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z p r á v ní II r a x e. 

Přehled judikatury nejvyššího soudu. 

A. Ve věcech civilních, 

J. Občanské právo . 

. K opětnému spojení (§ 110 ob,č. zák.) manželů rozvedených od stolu 
a lože není potřebí dalších jejich tělesných (pohlavních) styků, nýbrž 
stač í každý jejich projev vůle, z něhož lze :jasně seznati, že chtějí opět
ným návratem k trvalému rodinnému soužití, vyhovujícímu účelům man
želství (§§ 44, 89 obč. zák.) a předpisům §§ 90 až 92 obč. zák., trvale ob
noviti manželské společenství dřívějším soudním rozvodem rozvázané a 
že takovýto návrat k trvalému, pospolitému rodinnému soužití uskuteční. 

Vadnost řízení (§ 503 čís. 2 c. ř . s.), jestliže se odvolací soud řádně ne
vypořádal s odvolacím důvodem nesprávného ocenění průvodů a odbyl 
jej toliko tím, že jde o neodůvodněné brojení proti přesvědčení nabytému 
sudem prvé stolice. Odporuje-li se odvolacím důvodem nesprávnému oce
nění průvodu správnosti skutkových zjištění soudu prvé stolice,musí 
odvolad soud podrobiti správnost tohoto ocenění svému vlastnímu zá
sadou § 272 c. ř. s. (§ 463 c. ř. s.) ovládanému .přezkumu a hodnocení. 
(Rozh. ze dne 7. října 1937, Rv I 1382/ 37.) 

Uznání nemanželského otcovství s právními účinky § 163 obč. zák. se 
může platně státi toliko bud' před poručenským soudem, nebo ve sporu 
o uznání otcovství, nebo před matrikářem způsobem uvedeným v § 164 
obč. zák. Mimosoudní d.oznání ,otcovství jest pokládati jen za důkaz 
o souloži v kritické době ve smyslu § 163 obč. zák. 

Bylo-li krevní zkouškou dokázáno, že žalovaný má krev jiných vlast
ností než dítě, které nemá ani vlastnosti krve své matky, jest zamítnouti 
žalobu o uznání nemanželského otcovství. Otáz~a, jakou cenu má lékař
ský znalecký důkaz ,o zkoušce krve, jest otázka odborná, na niž může 
odpověděti jen znalec a nikoli soud. (Rozh. ze dne 20. října 1937, Rv II 
510/ 37 .) 

Pozbylo-li odbytné, složené před válk,ou nen'lanželským otcem, pro 
změnu hospodářských poměrů svého účelu, takž'e již nemohlo stačiti 
k úhradě nákladů na výchovu a výživu, nevylučuje složení odbytného, 
aby se ten, kdo opatřoval výživu a výchovu dítěte, domáhal na otci ná
hrady (§ 1042 obč. zák.), když částka odbytného Inebyla vyčerpána, nýbrž 
vydána po nabytí zletilosti nemanželskému dítě-ti. 

Pro nárok třetí osoby na náhradu, jsou-li tu jinak její předpoklady 
(§ 1042 obč. zák.), nerozhoduje, že zákonný zástupce nezletilcův neza
kročil proti nemanželskému otci o placení výživného. (Rozh. ze dne 
6. října 1937, Rv I 363/ 36.) 
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Zbaviti manželského otce n a v ž d y otcovské moci nad dětmi (§ 177 
obč. zák.) lze jen tehdy, zanedbával-li otec ú mys ln ě zcela jejich vý
živu a výchovu. 

Jestliž·e se otec nestará po dlouhou dobu o výchovu dětí ani nepřispívá 
na jejich výživu, lze podle okolností jednotlivého případu zbaviti otce 
moci otcovské na ne u r čit o U dobu, je-li to v zájmu dětí. (Rozh. ze dne 
22. října 1937, R I 1051/37.) 

I když ' př'hlášený dědic vystupoval při jednání, jímž zasahuje do cizího 
práva jako zástupce pozůstalosti, jest oprávněn pasivně ke sporu, jímž se 
dotčený oním ruóebním činem domáhá ochrany svého práva (§ 523 obč . 
zák.), jestliže jest sám v přímém osobním vztahu k spornému právu 
(hospodaří na nemovitosti a jedná v příčině sporného práva) a ve sporu 
žalobcovo tvrzené právo popírá. 

Zda je namítáno vydržení práva, jest posuzovati podle tvrzených skut
kových okolností, z nichž vydržení vyplývá jako právní závěr z nich. 

Obmyslnost držby práva rybolovu nelze dovoditi ani z toho, že se děj e 
bez průkazu, onoho práva rybářskýnl. lístkem ve smyslu zákona č. 22 / 1885 
čes. z. z., ani z omezení práva rybolovu, připouští-li smlouva mezi bý
valou vrchností a mlynářem též výklad, že mlynář byl povinen odváděti 
vrchnosti ryby, chycené ve slupu, zn úplatu. (Rozh. ze dne 27 . ř.íjna 1937, 
Rv I 1025 / 36.) 

Podmínkou zápůrčí žaloby ( § 523 o bč. zák.) proti obci jest, že si obec 
osobuje služebnost, to jest právo na cizí věci z důvodu soukromoprávního. 

Obec si neosobuje soukromé právo služebnosti cesty přes vlastníkův 
pozemek, hájí-li svobodné užívání cesty z důvodu, že jde o cestu s prá
vem ve ř e j n o s t i (že soukromého pozemku bylo od nepamětí veřej
ností užíváno) . Převzala-li obec v takovém případě hájení práva cesty 
za jednotlivé občany, neznamená to, že si osobuje služebnost samu, tl'e
bas ji jednotliví občané vyvozovali i z důvodu soukromoprávního. (Rozh. 
ze dne 6. října 1937, Rv I 823 / 36 .) 

Pro posouzení otázky, zda se pořizovatelovo ú stní prohlášení poslední 
vůle stalo ve vážném úmyslu ustanoviti určitou osobu dědicem (animo 
testandí), či nikoli (ammo 'l1a!I'randli), jeslt důl'e žité , j,ak je:ho. projev chápali 
svědci posledního pořízení. 

K dožádání svědků poslední vůle se nevyžaduje zvláštní forma a není 
třeba, aby přítomnost svědků a zústavitele byla důsledkem jeho pozváni, 
nýbrž je nutné jen, ·aby pořizovatel byl proniknut vůlí a vědomím, že ti, 
před nimiž pronáší svou poslední vůli , mají býti a jsou svědky poslední 
vůle, Ci. aby si svědci p osledního pořízení byli vědomi, že chtějí býti a j sou 
svědky poslední vůle. (Rozh. ze dne 6. října 1937, Rv I 490/ 36.) 

Uložil-li zůstavitel t estamentárnímu dědici, aby tehdy, prodá-li zdědě
nou nemovitost se zařízeným podni.kem za- 'kupní cenu převyšující urči
tou čá'stiku, vypl-atill p'řevyšující část odkazovn~kům (zůs1tavitelovým dě
tem) vztahuje se dědicův závazek vyplatiti odkazovníkům onu část i na 
případ, kdy zděděn'á n emovitost byla prodána v exekuční dražbě. (Rozh. 
ze dne 6. října 1937, Hv I 1585/ 37.) 

Není-li nic jiného uj ednáno, přechází nebezpečí n ahodilé zkázy věci 
prodané s výhradou práva v lastnického jejím odevzdáním kupiteli . (Rozh. 
ze dne 8. října 1937 , Rv I 717 / 36.) 

Nárok advokáta na odměnu za právnické práce již vykonané a na ná
hradu hotových výloh není závi :;o lý n a dokončení díla. Klientovi však po
dle dkolnos'tí případu phslu,š'í nároik Zle spráJvy a na náhyadu škody, kteyá 
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mu byla způsobena advokátovým zaviněním. (Rozh. ze dne 27. října 
1937, R I 1070/37.) 

Smlouva o převzetí zastoupení advokátem. j e smlouva o dílo. Není- li 
ujednáJno něco jiiného, jest odměna! za dÍ'lo spLa!tna ihned po Sikončení 
díla a tímto okamžikem se počíná i promlčení pohledávky. 

Pohledávky uvedené v § 1486 obč. zák ., jichž splatnost n as t ala v době 
mezi 1. dubnem 1925 a 1. dubnem 1928, se promlčely uplynutím tříleté 
lhť\ty od okamžiku jich splatnosti. 

Jestliže klient nesv olil k srážce pohledávky, která advokátovi vznikla 
proti klientovi na výlohách a odměně, n ýbrž popřel správnost a výši 
advokátovy pohledávky, není advokát op l"ávněl1 o své újmě ani srazi ti 
si svou pohledávku za klientem z hotov ých peněz, došl:)Tch ho p ro klient;', 
ani je zadržovati, ani si započísti svou Dohlejáv~{u , nýbrž jest povi v,el1 
hotové peníze pro !kJLienta piřij .a!té na žádost kli'entQlvi vydati, ne<:'i1á-li 
jich upotřebiti podle příkazu nebo zcela z části jinak. 

Zákonné zástavní právo k hotovým penězůITl až do výše sporné pohle
dávky za zastupování klienta přísluší advokátovi teprve jejich složením 
u soudu. 

Nárolk tl{iUenta na vy;dání toho, co by}o pro něho li advokáta složeno, 
se promlčuje v obecné (30,leté) ,lhůtě promlčecí. (Rozh. ze dne 20. října 
1937, Rv I 1889/37.) 
Kampeličky (raiffeisenky) ve smyslu § 8 Č . 3 vlád. vyhl. č. 59/ 1933 

a vlád. nař. Č. 238 / 1935 Sb . z. a n. j so u úvěrní společ enstva s n eom.eze
ným ručením členů , jestliže: a) jejich působnost j est omezena na men$í 
obvod (na jednu nebo více sousedních, ve stanovách vyjmenovaných 
místních obcí), b) z,ávodní po ~1í1 nečiní více než 500 Kč (dříve do 31. 
prosince 1935 50 Kč) , c) závodní podíly se nezúročí vůbec anebo se ne
úročí výše než úsporné vklady, d) přebytky se přidělují reservnímu fon
du (spolkové jistině), na lÚerém členům n enáleží podíl, e) poskytování 
zápůjček je omezeno na vlastní členy a úrokové sazby, zápůjček, počítaje 
v to vedlejší poplatky (režijní příspěvky a po·j .) , č iní nejvýš o 1 a půl 
p,roc. více než úroková sazba ú sporných vkladů. 

Za dlouhodobou zápůjčku (úvěr) ve smyslu § 4, odst. 2. v lád . nař . CIS . 

238 / 1935 Sb. z. a n. je pokládati každou zápůjčku (anuitní i jinou) , jež 
byla uzavřena buď na dobu alespon 10 let, aneb ') lze-li z hospodářského 
důvodu, pro který ji dlužník uzavřel, nebo z jiných skutečností souditi, 
že jde o zápůjčku dlouhodobou ; výminka předb 3 :1 -§ výpovědi nezb avuje 
dlouhodoboú zápújčku povahy dlouhodobosti. 

Zvýšení sazby o půl procenta jest dovoleno u všech ústavů lidového 
peněžnictví, pokud jsou nuceny užívati peněz vypůjčených od peněžních 

.ústavů é:SpOn v míře 25 proc. vkladů u nich ulo:3::mých. (Rozll. ze dne 
21. října 1937, R II 365/ 37.) 

II. Pracovní pr,ávo. 

Je-li podle spolkových stanovorg.án spolku oprávněn ustanoviti spol
kové zaměstnance (úředníky), jest tím oprávněn i k úpravě hmotných slu
žebních poměrů zaměstnanců a jejich změn. N ejde o změnu stanov, 
jestliže v takovém případě k návrhu onoho spolkového orgánu byl při
znán zaměstnancůnl spolku nárok na odbytné u snesením valné hrom.ady 
povolané podle stanov usnášeti se o návrzích příslušného orgánu v otáz
ce uspořádání služebního poměru spolkových zaměstnancú . (Rozh. ze dne 
29. října! 1937, Rv I 797/37.) 

• 
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Zaměstnavatel, který dal zaměstnanci z v I á š t n í pří k a z k nebez
pečné jízdě motorovým vozidlem, ježto byla jízda pro nále:ií spojena se 
zvlášt' zvýšeným nebezpečím, přes varov,ání řidiče vozi:ila a zdráhání 
se zaměstnance, odpovídá zaměstnanci p odle § 1014 ob č. zák. za škodu, 
která ho postihla při automobilové nehodě nastalé smykem. po náledí. 
(Rozh. ze dne 22. října 1937 , Rv II 367 / 36.) 

Pracovní soud je výhradně příslušný pro žalobu zaměstnance (kočího) 
na zaměstnavatele o náhradu škody, utrp ěné při výkonu služby tím, že 
byl koněm poškozen. (Rozh. ze dne 1. říjn a 1937,. R v I 1447/ 36 .) 
Změna služebního poměru pomocnéh o zaměstnanc·e ve služební poměr 

zřízence československých státních d rah (§ 135, odst. 1, řeč. vlád. nař.) 
nastává již splněním zákonného př21pokladu vytčeného v § 135, olst. 
1, uved. vlád . nař., t. j ., že pomo cný Z'lmě3 tnanec ztráv il dvanáct let 
nepřerušené uspokojivé služby ve vlastno sti plně zaměstnaného pomoc
ného zaměstnance, aniž jest k změně potřebí vyhlášky v Uředním li s tě 
čs. železniční správy . 

Železniční správa není opr,ávilěna stanoviti pro uveden ou změnu slu
žebního poměru jiné podmínky, než jsou vytčeny v uvedeném zákonném 
předpise, zejména vyhraditi si možn03t znovu změniti služební poměr 
zřízence ve služební poměr pomocného z'lměstnance. (Rozh. ze dne 7. 
října 1937, Rv I 2226 / 37.) 

Výpovedná lehota podra § 31 (2) li t. b) zák . č ís. 154/ 1934 Sb. z. a n . 
nebola zachovaná, ked' bola výpoved' zamestnancovi doručená až v pr vý 
deň kalendárného štvrťroka, ku konci ktoréh o bola d an:í. 

Ked' zamestnavater neuplatnil za výpovednej lehoty d óvod, ktorý mu 
zamestnanec za trvania tejto lehoty zavdal k predč asnému zrušeniu pra
covného pomeru , vzdal sa tým. práva n a prepustenie zamestnan ca . (Rozh . 
z 22. septembra 1937, Rv III 713 / 37 .) 

III. Obc)lTqůdní a ~iffiěBlečn.é práv,o. 

Zadržovací právo kupecké (čl. 313 a další obch. zák.) se nepřemenuJe 
zahájením vyrovnacího řízení o jmění dlužníkově v ruční zást avu. Nutno 
je vykonati žalobou ve smyslu čl. 315 obch. zák. i tehdy, bylo-li o jmění 
dlužníkově zahájeno vyrovnací řízen í. 

To platí též o reali .::: aci takového práva někt~rým z p eněžních ústavů 
uvedených v min . nař. ze dne 28 . října 1865, č. 110 ř. z., ponechaném 
v p latnosti čl. V . uvoz. zák. k ex. ř . (Rozh . ze dne 8. Njna 1937, R I 
941/37.) 

IV. Civilní Hzení ,sPOMlé. 

Příslušnost řádných s oudů pro žalobu, jíž se prodatel l1l.otorového vo,
zidla, který si vyhradil vlastnické právo až do úplného zapla cení kupní 
ceny, domáhá na č esko 3lovenském !;> tátu vydání (zaplacení) zadrženého 
přebytku (hyperochy) z dražebního výtěžku za motorové vozidlo zaba
vené a vydražené v berní exekuci, vedené proti kupiteli vozidla pro 
dlužné přepravní daně z motorových vozidel (§ 75 zák. Č. 198/ 1932 Sb. 
z. a n.). (Rozh. ze' dne 8. října 1937, R II 463 / 37.) 
Odepřel-li ten , komu může býti platně doručeno , zapl atiti poplatek 

předepsaný za doručení soudní zásilky (§ 109, odst . 2, c. 1'. s. ve znění č l. 
II Č . 1 zák . Č . 23 / 1928 Sb. z. a n.), musí doručující orgán uložiti nepřijatou 
zásilku u ob e c n í h o úřadu v místě doručení, není-li v tomto místě poš
tovní úřad. V takovémto . případě nemá uložení zásilky (obsahující žalo-
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bu a oosílku k prvnímu roku) na [poštovním úřadě, k jehož úřednímu 
obvodu místo doručení náleží, účinek doručení ve smyslu § 109, odst. 
1, c. ř . s. a jde o zmatečnost podle § 477 Č. 4 c. ř. s., byl-li proti žalo
vanému vydán přes to rozsudek pro zmeškání. (Rozh. ze dne 13. října 
1937, Rv I 996 / 36.) 

B. Ve věcech trestních a kárných. 

I. Trestní zákony. 

Podnikl-li pachatel, přistižený při veřejnožalobním trestném činu (při 
krádeži), útok na tělesnou bezpečnost osoby jej přistihnuvší, aby si vy
nutil volný útěk, nemůže se dovolávati ani spravedlivé nutné obrany, ani 
neodolatelného donucení, neboť každý byl oprávněn zadržeti ho jako pa
chatele trestného činu a on sám se svým trestným činem uvedl ve stav, 
v němž byl povinen snášeti hrozící mu porušení svobody. - Pojem ne
přátelského úmyslu podle § 140 tl' . zák . předpokládá úmysl , směřující 
proti neporušenosti těla. Není naplněn úmyslem, směřujícím k tomu, aby 
se vůle napadeného brala jiným směrem, než on sám chtěl, tedy úmyslem, 
směřujícím proti svobodě jeho vůle. (Rozhod. ze dne 16. listopadu 1937, 
Zm I 755/37.) 

Civilní poměr mezi pachatelem a poškozeným je nerozhodný pro po~ 
souzení trestního bezpráví s hlediska § 85 tr. zák.; nezáleží na tom, zda 
čin zakládá i civilní bezpráví. - Poškození cizího majetku se může státi 
jak přímým, tak i nepřímým působením na cizí věc . - Je zločinem podle 
§§ 8, 85, písm. a) tr. zák., posypal-li pachatel hřebíky mez, jejíž užívání 
mu příslušelo, aby cizí dobytek, na ní pasený, hřebíky spolkl a ochuravěl 
nebo zašel. (Rozh. ze dne 9. prosince 1937, Zm I 913/37.) 

K § 85, písm . . a) tr. zák. - Byla-li cizí věc pachatelovým činem úplně 
zničena, rovná se výše škody hodnotě věci před zničením. - Byla-li věc 
jen poškozena, rovná se výše škody majetkové újmě, dané rozdílem mezi 
hodnotou, jakou měla věc před poškozením, a hodnotou, jakou má po 
něm. - Výše nákladů na opravu věci může býti jen pomůckou pro zjiš
tění tohoto rozdílu; přihlédnouti možno však jen k nákladům potřebným 
k opravě, kterou se věc v~ všech směrech uvede ve stejný stav, v jakém 
byla před poškozením. (Rozh. ze dne 27. listopadu 1937, Zrn I 912/37.) 

K výkladu slov "bez přičinění pachatelova" v § 127 tr. zák - V použi
telnosti této stati zákona nevadí, že stav bezbrannosti nebo bezvědomí 
osoby ženské je v příčinné spojitosti s činností pachatelovou, nespadala-li 
jen činnost ta pod h ledisko § 125 tl'. zák. (Rozh. ze dne 11. prosince 1937, 
Zm I 936/37.) 

Aberratio ictus při zločinu vraždy. - Vystřelil-li pac~1.atel několikrát 
proti osobě A. chtěje ji usmrtiti, zasáhl- li však EV OU střelbou, jež časově 
i místně byla prováděním téhož zločinného rozhodnutí, i osobu B. , která 
z toho zemřela, kdežto osoba A. byla jen těžce zraněna, lze mu přičítati 
Jen jeden zločin, a to zločin vraždy dokonané. (Rozh. ze dne 4. prosince 
1937, Zm II 477/37 .) 

Tím, že na pachatele byl přenesen jen smluvní úkon co do věci, neza
nikla disposiční moc jejího držitele a věc se tím nestala věcí pachateli 
svěřenou. - Je proto krádeží a nikoli zpronevěrou, přivlastnil-li si pa
chatel část dříví v lese ležícího, které měl podle příkazu oloupati a do
vézti na nádraží. (Rozh. ze dne 1. října 1937, Zrn I 786/37.) 



úřednímu 
109, ods t. 

Hoti žalo-
13. října 

činu (při 
by si vy
)rany, ani 

jako pa
l ve stav, 
'ojem ne-
směřující 

:omu, aby 
úmyslem, 
adu 1937, 

;. pro po~ 
tom, zda 
1ůže státi 
.em podle 
ž užívání 
)churavěl 

2m úplně 
vla-li věc 
lem mezi 
u má po 
pro zjiš
Jtřebným 
v jakém 

/37.) 
V použi
ezvědomí 
padala-li 
in ce 1937, 

ěkolikrát 
=ž časově 
B., která 
přičítati 
prosince 

:ci, neza
pachateli 
li si pa
Slti a do-

261 

Pro otázku, zda pachatel náleží mezi osoby uvedené v § 176 II b) tr. 
zák, nezáleží na tom, jakého titulu pachatel užívá, neb jaký titul mu za
městnavatel propůjčil, n)Tbrž jediné na tom, jakého druhu práce ve své 
službě koná, a zda jejich výkon předpokládá určité vyšší předběžné vzdě
lání čili nic. (Rozh. ze dne 25. listopadu 1937, Zm I 837/37.) 

Právní domněnka o dlužníkově vůli, .obsažená v § 1416 obč. zák, neplatí 
pro obor práva trestního. - Nelze mluviti o vědomě protiprávní disposici 
strženými penězi, zaplatil-li dlužník věřiteli, který mu s výhradou vlast
nictví prodával zboží k dalšímu zcizení, bez bližšího označení více, než 
činila hodnota takto dodaného zboží, zůstal-li však přes to ještě nedo
platek, ježto část platů byla věřitelem zúčtována podle § 1416 obč. zák. 
na dřívějšf dluh za zboží, dodávané dlužníku předtím na pevný úČ·et. 
(Rozh. ze dne 26. října 1937, Zm I 788/37.) 

Pro otázku ceny zpronevěřené věci ve smyslu § 183 tr. zák. je rozhodná 
skutečná cena v době, kdy s ní pachatel protiprá7ně naložil, nikoli peníz, 
který na ni byl pachateli zapůjčen jako na zástavu. - Okolnost, že pa
chatel vydal zástavní lístek vlastníku věci, je Posuzov.ati jen jako náhradu 
škody, i když to učinil dříve než bylo podáno trestní oznámení. (Rozh. ze 
dne 17. listopadu 1937, Zm I 793/37.) 

K § 183 tr. zák - Peníze, které poukázal dlužník věřiteli na zbytek 
trhové ceny, na který mu dříve vydal směnky, poté, kdy mu věřitel ozná
mil, že tyto směnky, domicilované u věři.telova peněžního ústavu, indo
soval dále, jsou věřiteli svěřeny za tím účelem, aby jich použil k zapla
cení směnek. - S hlediska trestněprávního stačí, že peníze zůstaly hos
podářským vlastnictvím svěřitelovým, byť i příjemce nabyl na penězích 
in specie vlastnického práva smísením. - "Přivlastnění si" generické 
věci není protiprávní jen tehdy, měl-li pachatel stejnorodou a rovno cen
nm.l náhradu po ruce již v době svémocné disposice se svěřenou věcí, 
takže byl a je kdykoli s to, aby splnil svěřitelův příkaz. - Okolnost, že 
pachótel mohl dodatečně nahradit škodu, může po případě vyloučiti zlý 
úmysl u "zadržení" , ne však u "přivlastnění". (Rozh. ze dne 26. listopadu 
ln'!, Zm I 806/37.) 
"Převedením věci na sebe" ve smyslu § 185 t.r. zák. dlužno rozumět kaž

dou činnost pachatelovu, kterou se ukradená nebo zpronevěřená věc do
stáv~ do jeho disposice. Je ner.ozhodné, že pachatel jednal v zastoupení 
jiného. (Rozh. ze dne 25. října 1937, Zm I 693/37.) 

' Pojišťovací podvod. - Šálivé jednání pachatel.ovo sluší spatřovati již 
v tom, že pojišťovně oznámil, že se mu stala nehoda; tím mlčky dal na
jp.vo, ž(-! bude činiti nárok na náhradu, ježto nastala pojistná příhoda , 
a jeho llodvociný úmysl došel v tom zřetelného vyjádření. - K otázce po
kusu a dobrovolného upuštění od činu . (Rozh. ze dne 15. října 1937, Zm I 
51'7/37.) 

Výkon zástavního práva sám o sobě není chráněn ustanovením § 197 
tr. zák. - Zmaření uspokojení pohledávky věřitelovy odstraněním zástavy 
lze podřaditi pod ustanovení § 197 tr. zák, jen js.ou-li splněny v,šechny 
náležitosti § 197 tr. zák, tedy zejména i úmysl poškoditi věřitele na ma
jetku. __ o O takovém úmyslu možno mluviti, směř.oval-li úmysl dlužník-úv 
k tomu, aby bylo u:3pckojení věřitelovo naprosto zmařeno ' a .aby pohle
dávka věřitelova nebyla uspokojena vúbec. - Jinak znamená ·odstraněni 
věci dané v zásiavu jen zmaření uspokojení z určitého předmětu, nebo 
určitým způsobem, po pdpadě ukazuje k úmyslu k tomu směřujícímu : 
tedy k výsledku a úmyslu předpokládanému § 1 zákona .o maření exe
kuce. (Rozh. ze dne ~~5. října 1937, Zm I 432/37.) 
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Zločin podvodu podle § 199, písm. cl) tr. zák. př dpokládá pachatelův 
úmysl, použíti zfalšované listiny k t omu, aby někoho oklamal a tím způso
bil škodu, a j e dokonán , j akmile bylo listiny s úspěchem použito k olda
mání. - Nedopouští se h o ten , kdo nemaie uvedeného podvodného úmyslu, 
pouze dále drží a užívá veřejné listiny (vůdčího listu) , kterou kdysi v pod
vodném úmyslu zf.alšoval jen pro tehdejší l~rčitý konkretní případ. (Rozh. 
ze dne 1. Hjna 1937, Zm I 812/37.) 

K naplnění skutkové podstaty přečinu podl e § 279 tr. zák. stačí (za 
ostatních náležitostí) , když výzvě bylo přítomno více osob, 'nejméně dvě. 
- S hlediska trestných činů podle §§ 279-310 tr. zák. je nerozhodno, zda 
za okolností případu mohl býti ohrožen veřejný klid a pořádek. Ohrožení 
to spočívá již samo o sobě ve skutk:)Vé podstatě těchto trestných činů . 
(Rozh. ze dne 4. října 1937, Zm I 606/37.) 
Přiměřené zmírnění rychlosti (§ 106 vlád. nař. Č. 203/1935 Sb. z. a n .) je 

předepsáno a podle povahy věci nutn€1 nejen na nepřehledném místě a 
před ním, nýbrž i za ním, dokud se řidič nepřesvědčí , že má cestu volnou. 
- ttidič , kterého stíhá zavinění podle § 335 tr. zák, nemůže se zbaviti 
trestní odpovědnosti poukazem na spoluzavinění poškozeného. (Rozh. ze 
dne 8. října 1937, Zm I 93/37.) 

K §§ 335, 337 tr. zák. - Za tmy a mlhy musí řidič silostroje voliti rych
lost dovolující mu zastaviti na vzdálenost, na kterou je právě silnice př'ecl 
ním osvětlena a tudíž také seznatelna možná překážka jízdy. - Povoz, 
.ieducí po silnici týmž směrem j ako silo stroj , je, byť i byl úplně neosvět
len, překážkou jízdy, na niž musí normálně opatrný řidič pamatovati. -
.Jízda rychlostí 40 až 60 km za hodinu po pravidelně frekventované státní 
~:ilni ci v době noční, za deště a m]havpho počasí, děje se za okolností 
zvláště nebezpečných ve smyslu § 337 tr. zák. - Jedou-li silostroje za 
sebou, musí řidič zadního z rlich jeti za předním v takové vzdálenosti a 
t o' kovou rychlostí, aby mohl reagovati na jeho jízdu a včas ještě před 
ním z2sbviti. kdyby přednímu silostroji něco překáželo v jízdě; mimo to 
nesmí se k němu přiblížiti tak, aby ho mohl svými světlomety oslniti. -
Nevidí-li ř'idič na cestu, jsa oslněn světlomety vozidla za ním jedoucího, 
musí Vlh ihned zastaviti. - Že se některá skutečnost nedala zjistiti, mož
no Hci teprve tehdy, byly-li všechny důkazy náležitě probrány a vyčer
pány všechny možnosti, přicházející v úvahu pro posouzení spolehlivosti 
př'íslu .šných dúkazů a nelze-li ani pak vysvětliti rozpor mezi jednotlivými 
skup inami důkazních prostředkú. (Rozh. ze dne 16. října 1937, Zm I 
1043/36.) 

Podle § 95 vlád. nař. čís. 53/1931 Sb. z. a n. není stavitel povinen býti 
n epr'etržitě pi"ítomen na stavbě a osobně dozírati na všechny práce, byť 
i sebe závažněj š í. Není-li však na stavbě přítomen, musí pověřiti dozo
ľem způsobilého dozorce a podle potřeby ho náležitě poučiti ·a dáti mu 
potr'ebné poukazy. - Nařídil-li stavitel dozorci po zbourání části domu, 
aby jen odvážel starý máteriál, nebylo třeba , aby ho již v tuto dobu po
učoval o zajištění dosud nezb ourané zdi, která v tomto stadiu nehrozil o 
sesutím, neměl-li příčiny k pochybnostem o jeho spolehlivosti a ne
rnohl-li předpokládati, že dá proti jeho poukazu dále bourati. (Rozh. ze 
dne 10. listopadu 1937, Zm I 51/37.) 

J ednal-li někdo instinktivně ve stavu pochopitelného překv.apení, nelze 
mu přičítati (§ 335 tr. zák), že neuvažovalo možných následcích svého 
prudkého pohybu .. (Rozh. ze dne 16. listopadu 1937, Zm II 479/37.) 

Přetíná-li silnice trať s nechráněným přejezdem, musí řidič automobifu 
r:amatovati i na možnost, že po trati pojede práv~ vlak Je proto povinen 
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zmírniti před přejezdem přiměřeně jízdu, po případě i zastaviti vozidlo a 
přesvědčiti se vhodným způsobem, zda nephjíždí vlak; neomlouvá ho, :le 
pro hluk automobilu neslyšel výstražné pískání vlaku. (Rozh. ze dne 16. 
listopadu 1937, Zm II 485/37.) 

Ustanovení § 369 tr. zák. platí ve všech případech, v nichž za předpo
kladů a z důvodů vytčených v § 368 tr . zák. n8.staly těžké výsledky tam 
uvedené. - Učeň (praktikant) nepatří k osobám, na které se vztahují 
ustanovení §§ 365--369 tf. zák. - Překročil-li pachatel bezpečnostní před-

. p is zvláště vyhlášený (který znal nebo znáti měl), není třeba zkoumati , 
zda mohl v konkretním případě předvídati nebezpečnost svého jednáni, 
neboť pramenem tohoto jeho poznání je pr~vé sám př'ekročený předpis. 
_ Příčinná souvislost je porušena jen, nastal-li výsledek z vedlejších pří
čin, k nimž nezavdalo podnět pachatelovo jednání, zejména nastal-Ll 
7. úmyslného, k nastalému výsledku mířícího jednání poškozeného samé
ho nebo osoby třetí. Takovým jednáním není sebevražda jedem, kterého 
se poškozenému dostalo pachatelovou nedbalostí. (Rozh. ze dne 3. listo
padu 1937, Zm II 411/37.) 

U výdělkových a hospodářských společenstev vztahuje se odpovčdnost 
podle § 486 c) tr. zák. i na členy dozorčí rady. - ,Již tím, že někdo vezme 
na sebe funkci člena dozorčí rady, ač ví, že ji nehude moci zastávat proto, 
že svými znalostmi na ni nestačí, je naplněn zákonný znak nedbalosti 
podle § 486, čís . 1 ·a 2 tr. zák., dojde-li důsledkem toho k následkům 
v tomto zákonném ustanovení předpokládaným. (Rozh. ze dne 20. pro
since 1937, Zm II 424/37.) 

Propadnutí zbraně podle § 36 zbrojního patentu jako vedlejší trest může 
býti vysloveno jen u zbraně, pro jejíž nošení byl pachatel odsouzen, a to 
jen tehdy, patří-li pachateli samému nebo -osobě, která se z.aviněně zú
častnila jejího neoprávněného nošení. - Za propadlou může býti prohlá
šena jen zbraň neoprávněně nošená, nikoli i zbraň pouze drž·ená (pokud 
nejde o zbraň zakázanou ve smyslu §§ 2, 8, 32 zbrojního patentu, jejíž 
držení již samo o sobě je soudně trestné). (Rozh. ze dne 29. listopadu 
1937, Zm I 981/37.) 

Škodou ve smyslu § 1 zákona o mai"ení exekuce je ' rozuměti škodu, 
kterou utrpěli vymáhající věhtelé tím, že nedosáhli u spokojení sV~' ch po
hledávek cestou zmařené exekuce, kterou se ho domáhali. - Škoda se 
rovná výši vymáhaných pohledávek, ovšem nemůže přesahovati cenu od
str.aněných zabavených věcí , p okud se týče výtěžek, jehož by se bYlo 
pravděpodobně dosáhlo jejich exekučním prodejem. Pro její určení je 
rozhodná doba, kdy byl čin spáchán. (Rozh. ze dne 3. listopadu 1937, 
Zm I 533/37.) 

Skutková podstata útisku není dána, směřovala-li vyhrůžka pachate
lova k vynucení práva jemu příslušejícího, neb i jen práva domnělého, 
mohl-li se pachatel důvodně, třebas i mylně domnívati, že takové právo 
má. (Rozh. ze dne 17. prosince 1937, Zm IV 584/37.) 

Ke vzájemnému poměru činností uvedených v odst. 1 až 3 § 6, Č. 2 zá
kona na ochranu republiky s hlediska možnosti souběhu. - V poměru 
subsidiarity ke skutkové podstatě zločinu vojenské zrady spáchané VYZ'ví
dáním podle § 6, Č. 2, odst. 2. zákona na ochranu republiky může býti jen 
taková přípravná činnost ve smyslu § 6, Č. 2, odst. 3. téhož zákona; která 
míř'í k onomu vyzvídaní, a tedy jen takové spolčení a vejítí ve styk s cizí 
mocí neb s cizími činiteli, které spadá do doby před výzvědnou činností 
a připravuje ji, nikoli i následující přípr.avná činnost, směřující ke sku
tečnému vyzrazení vojenského tajemství po~le § 6, Č. 2, -odst. 1. zákona. 



264 

T aková činnost je subsidiární jen v poměru ke skutkové puc1statě zločinu 
podle § 6, Č. 2, odst. 1 a nikoli odst. 2 cit. zákona . (Rozh. ze dne 5. října 
1937, Zrn II 441/37.) 
Původcem ve smyslu § 1, odst. 3 zákona čis. 124/1924 Sb. z. a n . je ten, 

. kdo vyvinul č innost v tomto zákonném ustanovení uvedenou za tím úče
lem, aby zpráva byla uveřejněna právě v tom tiskopise, o který v kon
kretním případě jde. _ . Kdo sepsal urážlivou zprávu pro určitý časopis , 
v němž byla pak uveí'ejněna, neodpovídá trestně jako informátor, byla-li 
zpráva bez jeho vědomí a souhlasu dále uveřejněn8. v jiném časopise nebo 
dále rozšiřována. - Odpovědný redaktor není zproštěn odpovědnosti za 
zanedbání povinné pozornosti podle § 4 tiskové novely (zák. čís . 124/1924 
Sb. z. a n. ve zněni vyhlášky čís. 145/1933 Sb. z. a n.) tím, že byl v době 
uveřejnění závadné zprávy na dovolen é, n eoznámil-li úřadu změnu v re
dakci (§ 11 tiskového zák). Vylučuje-li důkaz pravdy nebo omluvitelného 
omylu trestnost osoby odpovědné za. obsah závadné zprávy, není trestný 
ani odpovědný redaktor pro zanedbání povinné péče. (Rozh. ze dne 19. 
listopadu 1937, Zrn I 356/37.) 

Dle nařízení vydaného podle § ll, odst.· 3 tiskové novely (zák č . 124/1924 
Sb. z. a n. ve znění vyhlášky min. sprav. čís. 145/1933 Sb. z. a n.) není 
ř'ádného opravného prostředku. - Předmětem sankce § 11, odst. 3 tiskové 
1'1Ovely může býti jen tiskopis, v němž byla uveřejněna zpráva, pro niž 
došlo k trestnímu řízení a k rozhodnutí o ručení ve smyslu § 10 cit. zá
kona. - Totožnost tiskopisu není však rušena pouhou změnou jeho ozna
čení. Otázku, zda ide o týž tiskopis. jest i v přípa.dech § 9, odst. 3 a ~ ll, 
odst. 4 tisk. n ov. řešiti obdobně podle § 14, odst. 3 tisk. nov. a § 34, čís. 3 
zákona na ochr. rep. (Rozh. ze dne 13. října 1937, Zrn II 321/37.) 

Pro otázku, zda je kdo orgánem, pokud se týče zaměstnancem obce a 
tím veřejn.ým činitelem po rozumu § 6 zákona čís. 178/1924 Sb. z. a n. , 
nernfl vzetí do slibu význam konstitutivní. (Rozh. ze dne 22. října 1937, 
Zrn. II 416/37.) 
Předpisy §§ 16, 17 zákona o povinnostech bankéřú při úschově cenn~'ch 

papírů (zák čís. 241/1924 Sb. z. a n.) jsou přísnější než ustanovení §§ 183, 
184 tr. zák. - Nevykazuje-li jednání bankéřovo, napJňující jinak skut
kovou podstatu zločinu zpronevěry, znaky vyšší trestnosti, uvedené v §~ 
16 nebo 17 cit. zák., je na ně užíti zákonných předpisť\ o zločinu zp one
věry. -- Poměr skutkových podstat §§ 13 a 14 zákona čís . 241/1924 Sb. z. 
a n. ke skutkové podstatě zpronevěry. - Trestněprávní význam zmoc
ií.ovacího prohlášení podle § 3 (§ 8) cit. zák (Rozh. ze dne 24. listopadu 
1937, Zrn ! 385/37.) 

Ochrany zákona o povodskom práve (čís . 218/1926 Sb. z. a n.) požívajú 
všetky výtvory umenia výtvarného, tedy myšlienky vyjadrené ustálenou 
Cl osobitnou formou; chráni so. tedy tvorba řinnosť povodcov, t. j. niečo 
nového, nie šablonovitého. - Nie je podmienkou ochr.any podľ.a zákona 
o povodskom práve, aby išlo o dielo cenné a významné. (Rozh. zo dňa 13. 
novemhra 1937, Zrn III 374/37.) 

Ježto podle § 45 původ. zákona odpovídá za zásah do cizího původcov
ského práva neoprávněným provozováním chráněných hudebních skladeb 
jak pořadatel, tak i provozovatel, může žalobce podati stíhací návrh hnE~d 
proti oběma, byť i neznal jména provozovatelova. - Nelze proto počítati 
dvouměsíční lhůtu § 50 púvod. zákona teprve od doby, kdy se soukromS' 
7.a lobce z obhajoby pořadatelovy dovědělo výhradném pachatelství pro
vozovatelově. (Rozh. ze dne 12. listopadu 1937, Zrn II 457/37.) 
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K § 50 zákona čís. 218/1926 Sb. z. a n. - Oprávněný . se · dovědělo pa
chateli trestného činu, nabyl-li vědomosti o skutečnostech, které činí ·onu 
osobu důvodně podezřelou z trestného činu, nebo z účasti na něm. Není 
třeba, aby vina této osoby byla již zjištěna ; to je úkol trestního řízení. 
(Rozh. ze dne 21. prosince 1937, Zm I 1011/37.) 

S hlediska přečinu podle ' § 27 zákona proti nekalé soutěži není třeba 
porovnávati jakost obojího výrobku po jiných strftnkách, jakmile je jisté, 
že ona určitá vlastnost, jíž pachatel odůvodňoval tvrzenou lepší jakost 
svého výrobku, byla mu jím přikládána nepravdivě. - Přečin podle § 27 
zákona proti nekalé soutěži není deliktem výsledečným, nýbrž ohrožova
cím. - Pro posouzení otázky, zda se -st.alo závadné jednání za účelem 
soutěže a ve styku zákaznickém a zda bylo způsobilé poškoditi podnik, 
nesejde na tom, že postižený sám poslal k pachateli osoby, vůči nimž se 
p ak pachatel činu dopustil, přišly-li jen ony osoby k pachateli jako zá
k azníci a on s nimi jako se zákazníky jednal. - Pro skutkovou podstatu 
přečinu podle § 27 zákona proti nekalé soutěži po stránce subjektivní ne
stačí pouhá nedbalost pachatelova. Nevyžaduje se však ani, aby byl pa-

'chatel přímo přesvědčen o nepravdivosti svých údajů. Stačí tu i dolus 
eventualis. - Nemůže dojíti k záměně ve smyslu § 29 zákona proti ne
ka lé soutěži, vydá-li pachatel zákazníkovi, žádajícímu výrobek ,jiného 
podniku, sice výrobek svůj, avšak hned na to upozorní. (Rozh. ze dne 16. 
prosince 1937, Zrn I 935/37.) 

Pro otázku, zda je tu druhá z obou podmínek, za kterých má býti podle 
§ 25, odst. 5, věta prvá, zákona o trestním soudnictví nad mládeží užito 
ustanovení první hlavy zákona toho na sbíhající se trestný čin , spáchan)"T 
vinníkem po dokonaném .osmnáctém jeho roce, rozhoduje d é 1 k a trestu 
na čin ten stanoveného, nikoliv okolnost, zda trest ten je či není těž š í, 
nežli trest zavření, stanovený v § 8 uvedeného ?ákona na čin spáchaný 
před dokonaným osmnáctým rokem. (Rozh.. ze dne 23. prosince 1937, 
Zm I 548/37.) 

O tom, zda bylo někomu projevem ublíženo na jeho cti, nerozhodují 
subjektivní názory a pocity napadeného, nýbrž hledisko objektivní, zalo
žené na všeobecných názorech spoluobčanů (obecné mín'ění), po př"ípadě 
na názorech užších kruhů společenských, k nimž napadený náleží , tu však 
jen tehdy, lze-li jimi doplniti názory panujícího mínění, nikoliv i tenkrát, 
odporují-li všeobecnému přesvědčení většiny spoluobčanů. (Rozh. ze dne 
4. října 1937, Zm I 730/37.) 

"Uvedením nebo sdělením skutečností" ve smyslu § 2 zákona o ochraně 
cti je rozuměti nejen obvinění z trestného nebo nečestného skutku, nýbrž 
i obviňování z nějakého na cti důtklivého smýšlení nebo takové vlast
nosti, jakož i užití výrazu ukazujícího na takové sm)"Tšlení neb vlastnosti. 
- Spadá sem, připojil-li obžalovaný k nezávadnému výroku napadeného 
výklad, jímž byl výroku přikládán smysl, kterýr;,'1. byl napadený obviňu
ván ze smýšlení na cti důtklivého. (Rozh. ze dnE:: 21. ř'íjna 1937, Zm I 
798/37.) 

Ku skutkovej podstate prečinu pomluvy tlačou podTa § 2 zák. o ochrane 
cti sa nevyžaduje, aby skutočnosť, ktorá by mohla poškodeného vydať 
v opovrhnutie .alebo sníži,ť ho v obecnom mienení, bola vždy priamo sde
lená, ale stačí trebárs aj zastrený poukaz, ktorý móže takú skutočnos'ť 
v mysli priemerného čita teTa vyvolať. (Rozh. zo dňa ll. decembra 1937, 
Zm III 592/37.) 

K , p01mu 'lprťlměrného čtenáře" oddílu periodického časopisu , nadepsa 
néhó "Kniha, a 'umění"; takový čtenář pátrá po významu-cizích slov, po-
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užitých v článku , který čte, není-li mu běžný. - Vztah mezí dílem a jeho 
původc~m je tak těsný, že úsudek o díle je zpravidla i úsudkem o jeho 
původci. (Rozhod. ze dne 20. prosince 1937, Zrn I 67/37.) 

Zdrojem úsudku soudu o tom, zda souzený článek napadá s hlediska 
průměrného čtenáře čest osoby vystupující jako soukromý žalobce, ne
musí býti jen znění tohoto článku, nýbrž mohou jím býti po případě i jiné 
zjevy a události běžného života, na něž je -v článku naráženo. - Prů
měrný čtenář' čerpá znalost denních událostí z více pramenů (z časopisů). 
(Rozh. ze dne 20. prosince 1937, Zrn I 669/37.) 
Československá obilní společnost nepožívá ochrany cti podle zákona 

o ochraně cti (čís. 108/1933 Sb. z. a n .). - Z účelu určité organisace -a z po
vahy jejích úkolů nelze ještě dovoditi, že jde o "úřad povolaný k výkonu 
veřejné správy", po přIpadě o "korporaci zákonně uznanou", -neboť při 
zkoumání této otázky nerozhoduje jen materiální působnost (obsah čin
nosti) organisace, nýbrž i její formální postavení v právním řádu (způsob 
zřízení). - Společnosti obchodního práva nejsou "korporacemi zákonně 
uznanými" a nepožívají proto ochrany cti podle uvedeného zákona. (Rozh. 
ze dne 21. října 1937, Zrn I 839/37.) 

Právo novinářské kritiky není právem, jehož výkon má na mysli § 6, 
odst. 1 zákona o ochraně cti. - N:ovinářská kritika podléhá i všeobecným 
ustanovením zákona o ochraně cti. - Pod ustanovení § 6, odst. 1 cit. zák. 
spadá i kritika výkonů činitelů veřejného života (úřední činnost obecního 
starosty») pokud nevybočuje z mezí věcného posuzování takového výkonu, 
tedy pokud se zbytečně nedotýká osobní hodnoty a mravní kvality napa
deného a pokud se jí neprojevuje postiženému nevážnost nebo opovržení. 
(Rozh. ze dne 3. prosince 1937, Zrn II 409/37.) 

Zákon o ochraně cti nepřesunul- ustanoveními o důkazu pravdy průvodní 
břemeno formálně na obviněného. Soud má i v obl.asti deliktů proti bez
pečnosti cti zkoumati z povinnosti úřední, zda obvinění nebo tvrzení je 
pravdivé. Zásada oficiality je tu omezena jen v tom směru, že soud mllže 
důkaz pravdy připustiti jen, když je podle zákona vůbec přípustný a když 
se ho obviněný dovolává. - Důkaz pravdy se musí v podstatě krýti s ob
sahem urážlivého tvrzení. - Úvaha o tom, jak pojímá projev průměrný 
čtenář, je úvahou hmotněprávní. - Předmětem prominutí trestného činu 
ve smyslu § 17, odst. 1 zákona o ochraně cti může býti jen určitý čin 
(projev), nikoli jeho určitá právní kvalifikace. Prominutí musí býti vý
slovné. - Žalobcovo prohlášení o právní kvalifika.ci činu není pro soud 
závazné. Trestní řád nezná ani rozšířeni, ani ,omezení žaloby na určitou 
právní kvalifikaci stíhaného činu. - Zákaz § 290, odst. 2 tr. ř. se vztahuje 
i na uveřejnění rozsudku podle § 12 zákona o ochraně cti. (Rozh. ze dne 
24. listopadu 1937, Zrn I 920/ 37.) 

Bylo-li o politické straně tvrzeno, že někoho pomluvila., lze o tom vésti 
důkaz pravdy jen projevy, učiněnými jejím jménem osobami fysickými , 
k tomu oprávněnými. - Sdělí-li pachatel dále pomluvu, jiným "uvede
nou", nestačí k důkazu pravdy, dokáže-li, že jiný tuto pomluvu uvedl, 
nýbr'ž musí dokázati pravdivost toho, co bylo obsahem pomluvy jiným 
uvedené. ~ Otázku, zda stačí k důkazu omluvitelného omylu již to, že 
pomluva byla čerpána z nějakého pramene, nutno posouditi podle toho, 
zda lze pramen pokládati za tak spolehlivý, ,aby odůvodňoval omluvitelný 
omyl sdělujícího. (Rozh. ze dne 16. prosince 1937, Zm I 950/37.) 

Ustanovení § 8, odst. 1 zákona o ochraně di, že, byl-li někdo obviněn 
z trestného činu, stačí k důkazu pravdy prav-opl.atný odsuzující rozsudel~, 
vyslovuje nevyvratitelnou právní, domněnku. - Zákon o ochraně cti ne-
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vyslovil však opačnou zásadu o rozsudku zprošťujícím. Soud proto není 
vázán osvobozujícíD rozsudkem v předchozí souvislé trestní věci a může 
o dLlkazu pravdy rozhodovati samostatně, používaje při tom průvodů 
vyšlých najevo v oné trestní věci. (Rozh. ze dne 11. prosince 1937, Zm II 
433/37.) 

Navrhl-li soukromý žalobce uveřejnění rozsudku podle § 12 zákona 
. o ochraně cti s doložkou, že při hlavním přelíčení označí časopisy, v nichž 
se má rozsudek uveřejniti , a neučinil-li tak, je postupovati tak, jako 
kdyby návrh ten vůbec učiněn nebyl. Bez návl~hu takového není pří
pustný výrok podle uvedené stati zákona. (Rozh. ze dne 12. října 1937, 
Zm II 408/37.) 

Vlastníku a vydavateli periodického tiskopisu, v němž byl uveřejněn 
urážlivý článek, nelze uložiti ručení za útraty trestního řizení , jichž ná
hrada byla uložena osobě, která není ani vlastníkem, .ani vydavatelem, 
éJ ni redaktorem onoho časopisu. - Bezplatné uveřejnění rozsudku v časo
pise, který uveřejnil urážlivý článek , lze na návrh žalobcův uložiti jen 
odpovědnému redaktoru a vydavateli tohoto časopisu, nikoli jiné osobě, 
i když byla odsouzena. - Obžalovanému nelze uložiti, aby rozsudek bez
platně uveřejnil v jiném periodickém tiskopise (§ 12, odst. 1 zák. čís. 
108/1933 Sb. z. a n.), nýbrž může býti jen soukromému žalobci na jeho 
návrh přiznáno právo, aby v něm dal rozsudek uveřejnit na útraty- obž.a
lovaného. (Rozh. ze dne 29. listopadu 1937, Zm I 960/37.) 

Paragraf 16, odst. 1 zákona o ochraně cti stanoví přesnou věkovou hra
nici podle let. Osoby mladší osmnácti let nejsou oprávněny vykonávati 
s8.mostatně žalobní právo podle tohoto zákona, třebas byly jinak rozumově 
vyspělé. (Rozh. ze dne 5. října 1937, Zm I 826/37.) 

Byla-li zpráva urážlivého obsahu uveřejněna v novinářském článku , 
nes tačí pro počítání začátku lhůty k podání soukromé žaloby (§ 17, odst. 1 
zákona o -ochraněctt) všeobecné ujištění,~dy se osoba oprávněná k sou
kromé žalobě dověděla o závadném článku, ale nutno zjistiti, kdy se o něm 
dověděla bud' tím způsobem, že článek sama přečtl.a, aneb že jí byl celý 
jeho podstatný ·obsah někým jiným přečten nebo spolehlivě sdělen. -
Osoba odpovědného redaktora stane se soukromému žalobci známou nej 
později tehdy, kdy se mu po prvé dostane do rukou příslušný tiskopis 
i s částí, v niž je uvedeno jméno odpovědného redaktora. (Rozh. Z8 d:1e 
17. prosince 1937, Zm IV 558/37.) 

Otázku, -či bol medzi sú~romI1iÝmžalobcom ,a obžallovaným uza·vretý 
smier (§ 18, odst. 1 zákona o ochrane cti), treba posudzovať pocHa obsahu 
prehlásenia strán; je nerozhodné, či i zápisnic.a o pojednávaní užíva o pre
hlásení strán práve tohoto označenia (smier). - Výhrady stíhania pre iný 
čin trestný po::Ua z'ákona o ochrane cti, než o ktorý ide v uzavieranom 
smierealeho vo vyhlásiť -sa majúcom. rozsudku, je treba: i. v tedy, keď pre 
tento iný čin už bola v dobe smieru alebo zakončenia dokazov,acieho po
kračovania podaná žaloba. - Pod pojmom "vzájomné žaloby" má zákon 
na mysli i žaloby podané len týmže žalobcom proti tomu?e obžalovanému. 
(Rozh. zo dl1.a 27. októbra 1937, Zm III 524/37.) 
Předpis § 18, odst. 1 zákona o ochraně cti o nutnosti výhrady práva stí

hati "pro jiný takový trestný čin" nerozlišuje, zda jde o přestupek či 
o přečin podle uvedeného zákona. - Ježto se výhrada musí státi výslovně, 
jde eventuální její neurčitost nebo nej,asnost na vrub strany ji činící. 
(Rozh. ze dne 20. prosince 1937, Zm I 856/37.) 

Paragraf 1, odst. 1 zákona čís. 91 /1934 Sb. z. a n. stanoví trestní sazbu 
těžkého žaláře od patnácti let na doživotí. - Byl-li obžalovaný před vy-
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dáním rozsudku o trestném činu, na který je v zákoně uložen ·trest smrti; 
odsouzen pro trestné činy, spáchané po tomto trestném činu, je při vymě
řování trestu podle § 1, odst. 1 zákona čÍs. 91/1934 Sb. z .. a n. použíti U~:~ 
novení § 265 tr. · ř., třebaže je překročení horní hranice uve:le1J.é tre3tní 
sazby pojmově vyloučeno. (Rozh. ze dne 16. listopadu 1937, Zm I 755/37.) 

II. Tres,tní řízení. 

Nebylo -:-li osvědčeno, že svědek, vzdavší ,se v předběžném řízení podle 
§ 152 tr. ř. výpovědí, je nyní ochoten vypovídati, smí býti návrh na jeho 
výslech zamítnut beze zmatku čís. 4 § 281. tl'. ř. (Rozh. ze dne 11. prosin
ci) 1937, Zm II 433 / 37.) 

Sborový soud druhé stolice se může usnésti, že se obžaloba nepřipouští 
a že se řízení zastavuje, jen má-li za to, že je tu některý z důvodů uve
dených v § 213, odst. 1 tl' . ř. - Ani zákon na obranu státu (zák. čí s. 
131/1936 Sb. z. a n.), ani prováděcí nařízení k němu (vlád. nař. č. 196/1936 
Sb. z. a n.) nestanoví nový důvod zastavení trestního řízení. - Pro soudy 
platí jen ustanovení prvé a třetí věty druhého odstavce § 5 zákona o obra
ně státu, nikoliv i ustanovení jeho druhé věty. - Postup soudu, mohly-li 
by býti trestním řízením dotčeny věci, které mají zůstati ut3.jeny v zá
jmu obrany státu. (Rozh. ze dne 16. listópadu 1937, Zm I 900/37.) 

Obžalovaný je obviňován z jiného trestného skutku ve smyslu § 263 
tr. ř. , objeví-li se nové skutečnosti, z nichž proti němu vyplývá podezření 
z nového, dosud stihatelného a do obžaloby nepojatého trestného činu. -
Obviňování se tu sice může státi jakýmkoliv způsobem, nestačí však každý 
podezřívající projev, nýbrž musí skutečně jíti aspoň o zřetelné, veřejné
mu žalobci ihned (bez dalšího) postřehnutelné obvinění. (Rozh. ze dne 27. 
lLstopadu 1937, Zm I 926/37.) 

Jsou-li předmětem pozdějšího rozsudku trestné činy spáchané jednak 
před vynesenim dřívějšího rozsudku, jednak po něm, nelze použíti § 265 
tr. ř., je-li čin, spáchaný po vynesení dřívějšího rozsudku, podle zásad 
o souběhu trestných činů (§§ 34, 35, 267 tr. zák.) rozhodný pro výměru ' 
trestu v pozdějším rozsudku nebo je-li stejně trestný j.ako čin spáchaný 
před vynesením dřívějšího rozsudku. - Ustanovení § 265 tr. ř. nutno však 
v takovémto případě použíti, je-li delikt, spáchaný po vynesení dřívěj
šího rozsudku, mírněji trestný než delikt spáchaný před jeho vynesením. 
(Rozh. ze dne 19 . října 1937, Zm II 449 / 37.) 

Bylo-li rozsudkem nalézacího soudu rozhodnuto o obžalobě pro přečin 
podle § 1 zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky min. sprav. 
č í s. 145 / 1933 Sb. z. a n., jed opravným prostředkem proti němu zmateční 
stížnost bez ohledu na to, zda rozhodoval senát pětičlenný nebo - ježto 
se strany vzdaly účasti kmetů podle § 16, odst. 2 cit. zák. - senát tříčlen
ný a zda rozsudek kvalifikuje žalobní čin jako přečin, nebo použiv § 262 
tr. ř., jako přestupek. - Opravný prostředek je Posuzov.ati p'odle jeho ob
sahu a smyslu, nikoli podle mylného označenÍ. (Rozh. ze dne 12. října 
1937, Zrn II 408/37.) 

Nezbytným předpokladem ustanovení § 364 tr. ř. jest, že byla p r 0-

m e š k á n a lhůta k opovědi nebo ku provedení opravného prostředku 
proti rozsudku. - Onoho ustanovení nelze t.edy použíti, nebyla-li lhúta ve 
skutečnosti promeškána, jelikož byl doruč ní lístek omylem nesprávně 
datován. (Rozh. ze dne 15. října 1937, Zrn II 119/37.) 

Odpor předpokládá, že obžalovaný uznává formální přípustnost kontu
mačního rozsudku a omlouv-á jen, že se nedostavil k · hlavnímu přelíčení. 

f' , 
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_ Vyt)rká-li obžalovaný v odporu, že bylo hlavní přelíčení provedeno 
v jeho nepřítomnosti proti předpi.su § 427, odst. 1 -tr. ř . , provádi tím jen 
zmateční stížnost (§ 281 , čís. 3 t r. ř. ) - Porušení předpisu § 42'7 , odst. 1 tr. 
ř. tím, že obž,alovaný nebyl vLlbec_ obeslán , n em Llže bSrti napraveno tím , 
že jeho obhájce souhlasil s p rovedením hlavního pře~íčení v jeho nepří
tomnosti. (Rozh. ze dne 20. prosince 1937, Zm II 525/37.) 

III. Kárné ' předpisy. 

Porušení pavilnností uložený'ch soudci v § 2 zákona CIS . 46/1848 ř, z. a 
v §§ 45 až 47 p atentu čís . 81/1853 ř . z. , odstranil-li ze spisu zápis o vý 
slechu obviněného, jímž byl sám nařčen z trestného činu, a nahra dil-l:l 
je j jiným zápisem, neobsahujícím takové obvinění , dával- li si komisní vý
lohy platiti přímo ci hotově stranou, a tykal-li si p'ři ' projednávání sporu 
s právním zástupcem jedné ze stran: (Rozh , ze dne 10. února 1937, Ds II 
20/36.) . 

Služební přečin podle § 2 zákona čís. 46/1868 ř, z., nazval-li soudce svěd
ka .,denunciantem" . (Rozh. ze dne 10. února 1937, Ds II 23/36.) 

Pomel' zodpovednosti sudcu podra tr estných zákonov a podl'a zákona 
disciplinárneho. - Disciplinárnu zodpovednosť sudcu odsúdeného podra 
niektorého trestného zákona treba vždy skúmať osobitne s toho hl'adiska, 
či príslušný jeho čin a odsúdenie zaň sú podra okolností prípadu: spósobilé 
poškodiť úradné alebo stavovské záujmy chránené disciplinárnym záko
n om. Použitie tejto zásady, bol-li sudca odsúdený za prestupok, ktoréh o 
50. dopu stil riadiac motorové vozidlo. (Rozh. zo dúo. 22 ; m arca 1937 , Ds III ' 
109/36.) 

J de o kárný přečin porušení povinností povolání a zlehčení cti a váž
nos ti stavu , vstoupil-li advokát v nepřípustný poměr ke k andidátu advo
kac ie, příčící se povaze a úkolu přípravy kandidá ta advokacie pro budoucí 
samostatné zamě'stnání, poskytuje mu výhody za získ ání klientú a umož
ňuje' mu nedostatečným dozorem samosta tné vedení právních věcí a ne
dovolen á ujednání s klienty o · honorářích a časté a tínl nápadné styky 
s úředníkem zemského finančniho ředitelství. - Jde o kárný přečin zléh .J. 
čení cti a vážnosti stavu, udržoval- li 'lú mdidát .advokacie časté a tím ná
padné styky s referentem. odvolací instance zemsl~ého finančního ředitel
ství, a o kárný přečin porušení povinností povolání a zlehčení ' cti ' a váž
nosti stavu, uj ednal-li kandidát advokacie s advokátem,' u něhož byl za 
psán, neobvykle vysoké požitky za akvisiční činnost. (Rozh. ze dne· 5. 
dúbna 1937, Ds I 19/36.) 

Jde o kárný přečin porušení cti a vážnosti stavu, opominul- li příslušník 
stavu advokátského jakožto právní zástupce opětovně zachovati vůči 'sou
du povinnou úctu a vážnost. (Rozh. ze dne 5. dubna 1937, Ds I 28/36,) 

Jde o porušení povinností povolání, pode;'Jsal-li advokát zápis ' o ,ústnirn 
jednání, v němž bylo proti pravdě potvrzeno, že plná moc advokátova 
byla vykázána a pak vrácena, ·a nechal-li advokát tento záznam neopra
v ený, ackoliv věděl, že p:ná moc nebylla 'op.atřena ani dod.atečně. (R0'zh. ze 
d ne 5. dubna 1937, Ds II 7/37.) 

Je hrubým porušením povinností nesporného soudce a proto služebním 
přečinem podle § 2 zákona čís. 46/1868 ř . z., opomine-li soudce chi."ániti 
s věřené mu zájmy osob zákonem chráněných a tím umožní spáchání zpro
nevěr notářem, nebo aspoň usnadní utajování zpronevěr těch po delší 
dobu. (Rozh. ze dne 10. dubna .1937, Ds I 32/36.) 

Z § 23 advok. řádu plyne právo valné hromady advokátní komory, 
usn ášeti se o všeobecných smě.rnicích pro chování jejích . členú. - Takové 
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v mezích zákona usnesené konstitutivní předpisy nadřízenéhů stávov,ské
ho orgánu zavazují advokáta k poslušnosti pod sankcí stíhání pro přeč Í'n 
poru ~ení povinností povolání, po případě i pro přečin snížení cti a v áž
nosti stavu. - Porušení povinností povelání , zaměstnával-li advokát , n e
dbaje usnesení valné hromady advokátní komory, ve své kanceláři kon
cipienta jako bezplatného praktikanta. (Rozh. ze dne 19. dubna 1937, Ds I 
44/36.) 

Pisemný rekurs, podaný podle bodu 5 článku IV uvozovacího zák on a 
k civilnímu řádu soudnímu, musí býti podepsán advokátem (§ 520 c. ř. s.) ; 
v podpisu takového rekursu advokátem nelze proto spatřovati kárný čin . 
(Rozh. ze dne 19. dubna 1937, Ds I 22/37.) 
Přečin zlehčení cti a vážnosti stavu ,advokátského, kladl-i i příslušník 

stavu toho odpor formálně oprávněnému úkonu úřední osoby. N a m ate
riální správnosti úkonu při tom nesejd~. (Rozh. ze dne 19. dubna 1937, 
Ds II 24 / 36.) 

Zlehčení cti a vážnosti stavu, umluvil-li advokát odměnu způsobeni. po
nižujícím a hraničícím s nekalou soutěží. (Rozh. ze dne 19. dubna 193'7, 
Ds II 6/37.) 
Zlehčení cti 0, v ážoosti stavu, umluvil-li advokát nedostatečným dohle

dem na svou kancelář, aby vypravila dopis nepravdivého obsahu a opat
řený nepravým jeho podpisem. (Rozh. ze dne 26. dubna 1937, Ds I 17 / 36.) 

P orušení povinností povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu, zastupo
val-li advokát při sepisování smlouvy obě strany, hájil-li však jako právní 
zástupce a svědek zájmy jedné strany ve sporu vzniklém z této smlouvy, 
8 Č byla namítána její neplatnost. - Zlehčení cti a uM nosti stavu , se
psal-li advokát listinu o postupu pohledávky k tomu cíli, a by pohledávka 
nemusila býti vymáhána jménem věřitele a aby tento mohl vystupovati 
ve sporu jako svědek, uváděl-li ve sporu na zastření pr avého stavu veCl 
skutečnosti, které neodpovídaly pravdě, a zav dal-li tím podnět, k obch:í
zení zákona, jež mělo pro účastníky za následek t restní řízení pro zločin 
podvodu podle §§ 197, 199 a) tr. zák. (Rozh. ze dne 8. května 1937, Ds II 
11/37.) 
Zlehčení cti a vážnosti stavu, činil-li advokát způsobem obvyklým u r e

volverového tisku nátlak na odpůrce své strany, aby uspokojil uplatňo
vaný nárok spíše z obavy před nesnázemi, jimiž mu bylo hrozeno, n ež 
proto, že nárok ten je odůvodněn. (Rozil. ze dne 24. květina 1937, Ds I 18' 37.) 

Podkladem rozhodnutí kárné rady o tom, zda je spatřovati ve skutkové 
podstatě, zjištěné pravoplátným rozsudkem trestního soudu, i provinění 
kárné, je skutková podstata zjištěná trestním roz-; ,l1kem jak po stránCe 
objektivní, t ak po stránce subjektivní; nemůže proto kárná rada vychá
zeti při svém rozhodnutí z jiných závěrů o subj ek :, ivní vině obviněného. 
- . Nemá-li trpěti čest .a vážnost stavu, musí se i p JLitická činnost advo
káta (kandidáta advokacie) srovnávati se zákonn)'m i a stavovskými před
pisy. (Rozh. ze dne 31. května 1937, Ds I 25 / 36 .) 

Amnestie vydaná v oboru občanského trestního soudnictví se nevzta
huje na pole soudnictví kárného . (Rozh. ze dne :J l. května 1937, D 3 I 
24/ 37 .) 
Věcnou odpovědnost za kárný přečin zakládá j i ~ okolnost, že se obvi

něný dopustil činu jako kandidát advokacie; fOc' m fllnÍm předpoklad ern 
pro zahájení řízení je však, o,by byl obviněný zapst.n v seznamu kandidátů 
advokacie i v době , kdy kárné radě dojde oznámení o jeho činu. - Nelze 
zavésti kárné řízení, nebyl-li obviněný zapsán v li stině kandid átú advo
kacie ani v době oznámení, ani později. - Příslušnost kárné rady stíhati 
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koncipienta nepomíjí však tím, že obviněn)' v době vydání kárného nálezu 
byl již vymazán ze seznamu kandidátů advokacie (vzdav se své služby). 
(Rozh. ze dne 20. září 1937, Ds I 26 / 37.) 

Advokát nesmí vybočiti v odvolání z mezí věcné kritiky rozsudku, ve
dené formou slušnou a klidnou a dbající náležité úcty k soudu. - Je 
proto přečinem zlehčení cti a vážnosti stavu, vytkl-li advokát v odvolání 
proti rozsudku soudci formou osobně proti němu zahrocenou rozhodování 
nev.ěcné, neobjektivní a předpojaté. (Rozh. ze dne 25. října! 1937, Ds II 

, 26 / 37.) 
Zlehčení cti a vážnosti stavu, ohcházel-li advokát presumptivní kupce 

. pozemků svého klienta, pi"emlouvaje je, aby mu svěřili práce s provede
ním koupě spojené a chtěl-li se spokojiti s odměnou značně nižší, než 
původně žádal. (Rozh. ze dne 25. října 1937, Ds II 29/ 37.) 

.Pro posouzení viny s hlediska kárného nerozhoduje, že se advokát 
dopustil závadného činu mimo výkon svého povolání, neboť je povinen 
dbáti cti a vážnosti stavu i mimo tento výkon . - Projeví-li advokát své 
politické smýšlení veřejně a mužně se za ně postavÍ do 'všech důsledků, 
nelze mu toto jednání vytýkati s hlediska kárného, neporuší-li jím záro
ven nějakou povinnost zákonem uloženou. - Je kárným přečinem zleh
čení cti a vážnosti stavu, podnikl-li advokát anonymně a skrývaje se za 
jakési sdružení, konkurenční útok proti příslušníkům advokátního stavu 
v rozšiřovaných letácích, popouzejících k bojkotu židů pro jejich rasu 
a náboženství, za což byl odsouzen pro přečin podle § 14, čís. 2 zákona 
na ochranu republiky k těžkému trestu. (Rozh. ze dne 6. listopadu 1937, 
Ds I 5/ 37.) 
Účel předběžné praxe kandidáta advokacie vyžaduje, ab~ kandidát ko

nal zákonem předepsanou praxi pod stálým dozorem a odpovělnosti 
svého šéfa, což předpokládá stálý a osobní styk obou: - Je kárným pře
činem porušení povinností povolání, zaměstnával-li advokát svého kon
cipienta po měsíce mimo své působiště a spokojil se jen telefonickými 
zprá vami o jeho činnosti a tím, že s nÍlTl jeho činnost jednou týdně p 1'0-

bíral. (Rozh. ze dne 6. listopadu 1937, Ds I 29 / 37.) 
Advokát ·. je povinen odepříti poslušnost klientovu příkazu, příčilo-li 

by se provedení příkazu jeho svědomí nebo povinnéulU ohledu n a čes t 
a vážnost stavu. (Rozh. ze dne 13. listopadu 1937, Ds I 30 a 31/37.) 

Byl-li advokátovi kárným nálezem zastaven na určitou dobu výkon 
advokacie, vztahuje se zastavení na celý obor advokátní činnos~ i, tedy 
i na zastupování stra n ve věcech trestních. - Ježto § 13, písm. b) kár. 
stat. nečiní rozdílu, je provozováním advokacie rozuměti i činnost v pří
padě ojedinělém . - Advokátní činnost nepozbývá této své povahy tím, 
že byla provedena bezplatně. (Rozh. ze dne 13. listopadu 1937, Ds I 35/ 37.) 

Je porušením p'O'v,~rmostí povolání a zlehčením cti ,a vážnos,ti stavu, ob
vinil-li advokát v dopise adresáta z trestného jednání, odvoláva:i ~ se na 
info rmaci své strany, ač neměl od strany ani plné moci, ani informace, 
čímž způsobil, že adresát dopisu podal na jeho stranu žalobu pro urážku 
na cti, a vystupoval-li pak v řízení o této žalobě jako obhájce obžalo
va ného, s jehož zájmy kolidovaly jeho zájmy vlastní. (Rozh. ze dne 13. 
lis topadu 1937, Ds I 40 / 37.) 

Kárný přečin porušení povinnosti povolání a zlehčení cti a vážnosti 
stavu, d al-li si advokát jedním svým klientem postoupiti jeho útratovou 
pohl edá vku proti jinému svému klientu, aby ji mohl súčtovati s pohledáv
k ou toh~to klienta l1a vydání č áEitky , doš~~ advokáta ve sporu, který pro 
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tohoto klienta vedl, a provedl-li ono zúčtování bez leho souhlasu. (Rozh. 
ze dne 13. list opad u 1937, Ds II 21/37). 

Adv okát slní provozovati advokacii jen na jediném místě svého p LlSO 
b iš t ě. Je nepřípustno, aby si zřídil kanc eláře filiálnL či eX9Jsitury (vy jí
l1'lajíc povolené "úřejní dny" mimo sídlo svého působiště). - Je p oru
šenírn povinností povolání, dovolil- li a d vokát, aby j eho koncipien t pr2. 
coval po delší dobu v mÍ3tnosti vzdálené od jeho kanceláře (v jiném domě 
umístěné) a aby ji označil jménem 'jeho ,i svým . - Nakolik v tom lze 
s}?atř'ovati i poškozen í cti a vážnosti stavu. (Rozh. ze dne 15. lis topadu 
1937; Ds I 13 /37.) 

Ne'Jdpovídá podstatě a účelu koncip ien tské pnx2 jakožto služby pl'í
pravné a výchov né, v níž se má kon.c i )i~ ;l t prak ticky i teoreticky sezná
m iti se všemi odvětvími advokát:lího povolání, pokud je to v rámci advo
kátní kanceláře možné, přijme-li advokát za k :mcipienta staršího fin an č
ního úředníka ve výslužbě a zaměstná ho výlučně daúJvou agendou, 
beztak mu úplně známo u, a nikoliv i os tatní age.ldou k:m::21áře. - NQ
kolik j e takové jednár:í schopno vyvolati nepříznivé, čest a vážno s t s t aV l! 
snižující domněnky a předpoklady u osob, nenáležejících k advokátnímu 
sta VLl . (Rozh, Z2 dne 15. listopadu 1937, Ds I 56/37.) 

J e p orušením p :winností po v olání , u v,dl-li a1vok:ít svéh'J klient 1 
v nebezpeč í trestního stíhání pro ú tisk tím, že na jeho příkaz, nepouč i v 
h o o tomto nebezpečí a neodmítnuv po příuadě příkaz provésti , napsc!1 
ll ěkomu dopis, v němž mu vyhrožoval újmo{i na · cti, neupustí-li od novi
nářské činnosti, klientovi nepříjemné. (Rozh. z'e dne 15. listopadu 1937, 
D3 II 22137 , ) 

Advokát nesmí dáti podnět ke hmotnému poškození procesního od
půrce způsobem, příčícím se požadavku b 2z2lstnosti a poctivosti. - Vo
lí- li k hájení svého hmotného zájmu okliku místo cesty přímé a poctivé, 
je j eho postup způsobi lý zl ehčiti Č'e : t a vážnost stavLJ_. (Rozh. ze dne 13. 
]Jľo::: in ce 1937. Ds I 55 /37.) 

Pravoplatný rozsudok trestného súdu, pokiar v ňom bol zistený Jen is tý 
č in, ktorý je základom disciplinárneho poluačovania, je závazný aj pre 
disciplinárny súd pre veci advokát ov. (Rozh. zo d(1a 12. júna 1937, Ds 
III 19/37.) . ' . .. 
Přečin zlehčení cti a vážnosti stavu a po,rušení povinn:oS1tí povolání, 

pracoval~li advoká t pro soudce rozvrhová usnesení a rozsudky. (Rozh. ze 
dne 14. června 1937, Ds II 14/37.) 

Zlehčení cti a vážnosti stavu (nikoliv porušení povinností povolání) , 
umluvil-li advokát s klientem odměnu jen pro případ úspěchu (pactum 
de palmario) čl její výši ujednal třetinou dosažené částky (pactum de 
quota litis,). - Nezáleží na tom, že podnět k úmluvě dal klient sám a že 
k n í doš~o j 2š Lě ,pl'ed svěřením věci advokátovi, ani na tom, zda šlo o věc , 
o ní ž mělo býti rozhodnuto v řízení soudním (sporném neb nespqrném) 
nebo správním. (B,ozh. ze dt:le 20. září 1937, Ds I 21/37.) 




