzhledem k ]lředpisu § 139 odstevec prvý v. tr. ř., dle kteréhO 
dlužno i za vj.,-šť li-ování tre'stní věc ji-nam postoupiti, jakmile nepříslušnost 
vyšetřUjÍcího soudu před podáním obžaloby se zjistila. Byl~roto vojen
skÝ prokurátor již ve smyslu tohoto '§ a kromě tého též dle ~ 25 v. tr. ř. 
povinen svou nepříslušnos,t ku pokračování (Z_10'-', uzahájení) trestního ři

-Zení uplatniti. 
N ei vy š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ odpověděl k dotazu, že sdílí 

názor n2jvyš1š'ího 'v'ojenského !s,ouďu, aby v záporném sporu o pfíslušnost 
mezi státnírr ;~astL!Jitelstvím v Praze a vojenským p,rokurátorem v Praze v trest-ní věCÍ proti 'l(:arlu W,-ovi pro zločin podvodu uznána by1a pří-:
slušnost občanských trestních úřadů (soudŮ), nebo! při řešení sporné 
otázky směmdatl10u iest jedilllč. okolnost, že v čase, kdy obnova zasta
veného trestního ří'zení vúbec v úvahu přijíti mohla, totiž v říjnu 1921, 
obviněný více nekonal činné vOjensl,é služby a nepodléhal vojenské trestní 
pravomoci, jež zanikla ukcnčením jeho činné služby dnem 6. května 1921. 
Proto, jest příslušným k rozhoclmr!Í O obnově (o pokračování v tre'St
ním řízení') po rozumu §§ 386 a 16 v. tr. ř. civiluí tr,estní soud ll. důsledkem 
toho nemobou šetření, absolutně nepříslušného vojenského prokurátora 
příslušnost vojenských (restnjch úřaďů za!o'žitl a o nějakém předstiženi 
ve smys!u§...51 oďstavec třetí tr. ř., jež by ienpři posuzování místní, 
nikoliv však ~cné ořislušuo·sti význam míti moh'1o, nelze mluviti a tento 
názor ~tátnÍ'h-o zast~pitdstvi jest právně 'pochybenÝ,m. Zároveň vyslovuje 
se úsudek, že se- zřetelem k tomu, že n,ejd-e o obnovU! trestního říze-n:Í ve 
vlastním' slova smyslu, n'-~Tbrž pouze o pokračováníl v řízenf, zastave'ném 
j;iž před podáním obžaloby, a že toto pokračování dte § 402 v. tr. fo na 
f-ormelní př-e'dp~sIY obnovy vázáno není, nemá místa ustanovení §, 393 
odstavec čtvrtý v. tr. ř. a že není zapotřebí, aby nejvyššf vOjenský soud 
učinU výrok o přípustnosti obnovy ve smyslu ]losledního odstavce § 393 
v. tr. ř. a že o obnově rozhodne civilní trestn'í' soud jedině podle před
pisu § 352 tr. ř. 

Čís. 1044. 

Podmín\lčný odklad výkonu trestu (zákDn ze dne 17. flina 1919. 'Čis, 562 
sb. z. a n.). ' . 

Lze VYSIDViti pDvinnost k náhradě dle sil pouze Dné ŠkDdy, již způsobil 
ten který obžalovaný trestným činem. prO' nějž byl DdsDuzen. 

'~Rozh. ze dne 14. prosince 1922, Kr II 818/21.) 

N e j v y Š š í s Ol II d jako- soud zru'lš'ovací vyhnvěl pó ústním líčení 
:zrnatečn'! s tížnosti obžalované Aďolfíny T -ové do roz,sudku krajského 
s,oudu v Uherském Hradišti ze dne 20. září 1921, pokud jím stěžovatelka 
l1znána byla vinnou zločinem krádeže dle. §i§ 171, 173, 174 II. c) tr.zák. 
a zločinempodí1nictví na krádeži dle '§§ 185 a), b) tr. zák. v tom Slr'trU, 
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že- ZY,ušil napadený I10zsudek ve výr,oku, k-ter~'m 'Podmínečné ndsnuze' -'. 
obtal'o;,anG AdolHny T-ové bylo ve' smyslu § 4 zákona ze' dne 17, říjnn~ 
1919, CIS, 562 sb. z. a n., u'činěno, závislÝm na podmínce že nahrad' 
Oerso;ru O-ovi do jednoho rokll! utrpěnou škodw 1805 K ruk~u "polečno~ 
a nedllnoQU' se, sPolu?bžalovanými, a zrušiv současně dle § 290 tr. ř. t' ž 
rozsudek tal:E v~1ttr~":-,htmn;itovafI(j-lJoámljjceOhied,,ě c;bžalova~é 
Apny M:ove a ?bzalovane Ludmily V-ové, uznal právem, že se všem 
tre;" ob,zalovanym ve smyslu § 4 uvedeného zákona ukládá, by pOdle 
svyeh SI,I nah;adJly Oersonu O-ov; do jedno[1O roku'škodu: 1. rukou spo
~e,cnou a nedllnou: a) všechny tři č;\stkou 1385 K, b) T-ová a M-ov' 
castkoll! 255 K, c) T,-ová a V-ová částkou 30 K, d) M-ová a V-ová ~ástko~ 
90 K. 2. V-ová samotna částkou 45 K. 

Důvody: 

Dle §, 4zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562 s,b. z. a n., lze podmínečně 
od:oQuzeném~ uložiti mimo jiné, by podle svých sil nahradil škodu, kterou 
zPuSO'~II. ~ uvahu přichází zřejmě pnuze škoda, kterou ten 'který obža
lova~y ZPIl!SO?iJ trestným činem, jímž dotyčným rozsudkem byl uznán 
vm_nym. Ne,seJde naprnti tomu na tom, v jaké formě trestného činoU se 
obzalovaný v tom kterém směru provinil. NebylO' tudJ.ž ani v tomto pří
paděprávní záyady proti tomu, bý jednotlivým obžalovaným nebylo ulo
ženo n!ahrad:lti rukou společnou a nedflnou také škodu, způsobenou oněmi 
tres,tnýníí činy, které rozsudkem podřaděny byly ohledně nich skutkové 
pod~t~tě, ;poluv,rn'y n~ kr<Í'deži ve smys>Ju § 5 tr. zák., p.okud se týče 
P?dltmcťv~ na mdle §" 185, 186 a), b) tr. zák. S tohoto jediného správ
neho hIedlska bylo lze uložiti obžalovaným. aby rukou společnou a "e
dílnou nahradily škodil. zpihsobenou kráde'ží, uve'denou pod I. 1) roz sud
kového nálezu ve' vÝši 1385 'K:, v'šechny tři, §kodu způsobenou krádeží 
8Y, kg másla v o'bnose 255 K, obžalované T-ová a M-ová, tvarohu v částce 
30 K, T·ová ,a M.ová, plachty v o'bnos'l] 90 K, M-ová a V-ová mčníku 
a stříbrné lží'ce ve výši 45 K pakobžalovan'Ó V -ová samO'tna. Překročil 
tudíž nalézací soud tím, že uložil všem nbžalovaným jako podmínku aby 
nahradily rukou spoLečnou a nedi1nou veškem škodu, způsobenou z' části 
pouze iednotl1výml z nich, celkem 18()5 K, trestní pravomoc pn výměře 
trestu, i bylO' zmateční stížnolS,ti'ohžalované Adolfiny T., pokud doty,č-' 
nému výroku, rozsudkovému vytýká zmatečnost dle č. II § 281 tr. ř., 
vyhověti a vyrok ten zrušiti a to nejen ohledně stěžovate'lky, nýbrž dle 
§ 290 tr. ř. i v pří'čině ostatních dvou 'o'bžalovaných a uznati záro,veň ve 
věci samé, jak shora uvedeno. V témž výroku rozsudkovém se neuvádí, 
že se O'bžalovaným ukládá, aby škodu nahradily »podle svých si'k, jak 
ustanoveno je v § 4 zákona: o podmínečném O'dsouzení. Vadu, kterou také 
v tomto opomenutí slrledává zma:teční stížnost, i z,de spatřovati dlli'žUO 
vzhledem na jasné znění § 4 zákona ze dne 17. října 1919, Č. 562 sb. z. a n. 
a dlužno tedy podle to-hoto ustanovení dotyčný výrok doplniti a vyslo
viti. že bylo povi\mo'stl obžalovaných, nahraditi zp'ůs'o'henou škOdu pou'Ze 
podle svých sil. . 

Čis. 1045. 

Zákon o maření <:xekuce ze dne 25. května 1888, čís. 78 ř. zák. 
LhostejnO, z<hl věřitelem. jest osnba lysiCká či právnická II zda vč-

řltemv nárok lest nárokem věcným, či obligačním. Není třeba, by exe. 
kuc3 byla jíž v běhu, stačí, hrozí-Ii a dlužník o tom ví. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1922. Kr II 132/22.) 

N e i v y š š í S'O U d jako snud zruŠ'ovad zavrhl po ústním líčení zrna· 
teční stížuost obž'alovaného do rozsudku kraj.ského soudu v Novém Jičíně 
ze dne 30. listopadu 1921, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem § 1 
zákona ze dne 25. května 1888, čís. 78 ř. zák. 

• Důvody: 

Zmateční stí'žnost obžalovaného dovnzuje dle čÍs. JO § 281 tr. ř., že 
tu -není ani' hrozící exekll'ce, ani véřitele, dále že způs'obená škůda ne'činí 
více než 100 K a že proto stěžnvatel nemohl býti odsouzen pro přečin, 
nýbrž p,ouze pro přestupek. Než vývody jsou pochybeny. Věřitelem ve 
!Smyslu zákona o maření exekuce jest, komu příslu'šíl vůči·; jiné osobě, dluž
níkovi, pohledávka, která může býti vymáhána ze jměni dlužníkova. 
Zákon nerozeznává ani, zda věWelem jest oso,ba fysická či osoba práv
nická (§i§ 26, 27 obč. záLl, zejména stát, ani. zda jsou předmětem pohl<>
dávky p,eníze či ji'né věci. Zákonl!lé .ochrany proti rejdům, kterými nucené 
vymáhání nároku může býti bezprávně zmařeno nebo, s,těižoQváuo, jest 
zapoHeb! jak, tomu, tak i onomu věřiteli bez ohledu, zda nárok jeho je 
povahy obligační či povahy věcné. Zá1<on nepožaduje dále, by exekuce 
byla již v běhu; stačí, že exekuce hrozila; exekuce hrozí, je-U objektivně 
dáno nehezpečí~e bud~ zaveidena, a ví-Ii dlužník o tomto nebezpečí. 
Ustanovení § l\!'ládního, nařízení' ze dne 11. června 1920, čís. 390 sb. 
z. ano zabavilo veškerý oves ve prospěoh státu. Zemědělec mohl sice 
oves vlastni skli'zně, pokud mu zbyl po dodávce uloženého kontingeotu, 
skrmiti (§ 3 vl:>dní'ho naříze'ní ze dne 15. července 1920, čís. 481 sb. Z. 
a n.). Zcizení jeho zemědělcem iiným osobám než obllnímu ůstavu, jakož 
i nabýváni ho jinými úscJJami' než' tímto ústavem bylo' zapověděno ~§ 16 
čís. 1, § 17 čís. 1 prvuvedeného nařízenO. Dle §, 22 téhož nařízení mťrze 
pnlitický úřad okre:suí, ukládaje tresty podle §§ 16 a 17, v nálezll' vyslo
viti, že předměty, na něž trestný čin se vztahuje, propadají ve prospěch 
státu, a okresníobDn:i úřady mohnu ku zajištění propadlých 'předmětů 
učiniti potřebná opatř,enÍ' zaji!šfovací; pr,opadnutí mMe dle §. 24 p'f'Omi
nauti jedině mini'sterstvo pro zásobování fiďu a to pouze v příipadě, hod" 
ném zvláštního zřetele. Oves, o který jde 'í3 q), byl Josefem V-em a jinými 
sedláky bezprávně prodán stěžovate'li a tento nabyl hu bezprávně a 
úmyslně. Protťzáko'nuým tímto činem vznik! nárok lta bezplatné vydání 
ovsa oMalovaným jako< dlužníkem, tedy pohledávka, kterámol1la a měla 
býti ve pms,pěch věřitele-státu realisována z jmění dlužníka,-stěžovatele, 
a to nál,ezem dle § 22 vládního nařízení čís. 390/20 a poHlickouexekucí, 
vedenou na základě tohoto nálezu dle ds",řského nařízenI ze dne 20. dubna 
1854, čis. 96 ř. z. Ku zaji'štěnLvýsledku této'exekuce byl 'Oves výkupním 
komisařem okresního obilního, úřadu, svědkem CyrHlem V -em, zabaven 
a poukázán do uschování obecního úřadu. Zabavení by!IQ tedy přípravou 
ex.ekuce, kte'rá takto již hrozila. Že hmzí, bylo stěžovate'li známo, ježto 
dle zj;'štění nalézacího' soudu věděl, že oves byl právoplatně zabaven. 
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Škoda, ILO 'Á převyšujicí, 1:;odává se pal\: ne,s.::;úrně z přejímací ceny 
ovsa, která dle § 1 vládního nařízeni ze dne' 25, června 1920, čís., 404 
sb. z. a n., činila 130 K za 100 kg, a z toho, že propadnutí stane se bez 
náhradY onomu, kterÝ bezplatně obilím nakládal. Právem proto na1ézací 
soud shledal, jezlo ostaTni'-p'r'cdp-Gk1ady§~1~zmíněnéha zákona jsou zji' 
štěny a nepo.pře-ny, v činnosti' ·stěžovatelově skutko-vOll pods,tatu pfečinu, 
jímž stěžovate1 byl uznán vinn~~m. . 

Čís, 1046, 

Předražováni «zákon ze dne 17. října 1919, čis. 568 sb. z. a n.). 
Přeplácení cen I(§ 9) může se dopustiti i sadař, jenž vydraŽUje sad. 

Není třeba, by přepláceč docílil zisku. 
O přestupku dle § 11 nařízení ze dne 3. záři 1<)20, čís, 5~. z. a n" 

rozhoduje nyní. politický uřad prvé stolice. 

(Rozh. ze dne 15. pmsince 1922, Kr I 1314j21.) 

Ne j v Y š š í s o u d jako soud zrušovad vyhověl POl ústním líčení 
zmateční stížnosti státníh,Q zastupitelství dO' rozsudku lichevního soudu 
při krajském soudě v Mladé Boleslavi ze dne 1.6. listopadu 1921, jímž byl 
obžal,Qvaný Jan li. podle I§ 259 Čí,s,. 3 tr. ř. SPrD'štěn z obžaloby prCI přečin 
podle § 9 zákona ze dne 17. října 1919, čiís. 568 sh. z. a n. a stíhání pro 
přestupek § 11 nařízení ze dne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n., vyhra
zeno politickému úřadu prvé stollce potud, že zrušil napadený rozsudek 
ve výroku, jímž hyl obžalovaný sproštěn z obžalohy pro· přečin dle § 9 
zákona o lichvě, a vrátH věc prvému soudu, by j.j v tomto směru znovu' 
projedmd a rozhodl; zavrhl však zmateční stíznost, pok1.ld' napadla roz
sudečný výrok, že ke ,sti'hání přestupku dle § 11 nařízení ze dnle 3. září 
1920, čís. 516 sb. z. a n. příslušným jest politický úřáď p-rvé stoHce. 

Důvody: 

Na sadaře Jana li·a byla podána obžaloba, že, byv již jednou· pro pře' 
dražavání právoplatně odsouzen, při nákupu tře'šní v obecním sadě, tudíz 
předmětu potřeby, jejž dále hodlal zciziti, přeplácel c.euu obvyklou a pro
datelem s,tanovenou a dopustil se tak přečinu dle §, 9 úkona o, lichvě. 
Nalézací souď spr'ostll obžalovaného z ohžalohy. Po· skutkové stránlce 
vzal za zjištěno, že due 12. června 1921 konala se v obci li. dražba třešní, 
jichž majitelkou jest místní obec li., že vyv.olací cena stanovena byla 
obecním vý'bor,em na 1600 K, že' však nejvyšší podání do,sáhlo výše 
5140 K a že toto poďáníučinil obžalo'vaný Jan li. K o duvodnění sprošlu
jícíno výroku uvedl soud, že nenabyl přesvědčení, že 'Obžalovaný jednal 
v úmyslu zištném, hledě využitkovati- poměrů poválečných, zvláště když 
prý učinil p.odání ve veřejné dražbě, která zákonem jest povolena a 
v tomto případě byla veřejně vyhlášena a řízena obecním raďním. Kr,omě 
toho prodával prý oMalovaný ranné třešně pO' 3 K až 3 K: 50 h, kdežto 
pozdější, třešně po 1 K 50 h za 1 kg. Zmateční stížnostidátního zastupi
telslví napadající sprO'šlujlcí výrok důvody čí". 5 a 9 a) §281 tr. ř. l1·elze 
upříti oprávněnÍ. Proti poukazu nalézaeíh'O soudu na dražbu jako,žto zá-
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kanem dave·lené právní zařízení dlužno poukázati na platné dosud na
řízení ze dne 18. bře'zDa 1918, čís. 94 ř. zák., kterým dražba předmětů 
potřeby až na v:\rjimky, v nařízenÍ' tom stanovené, byla až na další za
kázána. Než i z tohoto nařízení možno sC'11diti, že ve.řejná dražba jako 
právní zařfzení, v "podstatě -nu lJřeplácenÍ založené, nebyla zásadně ~á~ 
konem zakázána. Nelze proto užíti právního us,tarrovení § 9 »přeplacl 
prodavačem požadovanou cenu«, Rovněž nelze v tomto případě užíti 
druhého- u.stanovenr § 9 (»úře'dně Ista'Dovenou cenu«), poněvadž obchod 
ovocem byl v době činu vzhledem ku vládnímu nařízení ze dne 21. dubna 
1921, čís. 169 sb. z. a n., uvolněn a pro rok 1921 nehyla stanovena pro 
třešně úřední cena. Za to však lze užíti ustanovení třetího (cenu· až d'osud 
obvyklou). Za takovou lze již dle obecné mluvy považovah cenu, která 
byla pro dotyčný předmět potřeby přcd dobou '1ákupu na určitém místě 
po přiměřenou dc-bu skutečnč požadována a placena (viz rozhodnutí b~T
valého nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 8. srpna 1916, č. Kr III 103{16 
sb. čís. 4321). A tu je zvykem, že ovoce na strome draží se a prod;ivá 
lS,e z volné ruky již před dozr::1ním. Pro ceny vel velkém netřeba čekati, 
až úroda uzrá a cena v prodeii drohném se vytvoří. Je d'ocela možno, 
srovnáním s jinými dražbami, a zvláště s dal'eko kulantnějšími pf'o'deii 
z volné ruky obvyklou cenu pro sklizeň dotyčného roku, zde 1921, zjÍ
sti.ti, načež teprve pO' ziištění tét,o obvyklé ceny lze se 'vysloviti o t,Qm, 
dána-Li skutková pedstata § 9 zákona lichevního. Nalézací ,,",ucl měl tedy, 
poněvadž ani cena pnžadovaná ani' cena stanovená nepřichází v tomto 
přIpadě v úvahu, nejprve zjistiti dle zásad, "hora vytknutých, zdali obža
lovaný přeplácel cenu až dosud 'Obvyklou, aby pak na podkladě tomto 
mohl teprve řešitlotázku viny ve smyslu § 9 zákona c, lichvě. Poněvadž 
se tak nestalo, není t~rozatím skntkového po·dkladu, jehož je při správ' 
ném 'použití zákona zap-otřebí, ta1<že nemá zruŠ'ovad soud možnn~tl', rO'z
hodnouti ihned ve věci samé, nacpak je po rozumu § 288 čís. 3 tr. ř. nutno, 
rozsudek zrušili a vec v rozsahu zrušení vrátiti soudu prvé stolice k opět
nému projedn,ání a r·ozhodnutí. Zdůrazněno budiž však je'ště to,to: Dle 
doslovn § 9 zákona '" lichvě spočívá skutková podstata tohoto deliktu 
v tom, že pachatel při nákupu předmětu potřeby, jejž dále hodlá zciziti, 
přeplácí cenu úředně stanovenou. Dle toho je tmstný čin dokol,án již 
v .okamžiku nabídnutí nebo pos'kytnut{ přehnané ceny a nepři!cházi vzhle
dem k tomu s hlediska trlhoto místa zákona "úbec v úvahu oena, docí
lená pa'chatelem přl prodeji a zisk s ní snad do'sažený. Těžiště tohoto 
trestního ustanovení spočívá právě j.iž v drahém nákupu předmětu po
'třehy a nikoli v dalším jich prodeji. Text § 9 byl vokn s rozmyslem a 
důvodně';' mělyť ustanove'll!ím jet-io zasaženy b~Tti i ,ony za války vzniklé 
výstřelky hospodářského'. sobectví, jimiž s,e vybíjí snaha, nakupovati 
draho, nebo, které aspoň ned·baií přehnaných náklactú nabývacích, poně
vadž jsou p'rovázeny vědomím, že l zboží, draho nakoupené, najde' odbyt. 
§ 9 zakaznj,epmto již i takové jednání, které ještě před tím, nežli zboží 
přej.dc .~d výrobce neb obchcd,níka ke spotřebiteli, má púsohením ua tvo
řerti se ceny připraviti a zab"czpeč:ti :p,ozdější zdražení zbo,ží a Um po
zdejší úspěšné požadov8ni zjevné přemrštěné cenY. S jakým výsledkem 
prodej v lm" které1)1 případě pro přeplácejícího skončil, vynesl-li mu zisk 
či nikoli, ie ,se ,taroviska zákona nerozhoduo. Dle toho je pro přkíta· 
telnost iednání dle '§ 9· zákona o lichvě nerrzhodno, zač obžalovaný vY-
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draž,ené třešně prodával, zda zejména se ziskem přil11t:řeným, nen"jrni,ni~;{ 

či přemrštěným, poněvadž čin byl dokonán již poskytnutím 
ceny při dražbě. NečinHi' se skutkciVá podstata deliktu dle' § 9 zákona 
o lichvě v o'bjektivním směru odvislou od do,cílení zisku viIbec, nevYhle
dává se ani -v_ -subJ-ektiv:ním--s-m-ě-r-ll-Úrrl-l':f·l--u-z-iš-tH-é-no,---j-ak -nalézací 'SO'11tt-m'-~-" 
právem za to má. Stačí naopak úplně vědomi pachatele, že přeplácí' cenu, 
dosud obvyklou. V tomto ohledu bude zejména soudu uvážiti oko Inc st, 
11>a niž stížnost poukazuje, ~e o'bžalovaný žádal kcupěohtivé, by mu s'actli 
dopřáli a nepřihazovali, když už sady mají, kdežto on dosud žádného 
nemá, a další okolnost, obžalovaným doznanou, že byl k vydražení sadu 
nucen, aby 's" zjednal nějaký výdělek. Z toho, 00 řečeno, plyne, že nalé
zaci soud neposuzoval otázku subjektivního zavinění obžalovanéhl} se 
správného hlediska právního, důsledkem čehož jeho výrok nemůže obstáti. 
Otázlmu zda přepláceni dopusti1y se i ony osoby, které ve'dle obžalo
vanélro dražily" netře~a se v ;áínci t~hotc říz~ni zru~šo;,acího, ~d~ .~dn~ 
pouze o zavmenl obzal(}vaneho, oblratJ. Oduvodncne zmatecm s lznosil 
ohledně přečinu dTe § 9 zákona o lichvě bylo· proto vyhověti a uznati 
právem, jak shora uvedeno. Pckud čelí zmateční stížnost proti výroku, 
jímž vyhrazenI} bylo s,tihán'Í obžalovaného pro přestupek dle I§ 11 naří
zení vlády republiky Ceskoslavenské ze dne 3. září 1920, č. 516 sb .. z. a n., 
politickému úřadu prvé stolice, jest stížnost nyní již neodůvodněna. Obža-

. lovaný neměl k:romě živnostenského oprávnění jako sadař k ná]{upu 
třešní včervltu 1921 zvl'áštního povO'lení od· politického úřadu dle §. 10 
tohoto nařízení. Dle § 11 zmínen,éhonařízení, jehož porušení klade se 
obžalovanému rovněž za vinu, potrestán měl býti ten, kdo jedná proti 
ustano'vením §§ 4 9 ne'bo 10 dotčeného nařízení, nebo proti opatřením, 
podle nich vydanÝm, pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu, politickým 
úřadem. Ale dleustanorvení § 1 lit. b) nařízeni vlády republikY Ceska
slovenské ze dne 3. zán 1920, čís. 517 sb. z. a n .. při:kázámy byly k pravo
moci s,oudů Ikhevnlch též správní přestupky podle §§ 3, 11, 12, 14, 17 a 18 
naHzení vlády republikY Cekoslovenské ze dne 3. září 19~0, čís. 516 sb. 
z. a n. JežtO' nalézací soud vyřkl, že po nabytipravomoei rožsudku budau 
spisy postoupeny okresní po1'itické správě ku příslu'šnému vyřlzení pro 
přestupek dle ,§ 11 nařízeno čís. 516 "'b. z. a n. z roku 1920, po<ušil sice 
výrokem tímto zákon co dl} otázky, je.-Ii jednání, Odporující ustanovení 
zmíměného § 11 činem trestným, příslušejícím ku pravomo'Ci soudů, a byla 
zmateční stížnast v době vynesení rozsudku i pro,vedení zmateční stíž
nasti opadstatněna. Zmatečnosti této zde však nyní již neni, ježto zhOjena 
je tím že dle druhéhO' oclstavce § 2 n-ařízení vl'ády republiky Ceskoslo-· 
ve:nské ze dne 29. září 1922, čis. 287 sb. z. a n., jež stalo se účh\ným dnem 
vyhlášení t. j. dne 30. září 1922, postoupí Iichevní soudy v případech, kde 
řízení o ~l)'rávních přestupcích podle §,§: 3, 11, 12, 14, 17 a 18nařizení 
vlády repuhliky Ceskoslavenské ze dne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n., 
bÝlo před Iichevnímisoudy již zahájeno, spi'sy politickým úřadům prvé 
staHce k dalšímu řízení. Ježto se zde, jak vÝše uvedeno, O' takový případ 
jedná stala .se zmateen'Í stížnost státnmo zaSitupitelstrvi, pokud s hlediska. 
důvodu čís: 9 a) § 281 tr. ř. čelí prol> výroku' soudu nalézadho, jímž sti
hání obžalovaného pro pře,stupekdle § 11 nařízení ze dne 3. září 1920, 
čís. 516 sb. z. a m vyhrazeno bylo politickému úřadu prvé stolice, bez
důvodnou a bylo' ji proto· v tomto směru zavrhnouti. 
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Čís. 1047. 

Otázkv porotcům, N\OI!Í "adau, nebyla-Ii do hlavní otázky pojata ho; 
di"a kdy· prý byl trestný čin spáChán a ohledně niž hájil se obžalovany 
tím, . že v onu hodinu nebyl na místě činu. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1922, Kr I 1272/22.) 

• Ne j v y šs í s. ,o II d jako soud zľušo'vací zavrhl POl ústním líčení zma
teční stížnost ·obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Táboře ze 
dne 18, řÍjna 1922, jímž hyl stěžavatel uznán vinn,ým zločinem loupe'že 
dle §§ 190, 192 tr. zák. a přestupkem dle § 36 zbrOj. pat. ze dne 24. řÍjna 
1852, čís. 223 ř. zák. - mima jiné, těchtD 

důvadů: 

Zmateční stížnost obžalovaného napadá rozsudek porotnlho 'soudu 
z důvodů §344 čís. 6 a 9 tr. ř. Jest bezdůvodna. Zmatek 'dle § 344 čís. 6 
tr. ř. shledává stížnost v tom, že porotní soud do první otázky pojal jako 
dobu spáchání činn prosté datum »v noCi' na den 25. července 1922", aniž 
uvedl též hodinu v čemž prý spatřovati jest vlamto případě porušení 
předpisu § 318 tr: ř. Hájení se obžalovaného spočívalo v tom, že nemohl 
v určitou hodinu' býti na místě činu. řIájeni· to nabylO' prý též 'o'pory ve 
výpavědech svědků, stížností citavaných, dle nichž přítomnost obtal·o
vaného na mrstě' činu v uvedencu hodinu byla pravděpoďohmou. Uvede
ním hod i n y spáchání SKutku mělo prý parotcům býti zdůrazněno, že 
mají {ešiti otázku, bylo-li vzhledem k uvedeným výsledkům trestního 
'řízení vůbe'c možno, aby se ohžalovan-ý- činu: za- vinu mu kladeného v uve
denl}u hodinu dopusti'!. Ne.ž, tvrdí,li a odůvodňuJe-ii stížnost uvedeným 
způsobem nutnos:t, aby v otázce k porotcům uvedena byla i hodina spá
cháni skutku dovolávajfc se předpisu § 318 tr. ř., že do hlavní otázky 
maji POl'oIy býti všecky známky činu trestného a nad tl' dodány býti 
i zvláštní ol<olno,sti skutku ,dle místa, času, věci atd., pokud toho třeba 
k zřetelnému p,označení skutku, přehlíži zřejmě význam tohoto předpisu. 
Již dodatek »pokud je t0[10 třeba k zřetelnému poznačení skutku« v § 318 
tr. ř. nasvědčuje tomu, Ž~ 'účelem poie'tí zvláštních okolností -skutku dl} 
hla vnl otázky jest toliko inldividualisa'Ce činu, totiž označení jehO' tak 
dalece by nemohl zaměněn býtl s jinÝm skutkem téhož druhu, abY-db-ža
lovan~ chráněn byl bezpečně prati p'řípadnému ,opětnému stíhán! pro, týž 
skutek. Tomuto požadavku vyhOVUje úplně určení skutku tak, jak stala 
se to v tomto případě, kde' vedle dne- a místa spácháni pojata byla do, 
otázkY i jména osob, jímž učiněno bylo násilí, jakož i předměty, které 
byly uloupeny. Otázku., byl-Ii pachatelem loup'ež,e obža,lova'1l'Ý, jenž po
píral, musili porotci vzhledem k .obhajobě obžalovaného nutně řešiti, když 
odpovídali 'k otázce ,o vlně, tak jak jim byla dána, při čemž bYlo lhostejno, 
zda v otázce ozna'čena byla i hodina, kdy [oup·ež byla spáchána, či ntL 

koliv. ÚčeJ.em předpisu § 318 tr. f. neni, upo"orniti zvlášť porotce na pří
padné pochybnoslli o pachateI'ství obžalovaného vzhledem k výsledkům 
porotního pře-llčenr; k !I}mu určeny jsou jiné předpisy procesní, tak p,ří-
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saha porotců dle § 313 tr. ř., právo stran i porotců dávati' obžalovanému 
i svědkům o~ázky, předne,sy stran dle § 324 tr. ř., resumé předsedovo dle 
§ 325 tr. ř., poučení porotců dle §, 326 tr. ř. Otázky hlavní, tak jak po
rotcům byly dány, vyhovují tudíž úplně předpisu § 318 tr. ř., výtka činěná 
stížností piv'rii otazce hlavnl]5OsItáét:nfapros1ťq16dklactu v zákoně a. ne
může proto. o porušení předpisu § 318 tr. ř.,a Cl! zmatku dle § 344 čís. 6 
tr. ř. diivodně býti řeči. 

Čis, 1048, 

Násilí dle § 190 tr, zák. směřuje k donucení k neprodleném 
vydání věci nebo k n e pro dle n é m u jejímn odebrání, kdežto násilí 
dle §98 písm. a} tr. zák. nese se k vynucení bud o u c í h o VYdátlÍ věci; 

(Rozh. ze dne 16. prosince 1922, Kr II 720/22.) . \ /. 

Ne i vy š š í s o II d jako slOud zrušovací zavrhl po ústním líčení zi:na
teční stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Brnč ze dne 
5. října 1922, pokud jím byl stěžovatel nznán vinným zločinem loupeže 
podle §§ 190, 194 tr. zák. - mimo, jiné z těchto 

důvodů: 

Proti výroku, odsuzujícímu stěžovatele pro zloči,11 loupeže, do'Vnlává 
se ,s,tě1iovatel zmatků § 344 čís. 6 a 11 tr. ř. Onen důvod sp.atřllje 
v tom, že nebyla dána porotcům vedle hlavní. otázky na zlo čim loupe'že 
i everituelní otázka na zločin vydírání, což soud porotní vúčl dotyčnému 
návrhu obhajoby při porotním přelíčení odůvo'dnil tím, že nevyšly' na 
jevo okolnosti, které by poukazovaly na skutkovou podstatu vydirání.. . 
To vším právem. Kdežto vydíráni ve smyslu § 98 a) tr. z.ák. předpokládá 
použití násilí za účelem vynucení nějakéhu konání, sná!š'enÍ -neb opomenutí 
jakéhokoli druhu, má § 190 tr. zák. v případě' skutečného násilí na zřeteli' 
použití jeho za účelem zmocnění 's,e ,cizí movité veci. ZmocněnÍ" to st<'ltti se 
mŮ'že přímým odehráním této věci, ne'b nálSiTným vYllucepím TI ~ pi 0:
dle né ho jej] vY'dání (loupeiné vydírání). I zmocnění· se dzí movité 
vě'ci předp·oldádá v případě násilnéhO' odebrání donucenI odpůrce k d'o
puštění tohoto odebrání (nestalo-li se, čehož však dle § 19G tr. zák. n,e~ 
třeba, nás\lím, vylučujícím všelikou vúli majitelovu), v případě vynuCeílí 
jejího neprodleného vydání v donncení majItele k určitému konání. Rozdíl 
mezi obojími skutk;ovými pOdstatami, z nichž ona § 98 a) tr. zák. iako 
všeobecnější ustoupiti musí ,kutkové PO'dstatě dle' § 190 tr. zák. jako podc 
statě zvláštní, omezené na určité konání nebo do,puštění, t"tiž na vydáni 
neb <odebrání movité věci, spočivá -tedy, jde-li ú ,riásHné zmocněnÍ' ,~,e', cizí 
movité věci v tom, že bude t\lloupež, šlo-li o- okamžité zlomen:í vúle. ohro~ 
ženého a donucení k ne p r C: dle n é mu vvdání věci: neb .o ne,prodlené 
její násilné odebráni, vydír'ání are tehdy. neslo-Ji. se násili k vYDluce.ní 
budoucího jejího vydání. Ježto v tomto pří'padě nepóskytlo trestní řízení 
nijakého podkladu: pro eventua!itu. že stěžovateI pcužil násilí pí'oti Václavu 
V-nvi za tím účeľem; by p07:děišf. budcuCÍL vydáví peněz nebO' nějaké md:'" 
vHé věcj na ně~ vynutiL nýbrž šlo jen o' násilnl~' -vynucení' _okan:Žitého 

vydání peněz, jež Václav V. mět při sobě a zmocnění se cukrovinek, ne
bylo tu podkladu pro navrženou eventuální otázku na vydírání. 

Čís, 1049, 

K pojmu spolupachatelství. Okolnost, že každý z více spolupaChatelů 
sledoval protizákollllou čiuností svůj účel vlastní a zvláštní, zejména, že 
se nechtěl s ostatními ani děliti o užitek, který z činu plyne jemu, ani účast. 
niti se na užitku, který z činu plyne ostatnlm, nevylučuje, že úmysl, smě· 
,niicí kn protizákonné činuosti, nebyl všem společný, 

Zmatečnosti dle čís. 10 § 281 tr, ř, nelze se dovolávati proto, že nalé· 
zací soud při činu, který správně jest již pOsuzován jako trestný čin urči· 
tého druhu, neuznal neprávem další důvod. který kvalifikuje čin jako 
trestný čin téhož druhu a téže trestnosti, 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1922, Kr I 1387/21). 

N ej v y Š iŠ í s o u d jako 'Soud zrušovaCÍ zavrhl po ústnÍ'm líčení zma
teční stížnost státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu v Chebu 
ze dne 31 října 1921, pokud jím byl obžalovaný Josef P. nznán vinným 
pře'ČÍ.neru dle § 8 tr. zák. :a § 2 b.l zákC'na ze dne 18. března 1920, čís. 188 
sb. z. a n" vyhověl jí vša.k, pokud byli ostatnl obžalovaní uznáni vinnými 
pouze ]lřestupkem dle §, 2 a) téhož zák,., nap<>denÝ rozsudek v tomto smě
ru zruštl a vrátil věc nalózaCÍmu soudu, by ji v rozsahu zrušení znovu 
projednal a rozhodl. 

Obžaloba kladla všem obžalovaným za vinu, že se vMomě pokusili 
ve vzájemném dorozumčnÍ dopraviti' vejce v cen-č, 500 K: přeVYŠUjící, bez 
potřebného povoleni do ciziny; naťézací soud uznal obžalovaného Jos'efa 
P-a, který byl již dříve pro přestupek: spollivjny na podloudném vý
VOrlU tws;tán, vinným přečinem dle § 8 tr. zák., § 2 čís. 1 litb} zákona 
o po'dloudném vývozu a ostatní obžalované uznal vinnými přestujJkem 
dle § 2 lit. a) zákona o podloudném vývozu. V r,020hodo,vadch ďůvodecíl 
uvádí nalézací so'ud jednak, fe vědomé SPOlupůsobení všech obžalovaných 
které 'by bylo opodst<ttněno nákupem a prodejem zboží na společný účet, 
nevyšlo průvodním řízením nikterak na jevŮ' a že proto muselo býti uvě>
řeno zodpoý'ídúul se ebžalovaných, kteří vědomé ''Polupůsobení' všech 
popírají, jednak že úmysl jednotlivých obžalovaných směřoval k tomu, by 
dopravili přes hranici jen tolik zboží, kolik každý obžalovaný měl u sebe 
a že tak učinil každý na vlastní účel.. Právem napadá stížnost veřejného 

'obžaJobce; dle čfs. 10 § 281 tr. ř. tyto· důvo-dY' jako právně mylné. Poža
davek vědomého, týmž úmyslem neseného sp'Ú,!upůs,obení, jaké vyhledává 
pojem spolupachatelství, dlužno obmeziti na ono jednání, jímž se usku' 
tečňuie skutková ]lodstata, kter'oužákon ]Jro ten který čin trestný poža
duje. Není pctřebí, by spole'čné protizákonné jednání dálo se na společný 
účet všech spo!upachatelú. Že každý z nčkolika spolupachatelů sledoval 
p-rDtizákonnou činností. svůj ú čel vlastní a zvláštní, zejména že se nechtěl 
s. Q·statní:mi .ani děliti Q"užHek, který z čin.u plyne jemu, .ani účastniti ~e 
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na užitku kter~T z činu plyne ostatním, nevYlučuje, že Ú ID Y s 1, smě_řuiící 
ku protizákonné činnosti, byl, všem spoler6ný, že o této činnosti se do
rozuměli a že spáchati trestný čin ve vzájemném dorozumění. Nalézací soud 
používá proJQ' proto zákilll~~p.lávně, DvokHď to: _n __ .p_cJem" L,Sj}Q~ijpa~chateL-__ _ 
ství a vďůsleďku toho wdpovědnost obzalovauych za veskery vysledek 
činnosti všech obžalovaných, tedy v tomto případě za cenu ~šech vajec 
všemi Obžalovanými vyvážených, z toho důvodu, že tu nebylo nákupu a 
prodeje na společný účet. Rozhodným bylo naopak pouze, zda obžaLovaní 
při neoprávněném dopravování, zbnží· přes hranice jednaU společně ve 
vědomém třebas teprve na místě činll a třebas mlčky nastalém vzájem
ném dordzumění. Třebaže ten který obžalovaný dopravoval vejce, jím 
na vlastní účet koupené, ts,ám přes l:1ranice! za účelem, aby je za ~r:-ni~emi 
zciZIl' na vlastní účet, mohlo, tu býU přece ,vzáI~mn~. dO,rozumem tr~ec~ 
v tUli ~,myslu, že jeden každ}T z nbžalov.anych, Jsa cl~nym v }H',:é\l~ade, 
v zájmu vlastním, napomáhal zároveňčinno~ti ostat,lllc~ za, tymz ,;íl.~ 
se n:es'O'uCÍ, že, věda) že tito stejně: i v jeho zaJm~, Je~na]l a z"e '.: pntf~dě 
přistižení okolnost že pohraniční stráž bude zame,slnana zadrzemm ane'bo 
stíMním některýoÍJ z obžalovaných, umožni útěk ()st~tnír;'. Následkem 
nesprávného názoru) shora vytčeného, neuvažoval nalezacl sou~ 01- tom 
zdali je tu vědomé, týmž úm}"slem se nesouCÍ spolupů,sobení vse~h <;b
žalovaných při ,společném dopravování vajec přes hramce ~vc spr,avnem 
smysl,u shora naznačeném, ačkoliv k tomu ~o,"kazo;,aly vys.le,dky hl~~
nlho přelíčení, zejména okoln!ost, ž" sedm obzalov,anych" bydllC1Ch v te,ze 
obci, ještě s jinými pachatefi, celkem asi 15 osob, slo smerem ku ~r~rulc:';1 
na téže' cestě nesouce zbo'ží téhož druhu v neobvyklou hod,'nu noem. ~n
padné zjištěni. tohoto spolupachatelství přl. ne'jmenším sedmi ?bžalovanych 
pooukazovnlo by Ve spojeni s cemotu vajec, jimi ;,še~" neserl'ych, k~ ,sk,ut
ko,vé podstatě pře'čit"l podloudného vývozu dte S, 2 C1S. 1 hl. b) zmmeneho 
zákona. Pokud jde o obžalovaného Josefa' P-a, je stí'žnost ovšem rueodů
vodněna. Tento obžalovaný byl nalézacím soudem již správně uznán vin
ným přečinem ježto bYl pro podloudný vývoz již jednou trestán. Uplat
ňování důvoď'fr zmatečnos'ti čís. 5 ,a čís. 7 směřuje vě'cně jen k doHče-nÍ: 
že tento- přečin; j,e d'án i pro úhrnnou cenu vajec, ~~emi ob~alovaný~l 
jako spo.Jupachatell vyvážených, kdežto zmatek dle ClS. 10 predp o:k1ad,a, 
že skutek byl posuzován dle zákona" který n~. ~ěj ,s,e nev;ztahl!!e, !ahe 
se ho nelze dovolati proto, že nalézacl soud pn emu, ktery .spravne Je~! 
jdž posuzován jako trestný čin mčitého druhu, l1enznal nep'fave:n d a I s, 1 
di'tvod, který kvalifikuje čin jako trestný čin téhož druhu a stejne trestny. 

Čís. 1050, 

Přísahu vylučuje pouze intenslvní nepřátelství svědkovo, pouhý napjatý 
pOměr k obžalovanému nestačí. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1922, Kr I 1284/22). 

Ne j v y Š š í- s o II d jako soud zru:šovaCÍ zavrhl v neveřejném zase
dání zmateční stížnost obžalo'Vaného do mzsudku krajského jakožto. po
rotl1ího soudu v Mo'Stě ze ďne 21. řÍjna 1922, jimž byT stěžovatel uznán 
vinným zlo'činem úkladné vr;vždy dle § 134 a 135 čí". 1 tr. zák. 
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Duvddy: 

Zmateční stížnost obža!-o\ianého dovo,lává se důvodú zmatečnosti čÍs. 
4 -a. 5 § 344--t-f. f; -On-en--JŮV(TU shledáv{l v tom, že porotní soud porusi! 
předpis § 170 čís. 6tr. ř. tím, že svědka Josefa R-a před výslechem vzal 
dG pří,s,ahy, ačkol;lv tento žije -prJT s cbžalovan~Ym v takovém nepřMel'sltví, 
které podle osobnosti a hledíc -k okolnostem jest s tG, by pln(m hodno
věrnost svědka' vyloučilo. S hlediska důvod" Č. 5 stížnest uplatňuje, že 
vydal-li soud proti odporu Obhájce mezitímnI nález, že bude svědek R. 
v"'ydechnut port přísahou, byla tím pominuta a porušena zM;ada tre-stního 
řízení, Hž šetřiti káže podstata nzení, který ln se- zabezPc'čuje Obhajování 
obžalúvaného. Především bndiž podotknuto, že v těch případech, které 
trestn:Í řád zvláštními ustanoveními poznačuje VÝslovně za důvody zma
tečnosti, moh,ou z těchto důvodú vznesené zmateční stížnosti býti uplat
ňovány pouze podle těchto zvláštních ustanovení, a že nelze pr:oto ve zma
teční stížno,sti vzne'senou výtku podřaditi předpiSU čJs" 5 § 344 tr. ř., jenž 
má na mYsli pe-rušení všeobecnirch zásad řízeni. Ve skutečnosti jedná se 
tedy pouze o dúvoo zmatečnosti dle čís. 4 § 344 tr. ř. V tomto ohledu 
slušr zmateční stížnosti :s:ice potud přisvědčiti, že pro posouzení návrhu 
obhájce, .aby svčdek Josef R. nebyl vzat do přísahy, jen to' padá na váhu, 
.:0 v hlavn.ím přelíčení' v době usnesení n mezitímním nálezu již'bylo p,řed
neseno a že byl tedy směrodatným tehdejší, již známý stav věci. V této 
příčinč poukaZUje stÍlznO$,t ml' to, ž'e přesvědčtI1Í .o vině' obžalovariéh.o 
záviseJ.o v podstatě jednak na věrohodnosti 12tiletého chlap'ce, jednak 
na tc;m, zda věrohodnou jest O'bhajob'a obža'lov.aného, že si O'trušík, u něho 
nale'zený, zaopatřil jlž před několika lety z·a účelem vyhubení moli!. Dále 
stvžnost ještě uplatňuje, že soud nalézad\ v době řečeného usnesení znal 
pouze obhajobu oMalovaného, který (tle protokOltt a hlavním přelíčen, 
ve spojenl s Piředchozí obhajobou tvrdil, že měl s J.coseofem R-em již před 
tím, než se musil z bytu vys,tě!Jovatl, mrzli'tosti, že mu R., když mu 
slepke L-ovy poškodily záhony - maje za to, že to byly slepice obža
Lovaného - ,hrozil, že slepice' zabije neb dráví, že i při jiných příleži
tostech byly mezi nimi výstu'py, zejméma; že, když obžalovaný nevyklid,l 
hned bytu na: hřbitově, R. mu hrozil zabitím, že to obžalovanlÝ' také vy
pr.avoval svědkovi G~ovj, dá'le, ž~ Jo'sef R na jaře 1921 po dobu tří 
týdnů' denně' d·(' Y, 11 h. ve'čer, stoje před domem, obžalovanémll vyhro
žovat, že násle·dkcm toho byla manželka obžalovaného v největší úzkosti 
a že obžal·ova.ný tehdy skutečně učinil II četnictv," oznámení proti, R~o'Vi. 
Veškeré tyto· okolnosti .0dův,O'dnují prý domněnku, že R. žije s obžaloo
vaným v největším nepřátelství, a neměL prý proto býti ".vědek R. vzat 
do přísahy, to tím méně, jelikož R. ve vyšetřování také udal, že .obža'
Lovanýs;e o něm (R-ovi) vyj/ádři!, že R jednou řekl: "slepice, jsoll otrá
verny, nyní přijde pes ria řadu«, oož právě proto, že slepice 'hyly prý otflá
veny, mohlo II porotců vzbuditi domněnku, že obžalova'ný, mluvě o jedu, 
etrávení sle'pic sva!.uje nepráverh na'R-a, a tak míti za následek, že po
rotci neuvěří ohhajobě obžalovaného, že sr jed opatřil ien za účelem vy
hubení molů. Ostatně prý soud porotní v zamítajícím usne·sení sám uzn,,
vá,_ že je mezi ,{Ybžalovaným a svědkem R-~m _n~e'přátelsky, poměr, jenže 
ovšem má za tn, že zášť nedo'sáhl'a takového stupně, by byla překážkou 
pří'sahy dle § 170 čís. 6 tr. ř. Mimo to prý nelze z odúvodnění zamítajíc 
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cího usnesení seznati, zabýval-li se' soud se všemi předpoldadÝ§ 170 Čís. 
6 tf'. ř., totiž :povahou osob a ok,olncstmi' případu, pročež, prý řečené usne
senÍ' je neúplným a neDdůvodněným. Než stížnosti nelze přiznati oprávnění'. 
Předcvšim není případným, že z·e zmfněného nálp.'lu není vidno, že soud 
vzal v úvahu obě v § 170 čís. 6 tLj~JIlLecden~Dkahrosti.,Poukazuj"f-saud-
výslovně na-:-obě tyto okolnosti a § 170 čís. 6 tL ř. uznává za překážku' pří
"ahy ien nepráteJství kvalifikované, takové intensity, že může svědka 
svésU s cesty pravdy a uvésti ho v pokušení, by, nedbaje nebezpečí trest
ního 's:tihání, $Von občanskou povinnost porušil, Nestačí proto ve smyslu 
zákona pc",ze napjatý poměr mezi dotyčnými owbami, nýbrž zákon před
,pokládá zášf hluboce zalmřeněnou, která byla již před spácháním trest
ného činu dána lia jevo nepřátelským jednáním, kdežto pouhé, obžalo
vaným tvrzené, ničím neprokázané nepřátelství 'netvoříl ještě překážku 
přísahy. V této příčině pak obžalovaný sám ani netvrdil, že svě"k R. 
své nepřátelství ~kutk~ pr:,:j~vil, ~ ,mi';!o pouhé t;crzení obžalo,ván~h~ ~e-,' 
byly v' rozhodne dobe z]Isteny zadne podstatne okolnosh, nasvedc~jícl 
tomu, že R. chová vůči obžalovanému hluboké nepřátelství. Zejména bylo 
naopak z polÍ'Cejniho mnámení, v ďobě rozhodnutí; n mezitímním nálezu 
již předeného, vidno, že Josef R neučinil ani trestního oznámení, a že 
obžalovaného nijak nepodezří'Val. Nemělpro,to >soud porotní dle stavu. 
věci dostatečné pří'ČinY, by nevzal c101 přísahy svědka J.osefa R, proti před'
pisu zákona a nebylo tu ani předpokladů, by soud odložil přísahu dle 
§ 247 odstavec třetí tL ř. až p,o, VÝslechu svědka.' 

Čís. 1051. 

Nepřiznal-Ii nalézací soud podmínečného Gdkladu výkonu trestu, ač 
hyl lichevním soudem pro souběžný trestný čin přiznállJ, lze si do toho 
s,těžovati pouze odvoláním. K odvolání obžalovaného nelze naříditi na
lézacímu soudu, by dodatečně rozhodl dle předpisu § 6 čís. 4 zák. opodm, 
odsouzellÍ. 

Při posuzování přípustnosti odVOlání obžalovaného do výše trestu 
(§ 283 tr. ř.) dlužno v případě § 265 tr. ř. přihlédnout.! k úhrnku obou tr.estu. 

(Ro"h. ~e dne 19. prosince 1922, Kr II 603/22). 

Ne j v yl,š šl so II d jako sO'ud zrušovací zavrhl v neveřeiném z3Js,edá
ní zmateční stížnost obžalované dn rozsudku krajského jakožto naléza
cího soudu v Uherském Hradišti ze dne 20. 's,rpn'a 1921, jímž byla stěžo
vatelka uznána vinnou zločinem podílnictví na krádeži dle §I§ 185 a 186 
a) b) tr, ,zák., vyhověl však odvolání obžalované do výroku o trestu' "
zmírnil jí trest. V ntázkách, o něž ln jde, uvecll 

v důvodech: 

, Dů'Vod zmatečnosti poclle čís. 11 § 281 tr. ř" jímž na'Padá stíŽllost vÝ
rok ISiolldu~ že se obžalované nepovoluje podmínečné odsouze:n:Í, ne'nÍ' po; 
zákonu prnveden. Proti výroku o podmínečném ods'Ouzení lze broditi zma
teční stížnostl jen, porušil-li $'Oud ,s"ým výrokem takové zásadY, zákonem 
vyslovené, které nepodléhají volnému uvažo'vání' soudcovskému, nýbrž 
kterýchmusí bÝti dbáno vždy. Porušení tako'Véto zásady stížno,s! netvrdí; , 
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obžalovaná vyŤ1'rká, že napadenÝ rozsudek dospíVá k názoru, ŽE; po·vaha 
její neskytá naději, že napřÍ-ště 'povede pořádruý život, ač lichevní soud, 
který ji soudil pr'O sbíhající- se delikt válečné lichvy, shledal, že jsou tu 
podstatné důvody, by jí dobrodiní podmínečného odkladu výkcnu trestu 
bylo pOiSkylnuto; O tom; zda tu jsou č, nejsou, podstatné příČiny, z nichž 
lze usuzovati, že obžalovan,ý povede poIádný život, ; když trest nebude 
na ně'ill vykionán, uvažuje s,oud volně; jelik,o-ž obžalovaná brojí Jen proti 
vý,s,ledku tohoto volného uvažování, dlUžt1o, její stížnost v tomto bodě 
pokládati za odvolání. Než ani toto není odůvodněno, Podle § 6 čís. 4 
zák D podm, odsouzeni mčl nalézaci soud rozhodnouti, mají-li býti vy-

• ko:nány trest liche'Vním soudem vyslovenÝ a trest uložený 'Obžalované 
napadeným rozsudkem čl má-li i tento býti odložen. Nalézacímu soudu 
nelze však nyní naříditi, by dodatečně po-dle tehoto předpisu rozhodl: 
tomu brání záka,z relormationis in pejus. ZrušovaCÍ soud musel se proto 
obmeziti na to, by přezkoumal, zda nalézací soud odepřel obžal,ované 
podmínečný o,dklad výkonu trestu právem. Shledal dirvody, jimiž nalé
zací soud odirvodňuje svůj výrok, správnými a proto odvolání v tomto 
bodě nevyhověl. Pokud se týče' odvolání do výměry tre's:tu, položil si nej
vyšší soud především otázku, zda odvoláni to jest vzhledem na ustann
ve:n" § 283 tr. ř. p'řfpustné, kdyžtě nalézacl soud při výměře trestu ohledně 
této obža,lované použil mimořádného práva zmírňovacího dle § 54 tr. zák. 
<i mimO'řádné záměny trestu dle § 55 tr. zák., a trest vyměřil, přihlížele 
k ustanovení § 265 tr. ř., žalářem v trvání 4 me,iců, zostřeným a doplně' . 
ným ledním postem měsíčně, a kdyžtě pm úDčín podílnictvín," krádeži, 
pro nějž byla s:těž,ovatelka odsouzena, jest stanovena nejnižší zákonná 
sazba žalářem v trvání šesti měsÍcir. Otázku tuto zodpověděl nejvyšší 
>s.oud kladnč, Stěžovalelka byla rozsudkem lichevního soudu při krajském 
soudě v Uherském Hradišti ze ,dne 12. d)lbna 1921 odsouzena pro přečin 
dle § 11 čís. {zák ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n" do tuhého 
vezení v trvání 6 měsíců. Poněvadž pak zločin podHllic!ví na krádeži, 
pro nějž nyní hyla odwuzena, spáchala pře d v yd á .ll í m právě cito
vaného rozsudku lichevního soudu phl krajském soud,ě v Uherském Hra
dišti, je,s,t oba tyto rozsudky po rozumu § 265 tr. ř. - kteréžto ustanovenl 
nalézacl &oud při výměře trestu pm zlo'čin podíllnic!ví na krádeži také 
použi,l - pokud se týče trestu považovati za jednotný celelk, tresty tyto 
- třebaže jsou různého, druhu - j,elst sečísti a pak ovšem dlužno vyslo
viti, že jest odvolání 00 do výměry trestu přípustno, poněvadž součet 
obou tms,!ů dalebc, převyšuje nejnižšíl zákonnou sazbn ustanO'venou 
v § 186 tr. zl!k. ' 

Čís. 1052. 

Lze spáchati i pokus těžkého ubližeuí na těle dle § 155 a) tr. zák, Okol. 
nost, že trestný čin uebyl ve výroku rozsudkn označen jako trestný čin 
nedOkonaný, ač dle důvodů rozsudku shledán v činu pouze pokus, nem6že 
vésti ku zrušení rozsudku, nýbrž jen k doplnění rozstldečného výroklL .,." . 

(Rozh. ze dne 21. prosInce 1922, Kr I 1110(21.) 

• 
N e j v y Š š í !s, o u cl jako so,ud zruš{)vací vyh'ověl pb, ústním líčení 

zmateční stížnosti obžalovan?ho do rozsudku kmlského soudu v Jičíně 
al • 



ze due 12. zár-í 1921, pokud jim byl stěžovatel uznán vinným zločinem· 
§§ 152 a 155 a) tr. zák. pouze potud. že doplnil uález rozsudku soudu na
lézadhn tím způsobem, že trcstn)'T čín, v ně-m uvedený, nebyl dokonán 
náhodou. a že se tudíž obžalovaný dopustil zločinu nedokonaného těž
kého ublížení na těle podle ~~ 152 a 15!i~L~zák. ve spodení, s '~cm 8 tr. zák, ~ ~--~,~ ---

DÍlvody' 

Dovolávajíc 'se důvodu zITIateč:nos!i čis. 10 § 281 tr. ř. namítá zmateční 
stížnost že napadeným rozsudkem hy] čin stěžovateťúv, ač nebyl do
konán, 'jen ,nespr~vným výkladem § 155 a) tr. zák. podřaděn: skutkové 
podstatě dokonaného zločinu ve smyslu to·hoto· zákonného' ustano,v'iťí. 
Nesprávno'St názoru, v rozsudku ta,kto výrazu došedšího, ďovozuje z~,-,,' 
teční stíž,no'st srovnáním § 155 a) tr. zák. s ustanovením § 8 tr. ·zák. '~' 
míní, že by byl, měl-li by právní názor ualézaciho soudu uznán bý' 
správným, pokus zločinu ve smyslu '§ 155 a) tr. zák. vůbec vyloučen. 
Dle skutkových zjištění napadeného rozsudku hodll stěžovatel' proti hlavě 
Hynka A"a ze vzdálenosti asi 10 krokÍl prudce sekyrkou, takžle letěla 
těsně vedle jeho hlavy, aby 1 o, j:a k s e P r a v í v l' o' z hod o v a
cí oh d ů vod ech, II e š t ě stí z a b rán ě n oje II tím, žes e, A. 
u h II U Iry chl e str' a n ou. Nalézacl sond vzal dle rO'lsudkových dÍl
vodů za prokázáno, že stěž-ovatel 'předsevza] vylíčen$r čii:n v úmyslu, 
způsobiti A-ovi těžké poškození na těle, neboli, jak přesněji zní výrok roz
sudkovy, přivoditi některý z těžkých výsledků, zmíněných v § 152 tl'. zák. 
Je tudíž zřejmo, že r,,,zsudek podřaďuje stěžovatelitv čin ,skutkové pod
statě dl-e druhé věty~§ 155 a) tr. zák. Je nepochybno, že s hlediska obec,. 
ného pojmu pokusu ve smyslu § 8 tr. zák. jde v tomto' případě 00 čin ne
dol<'Onaný, tudíž jen 00 pokus zloči[lu, a není dÍlvodu, by v ,činu stěžova
telově p~ávě jen proto, že jde 0\ zločin dle § 155 a) tr. zák., spatřována 
byla ,skutková podstata zločinu -doNonaného, jak činí rozsudek, odůvod
ňuje tento postup nalézaciho soudu v ten smysl, že zločin dle § 155 a) 
tl'. zák. nelze vzhledem k doslovu zákona, t. j. ke skyvům §, 155 a) tr. zák.: 
,,( když zÍlstalo jen při pokuse", kvalifiITwvati jakO' pokus, ač ovšem přI
pustiti ,dluvno, ,že doslov § 155 a) tr. zák. sám .o sobě může k podobnému 
výkladu snadno dáti podnět, Bylo by proto, na místě byvalo, podřaditi 
čin stěžovatelův skutkové podstatě uedokonaného zločinu těžkého pOško
zeuí tělelsného, ve smyslu §§ 8, 155 a) tr. zák., co'ž se arci v důsledku 
onobo opačného právního hlediska, zaujatého nalézacím soudem, nestah 
Než zmateční stížnosti nelze vyhověti V te'n smysl, jak 'ona to žáďá, ahy 
totiž napadený rozsudek byl zrušen a obžalovaný bY1 uznátl vinným zlo
činem pokusu těžkého ublížení [la tele dle §§ 8, 152 a 155 a) tr. zák.,poc 
něvadž v dúvodech rozsuďku bylo výslovně zjištěno" že neštěstí bYllo za
bráněn.o jen tim, že se A. uhnul rychle stmnou, že tudíž tre'stný 'čin nebyl 
dokoná:n: jen náhodou, a netřeba proto rozsudek zrušovati, neboť rozsud
kový nález tvoří s T'Ozsudko;vými důvodY jeduotný celek a V'fQozs,udko
vých důvodech zjištěny byly všechny pojmové znaky zločím pokusu těž- , 
!rého ublíženl na těle podle §,§ 8, 152, a 155 a) tl'. zák., stild tedy uvésti 
rozs.udkový náléz v soulad s rozsudkovými ďÍlvody a 'S'e stavem skutk.o
Výnt a právním. 
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Čis, 1053. 

Vystavení domovskéllD listu obecním starostou iest rozhodováním 
o veřejné záležitost' ve smyslu § lOS Ir. :lák. 

(Rozh. ze dne 21. pros,inee 1922, Kr II 843 121.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl Po ústním líčení zrna., 
teční stížnost obžalovanéh~, do rozsudku krajského soudu v Uherském 
Hradišti ze dne 20. 's,rpna 1921, pokfrd jím byl stěžovatel uznán vinným 
z'očinem podle § 105 tr. zák, - mimo jiné z techto -

důvodů: 

Zmatečn'i stížnost. která se dovolává důvodů zmatečnos,ti čís, 5, 9 a) 
a 10 !§ 281 tr. ř., uplatňuje ve svých vývodech, jimiž námitky jednotli" 
vých těchto zmatkÍl provádí, důsledně názor, že vystavení: domovského 
Ustu není rozhodc-;.ráním o ver-ejné záležitosti ve smyslu § 105 tr. zák., 
jelikož se jím domovského práva nenabývá, nýbrž se jim právo to pouze 
stvrzuje; uděliti právo doňlOvské že může jedině obeoní zaslnpite'l'stvo" 
nikoliv obeOll'í starosta. Názor'u zmate,ční stíVnosti přisvědčiti nelze. ,Jest 
sice správné, že .c-e dcmovs.kS1ill listem právo domovské nezakládá, vy
stavením jeho tuCl ani práva toho ne.nabývá a že právo domov.ské udě'
liti může pouze obecní za's,tupitelstvo. Ust domovsky je dle § 3? domov
ského zákona ze dne 3. prosince 1863, čís. 105 ř. zák. listinou, kterou 
se pot v r z II j c, že tomu, komu byl vydán. přis1uší v ohó pr,ávo do'
movské, Na b Ý v á s e práva domovského pouz'e způsoby jeho nabytí, 
uvedenými v §§ 5 až 17 domovského zákoui,a, pozměněných co do '§§ 8, 
9 a 10 ustanoveními článku 1. §§ 1-10 zájwna ze dne 5, prosince 1896, 
čís. 222 ř, ~. <no"li"ely k domo,vskému zákonu). Domovský list tudíž práv
ního parnem příslušnosti do obce nezakládá, nýbrž j'ej pouze, osvědčuje 
a ie dle § 35 domovského zákona domovský list neplatn'ým, mÍlŽe-1i obec 
prokázati, že ten, kdo má domovsky list, toho času, když mu byl vyďán, 
měl právo, domovské v některé jiné obci. Naproti tomu je zmateční stíž
nost v neprávu, poknd do'voznie, že vydání domovského liistu není', rozho
dováním o veřejné záležitosti ve ,smyslu, '§ 105 tr. iák. Dle § 34 domo'v
ského zákona nelze listu domovského odepříti nikomu, kdo má právo do
movské, Je na híledni, že právo na vydání jeh9 má pouze ten, koml! v obol 
právo domovské přísluší, (§ 32 d,om. zák). Předpokládá tndi'ž vyho,tovení 
domovského listu povždy, že domovské právo, jeho'ž dotyčná O's,oha na
byla v obci naroze'llfm, provdáním se, přijetím ve svazek domovský nebo 
dr:sažením veřejného úřadu, bylO uznáno.'Dlužno pr,oto před vyhotovením 
a vydáním domBvskéholistll nejprve vhodným způsobem zjistiti, že ucha
zeč o domovské právo práva toho některým ze zákonnÝch zpÍlsobů, shma 
naznačených, nabyl, že je tudíž vpbci domov,sky oprávněn, a vydati 
domovskÝ list teprve PO vyřízení této předběžn.é otázky, neboť jinak bY 
nebylo jistoty, že o'Sobě, které se domo'vský 1lS't údíl1, domovské právo 
v obc; 'skutečně přísluší. Toto předcho'ZÍ zj,ištěni je tudížpodmí!likou vy
ďání domovskéhO' listu, rOiVnajíc se takto nálezU' o oprávněnost, nároku 
lla uděleni domovského práva, Nelze tudíž oněm zjišťováním, která yřed 
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vydáním domovského listu předsevzíti jest, upřÍlti povahy »rozhodoNání«t 
když k vyhotovení jeho nemusí dojitl bezpodmínečně a ono není' výronem 
pnuhé volné úvahy toho, kdo domo,vský llst vydává. Poněvadž se do
movský list netýká jen soukroméhiu~.áimu o~oJ)y, 'D" .kterali .0"', "J'.lHc'--_ -c 

přichází v úvahu také jako listina, tvořící důkaz, kterou 's·e se strany obce, 
domovský lbt vydávající, zakládají nebo potvrzují vůči osobě té mnohdy 
těžké závazky, zejména povinnost obce opatřovati chudé (čl. IV. §§ 22 
až 31 domovského zákona), dotýká se domovský Ust závažným způso-

. bem také zájmu obce jako celku a tím i zájmů veškerých příSlušníků obcc, 
O kterou jde. Dlužno proto ,-ydán'Í dGmovského listu pOjímati zcela nepo
chybně jako rozhodování o záležitosti veřejné. Napadený rozsudek zji
šťuje, že obžalovaný nabízel obeonímu starostovi v P. Janu R-ovi 2000, 

. později 3000 K, žádJa'je ho, by vystavil čtyři domovské listy pm os"'y, 
d.o jmenované obce nepříslušné, a dospívá k závěru, že, kdyby byl ~tf 
rosta učini'I tak, jak na něm žádal obžalo,vaný, 'by byl svou úřední p'
vinnost jako obecní starosta porušil. Nalézací soud proto vším právem 
vyslo'Vi!, že obžalovaný obecního staro·stu, tudí-ž úředníka v případě 
wzhodování o záležitostí veřejné darem hleděl svésti ke stranictví a 
k porušení úřední povinno'sti. Je sice pmvda, ž·e rozhodovací ďůvody 
TO'zsudkové neuvádějí vubec úvah, na základě nichž nalézací soud dospěl 
k závěru, že vydám! domovského []s~u je rozhodován,m záležitosti' ve
řejné, a že rozsudek není v dotyčném výrnku svém zvlášť oďŮ1vodníěn. 
Než zmateční stížnost neprávem shledává rozsudek proto zmatečným 
z dírV'o>du čís. 5 § 281 tr. ř. Dle § 270 'ČÍs. 5 tr. ř. má 'sice v rozhodovacích 
důvodech býti uvedeno mima jiné, kterými úvahami byl soud ve'den při 
řešeni právnrch otázek a při odkH,zeil1'í přednesených -námitek; než roz
sudek, který těchto úvah neObsahuje, ne,s,tává se proto zmatečným dle 
čís. 5 § 281 tr. ř., neboť vady a nedostatky, tamtéž naznačené, zaklládajlí 
zmatečnost rozsudku pouze tehdy, týkají-li se rozhodných skutečností. 

Duvod zmatečnosti čis. 5 § 2'81 tr. ř. uplatňuje tudí'ž zmateční stížínost 
neprávem. Z hořejších úvah, jimiž dovoděna byla mylnost právníh·e> ná
zoru zmateční ·s,džnosti, že vydání domovského listu nebyl·o rozhodová
ním o záležitosti veřejné, je však zároveň již zjevn01l také práv.ní hez
podstatnost námitky, uplatňované zmateční stížností s hlediska duvo-du 
zmatečnosti ~ls. 9 a) § 281 tr. ř. v ten smysl, že nalézací soud, vychá
zeje z opačného právu.ího 'názoru, použil, podřadiv čin obžalova,ného skut- . 
lmvé podstatě zločinu § 105 Ir. zák., nesvrávně zákona.· Stranictví a po, 
mšenl úř,dní PDvin!llosti, k němuž obžalovaný obecního starostu dle roz, 
sudku darem v případě rozhodování veřejné záležitosti svés,tí hleděl, 
mMo spočívati' v tom, že by hy) starosta domOVSKé ·listy vydaL os-obám, 
které do dotyčné obce nepřís.[ušely. Zmateční stížnost proto ne·právem 
namítá; že se csobám těm jednalo o Z>s.kání domovského práva cestou 
zákonnou, a nerozhodUje, prohlásíHi obžalova,ný, iak tvrdí zmateční sUž, 
llIo'St, y.o.zsudek však neziišťuje, vůči sta'TO'stovl, že je dotyčná rodinal 
zámožná a že by tedy obcl P. ndělením práva domovského ne'Vznikla 
žádná újma. Bezp'odstatnou' je dá'le I námitka, že jednán, mezi starostou 
a obžalovaným bylo rázu příliš všeobecnéhb a že záleželo výhradně na 
starostovi, zde zařídí- kroky, pO'třebnék tomu, aby obec onu rodinl[! při, 
j:a'la za 'sNé příslušníky. Neprávem namí1á, konečně zmateční stížnost, že 
starosta, pO'něvadž sám cněm .osobám domovské právo opatřití nemohl, 
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nebyl ani vhodným předmětem trestného činu. Zmateční s,tížnost pře
zírá, že .obžale>v.aný nežádal obecního starostu dle rozsudkového zjilště
ní '0 opatření domovského prava, snad·o přijetí v domovskýs,vazek dle 
II 1 novely k domovskému·z-ákonu, nýbrž o vydáné domovských listů; 
v čemž je po·dstatnÝ rozdíl< a postrádá všeho právního významu i d",lší 
úvaha zmateční stížnc,sti, dle niž prý by byly domovské listy, vydané 
starostou 'samotným, neplatny bývaly. 

• Čís. 1054. 

Lichva (cÍs. nařízeni ze dne 28, května 1881, čÍs. 47 ř, zák.) . 
;, Tísní« dlužníkovou jeSt naléhavá, třebas. pomijellci, nesnáz peněžní; 

není třeba ohroženi existence. 

(Ro·zh. ze dne 22. prosince 1922, Kr 1 1228'21). 

N e jv y š š I,s o II d jako soud zrušovací zavrhl po úst nim líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního so·udu 
v Praze ze dne 23. června 1921, jímž' byl ohžalov&ný uznán vinným pře" 
dlJJem dle' § 2 cís. nařízení ze dne 12. říj.na 1914 Č. 275 ř. zák.- mimo 
jiné z těchto 

důvodu: 

Dovolávajíc,e § 281 čís. 9 a) tr. ř., ]{terýiíto zmatek s.poČívá dle ná
zoru ste'ž'o'Vatelova v tom! že so-uď nalézad shledal ve zji'štěné !Situaci 
Čeňka A-a lehkomyslnost a tiseň takového stupně, jaké předpokládá li
chevní zákon, dovozuje zmate6ní stlžnost dále, že, by! i stěžovatel tu to 
sitwacl obžalovaného byl znal, nemůže ani po stránce "ubjektivní II něho 
býti řeči '0 vykořiSťování tísně A-ovy, jak to zákoupředpokládá. 
Oproti znění dřívě]'š'ího lichevního záknua Z0 dne 28. května 1881, čís. 47 
ř. zák. jenž mluvil o vykOřisťováni pachatel! známé n nu z e (Notlage) 
dlužníkovy, sp"kojuje se cís, nařízení ze dne 12. října 1914, čís. 275 ř. zák. 
jíž vykoř>sťováním t í sně {Zwangslage) dlužníkovy, tedy zřejmě menší 
měmu v poměrech sp·očívajícíh,o vnitřního, l1átlakll' na dlužníka; k pojmu 
tísně sta'čí naléhavá třebas i jen pomíjející nesnáz peněžitá, nutí"íl dož:a
áova1i ,.',e úvěru. Není třeba ohroze ní existenc·e. Neolze proto, nehledě 
k tomu, že rozsudek zjišťuje též stě'žovaieli známou lehkomyslnost dluž
nfkovu, shledati právně pochybeným, llzna,l",ll nalézac! s-ol1d zjištěnou a 
slěžGvatel'Í' známou siluaci Čeňka A-a za"tíseň« v tomto- smyslu. Vždyť 
A. jednal pod nátlakem nutnosti,'ovatřiti si na rychlo peníze ku zaplacení 
advokáta tak potřebné, že bYl odhodlf<ll, látku, věc to cennou, i pod cenou 
zciziti. Pakliže obžalovaný za této známé mu sHuaee A-ovy přiměl ho 
k tomu, by mu na záp.fJjčku 200 Kč na 14 dní po,kytnutou dalších 50 Kč 
zaplatil,nelze shledati právní omyl v to.m, spatřuje-li nalézací soud v tom
to jednání úmyslné vykořiSťování' této situace stěžovatelem. • 



Čís. 1055. 

»Lsti« ve smyslu § 197 tr. zák. jest již i pouhé uepravdivé udáni jak 
mile nelze nepravdivost na první pohled a bez předchozího " 
znati. ----,-~---~-

<Rozh. ze dne 22. prosince 1922, Kr I 1316/21). 

Ne j v y Š š í !S"O II d jako s,ou'd zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství v Praze, ze dne 23. zářÍ' 1921 
pokud jím byl obžalovaný Eduard S. dle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z ob~ 
žaloby pro zločin -podvodu dle §~. 197, 200 a 203 tr. zák. zrušil napadený 
r,azsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednOlI a ro-zhodl. 

Dů vov:y: _ . \~ 
Z;nateční stížnost státního zastupi,teIstvl do sproštěnÍ Obžalovan,ho 

z ~bzalo~y Pro podvod, dovolávající se zmatkwC§, 281 čis. 5, 9 a) .Ir. ř. lest 
oduvodnena. Soud nalézací, zjistiv, že obžalava,ný bYl přijat na základě 
~epra;ydivých udání ve své žádosti z 13. listopadu 1918, že byl dříve po-·< 
StOVl11lli aSPJ,'rantem ve v~Tpravně poštovního úřadu ve Víd'eňském No'Vém 
Městě, do ",I'užeb poštovního úřadu jako aspirant, že by! pak postupně 
lmenolvan "slstentem a zařazen do ll. stupne Xl. hodnostn, třMy; a že 
bral též jako- asistent pIa<!, jehož rozdíl vůči platu, jenž by mu byl přís,lu
šel jako volné síle dni! 2038 K 60 h ~ sprosti! obžalovaného- z obžaloby 
pro zločin podvodu, poněvadž neshledal v jeho jednání ke skutkové pod
statě pod'.'odu potř~hnéhO' lstivého jednání a předstírání, které by vyža-· 
dovalo, by k nepravdivým udáním pr'istoupi} údaj neb čin, jen'ž má uči'niti 
udání hodnověrným, čehož zde nebylo, jehko,ž ředitelství pocštovní rrčlo 
mo-žnost, aby se přes.vědči!o o pra"di'vosti údaju oibžalovaného. Než tent,o· 
názor soudu nalézacího je nesprávný. Nehledě k tomu, že k nepr.avdivéc 
mu udání v žádosti o-bžalovaného o jeho dřívější, službě II poš"ty Víd. No-· 
vom'Ě'stské přh:toupil skutečnč' údaj, soudem vyžad·ovaný, jenž měl činiti 
"d~ní ,to hodnověrným, totiž, že obžalo-vaný zanechal doklady· ve Víclni, 
coz vsak soud v dllvodcch rozsudku úplllč pomí'jí, nevyžaduje pojem JMi' 
zvláš'tnlho složitého a promyšleného aparátu za účelem nklamání. Opod. 
stati1ujc jej iiž i pouhé nepravdivé udání, jakmile nelze nepravdivost na 
první -pohletl ~ bez předchozího pátrání poznati. Tento předpoklad však 
byl úplně dán vzhled,ill k době podání přihlá'.ky bezprostředně' po stát
ním převratě, kdy potřeba sil poštovních byla velmi naléhavá a zjišfování 
prav-ého stavu pm mezinárodní pomčry nebylo tak snaelno možné. Poukaz 
na p.ozdějŠí telegrafichú'u zlprávu-likvidaČ'ního komtsaře 'na dotaz 'p-ošto'V
ního ředitelství- nemá ovšem pro do'bu, kdy obžalovaný přihlášku učini,l, 
v~z!l,amu. Právem' označuje tudíž zmatečií! ,stí'žnnst veř-ej-ného žalobce 
vYl'ok osvobozující na tomto podkladě prá'vně pO-Chybeným a rozsudek 
v části sprošfujícf dle § 281 ČíS.9 a) tr. ř. zmate'čným. 

Čls. 1056, 

StrO<jvůdce je,st za všech okolností povinen pozorovati všechna návéstí 
ve stanici a na trati. 

U<ozh. ~e dne 22. pra-S!ince 1922, Kr II 891/21). 
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Ne j vy Š š í s o· II cl Jako s:oud ~ľušovací zavrhl po úst,ním . .líčení ZlTI9.'" 

tečni stížnost obžalcvaného do rozsudku zemského, soudu v Opavě ze 
dne 24. října 1921, jímž byl stěže-vatel uznán vinným přečinem dle §§ 33.5, 
337 tr. zák. 

Qůvody: 

Ústnímu jednání zrušovacímu bylo vyhraženo rozhodnutí o zmateč
ní stížnosti, ,pokud se dovdá.vá dl!vodu zmatečuo-sti čís. 9a) -§ 281 tr. ř·. 
.stěžovatel snaží se v tomto směru dovO'diti, že srážka vlaků čís. 77 a 72 
na nádraží v S. a smrt Leopolda K~a, při ní nastavší, zavinili výhradně 
vrehnl posunovač O.a topič S. tím, že zane·dbali povinnosti, uložené jim 
v čl. 19. clc,pravnkh př~dpisú čís. XXlIl a). Vrchní. posunovač se nepostaral 

. o. vho·riné rozestavení posunov-ačú a sám nebyl v čele vlaku, v blízk,osti 
lokome,tivy (nýbrž v z-ad'u u 18. vagonu), aby mo-hl dáti vhodné znamení 
nbža'lova-nému,' který neznal poměrfl na nádraží. a zejména na vlaku čls. 
77. Povinn,c,stÍ' topičovou bylo, dávati pozor na zname:ní, naľézající se na 
levé straně vlaku a dáti a nioh zprávu obžalovanému. Obžalovan~T sám 
byl povinen dá váti' pozor P'0 II Z e na zname'ni na pravé straně vlaku, a, 
jJoiněvadž s této strany- žádného "Znamení na zákaz pos'unu neviJděl, nemá 
viny na srážce ani úrazu. Jinak opakuje stěž'ovalel obhajobu z prvé 
stollice, že byl tenháte 20 hlnctin ve slu'žbě a n'ásledkem toho vyčerpán, 
že neznal -situaci nád:r.~,ží v S., je'žto p'Dsunoval s· vlakem ČÍls. 77 pOIprvé, 
nevěda, že [lřijede v tO;lŽ dobu vlak čís. 72, že posun'cvací personál [lebyl 
náležitě umístěn" že topič .a vrchri'Í' posunorvač nekonaH své "povinnosti 
dle předpisu, ž,c nebylo povinností' obžalova,néhGi dbáti p-ořádaciho návěští, 
na.lézajícího se l1a levé straně Lokomotivy, nýbrž výlučně povimmstí: to
pičo.vcou, který ho Dia dotaz ujistil, že ie ce-sta (jízda) volná. Kdyby i byl 
b.írval měl povirrnos't pozorovati pořádací návě·ští, byl by je sotva uviděl, 
po-nčvadž je nevhodně umístěno a tak, že je lze viděti po'uze na něl<olik 
vteřin tízk5rm pr,ustorem mezi strojem a uhlákem; mimo to byl,o zašpině
no a opatřeno špatným světlem a pr-oto je mo'hl snadno přehlédnouti. Po
něvadž bylo před:nít ,povinností obžalovaného dí-vaH se po posunovačích, 
a tito bylio.evhod-ně umístěni, stalo se, že přehlédl jejich návěstí a nevidel 
pnřád'flOí návě:stí v okamžiku, kdy j,edině je. mohl viděti. To je smysl zod
povídání se obžalovaného- 11 okresního soudu v K., jež prý rozsudek ne
správně vykládá v ne-prospěch o'bžalovaného. Stížnost není odůvodněna. 
Dle všeobecného ustanovení čl. 1 (3) návěštních předpisú jest povinen 
dbáti a (ncpr-odlene bez výjimky) upnsleohnoutiv š'e ch navésti slyšitel
nycl. i viditelných každir železniční zřízcnec~ nenÍ'-li to· na úkor bezpeč
nOl~lti. Vl-akov:ému rnužstvll, především stroinímu, tedy str-njvúdd a topičI 
Jest pak v:\lslovn-ě 1Jředpisy ulože'no- za zvláštní' povinnost, po'Zorn\fati 
daná navěští, nejen p'ři posunování stroji, n}'brž i při jízdě na trati, vjezdu 
do stanice a výjezdu z ní ~čL 42 (1), (2), 45, 63 1(5), <7l a j. služebních.a 
dopravních předpisů čís. XXIII Ia). Dle pm'lldku- znaleckého svědka Theó
dora li~a -o' tyto předp"y'sc -opírajícHlO, bylo povinrrostí jak obžalova
ného stro.j~edoucího V~a (ack i to'piče S~a, by oba pozorovall a v _čas/o: 
dbali pořádacího návěští, stojícího na zákaz p_06unu, osvětleného modrým 
svMlem <bez ohledll na t<J, na které straně lokomotiVY se nalézalo). Po
sun-avači a zejména řídič posunování maJí rc·vněž, jako to-pič, za úkol pod-
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~orovati strojvů,dce př~ posunu a uPo:Gorňovati ho na daná ~ávěští (~Irov. 
cl. 25, 26, 30, 36 do-pravních před'pisů Pro služ'l'l' dc_zorců posunování ná" 
dražníoh mistrů, průvodčí<::h vlaků a strojvůdců č. XX), 00 v-!i.ak ho n~zba
vuje povinnosti, same>statně pozorovati daná návěští a pře-kážky. ·ohrůc. 
žující vlak. To ---ja~'11-ě-vypi-ývá-I-;ruišlta'ffovenrčC 3'0 (2) doprav,. předpisů 
čís. XXIII a) (úplně souhlasného ?:nění), jehož se dovolává stěžovatel na 
svůj prospěch nesprávným o.značením jako čl. 19 předpisů čís. XXIII a): 
»a b y m oh I str o j v e d '0 u c í nebo top i čta t o n á v ě s tl v čas 
a bez p.o ch y b n o s t i z p o Z.o r o vat i, mají se posunovači ro>:-
děliti ...... Topič je povi'nen ihned chlásiti strojvůdci ná'Těští na j.eho 
st~Rně dané((. Nelze také z poslední věty d-ovozovati, jak činí stížnost -'že 
st;:Oj'VÚd~. e je P?~inbl dá~ati pozor pouze na návěští', nalézaJící se na ~ri
ve strane, kdyz ~;ho pOlvl.nnost dle s,~ora citovaných předpisů je Vytkn ll1j ta pro všecky pnpady a bez .omezenI. Za tohoto stavu věci nemůže ole 
žalovaného- vyvinovati spoIuzaviněni vrchního posunowače a topi'čt: a 
ne~právné nn:fstěnl posunovacího personálu, poněvadž by hyl.o ke sr'ážce . 
a urazu nedoslo, kdyby byt on sám konal povinnosti dle· předpiSŮ. Tolw
však neučinU, nýbrž dle zjištění prvníh.o soudu pře h I é dl pořádaeí ná
věští, při čemž stál na jedné straně' stroje, ačknHv bylo: dvakráte dobře 
vTdjjel~o, jS~uc osvětleno modrÝm světlem, la- obžalovaný, znaje situaci 
na poradovem nádraží v S., při náležité pozomo,stije ]lře.hlMnouti ne
mohl; stě'žovatel však 'll e p 'O' z -o r -o v. al ani znamení" jež mu dal vrchní' 
posunovač svítilnou a plšlalkou, ani nes ly šel znamení píšlalou jež 
mu dal stfú~vůdce vlaku čís. 72 v době, kdy byl vlak čís.·n od·n'Bho 'ještě 
tak vzdáIen, _že mohl v ča,s. zastaviti.' Z těchto zjištění plyne že obžalo" 
vanÝnekonal službu pozonlě a bediivě díe platných ·předpisů. Vtom 
spočívá jeho zavinění, j,ež bylo .příčinné pro nastaly úraz. Obžalovaného 
neomlouvá, že v kritický okamžik, jedw kolem pořádacího návěstí se 
O~'lžC'l po posunovači, poněvadž v tomto okamžiku bylo hlavní' jeho' po
vmnostI, po>;orov'a'ti pO'řádaci návěsti. Zaviněni jeho n€Odčiňuje okolnost, 
že pO·řádací návěstí nebylo zcela vho-dně umístěno, poněvadž přl náležité 
]lozo@o,sti mohl je přes to "pozorovati, ježto hYlo jasné a náležitě osvět
lené.Že stěžovatele nemliže omluvitl neznalost situac'e a tělesná únava 
vyplývá z tO'ho, že obhajoba jeho v tomto směru byla vyvrácena vý~ 
"Ied'ky provedeného řízení. 

Čis. 1057. 

Shlazeni odsouzení dle zákona ze dne 21. března 1918, čis. 108 ř. zák. 
'" Lze součaSně odčiniti dvě odsou;;ení, mezi nimiž osvědčovacl lhůta 
liz uplynula. Odsouzeni amnestovaná nepřicházejí tu v úvahu. 

<Rozh. ze dne 28. prosin-ce 1922, Kr I 1302122.) 

Ne j v y Š š í s ° u d jako soud zrušovací uznalI po ústním líčení o zma
te'ční stížnos.ti generální prokuratury ua ",áštitu zákona právem: Usne
sením krajského slOudu v Plzni ze dne 7. července 1922 pmušen byl zákon 
v ustannveních §§ 1, 2, 3 zákona ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. zák., 
usnesenl to se zrušuje a krajskému soudu se ukláďá, by, še,tře zásady 
§ 293 tr. ř., znova rozhodlo žádosti franti'ška M-a. 
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Důvody: 

Usnesením kraÍ'9kého soudu v Plzni ze dne 7. července 1922 byla, žá
dost františkaM-ca, by mu bylo povoleno odčinění jeho tresti!, zapsanýeh 
v trestním rejstříku, zamítnuta s odůvodněmím, že žadatel byl dle !ístku 
o potrestání potrestá'n již čtyřikráte a že tudíž ne'nÍ' podmínek zakona 
ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. zák., Pro výmaz trestů. Jak tomu na
svědčuje od'ůvodnění u'snesenÍ, vycházÍ' sborový s-oud z náz.oru, že ča
stější _odsouzení 'odčiněno býti ne'mů'že, 'Při čemž však vzhledem na důraz, 
kterÝ klade odůvodnění na skutečnost, že žadatel odsouzen ~potrestán) 
byl již čtyřikráte, zůstává nejasným, pckládácli soud za přípustné pouze 
O'dčiJnění jediného -ods-o,uzení, či i -současné Q,ďčinění 'o-Gslonzenf .dv'Ojího, 
nÍkoH však o-dsouzení častělišího. Dle tre'stního lístku a dle příslušných 
spisů trestních' byl žadatel odsouzen: 1. rozsudkem okresnlho 's,o'udu 
v MiidHn.gu ze dne 4. ledna 1905 .pro přestupky. §§ 460, 468 tr. zák. do 
tuhéh{l vězení na 24 hodin, 2. rozsudkem okresního souďu ve favoritech 
ze dne 26. září 1911 pro přestup-ek § 411 tr. zák. do vezení na 48 hodin, 
3. rnzsudkemposádkovéhe' soudu v Ceských Budějovicích ze dne 14. 
června 1913 pro přečiny ďle §§ 7, 797, 269 h), 145, 146 ob), c), 156 VOl. 
tr. zák. k llThému posádkovému vězenÍ' naJ {lsm týdnů, z·ostřenému jedním 
postem týdně, 4. rozsudkem téhož soudnze dne 29. října 1913, pr-o přeČIn 
clle §§ 7, 797 v-oj. tr. zák. k tuhému posádkovému vězení na tři měsíce, 
postem týdně zositřenému. Než od,ouzení, k nLmž došlo oběma pos,léz 
uvedenými rozsudky vojenského ;lOudu, nepřitl1áueií v úvahu ani jako 
vlastní p'ředmět rozhodnutí o· odčinění odsouzení, ani jako· překážka odči
l1ění žadatelových o,dsouzellí soudy c-bčanskými, nebol oba tmsty, k nimž 
žadatel oněmi rozsndky byl odsouzen. byly již llsnesenímčs,. divisníh.o 
soudu v Plzni ze dne 24. června 1922, tedy již p~ed tím, llež došlo k roz
hodnuti' o jeho žádosti 'O oďčtnění odsonzení, prominuty i s· právními ná
sledky odsouzeni, jelikož sp'wdaly p'Od amnestii presidenta republiky z~ 
dne 24. října 1919, a má Se dle us,nesení pokládati .za to, že jmenovanx 
pro dotčené činy nehyl ods-ouzen. Sbo-rovému s,ollldu bylo by se tudvz 
v případe, kdyby si byl opatřením trestních spi~ů vojenskéh~ soudu zjed~ 
nal zár·oveň vMomost o onom usnese,ni 'divlsmho s'Ondu, byval0' omezItI 
pú\uze na rozhodnutí otázky, lze-'Ii žadateli poskytnouti odčiněni obojlho 
jeho od,ouzení 'soudy o'bčanskými. Tuto otázku -dlužno jak zásadně, tak 
i za předpokladu, že byly splněny i další IPo-dmíruky dle prvého ·odstavce 
§ 1 zákona o odčinění odsouzení," pro tento případ zodpověděti kladně_ 
Především není důvodu k pochybnostem o tom, že, jsoucl] splněny pod
mínky odčiněni dle zákona ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. z:'lk., lze 
idvoií ·odsouzení pmhlásíti so-učasn" .. za ,o·dčiněné. Cíle, který sleduje 
opětmě odsouzenÝ z pravidla žácl"stí o odčinění odsouzení, by totiž na 
dále ,pokládán byl za osobu soudně bezúhonnou, nebylo· bydasaženo, 
kdyhy bylo mn poskytnuto pouze odčinění jednoho zedvoiího odsouzení 
a zůstalo tudíž jedno z n.ichj· na dále' ne.cidčiněn.ým. Ve smyslu §, 3 zá
kona o odčinění odsouzeni i>ak dlužno každé jednotlivé odsouzení posu
ZJ(}vati samostatně zejména v tom směru, nevádícli znO'vunahyH zachova
losti iiné odsouzení ještě neodčfněné. Dle druhého odstavee § 1 téhož 
,zákona nepřek'áží- k'one,čně -odčinění' dřívějš'í nebo pozdější cdSOllzetn,Í pro 
přečin nebo přestupek, je-Ii čin tT'estný, jemu za základ s!oužkí, dle okolc 
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ností nepatrný a nezakládá-li se na bezeCt1ném smSršlení,' při čemž ze 
souvislosti toho"k· ustanovení, s ;prvním -odstavcem téhož § je patrno, že 
tu zákon má na mYis'Ji. dokonce ods,ouzení, k nimž došlo za lhůty, stano~ 
vené §em 2 zákona o odčinění ods·ouzení. Není tudíž zákonné př.ekážky, 
by současně._.odčiněna ne..hxla.-cLv.ě_ ... ndso-u-zeni-,--mG-z-i-- -nimiž Dsvědča.vac't---
lhůta již 1Wlynula. Tímto způsobem rozhodl nejvyšší soud jí,ž opětovně. 
V tomto případě žádal odsouzený 'O odčinění všech svých odsouzení <pro
mi!nutí všech trestů, k nimž byl odsouzen), Odsouzení wudem vOjenským 
nepřicházejí, jak shora dovoděno bylo, vůbec v úvahu, oběma rozsudky 
soudů občanskÝch 'pa<k odsouzen byl žadatel pro pouhé přestupky, a nešlo 
tu ani vzhledem k uloženÝm trestům o odsouzení, jichž oMinění bylo ,by 
vylo~čeno ~le třetího ods~avce ~ 1 zákona ~ odči?ění~dsouze!ní. ~(ed 
prVlllm z techlo odsouzem byl zadatel soudne bezuhonnym, mezi 11'~to 
nosollzením, k němuž, došlO' v T·oce 1905, a pozdějšÍ1n ,ods'Ouzením z roka 
1911 uplynula pětiletá lhůta osvědčovací, takže 011'0 dřívější odsou,zef 
bylo již v roce I9IG odčinitelným, a nebyl konečně žadatel za téže lhůty, 
počítané od pozdějšího odsouze.ní, nehledě arci k občma' rozsudkům soudu· 
vOjenského., opětně odsouzen. Odsouzení jeho soudy ,občanskÝmi nepře
kážejí tudíž svému odčinění navzáj'em ani SI hlediska druhého o'dstavce 
§ I zákOna ood6nérií odsouzení, nehledíc ani k tomu, že povaha trestných 
činů, j,jómÍž žadatel vinným byl 11Zn~in. nevylučuje naprosto m.ažnosti, 'Oa 
pravděpodobnosti, že tn jde vesměs o trestné činy nevatrné,nez""kládaiíci 
se na smýšlení bezectném. SbofO'vý soud, který již na základě po!uhé 
skutečnos,ti, že byl žadatel čtyřikráte odsouzen, zaujal stanovisko, že 
není zákonnýchpcdmínek pro výmaz trestů, a rozhodl na' podkladě pou
hého trestního lístku žadatelova, se okolnostmi, zde uvedenými, vůbec 
nezalbýval. 

Čis. 1058. 

Shlazeni odsouzeni {zákon ze dne 21. března 1918, čis. 108 ř, zák.J. 
Odsonzeni pro trestné činy, mezi nimiž uběhla osvědčovaci lhůta, 

nejsou navzájem na překážku odčiněni, a to ani tehdy, nešlú-li by v túm 
aneb 'Onom připadě 'O trestný čin pOvahy, naznačené v druhém odstavci -
§ I zák. 

:Rozll. ze rlne 28. prosince 1922, Kr I 1348/22.) 

Ne lv y. š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ uz'nall pn ústním lí'č-ení o zm'a
teonÍ stí'žnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem; Usne
sením krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne I I. ledna 1922 
by! po tušen zákon v ustanoveních § I, 2, 3 zákona ze dne 21. břevna 
1918, čÍs. 108 ř. zák., umesení to se zrušuje a krajskému soudu se ukládá, 
by, šetře zásady § 293 tr. ř. o žádosti Karla B-a o odčinění trestů znova 
rozhodL 

Dúvody; 

Usnesením krajského soudu v Čes. Budějovicích ze dne II. ledna 1922, 
byla zamítnuta žádost Karla B-a o odčinění jeho odsouzení pm přestupky 
§I§ 468 a 460 tr. zák. s odůvodněním, že v obojím trestním ;případé jde 
o trestné činy, SPáchané z bezectnéhO' smÝšlení, že' se tudíž nedostává 
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zákon.ných předpokladů odčiněnÍ. Pro odčinění pI'icházejí v úv.ahu odsou
zení žadatele; I. rozsudkem okresního soudu v Nových Hradech ze dne 
20. května 1901, Pro přestupek § 468 tf'. zák. do vězení 12 hodin, 2. roz
sudkem téhož soudu ze dne 15. lis'to'padu 1907 pm přestupek § 460 tr. zák. 
do tuhého vězení naJ drií,zostřeného postem. Dle druhého odstavce § I 
zákona ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. zák. není odčinění na zá'vadu 
dřívější nebo pozdější ods@zenÍ pro přečin nebo přestupek, je-li trestný 
čtn, jemu za základ položel1J~T, dle okolností nepatrný a nesPočívá-li na 
sm}ršlení bezectném. Ze souvislosti s prvním o,dsta~\'cem téhož !§ je ne,
pocjIybně zřejmo, že i odsouzení pro trestnfr čin, ktedr není povahy právě 
naznačené, jest -odčinění jiného odsouzení n1a překážku pouze tehdy, de šlo-li 
k němu ve lhůtě, sta,novené v § 2 zákona Qi. odčinění ods0uzení. Ve- smyslu 
§ 3 téhož zákona dlužno dále posuzovati každé jednotlivé odsouzení 
samos,tatně, zejména potud, nevadí-li novému nabytí zachovalosti jiné. 
odsouzeni, ještě neo,ďčiněné. Lze tudíž odčinilti i~ každé následuií'cí odsou~ 
zení nejen, bylo-Ii předcházející odsouzení v doběpozdčjšího odsouzení 
již odčiněno, nýhrž i te'hdy, uplynubrli mezi jednotlivými odsouzeními 
osvěďčovací lhůta, předepsaná §em 2 zévlwna. Předpokladem jest ar ci 
splnění .podmfnky dle prvního o'dS!tavce §. I zákona. V tO!l1to případě uply
nula mezi odsouzením Karla B-a, do, té· doby bezúhonného, z roku 1901 
Pro ponhý přestupek § 468 tr. z,ák. a ,ods'ouzelí!fm jehO' z roku 1907 opět 
jen Pro přestupek § 460 tr. zák. pětiletá osvědčovaCÍ lhůta ve smyslu 
§ 2 čí's. 3 zákona Qi ,odčinění' odsonzenÍ. Odso'llzení tal nebyla tudíž svému 
odčinění navzáj'em vůbec na závadu a nepřekáž:eIa by mu vzáj-emně do...; 

,JeGuce ani tehdy, nešl,o-W by v tom neb onom př'ípadě o trestný' čin po~ 
vahy, naznačené v druhém odstavci § 1 citovaného zákona. 

Čis. 1059. 

Shlazeni odsouzeni (zálmn ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. zák.J. 
Odsúuzenému jest ponechánú na vůli, zda cbce se domáhati odčinění 

některého z odsouzeni či odsouzeni všech, a sO!ldu jest se obmezUI pouze 
na rozhodováni v rozsahu žádosti. . 

<Rozh. ze dne l8.prosince 1922, Kr II 813/22.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako sO'ud zrulšovaCÍ uznal po ústním líčenÍ' o zma
teční stížnosti generální pr'Okuratury na záštitu zákona právem; Usne
'sením krajského. soudu ve Znojmě z·e dlne 26. dubna j 921 porušen byl 
zákon v ustanoveních '§ I a 2 zákona ze dne 21. března 1918; čís. 108 
ř. zák., uBnesení t~ se zrušuje aJ krajskému soudu ve Znojměs,e ukládá, 
by, šetře zásady § 293 n, ř., '0 žádosti Františka F-a za odčinění trestu 
znovu rozhodl. 

Důvody; 

FrarrMek F. uvedl ve svém' podÁní, došlém od minist"rstva !sprave
dlnost> na okresnís'Úud ve Znojmě ze dne 25. dllbna 1921, že byl se svo,jí 
žáclostl o příděl trafiky v S. zamítnut »na základě" trestu vězení 24 hodin, 
k němuž byl dne 9. září 19(]5 odsouzen dle '§ 448. ZadateI měl tu na mysli 
zřejmě trest jednodenního vězení, zostře·ného! positem, k němuž by]. roz-



590 

$udkem okresního soudu ve Znojmě ze dne 26. září 1905 odsouze'n pr,o 
přestupek krádeže dle § 460 tr. zák. Ve ·SiVém podání prosil žaldatel 
o »amnestii« s v é hot r e s t u a by mu jeh o t r e s t by! odpuštěn. Šlo 
mu tudíž dle slovného znění žádosti i vzhledem k .. 
vanému, pouze o, mu jeho 
odsouzení pro přestupek krádeže. Usnesení krajského soudU' ve ZU'ojmě 
"'e dne 26. dubna..l921, jímž bylo O žádosti rozhodnuto, označuje ji t>aproti 
tomu jako žádost o odčinění t r e stu. Nebylo' jí vyhověno dl", připoje
ného k nI odůvodnění proto, že žadatel »krom odsouzení u okresního 
soudu ve Znojmě ze dne 26. září 1905 pro pře,stupek krádeže dle § 460 
tr. zák. utrpěl též t<lprve 8. březma 1912 pro zločIl1J těžkého ubliženl n'a 
těle dle § 153 tr. zák. ·odsouzeni do žaláře na 10 dnI a od ko.~ee výltlllu 
tr,estu (18. břez~a 1912) neu~lynula ještě ~5letá lhůta, v ~' ~ zákona ~o~~" 8 
predepsana«. Tlmto U~l1esemrn bylo poruseno ustanovem ,;;;§ 1 a 2 'zákn a 
ze cine 21. března 1918, čÍs. 108 ř. zák. Porušení zákona pak bylo při -
dě'no tím, že se rozhodující soud neomezil na žádost odsouzeného, tudíž 
jen na zkoumání o"Urzky, jsou-Ii dány.zákonné podmínky nďč"nění jeho 

. odsouzení pro pře,stupek krádeže. Odčinění odsouzení poskytuje Se zpra' 
vidla k žádosti odsouzeného (druhý od,s,tavec § 5 zákona o ,odčinění od
s.ouzení). Jen tehdy, nabude-Ii státní zástupce z jiného podnětu védolllosti 
o skutečnostech, j'ež - aniž bylo třeba dau'škh šetření - m o h o u údů
voclniti odčinění odsouzení, navrhne dle druhé věty druhého odstavce § 5 . 
záknna sám od s,ebe, by nds,o.uzení bylo odčiněno. Ustanovení záknna 
o odčinění ocls'Ouzení, zejména ustanovení druhého odstavce § 1 a prvé 
věty § 3, nepřipouštějí dále pochybností 00 tam, že .odsouzenému, kterÝ 
odsouzen byl opětně, je,st ponecháno na vůli, žád'ati jen o o,dčinění jed
notlivého z několika odsouzení a že také poskytnouti lze údčinění i jen 
vr.ozsahu ta,kto omezeném. Soudu, který rozhoduje o žádosti o odčinění 
odsouzení, je·st se tudíž - nehledě arci k případu dle druhé .věty druhého 
odsta-vce § 5 zákona - omeziti výhradně na zkoumání otázky, jsou-li 
splněny zákonné podmínky odčinění právě jen ohledně onnho odsouzení, 
o jeho'ž ,odčinění je žádáno. Zejména dlužno k odsouzení ,pozdějšímu při
hlížeti pouze potud, pokud v němu došlO' ve lhůtě § 2 zákona, a pokud 
jím tndí'ž odčinění dřívěišího odsouzení může býti vyloučeno {§ 1 zákona). 
V tomto případě byly zákonné podmínky odčinění onoho, odsouzení, 
o jehož odčinění odsouzený žádal, splněny potud, že František F. byl 
dle trestního lístku až do onoho svého odsouzení PrO přestupek krádeže 
soudně bezúhonným a že nebyl až do uplYlnu!i pětileté lhůty §: 2 čís. 3 
zákona o. odčinění odsouzení {)pětně {)dsouzen. 'K: odsouz·ení jeho pro z!(}čin 
dle § 153 tr. zák. došlo teprve rozsudkem krajského' soudu ve Znojmě 
ze dne 8. března 1912, domnělé {)dsouzení jeho pro přestupek § 431 tr. zák. 
<pro rychlou jí'zďu) pak nepřichází vůhec v úvahu, jelllmž státní zastupi
telství ve Znojmě po zevrubném šetření p'řípisem ze' dne 4. března 1922 
prohlásHo, že na trestním záznamu § 431 tr. zák. ne;trvá. Je tudíž zřejmo, 
že usnesením kraj.s,kého soudl! ve nnojmě ze due 26. dubna 1921 žádosti 
Františka F. vyhnvěno nebylo přes to, že zákonné podmínky odčinění 
jeho -odsouzení pro přestupek krádeže, o něž výhradně žádáno bylo, byly 
splněny, jelll nás1edkem toho, že rozlrodujícl soud, neomeziv se rra žádost, 
,zkoumal neprávem i otázku, jsou-li dány záknnné podmínky od'činěni 
táké v příčině žadatelova odsouzení pro zločin dle § 153 tr. zák., načež, 
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zjistiv, že o-dči'nenf 'tohoto odsouzení je vylcučeno, poněvadž lpo-s,ud ne
uply,rrula 151elá lhůta § 2 záko·na, žadateli odčí,není o,dsouzení odepřel. 
Tímto postnpem sborového soudu a na něm se zakládaiícím usnesením 
byla. tudíž.iak nejvyšší ,soud v p·odobných případec-h již opětně uznat 
porušena ustanovení S& 1 a 2 zákona ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. z. 
V případě nového rozhodování n žádosti bude aroi nutno zj:isti:ti, zda 
ndsouzený ve smyslu prvého odstavce § 1 zák<llla ú odčinění odsouzení 
nwpravi! dle sil škodu, činem způsobenou. 

• Čis, 1060 . 

SkutkOvá podstata druhého případu § 214 tr. zák. PředpOkládá, že 
osoba, které jest nadržováno, zločin spáchala. Re skutkové podstatě tře
tího případu téhož § postačí, že přeohovávač znal přechovávaného iako 
zločince, již d ř í v e trestaného. 

O~ozh. ze dne 29. prosince 1922, Kr I 1134/21.) 

Ne j v y Š š í s ,o u d- jako. ,~oud zru'šovací zavrhl p'o ústním líčení zma
teční stlžnost oMalované do rozsudku krajského so'udu v Jičíne ze dne 
7. říinru 1921, jí1mž byla stěžovatelka uznána vinnou zloči,nem podle § 21·1 
tr. zák., poknd obžalovaná byla uznána vinmon ",Iodnem nadr~ování zlo
čincům dle třetího případu § 214 tr. zák. spáchaným tím, že' v no·ci 
29. června 1921 přechov-ávala známéhO' jí zločince Josefa M-a, vyhověl 
však zmateční 'stižnosti potud, pokud obžalovaná uznána by-laJ vlnnou 
týmž zlcčinem dle druhého případu § 214 tr. zák., spáchaný lim, ž_e v noci 
29. června 1921 ukrývala před vrchností To'sefa M-a pro zločin krádeže 
stíhaného, zruš i.] napadený rozsudek v t,(}mto výroku, jakož i ve výr'oku 
o(} trestu a v. souvisejících s ním výrocích jako zmatečný a vyměřil obža
lované znovu trest. 

Důvody: 

Dovolavajíc se důvodu zmatečnosti čís. 9, patrně čís. 9 a) § 281 tr. ř., 
,svatřuje zmateční stížnost nesprávným výklad, přesněji řečenO' nesprávné 
použití, pO'kud se týče' Dorušení zákona v tom, že byla stěžovatelka 
uznána vinnou zlo-činem ve smys.]u § 214 tr. zák., ačkoli'v Josef M. byl, 
jak sám rozsudek zjišťuje, ,sproštěn z obžaloby pro zločin krádeže, \lm 
kterou byl stíhán tehdy, když hos!ěžovatelka ukrývala. Zmateční stíž
nost z toho dov'ozuie, že stěžovatelka neukrÝvala zločinoe, ný'bC'ž člo
věka stíhaného nevinně a bezdůvo'dně, že tudlž jejít jednám! není vúbec 
činem tre,s,tným. V tomto směru je zmateční stížnost v právu, "ebof skut
koová podstata druhého případu § 214 tr. zák., kterou při tom zmateční 
stíl5nost výhradně na zřeteli má, předpokládá nezbytně, že osoba, které je 
ukrýváním nadTžováno, spáchala opravdu zlo'čin, Skutečnos,t, zjištěná roz
sudkem, že byl' J osel M. z obžaloby pro dotyčný zločín krácdeže sproštěn. 
zdá se arci nasvědčovati tomu, že kráde'že té ve skutečnusti neslpáchal. 
že tudíž Pro ní v době, kdy ho 'stěžovatelka dl·e rozsudkového zjištěi1í 
jako člověka pro zlnčin ten stíha.néhn ukrývala, stíhán byl bezdůvodně. 
Bylo proto PO této siránoe zmatečn!siížnosti vyhověno. ZmaJtečnÍ stílž
nost'přehJílží však, že napadeným rozsudkem podřaděno bylo jeclnární stě-
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žovaielčilTIo skutkové podstatě zločinu § 214 tr. zák. nejen potu·d, pokud 
Josefa M-a, pro zločin krádeže stíhaného, před vrchností ukryvala, nYbrž 
také proto, že jmenovaného, známého jí zločillce, Ipřechovávala, že tudíž 
soud ' " 
§ 214 tr. .zák. Této části rozs.u~k~véh~ . vyrok~ 4mateční shžnost, jak 
z jejích vyvodú zcela nepoehybne Je zreJmo, vubee neodporuje a nelze 
o rozsudkovém výroku dúvodlně říci, že byl jím v tam směru zákon po
rušen, nebo že ho bylo p.oužito nesprávně,; r'Dzsudek nejen l 'uvádí, že M-., 
byv již dříve vÍ'cckrát tr1están, -má p'ovahu zlO'č~nce, nýbrž zjišfuje v5T
slovně zejména také, že stěžovatelka Josefa M-a znala jako zločince, 
dříve již trestaného. Pak ovšem pozbývá všeho významu r?zsudkcI'Y 
závěr, o jehož ,slprávnosti arci jinak pochybovati sluší, dle něbož je ~t' 
zcela nerozhodilo, že bYl M.s.proštěn z obžaloby pro čin, pro který tch 
byl stíhá:n. -Náleželo tudíž, pokud jde o skutkow1u- p'Odstatu třetího příp a • 
§ 214 tr. zák., zmateční stížnost jaka po zákonu newovedenou zavrhnouti 

Čls. 1061. 

Vůči veřejnému společníku jsou »cizími" ;(§ 171 tr. zák.) předměty,uá. 
ležeiící společnosti, ač-lismlonva společenská iinak neustanovuje. 

U<ozh. ze c!tle 29. pwsince 1922, Kr I 1263,21.) 

Ne i v y š š í s 00 u d jako soud zrušovacl vyhověl po ústním Učení 
zmateční stížnosti státního zastupitelstvi do r02lsudku zemského trest
ního soudu v Praze ze dne· 26. září 1921, jímž byl obžalovaný sproštěn 
dle § 259 čís. 3 tr. ř. z oMaloby pro zlo{'i!n podle §§; 8, 171, 173, 174 II. c) 
a 179 tr. zák., zrušiI napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by 
jí znovu projedlnal a rozhOodl. 

Důvody: 

Po str,ánce hmotněprávní dlužno přisvěďčiti zmatečnÍ- stížnosti !s:tát
uího zastupitelství, uplatňující z důvodu § 281 čís. 9' a) tr. ř., že soud na
IhalCÍ nesprávně řešil olázkl1 trestuízodpovědno-sti dle § 171 tr. z"k., 
postaviv se na stanovisko, že jednálnÍ' obžalovaného nemůže zaklád~Í'~ 
skutkoYbU podstatu- krádeže, idto šlo 'O věci společnosti, v ji-ohž spolu~' 
držení byl jakospolečlÚk firmy, nýbrž pouhé bezpráví civilní, za něž 
obŽa]o-vany vůči svému společníku bude mčitil. Především _ sluší pouká
zati -na okolnost, 'ž'e s,o.ud nalézací nels:právně' směsuje oďejm~'tí »z drželnr« 
s odejúluÍÍm »'CÍzÍ(} movité ·vě'Ci. Ovš'em zjištění skut)\.,ová nezjišfují jasně 
ani .otázku »držení" - ve smyslu § 171 tr. zák. pouhá detenoe - pouka· 
zujíce toliko na dohodu -obou společtllkú firmy o ve den í toho i onoho 
odvětvi společného obéhodu. Než z celé zjištěné situace zdá se vyplývati, 
že předměty, ohžii1iova'ným zci'Zené, následkem dohody byly skutečně již 
v detenC'i Karla Kea; z níž byly obžalOvanym bez jeho lsvoleni Q"(maty. 
Těžiště rozhodnutí, šlo-li.' o krádež či pouhý poměr cicvilní, jest v otázce, 
bylo-li zboží, dú té- doby je.ště' společnosti vlastnickynáležející, virč] 
obžalovanému jako jednomu ze společl1íků a do jaké míry zbožím 'Ciiím. 
Tli pak ovšem vzhledem k přeďpfsům čl. 90 a násl., pak 123 a násl. obchode 
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ního zákona jediné SpráVll}'1l1 uznati lze stanovisko, že i vůči jednotlivému 
společníku jsou předměty, do majetku spo~e'čného- náležející, ač-li s,pole
čensk2. smlDllYa_ ~inak--'n.ellstanovuje, věcí cizí. Dle toho práve~l1 označnje 
zmateónÍ stížnost pochyben~rm stano,visko soudu na)ézacího, jenž na zboží 
společn.osti šmahem vylučuje možnost krádeže přivlastněním si jeh jed
ním ze společníků. S toholo svého nespráv.něho stanoviska vycházeje. 
neuznal soud potřebným, aby poměr mezi oběma společníky firmy dle 
smlouvy společe-nské blíže zjišťoval, což bylo by ovšem nezby;ným, aby 

• otázka krádeže p-o stránce objektivní mohla býti rozřešena. Tím méně 
zabyval se soud nalézací stránkou subjektiv,ní, čehož potřeba nastala by 
již vůči hájení se obža:l-ovaného, že neměl úmyslu zboží odciziti, nýbrž jen 
zajistiti se pro případ nastávajícího rozloučení společnosti prQ svou po
hledávku 80.000 Kč. 

Trestnl rozhodnutI. IV. 38 

• 



Dobatek: . , 

. I. Rozhoonutí ústavního souou. , 
Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky ČesAo_ 

slovenské podle § 54 ústavní listiny ze dne 4. srpna 1920, čís. 480 sb' z; 
a n., o změně některých uslunovcni trestního práva vyhOVUje §u 541(8) 
písm. b) ústavní listiny. 

:Rozh. ze dne 7. listo'padu 1922, úst. 121,22.) 

Ú .s t a v 11 í s o II cl uznal po ústním líčení právem, jak ~l;ora' uvedeno. 

Důvody: 

V nevcřej:né schúzi 'vytkl ústavní soud usnesením podle čL 57 jedno ř., 
že mohlo by býti pochybno, zda řečené opatření s prozatimllí platností 
zákona 'v § 4 a ,souvisejícím s ním· § .5 vyhnvllje § 54 (8) písm. b) ústavní 
listiny, pfesunujíc rozhodování o úočincch krádeže, zpronevery, pod
vodu a padělání peněz, jež lP'odIe zákO!nné 'sazby tresto'i,lé' patřily by 
k věcné příslušnosti :s;oudú por'otních, na sborové soud~y prvé sto-liec 
a mčnÍc talkto věcnou 'příslušnost trcstnkh so.udit. Při veřejném HčenÍ 
namítána bYla nepříslušnost ústavního soudu i'eduak prote. že opatření 
hylo již !~'Chváleno poslaneckou sněmovnou Národního shromážděni v 37. 
schůzi dne 1S. prosince 1920 a senátem Národního· shromáždění v 2S. sdulzi 
dne 22. proshlCc 1920, jednak proto, že v § 54 {S) ústavní listiny mlnví se 
o. příslušnosti ú řad ů a" nikoli též o příslušnosti s o II d ú. Os:tavní s,oud 
neuznal ani tu, a1li onu námitku zal opodstatněnu. Neodkladná opatřen:Í 
Stálého. vS/boru s prozatimní platností zák-Gna IJrozkGumávají p o. k a ž ď é 
str á n c II obl' sněmovny - § 54 (15) ústavní listiny _ v <O t (j z c e pak. 
z d a vy h o v II j í § 54 (S) p i s m. b) úst a vn í I i '5' ti n:\" k r o In ě 
to hot é ž ústavní 'und {§ 54 (13) ústavní Jistiny, §§ 7, písm. b) a 21 
zákona o ústavním soudě). Pokud jedná se o posléz řečcnoll otázku, je 
:cde dvojí kontrola: jednak OhOll sněmoven, jednak ústavního soudu. Toto 
kontrolní prúvo, pokud ':.:e týče tato. kontrohlí povinnost jest II každél10 
z těchto tří činitelů samostatná a nezávi'slá jak co do svého výkonu. tak 
co do svého v}'slcdkn na kontrolním .prúvu a kontrolní povi'nnosti čini
telův ostatních. Neplatí zde zásada předstižení a 1:0 :anil ve vzájemném 
IJomčru 'Obou sněmoven, ani v poměru jedné neb obou sněmoven k ústav
dmu soudu. Ne1zef připustiti, by nahodilým předstižením se strany jed
Eoho 2 řečen}'ch tří čir;j1tehl hyla zmařena ústavně nakázaná kontrola 
druhých dvou činitelú. Zpráv.a ústavního v~lboru k osnově záko.na o ústav
llím ,soudč -(zasedání Národního shro111á:~dě:l1í českcslovenského, z roku 
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1920 t:sk 24';:5) \,}'SlO\'l1Č jJOc1Cl~'l-d: »Potud jde a,'ciť o kontrolu ryze 
právnickou, zústává v zá~~dě dVOjí: sněmovnou scll\"úlcné opatření rnU::í.e 
ly\'ti ústavním soudem prohLíšeno za neDlatJ1é ~z c1úvcdú, jež zkoumati 
j(;:~st příslušn{in) a naopak múžc sJlčmqvnJ nescllvúliti z těchže d\l\'OC!ll 

opatření, které bylo llsUl\'nÍm soudem :-.-hlcdúno hczyadll:\"nl«. Na téže 
:?;úsadč spočívají též ustallo\"cnÍ d{lllk:ll 53 a 65 ,kc1nadho fúc\n ústavního 
~·oudn. Druhá, ph veřejném líčení přednesená n{:Elilka mú ovšem pro 
sebe doslov § 54 (S) písm. b) í"ta.v,lí listiny, prcli sobě však jeho praví" 

4do5ah, plynoucí ze souvislosti tohoto ustanovení s ostatním obs2hcm 
ústavní listiny. V- § 54 {8) písn,. b) úst. [stiny miuví :,e o zmcně pří
slllšno~ti úř<"~dú. Jakkoliv ústa\rní Hstina jinak přesnc odlišuje soudy ocl 
úřadů svrávnlci1, pcjcdnCl\Tujíc v hlavě čtvrté zvlášť o moci soudcuvské, 
nutno nicméně za to lníti, že úřady v § 54 (8) vísm. b), úst. Jistiny lllíní se 
i řádné soudy a že tíl1Jto ustanovením mělo b~·ti "I,'ys]ovello, že ()path;
ním s proza tím'ní platno~,tí zákona nesmí bj'rti zmčnčna nejen přLdu'šnost 
mezi jednotlivými správními úřady rÚz111Th odvětví a uvnitř správnicll 
úfadŮ' téhož odvětvÍ, nSrbrž 'lJříslušnost sprúvYlÍch úřadLi vllči řác1nSr l11 
soudům a v oboru řádného· soudnictví ani věcná, a,ni místní příslušnost 
fádn~'ch sOl1dú. ZdúrazĎujef § 94 O) úst. listin:,,' y~Tslovně, že Yc'cná aJ 

místní př{sll1š'nost řúdn}'ch sondú musí stanovena ~h;;rti zúkollem, dávaje 
tím 'na srozumě'llou, jakou zvláštní v611u klade na pevné vymezenÍ- sOl1'd)1Í
prúvomoci uprati oboru působnosti úřu_dů správnÍcb. Další pochybno'Stl 
nebyly při lí6eni ani pfed1ueseny (čl. 60 jedn. r·.), ani z úřední moci na 
př,etřes vzaty (čl. 63 jedu,. n. Lze sl proto p'ovšimnout[ ponze té pochyb
nosti, jcž byla v usnesenÍ' podle čl. 57 jedno ř. v:-;,rtknuta a> učiněno .před

mčtc'm ústníh-o líčení (čl. 64 jedno ř.). Tuto p'ochybncst nel1í';I1al ústav,ní 
s{>ud za opodsta-tněrniou, uváži v toto: Opatření s prozatímní platností .zá
k,ona ()'l)I'avňnje soud, hy 1) za z].O'činy kráde'že, zpronevěry a.

o 
podvodu, 

l1a ně'ž je hledfc k částce vYššÍ dvou tisíc korun stanoven v §~, 179, 184 
a 203 zákona, ze dne 27. kvč!na 1852, čís. 117 ř. z, trest těžkého· ža:láře 
od pěti do deseti le'Í. užil sazby těžkého žaláře o'cl jednoho roku do pěti 
let, uzná'-!i. přihHžeje k' povaze činu a znehodnocení peněz, t1:to sazbu 
za dostatečnou <§ 1), 2) podle téže sazby uložil trest na zieči" padělání 
peněz podle § 1 zákon31 ze dne 22. května 1919. čís. 269 sb. z. a n., jestli
že byl sIJách~n paděláním kolkú, uvedených v zákone ze dne 25. února 
1919, čís. 84' sb. ,z.:a n. a jestli'že tato sazba jeví; se' h1'ti dnstateČ1l0E hledíc 
k po,vaze činu. V § 4 opatření zmocňuje se 'obžalobcc, ah:,.' ve sIJisu obža
lovacím, anebo, když rozšíří obžalobu v řízerlÍ 'před sborovým soudem 
lJrvnr stolice ane-bo v případě' § 261 trestního řádu ze dne 23. května 1873, 
číi~',. 119 ř. Z., uónil návrh, aby bylo užito trestní sazby, zmin~J;é v §§ 1 
a 2 oipatřcní. Dle dosav;l.ldního práva: a) v p r 6. v TI í obl a s ti mim o 
S 1'0 ven s k o II P Q< d k a r pat s 'k o II R II S S o li di t i zločiny krádeže, 
?:pronevery a Dcdvodu., na něž j.e hledíc k částce vyšší dvou tisíc korun 
stanoven v ~!; 179, 184 a203 zákona ze dne 27. květ'na 1852, čís. 117 ř .. 
zák. trest těžkého žaláře od pěti do deseti let. příslušným byl v~'I11čně 
s(md p.orotní (čl. VL B čÍ''s'. 18, 19 a 2] llVb%'uvacího zákona k trestnÍn;u 
řádn ze dne 23. květn,a 1873. čís. 119 ř. zák. k čís. 19 mimo to zák'On ze 
dne ~. dubn.a 1910, čís. 73 ř. z{uk). Totéž platilo o zločinu padčlánl penčz 
podle § 1. zákona ze dne 22. května 1919. čís. 269 sb. z. a n. Ustanovu'
je sice čl. II. tohoto zakona, že 'p'orotní soud je v mezích do~.avadníc11 

38" 
• 
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předpisÍl přísluš111-, aby rozhodoval D u'estních činech :podle tohoto záko.na 
pouze tenkráte, jde-li o zločin a na:vrhuje-li veřejný obžalobce již v ob
žalovacím spise tre-st vyš'ší pěti let--"--l'Jež Joto ustanovení netýká se zlo
činu paděliíjji penez pOdfe§- f. -zákona, poněvadž nejnižši záko'nná sazba 
trestová činí při tomto zločinu :přes 5 let. b) V p r á vn í o b I a s t i S I o
ven s k a a Pod k a r pat $ k é Rú s i zločiuy krádeže, zpronevěry, pod
vodtr a padělání peněz o S'O b ě nebyly §em 15 zák. čl. XXXIV: 1897 pří
kázány do pravomod soudů porctnich 2J patřily tmiíž o- sobě i při sazbě 
přes ,pět let dle § 17, čk. I téhož zákonného článku do, oboru PůSobnosti 
som!ů sborových. Pouze při souběhu se zločinem, odkázaným k .ll.0rotnímu 
~?udu, ,mo~ly řečené zločiny ~a podl1:iínek ~, 19, posledníodstave",restního 
radu za.k. cl. XXXIII: 1896 by ti sOl1zeny porotou, jenže pak právowoc po
rotuího soudu byla určena zločinem porotním a nikoliv sazbou p~es pět 
let na sbíhající ,se zločiny krádeže, zpronevěry, podvodu a padělání ·peněz. 
Z Ť'ečeného vyplývá, že v p r á v n í o b I a, s t i S loven s k a a Po d
k a r pa: t s k ol R II S i snítenim trestní sazby (,d pěti do deseti: let na trest
ní ,sazbu 'od jednoho roKu do pěti let zločinům krádeže, zpronevěiy, pod
vodu a padělá-ní peněz dle § 1 zákona z,e dne 22. května 1919, čís. 269 sb. 
z. ano p'Ovaha zločinu, přikázaných do oboru PllSC bno,s,ti porotních SOUdIl 
odňat'a býti nemohla, poněvadž: této povahY' all:' dosud vůbec neměIy' 
a že PflOto nemůže býti řeči o ,tom, že' pro právní oblast Slo.venska ~ 
Podkarpatské Rusi byla hy usta'novon:ím § 4 'Opatření s pmzatimnf plat
ností zákona súžena věcná příslušnost porotnÍ'Ch soudů na prospěch věcné 
pří,:lušnosti sborových soudŮ !prvé stoJice. Tím jest pro tuto právní ,oblast 
nadobro rozpt-ý"lena pochybnost, o níž je-dhč náleží uvažovati a rozho
dovati. V p r á v n í o b I a s tj mimo S I 'O ven s k o a Pod k a r p a t
s k o u R u s dlužno hledíc k :§ 3 a k §§ 4 ai 5 o,patření s prozatimní plat
nosti zákona r'Ozlišovati dVOjí případ: A. Ve ř e j n Ý ob ž a lob cen e u
č i n i I n á vrh II jl o dle § 4 o pat ř e n í. B. V e ř e j n Ý o b ža lob c e 
t e <ll t o n ú vrh II čin i' I: K pí s m. A. V tomto případlí bude k obža
lobě na zločin krádeže, zpronevěry a p'Odvodu, na něž je hledíc k čás'Ice 
vyšší dvou tisíc korun stanoven v §'§, 179, 184 a 203 zákonar trestního 
ze dne 27. května 1852, čís. 117 ř. zák. trest tč'žkého: žaláře od pěti do 
de,s,eti let, a na zločin padělání peněz podle §i 1 zékona ze dne 22. května 
1919, ,(jís. 269 sb. Z. a n. nařízeno a předsevzato hlavní líčení před' sou
dem Dorotním a porotní dvůr soudní zjedná si po-dklad pro použití mír
nější trestní sazby těžkého žaláře cd jednoho roku dO' pěti let po rozumu 
§i§1 a 2 opatření otázk'Ou na porotce dle § 322 tre'stního řádu ze dne 23. 
května 1873, čís. 119 ř. zák. Rozšíří-Ii veřeiný obžalobce v řízení před 
sborovým soudem !Jrvé stolice obžalobu na některý z uvedených zločinů 
nebo uzná-Ii sborový soud prvé stolice že skutečnosti tvořící podklad 
obžaloby, Ol :sobě nebo v souvislosti s ok,~lnns-tmi~ jež obj~vily se při hlav
ním přelí'čení, opodstatriují některý z naznačených zločinů, a neučiní-li 
veřejný obžalobee ani v tom, 'a1ui v ,onom pHpadě návrhu podIe § 4 .opa
tření, sb'Orový sond prvé stolice v onom případě vyhradí veřejnému ob
žalobci, by nově objevivs: se zločin stíhal obžalobou nas'Dudě porotním 
í§!§ 263 a 261 trestního řádu ze dne 23. května 1873, čís. 119 ř. d. Ve 
všech těchto případech zúslá"á nedotčena posavadní věcná příslušno,st 
soudu porotního, -o jejím súženr ,c'patřením s prozaltimní ,platností zákona 
nemůže býti řeči. K: pí s m. B.'Učinil-li veřejný obžalobce návrh podle 
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s 4 opatření s prozatmní platnos,tí zákona, bude arciť sboroví- suud prvé 
~tolice konati hlavní líčení a tozhod,evati, pokucl se t:í'če v případě § 261 
~míněného trestnlho řádu rozhod-ovati o zločinu, jenž dle zákonné treshlí 
sazby .p'a:třIl by k věcné příslušno·sH soudu po-rotního. Než tento přesun 
věcné příslušnosti jest jen zdánlivý. O přesunu Vě~ILé příslušnosti bylo by lze 
mlll'vHi je'll tehda, kdyb:r z a t"'Sr c h Ž, II C Z m é n Č 11 ~" ch p O cl m í 11 C k 
t rest n O S t i měl nadále na místě dosud věcně příslušného porotního 
ť;;l()udu rozhodovati 'O zIodn.u sborový soud prvé ,stolice. Tomu však podle 
§ I opatření s prozatimní platnosti zákona není tak. Při zločinech krá
"deže, zpronevěry a podvodu jest v čl. VI. B čís. 18, 19 a 21 uvozovacího 
zákona k trestnímu -řádu, při, zločinu padťl?ní peněz v čl. II. zákona ze 
dne 22. května 1919, čís. 269 sb. z a ll. phslušnost po,,-otllího S'Oudu učiněna 
závislou na tom ,že v zákoně jes{ stwnovcn, ;Jo-kud' se týče v obžalova
cím ~:pisu navržeD trest žaláře de'lšÍ' pěti let. NéllÍ'-H zde této podmínky, 
padá sama: sehou příslušnost poro·tní-ho soudu a nastává po samém zá
konu příslu'šnnst sborového soudu prvé stolice s účinností zabezpečova
cího ustanovení na prospěch obžaloval1ého podle posledního odstavce čl. 
VI. uvozovacího zákona k trestnímu řádu, nedovolujícího sborovému 
soudu prvé stoiice, by uznal na vyšší' trest než pětilei:í' žalář. Těžisko 
ustanovení § 4: opatření .sl prozatimnÍ' platností zákona zúleží v tom, že 
zmocňuje se veřejný obžalobce, by přes to, že zákorrnou trestní sazbou 
na zločin kriideže, zpronevěry a podvodu je těžký žalář od pěti do deseti 
let a na zločln ,padělání peněz dle § 1 zákona z dn:) 22. května 1919, čÍs. 
269 sb. z. a n. nejméně těžký žalář od pětu dD deseti let, mohl použíti 
sazby těžkého, žaláře od jednoho do pěli' let. Udě]'iti veřejnému ža
lobó toto, zmocnění byl Stál~' výbor Národního shromážd~ní s hIediska 
§ 54 (8) písm. b) ústavní listiny nade vší pochybnost oprávněn. 
Učim" tak stanovi:l v § 4 právě tak jako v §§ 1 a 2 opatření vedle 
dosud jediné závazné tresnuí sazby těžkého žaláře od pěti do deseti let 
leště další novou mírnější trestní sazbu těžkého žaláře od iednr,ho roku 
do pěti let. Tím pozmčněna hmotně právní trestnost zločinú krádeže, zpro
nevěry, podvodu a .padělání pe:n~z tak, že L.l zvláštních polehčujících 
okolností, uvederr~'ch v § 1 a 2 olJatřenr nastoupila no-,,-á, rnÍrnčj:;sÍ trestní 
sazba těžkého žaláře ocl jednoho roku do pěti let, jinak zůstalo 'Při lW
savadní trestn. s'lzbě těžkéh'D žaláře 'Od pěti do' deseti let, pokud se týče 
při trestních sazbách § 1 záko,na (I padělání peněz. Nutn}'lll trestně proce
suálním důsledkem zavedení nové fakultativní trestní ~azby těžkého' ža
láře od jedno,ho roku do :pěti let by! procesuální postup předepsaný v§§ 3, 
4 a 5 opatření, t,ntiž, že hlavní líčení koná se l1J.cdfc k základní trestní 
sazbě přes pČ'( let těžkého žabře zúsadně před porotním soudem, jenž 
teprve otázkou na porotce podle § 322 trestního řádu ze dne 23. května 
1873, čís. 119 L Z. zjedná si po případ~ podkla[~ pro použití nové fakulta
tivní trestní sazby, a že je'll tehda trestní věc ,projednána, pokud se týče 
v případě § 261 trestního řádu dojednána bude sborov3'm soudem prvé 
sto]i!ce byl-li zjednán již předem proces-uálni' podkladipro ponžití nové 
fakult;tivní trestní satzby tím, že veřejnSr .obžaIDbce· na vrhl její 'použití 
buď~i' v návrhu, jímž! při hlavním HčeT1Í,. r-ozšířH obžalobu na nčktedr ze 
zmíněných z],očinl1 nebo ko-nečně v případě ,~ 261 trestního řáclu. A i v tčch
to pHpad,ech s'etrváno: na dosavadním rozhraničení věcné příslušnosti 
s-cudů porotníCh a sbof{)v-:\,'ch soudů prvé stolice l1stanovenim § 5 npatření. • 



pOlLe něhož, llí~ll[,-;i nalézaCÍ .'oud. že navrhOV<:l:lá súzba není dostateč
nou pro čí ll, ktcr:ý' je přednI~tem obžaloby, prohlásí se llcpřfs]ušn§'lTI, po
něvadž, vcc núlcží před sond porotní, a zachová se podle § 261 trestního 
řÚc!ll zc (ne 23. května 1873, čL~. 119 ř. z. T.yto procesuálllÍ dús1cdky 
Vhl: uštčn1--11o v": i elku; l<I1Ť\lTr--'lTc~lní sazlr~·---'jsc"i(- zcela -- \:0' 's}1c,·cJě s tlos,iici'-
platn:(·rn tn:stnÍlll fúdel11 a rozun~(l:s: se podle tohoto trestního řúclu samy 
sebou, i kdyby opatření nehylo se o nich zmínilo. Ne1J<-lstala proto oi:latr-e7

_ 

ním \' nižádném smčru ZmČlll'él v pcsavadnich zúkonnl'ch předpisech 
o vč::né pHslnšnost: jccInak ~GUC;Ú vcrotních, jedl~ak soudú sboroY~'ch 
prvé stolice. \ 

II. Rozhobnutí senátu pro řešen"?-tonfliktů 
kompetenčních.·' . 

Navrhl-li vúeiný obžalobce, by trestní věc byla postoupena správ_ 
nímu úřadu ku 'potrestáni dle 13: licí,. p.utentu ze dne 20. 'dubna 1854, čís. 
96 ř. zák" nem{lže správní ítřad odmítnouti svou příslušnost v úvaze, 
ze čin zakládá trestný čin stíhaný soudy. 

(pozh. ze C:Ile 25. únore 1922. čís. 109,19?l). 

S e tl {t"t p r 0' řeš ,e II í .k o 11 i 1 i k t li k o 111 p e ten č n. í c h zamítl v ne
veřejném í:a.sedťinÍ llávrh okresní SPfÚVY politické v K. ze dne 29. dub-na 
1921 m. ~ešení, záporného konfliktu k0111vcrenčniho mezi orí:f,esní správou 
politickou v K. a okresním soudem ve V., vzniklého v trestnÍ' vě-ci proti' 
Nikodemu S--o\ri pro udjnlivS· v~Tok, »že se českSr ~,tát musí zničiti a 
Němci že musí zase přijíti«, při čem;;;; jmcncvan~r na zem vJ/plivl. 

Důvody: 

Soudy a úhtdy sprúvllí j-~_Oll co do vS'konu tr(~stllí pravomqci od -sebe 
navzájem zcela nezávislé; byť i hra'llic-e mezi trestní pravom·ocí soudů 
a správ!n:ích úřaclů byly nevravidelné, nemůže mezi nim'i, ,povšcchně 
řečeno, d.ajíti k,e sp'oru o pHs'hlšnost. Zdá'nlivě jest my'slitcln~;Cl konflikt 
takovJ" tam, kde-' jedním trestním činem' se samostatnč uSknteči1ují 
ideálně konkurující skutko·vé c,ovahy trestních činů s:tíhaných trestním 
zákonem a ddiktů svr-ávními úřady stíhateln~7ch. Než v pravdě ani ta
ková konkurující kompetence nezakládá kompetenčního konfliktu, nehoť 
soudové a srrávnf orgány posuzují trestní činy nezávilslc z pravid.ja 
s různSrch Llcdisck, takže jeden čin p'O'uze tehdy jak tam tak jl zde' může 
11l:ti v zápětI potrestání vinníka, když se j.cvl irest,tT~cm jak dle trestního 
zákona, tak i dle předpisů platn~'ch pro úřady správní; takcvý čin pak 
pndléhá jak soudnín~u tak i 'správnímu trestnímu řízení. Také v ustanov:ení 
S§ 11 a 12 cís. nařízení ze drl;'c 20. du:bna' 1854, čÍs. 96 1-. zák zdá s'e spo,Č'í
vati zárodek kompetenčního konfliktu mezi soudy a úřady spr-ťtvními, neboť 
o tom, zda v určitém jednání jcst ~hleclávatj j)OclZe proti-policejní chování 
se, či zda jednání to, tv-oh Ci'fl trestním zákonem zak<lzan}:', může býti 
rr:czi soudem a sprťtvním úřadem různé mínění. Mnhlo- hy se pak zdáti. 
že otázka, sluší-li 'V některém ':inu shledati lJovahu deliktu sprúvního či 

,')yy 

deliktn trestného dle trestního zákona. jest zúrovcll otázkou r:;f!s!ušnosti 
soudu 11ch orgúnu sprúvního. Však tomu není tak; soud, kten' neshlc
dávú \' činu povahu sklltku trestním zClkonem zallJovčzeného, n)'brž toliko 
povahu přestoupení ,§ 11 CiL cís. _ ~Iař., llcza~í~~t obža,lobn ~ pro .,n~pří~~uŠ-
110st n~"br-ž-- rozho'ul!j-e--ll věci ~al1lc, llcshlecL:lv';!Je :-kUlku\-'c pOvdJlJ' elllu, 
ktcr~' d,o jeho právomoci spadú a pro' kterS· bylo žalovúno. S tohoto hle
uisk~ dlu'žiliD řešilO. vec, o Diž tu jde. Vzhledem k '','údčí zásadě obža!cv~cí, 
ovládaHcí naše platné řízení trestní, mil soudní stíhání činů trestmch 
místo toliko k návrhu žaJ'obcc ~'5 2 odstavcc prv~· tr. ř.), a soudce smí 
vyšetřování zavésti jel11JrO ty činy trestní, ve příČI<J1Č jichž mu hyl OlJráv-

• něnfrm ža1cbcem učiněn návrh k tomu smčřUjÍcÍi (§ 92 odstavec prvJ'r tr. ř.). 
StMní zástupce navrhl sou'du (uávrh ze dne 14. dubua 1921), aby pro 
vJ'rrok »Ccsk}' stát se 11111sí zničit a Němci musí zasc, přijíti«, při čemž 
S. 'na z,em 'vyplivl, ·byln zařÍ'zeno po-litické potrcstá~í ~ tÍl~ jmpli~itc pr~
Illási'l že pro ví'rok ten Nikodema S-a soudně nestlha (vy"lovne prohla
šenÍ ~'e směTu tom poda'l dne 3. června 1921). Soudní stíhání obviněného 
pro viT,ck ten bylo tím vyloučeno; odpadlo tedy, da~ší sO:ldn! stíl:~'ni ~i
kali z formálního dúvodu nepříslušnosti scudu, :l1ybrz Z vecncho OUVOdll, 

že státní zastuvitelství v činu inkriminovaném neshledalo- -skutkové JJ-Q
va hy trestného činu stíha·ného tr,estním zákonem.

v 

Okre~:ní ,správa pOli,
tická v K. vycházejíc ze 5;právného předpokladu, ze okresm soud ve V. 
ií odstonpH spisy za 'příčinoll s1íhúl1'Í obviněného dle § 11 cís. pat. ze dne 
')0 dubua 1854 čls. 96 ř. zák.. odmítá svou pHslušnos't v úvaze, že čin 
tc~ pokládá za' zločin dle 'S 58 tr. zitk. V této úvaze však S'Po,~ívá zá~lad 
omylu právního, v němž se okresní .~pľáva po-litická oCItla. Zda v "cmu 
obviněného by bylo lze shledávati skutknvoll povaJJU zločinu dle 9 58 
tr. zák., jest pr,o postupování proti ll'ěmu dle §, 11 CÍ's. paL z L,1854 n,;
rozhodln:(rm. Dlc tohoto- § 11 nastupuje pOliCeJDI potrestam >~ne]J~'edblhaJlC 
~'oudnímu stíhánÍ« {unvergreiflich der ctwa eintr'2tel1clen gcnchthchen Bc
IlandlUlug), z čehož následuie. že obviněný, i kdYž pro čin by byl potrestán 
dle § JIl c1S. patentu, může přes to bS'ti pohnán k zodpov-ědncsti souden~ 
trestním. TÍ'm spíše p,odléhá obviněnÝ }Jotres:tání policejnímu, kd~'ž sO'ddr:1 
stí'hání nenastalo nebo zaved'ené trestní řízení byio za1stavcno. ZkoumatI, 
zda zasltave~ní soudního. -trestního řízení se stalo práv~~11l oči.li nic, Oľg~'l1?111 
sp,rá-v-ním Dc-přísluší, a také senát pro řešení konrnktu kompetenemch 
k tomu oprávněn není rozhndovati, zda v i'nkrimi'novan~m činu~~cstv s~l:e~ 
divaU čin trestnfr dle trestního zákona, zda tato ntazkw pns]uSnyml 
orgány soudními byla správně řešena čili nic a zda čin obv~ně'né",mu za 
vinu kladený by 1110hl zavdati podnět ke stíhání soudem trcst11l11l. faktum 
jest. že státní zastupitelství prohlásilo, že Č'IU, ten ja~o čin t~estný dle 
trestního zákona nestíhá, a' jest nyní IDla· nkresm sprave pohtlcke, aby ne
odvisle v oboru své působno,sti zkoumala, zda isou po ruce předpoklady 
pro potr'eshní obviněného dle§ II cís. pat. Že by pak ok~e~l1í s.pr~va 
politická nebyla příslušnou pro. rozhodnutI v tomto posleam-m smeru, 
okresní správa politická 'sama ani netvrdí, a tedy příslušnost svou v tomto 
směru ani nep-opírá. V pravdě tu není tedy kompetenčního konfliktu, pročež 
návrh okresní správy p,olitické v K. b"lo zamítnouti. 
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Seznamy vypracova! 
Dr. BOŘIVOJ PEKÁREK, 
mistotajemllík nejvyššího soudu. 

Věcný seznam abecední.*) 
Advokát: pokud se může dopustiti urážky protistrany čís. 877. 
Amnestie: a zostření trestu smrti čís. 1018. 

a shlazení následků odsouzení čís. 1057, 
- (.!laL- ze dne 5. listopadu 1918, čÍs. 28 sb. z. a n.) prominutí trestu 

vztahuje se též i1a spoluvinu a nedokonané sváp.ění čÍs. 893 . 
.... :utomobiI: jest dopravním prostředkem ve smyslu § 8~ lit. c} tf. zák. 

čís. 723, 
jest předmětem, jehož provoz děie se za zvláště nebezpečn"5lch okol
,Hostí čís. 1032, 
jinak viz II Š k o z e 11 í II a t č 1 e. 

Autorské právo viz P II vod c o v s ll: é p r á v o. 

Beztrestnost: dle § 2 písm. b) tr. zák.: v:9střední chování se pachate
lovo nevylučuje ještě jeho přičetnost čís. 946, 
II 1 e § 2 pí s m, c) vjz o p i los t, 
dle § 2 pí s m. e) viz o myl, 
dle §. 2 p í s m. g): pokud jest lesní orgán oprávněn pou:ihi zbraně 

čís. 752, 
pokud ji způsobuje nouze. při, předražování 
čís. 803, 
pokud je nouze ne odolatelným donucením čís. 
847, 
nezakládá jí ještě nedostatečnir dúchod inva
lidův čís. 865, 
pokud beztrestno překročení mezí nutné obran~/ 
čís. 969, 
Ilezaručuje ji teprve budoucně hrozící nouze 
čís. 992, 

d J e § 187 t r. z ti k. viz lít o S t ú čin n á. 
Bohoslužba viz TI á b o ž en s tví. 
Branec viz s vád ě n í br a·TI c e. 
Braní podpory viz pod vod. 
Bytviznásilí veřejné dle §83tr.zák. 

Cestovní povolení viz pod vod. 

Četnické trestni oznámeni viz t r e s t II í .o zná m c n í. 
Četník: pokud jest povinen, hy zakročil, je-li mimo službu čís. 832, 

jest vrchnostenskou osohou dle § E8 fr. zák. čís. 919. 
Čtení trestního oznámení viz t r es t TI í o Z II á 111 e 11 í. 

Dáni do oběhu viz pot r a v i·ti }i 

'~) Rozhodnptí, týkající se válečné lichvy (cís. nařízení ze dne 24. března 
19'17, čÍs. 131 ř. zák. a zákony ze dne 17. řijna 1919, čís. 567 a 568 sb. z. 
a 11.) isou shrnuta pc,d heslem: Předražování. 

• 

, 
II 
I 

,j' 
" 

I 

I 
II 
I' I! 

!I 

II , 
::1: 

'I' 
III 

I' ,., 

,II 

H' 

f' rr, 
i;l 

III 
1,1 

1",1 
,II.:! 
ilU 
ilj'! 

:i'i' 
.!:: 
I" 

p! 

, 
,jt 
" I!i, 
I" .' 



Delegace: do usnesení, j;!l1~ návrh na ni by] zamítnut, není opraYného 
prostředku čís 9,:)0. 

Dodatečná otázka viz o t 8 z k.r P () rot C ů m. 
Domovní prohlídka: pokud jest lesní orgán oprávněn ji konati čís lJ76. 
Domovsk~' list viz z Jl e tl žit í m () c i ú ř c d 11 í. 
D(HlHCení neQdQ!atpl~i·;'--l..!-€,,,,;,;+~,+-rr,-r:ST -d--j--e --§ 2 g) t 1". 'z á k. 
Dopis viz I i s t o V II f taj e mst v í. 
Doplnění protokolu -viz pro t o k o I. 
Doplnění v~'rroku rozsudečného viz r o z s II dek. 
Doprava poštovní viz J II li t a. 
Doručení rozsudku viz r o z s tl dek. 
Dozorce nad posunováním viz II Š k o z e II í II a těl e k II I p o sní. 
Dozorce vězlÍů viz II ř c d 11 i k cl I e S 101 o d s t a v e c dr II h Jr fr. zák. 
Dozorčí orgán zemské politické sprúv~r vjz Z'l e II žit í 111 o c i II ř e ci II í. 
Dožádání soudu viz pro 1111 č e II í. 
Doživotní těžl{ý žalář viz t r e s t. 

Drahotní příspěvek viz pod vod. , "'., 
Družstvo viz z 111 a teč rl í stí Ž II o s t. 
Důchodkoyá kontrola viz ú ř e d II í k. 

é přestup!(y a maření exekuce čís. 1006. 
řízení viz ř i z e II Í! 

Ý trestní zákon: poměr k zákonu lichcvnímll čÍs. 960 
Dúkaz: PfoYádčním jeho bylo lze nab~;ti jistot~r pouze t. zv. é"i-llPirické: 

postup ."cudv při voh)(~m hodnoceni dúkazlt čís. 92l. 
Duševní stav pyromantika čís. 690. 

Elektrická dráha: jest železnicí ve smyslu .§ 85 písm. c) tr. zák. čís. 723. 
Eventuální otázka viz o t á z k ~T por o t c ů m. 

Falešné hlášení viz h tl š e II í. 
Falšováni potravin viz pot r a v i n ~y. 
Funkcionář státního zastupitelství viz ob ž a lob c e. 

Generální prokuratura: zástupce její, prováděje u zrušovacího líčení důvod 
zmatečnosti" čís. 9 a) § 281 tr. ř., není vázán právní kvalifikací, jak 
obsažena jest v proyedellí zmateční stížnosti státního zastupitelství 
čís. 924. . 

Hajný obecní: pokucl požívá ochrany § t:8 tr. zák., háje lesní majetek čís. 
705. 

Hlášení falešn,é (§ 320 e) tr. zák.): lze spáchati v důchodkovém řízeni čís. 
~1. ~ 

Hlavní přeličení: bylo-li odročeno, pokud nelze je konati v dobu původně 
stanovenou, třeba bylo odročovací usnesení doručeno obžalovanému 
po ruvodním termínu čís. 86l. 

otázka viz ° t á z k y por o t c ft m. 
Hlídač viz ú ř e dní k. 

Hlučínsko:· Pokrel nelze čs. nejvyššímu jako zrušovacímu soudu jednatI 
o trestní věci, r'ozhcdlluté cizozemSkým soudem čís. 1002, 
jinak viz v J' 11 i z e n í, r o z šiř o v á n í z p r á v. 

Hodnoceni p-růvodú viz d u k a z. 
Hodnota, ukradených věcí viz krá ci e ž. 
Hospodářské rady viz II ř e dní k v e ř e j n ý. 

Ideální konkurence viz s o II běh. 
hrdividualisace trestného čillu ve výroku rozsudečném čís. 729. 

Il1korporované území (I v:\,voz předmčcú potřeby čís. 691. 
Kárání viz II r á ž k a II 2. cti. 
Kázání viz 11 á II o ~ Cll S tví. 
Kombinovaná známka viz o c II r a II a L: n á 111 e k. 
Komp-cllsac-e -Vb-- ;(p- r () II e Y ě r '-l. 

Konkurence viz s o II b č h. 

Kontrola dúchodková yiz II ř e clIl i 1: -v ť ř e j II ý. 
- občanská viz ú r- e d 11 ik ve ř e j Jl ::-. 

K{)upě podezřelé věci či pcdílni:::ivi dle ·~ll ]85 tr. z.ák. či s. 947. 
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l(ráde'ž: dopouští se ji i ten, 1i:do odcizí -věc ve prospěch někoho jiného 

čís. 745, , "v. .• .'. 

dckoí1ána jest i IJouh~T]i1 ukrytím věci ua mIste cm u, Je-ll maJIteh 
věci odi1ata možno~t, by s ní v],údl čÍs. 769, v, 

předpokládá že odcizená věc má cenu byť i nepatrnou Cl s. 773, 
pcdllčcován/ z{\stU!=ll kll sú~astl1ě1li· se v:h1rodeje hluboko po·tl cenou 
není jcštč krádeží čís. 849, 
či zataiení nálezu čí s. 858, 
j,eoprá\'Jlěll~'m ]JřisvojCllll11 si součástek v~lzbrojc a v~·stroje vo
jenské v době převratové čís. 880, 
či podvod é í 5. 938, 
k pojmu dokonané lrádeže čís. 9R(\ v v 

-- VHCl veřejnému společníku jsou »cizirni« predmety společnosti 

čís. 1061, . ... 1. k . 
dle I§ 173 tr. zák.: pokud dlužno sčítati částky z Jednot,lv:VC I ra-

deží č"í s. 706, ,. 'll d 
při s'all0VcI1i hodilo ty ukradenirch věcí nelze vz~tr za za i: a , 
iich hodn'otu v bankovkách, pj"epo-čténý'ch na jich kursovlll 

- ilOdnotu ve mčně zlaté čís. 789, ~ , __ 
není tu měl~y-li odcizené věci cenu Prúvě 200 K CIS. SQl, 

dle §u 174 n.' a) tr. zák.: pojcm spolupachatele č) s. 786, 875, ~, 
dle I§u 174 II. c) tr. zák.: vlezl-li pachatel otevřenym oknem do pn-
zemního by tll. jehož dvéře b~·;y· zamč.~nJ" čís. ~:4, _ ,~ _, 
dle}§u 175 I. b) tr. zák.: staéí, l11ohlo-Ul llebezpecI pro provoz zelez
ničnÍ vzciíti čís. 739, 

spa"dá sem cc1 něti urátu, sloužícího ZCl oporu telegrafní tyče 
čís. 839, 1 . d 

dle !§ 175 II. c) tr. zák.: svlak jes,t polním llářadím; 11oste]11o, z a 
polní nár"adí bylo na poli -či Ll pole čís. 1034, , 
dle i~U 176 II. a) tr. zák.: zakládá ji i dřívčjší potrestanÍ pachatele 
pro krádež v rodině čís. 707, 
dle ~u 176 II. b) tr. zák.: pokud se vztahuje i na účastníka l§ 5 
tr. zák.) čís. 875, ~_ ., 'v 

dle § 176 n. c) tr. zák.: ochrany pOZiVa]1 tez předměty zaměstna
vatelovy driby čís. 819, 
dle !§u 178 tr. zák.: _StUllDyí ie,duotnoll trestní sazbu c í s. 818. 

-Kritika zákona (~ 303 tr. zák.) viz II á tJ o Ž C 11 S tví. 

Křivá přísaha viz pod vod dle .§u 199 a) t r; z á k> , 
Kůň chovn~" i ~orážkov3r .!est pi'edmětem potreby CI s. 676. 

,Lavice pomtell viz por ota. 

Legionáři viz ú ř e d 11 í k v e ř c j 11 '.? 
Lesní orgán: po}<ud- jest oprúvněn použíti zbran,č či s. 752. 

- pokud jest oprávněn konati domovul prohlídJ.;;u čí 5-. 976, 
- - jinak viz i\ředník veřejll}"-. 

• 



L2St viz podvod. 

Lhůta: není jí (d 1 e §u 221 t r. ř.) třeba dodržeti co do osoby obhájcovy 
čís. 729, 

- ustanovení §u 6 tf. ř. o nevčítáni dnll postoVIlí dopravy platí i tehdy, 
byla-li do rozsudku, ústně prohlášen~hn, _DPovězena_ -zmateč-ní SUž ... 

-tfóst II soudu pohytu č r s~ 945, 
zmeškáním třídenní (~ 263 tl', ř.) nenast,Jsá -pro veřejného obža_ 
lobce ztráta práva k dalšímu stíhání é í s. 949, . 
ku podání zmateční stížnosti viz z mat e Čll í stí ž n o s t. 

Lichva: nařízení ze dne 12. října 1914, čís. 275 ř. zák. nebrl0 
zrušeno licbevním zákonem čís. 568/19 čís. 685. 

- pojem »tísně« dlužníkovy čís. 1034, 
- vá:ečná vjz pře dra ž o v á 1l í. 

List dnmovský viz z 11 e II žit í !TI o C i ú ř e dní. 
Listina veřejná viz pod vod dle §u 199 d) t r. zák. 
Ustovni tajemství (zákon ze dne 6. dubna 18m, čís, 43 ř. zák,) přestupek

d'"e Sn 1 protiprávním otevřcním dopisu; záleží na tom, z čí vúle 
nebo příkazu hyl otevřen čís. 853. ,., -

Litost účinn~ (§ 187 tf. zák.): nejde o narovnání (§ 188 ~ tr\bák.), ne-
byla-lI určena doba, do kdy jest šk-odu nahra{jiti čís. Ú:J,. 

»náhradu škody« nelze spatřovati ve vzdání se užitku pachate
lem; vyhledává s,e, by věc n.ebo náhrada dostala se do faktické 
moci poškozeného čís. 744, -
dá-li pachatel věc poškozenému k disposici a ncpřijme-li ji tento 
čís. '777, 
nelze jí použíti při podvodu čís. 811, 
vyrovnání se, je-li vice pachatelů; nepřijetí náhrady poškoze
n:f~m, ježto neměl s sebou potřebných pomL\cek čís. 829, 
včasnost náhrady veš ker é škodY; povinno-st spoluvinníka při
sp'ěti k náhradě č.j s. 970, 
ne:lze jí použíti při PDuhém p'okusu krádeže; vyžaduje dobro
volného r'ozhodnutí se pachatele nahraditi škodu čís. 980, 
nestačí pouhé vyzvání poškozeného pachatelem, by si odcizenou 
včc o-dnesl čís. 983, 
nestačí pouhá nabídka náhrady škody; pachatel nese sám ne
bezpečí' nez,aviněné náhody nebo cizí vinu čís. 992. 

Loupež: vyslovené zlo musí hroziti bezprostředně a okamžitě čís. 902, 
- pojem »násilí« vzhledem ku zločinu dle -Su 9R a} tr. zák. čís. 1048. 

Loupežné zabiti viz z a bit í. 
Lstivé předstírání 'viz pod vod. 

Maření exekuce (zákon ze dne 25. května 1R83, čís. 78 ř. zák.); stačí, ie-li 
nebezpeČí, že bude exekuce zavedella; pokud jest tomu tak při pře." 
stupcích dúchodkových čís. 1006, 
- Ihost.ejnost osoby věřitele a nároku; stačÍ, hrozí-li exekuce a 
dlužník o tom ví čís. 1045. 

Mícháni se, do úředního výkonu (§ 314 tr. zák.); úmysl směřuie ku stížení 
úředního výkonu; lze spáchati i pouhými silovy čís. 688, 

- - stačí úmysl, by Úřední osobě bylo v konání služby překáženo 
čís. 699. 

Mimořádné zmírnění trestu viz t r e s t. 
Mince viz vývoz pOdloudný. 
Monitutní řízeni viz říz e n í {} p r a v o v a c í. 
Mravopočestnost (§ 516 1r. zák.): třebas při činu samém nikdo třetí nebyl 

přítomen čís. 794. 
Mrtvola (§ 306 tr. zák.): pojem zlého nakládání čís. 925. 

605 

NáboženstvÍ: p j' C č i tl dle 3 303 t r. zák.: ojJcdstatúnje nesltisné cho
'vání :;e nr-i bohos!:J.žbč; by1o-li jÍm způsobeno pohoršení, nelze je 
vz,ti v ú~'ahu jako zvláštní přitěžující okolnost čís. 840, 
p·ofcl'h -'})KrHi1-(S-'·iaKona« čís. 936,_ 
llespadá sem výrok, jenž směřoval pouze proti osobě, jež měla mši 
sloužiti, ani var r v1ní osadníků, by nechodili na mši církve jiné 
čís. 937, 
pc slizová ní neslušného chováni účastníka cí.rkevního pohřbu čís. 942, 
náleží sem též kázání, třebas se b ka:o dějin círk~"Yních, práva cír
kevního atd. čís. 963, 
spadá sem bizání a to i při svěcení praporu (Orla); třebas bylo 
závadným, úe~ze naň na místě reagovati čís. 1035. 

Nadržování z!očinců:r;n (§ 214 tr. zák.) druh}- přípaLi předpokládá, že osoba, 
které jest nadTŽ-ováno, zJ-očin sr:áchaJa, ku třetímu př{padu stačí, že 
přechovávač znal p'[-echovávaného jako z,'očince, již d ř í v e tr.esta
ného čís. 1060, 
- (§ 217 tr. zák.); kdo způsobil lstivě dopravování vězně z trest

nice na jiné místo čís. 973. 
Náhrada viz I j t o s t. 
Nález viz pod vod dle Su 20] pí s m. c) t r. zák. 
Námitky (§ 427 tr. ř.):,pře,kážka viz tamžc. 

Národní shromáždění republiky čsl. požívá ochrany čl. V. zákona ze dne 
17. prosince 1862 čís. 8 ř. zák. na rok J 863, čís. 940. 

Narnvnání viz lít o st ú čin n á. 
Nářadí po::ní viz krá d e ž dle su 175 JI.~ c) t r. zák. 
Násiti veřejné die I~U 81 tr. zák.: úmysl směřuje ku zmaření úředního vý

konu čís. 688, 
- obža'oba proň zahrnuje v s-obě obžalobu pro přestupek §ll 314 

h. zák. čís. 699, 
s')U'běh se zločinem dle S 83 tf. zák. čís. 788; 
př'edpokládá vědomí, že jest jednati s osobou jmenovanou v § 68 
tr. zák. ,č í s. 791, 
I1ebezpečnou pohrůžkou čís. 797, 
spadá 'sem každý násilný odpor čís. 835, 
rozjetím se na k,ole proti "Wojenské1l1U' kordonu C J s. 885, 
strážník trati jest u v}'kol1u služby i tehdy, když opustil v po
kračování služebního v-S:'konu těleso dráhy čís. 953, 
J,:okud vylou~cn souběh s §.em 93 tr. zák. čís. 959, 
zmaření školního zápisu čís. 959, 
stačí formální oprávnční k úkonu čís. 1019, 
ochrana veřejného úředníka viz úředník ve
řejn}T. 

dle i§u 83 tr. zák.: druh~~ případ může býti spáchán i pachatelem 
neozbrojeným; meškání samo o sobě nestačÍ; ochrany požívá 
i zástupce zájemníků; pojem násilí čís. 703, 
k pojmu »držby«; pokud neide o »vtrhnutí vÍCe sebran~!ch Hdf« 
čís. 713, 
Ilení třeba, by VJ1ikl1l~tí bylo násilné, aniž se vyhledává, by 
úmysl, vykonati násilí, byl již předem pojat; za násilí zodpoví
dají všichni vetřelci čís. 729, 
pojem »vtrhnutí« či s. 754, 
předmětem mohou býti i místnosti jinak každému přístupné; ná
silí na osobě; stačí přidružení se k zástupu a pr-ítomnost při 
násilném jednání čís. 788, 
sonběh se zločinem dk § 8 1 tf. zák. čís. 788, 
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b:nem »)116ko)1O jinélH)« je:-it yúči pronajímatcli i bYl náiernctl\
čís. 881, 

lhostejno, zda pachatelé \-nik!]j do cizího příbytku najednou éi 
D'orúzl1u čís. 8R6, _ 

druhy pr"fpad mliIC-·~J-inTspacTjan--T--vicc 'lidmi sebral1J'rni; »vícc{{ 
lidmi rozumí se aspo(j 3 osoby; pojem »lidi sebranj.;·ch~; čís. S9:? 
pojem spolupachatele; saubčh s přestupkem dle ~ 411 tr. zák.: 
pokud jest y něm obsažena skutková podstata § 98 b) tr. zák: 
čís. 997, 

pOjem >lvniknutí« do domu; spadá seHl i tovární dvúr č i~. 1029. 
dle ~~ 85 a) tl'. zák.: nestačí úmysl, směřující pouze k tj.;-rání 
zvířat čís. 742. 

doJe i§ 85 b) tr. zák.: viz 11 á s i 1 í ve ř c j II é II 1 e § .s7 t 1'. Z á Je 
dle ~ 85 c) tr. zák: viz II š k o z e II í na těl e k II 1 p o S Jl í. . 
dle I§ 87 tr. zák.: stačí, bylo.-li přivoděllO nebezpečí pro kcllm 
osobu čís. 716. 

stači, byl-li si pachatel pouze vědOlN nebezpečnosti svého Jinu, 
jakd~ i, bylo-li lIebezpečí uvedené v ,~ 85. ll) 'tr. zák. phvoděno 
pouze pro jediného člověka čís. 854, '- ~ 
pojem )'Čilll1« a )l1ebezpečí«; n{dežitosti subjektivní"\trál. Y čís. 
939. • 
d1le I~ 89 tr. zák.: stačí poškození nčj8ké součástky telegrafu 
čís. 839. 

dle I§ 93 tr. zák.: rozsah omezení osobní svohod~v čÍs. 878, 
lhostejno, že se ho l~achatelé dopustili v zájmu jednotnosti od
borové organisace čís. 910, 
pokud vyloučen souběh s § 81 tr. zák. čís. 9.19, 
není tu, bylo-I:i llási1i pouze prostředkem ku spáchání zločinu 
dle ~ 98 tl'. zák. čís. 986, 
nemusí trvati po delší dobu čís. 1028. 
dle ~ 98 tr. zák.: pojem spolnp'achatele zločinE; pokud vyloučen 
souběh s § 93 tr. zák. čís. 986. 

dle ~. 98 a) tr. zák. či loupež čís. 902, 
lbnstejno, že se ho pachatelé dopustili v zájmu jednotnosti od
borové organisqce čís. 910, 
poj2m násilí vzhledem k zločinu iloupeže čís. 104B. 
dle !§ 98 b) tr. zák.: spadá sem pohrú1ka bitím čís. 679, 
poicm osob )}jsoucích pod ochralloll« toho, komu bylo \-'1'hro
žováno čís. 862, 

stačí, byla-li pohrúžka objektivně zPllsobilá snížiti dobrali po
věst toho., jemuž 'bylo vyhrožováno čís. 864, 
zlo, jÍmž se hrozí, llen~USÍ b~Tti výslovně jmenováno čís. 997, 
pokud jest obsaženo ve zločinu dle ~ 83 tl'. zák. čís. 997. 
dle I§· 99 tr. zák.: či pouhé vyzvúní a provokacc; v:(rhrůžka 
možna i kOlllóldťlltním činem čís. 809, 
Y}'llrúžka pr,anesená k oscbě rozdílné ocl ohroženého musí se 
státi v úmySi!u, by se dostala ohrož(;,llél1ll1 k vědomosti čís. 819, 
lhoste:I1O, le strach a ner·okcj po krátké době pominul čís. 879. 

Násilné smilstvo viz s Dl i 15 t v o. 
Navádění brance viz s v á cl ční hra 11 c ú. 
Návod a amnestie čís. 892. 
Navráceni v předešlý stav: pře k ft ž k a viz tam ž e. 
Nebezpečné vyhroaováni viz II á s i I í v eř e j 11 é. 
Neodolatelité donucení viz bez t r e Stll o s t dle § 2 g) t r. zák. 

Neodvratitelná překážka viz p y. e k á ž k a. 
Nepříslušnost viz pří s I II !s '10S.t. 

Nepřítomnost (§ 427 tr. L) viz pře k á ž li: a. 
Nenposlecntiitti --po\'61á'/<idlú) rozkazu viz ,s Y Ú d Č II i II r a II c e. 
Nouze viz b (: z t r e s t II o s t cll e 3 2 g) t r. zák. 
Nováček viz s v ft d ě 11 í b r a II C Ú. 

Nucený výprodej v;z krá ci e ž. 
Nutná obrana: pokud beztrestno pl-dročení jeji čís. 969. 
Občanská kontrola viz ú ř c -cl n í k y e ř e j II ~-. 

• Ohecní hospodářská rada viz ú ř e cl II í k v e J- c j II ~'. 
Obecní starosta viz z Tl e u 1. i t í ln o ci Íl reci 11 í. 
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Obhájce: nemúže podati zmateční stížnost proti --vůli odsouzeného čís. 719, 
oLleclně nčho není třeba dodržeti lhůtu Š 221 -Cr. ř.; vyrozumění ob
;~,dovallého o osobě ohhájee, zřízeného z moci úřední, nemusí se 
státi již před doručením spisu obžalovacího čís. 729, 
sta-čí, byl-li vyrozuměn v l"ízenÍ porotnÍlll o hlavllím přelíčeni tčsně 
před líčen:m, jen když byla zachována lhůta· ohledně obžalovaného 
čís. 902. 

Obchod potravinam? viz pot r a v i II J-'. 
ObmezenÍ stihacího práva viz o· tJ žalob c e. 
Obnova viz pří s i] II š Jl o S t voj e 11 s Je ~, ch s o II cllt 
Obnovení porot viz por c t a 
Obrana nutná viz II u t 11 á o II ran a. 
Obsah tislíOpisu viz t i s k o II i s. 

Obžaloba: postup soudu, vyjde-li za hlavniho přelíčení, le byla vznesena 
ještě jiná čís. 729. 

Obalobce soukromý: nepozbyl práva žalobního, dO'stavi.1-li se ku hlavnímu 
pIelíče'nÍ pozdě, řídě ~'e nesprá-vIlě vyplněnou obsílkou; lhosteino, 1e 
nesprávné Vj.'PI nční obsílkY bylo zjištěno teprve s01ldem od-volacím 
čís. '900. 
- ú tra t:y viz tam ž c. 
veřejný: vi;hrady dle § .57 tr. ř. není třeba, bě1elo-li obyčejné řízení 

trestní a řízeni před sovdem lichev nim ved,le sebe pouze fak
tiekj.r, aniž se stalo usnesení podle § 57 tl'. ř. čf s. 898. 
zmeškánfm třídenní l1ulty ~. 263 tl'. ř. ncnélstáv,í ztráta práva 
k: dalšímu stíhání; \":\'hrada dalšího stihání na:-:tává teprve v~·
rokem sOl!dn.; pokud jí není Ueba čís. 949. 
tím, že podal obžalobu pro určitý trestný čin, nevzdal se ještť 
stihacího práva prO' jiné trestné činy čís. 1006. 
nbmezil-li zmocněnec Státlliho zastupitelství sVllj stihacÍ nárok 
na určih' čin tr·estn.i\ jest tím nalézací sond vázán čís. 104(). 

Obižalovaný viz o II háj c e. 
Odčinění odsouzení viz s h I a z e 11 í II ft s I e cl k ú o d s o u z e II í. 

Odd-U pracovní (záko" ze dne 18. března 1921 čís. ]29 sb. z. a 11.): zařa
dění nelze vysloviti ohledně trestného činu, jenž byl spáchán dříve 
než zákon čís. sb. 12911921 počal PLIsohiti: opačn~T v:\'rok lze napad
nouti pOl1ze zmateční stížností čís. 814, ]010. 

Odklad trestu podmínečný (z_ál{oJ1 ze dne 17. říjn<l ]919, Čí-s. 562 
sb z. a 11.) poku,d ho nelze př.iznati při pOf':!šcní povinncsti POSll110-

vače čís. 6fl3. 
pokud ho nelze jJřizllati, byla-li činem porodní báb~y' Zpllsobena 
smrt čís. 684. 
nezabýval-li se soud otázkou, zda čin, pro kter~9 byl obialovanj'· 
dHve odsouzen, bj.Til spáchán z pohnutek nízk1'ch a nečestných; 
lze ho vyloučiti pn případě i tehdy, ncvyslovil-li dřívější 1'OZ- • 

I 

I. 
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s~dck~ ~e byl trC"itfl:;- čin .srachán z pohnutek nízkých a nečest
nych C J 5. 710. 

]:odmínky jeho jest blahovolně zkoumati při osobách mla-Ji
~'I,,~, Gh-~..i..5.......--7-4-J..--

ll1~že ~e ho domáhati obžalovan)." třebas se vzdal] Dp·ravných pro_ 
st;edku do rozsudku, v němž nebyl obsažen čís. 759 817 
vyznam dřívějšího odsouzení pro zločin na dobu delší 3 mě"sic'. 
počátek lhůty ,§ 2, odstavec druh}' čís. 817, li ~ 
jde-li o ilichevní čin, rozhoduje lichevní soud čís. 827 
podána~~i po rozsudku žádost za jeho přiznání, dlužn'o o ní roz

vhOdOvatl v sezení veřejném čís. 901, 
-prJÍo~n~ost obžalovaného při jednání o jeho návrhu není bezpod_ 

ne:ne nutnou čís. 1015, 
není vyloučen dřívějším trestem za podmínek § 265 tr ř čís. 
lDl~ . 

ize yysloviti povirmc'st k náhradě pouze oné škody. již qožalo
vaný způs'Obil 'č í s. 1044, 
l1('!přiznal-li jej nalézací ,soud ač byl ,lichevním soudem pro 
s~JUběžný trestný čin přiznán; k odvolání nelze tu naříditi po
stup 'dle § 6 čís. 4 čís 1051 ~J 
z ll. k o n čís. sb. 129/i921" ~epůsobí zpět C J s. 827. , ~ 

Odmítnutí otázky viz z mat e k dle § 281 čís. 4 t r. ř. 
Odmítnutí porotce viz p o 'r ota. 

Odpor (t§I 427 tr. ř.): může podati pouze' obžalovaný, nikoli za něho jeho 
otcovský opatrovník čís. 860, 

- - překážka viz t a rn ž e. 
Odročeni hlavního přelíčení viz h I a v II í pře 1 Í č e TI í. 
Odškodněniy pro neoprávněné .odsouzení: počátek IhÍlty § 3 zákona ze dne 

16. brezna 1892, čís. 64 Ť. zák.; pokud dlužno použíti zákona ze dne 
21. března 1918 čÍs. 109 ř. zák. čís. 715. 

Odvolá
y
"!: pří~ustncst jeho v případě § 6 opatření čís. "'.sb. z. a ll. 480/20 

Cl s. 760, 
o?žalovaného jest pj-ípustno, vyměřil-li nalézací soud trest v rne
;~~h sazby § 186 tr. zák., třeba použil ustanovení § 54 tr. zák. čís. 

ve~~j~~~ho ob.žalobce jest nepřÍ'Pustn~'m, nebyla-li stanovena v zákoně 
nejnIZSl hramce čís. 799, . 
v, ohl~.šcvn! jeho co do trestu nenÍ' zahrnuto co do sOllkromoprávních 
naroku Cl s. 871" 

:.'~řejn~ho obžalob ce nebylo obmezeno § 6 ,opatření čÍS. sb. 480/1920 
Cl s. 9b5, '.l 

obmezení lJřlDustnosti Odpadá, nťpřipouštějí-li tresty mimoIádného 
zmírnění čí 5-. 1033, 
nelze podati do rozsudku) jenž nebyl vyhlášen ve veřejném roku 
čís. 1041, . 
přípustnost v případě §. 265 tr. ř. čís. 1051. 

Ohlášení odvoláni viz o d vol á n L 

Ochrana dle čl. V. zákona čís. sb. 8/1863: vztahuie se na Národní shro
m8.ždění republiky Ceskoslovenské čís. 940. 
Hstovního tajemstvi viz I i s t o v n Í taj e mst v í, 
~íru pozemního a domovniho viz nás i II í v e ř e j n 'é dle § 83 t r. 

zák. 
veřejného úředníka viz ú ř e dní k ve ř e j n ý, 
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známek (zákoll ze dne 6. ledna 1890 čís. 19 ř. zák.): otázka, 
zda jsou si dvě známky šálivě podobny, jest t. zv. quaestio 
rnixta; lze přezkoumati pouze správnost právních předpokladů; 
kO}l1biJ1QV~Qá_ f:n:;imka (číslice a obrazec) čís. 830, . 
jde o mimotrestní p.rávní omyl! domníval-li se rušitel práva na 
ochrannou známku, že známka, byvši zapsána před převratem 
ve Vídni, nepožívá v čs. repu'blice ,ochrany či s. 834, 
při známkách kombinovaných přichází v úvahu celkový do-jem 
znár!.1ky, při čemž jest PO případě přihlédnouti k součástkám 
v~rpravy zbOŽÍ. jež známkou chráněny nejsou čís. 920. 

Okolnost přitěžující viz přitěžující okolnost. 
Omezenii osobní svob()dy viz nás i I i v e ř e j TI é rl I e § 93 t r. z á k. 

Omyl: skutklovSr čís. 747, 

- mimŮ'tres~llí právní při O'chraně známek čís. 834, 

- nez.nalost předpisů správních je omylem skutkov1i m čís. 1016. 

Opilost úplná: vylučuje zl}r Ílmysl po rozumu § 1 tr. z'ák., nevyluČuje však 
úmyslu, srnčřuiícího k :lskutečnění určitého PT'Ůtizákonného účinku 

čís. 879. 
Opis rozsudku viz r ~ z s II dek. 
Opravné pJrostředkY viz pro s tře rl k y Ů' P r a v II é. 
Opravovací· řízení viz ř i-z ell í o pr a v'Ů'va cÍ. 
Optant viz v Ý voz p o rl I o II d 11 y. 
Orgán důchod~ové kon1roly atd. viz ti ř e dní k ve ř e in ý. 

Osoba vrchncstenská viz ÍI ř e dni k4 

Otázky porotcom: odpověděll-li ku hlavní o1ázce záporně, k -dodatkové 
kladně čís: ·1037~ 

dodatková: výstřední chování pachatelovo nevylUČuje ještě 
jeho příčetnost čís. 946, 
o Dkolnostech přitěžujících a polehčujících lze dáti pouze tehdy, 
je-Ii na nich, jmenovitě uvedených, závislá určitá tr.e:Stni sazba 
čís. 952, 
eventuálni: pokud lze ji dáti či s. 899, 922, 
hlav~i: formulování jeH. § 262 tr. ř. nelze tu -použíti čís. 904, 922, 
není va·dou, nebyla-lli do ní poj.ata hodin~, kdy prý byl trestný 
čin spáchán čís. 1047. 

Označeni potravin viz p, o tra ,; i n y. 
Oznámeni trestní viz t r e s tn í oz n ám e II í. 

Padělání peněz a cenných papírů (zákon ze dne 22. května· 1919. čís. 269 
sb. z. a n.): nelze uznati na ideální s-ouběh § 4 se zločinem podvodu 
čí s. 722~ 

pokud lze použíti třetího odstavce §O 4; pro skutkovou podstatu 
§ 4 jest lhostejoo, zda' kdo mohl býti padělkem oklamán a zda 
kumu mohla hýti způsobena škoda čís. 971~ 
potravin viz potraviny, 
veřejné listiny viz pod vod dl e § 199 a) tr. zák 

Peněžitá pokuta v.iz t r e s t. 
Pfebiscitní území na Těšínsku: viz v);" voz pod 1 () II d n ý. 

Trestu! rOlhodnutl IV. 
• 



· Plod viz vyhnání pUodu. 
PObyt viz pří s 1 u Š II o s t. 

o Podezřelý: pokud dlužno přihlédnouti k jeho výpovědi čí 5, 749. 

POdílnictví na krádeži dle i§ 185 tr. zák.: předpokládá že odcizená věc má 
. ___ . cenu, bYť.J_Mlli!..tIJJJ2!Lč.i.s---'ZJ3,___ ~ 

pojem »převedení na se« čís. 790, 
trestnost toho, jenž na' sebe převedl ukradeuou věc, domnívaje 
se, že jde o věc zatajenou či s. 823, 
nevyhledává se úmyslu ziskuchtivého čís. 934 
6i koupě podezřelé věci čís. 947, . 
dle:§: 186 ,a) tr. zák.: lhostejna cena věcí, čís. 738, 
dle §, 186 b) tr, zák.: stačí, že věci byly jedenkráte ukryty čís 
738. . 

Podloudný vY-voz vjz v ývoz pod 1 o tl d ný. 

Podmínečný -odklad trestu viz o d k 1 a d trestu. 
Podněcování k nu cell é m u V "'fl pro cl e i i viz krá d e ž. 
Podpis, advokáta viz pro s tře dek op r a v II Sf. 
~Pódpora v nezaměstnanosti viz p',o, d vod 

Podvod: a přímé předražování, souběh oh~.r ... možný čÍs. 721, 
nelze uznati na ideální souběh se iločinem dle § 
a n. 269/19 či s. 722, 

k pojmu »lstivého předstírání« čís. 80'5, 

nevyhledáVá, by bylo dokonáno podvodné poškození' pokud lze 
vyloučiti způsobilost způsobiti škodu čís. 808, ' 

neoprávněným hraním vyživovacího příspěvku za války; ustanovení 
§ ] 87 tr. zák. nelze tu použíti čís. 811, 

pokud s,em patří vylákáni zápt'ljčky c í s. 856, 

pokud ho zakládá podloudnictvf; vylákání falešného osvědČení na 
politické správě a klamání finančních úřadů při podloudném v-vvozu 
jest pokládati za jednotný čin tres'inSr čís. 90'9, ~ 

jde o pokus pod vodu, měl-li pachatel na t:estách padělané cestovní 
povolení, třebas ho nebyl použil či s. 918, 

-či zprcnevěra v úřadě čís. 922, 
či krádež čís. 938, 

p-okud přísluší železničnímu zaměstnanci drahotní příspěvek pro dítě, 
že Jest již Ve službě mimo d-omov čís. 991, 

neoprávnčným braním p'odpory; »)vlastní prostř'edky« p-odp-orovaného 
či s. 1022, 

ne'nÍ jím ještě Podání na soud, by h3nla vyšetřena urč-itá okoln.ost, 
o níž podateI -věděl, že nenastala č i·s. 1025, 

~ p'oj1e.m })lsti{( čÍs. 1055, 

dle §, 199 pism. a) tr. zák.: lhostejno, zda se ° ně ucházeJ pachatel 
ve věci, jež t.ep'rve měla b:ý·ti u soudu zaháiena čís. 760, 
pokud lze ohledně svčdka použiti zásady ~ 20'2 tr. ř. čís. 825, 

lhostejno, že -trestný čin toho, pro· něhož svěd6eno, byl amnestován; 
daporští se ho i ten, kdo, ač k tomu hyl oprávněn, nepoužil dobro
diní § 152 tr. f. ·č í s. 929, 

nedopouští se ho ten, kdo byl sUyšen jako svědek, ač byl objektivně 
pOdezřelým čís. 956, 
obiektem jest v prvé řadě stM čís. 975, 
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dle §. 199 písm. c) tr. zák.: nespadá sem pouhé předstírání převažku 
či s. 697, 

dle § 199 pism. d) tr. zák.: pořízen-li padělek veřeiné listiny různou 
činností více osob čís. 927, 

SPočívá v tom, ž'e bylo padělané listíny užito v úmyslu podvodném; 
předložení padělaného vysvědcení soukromého učeliště s právem 
veřejnosti za účelem snazšího dosažení služebního místa čís. 961, 

dle !§ 201 písm. a) tr. zák.: lhostejno, zda po tlačená listina vykazo
vala větší nebo menší stupeň průvodnosti a zda byla jinýrd·i pnl
v,oOy nenahraditelna čís. 928, 

dle i§ 201 písm. c) tr. zak.: dopnuští se ho i ten, kdo- si se svolením 
nálezoe věc přivlastní; trestnost toho, jenž na sebe převzal ukra~ 
denou věc domnívaje se, že jde o· věc zatajenou čís. 823, 
pojem ~ěci 'nalezené; zatajení nálezu či krádež čís. 858, 
dopouští se ho i ten, l{do věc jiným nalezenou ukrývá nebo na sebe 
převede, věda, že jde o věc nalezenou čís. 915, 
pol-em U'krývání a přivlastnění si čís'. 931, 
není věcí ztr.acenou (nalezenou), kterou majitel sám, zřeknuv se jí, 
o·pustil č í ~. 950. 

Pohoršení při bohoslužbě viz n á baž e II s tví. 

- veřejné (§; 516 fr. zák.): třebas při výstupu samém nebYlI nikdo třetí 
přítomen ,č í s. 794. 

PohřeJJ. viz II á b,o ž e TIS tví. 
Pokáráni žáka viz II rá žk a na cti. 
Pokus: zločinu dle § 222 tr. zák. a přestupku dle § 23 :ák.· Ol tisku čís. 693, 

k pojmu »cizÍ překážky« čís. 716, 
při trestném činu, spáchaném {l-bsahem tiskopisu, ohledně redaktora 
či s. 796, 

-podvodu čís. 918, 
význam slov: »bylo-Ii půsubení jeho bez v:f'sledku« v § 9 tr. zák 
čís. 973, 

těžkého ublížení na těle dle § 155 a) tL zák č i s. 1052. 
Pokuta peně'ž.itá viz t T e s t. 
PoUcie vojenská viz ú ř e dní k. 
Politika Ná.rodní a Lidová čí-s. 692. 
Polní hlídač viz ú ř e d II i k ve ř e j n S'. 

- nářadí viz krádež dlle § 175 II. c) tr. zák. 
POlUQcnfk (§ 5 tr. zák.); pojem čís. 785. 

viz též spoluvina. 
Porota: nebyla-li lavice porotd't řádně obsazena: nerozuměli-li porotci ja

zyku obžaIovaného; není tř,eba, by všichni porotci slyšeli obhájce; 
není třeba, by vrchní porotce četl výrok POToty tak, by ho všichni 
porotc.avé mohli jazykově sledovati: zamítnutí- návrhu, odmítajícího 
porotce, není dúvodem zmatečnosti čís. 709, 

tím, že ol:hájce .. pevytS<kal hned při hlavním př'ellíčenÍ výroku po~ 
rotců nejasnost, nepozbývá práva, by uplatňoval vadu tu s hlediska 
čís. 9 §u 344 tr. ř. čís. 890, 

není zmatečností, byl-li vyrozuměn obháice O hlavním přelíčení 
těsně před l.čením, jen když byla z~ch6vána :lhůía ohledně obžalo
vaného čís. 902, 

39" • 



612 

stačí, že jména členů porotnlho soudu a seznam porotcil sdě'lena byla 
obžalovanému čís. 907~ 
vadnost resumé předsedova není důvodem zmatečnosti čís. 907, 
neplatí tu ustanorvení, §'ll 262 tr. ř. čís. 922, 
by-l.odi-po.čatG-4L-dG.oo-z·asta'V..eH-f~l76f{Tt,---llel:te- -po obnovení porot- KťI':'
llatÍ odročené líčení před porotci; postup zrušovacího soudu, zruší-li 
rozsudek poroty čís. 935, 
pouze porušení posledního odstavce ~u· 327 tr. ř. zakládá zmateč
nost čís, 952, 
monitu'ra viz ří-zenÍ opravovací, 
'Otázky viz tamže. 

Porotci viz por ota. 
Postiženi viz pří s:1 II Š II o s t. 
Posunovač viz II Š k o z e II í II a těl e k II I p o s II i. 
Poštovní doprava viz I h ti t a 
Potraviny (zákon ze 16. ledll3 1896, čís. 89 ř. zák.): »daní do oóěhu« zka

žené mouky na r,ozkaz obillního ústavu čís. 700, 
pokud zkratka cizího jména, označujícího méněcennou jakost požÍ-
vatil1Y, může býti falešným označením _ č ~ s. 954, ~ 
prodavač jest povinen, opatřiti 'si jistotu, že -potravina, již na ' odej 
chová, jest neporušena čís. 1005. . • 

Poučení předsedovo: neúplnost jeho. nezakládá zmatek dle ~. 8 §u 344 
tr. ř. či s. ·1037. 

Použiti ~u 290 tr. ř. viz zrtl'šovacÍ soud. 
Povinný výtisk viz t i s k o pi s. 
Povolání k vojsku: pokud jes.t neodvratitelnou překážkou (§ 427 tr. ř.) 

či s. 778. 
PovolávacÍ rozkaz viz s vád ě TI í b r a II c e. 
Povoleni cestovni viz pod vod. 
Pracovní oddíl viz o d rl íl p r a c o v n í. 
Právo volební viz. V'D' leb TI i p r á v o.' 
Pražský uliční řád: porušení §u 15 čís. 723. 
Prohlášeni rozsudku viz r o z s II dek. 
Promlčení: nepřerušuje se dožádáním soudu za výslech svědka ci s. 1009, 

- význam vydání trestního příkazu a podání námitek proti němu 

či s. 1040. 
Prostředky opravné: vzdání se jich nelze spatř.ovati v žádosti o odklad 

trestu a o milost čís. 767, 
nepříslušÍ do usnesení nalézacího soudu, jímž bylo vráceno pr()
vedení zmateční stížnosti k podpisu advokátem čís. 914, 
jest vyloučen do usnesení, jímž zamí-tnut byl návrh na delegaci 
ČÍS. 933, 
ú t"r a t y viz tam ž e. 

Vil též odvolání, zmateční stížnost. 
Protokol: pouze naprostý nedostatek protokolace zakládá zmatek dle 

čis. 3 §u 281 tr. ř. čís. 977, 
- o hlavním přelíčení; napotomní doplnění jeho soudcem není stižene 

zmatečností čís. 1030. 
Protokolární vznesení zmateční stížnosti viz z mat e ční s tiž TI o s t. 
Prováděni dÍlkazÍ1 viz d ft k a z. 
Provedeni zmatečni stižnosti viz z mat e ční stí 'ž n o s t. 
Pri'tvod viz -d ů k ~ z. 
Pn\voz viz v ý v O- z. 
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Předražovimí: 
I 

1. Cis. nař. ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. 

C u krá ř viz pIe t i c h y. 
Ca j: pokud jest předmětem potřeby čís. 1004. 
K o m i s i o n á ř ústředny: nebY. oprávněn provozovati obchody na vlastní 

účet či s. 995. 
Kůže viz pletichy. 
Lidové pečivo viz pletichy. 
P Jet i ch y: I)okoutnírn obchodem se sodou: směrné ceny stanovené mi~ 

nisterstvem s přihlédnutím k pokoutnímu obch-odování či s. 728, 
kompensačnÍm uhlím čí.:). 775, 
podloudným nákupem moukY k výrobě t. zv. »lidového pečiva«; 
pokud smí cukrář po-užívati všech druhů mouky čís. 799, 
pokoutn~rm obchod,em s kožemi po účinnosti vládního nařízeni čís. sb. 
523/19 či s. 867, 
l)dběrem piva a sprostředkováním dodávky jeho čís. 985, 
nákupem a prodejem švestek k v~Trobě slivovice čís. 995, 
Thomasovou struskou čí: s. 1016~ 

P 1" e d m ě t p O' tře hy: pokud jest jím čaj čís. 1004. 
Pře cl r a ž o v á n í (~ zo): ten, kdo podloudně obchodu}e předměty po

třeby, nemá nároku ani na to, by mu bY1l přiznán přiměřený zisk 
čís. 720, 
stačí važné požadovaní' úeJ'me pře'mrštěné ceny; lhostejno, zda 

. vážným a opra,vdový'm byl i úmysl druhé strany čís. 746, 
ten, kdo koupil předměty potřeby původně pro osobu sobě bHzkou~ 
může si zaúčtovati náklady, rozhodl-U se později prodati část jich 
osobám cizím čís. 762, 
obchodováním švestkami k výrobě slivo·vice oČ í s. 995. 

Pře m r š t ě n o ,s t cell y: není tu ještě, měl-li pachatel zisk zřejmě pře
mrštěn~r pouze vzh1edern k tomu, že neobvykle lacino nakoupil 
čís. 1003. 

Pie pll á cen i cen (§ 21): lhosteino, že k uzavření kupu nedošlo čís. 740, 
~ ::-. úředně stanoyených iest trestno pouze podpůrně č i s. 832. 

Ř e t ě z o- v Ý ob ch o d: prodejem tabáku osobám mladistvým čf s. 741, 
. komp-ensa-čnÍm uhlím či s. 775, 

nákupem a prodejem švestek k výrob é slivovice čís. 995. 
lhostejno, že pachatel obchodo'Val takovým zpúsobem již v míru; 
živnostenské oprávnění dle § 38 ŽiVll. řádu neopravňuje k ná
kupu ve velkem čís. 1003. 
čajem čís. 1004. 

S 1 i v -o v i c e viz pletichy. 
Smě r n é cen y: stan-ovené ministerstvem s přihlédnutím k pokoutnímu 

·obchodování čj s. 728. 
S o d a viz pletichy. 
T r e st: náhradní za peněžitou pokutu nelze -vyměřiti tuhým vezením 

čís. 689. ' 
U hl í k o m pen s a Č II i čís. 775. 

2. Zákon ze dne 17" fflna 1919, čís. 567 sb. z. a D. 

Li {' h e v II í s o II d: postup jeho, dospěje-li k p,řesvědčellÍ, že jde o pouhý 
přestu'vek správní. čís. 675, • 
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změnilJ-li veřejný obžalobce PO zahájení h!a'yuího přelíčení pu
YD-dní návrh na přečin v návrh na zločin řetězového obcho-dl:l 
čÍ's. 737, 

má~li za tol,"-ž-G---Jde--ú-·tře5-!-nj--ě-i-n--nelichevní 'č í s, --.753, "868 
rozhoduje o podmínečném odsouzení, jde-li o čin spadajídí pod 

\ :Hchcvní zákon čí :s. 827, 
o správním přestupku rozhoduje Pouze předseda lichevního soudu 
Dři okresním, nikoliv při sborovém soudě čí-s'. 833, 
pro přezkoumání To,zsudků pl.atí předpisy § 281 tr. ř. čís. 876, 
o přestupku §u 11 nařízení čís. sb. 516/1920 rozhoduje nyní po
litiek}' úřad prvé stolice čís. 1046. 

3. Zákon ze dne 17. řUna 1919, čís. 568 sb. z. a ~. 

Bez t r e s t n -o st: pokud ji způsobuje nouze pachatelova a jeho rodiliY 
čís. 803. 

Byt: pl'ctichy spáchané pronájmem iehu, čÍs. 974, 
- nej-de o § 8, vezI-li majitel povo,zll' někoho za úp!atú \~ í s. 984, 
.- pokud nespadá sem (§ 8) odstupné čís. 988, 
. - nábytek viz pře dra ž o v á n í. 

C ~na pře m r š t ěn á viz předraž ov..a. n í, pře m r š t ěn ,t ť;en y. 
C I Z j II a: dovoz z ní a řetězový obchod čÍs. 889. ' 
C i z i II e c: požadovánÍ- -Přerr;.rštěné ceny jím čís. 957. - --o 

Cizozemský tabák: čÍs. 770, 816, 960. 

DÍ a o: nevztahují se naň předpisy o trestání válečné lily čís. 870 
- vezl-li maiitel povozu někoho za úplatu čís. 984. ' 

Do d á v k o v á p o v i n II o st (§ 3): oprávnění zemědělcovo, pou.;;íti zásob 
obili a brambor pro výživu rodiny, výkrm dobytka a osev pf.ed
chází jeho povinnosti dodávkové; pouhá nedbalost není ještě vě
domým zaviněním čÍ' S. 783, 
porušuje ji po případě i ten, kdo předmět dOdávkový yyměňuje 
za jiné předměty POtřeby, v hospodářství nutné čís. I 869 
ukojení vlastní potřeby hospodářovy předchází čís. 876. ' 

Dovoz cizozemského tabáku viz cizozemský tabák 
- z ciziny: viz c.jzina .' . 

D 'r a h é k o v y, pokud jsou pr~dměty potřeby čís. 680. 
Dra ž b a: přeplácení při ní, čÍs. 887, 897, 905, 908, 

- směrné ceny třešní čís. 769. 

Fík y: jsou předměty potřeby čís, 851. 

tf ude b n i n y isou pI edměty potřeby čÍS. 757. 

Id e á I II í s {) li běh §§ 7 a 11 čÍs. 4 Iich, zák čÍs. 758. 
In t e r e s e ob ch o d n j. viz pře II r š t ě n o s t cen y. 

K a r b i d: kompensační -obchod jím čís. 758. 
K á va: pletichy a přednižování j'í čís. 888. 
K n i h y isou předměty potřeby čís,. 757. 
K -o m pell S a Č II í ob c hod karbidem čís. 758, 

- - uhlím čÍs. 775. 
Ko II ser v o v a 11 éry b jl jsou předměty potřeby Cl s. 85I. 
K.o n s II m 11 í s poJ ,ek: ,q,-opouštf se §u 13 lich. zák. čís. 845. 
I( o fl a k jest předmětem potřeby čís. 78'0. 
K Q, ř a I k a" jest předmětem potřeby čís. 84l. 
Kůň: pokud jest předmětem votřeby čís. 676, 846. 
K ů že: zaječí <.1 kráJ]íčí jsou předměty potřeby č í ·s. 982. 
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Len viz zatajení zásob. 
Li c h v a: zákon. čís. sb, 568/19 a důch{)dkov~' zákon čís. 960, 

-pro trestnost lhosteino, že trestné činy byly SPáchány před státním 
6ře\inltem na -úzenJi hýv. R.akol1,Ska, -jež nepřipadl-q čs. republice 
čís. 996. 

Mi rn o řád II é z m í.r TI ě Il Í a přeměna trestu viz t r c s t. 
1\1 in c e jako takové jsou předměty potřeby čís. 826. 
Ml é k o zředěné jest předmětem potřeby čís. 753. 

N á byt e k viz pře dra ž o v á n í. 
Náhradní trest viz trest. 
N á hra ž kyt a b a k o v é js-ou předměty potřeby čís. 800. 
Nájem viz byt. 
Nák II P (§ II čis. 3): poměr k §ll 11 čís. 4 Č is. 810. 
Nesprávné údaje viz údaje nesprávné. 

O II Jn e z C TI í pro tl e je (§ 12): náležitosti j výzva okresního hejtmanství, 
hy obchodník oznamoval zásoby obchodnímu družstvu č'Í s. 747. 

O rl e pře 11 í pro dej e (§ 13): :"Hn~'m zbožÍm« jsou i předměty potřeby 
čís. 813, 

- - miiže se ho dopustiti i konsumnÍ sp-olek čís, -845. 
O d s t II P II ~é viz byt. 
O h I á š e II í z á s o b viz z a taj e II í z á s o b. 
Op r a v II é pro s tře cl k y viz, 1 i che v ll' í s o u cl y. 

_ O v o c e dosud nezralé jest předmětem potřeby čís. 1021. 

Ptvo viz p,letichy. 
Pletichy:' nespadá sem jednání, samo o sobě sice spočívající v ne

reelním -obchodování, jež však lichevní zákon p-odřad'u;e jiným skut
kovým podstatám čís. 704, 
není jimi ještě porušení předpisů o zásobování uhlím a o rovno
měrném jeho rozdílení mezi spotřebitele, n'elze ie ještě spatřovati 
v tJm, že prodatel nepř'enesl výhody z neolY\rykle levného nákupu 
na dalšího nabyvatele čí S.- 717, 

lhostejno, že předmět potřeby by! přenechán ze soustrasti nebo 
dobrosrdečnosti čís. 725, 

-':Í nekalá soutěž 'při obchodu s nábytkem čís. 731, 
kdy předchozí odsouzeni zakládá ziločinnou kvalifikaci čís. 737, 
opětným PJodejem ovocného sadu čís. 761, 
p-rodeiem bílého pečiva, vyrobeného z mouky pod rukou získané 
čís. 764, 

dovo-zem cizozemského tabáku z ciziny f í S. 770, 
lhostejno, že pachatel koupil pt'tvodně předměty potřeby pro sť"be 
či s. 793, 
pokud sem spadá obchod směnný čís. 801, 

- podloudu}'m obchodem moučn"ymi výrobky státem zabavenými 
či s. 804. 

poměr k ŠU II čís. 3 lich. zák. čís. 810, 
není třeba, by bylo yyu:;tíváno mim-ořádných po-měrt't, vyvolan:{rch 
válkou; pOdloudný ób'cho-ď cizozemským kuřivem; stačí způsobilost 
zvýšiti cenu právě t-oho zboží, o něž jde čís. ~73, 
nelze spatřovati v tom, jes,tliže rolníci zaměnili si dobytče chovné 
za dobytče tažné a směněné dobytče, iežto nevyhovovalo. dále 
prodali čís. 882, 
podloudu}rm obchodováním· sladúvnu kávou; souběh s předražová
nim (li 7) čís. 888, 
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lhostejnn, zda pachatel IJ1~i k nakupu ,dobytka fivnostenské OIJráv
nění čís. 894. 
nelze spatřovati v nákupu volného zboží v cizině a ,. dopravě jeho 
neobchodníkem do tuzemska čís. 912, 
t-řwas fa i1eByly,"aě--na~n-ě---žaiuvfdffiJ,ln;ó-Znó uzÚatr- na, §-t jich. zák.; 
byl-li svroštěn jak pro pletichy, tak pro § 7 a veřejný žalobce na. 
padl rozsudek pouze v onom směru, nelze čin Podřaditi §-tI 7 čís. 924 .. 
lze spáchati i tehdy. šlo-li vskutku o prodej Hného zboží než za jakÉ 
bylo vydáváno či s. 949, 
vývozem sacharinu do ciziny čís. 967, 

pronájmem bytu pod podmínkou. že bude koupen-o zařízení jeho 
1 nábytek či s. 974, 

není iimi ještě v}"měna zboží za zboží sama o sobě; předmětem, 
jenž j,jž prošel oestou správné distribuce, není zakázáno jinak ne
závadné sDukromé obchodování či s. 987, 
ustanovení Sll 11 čís. 4 nelze použíti, byla-li cena, za niž zboží zci
zeno, táž nebo dokonce nižŠÍ, než za .jakou b.y \ je byl dal výrobce, 
obmeziv se na výrobní náklady a mírný zisk čís. 990, 

~ nelze ještě spatřovati v tom, že jednáno ,bylo proti zákazuni vy_ 
daným z oh1ledů zdravotních; lhostejno, že obchodník zaměstnával 
při provozování svého 'obchodu psoby, jež neměl', živnostenskélw 
oprávnění 'č í s.- 1013,' , 
při t. zv. obchodech do vzduchu čís. 1020. • 

P o I i t í c k ý ú -ř ad: rozhoduje nyní o pře'sttľpku '\ § 11 nař. č. sob. z, 
a n. 516/20 či s. 1046. 

Po 'm e ran č e: jsou předměty POtřeby čís. 851, 972. 
Požadování 'ceny (§ 7) viz předražování, pře;mrš'těnost 

cen y. 

Pře d m ě typ o tře b y: kůň 
PDkud sem náležejí 
čís. 680, 

chovný a porážkový čís. 676, 846, 
drahé kovy najmě zlaté a stříbrné , 

tabák čís. 687, 737, 
cizozemský tabák; čís" 960, 
nezpracovaná litina _č i.;;. 695, 
koňak čís. 780~ 
mléko i zředěné čís. 753,' 

peníze 

zábavné knihy, obrázkové knihy pro mládež a hudebniny čÍs. 
757, 

náhražky tabákové 'č í s. 800, 
nejsou jimi -mince jako takové čís. 826, 
k~řalka č i s. 841, 
fíky, pomeranče, a konservované ryby čís. 851, 
pomeranče čÍs. 972, 
nespadají sem šperky čís. 941, 
zaječí a králičí kůže čís. 982, 
ovoce dosud nezralé (í s. 1021. 

Pře dra ž o v á II í (§ 7): při jednotném obchodě dlužno přihlížeti k risiku 
tohoto obchodu V ,celku čís. 712, 
a podvo,ď; s-ouběh obou možný čís. 721, 

požadování ceny nelze spatřovati v tom, že za neprávem zadrž-o
v:aný předmět byla požadována přemrštěná náhrada čís. 735, 
spadá sem i směna předmětů potřeby čís. 736, 
lhostejno. že pachatel požadoval přemrštěnou cenu v zastoupení ji_ 
Thého č i s. 756, 
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nepředpokládá zištného úmyslu čís. 75Ei, 
prodává-li starosta obce za přemrštěnou t:enu -obecní II rodu čís. 
769, 
-dovozem cizozemského tab<ikU! z ciziny čís. 770, 
není třeba, by pachatel měl užitek, by jednání bylo opakováno, spadá 
sem PO případě též jednání z ochoty č i s. 771, 
pokud se ho nedo:r;ouští překupník čís. 779. 
vyhledává se, by pachatel vědomě využitkoval mimořádných po
měrů čís. 781, 

požadováním přemrštěné ceny za sladovou kávu, souběh s pletichami 
804, 
kdo koupil předmět potřeby pod jeho skutečnou hodnotou, není 
nucen, 'by výhradu tu, zcizuje přeďmět dále, ,přenášel na dalšího na
byvatele čís. 833, 
požadováním přemrštěné ceny za sladovou kávu souběh s pletichami 
čís. 888, 

dopouští se ho i vlastník sadu veřejnou dražbou či S. 897, 
prodejem třešní sad;ař,em; souběh s trestným činem dle § 9 lich. 
zák. č i s. 905, 
lze na ně uzna,ti, třebas tu nebylo pletich, na něž žalováno; byl-li 
obžalovaný sproštěn z Obžaloby jak pro přečin pletich .tak i pro 
,§ 7, a napaden rozsudek ien v onom směru, neJze čin podřaditi 
§ 7 čis. 924, 

požadováni přemrštěné ceny za nábytek v bytě zanechaný č-í s. 974, 
ustanovení § 7 tich. zák. nelze' použiti, byla-li cena, za niž zboží 
zcizeno, táž nebo dokonce nižší, než za jakou by je byl dal výrobce, 
obmezi.v se na výrobní náklady a mírný· zisk čís. 990, 
při t. zv. obchodech' do vzduchu čís. 1020. 
kupiteI předmětu potřeby nemůže se státi spoluvinník,em čís. 1026, 
viz též přemrštěnost ceny. 

Pf e k II P n í k: pokud se nedopouští řetězového -obch-odu ani předmŽ'Ování 
čis. 779. 

Přeměna trestu v.iz t.rest. 

Přémrštěnos,t ceny (§ 7): -,dlužno řešiti vzhledem k věcné hodnotě 
zboží čís. 758, 

není-Ii úředních cen Cl s. 768, 
směrodatnými jsou konkretní náklady výrobní čís. 781, 
hle'diska rozhodná pro PDs-ouzení čís. 815, 
bylo-li' předmětu pOffeby nabyto_ bezplatně nebo za cenu mimo
řádně 'lÍzkoU' čís. 843, 

jde-Ii o smlouvu o dillo čís. 870, 
pokud isou směrodatny úřednf ceny i ·krátce po té~ když obchod 
tím kterým předmětem potřeby byl již uvolněn; zisk pa-chatelťtv 
není tll' iedině směrodatným čís. 887, 

pokud jest ji posuzovati dle tržních cen; poža<i.ovánÍ cizincem 
čís. 957, 
p-q-jem; nelze vzíti v úvahu výlučně pořizovací náklady čís. 
998, 

byl-li uje_dnán kup dObytčete chovného, nelze vzíti za záklari 
ceny pro dobytek jatečný čí-s. 1000, 

za zcizení obchodního závodu; dlužno hl~děti k t. zv. obchod
nímu interese čís. 1014, 
viz též pře dra ž o v á II í (]- 7). • 
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Přeplácení cell (§dJ): k pojmu »až dosud obvyMé'ceny« čís. 727, 
měřítkem pro velký rozsah lest množství koupeného předmětu 
potřeby č í s. 769, 
pří-Verelňe drazbe C rs.-813'1~'897, 905~---0-Ú8,- 1046, 
souběh s trestným činem dle § 7 Uch zák. čís. 905. 
není třeba, by sadař, vydražuje sad, docílil zisku čís. 1046. 

Risiko obchodu viz předražování (§ 7). 
Ryb y k -o n ser v o van é isoll' předměty -=potřeby ě í s. 851. 
Ř. e t ě z o v'Ý ob ch od: směnou podloudně opatřeného tabáku za potra~ 

viny čís. 677, 
pokud se z'fačí již v náku-pu zboží čís. 686, 
nespadá sem řezník, jenž nakupuje maso od venkovsk)/ch řez
níků a dováží je do hlavního města čís. 718, 
vsunutím lednoho zbytečného článku lhostejno v jaké roli a v 
kterém období; zištného úmyslu se nevyhledává čís. 721, 
pokud ho může spáchati oprávněný živnostník čís. 732, 844, 
kdy předchozí odsou-zení zakládá zločinnou kVi,lJjfikaci čís. 737, 
nhostejno, že pachatel bYl pouhým poslem či s. 756, 
karbi-dem; pojem; lhostejno, zda obchod zbožím, o něž jd-e, lest 
volným, čili nic; lhostejno, kdo jest zbytečnS"m článkem; ne-
předpokládá úmyslu zištného čj s. 758, ~ 

není třeba, by Pachatel měl užitek, by jednání bylo ~akováno, 
spadá sem po případě též j,ednání z -ochoty čís. 771, 
pokud sem nespadá překupník čís. 779, " 
poměr k § II čÍs. 3 čÍ-s. 810, 
nelze spatřov.ati v nabízení cizozemských cigaret přímo tuzem
ským výrobcúm směnou za potraviny čís. 816, 

prodává-li hostinskS' kuřivo ve své živnosti, jen aby si udržel 
hosty č i s. 822, 

pokud jím není dovoz zboží z ciziny čís. 889, 
nestačí ještě vsunutí se neobchodníka do obchodu čís.' 911, 
lhostejno, z jakého 'Cii'tvodu zásoby jsou nepostačitelny a zda 
zdražení zboží na-sta'lo právě činnosti pachatele, nál!eží sem p-fe
vody od ma'loživnostníka na rnaloživnqstní-ka čís. 951, 
cizozemskS-m tabákem či s. 960, 

vyŽaduje se, by jedná'ní bylo způsobilé stup!lovati cenu před-:
mětu potřeby; pokud jest tomu tak, nabyl-li překupník předmětu 
za cenu neobvykle nízkou čís. 968, 

mMe býti spáchán též dáním věci na misto placeni hotovými 
čÍs. 987, 

nelze 'ještě spatřovati v tom~ že někdo, nemaje živnostenského 
povoleni, kupuje od řeznfka dobytče chovné za účelem záměny 
za dobytče jatečné čís. 989, 

lhostejno, zda p'achatel prodával předměty potřeby P-Ouz~ příle
žitostně známým a jen ve množství nepatrném čís: 993, o 

při obchodech do- vzduchu čís. 1020, 
nelze sem podřaditi jednání, při němž dle oko\lností případu byla 
vyloučena způsobilost,. stupňovati ceny nebo zdržovati přechod 
předmětu portřeby na spotřebitele čís. 1042. 

R. e zní k viz ř e t ě z o v Ý _ ob ch -O' d. 
S ad: drražba viz tam ž e. 
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S a cl a ř: předmžování prodeiem třešní čís. 905. 
- přeplácení cen čís. 1046. 

S ach a r i n: pletichy Yývozem jeho do Ciziny či s. 967. 
S 1 a d o v á k á y a: pletichy a pře-dražování jí čís. 888. 

Srn ě Ii a }::-ředn~ětu potřeby a přcdražování čís. 736. 

S O u b č h: ideální trestného činu dle §§ 7 a Ir ČÍs. 4 lich. zák. čÍs. 758, 
pletich a předr-ažování (-~ 7) Č í s~ 888, 

trestného činu dle § 9 Jich. zák. s trestným činem dle § 7 lich. zák. 
či s. 905. 

Spr á~; n í pře s, II p e k: nelze uznati na uveřejnění nálezu; postup 
hchevního soudu, dojde-li k přesvědčení, že ide o pouhý- přestupek 
správní; ustanovení § 260 b) tr. zák. nelze tu použiti čís. 675, 

- rozhodUje o něm pouze předseda lichevllího soudu při okresním, 
nikoliv při sboro·vém soudě čís. 833. 

Š per k y: nejsou předměty potřeby čís. 941. 

Tab á k jest předmětem potřeby či s. 687, 737, 

- c i z o- zem s k Ý jes.t předmětem potřeby čís. 770. 

T r e s t: zákaz mimořádného práva zmfrňovacíno a přeměňovacího vzta
huje Sf'. i na přestupky, obsa'žené v § 2-5 a 7-12 lich. zák. čí S.1 682. 

Trž II i cen y viz pře m r š t ě II o s t cell y. 

Úd a j e II e spr á v 11 é ,(§ 14): lhostejno, že ten, kdo činí nesprávný údaj, 
nebyl prodate:em a vydatelem účtu či s. 768. 

U II 1 í kornppnsační viz pie ti ch y. 
v: "fl měn a za zboží a pletichy čís. 987. 
Vzdušné -Obchody čís. 1020. 

Z á k"a z mim o řád II é h o z mír II ě TI í a přeměny trestu viz tr e s 1. 

Z a taj o v á n í z á s o b (§ 2): lnu-; spadá sem cizo-zemský len, ohlašovací 
povinn-o.st; stačí pouhé zamlčení, neohlášení; lnářský odbor byl úřa
dem; jednání držitele zásob při revisi; manželka držitele není bez 
"dalšíh-o jeho zá,stupkyní č. í s. 837, 

povinnost udati záSOby není obmezena na zásoby, jichž povinu,!r 
nepotřebUje pro sebe a domácnost; úmyslu lichvářskéh-o se ne
vyžaduje čís. 876, 

Zl b č i ll: ·d'e § 11 (2): pokud ho nezakládá předch-Dzí odsouzení pro pře-' 
čin čís. 737. 

Z mír n ě n í fr e s t II viz t r e s 1. 

2 i v n o s t TI í k a řetězový obchod čís. 732., 844. 

Předstírání viz pod vod. 

Přechováváni zločinců viz nadržování zločincům. 
Překážka (1§:427 tr. ř.}: pOkud,sem ,spadá povolání k v-o.jsku čís. 778. 

- (§ 364 tr. ř.): nebyl-li vězeli, ač o to žádal, předveden ihned, by 
opověděl zmateční_ stížnost či s. 784. 

Překročeni mezi nutné obrany viz 11 u t n á obr a n a. 
Přeměna trestu viz t r c s t. 
Přeneseni soudnictví na Hlučínsku viz ft I II Č í II S k o. 
Plerušení promlčení viz pro mlč e n í. 
Převaiek viz p -o d vod. 



Přezkoumání duševního stavu pyromantika čís. 690. 
Přičinná souvislost viz li š k o z e n í II a t ě 11 e. 
PřJkaz trestní: vJ'dání jeho a promlčení čís. 1040. 

Přípustnost: obnovy viz pří s 1 II šn o st. \ro j e II s k v c h S.O II d tl. 
' ---.ouyolant VIZ 6crvoráliI--~---- - . 

- zmateční stížnosti viz z mat e čilí stí ž n o s t. 
Přísaha: křivá viz pod vod dle § 199 II í s m. a) t r. zák. 

svědecká: překážka § 170 čís. 7 tr. ř. vztahuje se pouze na dOda..: 
tečnou; pouhá zapomětlivost nebo nedostatečná vnímavost svědka 
není dúvodem vylučujícím dle S 170 čÍs. 5 tr. ř. přísahu čí 5, 907. 
vylučuje ji pouze intensivní nepřátelství svědkoVD- čís. 1050. 

Příslušnost: pobyt a postiženÍ.. ve smyslu § 54, odst. prvý, tr. r. čís. 711, 
výrok o nepříslušnosti dle § 261 tr. ř. lze učiniti i tehda, shledá-li 
:;:oud, že skutek daný v 'obžalobu již sám o sobě je trestným činem 
porotním, třeba žalováno na přestupek čís 734, 

kdy možno se vysloviti o nepříslušnosti dle § 261 tr. ř. čís. 772', 
ohčansk}'ch trestních soudů, jde-li o osobu vOjenskou, jež byla ne
právem přijata do vojska na základě křivého předstírání či s. !M8, 
voj e n s k}' ch s o ll: d tl: ohledně sběha čís. 906, 

pokud se vztahuje na trestné činy, spáchané příslušníkY býv. 
rak.-uh. armády před nastoupením činné služby v čsl. armádě 
čís. 1023, ~ 
pokud jsou pfíslušny občanské soudy, by pokrac ,a!y v trestním 
řízení, iež bylo neprávem zaháj,eno trestním soud li vojenským 
čís. 1024, " 
pokud rozhodují o přípustnosti obnovy treSli-lího řizcní občanské 
soudy čís. 1043, 

spr á v n í h o ú řad u: nemůže ji -odmÍtnóuti., navrhl-;,:- veřejný· ob
žalobce, by -mu byla postoupena dle § II pat. ze dne 20. dubna 
1854 čís. 96 ř. zák. do dat e k~ II. 

Příspěvek vyživovací viz pod vod. 

Původcovské právo: označení »Lidová« a »Národní Politika«'č í s. 692. 

Rady hospodářské viz ú.ř e d II í k. 
Redaktor viz t i s k o p i s. " 
Reformatio in pelus: zrušen-li odvolacím soudem rozsudek okresního soudu, 

ježto šlo v pravdě o přečin čís. 836, 
- - pokud zákaz jeH neplatí čís. 1007. 

Rozkaz povolávací viz s vád ě-n í br a II c e. 

ROzsudek: pokud dluž-no trestný čin v rbzsudečném výroku individual~so
vati a specialisovati čí-s. 729, 748, 
doručení opisu pro státní zastupitelství jest nahraženo jeho sdě
lením.v prvop-isu čís. 824, 
postup soudu, nemiIže-li býti obžalovanému doručen čf s. 958, 
jest vždy prohlásiti ve veřejném roku, jinak, nelze doň podati odvo
láni čís. 1041, 
doplnění jeho, nebyl-li ve výroku o-značen čin jako pokus čís, 1052. 

Rozšifoyáni zpráv (§ 308 tr. zák.): oznamování, že nastane změna ve státo
právním postavení Hlučínska či s. 964. 

Rušení míru pozemního a domovního viz nás i ,1 í v e ř e j n é dle ~ 83 
tr. zák 
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Řád 'uličllÍ pražský: porušení §u 15 čís. 723. 
Řídič automobilu viz tl š k o z e II í n a těl e. 

Řízeni důchOdkové: lze se tu d-opustiti přestupku dle § 320 e) tr. zák. 
čís. 791, 

opravovací (moniturní): ku vydání nálezu dle § 331 tr. ř. není třeba" 
zvláštní porady porotního soudu čís. 1037. 
porotui víz por ota. 

Sazba trestní viz t r e s t. 

Sčítání č~stek viz krá d e ž. 

Seznam porotců viz P'O r o- t u. 

~hIazení následků odsouzení (zákon ze dne 21. března 1918, čís. 108 ř. zák.): 
lze odčiniti i více než dVOjí- odsouzení, lze-li je rozděliti ve sku
piny, mezi nimiž uplynula Ohůta §Ou Z čís. 852, 

P~'o přípustnost iest rozhodným stav v .době uplynutí lhůty §u 2, 
nikoliv stav v době podání žaJ.ústi čís. 903, 

současně dvou odsouzení; amne5tované nepřicházejí tu v úvahu 
čís. 1057, 
uplynula-li mezi odsouzeními lhůta osvědčovací čís. 1058, 
Odsouzený se mťlže domáhati všech nebo některého z činů 
čís. 1059. 

Shluknutí: ve smyslul § 281 tr. zák .. ; stačí, byl-Ii překročen zákaz stano
vený pouhou policejní vyhláškou čís. 726, 
pojem výzvy ve smyslu Sn 283 tr. zák. čís. 872, 
dle §u 283 tr. zák. přestává teprve tím, že se dav rozpadne v ne
patmé zlomky čís. 896, 
pojem »zprotivení se« čís. 1039. 

Smilstvo: nás i I n é: k dokonání zločinu dle §u 127 tr. zák. není třeba 
pohlavního spojení ani ukončení soulože čís. 863, 

dle :§u 125. tf. zák.: vyloučen ideální souběh se zločinem dokona
ného svedení ke smilstvu (§ 132 tr. zák.) čís. 1036, 

dle §u 129 I. b): spolupachatelem jest i ten, kdo trpí na svém těle 
smi':né činy osoby téhož pohlaví, třebas by při tom neměl pohl-av
ního požitku čís. 962. 

Smrt viz t r es t. 
'Snižení trestní sazby viz t r e s t. 

Souběh: podvodu a přímého předražování čís. 721, 
ideální zločinu podvodu: s §em 4 zákona čís. sb. z. a n. 269/19 jest 
vyloučen čís. 722, 

přečinu dle §OU! 335 tr. zák. s přestupkem .dle §u 431 tr. zák. čís. 752, 
zločinu dle, §u 83 tr. zák. se zločinem dle ~u 81 tr. zák. čís. 788, 
§u 2 a 3 zák. o třaskavinách s přestupkem dle §n 32 zbrojního pat. 
čís. 82B, "-

pokud vy}oučen zločinu dle §u 81 a ,~u 93 tr. zák. čís. 959~ 
§u 93 s §em 98 tr. zák. pokud vyloučen čís. 986, 
~§u 83 s §em 411 tr. zák. čí s. 997, 

ideální násilného smul~tva "~e zločinem dokonaného svedení ke smil
stvu (§132 tr. zák.) jest vyloučen čís. 1036. 

Soud vOjenský: příslušnost viz tam ž e. 

Soukromý obžalobce viz ob žalob c e s o u k r o m Ý. 
Soupis majetku viz v y b í z e n i. 

• 
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Souvislost příčinná viz II Š k o z e n Í II a t _ě 1 e, 
SpeciaJisace trestného činu y odsuzuj:cím v~lroku :uzsudečném čís. 748. 
Spisy. ie1ezniční viz z rn a t e k dle §u 281 čís. 2 t r. ř. 
Společník viz z pro II e věr a. 

- - v e ř e i TI Ý viz krá d e ž. 

Spolupachatel: pojem čís. 786, 1049. 
Spoluvina (Š 5 tf. zák.): pojem; pro trestnost stačí, když hlavní pachatel 

dopustil se alespoň pokusu čís. 730. 
pojem pomocníka čís. 785. 
a amnestie čís. 893. 
při krádeži viz krá d e:2, p o rl í ln jet v í II a krá d e ž i. 
viz též s pol li pac h a teL 

Správní úřad: příslU'šnost jeho ;iz pří s J li Š II o s t._. . ., v • 

Starosta obecní viz ú ř e d II í k ve ř e i niT, zn e II z 1 t 1 mQ Cl II r ed Rl. 

Státní zastupitelství: dor\1čení rozsudku viz r o z s li d ,e k. v, • v . 

- - lhúta k pro'vedení zmateční stížnosti viz z mat e c II 1 stl Z n o s t, 
- - jinak viz obžalobce veřeJný, 

Stavitel: zodpovědnos~ jeho viz II š k o z e n í na těl e, 
Stávka školní: viz vy b í z e n í. 
Stížnost zmatečni viz z mat e ční stí ž ll? :t,' , 

- do zastaveni řízení viz z a s t a ven 1 ľ I Z e fil. 
- viz též prostředek opravný, 

Strážník trati viz ú ř e dn í k ve ř e i n ý, 
Strojvťtdce viz II š k o z e ní II a těl e, 
Sváděni brance: k neuposlechnutí povo\lávacího rozka~ ne!z~ se )iž do-

t 't' . k ile byl branec presentován a pre~ncm sluzbu na
pus 1 1, Ja m Y' -: 222 ' ~ k v, s 896 
stoupU; přichází- tu v úvahu ZIOCl~l dle:-;'U" . !r; za . Cl. . 

- výrokem -k no-váčkům, že n:musl nar~':.ah ~ l~: 807. v • _ 

- by nenastoupil voienskou sluzbu dobrovo.ne, nybrz dal se pred 
vésti čís. 1033. 

vojina (§ 222 .tr. zák.): či pouhé beztrestné jeullání přípravné 

čís. 693. . " d ' 
k zneužiti inoci úředni viz z II e II žit í m o' C 1 II r e II 1. 

S d . (.§ 13? tr zák)' pOJ'em »vyučování«; svěření nemusí se státi ně-ve em "" .. I '1 Y " 

iak}'m vfrslO'vným nebo zvláštním formállním ~ktem; v na ezel1. s:n1 
d;VkY navštěvující divadelní školIu elevů sboroveho zpevu-; smtlnym 
činem jest i soulož či s. 884. 

poj"em; vyloučen ideální ~ouběh Sf~ zločinem násilného smilstva 
čís. 1036. 

Svěceni praporu viz' II á b o ž e II s tví. 
. l' z urc~l'té okolnosti na určitý Svědek: nelze ho vésti .o tom, USUZUje- 1 

závěr čís. 771. 
- pokud lze použíti zásady §U 202 tr. ř. čís. 825. 
- přísaha: viz t'amže. 

Svěření viz z p ron e věr 1'1.. 

- k vyučování viz s v e d e 11 i. 
Svlak viz krá d e ž dle §u 175 II. c) t r. Z" á k. 

ŠáJ1ivost viz ech r a II a z II á m e k. 
Školni stávka viz v y b í z e n í. 

- zápis viz zápis. 

Šperky viz v ý voz pod 1 o II dll}'. 

Tajemství listovní viz I i s t o v II í t a i e m s I- v í. 
Telegraf viz .násilí veřejné dle $U 89 tr. zák. 

- . odnětí drátu viz krá d e ž dle §u 175 I. b) t r. zák. 
Těšínsko viz \'""$' v o z pod 1 o u d n -Sr. 
Těžký žalář viz t r c s t. 
Tíseň dlužníkova viz I i c h v a. 
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TiskoPis: kdy počíná při trestných činech, spáchall~--ch obsahem tiskopisu, 
trestnost pro redaktora čís. 796. 

Trest: o d k I adj e h o viz tam ž e. 
při pře ,d r a ž o v á II í viz pře dra ž o v á II í. 

ustanovenÍ, '§u· 260 b) tr. zák. nelze použíti, jde-li o odsouzení pro 
přestupek správní či s. 675. 

doživotního těžkého žaláře pokud možno zostřiti .; í s. 681, 
o pat ř e n í čís. sb. 480/1920: trestem »ztráty svobody« v -§ 6 
jsDU míněny veškeré druhy žaláře a vězení čís. 765, 

§em 6 nebyla stanovena nová tr·cstní sazba č í-s. 765, 955, 
§ 178 lL zák. stanoví jednotnou trestní sazbu či s. 818, 
postup v případě §,u 265 tr. ř.; nelze-li pro pozdějŠÍ Ilehčí trestný čin 
'Jou-žíti mimořádného zmíri1ovacího a přeměiíovacího práva čís. 859, 

mimořádně zmrrniii trest lze při zneužití úřední moci (§ 103 tr. zák.) 
jen dle ~ll 338 tr. ř., nikoliv podle §u 54 tr. zák. čís. 871, 

pokud není zostřením trestu smrti, byl-li pachatel po té odsouzen dD 
žaláře čís. 913, 

není zostřen (§ 50 tr. zák.)., byl-li trest vězení, vynesený za PDd
mínek :§u 265 tr. ř., 'amnestován čís. 1018, 
tuhého vězení nelze použitím 3'~ 266 a 261 tr. zák. změ'!iti v peně
žitou poku tu čís, 926, 

pokud lze použíti ustanovení ~u 1 zák. ze dne 22. prosince 1921, 
čís. 471 sb. z. a n. čís. 948. 

Trestní oznámení četnické: čtení jeho při hlavním přelíčení přes odpor 
obhájců'v není zmatečností dle čís. 3 ani dle čís. 5 §u 344 tr. ř. 
čís. 863, 

pFikaz: vydá.ní jeho a promlčení čís. 1040. 

TřaskaViny (zá.kon ze ctilC 27. května 1885, čÍs. 134 ř. zák.): pOjem; souběh 
su 2 a 3 s, přestupkem dle §u 32 zbroj~ pat. čís. 828, 
ke skutkové podstatě přečinu dle §u 3 stačí obiektivně zjištěné ne_ 
bezpečí čís. 891. 

Tuhé vězení viz t r e s t. 

Týrání zvířat viz II á s i Jí v e ř e j II é dle §u 85 a) t r. zák. 

'Účinná litost viz lítost účinná. 
Učitel viz u r á ž k a n a cti. 

Ukrývání zločincú viz 11 a drž o v á II í z I o č i II C Ů lTI. 

Ulíčni řád pražský: porušení předpisu §u 15 čís. 723. 
Úmysl zlý: p-Qkud jej vylučuje opilost čís. 879. 
Úraz viz II Š k o z. e n í na t ě 1, e. 

Urážka d ': e ~u 312 t r. z á k.: nevyžaduje ur·ážky dle 12. hlavy II. dílu 
tr. zák.; 'stačí též, pronesen-li závadný výrok ve formě podmínečné 
čís. 688, • 



stačí, že vrchnostenská osoba byla ve všeobecném výkonu své 
služby čís. 976, 

pokud ji nelze spatřovati v odmítnutí předhůzky; nemůže ji spáchati 
veřeiný úředník II v~9konu úřadu vůči jiné úřední osobě či s. 1011, 
iest ji spatřovati v tom, že byl veřejnÝ __ Qrg~TJ II vÝ_konu_ s!u'žby na
zvan »cikánern« či s. 1012. 

dle '~u 487 a II á s 1. t r. z á k.: pokud sem spadá slovné pokárání 
žáka tťěitelem čís. 831, 
obsahem tiskopisu čís. 796, 
pokud se jí dopouští advokát vůči protistraně čís. 877, 
obvinil-li zaměstnavatel svého bývalého zaměstnance v novinách 
z nedbání povinnosti č í~. 891, 
ochrana Národního s"hromáždění čís. 940, 
mravopočestnosti viz m.ravopoč"estnost. 

Úředník veřejný ci I e ~u 68 t r. z á k.: pokud sem spadá obecní hajný. 'báje 
lesnÍ' majetek panský čís. 705, 

pokud sem spadá člen vojenské policie, zakročuiící proti dvil
nim -osobám čís. 776, 

pozbývá ochrany jen tenkráte, nenáleží-li výk-on, při němž byl 
napaden, vůbec do oboru jeho úřední působnosti čís. 782, 
spadají sem též orgány důchodkové kontroly čís. 791, 
nespadají sem členové obecní hospodářské rady čís. 802, 
nespadá sem -orgán občanské kontroly při ministerstvu zásobo-
vání čís. 821, \"%. 
pokud nabývá ochrany zřízenec ustanoven~Dukromým zaměst
navatelem k ochraně lesa a myslivosti; rozsah -obvOdu, v němž 
požívá ochrany čí 's. 866, ~ 

pokud sem náleží lesní a polní hlídač Cl s. 916, 
náleží sem četnictvo čís. 919, 
nespadá sem železniční zřízenec. jenž právě_"nekona služby, 
třebas by bylI zakročil ve prospěch železnice či s. 930, 
přísluší legionářům, kteří byli pověřeni okresní správou poli
tick'ou, by zakročovali" proti vodloudnému obchodu potravinami 
čís. 938, 

obecní starosta při dražbě čís. 943, 
pokud jest strážník trati u výkonu své služby či s. 953, 
spadaií sem obecní orgánovg, vYbíraJící přirážku z nápojů 
čís. 965, 

pokud jest lesní orgán oprávněn konati domovní prohlídku 
čis.976. 

stačí formální oprávnění k úkonu., v němž bylo zabráněna 
či s. 1019. 
dle §u 101 tL zák.: dozorce vězňů čís. 917, 
dle §u 153 tr. zák.: viz uškození na těle dle §u 153 
tr. zák. 

Ústavní ~istina: vyhovuie jí opatření ze dne 4. srpna '1920, -čís. 480 sb. 
z. a n. Dodatek I. 

Uškození na těle úmyslné: subjektivní stránka činu, zodpovědnost z'a -lek
nutí čís. 820, 

rl I e §TI 153 t r. zák.: viz též ú ř e dní k ve ř e j TI ý- di e §U 68 
tr. zák. 
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nemus{ dosáhnouti stupně §u 411 tr. zák.; subjektivní nú!ežitost 
čís. 789, 

spadá sem i dozorce vězllú čís. 917, 
obecního starosty, jenž SPOIUPllsobil při V}'kOnll draŽby mimo 
Qbvo:d_ obce č i s. 943, 
lhostejno, že útok hyl podniknut po zakonče ll: Yla:-:miho úřed
ního vJrkonu čís. 944, 

cl I e §u 155 a) t r. z á 1.: pokus jest možnÚll čís. 1052, 
dle ·~u 157 t r. zák.: stačí, by vložení ruk:v na poškozeného 
bylo součástí zlého llal\Jádání, přeclscyzatého yíce osobami 
é í s. 716, 

klll1posní (§~ 335, 337 tr. zák.): zodpovědnost řídiče posunování 
a jednotlivých posunovačů čís. 683, 714, 755, 
vyp:áchnutírn pOChvy, předsevzatélfl porodní bábou čís. 684, 
elektrická dráha jest železnicí, automobil pak dopravním pro
středkem ve smyslu §'u 85 lit. c) tr. zák. čís. 723, 
pokud jest lesní orgán oprávněn použíti zbraně; souběh s pře
stupkem dle §ll 431 tr. zák. čís. 752, 

zodpovědnost řídiče automobilu za úraz, jenž nastal splašením 
se koně č i s. 838. 979. 
zavinění poškozeného nepřerušlljc za všech okolností při činné 
souvislosti čís. 838, 1008, 

zodpovědnost stavitele, nezamezil-li třetím osobám přístup k pís
kovně čís. 850, 
již kulposnfm jednáním nebo opomenutím; uškození pouze objek
tivní podmínkou trestnosti čís. 1008, 
yadnýrn zařízením vytaho'r'adla v cukrovaru; náležHosti §u 337 
tr. zák. čís. 1027, . 
automobilem jedoucím rychleji než 25 km 7-a hOdinu čís. J 032, 
povin.nost stroivúdce pozorovati návěští čís. 1056. 

'Útisk (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 sb. z. a n.): pohrůžka bitím 
spadá pod § 98 b) tr. zák. čís. 679, , 

- či přečin dle Šl1 305 tr. zák. čís. I03R. 
Útraty: pokud je hra,dí soukromý obžalob ce, zavdala-li obžaloba pro 

trestný čin s{Jukromož,a!o-bný POd11ět ke stillání veřejn}'m o,bžalob
cem č í -s. 883, 

pokud nelze je přisouditi za odvod proti opravnému prostřc,dku po 
zákonu nep'řípu-stnému čís. 1001. 

Vazba vyšetřovací: zapo.čítati jest ji i pro trestné činy, pro něž bYl vydán 
zvláštní mzsudek, byly-li zde pOdmínky §u 265 tr. ř. čís. 708, 
jest věCÍ volného uvážení -soudu, zda započtení vyšetřcvaCÍ 
vazby vztahuje se též na náhradní trest, ul!ožený pro případ ne
dobytnosti pokuty peněžité čís. 775. 

Včíiáni do lhůty viz I hů ta. 
Veřejný orgán viz ú ř e dni k. 

- obžalob ce viz obžalobce veřejn;}. 
- společník viz krá. d c ž; 

Vězení viz t r e s t. 

Vměšováni se do úředního v}'konu (§ 314 ·tL zák.): úmysl směřuie ku stí
žení úředníh-o vy"konu; Ize spáchati i pouhými slovy čís. 688, 

-- zahrnuto v obžalobě pro § 81 tr. zák.; stačí, by úřední osobě v ko
nání služby bylo překáženo čís. 699. 

Trestnf rozhodnut! lV 40 



Vojenská osoba: příslušnost viz tamžc. 
- policie: viz ú ř e dní k, 
- Ý soud: příslušnost viz tamže. 

Vojín: přísluŠllost viz tamže. 
- svádění jeho viz tamže. 

Volební právo: (zákon ze dne 31.-II;dna-. 1919 -- ClS 75 sb ' ) 
nalézacfh d'd I ". z. a n. postup 

o .sou ll, J e- i o druhé odsouzení pro přečin nebo přestupek 
a ,ueb,Ylo-11 v předcházejícím rozsudku prohlášeno, že skutek b I 
spaehan z, pohnutek nízkých a nečestných čís. 867, Y 
- ...... d? vyr~ku o ~,trátě lze si stěžovati pouze odvoláním; použití 

zas~d .zakona ClS. sb. 175/1919; ustanovení § 295, odstavec prvý 
tr, r. Jest i tu použíti čís. 999. ' 

Volné hodnocení průvodů viz d ů k a z. 
Vrchní porotce viz DOr {} t.'l. 
Vrchnostenská osoba viz ú ř e J. II i k. 

VYbíze~i (§ 305 . tr. zák.): . spadá sem plojev souhlasu, by zřízena byla 
»cs. republIka rad«, Jakož i pouhé- teoretické popudy k jednáním, 
v zákoně zapovězeným čís. 693, 

ku školní stávce čís. 696~ 
zrazováni dětí od školní návštěvy na Hlučínsku' »činy jest opo-
menutí čís. 701, ' « 

nabádáním, by mařen bý'1 souPis majetku čís 751 
kdy jest dokonáno čís. 766, . , 

zapo:ěz,el.tým~. č~iny jsou i trestní činy soukromožalobnf čís. 895, 
by de~m~l U'rCI!e politické strany bYly pro tuto politickou příslušnost 
vylou-cem z prace č f s. 1038. 

VYdíráni viz II á s i 1 í ve ř e j n é dle § 98 t ~ á k. 
Vyhnání plodu: předmětem jest jednak počavší ~. plod jednak plod za 

porodu čís. 842. -' , 

V~hra?a veřejného žal10bce viz ob ž a lob c ~v e f e j n.ý. 
VYhrÍlzka viz nás i li ve ř e j n é. 
V~pově~ podez~elé~o, svědka viz pad e z ř e il ý, s věd e k. 
VyprodeJ nuceny VIZ krá d e ž. 
Výrok. o nepřislušnosti viz pří s I u Š II o s t. 

- poroty viz porota. 
- rozsudečný viz r o z s ude k. 

Vyrovnáni se poškozeného viz lít o stí! čin n á. 
Vyrozumění obhájce viz o b háj c e. 

- obžalovaného viz o b háj c e. 
Vysvědčení viz podvod dle § 199 d) tr. zák. 
Vyšetřovací vazba viz vaz b a. 
Vytahovadlo v cukrovaru vIz ll- š k o z e n Í n a těl e. 
VYučování viz s v e den í. 

vývoz pcdlo~dný (,,:~kon ze dne 18. března 1920,čfs. 188 sb. z. a n.): kůň 
chovny a porazkový jest předmětem potřeby čís. 676, 

pojem slova »vyvézti« či s. 678, 
m~vitého imění optanta-; lhostejno, zda dál se veřeině či tajně; 
v mkorporovaném území čís. 691 
stříbrné nezpracované litiny; stači i vrtívaz zbOŽÍ c' f s. 
k 'k 695" ona iest předmětem potřeby čís. 780, 
plebiscitní území na Těšínsku není cizinou čís. 787 
spadají sem i látky, třeba tich v tuzemsku byl n~dbytek; jest 
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činem dokonaI}J'-m. nikoliv pouhým pokusem, bylo-li provážené 
zboží zadrženo při celní prohlídce čís. 795, 
nespadaií sem mince jako takové čís. 826, 
kořalka (kmínka) jest předmětem potřeby t í s. R41. 
nespadají sem šperky čj s. 941. 

Výzbroj vojenská viz krá d e Ž. 

Výzva viz shl 11 k II utL 
Vyž·ivovací příspěvek viz pod vod . 
Vzájemná pohledávka viz z II r o II ev Č r a. 
Vznesení zmatečni stížnosti viz z II a teč 11 í stí ž n o s t. 
Vztažení ruky viz n ft s i 1 í ve ř c j 11 é dle ~. 81 t r. zák. 

Zabiti loupežné: kdo jest trestl1i'm dle § .141 tr. zák. čís. 899. 
Zaměstnavate!: krá jež n a 11 ě m \'i7. tam ž e. 
Zápis viz protokol. 

- školní: zmaření jeho; počátek úředního úkonu čís. 959. 

Započtení vazby viz \' a z h a. 

Zařazeni do pracovního oddílu viz odd í I p r a c o 'V 11 í. 
Zastavení porot viz por ota. 

řizení dle § 46 tr. ř.: byla-U podána stížnost a zároveň žádáno za 
obnovu, múže nalézaCÍ soud rozhodnouti o této žádosti teprve po 
právoplatnosti zastavuiidho ľ:.snesení čís. 900. 

:{:ástupce generální prakuratury viz g e II e r (\.ln í pro k II ľ a t II :- a. 
Zatajeni nálezu viz p {) d vod. 
Zběh: pokud podléhá příslušnosti vojensk~'ch soudÍ! čís. 906. 
Zbroiní patent: souběh § 32 s § 2 a 3 zák. o třaskavinách čís. 828. 
Zločinec: II ad r ž o v á n í j e m II viz tam ž c. 
zlý úmysl viz ú mys l. 
Zmateční stížnost~ pokud nelze postupovati diJe poslední věty § 292 tr. L 

čís. 692, 

proti vÍlU odsouzencho nemůže podati obhájce čís. 719, 
prohlášen-Ii rozsudck v přítomnosti obžalovaného, není lhúta 
§ 284 tr. ř. zachována tím, že byla zmateční stížnost vznesena 
protokolárně u okresního soudu stěžovatelova bYdliště, ncbyla-li 
soudem tím v zákonné lhůtě zaslána soudu l1alézacímu čís. 750, 
Ihíita ku pro'vedení pro státního zástupce počíná dnem, kdy mu 
ln~l dodán k nahlédnutí prvopis rozsu·dku čís. 824. 
bylo--li pro'vedení vráceno Jí: podpisu advokátem, nelze si do 
usnesení stěžovati čís. 914, 
nenÍ" oprávněno podati ve prospěch ob-žalovaného, družstvo, 
k němuž náletel čís. 978, 
viz též 1 h ů t a. 
na záštitu zákona: nelzc vytýkati nesprávné .nebo pochybné 
rozhodnutí otázky skutkoyé čís. 1031. 

Zmatek dle i§. 281 čís. 2 tr. f.: ncspad'ajL sem spisy, pořízené za předepsa
ného šetření o'příčinách železniční nehody čí 3. 977, 
tNe ~I 281 čís. 3 tr. f.: zakládá jen .·naprostý nedostatek protokolace 
Č [s. 977, 1020. . 
dle §i 281 čís. 4 tr. ř.: obhájye, jenž :::e spokojil s Odmítnutím otázky 
předsedo1.4 nemůže si stěžovati čís. 733, 
dle § 281 čÍS. 8 tr. ř.: obmezil...;1i zmocněnec státního zastupitelství 
svůj stihací návrh 11a určitf" čin čís. 1040, 

40" 



dle I§: 281 čís, 9 a') tr. ř.: provádějc ho 'll zrušo'\:acího líčení, není 
zástupce generální prokuratury vázán právní kvalifikací, jak obsa_ 
žena jest v provedení zmateční stížnosti státního zastupitelství čís. 
924, 

dle !§ 281 čís. 9 b) ani I) J~.J tr ř tl' '1.en.í,---GPG-iliCiH11_H ~()ud- vyřkHti 
ób-f právoplatné žalob~y zároveň a jednal pak o každé z nich zvláště, 
šetřiv předpisu ~ 26j tr. ř. čís. 932, 

dle I§ 281 čís. 9 c) tr. ř.: čeho se pouze může týkati (: í s. 932, 
- dle i§ 281 čís. 9 c) a 10 tr. ř. nepodřadil-li lla'lr.!zací soud skutek ob

žalovaného správnému trestnímu l,sianovení s odiívodněním, že ob
"'žaloba zněla na jin:\\ mírněiší trestl1~' čin či s. 792, 

dle i§ 281 čís. 10 tr. ř.: nelze se ho dovolávati, neuznán-li další důvod, 
který kvaliiíkuje čin jako trestn~- čin téhož druhu a téže trestnosti 
(í s. 1049, • 
dle § 281· čís, II tr. ř.: do výr,oku o zahlděllí do pracovního 
čís. 814, oddílu 

-,- při podmínečném odkladu výkonu trestu čís. 710, lU15, 
-- dle l§ 344 Číis. 1 tr. f.: tu není, neby'la-li lavice porotců obsazena Čí.s 

709, 

dle I§ 344 čis, 2 tr. ř.: není tu, byl-li obháice vyrozuměn o hlavním 
přelíčení těsně před ,líčením, len když byla zachována .Jhúta ohledně 
obžalovaného čís. 902, 

dle @ 344 čÍs. 3 ani 5 tr. ř. tn llel1í, byJ,o-li při hlavním přelíčení p'ře
čteno četnické trestllí oznán:;cni či s. 863, 

dle ~: 344 čís. 4 tr. ř. zakládá Pouze porušení posledního odstavce 
§ 327 tr. ř. čís. 952, 

dle' § 3~4, čÍs. 8 tra ř • .:. llezakládá vadnos~:Ílplnost) resumé před-
sedova Cl s. 907, 1037" . . 

dle :§ 34--1 čÍs. 9 tr., ř.~ lhostejno, že obh~e nevyt'}'kal v}Toku 
nejasnost hned při porotnÍlll líčení č í s~90. 

Z~eškáDí lhúty vii 1 11 ů t a. 
ZmírněnI trestu viz 1 h II t a. 

Zmocněnec státního zastupitelství viz ob ž a lob c c. 
Známky vi'Z o c 11 r a 11 a zná m e k_ 

porotců 

Zneužití moci úřední: či nronevěra v úřadě čís. 772, 952" 

mimořádně zmírniti trest (§ 103 tr. zák.) lze jen dle § 338 tr. ,ř., 
nikoli dle §54 tr. zák. čís. 871, 

dle i§' 105 tr. zák., sepsání protokolu dozorčími o-rgány zemské 
politické správy; rOl-díl 3' 105 ~tr. zák. a § 311 tr. zák. či s. 694, 
múže se státi- PQ phpadě i vůči osobě úředníku blízké čís. 702, 
vystavení domovského listu obecním sťarostol1 jest rozhodová
níll) o veřejné l-áležitos!i čís. 1053. 

Zostfení trestu viz t r e s t. 

Zpronevěra: nenaloži1-']i s'prosfř.edkovatel svěřellÚni mu pcnězi dle 'vůle 
přikazaielov:r; náležitosh"po stránce subjektivní či s. 724. 
či zneužití moci úřední čís. 772, 9f52, 
pokud lze ji spáchati oh:edně věcí zastupiteJn~'ch čís. 855, 
-- v úřadě či podvo-d čÍ' s. 922, 
není vyloučena možllostí okamžité náhrady čís. 922, 

není třeba by svěření stalo se v každém případě přímo; spáchan~l 
společnJkem na jmění společnosti čís. 923, 

629 

lhostejno, že pachateli pi-ísluši pOhledávka proti tomu, kdo mu zadr
žcné věci svěřil čís. 966, 

ph:!dmětelll mohou bJ·-ti i věci, svěřené ku provedení ncdovoleného 
je.911ání. č_l.s._ 1.006. 

Zproti~ení -se viz nás i Jív e ř e j ll'é cll e § 81 tr. zák., shl u k II tl t í. 
Zprznění: pojem čís. 812. 

Zrušovací soud: podnět k použití §, 290 tr. ř. m(lže zavdati i zmateční stíž-
nost, zavčas sice opovězcná, ale opozděnč do:líčená čís. 698_ 

Zřízenec lesní. železnični \'iz Ú 1" e cl II í.k ve ř e j n ý. 

Ztracená věc viz pod vod dle ~ 201 c) t r. z á k. 
Ztráta volebního práva 'viz y o 1 e b II í pTá v o. 
lák viz II r á ž l\: a na cti. 
2'eleznični zřízenec viz ú ř e d fl í k \' e r- e i tl ); .. 



Seznam ustanovení zákonných, jež 
byla v tomto svazku vyložena. , 

I. Trestní zákon. 

• Cís. Cis. 
§- 1 · 742. 879 l 153 798, 917, 943, 944 
§ 2 b) 946 § 155 a) 820, 1052 
~' 2 c) 879 3 157 · 716, 820 
§ 2 e) 747, 834, 1016 ·l 171 . 745, 763, 773, 849, 858, 
S, 2 g) 752, 803, 847, 865, 969, 992 880, 938, 980, 1061 
§ 5 730, 785, 786, 849, 875, 893 1049 ~, 173 706, 789, 857 
S 8 693, 716, 796, 918, 1052 § 174 lL a) · 786, 875 
§9 693, 893, 973 -- ll. c) 874 
§ 16 681 § 175 I. b) · 739,839 
§ 19 68l - ll. c) . 1034 
§ 34 722, 788, 959, 986, 1036 § -176 ll. a) 707 
Š' 35 · 721, 997 - ll. b) 875 
§ 50 681, 913, 1018 - ll. c) 819 
§ 54 '- 871 ~ 178 ." 

818 
§ 55 aj · 708, 775 ,'179. . 789 
§, 68 705. 776, 782, 791, 802, 821, ~ 18~ 772, 922, 952 

866, 916, 919, 930, 938, 943, S 183 . 724, 772, 855, 922, 
953, 965, 1019 923, 952, 966, 1006 

§ 81 688, 699, 788, 791, 797, §. 185 773, 790, 823, 934, 947 
835, 885, 953, 959, 1019 § 186 774 

§83 703, 713, 716, 729, 754, 788, - a) 738 
881, 886, 892, 997, 1029 - b) 738 

~ 85 a) 742 ~ 187 744, 777, 811, 829, 
- b) 854 970,980, 983, 992 
- c) 723, 1032 § 188 b) · 724, 829 

§ 87 716, 854, 939 § 190 902, 1048 
§ 89 839 §, 197 721, 722, 805, 808, 811, 856, 
§ 93 878, 910, 959, 986, 1028 909, 918, 922, 938, 991, 994, 
§ 98 a) 902, 910, 986, 1048 1022, 1025, 1055 
- b) 679, 797,862, 864, 997 § 199 a) 760, 825, 929, 956, 975 

§ 99 809, 819, 879 c) 697 
§ 101 772, 917, 952 - d) · 927, 961 
~, 103 871 § 201 a) 928 
§ 105 694,'702, 1053 - c) 823, 858, 915, 931, 950 
§ 125 . 1036 3' 214 . 1060 
§ 127 863 § 217 973 
§ 128 812 ~ 222 · 693, 806 
§ 129 1. b) 962 ~ 227 1009. 1040 
§ 132 884, 10.,6 ~. 260 b) 675, 682, 689 
§ 141 899 I § 261 926 
§ 144 842 § 266 · 689, 926 
§ 152 820 : § 266 a) · 708, 775 

1 

§ 267 
§ 279 
§ 281 
§ 283 
§ 303 
§ 305 

§ 306 
§ 308 
§ 311 

§ 312 
§ 314 
§ 320 c) 

Cis. 

752, 758, 828, 888, 905 
· 1039 

726 

.. . . 872, 896 
840, 936, 937, 942, 963, 1035 

693, 696, 701, 751, 
766, 895, 1038 

925 
· 964 
· 694 

. 688, 976, 1011, 1012 
· 688, 699 

· 791 

§ 335 

§ 337 

§411 
§ 431 
§ 463 
§ 477 
§ 487 
-§ 488 
§ 491 
§ 496 
§ 516 
§ 531 

631 

Čis. 

. 683, 684, 714, 752, 755, 
838, 850, 1008, 1027 

. 683, 714, 723, 755, 838, 
979, 1008, 1027, 1032, 1056 

· 798, 997 
752 
707 
947 
796 
877 

· 891, 940 
831 
794 

1009. 1040 

ll. Trestní řád. 
Čís. Čís. 

§ 3 921 § 261 · 734, 772 
§ 6 945 § 262 · 904, 922 
§ 33 · 1031 § 263 949, 1006 

§ 41 odst. 2 729 § 265 . 708, 818, 859, 1017, 1018, 1051 
§ 46 900 § 267 • 1040 
§ 48 883 § 268 · 1041 
§ 54 odst. 1 711 ~ 270 · 729, 748 

§ 56 729 § 271 977, 1030 

§ 57 898, 1006 § 281 -876 

§ 60 848, 906, 1023, 1024, 1043 čís. 2 977 

§ 62 933 čÍs. 3 977, 1030 
§72 709 čÍs. 4 733 
§ 78 824 čÍs. 8 · 1040 
§ 79 odst. 2 958 čis. 9 a) 924 

§ 81 · 750, 945 čÍs. 9 b) 932 
,§ 119 690 čÍs. 9 c) · 792, 932 

,§ 126 690 čís. 10 . 792, 1049 

§ 134 690 čÍs. 11 710, 814, 1051 
~, 141 976 § 282 719, 860, 978 

, § 152 · 929 § 283 765, 774, 799, 871, 955, 1033, 
§ 167 · 771 I 1041, 1051 
§ 170 čÍs. 5 · 907 § 284 750, 784, 945 

- čís. 6 · 1050 § 285 824 

- čís, 7 907 § 288 čís. 3 935 

§ 202 · 825, 956 § 290 698 

§ 219 935 § 292 692 
§_ 220 729 g 293 odst. 3 . 836, 1007 

§ 221 729, 861, 902 § 294 871 

§ 222 771 § 295 ods!. 999 

§ 231 ' . 1041 § 303 907 

§ 238 733 § 318 904, 922, 1047 
§ 244 729 § 319 946 

~ 249 733 § 320 899, 922 

§ 257 935 § 322 952 

§ 258 · 749, 921 § 324 709 

§ 260 čís. 1 · 729, 748 § 325 · 1037 



Čls. ČíS. 

~, 326 709 S' 348 935 
784 

§ 327 952 , § 364 
883, 1001 

§ 330 709 I § 390 
"7'78, -860; 861 

§331- . 1B-3T--i---%-4C"i---
· 1040 S 338 871 i g. 451 
· 1041 

~, 344 čís. 1 709 I § 458 
· 1040 

čís. 2 
čís. 3 

902 
863 

\ ~ 460 
§ 462 · 1040 

1041 
. ' 767 

836, 1007 
· .900 

čís. 4 952 Š 466 

čís. 5 863 § 469 

čís, 8 907, 1037 § 475 oust. 2 

C1S. 9 8011 § 481 

" III. Ostatní zákony a nařízeni. 

• 
1811 červen 1. čís. 946 sb. z. s. 

(občanský zákonlk) 
~ 1441 
§ 1442 
§ 1174 . 

1835 červenec lL čís. 63 sb. zák. 
pol. (trestní zákon důchod
koví') 

Čís. 

966 
966 

1006 

§ 103 
§ 237 
§ 316 
§ 317 
§ 535 

909 
909 

. 737, 960 
. 737, ·960 

1006 

§ 552 . . 1006 

1851 listopad 16. čís. I ř. zák. 
z r. 1852 (železniční pro
vozní řád) 
~ 102 

1852 říjen 24. čís, 223 ř. zák. 
(zbrojní patent) 
S 32 

953 

828 

I. 

prosinec 3. čís. 250 ř. zák. 
(lesní zákon) 
§ 52 
S 54 
,} 56-58 
§ 16 instr. 

866 
752 
976 
976 

1854 leden Z. čis. 4 ř. zák. 
§ 3 . 
duben 20. čís. 96 ř. zák. 

752 

(PrUgelpatent) 
§11 dodatek II 

1860 leden 31. čÍs. 31 ř. zák. 
§ 4. 675 

1862 prosinec 17. čís. 1 ř. zák. 
na rok 1863 (obchodní zá
konník) 

1061 
. 1061 

čl. 90 
čl. 123 

Čís. 

prosinec 17. čÍs. 6 ř. zák. 
na rok 1863 (tiskoyý zá
lcon) 
§ 17 . 79() 
prosinec 17. čís. 8 ř. zák. 
na rok 1863 (trestní no-
vela) 
čl. V. 940 

1863 prosinec 3. CIS. 105 ř. zák. 
(domovský zákon) 
,§ 34 . 1053 

1867 listopad 15. čís. 131 ř. zále 
(trestní novela) 
~3 681 

1868 ~~nec' 6. čís. 89' ř. zák. 
(advokátní řád) 
~ 877 ~9 ...... . 

1870 duben 6. čís. 42 ř. zák. 
(ochrana listovního tajem
stVí;,,_ 
S.l 853 
duben 7. čís. 43 ř. zák. 
(koaliční zákon) 
§3 

1872 červen lG. čís. '84 ř. zák. 
§ 1 ~ 

1877 prosinec 31. čís. 3: ř. zák. 
na rok 1878 (novela k trest
nímu řádu) 
,§ 1 čís. 3 

1881 květen 28. čís. 47 ř. zák. 

679 

916 

914 

(lichva) . 1054 
~883 květen 25. čís. 78 ř. zák. 

(mařcnf exekúce) 
g, 1 
§ 3 . 

1006, 1045 
. 1006 

1885 květen 27. CIS. 134 ř. zák. 
(třaskavin1l) 

. 828 § 1 . 

• 

§ 2 . 
§ 3 • 

1890 ,jeden 6. čís. 19 ř, 

(ochrana zrlámek) 

Čís. 
828 

. 828, 981 
zák. 

§ 23 830, 834, 920 
Š 25 .... 830, 920 

1892 březen 16. čís. 64 ř. zák. 
(odškodnění) 

1896 leden 16. čÍs. 89 ř. 
(potraViny) 

zák . 

~'11 odst. 3 · 954 
§ 11 odst. 4 
S 12 
§ 18 čÍs. 2 . 

· 1005 
954, 1005 

7110 
prosinec 5 čís. 222 ř. zák. 
(novola k domovskému zá
konu) 
'§ 1. . 

1897 září 10. čís. 216 ř. zák. 
1053 

(porodní báby) . 684 
- prosinec 26. čís. 197 ř. zák. 

(právo původcovské) 
.§ 22 ... 

1898 duben 7. čís,. 16.366 (s [ll
žebnÍ řád pro železniční 
zřízence) 
§ 18 .' 

1907 srpen 26. čis. 199 ř. zák. 
(;.ivnostenský řád) 
§ 38 . 

1908 srpen 9. čís. 162 ř. zák. 
(automobily) 
§ 5 . . . . . 

1910 duben 28. čís. 81 ř. zák. 
( automobily) 

692 

930 

1003 

1032 

§ 45 . .. 838, 979, 1032 
1912 červenec 5. čís. 128 ř. zák. 

(branni' zákon) 
,§ 18 
§ 19 
červenec 5. čís. 130 (13t) ř. 
zák. (vojenský trestní ,řád) 
!lil 
§ 11 (I) 
§ 11 (7) 

906 
848 

848 
1023 
906 

§ 12 . 1023 
§ 16 1023, 1024, 1043 
§ 387 1024 
§ 402 .1024, 1043 

1914 říjen 12. čís. 275 ř. zák. 
(Uchva). . . . 685, 1054 

1917 březen 24. čís. 131 ř. zák. 
(válečná HChva) 
§ I . 

Trestn! rozhodnut! IV. 
· 1004 

633 

§ 5 
§ 20 

ČlS. 

837 
689, 720, 746, 762 
995, 1003 

§ 21 
§ 23 čÍS. 4 

. 740, 832 
728, 741, 775, 799, 

867, 985, 995, 1003, 
1004, 1016 

§ 40 
červenec 27. čís. 313 ř. zák. 
S' 2 . 

1918 březen 18. čís. 94 ř. zák. 

821 

811 

(dražba) .. . 1046 
březen 21. čís. 108 ř. zák. 
(shLazení následků OdSoll-

. zení) 
Š 1 852, 903, 1057, 

1058, 1059 
§ 2 

§ 3 

852, 903, !O57, 
1058, 1059 
. 852, 903 

1057, 1058 
:; 5 odst. 2 . 1059 
březen 21. čÍs. 109 ř. zák. 
(odškodnění pro neopráv
něné odsouzení) 
§ 9 . 
duben ]5. čís. 145 ř. zák. 
§ 2, 8 . 
dllben 26. čís. 153 ř. zák. 
(umělá hnojiva) . 
červenec '3. čís. 244 ř. zák. 
(obchod švestkami) 
listoP'éld 5. čÍs. 28 sb. z. 

715 

741 

1016 

995 

o n. (amnestie) 1018 
§ 1 . . 893, 929 
prosinec 10. čÍs. 63 sb. z. 
a n. (podpora v llezamčst
nanosti) 
§ 1 . . 994, 1022 

1919 ,leden 31. čís. 75. sb. z. a n. 
(volební právo) 
§ 3 čís. 4 ., 867, 999 
březen 12. čís. 137 sb. z. 
a n. (obchod tuky) 
březen 27. čís. 159 sb. z. 
a n. (omezení výroby piva) 

. . . . 
květen 15. čís. 263 sb. z. 
a n. (ztráta volebníhO' prá
va) 
§4 
květen 22. čís. 269 sb. z. 
a n. (padělání peněz a cen
ných papírů) 

41 

728 

985 

999 

• 



Čís. I 

. ~ 4 . . 722. 971 
- odst. 3 . 971 
červen 27. čís. 354 sb. z. .§ 11 odst. 
a n.(úsoh!r-Gb.i""-}--) -- -+-----l'"c!-J-
§ 3, 6, 7, 21 . 783 § 13 
červenec 17. čís. 394 sb. z. § 14 
a n, § 16 
~. 12 799 § 20 

- září 15. čís. 504 sb. z. a n. § 23 

Cís . 
989, 990, 993, 1013, 
1020, 1042 

2 . 737 
. 747 

. 813, 845 
. 768 

. 682, 859 
682 
675 

(obchnd brambory) 1istor:ad 7. čís. 591 sb. z. 
§ 3, 7 783 a 11. (obchod inem) 
září 23. čís. 523 sb. z. a n. § 4, 7 837 
(obchod kožerrj) 867 listopad 17. čís. 598 sb. z. 
řÍjen 17 ..,Čís. 562 sb. ,z. a n a n. (podmíněný odklad 
(p-odmíněný odklad' trestu) trestu} 
~'1. 683, 684, 743, 759, 817 § 2 . 1015 
§ 2 . l' 710, 817, 1017 1920 leden 30. čís. 76 sb. z. a n. 
§ 4 . . 1044 (inkorporace Hlučínska) 964 
§ 6 čís. 4 1017, 1051 úoor' 29. čís. 121 sb. z. a n. 
§ 7 . 827, 901, 1015 (ústavní listina) 
říjen 17. čís. 567 sb. z. a n. § 54 (8) dodatek I. 
(Uchevní soudy) . 753, 827, březen 18. čís. 163 sb. z. 

868, 1046 a Jl. (ztráta práva voleb-
§ 5 . 675, 833 aiho) 999 
§ 12 876 březen 18. čís. 188 sb. z. 
§ 13 737 a n. (pod~ondný vývoz) 
~ 18 998 § 1 . 676, 678, 691, 695. 780, 
říjen 17. čis. 568 sb. z. a 11. ·787, 795, 826,841, 941 
(tichevl1i zákon) . 960, 996 § 2 678, 695, 7% 
§- 1 676, 680, 687, 695, 737, 753, březen 19. čís. 193 sb. z. 

757, 770, 780, 80G, 826, 841, 846, a ~ranl1ý zákon) 
851, 941, 960, 972, 982, 1021 § 18 . '. . '. 906 

~. 2 . 837, 876 § 48 . 806, 807, 1033 
§ 3 783, 869, 876 ~. . 806, 807, 1033 
§ 6 , 675, 833 duben 8. čís. 275 sb. z. a n. 
'§ 7 712, 721, 735, 736, 756, 758, (ochrana nájemců) 

768, 769, 770, 771, 779, 781. § 8 . . . 988 
804, 815, 833, 843, 870, 887, §§ 14, 29, 31 . 1014 
888, 897, 905, 924, 957, 974, duben 9. čís. 236 sb. z. a n. 

990, 998, 1000, 1014, 1020, 1026 (domovské právo) 
§ 8 . . . . . . 984, 988 § 8 . 691 
§ 9 727, 887, 897, 905, 908, 1046 duben 14. čís.. 299 sb. z. 
- (3) . . 769 a n. (četnictvo) 919 
§ 11 čís. 3 . 810 duben 15. čís. 268 - sb. z. 
- čís. 4 677, 686, 704, 717, a n. (zastavení porot) 

718, 721, 725, 731, § 5, 6 . 935 
732, 737,' 756, 758, dnben 26. čís. 291 sb. z. 
761, 764, 770, 771, a n. (clo) 
779, 793, 801, 803, § 1 čís. 1 787 
804, 810, 816, 822, květen 18. čís. 350 sb. z. 
844, 873, 882, 888, a n. (obcho.d ovocem) 
889, 894, 911, 912, § 1 . 769 

\ 924, 949, 951, 960, květen 27. čís. 365 sb. z. 
967, 968, 974, 987, a n. (obnovení porot). 935 

červen II čís. 390 sb. z. 
a n. (obchod obHím) 

Cís. 

§ 1, 4 . 804 
~ 5 . 783, 804, 869 
červen 25. čís. 415 sb. z . 
a n. (ceny dObytka) . 1000 
července 23. čÍs. 450 sb. z . 
a nař. (inkorporace Vito-
razs!{a) . 691 
srpen 4. čís. 480 sb. z. a n. 
(trestní p-rávo). . dodatek I. 
§ 6 . 765, 955 
září 2. čís. 499 sb. z. a n. 
(obchod obilím) . 783, 804 
r..áří 3. čís. 516 sb. z. a 11. 

(zásobování obyvatelstva) 
§ 11 . . 1046 
září 3. čís. 517 sb. z. a n. 
(soudy lichevní) 
§ 1 b) 1046 
září 22. čís. 555 sb. z. a n. 
(námezd.ní mletO 
§ 19 . 694 

253 sb. z. a n. 
soudnictví na 

635 

Cís. 
1921 únor 3. čÍs. 

(přenesení 
mučínsku) . 1002 

březen 18. čís. 129 sb. z. 
a n. (pracovní oddíly) 
§ 1 1010 
.§ 8 1010 

§ 9 827 
§ 12 814, 1010 

duben 21. čís. 169 sb. z. 
a n. (obchod ovocem) . 887, 897 

srpen 12. čís. 309 sb, z. a n. 
(útisk) 
§ 1, 2 679, 1038 

prosinec 22. čís. 471 sb. z. 
a n. (trestni právo) 
§1,3 948 

1922 září 29. čís. 287 sb. z. a n. 
Oichevní soudy) 
§2.· 1046 
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