
státní obilni ústav jest úřadem; jeho orgány po
živaji ochrany § 68. tr. z. 
Oenerállní ,prokurátor Dr. ft u b á č e k. 

Rozšířen i au-toritativně sdílen jest názor, že Státníobilní ústav 
není úřadem a že jeho orgánLlm tedy nepřísluší ochrana § 68. tr. z. 
Po rozboru postavení a pítsobnosti Státního obilního ústavu dospív,\. 
se však k výsledku opačnému. 

Pojem úřadu bere zákon za ustálený a definuje pouze pojem 
úředníka. Dle § 101. tr. z. jest úředníkem každý , kdo mocí veřejného 
příkazu přímo nebo nepřímo daného, povinen jest opatřovati práce 
vlády, ať je pod přísahou čili nic. Práce vlády jsou všechny úkony 
obecně dítležité, podniknuté mocí veřejného příkazu v zájmu veřej
ném. Byl-li nějaký ústav mocí veřejného příkaiu zřízen vl' hradně 
za tím účelem, aby opatřoval práce vlády, jsou všichni jeho zřízenci. 
pokud jsou ve vf'konu té práce, úředníky ve smyslu zákona. Byl-li 
tento ústav zařazen do organisace stávajících veřejných úřadú jako 
souvislý článek, doplňující jejich organisaci s odvislostí nahoru a 
mocí nařizovací dolú, pak nutn o ústavu takovému rovněž přiznati 
vlastnost úřadu. 

Vznik, účel a organisace Státního obilního ústavu požadavku 
tomu pInl: odpovídá. Státní obilní ústav. jako nástupce bývalého V:l
l ečného obilního ústavu, neděkuje vznik svúj soukromému podni
kánÍ. Veřejné úkoly, kterými státem byl pověřen, netvoří snad jen 
část jeho působnosti , nebo ť nebyl nikdy ani z části h ospodářským 

nebo obchodním podnikem. založenfrm za účelem dosažení podni
katelského zisku, nýbrž vznikl pouze a jedině z potřeby státu. od
pomoci nedostatku chleba v říši, vys toupiv,šímu hrozivě záhy na po
čátku války; vznikl z nutnosti zabezpečiti vfrživu obyvatelstva a tak 
zabrániti katastrofálním následkúm, tudíž z dúvodú čistě veřejných. 
Válečný obilní ústav měl ode všeho počátku svého úkol eminentně· 
státní, na jehož splnění závisela veřejná bezpečnost, vnitřní pořádek 
i pokOj. Nutnost, aby veškeré hospodaření obilím a mlýnskými v~' 
robky stát ovládal, byla jedinou příčinou pro zřízení bývalého Vá
lečného obilního ústavu rakousko -uherského. 

Historický vývoj v hlavních ustan oveních by! následující: 
Do hospodaření plodinami zasáhl stát ponejprv císařskf'm na

řízením ze dne 10. října 1914, Č. 274. ř. z., kterým vláda byla zmoc
něna za příčinou mimořádných, válečným stavem vyvolaných po
měrů, vydávati potřebná cpatřenÍ. Takovf'm opatřením bylo nařízení 
ministerstva obchodu, vydané v dohodě s ministry vnitra a orby ze 
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dne 31. října 1914, Č. 301. ř . z. o chlebě válečném, za nímž záhy n{\
sledovaly předpisy o v~Tmelu mouky a využi tkování meliva, Č. 32,1. 
z r. 1914 a o nejvyšších cenách obilí a mouky Č. 325. z 1'. 1914. Již 
tehdy pracovala vláda na plánu , kterým uskutečniti se mělo zabavení 
a státní rozdělování potřebných zásob obilí a mlecích v~rrobkú . V\,'
sledek příneslo císařské nařízení ze dne 21. únor a 1915, Č , 41. ř . z., 
jímž upraven byl obchod obilím Cl mlýnsk\,'mi výrobky, pak nařízeni 
veškerého ministerstva ze dne 26. března 1915, Č. 75. ř. z., týkající 
se úpravy spo třeby jejich. Dle § 26. zmíněného císařského nařízení 
Č. 4 1. ř. z. z r. 1915 mě l býti zřízen ku sp rávnému r ozdělení zásoh 
na jednotlivé obvody })s tátnímu dozoru a vli vu podroben~T ústav pro 
úopravu obil Í«. Tento ústav uveden byl v živ ot nařízením veškerého 
ministerstva ze dne 27. února 1915, Č. 47. ř. z., clle něh ož mu přiznána 
zvláštní firma: » Válečn\,T obilní ústav« se sídl em ve Víclni, dána mll 
povaha právnické osoby a firma byla pr ot8kolovúna v obchodním 
rejstříku (§ 1.) Ústav měl býti ve cl en tak, aby výdaje byly kryty ply
nOuCÍmi příjmy a za přípaclný schodek ru čil stát (§ 2.) Bližší ustano
vení o zařízení a úkolech úsÚv u byla stanovena s tatutem, který vy· 
dati mě l ministr vnitra ve shodě se z ú čas tn ěnými ministry (9 3.J . 
Zmíněn~r statut, o němž bnde j eš t ě dc,leji zmínka, uveřejněn byl v ne
úřední část i Wiener Zeitungu ze cine 28. února 1915, Č. 48. Potřebám 
státu Válečn~' obilní ústav se svým stat utem zřej m ě nevyhovoval. 
neboť vZneseny na ústav další, značn ě rozšířené úkoly nov~rm CÍ

sařsk~lm naří zením ze dne 21. čer vna 1915, Č . 167. ř. z., ktedm za 
bezpečeno bylo zásobování obilím a mouko u a kterým clle výslov
ného znění § 4. zmín ěnéh o císařskéh o nařízení ministru vni tr a by~o 
nařízeno, 3by sta tll t V ;llečného obilllí1l 8 ústav u novÝI1l jeh o úkolům 
pNZPllsobi1. Tento nov ~l , přizpůsch ell~' statut Il veřejněn by l v úř ecllli 
els~ i Wiener Zeitl111,gu ze dn e 23. červ na 1915, č . 143. Vyživovací 
ncs:\,lZ l: s tátu vyžadovaly stále dalších, obsažně j š í ch opatření a ta], 
již TJ j rO CL vyšlo nové císařské 113 řízení ze dn e ll. června 1916, Č . 
17C. ř . z (, úpravě obchodu obilím, 1110ukou a lu š t ěninami, na zákla dě 
jchGŽ Lyl~ vláda dle § 38. zm ocnčna ku příslušnJ'rm opatřením dal
š ím. Vydáno pak bylo naří<zeni veškeréh o ministerstva ze dne 26. 
května 1917, Č. 235. ř . z., kte réž na základě zákona ze dne 24. čer
venc e 1917, Č. 307. ř . z. zůstalo v platnosti a bylo s nepatrnými od
chylkami, zaved ell ~r mi ' l1ařízen ími úřadu PľO vyživování obyvatel
stva ze dne 17. června 1918, Č. 216. ř. z. poslední úpravou obchodu 
obilím, moukou a luštěninami před převratem . jež pak přešla také 
do zákonodárství republiky čs. Jako inst ituce republ~ky, obdržel 
Válečn\,r obilní ústav jméno Stá t n í o bil ní úst a v. Stalo se 
tak nařízením ministra pro zásobování lid II ve shodě se zúčastně 
n~Tmi ministry ze cine 3. ledna 1919, Č . 5. sb. z. a nař . , kterJ'rm ústav 
výslovně nastoupil v úkoly, jimiž pověřen byl Válečný obilní ústav 
ve Víd ni, a na Slovensku příslušn é orgány uherské a dále také 
»Ústředna pro krmiva" . Současně obdržel Státní obilní ústav své 
stanovy, obsa'huiíci stahlt bJ'rvalého Válečn éh o O'bilního ústavu v po-
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slední své úpravě, vydaný dne 23. září 1918. Avšak již nanzením 
vlády republiky čs. ze dne 10. října 1919, Č. 546. sb. z. a nař. , bylo 
zmíněné nařízení Č. 5. z r. 1919 i s vydanými stanovami změněno 
a posléze opětně změněno a doplněno novým nařízením vlády repu
bliky čs. ze dne 3. srpna 1920. č. 496 sb. z. a nař., kterým současné 
také byly dány Státnímu obilnímu ústavu nynější platné jeho sta
llOVY. Dovršena byla jeho organisace a nařízením vlády republiky 
čs. ze dne 25. července 1920, č. 404. sb. z. a nař., kterým byl zřízen 
rozhodčí soud a posléze nařízením vlády republiky čs . ze dne 6. 
li stopadu 1920, Č. 607. sb. z. a nař., kter~rm tomuto rozhodčímu soudu 
byl dán jednací řád. 

Úprava obchodu obilím a mIÝnsk~i!ni výrobky stala se, ne
hledě k rÍ1zným jiným úkolÍ1m, kterými Státní obilní ústav byl pově
řen, nařízením vlády republi'ky čs. ze dne 27. června 1919, Č. 354 .sb. 
z. a nař., doplněn~rm nař. vlády r ep. čs. ze dne 23. března 1920, Č. 169. 
sb. z. a nař., a vystřídaným později nařízením vlády r epubliky čs. ze 
dn e 11. června 1920, Č. 390. sb. z. a nař. o úpravě obchodu obilím, 
luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem, 
jetelem. vojtěškou a .chmelem, kteréžto nařízení pó částečné jeho 
změnč v době poslední provedené, liařízením v lády republiky čs. ze 
dne 12. listopadu 1920, Č. 624. a ze dne 26. listopadu 1920, Č. 627. sb. 
z. a nař. , jest nyní v platnosti. 

Účel tohoto pOjednání vyžaduje poukázati na nejv~rznačnější u
stanovení jak nařízení Č. 390. z r. 1920, tak i nařízení Č. 496. z r. 1920. 

Z na říz e n í Č. 390. z r. 1920: Veškere obilí, luštěniny a 
plodiny olejnaté, nalézající se v oblasti čsl. r epubliky, zabavují se 
ve prospěch státu (§ 1.). Ministerstvo pro zásobování lidu vydá po
drobné nařízení o v~rkupu, převzetí a upotřebení zabavených plodin , 
jakož i o úpravě spotřeby. Rovněž tak stanoví ceny přidělovací a 
ceny pro prodej v drobném (§ 6.) Při provádění úkolt\ spojen~r ch s 
h ospodářstvím zabaven~r ch plodin a výrobki'l, použije ministerstvo 
pro zásobování lidu jako v Ý k o n n é h o o r g á n u svého Státního 
obilního ústavu a vydá· také zevrubnější ustanovení o organisaci 
jcho (§ 7.). Držifel zabranj'rch plodin jest povinen dodati je Státnímu 
obilnímu ústavu nebo jeh o z moc ně n c Ú 111 v době a ve množ
ství. jež určí ministerstvo pro záscbování lidu. popřípad ě s jeho 
zmocněním zemská politická správa. Státní obilní ústav jest p o
v in e II zabaven~ plodiny převzíti, pokud vyhovují předpislll1l v té 
věci vydaným (§ S.). Mlj'rny a podniky, zpracující olejnaté plodiny., 
jsou na vyzvání Státního obilního ústavu p o v in 11 y uschovávati 
zabavené plodiny a je zpracovávati. Náhradu za to stanoví l11in i~ 
sterstvo pro zásobování lidu (§ 11.) . Stanoví se p o v in 11 o s t ú
fední111 zmocněncům neb zmocněncLlm Státního obilního ústavu kdy
koli poskytnouti přístup do místn os tí a po dniků, dovoliti prohlídku 
ji ch a dáti potřebná vysvětlení (§§ 10. a 11.). Železnice neb plavební 
podniky smějí přijmolltizásilky zabaven~rch pl ocl in a jich v:h·obkú. 
jakož i zási lky semen jetele a vojtěšky i chmele k dopravě pouze 
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tehdy, je-li připojeno k dopravním dokladÍlm PľO každou zásilku 
dOPľav. osvědčení. Vyhotovovati osvědčení doprav. jest z á s a d 11 ě 
op r á v 11 ě 11 Státní obilní ústav. Okľesní obilní úřady smějí vyhoto
vovati osvědčení dopravní jen potud, pokud jde o dopravu v témže 
politickém okrese. Zevľubnější ustanovení o postupu, jehož llutno 
šetřiti a vzor osvědčení vydá Stá t n í o b i ln í úst a v se schvá
lením ministerstva pro zásobování lidu. Předcházející ustanovení 
-platí i pro zásilky vojenské správy C§ 15.). Pokutou od 20-20.000 K 
nebo vězením od 24 hodin do tří měsíclt buď t r es tán, kdo odpírá 
zmocněnCLlITI úředním nebo Státnímu obilnímu ústavu vstup do svého 
podniku. svých zásobáren neb jinSTch místností, nedovolí nahlédnouti 
ve své hospodářské neb obchodní záznamy neb odepře dáti' žádané 
vysvětlení !leb dá vysvětlení nesprávná; kdo o své újmě, bez příkazu 
Státního obilního ústav1l. dispon1lje zabaven~IJTIi plodinami neb v~'
robky z llich (§ 17., odst. 3 .. 5.). 

Z na říz e n í Č. 496. z r. 1920: Státní obilní ústav jest mini
sterstvem pro zásobování lidu p o věř e 11 h o s pod a ř e ním plo
dinami, jež jsou neb budou předmětem státního hospodářství. pak 
po dohodě s ministerstvy pro zásobování lidu a financí a úřadem 
pro zahraniční obchod, podle plánu schváleného ministerskou radou 
-nákupem a prodejem, dovozem a vSrvozem obilí a mouky z ciziny 
(čl. I.). Státní obilní ústav jest f i r m o u 'jednotlivcovou. zapsanou v 
obchodní rejstřík (§ 1. stanov), jest pod říz e n ministerstvu pro 
zásobování lidu, jemuž jsou určité věci k s ch v á len í vyhraženy 
(§ 2.). Ministerstvo jmenuje a sprošťuje ú řad u ředitele a jeho ná

'městka, jmenuje dále se souhlasem ministerstva financí vládního ko
misaře, jenž má právo zastaviti opatření Státního obilního ústavu ~ 
jebo orgáni'! až do k o n e Č 11 é hor o z hod nu t í ministerstva. 
Řediteli Státního obilního ústavu pří ~luší zejména poříditi všeobecm'· 
plán o zásobování. jejž schvaluje ministerská rada. vyrov:návati stav 
zásob mezi jednotlivými zeměmi dle všeobecného zásobovacího roz
vrhu. činiti , opatření. aby byla uhražena pot ř e b a voj e n s k é 
spr á v y. určovati ceny dle pokynll daných ministerstvem a syste
misovati úřednická místa v dohodě s ministerstvem (§ 3., odst. 2 .. 3 .. 
-5,. 7 .. 10.). Ředitel Státního obilního úřadu a jeho náměstek složí v 
ruce ministra na místě přísahy slib. že hudou konati povinnosti své 
dle nejlcpšího svého vědomí a svědomí a že budou přísně z ach 0-

'v á vat i ú ř e dní taj e mst v í (§ 3_. posl. oc)st.). Přidán jest 11111 

poradní sboľ devíti člcnLl. jmenovan~' ch ministľem (§ 4.). 
Podobnou organisaci mají odbočky, zřízené pro jednotlivé ob

lasti pod firmou »Zemský obilní ústav«, jimž zemská politická správa 
dává své p o k y n y přímo a nebo prostřednictvím vládního komi
saře.kteréhož tato také jmenuje k dozoru nad hospodařením od
bočky a 'jenž zastaviti mltže opatření odbočky, pokud o cl por u i c 
platnS'm pře cl p i s II 111 a všeobecnému zásobovacímu rozvrhu nebo 
nařízením úst ř e cl í až do konečného rozhodn1ltí zemskou správoll 
politickou (§ 5,), Do obol'u PLlsohnosti odbočky zejména náleží jme-
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110vati zmocněnce (komisionáře) po s ch v á I e 11 í vládním komisa
řem a rozdělovati zboží v zemi dle zásobovacího rozvrhu, vypraco
vaného odbočkou pod o hod ě se zemskou politickou sprá\(ou, 
Státním obilním ústavem přezkoušeného a ministerstvem schváleného 
(§ 6 .. odst. 1., 4.). Ř.editel odbočky jest jmenován ministrem k ná
vrhu ředitele Státního obilního ústavu. Pro řízení administrativní sku
piny jmenován jest ministrem náměstek ředitele odbočky. Systemi
sování úřednických míst Jdboček podléhá schválení ředitele Státního 
obilního ústavu. Řediteli odbočky ' přidán jest poradní sbor šesti
členn~', jmenovaný ministrem k návrhu zemské správy politické 
(§ 7.).. Ku s p o I u pod p i s u firmy Státního obilního ústavll jest 
oprávněn též vládní komisař . Státní obilní ústav i odbočky maji 
právo používati ve své pečeti stá t n í h o Z n a k II (§ 8.). Ústav 
dostane dle potřeby státních záloh (§ 9.), úvěru směnečného, smí po
užívati jen výminečně (§ 10.), jest osvobozen ode všech pop I a t k tl 
(§ 11.), má povinnost ministru pololetně skládati řádně doložené 
účty a pod á vat i z p r á v y o svém hospodaření každoročně neb 
kdykoliv o to požádá (§ 12.). Po likvidaci úřadu přebytky připadnQ11 
s tátu (§ 13.). 

Z uvedeného plyne, že Státní obilní ústav dle v~'slovného svého 
urče ní (§ 7. nařízení Č. 390. z r. 1920) a dle svého, zde jen z části 
zdúrazněného pllsobení, jest v~!j<onnÝm orgánem ministerstva PľO 
zásobování lidu, jemuž jest úplně podřízen, jehož konečného roz
hodnutí jest mu vyhledati a pokynú jeho dbáti. Nadřízeným orgánem 
jest 11111 minis ters tvo pro zásobování lidu a podřízenST J11 orgánem JSOll 

odbočky . jimž zase nadřízeny jsou zemské správy politické. Zevní 
vzhled veř ejného ústavu mu také dán přídavkem »s tátní «. Vnitřní 
organisace ovšem nasvědčuje podniku soukromo-hospodářskému 
tím. že mu dfna firma a plná práva kupce podle obchodního zákona 
a že od prvopočátku bylo dbá'no toho, aby ústav veden byl dle zá
sad obchodnick~r ch. Při založení bývalého Válečného obilního ústavu 
v únor u 1915 byl dle jeho stanov myšlen poměr státu k ústavu vúbec 
ješt~ daleko volnějším, ne ž jaký se později ukázal nutným a jaký již 
v červnu 1915 v nově vydan:írch stanovách se objevil. kdy postaven 
byl ji ž úpln ě na základ veřejnoprávnÍ. Forma jeho a zás ad y obchod 
nického ve dení ovšem zústaly zachovány. Nesmírná, -zcela mimo
řádně obsažná agenda obchodní, kterou stát k dosažení svých úkolú 
vyživ ovaCÍch vyvíjeti musel, vyžadovala, aby ústav u bylo dáno za
řízenÍ. jež odpoutáno by byJo od nedostatku tradic byrokratického 
úřadování a aby mll zjednány byly výhody poměn1é jednoduchosti. 
rychlosti a pohyblivosti osvěcjčených forem obchodnickSrch, hl avn ě 
ale též . aby mu ihned· získány byly vyškolené odborné síly obchodní. 
itniž by by lo třeba, aby dřívější jejich pllsobení od nynějšího se lišilo. 
Ale ústav v novém svém poslání a působení (nařízení č. 167. z r. 
1915) nemohl ovšem také postrádati autority státní, potřebné k pro-

, váděnÍ jeho úkolú .. Bylo mu třeba též práva nařizovacího , rozhod o
vacího Cl moci donucovací. čehož se mu také v rozsahu, prllhčh em 
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doby, stále širším dostalo. Byl-Ii však ústav ve všem svém konání 
úplně podřízen ministerstvlu a byla-li mu dána exekutiva k dosažení 
účelů výhradně státních, přestal býti hospodářským podnikem a 
vznikl »úřad" v obvyklém toho slova smyslu. Zvláštností ovšem 
jest, že ústav zÍlstal také firmou jednotlivcovou, zapsanou v ob
chodním rejstříku. Zřejmě se tak stalo pro výhody z obchodního 
práva plynoucí. 

Ze Státní ~bilní ústav stal se článkem systému veřejnJ'T ch zří
zení, ukazuje' nade vší pochybnost jasně utvoření okresních obilních 
úřadú, kterými organisace státního hospodaření obilím atcL byla 
doplněna a rozšířena. Stalo se tak nařízením v lády ze dne 8. srpn8 
1919, Č. 477. sb. z. a nař., kterým v sídle k" ž d é politické okresní 
správy (županského úřadu) zřízen byl okresní obilní úřad (§ 1. nú.), 
jemuž přidělen byl rozsáhlý obor působnosti, dosud úřadu, t. j. 0 -

kres11ímu hejtmanství příslušeiící a nadále ještě valně rozšířený (§ 3. 
4. nař.), Každý okresní obilní úřad při čl e 11 ě n byl politické správě 
okresní (županskJ'rm úř8dLlm), t. j, stal se zvláštním samostatnJ"m 
oddělen ím okresníbo hejtmanství, županského úřadu a v obcích s 
vlastním statutem magistrátu (§ 6. nař.) . Okresní obilní úřad podří 
zen jest ohledně činnosti správní zemské politické správě. ohledně 
činnosti 'obchodní zemskému obilnímu ústavu. Zemská politická spr:l
va a zemsk~' obilní ústav postupují jako nad říz e n é ú řad JI v 
dohodě. a zemská politická správa, jakož i zem s k Ý '0 b i I n i ú
s t a v jsou oprávněny dohlížeti na okresní ob ilní úřad v oborll s vé 
pÍlsobnosti (§ 13. na1'.), Bližší předpisy O zřízení a vedení okresních 
obilních úřadú vydává státní obilní ústav se schválením ministerstva 
pro zásobování lidu. (§ 15.) 

Jako vJ'rkonné orgány okresních hospodářských úřadů zavedla 
zemská politická správa na základ ě § 7. min. nař. z.e dne 27. června 
1919, Č. 354, sb. z. a nař. instituci obilních v~rkupních komisařú a vy
dala pro ně »Návod« ohledně postavení a oboru jejich púsobnosti, v 
nčmž se výslovně stanoví, že mají, pokud zastávají svúi úřad, po
stavení veřejn~rch úředníkÍl a jsou jakožto takoví pod ochanou § 68. 
tl'. z. To jest ovšem právní závěr, plynoucí z té okolnosti. že obilní 
v~rkupní komisaři jsou exekutivními orgány okres. hospodářsk~rch 
úřadú; kteří v~rslovně již sv~rm názvem jako »úřady« JSOll uznány 
a že »přičleněny « byly stávajícímu již » úřaclu « nepochybné této 
v lastnosti. • 

Státní obilní ústav, jak dovozeno, jest nadřízenou instancí o
kresního obilního úřadu. Je-Ii však podřfzenáinstance úřadem, je jím 
též instance nadřízená a náleží-liorgánÍlm okresního obilního úřadn 
ochrana dle § 68. tr. z., účastni býti musÍ ochrany té též orgGny 
Státního obilního ústavu. 

Právní otázka. je-li Státní obilní ústav úřadem či není-Ii jím. má 
v praxi nemalJ'r význam. Nehledě k přečetným případíim. kdy jde 
o přestupky § 312. tr. z. a čl. V. zákona ze cine ] 7. prosinc e 1862, 
č.8. ř. z, ex 1863. záVisí ocl ní ku př. rozeznávání, ie-li padělán í do-
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pravníhc5 osvědčení paděláním vere]l1e listiny, či jen listiny 'son,
kromé. lak shora ze zákona jest citováno, je k vyhotovování do
pravních osvědčení oprávněn z á s a dně Státní obilní ústava pouze 
pro obvod svého politického okresu smí je vydávati též okresní 
obilní úřad. Nepřiznává-li se Státnímu obilnímu ústavu vlastnost 
úřadu , kdežto jím okresní obilní úřad nepochybně jest, plyne z tolIo 
ta neudržitelná anomaHe, že dopravní osvědčení podřízeného okres
ního obilního úřadu veřejnými listinami jsou, kdežto dopravní osvěcl
cení nadřízeného Státního obilního úřadu veřejnými listinami nejsou. 
V praxi (proces Netušilův) otázka ta zodpověděna byla ve spise 
obžalovacím ve smyslu zde potíraném. Tak celá řada závažných 
trestných skutkových podstat na předchozím zoJ'p(wězení této otáz-
ky závisí, zejména u trestných činl! proti vrchnosti a u t. zv. delikt LI 
úředních. 

Nejvyšší SOLld čs. nevydal dosud rozhodnutí. v němž by se o 
otázce té vyslovil. Ve svém rozhodnutí Kr 1242/19, Č. 83 sb., Zah\'"cl 
se pouze zřízencem okresního obilního ústavu, jemuž ovšem pov ahu 
úředníka ve smyslu:§ 101. tr. z. a ochrany § 68. t. r. přiznává. Naproti 
tomu bývalý nejvyšší soud vídeňský Válečnému obilnímll ústavll 
povahu úřadu neboli vrchllosti nepřiznal, ale učinil tak na základě 
pochybeném. V rozhodnutí ze dne 19. září 1916. Kr T 343/16, Č. 4333 
sb. dovozuje s poukazem na stanovy ústavu ze dne 27. února 1915. 
že válečnfr obilní ústav jest podnikem hospodářskf'm. jenž jest usta
noven k obchodnickému rozdělení pohotových zásob obilí a mlecích 
vúobkiL Okolnost. že podnik (ústav) stojí pod státním dohledem, že 
jeho president a vicepresident ministrem vnitra jsou jmenováni a 
odvoláváni a že lllU státně dúležité úkoly připadají, není pr\' do
statečná pro přiznání povahy úřední. Steině nepřiznává této povahy 
rozhodnutí ze dne 23. listopadu 1916, Kr 234/16, C. 4353 sb. komisi
onáři Válečného obilního ústavu. Dlužno uvésti. že ve vládních mo
tivech, provázejících uveřejnění cís. nařízení Č. 167/1915 a novéh 'J 
statutu Válečného obilního ústavu ve Wiener Zeitungu ze dne 23. 
června 1915 v\rslovně se praví, že z moc ně n c i blldou nakupo
vači, kteří jednak zaujímají ve ř e i n OP r á v ní postavení jal\O 
zmocněnci ve smyslu uveřejněného právě cís. nařízení. jednak stojí 
v II či ú t a v u v soukromoprávnÍm poměru komisionáře. Zvláště se' 
v motivech zdťIrazňuje, že nakupovači budou opatřeni přiměřcn~' mi 
legitimacemi, aby živly nepovolané zpLlsobem nezákonným obilí nc
nabfrvaly. Přes tent,o autentick~r v~rklad komisionářLlm Válečného 

. obilního ústavlI ochrana § 68. tr. z.byla odepřena. V témže ro zhod- -
nutí Č. 4353. přiznána byla však povaha veřejného úřadu ús tře dně 
pro krmi vo. zřízené nařízením ministrl! orby, vnitra, obchodu a fi
nancí ze dne 11. srpna 1915, Č. 232. ř. z .. ježto táž podléhá příméml1 
dozoru ministerstva zemědělství. ve veškerém svém obchodo"ání 
jeho příkazy jest vázána a ježto ve své pečeti má císařského orla. 
Nehledíc k ternu. že ústředna pro krmivo při svém zřízení obdržela 
část agendy Véllečného obilního ÍlstavlI a žetaké jí bylo ul oženo \'e -
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clení dle obchodnickJ!ch zásad, Státní obilní ústav dle nařízení Č. 5. 
l r. 1919 převzal agendu ústředny pro krmivo, týž byl ministerstvll 
pro zásobování lidu úplně podřízen, podléhal i jeho pokynům a tak též 
měl právo používati státního znaku 've své pečeti. Poslednější opráv 
nění ostatně nebývalo ani za Rakouska znakem výhradně úředním, 
n}'brž udělováno přečasto jako pouhá výsada i souhomfrm podni
klim. Hlavní závadou zmíněných rozhodnutí nejvyššího soudu vÍ
deňského bylať arciť závažná ta okolnost, že vzala za základ svého 
scznání starj", ne p I a t n Ý už »statut« Válečného obilního ústavu . 
yydan~' na základ ě císařského nařízení ze dne 27. února 1915, Č. 47 .. 
])ř e hl édnuvše. že zatím Válečnfr obilní ústav obdržel, jak bylo shonl 
ukázáno. již nov~ statut. úřednč uveřejněnJT dne 23. června 1915. v 
n č m ž na místě pouhého »státního dozoru«, vysloveného v plIvodním 
~tatu t u, bylo stanoveno, že Válečný obilní ústav pod říz e n jest 
ministerstvu vnitra a že císařským nařízením ze dne 21. června 1915. 
é. lm. ř . z. ministe rstvu vnitra bylo u!o.ženo, aby statut Válečného 
ohilního ústavu 11 o v Ý m jeh o ú k o I ú m byl přizpúsoben. Dle 
novéh o tohoto statutu, uveřejněného dne 23. června 1915, nesnadn o 
hYlo již tehdy hájiti stanovisko soukromohospodářské povahy Vá
lečnéh o obilního ústavu. nemožno však jest setrvati na tomto sta 
novisku i nyn í viki Státnímu obilnímu ústavu, kdy stal s e tJíž 
zřejmo ll organicko ll části úřach"!, zabývajících se obstaráváním vj"
ži vy obyvatelstva a kdy v Ý s lov ně (jak shora ukázáno) usta
noven byl za ú řad nad říz e n fr a do h I i ž e jí c í nad okres
n imi obilními úřady. 

Pevně již zal<otvenj'1 názor. že bývalfr Válečnfr obilní ústav není 
ú řadem. přenesen hyl i na nynější Státní O'billlÍ ústava jen tím se cLí 
\ 'y s včtliti, že tf'ž dosud neprávcm za úřad nebyl pokládán a že jeho 
or~úni! m ochrana § 68. tr . z. byla odpírána . 

Česká filosofie právní. 
Fľanti šck W e y r. 

Proslu l ~r rakouskj" právník U n g e ľ pľavi! či napsal kdysi: 
Dcr dcutschc Oelehrte ist deľ Mann, der immeľ »anc1erer Ansich t .~ 
is t. Rozumí se, že ve věc1eckj'rch věcech a Iproti ostatním něl11ec'k~' 1il 
u čencům. Zdá se však. že tato věta nep·latí jen o německj"ch učen
cích. n}'bľž že platnost její je mezinárodní a vztahuje se tudíž jmc
l1o\ - itě také na čes 'k o u vědu a čes k é učence. Vzpomě! jsem s i 
na ' ni. když četl jsem obšírnou a dúkladnou kritiku mého spiSl! 
"Z á k 1 ad y f i los o f i· e p r á vn Í« (Brno, 1920),již do »Sborníku 
yčcl právních a státních (roč. XX .. seš. 1-2, str. 114- 134) napsal 
Drof. Dr . K a II a b, múj kolega z brněnské pľávnioké faku'lty. 
P lat í-Ii zmíněná věta povšechně o vzájemném poměru dv ou lIč encú 
y úbec, stupňuje se její pravdivost až ke hranicím mathematické ji-




