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z p r .á v n í p r a k s e. 

Přehled rozhodnutí nejvyššího soudu. 

A. Ve věcech civilních. 

I. Občanské právo. 

Uplata, příslušející notáři za jehO' činnast jaka saudníha kamisaře, není 
odměnau (honarářem) zástupce, nýbrž úřednickým paplatkem. - Umlu
va, kterau uzavřel" natář jaka saudní kamisař před vyměřením poplatků 
saudem s účastníkem řízení, povinným k jejich placení, a výši těchtO' 
paplatků, je neplatná bez rozdílu, zda byla ujednána odměna vyšší nebO' 
nižší, než poplatek odpovídající saZJbě. (Razh. ze dne ' l. dubna 1942, 

-R I 440/41.) 
Předpis § 1,adst. 2 vládníhO' naří:zení ze dne 7. května 1941, čís. 180 Sb. 

platí i ve sparech a určení nemanželskéhO' otcavstvL (Rozh. ze dne 
· 1. dubna 1942, Rv I 157/42.) 

Právní jednání příčící se cenovým. předpisům (§ 1, odst. 1 nařízení 
předsedy Vlády ze dne 20. července 1939, čís . 175 Sb .) je nePlatné. Trihová 
smlouv,a, jíž 'se takavéto právní jednání týká, je neplatná celá, nikaliv 

· jen její čásrt, převyšující davalenau cenu. (Razh. ze dne 2. dubna 1942, 
Rv r 1147/41.) 

Ujednání mezi Němeokau říší .a Králavstvím uherským ze dne 24. 
června 1940, ŘíŠSký zák. II, str. 332/1941 s·e vz,tanuje i na saukromoprávní 
nároky vůči bývalým česka-slavenským na'Si,telům saciálníha pajištění, 
ik1eré vznikly na území připadlém Království uherskému v době mezi 
1. říjnem 1938 a 15. březnem 1939. (Rozh. ze dllle 7. dubna 1942, Rv 1581/41.) 
Vypavězený nájemce ·se nemůže damáhati v nesporném ŤÍ'zení prahlá

šení, že výpavěď a rozsudky, panechávající ji v platnosti, pazbyly účin
nosti, třebas výpověď, daná před nabytím účtnnasti vl. nař . čís. 248/1941 
Sb., stala 'se pravoplatnou ,teprve pa nabytí účinnasti uvedeného vlád-

· ního nařízení. (Razll. ze dne 8. dubna 1942, R I 3/42.) 
UpLatnil-li ma!IlŽel, žalujíd a rQlzluku manželství, sku1eČTIosti o duševní 

chorabě manžel'čilllě i j'aka samostaJtný rozlukavý - důvad podle § 13, 
pí:sm. g) rozl. zák. i jako slažku rozlukovéha důvodu hlubokého man-o 
želskéha rozvratu podle § 13, písm. h) rozl. zák., může žalovaná manželka 
v 1omto směru uplatniti vše, ca lze z žalabcova ohavání uvésti k jeho 
tíži jako spalupříčinu hIlubolkéha manželského rozv.ratu, přivoděnéha 
upla1ňovanou manželčinau duševní charobau; ph tam nerazhaduje, zda 
žalovaná manželka uplartňuje skutečnosti týkající se hlubakéha rozvratu 
ik odůvodnění vlastníhO' návmu na rQlzluku nebO' jen k odůvadlllění viny 
(spoluviny) žalujícího manžela na hlubokém razvratu. - Je-li žaloba 
o rozl,uku manželství opodstatněna především z důvodu manžeLčiny du-

· ševní choraby, nebrání ani zjiš-těná vina žalujícího manžela na hlubokém 
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rozvratu, odvozo.vaném z jinak nezaviněné .manželčiny duševní choroby, 
mOŽllOs.ti povolení rozluky. (Rozh. ze dne 14. dubna 1942, Rv I 19/42.) 

Rozsudek, kterým by.lo manželství prohlášeno z manželčiny viny za 
neplatné z toho důvodu, že již byla v době sň<litku těhotnou s jiným, není 
skutečností zrušující podle § 35 ex. ř. nárok dLtěte, které pochází z tohoto 
manžels.tví a jemuž svědčí domněnka manželského zrození, na výživné; 
takovouto ·S!kuteČností můž:e bý,ti jen soudní výrok o oduznání manžeI- 
ského zrození tohoto dítěte. IRozh. ze dne 15. dubna 1941, Rv I 1362/41.) 

Zákon ze dne 3. července 1934, čis. 145 Sb. o pojistné smlouvě. - Má-li 
býti pojis.titelovo prohlášení o 'odepření plnění z pojistné smlouvy účinné ' 
proti všem pojistníkům, kteří tuto smlouvu uza,vřeli, je třeba, aby bylo 
doručeno vš.em těmto pojistníkům. - I když několik pojistníků uzavřelo · 
jednotnou smlouvu (o požárním pojištění), může přece býti . ten z nich, 
j·emuž bylo doručeno pojistitelovo prohlášení o odepření plnění z pojistné 
smlouvy, prekludován :S pojistným nárokem pro jeho neuplatnění podle ' 
§ 20, ods,t. 2 uvedeného zákona. - Nemělo-ili porušení průpadní úmluvy 
o pojis.tníkově povinnosti předložiti pojistiteli po pojistné příhodě (požár 
nemovitosti) soudní vys,vědčení neviny vlivu ani na zjištění pojistné pří
hody, ani na zjišltění nebo ob.jem pojistitelova plnění , není pojistitel 
oprávněnodpírarti pro porušení uvedené povinnosti pojisrtnou náhradu. 
(Rozh. ze dne 23. -dubna 1942, Rv I 554/41.) 

V otázce, zda je bez spolupůsobení poručníkova platná po'jišťovací 
smlouv.a, uzavřená nezletilcemo jeho majetku, lze přihlížeti nejen 
k příjmům nezletilcovým v době uzavření pojišťovací sml'ouvy, nýbrž 
i k jeho příjmům hudoucím, jsou- li pro jejich vznik dány postačiíl:elné 
předpoklady. Majert:ek nezletilcův pod správou poručníkovou však při 
tom nepřichází v úvahu. (Rozh. z.e dne 30. dubna 1942, R,v I 1321/41.) 
Kromě případů uvedený·ch v § 806 obč. zák. je přihlášený dědic opráv

něn změniti za projednávání pozůstalosti právní důvod dědické při
hlášky, pokud se tím nemaří poslední vůle zůstavitelova. - Otázka, zda · 
chtěl zůstavitel poříditi výluoně písemně a mohl-li proto plartně poříditi 
ústně, je otázkou vnitřní platnosti posledního pořízení, Merá nemůže být 
řešena při rc,zhodování 'O tom, komu z dědiců je při kolisi dědických při
hlášek přikáza,ti roli žalobců, nýbrž tepr·ve za sporu. (Rozh. ze dne' 7. 

. května 1942, R I 127/42.) 
Rízení podle na·řízení minislterstva obchodu ze dne 25. ledna 1879, čís . 

19 ř. z. není p'Ouhým interním řízením ministerským, nýbrž veřejným 
řízením ediktálním, k.teré počítá s případy, že bude potřebí zásahu do 
cizích práv a jejich přípa'dného vyvlastnění. Speciální předpisy tohoto 
nařízení vylučují přístušnost vodoprá!Vního Konsensu a řízení ve smyslu 
vodní·ch zákonů; věcněprávní ustanovení těchto zákonů však nařízením 
tíindotčena nejsou. - Vycházelo-li ministers,tvo železnic z předpokladu, 
že projekrtovaným dnem - st.avbou železničního propustku ~ nebude 
zasaženo do vodního práva vlastníka mlýna, a z tohoto důvodu jej nepo
zval'o Ike komisionálnímu jedriáni, není vlas~ník mlýna, jestliže ani projekt 
stavby, ani úřední šetření nepoukazovaly na možné škodlivé následky, 
prekludován 'se svým nárokem na náhradu škody, která mu vznLkla ne
předrilídanou vadou díla. - Nárok na náhradu takrto vzniklé škody není 
vyloučen .ani podle moravského vodního zákona. (Rozh. ze dne 7. května 
1942, R II 21/42.) 
Při smlouvě. ve prospěch třetíh'O je slibující oprávněn namítati proti 

nárOKU třetího ve smyslu § 881 obě. zák. započtením jen ony pohledávky, 
které mu vznikly proti jeho smluvní'ku z této smlouvy. (Rozh. ze dne ' 
7. května 1942, Rv II 416/41.) 
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Vládní nařízení ze dne 7. května 1941, čís. 180 Sb. - 1 bez.prosltřední 
pokrevní předek je oprávněn domáhati se žalobou určení pokrevního 

_původu svého dítěte. (Rozh. ze dne 15. května 1942, Rv 'l 55/42.) 
Ve sporech podle vládního nařízení ze dne 7. května 1941, čís . 180 Sb. 

je i dovolací soud povinen přezkoumati, Zlda skutkový základ, na kterém 
nižší soudy žalobě vyhověly, je dostatečný . - 1 v takových sporeoh je 
připustný <c,lůkaz výslechem stran a lze použíti podpůrně i důkazů ne
přLmých. (Rozh. ze dne 15. května 1942, Rv II 18/42.) 
Promlčení nároku na náhr,adu škody počíná tepr.ve okamžikem, kdy 

poškozený skutečně poznal škodlivou událost, její piÍčiny a rozsah. 
-Pouhá možnost vědomoSlti k počátku promlčecí lhůty nestačí. (Rozh. ze 
dne 19. května 1942, Rv 1 11/42.) 

Zcízení zástavního práva a jeho převod na osobu třetí jsou bez součas
ného převodu zástavní pohledá~y neplartné. Takováto neplatnost ne
může býti zhojena novací dohody o zcízení a pd'evodu zástavního práva. 
(Rozh. ze dne 27. května 1942, Rv 1 352/42.) 

VlaSlŮIlík nemovitosti je oprávněn disponovati uvolněnou hypotékou 
i tak, že do pořadí uvolněné hypot&y vstoupí zástavní právo za pohle
dávku, která je již na jeho nemovitosti-zajištěna, avšak v horším pořadí. 
'(Rozh. ze dne 30. května 1942, Rv 1 20/42.) 

1 když došlo k dodávce dobytka podle předpisů o řízeném hospodářství 
a k vynesení mzsudJků nižších soudů ve sporu, v němž jde o vady doda
ného dobytka, před ,vyhlášením vládního nařízení ze dne 6. listopadu 
1941, čís. 16 Sb. z roku 1942, jeslt přece spor v dovolacím řízení posouditi 
podle uvedeného nařízení. (Rozh. ze dne 2. června 1942, Rv I 249/42.) 

Nemanželský otec nemá práva na ,styk s nemanželským dítětem. (Rozh. 
ze dne 4. června 1942, R II 95/42.) 
Samostatně a odděleně lze zkoumati v opravném řízení o rozluce man

.želství otázku viny jen tam, kde nemá rozhodujícího významu pro samo 
'povolení rozluky manželSltví. - Je-li opravným prostředkem, podaným 
jen do výr·oku o vině na rozluce, zasažen sám rozlukový důvod, u něhož 
je- vina součásltí jeho skutkové podstaty (§ 13 al- fl rozl. zák.) , nebo je-li 
při rozluk'ovém důvodu § 13 h) rozl. zák. doUčována opravným pro5ltřed
kem výhra·dná nebo převážná vina žalobcova (žalobce navzájem) na roz
vratu, musí .soud opravné stolice, shledá-li tento opravný prostředek 

'opodstatněným, ža}obu (žalobu navzájem) zamítnouti, i když nebyl 
~. tomto smyslu učiněn návrh v oprawném prosrbředku. - Tato pravidla 
neplatí v řízení zahájeném k žalobě o rozvod manželSltví, ovládaném 
llásadou projednací se všemi důsledky. (Plenární usnesení ze dne 6. 

' června 1942. Pres. 342/41.) 
Provozovatel hotelového podni'ku je při úplatném pronajímam pokojů 

-k přenoC'ování povinen postarati se o bezpečnost nájemcova ubytování; 
k tétoporvinnosti patří i povinnosrt nájemce v případě hrozíciho nebez
pečí vzbuditi a odvésti do bezpečí. (Roch. ze dne 16. června 1942, 

-Rv I 87/42 .) 
Vlastniaká žaloba má průchod i proti detenotoru alieno nomine. - Ne

'použil- li žalovaný ve sporu o vydané věci možnosh jmenovati auktora 
podle § 22 c. ř. s., nemůže se s úspěchem hájiti tím, že je jen zaměsman

,cem os·oby, která by podle j·eho tvrzení byla pasivně ke 'Sporu leg.itimo-
·vána. (Razh. ze dne 17. ·června 1942, R I 171/42.) . 

K pl~tillosti nájemní smlouvy uzavřené místní školní {)Ibcí není třeba 
·schválení nadřízeného školního úř,adu . (okresního školního výhoru.)
t(Rozh. ze dne 17. června 1942, Rv II 61/42.) 
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Pracoval-li stavitel pro stav,ebníka jednak na základě smlouvy sta
-vebni, jednak na základě smluv o opatř,ení materiálu, není platnost 
smlouvy stavební 'S hlediska cenový,ch předpisů dotčena tím, že c€nový 
úřad shledal předražení u smluv o 'opatření ma'teriálu, (RO'm. ze dne 
23. června 1942, R I 203/42.) , 

Je-li manžel příslušníkem Protektorátu Čechy a Morav,a, řídí se jeho 
vyživovací povinnost vůči manželce podle práva protektorMního, i když 
poslední společné bydliště manž,elú bylo na území, které je dnes cizi
nou. - ManžeLka, žijící bez soudniho svolení odděleně od manžela, má 
jen tehdy nárok na plnění výživného mimo manž'elské společenství, 

,jestliže jí manžel výlučně svým chováním znemožnil bydlení a přijímání 
výživy ve společné domácnoElti. (Rozh, ze dne 23. čer,Y'na 1942, Rv I 304/42.) 

O hmotné rozdělení spoluvlastnictví určitým způsobem lze žalolVaJti jen 
na základě zvláštního důvodu, podle něhož jsou žalov,aní spoluvlastníci 

_povinni trpěti takovéto rOZlděleni. Takovýmto Llvláštním důvodem není 
úmluva o užívání nemovitoSlti. - Neprokázal-li spoluvla'stník žalující 
o hmotné Tozdělení spoluvlas.tnictví určitým způsobem, zvláštní důvod 
k tomuto rozdělení, nelZle žalobě vyhověti ani potud, že je žalovaný 

, spoluvlastník vůbec povinen trpěti hmotné rozdělení společné věci. -
(Rozh. ze dne 25, června 1942, Rv I 1102/41.) 

II. Obchodni právo. 

Doda;tek k firmě kupce jednotlivce, provozujícíhO' obchod konfekcí, 
klobouky, módním a pleteným zbožím, "Mode Klub - Módní klub" je 
nepřípustný. (Rozh. ze dne 1. dubna 1942, R I 46/42,) 

Zaloba akcionáře na svolání mimořádné valné hromady akciové spo
.lečnosti,opřenáo minoritní právo, upravené čl. 237, ods,t . 2 obch. zák. a 
stanov,ami společnosti, musí býti řízena proti společnosti, nikoliv proti 

· jednotlivým členům 'správní rady. (Rozh. ze dne 22. dubna 1942, Rv I 
121/42.) 
Nepřihlášení pohledá'vky ve l:hůtě S1mnov,ené v § 2, odst. 2, bod pátý 

v.ládního nařízení ze dne 6. dubna 1939, čís. 111 Sb., nemá pro věřttele 
zaniklého družstva za následek ztrátu pohledávky, nýbrž toliko Zltrátu 
nároku na uspokojení ze jmění zanilklého družstva. (Rozh. ze dne 18. 
května 1942, Rv I 1253/41.) 

Bylo-li podle obsahu nabídky koupě pokládaJti telegr,afické zaslání 
· peněz za přijetí nabi-dky a nezaslal-li ob.lát okamžitě ,telegrafiClky peníz,e 
ofere1ntovi, nedošlo k uzavřeni kUplIll smlouvy ,mezi nepřítomnými, třebas 

. oblát rozhodl z!boží koupiti, zaslání peněz mu však bylo znemožněno po-
tížemi při placení do 'ciziny. (Rozh. ze dne 19. června 1942, Rv I 440/42.) 

Jsou-li s porušením tak řečené konkurenční 'klausule spo'jeny pro čll:ma 
družstva dalekosáhlé následky (vyloučení z družstva, propadnutí podílu), 

· nemůže se na konkurenční doložce platně a ;pr-o členy družstva závazně 
usnésti družs,tevníorgán, který není podle zákona ze dne 9. dubna 1873, 
čís. 70 ř. z. a podle stanov povolán usnášettise na změně a doplnění sta-

..nov, nýbrž určuje jen zásady, ji'chž má býti šetřeno při provozu podniku, 
(Roth. ze dne 25. břevna 1942, R II 104/12,) 

III . Civilní řízeni sporné. 

Zahájený spor -o rozlukru manželství, rozvedeného prálVoplatným roz
'sud:kem, 'mání zavedení řízení o návrhu na rozluku tého,ž manželství 
podle § 17 rozl. zák bez ohledu na to, Zlda je <i ro'Zluku žalováno z téhož 

-rozlukovéhó důvodu jako ve sporu rozvodovém či z d'Ůvodu jiného a ' zda 
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se shodují či různí ná'vrhy stran v sporném a nesporném řízení rozluko-o 
vém v otázce viny. (Rozh. ze dne 1. dubna 1942, R II 23/41.) 

Nedošlo- li buď ješ,tě vůbec ok výměře výživného pro netzletilé neman
želské dÍltě nebo jestliže k vyměření sice došlo, avšak nárok dítěte ze 
soudního rozhodnutí (soudního smíru) o výživném zanikl, jest o nO'Vé, 
výměře výživného jednati v řízení nesporném, třebas ten, proti němuž 
návrh směŤuje, byl uznán nemanželSlkým otcem rozsuďkem. (Rozih. ze dne· 
2. dubna 1942, Rl 61/42.) 

Opírá- li žalobce žalobní nárok proti obci v Čechách na náhradu škody,. 
utrpěné pádem na chodníku před obecní školní budovou o to, že obec 
opominula povinnost, . kterou má jako vl,astnice této 'budovy, nikoliv o to, 
že nesplnila svou veřejnoprávní povinno'S~, je pro spor přípustný pořad
práJva. (Rozh. ze dne 10. dubna 1942, R I 84/42.) 
Nařízení '0 vý;konu soudnictví v občanských věcech právních v Protek-· 

torátu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939, Říšský zák. I, str. 759 a ze ' 
dne 20. března 1940, Říšský zák. I, str. 533. - Nepostupoval- li procesní 
soud podle § 15 druhého nařízení, není nepřís,lušnost prortektorátních 
soudů (nedostatek jich pnwomoci) zhojena tím, že se žalovaný německý 
příslušník pustil do jednáni. ve věci hlaVlt1í. V ,takovémto, případě by 
mohlo nastati zhojení jen podle § 16 druhého nařízení. (Rozh. ze dne 
5. května 1942, R I 99/42.) 

'I1řebas rekursní soud přijal v pflacovní věci dovolání, které prvý soud.
odmítl j'ako nepřípustné, na soud, nebo nařídil prvému soudu, alby postu
p<wal podle druhé věty § 507 c. ř. :8., nebrání f.ormální ilxavoplatnosrt to
hoto uSIIlesení relkursního s'oudu (§ 36 zák. čís. 131/1931 Sb.) dovolacímu 
soudu v tom, aby otázku přípustnou dovolání sám neposoudil. (Rozh. ze
dne 18. května 1942, Rv I 214/42.) 

Byl- li rOZJsudek, jímž 'tylo vylhověno žalobě proti druž'stvu, doručen' 
členu ;představenstva družstva, jenž byl k přijetí podle zákona (§ 21 zák. 
o Slpovečenstvech) oprávněn, by.l0 rOIzhodnutí doručeno straně (§ 534, odst. 
2 ·c. ř. s.), třebas člen představernstva, jemuž bylo rozhodnutí doručeno, . 
nedlbal svým postUlpem zájmů družstva. (Rozh. ze dne 17. května 1942, 
Rl 85/42.) 

Proti Ulsnesení, kt€Tým b}"l návrh na opravu rozsudku zamítnut, není. 
samostatného opraVlt1ého prostředku bez r·ozdílu, klterý 'soud v pořadí sto-
líc návrh zamítl. Samo,statnýopravný prostředek je vyloučen i tehdy, 
nepřipustil-li reku'rsnísoud Opir'aVU, již provedl prvý soud z úřední moci.. 
(oRozili.. ze dne 15 . čeT'Vlt1a 1942, R II 103/42.) 

Jde o zmatečnost podle § 477, Č. 2 c. ř. s., nebyl-li v právní věci, zahá
jené :samosoudcem a spojené ke společnému projednání s věcí senátní, po, 
Skončení jednání a rozpojení věcí ik samoSlta1Jnému vynesení rozsudků, 
vY'll€'sen rOZJsudek senMero, nýbrž samosoudcem. (Ro·zh. ze dne 16. června. 
1942, Rv II 507/41.) 
By~-1i rO'Zlsudeik s·oudu prvé stol,ice 'zrušen, lze bez prolVedení nového" 

ú:stníiho jednání v prvé 'stolid phpustiti vynesení nového rOZlsudku jen. 
výjimečmě v těch případech, ve kterých by podle ZJrušovacího rozhodnutí 
odvola-cíiho 'Soudu nebylo při ústním jednání o čem jednati; mimo tyto
případy musí však ,prvý soud 'vždy nařídi'ti rok k novému ústnímu jed- · 
nání. (Rozh. ze ,dne 18. čerVlt1a 1942, Rv I 6/42.) 

IV. Nesporné řízení. 

Za skutečnosti ve sporu o rozvod najevo vyšlé ve smyslu § 17 zákona. 
ze dne 22. května ' 1919, čÍ-s. 320 Sb. mohou býti pokládány jen ty, které . 
byly v tomto sporu důkazním řízením skutečně zkoumány a tr:Qrve na. 
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základě tohoto '~koumání rozsudkem zjištěny . Takovými skutečnos1mi ne
jsou :tvrzení některé ze _stran, která byIa odpůrcem ve spmu vÝ'slovně do
znána. (Ro~h . ze dne 8 . . dubna 1942, R I 78/42.) 

Ten, pro něhož bylo sroženo plnění k soudu podle § 1425 olbč. zák, není 
v tomto řízení, pokud jde o otázku, zda jsQIU SlPlněny podmínky pro slo
žení !k soudu, ani účastníkem, ani není oprávněn k rekursu. (Rozh. ze dne 
15. dubna 1942, R I 110/42.) 

Za účinnosti vliJJdního nařízooí ze dne 4. června 1941, čís' . . 205 z roku 
1941, jest v každé žádos1i o výmaz omezení, uvedených v § 6, odst. 1 zá
kona ze dne 27 . května 1931 čís. 93 Sb., podané před uplynutím patnácti 
let, počÍltaných podle § 2, odst. 1 zákona črs. 93/1931 Sb., pfOlkázati po
tvrzeriím ministerstva Zlemědělství, že ceIková výměra půdy, nabyté při
dělením neb se siVoJením bývalého Státního pozemkového úřadu, n'2<pře
sahuje pět hektarů. (,Rozh. ze dne 15. dubna 1942, R II 265/41.) 
'Pozůstallostní soud je až do skončení pozŮ:stoa.lostního řízení povinen 

umož.nÍJti dědici, alby oprav,i! nesprávné místopřísežné seznání' jmění. 
(Rozh~" Zie dne 16. dubna 1942; R 1'105/42.) .. . . ' . 
. Nevyjádření se účastníka nesporného řízení do lhůty dané mu podle 

§ 26' zálkona ze dne 19. června 1931, čís, 100/1931 Sb" o základních ustano
veních řízení nesporného, nebrání nespornému soudci, aby nepřihlížel ke 
skUJtečnosti vyvra'cející prárvní domněnku souhlasu vY'zva:ného ' účastníka, 
jež vyšla najevo ,sice po Ulplynutí poskytnuté lhůty, avšak před vydáním 
l'olzhod!nutí, a nesejde na tom, že tuto skUltečnost uplatnil právě vyzvaný 
účalstník. (Rom. ze dne 16. dUlbna 1942, R II 64/42.) 

Rízení zahájené o knihovní žádosti, došlé na sO'lld teprve po smrti na
vrhovatele, je zmatečné, třeba,s navrhovatel poual lmihovní žádost zmoc
něncem s plnou mocí, vztahují'cí se i na případ jeho smrti a na jeho dě
dice, nebo třeba's se začatá věc nedá přerušiti nebo odložiti bez zřetelné 
újmy dědiců. (Rozh. ze dne 21. května 1942, R I 147/42.) 

Je-li nárok, vznesený jedním z více účastní!ků lm.ihovního řízení, aby 
mu 'byl doručen kn~hovní výměr, ježto se původní doručení nes-talo plat
ně, mezi účastníky sporný, není soudní usnesení o něm vydané pouhým 
opatřením doru čov a>CÍm , nybrž řádným usnesením lmihorvního soudu jako 
soudu nesporného. - Byl-li takovýto nárok'vznesen vlastníkem nem'o\Ů
tosti s,hra:n knihovního výměru o vkladu práva zástavního, je věřitel, o je
hož zás,tavní právo jde, v tomto řízení účastnikem a je op,rávněn podati 
'rekurs pr'oti soudl!Úmu usnesení, jímž hylo návrhu vyhověno . (Rozh, ze 
dne 21. května 1942, R II 85/42.) 

Opatrovník, zřízený dědici podle § 77 nesp. pat. není oprávněn k re
kursu proti usnesení, jjmž pozůstalostní soud schv;ílil trhovou smlouvu 
ohledně nemovitosti náležející do pozůstalosti, uzavřenou sp~á~'cem_k věr
né ruce, ustanoveným za tím 'Účelem pro téhož dědice podle § 9 nařízení 
hšsikého protektora v Cechách a na Moravě ze dne 2f června 1939, Věs>t. 
ř. prot., str. 45. (Razh. ze dne 28. května 1942, Rl 158/42 .) 
Soudům nepřísluší pře.<1koumávati rozhodnutí finančního úřauu, zda 

jsou splněny podmín[,y pro vyšetření ceny nemovitosti podle § 50 pop!. 
zák., zejména, zda se sval pokus o · dohodu .s poplatníkem .. - Neni nezá
konností, jestliže soud nebo znalci neposltupovali při odhadu nemovitosti 
podle § 50 pop!. zák. podle odhadního řádu ze dne 23. června 1933, čís . 100 
Sb. (Rozh. ze dne 4. června 1942, R I 377/41.) 

Pozústalostní soud má zásadně pojmouti do soupisu veškeré jmění, 
v jehož držbě byl zůstavitel p'ři své smrti a které vyšlo najevo při šetření 
podJe § 98 n·esp. pat., anjž byl povinen a oprávněn zkoumati kvalitu zů
stavitelova držení a jeho subjektivní stránku (§ 309, druhá věta obČ. zák.). 
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- Je-li vlastnictví, které uplatňuje třetí osoba k věci, v jejímž držení byl 
zůstavitel, sporné, jest tuto věc při nepochybnosti zůstavitelovy držby 
pojmouti do soupisu; je-U zůstavitelova držba vzhledem ik uplatňovaným 
vlastnkkým právům jinýc'h osdb pochybná, jest otázku, má-li tato věc 
býti pojata do soupisu, rozhodnouti podle celkového právního postavení 
zůstavitelova a interesovaného účastníka vzhledem k této věci. - Do 
sOUJpÍsu nepatří nemovitost, třebas ji zůstavitel knihovně držel, měla-li 
třetí osoba v době zůstavitelovy smrti její naturální držbu a právní dů
V'od k nabytí držby kni:hO'Vllí. (Ro'Zh. ze dne 18. 'června 1942, R II 77, 78/42.) 

V. Exekuční řízení. 

Ustanovení § 13 knih. záJk. nebrání vedení exeklllce nuceným zřízením 
zástavního práva na nemovitost, Ikterá ručí vymáhajícímu věřiteli pro 
jeho polhledáviku (na daníclh) jen do určité výše své hodnoty. (Rom. ze 
dne 1. dulbna 1942, Rv 1338/41.) 
Nařízení ze dne 30. října 1940, Říšslký zák. I, str. 1451. - I když jde 

{) vydobytí pohledávky, k jejímuž zaplacení jsou dV'a dlužníci (manželé) 
zavázáni solidárně, ne'l'Ze při výpočtu exi:st-enčního minima podle § 5 uve
deného nařízení lejich pracovní důchod sečitati. ~Rozh. 7Je dne 8. dubna 
1942, R I 15/42.) . 

Jde o hmotněprávní nedostatky exekučního návrhu, pro které nelze 
.exelruci povoliti, navrhl-li vymáhající věřitel rpovolení exekuce na dluž
níildív ,~acovní důChod v rozsahu podle dříve platných předpisů, aniž 
uvedl Slkutkové okoln-oSlti odův-odňující použití těchto předpi:su ve smyslu 
nařízení ze dne 30. října 1940, Říšs'ký zák. I, str. 1451. (Rozh. ze dne 9. 
dU!bna 1942, R I 76/42.) 

Rozsudek, 'kiterým bylo manželství prohlášeno z malželčiny viny za ne
platné z toho důvodu, že již byla v době sňatku těhotnou s jiným, není 
slkutečností zrušujíci podle § 35 ex. ř. nárok dítěte, které pochází z tohoto 
manžeLství a jemuž svědčí domněnka manželSkého zrození, na výživné; 
takovouto skutečností může býti jen soudní výroik o od=ání manžel
ského zrození tůhoto dítěte. (Rom. ze dne 15. dubna 1941, Rv I 1362/41.) 

Proti singulárnímu nabyvateli věci, uv,edené ve srp Ol' (§ 234 c. ř. s.), lze 
na zálkladě rozsudku znějíciho proti zciziteli vésti exekud na vydání této 
věci jen tehdy, proikáže-li vymáhajíd věřitel mimo přechodu věci i pře
-chod závazlru k vydání této věci. (Rozh. ze" dne 21. dubna 1942, R I 60/42.) 

Předpis § 402, odst. 2 ex. ř. ve =ění čl. II zákona ze dne 17. prosince 
1936, čís. 314 Sb. se vztahuje i na rozhodnutí o odporu podaném podle 
-§ 397 ex. ř. proti povolení zatimního opatření. (Rozh. ze dne 24. dubna 
1942, R I 148/42.) 

Byla-li nemovitost zatížena fideikom.i'sámí substitucí již v době po
známlky vnucené správy, zahájené proti fi:duciářovi, nelze ve vnucené 
správě pokračovati proti fideiJkomi:sárnímu substitutu, i když nabyl ne
móvitosti teprve po poznámce vnucené správy. (Rozh. ze dne 6. května 
1942, R I 294/41.) 

Na dráhu, tvořící knihovní jednotku a na veš'keré příslušenství této 
dráhy, lze vésti exekuci tol'~ko nuceným zřízením práva zástavního, vnu
cen-ou správou nebo nucenou dražbou; mobilární exelkuce je přípU!S1n1a 
jen na ty věci ve vlastructví dráhy, které nepatří ke kniihovní jednotce. -
Je věcí vymáhajícího věřitele, aby v návrhu na mOlbilární exekuci vede
nou proti dráze uvedl, že se exekuoe vede na movité věci ve vJastnictví 
dráhy, lkiteré nepatří ke knihovní jednotce, a aby tvrdi~, že a kde protek
torátní dráhy vlastní takové věci. (Rozh. ze dne 7. května 1942, R II 259/40.) 
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Jsou-li jinaik dány podmÍlIlky ke složení vyjevoVaICí přisathy podle § 47 
-ex. ř., není k jejímu povolení zapotřebí, aby se vymáhající věřitel pokou
šel zjednati si uspokojení z jiného než movitého majetku dlužníkova; 
r<>V!Ilěž nesejde na tom, že je navrhovatel z nějakého důvodu do j~sté mí
ry zasvěcen do majetkových poměrů dlužníkových a že má v ru,kou zá
staJV!U, j,ejíž hodnota se rovná vymáhanému nárdku. (Rozh. ze dne 12, 
května 1942, R I 162/42.) 
Učedníci nejosou pomocníky ve smY'Slu § 341 ex. ř. (Ro~h. ze dne 13. 

května 1942, Rv I 201f42.) 
Exekuce zabavením a přílkázáním pohledávky, složené podle § 1425 obč. 

'Zák milio podle § 307 ex. ř. k soudu, nekončí ještě přikázáním pohledáv
ky, ný.b!rž teprv,e vydáním deposita vymáhajícímu věřiteli. Do té doby Ire 
1'Odati ~alobu o nepřípustnost vedené exekuce. (Rozh. ze dne 13. května 
1942, Rv I 345/42.) 
Nařízeni ze dne 30. října 1940, Ríš'ský zálk. I, str. 1451. - Pro útraty 

sporu o výživné nelze véSlti exekuci podle § 6, nýbrž toliko podle § 5 to
hoto naNzení. (RozJh. 'ze dne 2. června 1942, R II 74/42.) 
Dl~íkova určovací žaloba, podaná bez souvislosti IS vedenou nebo 

hrozící exelwcí a dOmáhající se zjištění, že věřiteli již nepři'sluší vylko
natelný n<Í1'ok na dlUŽl!lÍkovo plnění, j-e přípustná pouze tehdy, tvrdí-li 
a prokáže-li dlužnÍ![{ za týchž skutkových předpokladů, o něž by mohl 
oopěšně opř'íti žalobu podle § 35 ex. ř ., že má neodkladný právní zájem 
na tom. aby záni!k: věhteloV'a nárolku byl zjištěn zvilášť a bez ohledu na 
exekuci p roti němu vedenou nebo jemu hrozící. (lRozh. ze dne 11. června 
1942, Rv r 90f42.) 

Naiizení ze dne 30. října 1940, Ríš'ský zák. I, str. 1451, o Zlabavení mzdy, 
neU!praV'llje jen rozsah ,exekuce na důchody splatné v penězích, nýbrž 
i v natm·áJInklh dávkách. - Je-li z obsahu trhové smlouvy zřejmo, že 
zřízení doži'votni bezplatné ,služebnosti požívání prodáV1ané nemovitosti 
má za účeL zaop.atlření prodatele, je takovouto služebnost pokládaJti za 
výměnek pokyd se týče doživ-otní smlouvu ve .smyslu § 4, čís. 3 uvedené
ho nařízeni. (Rom. ze dne 17. června 1942, R I 227142.) 

Reku-rsní lhůta do vš'ech usnesení, vydaných exe'kučním soudem v dra
žebním řízení podle § 352 ex. ř., je osmidenní. (Rozh. ze dne .18. června 
1942, R II 107f42.) 

Pro exekuční náv;rh, který je zároveň Iknihovní žádostí, platí ustano
vení kniliovního zákona jen, 'pokud jde .o formu návrhu. Jina:k, zejména 
'O opravný ch prostředcích, platí o něm ustanovení exekučního i·ádu. 
(Razil.. ze dne 24. červma 1942, R I 241/42.) 

VI. Řízení konkursní. 

Bylo -li .o odměně za úkony a o hotových výlohách správce konkursní 
podstaty u=áno ve smyslu jeho účtu, že se týkají zvláštní podstaty, ne
má již správce konkursní podstaty za činnost, vztahující se jen na 
.zvláštní podstatu, ná,roku na další úhrnnou odměnu podle §§ 19 a 20 vl. 
nař. čÍIS. 115f1931 Sb. Nelze přiznati uhrnnou odJmoou za správu zvláštní 
podstaty. (Rozh. ze dne 21. května 1942, R I 141/42.) 

Jde-li o jmění náležející do konkursní podstaty, nastupuje od prol1lá
šení konlkursu za úpadce, i poIkud jde o exekuční řízení, konkuJ;'sní 
správce jako jeho zákOiIlný zástupce, a to bez rozdílu, zda v něm úpadce 
vystupuje jako d'l.užník ti jak.o vymáhaj:ící věřitel. (Rozh. ze dne 26. květ-
na 1~42, R I 197f42.) . 
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B. Ve věcech trestních. 

I. Trestní zákony. 

Jde o pokus podvodu, nikoliv jen o beztres,tné přípravné jednání, před~ 
stm-al-li pojištěný v oznámení četnictvu, že mu byly odcizeny věci, po
jištěné proti krádeži, chtěje od pojišfovny docíliti vyplacení pojištěné 
sumy. (Rozh. ze <iIne 24. dubna 1942, Zm I 733/41.) 
Člen obecní mléčné komise (§§ 4-5 vlád. nař. Č. 206/1939 Sb.) , pro

vádějící z pověření předsedy komi:se Isoupis změn ve stavu dojnic, pO'Žívá' 
ochrany osoby vrchnostenské ve smyslu § 68 tl'. z. (Rozh. Zle dne 23. dub
na 1942, Zm I 14/42.) 
Clenům výboru pro povinné dodáVlky dobytka (vl. nař. Č. 208/1939 Sb) 

přísluší při plnění úkolů přikázaných jim v rámci veřejného zásobování 
ochrana veřejných orgánů podle § 68 tr. z. (Rozh. ze dn,e 6. května 1942; 
Zm I 12/42.) 

Lesní hajný je ,op,rávněn zakil'očiti proti osobě, kterou přistihl při krá
deži v lese svěřeném jeho dohledu, 'i když právě nekoná služební poohůz
ku, a požívá při takovém zákroku ochrany uvedené v §§ 68, 81 tr. z .. 
(Rozh. ze dne 6. června 1942, Zm I 126/42.) 

Obecní zřfzenec (strážník) je i v době, kdy je mimo službu, oprávněn 
i povinen ujmouti se své služby, zejména je-li mu hlášeno porušení ve
řejného pořádku. Učiní-li to, požívá ochrany podl,e §§ 68, 81, 312 tr. z. -
K výkonu péče o bezpe.čnost ·osob la majetku a o- Zlachování obecních cest 
a silnic nepotřebuje rozkazu svého nadřízeného. (Rozh . ze dne 28. dubna 
1942, Zm II 362/41.) 
Zaměstnanec elektrické pouliční dQ'áhy (revisor) požívá zá1{onné oohra-· 

ny vrchnostenské osoby, zjišťuje-li za služby ve svém přiká'ZJaném obvodu 
osobu, která s·e provinila způsobem uvedeným v § 137 žel. zák. - Je při 
tom oprávněn pr,onásledowti pachatele i za svůj obvod neb opustiti těleso 
dráhy a l1jišťovati jeho towino·st na ulici, kde se pachatel právě na
cházL - Je pokračováním v 'přerušeném výkonu jeho s-luŽlby, ujme-li se. 
zjišťování pachatele, který mu před tím uprchl, avšak krátce poté se 
opět objevil v blízkosti tělesa dráhy (na chodníku ulice, jíž dráha vede). 
(Ro·zh. ze dne 30. dubna 1942, Zm I 22/42.) 

Nás:iJ.í stíhané druhou V'ětou § 83 tr . z. není beztrelstné, ani je- li jím. 
odstraňo'ván stav, na j-eho·ž odstranění si činí pachatel nárok, nebo zjed
náván stav odpovídající snad pa'charte].ovu právnímu nároku. - Násilím. 
V'e smyslu § 83 tr. z. je i náslilí psychické. (Rozh. ze 'dne 28. dubna 1942, 
Zm I 975/41.) 

Objektivní způsobilost vyhrůžek vzbuditi dů'V-odnou obavu se posuzuje 
jectn'ak podle zá\OaŽDosti z1a, jímž bylo hroženo, jedna!k podle okolností 
případu a ZVláštních osobnlÍCh pomě'l'ů ohro-ženého. - Hledisko p'l'úměr
nélhočlověka, stojícího mimo, nepadá při tom na váhu. - Zločili ' podle 
§ 98, pí'sm. b) tr. z. je dokonán již vyhrůžkou samou ; je nerozhodné, zda 
vyhrůžka měla kýžený úspěch čili nic. (Rozh. ze dne 7. května 1942', 
Zm I 156/42 .) 

Ci-l1Jllost /kontrolora Českomoravského svazu pro ' mléko ·a tuky, který 
u rolníka zjišťuje závady v dodávce mléka, není roihodováním ve věcech 
veřejných ve smyslu § 105 fu'. z. Není jím ani jeho roihodování o tom, 
zda učiní povinné oznámeni o zjištěných závadách. - Ten, kdo ho da:rem 
svádí k tomu, aby je l1Ieučinil , se nedopouští zločinu podle § 105 tr. Z'7 

n ýbrž podle §§ 9, 101 t'l'. z. (Rozh. ze dne 7. května 1942, Zrn I 9/42.)' I 
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K rádež nelze spáchati na věcech bezcenných. - Při uvažování o hod
notě odcizené věci rozhoduje nikoliv zlodějův užitek, nýbrž škoda okra-. 
·deného. (Rozh. :oe dne 2. dubna 1942; Zm I 27(42.) 

K rádež je dokonána teprve tím, že pachatel odňal věc z disposiční moci 
její-ho držitele a s tal se (zrno-cniv se jí) j'ejím detentorem. - Nestačí, že 
'pachatel položil nohu na peníze, které v hostinci vypadly poškozenému 
z kapsy , aby je ta:k uklryl před zraky přítomných a mohl je pak nepozo
rov.aně zvednouti. Krádež je tu dokonána tepTve jejich zdvihnurtim. 
-(RoZ!h. ze dne 30. března 1942, Zm II 449(41.) 

U p;a:chratele, který -si přiv}astnil pohozené věci v domnění, ž,e s . tím 
jejich majitel souhlaSlÍ, ježto je odhodil jako bezcenné, není splněna sub
jekti vní -skutková podstata krádeže. - Ke kvalifikaci podle § 174 I, písm. 
·c) 1:r. z. je třeba, aby si byl pachatel vědom toho, že je majiteli odcizovlMlé 
věci znemožněno nebo ztíženo chrániti svůj majetek. (Ro'zh. ze dne ll. 
dubna 1942, Zm II 429(41.) 

Sčítací zás1ada podle § 173 tr. z. platí i u krádeží kvtalifikoV1aných podle 
'§§ 174 II, 175 II, 176 II tr. z., pokud jsou posuzovány s téhož kvalifikač
ního hlediska, ať již jde o pachatel'ství nebo o spoluvinu podle § 5 tr. z. 
{Rozh. ze dne 2. dubna 1942, Zm I 935(41.) 

Ke spoluzlodějs.tví podle § 174 II, pÍ'srn. a) tr. z. stači, je-li přímým 
pachatelem jen jeden ze spoluzlodějů, kdeži-o ostatní spolupůsobí jako . 
. pomocnici. - Každý :oe spoluzlódějů je t1restný podle svého vnitřního 
vztahu k jednání a k -tTestnému výsledku objektivně při voděnému spo
lečnou činností. Tento vnitřní vztah může být u jednotlivých spolu
zlodějů různý. - POmocník odpovídá za celou společnou činnost a za 
její výsledek, podal-li jej aspoň eventuálně do 'svého úmyslu. (Rozh. ze 
dne 9. dubna 1942, Zrn II 252(41.) 

Pod kvalifikaci zločinu krádeže podle § 176 II, p'ísm. b) tr. z. spadají 
i krádeže, spáchané na službo dárci po faktickém rozvázání s~užebního 

:poměru jeho smrtí, avšak dříve, než pachatel trvale opustil sdužbodár
oovu domácnost. - Námezdním poměrem ve smyslu § 176 II, písm. b) 
tr. z. je i poměr sjednaný jen k provedení omezeného pTacoV1Ilího ÚkDlu 

'(příležitostného úklidu bytu) na dobu přiměřenou rozsahu a potřebě 
práce. --C. Rozhodné je, zda je osoba služebná k poškozenému služ.bodárci 
a k pí'edmětům jeho domácnosti v takDvém p·oměru, že tytD nemohDiU 
'býti přední majitel,em náležitě chráněny. (Rozh. ze dne ll. dubna 1942, 
'Zm I 951141.) . 

Kpo'jmu.:. "uzamčené věci" ve smyslu § 174 II, p-is-m. c) tr. z. nál-eží 
i věcinacházejíd se v uzamčeném automobilu, který pachatel otevřel; 

.rovněžvěci na uzamčené zahmdě, v uzamčeném dvoře, k ,teré jsou Dhra

.zeny ·zdí nebo plotem. (Rolzh. ze dne 10. du:bna 1942, Zrn I 563(41.) 
K pojmu ,lrrádež,e ze zvyik:u ve smyslu § 17,6 I :tr. z. není nutně třeba, 

.aby byl pachatel již trestán pro krádež a měl tak výs'trahu v př-edchDZích 
trestech .. - Na pat,nnou náchylnost ke kradení lze souditi i z toho, že se 
pamatel dopustil velkého počtu právě souz·errý·ch krádeží v poměrně krát
kédobě . . (Rozh. ze dne 2. dubna 1942, Zrn I 208(42.) 
Zpronevěra předpokládá vědomě bezp!rávné přivl'3stnění věci, a to věci 

pachateli ciz.í. - Nejde o .zpronevěru (může však jíti o podvod), pone
chá~li si insertní provisní zástupce částky, o něž se zákazniky ujednal 

.za objednané inserty více, než činila cena stanovená firmou, a které od 
nich vybral· pro sebe. (RDzh. ze dne 7. května 1942,. Zrn II 321/41.) . . .. . 

Jisou~li . jednotlivé pachatelovy krádeže jen uskutečňováním téhož pa
-chatetova jednotného zločinného úmyslu, tvoříce tak jednotnou krádež, 
:spáehanou jen v!e více útocích, s tane.s.e pachatel 1beztr.estný:m pcr:o účinnou 
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litost podle § 187 tr. Z. , jen nahrodí~li celou škodu Z nich vzniklou. -
Nestačí náhrada škody jen u některých z nkh, třebas zůstala nenahra
zena jen poměrně nepatrná ' ,část celé škody. (Rozh. ze dne 24. dubina 1942, 
Zrn II 482/41.) 

Pojem práv ve smyslu § 197 tr. z. nelze omezovati pouze na práva vy
mezená zákonným předpisem. - Ustanovil-li zaměstnavatel, že musí býti 
k žádosti o mí'sto připojeno vysvědčení zachovalO'sti, je předpisem § 197 
t r. z. chráněno i jeho právo, rozhodovati o žádosti po přezkoumáni ucha
zečovy mravní i trestní 7 'achov,alosti. - Uchazeč, který v takovém pl-í
padě zfalšuje vysvědčení zachovalosti a předloží je zaměstnaVJateli, alby 
dostal mÍSlto, maří účel onoho zaměstn'avlatelova práva a dopoušti se zlo
činu padělání veřejné listiny podle § 199, písm. d) ti". Z. - Nezáleží na 
tom, že snad zaměstnav,atel přijímal i osoby trestané, že nemohl přijetírm. 
pachatele vzhledem k jeho ,schopnostem utrpěti hmotnou škodu <Cl že pa
chatel nevěděl, že je vysvědčení zachovalosti veřejnou listinou. (Rozll. ze 
dne 7. května 1942, Zrn II 371/41.) 

Pro kvalifikáci podvodu nebo prO' výměru kestu, pokud. je podmíněna, 
určitou peněžitou částkou, je rozhodná škoda, kterou p<lchatel zamýšlel" 
bez ohledu na to, zda vzešla vůbec anebo ve výši pach'atelem chtěné. -
Vy,lákáni podpor lsii!vým · předstíráním o tom, komu se jich dostane, nebo , 
o potřebnosti podpol'OVlaných, je podvodem podle § 197 tI... z. (prodej po
hlednic s předstíráním, že jde o akci ve prospěch slepců) . (Rozil. ze dne· 
22. června 1942, Zrn I 447/42.) 
Křivá výpověď svědkova v civilním řízení podléhá sankci podle § 199" 

písm. a) tlI". z. bez ohledu IlJa tO', že mu snad hrozilo nebezpečí, že na něho 
bude na základě pDavdivých údajů podána žaloba na plněni toho, co bylo .. 
předmětem sporu, v němž křivě svědčil. - Platnost ustanovení § 20-2 : 
tr. ř., omezujícího dosah § 199, písm. a) tr. z., poikud jde o svědeckou vý
pověď pachatele trestného činu v trestním řízeni, nelze r04Šiřovati i na:, 
civilní řízení. - Svědek není zbaven povinnosti vypovídati pravdu tím, 
že nebyl poučen o svém prá,vu podle § 321 c. ř . ·S. (Rozh. ze dne 2. dubna 
1942, Zrn I 805/41.) 

Ke skutkové pod:s>tatě zločinu podvodu podle §§ 197, 199, písm. c) tr. z .. 
po stránce obje~tivní stačí, že bylo ve veřejné živnosti použito nepravé, 
míry nebO' váhy, a nevyž<aduje se, aby tím byl někdO' . lstivě uveden. 
v omyl. - Po stránce subjektiJvní je třeba úmyslu poškoditi zákaZníky. 
V takovém úmyslu jedná nejen tep., kdo poškození zákazniků sileduje
přímo jaků cíl svého j<ednání, nýblI"Ž i ten; kdo se rozhodl pro čin, věda, 
že jím nutně způsobí tento výsledek. - Čin je trestný i tehdy, když bylO' 
íialešné váhy použito třehas i jen v jediném případě. (Rozh. ze dne 30. 
dulbna 1942, Zm I 82/42.) 

Nejde o nezpůsobilý pokus zločinu podle § 199, písm. d) tl'. z., ne
zdařilo-li se oklamání jen pro způsob provedení činu nebo pro konkretm 
činnost osob, jež měly být uvedeny v omyl. - PotvTzení ošetřujíciho 
lékaře nemocenské pojišťovny O' době pojištěncovy pracolVní' neschopnosti, 
napsané v poukiazu na peněžité dávky jako podklad pro rozhodnutí po
jišťovny o nich, není veřejnou listinou ve smyslu § 199, písm. d) tr. z. -
I soukromá Hstina se může státi listinou veřejnou, ověří-li veřejný úřad'. 
v mezích přikámné mu působnosti poměry a skutečnosti v ni uvedené. 
(Rom. ze dne 23. dUlbna 1942, Zrn I 1009/41.) 
Vysvědčení učebního pána ve smyslu § 104 živn. ř. je samo o sobě· listi

nou soukromou, avšak potvrzením. živnostenského společenstva (§ 114, 
písti1; c) živn. ř.) nabývá povahy veřejné listiny; .'- 'Je zločinem paděláníi 
v~né listiny podle § 199, písm. d) tr. z., přiloží-U pachatel k žádosti 
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o udělení koncese takové napodobené výuční vysvědčení. '- Jde tu o po
škození práva Protektorátu dOlhlížeti na koncesovalIlé živnosti a povolo
vati jejich výkon jen <kvalifikovaným osobám i o poškození os,tatních zP'ů
sobilýeh uchazečů a majitelů koncese, na jejichž úkor by se k výkonu 
živnosti dostala ,osoba neoprávněná. (Rozll. ze dne 4. června 1942, Zrn F 
693/41.) 
Zločin 'Podvodného úpadku podle § 205 a) tr. z. je dokonán již tím, že 

dl'llŽil1ík jednající v úmysLu. zmařiti nebo ztenčiti uspokojení svých věři
telů, dokončil některou z činností uvedených v tomto zákonném us,tano
vení, bylo-<li podle stavu jeho jmění, přivoděného touto činností, zmařeno . 
nebo ztenčeno uspokojení věřitelů. - Nezáleží na tom, že bylo později 
toto zmaření nebo ztenčení uspokojení věřitelů napraveno. (Rozh. ze dne 
11. dubna 1942, Zrn II 368/41.) 

K subjektivní skutkové podstatě zločinu křivého obvinění podle § 209 
tr. z. nemačí, že udavač mohl míti pochybnosti o pravdivosti skutečnosti, 
které uvedl. Je třeba, aby určitě věděl, že obviňuje nepravdivě. (Rozh. ze ' 
dne 30. dubna 1942, Zm I 985/41.) 

Pro rozhodnutí, ,zda podle § 228, písm. b) tr. z. přichází v úvahu pro": ' 
ml:čecí doba pěti- nebo desetiletá, není směrodatná dolní hranice přísluš
né trestní s,azby. - Trestní sazba podle druhé věty § 182 tr. zák. je sazJba . 
jednotná (od pěti až do deseti a dvaceti let). (Rozh. ze dne 7. května 1942, 
Zrn II 177/41.) 

Slova "ze zlomyslnosti nebo 'Svévole" v § 306 tr. z. se vztahují jen n a 
prvý případ tohoto ustanovení (poško'zení pohřebiště). - K subjektivní 
skutkové podstatě čtv,I'tého případu § 306 tr. z. se vyiaduje úmyslné ' zlé , 
naikládání s lidskou mrtvolou (§ 1 tr. z.). Pohnutka činu je nerozhodná .. 
(Rozh. ze dne 29. května 1942, Zrn I 24/42.) 

U skutkové podstaty přečinu podle § 306, prvý případ tr. z. není důvod : 
tresmosti ve zpŮlsobení rnnomé škody majiteI.i hrobu, nýbrž v urážce n á ..: 
boženského citu, dobrých mravů a piety. - Vytrháním květin, zasaze
ných' na hrobě, je poškozováno samo pohřebiště ve smyslu § 306 tr. z. _ . 
Je nerozhodné, že je tam pachatel sám nasázel. - Pohnutka činu je ne
rozhodná, stačí, že je pOŠkození hrobu zlomy,slné ' nebo svévolné. (Rozh; .. 
ze dne 29. května 1942, Zrn I 54/42.) , . 

Není treSJ1:ní odpovědnosti za opominuti č~nnosti zák()lnem VÝ'Sllovně ne
uložené. - I kdyby obžalované (dOiffiovnici) náleželo odstraniti nebezpeč
ný stav chodnilku, zavinělIlý třetí osobou, odpovídala by ZJa to, že jej ne
odstIianila, j,en kdyby o něm věděla nebo při náležité pozornosti mohla ' 
věděti. (Rom. ze dne 23. dubna 1942, Zm I 914/41.) 

Ustanovení § 335 rtr. z. předpokládá konkretní nebezpečí. - Ridič mo
torového vozidla odpovídá za úraz chodce, který mu vkročil ' do jízdní ' 
dráhy, pWJIl!al-li nebo mohl-li podle okolností konkretního případJu při. 
náležité opatrnosti pozna,ti, že mu může nějaký chodec vstoupiti do cest.y .. 
(Rozh. ze dne 28. dubina 1942, Zm I 941/41.) 

Učiniti potřebná bezpečnostní opatřeni proti ohni je především povinen ' 
maji,tel podniku; ' je proto trestně odpovědný za jejich nedodržepí. -'- Po-
jem způsobenípožár>u ve smyslu § 1 vl. nař. č. 62/1941 Sb. zahrnuje jak 
jednání, tak opominutí (nedostatek dozoru); není třeba, aby požár vznikl 
přímo a bezprostředně z pachate10va jednání. - Zavinění majite.Je pod
nítku podle § 1, ods,t. 1, písm: b) tohoto nařízení, způsobH..:li požár jeho
dělník při práci s hořlavinami v důsledku nedostatečných bezpečnostních-o 
opaJtření. (Rozh.. ze dne 12. června 1942, Zrn I 844/41.) 

Ustanovení § 431 tr. Z. je substidiární povahy v poměru k předcházej í
cím speciálním ustanovením §§ 338 až 430 tr. ' Z. i v poměru ke skutkovým , 
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litost podle § 187 tr. Z. , jen nahrodí-Ii celou škodu Z nich vzniklou. -
Nes1Jačí náhrada škody jen u některých z nkh, třebas zůstala nenahra
zena jen poměrně nepatrná ·část celé škody. (Razh. ze dne 24. dU!blna 1942, 
Zrn II 482/41.) 

Pojem práv ve smyslu § 197 tr. z. nelze omezo·vati pouze na práva vy
mezená záikonným předpisem. - Ustanovil-li zaměstnavatel, že musí býti 
k žádosti o místo připojeno vysvědčení zaehovalosti, je předpisem § 197 
tr. z. chráněno i jeho právo, rozhodovati o žádosti po přezkoumání ucha
zečovy mravní i treSltníZ!achovalosti. - Uchazeč, který v takovém pi"í-. 
padě zfalšuje vysvědčeni zachovalosrti a předloií je zaměstnaVJateli, alby 
dostal místo, maří účel onoho zaměstnav1atelova práva a dopoušti 5e zlo
činu padělání veřejné listiny podle § 199, pism. d) tr. z. - Nezáleží na 
tom, že snad zaměstnav.atel přijímal i osoby trestané, že nemohl přijetím. 
pachiate1le vzhJedem k jeho ,schopnost.em utrpěti hmotnou škodu a že pa
ehatel nevěděl, že je vysvědčení zachovalosti veřejnou listinol,l. (Rozh. ze 
dne 7. května 1942, Zrn II 371/41.) 

Pro kvalifikaci podvodu nebo pro výměru tr.estu, pokud je podmíněna, 
určitou peněžitou částkou, je rozhodná škoda, kterou pachatel zamýšlel,. 
bez ohledu na to, zda vzešla vůbec anebo ve výši pacbatelem chtěné. -
Vy,lákání podpor :lstivým · předstíráním o tom, komu se jioh dostane, nebo, 
o potřebnosti podporoVlaných, je podvodem podle § 197 tl'. z. (prodej po
hlednic s předstíráním, že jde o akci ve prospěch slepců). (Rozll. ze dne" 
22. června 1942, Zrn I 447/42.) 
Křivá výpověď svědko·va v civilním řízení podléhá sankci podle § 199,. 

písm. a) tIr. z. bez ohl.edu IlJa to, že mu snad hrozilo nebezpečí, že na něho 
bude na základě provdívých údajů podána žaloba na plnění toho, co bylo · 
předmětem sporu, v němž křivě svědčil. - Platnost ustanovení § 20'2 ' 
tr. ř., omezujícího dosah § 199, písm. a) tr. z., pokud jde o svěde<:kou vý
pověď pachatele trestného činu v trestn1m řízeni, nelze rOl;šiřovati i na, 
civilní řízenÍ. - Svědek není zbaven povinnosti vypovídati pravdu tím, 
že nebyl poučen o svém p·ráJvu podle § 321 c. ř. ·S. (Rozh. ze dne 2. dubna 
1942, Zm I 805/41.) 

Ke skutkové pocl'Sltatě zločinu podvodu podle §§ 197, 199, písm. c) tr. z .. 
po s.tránce objektivní stačí, že bylo ve veřejné živnosti použito nepravé
míry nebo váhy, a nevyŽ'aduje se, aby tím byl někdo ' lstivě u veden. 
v omyl. - Po stránce subjektiJvní je třeba úmyslu poškoditi zákaZníky. 
V takovém úmyslu jedná nejen tem., kdo poškození zákazníků sileduje
přímo jako cíl svého joednání, nýbri i ten, kdo se rozhodil pro čin, věda, 
že jím nutně způsobí tento výsledek. - Čin je tresrt:ný i tehdy, když bylO' 
:tialešné váhy použito třebas i jen v jediném případě. (Rozh. ze dne 30. 
duJbina 1942, Zm I 82/42.) 

Nejde o nezpůsobilý pokus zločinu podle § 199, písm. d) tl'. Z., ne
zdařilo-li se oklamání jen pro způsob provedení činu nebo pro konkretnL 
činnost osob, jež měly být uvedeny v omyl. - Potvrzení ošetřujícího 
lékaře nemocenské pojišťovny o době pojištěncovy pracorvnÍ' neschopnosti, 
napsané v poukiazu na peněžité dávky jako podklad: pro rozhodnutí po
jišťovny o nich, není veřejnou listinou ve smyslu § 199, písm. d) tr. z. -
I soukromá Hstina se může státi listinou veřejnou, ověří-li veřejný úřad. 
v mezích přikáZJaIlé mu pŮ'sobnosti poměry a skutečnosti v ni uvedené~ 
(Rom. ze dne 23. dUlbna 1942, Zrn I 1009/41.) 
Vysvědčení učebn~ho pána ve smyslu § 104 živn. ř. je samo o sobě· listi

nou soukromou, avšak potvrzením živnostenského společenstva (§ 114, 
pístl); c) živn. ř.) nabývá povahy veřejné listiny. '- 'Je zločinem paděláníi 
v~né listiny podle § 199, písm. d) tl'. z., přiloží-li pachatel k žádosti 
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o. udělení koncese takové napodobené výuční vysvědčenL -- Jde tu o po
škození práva Protektorátu dohlížeti na koncesované živnosti a povolo
vati jejich výkon jen !kvalifikovaným osobám i o poškození os,j;atních způ
sobilých uchazečů a majitelů koncese, na jejichž úkor by se k výkonu 
živnosti dostala .osoba neoprávněná. (Rozh. ze dne 4. června 1942, Zrn 1. 
693/41.) 
Zločin podvodného úpadku podle § 205 a) tl'. z. je dokonán již tím, že 

d1užmík jednající v úmysliu zmařiti nebo ztenčiti uspokojení svých věři
telů, dokončil některou z činností uvedených v tomto zákonném ustano
vení, bylo-'li podle stavu jeho jmění, přivoděného touto činností, zmařeno . 
nebo ztenčeno uspokojení věřitelů. - Nezáleží na tom, že bylo pozděj i 
toto zmaření nebo ztenčení uspokojení věřitelů napraveno. (Rozh. ze dne 
11. dubna 1942, Zrn II 368/41.) 

K subjektivní skutkové pods,tatě zločinu křivého obvinění podle § 209 
tr. z. nestačí, že udavač mohl míti pochybnosti o pravdivosti skutečnosti, 
které uvedl. Je třeba, aby určitě věděl, že obviňuje nepravdivě. (Rozh. ze 
dne 30. dubna 1942, Zm I 985/41.) 

Pro rozhodnutí, ,zda podle § 228, písm. b) tr. z. přichází v úvahu pro": 
ml:čecí doba pěti- nebo desetiletá, není směrodatná dolní hranice přís.]uŠ
né trestní sazby. - Trestní sazba podle druhé věty § 182 tr. zák. je sazba _ 
jednotná (od pěti až do deseti a dvaceti let). (Rozh. ze dne 7. května 1942, 
Zrn II 177/41.) 

Slova "ze zlomyslnosti nebo svévole" v § 306 tr. z. sc- vztahují jen na 
prvý případ tohot.o ustanovení (po.škození pohřebiště). - K subjektivní 
skutkové podSJtatě čtv-mého pnpadu § 306 tr. z. se vyiaduje úmyslné zlé 
naik1ádání s lidskou mrtvolou (§ 1 tr. z.). Pohnutlka činu je nerQlZhodná. 
(Rozh. ze dne 29. května 1942, Zrn I 24/42.) 

U Slkutlkové podstaty přečinu podle § 306, prvý případ tr. z. není důvod ' 
trestnosti ve způsobení hmotmé Škody majiteIi hrobu, nýbrž v urážce n á
boženského citu, dobrých mravů a píety. - Vytrháním květin, zasaze
ných' na hrobě, je poškozováno samo pohřebiště ve smyslu § 306 tr. z. - 
Je nerozhodné, že je tam pachatel sám nasázel. - Pohnutka ČÍnu je ne
rozhodná, stačí, že je poškození hrobu zlomyslné nebo svévolné. (Rozh;-
ze dne 29. května 1942, Zrn I 54/42.) _ -

Není trestní odpovědnosti za opominuti činnosti zákonem výslovně ne
uložené. - I kdyby o.bžalované (dOll'llovnid) náleželo odstraniti nebezpeč
ný stav chodniik'll, zaviněný třetí osobou, odpovídala by Zia to, že jej ne
odstIianila, jen kdyby o něm věděla nebo ph náležité pozornosti mohla ' 
věděti. (Rozh. ze dne 23. dubna 1942, Zrn I 914/41.) 

Ustanovení § 335 tr. z. předpoikJádá k~retní -nebezpei':í. - Rídič mo
torového vozidla odpovídá za úraz chodce, který mu vkročil - do jízdrní 
dráhy, pozill1al-li nebo mohl-I-i podle okolností konkretního případu při. 
náležité opat.rnosti poznati, že mu může nějaký chodec vstoupiti do cest.y., 
(Rozh. ze dne 28. durbn.a 1942, Zrn I 941/41.) 

Učiniti potřebná bezpečnostní opatření protí o.hni ' je především povinen 
maji,tel podníku; ' je proto trestně odpovědný za jejich nedodržepí. -'- Po-
jem způsobenípož:IDu ve smyslu § 1 vl. nař. Č. 62/1941 Sb. zahrnuje jak 
jednání, tak opominutí (nedostatek dozoru); není třeba, aby požár vznikl 
přímo a bezprostředně z pachate10va jednání. - Zavinění majite.le pod
níiku podle § 1, odst. 1, písm. b) tohoto nařízení, způsobH..:!i požár jehll
dělnik při práci s hořlavinamí v důsledku nedostatečných bezpečnostních ' 
opatřeni. (Rozll. ze dne 12. června 1942, Zrn I 844/41.) 

Ustanovení § 431 tr. z. je substidiární povahy v poměru k předcházejí
cím speciálním ustanovením §§ 338 až 430 tr. ' z. i v poměru ke skutkovým-
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podstatám trestných činu ohrožujících bezpečnost života, zdraví nebo 
lidského těla, jež byly zavedeny pozdě.i~ími zákony. - Takovým ustano
vením j-e i § 61, odst. 1 zák. Č . 48/1931 Sb. - U toho jde především o po
rušení povinnosti k výchově, jalkož i o péči tělesnou potud, pokud z je
jfho zanedbání vzchází nebez;pečí zpustnutí. - Přestupek podle § 61, odst. 
1 zák. Č . 48/1931 Sb. lze stiliati jen na návrh poručenského (opatrovni.c

'kého) soudu. (Rozh. ze dne 28. května 1942, Zm I 430---431/42.) 
J ·e přestupkem podvodu podle § 461 tr. z. (§§ 205, 197 tr. z.), učinil-li 

pacha,tel na jiného u čCitnict'V·a vědomě nepravdivé udání pro čin zakláda
jící přečin nebo přestupek s,tíhaný z povinnosti úřední. - Poměr tohoto 
-přestupku ke skutkovým podstatám podle §§ 2 a 3 zák. Č. 108/1933 Sb. 
o ochraně ·cti. (RoZlh. ze dne 6.čerV'na 1942, Zm II 93/42.) 

K subjek,tivní ,skutkové podstatě přestupku podle § 477 1r. z. stačí, že 
pachat,el mohl při náležité pozornosti postřehnouti podezřelost kupované 
V'ěci. Není třeba, aby si jí byl vědom . (Rozh . ze dne 25. dubna 1942, Zm I 
572/41.) 

Nejde '0 mimořádný prospěch ve smyslu § 486 bl , Č . 3 tr. z. , činí-li část
ka, kterou dlužník Il1wbidl věřiteli k uspokojení jeho pohledávky, tolik, 
~olilk by 'Věřitel dostal voe vy'roVll1acím řízení. (Razh. ze dne 11 . dubna 
1942, ~ II 368/41.) 

Policejní výslech pachMele nepřetrhuje pmmlčení ve smyslu § 531 
tr. z. - Přečin podle § 516 tr. z. spáchaný obsahem tiskopisu se promlčuje 
v šestiměsíční lhůtě uvedené v § 40 tisk. zák., nikoli v jednoroční lhůtě 
podle § 532 tr. z. (Rozh. ze dne 6. června 1942, Zm I 1034/41.) 

Pro určení promlčecí doby je vždy I1ozhodná jen 'Ona trestní sazba, 
které soud má a může použíti v konkretním případě. (Razh. ze dne 7. 
května 1942, Zm II 177/41.) 

Pro skutkov,ou podstatu podle § 1 zákona o maření exekuce je neroz
hodné, že vymáhajíd věřitelé mohli dojíti uspokojení z jiného ·dlužníkova 
majetku. - lKe Etkutkové podstatě přečinu podle § 1 zákona o maření 
exekuce se po subjektivní stránce nevyžaduje, aby zmaření věřitelova 
uspdkojení bylo pohnutkou pachatelova činu. - Na rozdíl od tohoto pře
činu není kobj-ektivní skutkové podstl1l.tě přes·tupku podle téhož zákon
ného ustanovení tř,eba, aby byla způsobena škoda, nýbrž ,stačí pouhé její 
nebezpečí (delikt ,dhrožující). (Rozh. ze dne 15. dubna 1942, Zm I 871/41.) 

Pojem zfalšované potraviny ,ve smyslu § 11, ,č. 1, 2 zák. Č . 89/1897 ř. z. 
' (0 obchodě s potravinami). - Předpisy upravující výrobu. a složení urči
tých poži.vatin nej.sou jedinou pomůclkou pro posouzení, zda se jednání 
osob, odpovědných Zla výrobu poúr.avin, příčí ustanovením zák. Č. 89/1897 
ř. z. (Roz;h. ze dne 20. června 1942, Zrn I 362/42.) 

Ke skubkové podstatě přečinu podle § 18, Č. 2 zák. Č . 89/1897 ř . z. (o ob
· chodě :s potravinami) je třeba, alby pachatel jednal věda, že je zkažená 
potravina z:působilá uškodit při požívání lidskému zdmví. (Rozh. ze dne 
16. dubna 1942, Zm I 952/41.) 

Sk'lltková podstata útisku podle § 1 zák. Č. 309/1921 Sb. nevyžaduje, aby 
byla pachatelova 'VyhrůŽJka způsobilá vzbuditi důvodnou obavu; stač,í~.že 
m-ohla účinkov·ati na vůli napadené osoby, protože mohla míti za to,.·.že·je, 
p amatel s to ji u6kute6niti. - Pohrů~ka ublížením na těle není :prosth~d~. 
kem dovoleným zákonem k vymáhání toho, aby polní hlídač upustiI;,Qď 
příkazu, daného pachateli polního pychu, alby odcizený jetel vrátil ·nac.poCi 
le, Me jej 'OdciziL (Rozh. ze dne 26. března 1942, Zm II 524/41.) " .-,,' ~ i 

Utiskse trestá jako přečin podle § 2, odst. 2 zák. Č. 309/1921 Sb. i tehdý,l 
použije-li pachatel zbraně ke způsobeni újmy na majetku, pdkud ' se : · ~WČe 
hmzi-li újmou .na majetku s '-použitím zbra..ně. Není třeba, aby. byl@.,zbra':' 
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ně , použito právě proti osobě ohroženého. (Rozh. ze dne 16. dubna 1942, 
Zm I 285/42.) . 

Zištnost ve smyslu § 18, odst. 5 zák. Č . 241/1922 Sb. je přitěžující okol
nootí v zákoně jmenovitě uvedenou, podmiňující použití vyšší tres.tní 
sazby. Výrok o ní DlUltno napadati toliko zmateční stížností. (Rozh. ze dne 
30. května 1942, Zm I 351/42.) 

Nejde o přeohovávání radiotelefonního zaJ:"ízení bez povoIení ve smyslu 
§ 24, odst. 1 zák. Č. 9/1924 Sb., přechovává-li koncesionář svůj rozhlasový 
přijimač, jehož nepoužívá, v obvodě jiného poštovního úřadu, než který 
mu vydal koncesní listinu, i když své přesídlení do tohoto obvodu neohlá.:. 
sil poštovní správě a i když od přesídlení neplatí rozhlasový popla,tek. 
(Rom. ze dne 1. května 1942, Zm I 26/42.) 

Stíhání trestných činů a nestranný výkon služby příslušnými orgány 
je důležitým veřejným zájmem ve smyslu § 2, odst. 2 zák. Č. 178/1924 Sb. 
(o úpltatkářství). - Rozh. ze dne 6. června 1942, Zm I 126/42.) 

Posuzování vědeckého výkonu, které by jina:k bylo pomluvou podle 
§ 2 zákona o oohraně cti, je beztres,tné, nebyly-li jím překročeny meze 
věcného posuzování tohoto výkonu. - Beztrestnosrt by však nenastala, 
kdyby ,po'suzovatel jednal proti svému lepšímu přesvědčení. (Rozh. ze dne 
15. dubna 1942, Zm I 906/41.) 

K důkazu pravdy podle § 6, odst. 2, pí-sm. a) zák. č. 108/1933 Sb. (o ochra
ně cti) stačí, je-li obvinění n~bo tvrzení v podstatě pravdivé. - Souvisí-li 
stíhaná stať vnitřně s dalším (nestíhaným) obsahem článku, nutno vy
kládat její smysl a posoudit i otázku důlmzu pravdy v souvislosti s tímto 
jeho dalším 'obsahem. - Beztr·estnos.ti podle § 6, odst. 1 zák Č. 108/1933 
Sb. nepožívají ani pravdivé zprávy o veřejném soudním přelíčení. - Při 
Zkoumání otázky, zdařil-Id. ,se obžalovanému důkaz 'p,ravdy, nezáleží n a 
tom, že ,nebyl'a prokázána pI'lav,divom podřadné skutečnosti, neměnící nk 
na pods,tatě obvinění. (Rozll. ze dnE, 25. března 1942, Zm I 352/41.) 

Odstavec prvý čl. II vl. nař . čís. 306/1939 Sb. stano'ví zv'láMní ' (nižší) 
trestní sazbu od jednoho roku do pěti let. (Rozh. ze dne 7. května 1942, 
Zrn II 177/41.) 

Požárem ve smyslu § 1, odst. 1, písm. a) vlád. nař. č . 62/41 Sb. nutno 
rozuměti oheň, který je znaoČného rozměru nebo může dosáhnouti znac
ného ro'změru na nemovitém nebo- movi,tém majetku. - Pojem způsobení 
požáru je tu dovršen tím, že byly pachatelovOIU činnosti vyvolány takové 
předpoklady pro rozViinutí pi"d.voděného ohně, že je cizí majetek vydán 
nebezpečí značnější škody. - Vinník tuodpov1dá již za způsobení požá 
ru. Tato ,odpovědnost ho nesrtíhá, jen j·e-li vyloučena mo:'i;nos,t značněj ši 
škody nebo zahrání-li sám dobrovolně talmvé možno's,ti. - Po subjektivn í 
,stFáJnce sta'čí nedbalost nevědomá . (ROZlh. ze dne 14. května 1942, Zm I 
254/42.) 

. Nedbale ve smys.lu § 1, odst. 1, p~sm. b) vl. nař.č. 62/1941 Sb. (k odvrá
cení požárů zaviněných nedbalostí) jedná každý, kdo poznává neb aspoň 
-může poznati, že je j-etho jednání s to způsobitinebezpe~í požáru na jeho 
majetku a vyvo.J,ati tak nebezpečí uvedené v tomto ustanovení. Není ti"e
ba, aby poznal nebo mohl poznati, že z jeho jednání 'skutečně vznikne 
nebezpečí. - K otázce příčinné souvisI'Osti mezi jeho jednáním a výsled -
kem. (Rozh. ze dne 3. června 1942, Zm I 330/42.) '. \ 
Předmětem přečiruu podle § 1 vl. nař. Č . 62/1941 S1b. (k odvrácení požárú 

zaviněných nedbalostí) n€'ffiohou být věci malého množství neb osamělé 
nemovitos-ti malého rozsahu, jejichž ' zni'čení nebo pOŠkození ohněm není 
spojeno s nebezpečím , že by se oheň mohl rozšíh,ti v , požár. (Hozh. ze dn e 
ll. června 1942, Zrn I 325/42.) 
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Zákonný znak be;oc-itného pa·chateloVla smýšlení ve smyslu § 4, odst. 1 
vl. nař. č. 106/1939 Sb. (ve znění vl. nař. č. 108/1941 Sb.) mů'že být založen 
již ojedinělým surovým týráním, bylo-li spácháno za okoln'Ostí, které ta
lwvému smýšlení nasvědčují. (Rozh. ze dne 30. dubna 1942, Zm I 147/42.) 

Ke s.tíhání trestných činů proti předpisům o ochraně zvířat proti tý
rání, spác!haných přede dnem 12. dubna 1941, jsou výlučně příslušné 
správní úřady. (Rozh. ze dne 3. června 1942, Zrn I 215/42.) 
. Nechal-li pachatel přečinu pytláctví zvěř, kterOiU při chytání těžce zra

nil, ležeti vbolest€ch proto, že byl přistižen při činu a varován před po
kračováním v něm, nelze míti za to, že nezabránění další bolesti zvířete 
vyplynulo z j-eho lSurového 'a bezcitného sm~'šlení ve IsmysJ.u § 4 vlád. nař. 
Č. 106/1939 Sb. ve znění vlád. nař. Č. 108/41 Sb. (Rozh. ze dne 18. června 
1942, Zrn I 955/41.) . 

Jde o skutkový 'Omyl (§ 2, písm. e) tr. z.), měl-li pachatel myslně za to, 
že si smí přivlastniti lišku, která se (před 1. 4. 1941) dostala do jeho domu. 
- Takový omyl 'vylučuje pachatelovo vědomí, že jde o cizí věc, pokud se 
týče ,o věc v držení jiného (§ 460 tr. z.). (Rozh. ze dne 11. června 1942, 
Zrn II 186/42.) 

Ke ~kutkové podstatě přečinu pytládví podle § 63, 'Odst. 2 vlád. !lJař. 
é. 127/1941 Sb. (o myslJiv'Osti) stačí - za předpokladu 'Ostatních náležitostí 
t 'Ohoto činu - pachatelovo vědomí, že zvíře, k,t,eré chytá a si přisvojuje, 
patří mezi loVnOU zvěř, i když snad nezná jeho jméno. - K naplnění po
jmu "za d0'by hájení" stačí po stráTIlCe subjektivní, že pachatel pojal aspoň 
eventuálně do s'Véh0' úmyslu dkolnost, že je právě doba hájení zvířete, 
které chytá a si pí~isv'Ojuje. (R'Ozh. ze dne 30. bře=a 1942, Zrn I 789/41.) 

Pytláctví spáchané s použitím ok j-e již zákonem označen'O za zvlášť 
těžký případ (přečin podle § 63, 'Odsl 2 vlád. nař. čís. 127/1941 Sb.). -
Soud tu nemá právo volně uvažovati 'o tom, zda jde nebo nejde o zvlášť 
,těžký případ. (Ro~. ze dne 11. června 1942, Zrn I 429/42.) 

,, ~věří" podle § 63 vl. nař. Č. 127/1941 Sb. (0' myslivosti) se rozumí pouze 
živé lovné zvířectvo, "věcmi, na které se vztahuje právo myslivosti", 
předměty vyjmenované v § 1, odst. 1 uved. vlád. nař., "přivlastněním" 
v zetí věci do držby s vůlí podržeti ji jako vlastní. - Ten, kdo si pnvlast
·ní zhaslou lišku na místě, kde mu nepřísluší právo myslivosti, se dopouští 
soudně ,trestného pytládví podle § 63 vlád. nař. Č. 127/1941 Sb., nikoli jen 
správního přestupku podle § 67, 'Odsi. 2, Č. 23 téhož vlád. nař. - UkMde
n'Ou věcí podle §§ 185, 464 tr. z. je i věc pocházející z py-tláctví. (Rozh. ze 
dne lL června 1942, Zrn II 187/42.) 

II. Trestní řízení. 

Trestný čin, jejž spáchala (ať úmyslně či z nedbalosti) proti německému 
soudnictví nebo německé správě osoba, která není německým státním 
příslušníkem, náleží k výlučné příslušnoSlti německých S'Oudů. (Rozh. ze 
dne 21. bře=a 1942, Zm I 260/42.) 

Přečin podle § 134 a) něm. tr. zák. (hanobení Ríše) může býti spáchán 
i han0'bením příslušníků německélh:o národa pro jejich národní přísluš
nom. - Předpis § 134 a) něm. tr. zák. se vztahuje i na osoby, které nejsou 
německými státními příslušníky. - Osoby, které nejsou německými stát
ními příslušníky, podléhají německému soudnicl'VÍ pro trestné číny, 
o niehž pla:tí lIlěmecké trestní právo. (R0'zh. ze dne 9. dubna 1942, Zrn I 
310/42.) 

Uzemí Německé říše mimo území Pr'Otekt'Orátu Cechy a M'Orava nelze 
-považovati za cizinu ve smyslu § 36 tr. zák. - Neněmečtí státní přisluš
nici podléhají německému soudnictví, spáchají-li trestný čin, na který se 
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užije německého trestIl!Ího práva, mimo území Protektorátu Čechy a Mo
rava. - Německému -soudnictví podléhají i pro trestný čin, směřující 
proti německé správě (padělání veřejné listiny vydané říšskoněmeckým 
správním úřadem). (Razh. ze dne 5. května 1942, Zm II 162/42.) 

Ustanovení § 14 d) zák. č. 50/1923 Sb. pozbylo, pokud jde o hanobení 
německého národa, platnosti tím, že byla platnost § 134 a) trestního záko
níka pro Německ'Ou říši zavedena i pro 'Osoby, které nejsou německými 
státními přÍlSlušníky. (Razh. ze dne 14. května 1942, Zm II 232/42.) 

Krajské s'Oudy jsou jaJlro sborové soudy prvé stolice přÍ>slúšné jednati 
a rozhod'Ovati o trestných činech, uvedených v § 8, ods<!:. 2 vl. nař. č. 255/ 
1939 Sb. ('O zrušení vojenského soudnictví) bez ohledu fla to, zda tyto 
trestné činy pl'ed zrušením ~ojenského soudnictví náležely k příslušn'Osti 
soudu divisního nebo brigádního. (Razh. ze dne 9. dubna 1942, Zm II 
142/42~) 

OMlájce chudých může býti ustanoven j.en obžalovanému (§ 47, odst. 
'3 tr. ř.), nikoli též jd.ným osobám, třebas oprávněným k opravnému pro
středlru vedle obžalovaného. - Výjimku nečiní ani zákon č. 48/1931 Sb. -
Zákonný zástupce mloadistvého obviněného nemá proto právo žádati o 
ustanov€'lú zás<tupce chudých k provedení svého opravného pr-ostředku. 
(Rozh. ze dne 21. května 1942, Zrn II 184/42.) 

Nelze-li o podmíněném odsouzení rozhodnouti v rozsudku, musí o něm 
'hýt rozhodnuto usnesením ve wřejném sedění podle zá'sad platných pro 
hlavní přeUčení. - Nalézací soud nebyl řádně ob~azen (§ 281, Č. 1 tr. ř.) , 
účalStnili-li se hlasování otak:ovém usnesení pouze dva soudcové. -
Stalo-hi se taik bez účas-ti veřejného žalobce a bez jeho slyšení, s>tačí s hle
-di'Skiaust anovení § 281, Č. 1 "br. ř., že veřejný žalobce Oihlás'il do tohoto 
usnesení po jeho doručení ve lhůtě stanovené v § 284, odst. 1 tr. ř. zma
teční stížnost a že ji pak provedl v osmidenní )hůtě § 2-85 tr. ř. (Rozh. ze 
dne 2:). dubna 1942, Zm II 172/42.) 

Je porušením předpisu § 294, ods't. 2 tr. ř., předložil-li krajlSiký soud 
.spisy vrchnímu soudu k rozhodnutí o odV'olání a ten o něm rozhodl dří
ve, než uplynula lhůta k jeho provedení. (Rozh. ze dne 21. března 1942, 
Zm I 223/42.) 

Soorovýsoud druhé stolice nesmí j'ako soud odvolací přezkoumati a 
l'!měniti vÝ'l'OIk soudu prvé stolice, proti němuž nesměřovalo odvolání 
,(§ 295, odst. 1 tr. ř.). (Rom. ze dne 21. března 1942, Zrn I 250/42.) 

Trestní I'ád nemá zvláštní předpis o náhradě nákladů vzniklých použi
tím opravného prostředku, který měl úspěch. Nutno tu použíti všeobec
-ných ,zásad vyslovených v § 389, odst. 1 a § 390, odst. 1 tr. ř. Rozhodnutí 
o útratové otázce nesmí tu býti v rozporu s rozhodnutím ve věci samé. -
Zproštěný obžalovaný nehradí náklady stížnosti soukromého žalobce do 
usnesení, jímž byla soukromému žalobci uložena náhrada útrat obžalo
vaného, i když stížnost měla částečný úspěch. - Ustanovení § 35, věta 
třeti zák. Č. 108/1933 Sb. (o ochraně cti) má na mysli toliko případy, 
'na které se vztahuje ustanovení § 34, odst. 3 téhož zákona. (Rozh. ze dne 
12. března 1942, Zm II 273/41.) 

Skončilo-li >trestní řízení ,odsouzením -obžalovaného, nelze soukromému 
žalobci uložiti náhradu útrat byť i úspěšného odvolání obžalovaného 
z výroku o nepodmíněném -odsouzení. (Rozh. ze dne 25. června 1942, Zm I 
274/42.) 

ByLa-li obžalovanému doručena obs'ilka k h1avnímu přelíčení proti 
předpisu §§ 421, 422 tr. ř. v oizině, nutno míti za to, že nebyl vůbec obe
$lán, a nelze proti němu vydati rozsudek v jeho nepřítomnosti. (Rozh. ze 
dne 28. května 1942, Zm II 47/41.) 
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Nejde o neodvratnou překážku, spokojí- li se obžalovaný pouhýmsdě
lením neznámé osoby, kterou považuje za soudního zřízence , že se .pře
líčení nekoná, a odejde- li, aniž si tuto zprávu ověřil. ~ Zákon připouští 
možnost restituce jen pro zmeškání h lavního přelíčení obžalovan:í'm ; ni~ 
kalí však pro nepřítomnost jeho obhájce. (Rozh. ze dne 2. dubna 1942, 
Zm II 443/41.) 

Ohlásí- H veřejný žalobce ihned po vyhlášení rozsudku odvolán í Jen. 
z výroku o podrníněnostiodsouzení, nelze v tom spatřovati projev, že se 
vzdává odvolání v ostatních směrech. Ve tJ:"ídenní lhůtě stanovené 
v § 466 tr. ř. pro ohlášení odvolání může uplatniti odvolání v dalších 
směrech. - V řízení přestupkovém miní veřejný ž'alobce podle § 465, 
odst. 1 tr. ř. oprávněn k odvolání ve prospěch obžalovaného. (Rozh. ze· 
dne 6. února 1942, Zm I 892/41.) 

Znemožní-Li odvolací soud ve věcech přestupkových obžalov anému. 
účast na .odvolacím přelíčení tím, že je provede v jinou (dřívější) dobu, 
než kterou m u oznámil, porušuje v neprospěch 'obžalovaného zákon 
v ustanovení § 471, odst. 1 tr. ř. (Rozh. ze dne 16. května 1942, Zrn II 
241/42.) 

Provede- li obžalovaný, jemuž k t-omu byl na jeho ~ádos,t zřízen z.ástup
ce chudých, ohlášen-ou zmateční stížnost sám a nežádá-li o zř ízen i z.á
stupce chudých k jejímu podpisu , nemá ji squd zasílati k podpisu zří- o 
zenému zástupci chudých, nýbJ'Ž má ji vrátiti obžalovanému p odle § 1, 
čís. 3, druhá věta zák. č. 3/1878 ř. Z. (Rozh. ze dne 6. květn,a 1942, Zm II 
208/42.) 

Rozhodovati o nároku neprávem odsouzeného na náhradu škody podle 
§ 1, odst. 1 zák. č . 109/1918 ř. z., nepřísluší s-oudu, jenž vynesl n esprávný 
rozsudek, nýbrž justiční správě, pokud se týče - neuzná- li jej justiční 
správa zcela nebo částečně - k žalobě oprávněného vrchnímu soudu jako. 
soudu prvé stolice. (Rozh. ze dne 21. května 1942, Zm II 254/42.) 




