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PŘEDMLUVA. 

Zákunodárstvím republiky bylo trestní prfvo. dříve 
rakouské změněno v tolika směr:ech, že již delší "d" & e .... 
pociťovala potřeba takového vydání trestního zdkoník411/ jež. 
by podávalo právo nyní v Československu skutečně ·platící. 
Jen o rozsahu takového vydání byly pochybnosti hledí~ 

Jí: tomu, že již v zájmu unifikace trestního práva 'na celém 
' území republiky musí v dohledné době dojíti k vydání 
úplně nového, československého zákoníku trestního. Nelze 
ovšem očekávati, že práce tak ohromná, jakou je pořízení 
nového trestního zákoníku za nynějších dob, kdy nejen 
teoretické rozpory v nauce trestního práva, nýbrž i roz
pory politické a sociální činí tento úkol nad jiné složi
tějším, bude v nejbližší době skončena, takže nelze od '&'y
dání trestního zákoníku nyní platného V ' této sbírce upustiti 
a studující i praktiky odkazovati na to, že tu jde o normy, 

, jejichž dny platnosti jsou bez toho sečteny. Na druhé 
straně však nelze ani od nakladatelství ani od těch, kdo 
trestního zákoníku potřebují, očekávat'i, že by vynaložili 
na trestní zákoník takovou částku,jaké by vyžadovalo vy
dání úplné, když nelze předvídati, jak dlouho ještě zustane 
'&' platnosti. 

Z těchto #'tvodu jsme se dohodli vydati v této sbírce 
trestní zákoník ve formě, jež by byla jakýmsi středem 

mezi velkým vydáním, jakého by potřebovalaprakse a 
studijním vydáním, jež by snad stačUo pro první orientaci 
studujících. Rozumí se, že takovýto vyběl' z platných norem 
i z poznámek je vysvětlujících bude se vždy zdáti jedněm 
příliš stručným, druhým příliš obšírným. Teprve praktické 
používání tohoto vydání rm"t,že ukázati, zda výběr námi 
volený byl správný. ' 
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Pro případná další vydání vděčně przJmenw upozor
nění jak v tomto směru, tak v jakémkoliv jiném směru, 
v němž by vydání toto mohlo býti zdokonaleno. 

Zákonodárství i rozhodnutí zpracovali jsme až do 
konce března 1923. Poněvadž však v té době značnější část 
tisku již byla skončena, bylo nutno na konec připojiti dosti 
obšírné » doplňky ' , na něž již zde zvláště upozorňujeme. 

Pokud jde o překlad zákonů z doby rakouské, dbali 
jsme llodlj možn'Jsti autentického překladu, uveřejněného 

•• v ~ém vydání říšského zákoníku hlavně proto, že tu 
jde (j},f},mnoze o výrazy a obraty, jež, třeba by nebyly jazy
kově bezvadné, v praksi se již vžily. Jen tam, kde v auten
tickém překladě jde o patrné chyby gramatické, stylistické, 
ano i věcné, jsme jej opravili. 

V Brně, v červenci 1923. 

VYDAVATELÉ. 

Výklad méně obvyklých zkratek. 

čs. sb. = Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic soudních repu
bliky č.eskoslovenské. (Vážný.) 

příl. č. = poukazuje na číslo, pod nímž onen zákon jest 
otištěn v oddílu II., III. a dodatcích (str. 303 a násl.) 

tohoto vydání. 
úř. sb. = Rozhodnutí ve věcech trestních. Příloha k Věst-

níku ministerstva spravedlnosti. 
v . sb. = Entscheidungen des k. k. Obersten Gerichts- als 

Kassationshofes, veroffentlicht von der k. k. General
prokuratur. 



Trestní zákony 
republiky · Československé, platné v Čechách; 

na . Moravě a ve Slezsku. 

ú V O D. 

1. 

Zákon ze dne 28. října 1918, 
sb. 7. a Tl. Č. 11, 

O zřízení samostatného státu československého. 

,sa.mosta.tny ~stát ·československý vstoupil v ži
vot. Aby 'Zachována byla. souvislost dosavadního 

, 'právnÍho řádu se stavem novým, aby nenastaly 
·zmatky a upraven byl nerušený přechod·k novému 
,.:; tátnÍmu 'životu, rnařizuje Národní výbor jménem 
česko.slovenskéhonároda jako vykomtvatel státní 
,svrchovanO'sti tO!to: . 

čl. 2. veškeré dosa,vadní zemské a říšské zá
konya nařízení zůstávají prozatím v platnosti; 

čl. 3. všechny úřady samosprávné, státní a 
žUp'ní, ústavy státní, zemské, okre.sní a zejména 
i obecní, [jsou podřízeny Národnímu výboru a.] pro
zathn úřadují a jednají dle dosavadních platných 
záko11ů a nařízení.1 ) 

1) O amnestii pro činy spáchané. p.řed 28. říjnem 1918 
v. nařÍ'zení Národního výboru z 5. listopadú 1928, sb. z. a n. 
Č. 28., cipravené vyhláškou sb. z. a n. č" 51. 
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kdy bylo rozesláno původní její znění; tento den 
platí za den vyhlášení. 

.. . Jednotlivé vyhlášky ve Sbírce se opatřují běž
nými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem ka,ždého 
kalendářního: roku. 

§ 4. Pokud v zákoně nebo nařízení není ni'c ji
néhosta.noveno, 'Počíná se jeho ú č i 11 111 o st 30 dnů 
-po vyhlášení (§ 3, -odst. 2.) a vztahuje '3e na celé 
území st~tu če3koslovenského. 

§ 5. Redakce Sbírky zákonů a nařízení pn
sluší ministerstvu vnitra, které opatřuje s a m o za
řadě·ní veškerý·ch vyhlášek, pro Sbírku určen}rch , a 
-přijímá k tomu konci jejich text od zúčastněn}rch 
ostatních ministerstev. Jemu náleží také vydati po
dr,obnější ustanove,ní '0 dodávání Sbírky . úřadům 
'státním 'a jinakým, '0 podmínkáoh odběru , jakož i o 
tom, kde .sbírka zálkOlnů a nařízení má býti vyložena 
k veřejnému nahlédnutí. 

Zásilky »Sbírky zákonů a nařízení státu če.sko
slovenského« jsou prosty pošto,vného. 

Obce jsou povim1y opatřiti si za cenu, minister
stvem stanovenou, aspoň jeden výtisk Sbírky. 

§ 6. Zákon tento na'bude účinnosti dnem vyhla
šenÍ. Zároveň pozbývá 'Platnosti zákon ze dne 2. Ji
sto1}'adu 1918, čís. 1. Sb. z. 'a nař. st. česko slov. 

§ 7. Provésti te1nto zákon náleží ministersLvu 
vnitra . . 

(1) O vyhlašování zákonů v RakouskupJatil zákon 
z 10. června 1869, ř. z. Č. 113, jenž stanovil: 

§ 1. Zákonníkem říšským mají se 's moci zava.zující 
v královSl~víC'Jh a zemích v radě říšské zastoupených vy
hlašovati: 

a.) zákonové, pomocí rwdy říšské k místu přiv'cdení; 
b) ·smlouvy státní k obe,cnému vyhlášení u'stanovené; 
c) nařízeni dle zákonů říšských vydaná. 

Zákony . a nařízení, ježto zákonnikem říšským se vy
hlašují, položeny buďte do· zákonníka s čísly po,řad jdoucí

. mi, kteráž čísla se ku konci každého roku uzavrolu. 
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§ 2. Zákonník říšský vydávati se bude ministel'stv'em 
záležitostí vni,~řních ve všech jazycích obyčejných v krá
lovstvích a zemích radou říšskou zastoupených. 

Německý zákonník říš'ský obsaho,vati bude autentický 
text zákonů f3, nařízení jím vyhlášených. 

Zákonníky říšské, vydávané v jiných jazycích zem
s kýC'Jh , budou obsahovati úřední překlad tJe·xtu auten~ického. 

Zákonník říšský má se krom zvláštních případností 
ve všech jazycích vydávati a rozesílati zároveň. 

N,ebylo-li by v někte.ré pří:paJdno'st~ pro rozsáhlost ně
jakého zákona neb nařízení lze, vydati zákonník ve vš'ech 
jazycích zároveň, vydán budižzákonník v ostatních jazy
cích potomně co mO,žná nejrychl,eji. 

§ 3. Zákonník říšský bude se jmenovati: »Zákonník 
říšský králo'vství a zemí v radě říšskcé za'stoupených.« 

Neustanoví-li se nic jiného, mají zákony a nařízení ' 
v zá.konníku říšS1kéni obsa.žené platno,st ve všech králov
stvích a zemích dle § 1. základního zákona státního (} za
stupitelstvu říš'ském, dan. 21. pmsince 1867, č. 141. zák. 
říšsk., v radě říšské zastoupenýC'Jh, totiž v království Če
ském .... , v markrabství Moravském, ve vojvodství Horn0-
a Dolnosle·zském ..... 

V této případno'sti se okršlek, v kterém má zákon vy
hlášený platno'sl~ míti, zvláště nepojmenuje. 

Vydá-li se však zákcon někteTý, aby měl platnost ne . 
ve všech, nýbrž jen v některých králolvstvích a zemích 
v radě říšské za.stoUlpených, tedy v něm búďte pojmeno-
,vány země, pro které 's,el vy;dává. . 

§ 4. Zákonnikem říšským nevyhla.šují se ... . 

§ 5. Zákony a na.řízení do zákonníka říšského po,lo- . 
žené poklMají se za řádně vyhlášené toho dne, kterého 
byla vydána a rozeslána částka německého zálwnníka říš
ského, y kl~eréž josou obsaženy. 

§ 6. Zlavazující moc zákonů a nařízení v zákonniku 
říšském obsažených počíná se, není-li v nich výslovně ' nic 
jiného vyměiíeno, po'čátkem čtyřicátéhol pátého dne od' toho 
dne, kterého byla vydána a ro!zeslána ona částka německé
ho ,z'ákonníka říšského, v kterém vyhlášení jest ob.saženo. 

Den, kdy byla některá, částka vydána a rozeslána, jest 
tentýž, a má ·se na ka.ždé- částce zákonníka říšského vý~ 
slovně pojmenovati. · 

Byla-li by některá částka zákonníka říšského vydá,; 
na jen v některém jazyku (po·st. 5r § 2.), tedy. budiž na 
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téže částc,e v jiných jazycích později vydané . poznamenáno, 
kterého dne byl vydán a rozeslán text autendClký. 

Krollně toho budiž v úřední části Vídeňských novin 
a novin zemskýoh, k vyhla.šování úřednímu ustanovených · 
neprodleně oznámeno, kterého dne každá část zákonníka říš~ 
ského byla vydána, která vyhlášení v ·s,obě o'bsahuje a 
v kterém jazyku vyšla. 

§ 7. Zákonník ří~ský dáván buď z pOlVinnosti úřadu a 
z,daTmf1 j~n úi;adům zeměknížecím, výborům zemským a 
obecIllm uřadŮlIl takových měst, kteráž mají svá statuta. 
To pak děj s,e jedině dle svrchované potřeby .úřední. 

§ 8. Zákonník říš's:ký ' buď u každého politického 
~o?e?ního) úřadu v místnos,ti úřední v jazycích v zemí oby
ceJnych vyložen a každému hudiž v úi'ední Clh hodinách do
voleno, aby v něj nahlédl. 

..; , ,§ 9. Oboe jsou povinnr, zj,ednati si výtisk zákonníka 
n.šskeho v tom. neb onom Jazyku v zemi obyčejném. Mi
Illsterstvo záleŽitostí vnir~řních vyměří .. " lron náhradu za 
něj dají. . , J"""'" 

§ 10. Budiž k tomu přihlíženo, aby ka,ždý mohl zá
ko~ík říšský co nejrychleji obdTžeti, aby každá pošta ho 
obJednávala, aJby cena z'aň 001 nejlevněji se vyměřila a aby 
se všude na způsob novin rozesílal. Rozersílání staň se 
zdarma. 

§ 11. Podl'8J okolnosti a vzešlé z toho potřehy užíti se 
může pro lepší l'orzšíření z·ák'Onů a nařízení zákonníkem 
říšským vyhl~šených také oznamování jiného . způsobu, 
mohou se rtotIŽ do novin úředních vlo'žiti veřejně vyvě-
siti atd. ' 

§ 12. Tento zák'on nabude platnolsti dne 1. ledna 1870. 
Té/hož dne pozrbli'd,ou moci Vlerškeré zákony o vyhlašo

vání zákonů a nařízení vydané pokud se zwkonnfka říš-
ského týkají. ' 
. Min~strovi záležitostí vni,třních uloženo jest aby tento 
zákon ve skutek uvedl. ' 

(2) Podle nařízení ,z 19. března 1853, ř. z. Č. 51. bylo 
na zák}aděv nejyyššího ro'zhodnutí ze 16. b.ře'zna 1853 vyhlá
šeno, ze predpls § 2. patentu ze 27. prosmce 1852, ř. z. č. 
260,podle něhož pro zákony a na,řízení v říšském zákonDÍ
ku uv:eřeJňolvané je~t. něm.ec~ký ~ext pokládati za jedině 
~ute~t,lCky, vztruhovat1 J'est 1 na vsechny zákony a nařízeni 
JIŽ dnv,e v říšském zákonníku uveřejněné. 

Uvozovací patent. 

DÍL I. 

Zákon trestní o zločinech, přečinech 
a přestupcích. 

Patent císařslký, daný dl1le 27. května 1852, 
(ř. z. č. 11'7), 

7 

j í 'ID Ž t o s e pro hla Š 'Ll j e, a ~ o ~ i II a j í, ť, {) d 
1. zář í 1852 ves k u t e k u 'v ad 1 ,n o v e, p o
z 'd ě j Š í m i z á, k ony d -o 'P 1 n ě n é, ví 'c e n {) v ý
m i 'll 's t a 11 o ven í :ID i r 'O 'z ID n o žen é vyd á n í 
zák-onníka trestního o zločinech a 
těž ok Ý ch rpo 1 i 'c e j 'll í ch Vře 's 't u P c í ,c h z e 
3. zář í 1803, jako ž t oje d i n Ý z á k ,o 11 t r e s t
ní -o z 1 o čin ech 'P řeč i 11 e 'c oh a Ipř es tli p-, . . 
'c í 'c h ,p 'TO celou říš i, vyj í m a j í ,c H ľ a :rl lel 

voj e n s k 6 u. 

Abychom těm zemím korunním ří,še N'aš2; v kte
rých potud má platnostzák?,n trestnl ·~zlocmech,!l; 
těžkých policejních přestUlpcICh, vyd3!n~ ~ne ·3. Z~~l 
1803 i s výklady, změnami a dodatky, Jez,to 'pozdeJ
šÍmi ~záJkony k němu 'přičiněny jsou, podali snadný 

I a ,bezpečný !přehled nynějšího práva trestního; ostat
ním pak ZOOlÍm korunním, v nichžto, co se tý,če prá
va trestního, dílem jenom nejisté právní zvykl o's ti 
a neurčité ' záJkony 'průCJhod mají, a kdežto k Dohra
ně práv veřejlný,ch i rs oukromých 'V mnohých Ipřičinách 
Ipotřehí jest 'l}ovj'Tch předpisů trestních, abychom 
poskytli dobrodi,níochrany do'statečné 'prostředkem 
zákona jakož i pevného pojištění trestního: práva: 
dali js~e, učiniti nové vydání svrchu řečeného zá
konIúka trestního ze 3. září 1803, vloživše v ně vše
liké změny, pozdějšími zákony způsobené, a rozmno
živše j-e více llOlvými ustanoveními. 

. .Jakož pak jsme již v vravidlechzákonodárství 
organického říše Naší, ustanovených uzavřeními N a-

• 
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šimi z 31. prosince 1851 nařídili, že zákon trestní 
y 'celé řišj ve slkutek uveden býti má, tehdy nařizu
Jeme, slysevše Naše 'ministry a vyslyševše Naši ra
du říš'skou , tak to: 

Článek 1. 

Počínajíc ode dne 1. září 1852,má jak v těch 
zemích korunních, v kterých potud měl právní moc 
zákonník _ trestní vydaný dne 3. 'září 1803, tak i v 
království Uherském, ChorV'atském, Slavonském spo
lu s Přímořím Chorvatským, ve velkoknížetství Se.d
mihrad.3kém, vojvodství Sr,bském, ba:nátě Teme'šském 
a ve velkovodvodství Krako,vském vejíti v mo,c ná
sledující zákon trestní o zl0'činech, přečinech a pře
stupcích jakožto jediný předpis O' trestání ' činů v něm 
jmenovaných a od téhož dne počínajíc, odejímá se 
tímto platnost všem zákonům, nařízením a · zvyklo~ 
stem, kteréž 'C0' se dotýče věcí tohoto zákona trest- · 
ního· v některé: části říše N a,Ší potud průchod měly, 
vyjímaj.íc toliko zvláštní z á k ony t r e s t n í, dané 
pro voj s k o a pro .Hranice vojenské. 

(1) Na Slovensku a v P.odkarpatské · Rusi platil tento 
trest. zákon -do r. 1861. Od roku 1878 platí tam trest. zá-

-kon uheflslký čl. V. z r. 1878 a, polkud jd·e o přelstupky, čl. 
XL. 7.} r. 1879. K tomu řada novel, zvl. čl. XVII. z r. 1884, čl. 
XXI. z r. 1890, ,čl. XXVII. z r. 18921

, čl. XXXVI. z r. 19'08, čl. 
XXX. a LXIII. z r. 1!J1'2, čl. XXI. a XXIII. Zl'. 1913, XIV., 
XL. a XLI. z r. 1914. V. český překlad uherského tr,est. zá
konniku, ' vydaný nákladem mi:Qi'sterstva spravedlnos'ti. 

(2) Na Hlučínsko ro'zšířena působnost tl'. z. vlá'd . nař. 
ze dne 11. března 1920, ·sb. z. a n.; č. · 152 § 2 6-:-10' 
platno'st zák'OIUů o právu ti~ko,vém, ,s'Polkové~ a ~hroma;ž~ 
ďovacim vlá;dním nařízením z 21. dubna 191211 sb z a n 
č. 168. ' " . 

(3) Pro vojsko platíVojen&ký .trestní z-ákon. z 15. led
n.~ 1855, ř. z. č. 19, částečně pozměněný zákonem ~ 14. 
řlJna ď 191.9, sb. z. ;t n. č:,. ~56. ~ruh osob, které odpovídají 
poclle·'; V"0J. =- trest. ,zak., urcuJe vOJ. trest. řád. (§ 11-17. zák. 

• 

Uvo,zovacÍ patent. Čl. 11. - 9 

z 5. července 1912, ř. z. Č. 131, pClzměněný zákonem z 19. 
prosinc·e 19'18, slb. z. a n. Č. 89.) R!o'z·c1íl mezi orgá?y. spo
lečného vojska a zeměbrany k trest. stihání povvolanyml ~r,?
šen § 2. zák. z 2. listopadu 1918, sb. z. a n. c. 9'. O, CIVIL 
osobách, povolaných k válečn~m úkonům, srov. § 9. zak.ze 
dne 26. prosince 1912, ř. z. Č. 236, o válečných úkonech; 
o civ. osobách v obvodech, kde naříz,ena mobilisace, § 1. 
a 2. cís. nař. z 25. července 1914, ř. z. Č. 156. O válečných 
zajatcích srov. min. nař. z 12. 'srpna. 1915, ř. z. Č. 233. 

Čl á'll e·k II. 

Od téhož dne počínajíc, má' tentO' zákon trestní, 
. co se týče čim1 trestných, za zločiny, přečiny nebo 
lJřestUlp-ky v něm prohlášených, Ip'ravidlem býti i teh
da, když se jich . někdo dopustí ti,stkOlpisy. Kromě 
toho mají soudové tresbní 'Při uloženém jim posuzo
vání činů trestných, jichž se někdo dopustí tiskopisy, 
šetřiti ustanovení obsažených ve vydaném od Nás 
řádu tiskovém. 

Od svrchu jmenovanéhO' dne počínajíc nemají se 
tedy ,činy trest'né, jidl'žtO se někdo d·opustí obsahem 
tiskopisů, poklád'ati za zvláštní přečiny th3:lWh~é, a 
pročež mají v oněch zemích konuuúch, v mc z po
tud měl prŮ'chod zák,on proti zlÉ-mu užíváni ti.sku, 

, vydaný dne 13. března 1849, v'šeliká vztahující se 
k tomu ustanovení trestní ,zákona tohoto 'Poz,býti mo
ci své. 

Kde se v tomto zákoně trestním U'žívá 'slov »ti
skopisy« ne'bo »díla tisková«, rozuměti se tím mají 
nejen věci tištěné, nýbrž i plody ducha a výtvarné
ho umění (díla literární a .arti'stická) zmnohonáso
bené kamenotiskem, kov otiskem nebo dřevotiskem, 
ražením, 'otlačováním nebo jakýmikoliv jinými pro
středky mechanickými a chemickými. 

(1) Tiskový řád, vydaný ds. pat. ze dne 27. května 
1852, ř. z. Č. 122, zrušen byl Zákonem o tisku ze dne· 17. 
prosine,e 1862 ř. ·z. Č. 6. z r. 1863. Viz pří!. Č. 50a. 

(2) Srov. § 4. a 23. zák. o tisku, pří!. Č. 50a . 
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[č lán e k III.] 

(1) Zrušen již trestmm řád'em z 20. čerV1l!a 1853, ř. 
z. č. 151. 

Čl án e k IV. 

., P.odle tohoto trestního zákona může se Ip'0cma
JIC od toh? dne, kt~ré~o. nabude platnosti, jen t o 
z a z, I o ~ I n, z a :p rec I n nebo z a p ř ·e s tup e k 
pokladatl a trestatI, .co se v něm výslovně za zločin 
za přečin 1l1ebo za přestwpek prohlašuje. ' 

Čl á n e k V. 

.. , C? se tÝ" če ,to~o, za:č se pokládati a trestati mají 
Jma 'Prestoupenl zakona, na kteráž se 'ani tento trest
ní 'Zákolnník ani shora ev čl. II.) dotčené zvláštmí zá
kony trestní nevztahují, to ,zůstavuje se' úřadům 
k tomu ustanoveným dle předpisů o tom vydaných . . 

, (1) O odpovědnosti p~edsedy a členů vlády . v. § 79. 
ust. l~~t.; k tomu, pokud Jde o předsedu nejv. účet . . kon
trol. l~radu, §. 3 .. z~k. z 20. , bře~a 1919, sb. z. a n. Č. 175. 
- (3) O pol1ceJnrrn trestnrrn pravu srov. příl. Č. 51. a 52. 

() O poplatkovém trest. právu v . zák. z 11. července 
1835, sb. zák. pol. Č. 63. 

[Článek VL] 

(1) Zacho,v~va1 v platnosti předpisy o lichvě, totiž pa
tent ze 7. prosmce 180'3, slb. zá!lc just. Č. 640, jenž nahra
ž.e~, ~ákon~m. z 14. prosin?e 1866, ř. z. Č. 160. Předpisy 
~Incl protI lIchvě byly zruseny § 6. zák. z 14. června 1868 
~. z. ~. 62. No,vý zákon lichevní vydán byl 28. května 1881' 
r. z. c. 47; nyní platí cís. nař. z 12. říJ"na 19'14 rY z cY 275' 
přil. Č. 46. ' . .. , 

[č lán e k VII.] 

. (1), Jedn~jící ~ ll'~ěně, v níž počítati je částky peněžité, 
Je ~ym bezpredmetny vzhledem na zavedení měny koru
no ve zák. z' 2. s,rpna 1892, ř. z. Č. 1~6. Srv. § 5. a 6. dílu III. 

Uvozovací patent. Čl. VIII.-IX. , 11 

cís. nař. z 21. září 1899, ř. z. Č. 176. a nařízení min. sprav. 
z 2. listopadu 1899, č. 43. věst. min. sprav. V. též zákon 
z 10. dubna 1919, sb. z. a n. Č. 187. 

Č lán e ok VIII. 

Všeliká tlstamovelIlí času, která~ -se v zákoně 
tomto uvádějí, pOlčíta1ti 'se mají ~'Ů'dle roku kalendář--
ního. 

Čl án e k IX. 

Zá:kona tohoto U'žíti 'se má i co se týče vyšetř'o
vání -již počatých a všelikých činů trestných, jichž 
se někdo přede dnem shora jmenovaný'm dopustil, 
toliko 'potud, 'pokud se podle tohoto zákona trestmí
ho o nich nemá jednat.i přísněji, nežli Ipodle práva 
předc;fl:Ozího. 

R. 1. Čl. IX. uvoz. pat. Vy
slovuje všeobecnou ,zásadu, 
platnou pro všechny normy 
hmotného (ne procesního) 
práva, ač-li v novém zákoně 
nem výslovně jinak nařízeno 
(Kr I 1208/21; vyloučení 
podm. odkladu trestu při vál. 
lichvě: Kr I 1341/21). 

I 2. Pro posouzení mezí pů-
sobnosti starého a nového 

trestního zákona s hlediska 
čl. IX. uvoz. pat. nepřichází 
v úvahu, který "lJ nich ve 
s,vé celistv.osti jest přísnější, 
nýbrž jen, ,zda by konkretní 
skutek,posuzo,ván dle nového 
zákona, nedoznal těžšího po
souzení, než by se mu dostalo 
dle zákona starého (čs. sb. 
111/20; viz též v. sb. 4251 
a 4254/15). 
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Zákon t~estní o zločinech~ přečinech 
a přestupcích. 

Díl I. o ZLOČINECH. 

Hlava první. 

o zl oči II ech vů bec. 
§ 1. 

Ke zločinu potřebí zlého: úmyslu. 

, ,Ke zl.~činu pot~ebí jest zlého úmJ1slu. Zlý úmysl 
da::a se ~'8ak:;a VlilU nejen tehda, když 'před tím, 
nez y se nec,Io pred se vzalo lIlebo opominulo anebo 
kd~~ 'se to p~eid 's~ bralo" neboolpomíjelo, 'Zld, jež Ise 
zlyocmem, spúJ.eno Jest, prímo bylo rozvážleno a umí
neno ;v nybrž 1, ~dyž z nějakého jiného zlého úmy
sh~ ne·co byl ~ ~re:d se vzato nebo opominuto, z če
hoz 'zlo, ktere tlmpovstalo, obyčejně 'pochází anebo 
alespoňsTI.3Jd'llo Ipojíti může. 

t (1) ,Slovy »n.tbr~ i ." " p.ojí~i může« definován j.est 
l'52~v'87~mYSl nepnmy (ďolus mdirectus); srovnej § 140., 

, ,(2), § 18. zá~. z 11. července 1922, sb. z. a n. č 241 o 
Pdotml.m pohlavmch nemocí zná tři formy viny' úmy' sl ~ě-

ornost a nedbalost. . ., 

,R. 1., Všeobecná ustanove- I dru.hého dílu trestního zá-
nI prvm hlavy prvního ~ resp. konníka platí pm veškerá 
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trestní . jednání, přikázal1á, k 
posouzení soudům (úř. sb. 
70/20). • 

2. Zákon klade jak při de-
liktech dolosních (§ 1), tak 
při deliktech kulposních (§ 
335 tr. z.) opominutí nit ro
veň positivnímu konání (úř. 
sb. 60/20, čs. sb. 274/20). 

3. Nestačí, by zlý úmysl 
čelil k výsledku v zákoně 
uvedenému; třeba, by spojen 
byl též s představou všech 
podstatných Zil1ámek zločinu 
ev. sb. 1025/87). Aby pacha.tel 
i plnou měrou nahlédl ná
sledky svého jednání, před
pokla.c1em zlého úmyslu není 
(úř. sb. 135/21). . 

4. V · příčině výše · škody 
při deliktech ma.jetkových 
stačí dolus· eventualis (čs. 
sb. 97/19; v.' sb. 3151/6; 
3783/11; 3952/12). Jde o do
lus eveptua.lis, pokládal-li 
pachatel dotýčný výsledek 
sice' jen za možný, jednal 
však na zdař bůh (čs. sb. 
97/19) a nebyl by upustil od 
činu ani tehdy, kdyby výsle
dek byl i měl za jistý Cv. 
sb. 2211/98; 3928/12; viz též 

§ 2 zák. ze dne 18. III. 1920, 
č. 188 sb. z. a n. · (podloudný 
vývoz), R. 3.). 

5. Tak zv. dolus superve
niens s hlediska § 1. tl'. z. 
nestačí (v .. sb. 3650/9; viz též 
v. sb. 3535/9). 

6. Předpis § 1. tr. z. o ne
přímém zlém úmyslu (dolus 
indirectus) má místo jen tam, 
J{de to zákon zvláště vyslo-
7uje (v. sb. 643/84). 

7. Slova » ohyčejně· pochá
zí neb alespoň snadno po
jíti může « vykládati jest ve 
smyslu objoektivním, ne sub
jektivním (v. sh. 2'18/79; 
1294/90); netřeba, aby na sta
lý výsledek mohl býti pa
chatelem předvídán (v. sb. 
966/86; viz též v. sb. 3961/12). 

8. Jsou-li při pachateli sub
jektivní předpoklady' viny ve 
směru určitého zločinu, roz
hoduje pro t r e st n o s t ob
jektivní povaha skutku; pa
cha.tel odpo·vídá za okolnosti, 
jež zločinu objektivně přitě.
žují, není-li v . zákoně (ku 
př. §§ 167 a) , 86, odst. 2 
tf. z.) výslovně jinak naříze
no (čs. sb. 145/20). 

§ 2. 

Které příčiny zlý úmysl vylučují. 

Proto nepřičítá 13e konání neboop'ominutí z'a 

zločin: 

a) když .pachatel zcela zbaven jest užívání 

rozumu; 
b) když '~kutek ipři ,střídarvém pominutí 'smysly 

vykonán byl v 'čase , 'P·okud pominutí trv'alo , anebo 
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R. 1. Zákon předpokládá 
tu naprosté chybění rozumu 
buďto trvalé Ca), neb stříd~ 
vé (b) (v; sb. 2840/3; 3066/5). 
Tak zv. zmenšená příčetnost 
(du~eVDÍ méněcennost nebo 
zatIženost) neopodstatňuje 

duševní, vstav dle § 2, a,)..:....b) 
tr. z. (ur. sb. 19/19; 135/21 
čs. sb. 415/21; v. sb. 3039/5)~ 
ro~ěž ne zrůdný pud pohlav~ 
nf (m. sb. 104/21; v. sh. 2840/ 
3; 3458/8; 3474/8). 

)ři c). v úp~lém opilství, ve kteréž se pachatel 
I pravIl, .. zl?ClnU v úmyslu nemaje (§ 236 a 523) 
anelbo v JmeID l)Omate'l1í I . lů . v . • v •• , 

svého vědom nebyl; smys, v němz 'sobě 'cmu 

, 2. Opilost přichází zde v 
uV3:hu ,ne pokud působí na 3. Mfekt, jenž nedosáhl 
vůlI, nybrž pol~ud úplně ruší ~~upně, při němž si pachatel 
!.ě~omí (v. sb. 1290/90); ne- cmu pebyl vědom, sem ne-
cm! mz?ílu, jde-li o opilost spadá. ,(v. sb. 3305/7); účinek 
fys~olog~ck'Ůu, či t. zv. patho- takovy bude možným Jen za 
l<:~I~k..0ll (v. s~. 3434/8). V spol?-pů~rObení okolností mi-
pnčme v pOjmu uplné opilosti morad~'y?h (předchozí příliš-
a pomem stavú dle § 2. b) n~ P:OZItI alk'Ůholu, patholo-
a c) tr. z. viz úř. sb 152/21 / ťtckllt/~~v) (úř·bsb. 137, čs. 

. . . ; v. s . 4282/15). 

d k 
d) když !pachatel ještě 14. Toku věku 'sv'h 

o ona! (§ 237. a 269.); e o ne-

(1) Srovnej §§ 237. (zvl po:zn) ' 269 27 

§ 52 e)dO 'trestání mlaidi,stvÝch pr~~nilc~ vi~' §a 4
2
6
73

. ) 
, o st. 2. . a a 

4. U p'achatele kte ' 14 I ' r~'~ překročil, nel~e vyrručiti ~~~/2~~znalosti (čs. sb. 106/19; 
pl'lčetnost z důvodu mladI' t ' v R' v. sb. 3963/12); viz , - ez . 10. dole. 

~) když 'se 'při tom přihodil twkov 'om 1 :nro 
ktery nebylo lze v 'činu spabřovati zloči~' y '1:' 

5. Pachatele omlouvá jen rovno ce ' ' 
0n:yl ve skutečnostech zá- 2962/4) nnych (v. sb. 2675/0; , 
vazných (rozhodujících) ( '. v . ' 
sb. 216/79). v. 7. v,VIdel-lI pachatel pro 

6. Omyl in objecto (in cor- s?ěhsI, s~. omyJ !e ~~utku jen 
pore) nevylučuje zl' úm tIestny.cm mene tezký, m'Ůž-
šlo-~i jen o záměnu y Před~~l~ n~ ml .len tento přičítati (úř. 
tů utoku s hlediska skutko- ~Ú3/79~O/21; v. sb~ 756/85; 
vé podstaty trestného , činu 8 Skutek ob' kt' ě • . Je ) vn neza-
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vadný nestává se trestným 
proto, že jej pachatel mylně ; 
pokládal za trestný (delikt 
putatiVllJí) (v. sb. 2129/97; viz 
též čs. sb. 348/21). 

předpisů (omyl v nich), viz 
§ 3 tl'. z., R. 2.; aberratio 
ictus vel a.ctus, viz § 134 tl'. 
Z., R. 3.; viz též R. 26. 
dole. 

9. Neznalost zákonitých , 

,f) když zlo po'V'stalo náhodou, nedbalostí 
z neznalosti následkú činu; 

anebo 

. 10. Věk v době činu hra- telovy ne stačí, hy dle § 2 f) 
nici § 2 d) tr. z. jen ne- tr. z. trestnost byla vylou-
mnoho překrůčivší a dětský, ' čena (čs. sb. 183/20). 
nezralý dojem Ů'soby pa,cha-

g) k,dyž skutek ise stal z 'l1eodolatelného donu
cení nebo u výkonu spravedlivé nutné obrany. 

Že však tu byla spravedlivá ~nutmá 'Obrana, za 
to má se míti jen tehdy, když lze ·Z Ipovahy osob, 
času, IDÍsta,ze z'PŮlsobu útoku nebo z jiných 'okol
ností dúvodn/~ souditi, že 'pa'chatel užil toliko ,obra
ny p'Otřebnéij 'aby odvrátil od sebe nebo od jiných 
protipráv'ný úto,k na život, na svobodu nebo' na jmění; 
- nebo že toliko' z ' oděšenÍ, ze strachu nebo z lek
nutí vykročil 'z mezí takovéohrany. - Vy1krDčení 
takové může se však podle 'povahy okolností . tľ8'sta-

, ti Ip10dle U'st'anov8Il1í dílu druhého tohoto 'zákona tTe'St
,ního (§§ 335. 'a 431.) za čin trestný z nedbalosti. 

(1) Srovnej císařský pa,tent z 24. října 1852, ř. z. Č. 
223. o výrobě ,a držení zbran~ i střeliva, obchodu s nimi a 
o nošení zbraní (zbroljní pat,ent), pří!. 24. 

(2) I mimo případ nutné 'Ůhrany mohou zbraní použíti: 
1. vojsko k potlaJČ,ení nepokojů, a 
2. voj~nská stráž (viz § 175. voj. tl'. z.); 
3. četnictvo (viz § 13. zák. ze 14. dubna 1920, sb. z. a 

n. č. 299.); 
4. bezpečnostní stráž (viz výnos min. vnitra ze 26. 

února 1914, Č. 2026. a 2027.); 
5. d·ozo'rčí personál v trerstnicích (§ 25. nař. min. sprav. 

ze 7. března 1914, věst. Č. 23.); 
6. finanční stráž (viz § 135. nař. min. fin~ z 19. břez

na 1907, věst: ' č. 45.). 
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11. '(N e .o dol a t e' l n é d o
n u ceno í.) Psychopatický 
stav pachatelův sem nespa
dá (v. sb. 3031/5; pohlavní 
perversnost: úř. sb. 19/19; 
104/21; v. sb. 2'569/1). 

12: Výhrůžkou vynucený 
protIzákonný skutek je bez.~ 
~!'estným, nemohl-li pachatel 
.1mak čeliti. bezprostřednímu 
vážnému nebezpečí pro sebe 
neb osoby mu blízké (v. sb. 
1211/89). ' 

13. V pouhém příkazu 
manželovu manželce (v. sb. 
3377/7; Kr I 276/21), neb út-: 
C.oVU trestně' odpovědnému 
s'ynru (čs. sb. 183/20), ve, stra
chu před rodiči (úř. sb. 
133/21), nelze spatřovati ne
odolatelný nátlak. Stran bez
trestnosti vo jína, vykonávají
cího v bitevní čáře rozkaz 
svého představeného, viz čs. 
sb. 343/21. 

14. Stav, nouze dle § 2 g) 
tr. z. spočív~ v donucení, 
psychickém (vis compulsiva), 
nabylo-li intensity a po'Vahy 
t. zv. nezbytí, obětovati , v 
kolIisi dv.oU právně respek
t?vat,e'lných zájmů některý z 
I11ch na záchranu druhého, (čs. 
sb. 176/20); donucení, jemuž 
vůbec nelze .odolati, neb je
muž alespoň člověk průměr
né síly dle okoln.ostí v době 
činu , odolati nemůže (čs. sb. 
181/20; 456/21). Poměr k 
pouhé polehčující úk.olnosti 
dle § 46 f), § 264 f) ' tr. rz,. 
viz § 46 tl'. z., R. 3. 

15. Statek, jenž má býti 
obětován, musí býti ceny ne
poměrně nižší (úř. sb. 90/21; 
čs. sb. 490/21; v. sb. 3583/9; 

4386/~6\ alesP.oň ne vyšší než 
ten, Jenz má býti zachráněn ev. sb. 3952/12). ' 
, 16. Usmrcení dě t.í matkou 
,a,?'Y z::chráněny byly; před 
bIC~OU (es. sb. 176/20), krádež 
spachaná, z nouze (čs. sb. 
181/20; v. sb. 450 /18), nejsou 
bezrtrestny dle § 2 g) tr. z . 

17. iTohoto:" důvodu bez
trestnosti nemůže se d.ovolá
vati, kd.o se dostal vlastní 
vinou do tvrzeného stavu 
nouze (čs. sb. 290/20' křivé 
svědectví, aby ušel 'svědek 
nlebezpečí, býti stíháDi \pro 
trestný čin, jím s'p'áchaný: v. 
sb. 288/80; 957/86). 

18. Viz též § 144, R. 3., 4. 
19., (Nutná .obrana.) 

Nutne obrany proti útóku na 
čest zák.on neuznává (v. sb. 
2515/0). 

2.0. Vyloučena jest nutná 
obrana, byl-li útok již ukon
čen (čs. sb. 210//20; v. sb. 
1032/87). ' 

21. N espravedlivosti útoku 
zás:;-dně nevylučuje, že vy
volan byl na,padeným (v. sb. 
1055/87). Překrúčení mezí 
nutné .obrany napadeným 
múže .oprávniti i útočníka k 
nutné ohraně (v. sb. 967/86). , 

22. P.ojem rva,čky nese se
bou, že v jedn.otlivých, mnoh
dy zcela krátkých úsecích 
časových ten který účastník 
púdniká proti jinému útúk 
aby v z-ápětí sám zatIače~ 
byl do .obrany proti útúku 
jiného; tím neocitl se ještě 
v~ stavu, .ospravedlňujícím u 
ne ho nutnúU ůbrl;\nu (úř. sb. 
63, čs. sb. 2'10/20); zásadně 
není vša.k nutná obra.na ani 

Trestní zákon, § , 3., 4. 17 

během rvačky vyloučena (v. 
sb. 3106/5). 

23. Nevylučuje zás,adně 
nutnúu obranu, dal-li napa
dený obraně předno st před 
útěkem; vyloučena jest však 
tehda, bylo-li mu možnú 
sn3Jdno a bez nebezpečí unik
nůuti (v. sb. 212/79). 

24. I prúti neodůvúdněné
mu .ohrožení tělesné integri
ty úředním ú,rgánem jest nut
ná obrana příp!Ustna (v. sb. 
3984/12). 

25. Byly-li meze nutné .0-

bran,y překr.očeny z jiného 
důvodu než z poděšení, 
strachu ' neQ.o' leknutí, ku př. 
z hněvu, nemá předpis § 2 
g) tl'. z. místa Gv. sb. 1032/87; 
1124/88). 

26. Beztrestnost nasMvá i 
v případech, kde sice úQjek
tivně nebylo podmínek spra
vedlivé nutné obrany, pacha
tel však z půděšení, strachu 
nebo , z leknutí . předpúkládal,. 
že podmínky !ty ' zde jsou 
(putativni n . .obrana) (čs. sb. ' 
155/20). . 

§ 3. 

Čím důvodně omlouvati se nelze. 

Neznalostí zákona tohoto o zločinech nikdo o
mlouvati se nemůže. 

Viol § 233. a 238.; srův.. l ,§ 2 . .ob., Z" ů. , 
R. 1. Zásada zde vyslove- . úhoru práva (ku př: pri"'ia, . 

ná platí též pro všechn,y zá- civilníhú) s,padá pod ·§ 2 e) 
kony tent.o trestní zákon do- : tr. z. (úř. sb. 2, ' čs. ,sb. 2/19; 
plňující (v. sb. 2246/98; viz v. sb. 2369/99; neznalúst 
též úř. sb. 70/20). zvykúvéhú práva, bránícíh.o ., 

2. Neznalost nebo mylné ' úkup.ování škodné zV'ěře . v 
pojímání předpisů z jiného cizím revíru: čs. sb. 313l20)~ ' 

§ 4. 

Zločin 'pochází ze 'Zlomyslnosti pachatelovy; ni
koliv z povahy toho., na! němž se spáchá. Zločin , 
tudíž spáchati lze i na 'provinilcích;il1a pe-zesmy
s}nj'Tch, na dětech, na 'spící-ch a též im takqvý,ch 080.

bá'ch, které samy škody si přejí nebo k :ní svolují. 
R. 1. Z předpisů půslední podstaty skutkúvé (krádež, 

věty vyjm.outi sluší delikty, zpronevěra, ' podvod) (v. sb. 
kde chybící přivolení jest zá- 4194/14). 
konnou podmínkou trestné 
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18 Trestní zákODJ, § 5. 

§ 5. 

O spolu'vinnících a účastnících zločinů. 

oN etoliko 'pachatel sám dopouští se zločinu, nýbrž . 
i každý, kid:o rozkazem, ra:d!ou, pou čyifiím , pochva
lou zlý Iskutek iIlastrojil, :k němu úmyslně pří-činu 
dal, k vykonáni jeho úmyslným opatřením pro
středkův, ,odvrácením 'překážek, a'nebo jakýmkoliv 
z'pllsobem nadržoval, pomáhal, k bezpečnému vyko
námí jeho přislpěl; i kdož :se jen napřed s ;pachate
lem -o 'pomoc, kteréž mu po vJlkonanémskutku -po
skytnouti má, nebo o' podi! v. . zisku a užitku sroz-
uměl. 

Okolnosti omluvné, rpro Ině'ž 'zlUČi'll něJaký vzhle-
dem k 'pachateli ne-bG některému 'ze 'spoluviiJ1níkú 
nebo rú:ča'stJnÍků toDko pro jehoos'obní 'Poměry t rest
'ným býti Ipřestává, nemají 'se V'z'tahovati 'll'aoS'tatmí 
,S!polurvi'nniky 'a účastníky. 

Viz § 239. 

R. 1. (P ach a tel s t v i 
a B pol u .p ach a tel s tvL) 
Pachatelem je, kdo způso
bem z.akládajícím vinu a od
povědnost přivodí objektivní 
skutkovou povahu zločinu, 
byť i skrze jiného, jenž, ne
chtěv sám činu z vlastního 
rozhodnutí nebo celému jeho 
objektivnímu dosahu, nemůže 
zaň činěn býti odpovědným 
jako pachatel (ne'přímé pa
chatelství) (úř. sb. 130, čs. 
sb. 446/21; v. sb. 1379/90). 

2. Spolupachatelem je, kdo 
spolučinným jest p~i prove
dení tre·stného činu u vědo
mém s'polupůsobení s' jii.ným a 
ve . stejném zlém úmyslu (v. 
sb. 11104/87; viz též čs. sb. 
441/21); předchozí zvlá,štní 
úmluvy netřeba (nahodilé 

spolupachatelství (úř. sP. 
156/21; v. sb. 2201/98; 
2343/99; Kr I 800/21). 

3. Spolupachatelé- odpoví
dají jeden každý netoliko za 
činnost vl:lJstní, nýbrž za celý 
výsledek vědomě společného 
jednání (v. sb. 2201/98; 
3903/11; Kr II 409/21). 

4. Tak zv. »nutné úča.sten
ství« při spáchání trestného 
činu jest tenkráte trestným, 

. když zákon trestnost buď 
p,římo nebo nepřímo nevylu
čuje; u osoby třetí posuzo
vati jest odpovědnost dle' § 
5 tr. Zl. (v. sb. 4308/16). 

5. (S P' o I u v i na.) M:ožna 
jest i p·ři deliktech kulpos
nich (v. sb. 67/75; 256/80). 

6. Trestnost s,poluvinníka 
závísí na tom, je-li u hlav-

Trestní zákon, § '6. 19 

~ího :pachatele zjištěna o b
Jek t 1 V nf skutková pod
stata trestného činu (úř sb 
130/21). . . 

7. Beztresltnou nestane se 
sl!0l~vina již tím, že spolu
Vllllllk. změnu svého rozhod
nutí] ~yť ! v ča.s, pachateli 
ozna.~l; treba, aby krom to
ho ČlilllOSt svou na podporu 
pachate10vu zbavil účinnosti 
(v. sb. 2846/3; při komplotu: 
v. sb. 2096/97). 

8. (N á vod.) N etřeha by 
každý jednotlivý z ná;odu 
provedený skutek vyvolán 
byl sJlecielním vybídnutím 
pachatele ; stačí všeobe,cné 
vyhídnutí k trestné činnosti 
určitého ' druhu (v. sb. 2661/1). 

9. Návodcem jest i ten kdo 
ku spáchání trestného' činu 
již rozhodnutého posiluje v 
Jeho rozhodnutí ,zločinném 
(v. sb. 2158/98). . 
)0. Překročí-li pacha,tel 

:príkaz, odpovídá návodce 
Jen, pokud sáhá vlastní jeho 
zlý úmysl (v. sb. 3654/9). . 

11. (P o moc, ú č a s t e n
s tví.) P.omocníku neb účast
~íku přičítati lze trestný čin 
Jen potud, pokud znali okol
nosti po stránce trestní roz
hodující (v. sb. 2733 /2; 135/76; 
Kr II · 598/21); jinak (co do 
okolností vedlej'ších) posta,čí . 
t. zv. neurčitý zlý úmysl (čs. 
sb. 473/21). 

12. Trestnost pomoci vy-

žaduje, by trestný čin pa
chate1ův :dospěl alespoň k ' 
trestnému pokusu (v. sb. 
2617/1); trestná pomoc je 
možná až do úplného do
~g)~čení zločinu (v. sb. 232/ 

13. !restnosti pomoci není 
na zav':~du, že pro,středků 
pomoclllkem za souhlasu 
pa.chatelova zjednaných při 
p~?vedení skutku nebylo po
uZltO (v. sb. 279/80). 

14. Pouhá všeobecná; ú
mluva, že někdo převezme 
o.d pachatelů předměty, jež 

. tito . ukra.curou, nestačí pro 
skutkovou podstatu účasten
ství na krád'eži dle § 5 tr. 
Z., pokud nenesla se k ur-

. čitým krádežím (v. sb. 4355/ 
16). 

15 . . Viz též případné po
známky při jednotlivých de
liktech. 

16. ';(0 d SI t. 2.) K okol
llostem omluveným dle to
hoto· odstavce čítati jest i 
okolposti,z.lý úmysl pacha
telův dle' § 2 tr. z. vylu
čuj-ci (v. sb. 3991/12; 4134/ 
14; 4261/15). 

17. Osobní poměry pacha
telovy, mající pro něho 
v zápětí zvláštní (těžší) zá
kODD'ou kvalifikaci trestné
ho činu (ku př. § 153 tr . 
z.), jdou i na vrub spoluvin
níků neb účastníků . ač-li 
jim byly známy (v. sb: 24/74). 

§ 6. 

Pomoc po spácháni zločinu. 

Kd'O dříve s: ,ne s r'?zl~měv teprve po spáchaném 
zloči'nu pachatelI pomaha a ho p'odporuje; neb ze 
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20 Trestní zákon" § 7., 8. 

z}očinu, o němŽ 'zvědel, zisk á užitek ,béřé,nedo'Pou
<ští se Isice téhož 'zloči'l1u, ale 'ovšem d'opouští 'se zlo
·činu zvláštního, jak dále v zákonníku tomto ustano
veno hude. 

Viz § 239, §§ 185, 196, 464 214 217, 220. a §§ 1, 2, 3. 
a 4, zák. z 22. května 1919~ sb. 'z. a ~. č. 269. o padělání pe
něz (viz hl. XI. a XII. dol'e). 

I § 7. 
Zvláštní ustamvení O přičítání při zločinech tisko

pisy spáchaných. 
Byl-li spáchán zl'Oči'l1 'Obsahem tiskopisu, jsou 

vinni tým'žzl'Účinem spisovatel, překladatel, vyda
vatel, nakladatel, neh obstaravatel prodeje, knih
kupec, :tiskař, 'při tiskovisech periodických i , odpo
vědný redaktor, j,akož vůbec všechny 'Osoby, jež při 
tilsku 'nebo při rozšiřování trestného tiskopisu spolu
působily, ' ač lze-li vztahovati na ně obecná ustano
vení §§ 1., 5., 6., 8., 9., 10., a 11. 

Viz § 239. a, §§ 28-40. zák. o' tisku, příloha 50. 

§ 8. 

O pGkusu zločinném. 
Ke zločinu není Ipotřebí, aby čin skutečně byL 

dokonán. Již sám 'pokus zlého skutku jest zločinem, 
jakmile zl,omyslník předsevzal nějaký čin, který ke 
skutečnému vykonání Vlede- k dokonání zločinu však ' 
jen pro nemohoucn'Úst) pr,~překážku odjinud v . to 
'přišlou neho náhodou ned'ošlo. 

,Proto užito býti má ve všechpřípade'ch, kde 
zák'onzvláJštních výjimek nenařizuje, všelikých usta
n'Úvení 'Pro zloči'ny vŮibec d'aných i ma pokusy úočin
né, a trestati jestpoku'S zlého skutku za p'oužití § 
47. lit. a) týmž trestem, jenž uložen na zločin do
konaný. 

Viz § 239. 

Trestní zákon, § 8. 21 

R. 1. Ustan?vení § 8. tr. 
z. o pokusu Jest rázu vše
obecného a Irui tudiž dle 
pl:;.tného v. trestního zákona 
~s~.o pn ka,ždém zločinu 
ac-ll není výjimečně dl~ 
skutkoyé podstaty dotyčné
h? d€liktu pojmově nemo,ž
~rm (čs. sb. 139/20; viz též 
ur. sb. 70/20.). 

2. Pojmově vyloučen jest 
pokus pouze u deliktů čistě 
omiSivních, kulposních dále 
u těch, jež lze spáchati 
p ? u z e úmyslem nepří
~ym .~ u těch, kde zákon 
~am JIŽ prohlašuje pouhé 
Jednání přípravné nebo po
kus za delikt dokonaný (§§ 
5~, 105, 147 tr. z.; § 6 
zak. o třaskavinách) (úř. 
sh. 45/201; viz též čs. sb. 
139/20; v. sb. 1961/96' 
3759/10). ' 

3. Rozdíl mezi IPokusem 
a ~ouhým. přípravným jed
námm tkVI mkoli v tom 
jak dalece se činnost při~ 

. blížila k trestnému cíli 
nýbrž, jedině v tom zdali 
'Z.Iý úmysl, přes to, ž~ trest
ného cíle nebylo dosaženo 
nalezl v činnosti zřetelnéh~ 
vyjádření (úř. sb. 126, čs . 
sb. 450/21; úř. sb. 159/21; v. 
sb. 1104/87; 3138/5); netřeba 
však, by z~ý úmysl čelící k 
určitén1U zločinu byl dotyč
nými zevnějšími' počiny ne
omylně projeven, netřeba 
též, aby jednání vylučova
lo k a ž d Ý odchylný vý_ 
klad (čs. sb. 500/21; v. sb 
2538/1). . 

4. Trestný pokus možno 
,shledati již i v pouhém 

opatření si prostředků, jsou
li tyto takového rázu, že 
nelze jich použíti jinak než 
ku provedení zamýšl~ného 
zločinu (v. sb. 588/83' 1122/ 
88). ' . 

5. Beztrestným jest po
k~s, bylo-li použito pro
stredků k dosažení cíle na
prosto a be'zvýjimečně (in 
abstracto) nezpůs,obilých . 
pouze kor:Iuétní nezpůsobi~ 
lost prostredku nevylučuje 
trestnost (čs. sb. 178/20' 
396/21; v. sb. 548/83: 
960/86). ' 

6 .. ~o~us kvalitativně způ
SObIlymI, leč . kvantitativně 
~epo'stačitelnýi:ni prostředky 
Jest trestný (v. sb. 2335/89). 

7. ~ezpůsobilým jest po_ 
kus I t~hdy, nebylo-li tu 
vůbec predmětu, proti ně
muž trestné jednání čelilo 
neb byl-li předmět ten na~ 
prosto nezpůsobilý (čs. sb. 
221/20; v. sb. 2981/4; viz § 
144 tl'. z., R. 1., 2.) . 

8. Beztrestným Je pacha
~~l, jestliže od pokusu o své 
uJmě upustil (v. sb. 201/79) 
neb . výsledek, jehož záko~ 
~ do'vršení 'zločinu vyžadu
Je, z vlastní vůle zmařil (v. 
sb. 3330/7). 

. J. Okolnost, že překážka, 
Jev~ vpachatele k upuštění 
p.'l'lme}a, nebyla nepřekona
telno~ (v:. sb. ~104/87; 3805/ 
11), ze pn upustění i vlast
ní vůle pachatelova spolu
p~s~obila (v. sb. 865/85), ne
čIm sama o sobě upuštění 

. od pokusu ještě dobrovol
ným. 
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10. Beztrestnost pach~te
lova pro dobrovolné upust~
ní od pokusU nevylučuje 
jeho potrestání P?tud, p.?: 
kud skutek, tak . Jak byl JIZ 
vykonán, opodst,atň.uje jiný 
dolwnaný trestny čm (pokus 
kvalifikovaný) (čs. sb. 163/ 
20; v. sb. 814/85; 3956/12). 

11. Dobrovolné upuštění 
od pokusu pachatelem , n~
má samo, sebou v zápětl tež 
beztre'stnost spolupachatelo-

vu, neb návodcovu či po
mocníkovu (v. sb. 921/86). 

12., Jednotlivé, za účelem 
uskutečnění téhož zločinné
ho úmyslu bezúspěšně pod
niknuté útoky nelze pŤÍčíta
ti pachateli zvláště ještě ja
ko trestný pokus, jestliže 
se mu konečně podařilo, zlo
čin dokonati (v. sb. 3455/8). 

. 13. Viz též případné po
známky R. při jedooHivých 
deliktech. 

§ 9. 

Kd,o něk'oho k zločinu nějakému vyzývá, po
vzbuzuje ,neho svésti hledí, do'pouští se, bylo-li 'Pů
sobení jeho bez výsledtku,p'okusu :sváJdění ke 'Zlo'či
nu onomu, a má 'o:ds'ouzenbýti k tomu trestu, který 
by se na pokus toho zločinu uložiti měl. 

Viz § 239. a 305. 

R. 1. Skutková podstata 
dle § 9 tr. z. vyžaduje (na 
rozdíl od § 305 tr. z.), aby 
jedna neb více určitých 
os,ob vyzývány byly k ur
čitému, konkretnímu činu 
trestnému (čs. sb. 173/20; v. 
sb. 3179/6; 4274/15; viz též 
úř. sb. 166/21). 

2. Netřeba, by návodce 
označil tomu, jejž navádí k 
zločinu, též prostředky, ji
miž výsledku má býti dosa
ženo (v. sb. 1096/87). 

3. Vyloučena jest vša~ 
skutková podstata, byla~h 
konkretní činnost, k níž by
lo naváděno, naprosto· ne
způsobilou k dosažení trest
ného výsle~ku (v. sb. 2700/1) . . 

4. S hlediska § 9 tl'. Z. 

je lhostejno, zůstalo-li svá
dění osoby třetí bez úspě
chu proto, že jí dopis ne
došel, nebo že se' nedala 
svésti (v. sb. 4163/14). 

5. Předpis § 9 tl'. z. má 
místo i tehda" když navá
děný dál se k zločinu sku
tečně svésti, pak ale od po
kusu z vlastní vůle upustH 
(v. sb. 968/86). 

6. N eCLokonané svádění 
ku: pomoci jest i tehda 
trestné, když trestný čin, k 
němuž pomoc měla býti po
skytnuta, nehyl vůbec ani 
podniknut (v. sb. . 1122/88). 

7. Pod § 9 tl'. z. spadá i 
pokus, upevňovati osobu k 
vykonání zlQčinu již . roz-

T'restni zákon, § 10.-12. 23 

~odnutoil, v jejím ro~hodnu
tl (v. sb. 4031/13). 

8. ~ edokonané svádění k' 
spoluvmě na zločinu tresce 
'sle dl~v téže trestní saJzby, 
pod lllZ spadá spoluvina na 

pokusu dotyčného ~ločinu 
(v. sb. 1166/88). 

9. Beztr~stnost pro dobro· 
volné \upu'štění . od, pokusu . 
svádění (§ 9 tl'. z.) není vy. 
loučena (v. sb. 3641/9). 

§lO. 

v, ~ři 'Z10čÍ11ech, jichž 'se kdo dopW3tí tiskopisy, 
p'ocma trestnost 'činu pro Slpisovatele, překladatele, 
vydav~atele, redaktora a nakladatele (§ 7.) tou do
bou, kdy dílo, jež se má zmnohonásobit, se do tisku 
odevz~a; pro ostatní' vinníky však počátkem jich 
s po I up us'o benÍ. . 

Viz § 239. 

R. 1. Pokusem jest dá-li 
pachatel, maje vše připra
veno k dalšímu tisku pro
zatím zhotoviti jen k~rtáčo-

vý otisk a tento předloží 
úřadu jako povinný výtisk 
(čs. sb. 94/19; v. sb. 4223/ 
15). 

§ 11. 

Pro myšlenky ne-bo, pro vnitřní zamýšlení 
p~~ud žádný :vnější zlý čin p,ředse'vzat nebyl, aneb~ 
neceho, . opomInuto nebyl{)~ co zákony předpisují, 
nelze mkoho odpo,vědným činiti. 

Viz § 239. 

Hla vad r u h á. 

O trestání zločinů vůbec. 

§ 12. 

Hla vni druh~ trest.ů. 

Trelstem zlo'činů je~s_t 'smrt zločincova ITe'ba 'při
d.ržení,.ho v ' žal:\ři. 
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(1) Viz. o trestech za přečiny 'a přestupky § 24~; v 

(2) Zákon z 1'5. dub~a 19P1, sb., z. a n. 284, )1r:tZ ~'~a
noví 'se poměr trestů v uzem1 různeho práva, otIsten Jelst 
v příloze 7. . 

_ . (8)' Spáchal-li zločinec, odsouzený k doživotnímu žaláři, 
zločin) , na který není vypsán tre'st smrti,. trestá s·e podle 
min. nař. Z'e' 7. dubm 1860, ř. z. Č. 89, zostřením podle 
§§ 19.-24. 

§ 13. 

Způsob trestu smrti. 

Trest smrti vykonává se 'provaze-m. 
Viz §§ 403, 404, 436. a ' 445. tr. ř., § 12. patentu 

o moru z 21. května 1805, sb. ,zák. just. č. 731, a § 22. 
voj. tr. z. 

§ 14. 

Stupně . trestu žaláře: a) dle tuhosti. 

Trest žaláře dělí se podle rozdílné tuhosti na 
d v:a stupně. První stupeň označuje se slovem. »ž a
I á ř«. bez přídavku, druhý slovy »t ě Ž ký ž a I á ř « . 

Viz §§ 405. a 406. tr. ř.; o výkonu trestu na svobodě 
v samovazbě podle zákona z 1. dubna 1872, ř. z. Č. 43, 
~z při!. 2. 

§ 15. 

První stupeň. 

Při prvním stupni žaláře chová se trestanec bez 
želez, avšruk úzce a strav'ován tak, jak to ~Hp'ouští 
zařízení trestnic pro takové zločince určených ~o
dle předpisů ' již o tom vydaných, nebo které jl8ště 
vydá1ny bud·ou. 

Nedovoluje se mu scházeti ses nikým, není-li 
přítouen doz'orce vě,zňů ;ani rozmluva v jazyce tomu-
to nesrozumitelném. ' . . , 

.' .~ , b6Iháci ' řády s,o.udních trestnic vydány výnosem min. 
~ťr. 1ř 28. . l~v~ra 1906, Č. 5468/6. O nakládání s politickými 

\ :,;:~ ':. 

Trestní zákon, § 16.-17. ·25 

t~estanci viz nejvyšší výnOI8 z 28. října 1849 a z 3. pro
SInce 1864, i min. nař. z 24. června 1867. Č. 4459. a ' 29. 
ptrosince 1867, č. 2205. (srov. Leitmaier: Oesterreichische 
Gefangniskunde 1890, str. 604. n.). 

§ 16. 

Druhý stupeň. 

v ~-ds-ouzeifie'c k trestu ~a:láře druhého stupně při
drzuJe se (železy na nohou). Rozmluva ·s lidmi, již 
nemají přímo s jeho vězněním co činiti, povoluje se 
mu t'oliko vpřípa-dech zvláštnrc-ha důležitý,ch. 

., Ust~novení, že zločinci, odsouzení k tě'žkému žaláři, 
maJ1 hýb na nohou spoutáni železy, bylo zrušeno § 3. zák. 
z ,15. l~stopadu }867, ř. z. č. 131, jenž soudům ukládá, aby 
mlsto zelez UlOZlly některé nebo některá ze zostření .§ 19. 
až 24, při!. 1. . 

§ 17. 

Stupně trestu žaláře: b) dle trvání. 

K tr8'3tu žaláře odsuzuje se úočinec Ibuď na celý 
'Život nebo na určitý čas. Nejkratší trvání dočasné
ho žaláře jest 'ZPl;avidla (§§ 54. a 55. tr. z.) š e s t 

. II ě:s í c ů, nejdelší d v a c e t let. Doba trestu -a vše
liké jiné právní účinky trestního r,oz'sudku po'čínají, 
pokud v poz'Sudku jinak určeno není, od té chvíle 
kdy vJ1hlášen ,byl rozsudek, proti němuž není žádné~ 
ho dalšího rprávního 'p ·ro,středku. 

Poněvadž rozdílnost ok'olností, které zločin 'zvět-
. šují neho 'zmenšují, -toho nedopouští, 'aby se v zá
koně 'samém na jeden každý případ míra, trestu urči
tě ustanovila; určuje se v následujících hlavách pH 
každém 'zločinu jen meze času nejkratšího a nej-

, delšího, v nichž zpravidla trvání trestu podle veli
kosti 'Úočinu vyměřiti se má. 

Viz § 397. tr. ř. O podmínečném odkladu výkonu tre
stu viz zákon o podmíněném odsouzení · ze 17. října 1919, 
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sb. z. a fi. č. 562, příl. 3, o zap~čte'Ilí vazby vy~etřovací do 
tre,stu viz § 55. a) a §. 4DO. tr. r.; o odkladu vykonl! trestu 
a o přerušení trest~ VIZ §§ 4()!Q, 401a) a 401b) ~r. r. vpodle 
znění opravenéh? zakonem z ~~., července 1913, f. z. c. 143. 
Srov. i výn"os mm. spr. z 2. zafl 1912, Č. 25.601. 

§ 18. 

S trestem žaláře sp()juje se přiměřená práce. 

S trestem žaláře vždy spojeno bývá přidržovár 
ní k rpráci. Ka'ždý rt-restanec musí tedy konati tu !prá,ci, 
kterou 'zaří-zení t"restni'ce s sebou přináší. . 

U'přidělovánÍ těchto prací hleděti Ise mác:o mož
ná na stupeň trestu žaláře, na d'osa-vadní z'působ za
městnání 'a , na vzdělá'ní trest'anců. 

-Viz § 8. zák. o' trestruch pracovních oddílech z 18. 
března 1921, sb. z. a ])I. č. 129, plříl. 6. 

§ 19. 

Zostření žaláře. 

Trest žaláře zostřiti 'se může mimo to: 
a) 'Postem; 
b) vykázáním tv:..dého lože; 
c) přidržením v s3imovaz:bě; 
id) uzavřením :0 sam'otě v temné komůrce; 
e) [kárání'm holí nebo met}ou]; 
f) vypovězením ze země po vystálém trestu. 

Zostření 'e) (kárání holí nebo metlou) odstra.něno § 1. 
a 2'. zák. z 15. listopadu 1867, ř . z. Č. 131, příl. 1. 

§ 20. 

Posty. 

První a druhý Istupeň 'žaláře může 'p'ostem 
'zo'střen ,býti ev ten 'z'půsoh, 'že se 'ŤJrelsrtanec něk,teré 
'dny drží jen o vodě, a {·)hlepě. , 110 však díti 'se nemá 
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vícekrát, než třikrát v týdnu 'a, jen ve dnech ne ne:.: 
rpřetržitě po 'sobě jdoucích. 

§ 21. 

Tvrdé lože. 

Zostření vJl1kázáním tvrdého lože záleží v ,tom, 
'že se obmezí trestanec na pouhé desky, 'což díti se 
smí jen ve dnech ne nepřetržitě za sebou jdoucích a 
'ne ,častěji 'než třikrát v týdnu. 

§ 22. 

SamoiVazba. 

Držení v 'samovazbě nesmí nepřetržitě trvati 
déle jed'noho měsíce, a lze ho p-otom 'zase užíti teprve 
za měsíc. Ostatně má k trestanci po 'Č3iS s3nnovazby 
alesp'oň dvakrát 'z'a den také docházeti někteTá 
z 'osob dohlédajicích v trestnici,a má se mu dáti rpři
měřeHé zaměstnání. 

Viz však. o výkonu trestu ' na svoboldě v samovazbě 
zákon z 1. dubna 1872, ř. z. č. 43, příl. 2. 

§ 23. 

Uzavření o samotě v temné komůrce. 

Uzavření 'O sam'otě v tem'nék<omůrce nesmí ne
přetržitě trvati déle než tři dny,pot'om může Ise op'~
kOV1ati te:prve až po přestávce týdenní 'a smí 'celkem 
trvati nejvýše třicet dní v roce. 

[§ 24',J 

Jednal o výkonu zostření trestu káráním holí ' nebo 
metlami, a byl zrušen zákonem z 15. HstolPadu 1867, ř. z. 
Č. W1, pří.I. 1. 

I 
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Vypověze·ni mohou býti ze j ' mě jenom ti zlo
činc!, k~eří jsou ci~ozemci,v a nylsí se Ip '~ každé vY,
povezenl v:ztahov'atI na veske e [korunul] země [Cl
sařství ra;kouského] fl P b 1 i k y č e IS k'O S 1 '0-

ve'll s k é. 
Viz §§ 240 f) a h) a 9, 323,' 324; § 407. tr. ř. 

§ 26. 

Zákonné účinky každého odsouzeni pro zločin. 

S každým 'Ods'Ůuzením 'pro ·z!.očin jsou Imocí zá- f 

kona spojeny tyto účinky: 
a) .odnětí všech 1;.ádů tuzemských i cizo'zem

:Slký'ch, 'če,stných ,odzn~ků ,cirvilních i vojenských; 
Přípustnost přijímati řády Ů\IDezena. ,zákonem zlO. 

prosince 1918, sb. z. a n. Č. 61. a z 10. dubna 1920, sb. z. 
a n. č. 243, pHl. 12. 

,b) Iztráta Vlšech veřejných ,ti,tulů i aka!demickýoh 
's,tupňů 'a !hodno'stí a odnětí práva jioh 'Znovu nebo , . d 
zase na:býti bez Ipovolení [cisařorva ] IP f e 's l' e n t a 
r e 'P 'li bl i k y; 

(1) O přípustno'sti ,titulů viz zákon! zlO. ,pro,sin;ce. ~~18, 
sb. z. a n. Č. 61, příl. 12a) a § 106, odst. 3. ustavnl hs'umy; 

(2) Právo promíjeti nebo zmírňovati tresty a' prá.vm 
následky odsou,zení trestními ,soludy přísluší podle § 103. 
ústavní listiny presid.entu republiky. (Vi~ po zn'. 1. k § '226.) 

'c) [-J ; 
Vyloučení z odpovědné redakce periodického tisko

pisu IZTušeno § 12. tisk. zák., přU. 50a. 

Id) 'z'tráta všelikěho úřadu veřejného nebo 
všeliké 'sluzlby veřejlné, 'zahrnujíc rv to i úřad 1l'čitel
'ský a nezpŮ'sobilo'st, dosáhnouti jich 'Znovu nebo :zaSEl 
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bez v1s1ovného 'po'Volení [cís'ařova] 'p rr e s i d e 11 t a 
r e p u rb 1 i k y; 

(1) Viz, pokud jde 00 státní zaměstnance, § 2. odst. 3. 
a § 156. služební pragmatiky IZ' 25. ledna 1914, ř. z. , Č. 15. Dále, 
po,kud jde o soudce, §§ 19, 20, 21, 52. a 71. zák. o organisaci 
soudní z 27. listopadu 1896, ř. z. Č. 217, a ,zákon z 21. května 
1868, ř. z. Č. 46; pokud jde o vysokoškolské učitele, zákon 
z 13. února 1919, ř. z. Č. 79. a vládní nařízení z 12. ledna 1920, 
ř. z. Č. 35; pokud jde o četníky, zá'kon z 14. dubna 1920, 
sb. 'z. 'a n. Č. 2'99, § 22, o'dst. 5.; pokud jde 'Ů' učitele, zá
kon z 10. dubna 1919, sb. 'z. a n. Č. 205, § 1" odst. 2.;. po- , 
kud jde o zřízence obecní a okre,sní, zákon ze 17. prosmce 
1919, sb. z. a n. z r. 1920, Č. 16. a 17. .. 

(2) Legionář ztrácí nárok na vyhr3!zená místa a před 
nostní právo při ohsazo'vání míst podle § 15b) zákona z 24. 
čeryence 1919, sb. z. a n. Č. 462. »když byl odsouz~n ~ 
s ó-d'souzením mo-cí zákona jest spojena ztráta způsobIlostI 
k dosažení úřadů státních a veřejných.« 

e) p,ři duchovních sesazení s prebendy a nezpů- . 
sobilost, nabýti kdy takové zase bez výslorvného ' 
povolení [ císařova] p r e s i den tar e p II b 1 i k y; 

Viz § 8. ,zákona ze 7. května 1874, ř. z. Č. 50, a § 12. 
zákona z 20. kvě~na 1874, ř. z. Č. 68. 

f) 'ztrát'a ~'Pů:s,olbilosti k 'soudcoV's,tví, advokacii ' 
a notářství, veřejnýoh jed'll"a'tel'stvía všelikého zta

Istupovální ' lpřed veřejnými úřady; 

' Viz § 2a) a 3g) záJkona z 31. ledoo 1922, sb. z. ' a n. Č. 
40, kterým se mění la doplňují Il!ěkterá UlstanoVle'ní o , advo
kátech; § 6. notářského řádu z 25. července- 1871, ř. 11:. Č. , 
75; čl. 84. zákona ze 4. dubna 1875, ř. z. Č. 68, a § 43 . . 
zákona z 11. ledna 189'7, ř.z. Č. 30. 

g) odnětí všelikých Ipensí, Ipodle 'předpi'Sů o .. pen
sích d'ávaných, provisí, příspěvků vychovacích a 
jiných příjmů, jakož i , všech 'platů !z milosti. 

Mim'O to 'zústávají v platnosti ta 'UstaJllovenÍ 
předpis'Ů 'obča!llskýC!h, politi,crkých 'a 'církevních, jeŽ 
sp'ojujís 'OdlSouzenfm pro 'zla.čin nějaký ještě jiné , 
šk'odlivé následky. 
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Taková ustanovení týkají se: 
1. P.rá V1a občanskéhol: 
§ 29. o. z. o. o neschopnosti CIzmce nabýti českoslo: 

venskéhostátníh,o občanství; § 56. o. z. o. o neplatnostl 
přivolení k man1žellství daného osobou um,sernou podle § 96. 
tl'. Z.; § 68. 00. z. o. o překážce manželství, ~počívající 
v úkladech 00 život manžela; § 109. o. :Z'. o. duvod roz
vodu; § 13. odst. a~, b), d), e) zákonya z ~2. května 1919, 
sb. z. a n. č. 320, duvod rozluky manzelske; § 176. o. z. o. 
o pozbytí moci otcovské; § 1?1, 25j, 281. ,o.;, z. o., a §, 5.; 
zákona z 15. listo/piadu 1867, 1'.. z. c. 131, príl. 1. o ztrate . 

. poručnictví a opatrovnictví; §§ 540, 543, 592, 768, 769, : 
770. a 782. o.z. o. o .omezeních, dotýkajidch. ~e prá~a, dě-' 
dického; § 1210. o. z. o. o možnosti VylOUČIti spolecmka; 

II. prá va procesního : 
§ 170 odst 2. a 3. tl'. ř., a § 336. c. ř. s. o nezpůso

bilost.i k přísežnému' výslechu svědeckému; § 102. tr. ř. 
o nezpůsobi1os,ti k přibrání za s·oudního, svědka; 3} 120. tr. 
ř. o nezpůs,obilosti 'k přibrání za zna~0e; § 372. c. r. S. o ne-
Zpl1s0ibilo/sti k přÍlsežnému vý,sleclhu Jako strana; . 

III. práva volebního: 
§ 3. zákona z 19. pr.osince 1919, sb. z. a: n. ,č. 663. o 

vyloučení ze zápisu do stálých seznamů v~lIčskych; § y 3; 
Č. 4. zálkona oz 31. ledlI1a 1919, sb. z. a n. c. 75, ve znen~ 
zákona z 18. března 1920, sb. z. a n. Č. 163, Ů' vylouč·em 
z práva voliti do, 'Ůbce (viz příl. l '8a). 

R. 1. Pohnutky púlitické 
nejs,ou všeobecně pohnutka
mi nízkými a nečestnými 
(úř. sb. 98/21; čs. sb. 423/ 
21; čs. sb. 479'/21). Za ta
kové mohly by .pokládány 

býti jen tehdy, kdyby pa
chatei veden byl při spá
chání činu pohnutkou zišt
nou, k docíleni hinotného 
prosuěchu směřující (úř. sb. 
122/21). 

Od práva voliti do obcí závisí zvláště: pocUe. ~ 2. 
zá'kona z 29. února 1920, sb. ' z. a n. Č. 123, právo volItI do 
poslanecké sněmovny; podle § 2. zákona ·z· 29. února 1920, 
sb. z. a n. č. 124, práv,o voliti do ' senátu; podle § 2 .. z~ko
na ze 14. dubna 1920, sb. z. a n. Č. 330, právo volItI do 
župního zastupitelstva., a podle, § 40., téhož z~k~na do· okres
ních výbo-rů; podle § 3, odst. 2. za~.ona pnd~lo:réh?, ~ 30. 
ledna 1920, sb. z, . a n. Č. ~1, způsoib-Il~ 'st obdrzetI pndel ze 
zabrané pt"tdy; podle § 2. zakona z 29. unora 1920, sb. z. a n. 
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Č. 125, volitelnost ,za přísedícího volebního Boudu; podle § 6. 
zákona z 25. února 19020, s,b. z. a n. Č. 143, volitelnost do 
podnikových rad při hornictví; podle ' § 6. 3J 18. zákona z 25. 
února 1920 sb. z. a n. Č. 144. volitelnlOJSt do zá'Vodních a I'f.)

virních rad při homictví; podle § 6. a 20. zákona Z· 9. dubna 
1920, sb. z. a n. Č. 292, (srov. § 6. vlád. nař. ze 6. listo
padu 1920, sb. z. a n. Č. 605.) volitelnost za zástupce učitel
stva v župní a; m1stní školní radě; po/dle § 13. zákon.a 
z 12. srpna 1921, sb. z. a n. Č. 330, vo/leibní právo a nodle 
§ 14. volitelnost do záv.odních výborů; podle § 2, odst. 4. 
zákona z 23. května 1~/19, sb. z. a. n. ·č. 278, způsobilost 
k úřadu porotce; piodle § 22, odst. 8. .zákona ze 17. října 
1919, sb. 7,. a n. č. 567, způs'Ůlbilost býti pří,seodícím při lido
vém soudě lichevním; podle § 7. a 11. zákona z 29. června 
1868, ř. z. Č. 85, práv;o v'Ůlební a voHtelnost do, obchodních 
Cl, živnostenských komor; podle § 6. zákona z 22. prosince 
189-1, ř. z. z r. 189'2, . Č. 6. práv'Ů volební a volitelnost do 
lékařských komor; podle § 18. a 20 . . zákona: z 25. lijna. 1896, 
f. z. Č. 2,20, .vo,lební právo a v'Ůlitelnost do berních komisí; 
podle § 98, 118. a 60. živn. ř. omezení určitých práv živno
stenských . . 

O náRledcích oJC1'soluzení pro podvodnou kridu viJz pozn. 
3. k § 205a). 

. Úpra,v~a 'přeclpisů O dávání zločinců potre-staných 
pod dohled policejní vyhrazůje se zvláštním naříze
ním, a jimi též určeno !bude, jakou působnost přitom 
s'oudy míti mají. 

(1) Dohled police.iní upr3JVen by I zákonem z 10. května 
1873, ř. ,z'. Č. 108, p·říl. 37a. 

(2) Jiné vedlejší tresty a 'Z 'll!bezpečovací opatřeni jsou 
odkázání do polepš'Ůlvny a donuco,V'aef pracovny podle zá
kona z 24. května 1885, ř. z. č. 89, příl. 37Q; o trestech p~: 
něžitých a konfiskaci ma.jetku jako vedledší0h tresteCIh p,n 
odsouzení pro vále'čnou lic:hvu viz zákon ze 17. října 1919, 
sb. z. ll! n. Č. 568, příl. 47., a pro podloudný vývoz předmětů 
po'~ř,eby do ciziny viz zákon z 18. března 1920, sb . . z. a, n. 
č. 188 příl. 48' o zařaděni do trestních pra.covních oddílů 
jako v'edlejším trestu při od,s,oUlzení pro zlo,čin válečné lichvy 
nebo podlouiln~ho vývozu viz zákon z 18. břelzna 1921, sb. 
z. a n. č. 129, p·říl. 6. 

(3) Čestné následky odsouzení značně omezeny záko
nem z 15. listopadu 1867, ř. z. Č. 131, příl. 1., a řádem volení 
do obcí, citovaným svrchu 'pod III. - I 
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§ 27. 

[Zákonné účinky trestu smrti a těžkého žaláře. 

,Mim-o to jlsou však zejména s r:ozsudky trest
ním!, jimiž 'Zločinec k trestu smrti nebo těžkého ža
láře odsouzen, spojeny mocí zákoifi'a ještě tyto 
účmky.: 

a) Je-li zlo'čilJ1ec 'šlechticem, má se v T{)lZsudku 
,trestním doložiti, že 'se 'Zhavuje šlechti0tvÍ. Z'vráta 
tato 'stíhá vŠ'ale jedině jeho 's'amého, tudíž ani man
želku a.ni děti .jeho před trestním rozsudkem zplo
zené;] 

b) .[-J. 

(1) Odst. a) jest bezpředmětný, poněvadž šlechtictví 
zrušeno zákonem z 10. prosince 1918, sb. z . . a n. Č. 61, 
příl. 12a. 

(2) Odst. b), týkající se' určitých ome'zení v oboru práva 
soukromého zrušen § 5. záJkona z 15. listo'pac1u 1867, ř. z. Č. 
131, p~íl. 1. -

[§ 28 a 29. 

Zvláštní předpisy o zločinech spáchaných tiskopisy. 

Zrušeny § 34. zákona o tisku, příl. 5Oa, a nahrazeny 
§§ 35. a n. téhóž zákona. Kauce za periodické tiskopis.y byla 
zcela zrušena § 1. novelly k tiskovému zákonu z 9. čer
vence 1894, ř. z. Č. 141, příl. 50b.] 

§ 30. 

Vstanovení o. ztrátě ' živnosti, patentu lodru'ho a práva 
držeti lo'ď ' ku plavbě pobřežní. 

Ztráta živnosti ,není žádným následkem spoje
lJ1ým již IPO 'Zákonu se -zločinem, a nemůže tudiž 
trestním ro.zsudkem vyřknuta býti . . Má vš'aksoud 
trestní, když -Pl'O ·zločin . odsouzený má živnost, po 
vyhlášeném roz'sudku postoupiti 'spisy tomu úřadu, 
jemuž 'Propůjo6ováníživ-nosti tak'ové IpHslušÍ. Kdyby 
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~~ ~řadu t-omuto -zdálo na pováženou, poV'oliti 'Zlo
cInCl, 'aby 'po vystálém tres'tuživll'ost tu pl~ovozoval, 
má mu ŽiVlllost 'Odejmouti, šetře při tom tpředpisů 
o tom vydaných. 

(1) Viz § 5., 6. a 57. živnostenského řádu. 
- (2) Vii však § 3: ,zákona tiskového, příl. 50a § 19. zá

·kona o válečné lichvě, pří!. 47., a § 10. -zákona ~ podloud
ném vývozu, příl. 48., podle nichž může ztrátu živnosten
ského oprávnění vysloviti . soud, jenž může též v posledních 
dvou případech místo toho uV'aliti dozor na výkon živno'sti 
neJdéle na tři léta. ' 

.stejné řízení nastane i tenkráte, když ' měl od
IS'Oll'Ze1nec lpa'tel1't lodní nebo právo, držeti loď ku tpláv
bě 'polbřež'l1Í. V. tomto 'případě Ipří'sluší iro'Zhodovati 
o ztrátě práva takového ústřednímu úřadu 'l1áanoř
skému. 

§ 31. 

Omezení trestu na zločince. 

Jako trestuhodnost, tak i skutečný trelst ne
mů'že stihnouti nikoho než 'Zločince. 

Viz však ručení majetl1íka pcdniku za pokutu a za 
trest peněžitý, uložený správci tiskárny podle § 5. odst. 2. 
zá.kona o tisku, pí-ll. 50a., za trest peněžitý uložený za
městnanci podle § 24. zákona .o válečné lichvě, příl. 47., 
a § 8. zákona o podloudném vývozu, příl. 48. Srovnej též § 
18b), al. 2. zákona .z'áborového, příl. 42., § 27. zákona z 9': dub
na 1920, sb. z. a n. Č. 260. o úpravě uhelného hospodářství, 
příl. 49., a § 13. zákona z 24. června 19'~m, sb. z. a n. Č. 417. 
o čtvrté státní půjčce, ' příl. 39., jenž v al. 2. připouští po
tres~állí ústavu nebo kOlrpol'a.ce i v případě; nemůže-li býti 
zjištěno, který zřízene·c nebo zmocněne'c její tre-stný čin 
spá.chal. 

§ 32. 

Meze vůle sou.dcovy při vyměřování trestu. 

Trest .'má se ustanoviti přesně podle zákona <1. 

nesmí se vy~ěřiti ani ostřeji -ani mírněji, než jak 

3 
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záJk:on podle 'zjištěné 'povahy zločinu i 'p'achatele 
'předpisuje. 

§ 33. 

Také se nemuze zpravidla (§§ 52,., 54. a 55.) 
žádný jiný způsob trestu. zločinci uložiti" ne,žli jaký 
v tomto zákoně jest ustanoven. Ani nelze zrušiti 
zaslouž'ený trest pro vyrovnání mezi zločincem: a 
poškozeným (§§ 187. a 188~). 

(1) O podmíněném odsouze'ní a o po,dmíněném pro
pUŘtění viz zákon ze 17. října 1919, ,sb. z. a n. č. 5fi2, a mo
váděcí nařízení z 11. listopadu 19'19, sb. z. a n. č. 598, příl. 3. 

(2) O narovnáních, týkajících se trestných činů, viz § 
1384. o. z. o. 

§ 34. 

O' souběhu několika zločinů. 

S'pá'chal-li zločinec několik 'zločinů, na nez ' se 
totéž vyšetřorvání :a ods'OU'zení v'z-tahuje, Ipotrestati 
'se má podle toho zločinu, na kterýž ostřejší trest 
uložen jest, přihlížejíc však k zločinům ostatním. 

R. Viz pozn. R. II § 35. tr. z. 

§ 35. 

nebo zločinů s přečiny a přestupky. 
Předpisll toho šetřeno budiž i tehda, když Ise 

zločiny sbíhají s přečiny nebo přes'tupky. 

Ustanovení však zvláštních, daných v §§ 28. a 
29, užito býti má v tom IpHpadě, když se sbíhá více 
'Zl-očinú, nebo když se sbíhají zločiny s přečiny mleto 
s přestupky mimo 'ostatní trest zákonný i tehda, 
když j jen jediný ze ·sbíhající-ch se 'činú trestných 
'spáchán byl 'obsahem ,tiskopisu. 

Trestní zákon, § , 35. 35 

(1) V ~omto odstavci uvedené §§ 28. a 29. byly zru
~eny § .31: tIsk., zák. (příl. 50a.), jenž však výslovně stanoví, 
ze na JeJIch mlsto, vstoupily §§ 36- 40. tisk. Izák. 

, ~,o:něž tak má, i když jen na.' jediný z těchto 
SiblhaJl'cl'~h ,se č~nů trestných upčen jest v tomto 
nebo V)lnem zak?ně t~'est peněžitý nebo některý 
z trestu § 240. lIt. b) a c), uložen hýti vinníkovi 
kromě jiného trestu zákonného po každé tento 
zvláštní trest. 

(2) Srov. § 264. a 265. tr. ř. 
(3~ O souibě'~U trestných činů obecných ,s vojenskými 

stanoVl. § .17. vOJ. tl'. ř. z 5. červ.ence 1912, ř. z. č. 130: 
~DopU~hl-l! ~e n~kdo ~ěkoli'ka 'trestných činťl, je,ž podrízenfy 
JSoyu ča.s~ecne vOJe;tskemu, částe·čně (zeměbranec'kému nebo) 
obcanskem';l trestmmu soudnictví, má k'a:ždý příslušný soud 
postupovatI samostatně. 

S~udJ. ~enžy -:ynese, .pozdějŠí rozsudek, má, vyměřuje 
trest nalezlty Z l'ei.·e 1 vZltI na trest dřívějším nálezem vin
níkovi uložený. 

. Je-li na ~~kteTt sbrhající se trestný čin staJ10V'en trest 
smrt.I neho dOZlvootm trest na svobodě má řízení o tomto 
trestném činu p'řeďClház'eti řízení p:m 'ostatní tre'stné činy 
mlrne]I trestné. 

Zp}avidla má s'e t;ejď~í~~ vykonati onen trest, jenž 
byl ulozen soudem, ktel'y neJdnve právoplatně rozhodl.« 

R. 1. Konkurence trest
ných činů plředpokládá po,
rušení více právních ' statků 
buďto jedním (ideální k.) 
neb ' více (peální k.) činy té
hož pachatele (čs. sb. 2'40/ 
20; v. sh. 2456/0). 

2. Spadá-li skutek (mimo 
případ ideální konkurence) 
pod více ustanovení trestní
ho 'zákona, jež nejsou vzá
jemně v poměru zvláštního 
ustanovení ke všeobecnému 
sluší podřaditi jej onom~ 
předpisu, jenž stanoví trest 
ostřejší (v. sb. 309/80; 671/ 
84). : . 

3. N ~přípu.l'tno, p;řičíta,ti 

pacha,teli tam, kde již zá
kon sám pro skutkovou 
podstatu deliktu vyžaduje 
porušení více právních stat
ků, vedle tohoto deliktu 
též j€dnotlivá porušení práv
ních statků jako samostatné 
trestné činy (ku pře vedle § 
128 § 93 tl'. z.: úř. sb. 99/20); 
tak má se věc i tam, kde 
zákon na těžším výsledku, 
do skutkové pods,taty ne
pojatém, činí závislou vyšší 
sazbu tre'stní (v. sb. 372/ 
81). 

4: Přičítání trestných či
nů' jako konkurujících ne
brání, že se pachatel do-
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pust~l prvého, aby jeho po- ' 
mOCI spáchal druhý čin 
trestný (v. , sb. 2131/97). 

5. Není vyloučena z jed
noho činu pochodící konku
rence zločinu s přestupkem 
předpolcládajícím pouze, ne
{lbalost (ku , př. 'z ,ločinu dle 
§§ 8, 153 s přestupkem dle 
§ 431 tr. 'z.) (čs. sb. 147/20; 
v. sb. 4127/14). 

6. Který trest jest ostř~j
ším, ů tom rozhodovati jest 

, př~devším ' dle druhu, při 

stejném druhu však dle mí
ry trestu, jímž ten který z 
konkurujících trestných či
nů v zákoně jest ohrožen 
(v. sb. 3472/8). 

7. Viz též případné po
známky R při jednotlivých 
d'eliktech; v příčině pro
mlčení konkurujících delik
tů § 228 tl'. 'l., R 2; v 
příčině přečinů a přestupků 
trestanců v samost. trestnici, 
kokurujících se _ zločinem, 
viz § 240 tl'. z., .R 1. 

§ 36. 

O zlcčinech tuzemců v cizině. 

Pro zločiny, jež n'ěkterý 'poddaný [cisařství ra
kouského] r e p ubl i k y čes k o 's 1 -o ven s k é 
spáchal vci'Zozemsku, nemá v tuzemsku, 'byv při
střžen, nikdy cizozemsku vydán býti, nýbrž má se 
s ním ila}ožHipodle tohoto záJkona trestního, nehle
díc k zákonům té země, kde zločin byl spáchán. 

Byl-li však pro ten čin již v 'ciz,ozemsku 'Po
trestán, má 'se trest Ipřetrpený v'p'oČísti do trestu, 
který p'odle tohotoo 'záJkuna mu ul-o'žen býti má. 

R'Ozsudky cizozemských úřadů trestních nemají 
se v tuzem'sku v nižádném 'p'říp,adě vykonáv'3!ti ~ 

Srov. však § 79'. exekučního řádu ze 27. května 1896, 
připouštějící exekuci ppo narovnání o sou'kroiffilŮ'právních ná
Tocích před trestními soucly uza.vřená (§ 1. 5. ex. ř.) a pro 
prá vOipla,tné nálelzy t'restních soudů o útr'atách trestního 
řízení, o ,soukromop-rávních národch a o propadlé jisl~otě 
(§ , L 8. ex. ř.). 

R. 1. Tuz,emcem v cÍ'zině 
spáchané trestné činy tre-

' stati jest v tuzémsku dle 
tuzemského trestního záko
na i tenluáte, nejs,ou-li v 
cizině trestem ohroženy (v. 
sb. 3743/10), 

2. Veřejné stráži tuzem
ské přiznati jest soudem tu
zemským ochranu dle § 68 
tl'. 'z. i tehdy, když úřední 
výkon (proti tuzemci) před
sevzat za hranicemi (úř. sb. 
105,. čs. sb. 334/21). 

Trestní zák~n, §,' 37.-38. 37 

§ 37. 

O zločinech cizinců: a) v tuzemsku. 

Také n3!d cizincem, jenž spáchá zl'očin na stát
ním území [rakouskémJč e s ~k ,os loven IS k é ID . . , 
Je3t Jen podle t'ohot-o 'zákona, rozsudek vynésti. 
(§ 41.). 

(1) Viz § 234, a o osobách exteritoriální~h §' 61. tr.- ř. 
(2) Československé lodi, a to státní lodi kdekoliv, ob

chodn'í lo:di na širém mo,ři nepodrobeném žádné státní moci, 
poklá~ati jest za československé státní území. (Čl. II. Ed. 
pol. dl navigwzione z 25. dubna 1774, za.chovaný v platnosti 
§ 39. zák. z 15. dubna 1920, sb. IZ'. a n. č. 316. o vlajce a rej-
stří~u lodí n.ámořních.) -

, {3) Viz však § 11. zák. · o podmořských kabelech z.' 30. 
března 1888, ř. z. č. 41, příl. 21. . - _ 

R. 1. Při deliktech di
stančních jest i místo kde 
trestná činnost zasáhla' svůj 
předmět, místem činu (v. sb. 
2334/89). 

2. I cizinec, jenž z ciziny 
nastrojil ,návodem - trestný 
čin v tuzemsku spáchaný, 

, poqlépá tuzemskému ,záko
nu (v. -sb. 1782/94) .. 

3. Dle § 37 tr. z. posuzo
vati jest i cizince, jenž ve 

'zločinu v cizině započatém 
v tuzemsku pokračoval (v. 
sb. 1633/93.). 

4. Předpisu 2. odst. § 36 
tl'. z. užíti jest obdobně též 
při cizinci, jenž za skutek 
spáchaný v tuzemsku po
trestán byl již v cizině (v. 
sb. 2076/97\ 

5. Viz též § 234 tr. Z., 
R - 2. 

§ 38. 

b) V cizozemsku. 

Spáchal-li cizinec v cizozemsku zločin ' velezra
dy, vz,t3ihující se na stát [rakouský] čes k () s 1 o
ven s k Ý nebo 'Zločin ,zfalšování 'zdejších veřejných 
úvěTníchpa.pírů nebo mincí (§§ 106. až 121.), má se 

IS ním fl,aložiti podle zákona tohoto tak, jako s tu
zemcem. 

§§ 106-121. byly nahrazeny zákonem z 22. května 
1919, sb. z. a n. č. 269. (Viz hlavu XI. a XII.) 
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§ 39. 

Spá0hal-li vš;ak cizine'c v . ciz'ozemskll jiný 'Zlo-
' Clil, než v předešlém 'paragrafu naznačeno, budiž 
sice, Ibude-li v tuzem'skupřistižen vždy do vězení 
vzat; ale ihned jest 'Se doro.zuměti se státem, kde 
zločin spáchal, o jeho vydání. 

R. 1. Viz R. 1.-5. u § 37 tr. z: 

§ 40. 

Kdyby se CIZl 'sltát zdráhal, ho přijati; má se 
pl'oti cizímu 'zloči,nci zpravidla pos'tupovati podle 
'předpisu t 'ohoto tre~tJl1ího zákon'a. Jestliže by vš:ak 
podle trestního zákona toho mí-sta, kde skutek ,s'pá
ch-aJI, byl tres't mírnější, trestám. ,budiž 'Podle tohoto 
mÍl~něj.šiho zákona. K trestnímu r,ozsudlku budiž při
pojeno mimo ,to vypovězení ze země po skončené d'o
bě trestu. 

Viz § 10. zákona ,o podmořských kabele,ch z 30. bře'z
na , 1888, ř. z. č. 41, pří!. 21. 

R. 1. Jen při výroku o 
trestu šetřiti jest tuzemské
mu soudci mírnějšího záko
na místa, kde skutek byl 

spáchán J. o vrně nalézti jest 
vždy dle zákona tu~emské
ho (v. sb. 3341/7). 

§ 41. 

J sou':li v 'příč1ně 'oba'polného vydávání zlo'činců 
s cizími státy uzavřeny zvláštní smlouvy, má se 
podle nich po/s tu·povati. 

R. 1. Pro skutky, pro něž 
cizí stát zločince nevydal, 
nesmí tento- býti souz.en (zá
sada o specialitě vydávání 
zločinců) (v. sb. 209'5/97; viz 
též , čs. sb. 286/20). ' 

2. N eobsahuje-li me'z~stát
l1,~ smlouva po stránce' té 
výslovného omezení, smí 
skutek, pro který cizí stát 
obviněného bez výhrady vy
dal, podřaděn býti případné -

-- ---- -
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mu předpisu trestního ' ZákO-1 smlouvy stran vydání zlo 
na ~ tehdy, když dotyčný činců (v. sb. 2776/2; viz téi 
zločm není zvláště pojat do v. sb. 1340/90). 

§ 42. 

O právu k náhradě proti zločinci. 

, Potrestáním zločince lúčelho 'Se nemění lna právu 
těch, jimž z}očinem !bylo uhlí-ženo nebo ušk-ozeno a 
" , 
JImž za to pHsluší do/stiučinění nebo náhrada od zlo-
čince, jeho dědiců, nebo z jeho jmění. 

(1) Viz §§ 365-369. ru 376. a n. tr. ř., §§ 1294, 1301, 
1324 a n. o. z. o. . 

e) POlkud jde o velezradu, viz po·zn. 1. k § 59. 

H 1 '& V '& tře t í. 

o okolflosfech přitěžujících. 

§ 43. 

Obecná míra okOllností přitěžujících. 

Zlolčin jest vůbec ,tím větší,čím 'zTalej'ší jelst roz
vaha, čím úmyslně1jší pHprava, s tnÍž ,se zlo'čin předs-e 

Ibéře,čím 'větší škoda tím z:půs'obená nebo nebez'pe
čenství ,S! tím; spojené, čím méně opatrnosti proti 
němu se použíti dalo, anebo čím více povinností se 
tím poruší. 

§ 44'. 

Zvláštní okolnosti přitěžující. 

Zvláštní ok'olnosti přitěžující js'ou: 
ta) když bylo ,spác'háno více 'zlo činů různého dnlhu; 
b) když byl spác1hán tý,ž z!.očin opětovně; 
c) když byl zl očinec již pro stejný úočin trestán; 
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R. 1. Zpětným jest ten, I stejn3T trestný čin již celý 
jenž tres,t uvalený naň pro vytrpěl (v. sb. 4329/16). ' 

d) když jiné k zločinu svedl; 

e) když byl 'púv'Odcem, návodcem, náčelníkem zloči
nu od ':Íce osob. spáchaného. 

Viz § 263. 

§ 45. 

Též jest okolností přitěž·ujíc í, když 'Obviněný ve 
vyšetřování :solldee smýšlenými nepravdivými 'Okol
nostmiobelstíti hledí. . 

H I a v 'a č tv r t á. 

9 okolnostech polehčujících. 

§ 46. 

Důvody polehčující: a) z povahy pachatelovy. 

Okolnosti polehčujfcí, kteréž se vztahují na Qoso
bu pacdmtel,ovu, js'Ou: 

a) když pachateli není ještě ,20 let, 'když jest 
!slabeho itozwmu, nebo když jeho vychování bylo 
velmi :zanedbámo; 

R. '1. Viz § 2 tr. z., R. 4., 10. 

,b) 'kJdyž 'před zlolčinem :byl 'bezúhonného chování; 
c) když, spáchal zločin na něčí . ponuknutí, ze 

'strla0hu, nebo 'z 'Poslušll'o'sti; 

d) když se dal k do,činu ,strhnouti v ,prudkém 
hnutí mysli, vzniklém 'z obyče}ného !Citu lidského; 

2. Viz též R. 3. u § 2 tr. ~. 
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e) když :spífe Ipro příleži,to s t, 'z ciZÍ Inedbalosti 'se 
mu nahodivší; k únčinu byllp'řiláJkán, než sám IS úmy
!slem napřed To'zváženým k tomu :se 'odhodlal; 

f) když 'se 's'vésti dal k zlo'činu tísnící ho chu
dohou; 

3. Nouze, ' jež ned?sa-hl;1je I sb. 176/20; 181 /20; 460/21; 
stupně § 2 g) tr. z., Jest Jen ' v. sb. 4306/ J 6). , _ 
okolností polehčující (čs . 

g) Ikdyž se snažil s U'Clnnou i}}orlivo1s,tíškodu 
L?; půs'Olbenou 'na'Pr'aviti nebo dalším zlým následkům 
'zabrániti; 

h) 'když :se !sám udal a k 'zločinu do'znal, I3!Č mohl 
snadno utéci, nebo neprozra'zen zůstati; 

i) když jiné 'skryté 'úolčince 'Vyjevil a k jich 'po
,stavení Ipře,d Isoud příležitns,t a 'p'l'O'středky ma Tuku 
dal. 

k) [-J; 

(1) Odstave,c k) byl zrušen iákonem z 20. července 
1912, ř. z. Č. 141. a nahra.žen § 55a). 

(2) Viz § 264. 

§ 47. 

b) z povahy skutku. 

Okolnosti polehčující vzhledem kpovaze . skut
ku jsou: 

a) 'zůstalo-li :při pokusu, v té miře, jak daleko 
ještě bylo od 'P'Okusu k dokonání 'zločinu; 

b) ,spácháJn-li zlo'čin 's dohTovoll1ým 'zdržením ,13e 
~,působení . větší \Škody, k čemuž 'bylo . 'příležito'sti; 

:c) je,.li škoda 'ze 'úači1nil vzniklá nepatrnou, nebo 
dp,stal-lipoškozený ú'plnou nálrra,du nebo 'Zwdosti
učiněnÍ. 

Viz § 264. 
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Hla oV a . p á t á. 

o užívání okolností přitěžujících a poleh
čujících a o započtení vyšetřovací vazby.*) . 

§ 48. 

Obecný předpis o posuzování okolností přitěžujících 
a polehčujících. 

K. 'okollJ1'ostem přitěžujícím má se přihlížeti je/ll 
:potud, pokud proti nim není okolností polehčujících , 
,a ta'kltéž ik okolnostem 'polehčujícím, p'okudproti nim 
není žádných okolností přitěžujících. V té míře ja,k 
jedny nebo dr:uhé mlají převahu, jest jich užíti k 
zostření nebo k zmírnění tre,stu. 

Viz § 265. 

§ 49. 

Omezení práva zostření. 

Při z'ostřování nemůže 'se ani zaměniti druh tre
stu na ka'ždý ,zločin u}oženého ani prodlO1l'žilti trest 
přes č'as zákonem vyměřený. 

§ 50. 

Zvláště: a) při , trestu smrti a doživotního žaláře. 

Při trestu smrti a d'oživotního ž·alláře jest vůbec 
zostření vyloučeno. 

R. 1. Trest smrti jest ne
přípustný,' o d P' Y k a I-li pa
chatel již trest na svobodě 
za trestný čin se. zločinem 
hrdelním konkurující (v. sb. 
96/76; 511/83; 529/83). 

2. Naproti tomu není před
pis § 50 tr. z. na závadu, 
aby nebyl odsouzen obvině
ný v případě § 265 tr. z. 
na místě zákonného trestu 
smrti do doživotního těžké-

*) Nadpis upraven zák. z 20. července 1912, ř. z. Č. 741. 
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ho žalláře (v. sb. 214/79), to 
ani tehda, byl-li odpykaný 
trest za konkurující delikt 
dle §§ 19 neb 253 tr. z. 
zostřen (v. sb. 2100/97). 

3. Rovněž na závadu ne
ní odsouzení obviněnéhO' k 
doživotnímu žaláři okolnost, 
že vytrpěl z·a delikt spáeha-

ný po zločinu ohroženém 
doživotním žalářem dočas
ný trest na svobodě (v. sb. 
2055/97). 

4. I při odsouzení k do
životnímu těžkému žaláři vy
slo'viti jest náhradu za žele
za (v. sb. 529'/83; 29D4/4; 
stejně Kr I 1204/21). 

§ 51. 

b) při dočasném žaláři. 

Trest dočas,néJho žaláře má se však pro přitěžu
jíd okolno'sti vyměřiti 'p'odle de}šího nebo nejdelšího 
'Zákonem předep;saného trváJní a též 'poměrně zO'sltřiti 
jedním nebo několika ze způsobů zostřovacích, v 
§ 19. nazna,č8ných. 

§ 52 .. 

Ják se má použíti důvodů polehčujících: a) při 
trestu smrti. 

Jsou-li okol'l1'osti polethčujícípři zlo'čine,ch, na 
které ulo'že'll trest smrt'i, má sice soudce rozsudek 'po
dle zákona vynésti, ale má se dále za'chovati podle 
předpisů o řízení vydaných. 

Nedokonal-li však zločinec .v, čas spáchaní 
z}oči'llu ještě dvacátý Tok 'Věku :svého, nalézti 'se má 
mÍ'st'o 'trestu 'smrti nebo dO'životnrho žaláře na tres't 
těžkého žaláře mezi de 'seti la dvaceti 
roky. · 

(1) Viz § 341. tl'. ř. 

(2) Viz §§ 231. a 232; o výměře trestu proti o,sobám 
mladším 20ti let v řízení stanném, viz § 442. tr. ř. (těžký 
žalář od pěti do dva,e,eti let). 
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§.53. · ~ .. 

b) v případ~cb jiných. 

Ve všech jiných případech určuje 'se za pravidló, 
že 'se '1Jro 'okolnosti polehčují'cí. ani 'druh ,trestu ani 
č,as, 'po který trest 'po 'zákonu trvati má, změniti ne
může, ný1brž že 'se ,ča:s tre3tu zkrátiti má ,toliko rv me
zích, jež 'zákony 1l'řipouš~tějí. ' 

§ 54. 

Mimořádné zmírňovací právo. 

PN zločinech, na které není určen delší trest 
nežli 'pět let, může nej'enžalář v' mírnější stupeň za
!A'ěně:o.. býti, ,nýbrž i č!as, 'P9 . l\.iterý po zákonu trvati 
,n'lá,~ i 'pod 6 měsíců zkrácen býti, 'Sbíhá-li 'se ně1kolik
a to tak'ovýchpolehčujicích O'kolno'stí, z nichž 'se dů
vodně očekávati dá z'l'očincovo polepšení. 

(1) § 338. tl'. ř.: »Měl-li by se vyměřiti trest me~i de~ 
s'eti a dvaceti lety nebo na. doživotí, má soud r.rávo!, Jsou-ll 
tu velmi důleži'~é a převažující důvody polehčující, snížiti jej, 
ne co se týče druhu, ale co se týče času, avšalk nikoliv pod 
tři léta. , 

Je-li v zá'kOillě vyměřen tre,st mezi pě~i a. deseti letYl , ' 
může soucl pro takové polehčujicí okolnosti nalézti na trest 
mírnějšího druhu, i sn'Ížiti jej co do ča,su, avš:lJk ne pod je
den rok.« 

. (2) Viz § ?66. 

§ 55. 

Záměna trestu. 

Také 'se má 'při zločinecth , za něž , trest po zákonu 
nemá 'přes 'pět let trvati, pNhUžeti k nevinné rodině, 
'~ vzešl'a-li ,by jí tím, kdyby trest déle trval, ve výži
vě důležitá škoda, může se trest i pod 'šest měsíců 
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zkrátiti, 'ale jen v ten způs'ob, že se nahradí delší 
trvání trestu ž~aláře jedním ne,bo 'několika . způsoby 
z-o stření v § 19. vytčenými. \..~" . 

(1) Viz § 260. 

(2) Vyloučení IilimořáJdného práva zmírňovacího a pře
měňovacího pro trestné činy, uvedené v §§ 2-5. a 7-12. 
zákona o válečné lichvě, vi,z v § 16. zák. ze 17. října 1919', 
sb. z. a n. Č. 568, (pří!. 47») při odsouZ'BDí pro podloudný 
vývoz v:-iz § 7, 2, zák. z 18. března 1920, ,sb. z. a 'n. č. 
188. (přil. 48J 

(3) Při použití .zmírněné trestní sazby při 'tre'stných či
nech majetkových podle zákona, z 22. prosince 19,21, sb. 
z. a n. Č. 471, příl. 29, není ovšem vyfbučeno použití § 54. 
a 55. (Viz § 3. cit. zák. v přílo.ze avýn-os min. sprav. ze 
16. srpna 1920, vě'st. Č. 35.) 

§ 55,a. 

Započtení vyšetřovací vazby do trestu. 

Zatímní a vyšetřovací vazba, kterou odsouzený 
utl'pěl 'před 'vy,Mášením roz'sudku první 'stoUce, buď 
z'a'Počtena do trestu na svobodě a do peně'z'ních trestů ) 
pokud ji odsou'zený nezavinil. 

(1) Tento § vsunut byl záJkonem z 20. č-ervence 1912, 
ř. z. Č. 141. 

(2) Viz § 400. tr·. ř. o započtění vazby piO' vyhlášenj roz
su-dlku první stolice. 

R. 1. Započítati jest ve
škeru nezaviněnou zajišťova
cí a vyš~třov:lJcí vazbu, kte
rá byla tlvalena na pachate
le před vynesením rozsudku 
prvé stolice, bez rozdílu, 
zda va,zba byla uvalena pro 
trestné činy, pro něž byl 
s,ouzen, či pro činy jiné (8 
prvými k společnému .pro-

jednávání spoj~ené) (čs. sb. 
3'07/20). 

2. Započítati jest i poli
cejní va,zbu zajišťovací (v. 
sb. 4016/13); i v,ojenským 
soudem uvalenou, bylo-li 
trestní vyšetřování dříve 
před vojenským soudem ve
deno (v. sb. 4252/15). 
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H la v a š e s tá. 

o rozličných druzích zločinú. 

§ 56. 

Ro~dělení zločinů. 

Zločiny ,zasahují ,buď do_ společné pezpečnosti 
přímo ve svazku 'stát'ním, ve veřejných o'P'wtřeních 
:nebo veřejl11é důvěře, ,anebo pOTIlšuj.í bez'Pečnost lidí 
jednotlivýClh ,co se týče osoby, majetku,sv'obody, ne-
bo jiných práv. ' 

§ 57. 

Zvláštní druhy zločinů. 

P.odle tohoto 'Vztahu prohlašují 'se tímt'o 'za zvlá-
štní :druhy zločinů: 

1. Velezrada. 
2. [UráJžka VeUčenstva ač'lenůcísař'ského domu.] 
3. Rušení veřejnélho 'pokoje. 
4. Pozdvižení. ' 
5. Vzbouření. 
6. Veřej,né ,násilí násilným jednámím pro,ti shro

máždění, ku 'projednávání záležitostí veřejných svo
llanému, 'proti 'soudu nebo 'proti jinému úřadu veřej
nému., 

7. Veřejné ná.silí násilným j ed,náním proti kor
'pora'CÍm ,zákonně uznaným nebo 'proti 'shromážděním, 
jež 'se konajíz'a spolupůsobení nebo pod dohledem 
veřejného úř1adu. ' 

,8. Veřejné n<l!silí násiln}Tm vztažením ruky na 
osoby vrohnostenské nebo nebezpečným jim vyhro
,žovámím ve věce'Clll ,úředlních. 

9. Veřejné ná'silí ,nási'lným vpadnutím do 'cizího 
mem'ovitého statku. ' 

10. Veřejné ná~ilí zlomyslným poškozením cizÍ
,ho ID'ajetn\:u. 
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1,1. Veřejné násilí zlomY'sllIlým jednáním nebo 
opominutím za okohl0Stí zvláště nebe,zpečných. 

v 1,2. Veřejné násilí zlomy,sIným 'pošk'o'Zením nebo 
prerušenÍm stáltniho telegrafu. 

13. Veřejlné l1áx~iU I,oupeží lidí. 
14. Veře.iné násilí bezprávným 'omez'0vánímsvo- ' 

body člověkovy. , 
',' 15. Veřejné násilí nakládáním s člověkem jako 
' os otrokem. 

16. Veřejné násilí únosem. 
17. Veřejné násilí vy9.írámím. 
18. Veřejné nwsilí nebezpečným vyhrožováním. 
19. Zneužití m;oci úřední. 
20. [Padělámí veřejných úvěrních papírů.] P a-

děl á n í 'p e III ě z 'a cen 11 Ý c h 'P a P í r ů. 
21. [PwděIání mince.] , 
Podle, ,záJkona z 22. květnia 1919, 'sb. z. a n. Č. 269. 
2,2. Rušení má:božen'stvÍ. 
23. Násilné 'smi'lst,vo. 
24. ZpliZ,nění. 
'25. Jiné z!.oči'ny smHstVl8,. 
;26. Vražda. 
27. Zrubi tL 
28. Vyhnání 'Plodu ze života. 
29. Odložení dítě,te. 
30. Tětžké pošk'ozenÍ na těle. 
31. S.ouboj. 
32. Žhářství. 
33. Krádež. 

,34. Zpronevěření. 
35. LOU'De'ž. 
36. P:od~od , 'podvodný úpadek a poškození 

'cizÍClh věřitelů. 
Podle cís. nař. z 10. pro'since 1914; ř. z. č. 337: 

37. Dvoj-násobné manzelsltvÍ. 
38. Utrhámí 'Ha 'cti. 
39. Nadrž'ování zločincflm. 
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Hla v a sed m á. 

o zločinech veÍezrady [uražení Veličen
stva a údův domu císařského] a rušení 

T 
veřejného pokpje. 

b ~ / 
§ 58. 

Velezrada. 

ZlOČi'llU velezlrady dopouští Ise, \kdo něco 'před :se 
vezme: 

a) -čímž 'Se má -osobě ['cÍ'Sařově] na t.ěle, na 'zdraví 
nebo na 'svobodě ubližiti, nebo osoba Jeho v rnebez
pečenství uvésti, 'ne:bo Ipřeká-žka u vyk'Onávání prárv 
jeho vlada:iíských -zl~itsobiti; - neho 

Srov. § 2., ale i § 64. 2. ústavní listiny. 

b) což by bylo k tomu a1Ia'strojeno, aby 'se forma 
vláldy nisilnězměnila; - nelho 

V'zta-huje s'e i na násilnou změnu ústav]. (Viz
v

, čl. 1. 
zák. lze 17. pmsince 1862, ř. z. z. r. 1863, c. 8, pnI. 8.). 

c) 'čáls,t nějaká od je,dnotného Isvazku Istá1:mioh? 
nebo obv-odu ZIBrní [ císaiství rakouského] r e p II b .11-
k Y IČ es k o 's loven 's k é -odtrhla, nebo 'aby 'se :sU tu 
zpll'sobilo neho 'zvětšilo nebez'pe~čel1'slt~í -z8\Tl~i:ř, neb~ 
nějaká V'z!poura 'nebo 'Válkaobcans\ka uvrnltr; nech'L 
by 'Se to !staloo veřejně nebo :ponají, ,od osob jednot
livých nelho ve :s'poje:l1Ích, 'os'llovárním, vybízením, 

POdněco'Vámím ,srváldění,ffi 'slovy, písmem, díly tisko-, 1 ' 
vými nebo vyohra'Z'Qi\Tá'llím, radou ne~'O v. a'stnn:n 
skutkem 'sáJhnouc ke zbrani neho ;bez '111; rvYJevova
ním t'ajl;olstí neho úkladúk t 'akovým ~ú\~el~m vedou
cích, -pobuřováním, najímáním, vyzVl'danlm~vrp'?~d~o
T-ováJním nebo jakJ'7iffikoliv rčinem k tomu smeruJlclffi , 
,byť i byl 'zůstal Ibezvý1s1ed'ným. 
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(i) Viz zákon z 30. června 1921, ,sb. z. a n. Č. 245, ' o 
oc~raně hraničních me'zníků a tligonometrických značek 
(pnI. 9). 

(2). Po'sl-e,dní odstavec, jenž se týka.l němeek ého spolku 
byl tu JaJw bezpředmětný vynechán. . , " 1 

R. 1. Dokonaný zločin ve
le'zrady zakládají také jed
nání přípravná, čelící ·k cí
lům v § 58 tl'. z. vyznače
ným (v. sb. 4396/17). 

2. I pokus, popuditi k . 
opoVThování jednotou stát
ního svazku (§ 65 a) tl'. z.) 
spaclá pod § 58 c) tr. z., 
byl-li prostředkem k dosa
žení velezl"ádného cíle (v. 
sb. 4396/17). 

3. Podněcováním . ke 
VZPOUř0 ve smyslu § 58 c) 
tf. z. sluší rozuměti ka.ždé 
jednání, vycházející ze sna
hy po násilné změně pomě
rů ve státě, jímž mají býti 
třetí osoby podníceny k ná
silným" činům, směřujícím k 
takové změně (čs. sb. 424/ 
21; ke skutkové podstatě 
velezrady dle § 58 b), c) 
tl'. z. viz též čs. sb. 522/2'1). 

§ 59. 

Trest na velezradu. 

Pro tento zlooř,in má uznáno býti lila t r es t 
s ID r ,t i: 

. a) každému, l~do se dopustí činu V § 58. lit. a) 
'llwzna1čeného , byť i ,byl ,čin ten Q;ůstal lbezvý'sledným; 

b) púvO'dcÚlm, náV'od'cúm, ná'čelnÍlkúm a všem 
těm osobám, které při podniku velezrádném zpúsobú 
v § 58. lit. b) a c) naznačených přímo s:polupúsobily. 

Těm však, k,teří Ise Ipodniku 'tak-ového 'zúI(>,astnili 
zpll's'obem vzdálenějším, uložiti se má tT8ISt těž k é II o 
ž ~a 1 á ř e ~ od d e IS e .t i a ž d o d v ac e t i 1 e t, je-li 
vsa~ 'p0dmk neho 'Pachatel 'zrvláště nebez'pe'čný, trest 
d o z 1 V o·t 'll í ho ,t ě ž k é h o ž a ,1 á ř e. 

,c) Vybrzel-li íkonečně někdo, 'podněc'Oval-li mebo 
hleděl-li 'koho 'Svésltiřečmi , veřejně nebo 'Před více 
lidmi 'pronesenými, díly ti'sokovými, ro'zšiřo'V'an}rmi 
vyobrazeními nebo spisy k činu některému V' § 58. 
~l:::tzna,če'néIDu, a nebylo-li pús'Obení toto 'Slpojeno 'S ně
Jakým jinJTTIl zločinným 'Podnikem a 'zÚlstalo-li bez-

4 
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výsledným C§ 9), budiž nalez~no na těž k Ý ž a ~ á ř 
[ll e 'z i rd e 's g t ~ a .d 'V a ce tll e ty. 

Ze -šk'ody ,zločinem velezrady - Ist*tu nebo 'Sou
kromým 'osobám způsob:ené 'práv jest každý vinník 
celým :svrm ~rp,ě?-lím. -

(i) O náhrad.ě ~kody, vzešl~ státJ z činů :velezr~~nývc~ 
viz ds. nař. 'z 9. června 1915, r. z. ' C. 156; zabavem Jmem 
podl~ tphoto Cí~·. nař. ~~ed stá;~ním, př~vratem. prove.dená; 
~rušena byla - pokud cm nebyl spf1c1han ~e zlskuchtIyO~tl 
- 'zák z 2. listopéiJdu 19'18, sb. z. a n. bs. 8, d,oplnenym 
z~k. z 18. listoliadu 191~, ~b. z. a nař. čís. 621. _ (VIZ opra-yu 
pod čÍs. 656/19).-
." (2) Viz i -§ '370. test. ř. a Ip.ir,. nař. z 5. říj!la 18q4, f. z. 
Čí.s. 2~5. -

R. 1. Pokns, sváděti urči
té osoby k určitým podni
kům velezradným spadá 
pod § 59 b), nikoli c) tr. z.; 
§ 59 c) tr. z. má na zřeteli 
jen všeobecná vyzývání ' ne
určitých osob po zpúsDbu § 
305 tr. z. (v. sb. 1811/94; 
4396/17). 

2. P'Ůjmu »veřejně« . roz
uměti ' slůší ve sn'lýklu »pa
lam~, nikoli »pubiice«, TOIZ

hodným jest, z,e č4t p'o -střeh-

nut býti mohl více· lidmi (čs. 
sb. 569/21; v. sb. 1656/93); 
»před více lidmi« znamená 
alesp'Ůň dvě .osoby, netřeba, 
by přítomny byly současně 
(čs. sb. 569/21; v. sb. 1431/ 
91; 3124/5); rozšiřované »sp~
sy«, jichž obsah učiněn byl 
,přístupným více osobám, 
lhostejno, jsql].-li ~Y.tq . urče
ny in~Hvir'luelně, čIlI 'DlC (v. 
sb. 3893/11). 

§ 60. 

SpQfuyip.~ _n~ v~J~zradě_~ a) o~~minutím přek~ž~ni; 

Kdo úmyslně pP'omine překa.ziti -'podnik nějaký 
na velezradu se vztah~jící, jejž sn~qno a bez ne-o 
be·zpeče:n~tví pro sťbe, své příslušpíky (.~ ~16.), n~?o 
o3'Ob'y 'Pod j~ho zákOll'l19U 'o~hran?u stOJl'Cl, v da~~~m 
P,Oqt\lP~ j~~9 rpř~klaúti ~9~1, činí ~ev tu:~o Z!'Opl.n,U 
-spplu-yin~ýw, a 'p'otre~tan hu~e 't e ziky 'lIl oz -a I a
ř 'e m o ap ě t i a ž d ode set 1 1 e t. 

Trestní , zákon, .§ 61.-65. 51 

§ -61. 

b) opominutím oznámení. 

I ten je·st ,spoluvinným vel€zrady~ kd'O úmyslně 
opomine o·známiti úřadu nějaký podnik velBzrádný 
nebo něj/aKou osobu, 'O niž mu, podnik ta'kový znám 
jest, pokud mohl oznámení to učiniti, 3iniž sebe, své 
příslušníky (§ 216.), nebo o&oiby pod jeho 'zákonnou 
ochranou js'Oucí, vY'dlal v nebezpečenství, ·a pokud 
nejde z obol/Hostí ,na jevo, že, ačkoli se .o'Známení ne
stalo, škodlivého nálsledku již se ,obávati není. 'Spolu
vi-nník twkový 'potrestán buď též těž1kým žaláře.m 
od pěti až do dese1ti let. 

§ 62. 

Beztrestnost pro účinnou lítost. 

Kdo ·se pustí v něJ'a<ké sp.ojení <k velezradě smě
řující, potom 'ale lituje toho, členy jeho, jejich pra
vidla, úmy,sly la podniky vrchnosti zjeví v takový 
'čas, kdy ještě byly ta}ny a škoda 'zamezena býti 
mohla, tomu se 'zajišťuje úplná bez·tre,stnost i zatajení 
učiněného 'ozlJ1ámení. 

[§ 63 a 64. 

Urážka. veličenstva a. urážka členů cís. domu staly 
se be'zpřec1mětnými stáJ~ním převratem. ZáJkono ochraně cti 
presidenta republiky se připravuje.]. 

§ 65. 

Rušeni ve,řejného pokoje. 

Zločinu Tušení veřejného pokoje dopouští se ten, 
kdo veřejně nebo před ví'ce Ji.dm·i, neho v dnech ti
~kových, rozšiřovalJ1ý·ch spisech nebovy.obra·~eních 

a) popuditi hledí k opo·vrhování [osobou císařo
vou J, jednotou státního svazku [císařství] r e p u-

4* 
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hli ik y, formou vlády, nebo správoOu :s,tátní, nebo 
Jr nenávilsti k nim, anebo 

Viz poznámku k § 58a) a 64. 

lb) kdo'vY'b~zí, !podněcuje nebo 'svésti hledí k ne
poslušnosti, ke vzpou'zení se 1Í.1ebo k odporu proti ~á
konŮID, nařizením, nálezům, neboo'patřením 'Soudů 
nebo jiných úřadů veře}ných, k ,ode1pření daní nebo 
dávek k Útčeifun ve'řejný,m nařízený'ch. 
, Stejného 'z!.o,činu dopouští 'se i te'n, 

c) kdo hledí 'zříditi 'spoOjení, která 'si zla úkol kla
dou některý z účelů tres,vných 'pod lit a) a lb) na'zna
čených, neboO kdo ji:rié Isvésti hledí Jr úč'astenlst'Ví na' 
s!p'ojeních takový0h"M1ebo ,sám v nich má jakýmkoliv 
z'působem účastenstvÍ. , 

Trest zločinu toOhoŤto jest těž ký žal á ř od 
jed n 'o hO la Ž d 'o P ě ,t i 1 e t. ' 

(1) Vztahuje ,s'e též na popuz,ování k opovrholvání ústa
vou nebo k nenávisti k ní (čl. II. zák. Zle 17. pwsinoe 1862, 
ř. ' IZ. z' r. 1863, Č. 8, příl. 8.) 
, , (2) Srovnej k odstavci a) § 30'0, k odst. b) a c) §§ 

285. ,a,ž 29'9. ' 
, " (3) Každé demonstrativní jednání, j,ímž se' má vyjádřiti 

nechut pl'Olti vládě nelho nellCl~a k jejím nařízením, trestá se, 
bez újmy případného projednání tr'es'tním soud,em, policejně 

, (§ 11. cís. na,ř. z 20. dubna 1854, ř. z. č. 96, pří!. 51, 3! § 4. 
min. :p.ař. z ' 25. dubna 1854, ř. z. č. 102). 

R. 1. Poměr k zločinu ve- obecného vybízení k činům 
le~ra,dy, viz § 58 tl'. z., v zákonech zapovězeným, 
R. 2. § 30'5 tl'. z. (Kr II 262/21). 

2. Pojem »vereJne« a Ke skutkové podstatě se 
»před více lidmi«, viz § 5g, vyhledává, by výroky, ji za
tl'. z., R. 2. ' kládající, byly proneseny 

3. p.opuzováni k ' odporu formou, jež jest s to půso-
proti Izákonům, ' nařízením biti na ' cilzi ná,zory a cizí 
atd. sluší přesně rozlišovati smýšlení (čs. sb. 438/21; viz 
od popuzováni k odporu též čs. sb. 522/21). 
proti orgánům, je provádě- 4. I útokem proti vládě 
jícím (§ 5, po případě 9 tr. odstouplé a jejím členům 

) z. ve, spojení s ,dotyčným může , po , ;případě popuzová-
tres,tným předpisein, ev. § no býti proti státní správě 
80 tl'. z.) / jakož i od vše~ vůbec (Kl' II 262/21). ' 

Trestní.. zákon, § 66.-67. 53 

§ 66. I ': 

, [Kdo: dopustí se některého z činů v § 58. nazna~ 
č~nY'ch pro'~l některému německému státm spoOlko
vem~, ,:mnym se stává, ač není-li v tom zločin na 
'klt~r:y ~ežší trest 'ldo'zen jest, rovněž zloči.nem ru'šení 
:ereJneho 'p'O'koje, a ' blldi'ž 'potre3tllin 'ž a I á ř e m o d 
J ~.dv~ ~,h,'o 'a ž d o ,p ě t i let, je-li tu však 'Dkollností 
pntezuJlClch., těž k Ý ID Ž 'a I á ř e m od pěti až 
d ode 's e tll e t.] ",' 

Bezpředmětné od zrušení německého sva;zu. 

, ' Téhož " zločinu dopouští 'se, 'a tým'ž ,zpusobem 'po:. 
,tre3tán býti má, kdož před se vezme některý z ' činů 
ťěchto proti některému jinému stáJtu cizímu meho 
pr,oti hlavě jeho, 'poikud · 'zákony téhož nebo ,zvláštní
mi smlouvami vzájemn'ost jest pojištěma a zákonně 
vyh l:išen::L. ' 

§ 67. 

Vyzvědačství (špehounství) a jiná dorozumění ' 
s nepřítelem. 

:&do okolnosti nebo věci 'takové, jež 'se vztahují 
ma voje~nské 'hájení státu neho na opera'Ce armády, 
v tom umyslu vyzvídá, aby o nich jakýmkoliv způ
sobem věděti dal nepříteli' anebo kdo, v čas míru 

. tako:"é yřípravy meho tak~vé věci, jež vztahují se 
u.la valecnou moc státu nebo na vojenské jeho hájení 
a klter~ch sltát nečiní Inebo neprojednává veřejně: 
v tom rumyslu vyzvídá, 'aby o ni'ch vědětid'al cizímu 
'státu, dO'Pouští se zlo'činu vyzvědačství (špehoun
,s tví) a [vyšetřován i] potrestán bude [soudy vojen
skými podle předpisů 'o tom vydaných] těž kým 
žal á ř e >ID o d jed m o h 'o r 'D k u d 00 pět i 1 e t. 
. .. !ýmž způsobem [vyšetřovati a] trestati se mají 
1 Jlna dorozumění 'S nepřítelem la jinaké podniky 
jimiž se zam}'Tšli [eís:ařské rakouské] aTmádě r e p u~ 
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bl i k y Čes k o s 10 v e us k é nebo vojsku s ní 
spojenému způsobiti škodu nebo ~le'příteli pl~0'spěch. 

(1) Viz , §§ 213 a 215. . . v v • 

(2) Viz čl. IX. zák. ze 17. prosmce· 1862, r. z. c. 8. z 1. 

1863, příl. 8. . 
(3) § 7. záJk. z 20. května 1869', ř. z. J. ,78: »V~~etřování 

pro zločiny vyzvídání a jiného ~o!OZUme'111 s neprltelem v (~ 
67. tr. z.)" nedovoleného. ,verbovam ~§ 9Z., tr. ~.) a. svádeDl 
vojína k porušení vojensl{ých povmnOostl sluzeb~lch v,nebo 
nap,omáhání k vojenskému zločinu (§ 222. tr. z.) pf!slUšl, ~o
kud jde o osoby pod~ízené O'b~.al!s~ém~v S?~d'D1~tVl, ~oudum 
občanským. Trestem techto ZlOCl~U Je t~zký zalár od Jednoh~ 
roku do pěti let. Byla-li vyhlásena valka nebo p~opukla-b 
válka" podléhají také obč~.?s~é osoby ~~? ~to v~l~my ~oud. 
nic:tyí vojenslt<€mu. Den, JIIDZ totO' rOZSlrem rf!slusnostI na
stá'vá n:el)'o pumíjí~ určí a' úřeďně vyhlásí tnllustr spravedl-
oostie 

(4) V~ §§ 321. a,ž 3HL voj. tr. z. 

It. 1. Pokus s:váděti činně 
sloužícího vojína k vyzvě
dačství nespadá pod § 222 
tr. z., nýbrž pod §§ 9 a 67 
tr. z. (v. sb. 3263/6). 

2. Zločin jest dokonán VY'" 

zvídáním, bez ohledu, na . je
ho úspěch. Beztrestnym Jest 
vyzvídání jen takových opa
tření, která se činí v době 
:teíru veřejně (čs. ~b. 277/20; 
v iz též v" sb. 3624/9; 3803/ 11), 

Hla v ao '8 m á. 

§ 68. 

Pozd.~ižent. 

Srocení více 'O'Súh, k ,tomu, aby vrchnos-ti násilím 
'činily Od'-POL" je-st z;}oč.Nrem.: 'po'z!dvi~rrí; rre'c'hť. 'se '~d
pOl"",tn1kuvý déje v úmyslu~ aby' se ne-co vy,nutllo, wby 
se někdo 'Povinnosti něj'ak;é ua něm spočívajícíspro
~til . 'rubY' se zj\ízení' něj:aké nebo výkon veřejného 
rÓ'zka;zu, zmař-ilo nebo· j,aikýmkoliv 'zp,ůs'obem' veřejný 
pok.oj ru&iL ' 
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P,ři tom nečiní -ro'zdHu, 'zdali, ~ásilí ,směhlje p'róti 
soudci, proti ,osobě v-rchnosten:ské, rproti úředníku,
pToti vyslMlci, 'Zřizenci neho sllužehníku úřadu stát
nHlo nebo obec:niho, pro,ti st,rruži dvilrií,fina;nční nebo 
vojenské, nebo proti če'tlIlí'ku,aneho 'proti úředníku 
lesnímu, k Ihlidání lesů uS1t'anovenému, byť i 'Ibyl ve 
Isluž'bě ,sou'kromé" j-en když jest 'pHslušnýrm úĎadem 
'zeměpansikýrrn do ~přisahy v'zat, ,nebo , proti osobám 
k lesům dohlízejícím,. týmž způí:l'olbem do pHs,~hy via
tým, neibo proti osobě,' k dohledu iri.a, státních Ulebo 
tSoukro'fhých Ž eil eZl1icí ch', , ne1bo k ohstarávánÍ ,r jí~q.y 
na nich, nebo k ochraně nebo k 'próvólu :státníhp 
/tefegm,fu 'z'řízené, poikwd osoby ty , 'Vykorrávají rilě~ 
jaký ro'zk3!z vr0hnos'telfiský, anebo konají úřad svllj 
n 'ebo svou ,službu. 

(1) Viz § 101. :i § 7. zák. z, 3'0. , března 1888, ř. z. Č. 41. 
o ochraně podmořských ka,belů, příL 2'1. 

(2) Ochrany podle § 68. požívají milllo to: 
1. notáři, podle § 193. not. ř. z 21. května 1855; ř. z. 

čislo 94; " 
2~ živnostenští inspektoři a' jejich ási'stenti podle § 14. 

zák. ze 17. června 1883, ř. 'z. Č. 117. a nařízeni r. z. Č. 
42/90 a 9'4/06; _ , 

3. četníci, podle § 13. zák. z 14. dubna 1920; sb. i. , a 
n. Č. 299, mají ve službě »zákonem stanovená práva stráže 
civilní i vojenské«; srovnej i § 15. toho zák., jenž stanoví: 
»č8'~n'Íik, kdykoliv ve své službě proti někomu zakročí, má 
užíti s~ov »ve jménu zákona« v jazyce v místě obvyklém; 
v talk'óvém plipadě je kaž'c1ý, i o,SQlby vojenské, povinen jého 
vyllvání uposlechnouti, můž'e si však po'~om do jednání čet-
níkova stěžovati«; , . 

4. hlída,či, ustanovení podle zemský0p. iákonů lE óchi-,a
ně jednotliVých odvětví z'eměděl'ství (rolnic tví, . lesnictví, hot
nictví, hOnlby, rybářství a jiných vodních oprávnění), byli-li 
p~Jitický~ úř,adem olu8sl1ím v~ , ,svém úřaq~ potv~',zeni a 
do pří-sahy vzat~, bez ro'zdí1u, zdalI jsou, v sOl,1kromý~h . llebo 
veřeJných ~lužbách, mají býti pokJá43;n~' ~ade.řejnp~ str,~~ a 
požíV!1jf práv zákonem stanovených, pro, 9~oby y'rchnosten~ 
s'~~ <t' ~iv~ní , str~'~e, jed~ají-li u rykonu své sl~Ž'QY a; mají-li 
při <to~ p~8doep·sariý sh,lž,ehní šat :deboslll.?eb~í " od~~n~,~. VJ'z 
§ ~. ~ ~. ,zák. ~e' 16: června 1872, ř. z'. č: ' 84" pak, český' zf~m_ 
ský zákon 'z' 21.. února 1885, zem. zák. č. 41, mor. zem. zákr, 
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z 29. května 1887, zem. zák. č. 75, a slezský zem. zák. z 29. 
května 1887, zem. zák. čís. 33.; , 

5. ·personál sloužící k ochraně lesů, podle § 5~. ClS. 
patentu z 3. pro~ince 1852, ř. v z'v č. 2~01 př!l. 41a), '?yl-h vvza~ 
do pHsahy. Má však v,e sluzbe nosItI prede'Psany ~luzebm 
šat nebo aspoň význačnou pOlkrývku hlavy, nebo pasku na 
ra~eni v okrese veř-ejně vyhlášenou; , 
. -, 6." zří'zenci železniční, podle § 102. žel. pwvoz. ř§du, 
-Vydaného cís. nař. :le 16. lis'~opadu 1851, ř. z. z r. 1852, c. 1, 
j-sou op'rávrrěni rušitele tohoto řádu'v ,~{~eří neuposlevc~o,u na
pomenutí nebo již vykonali Či~l .I~~~ICI neb? oh~'OZUJIC! bez
pečno'st provozu, zadržeti a neJ,bhzslmu ~'Ůhtlc~,emu;, n~vlad
nickému nebo soudnímu úřadu 'odevzda~l, v, pnpade, ,z~ pOr
moc policejního (politickéhol) nebo soudmh.? ura~~ ~~r:l Ih~ed 
po ruce. - Za úče1em výkonu ~oh?t?, n!", ~elezn~cm uredmky 
a ISltvhy př,eneseného olboru poll.JCeJn~. p,~sobno,stI . " .. " b'Udou 
oni žele'zruční úře,dníci a sluhové, J!-~z 'p~dle ~ISt111C~ .:P~
měrů přísluší dozor ~ad. drah,:?u, .~3.;nzemm~ k -111 nál~zeJ~cI
mi a obecenstvem drahy pouzIvaJlclm, take na souluomy~~ 
drahách státní správou Vlz,ati do přís,a~y. ~ T.~to do rn -
sahy vzatí žele'zniční úředníci .a sluhove pozlvaJ,I, pokud Jde 
ů jejich služební výkony protI o~,e'cens~~, ta~e. ~a ,s.?uk~o: 
mých drahách ochrany stejně, Jako JmI vereJ111 uredmcl 
spdvní; - - - ., . f" 

7. členové revisního odbo,ru ph mmIsterstvu manCI 
mají podle § 3. vládního nař~zenívz. 1; bře~~a 1,91

o
\:\ sb. z. a 

D~ č. 96, »práva a povinnostI vereJny~h ~red111ku«, .. " .. 
8. důvěrníci, zřízení k provederu zakona o zaJIštelll 

půdy dTobným pachtýřům ze 27. května 19'19, sb. z. a n. Č. 
318, podle § 16. téhož zákona; ." 'v ,. 

9. předseda, jeho zástupce, členove kom}se I ure~111cI 
a zřízenci Čsl. ú'stavu 'súčtovacíhot pro pohle,davky a :avaz
ky v korunách rakous'ko-uherských, podle, zák. z 30. cervna 
1922, sb. z. a n. Č. 207. a vládního, nař. ze 7. srpna 1922, sb. 
z. a n. č. 264. "b v ťt' 

(3) Úřední náJzev ».slu?a« ,nahrazen veslt~ze s ~ m a 
ve službě podniků a fondu statem spravovanych po~menor 
váním »zřízene'c«, zák z 30. června 19211, 'sb. z. a n. c. 251. 

R. 1. (O dl's t. 1.) Pojem 
~srooení« nevyžaduje zvlášt
Il!Í úmluvy mezi účastníky. 
Sta9Í spjš'e faktické sdru
že111 se neurčitého počtu 
osob u věd'Ůmí společného 
protizákonného cíle a }3; 
4čelem je,ho uskutečne111 

společným násilným vystou
pením (úř. sb. 187/21; čs. 
sb. 435/21; 462/21.). 

2. Slovem »vrchnost« mí
něny jsou tu (na rozdíl od 
§ 187 tr. z.) všechny úřady 
a osoby vůbec, jež povolá
ny jsou k tomu, aby vyko: 
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návaly moc státní (čs. sb. 
117/20; v. sb. 2189/98). 

3. § 68 tr. z. nevyžaduje, 
aby srocení pachatelé sku
tečně vrchnosti násilný od
por kladli; stačí, stalo-li se 
srocení z a ú čel e m klade
ní násilného odporu. Čin do
konán jest již srocením ne
bo, přidružením se k sroce
nému davu, stalo-li se za 
tímto účelem (úř. sb. 187/ 
21). Proto též netřeba, aby 
v okamžiku srocení, neb v 
době, kdy se k němu pa
chatel přidružil, vrchnost 
byla již na místě srocení 
přítomna (Kr II 265/21; Kr 
II 360/21; podobně čs. sb. 
561/21). 

4. Násilí může býti spá
c.háno i výhružkami (čs. sb. 
435/21). 

5. Skutková podstata § 
68 tr. z. předpokládá činné 
vystoupeni vrchn'Ůsti, jíž . má 
býti kladen odpor (čs. sb. 
404/21, viz však též čs. sb. 
451/21, dle něhož skutkové 
podstatě odpovídá i činnost, 
smě'řující k tomu, by nási
lím překonán byl odpor se 
strany vrchnosti, na níž má 
něco býti vynuceno, teprv 
očekávaný neb i jen před
pokládaný). Pouhé rušení a 
překážení úřední činnosti (§ 
76 tr. z.) není ještě násilným 
odporem proti vrchnosti (liř. 
sb. 122/21). 

6. K o n k u I' e n c i zJo
činů dle §§ 68 a 76 tr. z. 
viz čs. sb. 485/21; 561/21. 
. 7. (O d s t. 2.) Tím, že ně
kdo byl vyzván k zakroče
ní povolaným veřejným or-

gánem ku pomoci pn úřed
ním výkonu, jemu jinak ci
zím, nestává se ' nutně vrch
nostenskou osobou po rozu
mu § 68 tr~ z. (čs. sb. 122/ 
20; v témže smyslu v. sb. 
4076/13). 

8. Úřední orgány jsou · 
účastny zvýšené ochrany zá
konné jen tehdy, vyvíjejí-li 
činnost v území, na něž 
vztahuje se plavomoc jich 
úřadu (úř. sb. 42, čs. sb. 
171/20; vilz ale též § 36 tl'. 
z., R. 2.). 

9. Občanské stráže, neby
li-li jich členové určeni in
dividuelně obecním výborem, 
jsou jen dobrovolnou svépo
mocnou akcí občanstva na 
ochranu majetku proti zlo
dějům; jich členové nestá
vají se pro nedostatek po
věření úřadem obecními zří
zenci a nepožívají ochrany 
podle § 68 tl'. z., nepřísluší 
jim však ani zvláštní povin
nosti takových zřízenců (úř. 
sb. 79, čs. sb. 328/21). 

10. Kontrolor okresní ne
mooonské pokladny požívá 
ochrany dle § 68 ~r(. z. (úř. 
sb. 138, čs. sb. 507/2l). 

11. Členové a důvl3rníci 
»občanské kontroly« p'ři n'i
nisterstvu zásobování nl~ 
jsou vrchnostenskými oso
bami ve smyslu § 68 tr. fIj,. 

(úř. sb. 200/22). 
12. Členové ho,spodář-

ských rad, zřízených dle 
in str. min. pro zásobováni 
lidu ze .dne' 22. ledna 1919, 
nepožívají ochrany. § 68 tr. 
z~ . (Kr II 359/20). 
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§ 69. 

PO'z.dvižéM ,éřorpou)ští se k 'á)ždý, kdo Ise ku 's'ro
é'é1)'f ,pflúá, ~tiďiŽ to hned s 'p 'o'čátku ne;bo teprve 
v ďalšini průběhu. 

R. 1. Jen § 68 tr. z. definuje 
p)5jeni t1~'čIn.l~ J?:?~dviže,ní ; 
§, P9- ff. z. výinaclIJe toltko 
rÍ"ť~,jnťéĎŠÍ' m:fťu' spolú'Půs'o'})en í, 

kred čiňí účastní~(}. přímým 
pachifelem (Kr II 407/2'1; Kr II 
409/2'1). 

§ 70'. 

'Fresf!~ 

Tl: }{ďo při poi'dvižení Séiťl'Va,jf ,v, odi'>'oiii proti 
osob~:fu, v;pchn.rotsten:skýln Ul'ebo' IstráJžím, k ,_ ~ťi~ení 
'~~J~~ój~' 'p'řréhá1ZeJ~éírffi~, upadají" 'V Jb!eSit těž :~ é h ~ 
z a I' :t ,ť" é o'd pět í až' d ode 'S e tll e--t, a- Jsou1-1I 
,záf.overt póburov3!ťe~i 13, ná'čělnÍllty, ó-d des' e t i' a ž 
cf o Id: v a,t, c' e t i let; 

§ 71'. 

~íiili'o l)řÍ'Pttd, ó-hsázeIiý Ý p'a+agra~u , .1)ře'dešlém, 
od~soú:z'éni' !bý'tJ.' mají 'póbůřovaJtélé a n~čelnici ik tre
,stu tě' Žlk é-h' o ž a ľ á ř e- 'o d~ p't ě t i i Z d' o des e ti 
1 é',t 6st1a'tu{ l)'á:k 'spoluvinníči pádle míry Ulebezfpec
no-sÚ "šlvJdllvos,ti a 'Svého úč'áste'l1iství od jed II o h o 

.. ~ J- ~ • 

.a 'ž d' S p' ě' -t i' I fr t. 

/ TJťi~h .. 1i' se brzy zase n~pól~ój' povstávající, bez 
·dalšíh'ď rt~.lHfž'Péčh0ho ' výpuk,iiutí~ Ullážiti se niá po
buřovatelúm" 'al Iná'čélnrkúin ' ža I á 'ř m e 'z i jed Jl í m 
a,ř Ir ě ·.t i 1-e ť y~ 0I~6itním pak viUlriíkůni ID e 'z i 

IŠ" é'tS/tti' rlfě' sOf ci la j éd 'll í m r o'k e m: 
, Jt.. (~' 7ó-=i2): 1'. »vrchno- I r{ěriý jsÓoů ' v ' § 70 tr. z'. ve-
s'teris1{ýihl ďs{)~aini~<, (Íťláéfe- řejrlé drg~ny, _ ;určeně dle 
nými na roven strazhu) mí- svého.' sluzebního poslání 
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přímo pro péči o zachování 
veřejného pokoje a řádu (or
gány politické správy, po
licie, četnictvo a pod.) (čs. 
sb. 487/21; k výkladu § 70 
tl'. 'z'. viz též čs. sb. 485/21; 
561/21). , 

2. »Náčelnllmm« jest ka,ž
dý, kdo, neomeziv ,se na 
pouhou spolučinnost v davu, 
fakticky', byť i bez zvlášt
ního dosazení, činnost v.ět
šiho neb menšího ' počtu 

účastníků řídil, na ! ně v .zá
jmu společného cíle působil 
(Kr' II 406/21); »pobuřova
telem« každý, kdo vědomě 
a zúmyslně jakýmkoli pro
středkem, třeba i jen vlast
ním příkla:d'em, mteléktů!él
ně půs'obil_ lia jiné ke kla
deni, ' sesílení neb ~výšení 
násilného odp6r~ (čs. sb. 
561/21; víz též čs. sb. 428/ 
21 a 451/21, I 485/2-1). 

§ 73. 

jl 
Vzbouření. 

Dojde-li ItO pn 'sr-ocení, 'z jakékoliv 'přírčiny po
y,stalém, vzpurll'os'tí 'Proti napomenutí, k·teré bylo 
od úřadu napřed' u1čilněl'i'O, ,a ,s~pojeJlím pros,~,ředků 
Iskutečně násilných ItalIt ,<Í'aleko, že ku zjednání 'p0-
'koje a pořádku uží;ti třeoa Ul'OCr mim(jř 'dné, 'pák Je'st 
tu 'V,z~ouření, a dop,ouští ,se toho 'z~očin každý, kdo 
'se srocení takového učiní účastným. 

R. 1. Pojmovým zna
kem, zločinu vzbouření jesť, 
aby.' ~řad sr.ocený lid napo
menul ke, klidu, aby se to 

stalo vůči srocenému' davu 
a aby paoha~el o' 'llapórile:. 
nutí vědel (uf'. stil 127, č-s. 
sb. 4ůt/21; č~. sb. 488{21). 

§ 74. 

Trest: a) při stanném právu. 

N a'Stane--li potřen-a, U'Čilllitr vzhouřeníí pHtTž .g,tiLn
nýnt právem~ tedy ma mísť6 fr e:st _ s m r t i podle 
pfeďpisl1 v zákoně o' řízení trestním obs·ažený'Ch. 

Viz § 429. až 446. tr. ř. 
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§ 75. 

b) mimo stanné právo. 
, . ,/ 

," Mimo fJ?ř~d ,st~nného práva odsouzeni buďtež 
pobuř'ovwtelé a , nálče1lnici k tresitu #t--ě ž k é h o ž a
I á ř e ' o d ,d e e t i a ž do d va c e ti 1 e t, a je-li 
úklad velmi zlomysJmý ·a n~be'Zpelčný, d o ž i v ;o t n ě. 

Ostakní ispoluvinníci potrestáni ,buďtež těž k Ý II 
ž'a 1lářem od jednoho , až dopě1ti let, je-li 
však a;I'O:rny,shlo,st a Úlčastenství větší, '0 d pět i až 
d ode :s e ); i 1 e t. . 

. H I a va d e vát á. 

o veřejném násilí. 

§ 76. 

a) Násilným jednáním proti shromáždění k projed
návání veřejných záležitostí vládou svolanéml~, 

proti soudu nebo jinému veřejnému úřadu. 

Zločin veřejného nwsilí se spáchá v těchto pří
pade0h: 

P T V fll í pří ~p a d: Když někdo · sám o ,s'Obě, 
nebo spojiv se s jinými, shromáždění ku projednávání 
veřejných záležitostí vládou svolané, soud nebo. jiný 
veřejný úřad v jeho sesejítí, v jeho bytmOls'ti ~nebo 
půs'Obnosti násillně přerušuje nelbo mu v tom násHně 
překáží, nebo na jeho usnesení nebezpečným vyhro
,žováním ~půs'Ohiti hledí, 3,!Č lIlení-~i 'čin ten jiným tě'ž
·šímzločinem. 

R. ,1. Veřejnými 'řady ro
zuměti je,st ony orgány stá
tu, okresů a obcí" které, 
jsou,g,e na ', venek vybaveny 
moeí rozhodovací a nařizo
vací, trvale jsou organiso-

vány, aby plnily v okruhu 
věcné a místní příslušnosti 
úkoly ' státní správy (úř. sb. 
98/21, ČS. sb. 416/21; v. sb. 
4273/15; 4334/16). Samostat
ná četnická stanice jest ve-
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řejným' úřadem (úř. ' sb.. 98/ 
21; čs. sb. 404/21). 

2. Působnost veřejn'ého ú
řadu ve smyslu § 76 tr. ~. 
nelze ome'z.ovati na jednot
livý konkrétní výkon po 
z,PlŮsobu §§ 68, 81 tr. z., 

, nýbrž jest jí rozuměti jako 
souhrnu úředních jeho povin
ností (Kr II 367/21). 
' 3. Skutková podstata § 76 

tr. z. předpoklá,dá násilí proti 
v·8·řejnému úřa,du, skutková 
podstata dle § 81 tr. z., ná
silí proti jednotlivým jeho 
orgánům (v. sb. 3162,/6; . v 
témže smyslu čs. sb. 404/21). ' 
Poměr k § 68 tr. z.: viz § 68, 
R. 5. 

4. K veřejnému násilí pod
le § 76 tl'. z. stačí i násilí 
psychické (úř. sb. 98, čs. sb. 
416/21). »N>ebezpečná « jest 
výhrůžka, byla-li způsobilou, 
aby: v tom kterém orgánu ú
řadu k usnášení neb spolu
působení při něm povolaném, 
vzbudila důvodné obavy neb 
jej zastrašila (v. sb. 1927/95). 

5. Pacha:J8,lem zločinu není 
ten, kdo pouze projeví sou
hlas s jednáním, skutkovou 
podstatu zakládajícím, nýbrž 
třeba, by přímo spolupůsobil 
(čs. sb. 438/21). . 

' 6. O k o n k u r e n c i se 
zločinem pozdvižení dle· § 68 
tl'. z. viz , čs. sb. 485/21. 

§ 77. 

Trest. 

Zlo'čin tenbo potre'stán huď těž kým ·ž a i á
ř e m od j e 'd Lll 'O h o 'a ž d o 'p ě li; i '1 e t, a js·ou-li 
·okolno-sti 'zvláště 'přitěžující, až d'O de 's e t i 1 e t. 

Trest za nedokonané svádění viz v §. 80. 

§ 78. 

b) N ásil111ým jednáním proti korporacím zákonně 
uznaným nebo proti shromážděním, jež se konají za 
spolupůsobení nebo pod dohledem veřejného úřadu. 

D r u h Ý pří pad: Týmž zločinem vinným se 
stává ten, kdo se, dopustí činu některého v § 76. na
značeného proti korporacím zákonně uznanýlli nebo 
pToti shromáJžděním, jež se . konají -za. spolupůsobení 
nebo. pod dOlhledem veřejného . úř'adu, . 

Viz § 4. a 5. zák. z 12. srpna 1921, sb. z. a n. Č. 309, 
I)roti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních, pří!. 
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16. Sr9vuej i § 1, :;t 15. zá~. 'z'e ~9.· le~a 19~7, !:, zák. Č .. 18, 
. o o.phr.:;tp,~ svo,b9dy volebm a shromazďovlMll, pni. 17. 

§ 79. 

Trest. 

Zločin tento potrrels,tá'Il1buď ,t € ž kým ' ž a II á". 
ř e IX). D d š e s t i m ě 13 í D ůa ž doj e dno hor o k u., 
3t . j,Sou-U '9kolnosti .'zvláště přitě'žující, aŽ 'd 'O 'P ě t i 
1 e 't. 

S 80. 

Vybízel-li kl;lo k některému činu v §§ 76. a 78. 
m.;Ji~mvč~n~mu f~'ČII}í, veřejně nebo -p'řed víee, Udmi 
pl'ones§uými, neQQ 'díly tilskovýrrni, rozšHqvanými 
vyobrazeními neb'0 Ispisy, podněc,oVíal-li k ,tomu nebo 
někoho svés,ti hledM, ,a neby~o-li půso,bení toto s nija-

. k.ým jiným 'zločiI1lnýmpodniknutím IS'Pojen'0, a zů
stalo-li bez výsledku (§ 9.), má sel v případech v § 76. 
uvedených uznati na žal á ř 'O d jed n -0 h o ·a ž d o 
pět i 1 e t, v příp3!dech však uv~dených v § 78. od 
Š e s t i ID ě s í ·c ů a 'Ž doj e d n Q hor o k u. 

§ 81. 

c) N ásiInýin vztažením r.uky na osoby vrchnostenské 
~~bQ Qebe?;peČllýIll jim vyhrQ'~Q,váním ve věcech 

. úřednícI!. 

Tře ,t i 'P ř í p 'a d: Když někd'o ISá!m o 's'0bě, ne
Q:o kd1~, i vic~ lidí,~v~a,k n~srotivše, se, některé 
z 'o'sop ' v § 68! }me'.QOV;q;IlýOlh u vykQ~lávání T-0'z,kazu 
YJ;<!nlniq.s;t~m,~:~éh'Q 'nebo ,p'ři konáni jejího úřadu nebo 
slu~,hy v tom úmyslu, alby výkorn ten byl zmaře/n, ne
bez'pec,nou !p,ohrůžkou nebo ,skute,čným násilným vztJa
ž~lm Tuky, 'byť i beze ,zhraně 'a bez pODaně'ní, se 
,z.gr9tiw"l; anebO něikteTé'b-o · z ičinů těchto se dopustí, 
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~by vymuti! nějaké úře~ní jed'llá~í n..ébq klOP.~Jlí 
'služby. 

y Viz §§ 6;..8, 73, 2Q9, 312. a ?14; dál~ § 7. zá~. z 39: 
brezna 1888, r. z. Č. 41, o ·ocij.ran,ě p.odmořského kabelu, 
příl. 21. O voj. policii v. výnO's, min. nár. obr. č: 18244/446 
z 8. III. 1920 ve věst. min. sprav. ž r. 192Q,Js(r. 61-. č. 7: 

R. 1. Zlolčinu § $1 tr. Z. 

dopouští se též os.ob,a, proti 
níž n~čelil služební výkon ú
ře·dQíb.o orgánu; rpzdíl od 
p01J.hého přestupku dle § ~14 
tr. z. sluš~ 'tl}. spatřovat~ v 
to,l,ll, stalo-li S'8' vměšQyání dq 
úře,dního výkonu HlJlSppefll 
nálsilným čili nic (úř. sb. 55, 
čs. sb. 254/20). 

2. ~ pojWv. »srQ~~ní«: viz 
§ 68, R. 1. 

3.' Pro ochranu dl~ §§ 68 a 
81 tl'. z. j-est T-Oťhodnon :qe
popíp~tell1á fopp.;ilI)~ Qm;iY
něnost k služebníIp.u vý~Qnu, 
i kdyby snad materielní 
správnost konkrétního výko
nu mohla býti pochybnou 
(čs. sb. 254/20; čs. sb. 488, 
úř. Isb. 121/21; v tLémž~ smy
slu v. sb. 2685/1; 3801/11 a 
j.; viz též § 68 tr. z., R. 6. 
až 11). . 

4. Výhrůž~a př>edpokl;id;í 
projev v-qle pachatelpvy, způ
sobiti b~zpro:~tředriě · ohro~e
nému zlo na životě, zdra-ví 
neb těl'8sné' neporušenosti, 
jež odvrátiti bylo hy l~e o
hroženému jen tím, že se vůli 
hro.zjcího podrobí (úř. ·sb. 
121, " čs. sb'- 488/21; v. sb. 
4224/15). Netřeba, by zlo, 
jrmž hrozeno, bylo výhradně 
výsledke~ vlastní činnosti 
hrozícího (v. sb. 312p/5). 

5. >;Nebezpečnóst« po'hrůž
ky sluší po'suzovati i zde dle 

vŠ,e~)b.eDp.épp měřít~a § HS Q) 
tl'. z. :tf,ení vY'LQll',č'~nlt tím', ž,e 
příp3idný úto~ z~ ú.č~l,eIl). j.e
jílJ.Q ltl'l,mte'čnění m,obl by od
vrác~n 'býti ylastní tělesn.oll 
silov napa:dtmél).,q (y. sp~ 
4478/117). 

5a. K nebezp,ečné D.o-
hp\ž.~ ye sI1lysl» § ~1 tr: z. 
se vyžad.uje, py liyl;i s· tQ 
vzb~diti QpaVl1., · ~~ . pfI,ph;ttel 
vykpn.á II n e d. t,q" čírg hm?iil 
(úř. sb. 1~1, qs. sb. 4~S/21; 
vi~ té~ čs. sb. 493f2l)., 

6. Skut~.čn~ ná&ilpé Y~~P.~'8" 
ní ru.ky musí býti sj~e n.~~i
lím aktivním, - pOlIh.é ne
tečné chování se pachatelo
yo (t. zv. trpný odpor) ne
stačí (čs. sb. 382/21), - ne
rp.usí však býti násilím bez
prostředním; třeba, by ale
spoň nepřímo namířenp bylo 
proti osobě úřední (čs. sb. 
13S/20; 116/20j Ý .. sb. Wl,2/~p). 

7. Dq'!i~tek »s~q.tf3Čné,« (ná
silné vztažení ruky) neozna
čuj'8' 'sna;d ta~ový stupeň fy
sického násilí, jenž by čiriil 
4ře,dnímu orgánu výkop sl~~
by napro:sto nemožným; zdů
razňujeť toHko. roz,dí~ vůči 
po.uhé hrozbě násilírp. (v,. sb. 
3043/5). 

8. Bro »násilné vzta~ení ru
ky« ne~yžád'ciJe s,e přemožení 
osoby vrchno'sten.ské (vis ab
soluta), nýbrž stačí vis cow
pulsiva (i l1~vlídllé odstrčení 
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: úř. sb. 59/20); nemusí dá
le býti vis corpore corpori 
data. Tl'8stný moment spočí
vá v použití nás i I í, niko
li v násilném Vlz:tažení r u k y 
jako takovém. (popoháněni a 
šlehání koně, jejž chopil čet
ník za uzdu, by jej zadržel; 
viz též čs. sb. 116/20; úř. sb. 
106/21.) Míněny jsou jakékoli 
činy, které staví vrchnosten
skou oso'bu př'ed: volbu, buď 
ruby od výkonu úředního u
pustila, aneb odpor přemohla 
přiměřeným násilím (úř. sb. 
146/21). 

9. Jednání, by 'zmařen byl 
ne pro d.l,e n Ý úřední vý
kon, jest klásti na roveň jed
nání, bYl zmařen byl úřední 
výkon vůbec (os. sb. 320/20). 

10. Na úřední osobě, jež 
koná (vš'eobecně) službu, při 
tom však vyřizuje s pacha
telempouze soukromou zá-

ležitost, nemůž'e, býti spáchán 
zločin dle § 81 tl'. z. (o,všem 
ale zločin dle § 1'53 tr. z.). Z 
okolnosti, že původně šlo o 
soukromou záležitost mezi ú
ře'dní osobou a pachatelem, 
neplyne j-e,ště, že ,setkání jich 
podrželo i nadále neslužební 
ráz (čs. sb. 200/20). 

11. Skutková podstata dle 
2. věty § 81 'tr. z. nevyžadu
je, aby vrchnostenská osoba 
v době proti ní vykonaného 
násilí nacházela se u výko
nu úřadu nebo služby (v. 
sb. 3000/4). 

12. Reální k o n k u I' e n c i 
zločinu dle § 81 tr. z. s pře
stupkem dle § 314 tr. z., viz 
úř. sb. 108, čs. sb. 151/20. 
ICJieální konkurenci zločinu 
vTaždy se zločinem veřejného 
násilí dle § 81 tr. Z., vi1z' čs. 
sb. 240/20. 

: -' 

§ 82. 

Trest. 

ZlOlčllfie,c .takový po:brestán butdiž těž kým ž 3,

I á ř e m o d š e s t i m ě s í c ů a ž doj e dno hor o
k U; ale stal-li seodp,or se zbTMlí, nebo byl-li někdo 
poško.zen či lJ)ioraněn, nebo byl-li odpoT vykonán pr'o
to,; aby ise jim. nějaké jednámí úřední Inebo výkon 
'Služ'by rvJlnutil, ,o d jed noh 'o ta ~ Id ,o IP ě t i let. 

R. 1. Zákon nemá tu na' sb.' 488/21:) . (klacek); v témž'e 
mysli jen zhraně smrtící ne- smyslu v. sb. 2240'/98 (trou
bo zbraně v techmckém 510va bel od dýmky); 3397/7 (bič); 
smyslu; stačí každý předmět, v. sb. 4272/15 '(vhození soli a 
jenž je způsobilý sesíli~i ú- pe'pře do očí stráže)). 
tok" proti" vrchnost,enské ' oso- 2. Vyšší trestní sazba má 
bě a ohrožovati těle:snou její místo, i když 'zbraní bylo jen 
bezpečnost (úř. sb. 121, čs. hrozeno (v. sb. 6/74; 4178/17; 

---- --- .. 
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ne při pouhém míření nena
bitou střelnou zbraní; v. sb. 
4224/15; 4458/17). ' 

3. »Poško'zení« jen na těle , 
nikoli na; předmětech (odě-

vn) (v. ' sb. 463/82); netřeba, 
by dosahovalo stupně i· jen v 
§ 411 tl'. z. o'značeného (v. 
sb. 3514/8). ' ' - ' 

§ 83. 

cl) Násilným vpadnutím do cizího neinoVitého statku. 

'Č:t iV T It Ý pří P 'a d: RuŠí-E . s,e, ',o'pominouc 
vrchnost s více- lidmi sebranými násilným vpádem 
1Jokoj:né držení pozemku neho ,pTáv Iněčíclb.ll'~ něj 'se 
Vlztahujic.ioh, aneho když se, :byť .'i Ibez ipOiffiOClllíkú, 
'3e zbTlaní Vll1ilk'l1e do něčího domu nebo 'p'říbyitk'u, a 
ta'ffi se vykoná náJsilí na jeho oSlobě, nebo, na jeho 
lidech d-omá'cích, na jmění a · statku; ne'clhť 'se tak 
děje proto, aby pro domnělé bezpráví pomsta byla 
vykonána, aby se provedlo právo, na které se nárok 
činí, ~vby 'se vJ71l1util slib něj 1aký Ineho 'pr-osHédek prů
v'odní, neho 'a'hy ,se jinak Ulkojilo nějwké' zášti. . 

(1) Viz § 344. a; 19. o. z. o. 
(2) O ochraně svobody domovní stanoví § 112. 'ústavní 

lis,~iny: právo domovní je neporušitelné. Podrobnosti upra
vuje záJkon jako součást této ústavní listiny. 

Stalo se tak ústa-vnim zákonem z 9.ďnhna, 1920, sb. 
7. a, n. Č. 293, o ochraně svobody osobní; domovní a tajem
ství listovního (podle § 107., 112. a 116. ústavní listiny), 
viz příl. 10a), §§ 6. až 10. a 12. 

:Možno·st ome,ziti tuto ochranu dává § 6. 'zák. z 14. 
dubna 1920, sb. z. a n. č. 300, o mimořádných opatřeních, 
příl. lOb). 

R. 1. (R u š e ním í r u 
p o zem n í h o.) I nádvoří 

. a budovy na něm stojící spa
dají pod pojem pozemku a 
jsou' proto způsobilým před
mětem zločinu dle 1. věty § 
83 tl'. z., (Kr I 180, 182/22; 

. v témž·e smyslu v. sb. 
, 2127/97). . 

2. :Vrchností rozuměti sluší 

vrehnost k 'Povolení dotyčné
ho, výkonu povolanou (Kr 1, 
179/22, Kr · 1 . 182/22). 

3. S hlediska 1. věty § 83 
tl'. z. netřeba, by právě pa
chat'BI, byl tou osobou, jež , ú
častníky zvlášte »sebrala«; 
s'~ačí již spojení se více lidí, 
ať po předchozí dohodě nebo 
'jez ni (nahodilé spolupacha-

5 
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telství) k vědomému spolu
působe~í se stejným úmy
slem a za jednotným cílem 
(Kr I 310/21; Kr. I. 1372/21; 
viz též v. sb. 3505/8; 3554/9). 

4. Násilnost vpádu nevyža
duje, aby sta.! se za skuteč
ného ptemoženÍ překážek fy
sickou námahou; vpád jest i 
tenkráte nálsilným, stal-li s'e 
'takovou přemocí, že napade
ný vůbec nemohl pomýšleti 
na úspěšný fysický odpor a 
nezbývá mu, leč aby se po
drobil vůli vpaJdnuvších a u
stoupil přemoci (násilí psy
chické, způsobené t. zv. vis 
compul'Siva (úř. sb. 117, čs. 
sb. 408/21; čs. sb. 486/21; v 
témž smyslu v. sb. 107/76; 
654/84 aj.). 

5. Podle § 83 tr. z. jest za
potřebí, aby pachatelé byli 
si vědomi, že ruší pokoj
nou držbu poškozeného (úř. 
sb. 187/21); lhostejno jest, že 
šlo pachatelům o to, aby pro
vedli právo, na něž si činí 
nárok (úř. sb. 186/21). 

6. (R u š e ním i rud 0-
m o vn í h o.) I v tomto 
případě může zločin spá-

,chán býti nejen jedním pa
chatelem ozbrojeným, nýbrž, 
jako v případě prvém, 
i pachatelem neozbrojeným, 
;ps víc'e sebranými lirlmi« (čs. 
sb. 3'92/'21; Kr I 768/21; úř. 
sb. 178/22; v témže smyslu 
v. sb. 2456/ú; 4185/14). 

7. K pojmu ;pzbraně« viz 
§ 82 tr.zl., R. 1.; i hůl jest 
zbraní ve smytllu § 83 'tL. z. 
(úř. sb. 71/20). 

8. Na ro'zdil od rušení míru 

pozemního netř'eba násilného 
vpádu: stačí -pouhé »vniknu
tí" (Eindringen), stalo-li se 
proti výslo,vně projev,ené, neb 
i jen pachateli předpokláda
telné vůli oprávněného , po
kud se týče jeho zástupce 
(úř. sb. 115/21; 156/21, čs. sb. 
427/'2'1; v témže smyslu 
v. sb. 4185/14). Také osoby, 
jimž dovolen jest jinak pří
stup do míS'~nosti, mohou se 
dopustiti tohoto zločinu, 
vnikly-li do místnosti ve zlém 
úmyslu, vykonati tam násilí 
(úř. sb. 155/20; čs. sb. 579/ 
21). 

9. Pod pojem »dům«spa
dá i k němu přináležející za
hrada vlastnikova (v. sb. 
1879/95). 

10. Úřední (veřejné) budo
vy i s pnslušenstvím (dvo
rem) požívají ochrany dle 
§ 83 tf. z. (viz též čs. 
sb. 535/21). Osobou domácí 
jest v případě tom každý, 
kdo jest pod ochra'lou oso
by oprávněné disponovati ú
ře'1.ními místnos'~mi (úř. sb. 
178/22). 

11. Pojem »konání násilí" 
není omezen na útok oroti 
tělesné neporušeno,sti napa
deného; násilí můž'e býti spá
cháno i slovy (úř. sb. 115/21; 
155/20), výhrůžkami (čs. sb. 
535/21); jest tu, jakmile 
svobodná vůle osoby opráv
něné k rozhod'ování má býti 
omezena vnucenou vůlí cizí 
(úř. sb. 157/21; čs. sb. 492/ 
211). Pro »ná'silí na majetku« 
sta,čí i pouhé svémocné na
kláldáríí s předmětem maje'~-
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ku proti vůli majitele domu 
(Kr I 499/21; v témže smy
slu v. sb. 1547/92). 

12. Již prohlášeni pacha
telovo, že velkostatek jest 
dělnictv,em zabrán, opodstat
ňuje samo osobě násilí na 
jmění a statku, bylo-li uči
něno vůči dosavadnímu 
správci velkos'~atku (čs, sb. 
427/2'1; 492/21). 

13. K »lidem domácím« 
(na rozdíl od příslušníků do
mácnosti, ' § 176 II b) tf. z,) 

náleží i ten, jemuž pán: domu 
neb bytu poskytl u sebe u
tulek (v. sb. 74/75; viZ též 
čs. sb. 579/21, pak R. 10. 
sh.ora.). 

14. K o' n k u r e n'c e se zlo
činem -veřejného násilí' dle § 
85 tr. z. a zločinem krádež,e 
dle, § 171 tr. z. není vylou
čena (čs. S'b. 211/20; v. sb. 
2456/0; 3266/6); konkurence 
s těžkým poško'lením na těle 
dle § 152 tl'. z.: v. sb. 3212/ 
6. -. 

§ 84. 

Tres,t. 

Pťw,oodce t akového náJsilí wpadá v trest It ě ž 'k é
h o ž a I á ř e od jed noh o a ž do pět i I e't. Ti, 
kdo se dali užíti za pomocníky, potre,s.táni býti mají 
žalářem od šesti měsíců až d ,o jednoho 
r IQ k 'u. 

R. 1. »Původcem« násil
nos~i není míněn j'en návod
ce nebo strůjce, nýbrž kaž
dý přímý pachatel, jenž 
zúča.stnil se násilnosti ve 

vlastním zájmu, pro svůj 
vlastní účel (ne v cizím zá
jmu, byv jiným . k tomu zjed
nán) (čs: sb. 69/19; ,' úř. sb. 
117/20; 156/21). 

§ 85. 

, e) Zlomyslným poškozením cizího majetku. 

Pá t Ý 'př í ip 'a od: Jimá zlomyslmá 'p'oško'Zell1í ci
zího IDI1jetku ipokládalti se mají z:a, zločin veřejného 
;iláisHí, když 'buď,to: -

a) ·škoda, která vzešla 'anebo, kterou pachatel 
v úniyslu měl, převyšuje 200 korun; 

Částká 200 K (míst.o 25 zl.) byla stanovena zák. z - 9. 
dubna 1910" ř. z. č. 73, příl. 28. 

5* 
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R. 1. »Zlomyslným« jest zení věci, určené dle své po-
každé úmyslné, vědomě pro- vahy ke zvláštním účelům (ku 
tiprávné poškození; škodo- př. dobytče ch o vn é), j~Bt 
libosti, nevraživosti nebo pro výpočet výše škody 
podobné zvláštní pohnutky rozhodno; do jaké mí!"y sta-
netřeba (v. sb. 228 /8Y; '2456/0). la se věc poškozemm ne-

2. Maj-etek neznam~má tu použitelnou pro, tyto zvlášt-
vlastnictví ,v objemu ob. z. ní účely (čs. sb. 39/19). 
obč. (§ 353); zákon má na 6. Při majetkových delik-
mysli jen ~ěci tělesné (v. sb. otech fQlzumějí se hranice zlo-
181/78). činu a trestové sazby, vy-

3. »Poškození« nelz,e' ome- jádř'ené peněžitými částkami , 
ziti jen na porušení podstaty nadále v korunách českoslo-

. věci. Jím uznáno též vysetí venských (čs. sb. 133/20; 
plevele na cizím poli, obilím 146/20). 
po'setém (v. sb. 2934/4); od- 7. Zákonných sazeb hod-
vlečení stavebního mat-eriálu notních, stanovených · pro 
s místa, kdo ho mělo býti kvalifikaci těch kterých de
použito" na místo jiné, kde liktů ma.jetko'vých, nutno i 
ho užíti nelze (v. sb. 3653/9). tehda použÍ'~i, když sazby ty 
Poměr ke zločinu žhářství, neodpovídají nynější hodnotě 
§ 166 tr. Z., viz R. 2. ta.m- zboží a peněz (čs. sb. 39/1-9; 
,též. viz nyní zák. z 212. prosince 

4. V úvahu přichází joen 1921, č. 471 Sb. z. a n.). 
bezprostřední zmenšeni ceny 8. I v připa;dě § 85 a) tl'. 
poškozené věci, ne též ná- z. má místo zásada druhé 
sledkem poškození ušlý -úsk věty § 173 tl'. z. (čs . sb. 223/ 
(v. sb. 3548/9; 2466/0). 20; v. sb. 1630/93. Viz též 

5. Při zlomyslném poško- -§ 173 tr. z., R. 4.). 

nebo '}{.dyž nepřihlfžejíc k velikosti škody, 
,b) vzejíti z toho může nebezpečenství pr,o život, 

z'draví nebo 'bezpe,čno'st těla lidem, anebo ve vě·tším 
rozsahu na cjúm majeuku; I!lebo když 

9. Skutková povaha nev}"'- způsdbem jeho, provedení 
žaduje ani zvláště kvalifiko- býti přivoděno, neb z vý-
vaného nebezpečí, ani ne- sledku činu se vyvinouti (čs. 
bezp,ečí, ohrožujícího větší sb. 47/19; úř. sb. 100/20; v. 
poče't osob; stačí jakékoli ne- sb. 1337/90; 1791/9-3). 
bezpečí pro život, zdraví neb 10. § 85 b) tr. z. neurčuje 
tělesnou bezpečnost, byť i stupeň ohrožení, nýbrž jen 
jIDl jediné o'soby, pokud se právní statky, jichž ohrože
týče u větším rozsahu pro ní činí zlomyslné poško,zení 
cizí majetek, 'které, třeba že , cizího majetku zlQčinem (úř. 
z činu : vskutku nevzniklo, sb. 100/20); výše nebezp-ečí 
mohlo jím, pokud se týče přichází v úvahu dle § 86 
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tr. z. při výměře trestu (v. 
sb. 3033/5). 

l il. Vědomí, že z činnosti 
mohlo by vzejíti nebezpečí, 
jemuž čelí § 85 tr. z., bez 
vůle, nebezpečí to přivoditi, 
k zmíněnému zločinu nesta
čí (čs. sb. 20/19; v. sb. 3317/ 
7; 4474/17); požad'avku tomu 
vyhovuje, je-li si pachatel 

vědom, že z ' poškozeni , vě
ci jím úmyslně spáchaného 
po,vstati může některé nebe'z
pečí v zákonu naznačené, 
přes toto poznání spáchá 
však čin věc poškozující 
(úř. sb. 130/21). 

12. K o n k u I' e n C e se 
zločinem dle §u 83 tf.. a; .• , 
viz § 83 tr. Z., R. 14. 

c) zlomyslné poškození spácháno na železni
,cÍc-h, nechť ,se jízda po nich prov,o'zuje parní silou 
č·i bez ní, nebo na zařízeních k nim patřících, na 
prostředcích dopnivni0h, strojích, nářadí ch nebo 
jiných věcech, jichž se k proyozování jizdy uživá, 
nebo na lodích parních, strojích parních, kotlech 
parrních, dílec'll vodnich, m'ostech, přistrojích v bá
ních, nebo když vůbelc s,páchánQ za okolností zvláště 
nebez·pečných. 

(1) ViZ' §§ 306, 315, 317, 318, 319, 368, 337. a 432. 
(2) Viz zákon 'ze 27. května 1885, ř. z. Č. 134, o nebez

pečném užívání třaskavin, příl. 25. 
(3) ' Viz 'záJk.on o ochraně, pOldmořského kaJbelu 'z 30. 

března 1888, ř. z. Č. 41, příl. 21. ' , 
(4) O poškození lesů viz § 59. a násl. lesniho zá

kona z 3. prosince 1852, ř. z. Č. 250, příl. 41a), o poško,zení 
polí srovnej zemské zákony o o0hraně polí, cit. v pozn. 
k § 175, II. a. Srovnej i vemské honební zákony, cit. v pozn. 
5, k § 171. 

(5) O poško'z,ení hraničních meznÍkťl a trigonometri
ckých znač-ek viz zák. z 30. června 19,21, :sb. z. a n. Č. 
%4, příl. 9. 

(6) O poškození staVll dobytka rozšířením zvířecí ná
kazy viz § 66. až 67. zák. ze 6. srpna 1909. ř. ,z. Č. 177. o 
zamezení a potlač-em nakaJŽlivých nemo.cÍ zvířecích, pří!. 45a). 

(1) Srov. § 422. a 1321. o. z. o. ' 

13. POljmu »železnic·e« v 
§ 85 c) (a na obdobných mí
stech) tr. z. ne~ze rozuměti 
ve smyslu přesně techni
ckém; náleží Sl8m jen tako
vé ' ž-elenice, jež buďto slou-

ží veřejné dopravě, nebo 
jichž zřízení neb provo,z, pro 
nebezpečí. s nimi spojené, zá
vislým jest na zvláštním ve'" 
řejnoprávním svol'ení (v. sb •. 
4210/15). 
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14. K parním strojům . ne., 
náležejí stroj,e pracovní, jež 
jsou parním strojem poháně
n]1 (v. sb. 1945/96; 3576/9). 

15. Automobily . náležejí 
pravidelně k předmětům, 

jichž po,škození' »spácháno za 
okolností zvláště nebezpeč
ných« (§ 85 c) posl. věta) (v. 
sb. 4071/13; 4,205/14; viz též 
sb. 4020/13). 

§ 86. 

Trest. 

Trestem zločinu tohoto, jest v případě pod' lit. 
a) předešlého paragrafu uvedeném těž k Ý ž a I á ř 
o d š e s t i m ě ~ í c 11 a ž d O' jed noh o r o k u, 
ale v 'případe0h uvedených 'pod lit. b) a c) ,tě 'ž k Ý 
žal á ř o d jed noh o a ž d o pět i let, a podle 
velikosti zlomyslno'sti a nebezpe-čen::;tví a,ž i do 
des e ti le t. 

Vzešel-li 'Vš,ak 'z 'p'Oš,ko'Ze'l1í 'slkuteČlně úra'z Jmym 
na zdraví, bezpeč;nosti těla, nebO' ve větším rozsahu 
na majetku, 'potrestáni buďtež vinníci těž kým 
ž a I á ř em odd e set i a ž d o' d v a c e t i let, 
'"\ jsou-li tu okolnosti zvláště přitěžující, těž kým 
ž a I á ř e m . dO' ž i v o t ním. Al1e povstala-li z po
škozeni takového smrt člověka, a mohl-li to pacha
tel 'Předvídati, potre:3tán buď STIl r t í. 

R. 1. Předpis 2. odstavce I tr. z. (v. sb. 857/85). 
vztahuje se ,toliko na přípa- 2. Viz též § 1 tr. Z., R. 4. 
dy b) i c), nikoli též . a) § 85 . a 7. 

§ 87. 

f) Zlomyslným činem nebo opominutím za okolnolstí 
zvláště nebezpečných. . 

Š e stý pří pad: TéhO'ž zločinu · dopustí se 
i ten, kdo jakýmkoliv jiným činem předsevzatým 
ze zlomyslnosti, nebo úmyslným zanedbáním povin
nosti kterou má při provozování jízdy železniční 
'nebo' při dílech nebo podnicích v § 85. lit. c) uvede-
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ných, způsobí některé nebe,zpečí v § 85. lit.b) na
značené. 

(1) Povinnosti, jichž šetřiti je'st při prov'Ozování jízdy 
žele'zniční, ,stanoví železniční provozovací řád ze 16. listopa
du 1851, ř. z. z r. 1852, č. 1., a žel. ' ďopr. řád. ze 13. května 
1921, sb. z. a n. Č. 20'3. 

(2) O zkoušení a občasném prohlížení parních kotlů, viz 
zRJkon ie 7. července 1871, ř. z. č. 112. 

(~) Obecný předpis o po,vinnoste.ch, jichž šetřiti j-est při 
provozování živností, obsahuje § 74. živ. řádu. 

(4) O kulposním způ.s-obení nebe,zpečí viz §§ 335, 336, 
337, 431. a 432., dál,e zákon 'O třaskavinách ze 27. května 
1885, ř. z. Č. 134., příl. 25. a zákon 'O potraviná.ch ze 16. 
ledna 1896, ř. z. z r. 1897, čís. 89., příl. 43a). 

R. 1. Prvý případ § 87 tf. 3. V příčině pojmu »zlomy-
z. nevyžaduje, by se čin, ze slnosti« a »způso,bení nebez-
zlomyslnosti předsevzatý, pečí« viz § 85 tr. z., R. 1., 
nesl ku provozu železnic ne- 9.-11., pak v. sb. 2456/0; 
bo děl a podniků v § 85c) 3278/6; viz dále též R. 13. 
tr. z. vyzna:čených · (v. sb. až 15. u § 85 tl'. z. 
920/86; 1128/88). Tímto všeo
becným 'trestním ustano,v'ením 
mají býti postižena ona n e
u r čit á ohrožení tělesné in
tegrity lidí, pokud se týče 
cizího majetku ve větším 
rozsahu, která jsou přivodě
na jakýmkoli ze zlomyslno~ 
sti předs-evzatým jednáním 
n el p'ř í m o, však úmyslně, 
s vědomím a vůlí pachatele, 
nikoli z pouhé nedbalosti 
(čs. sb. 491/21; viz též R. 6. 
níže). 

2. »Činem« může býti i tu 
pouhé pronesení ústního vý
roku (výzva k vojínům, po
volaným k zjednání po,řádku 
při pouličních nepoko,iích, 
aby náboje z pušek vyňali a 
zbraně odho'dili; čs. sb. 
129/20; zlomyslná výzva k 

4. Způsobení nebezpečí slu
ší klásti na rov'eň i pouhé 
zvýšení nastalého již nebez
pe1čí (čs. sb. 129/2'0). 

5. Po stránce subjektivní 
nežádá se nějaké .zvláštní 
zlomyslnosti, stačí t. zv. do
lus ohfOižovaCÍ, i. j. vědomí 
pachatelovo, že svou činn'O
stí naznaČlené nebezpečí způ
s,obuje (úř. sb. 1711'2'1). Ne
třeba, by úmy.sl pachatelův 
přím'O směřoval na přivodě
ní nebezpečí; stačí, že dopu
stil se činu, alč věděl, že z 
něho' může nebezpečí V1Zl8jí
ti (čs. sb. 472/21; viz též § 
85 tl'. z'., R. 11.). Netřeba 
též delší přípravy, stačí i 
'Okamžité rozho,dnutí (os. sb. 
472/21). 

násilnostem, řízená na roz- 6. Ze zlomyslnosti předse-
vášněný dav: čs. sb. 279,/20; vzatý čin, kt'e,rý bez vědomé-
viz též úř. sb. 171/21). ho, ohrož'ení osob ,třetích če-
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určité osoby, může založiti spadá však pod § 87 tl". z. 
lí J,·en k tělesnémU: poškození I §§ 152 násl., 411 tl'. z., ne-

odpovědnost pachatelovu dle (v. sb. 3862/11:; 3953/12). 

§ 88. 

Trest. 

Trestem zločinu tohoto, jest těž k Ý žal á ř 
o d, jed noh o až · d o pět i 1 e t, podle velikosti 
zl.omyslnosti a nebezpečí až i do, des e t i 1 e t. -
Jt;l-li , tu však některá z dalších oko,lností přitěžu
jících v § 86. dotčených, užíti jest trestů vyšších 
tamtéž ustanovených. 

§ 89. 

g) Zlomyslným poškozením nebo. přerušením 
" , státního telegrafu. 

, Sed m Ý pří pad: Zlomyslná poškození , ně
které části státního telegrafu a všeliké úmyslné pře
ruš'eni provozu, jakožl i všeliké úmy;slné, izneužití 
tohoto státníhŮ' zřízení, potrestati se mají, nehledíc 
k částce škody, jakožtŮ' zločin veřejného násilí t ě ž
k ým žal á' ř e m o d Š e s t i m ě s í c ů ar ž doj e d
~n o 'h 00 ,r o k u, a je-li škoda zvláště důležitá, anebo" 
-je-li tu zvláštní zlomyslnost, o d jed noh o a ž do 
'p ě ti , le t. 

,(1) Viz § 14. zák. IZ 22. března 1920, sb. z. a IlJ. č. 197., 
o horihlckém , vyhledávání a těžení živic (bytumen): »usta
novení tre;stních zákonů o poškození telegrafů nebo jejich 
příslušenství platí také, li:dyž byla poškozena zařízení k 
těženi živic.« " ' , 

(2) Srov. zákon iZ 30. března 1888. ř. z. č. 41. o ochrail1ě 
p'odrno,řského kq,belu" příl. 21. ' 

R. -1. Tento f předpis ' chrání 
'stejnou měrou i . státní tele
fony (v. -sb. 2125/97; 3314/7), 
t-é·ž jen ' 13řecl:10dJlě (k voj. ' úče-

lů m) zřízené (v. sb. 3597/9). 
2. K o n k u r e n c e, jedno

činná, tohoto zločinu s krá
deží možná (v. sb. 2925/4) .. 
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§ 90. 

h)i Loupeží lidt 

O s m Ý P' ř í pad: Zmocní-li se, někdo bez vě
domí a při volení řáJdné vrchnŮ'sti člověka nějakého 
lstí nebo násilím, aby ho proti jehq, vůli vydal v moc 
zahraničnÍ. 

Viz § 33. (s,váděruí k vystěhovalectví) a 34. (ohrožování 
mla.distvých) zák. z 15. února 1922, sb. z. a n. č. 71., a vy
i3těhovalectvl, příl. 22. 

§ 91. 

Trest. 

N a tento zločin budiž trestem uložen těž ký 
ž a I á ř o d pět i a ž d 00 des e t i 1 e- t, který se 
však až do -d v a c e ti 1 e t prodloužiti může, byl-li 
ten, s nímž se zle nakládalo, vydán nebezpečí života 
nebo nebezpečí, že svobody opět nedosáhne. 

§ 92. 

Jak se naloží s těmi, kdo neOlpravněně verbují. 

Kdo, nemaje, k tomu po,volení zvláštního od 
vlády, do vojenské služby jiné, nežli do voj. služby 
[c:Í!sal''Sk'O-rak:ouskéJ 'Č e ·s 'k 'O s.l oQ v e a1IS k é r e IP u
,b I i k y, lid verbuje, neho kdo v 'Č3JS války verbuje 
vojáky nebo mužstvo .služebné, k vojsku patřící,: 
i t'řeba jen ok tormu, 'aby 'se' usa'C1ili v cizích 'zemích) 
anebo Ikdo se ta,k'ové'ho ,ča:su dOptU3tÍ loupeže lidí, 
aby vojsku jinému, nežli vŮ'jsku [císařsko-rakouské
mu] republiky Českos. lovenské, přivedl 
:rekruty, nebo ciZÍmu státu osoby k , vojsku náležité 
za osadníky, dopustí se nerdo,voleného verbování, a . 
[vyšetřován i] potrestán' bude [soudy vojenskými 

'podle ·zvláštních předpisů o tom vydaných] t ě . ž -
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kým ž a I á ř e m o d j lel d n <> hor o k u d o pět i 
let. 

(1) Viz § 7. zák. z 20. května 1869, ř. z. Č. 78., .otištěný 
při § 67. ' 

(2) O spoluvině viz § '213. 
(3) Vi'l1 §§ 306. a,ž 313. voj. tl'. Z. 

(4) O vystěhovalectví viz zák.on z 15. února 1922, sb. z. 
a n. Č. 71., př.íl. ' 22. 

(5) Podmínky., za nichž ce sko slov. státní příslušník může 
vstoupiti do cizích v.ojenských služeb, stanoví § 6. branného 
zákona z 19. března 1920, sb. z. a n. Č. 195. a § 5. branných 
předpisů, vydaných vládním nařízením fl' 28. července 192'1, 
sb. z. a n. Č. 269. 

§ 93. 

i) Bez'právným omezováním, osobní svobody 
člověkovy. ' 

D e vát Ý pří pad: Když někdO' svémocně 
vězní člověka, nad nímž mu podle zákona .žádné 
moci nepHsluší, a jehož' nemá příčiny ani poklá
dati z'a úo,čiillce lani míti ho dŮ'v'Odně 'za, škodlivého 
nebo nebezpečného člověka, nebo když mu jakým
koliv způsobem v užívání osobní s,vobody překáží; 
anlebo když někdo i pH zdánlivě odůvodněné pří
čině zadržení schválně O'pomine dáti o' tom hned 
řáJdné vrohno'sti věděti. . , 

(1) O ochraně .osobní syohody s,tanoví § 107. ústavní 
listiny: :1>1. Svolboda osobní se, zaručuje. Po,dro'bnosl~i upra
vuje zá;k.on, jako součá'st této ústavní listiny. 2. Omezení 
nebo odnětí osohní svoibody je možné jen na základě zákona. 

-Rovněž jen na základě zák-onlamůže, veí13jná moc od .občana 
požadovati osolbních výkonů.« Viz ústavní zákon z 9. dubna 
1920, sb. z. a n. Č. 293., o' .ochraně svobody .osobni, dom.ovní 
a tajemství listovního, § 1. až 5. a 12. příl. 10. 'Srovnej mimo 
to poznámku 2. k § 83. , 

(2) § 19. zák. ze 7. května 1874, ř. z. oč. 50: »při výkonu 
(katolické) círJi-evní mod úřední, ne'smí 'býti použito vnějšího 
násili«. P:r:oto také odkázání do duchovního ústa,vu k.orekční
ho uvalené biskupem při výkonu jeho moci disciplinární na 
cluehovniho jemu podřízeného jest jen potud p'řípustné, po-
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kud postižený duch()'vni d.obl~ovolně se mu podvolí. Orgány 
mo,ci veřeljné nejsou oprávněny ta:kového krrě'ze zadržeti a 
do korekčního ústavu d.oaati (min. nař. ze , 7. června 1869, ř. 
z. č. 134). Totéž platí i o Ikázeň.ské valzlbě uvalené předsta
veným řádu duchovního na některého člena řádu. O ozna
mování takové do!brovolné vaZiby př'edno-stům zemské správy 
politické viz min. na,ř. ze' 7. srpna 1869', ř. z. -Č. 135. 

R. 1. Právo domácí kázně 
(§ 413 tl', z.) nevylučuje od
po,vědnost dle § 93 tl'. z. 
(v. sb. 369'0/10; 2172/98). 

2. Byly-li tu příčiny poklá
dati 'zadrženého za ~ločince 
neb míti ho, důvodně za 
škodlivého, nebo nebezpečné
ho člověka, posuzovati sluší 
dle bOlla fides, pachatelo,vy 
(v. sb. 2427/0; 3396/7). 

3. Trestným P.oc11e' § 93 tl'. 
z. jest i jina-k oprávněné 0- ' 

mezení osobní svohody, pře- _ 
kročuje-li vědomě co do in
t~nsity nebo trvání hranice 
pro dosa-žení účelu zadržení 
nezbytné, anebo nebylo-lizú
myslně bez prodlení oznáme
no řád·né vrchnosti (úř. sb. 
79, čs. sb. 32'8/21; v témžB 
smyslu v. sb. 1299/90). 

4. Nespočívá-li omezení 
osobní svobody přímo ve _ 
svémocném věznění, musí se 
mu alespoň kva-litaJ~ivně blí
žiti; pouhé stěžo'vání volného 
pohybu samo, - o sobě nepo
stačuje (v. sb. 1593/92; viz 
však násl. po zn.). 

5. Skutkovou podstatu § 93 
tl'. z. tvoří každé omezování 
napadeného v užívání osob
ní jeho svobody, leč by bylo 
tak nepatrným, že by pře
kážky; mohly . bý~i kýmkoli 
beze všeho přemoženy a leč 
by omezení trvalo tak krát-

oe, že by pro své rychlé po
minutí jako takové nebylo 
ani pociťo,váno (úř. sb. 49, 
čs. sb: 175/2'0). 

6. Úmyslem pachatelovýIi1 
při zlo'činu dle § 93 tl'. z. 
musí býti (bezprávně) ome
ziti jiného v osobní svobodě 
proti jeho vůli (úř. sb. 118, 
čs. sb. 417/21); dále, sáhající 
úmysl kone'čný - na př. k 
proved'e,ní mimomanželské 
soulože - nebrání podřadění 
pod § .93 tr. z., byl-li si pa
chaJ~el omezení osobní svobo
dy vědom (v. sb 447/82; při 
dohrovolném upuštění od 
zločinu . násilného smilstva 
dle § 125 tl'. z. (kvalifikova
ný pokus): v. sb. 806/85; 
3956/12): 

7. Pokud .omezování osoh
ní svobody jest dle povahy 
věci jen nutným prostřed
kem ke spáchání jiného de
liktu nebo dle zákona částí 
jeho 'skutkové podstaty; ne
lve, je pachaJ~eli přičítati zvlá
ště i dle § 93 tr. z. (úř. sb. 
9,9/20; v. -sb. 1680/93; 4326/16; 
viz též § 96 tr. z., R. 6., pak 
§ 19'0 tr. z., R. 7.). 

8. Výhrůžlm proti . osobě, 
jejíž osobní svoboda byla 
omezena, nehe podřaditi 
krom toho ještě pod § 98 b) 
tr. z. (úř.sb. 79, čs. sb. 
3'28/21), 
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§ 94. 

Trest. 

Trestem zločinu toho jest ž a I á ř O' d š e s t i 
ID ě s í c ů až ' doj e dno ti o r o k u. Trvalo-li by 
všakomez,ování déle než ,tři ,dny, aneho by za- ' 
držovaný hyl trp'ěl š~odu n.ebo kromě odňaté svo
body ještě jinaké zló, tehdy nalézti se má na t ě ž
k Ý žal ář o d jed noh o a ž d o p' ě t i 1 e t. 

§ 95. 

k) Nakládání s člověkem jako s otrokem: 

, Des á t Ý IP ř i ip la d: Po:něvadž ·se v [CÍts'ařstvÍ 
rakouském] r e p ubl i c e Čes k o: s loven s k é ani / 
,otroctví aJl1i vy-konávání mo.ci něj3lké k němu se 
vzt'whující neophpouští; ,a každý o.trok tu chvíli Is·tane 
's'e 'srvohodným, kdyv,SJt:oupí na [dS'aps'ké Takouské] 
čes k o s loven s k é území nebo i jen na [rakou
skou] čes k o slov e Ii s k o. u loď, a tak i v cizo
zemsku svobody své nahývá tou chvíli, v které se 
jakýmkoliv důvodem jako otrok některému pod,da
nému [rakouského císařství] Čes k o s.1 o ven s k é 
r e p li h I i k Y postoUp'í, dopustí se vzhledem k to
mu zločinu veřejného násilí každý, kdo O'troku na 
ilěho převedenému v užívám osobní svobody jeho 
překáží, anebo jej v tuzemsku nebo v cizozemsku 
zase dále za otroka na někoho převede, jakož i 
každý lodní kapitán, kterýž i jen převoz jednoho 
nebO' více otroků převezme, nebo otroku na loď [ra
kousko.u] čes k; o s loven s k o. u přišlému svobo
dy osobní, ím nabyté, užívati překáží nebo jinými 
překážeti nechává,' a potrestán bude těž k Ý ID Ž a-
1 á ř e m o d jed noh o a ž do, pět i 1 e t. 
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Kdyby vš'ak kapitán lodi [rakou.ské] ř, e s k o~ 
s 1·0 ven s k é nebo jiný [l'1akouský] 'č e 's k 'o s lo 
ven s k Ý poddaný obchod, otroky ,opětovně ,provo
zoval, prodloužen bude 'tlrest rt ě ž lk é h'0 ž :a 1 á ř e 
d'O des e ti let, a 'za okolností zvláště pHtěžujících 
'a, ž d o d v a c e t i let. 

O spoluvině viz § 213. 

§ 96,' 

1) Únosem. 

Jed e TI á 'C!t Ý p,'ř í P 'a ,d: Když 1i.ěk~dQosobu 
želJll.s,kou v úmy'slu, !sm~řujícím k ženění nebo k Ismil
'3tvu ln~oti její vůli ná13ilím nebo ls,tí unese; ~Jllebo , 
když někdo vdanou ž~nu) .třeba i s její vůlí, manželi, 
když dítě Todičt'hln, poru1čence Iporučníkovi nebo olp'a
tr'Ovateli l,stí nebo násilím ullle'se, IllecJhť ,záměr 'p'od
lliknutí ;toho byl dO'saženčili nic. 

(1) V~zl po·známku 2 .. k § 132. tv; 
(2) Viz § 35. zák. o vystěhovaJectví z 15. února 1922, 

sb. z. a n. č. 71., příl. 22. 

R. 1. V oněch případech 
únosu, jež dějí se s pfivole
ním uneseného na úkor prá
va osob tře'tích, netřeba pro 
pojem »lsti« -zvláštních úsko
ků; stačí, proveden-li byl 
úno,s be,z vědomí osoby o
právněné (v. sb. 3959; 3969/ 
12). 

2. Lesť musí však čeliti 
k , tomu, aby únos tajen byl 
př-ed osobou oprávněnou; vy-
3ákání :. 'jejího Plřivolení ne
stačí (v. sb. 172() f'93). 

3. Únos dle 2. věty § 96 
tl'. z. př·edpoklárlá úmysl pa
chatelův, přivésti unesenou 
manželku do moci vlastni, 

neb toho, v jehož zájmu únos 
byl proveden (v. sb. 3969/12). 

4. Trestným dle § 96 tr. z. 
jest i pachat<el, jenž , dítěti 
neb poručenci, uniknuvšÍmu 
o své újmě z moci rodičů 
neb poručníkovy, při pro
vedení jich úmyslu napomá
hal (v. sb. 2090/97; 2276/98). 

5. Pro spoluvinu na vla
stním úno'su nemůže tres'~á
na býti vdaná žena ani 
tehda, když svůj únos sa
ma návodem nastrojila neb 
při něm jiným způsobem ~
myslně !,polupůsobila (v. sb. 
630/84). " 

6. K o n k u l' e II c e . . Om.e-
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1Jenf svobody spojené s ni
silným úno'sem ženy proti 
její vůli vystiženo jest již 
skutkovou podstatou dle § 

96 tr. z. a nerze přičÍ' ~.ati je 
pachateli zvláště dle § 93 
tr. 'z. (v. sb. 3409'/7; viz též 
§ 93 tr. z., R. 7.). 

§ 97. 

T'rest. 

Trest ÚIJ:l'OSU 'proti vůli ,orSo,by unes ené, neho 
únosu osoby čtrnáctý rok věku ,sv-ého ještě nedoko~ 
navší jest těž k Ý ž a 1 ář o. d pět i a ž d ode set 1 

1 e t, dle míry pros.tředkůrv, jichž bylo užito 'a dle 
míry zla, které bylo zamýšleno nebO' z toho povstalo. 
Ale Ibylo-li ji'~ iO'~i'O'bě unesené 'a,spoň čtrnár(,t let ·a ISVO
lHa-li k tomu, uložiti ise má t ě 'ž k Ý žal á ř od 
'š e iS t i m ěs' íc ů la Ž doj e d n 'o hOT 10 k u. 

§ 98. 

m) Vydíráním. 

D van á c:t Ý ,p ř i :p a d: Zločinu veřejného 
1J1á,silí vydírálIlÍ'ffi d .o'pu'stí 'se ten, kdo 

'a) os'obě lfiějaké ·skutečné násilí" titčiní, aby ji 
:p'řinutil k ně}a;kému 'plnění, dopuš,tění ne1boOlpomi
nutí, a·č 'není-li ,čin jeho zlo·činem takovým, ,Ifi'a který 
uložen jest trelst .tě'Žší. 

,Pord touž 'podmínkou dopustí . 'se téhO'z zlo,čilJ.1u 
i ten, kdo 

b) nepřímo nebo přímo, píse~ně neb'o ústně, 
alnebo jiným 'zpúsolbem, udav jméno své neho ne, 
v ,tom úmy,slu někomu vyhrožuje ubUžením na těle , 
na 'svolbO'dě, na cti ,ne:ho na majetku, a'by na o'hrože
'nélIl. vynutil něj'aké 'plnění. dopuště~rií 'nebo opominutí, 
Ia;č , je-li po'J):růžk,a taková, že 'se jí může 'V tom, komu 
:vyJll~o'žováll'o, hledíc na okolnos,ti a 'osobní ~)roYah.u 
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jeho nebo na důležitost zla, jímž bylo hroženo, 
v:zlbuditi důvod'ná ,obava; ,bez rozdílu, namířeno-li 
zmíněné 'zlo Iproti 'Ohroženému, p:ro,ti rodilfiě jeho a 
}eho příbuzným 'aneho 'pro,ti jiným rOs'olbám, 'Pod 
ochranou jeho pOlsba,veným, 'a měla-li výhrůžka úči-
nek 'čili nic. . 

(1) Viz §§ 68, 76, 81, 83, 93. a 190; § 2. a 4. ds,. nař. 
z 12. října 1914, ř. z. Č. 275. o lichvě, příl. 46.; dále § 5. 
zák. o ochraně práva v-olebního a shromažďovacího z 26. 
ledna 1907, ř. z. Č. 18., příl. 17; § 1. až 3. zák. p'foti útisku 
a na· ochranu svobody ve shromá,žd,ěních z 12. s·rpna. 1921, 
sb. z. a n. Č. 309., příl. 16. . 

(2) Na základě zákona z 24. července 1917, ř. z. Č. 307. 
bylo vydáno nařízení min. sprav-erllnosti z 12. srpna 1918, 
ř. z. Č. 302. o potlačování úplatkářství, jež stanoví: »§ 1. 
Kdo . využívaje mimoi'ádných válkou způsobených poměrů, či
ní uzaVŤení nebo splnění smlouvy, k němuž jako zástupce ne
bo pomocník někoho jiného, je povinen, na tom závislým, aby 
jemu nebo třetí o!sobě o,d druhé smluvní s'~raJly byla poskyt
nuta úplata, na níž nemá nároku, 'tre,stá se, n~:mí-li čin 
přísněji tr,estný, polit.ickým úřariem 1. stolice pokutou do 
1'0.000 K nebo Vě7e'1Ím do 3 měsíců, použije-li však pro
středku zalstrašovacího nebo ná'silí, pokutou do 20.000 K 
nebo věžením d,o· 6 měsíců.« 

R. 1. Ob;e'ktem činu může 
býti fyslclrá osnba vůbec . 
vůči které s,e pachateli nedo
stává práva, aby ji směl nu
ti'~,i k plnění, trně'1í neb ODO,

minut~ o' něž jde; netřeba, 
by osoba ta byla v tom vzta
hu k výkonu, }enž měl býti 
vynuc'en. jaký paehatel u ní 
předpoklárla.I (mylná domněn
ka, že zná'sihěný má právo 
disnonovati tím zbožím, je
hož vývozu mělo, b,lti za
bráněno) (úř. sb. 65/20). 

2. ad a): Násilím je každý 
útok, směřující proti tělesné 
integritě nap'adeného a do
statečně důrazný k tomu, 
aby napadený pod jeho tl a-

kem da.I svojí vůli jiný, pa
chatelem chtě'1Ý směr, kte
rým by se vůle Jeho nebyla 
brala: kdy/by útoku nebvlo 
(úř. sb. 65

'
20); skutečného 

násilného, vložení ruky 'na 
napadeného netřeba (v. sb. 
13,7/77). 

3. ad b): K pojmu »pohrůž
ky« viz § 81 tr. z., R. 4.; ne
ro'zhoduie slovné znění, ný
brž význam, jaký do něho 
mluvčí vložil a jaký mu musí 
býti přisU'i,:ován osobou, kte
ré bylo vyhrožováno (úř. sb. 
194/22). 

4. Pohrůžka i1einusí býti 
výslovně' (ústně) pronesena, 
ný~r.ž nlllže záležeti . v ka-
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ždém konkludentnim Jedná
ní, jež projevuje, byť i na 
v~ne~ ,:"e formě slušné a 
l~ l1~ne , umysl ~ro,zícího, by 
svymv vystoupemm vzbudil v 
osobe, proti níž vystupuje · 
důvodné obavy a osobo~ 
tou t~~é v ,témže smyslu by~ 
10· pOJ1máno (Kr I 1067/21' 
Kr I 841/21; v .témže smysl~ 
v. sb. 2448/0); i výroky ji
nak ~'ezávadné . mohou býti 
P?hrůzkou podle . trestního 
za;kona, 'byly-li proneseny za 
mImořádných okolností kte
ré jim dodávají zvláŠtního 
významu · (úř. sb. 156' 
162/21). ' 

5., ~áJkon v § 98 tl'. z. 
clI,ra~ll svobody vůle; proto 
stáva se pohrůžka jednáním 
bY,ť i bylo salIllO o so bě 
pravně přípustným, bezpráv
nou a trestnou, jakmile jí by
lo použito" aby\ vynucen byl 
na o!lroženém ·výkon, na nějž 
hro'zIcí nemá právního náro
ku (čs; sb. 423/20; v témže 
smyslu v. sb. 890/86' 
2290/98). ' 

6. Zločin dokónán jest již 
vyslovením pohrůžky dle' § 
98 ob) tr. z. kvalifikované (čs. 
sb. 302/20). . 

. 7. Netřeba, by pohrůžka 
skutečně vzbudila důvodné 
ob~vy,. sta,čÍ, byla-li k tomu 
obJ'ektIvně způsobilou (čs. 
sb. 3?2/2'0; M8/'21; 494/21); 
osobm neohr(}ženo's'~ ohrože
ného způsobilost tu nevylu-
čuje (v. sh. 3551/9). . 

.8 . . Poh~.žk·a!lli způsobilý
mI, v~budltI duvodné obavy, 

. shledány: pohrůžka uveřej-

n,ění~ ~·omněle ne,správného 
lekarskeho ošetřova'nI' . 

á h (K I 
v nOVI-

n c r 3'07/21)' pOhI'Ův1 

zast f 
" z~(a 

aven m prace a stá k 
I b

v v vou 
v c o' e p,lnení nutného zá-
vazku k dodávkám (V b 

.423/20' 558/21' . v cs. s . 
n' § l' d ,VIZ vsak ny-

l ,o' st. 2. zák d 
12. srpna 1921 č- 30'9,~eb ne 

': I)' h' ,. s . z. a ~al.., lozba domovní pro,.. . 
hhdkou a voláním k i vd t' v oe po-
ve ~.os I pred revoluční tri-
bunal v době nepokojů (Kr 
I 1067/21), ba i pouha' v, _ / 
do t vLv'h za 

o S V.e'~SI o, počtu přívržen-
cl} pohtl?ké strany za v dá
m zbl:ane s poukaz,em nI re
VOlUCI (Kr I 800/21)' h b 
t t

' , roz a 
res mm udánírp. (čs. sb 
30~/~0; .v:;'3b. , ~290/98) i · vůči 
osobe, Jez CItl se . 
(v. sb. 3755/10)' 'v ne,vmnou 
b

. v' mlrenl nena-
ItOU strelnou zbran' ( 

sb. 42~/15; 4458/17). I . V. 

9. va):-,b). Výroky »plnění, 
dop~s~ellI neb opominutí« 0-
zr;acu.le záko~ všeliká koná- ' 
Dl neb ?pommutí, jež nesou 
se. k Jakémukoli vážnému 
~áJmn ohroženého neb osob 
Jemy blízkých (v. sb. 2888/3)' 
netl"eba, by po,š-el i nich r~ 
p~cha:~ele prospěch majetko
vy (v, . sb. 722/84). ~'rávně 
zcela ·bezvyznamny' 'k 
S'em 'I v. fu vy .on " ~ena eZI \. v. sb. 938/86). 

10. ~lovčil:ú dle. § 98 tl'. Z. 

tl~ ~el1l, cehlo-li násilí ke k~
na!11 neb opominutí, na něž 
mel p~~ha,tel (skutečné neb 
~lomnele) právo (Kr I 
007/21; v témže smy-slu 
sb. 282/80,' 1679.'/93') v..; 

v k ..., , coz 
vsa nevylučuie pod~ d V 

, 

d 
'" v ra e111 

p? Jll1y' pre~pi.s tl'. z. (na 
pr. § . 93 tr. z., VIZ R. 6. -tam-

Trestní záko~· § 99. 81 

též; § 9'9 tr. Z.; v. sb . 
1672/93). 

11. »PlněllÍ, dopuštění neb 
opominntí« shledáno: v do
znání trestného činu (v. sb. 
735/85); v projevu přesvěd
čení , neodpovídajícího' poli
tickému smýšlení donucené
ho (v. sb. 2141/97; 2252/98); 
v propu$tění dělníků, ne
v'stoupivších do organisace 
(Kr I 663/20); ve vydání 
čestného prohlášení uražené
mu a složení pokuty (v. sb. 
251'2/0; viz ale též v. sb. 
4f.295/16); v propuštění zlo
čince, soukromou osobou za
drženého (v. sb. 3532/8; 
4148/14); nebo v uT)uš'~ění od 
jeho stíhání neb za~držení (čs. 
sb. 566/21; v. sb. 1527/92). 

12. Od zločinu loupeže liší 
se vydírání (majetkového 
prospě,chu) tím, že pachatel 
zamýšlí svým nucením teprve 

p\tsobiti na druhého , by mu 
př-e :lmět opatřil, k dežto při 
loupeži snaží se svým násilím 
zmocniti 'se ho bezprostřed
ně a ihn~d (čs. sb. 99'/19; 
439/21; viz též v. sb. 
2333/99; 2820/3; 4326/16). 

13. Poměr § 98 b) tr. z. k 
§ 1 a 2 zák. o' útisku ze dne 
12. srpna 192'1, Č. 309 sb. z. 
a n. (dříve § 3. zák. ze dne 
7. dubna 1870, § 43 ř. z.): 
Předpisy posléz.e uvedené 
jsou pouze povahy podpůr
né (úř. sb. 163/22). Oboje u
stanovení mají 'stejný účel; 
l'QIzdíl je ve kvalitě a inten
sitě použitých pro,středků 
(úř . sb. 171/21). 

14. K o n k u r e n c i se 
zločinem těžkého poškození 
na těle, mělo-li násilí toto v 
'lápětí, viz v. sb. 1000/86; po-
měr ke zločinu cHe § 93 tl'. 
Z., viz R. 8. tamtéž. 

§ 99. 

11) Nebezpečným vyhrOlžovátúm. 

Tři 11 á c t Ý pří pad: Kdo pohrůžky v § 98. 
uvedené a tako-vé, 'Že 'se jí z,pů-sobem tam udlanýrrn 
v'zbuditi může důV'odná obava, užije i jem v 'tom 
úmyslu, 'a'by ,osobu jedll1otlirv'011, obec neho okres 
uvedl ve s,tr3ich 'a nepokoj , d,opustí Ise 'zločinu veřej-
ného nwsilí 1lebezpečným vyhrož,ová:ním. 

Viz § 308. a 496. 

R. 1. Po,jmy »důvodné 0-

bavy« a »strach a nepokoj« 
nejsou totožny; tento (,'l,na
čuje vyšší stupeň dsnivého 
pocitu z nastávajícího zvláště 
vážného zla (v. Isb. 260/80; 

·790/85). 

2. Pohrůžka pronesená vů
či o,sobě třetí v nepřítom
nosti toho, jemuž plati, jest 
j,e-n tehdy nebezpečnou vý
hrůžkou ve smyslu § 99 tl'. 
Z., pronesl-li . ji pachatel v ú
myslu, aby ji posluchač ne~ 

6 
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přítomnému adresátovi vyří
dil a tím jej ve shach a 
nepokoj uvedl, nebo j'e-li si 
aspoň vědom toho, že se o
hrožený za všech okolností o 
výhrůžce doví (Kr II 
388 /21; viz též úř. sb. 
148/21). 

3. V příčině' po,imu »po
hrůžky« a »ZPllsobilosti, vzbu
diti důvodné obavy« viz též 
§ 98 ,tl'. z., R. 3., 4., pak 
7.,8. 

4. Čin pachatelův Po.suzo
vati j'8st dle stavu věci, jaký 
byl v době pronesení inkri
minované pohrůžky; změny 
poměrů poziěji nastavší ne
jsou . směrodatné (čs. 'Sb. 
30'2/20'; v. sb. 2'486 /0'). Zví-li 
však ohrožený o ne'hezI; ečné 
pohrůžce, pronesené jen pro 
určitý případ, teprve v do,
bě, kdy případ ten nemůže 

více nastati, není zde objek
tivní skU'~kové po,dstaty dle 
§ Sf} tl'. Z. (čs. sb. 82/19). 

5. Použití § 99 tr. z. není 
zásadně vyloučeno proto, že 
pohrůžka prováze'la byla 
zlým nakládáním téhož dru
hu, jak jím bylo hmzeno (v. 
sb. 306/81); též p,říbuzenský 
poměr mezi vy hrož,ovatelem 
a ohroženým je nevylučuje 
(čs. sb. 10'2/1"9). 

6. Poměr zločinu dle § 9,9 
tl'. z. k přestupku §u 49(' 
tl'. z.: Pod hledisko pouhého 
přestupiku dle §u 496 tl'. z. 
sparlá pohrl~7.ka zlým na ld~
dáním jen tenkráte, měla-li 
pouze za účel, projeví li o
hroženému- nevážnost (čs. sb. 
102/19; úř. sb. 147, čs. sb. 
474/21; v příčině poměru zlo
činu dle § 99 tl'. z. ku pře
stupku dle § 496 tr. z. viz 
dále též úř. sb. 148/21). 

§ 100. 

Trest obou předcházejících zločinů. 

Trestem dvou zločinů předcházejících v § 98. a 
99. naznačených, jest těž ký žal á ř o d š e s ti 
m ě s í c ů a ž doj e, dno hor o k u. 

J130u-li tu ok'Oln'Osti \přitěžující, zvláš,tě když ten, 
.;S ním'ž 'zle nakláJdá!l1'o, učiněným mu ná'silím nebo ne
bez'peČlnoupoihrůžkou ip'O delší clas v tra1pný 'stav byl 
U'veden; - hroženo-li vra'ždou meho žháfs1trvím; -
když 'šok'oda, již h~oženo , 'převyšuje dva ti'sice korun, 
lJlebo když škoda, která ,by z vynucovaného plnění, 
do'puštění neb'O 'OIpominutí vzeMa, ,převyšuje šest set 
koo~ll'n; nebol kdyby ip ,ohrůž'IDa 'směřovala 'proti celý-m 
ohcím ne,bo 'Okresům, vyměřen ,buď 'za tTest těž k Ý 
Ž 'a 1 ář 'O d j e od TI o h 'o la Ž od tO pět i 1 e t. 

'" 

T'résttÍí zákon, § 101. 83 ' 

Hla v a ,d e s á rt á. 

O zneužití moci úřední. 
§ ,101. 

Zneužití moci úřední. 
Každý úředník 'srtwtní nebo o'becní, který 'V úfa- , 

dě, jímž jest 'Z'avá!zán, 'zmeužije m'oci s'obě ,svěřené . 
ja,kýmk'oliv Z'Pll'sobem, aby někomu, buď 'Si to stát, 
obe,e nebo J·iná O's,oba Ě!k,oodu 'zpŮosobil, dopustí 'se ta-, , . 
k'ovým 'z'neužitím z}očinu , 'nechť se 'byl k tomu 'S~~~rtl 
dal 'zištnos,tí, nebo jin3ik náružiyO'stí !l1e,bo vedleJslm 
úmy,slem. 

Za úřel{'l,níkla :pokládati se má ten. ,1<do m,O'cí 'pří
kazu veřejného, přímo nebo nepřímo daného, ať jest 
pod přísahou čili nic, povinen jelS,t, obstarávati práce 
vlády. 

(1) Podle § 13. zákona k ochraně svobody volební a 
shromažďovací z 26. ledna 190'7, ř. z. č. 18., příl. 17. jest vo- , 
l,ebního komisaře , člen3' volební komise a za.pisovatele po
klá.dati za .. úředníky podle § 10'1. tr. z. 

(2) Viz § 12. ústavního zák. z 9. dubna 1920', sb. z. a 
11. Č. 293. o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství ' 
listovního, pří!. ln. ' 

(3) o prchprávném úředním zabavení nebo otevření 
dopisů nebo jiných listin pod pečetí chovaných viz § 2. a 3. " 
zák. o ochraně tajemství listovního ze 6. dubna 1870', ř. z: 
č. 42., pří!. 14. 

R. 10. Vlaostnost úředníka 
není závislou na tom, . jakou 
záležitost ta kt,erá osoba in 
concreto obstarává; rozhorlu
jícím jest, spadá-li obstará
vání záležito,stí vlády dle u
stanovení o její příslušnosti 
vůbec do oboru její úřerlní 
působnosti; ministr republiky 
Českoslovens,ké jest úř'ední
kem ve smyslu § 10'1, odst. 
2. 'tl'. Z. (čs. sb. 267/20). 

2. Soudem zHz,ený, zna.1ec 
není liředníkem (v. sb. 40'45/ 

13); rovněž ne dozorčí or
gán lesní v soukromých 
službách (čs. sb. 512/21); ú-: 
ředníky uznáni: Zřízenci 
státních železnic (v. sb. 
4385 /17); li'st,onoši i při ne
erárním poštovním úřadu (v'. 
sb. 3239 /6); učitelé státních 

'středních ško,l (v. sb. 3645/9); 
obecní starostové "(,T. sb~ 
308/81; 1959/96) a radni (v. 
s'b. 3932/12); lékařš,tí členové 
odvodní komise (čs" sb. 
100'/19); zemští liř,edníci (v: 

6';' 
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sb. 3572/8); členové okres
ních zastupitelstev (v. s'b. 
2814/3). 

3. Zneužití moci úřední 
může spočívati i v úmysl
ném nevykonávání úřadu (v. 
sb. 4364/16). ' 

4. Přiv:lastnění dopisu po
što,vnim i·řízencem, jemuž se 
při úřed'ním výkonu dostal do 
rukou, není kráde,ží; nýbrž 
zneužitím moci úřední (úř. 
sb. 82, čs. sb. 306/20); i 
tehda, když dopis neobsaho
val peněi neb jiných hodnot ' 
(pl. usn. nejv. soudu víd. z 
1. srpna 1860, lm. jud. 11). 

5. Přivlastnil-li si úředník 
bezprávně z příčiny jeho ve
řejného úřadu svěřenou mu 
věc, pak dopustil se zprone
věry dle § 181 tr. z., ne zne
užití moci úřední dle § 
101 tr. z. (v. ' sb. 3381/7). 
Předpis § 181 tr. z. jako 
předpis 'specielní má před- \ 
no st před vše.obecným před
pisem ~ tOl tr. z. (Kr 1180.,/21). 

6. Pojem »škody« ' není '0-

mezen na šk>odu majetk.ovou 
(v. sb. 1549/92). . 

7. Poměr §§ 5 (9), 101 
tr. z. k § 105 tr. z.: viz § 
105 tl'. z., R. 4. 

§ 102. 

Zvláštní případy. 
Za takových okol'll'ostí dopu1stí ,se zločinu t'oho 

zejména: 
a) soudce, státní zástupce, nebo jiný úředník 

vrchnostenský, jakož i každý jiný úředník povin
nostmi vázaný, který -se 'od 'Zákonného plnění povin
nosti ,své úřední odvrátiti dá; 

Viz § 218. a 287. g), pro d.obu války viz též § 3. cís. 
nař. 1 25. července 19'14, ř. Zl. č. 154. a cis. nař. z téhož dn~ ř. 
z. Č. 155. 

. b) 'k!aždý úředník, který ve věcech úřední'ch , 
tudíž i notář, který při sděláválDí nebo :vyhotovování 
nějaké listi~y notářské osvědčí nepravdu; 

Policejně se tre,stá podle § 63. 2 zák. o odvráceni a po
tlačování nákaz zvířecích ze 6. srpna 1909, ř. z. č. 177 .. , příl. 
45a) a § 38. zák. ,z' 29. února 1880, ř. z. Č. 37., příl. 45b) o za
mezení a udušení pádu dobytka změněného zákonem ze 6. 
srpna 1909, ř. z. Č. 180 . .obecní představený nebo os.oba jedna
Me! v jeho za.stoupení, jestliže při vystav.ování pasu dobytčího 
nebo, pověření původu tře1ba z nedbalosti potvrdí nepravdu. 

c) kdo tajemství úřední jemu svěřené 'způsobem 
nebezpečným vyj,eví;kdo listinu jeho úřednímu d·o-

'-. 

Trestní zákOn!, § 103. 

hledusvěřenou 'zm:aří, nebo ji -někomu proti své p'o
vi'nnosti ·sdělí; 

(1) O úřednících a zří~e?cí~h při vyměřování ~,~ně 
zúčastněných a členech kOnuSl VIZ § 246. zák. z 25. rlJna 
1896, ř. 'z'. č. 220. o přímých daních osobních. 

(2) § 16. zák. o zřízení živnostenských inspekt.orů ze 17. 
června 1883, ř. z. Č. 117.: živIlJo·stenští inspektoři mají pří
sahou úřední býti zavázáni k zachovávání tajemství o ob
ohodních a provo~ovacích poměrech, je'ž- docházejí k jejioh 
vědomo's'~i, jmen-ovitě mají nejpřísnější tajn.o\st zaCihovávati 
o technických zařízeních, postupech a případných zvlášt
noste,ch podniku, jež jim živno'stenskými podntkateli jsou 
.o'značeny jako, tajné. 

Kdo ·taková zařízení postupy nebo jiné zvláštnosti, 
označené jako tajné, ZliJ dO'by, kdy za živnostenského inspek
tora byl zřízen, anebo" když byl vystoupil z tohoto slu
žební~? poměru, neoprávněně IS jiným sdělí nebo uveřejní, 
nebo JlCh ke svému prospěchu zužitkuje, dopouští se, pokud 
není použíti přísnějších usta-novení· olbe'cnéih-o záJkona trest
ního, přečinu, a trestá se vězením .od Itří měsíců do dvou let. 

Použití disciplinárních předpisů není tímto ustanovením 
vylolUčeno. 

(3) Viz § 8. zák. z 28. ledna: 1919, sb. z. a n. Č. 49. o 
organi'saci statistické služby. 

(4) § 2. al. 6. zák. z 30. června 1922 sb. z. a n. Č. 207. 
o · způsobu vyrovnání pohledávek a 'z'ávazků vzniklých v 
korunách rakousko-uherských mezi věřiteli a dlužníky čsl. 
a cizími, stanoví, že předseda, 'jeho zástupce, členové ko ... 
mise i úředníci a zřízenci pomocní ústavu pověřeného vy
rovnáním uvedených pohledávek a záv3.1Z1ků j-sou povinni 
zachovati úřední tajemství o věoech v úřadě ,projednávanýoh 
(viz i vládní nař. ze 7. srpna 1922, sb. IZ'. a n. Č. 264). 

d) adrvokát nebo jÍillÝ přísežný záJstupce, který 
stfianě 'Své na újmu při sdělávání 'Spisů prárvních 

. nebo jimak nlid·ou a skutkem jest Iná'poID'ocen odpůrci. 
Viz § 210 c) a § 10. advokát. řádu ze 6. července 

1868, ř. z. Č. 96. 

§ '103. 

T'rest. 

Trestem zločinu tohoto jest tě Ž.k Ý žal á ř od 
jed'll {) h o ·a žd 'o p ě ,t i 1 e t. Podle {oho, jak zlo-
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mysl'n'O'st_ 'a. 1škoda jest veliká, mů'že ,se žalář pT'odlou
žiti a'ž i Id 'O de 's e t i let. 

§ 104. 

Braní darů · ve věcech úředních. 

ÚřHd'ník, který 'při správě 's'pravedl'no'sti, pn 
. pT'OlpŮ}Č ování služeb, nebo při ro'Zhodovwní 'O veřej
.ných 'Záležito'3tHch úhlid 'svůj Isi'ce ;p'Odle 'p'ÚviniJ.1'O'sti 
kO:llá, avš'ak, 'a'by ho kOll'al, rne;příw:o nebo rpřim'o dar 

"přijme, ame,bo jh1ak tudy !llějwký pro's~ěch si zjedná 
'nebo so'bě přitslíbiti dá; 'f'ovněž i ten, kdo ,se Itírrn ryubec 

. 'Při 'obstarávání 'svých ipr1ad úřednich k nějakému 
Istrlanictví svésti ,dá, 'Potresitán býti má ž 'a I á ř e m 
Ul e z i š e 's ,t i li ě IS í c i a jed ním r o k e 'Ill. Také 
má 'Ode'Vzdati daT, :který 'obd,ržel, neho hodnotu jeho 
ústavu C'hwdý'ch ,toho místa, kde 'se ,zločinu dopustil. 

(1) Viz poznámku 2. k § 224. . 
(2) Podle § 35. služební pr.agmatiky z 25. ledría 1914, 

ř. z. Č. 15. nesmějí státní úředníci přijímati žádných darů 
na penězích nebo ho,dnoty peně'žité ,s ohledem na jejich 
úřední činnost jim nebo jejich p'říslušníkům nabízených, nebo 
si pod jakoukoliv záminkou jiné výlholdy opatřilti. K přijetí 
čestných darfl je třeba svolení služebního úřadu. 

(3) O důvěrnídchiřízených k provedení zákona o za
jištění půdy drobným pachtýřům podle zák. lze 27. května 
1919, sb. z. a n. Č. 318. viz § 16: t. zák. 

(4) Viz § 5. zákona o podloudném vývozu z 18. března 
1920, sb. z. a. n. Č. 188., příl. 48. 

R. 1. Pro pos'ouzení, zda 
jde o zálezitost »veřejnou«, 
je-st rozhodno, týká:li se ta 
kt'e,rá záležito,st vešker'enstva 

' stá'~ních občanů neb alespoň ' 
jistého, počtem neomezeného 
jich kruhu, čili nic (čs. sb. 
267/20; 498/21; v. sb. 517/83). 

2. Zločinu může se do
. pustiti nejen veřejný úřed
~ník., který o' t veřejné. záleži
tosti sám rozhoduje, nýbrž 

i úředník, který r,ozhodnutí 
,,,"ěcně připravuje nebo při 
něm' spolupůsobí (úř. sb. 
109/21; čs. sb. 399/21; stejně 
v. sb. 662/84; 2383/99'). 

3. Lékařský člen v.ojen,
ské odvodní komise, vyše
třující zdravotní stav vyše
třovancův ja.ko' zákonný pod
klad rozhodnutí o způsobi
losti k službě vojenské, roz
hoduje o veřejných záleži-
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tostech (čs. sb. 100/19; stej
ně' v. sb. 164/77). 

4. Vydání vysvědčení mra: 
vů óbecním starostou nem 
r o z h 00 d o v á ním o veř. 
záležitostech (v. sb. 517/83); 
rovněž ne výkon úředního 
doručení (v. sb. 908/86). 

5. Úředník, jenž příjme 
dar, dříve nevymíněný, te
prve po konání svého úřadu 
dle povinnosti, nestává se 
t.restným dle' § 104 tl'. z., 
nýbrž toliko dle předpisů 
kárných (v. sb, 3368/7). 

6. Druhý případ § 104 
tr. z. má za předmět svá
dění úředníka ke stranictví 
při obstarávání jeho' úřed
ních práci v ů b e c, není tedy 
omezen na úřední výkony 
v případě prvém vytčené 
(v. sb. 4088/13). I v tomto 

případě je zločin dokonán; 
jakmile úředník dar nebo 
slib za účelem stranického 
úřadování přijal; netřeba, 
by ke stranickému výkonu 
úřadu skutečně došlo (v. sb. 
2775/2). . 

7. »Stra,nictvím« jest nejen 
přímé rzasazo'vání se o zá
jmy nějaké strany, nýbrž i 
pouhá blahovůle, p['ojev,ená 
vůči stran.ě (čs. sb. 267/20; 
v témže smyslu v. sb. 2089f 
17; 2537/0; 3335/7). 

8. Strana, jež nabídla d~r 
jen za tím účelem, aby u
ředník dle své povinnosti 
úřadoval, není trestnou (v. 
sb. 406/82; 1011/86). Oso
ba třetí může se státi dle 
§ 5 (9) . tr. z. spoluodpověd
nou (v. sb. 2561/0). 

§ 105. 

Svádění ke zneužití moci úřední. 

Kdo ,soudce civilní'ho 'neho tTes,tního, 'státního 
zástupce, anebo v :přrpadech pf.o:pŮj čování Islužeb 
neho roo'Zhodování !záležitostí veřejiJ.1ých jakéhok'oliv 
úředníka dary ,ke 'stra'nictví neho Ik 'Porušení 'povin
no.sti úřední Isvés;ti hledí, do;pustí 'se zločinu; nechť 
úmysl 'směřuje k jeho vlastnímu pro,spěchu Ineho kú 
'pro'spě'chu 'os'oby jiné, neClhť se mu 'zdaří čili nic. 

Trestem 'uak,ové!ho 's 'vádě'ní jest ž 'a. 1 á řo d 
š e ,s It i !lIl ě!S í c ů a ž Id oje d!ll :o hor o k u; je-li 
vš:ak lest veliká Inebo byl'a-li ,Slkrute'čně 'Zlpůs'obena 
'Značná škoda, t ě 'ž k Ý žal á ř 'o d jed n 'o h o 'a ž 
d o 'P ě ,t i let. Mi'mo ,to ,odevzdla'ti 'se má dar nabrzený 
nebo 'skuteč'ně d:an~T ústavu ,chudých toho místa. 

\ ' iz § R11. 
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,R. 1; Pokud jde o' justič
m organy (soudce, státní zá
stupce), stanoví zákon zce
la všeobecně, že zločinu dle 
§ 105 tl'. z. se dopouští kdo 
takovéh~ úředníka p~lmsí 
se svéstI ke stranictví nebo 
po~š~ní v~ř,ední povinnosti, 

. necme pn tom rozdílu co 
do ~ru,~u jeho úředních vý_ 
konu (ur. sb. 80, čs . sb. 3 5121). 

2: Trestným dle § 105 tr. 
z. )~st, ~do, darem chce při
metl statmho zástupce k 
,zkrácení vyšetřovací vazby 
i když dodatečně se ukáže' 
že vazba byla bezdúvodnot{ 
(úř. sb. 80, čs. sb. 32'5/21)' 
rovněž, kdo lékaře jalwžt~ 
člena vojenské odvodní ko

,mise hledí darem svésti k 
. t?mu,. by o brancově zpúso
bIlostI podal záporný posu
dek smyšlený, i když bra
nec v pravdě není k vojen
ské službě zpúsobilým (čs. 
sb. 100/19). 

3. K pojmu »rozhodování 
veřejných zá1ežitostí« viz § 
~04 tl'. z., R. 1.-4; k po
Jmu »stranictví« viz § 104 
tl'. z., R. 7. 

4. Dle § 105 tr. ,z'. trestati 
sluší jen .v oněch případech 
podplácení úředníka, kde ne
Jd'e o zneužití moci úřední 
v úmyslu v § 101 tr. z. 
vyznačeném; jinak sluší po
užíti §§ 5, -dot. 9, 101 tl'. 
z. (v. sb. 3827/11). 

5. P~kus, zločinu dle § 105 
tl'. z; Jest vyloučen; dobro
volne upuštění nečiní pa
chatele' beztrestným (v. sb. 
201/79). Též § 9 tl'. z. ne
má místa (v. sb. 142/77). 

6:, »Dare!n. nabídnutým« 
SIUSI . ro~~~etI dar, jenž byl 
pouz,e pnslíben a nesejd,e na 
tom, zda nabí1zející dar ten 
měl v rukou, či jakým způso
bem si jej hleděl opatřiti (čs. 
sb. 267/~O; v. sb. 4301/16). 

[H 1 a vad e d e 11; á c t á a d van á c t á . 

O padělání veřejných úvěrních papírů 
a mincí.]*) 

·Zákon ze dne 22. května 1919, 
sb. z. a n. č. 269, 

O padělání peněz a cenných papírů. 

Č~. I. Předpi1sy XI. 'a XII. hlavy ,prvního 'dílu ra
. kouskeho tre~tn~ho · zákona a XI. Ihlavy druhého dílu 

*) Viz zákon z 24. ledna 1920 b "k' . b d ' s . z. a n. č . 347. o '" ClOve ance ce ulově, pří!. 38. 
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uherského tre:stmího 'zákona 's :příslušnými změnami, 
zavedenými §§ 39, 40, 41. a 42. trestní novely člán
ku Izá!kOina XXXVI. T. 1908 a ;předpi'sy VI. 'a VII. hla
vy IV. dílu vojelliského trestního 'zá~ona, se ZTUŠUjí. 
Rovněž se zrušuj e ustanovení § ·201 lit. 'a) f3!kouského 
t'I'es'vníh'O zákona a § 506 lit. a) vojenskéhotJrestmího 
zákona, Ip'okud se .týká peně'Z 'a cenrrtý'Clh ,papírů, uve
dených níže v § 12. tohoto zákona. 

Na mÍ,sto niCih .nastupují ,tyto :předpi'sy: 

§ 1. 

Zločinu se dopouští, kdo 'padělá .peníze, aby je 
udal jako pravé, nebo kdo, dorozuměv se ať před 
činem, ať po činu, s pachatelem neh osobou jinak 
na činu súč3Jstněnou, jakýmkoli způs:obem spolu
ptls,Obí 'Při :padělání peněz nebo jich udávání, jakož 
i ten, kdo ,bez 'takového dorozumění paděl1ané penÍ'ze 
k tomu konci z ci'ziny do území 'Československé 
re1publiky do'praví. Vinn~k budiž potrestám těž kým 
ž a I á ř e m, je-li s'oU'zen v " Čechách, na M'ora'Vě a ve 
Slezsku nebo soudem vojenským, k á z nic í, je-li 

!soU'zen 's'Oudem obČ'anským na území druhdy uher
ském, v obou případech . odd e set i d o p' a t
II á cti 1 e t. 

D o ž i v 'o t n í ID těž k Ý ID Ž a I á ř e m, ,pokud 
,se .týče do ž i v tO t ní k á 'z oll i c í, budiž potrestán 
vinník 'Při okol1nostech 'zvlášť IpřittěžujÍcích, zejména, 
byly-li padělány peníze ve vysoké úhrnné ceně aneb 
aby po Š'l{'O'Z 81na, ibyla :hodnota 'platidel Čes'kosloven
ISké republiky {valuta). IStejný trest ,stihne t'aké 
Ipa'chatele, který vadělápeníze po ži'Vnostensku neho 
ibyl již ·od'soU'zen v'ro některý úo,čin 'podle tohot'o zá
kona a 'trest 'Odpy1kJal. 

ObmezHo-li 'se padělání na málo padělků menší 
, ceny a nebylo-li příčinou tohoto obmezení, že . byl 
pachatel přistižen, nebo byl-li padělek zhotoven jen 
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způsobem neumožňujícím rozmnožení, jakož i byly-li 
padělány peníze dr,obné 'hodnoty menší než základní 
jednobka měny, ,budiž 'trel3tem t ěž k Ý ž la I á ř, 
pO'kud 'se 'tJče k á 'z ln i c e, od ' !p ě t i d 'o d e '3 e t i 
1 e t. 

;S trestem na svobodě mŮ'že ,bý,ti 'spojen trest na 
'penězích do 1,000.000 K,č. 

(1) Viz § 325, 38. 
. (2) Viz stran zmírnění trestní sazby § 2. zák. z 22. pro-

SInce 19'21, sb. z. a n. Č. 471, pří!. 29. 

R. 1. Rozřezání pravých 
kolků bankovkových a sklá
dání i nalepování l'ozřeza
ných částí tak, by vybyl ko
lek nový, a nalepení tohoto 
jest paděláním v:e ,smyslu § 
1. zák. (čs. sb. 159/20' -
platné ovšem anal. o papír'o
výcq. penězích vůbec). 

2. »Dorozuměitím.-l jest 
všeliká dohoda, vyjadřujíCí 
,s,rovnalou vůli za účelem, . 
dle zákona trestným. »080-
bou, jinak na ' činu súčast
něnou« (§ 1) jest nej.en ten, 
kdo byl súčastněn na padě
lání penělz" nýbrž i ten, kdo 
po dohodě spolupůsobil pti 
udávání padělaných peněz 
(čs. sb. 194/20). »Doro'Zumě
ním s osobou jinak na činu 
súčastněnou« ve smyslu § 

.1 zák. jest též vědomé při
jímání nepravých peněz (ne
bo kolků) od os'oby, která 
předměty ty za účelem uve
dení do obchodu od paděla
tele přejala (čs. sb. 174/20). ' 

3.. »Ddáváním« paděla
ných peněz jest všeliké SiQU

kromoprávně tzávazné jed
náni, jimž dostávají s,e pa
dělky z držby osoby jedné 

do držby osoby jiné (čs. sb. 
194/20). 

4. Odevzdávání peněz k 
poštovní dopravě' jest jich 
udáváním; netřeba, by pe
njlze skutečně do oběhu se 
dostaly (úř. sb. 53, čs. sb. 
245/200· 

5. Pod pojem »dopravy« 
Cz ciziny) v,e . smyslu § 1 
zák. spadá veškerá činnost 
od okamžiku, kdy byl dán 
podnět k přepravě, až do 
okamžiku, kdy padělky na 
lU7,emí Česko'slovenské repu
bliky přešly do rukou toho, 
kdo měl neb chtěl je dáti 
do oběhu jako pravé. Pou
há vědomost posléz jmeno
vaného, že padělky poúhá
zejí z ciziny, nestačÍ, by i 
jeho ,činnost sp,adala pod 
pojem »c1opravy« (čs. sb. 
162/20). 

6. Základní sazby trestní 
1. odstavce použíti j.est ve 
všfech případech, kde není 
ani zvláštních 'Okolností při
těžujících, označených v 
odst. 2., ani ,zlvláštních okol . 
ností polehčujících, které 
uvádí odst. 3. § 1 zák. Po-

Padělání peněz, §: 2., 3. . 91 

užití nejnižŠí sazby trestní 
dle 3. odst. § 1 zák. jest 
odůvodněno jen tenkráte, 
bylo-li zhotoveno neb dopra
veno skutečně jen několik 

málo padělků v úhrnné m~m
ší ceně, a to bez rozdílu, 
zda jde o padělatele, neb 
rozšiřovatele padělaných pe
něz (čs. sb. 168/20). 

§ 2. 

Zlo·činu :se dopouští, kdo 'p'ozmč'ní penize, aby je 
udal za pení~ze vyšší hodno ty, tl1e1bo kdo 'pozmění 
peníze, které ,byly vz·a'ty z 'ohěhu, aby je uld'al jako 
platné1pení'Ze, dále,kdo dorozuměv se ať pře'd .či'nem, 
ať 'Po ,či'nu ) 's 'p.a;chatelem neb ·O'sohou jinalk na činu 
súčastněnou, jakýmkoliv způsobem sp'o~upůsobí · při 
't'a!k·ovém změně'ní 'peněz neb jich 'udávání, jakož 
i tell1, kdo t 'a'kt.o porušené Ipeníze ,k tomu konci 
z ciziny do území republi1ky dO'p'faví. 

Trestem za tento zločin budiž, je-li souzen v Če
chách, na Morávě a ve Slezsku) Ine,bo je-li 's'owzen 
soudem vojenským, těž ký ž a I á ř, je-li souzen 
'3'oudem 'olbčanským na území" druhcly uherském, 
.k á z tl1 i ce, la to ,při zvlášť 'přittěžujíCí'ch okolnos tech, 
pruk Ip 'ři Ip,rO'voz1olvánÍ 'živ'll'ostenském a 'při ,opěbl1ém 
odsouzení 'pachatele, který byl již 'pro 'l1 ěk,terý úočin 
po,dle tohoto 'lá1wna 'potrestán, 'o d . d e '3 e t i d 'O 

P a 't !ll á cti I e ,t, .i inak o d IP ě t i d 'O d e's e t i 1 e t. 
V případech, uvedených v třetím odstavci § 1. budiž 
trestem Ž 'a I á ř o Id j e ,cl noh 'o d IQ 'P ě t i let. . 

S trel3 tem na svobodě rmťHe ,býti 'slpojea tre:3't na 
penězích ' d.o 500.000 K,č. 

R.t Pojmu pozměnění 
· peněz ve 'smyslu § 2, odst. 
prvý, případ druhý, odpoví
dá jakékoliv 'zjinačení jich 
podoby, jež jest způsobilé, 
dodati penězům z oběhu 

vzatým vzhledu peněz plat
ných (tedy při bankovkách 

. rak.-uherské banky zákonu 
neodpovídající přilepení kol
kl'!, byť i pravých) (čs. sb. 
149/20). 

§ 3. 

Zloci'l1use dopouští, · Ikldo IzmensuJe množ's"tvÍ· 
'kovu v mjnei, a.by ji dal d'o O'běhu jako Ipeníz plné 
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hodnoty, nebo kdo dorozuměv Ise ať ;před ,čilJ.1em ať 
. po. činu s pachatelem nebo. Dsobou' jinak na činu 
.sú'Ča.stněnou, oakýmkDli 'způsDbem! spDlup,ůsobí při 
takovém zlehčení mince neb jejím udávání, jakDž 
i ten, kdo taJktD 'zlehč.ené mince Jr tJO'ffiU konci z ci
ziny do území '.fepubliky dopravÍ. 

Vinník budiž 'P'otl~están Ž la I á ř e m od j e d
noh 'o d IQ 'P ě ti let. Při Izvlášť 'přitě'žujícíc;h -okol
nostech, nebo 'Zlehčuje-li pachatel 'peníze Ip,O žirvno
's~ensku, nebo 'byl již i!ll'l'O ně'k,terý 'Zl'očin 'podle tohoto 
'~a;kona potrestán, ,budi'ž 'potrestám těž k Ý ID Ž a I á
r e ID nebo k áz 'll i :c í o d iP ě t i d 'o d es e t i let. 
V přÍlpadec'h u'Vedených v :třetím ·ods,tavci § 1. budiž 
tre&tem ž a I á 'řo od IŠ e s t i m ě :s í c Ů d 'o jed noh o 
'r'Oku. . 

S těmito tresty může býti spojen trest 'ná pe
nězích do 300.000 K!č. 

§ 4. 

K!dlQ Ipenfze padělané (§ 1) nebo porušené {§ 2) , 
'~~doh~dnuv 'se s 'P'aohatelemneb 'Os'obou jinak na 
cmu s:~častněnDu, . vědDmě za pravé udává, dopDuští 
'se dOCl nu a hudiž 'potrestán ž a I á ř e m IQ d j e d- . 
n IQ h 'O d 00 p ě It i let, s čímž může .býtispojen 'trest 
na pelJlězí.ch do 300.000 Kč. 

Kdo 'Zlehčené mirnce (§ 3) takto vědomě udává 
I~a veníze tplné hodn:oty, dopúuští se zločinu 'a budiž 
;potrestán ž a I á ř e m o d š e IS t i m ě iS í c ů d o tří 
let, s . ,čímž může ibýti Istp'Ojen trest na penězíoh do 
100.000 Kč. 

.. . '" K!d·o ;P'3Jděla.né, porušené nebo 'zlehčené peníze, 
JlIDlZ ~u Ibylo ,~laCelJlD Jako vravými, vědomě udává 
z~ Ipenlzep~ave nebo 'Plné hodnoty, do'pouMí se pře

'čl1n"u . ~ ,budIž ,~'otrestán 'v ě 'z e ní ID od jed no. h o 
m e SIC e dOJ e od n 'o h 'o r 'o k 'll . 
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R. 1. Viz § 1 zák., R. 2.-4 . 
2. »Placením« ve smyslu 

třetího odst. jest rozuměti 
každý úkon, jímž přecházejí . 
pení'z'e z držení osoby jedné 
dle jejího· úmyslu v držení 
nsoby jiné. Spadá. sem ze
jména. i výplata výhry ve 
hře. »Ddáváním« jest též 
dání padělku »do banku« 

(při hře v karty) (čs. sb. 
285/20) . 

3. Činnost toho" jemuž 
hlavní pachatel odevzdal 
pad~lek, by jej za odměnu 
prQměnil, jest ev případě 3. 
odst. § 4 zák.) pouze s,polu
vinou na činu, jímž byl 
hlavní pachatel uznán vin
ným (čs. sb. 384/21). 

§ 5. 

Kdo zhotoví nebo ,si 'opatří nebo jinému 'pře~ 
nechá nástroje neboprO'středlky, které js'Ou lJ.lepo
:chybně uf\ceny k Ip'adělání, 'porušení nebo 'zlehčení 
peněz, dopouští 13e 'zlo'čilJlu a budiž ,p'Otre'stán, nejde-li 
o čin t'restnější, ž !a 1 á ř e m od jed ln 'O lb o. od IQ IP ě t i 
let, Ise kterým mů'že býti sp'Ojen trest na penězích 
do 300.000 ~č. 

DO'pU'stí-li se tohoto 'zločinu živri.o'8tn~k 'V ·oboru 
,své živnosti, budiž 'potrestán těž kým ž a I á ř e m 
neho k á z nic í 'Ú od ,p ě t i d'Ú des e t i let, :s kte
rýmžto tre-stem může Ibýti 'SplOjelJl trelst na 'penězích 
do 500.000 Klč. 

§ 6. 

Kdo úmyslně nepřek'azí ne/ho úřadu 11eoznamI 
padělání peněz (§ 1), a·č tak mohl učini,ti aniž ohrolZÍ 
sebe ne-b oSDby jemu blízké, budiž potre,stán pro zlo
-čin ž a I á ř e m 'O d je d ln 'o ho od o IP ě t i let, se 
kterým může býti ·sp·ojen t rest na peně'lích d o 
300.000 :K!č. 

Osobami blízkými jsou: vříbuznÍ a sešvakřenÍ 
v linii vzestupné i sels tupné, maJlžeI, manželovi sou
rozenci, sourDzenci a jejich manželé, sDurozenci ro
dičů a prarodičů, synovci a neteře, bratranci a se
střenice, adoptivní rodiče a děti, pěstDuni a scho': 
vanci, poruč,ník a pDručenec. 







98 Trestní zákon, 'I' 126, 127 •. 

DIDwll1emím smysl~ učiní neschopnou, by mu odpor 
činila, a v stavu tomto jí k mimomanželskému soulo
'žení zneužij-e, dopu,S'tí se ,do činu násilného IsmUstva. 

R. 1. SkutečIié násilí před- I ní, vis absolqta (v. sb. 447/82). 
pokládá zde úplné přemož,e- .' 2. Viz též § 93 tr. z., R. 6., 7. 

§ 126. 

Trestem nálsHného 'smi1stv:a jest tě 'ž k Ý 'Ž a 1 á ř 
ID e 'z i IP ě t i a d e :s e it i 1 e ty. V'zešla-li z toho nwsilí 
osobě, jíž u1bHženo, důležitá škod'a na zdraví, neho 
dokOlnce na ži'v'otě; 'prodlou'žen buď 'trelst na d e IS e t 
až . i . d o d v a c e ti 1 e t. Byl~-Ii osobě, .jíž bylo 
ublíženo, zločinem tím zp,ůsobena, smrt, tresce se 
těž kým ž a' 1 á 'ř e m d ,Ol Ž i v o t ním .. 

R. 1. Otěhotnění násled:.. 
kem dočinného útoku samo 
Ů' sobě není u osoby do
spělé a tělesně, vyvinuté dů-

ležitou újmou na zdraví ve 
smyslu § 126 tr. z. (Úř. ib. 
76/20). . 

§ 127. 

Mi'ffi'oill'amželoslké souložení, předsevzaté IS 'Ů'so'bou 
ženskou, která ,bez 'při'čj;~lění 'pa'chatelova jelst bez
Ibrannou nebo ,bez !sebe, 'aneho, která Inedokonala 

. ! č'DJ:'1náctý 'rok věku svého, pokláJaáno 'hudiž .. též za 
'smilS'tvo násilné a potrestwno buď !podle §, 1126. 

R. 1. Bezbranno<st jest na- vůle' a intelektu, jež vylu-
prostá nezpůsobilost klásti . čuje volné rozhodnutí, od
odpor (v. sb. 447/82; 2659/1; . dati se výkonu pohlavnímu, 
viz též § 125 tl'. z., R. 1.); . tedy. i blbost, slabomyslnost 
»bezvě'domí« označuje nejen (v. sb. 2659/1). 
naprostou Ire'Zlpůsobilost k 2. Nevyžaduje se vykoná-

'pojímání zevních ' příběhů, ní, ba ani vykonatelnosti 
,nýbrž i všelikou poruchu soulože (v. sb. ' 3153/6) . .. 

T'res,tni zákon, §, 128, 129. 99 

.§ 1-28 . . 

Zprzněni. ' 
:, ! 

Kdo 'pro uk'o.iení chHpných :žádostí svých hocha 
nebo děvčete, jimž není jet" ě čtrnácte ~et, anebo osoby 

rrfěJa:~~., 'k~~r~ 'jest?eZ,bra, 'ou :n:b~ bez seb~, těle!sně 
'ZneuzIJe Jl'llym z'pu:sO'bem nezh tmn, ktery uveden 
v . § 1'27, dOtpu'stí se, ,a,č není-li ,čin ten z10'či1nem 
v ' § ~29. lit. b) uvedeným, zlo'činu zprznění a po- . 
trestán ,buď ,t ěž , k Ý ID žal á 'ř e m 'o od jed noh o 
až od o IP ě ti 1 e t, jsou~li 'okolnosti velmi 'přitěžující, 
a 'Ž od 'o d es e t i .1 e t; 'a má-li t,o z:a nisledek zlo 
nělderé v § 126. naznačené, až, d O' d v a c' e ti let. 

R. 1. Pachatelem může 
býti i ' osoba ženská (v. sb. 
3499/8). . 

2. K pojmu l)bezbrannosti« 
a l)bezvědomí« viz § 127 tr. 
z., R. 1.; trestným dle § 128 
tr. z. jest i ten, kdo zne
užitou osobu sám uvedl do 
stavu bezbrannosti (úř. sb. 
99, čs. sb. 316/20). 

3. Pohlavnim zneužitím 
ve smyslu § 128 tr. z. jest 

. každé bezprávné použití tě
la osoby druhého pohlaví 
k ukojení pudu pohlavního 
(úř. sb. 99/20; v. sb. 349'9/8). 

4. Již pouhé ohmatá váni 
pohlavního ústrojí dětí dluž
no , pokláqati za pohlavní 
zneužití, -- bez ohledu na to, 

bylo-li dosa,ženo pohlavního 
ukojení, čili nic (čs. sb. 1631 
20; v témže smyslu ' v. sb. 
50/75; 3333/7). ' 

': , 5. Dotknutí se pohlavního 
ústrojí § . 128 tr. z. však ne
vyžaduje (v. sb. 843/85). 

6. UkojeIlJÍ chlípných chtí-' 
čů pachatelových nemusí bý
ti výsledkem, nýbrž jen cí
lem pohlavního zneužití (v. 
sh. 50/75); ' stačí pohlavní 
zneužití, jež toliko smyslnost 
dráždí nebo stupňuje (úř. sb. 
99, čs. sb. 316/20; v. sb. 
3209/6). 

7. ' Jednočinná konkurence 
se zločinem dle § 132' III. 
tr. z. není vyloučel!a (v . . sb. 
3250/6; 3333/7). 

§ ,129. 

" -

Z 1 O čin y S mil S t V a. 

,I. Proti přírodě. 

" '~. 'JakoŽto zlo'činy ťrest'ají se další 'zlpŮls'obY". smil-
, sotva.: ' 

, 7'" 



100 Trestní zákon, § 130, 131. 

1. ,smilstvo proti p'řírodě, to jest: 
a) se zvířaty; 
lb) 'S osdhami téhož 'p'ohlaví. 

R. 1. a) Ke' skutkové pod- 3209/6), třebas oděného (čs. 
statě netřeba sice ani coitus sb. 395/21). 
internus ani conjunctio mem- 3. Spolučinnosti zneužité 
brorum, ovšem ale bezpro- oso·by netřeba, stačí pouh~ 
středního, dotknutí se těla dopuštění smilných činů na 
zvířete ve smilném úmyslu vlastnim těle, ovšem vyžado-
(v. sb . . 3735/10; podobně v. vati jest však u spolupacha-
sb. 608/83). tele pohlavně sotva vyvimi-
. 2. b). Zločinem § 129 b) tého, aby v nich smilstvo 

·tr. z. jest každý čin, kterým proti přirozeno<sti poznal (v. 
hledáno neb nalezeno bylo sb. 2747/5; 3550/9). 
pohlavní ukojení na těle 0-
soby stejného' pohlaví (úř. 
sb. 104/21); nenít pojem 
»smilstva« omezen na sou
lož nebo podobné úkony, 

4. Netřeba, by úmysl pa
chatelův čelil k ukojení 
vlastního pudu pohlavního 
(v. sb. 3550/9). 

nýbrž -pojímá v sobě každé 5. V příčině konkurence 
chlípným chtíčům sloužící se zločinem dle § 132 III 
zneužiti těla (v. sb. 2747/2; tr. z. viz, § 128 tr. Z" R. ' 7. 

§ 130. 

Trest. 

TTestem. toho je'st .rt ě Ž ~ Ý ž 'a I ář od jed n 0-' 

.h o . a ž do pět i 1 e t. 
Bylo-li však 'v 'přfpadě ípod . lit. b) uži'DO ně

kterého .' z , prostředků v § 125. naznačených; uložiti 
Ise má .trest 'o d pět i. ;a Ž do d ·e.s e t i I e t, ·ta je-li tu 
některá z okplností v§ .126. ohsa"Žených, i tre,st tam 
stanov8IIlý. 

§ 131. 

n. Zprznění krve. 

Zprznění krve, jež se ,spáchá mezi 'Příbuznými 
. v 'p.okolení 'V'~e'Stu:pnérffi ' neb 'Sestupném, nechť příbu
zenství jejich pochází 'z .rodu manžeLského nebo 'ne-

Trestní zákon, § 132. 101 

manželského. -Trestem jest ž a I á ř ID e z i š .e s ti 
'm ě s íc i a j e' d 'll í m r o k e m. 

Viz § 501. 

R. 1. Zločin předpokládá 
sQu)ož (v. sb. 1U22/trl), alespoň 
podniknutou (v.sb.104/76).Ne
třeba zúmyslné součinnosti 0-

bou účastníků (v. sb. 2572/1). 
2. K o n k u r e n c e ideelní 

se zločinem dle ' § 132 ' III. 
tr. z. v. sb. 1785/94. 

§ 13-2. 

ll. Svedení ke smilstvu. 

8vede1ní, jímž někdo osobu svě'řenouj'eh-o .do
hledu nebo vY0hování nebo vyuč-ování přiměje k vy;. , 
'konámí nebo dopuštěni nějakého Ismilnéh() 'činu~ : 

Vi'z §§ 504, 505. a 506. 

R. 1. N eni třeba, aby svě
ření pod dozo'r stalo se ně
jakým výslOvným úkonem; 
stačí, že svůdce měl podle 
všeobecných pravidel a ná
zorů, životnich povinnost, 
bdíti nad mravním chová
ním a neporušeností osohy,' 
jím svedené (čs. sb. 142/20; 
v. sb. 675/84; v témže smy- . 
slu čs. sb. 84/19); pouhá sku
tečnost vstoupení do služby 
nézakládá )?dohled ~ podle , § 
132 III. tr. z. (čs.. sb. 142/ 
2; v. sb. 904/86). 

2. Předmětem zločinu u
znám: Děti vůči rodičům (v. 
sb. 1785/94); mladistvá ' ne
vlastni dcera, žijící v do
mácnosti otčíma, vů.či tomu-' 
to (čs. sb. 84/19; v. sb. 1333/ 
90); vězeň vůči vyšetřující
mu soudci (v. sb. 2519iO); 
vůči dozorci vězňů (v. sb. 
3290/7); nemocní vůči léka
ři, '. zejména v ' némocnici, ne 
však. při , nadlouho trvající, . 

bez narkosy pře~isevzaté . 
zub ni operaci (v. sb. ' 24.91 
JO); mladístvá služebná vůČi 
hlavě domácnosti . (čs. sb .. 
142/20; v. sb. 4175/14); žák 
vůči účiteli, i mimo hodiny, 
vyučovací (v" sb. :911/86) . . 

. 3. Na mravní neporušeno-
sti a mravním odporu sve
dené osoby nezáleží (čs. sb. 
84/19; 142/20); též netřeba, 
by sobě oso·ba svedená smil
né povahy činu byla 'pově
doma ' (v. sb. 2519/0; .4376/17) .. 

4. ' Svedením míní 'se inici
ativnost k ' činu smilnému 
(čs. sb. 84/19; v. sb. 2109/ 
97); může spočívati i v ná
silí, nedo,sahujícím takového 
stupně, že . by vlastní vůli 
osoby sváděné vylučovalo 

. (v. sb. 1662/93; 3662/10). 
5. Nebylo·-li vykonání neb 

dopuštění smilného činu 
skutečně docíleno, jest tu 
p'ouhý' pokús , (v. sb. 2387/99; 
3290/'7)~ . .' .' . ' ,. ', } 



102 . Trestní ~ákon~ § 133, t 34. 

IV. ' Kuplířství vzhledem k osobě nevinné. 

KupHřství, 'a:č byla-li jím 'Svedena .osoha ne
vinillá, nebo dopus,tí-li :se ho rodičové, 'po'fučníci, vy
chov'a1telé neho u6telé na svých dětech, ,por'Ulčencích 
mebo-.na ,osobách k vychování nebo k vyU00vámí jim 
'Svěřených. . . ' . 

(1) Viz §§ 512, 515. a: § 35. (obchod ženami) zákona 'ú 
vystěhovalectví z 15. února 1922, sb. 1,.. a n. Č. 71., . příl. 22. 

(2) K mezinárodní úmluvě z A .. května. 19'} O o potírání 
obchodu 's děvčaty. (viz ř. z.. ,z .1". 1913 .-č. 26) přistoupila re
publika podle vyhlášky z 8. úIllora 192>2:, 'Sb. ' z. a n. Č. 160. 
_ R. 1. - :bKupliřstvím« míně- .1 nichž kuplířství spácháno, 

no jest ·zde (na ' mzdíl 'od 'jest . vyloučena (v. sb. 2037/ 
§ 512 tr. z.) nadržováiú ci- l,i6); u o'sob třetích má plat
zímu smilstvu vubec; netře- . nost zásada § 5 tr. z. (v. sb. 
ba, by šlo o smilstvo, po 2036/96). 
živnostensku provozované 4. P o k u s ne.ní vyloučen 
(v. sb. ~087/13;. 4369/17). . ani v prvém příp,adě § 132. 

2. V druhém případě' § IV: tr. z. (v. sb. 4454/1.7). 
132 IV. tr. z. nezáleží na . 5. K o n k u r e n ce Jedno-
tOm, šlo-li o osobu prostitu~ činná zločinu dle § 132 IV. 
ci oddanou, čili nic (v . . sb. tr. z. SI přestupky §§ 512, 
2036/96; 4369/17). . . 515 tr. z. možna (v. sb. 4369/ 

3. S pol u v ~. h a osob, na 17). 

, .' '~,'. 

§ 13$. ,. 

_Trest. 
- .- .. ': Tí:estem toho ' .test ·.t ě ž ký" žal á ř . 'o d j e d-

11. OhQ ,'3;Ž , d ·~ . p: ět i. l"e t. 
.: . 

_ . i 

f . " , 

-ll l .a. v a p a tn á.'c ~~. ' . 

; . l O · v~aždě. a z~bití. ·· 

• I '·· 

§ . 134 .. : 

. Vražda. 
" K~do . j~dná 'proti ,človeku v úniyslu r ':aby , ho 

usmrtil, 'takov~m Zpllsobem, Že z toho . na:s ta1ne' 'smrt 

Trestní zákon, § t 34. 103 

3eho nebo jiného 'člověka, dop'ustí 'Se zločinu vraždy; 
i když výsledek tento 'Il3Jstal jenom pro o'sobní po, 
v'ahu ,toho, jemuž ubHženo, nebo pouze pro ' riahodilé ' 
okolnosti, za nichž byl čin spáchán anebo. jen z příčin 
ve~dle}ších 'l1whodou k tomupásto'll'pivšíGh, a;č hyly~li 
tY'to z'pŮ'sobeny činem samým. 

R. 1. Ne v okolnosti, jed": kemJ tiest každá jednotlivá 
nal-li pachatel v affektu, čili podmínka (čs. sb. 332/21). 
nic, nýbrž v úmyslu jeho 6. K přičtení , trestného 
spatřovati jest rozdíl mezi výsledku se nevyžaduje, by 
»vraž :lou« a. »zabitím«: tl- výsledek nastal výhradně 'l 

smrcení v úmyslu přímém - konání (neb opominutí) pa-
vraž~a, v úmyslu .nepřímém chatelova; dostačí, vyvolal-
(nepřátelském) - ,zabití (v. li tento jedinou z více pod-
sb. 3135/5). mine,k tre,siného výsledku 

2. Ani přivolení usmrce- Za kausální sluší pokládati 
ného (§ 4 tr. z.), ani pře- každé konání (neb opominu
svědčení pachatelovo, že mu tí), které jest jednou z pod
usmrcením nepůsobí zla, mínek trestného výsledku, 
nýbrž prokazuje dobrodiní, takže by bez něho výsledek 
nevylučují trestní odpověd- nebyl nastal (čs. sb. 332/21; 
nost dle '§134 tr. z. ev. sb. .361/21; v. sb. 3201/6). .. 
4194/14). 7. Nahodilou jest. vedlejší 

3. Nepřípustným jest od~ příčina, s níž pacha.tel pře-: 
souzení pro pokus vraždy dem nemohl čítati (v. sb. 
v e dle vraždy d·okonané, 1097/87; nepřivolání lékaře 
jednal-li pa.chatel proti člo- poškoz.eným: v. sb. 457/82; 
věku v úmyslu, aby jej u- znečištění rány: v. sb. 2060/ 
smrtil, ta,k, že z toho pošla 97). . 

. smrt o·soby třetí (aberratio 8. Přerušeni příčinné sou-
ictus) (v. sb. 461/82). vislo.sti může nastati pouze 

4. Předpis druhé věty § dolosní činností třetí osoby, 
134 tr. z. o vztahu příčin- nebo sice činností kulposní, 
ném vyslovuje obecnou zá- , ale takovou, k níž pachatel 
sadu, platnou nejen v _ pří- nedal podnětu (čs. sb. 332/21). 
padě vraždy, nýbrž pro . celý 9. Tak přerušuje příčinný 
obor trestního práva (v. sb. vztah úmyslné zhoršení své-
381911-1). . . ho stav'u .neb zdržení svého 

5. Každý výsledek 'předpo~ uzdravení po·ško'zeným sa-
kládá spolupůsobení jistého mým (v. sb. 642/84; 1097/87); 
počtu okolností nebo sil, z hrubým zaviněním poškoze-
nichž každá představuje pod- . ného neb osoby třetí přivo
mínku výsledku. Ce1ek všech děně ' zhoršení zďravotního 
podmínek tvoří ' příčinu; v stavu (v. sb. 4058/13). 
příčinné spojitosti s výsled- .10. K o IlJ k u r e n ce ide-
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álni se zločinem . v.eřejného I § 68 tl'. z. u výkonu své 
. násilí dle § 81 tl'. z., byla-li služby, aby výkon ten byl 
z,avražděna o,soba chráněná zmařen (čs. sb. 240/20). 

§ 135. 

Druhy vraždy. 

Druhy vraždy jsou: 
1. Vražda úkladrná, jež děj~ Ise jedem n-eo'o jinak 

potměšilým Zpll'solbem. 
2 . . V1ražda loupežná, kterase 'Pas~ v úmy,slu, 

!převés,ti rn·a Ise Oizí věc movitou 'p.ásihl'O!s-tmi 'proti 
,osobě. 

.. ,3. V~ažda 'zjednaná, k níž něikd'o byl n'aj'at, nebo. 
JmyrrIl zplJlsobem od osoby třetí 'Pohnut. . 

4. Vra'žda ,pro'stá, kteráž k žádnému' zde uvede
nému :těžkému druhu nenáleží. 

R. 1. I vražda jedem jest 
jen tehda vraždou úkladnou, 
provedena-li byla způsobem 
potměšilým ('V, . sb. ·' 6371.~4); 
t~dy dle úmyslu :pachatelQva 
o~n'anupřédein vylučujícím 
nebstěžujíCím (v. ' sb. 2682/1). 

.2. Vražda loupežná před
pokládá, že ·úmysl, · oloupiti 
tob,~, .- jenž má býti zavraž-: 

děn, byl tu již . v době spá
chání vraždy; došlo-li pak 
skutečně k . provedení lou
peže, čni . itlc, .... jest lhostejno: 
(v. ~ sb.- -3211[6). '. ..- ~
. -K Vraždou zjednanou jest 
každá . vražda spáchaná z" ná

, vodu (úř. , sb. 136, čs. sb. 
517,/21; ;stejně v. sb. 1189/88). 

§ 136. 

Trest vraždy dokonané. 

a) na, Rachatele, zjednatele' a př~ého účastníka,. ' 

. .' P-ro l~a;ždou :vraŽdu 'd-okornalJ.lOu má nejen vra)h 
,sám, nýbrž i ,ten, kdo ho snad 'k 'ní'zjednal nebo 'při 
~amém vykonávání vraždy ruku svou vztáhl anebo' 
zlpů-s'o,bem činným iS'pO1 tlIpůs'obil, poťre'3tán 'bJ'rti ' 
:s m :r t í. . . 

, " 

TreStní ž.ákon,§ 137., t 38. 105. 

R. 1. Má-li činné spolupů
sobení při vraždě státi se 
trestným dle § 136 tr. z., ' 
musí časo,vě spadati v jedno 
s vykonáním vraždy samým; 
činnost předcházející vra.ždě, 
neb jí následující, pok.ud vy-

. hovuje podmjnkám § -5 tr.: . 
z. -(ku př. p,řilákání oběti na" 

. místo, kde ji vlastní vrah' 
očekává, v. sb. 79/75), 'spadá 
pod § 137 tl'. oz'. (v. sb. 315/81; ' 
3487/8). .. __ 

§ 137. 

'b) na vzdálené Is,poluvinníky a úča'S'tníky. 

Ti, kdož nevztáhnuvše ,při 'samém vylkoná'VámÍ 
'inl'aždy ruky své 'a me'spoluopúsobivše způsobem ,čin
ným, přispěli ke skutku některým jiným, v § 5. obsa
ženým, vzdálenějším 'z!pll'3obem, potrestáni ~b,~9-'tež, 
byla~li vl"1a'žda 'p'rostá, těž kým ž a I á ř .e . .ni' .0.9-
p ě -t ia 'ž d -o d e'8 e t i I e ,ti ,byl-li však 'Skutekrv·ra
žedný 'S'páchán na přibuzných v pokolení vzestup
ném nebo sestupném, na ':manzeli nebo manžel-Clel oso
by některé, jež ' spolupl1sobila, ' kdežto jim ' svazky 
tyto byly linámy, anebo, byla-li spacháIÚt, vraždil, 
úkladná, loupezn.ánebo zjednaná, . ~ ě žk Y ID ž a lá~.· 
ř e fu Irl-e z -'i d re:s 'e-t i ··a'Ž · d v :~-c e ti· ·fě fr y :' , : ' :_"~ 

R. 1. Viz § 136 tr. Z., R. 1. 
°' 0 " 

§ ·138. 

T'rest 'na p~k~s~ 
. . 

. PrOI:!)oředsevzatOl{, avšak p,'e·dokonanbtl. Vraždil: 
Iprástou Ipotl'eSl.táni Ibuďtež .tparohatel i-' . "spolnvinníei 
,činu samélho(§ 136) tě Ž,.k Ý lÍn ž a .I" ář ' e hl ,od "~Po ě ti 
a ž_ d 'o d e 's. e' t i let, spol uvillníci -'a ú6a stlllí ci-'. 'Vzdá~ 
lení (§ '137) však tě ž 'k Ý'll). 'Ž a t á 'Ť ·em 'Ú. d~ je d-· . 
n '0 ho a ž od op ě t i I e .t . . Byla-li vša'k IJ)ŤedseV'z'ata _ 
'a nebyla doko'1iáma vražda lou'pcžná, úkl3!dná, zjéd-: 
naná nebo_ na příbuzných, v J),ředešl~m ' .paragrafti~ 
jmenova:ných, vyměřen ,buď_ tTB-St It , ěž k ~ ho : Ž a
I a ře 'pachat~li a ':spQlu'Vinníldhn ·-samého,ni'llú.m e,'z, i:· 
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:cl e Bet i a d'V 'a c e ti 1 e ty, a · jo3'oli-li ok'olnosti 
'zvláště Ipřitěžující, do ž i V 'O' t :n ě; vizdáleným pak 
spol'U'vi!ll'llí~ůma úě-astnílkůni 'IÍ1 'E<z i IP ě t i a d e
~ e t i I e ,ty . . 

R. 1. Pokus návodu (§ 9 
tr: z.) ke vra.ždě prosté na 
některé z o·sob blízkých, v 
§ 137 tr. z. ozna.čených, 

tresce se , dle' posle dni věty 
§ 138 . tr. z. (5-10 roků) (v. 
sb. 4162/14). 

§ 139. 

Trest na zavražd,ění dUěte. 

. Matce, která. dítě 'své při :porodu usmrtí, nebo 
úmyslným opominutím 'pomoci při porodu potřebné 
'z'ahyll'outi je nechá, uložen budiž, vykonána-li 
vražd::!. na ,dítěti m'a'll'želském, těž k ýž a I á ·ř d 0-

ž i V ·O t 'n í. Bylo-li dítě nemanžebké'; tresce se to, 
bylo-li usmroeno, tě 'ž kým ž 'a I á'ř e ID. 'o d d e 's e ti 
až do d v'a c e 't i 1 e 't, 'Zahynulo-li vš·a!k dítěo:po~ 
minutím :pom·nci .pótřebné, '0 d Ip ' ě' Li , až d.'o. d ,e lB e t i 
1 e ,t. · .. 

Viz § 339. 

R. 1. Úmysl usmrtiti spo- I jest důvodem mírnější trest
lečným jest oběma způsobům nosti zavraždění dítěte , slu
zavra.ždění dítěte; jde-li o . ší rozho,~ova.ti od případu k 
positivní či negativní , za- . , případu .(v. sb. 2378/99). 
vraždění dítěte, sluší prosu-" 3. Osoby třetí, jež při za-, 
z'ovati dle toho, nastala-li vraždění dítěte matkou spo-;-
smrt výhradně jen proto., že lupůsobily, posuzovati jest 
úmyslně nebylo bráněno . , ú- dle všeobecných předpisů o 
činnosti okolnosti, je~ při- vraždě; spoluvinu matky při 
rozeně ohrožují život každé- vra.ždě d:ítěte os·obou třetí 
h<? . novoroz.eněte, anebo i ná- trestati sluší dle § 139 tI'. 
sledkem vla.stního přičinění z. (v. sb. 242/80). 
matčina (v .. sb . . 1012/86). 4. Trest ·za pokus zavraž-

2. , Jak dlouho po, porodu dění dítěte vyměřiti jest dle 
trvá II matky onen mimo- § 139, ne dle § 138 tI'. z. 
řádný. stav , duševní, jenž (v. sb. 4244/15). 

Tr.estní zákon, § 140, 141. 107 

§ 140. 

Zabití. 

'N evyk'oná-li Ise sice 'čin, jimž čl'ověk o život 
'přijde (§ 134), v tom úmyslu, 'ab~ 'by~ uSlIDrc~n, ale 
přece v ji:ném úmylslu nepřátel'Skem , Je~t zlocm ten , 
'zabitím. 

V.iz § 335. a misI:, 86, 88, 167. a) a § 4. zá~. pr?ti ne
bezpečnému užívání třaskavin z 2. května. 1885, r. , z. c. 1 A., 
příl. 26. 

R. 1. »Úmysl nepřátelský<\: 
jest nepřímý zlý úmysl dle 
druhé věty § 1 tl'. z. (v. sb. 
211/79); úmysl, čeHcí proti 
tělesné neporušenosti, i pou
hi úmysl, s .odpůrcem zle 
nakládati (v. sb. 4335/16). 

2. P.oúka.z na § 134 v § 
140 tl'.' z. znamená, že při
čítati jest pachateli i onen 
výsledek,který na,stal jen 
pro nahodilé okolnosti, neb 
jen z příčin vedlejších, ná
hodou přistoupivších, nebyv 
poJat ani do nepřímého ú
mý.slu (§ 1 tl'. z., posl. věta) 
pachatelova (v. sb. 3961/12); 
viz též § , 134 tl'. z., R. 4.-9. 

3. Předpis ' § ' 134 tl'. ·z. .o 
aberratio ictus nemá místa 
při zločinu · zabití ev. sb . . 

' 159,7/92). 

4. Spolupacha.tel~tví m,o.ž: 
ným jest p~i zloc:~u Z~~)ltl 
právě tak Jako pn zloclDu 
těžkého poškození na te.le.,! 
jakmile oněch více o,sob, ~ez 
ve společném úmyslu neprá-

, telském činně spolupůsobily, 
o zlém ' nakládání dříve se 
smluvily; v případě tako-

, vém rovněž jako v p-řípadě 
spolhviny, nemá místa před':: 
pis § 143 · (§ 157) tr. z. (v. 
sb. 4166/14; 42'22/15). 

5. S p .o I u v i n n Ý ID, zlo
činem zabití jest, kdo v umys
Ju nepřátelském zlé naklá~~
ní s· osobou třetí na.stroJll, 
nastala-li ·Z něho smrt O'BO
by té a to i tehda, ~ůže-li 
býti ~kutek přičít~n pacha
telům přímým jen dl~ § 143 
tr. i. (v. sb. 2047/97). 

§ 141. • JO. 

Trest na loupežné zabiti. 

.' , 'Jednalo-li se při pře-dsebrání loupeže. s člově
kem 'něja1kýmtak násilně, že 'z toho nwstal'a Jeho :smr~ 
(§ 134), mají IPro 'Za!?i~í v:š\chni, kd,Ož k usmrcenI 
,spolupúsobili, Ipo·tre3ta:m 'byt! s m r t 1. 
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R. 1. Spolupůshbení k u
smrcení pojímati 'sluší ve 
smy;slu § 136 a 195 tf. z.; 
dle § 141 tr. z. trestným 
jes;t každý, kdož k u s m r
ce ní (ne pouze při loupeži: . 

,. Kll I 729/22) spolupůsobil, ať 
již smrt nastala následkem 
vlastní jeho činnosti, neb 
oinnosti jiného . spoJupacha
tele (v. sb. 4400/17; viz též 
v. sb~ 3706/10, 3923/12). 

~§ 14'2. 

Trest na prosté zabití. 
. V 'PřÍlpadeťh jlnýoh potrestati !se má zabití 

těžkým žalá 'řem od pěti až do de !seti 
let; byl-li Viš"a1k,pachatel IS usmrcený~ v .bHzkém 
'p.ríbll'Z'enství 'aTIebo jinak 'k :něml~ve zvláštním zá
va:zku 'postaven, těž k Ý /m Ž a.1 á 'ř e III odd e :s e t. i 
a ž d 'o ~d v a 'c .e t i let. . 

R. 1-. »Blízké příbuzenství« 
n~ní om.ezeno· na příbuzné V 
§ ,137 tr. z. uvedené, nýbrž 
pojímati jest je ve smyslu 
běžném (v. sb. 490/82; 1606/ 
93). 

'. 2. Manzelé .jsou mezi se-

bou ve ,ZVláštním závazku . 
(v. sb. 646/84); ve zvláštním 
zá vazku k usmrcené je též 
pachatel, . byla-li následkem 
mimomanželské soulože s' 
ním těhotnou ,(v. sb. 831l85).~ 

; .' " ,' 

Zabiti při ·. bitce. nebo .. při zlém · lWlkIádání · s jednou 
. . nebo více osobami. . 
.. ·· Byi:likjr~ u~rcen Y Ntce, mezi 'VÍce lidmi po

vs.tal,é, neho při nějakém zlém.··ll';l:ldádání 'S jednou: 
Ti'eho" vÍ'Ce . 03óbami, jest' každý, 'ktd'o . 'Iho smrtelně" 
zra/nil, vhien za'bHím. · Byla-li z'působena vš'ak smrt 
toliko všemi ranami nebo vším zlým nakládáním 
dohromady, anelbo nedá-li se ur/čiti, kdo ho 'smrtelně 
pOllanil, pak sice '1úkd'O není vine:n ,z'abitíll1, ale ovšem ' 
vi'nni }~ou všichni, ' 'kdo na uSill'fcenÁh'o ' ruku vztáhli, 
Z}očhlem těžkého ' ,p-oškození 'na těle (§ 152) a ' 'Odsou
zeni .mají Ibýti k ť ě Ž k é m'už·a ·} á ti 'o d jed [fl :0 ho ' 
a ~~ . g '0 'po ě t i 1 e t. · . 

Viz § 157. 

trestni zákon, § 144. 109 

R. 1. Skutkové podstaty 
dle § 140 a první věty § 
143 tr. z. liší se od se~e 
tím, že v případě p~:vém' Je 
'jisto, ve d~uhém, neJ~Bto -
p,ro spolupusobem VIce, pa
chatelů, - zda poraně~u do
týcným pachatelem ZPŮS~?~
né skutečně stalo se pnčI
nou smrti napadeného (v. 
sb. 403/82). 

2 »Vztažení ruky« neslUJ 
ší bráti doslovně, spadáv,sem 
každý způsob v nepratel
ském úmyslu předsevzatého 
útoku ev. sb. 981f86), tedy 
také výstřel ev. sb. 914/86), 

hOZeIÚ sklenicí ev. sb. 1293/ 
89), chování, jímž vse .napa
denému obrana stežuJe (v. 
sb. 2636/1). 

3. Předpis § 143 t!. z. má 
místo i tam, kde J~st, ~y
loučeno" že by, ;nztazem .1U
'ky dotyčného uc.a,stni~a · by
lo smrt ZPŮSObIlo (v; ,sb. 
568/83). 

4. Rozdíl mezi případy § 
143 tr. z. a spolup.a.?ha~el
stvím při zločinu zahltl,vY!.z ~ 
140 tr. z., R. 4.; v p!f~Cllle 
spoluviny 'viz § 140. tl.. z., 
R. 5. 

H la v a 'š e :8 t II á ct. á .. 

O vyhnání plodl:l ze života. 

§ 144. 

, v d' . : pr-o' por~dní báby, vyV' § 339. a služebm pre JHSY ~ 
'dané ~ízením z 1'0. září 1897, r. z. c. 216. v v 

. 81/4) Z ůsobilým predme-
R. 1. Předmětu z~očinu dle I ~;m zl~čint jest piod. v kaž-

§. J.44 tr. ':? není tu J,en t~h~a; . dém . stadiu vývoje ' .až. do 
' l:ly'14~ ":plod _ v-.ydobě . vy na;I . okamžiku ' pórodu (v. sb. 
'iž mrtév;. netreba vša!., y /86' 4053/13). . . . I odd~len ~d matky Zlvota 10~~ Oběina případům zloč~-
byl schopn~ (čs. sb. 501/ . dle' § 144 tl'. z .. 'spolec-

:21; . · v. ' , sb . . 3867/~1; . ~I,~ _ ~l~ 'est úmysl ;pacha~elův, 
-též 08. i, sb. : ~Zl/20) .. V pn. . ym ttti ploď' dokonany zlo-

' . ' é " 'eru tu anI . usmr , " b d ve :.padě ":. pry ~ ,n , . č':n předpokládá, . y o umr-trestného/ pokusu (v. sb. . I . . 
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ní plodu bylo následkem je
ho vyhnání ze života (v. sb. 
1412/91; 4'053/13). 

3. Zločin vyhnání plodu 
~}estává . se· lleztrestným tím, 
ze· byl proveden porodní bá
bou; an · život těhotné byl 
. těhoten~tvÍIp. 'ohr,ožen, . I:eda 
že hrozIlo bezprrostřední ne
bezpečí (čs. sb. 281/2'0). 
, 4. Lékař, prováděje potrat, 
musí uvážiti, zda zdravotní 
stav ženl , činí zavedení . po
tratu nevyhnutelným pro za
chráněn~ jejího života, t. j. 
zda krajní nouze (§ 2 g) tl'. 
z.) vylučuj1e přičítáni jeho 
č.inu jako zločinu podle §§ 
5, 144 tr. z. (úř. sb. 77/20). 

5. Jde jen o' pokus, ne o 
dokonaný zločin, ja,kmile vý-

sledek skutečně nenastal (v. 
S? . 4186/14). . 

6; ,Bezúspěšná žádost vy-
slóvená 'Osobou těh~tnou 

'vuči osobě tř,etí, aby zjedna,
la jí prostředek k vyhnání 
plodu, činí žada-telku trest-, 
uou dle §§ 91, 5, 144 tr . .. z. 
(v. sb .. 4482/17; viz též v. 
sb. 1122/88; 2046/97). 

. 7. Konkurence ideál
ní spoluviny na zločinu vy
hnání vlastního, plodli (§§ 5, 
144 tr. z.) s přestupkem § 
335 tr. z;, bylo-li okolnost
mi provedení skutku vyvo
láno zvláštní nebezpečí, nor
mální míru nebezpečí, s ka
ždým vyhnáním ' plodu spo'
jeného, převyšující (čs. sb. 
f23/21; viz též čs. sb. 361/21). 

§ ·145. 

Tresrt .. 

vv Stane-li se pokus ' vyhnání, ale toto nena~talo, vy
meren . buď trestem ž a I á ř m e 'Z i, š e IS It i m ě IS í c i 
"a j e,d 'n í ID ' r o ke m; ' uskutečněné vyh'ná1ní však 
tr~stamo b'U ď těž kým ž 'a I á ř e m .· ID e 'z i jed
~ ,1 ~ . J":O.1~ e ID a p ět.i Jet y. 

§ . 146. 

' . ' . K témuž tre s.tu , avšak z ó s' tře n: ě m' u' , ' d' .0 sou-
z~n huď otec dítěte ze život~ vyhnaného,. ač má-li té'ž 

,.Vlnu na z~olčinu . tom. 

.,' ,R. 1. . Pro 'zjištěni otcov- jl 146 tl'. z. platí i v ' případě 
. stVí není zde rozhodnou do- pokusu (§ .8 tr . . z.) a ne.do-
'mněilka §· .163. ob. : z. obč. "konan'l ' 'd V

" (§ 9 
- (v-, . .sb. 4,l9,1J14).," . předpis, .. . §' , . ). ~ 100 sva em ' " ťr. 

. . .z. (v~: sb. 248~/O)" .. ... . :: , 

Trestní zákon, ,I 147-149. 111 

' § 147. 

Vyhnání cizího plodu. 

Zločinu toho dopustí se i ten, kdo z jakéhokoliv 
úmyslu m'atce, proti její 'Yůli a ,bez .vědomí je~íllO " 
Ip}od ze života vyžene, anebo vyhnatI :se pokus!. 

R. 1. Zde stačí i jen ChY-1 již dokonaným zločinem (v. 
bící svolení matčino; i po- sb. 219/79). 
kus· vyhnání plodu jest zde . 

§ 148. 

Trest. 

Zločinec takový potfle:stán buď těž kým ž ~. l ~
ř e'ID 'll e z' i j é 'd 'n í ID a 'p ě t i 1 e ty; 'a byl~-h za: 
roveň matka tím ,zločinem 'Uvedena v nebez'pecenst',T} 
života, ane·bo bylo-li jí UlbHženo na zd-roaví, ID e z i p p. 
t i a d e 's e ti 1 e ty. 

H I a va sed:m n á c t á. 

o odložení dítěte. 

§ 149. 

Odložení dít~te. 

Kdo dítě v takovém věku, kdežto si k zachováni 
svého života 'samo 'P,omoci o'patHti nemůže, odloží~ 
aby je vydaL v:' neIgez,~ečens!ví ž~vot~,a'nvebo 1 J~l~ 
p'ro t'o , aby zach'ování Jeho zU'stavll ?ahode, dOpU~ll 
:se zločinu, nechť jej jwká;koliiV !pří-čIna k to'~u po
Jmula. 

Viz .§§ 335, ·376. ' až 379. 

, R. 1. Zachrá;něnf dítěte pře- " nen-Í vš,ak , ješt jisto, zda se 
necháno, jest náhodě i tehda, nálezce ~ dítěte , ,skutečně . též 
když odložené dítě bylo 0- I ujal (v. sb. _ 35551~) .ď v' 

soboutřetí již postřehnuto, . 2~ .OdloženL múze zálezetl 
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i v pouhém opuštění dítěte I nebezpečí 'Zahynutí (v. sb. 
na místě, kde vydáno je'st 2405/99). 

§ 150. 

Trest. 

Bylo-li dítě odloženo na místě oddáleném, oby
čejně ' nena vštěvovaném, nebo ·' v takových okol
nostech, že nemohlo snadno brzo býti zpozorováno 
a zachráněnO', tresce se to těž kým ž a I á ř e m o d 
jed noh o až do pět i let, a zemřelo'-li dítě, od 
pět i a ž d ode set i 1 e t. 

,§151. 

,' ,' ,: :Bylo.:.li však dítě odloženo na místě, ohyčejně na
vštěvovaném a takovým 'způsobffiIl, že se důvodně 

,().č~kávati ' dalo;že:bude brzo :z'pozoi'ová;no a 'zachrá
něno , trestáno ~buď odložení ,takové ž a I á ř e m ID e
z i š e 's t i ID ě 's í c i a jed 11 í m r o k e m. ZemŤelo-li 
však dítě Ipřece, jest tu trestemž a I á ř od jed n o-
h o 'a ž d 'o P ět i let. , 

fl I a v a o 'S 'll n á c t á. 

o těžkém poškození na těle. 
§ 152. 

, ZlOčin těžkého pošKoz'ení na těle. 

":" KdQ proti člověku, ne Isice"v tom úmyslu, ab'y ho 
_l,lsrnr~i!,ale :přéce v . jin~m ,úmyslu ;nepřáteh;lkém ta
kovým 'Z'pusóbem jedná; 'že 'z tóho (§ 134.) mu. v'zej
de ,přerušení zdraví lleho 'n.ez:působilo:st k p()'vo'IáÚí 
trvající alespoň dvacet dní; nějaké stržení my,sli ne-

:,:bo' t~~ké :ublížen'Í, d,áp'uJstí se zlOči.uu' ,těžkého "poško-
-ztmí na( těle,. ", : ' " , 

· , ~ Viz§§ '41ta 335. " , 

, Trestní zákon, § 153. 

R. 1. V příčině »neplřátel
ského, úmyslu« viz § 140 tl'. 
.z'., R. 1.; ohledně příčinného 
vztahu, ,§ 134 tl'. z., R 4.-9., 
pak § 140 tl'. z., R. 2., 3. 

2. »Nezpůsobilost k povo
lání« nekryje se s nezpůso
bilostí ku práci vůbec (v. 
sb. 1124/88; viz též v. sb. 
3050/5); prvá trvá až do, o
pětného' nabytí způsobilosti, 
konati všechny podstatné ú-

kony povolání (v, sb. ' 1561 /92). 
, 3. StačÍ, bylo-li poranění 

s lékařského stanoviska (pro 
důležitost újmy na. těle) sa
ll1Ql o sobě těžkým, byť i 
př,erušení zdraví a ne'způso
bilo st k povolání netrvaly 
alespoň dvacet dní (v. sb. 
404/81; 1928/95). 

4. K o n k u r e II c' i viz § 
83 tl'. z.; R. 14., § 98 tl'. z., 
R. 14. 

§ 153. 

Zločinu toho dopustí se i ten, kdo svým vlastním 
-rodičům' nebo kdo něJ"wkému veřeJ'nému úředníku, ' ., duchovnímu, !svědkovi nebo 'znalci, když vykonávaJl 
'povolání s'V'é nebo pro t1oto vykonává:ní úmY'slně na 
těle ublíží, byť i poškození nebylo povahy, v § 152. 
'nazna,čené. 

(1) Viz § 81, 82, 300, 303, 312, 314. a 411. 
(2) Viz § 101. odst. 2. a poznámku 2. 1. k § 68. 

R. 1. »Veřejnými úřední
ky« jsou jen osoby v § 101 
tl'. z.. odst. 2., označené (v. 
sb. 515/83; viz § 101 tr. z., 
R. 1., 2.). 

2. Ochrana dle § 153 tl'. 
z. předpokládá, že útok na 
tělesnou nepol1lšenost úřed
níkovu stal se nejen v době 
mezi formálním 'započetím a 
zakončením úředního jedná': 
ní, nýbrž i, že z tohoto jed· 
Mní nebylo právě v dohě 
útoku vybočeno, že nebylo, 
byť i jen věcně, přerušeno 
(úř. sb. 13, čs. sb. 25/19; viz 
ale též § 81 tl'. z., R. 10.). 

3. Svědek vykonává své 
poyolání již tehda, když se 
následkem Roudní obsílky za 
účelem výslechu k Boudu u-

bíl'á; ne ale též již tehd';t, 
když se hlásí u poškozeného 
,iako svědek činu (v. sb. 
4170/14). ' 

4. »UblíženÍ na , těle« sluší 
pojímati ve smyslu běž n éI1)., 
jako každé pOl1lšení tělesn'é 
integrity, byť i nedosáhlo 
ani stupně v § 411 tr. z. 
vyznačeného (v. sb. ' 1530/92'; 
stejně v. sb. 826/85). 

5. I pro zločin dle § 153 
tr. z. stačí úmysl nep,řátel
ský, tedy nepřímý ',zlýú
mysl dle 2. odst. § 1 tr. z'. 
(v. sb., 189/79; 2454/0); nemu
sí čeliti ani k tělesnému po
škození, spojenému B viditel
nými známkami a následky 
(§ 411 tl'. z.) (čs. sb. 147/20). 

6. P o k u s zločinu , jest 

8 
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možný a bude zde', zjištěn-li 
při bezvýsledné činnosti pří
mý úmysl pachatelův, při
voditi lehké ublížení na těle 
(čs. sb. 139/20; 147/20). 

7. S p o I u v i n a: Odpo
vědným dle § 153 tr. z. jes't 
syn, který navedl osobu ci
zí k úmyslnému poškození 
vlastního otce, n€b se ublí-

žení jiným v § 5 tl'. z. ozna
čeným způsohem z,účastnil 
(v. sb. 389'0/11; vÍ'z' též v. sb. 
2082/97); nejinak cizí, jenž 
navedl syna k lehkému ublí
žení na těle vlastních rodi
čů (v. sb. 24/74). 

8. K.o n k II r e n c i s pfe
stupkem d~e § 431 tr. z. 
viz č, s. sb. 147/2'0. 

§ 154. 

Trest. 

T-relst 'zločinu ' v §§ 152 a 153 uvedeného jest ž 'a
lář od šestiměsíců až d 'o j edll 'oho roku 
jtsou-li -tu však okolnosti přitěžující, prodloužen býti 
má a Ž 'll a IP ě t let. . 

K § 154. až 156. viz § 18. ods·t. 4. zák. z 11. července 
1~?2, sb. z. a n. Č. 241. o potírálú pohlavních nemocÍ, 
.plnl. 27. 

§ 155. 
Bylo-li však: 

a) poranění, byť i o sobě lehké, učiněno nástro.
jem takovým a ta.kovým způsobem, s kterým oby:. 
čejně spojeno bývá nebezpe·čenství života, nebo do
káže-li se jiným způsobem, že. tu , byl úmy,sl, způso'
biti některý' z následků těžkých, y ' § 152. dotčených , 
třeba ~ůstalo i jen při pokusu; - nebo .. 

R. 1. Při zločinu těžkého 
poškození na těle dle prvé 
věty netřeba, by zvláště ' zji
štěn byl pachatelův úmysl, 
způsobiti některý z těžkých 
následků §- 152 tr. z.; stačÍ, . 
byl-li si pachatel vědom ne
.b)ezpéčné po~ahy. a nebe'Z
p€č:hého 'zpllsobu použití ná-

stroje, který zvolil k prove- ' 
dení činu (čs. sb. 5,3/19; v . . 
sb. 1781/94; 2703 /2). 

2. Nevedl-li útok, pfedse
vzatý v . úmyslu, aby způ
s.oben byl některý z těžkých 
následků § 152 tl'. z., ani k 
lehkému poranění napadené
ho, jest -tu jen pokus zloči- . 

Trestni zákon, § 156. 115 

nu § 155 a) tl'. z. (v. ob. 
3545/9), v případě abenatio 
ictus sbíhající se s přestup
kem § 335 (431) tr. z. (v. 
sb. 3681/10; 3759/10). 

3. Pomocník při těžkém 
uškození na těle rá'zu v § 
155 :a) tr. z. naznačeného od-

povídá - vyjímaje p.ří,pad 
'p1ředcho·zího d.orozuměm s 
pachatelem - dle. § 155. al 
tl'. z. jen tehda, Jednal-ll 1 
sám u věd.omí okolností, tu
to kvalifikaci činu podmiňu
jících (v. sb. 3269/6). 

b) nastalo-li z poranění, t?ho p~:e:ušení z~ra.::-í .. 
anebo nezpůsobilost k povolanl trvaJlcl alespon tn-
081t dní; - n.ebo ,. y,y o 

c) bylo-li činem tím tomu, Jemuz ubhzeno, zpu-
sobeno zvláštní trápení; - nebo 

d) stal-li se útok y umluveném sp'o~ení Si jiným!, 
nebO' zp1.1Jsobem potměšilým, a nastal-ll z toho ne
kterJ'r z následků y § 152. zmíněných; - nebo . 

R. 4. Stačí umluvené spo- žení ruky (v. sb. 3699/~0); 
jení dvou osob (v. sb. 1802/ a.neb, byť i na poškozv~neho 
94; 3753/1'0); každý ze spo- vůbec ani ruky nevlozIl ev. 
lupachatelů odpovídá dle § sb. 1802/94; 3791/11). 
155 c1) tr. z., byť i těžký . 5. K pojmu »potměšilosti « 
výsledek nepošel z jeho. vlo- viz § 135, R. 1. 

. e)stalo~Ii se těžké poranění JZr? ži;ot nebezpyeč
ným; -,- pak nalezeno buď na t ~ z k y ay z ? str e
n Ý žal ář (§ 19.) mez i jed n 1 map e tll e ty . . 

. § 15,6 . . 

Byla-li však zločinem tím:. 
. a) Zpflsobena .· poškozenému ztrá~a nebo.. stálé ' 

seslabení řeči zraku nebo sluchu, ztrata plodltelnol.. 
sti, oka, paž~ ' nebo ruky nebo. .nějaké jiné patrné 
zmrzačení nebo .zohavení; - nebo 

b) byla-li mu ZI)Ůsobena ,stálá choroba, nevr: 
hojitelná nemoc nebo nějaká ro'zervanost ducha, amz 
bylo opětné uzdravení p,ravděpodo?~ým; - nebo 
. " c). stálá nezpů·sobilost k 'POVOl~~l; - . te~dy vy~ 
měřen buď trest těž k é ho žal are mez 1 pět 1 

a des e ti let y. 
8* 
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§ 157. 
Byl-li kdo těžce poškozen na těle (§ 152.) v něja

ké bitce ,mezi více lidmi po,vstalé, nebo při nějakém 
zlém l1wkládání IS jednou neho více 'Orsobami, potTe
'stám Ibuď každý, kdo mu pošk1ození takové 'zpu1sobil, 
podle předCházejících §§ 154. a 156. 

Stalo-li se však těžké poškození na těle toliko spo
lečným puso'benírm !poranění nelbo zlého nakládání od 
více o30,b poc1házejících, nebo, nedá-li se doká:zati, 
kdo mu těžce ublížil, pak nalezeno buď, že }sou 
všichni, kdo ma t1oho, 's nÍm1žzle nakládáno, ruku 
vztáhli, též vinni zlo'činem těžkého poškozeni na těle, 
a všiclhni potrestáni 'buďte ž a I á ř e m od š e IS ti 
ID ě s í c u a ž doj e dno hor o k u. 

Viz § 143. 

R. 1. Předpis tento nemá 
místa, jde-li o poško:zení na 
těle, jež jest zločinem jen 
dle § 153 ev. sb. 870/86), neb 
dle § 155 a) tr. z. (v. sb. 
652/84). 

2. Utrpěl-li poško.zený ve
dle; těžkého' pmanění, zná
mým pachatelem způsobené
ho, ještě lehká poranění, ji
nými pachateli způsobená, 
nemá místa předpis § 157, 
odst. 2'. tr. z. ev. sb. 1397/91; 
3517/8). 

3. Viz .ostatek poznámky 
R. k § 143 tr. z. 

4. Předpisu § 157 tr. z. bu
diž výpomocně užito jen tam, 
kde pachatelé jednali bez 
předcho'zího d.orozumění a 
ne ve společném zlém úmys
lu; .obecné zásady § 5 tr. z . 
.o spolupachatelství a spolu
vině zůstávají jím netknuty 
ev. sb. 3659/9; 36,99/10; viz 
též § 155 tr. z., R. 4.). 

5. Odsouzení přímých pa
chatelů dle § 157 tr. z. ne
vylučuje odsoll'zení návodco
vo ev. sb. 555/83) nebo po
m.ocníkovo dle §§ 5, 152 tr. 
z. ev. sb. 687/84). 

Hla va d e v 'a ten á c t á. 

O souboji. 
§ 158. 
Souboj. 

Kdo někoho z jakékoliv příčiny vyzve k putce se 
zbraní 'SID1r'tící, a kdo na takové vyzvání k put'ce se 
dOlslbaiyí, dopustí se.zl'oč.inu souboje. 

Trestní zákon, § 159.-163. 117 

R. 1. Smrtící zbraní jest ne
jen zbraň, jež, bylo-li jí ~ále
žitě použito, jest ZPŮSObll?~, 
pÍ'ímo smrtelně pmamtl, 
nýbrž i taková, jež státi se 
může k tomu způsobilou za 
okolností v § 134 tr. z. uv~
dených (v. sb. 4455/17; VIZ 
též v. sb. 3{)49/5). 

2. Vyzvání )est ysamol o 
sobě zločinem, 1 kdyz vyzva
nýmnebylo přijato (v. ,sb; 
2704/2); vyzvaný Odpovlda 
po případě pro 'p~kus, sta: 
lo-li se jen protI Jeho\ .vůli, 
že se k půtce ned.ostavil (v. 
sb. 1482/91). 

§ 159. 

T'rest. 
, . b 'ť ' nebyl li nikdo po-Zločin tento potrestán ~ 1 mya, " o - v d . e d-

y y I a'r v e ID o d Š e 'S t 1 m e SIC II a z oJ ranen, z a 
n .o h o 'r 'O k u. 

§ 160. 

B I-li někdo v souboji p'Oraněn, tre.sce se to ž a~ 
y. y d pět 1 let. Byl-ll I á ř e m o d Jed n 'o h o a z ~o, § 156 

však se Isoubojem spoje:n některy ,z ~:sie:~'!nYž a I á~ 
naizn~čooých, potrestatI se to m~ 
ř e ID o d :p ě t ia ž d 'O d e 'S e It 1 let. 

§ 161. 

Vzešla-li však ze souboje smrt .někt~:ého, zel s,?u
!peřu, 'potrestán buď ten, jenž zabll: t e rl k Y ID Z a
I á ř e m ,o d d e 'S e t i 1 o d v ac e t I let. 

§ 162. 

Vždy pak buď odsouzen vyz~atel na delší čas, 
než by byl odsouzen, jsa vyzvanym. 

§ 163. 

Trest účastnľkův. 

Kdo k vyzváni nebo ke skuteč~~!llu dostave::
1
e 

jedné 'Dcbo drnhé strany naboJI'st-ě podněc " , 
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, anebo jiným zpŮlsobem ú1?ysllllě - k tlamu :pTi/spěl 
a~eho tOI?u, kdo vyz~ání 10dvrátitihleděl, opovrže~ 
~lm ' I~:.ozrl nebo mu Je prokaz1oval, potrestá!Il huď 

, zalarem od šesti měsíců až do jednoho 
T'O k u; bylo-li vša1k působení jeho zvláš,tě důležité 
~ byl-li k~o p'oraněn nebo dokonce usmrcen, ž 'a, 1 á~ 
r e a:n o d Jed n o oh {) a ž d 'O pět i let. . 

§ 164. 

~i, kdo se některému ze soupeřů plo/stavili k boji 
'Zl~ :sved~y v neb? ~ tak Izvané sekundamty, potrestáni 

-by tl 1.llaJ 1 z. a -1 ar ' e m 'o od š e 's t i ID ě !s í D Ů ~až od o 
jed II o h 0, r o k u, a podle velikosti působení jich 
a zla" ktere z toho vzešlo, a ž i II a p ě 't let. 

R. !. ~poluvinným státi I přivzatý (v. sb. 4455/17). 
se můze 1 lékař k souboji 

§ 165. 
Beztrestnost souboje. 

Zločin tento přestává býti trestným: 
a) pro vyzývatele, když se ' nedostaví k půtce' 
b) pro vyzývatele i vyzvaného, když oba l~ 

půtce se dostavivše, od' souboje před jeho započetím 
dobrovolně upustí; 
, V' c) pro -y-šechny ostatní spoluvinníky, když s 

UCmll?U horlIvostí se o to přičiňovali, aby se od 
souboje dobrovolně upustilo, . a když Iskutečně s boje 
sešlo. 

o žhářství. 
§ 166. 

. Žhářství. 

• ď ' Zločinu ' žhářství 'se dopustí ten, -kdo" něco před-
sevezme, z čehož podle jeho . úkladú na cizím majetku 
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požár vzejíti má, byť ~ oheň ne\byl vyšel, nelbo žádné 
škody ne,byl 'způsobil. 

Viz § 434. až 459. a srovnej i § 85. 

R. 1. K pojmu žhářství se 
nevyžaduje, by tu bylo ne
bezpečí dalŠího rozšíření 
ohně z předmětu, který pa
chatel zapálil, jen když oheň 
sám o sobě může míti ráz 
»požáru<{ (čs. sb. 188/20); 
»požár« znamená oheň znač
ného wzsahu (v. sb. 2653/1; 
3899/11). Aby se cizí maje·· 
tek skutečně vzňal, § 166 
tr. z'. nevyžaduje (v. sb. 
1146/88). 

2. Byl-li zapálen osamoce
ný objekt nepatrného roz
sahu (ku př. kopka sena) a 
nebylo-li tu nebezpečí, že by 
se oheň na jiné objekty roz
šířil (v. sb. 1496/91), anebo ne
pojal-li alespoň pachatel t0t:o 
rozšíření do svého zlého u
myslu (v. sb. 2653/1), pak 
spadá čin pod hledisko zlo
myslného poškozeni cizího 
majetku (§§ 85, 468 tl'. z.). 

§ 167. 

T'rest. 

Tl'1e.st toho, vyměřen buď podle následujícího 
rozdílu: 

a) když oheň vyšel a člověk nějaký, jak t~ žhá! 
předvídati mohl, přišel tím o život; anebo kdyz ohen 
způsoben byl zvláštním srocením, jež směřovalo ku 
. plenění, tresce se to IS m r t í ; 

b) když pachatel vícekráte než jednou~ buď _ ,,~a 
téže věci nebo na věcech rozličných, ohen zal oZll, 
a oheň i jen jednou vyšel; nebo 

c) . když oheň vyšel a pohořelému z toho po-
vstala znamen.itá škoda; též i 

d) když pachatel vícekráte než jednou,' ale p?: 
každé bez účinku oheň zakládal, potrestan builiz 
těž kým žal á ř e m d o ž' i v o t -ll í m ; . 

e) když oheň vyšel, při tom však žádných P?: ' 
tud jmenovaných okolností nebylo, nalezeno budl~ 
na těž k Ý žal á ř odd e set i až , d o d v a c e t 1 

let; 
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f) když oheň sice nevy~el, alle' založen byl noč
ního času, nebo na takovém rrristě, kde by se byl, 
kdyby byl vyšel, lehce mohl rozšířiti, anebO' za ta
kových okolností, že zároveň lidský život vydán byl 
v patrné nebezpečenstvÍ, potrestán buď pachatel 
těžkým žalářem od pěti až do de lseti 
let; 

g} když byl čin předsevzat ve dne a be.z zvlášt
ní ne.bezpečnosti, a když oheň založený, ani nevyšeď, 
zhasnul, anebO' vyšel-li, beze, škody byl uhašen, upad
ne tím pachatel v trest těž k é h o ž a I á ř e mez i 
jed ním a pět i let y. 

R. t Pokus svádění ke I sazbu § 167 g) tl'. z. (v. sb. 
žhářství spadá pod trestní 416/82). 

§ 168. 

Beztrestnost založení ohně pro účinno.Ul lítost. 

. Přičinil-li se při založeném ohni pachatel sám 
z lítosti a ještě v pravý čas tak, že všeliké škodě 
zabráněno, budiž, všeho trestu prost. 

§ 169. 

O trestnosti toho., kdo sám svou věc zapálí. ~ 
Kdo zápálením svého majetku, v jakémkoliv zlém 

úmyslu 'předseVlzatýrm, i oilzí majetek vydá v nebez
ipečí ohně, d'opUJstí 'Se roV'1lěJž ž'háňství 'a potrestán 
býti má podle míry, kterou § 167. stanoví. 

lL 1. »Chím majetkem« předměty majBtkové (v. sb. 
míní zákon jen takové před- 3899/11). 
měty, jež by samy o sobě 2. PachatBlem jest i ten, 
mohly býti předmětem »po- kdo svůj majetek zapáliti 
žáru«, ne tedy nepatrné cizí dá osobou třetí (v. sb. 2382/99). 

§ 170. 

Kdo svůj majetek za pálí, aniž při tom cizí ma
jetek byl v nebezpečenství, že též ohněm zachvácen 

Trestní zákon, § 171. 

bude, není ,sice vinným žhářstvím, ale ovšem podvo
dem, 'pokud tím hledí zkrátiti 'práv'a 'osoby jiné nebo 
někoho 'V 'podezření uvésti. 

Viz § 197, 202, 203. a 205. 

R. 1. I zde jsou spolupa- I sob 'třetích' možny (v. sb. 
chatelství nebo spoluv.ina 0- 128/76). 

HI .av 'a dvacátá p r vní. 

O krádeži a zpronevěření. 
§ 171. 

Krádež. 

Kdo pro svůj užitek cizí movitou věc z držení 
někoho jiného bez jeho přivolení odej~e, dopustí se 
krádeže . 

(1) Viz § 460. a 306. 
(2) Stran odlišení od pychu lesního a polního viz § 

60. zák. lesního z 3. pmsince 1852, ř. z. Č. 250., příl. 41a a 
zemské zákony k oOchraně polí citované v pozn. k § 175. 
II. a. Y' , l' 

(3) O ,spořitelních knížkách stanoví spontelm .f'eg~ a~lv 
vydaný dvorským dekretem z Y 26. z~~í 1B;t4, s,~. z. Jus~!čm~~ 
čís. 832. v § 14, že pře,s to, ZB s-ptor~telm kmzky J?aJl ~m~l 
na určité jméno, má ve stanovách býti ustanoveno, ze ~azdYl 
kdo knížku má nebo ji předloží bez legitimace o totoznostl ' 
olsoby, má býti pokládán za řádného držitele a má_ s~ !llu 
vvjímaje případ ' amo·rtisace, soudního zákaZIU nebo opacn~~o 
příkazu vkladatelova, státi žádaná výp]ata. O záBtavn~ch 
lístcích pifaví dvorsky dekret z 15. kvetna 1.840, sb. ,zak: 
justičních čís. 437, že odnětí zástavního lístku Jest pokladat; 
za krádež, třeba by nebylo ani došlo k ,pokusu v~c nan 
vyzvednouti, předpokládaje, že se věc ,vyda .~o~Utkohv, kdo 
lístek předloží. Nabyl-li v8ak někdo hstku Jmym způsobem 
třeba dovoleným anebo náhodou a použije -~i ~?- způsobem 
protiprávním, můž'e čin býti podle okolno,stI pnpadu zpro-
nevěrou nebo podvoldem. ' . 

(~) O odnětí dokladů o oprávn~ní k yolbám VIZ §, 8 . . 
odst. 1. zák. o ochraně práva volebního a shromažďovaClho 
7, 2ft ledna 1907, ř. z. Č. 18., pří1. 17. . 
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větve); v. sb. 1851/94 (jaho
dy); čs. sb. 549/21 (pryskyři
ce, ani byla-li cena znač
nějšÍ; může však spadati 
pod hledisko Izlomyslného 
poškození cizího majetku). 

17. Trestným jest p o k u s 
krádeže' i tehda, když se 
předmět, jejž pachatel za
mýšlel ukrásti, v době krá
deže nenacházel na místě, 

. kde jej zloděj hledal (v. sb. 
1773/94; 3438/8; 3855/11). 

18. Kladení ok jest poku
sem krádeže, nikoli pouhým 
jednáním přípravným (v. sb. 
139/77; viz též shora pozn. 
15). 

19. K o ll' k u r e n c i krá
deže se · zločinem veřejného 
násilí dle § 83 tr. z. viz 
tamtéž, R. 14. 

§ 17'2. 

OkOlnosti, jež ' činí krádež zločinem. 

Krádež stává se zločinem buď podle částky, nebo 
,z povahy 'skutku, nebo z vla1stmosti věci -odňaJté ne-
bo 'z vl-a's-tnosti pachateloiVY. . , 

§ 173. 

la) 'z vy Š š í ih 'o d no ty. 

v, Podle částky stává se krádež zločinem, činí-li tato 
castka nebo hodnota toho, co 'bylo ukradeno, víc e 
něž dvě stě k o run. Při tom nečiní rozdílu 
zda tato částka. nebo' hodnota pochází z j:ednoh~ 
nebo z několika., současných ' nebo opakovaných 
~~toků, zda byla odňata jednomu nebo .několika ma
JlitelůfJIl, zd1a krádež vykonána na jedné věci :nebo 
na věcech ,rozlirčných. Hodnota vŠ'ak Ise nemá pOčÍ
táti 'podle užitku -zloděje, nýbrž podle ' škOldy okra
deného. 

• (1) CáJstka 200 K (místol 25 zlatých) byla stanovena 
. zakonem z 9: dubna 1910, ř. z. č. 73, příl. 28. 

(2) O vlIvu znehodnocení peněz na trestní sazbu viz § 
9. zák. z 22. prosince 1921, sb. z. a ll. č. 471, příl. 29. 

R. 1. Jako cena Odcize-I jež nastala pro poškozené
ných věcí přichází v úvahu ho ztrátou odcizeného před
skut.eř.ná .újma na majetku, mětu, škoda, která ho bez-
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prostředně stíhá (čs. sb. 137/ 
19' v. sb. 3657/9; vliv mimo
řádných poměrů válkou při
(Vloděných na její zjištění: 
v; sb. 4429/17). 

2. Hodnotou ukradeného 
zboží, jež by:o u!'čeno k. d.~l
šímu zcizem, Jest neJvyse 
jeho úředně stanovená cena 
maximální (úř. sb. 11, čs. sb. 
18/19; viZI však též úř. sb. 11 
II/19, pak čs. sb. 137/19, dle 
nichž úředně stanovené ce
ny nejsou výlučně ro~hod
ny nýbrž též konkrétm ho
sp~dářské a jinaké poměry 
poško'zeného ). 

3. Jde-li o krádež běžných 
zlatých mincí, jest pro kva
lifikaci trestného činu roz
hodnou jejich vnitřní hodno
ta nikoli pouze jejich cena 
n~minelní (čs. sb. 179(20). 

4. Zásady druhé věty § 
173 tr. z. sluší užiti analo
. gicky u všech deliktů ma
jetkových, u. nichž hodnot~ 
věci neb velIkost škody ma 

význam buď pro kvalifikaci 
činu jako zločinu nebo pro 
sazbu trestní. Předpokladem 
pro sčítání obnosů jest jed
nak aby ohledně činu nebyl 
dos~d vynesen právoplatný 
rozsudek, jednak, aby činy 
byly st·ejného druhu (úř . sb. 
72, čs. sb. 223/20; v. sb. 
1260/89 ; 2923/4 ; v pří
čině t restných činů nedospě
lých viz v. sb. 4460/17). 

5. Sčítati nelze škody, 
způsobené krádežemi, které 
jsou kvalifikovány ~a ·zlo
čin z různých hledIsek (§ 
174 II, 175 II, 176 II); rov
něž nelze přičísti obnosy z 
krádeží které zásadně ne
jsou zl~činem (krádeže s,pá
chané nedospělými, § 269 
a)' krádeže v rodině, § 463 
tr: z.) ke krádežím, dle vý'še 
obnosu po případě zločm
ným (úř. sb. 72, čs. sb. 223/ 
20; v. sb. 241/80; viz též v. 
sb. 4460/17) . 

6. Viz též § 85 tr. z., R. 
6., 7., pak § 1 tr. z., R. 4. 

§ 174. 

b) 'Z 'll e bez p e 'Č '11 ě j š í .p o ,vah y 'S k 'll t k u. 

Z povahy skutku jest krádJelž zločinem: 
I. Nehledíc na ,čá;stku, 

a) když byl z1od~j op~tře:r1 zhr~ní. n~.ho jinými 
nástroji osobní bezpecnostl nebezpecnymI, 

R. 1. Předpokladem je,přistihla, ne snad tol~ko j!l'ko 
aby p:whatel opatřen byl nástroje k provedem kráde
zbrani nebo nebezpečným . ná- že (v. sb. 58/75; 69/75); ne.: 
strojem za tím vúčelem, bJ:' nabitá střelná zbraň oo-stačl 
jich po~žil po prip~dě prot~ (v·2.SbSp~f~p~~ha.telé odpovi
osobě, Jež by ho přI kradežl 
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daji dle § 174 I a) tr. Z., I 3. Konkurenci Stl zlo-
byl-li i jen jeden Z nich činem dle § 98 tr. z.: viz v. 
zbraní opatřen (v. sb. 2523/0). sb: .3830/11. 

b) když při krádeži byv přistižen užil skuteč
ného násilí nebo nebezpe.čné pohrůžky proti os'Obě 
nějaké, aby se v držení věci ukradelllé zachoval 
anebo ' 

R. 4. »Při krádeži plřistižen« 
byl zloděj, i když byl po 
dokonané krádeži přistižen 
při odnášení ukradené věci, 
dokud tato nebyla doprave
na v bezpečí (čs. sb. 143/20; 
v. sb. 59'/75). 

5. Rozdíl me1zi zločinem 
krádeže dle § 174 I b) tl'. Z. 

a zločinem loUpeže spočívá 
v tom, že násilí při" loupeži 
předcházelo 'Odnětí cizí mo
vité věci, jsouc prostředkem 
zmocnění se jí, kdežto v pří
padě prvém následovalo od
nětí věci, aby se pachatel v 
jejím držení udržel (v. sb. 
2634/1). 

c) když krádež byla spáchána v čas požáru po'
vodně nebo jiné nesnáze obecné nebo která oIdade-
ného zvláště potkala. . 

R. 6. Nezá,leží na ·tom, byl_ O 
li tísní postížen v I a, s t n í k 
ukradeného pře·dmětu, stačí, 
že jí postižen byl dočasný 
jeho držitel (čs. sb. 165/20). 

7. Tíseň, která okradené
ho zvláště potkala, jest tako
vá, jež mu znem'0žňuje, ma
jetek . ~vůj nál~žitě ~stř~~ti 

a chrániti (liř. sb. 113/20; čs. 
sb: 165/20; v. sb. 937/86); stav · 
takový nastati může i po u
hašení požáru (v. sb. 726/85; 
4130/14). K pojmu tísně o
becné viz v. sb. 4267/15 (čá
stečné vyklizení města před 
nepřítelem). 

. I. 

II. Když ' krádež ~iní více p.,ež padesát korun a 
byla zároveň spáchána 

: ... . a) ve- · spoleČItqsti s jednílJl neq'o }s . více r;polu
zloději; " '; ,': . ~ .... :: _ , .. : . . .. . ::' ,ť " . . " '! 

R •. 8. Krádež ve společ
nosti nevyžaduje ani před
cháJzejícího . ani výsl'0vného 
d.orozumění; stačí ' nahodilá, 
'0všem vMomá spolučinnost, 
(čs. sb. 284/20; viz též úř, 

sb. 132, ' č·s. · sb. 475/21, pak 
, § 5' tl'. Z., R. 2.,-3.). 

9 . . Netřeba, by každý ze 
spoluzlodějů spolupůsobil při 
krádeži od počátku až do 
konce, aby . činn'0st jich byla . 
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stejnoměrnou, stačí, když se ného' činu 'Odstraněna (čs. sb. 
za účelem provedení krádeže 360/21). .... 

. navzájem d'oplňovala (čs. sb. 11. SpoluzloděJI JSou Jen 
192/20; v. sb.. 802/85; 1383/ takové 'Osoby, které věd'Ou-
91; 2983/4). ce, že· jde '0 krádež, při činu 

10. Nejde však o krádež spolupůsobily (v. sb. 2132/ 
spáchanou ve spiolečnost~, 97; 3567/9; 3648/9), tedy ne 
jestliže !:ěk~o s'p?lupůs.~~)ll oS'0by deliktu neschopné (v. 
toliko pn dISpOSICI zlodew- sb. 3749/10 (dítě pod 10 l~-
vě nad věcí z držby jiného' tvY v. sb. 3922/12; 4429/17 
již ódňaté (čs. sb. 141/20), (blbý); V příčině ne~ospělých 
nebo pomohl pachatelům, do- starších 10 let VllZ v. sb. 
hodnuv se před tím s nimi, 4490/18). 
odnésti věc kraden'0u již po- 12. Viz též § 171 tl'. z., 
té, kdy byla z místa spácha- R. 4. 

b) v místě ke službám božím zasvěceném; 
c) na věcech zamčených; 

R. 13. Uzamčenými po 1'0-\ něž ne zámek, v němž trčí 
zumu § 174 II c) tl'. Z. jsou klíč (v. sb. v~832/3). 
věci, k nimž ciZÍ osoby ne- 15. K,rádezl. na věcec~ u: 

. mají volného přístupu, tak zamčenych Jest ?dClzen~ 
že, chtěiíce si je osv'0iiti, schránky s u,zamče~ym v m 
musí nejrprve zdolati překáž- obsahel? z mlstnostl .neuzam-
ku již majitel úmyslně po- čené (cs. sb. 98/19, v. sb. 
l'OÚI mezi ně a věc, aby by~ 2216~98), nebo př.edmětů;~ 
la chráněna před osobaffil schranky u1zamčené, pac a, 

. , . .., ké teli bez klíče do uschovám 
CIZlml; .1hos!ewov Je, Ja po- dané (v. sb. 878/86); neb krá-
~ahy Je. preJ:áz)m, zda lze dež spácha.ná pachatelem, 
Jl, 'zd'0lat~ s, vetušlm

c
' ~eb b m~~- jenž se dal v místnosti za-

Šlm. nap~etnr). s. 1J.l'·v S. , mkllouti a po opětném ote-
čs. sb. 34/19; VIZ téz v. sb. vření s 'Odcizenými věcmi se 
4431/17). vzdálil (v. sb. '736/85). Krá-

14. Pouhá zalepená 'Obálka deží na věcech uzamčených 
není »uzamčením« obsahu ve není, měl-li pachatel. právo, 
smyslu § 174 II c) tr. z. (úř. do uzamčené místnostI vstou-
sb. 82, čs,. sb. 306/20); rov- piti (v. sb. 4338/16). 

d) na. dříví, buď v lesích zah,ájených anebo . se 
značnou, ~kodo.u na l,e1sích; . . ... ' .' 
. R. 16. Les 'Obehnaný pd:i- spatřovati m'0žno skutečnou 

k'0pem ' dlužno pokládati z·a překážku pro pachatele, d?-
zahájený ve smyslu § 174 II stati se do držení dříví a Je 
d) tr. z. (čs. sb. 204/20), a,š -li z lesa odejmouti, překážku, 
příkop jest takový, že v nem která by se co do intensity 
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alespoň přibližovala uzávěře II d) ~i·. z: tu není, je-li !pa-
předmětů dle § 174 II c) tl'. chatelI vstup do zahájeného 
rz,. (čs. sb. 470/21). lesa smlouvou vyhražen ev. 

17. Kvalifikace dle § 174 sb. 3877/11). 

e) na rybách v rybnících; . 
, f) ,na zvěři, buď v lesích zahájených nebo se 

zv~aštm smělostí aneb od pachatele který, tím ta-
korka řádnou živnost vede. ' , 

1 (1) N:rnějšÍ o,~stavvec I c) byl až do zákon~ z 9. dubna 
910, ř. z. c. 73 .. zaraden pod II a); tímtéž zákonem nahra.žena 

v ods~. ll. hramce cenoyá 5 zlatých částkou 50 K. 
. () K odst. II d) VIZ §§ 59. až 71. lesního zákonai z 3 

prOSInce 1852, ř. z. Č. 250, příl. 41. . 
~ ť) K .odst .. ll c) viz ř. zák. rybářský z 25. dubna 1885 
1'. z. c. 58, na Jehož záJkl3idě byl vydán moravský zemskÝ 
z~ko~ ze ~. června: 1895, zem. zák. Č. 62. z r. 1896, vedle 
ne~o.z platI však 1 zák.on z ,27. prosince 1881, zlem. zák. 
z I. 1882, Č. 79. Pro Čechy platl zemský zákon z 9. října 1883 
zem. zák. z r. 1885, Č. 22. (§ 10. změněn zems.kým zák~ 
ze 7. ,květn3i 1891., ~em. zák. Č. 30); pro Slezsko platí 
zemskl zák. z 9. pl'os'l.~ce 1882, z,em. zák. z r. 1883, Č. 28. 

() K odst. II f) VIZ zák. honební, uvedené v nozn 5 
k § 171. !"'~ • • 

§ 175. 

c) z v la 's It 11 03 t i věc i u k rad e'll é. 

V' ·Z vlastnosti věci ukradené stane s'e krádež zlo
oCmeID: 

1. Nehledíc k částce, spáchá-li se 
a) na věci, k samým službám božím zasvěcené 

se zneuctěním, službu náboženskou u~ážejícím, anebo 
b) na věcech v §§ 85. lit. c) a 89. jmenovaných. 

R. 1. Viz § 85 c) tl'. Z., 17); proto není zločinem od-
R. 13. a 14., pak § 89 tl'. z.; ci1z€ní nepatrného množství 
R. 1. uhlí ze 'zás.oby nahromaděné 

2. K valifikace tato před- na nádraží, jež nebyla při-
pokládá, že krádež může mí- pravena k topení parostroje 
ti vliv na bezpečnost pro- (v. sb. 428/82). 
vozu železnice (v. sb. 4406/ 
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II. Činí-li krádež více ne,ž padesát korun, a spá
chána-li, byla: 

ČáJsbka 50 K (místo 5ti zlatých) stanovena záikonem 
z 9. dubna 1910, ř. 'z. Č. 73, příl. 28. 

a) na úrodě na poli nebo na ovoci na stromech, 
a v .těch zemích, kde chováni bourců činí část prů
myslu a venkov,ského hospodářstVí, i na listi stro
mů. monlšo,vých, jímž se bourci krmí~ 

. O ochraně polí platí zemské, zák>ony, totiž v Čechách 
zák. z 12. října 1875, zem. zák. Č. 76, na Moravě zák. z 13 . 
ledna 1875, zem. zák. Č. 12, a z 22. dubna 1894, zem. zák. 
Č. 51, ve Slez,sku zák Z 30. červn:a 1875, zem. zák. , č.21. 

R. 3. Viz § 171 tl'. z., R. 16. 

b) na dobytku, když se pase neho žene; 
R. 4. Sem spiadá i .odcize- I bytek pasoucím (v. sb. 345/ 

ní dobytčete, _ pastýřem, do- 81). ' 

c) na rol ním nářadí na poli; 
R. 5. S ' hlediska § 175 II \ a jak dlouho bylo nářadí na 

c) tr. z. j'est lhostejno, proč poli zanechánol (čs. sb. 51/19). 

d) na mip.eraliích, nástrojích nebO. nářadí uvnitř 
. bání, na lomech denních, na haldách nebo v dílnách 
upravovacích. 

§ 176. 

Id) IZ v I ·a 'S t n 'o IS t i IP 'a c, h a tel o vy. 

Z vla~tnostipachatelovy jest krádež . zločinem: 
1. Nehledíc lt částce, když pachatel kradení si 

ve zvyk vzal. · 

R. 1. Význačnou p1'O krá
dež ze zvyku jest pa,trná ná
chylnost zlodějova ke kra
c1<ení, jíž při každé naskytu
jící se Ipříležitosti podléhá; 
náchylnosti té nasvěM,uje 

nejen bezúspěšné opětné 
' potrestání pro krádež, nýbrž 
i hromadění se krádežÍ' v 
krátkých časových me~e
rách (v. sb. 4119/14). 

9 
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II. Činí-li krá!deIŽ vÍ,ce než !pade'sált kO'run, a 
Čás'tka 50 K (mí,sto 5ti úatých) stanovena záJkonem 

z 9. dubn:a 1910, ř. z. Č. 73, přít 28. ' 

a) když pacha,tel již dvakráte pro krádež tre
stán byl, a,ť hylakrádež zločinem nebal p'řes,tupkem; 

R. 2. P.odmínky této kva
lifikace nejsou splněny, byl
li pachatel dříve potrestán 
pro přestupek nedospělých 
dle · § 269 a) tl'. Z., třebas 
čin obsahem svým byl krá
ďeží (čs. sb. 170/20); ~ovněž 
ne, stalo-li se druhé odsou
zení za podmínek § 265 tr. ř. (v. 
sb. 2504/0); podmínky ty zaklá
dá však i dřívější potrestání dle 
§ 463 tr. z. (KdI 136/21). 

3. Potrestáním »pro krá
dež « jest i potrestání pro 
spoJuvinu (§ 5 tl'. z.) krá
c1,eží (v. sb. 1213/88). 

4. Pro kvalifikaci krádeže 
dle § 176 II a) tr. z. j,est 
lhostejno, ,uplynula-li od dří
vějšíhoodsouzení pacha;te-

, lova doba odpovídající zá
konu z 15. listopadu 1867, 
ř.z. č. 131, čili nic (úř. sb. 
139, čs. sb. 510/21). 

, b) když kráde,ž spáchají osoby služebne na svých 
služebních pánech nebo jiných příslušnících domác-, 
nosti; 

R. 5: Osobami služebnými železničními zřízenci) (úř. sb. 
jsou i osoby, jichž služba 129/21, čs'. sb. 402/21; V. sb. 
vyžaduje do jisté míry od-:- 3802/11). . 
borného vzdělání (zahradník, 7. Témuž trestnímu před-
kucha;ř); ne však osoby, jichž pisu podléhá i krádež spi-
úkony služ,ební přepokládají chaná osobou služebnou na 
vzdělání vědecké (domácí u- Sllužbodárci nebo p.ři:s,lušníku 
čitel, ho,s'podářský úředník) jeho domácnosti mimo dům 
(v. sb. 1083/87; 3802/11). (v. sb. 1215/89); krádež na 

6. Netřeba, by osoba slu-pozůstalosti ' službodárcově 
žlebná sdnela i domácnost (v. sb. 819'/85). 
Boe službodárcem (v. sb. 1856/ 8. Pro pojem »příslušníka 
95; p,osluhovačka: ' čs : sb. c1omá-cnosti« ro:zhodnýln jest 
167/20); službodárcem (neb faktické sdílení domácnosti 
zaiIl1ěstnávatelem, § 176 II v době' luádeže; na délce 
c) tl'. z.) může býti i osoba dloby jeho trvání nesejde (v. 
právnická (kráde'ž spáchaná sb. 2,965/4). 

. c) když ji spáchají živnostníci, učedníci nebo 
nádeníci na svém mistru nebo lla těch, kdož práci 
zjednali. ' ' 

Viz § 73. živnos,t. řádu. 

Trestní z'ákon, §, 177.-179. 13f 

R. 9. K této zločinné kva
lifikaci nestačí o 'sobě, že 
pa0hatel jest zaměstnancem 
okradeného; třeba ještě, by 
zaměstnanec, prováděje prá
ci přišel tím v bližší vztah 
k' odci:zené věci (čs. sb. 
119'(20). Nevyhlediává se, by 
byl pachatel na práci zjed
nán přímo' a bezpro,středně 
poškozeným (práce. provádě
ná učedníkem ' neb jiným po
mocným personálem) (čs. sb. 
3381'21). 

10. - Ustanovení toto, ne-

chrání jen vlastní-ka, nýbrž 
každ'ého držitele, který práci . 
zjednal (v . . sb. 1395/91); ne
chrání však ' příslušníků do- -
rnácnlOsti (§ 176 II b) mistrovy 
nebo těch, kdo'ž práci zjednar 
Ii (v. sb. 3611/9'); zaměstna
vatelem může býti i osoba 
právnická (úř. sb. 129, čs . 
slb. 402/21). 

111. Živnostník, jenž nave
d'e o'sobu třetí ke' kráJdeži 
na tom, jenŽ práci zjednal, 
pyká dle § 176 II c) tl'. Z. 

(v. sb. 1'285/89). 

§ 177. , 

Má-li se' krádež dle § 176. pachateli zal zločin~ pTi
ř,ítati jen prol jeho vlastnost, nebudiž ani účalsten
ství ani 's!poluvina Ipokládána 'za zlolčin. 

R. 1. Spoluvinník neb ú
častník (§5 tl;. i .), jenž ste.i
ně jak pachatel sám ' j'est k 
okradenému v 'poměru § 176 

II b) nelb c) tl'. Z. , nemůže 
se dovolávati předpisu § 177 
tl'. z ~ (v. ,'sb., 1778/94). ' . 

§ 178. 

Trest. 

. Není-li krád!elž krom~ toho" co sel podle §§ 173. až 
176. ke zločinu vyhledává, ničím více stížena, po
tJre 3t~na b}Tti má těž kým žal á ř e -ID ' mez i š e
s t i ,m ě '3 fc i a jed II í m T o ke m ; }s 6u~li tu však 
okolnosti přitěžující, mez i jed ním a p' ě t i 

/ let y. 
O vlivu znehodnocení peněz vi'z §§ t, 6. a 9. záll\. 

z 22. pro,s,j]]C'e 192'1, sb. z. a n. Č. 471, příl. 29. 

.§ 179. - " 

' ČinÍ'-li však součet toho, co hy-l,o ukra:d,elllo" přes ' 
d,ra tisíce kOTlin ; - ' nebo byla-li krád~ž ' spáchána s 

9* 



'f'restní zálion, § ·180. 

obzvláštní odvážlivostí, násilností neb'o lstí; - nebo 
užil-li zloděj, Ibyv 'P'ři krádeži 'pŤi'stizern, proti 'Osobě 
nějakého skutečného násilí nebo nebezpečné pohrůž
ky, aby . se v drže,ní věci kradené zachoval; - anebo 
vzal-li si pachatel kradení ve zvyk, nalezeno buď 
na těž k Ý ž a I ář o dp ě It i d ode set i let. 

(1) Částka 2000 K (misto 300 zlatých) stanovena záko
nem z 9. dubna 1910, ř. z. Č. 73, příl. 28. 

. (2) yiz poznámku k § 178. , 
(S) Naří1Jen~m min!. spravedlnosti z 13. června 1856, ř. 

z . . č. 103, byl k ~ 178. a 179. podán autentický výkla.d v te'1 

rozum, že 1. vyšší ~azlby těžkého žalář-e , od jeďnoho roku do 
pěti , let, - stanovené v druhém 'Odst. § 178, jest při zl'O'činu 
luád,eže použíti rre'jen tehdy, když 8e sbíhají dvě' nebo více 
t aJkových o,koJností, je,ž pod'le § 173. aJž 176. činí krádež 
zločinem, nýlbrž i , 'tehdy, .ie-lizločin krádeže provázen obec
nými okolno~tmi přitěžujícími podle §§ 43. a,ž 4'5 . .a v obou 
Dříparlech · přitěžující okolno'8ti .srovnány· s okolnos'~mi po
l e hčujícími. mají převaJhu. Také nelze' dále mluviti o' použití 
§ 54, jestliž,e převážné 'Ok'Oloo'sti přitěžující 'OdúvocIDují po
užití vyšší sazby trestní. 

2. V těch případ1ech § 179., v nichž luádež již o' siObě 
je zločinem, tedy v přípa,dě, že peníz u'krarlenýlch věcí činí 
více než, BOO zlatých (nyní 2000 K), (§ 179), v případě, že 
při dopadení bylo, použito skutečného násilí nebo ne'ibelZ
pečné hrozby proti 'O 's'Oibě, aby pachatel se udržel v držbě 
ukraďeného statku (§ 174, č. 1.) anebo v pří;pad ě. že kra<l'8IJJí 
se stalo zvykem (§ 176.č. 1), j'est trestu těžkého žaláře 
od 5 do 10 let v § 179. stanovenéhol také pak použíti ) 
nepřibude-li žádné jiné okoln'o'Sti, je,ž. činí skutek zločinem. 

A vš ruk v pří'p,ad'ě v § 179. vyznačeném, byla-li . krádež 
s'Pnchána s obzvláštní oldvá,žlivos tí, násilností ne,bo lstí, po:
užíti je tohoto tre'stu jen tehdy, byl-li čin ,s,páchán vůbec za 
takových .o~'Olno~tí, jež jej podle 'Obecných pfed.pisll (§§ 173. 
.až 176.) čIm zločmem. 

,R. 1. :"iz § 173 tl'. z:' ll. I R. 4. i- § 1rl6 I tl'. z. , R. 1. 
1. až 6., § 174 I b) ' tI. z., '<" Li , 

. § 180. Lv 
. . Tím, že krádež byla: spáchána času nočního, není 

lSice'S·~'a ° ,'sobe ještě zlo'čiTIe:m~ ll1epřistupú'j'e-li k to
mu · zároveň některá z okolností v §§ 173. až 176. 

Trestní zákon, § 181, 182. 1' ) C) 
OL.> 

uvedených, má se však krádež taková buď vyměve
ním delšího trestu nebo zostřením trestu přísněji po
trestati, než kdyby se za okolností jinak stejných 
byla stala ve dne. 

§ 18l. 

Zpronevěření stává se zločinem: 

a) z p o ev a hy s k11 t k u. 

Zpronevěření má ,se pokládati za zločin, když ně
kdo vě,c něj-akou, kterážmu z 'př~činy jeho veřejného 
(státního nebo obecního) úřadu nebo zvláštníhO' pří
kaJZU v;rchnol;stenského ne'bO' obecního byla 'svěřena 
a kteráž ,činí vice ne!ž padesát korun, za sehou za
drží nebo ~sobě přivlastní. 

(1) Částka 5D K (místo 5 zlatýC!h) bylasta.n'Ovena zák. 
z 9. ďU1bna 1910, ř. z. č. 73, příl. 28. 

(l) Pojem: ve,ř,ejného úředníka vymezuj-e § 101. 
(3) O protiprá.vném . 'Ů'sv'Ojeníc1opisů, viz § ~. zák. o 

ochl'aně tajemství listovního ze 6. dubna 1870, ř. z. Č. 42, 
příl. 11. 

(4) O protiprávném osv'Ojení legitimačních listin voleb
ních, viz § 8. zák. o olchraně volební a. shromažďovací svo
body ze 26. ledna 1907, ř. z. Č. 18, pří1. 17. 

R. 1. S hlediska § 181 tl'. 2. Platy pro nezletilého Je 
z. nesejde na. jakosti Zpr'Ol1'e- rukám poručnikovým · · dějí . 
věřené věci (byla-li ve,řej- se z příčiny zvláštního přF 
ným statkem), nýbrž jen na kazu vrohnostenského' ve 
tom, že svěřena byla pachateli smyslu § 181 tl'. z. (v. sb. 
z důvo,du jeho, veřejného ú- 658/84; 1790/94). 
řa.du (v. sb. 2933/4; 4441/17), 3. V příčině pojmu »Bvě-, 
byť i pachatel nebyl opráv- ření«, pak »zadržení« a »so
něn, ji převzíti (V". sb. 739/85), bě přivlastnění« viz případ-

/ ač-li to svěřujícímu nebylo né po'zn. R. k § 183 tr. z.; 
povědomo ev. 'S1b. 1563/92). viz též § 101 tl'. z., R. 5. 

§ 182. 

Trest. 
Takové zpron8rvěření ,potrestáno budiž těž k Ý In 

'žal á ř e 'lIl o d jed TI o:h o až d o p ě ti let; !ale 
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převYlšuje-li t~síc /korun, ,o d IP ě.t i a ž cl O cl e s et i 
a d v a c e t i 1 e' t. . 

Oáist'l\a '1'000 K ' (mÍsto 100 zlatých) stano,vena zák z 9. 
dubna 1910, ř. z. Č. 73, příl. 28. 

§ 183. 

lb) z vyŠŠíčá ·sltky. 

Zločinu zpronevěření diopustí se i ten, kdo mimo 
případ, v § 181. obsažený, věc nějakou jemu svěře
nou, k1te:rá l čjní více než dvě 'stě korun, z'a sebou za., 
drží nebó sobě přivlastní : [-' -' -] 

(1) Oástka 2100 K (místo 5'0 zlatých) staJ1ov~na, zák. 
z 9. dubna 1910, ř . z. Č. 73, p~íl. 28. 
. (2) O vlivu zneho,dnocení peněz na tr,e,stní 'Ba.zby, viz 
§ 9. zák. z 22. prosince 1921, sb. z. a n. Č. 471, příl. 29. 

(3) Z!de vynechaný 2. odst. toho~'O § byl llaihražen § 3. 
zák .. ,o maření exekuc'e z 25. května 1883, ř. z. Č . 78, pří!. 3'0. 

(4) Viz poznámku 3. a 4. k § 181. 

R. 1. Předmětem zprone
věry mohou býti i hotové 
peníze po smíšení s vlastní
mi penězi pachatelovými (v. 
'Sb. 4377/17); rovněž bankov
ní depot (v. sb. 4271/15); 
vinkulované spořitelní lmí
žky (v. sb. 21'06/9'7) Ťleb cen
né papíry (v. sb. 2'086/97). 

2. Věc ( uší pokládati za 
svěřenolU, b li jejím drži
telem - netř,e' a, by to byl 
právě ~'e 'i-j vl .stník (čs. sb. 
350/21) - ( ode zdána fakti
cky v mo pachatelovu na 
podkladě dohody (úř, sb. 
50/'20), neb i jen v předpo
klad'u (čs. sb. 187/2'0), že s ní _ 
jen ve smYlslu ode,vzdatel'Ově 
naloží. 

3. Netřeba, by svěření st2i-
10 se přímol ; může spočívati 
i: jen v důvěře k pachateli 

chované (peníze, za předmět 
pa,chateli odevzdaný utrže
né) (v. sb. 663/84). 

4. Svě'řeny jsou: předmět 
pachateli do zástavy daný 
(čs. sb. 273/20) neb přene
chanýse zmocněním, by naň 
jako zástavu opatřil si pení~ 
ze' (čs. sb. 195/2'0); zboží, zá
kazníku. domů na výběr zá
slané (čs. sb. 426/21); jako 
kauce 'složené peníze neb Or 
devzdané věci, ač-li nebylo 
uděleno příjemci povolení, s 
výhradou pozdější náhrady 
v01něs nimi nakládati (v. 
sb. 1276/89; 3852/11); před
mětys výhradou vlastnictví 
až do úplného zapravení 
kupní ceny na úvěr neb na 
splátky prodané (v. 'sb. 1716/ 
93; 2331/9'9; viz též ·v. sb. 
41 ,26/14 ~ 4135/14); . věci kOr 
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misionáři do ko mi s'e ode
vzdané a výtěžek z jich pro
deje (v. sb. 796/85; viz též v. 
sb. 4231/15); částky zadrže
né majitelem živnosti ze 
mzdy zaměstnanců za úče
lem odvedení společenstevní 
nemocenské pokla;dně (v. sb. ' 
3756/10; 4230/15; ohle,dně o
kresních nem. pokl. viz v. 
sb. 1646/93); obnosy spoJeč
nfkém Iz,a společnost převza-
té, pokud překročují vlas,tní 
jeho podíl (v. sb. 3332/7), in
ka,sistou na zákl3Jdě [l'říka,zu 
k inkalsu vybraný peníz (čs. 
sb. 89/19'); viz též pHpadná 
l'o,zhodnutí v pOZlli. R. 13. k 
§ 171 tl'. z. 

5. Zpronevěra není vylou- . 
čena tím, ž·e věc byla svě
řena za účelem nedovolené
ho obchodu, ' ani tím, že ne
byla dosud vedena bez,vý
sledná . exekuce do jmění pa
chatelova (čs. sb. 298/20). 

6. »Zadržením« ozna:cuJe 
zákon chování pachatelovo, 
jímž projevuje své rozhod
nutí, svěřenou věc oprávně
nému vůbec nevydati, -stav, 
jímž disposici 'Oprávněného 
jest odňata., učiniti trvalým 
(v. sb. 2524/0; 2272/98; 3379/ 
7); pouhé nevrácení věci ne
stačí (úř. sb. 78/20). 

7. V osobování si a výko
nu quasi - vlastnických di
sposicí předmětem svěřeným 
záleží přivlastnění si jeho. K 
pojmu »přivlastnění« nevy
žaduje se, aby byl pachatel 
měl z činu majetkový užitek 
(úř. sb. 50/20; svémocné za
stavení :věci svěřené: v. sb. 
3123/5; 4133/14). 

8. Po stránce subj,ektivní 
vyžaduje se včdomí materi
elní pmtiprá vnosti zadržeuí 
neb přivlastněpí 'svě'řené v ě 
ci (v. sb. 3321/7); zištného 
úmyslu netřeba (v. sb. 712 / 
87; 11239/89; viZ. též předcho
Zl pom.R. 7.), též ne úmy
slu poškoditi (v. sb. 2611il; 
Kr I 55'2/21). Požadavky po 
stránce subjektivní: viz též 
č s. s,o. 89/19'. 

9. 4pronevěr~ vyloučena, 
byl-li . pachatel dle svých 
majetkových poměrů s tOl, 
při vlastněný penízI kdyk'Oli 
nahraditi a svému závazku 
dostáti (v. 'sb. 3960/12); ne 
vša,k také pro pouhou, byť 
i důvo(Lnou naději, že· bude 
pachatel svého, času s to, 
svému 'závazku dostáti (v. 
sb. 3399/7); ro,vněž ne pou
hou okolností, že pachateli 
příslušela proti tomu, jen~ 
mu peníze svěřil, vzájemná 
pohle·dávka, zejména illi
kvidní (Kr II 791/2.1). 

10. Trestní odpovědnost 
palchateJ:ovu nevylučuje, že 
předem složena byla pm ně
ho kauce, _ ke krytí případ
ných 'scho,dků (v. 'Sb. 4015/ 
12), neb že třetí osoba, pla
oení schopná; před:em zaň s,e 
zaručila a skutečně i škodu 
nahradila (v. sb. 2806/3). V 
příčině vlivu ustanovení § 
19. adv. řádu na přivlastně
ní si peněz pro· 'Stranu do
šlých advokátem, viz v. sb. 
2818/3. 

11. Hodnota zpronevěřené • 
věci: viz § 85 . a) tr. z., R. 
6., 7., § 173 tl'. z., R. 1. až 
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4.; při zpronevěře předmětu I peného sluší míti zření k 
s výhradou vlastnictví pro- z:a.placeným splátkám (v. sb. 
date10va na splátky kou-' 3372/7). . 

§ 184. 

Trest. ' 

, . Takové zpronevěření p'otrestáno buď těž k Ý II 
Ž ,a 1 á 'ř e 'ill. o d 8 e s t i ID ě IS. í C II a ž d 'O jed no h o 
r o k U; za přitěžujících okolností těžkým zalářem 
o d jed 'n 10 hor ,o k u až d ·,o rp ě ti 1 e t; přesahuje
li však částka dva t1síce korun, 'o dl pět i a ž d o 
de set i 1 e t. 

(1) Částka 2000 K (míst,o 30'0 'zllatých) stanovena zák. 
z ~ ~. dubna 1910, ř. z. Č. 73, jenž vŮlbec text pozměnil (viz 
príl. 28). 

. (2) O vlivu zneho-dllOcení peněz ' viz § 1. zák. z 22. 
prosInce 1921, sb. z. a n. Č. 471. 

§ 185. 

Podílnictví na krádeži nebo na zpronevěření. 

Podílnictví na krádeži nebo na z,p'l'onevěření do
pus,tí '8.e· ten, kdo věc ' ukradenou ne;bo z'pronevě·ře 
nou ukrývá, na sebe převede nebo prošmtročí. 

Viz §§ 464., 473. a · ná!sl. 

R. · l~'»~odílnictví« dopu
stiti se Q~ jen vzhledem k 
u~radené (~pronevěřené) vě
?I ,,~aAé~(:rie, též ~ v,ýtěžku, 
Je lID ZCIze lID strzenemu (v. 
sb~ 6 -;.;;r 422/82; 1576/92). 

2. Lhostejno je'st, podí-li 
se činnost · podilníkova pří
mo ke knlideži,ci1i nic, rov
něž je lhostejno, nabývá-li 
podílník věci přímo· od pa
chatele krádeže, či od oso-

• by jiné, po případě pocti
vé (úř. sb. 69/20); věc ne'~ 
přestává býti · »ukradenou« 

(zpronevěřenou), dokud se 
nevrátila za.se do držení o
kradeného (poškozeného) (v. 
sb. 3519/8). 

3. Skutková podstata před
pokládá, že' věc byla již od
ňata Z držení jiné osoby; od
nětí nelze spatřovati v pou
hém přemístění věci uvnitř 
hranic majetku držitelo'va 
(čs. sb. '208/20; viz též § 
174 II a), R. 10.). 

4. Podílnictví na krádeži 
možno i - při krádeži dle §§ 
189, 463 tr. z. (čs . sb. 158/2U), 
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5. »DkrývánÍ« olzna'cuJe 
jakoukoli potají provozova
nou činnost, I jež směřuje k 
tomu a jest s to, aby ztíži
la nBbo' znemožnila oprávně
né osobě opětné nabytí 
předmětu, jehož pozb~l3l' 
(úř . sb. 9, čs. sb. 9/19; Ul': 
sb. 48l2O; při užívání VěCI 
kradené: úř. sb. 94, čs. sb. 
386/21; viz též v. sb. 4367/ 
16)~ sem spa.dají též různá 
pomocná jednání, jimiž se 
»ukrývání« podporuje (čs. 
sb. 258/20). 

6. »Převedení věci na se« 
jest . ~bytím skutečné mo-

. ci nad ní, s~po,jeným s úmy
slem, aby jí používáno bylo 
ať k prospěchu vlastnímu, 
či pro předcho,zího pachate
le (úř. s'b. 9, čs. sb. 9/19; úř. 
sb. 94, čs. ' sb. 386/21); sem 
spadá i požití oddzených 
potravin (v. sb. 2842f3). 

7. Tím, že majitel bytu za
chovává s·e pasivně k tomu, 
že druhý s'polumajitel bytu 
uloží tam věc kradenou, ne
oopouští SB o sobě podílnictví 
na krádeži (čs. sb. 85/19; 586/ 
21; viz však též čs. sb. 
88/19: Kdo trpí ve svém by
tě . věci někým jiným ukra
dené, m ů ž e dopustiti se tím 
podílnictví na krádeži. O
hledně manž·elů viz v. Stb. 
4382/17). 

8. Po, stránce subjektivní 
vyhledává se k zločinu po
dílnictví na krádeži pouze 
vědomí pachatelova, . že u
krývá nebOl přev~dí ~~a ,sebe 
věc ukradenou, nezada se 
však, aby úmysl j,eho ,~m~
fo'val k odnětí VěCI maJlteh, 

ani aby se úmysl . jeho nes~. 
ke' stížení opětného nabytI 
věci majitelem, nebo, k po~
poře činno'sti pachatelů kra
deže (úř. sb. 48/20; 69/20; v. 
sb. 2842/3; rozdíl mezi podíl~ · 
nictvím na ' krádeži neb 
zpronevěře a .přestupkem dle 
§ 477 tl'. z.: čs. sb. 158/20; 
úř. sb. 150/21); též úmyslu 
'Ziskuchtivého se nevyhledá
vá (čs. sb. 290/20, 586/21). 

9. Věděti, že věc jest z 
krádeže nebo zpronevěry, 
musí podílník v době, kdy ji 
na s'ebe převedl; dodatečně 
nabytá . . vědomolst vadného 
původu nečiní podržení v~
ci be'zelstně nabyté podíl
nictvím na krádeži nBb 
zpronevěře- (úř. sb. 9, čs. sb. 
9/19; jinak v. sb. 1882/95; 
2547/0; . 3700/10; viz též úř. 
sb. 69/20 pak čs. sb. 586/2~). 

10. P~o podílpictví jest 
lhostejno, zda podílníku zná
ma byla osoba pachatelova 

. (čs. sb. 130/20; v. ,?b. 361~ / 9). 
11. Poměr me-Zl _ pQ,dllm~ 

ctvim na krádeži utajová
ním věci kradené a nadržo
váním pachateli (§ 2114 tl'. 
z.): rozhodným. jest, oč se 
tomu kdo věc kradenou vů
či pátrající vrchno'sti zapír3;l, 
v pravdě jednalo" .zda za~r
šlel po výtce krýtI a chra:t;l~ 
ti pachatele před trestaJlcI 
spravedlno,stí, či zda šlo n:~l 
o věc kradenou. V onom Pľl
padě: nadržování · pachateli, 
v tomto: podílnictví na krá
deži (čs. sb. 78/19; v tém~B 
smyslu v. sb.4382/17; VIZ 
však též v. sb. 4494/18, pak 
6s. sb. ' 586/21). , 

12. Pachatel, ' jenž dOpustIl 
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.se podílnictví na kráJdBži, 
nemúže se dovolávati ' dobro
diní § 216 tl'. z. (úř. sb. 
48/20). 

13. K o n k u l' e n c e po- . 
dílnictví na .krádeži a zlo či-

nu dle § 214 tr. z.: čS. sb. 
30'0/20; i377 /21; konkurence 
podHIliÍc1tví na. krádeži a pod
vodu (vylákání odcizené vě
ci na pachateli krádeže): 
čs . . sb. 216/20. 

§ 186. 

Trest. 

Jestli podílníkovi: 
a) z částky neiho hodnoty věci, nebo z pfíběhu 

povědomo, že byla krádež nebo . zpronevěř81ú . spá
cháno způsobem takovým, kterýž le činí zločinem, 
ač nezáleží-li ten způsob toliko, v osobní vlas tno!s ti 
pachatelově, nebo 

b) . převyšují-li věci vícekráte ukryté, na sehe 
převed1ené nebo prošantročené ' dohromady při krá~ 
deži nebo při zpronevěření částku nebo, hodnotu 
d,vou set korun, 

potrestáno buď podílnictví ž·a 1 á ř e m od š e
IS t i m ě s í é II a ž doj e dno h o. r o k u, podle veli~ 
~osti částky, úskoku a škody, které bylo napomo
zleno, také až i d o pět i le t. 

(1) Viz § 464. 
. (2) Znění al. b) p'Ůdle zálmna z 9. duhna 1910, ř. z. č. 

73, Př~rj8, (200 K místo 25 zlatých při křádeži a 50 . zla
tých při z ronevěře). 

.. J!) O livu znehodnocení pen~'~ ' ,viz § ,9. zák z 22. 
prosmóie 921, sb. z.. a 11. Č. 471, plfíl. 29. . 

{ ( . 

R. l.'----R.o·zdíl mezi skutko- I šantrošených _ (v. sb. 3783/ 
vými pOldstatami § 186 a) a 11). 
b) tl'. z. spočívá v tom, že 2. V případě § 186 a) tl'. 
prvá odvozuje kriminalitu !ll. ne·zbytno, aby . částka Ilieb 
podílnictví ze zločinné po- hodnota věoi, podmiňuj.ící zlo
vahy činu hlavního, kdežt'Ů činnou povahu krádeže, by
druhá - nehledíc k této-- ly podílníku známy' dolus 
činí onu závislou jedině na eventualis ' nesta.čí (v: sb. 
ceně předmětů zatajených, 1'326/'90); naproti tomu ne
na se převedených neb pro,- spmšťuje pachatele v přípa~ 
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dě § 186 b) tl'. z. pouhá ne
malost skvte'čné ceny věci 
na se převedené odpovědno
sti pro ilo'čin (čs. sb. 97/19; 
viz též § 1, R. 4.). 

'3. § 186 a) tr. z. předpo
kládá jen 'Objektivně zločin
nou krádež (nebo zpronevě
ru); netřeba, by čin i pacha
teli kl'ád:eže {nebo zpl'onevě-

ry) jaků zločin mohl býti 
přičítán (v. sb. 3ó51/9; 1757/9.7). 

4. Kriminalita dia § ·1815 
b) tj'. z. jest tu i tehda, spá
cháno-li bylo podílnictví jen 
jed i n Ý m činem (v. sb. 
3783/11; 4419/17). 

5. Ze spo ,lupachatelů po,
dílnictví ručí ka.ždý za .celý 
v}Tsledek (v. 'sb. 4101/13). 

§ 187. 

Beztrestnost krádeže a zpronevěření prO! učlnnou 
litost. 

Všeliká krádež a, všeliké zpronevěření trestným 
Ibýti 'přestává, když pach1atel z ú'činné lítos1ti, třeba 
k nruléhání po'škozeného, sám nikoli však jiný za něj, 
všechnu škodu ze skutku jeho Vlzešlou napraví prve, 
'ne'žIi 'soud nebo jiná vrchnost o ,Provinění jeho z~í. 

. . To platí také o podílnictví; avšak k osvobozel~í 
postačuje, když podílník krádeže, nebo z~.fo~eve
Í'ení pTve, nežli vrchn.o:st o tom ZVI, na'pravl vs~~h'" 
nu škodu z jeho podílniCJtví vzešlou, ~pokud ~e C3!St 
. ta vyšetřiti dá. 

R. L U sta.n!oveni §§ .' 187 a 
188 tl'. z. o beztrestnosti 
pro účinnou lítost nelze 
vztahovatI na. jiné činy, než 
na krádež a zpronevěru (a 
podílnictví na nich) (čs. sb. 
299/20; viz, ale též § 477 tl'. 
z., R. 5.). 

2. »Z účinné lítosti« zna
mená jen dobrovoJnost ná
hrady škody (v. -sb. 177°/94); 
3941/12); nejde o účinn'Ůu lí
tost nahradil-li pachatel ško
du ~ida, že mu ne1zbývá nic 
jiného (čs. sb. 276/20; v. sb. 

3884/11; viz též úř. 'sb. 22, 
čs. sb. 16/19). 

3. Že zloděj 'Odhodil, byv 
při krádeži př~stiže~, v:ě~ 
ukradenou krome z .lItOSti 1 

ze strachu, nevylučuje o so
bě účinné lítosti, ačli tu ne
ní někte.rého · z předp'Ůkladů 
§ 188 a) tl'. z. (úř. sb. 1, čs. 
sb. 1/19). 

4. N ezletilému pachateli, 
nemajícímu pro'středků, jimiž 
by mohl volně naklGÍJdati (§§ 
151 246 ob. z. obč.), nelze 

. o,de'příti (za ostatních podm.í-
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nek . § .187 , tr. z.)beztrestno
sti, ' přičinil-li se , s úspěchem 
o to, 'aby škodu nahradil ,zá .. 
konný jeho zástupce (v. sb. 
1068/87; Kr I 870/21). 

5. »Vrchností« míněny jsou 
orgány veřejné správy, jimž, 
obdobně jako, soudům, jest 
zvlášť uloženo, by 's hlediska 
zachování veřejného řádu 
dbaly o bezpečnost majetku 
stíháním majetkových delik
tů (čs. sb. 117f20; v. 6h. 47~/ 
82); tedy ne: zřízenci silnič
ní správy, ani ohledně odci
zení hrOtmádek štěrku (čs. 
sb. 117/20); lesní personál, 
ani ohledně lesních krádeží 
(v. sb. 471/82); Iberní inspek
tor, . ani ohledně berním ú
ředníkem zpronevěřených 
daní (v. sb. 1015/86); ohled
ně . před.staveného obce viz 
úř. ·sb. 184/21. 

6. Beztrestnost podle §§ 
187, 188 tr. z. je vyloučena, 
j[l,kmile vrchno<st nabyla vě
domost.i i jen o vzdálených 
půtazích proti obviněnému 
(úř. sb. 1'83/21; čs. Slb. 
379/21). 

~ 
7. Beztrestnost nezaruč1J,je 

achateli všeobecný neurčitý, 
/'. / ~bo dokoIlJce podmínečný 

(/'""" \ jeho slib, že škordu nahradí 
'------ (čs. ~b. , .199/20); nebo pouhé 

prohlášení, že jest ochoten, 
škodubezpfOtstředně nahra
diti (čs. sb. 306/20). 

8. Odpírá-li poškozený při
jetí náhrady, jest na pacha
teli, aby zachoval se dle . 
předpisu § 1\425 <Yb. z . . 000. 
(v. sb. 2918/4), neb jinak u
skutečnil svou olChotu, 9Y 
po Řko7,enému , " bezodkladné . 

!pJřevzetí náhrady umo·žnH 
(Kr I 187/2'2'). . 

9. Nemožnost úplné náhra
dy, způsobená náhodolU nebo 
cizí vinou, jde na vrub pa
chatele (čs. sb. 63/19; v. sb. 
1402/91). 

10. Náhradě škody nelze 
klásti na roveň, že svého 
času předem složena byla 
kauce na krytí případného 
schodku (v. sb. ' 3063/5; 
3877 /11). 

11. Ku náhradě »celé« 
škody nenáleží placení úro
ků z prodlení (v. sb. 627/84). 
, 12. Je-li pachateli odpoví

dati z více krádeží, posuzo
vati jest s hlediska § 187 tl'. 
z. jednu každou z nich sa
mostatIlJě (v. sb. 60/75). Při 
několika časově a místn'ě 
souvisejících krádežích, jež 
z téhož podnětu a úmyslu 
spáJchány, byť i na různých 
poškozených, nutno však 
p~IlJě oohradliti ško,du ze všech 
krádeží (čs. sb. 63/19; v: sb. 
2649/1); rovněž při provede
ní jednotné krádeže ve více 
útocích (pokračování) (v. sb. 
3606/9). 

113. Při pokusu jest účin
ná lítost vyloučena (čs. sb. 
186/20; v. sb. 3606/9); rovněž 
při krád,eži dílem dokonané, 
dílem ne,dokonané, šlo-li o 
krádež jednotnou (v. sb. 
3635/9). Účinná lítost není 
však o sohě vyloučena tím, 
že krádež p r á v nic k y ne
ní ještě dOI{onána; záleží jen 
na tom. zda zá visel() na do
bré vůli p'achatelově, chce-li 
yěc do!brovolně vyda~i, či 
po~ržeti _ a, v * pln o u bez~ 
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pečnost uvésti (čs. sb. 103/19). 
14. O cl"s t. 2: Toto· speci

,elní ustanov,ení, omezené na 
podílnictví, nelze analogicky 
rozšířiti na spolupachatele a 
spoluvinníky (účastníky) (Kr 
II 581/21; v. sb. 3345/7). Nut
no" by náhrada spolupacha
telova (sp·oluvinníkova) nebo 
jeho narovnání zahrnovaly 
všechnu škodu z krádeže, 

třehaže bylo lze jeho . podíl 
lla škodě přesně určiti (čs. 
sb. '29/19). , 

'15. Byla-li však cel a 
škoda nahražena poškozené
mu více spolupachateli spo
lečně, stává se každý spolu
pltchatel beztrestným, jenž 
k :plné náhradě škody svým 
pódílem přispěl (úř, sb. lm/ 
22;_ v. Blb., 3258/6). 

§ 188. 

Jestliže tedy poškozený vrchnosti o'známil, že 
byl okraden, nemoha však ani vzdálenými pl1tahy na 
pachatele pouká\Zati, pacha,tel by vš'ak prve, nežli 
se vrchnost doví, že on jest pachatelem, škodu na
'pravil, "pak jest pachatel ovšem prost ' tT8'stU; na
proti tomu nemá místa , ust'anoveníparag-rafu pře
dešlého: 

a) 'když zloděj, byv prvé, nežli věc ukradenou 
v bezpečnost uV1edl, na útěku od okradeného' do
stižen, na ,jeho požádání ji navrátí, anebo' jSia, stíhán 
ji odhodí; , 

b) když se pachatel zaváže, že poškozenému v 
určitém čase dá náhradu, ale narovnáni , nedostojí; li 
poškozený ho potom udá; nebo 

c) když v okolnostech těchto při narovnání je
nom část věcí odcizených byla navrácena" nebo' 
. d) když pachatel část odcizených věci prve, 
nežli vrchnost o tom zví, navrátí, a str:an ostatku 
k narovnáníSle naihídne, poško,zený však v narov
nání nevejde a pachatele zatkno:uti d1á. 

R. 1. ad a): O útěku po \ 
rozumu § 188 a) tr. z. lze 
jen tehda mluviti, byl-li pa- I 
chatel stíhán, nikoli již teh-
da, 'byl"li, odnášeje odcizené 'I 
věci, , pošk9zeilým p'řistižen 
(úř. sb. 22, čs , sb. 16/19). 

2. Viz též § 187 tr. r., R. 3., 6 
3. ad b), c) : Ustano,vení 

~ 188 b) tl'. ' z. předpokládá, 
že pachatel není sto, aby 
škodu ihned nahradil (úř. 
sb." 82/20). ' , 

4. ' Účinná lítost 1.aru~,nJe 



142 T'restit-í · zákon, -§ 189, 190. 

pachateli . beztre'stnost i teh
dy nenahradil-li v době, kdy 
vr~hnost zvéaéla o činu, ' po
škoz,enému sice ještě celou . 
škádu, dodržel vša.k splátky 
ve smyslu narovnání -s po
škozeným; Iie·dodrži-li pozdě'
ji narovnání, lze po případě 
čeliti tomu obnov·ou trestní
hOl řízení. (úř. sb; 56, čs. sb. 
253/20). . 

5. I když podléhá smlou
va o náhradě škody schvá-
lení, stává se účinnou dnem 
svého ujednání a nikoli te-o 
prve dnem, .kterého byla 

schválena (úř. sb. 184/21). 
6. Narovnání ve smyslu 

§ 188 tl'. z. musí . uzavříti 
sám: pachatel, byť i ' . nebyl 
svéprávným (čs. sb. 429/2'1). 

7. Učinil-li poškozený s 
. víoe spoJuvinníky na krádeži 

stran cel é škody narovná
ní, dle něhóž každému z nich 

. nahraditi jest určitý díl ško
dy, 'stává se každý z nich 
beztrestným, jenž zapravil 
čá'stku, na ně'j připadající 
(úř. sb. 19'7/22; v. sb. 374/81). 
Viz též "§ 187 tl'. Z., - R. 14. 
a .15. 

§ 189. 

Krádeže a zpronevěření, jež se pokládají 
za p,řestupky. . 

Kdy ostatně krádeže nebo zprol'levěřelií, jež se 
tuto neuvá!dějí, a p,o'dílnictví v ni,ch; jakož i vůlbec 
kráde.že a z:pronevěření, k,terátž se přihodí mezi man
LŽely, rod~či, ;dětmi 'a mezi 'soufO'zenci, pokud žijí ve 
:společné domácnosti; pokláruati 'Soe ·.m'ají za přel8ltup
'ky, o tom olbsažen je-sť předpils v dTuhém dílu zá
kona toho,to (§ 463). 

Viz těž § 525. 

R. 1. Vi~ § 463 tr. z.) R. 1. až 5.; § 525 tr. Z., R. 1. až 4. 

Hla v la · d \ r ac á t á dr tl h á. 

. 0 loupeži. 
§ 190. 

. Loupež. ' 

Loupeže dopustí' se ten, kdo někomu učiní násilí, 
aby se 'zmocnil je'ho neho nějaké jiné cizí vě'Ci mo· 
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vité, nechť násilí se -sta'lie :skute'čným ú,blíženÍm ne
bo jen -pohrůžkou. 

R. 1. Viz § 98 tl'. z., R. 2. 
a;ž 4., pak 12.; v příčině po
měru ke zločinu krádeže dle 
§ 174 1 b) tr. Z., viz R. 5. 
tamtéž. 

2. IStřílení na postrach, byť 
i jen z ručnice na slepo na
bité, jest »násilím« ve smy
slu § 19'0 tl'. z. (čs. sb. W7/ 
2'0). 

3. Násilí může pozůstávati 
též ve l'stivém omámení to
ho, jenž ' má býti oJoupen (v. 
sb. 3708/1'0). 

4. Náhlé, neočekávané vy
trž,ení cizí movité věci z ru
ky' neopodstatňuie ještě »ná
silí« podle § 19'0 tl'. z. (v. 
sb. 2182/98). . 

5. V příčině spolupachatel
ství účastníka při loupeži 

~e'činně rrřihlížejícího, viz 
cs. sb. 441/21. 

~. Dokona.ná loupež vyža
dUJe dle: § 190 tl'. z. ' (krom . 
násilí) to,Jiko, úmyslu zmoc
niti s-e cizí movité v'ěci· ne
třeba, by úmyslu toho 'bylo 
dosaženo. Pro zločin loupe
že je proto lho'st_ejno~ že na
padená osoha neměla při so
bě věcí,k jichž násilnému 
odnětí útok směřoval (čs. sb. 
99/19). 

7. Konkurence lou
peže se zločinem veřejného 
násilí dle § 93 tf. z. tu není, 
bylo-li omezení osobní svo
body jen jedním z prostřed
ků, jimiž mělo se cizí movité 
věci býti zmocněno (v. sb. 
4326/16). 

§ 19'1. 

T'rest" 

Již taková pohrůžka, byť se i jen od. jednotli vého 
člověka stala a žádného účinku neměl1a 'p'otrestati , , 
se ma t ě ,ž k Ý ID Ž 'a 1 á ř· e 111 o d 'p ě t i a ž d o d e
's e t i let. 

§ 192 . 

,staJla-li 'Se vŠ'ak pohrůžka ve :spoltku 's . jedním 
neb'o IS více ,s'polulou'pežníky, nebo 'Se ,zbraní vražed
nou, lanebo byl'a-li věc na ':t'akovou 'pohrůižku loupeží 
skutečně odň:ata, nalezeno býti má na těž k Ý ž 3,-

1 á ř. odd e '8 e t i a ž d o d vac e ti 1 e f. 
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§ 193. 

Tento trest nastane i teh'dy, 'k!dyž ,byla na ně
koho násilně T'uk'a ' vztažéna, . a'čkoli loupež .rnebyl'a 
dokonána. 

§ 194. 

Byla-li vš'a:k loU'pež, ná'silným vz,tažením ruky 
předs8lvzatá, také dokonána, po,tre,stáno to buď 
'Zo 'střeným těžkým žalářem od deseti 
d o d va ,c e ,t i .1 e t. 

§ ,196. 

Pakli !byl 'pn loupežiúěkdo t'ak ,poraněn nebo 
tak mu 'bylo ublíženo, že 'proto utrpěl těžké poško
zeni na těle (§ 1,52); 'anebo byl-li někdo déle trva
jícím ,zlým . nakládáním nebo nebezpečným vyhro
ž,ováním v tliapný 'Stav vy;dán; p'otre-stán b~rti má 
kaž'dý, kldo v tom měl účastenství, těž kým ž 'a 1 á
ř e m d ů IŽ i v o It n í ffi. 

Viz § 141. 

R. 1. Pro tre,stoost dle 
§ 195 tr. z. 'se nevyžaduje, 
by tě'žké poškození na těle 
bylo pachatelem, byť i je'n 
in eventum, zamýšleno (čs. 
sb .. 145/20); 

stihuje jen toho účastníka 
loupe'že, který činně spolu
působil při poranění nelb u
'vedení v trapný stav (v. sb. 
254/80; viz též § 141 tr. Z., 
R. 1<.) . . 

, 2. ~ve tohoto § po-

§ 196. 
• 

Podílnictví na lQupeži. 

K'do věc, o které 'ví, že byla IOU1Ježně odňa"ta, 
, hyť i nelp1atrné ,částky ' neb hodnoty, ukrývá, pro
. šantroči neh6 na sebe převede, vinen jest zlo:čirnem 
" p.odí41ictví na . loupeži, aj potre,stán: býti má t ě ž-
kým . ž~llářem m 'e'z,i .j .edním 'a ,pěti lety. 

Viz pozn.R.: k § 1.85 tl". z. 
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H 1 'a v a cl v :;1 C á tát ř e t í. 

o podvodu, podvodném úpadku a po-, 
škození cizích věřitelů. 

§ 197. 

Podvod. 

Kdo lstiv:)7m 'před'stíráním nebo jednáním jiného 
uvede v omyl, jímž někdo, budiž to stát, 'obec ně
jaká nebo jiná osoba na svém majetku neho na 
jiných 'právech školdu trpěti má; anebo, kdo v úmyslu 
tom a 'způsobem právě dot'čeným 'užije omylu nebo 
nevědomo,sti jiného, dopustí 'se -podvodu; nechť se 
k tomu dal 'S'Vé:sti zištnO's,tí, náTuživO'stí, úmyslem, 
aby tím někomu 'zjednal proti ~ákonu výhody ně
jaké, nebo jakýmkoliv úmyslem vedlejším. 

(1) Viz § 461. a 170. 
(2) N e'správné údaje ·v přiznáúí k o,sobní da-ni .v úmyslu " 

vymknouti se zákonné púvinnosti daňové zakládá zaidrženi. 
daně podle § 239. zák. o přímých daních o'Robních z 25. října -
1896, ř. z. č. 220, a trestá se finančními úřady. 

(3) O rozšiřování falešných zpráv při volbá.ch viz -S 6.
zák. o oohraně s:vobody volební a shromažďovacÍ ze 26. 
ledna 1907, ř. z. č. 18, pří!. 17. 

(ll) Viz § 478. 

R. 1. »Lstivým před stírá
ním« (§. 197 tl'. z.) dlužno 
uznati všeliké nepravdivé 
tvrzení, jehož nepTavdi:vúst 
nelze bez dúkladnějšího ro-z
myslu nebo 'pátrání ihned se
znati a které jest způsobilé 
vyvo'lati nesprávnou před
stavu -n-eb vzbuditi víru · v 
pravdivost tvrzení · u osoby 
oklam~né (čs. sb. 293/20),' ze
jména tam, kde pátrání' v, 

pravidelném 'Obchodním neb 
společenském styku není 'úb-' 
vyklým (v. sb. 2624/1). ,. .. 

2. Lstivé předstírání n€bo 
jednání ve SIP·yslu . §, 197 tr. 
;z'. jest tu, ' jakmile , k olda
mání jiného , čelící .aneb jeho . 
omylu ' využívající chov;ini : 
p,achat€lovO' jest -podle úkol .. 
JJ.lostí ~onkretníhú případu 
způsobilé, ,oklamati (v . . sb. 
4129/14). • ' .' 

10 
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3. V pouhém zažalováni 
po právu nepříslušících ná
ro kll , v p,rostém tvrzení ne
pravdivých skutečností v ci
vilním sporu, neopřeném 
snad falšováním průvodů, 
nelze spatřovati lstivého 
předstírání k oklamání sou
du způsobilého (čs. sb. 383/ 
21; v. sb. 2646/1; ohledně 
případů, kd,e soudu rozlio
dovati jest na' podleladě jed
nostranného tvrzení ž'alobco
va, bez slyšeni odpůrce viz 
však v. sb. 314/10; 1053/87). 

4. Osoba uvedená pod voď
nou činností v omyl nemusí 
býti totožnou s osobou po· 
škozenou (úř. sb. 88, čs. sb. 
352/21). 

5. Skutková podstata pod
vodu dána jest i te,nkráte, 
bylo-li vylákáno plnění za 
úČoelem nedovoleného jedná,
ní, byť i dl,e práva , yi:v,ilního 
nemohlo býtizpěť' požado~ ' 
váoo (§ 1174 ob. z. obč.) 
(úř. sb. 52, ČIS. ' sb. 238/20; V. 
sb. 4129/14). 

6. Předpokladem podvodu 
jest, by lstivé předstírání ne
bo jednání bylo způsobilé, 
aby.55to k poškození (v. 
sb. 73! /9j), 4465/17), ne 
vša též( 'aby škóda, byla 
neo,~vl;atná (v. sb.4r2/81;· 
?86/8~r I 1008/21). ' , 
, , 7. , Pouhá ' újma . na právu 
dohlédacím vyčerpána , jest 
již pojmem , oklamánÍ. a ne
epodstatňuje tudíž ještě po
~kozeni (v. sb. 354/81; .3150/6). 

8. Pod pojem škody může 
s,p,adati i · ušlý zisk, jak
mile měl aň poškozený: , již 

právní ná.l1Ok (v. sb. 1237/89; 
viz též čs'. sb. 519/21). 

9. I lstivé vylákání milo
darů může býti podvodem 
(v. sb. 2386/99; 3883/11). 

10. Úmysl poškoditi ne
kryje se nutně s- úmyslem; 
nabý-ti prospěchu majetko
vého (v. sb . .3562/9), byť i z 
něho nepřímo vycházeti mů
že na jevo (úř. sb. 145/21; 
v. sb. 4029/13). 

11. Okolnost, že ze šálivé- , 
ho jednání vzešla škoda, ne
činí pachatele trestným, jest
liže je prokázáno, že neměl 
úmyslu, někomu škoditi (úř. 
sb. 145, čs. sb. 505/21); ne
stačí též okolnost, že pa.cha
tel mohl, ba musil čítati s 
možností, že 'jiného p.oškodí 
(v. sb. 4'029/13). Nevyžadujeť 
podvod skutečného poškoze
ní,,., o'všeW .. ,a.le úmyslu, po-

:, škoditi (v. I sb: 3379/7)! 
, " '12. ' N,evrácení peněz omy

lem přijatých : není ještě dl'l
kazem podvodného úmyslu 

', (úř. ' sb. 188/21). 
13. . Není ' tu, pqdvodu, 

nýbrž :pio příp3!dě jiný 
delikt ma jetkový , (kráJdež, 
zpronevěra), bylo-li tu již 
poškození na majetku, a mě
ló-li oklamání toliko· za účel, 
je zakrýti neb výsledek 'p'o
škozujícíhb jednání zabezpe
čiti (čs. 'sb. 296/20 ; ' ~. sb. 
1387/9'0; 3379/7; 3945/12). ' . 
, 14. : D'ok:onán; jest ,podvod. 

teprve , skute'čným uvedením 
v omyl .(v. , sb. 3.463/8). 
.. '15; K o: n k u r e n c e podl.. 
vodu 8 podífuictvím na krá~ 
de,ži: · vJz ,§ 185 tr. z., R.:' 13 .. 
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§ 198. 

Okolnosti, dle nichž stává , se podvod zločinem. 

Podvod stává se 'zlolčinem buď z po'vahy 'skutku 
nebo z 'částky ,škody. 

§ 199. 

a) IZ 'pov'ahy 'skutku. · 

Když jsou 'tu podmínky § 197, st;ane ,se po'dvod 
již z ,povahy ,skutku ,z[o ,činem: ' 

R. 1. V případech§ ,199 
cr.z. nahražuje již zákon 
tiám vš€obecné (objektivní) 
znaky podvodu znaky zvlášt
ními; ll€třeba proto prvýcb 

zvláště zjišťovati ' (v. sb. i25/ 
76; 1024/87); úmysl , poško
diti nutno' zjistiti zvláště v 
každém jednotlivém případě 
(v. sb. 1067/87; 4201/14). 

a) když 'se !l1ěkdo ve 'své v}astní věci před 'Sou
dem ku křivé pří:sa'ze nabídne, neho křivou pří'sahu 
skute'čně vykoná, 'webo' když se někdo ucházel 
o' křivé " svědectví, je~ ' před 'soudem, má ,se vydati, 
ilebókdy~ -se někdo ke křivému ,svědectví před ,sou
,dem ' nabidn~ulne'bo ; jé vydal, byť i ve' ,svědectví tom 
na'bizení . :se kupřisa'ze . nebo vykonání ,přÍ'~'ahY' zá
Toveň~ ,ohsaženo .nebylo; . 
',: :i,,; , (1) ' §~~17h ' od~t. 3. ,ciyilnlho! soůdiíÍhc;řádu: ;"'~ V~o1~(ť, 
,učin~ná . pod, přísáho~u sltra;niou, 'pódléha,' je-li falešná., ' stejn:~.
'l1,1'1}. ,; P9s'ouzent :podle tre,stního práva; ~ jako' .-'falešná přísi:tha 
před ~oudem , sloÍžeriá.« .. : : . " " :, " ,' ď;', · ;' '. '-' . 'ď:"~; 
.,.,r: , , _,e). · O ,vÝPQvě<1i , 'pře1cf !J:mrsoVÍlí~ \;oznodč1m , "s'oljd-em' ,;:vi:z 
,čL , XXITi 'Uv:o.zovacllo záJk-ona k civ. ,s,bud. řádu:~ ". " .. ' " ' ' 
,:' .. ; . , ~ ; (3)P9Iclte,' ,§ ď: ~5.', 'ŮId!st. 2~, zák:ůnai o, 'ochraně , patén,tťt~·~f i1. 
l({dna J .897, ',ř. :, i. , Č. ?Ó;: ro-vnají 's,é ' svědeétvf slo~~ná" 'sv,~dk~T 
před, ú,řadem patentním:} p~ísežné' výpovědi :'stra,ll' před ' tlln-

~{~:~:~~:~l(~rŮ~#~6~~ár~ř:~,ěfoe;~X~čím~: '~ 'dll'~~~ ' , ~~:~il~:i:~· ;':~~'-
Jišťove12' VIZ čl. xn., č. 5, " ačL--:n; ; uY9 !z~v~:Cl~~,' ~k.,:,~k ~lV. 
,soud. : r~du. ' , ., :"~, , ' i, , - ., ' " " . '-, ' .• , ' ' , , ':'," 
. : ::,:, :(5}' OVyP'o'-i~di' pře-q " výboi'em p'o~~'aneék(" sněm,ovnf "a. 
se-náhl: : vii ~ ; 28.) :.()lcus.k 4.) :žák. ':~ ' 15." clll:bna 1920, ',sb., 'z. á ) j. 
č ; 325: 'a 326. -,,-. , "'~:~.' :~.: ":ď" :,' " "" "', ' 

, " _,1 4
;,.," ~ • " .' .~~:-> ~'::'.~' '.. ,. ',':'", "::''icF' ~ 
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(6). Viz §269. a 258., odst. 5., zá1k. o přímých daních 
osobních z 25. října 1896, ř . . z. č. 220; dále .§ 14. zá;k~ Ol SoOU
pisu jmění z 25. tmoOra 19'19, s'b. z. a n. Č. 84, a doplňující 
jej čl. 2. zák. z 2'0. bře'zrra 191'9, sb. z. a n. Č .. 143; dáLe § ? 
zák. zo 27. června 1919, sb. z. a n. Č. 369. a čl. 11. proOva
děcího nařízení ze 7. července 1919, sb. z. a n. Č. 37'0; k'O
nečně § 63. zák. O' dávce z majetJku z 8. dubna 1920, sb. z. 
a n. Č. 309. 

(7) Viz § 3. zák. z 21. března 1918, ř. z. Č. 1'08, o od-
činění oOdsoOuzení, p~íl. 4. . 

R . . 2. Na b í dnu tím s e ,sb. 3.237/6; viz, též v. sb. 
k e k ř i v é pří s a z e jest 19~ 'O/95). 
i prohlášení dlužníkov'O při 6. Trestnost ucházení se 
stání ďle §§ 47, 48 exek. ř., o křivé svědectví není pod-
že jest oOchoten složiti mani- míněna též vědomím svěd-
festační přísahu, jakkoli kovým o nepravdivosti svě-
předložený · seznam , majetku dectvi (v. sb. 289'0/3); neb 
byl vědomě neúplný (v. sb. tím že skutečnost, kterou 
2763/2). má'dosvěd'čiti, nejsouc, svěd-

3. V y k 00 n á n 'í k ř i v é ku z vlastního, rráZlo,ru ,známa, 
pří s ah y jest tu, potvrdil- není nepravdivou (v. sb. 
li přísahající nepravdivě, že 715/84). 
má vědomost O' skutečnosti 7. Trestnost není vylouče-
z v 1 a s t n í hon á z 00 r u, na již tím, že osoba, u níž 
byť i skutečnost potvrzená bylo se' 00 křivé svědectví 
sama byla pravdivou (v. sb. ucházeno, byla později sou-
387/81). . dem vyslechnuta" ne jako 

4. Uch á z e ll. í se 00 k ř i- ' svědek, ' nýbrž ' jako oObvii1ě-
v é s v ě cl e c tví není to- ný (v. sb. 2260/98; 4392/17); 
to~ným s »návodem« "e ač-li v ní neviděl ten, jenž 
smyslu~ 5 ti'. !z.; širší pojem se 00, křivé svědectví ' uchá-

'PIl:Vrv~čerpáyá i jednání, ' zel" v době ucházení se :sám ' 
jež bJ ' ~yIo ještě návodem již spolupachatele ' trestného 
(pok!ús S.Y\l;dení) . (v. sb. 190. 8/ činu (v. sb." 1'014/86). . . . 
95); lšt~čí i poO P!~padě ,Ptosté ' 8. Prostřednictvím osoby 
po<žádáp,í/, svě~ka;, . by' křivě , třetí- 'podniknuté uchá!Zení se 
svědčil . (v. sb .. J392/!Jl); nebo " o ' křivé svěd'ectví jel;!t jen 
by na ' žadatele ničeho ' neu- tehda dokonaným zločinem ' 
dával (v. sb. 1998/96). pcidvoďu " dle § 199 ~) t.r. Z. , 

5 . . N etřeba, by 9'sopa, li lrdyž žádost svědka sk1!tečně 
níž s€ ó křivé Svědectví u- . d,ošla (v. sb . .1908/95; 2420/ 

. ehá.zeno~ byla 'v době uchá- 99). ' '. '. . 
7,tmí se · k sovďu j~.koO s,vě- 9. Odv'oláním rtestává ' se 
d~k již ,obeslána; ' dQ,sti ,na uchá,iení se Q. křivé svěde-
ltom, byla-li tu ' abstraktní ctvi' beZtrestným (v. sb. 28111 
možnost jejíh'O výslechu (v. 3; 3669/~). -, 
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·10. Bylo-li křivé svědectví 
'před soudem skutečně vy
dáno, odpovídá ná vodce ne 
pro ucházení se' o křivé svě
dectví, nýbrž dle §§ 5, 199 
a) tr. z. (v. sb. 1421/91; svá
dění nepříčetného svědka: 
v. sb. 4134/14). 

11. Vyd' á n í k ř i v é h o 
s věd e c tví. Svědectvím 
není každé soudu na dotaz 
podané vysvětlení, nýbrž jen 
výpověď, která učiněna by
'la v proOcesuální f'Ormě svě
dectví, ~sobou sobě poOvědo
mou, že vypovídá jako svě
dek (v. sb. 3223/6). 

12. Sluší-li výp1o,věd po
kládati za svědectví či za 
oOdpo'vídání se obviněného, 
závisí na tom, v jaké vla,st
nosti vypovídající byl vy
slýchán; svědkem může býti 
i oOsoba, trestného činu pode
zřelá (v. sb. 936/86), nebo 
proO trestný čin, 00 němž má 
býti slyš'ena, již právoplatně 
oOdsouzená ev. sb. 3020/4~. 

13. Má-li býti svědectvím, 
musí výpověď vycházeti oOd 
osoby oOd pachatele roOzdílné; 
j€-li stíháoo více oOSoOb pro 
trestný čin, nemůže žádná z 
nich pokládána býti za svěd
ka, byť i snad ve prospěch 
nebo neprospěch s.poluobvině
ného vypovídala (v. sb. 
1'014/86). 

14. Svědectvím není vý
pověď 00 soby, již měl vyslý
ohajíci soudce příčinu poklá
dati za podezřelou z účasti 
na trestném činu, () němž 
byla vyslýchána, byť i vý
sleeh lwnán byl ve formě 

výslechu svěde,ckého (v. sb. 
1632/92;' 3357/7; 3392/7; ' Viz 
též v. sb. 4001/12, dále poz.n. 
24. níže). . 

15. Svědectvím jest i oOd
pověď na soudco,vy oOtázky 
dle' § 166 tr. ř. (generalie) 
(v. sb. 958/86; 3Q80/5' 4179/ 
14; v příčině výs,lech~ svěd
kova dle § 337, odst. 1. s . . 
ř. civ.vilz v. sb. 2756/2' po
rovn,ej nyní též § 3. zák. ze 
doo 21. března 1918, Č. 1'08 
ř. z. 00 zahlazení oOdsouzení, 
přil. 4.). 

16. V nes'Pomém řízení 
jest svědectvím ve smyslu ' 
§ 199 a) tr. z. jen výpověď 
dle § 2, Č. 5., ne též prohlá
šení dle § 2, Č. 4. cis. plat. 
z 9. srpna 1854, Č. 206 ř. z. 
(v. sb. ~9BO/96; 2443/0; '4291/ 
16). 

17. P'Od pojem »svědectví« 
spa;dá i výpověď tznalcova~ 
bez ro'zdílu, jd'a-li 00 nález či 
'O posudek (v. sb. 4'045/13). 

18. Křivým jest svědectví 
i tehrda, byly-li svědku zná
mé skutečnoOsti zúmyslně za
mlčeny (v. sb. 872/86; 1564/ 
92; 3710/10). 

19. Na závažnosti neprav
divého udání svědkova ne~ 
sejde (v. sb. 706/84; 1195/89; 
1712/93; vii též čs. sb. 196/ 
2'0, pak v. sb. 3356/7). 

2'0. »Před soOudem« vydáno 
křivé svědectví i tehda, ne
byl-li soudoovský úředník 
svědka vyslýchající dle d'O
týčně platných předpisů k 
tomuto úkonu oprávněn (v. 
sb. P418/7; v. sb. 3846/11; 
3894/11; 4463/17). 

21. PoOd' předpis § 199 31) 



150 Trestní zákon, § 199 'b), cl· 

·ú. z. ' s,p~á ,i křivě ' .s~~d~- dectví není vyloučena tín;t, 
ctví v ,soudcovském dlSClplI- že fOlTIl~lně , ~vědecký vy-
nárním řízení (v. sb., 1555/ slech, tykal sev pravdě 0-
92; 1685/93); v disciplinár- soby z tre,stného činu pode-
ním řÍlzení proti nesoudcov- ~řelé, , měl-li syědek po ,zá-
skýin úředníkům a ' sluhům konu možnost, by (př. po-
dle ' § 65 brg. z. (v. sb. 389'8/ užitím §§ 152, 153 tr. n vý-
11); též nepravdivé potvrze- povědi svědecké se vyhnul 
ní totožno,sti strany před ú- (čs. sb. 40/19; Kr I 743/20; 
ředníkein soudní kanceláře, v ' témže smyslu v. sb. 4207/ 
pověřeným ověřováním pod- 15; 4477/17). 
pisů (v. sib. 2813J3). 25. Svědka nespro,šťuje 

22. Pod předpis § 199 a) odpovědnosti ve ' směru § 
tr. z. nes'padá vědomě ne- 199 a) tl'. Z., že nebyl soud-
.pravdivé potvrzení totožno- cem o svém právu, vzdáti 
sti 'os'oby před notářem (v. se clie § ' 163 tl'. ř. svědectví, 
sb; 2010/96); křivé ' svědectví poučen (v. sb. 4169/14). 
před úřadem správním (v. 26. K o n,k u r ,e n c e jedno-
sb. ' 1264/89; 2966/4). ' činná podvodu' dle § 199 a) 

23. Až dlo formálního u- tr. ,z. s,e zločinem utrhání na 
končení výslechu, jehož zev- cti dle § 209 tl'. Z., obvini-li 
mm . znamením je skončení svědek , ve ,. svém svědectví 
protokolu a podepsání jeho jiného, křivě ze zločinu" neb 
svědkem (Kr l' 743/20), může potvrdí-li křivé nařknutí, 
býti ,' křivé svědectví ', bez- proti tomuto dříve před 
trestně odvoláno, (Lot. opra- vrchno,stí vyslovené (v. sb. 
veno, nebo'- d1oplněno (v. sb. 1832/95; 3222/6). Vpříčin~ 
1048/87; 2492/0; ' 3442/8; v falešného sebeudání svědko-
řízení , civilním:v. i sb. 2490/ va, aby pravý pachatel ušel 
O; 2734/2). stíhání; 'viz §, 214 tr; z., R. 

24. , Trestno,st křivého svě- 5. ' 

b) když někdo .nep~"avdivě ila se béřecha'raktei
;veřejného úředníka" nebo lži'V'ě ,předstírá' , nějaký 
ipříka'z ) vr,chnostenský, nebo ,něj-aké 'zvláštní 'p~ávo, 
jttou~rrý 'od veřejného úřadu -obdl'žel; " ' , .' " 

' ( VIZ § , 333. ' 

'R . .:..27~kutkoVá podstata donmělé vůli vrchn~sti vy-
púdmínena je,st ' klamnýiĎ. hověl(v~ ' sb. ' 332217; 4198/14). 
upla.tňovánlrrľ, Mední ' autori~ , ,28. P'odvod vydávái1í~ ' se 
ty vůči podváděnému k to~ 'za poručník,a; . (v. sb. 2908/4). 
mu cíli, by, takto' oklamán, 

c) když 'se 'v nějaké veřejné ~ivno,sti , užívá .ne" 
pra~vě mír'y ' nebo ,iáhy, nebo 'míry a ' vruhy ,'takové, 
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která v s,obě méně obsahuje" nechť jest cinientována 
nebo není; 

R. 29. K p'ojmu »veřejné j:iné nepoctivé manipulace 
živnosti« viz v. sb. 3417/7; při měřeru neb vážení (v. sb. 
sem spadá též obchodování · 2574/1; 3605/9). 
po' d0I?-'ech (v. sb. 1471/91). 32. Trestným dle § 199 c) 
LhosteJno·, užito-li bylo ne- tr. z. je,st skryté připevnění 
pravé váhy ve veřejné živ- Izávaží neb jiného předmětu 
n:o'sti při prodejí výrobku na misce pro zboží (v. sb. 
nebo při nákupu suro,vin (v~ 2574/1; 3603/9; 4436/17). 
sb . . 2'662/1). ' 33~ V příčině úmyslu po-

30. Za používání nepra.vé škozovacího viz R. 1. sho'-
váhy svými zřízenci ručí ma- ra. Úmysl, předstírati kupu-
jitel obchodu jen tehda lze- jícímu pomocí nepravé vá-
li i jemu přičísti to za' vinu hy přívažek, není ještě ú-
po l'ozumu zák!ona trestního myslem poškozovacím a 00-
(čs. sb. 12/19). ' postačuje s · hlediska podvo-
, 31. Pod předpis, § 199 c) du dle § 199 c) tr. z., do-
tr. z. spadá jen podvod stalo-li se ' kupujícímu plné 
zfalšováním míry nebo váhy smluvené váhy zboží (v. sb. 
(závaží) ~amotných, ne ' též 4014/12; čs. , sb. 611/21). 

d) když někdo napodo:buje nebo f,alšuje nějakou 
veřejnou Hstinu, něj iaké veřejným ústavem iz'avedené 
po·znamenání kolkem, Ipe1četí nebo zná,mkou; 

(1) O pojmu veřejné listiny viz §§ 292. a 293. civ. 
soud. řádu. 

e) Viz § 320 f), 329, 330. 

R. 34. Povaha listiny jako 
veřejné v'e smyslu § 199' d) 
tr. z. není závislou na pod
mínkách průvodní moci v 
řízení civilním (§ 292 násl. 
civ. s. ř.) (v. sb. 4357/16; viz 
též čs. sb. 61/19: chybící pod
pis a pečeť na blanketu ú
řední listiny obecní). 

35. Pro pojem listiny ve
řejné stačí, že vystavena 
jest v.eřejným úřa!d'em neb 
osobou zákonem, Iz.vláště' k 
tomu ustanovenou v oboru 
jich působnosti ; zda menši 
či větší důležitosti jsou 0-

kolno sti jí osvědčené, je pro 
její ochranu dle § 199' d) tr. 
z. lhostejno' (čs. sb. 92/19). 

36. Zálmll' nero,zlišuje v § 
199 d) tr. z. mezi veřejnými 
listinami tuzemskými a cizo
zemskými (v. sb. 4357/16). 

37. Falšování podle § 199 
d) tr. z. předpokládá, že ve
ř,ejná li-stina změněna byla 
ohledně, okolno.sti, k jejímuž 
ověření dle, platných před
pisů je určena (v. sb. 90f)/ 
86; 3921/12; 4350/16; ~443/ 
17). 

38. Není podstatným s 
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hlediska s' 199 · d) tr. Z., vy- ' 
hovuje-li falsifikát co' do 
'z,evnějšku všem požadavkům 
veřejné listiny; ' stačí způso
bilo.st, aby v konkrétním pří
padě upotřebení vyvolal do
jem listiny veřejné (v. sb. 
2613/1: chybění podpisu do
mnělého vydatele; v. sb. 
~4~3/8: ~hy~ění úřední pe
cetl; alp Vl7 tež v. sb. 4502/18). 

39. Paděláním nebo. falšo
váním veřejné listiny není 
vylákání nepravdivého 0.
svědčení na povolaném ve
řejném o.rgánu v listině, for-o 
málně správně sepsané (v. 
sb. 721/84; 1451/9-1), ' neb vy
lákání úředního o.věření ne
pravdivého obsahu (v. sb. 
844/85; 1755/94; 3921/12). 

40. Zničení veřejné listiny 
nebo. veřejným ústavem za
vedeného označení kolkem 

v , • , 

pecetI neb známkou (ůdstra-
nění úředního překolko.vání 
za účelem opětného použití 
známek nebo kolků) nespadá 
po.d § 199 d) tr. z. (v. sb. 
1690/93; 2166/98). Viz též § 
201 a) tf. 'h. 

41. Zločin podv'Odu dle § 
199 d) . tr. z. dokonán jest 

,tepJve ("p.Qužitím padělané 
. veř~né)listDny v úmyslu pod
.vů~ém, ~. 199/22). Pa
dělá9i a pouzití listiny ne
muslJycházeti ůd téže o.sů
by, třeba . jest však sho.dné 
.vůl~ 'Obou o. sob, nesoucí se 
k padělání, byť i úkon ten 

proveden byl manuelně půu
ze jednou \z nich (úř. sb. 
67, čs. sb. 2.70/20; viz též čs. 
'sb. 76/19; v témže smyslu v. 
sb. 566/83; 960/86; 2873/3; 
344.8/8). 

42. Ocll přestupku dle' § 
320 f) tr. z. liší se ~Io.dvod 
·dle § 199 d) tr. 'z,. tím, že 
tento předpokládá úmysl P'O
ško,zovací, on.en j'ej vyluču
je (čs. sb. 358/21; v. sb. 
2278/98). 
. 43. Úmysl ten neopůdstat

. ňuje již pouhé úmyslné po
škoz.ování abstra.ktního prá-

. va státního. dohledu, nýbrž 
nutno, by čelil přímo ku po
šků'zení účelu, jehož se stát
ní dohled; domáhá (úř. sb. 
83/20; čs . sb. 178/20; 358/21 ; 
v. sb. 1517/91; 1831/9'4); ne
vyž3Jduje se však~ by půd
vodným jednáním zmařeno 
bylo konkretní o.patření stát 
ní siprá vy (čs. sb. 178/20). 

44. Ne pouhého ma,ření e 
xekuce' nebo přestupku § 320 
f) tr. Z., nýbrž zločinu půd
vodu dle § 199 d) tr. z. , do
pustí se, kd,ů zfalšuje ve,řej
nou listinu (slůženku poštov
ního. úřadu) a předlůží 
soudnímu vykůnavateli aby 
IZla;ďržel výkon exekuc~' (v . 
sh. 3727/10; 4199/14). , 

45. Rozdíl od přečinu dle 
§ 7 zák. ze dne 26. ledna 
1907, Č. - 18. ř. z. (falšování 
voleb): viz v. sb. 3857/11 ' 
4459/14. ' 

- e) když :se . mezníky k určení hranic V'sa'zené, 
odstraní nebo 'přes'adÍ; 

(1) O úmyslném odstranlění nebo po.sunutí (pt'ozatím
nich) hraničníclľ značek (mezníl\:ů), po-stavených obecním 
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úřadem k zajištění ro.zsahu požadovacího práv3i p,achtýřova, 
viz § 20., odst. 5., (přestupek soudně trestDlý vězením od 
jednoho týdne do tří měsíců) zák .. o zajištění půdy drobným 
pachtýřům ze 27. května 1'919,' sb. z. a 'n. č. 318. 

(2) Viz zák. z 30. června 1921, sb. z. a ll. č. 254, 0., 
ochraně hraničních mez~íků a trigonometrických znače1k, 
příloha 9. 

R. 46. Mezníky mohou bý
ti jen znaky, jež určeny by
ly k o.značení mezí pozemků 
aktem účastníky vÍžícím (ZI3r 

. s,azení z.a účasti soudu), aneb 
jimi jako takůvé výslovně 
neb mlčky byly uznány (v. 
sb. 2056/97; 4201/14). 

47. Předpis § 199 e) tr. z. 
má místo i tehda, nebyla-li 
ůdstraněním mezníku ' hrani
ce' učiněna neznatelnou (v. 
sb . • 2894/3); třeba však, by 

,odstranění mezníku stalo se 
za úč,elem uvedení v o.myl 

,f) [ J. 

(v. sb. 411D/14; viz též pOlzn. 
R. 1. k § 199 tr:' z.). 

48. K pojmu »odstranění« 
viz v. sb. 2056/97; 2535/1; 
podl předpis' § 199 ' e) tr. z . 
nespadá zřízení nového mez-
níku (v. sb. 4051/13). .. 

49. Zlý .úmysl nese se jen 
k tomu, aby majiteli půzem
ku odňat byl průkaz jeho 
hranice; úmyslu, aby pOšků
zen byl na majetku po'z!em
ku, netřeba (v. sb. 2056/97; 
2894/3; 3946/12; viz ale' též 
v. sb. 4421/17; 42Dl/14). 

Zrušen cís. nař. z 10. prosince 1914, ř. z. Č. 337, a na
hražen §§ 205 a) a 205 b). 

§ 200. 

b) větší škodou. 

Jiné ';podvody :sbanou ,sezao'činem, když škoda, 
. kteráž byla způsobena, nebo k níž ~lý úmý~l smě-
ř-oval, ,činí více neiž dvě 'stě ko'run. ' , 

' (1) Částka. 2D0 K (místo 25 · zlatých) , 'stan9vEm:a .· ~ák. 
ze 7. dubna 1910, ř. z. Č. 73, pří!. 28. '" ,:: .. ď 

(2) O vlivu znehodnůcení peněz, viz §§, 1., 6. a '. 9. ... ~ák. 
z 22. prosince 1921, sb. z. a n. Č. 471, příl. 29. ' .', ? ' ., : ,~ ,. 

(3) Viz § 461. ' ,;' 

R. 1 .. yiz § 1 tr. z., R. 4.; 
§ 173 tr. z., R.' 1. až 4. a 6. 

2. Dle R 200 tr. z. · (vedle 
dot. kva1ifikaee § 199) kva-

.) I .~,; 

·lifikovati jest i podv'Ody spa
'dají~í pod § 199 tr. ' z.; "pfe
kr-oouje-li škoda ... 2001 ' K~'i.i {V. 
sb. 1581/92). 
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§201. · 

Hlavni druhy podvodu, jež podle vyšši částky jsou 
zločinem. 

Způsoby podvodu ned~jí 'se 'sice pro jejich pří
lišnou, , rozmanitost všechny , v , 'Zákoně \Ty/počísti. 
V'zhledem v'š'a;k ku škodě 'právě dotJčené dO'p!ustÍ se 
zlo'činu 'zvláŠ'tě ten: 

a) kdo padělané listiny soukromé zhotovuj'e 
nebo pravé fwlšuje; kdo Hstiny, které mu ,buď 'docel!a 
nenáležejí, nebo mu nenáležejí výhr.;tCLně, na újmu 
ji.ných 'z'ffi'aří,poruší neo'O je potlwčí; kdo na'podo
bené nebo zfalšov:ané veřejné úvěrní ·papíry, . j'akóž 
i ten, kdo zfalšoviamou minci, nemaje 's pwdělateli 
nelbo 's účas'tníky žádného sro'lumění, věd,omě dále 
'ro'Zšiřuje; " 

(1) Pokud jde o peníze a určité veřejné úvěrní papíry, 
viz čl. I. a § 4. zák. 'Ir 22. května 1919, sb. z. a n. Č. 269, 
o padělání peněz a cenných papírů, otištěný nahoře jako 
hlava XI. a XII. ' 

(2) Protiprávné otevř,ení nebo, zadržení dopisů nebo 
jiných Hstin, pod pečetí cholva,ných, stiháse podle § 1. zák. 
ze 6. dubna 1870, ř. z" č. 42, příl. 11. 

(3) O podvod·ech volebních viz § 7. zák. ze 26. ledna 
1907, Ť. z. Č. 18, příl. 17. 

R. 1. Listinou ve smyslu 
trestního zákona jest každý 
předmět, jeňož--"'~rčením jest, 
SlOU, žiti ~a, , r~.ek ově
ření j koli , skutečnosti 
právního \L.ýznamu (v. sb. 
184/78); tak( ]>,u př. i ·zázna
my . kříd·ou na regálu ob
chodníkově (v. sb. 3528/8). 

2. Skutkovou podstatu 
dle 1. případu § , 201 a} tl'. 
·z. vyčerpává ' po stránce ob
jektivní jakékoli použití fal
~iťiká,tu za účelem oklamá-

ni; netřeba, by' tomu, jenž 
má býti oklamán, byl před~ 
ložen (v. sb. 2341/99). ' Na 
skutečném uV1edtmí v omyl 
nes:ejde (v. sb. 978/86). 

3. Po stránce subjektivní 
stačí s hlediska § 201 a) tl'. 
z. úmysl, falš9vati neb od
straniti proistředek průvodní 
(v. sb. 2529/0; Kr I 1008/21; 
v Ipříčině úmyslu pošk<Jzo
vacíhÚ' při falšování směn
ky viz v. sb. 4123/14). 
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-,b) kdo ' u'ě'č ili o 'slabého . rozumu IzneužÍvá pověreč
ným ' nebo' jiným lstivým zaslepováním jemu nebó 
jinému na 'škodu; 

c) kdo věci na~ezené nebo omylem ho došlé 
úmyslně ukryje 'a soběpHvhtstní, 'což se však n~ 
'zatajenípokl'adu Tiale'Zeriého nevztahuje; 

O nálezu '3, o 'po'klaldu viz §§ 385., 388. násl. a 398. 
o. z. ,o. 

R . . -4. '· P,odvodu dle § 20'1 se nevyžaduje, by hodnota 
c) tl'. z. dopouští s'e· i ten, veCI nale7Jené !převyšova.la 
kdo věc jiným nalezenou u~ 2 koruny (§ 389 ob. z. obč.) 
krývá IlJeb na sebe převede (čs. sb. 318/20; v. sb. 4033/ 
(čs. 'sb. 96/19; v. sb. 336/81; 13). , 
3609/9). 8. S hlediska § 201 c) tl'. 

, 5. Ztracenou je věc· jen z. nečiní ~ozdílu, došla-li 
tenkrá;:te, není-li znám její pa,chatele věc omyle~, a~y 
majit.e.1, anebo není-li známo ji podržel, či aby s. m urc~-
majiteli místo, kde se věc tým z.p'fi.stObem nalOŽIl; v ph-
nalézá neho stane-li se mu padě posléze uv'edeném pod-
trvale' nepřístupným (úř. sb. v'od, ne zpronevěra (v. -sb. 
103/20; v. sb. 866/85; viz též 4219/15). 
§ 171' tf. z., R. 13., pak čs. 9. Pod předpis § 201.c) .tr..; 
sb. 5Q6/21). ".' z. nespadá nákup VěCi, J~z 

6. Předmětem podvodu dle Iprodatele d~,~la omylem a ' JIž 
§ 201 c) tl". z. může býti i si tento pnvlastml (v. sb. 
věc kradená, kterou pa,cha- 4018/1a). " 
telé přijali jako nález, ukry- 10. K pojmu »z.a,tajován!;« 
li al si přivlastnili (Kr II viz § 185 ',tr. z., R. 5.; »pn: 
655/22; viz též § 2 tl'. z., vlastnění sobě " předpoklada 
R. 7.). nakládáIi.í s naleZelH?u( věcbí; 

7. Ke, skutkové podstatě jako by byla vlastnI v. s . 
poc1vodu zatajenim n~lezu . 3973/12). 

d) kdo Isi dá 'nruleš!né jrrnéi:'O, f1~le~šmý. 'st~,: nebo 
chaTak,ter, vydává 'Se 'Za vkt'stnlkaCl'~lho ' Jme~ll ?eb.o 
jhritk ll1epr'av.ori tv'ářností 'se ukrýv.a, ya'~y 'sl 'prot:
právliý 'Zisk i)řivla'stnil, ně'komu na Jmenl yne:bo. p:a~ 
veclh škodu IzpŮ'sobil, anebo někoho ke · skodhvym 
činůmsved~, k niniž ~by :se ' nebyl ' odhodlal, ~rodyJby 
ten podvod na ·něm nebyl ,býval proveden; 
, -R; ' 11': Sem' .spad.á . také I výmp-ředstíráním ' , (v. . sb. 
vylákání milodaru nepravdi- 3883/11). ' . , 
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e) kdo ve hře užívá falešných kostek, falešných 
~arert, nějakého lstivého ,srozumění neho jiných 
lstivých 'lÍ'skoků. 

. § 202. 

T'rest na zločin podvodu. 

Trestem 'Podv'Údu jest vůbec žalář o d š es ti 
II ě 's í ,c ů až 0-0 j e od n o'h o r o k u, fale j:gou-li tu 
okolno:sti 'přitěžující , .o d jed no h o 'a ž d o pět i 
1 e t. 

§ 203. 

Převyšuje-Ji vš'ak ,částka nebo hodnota ,toho co 
~i pachat~lv zloči!l1em pHsvojil, nebo k čemu j'eho 
umy,sl !smerov-al, 'Sumu dvou ti'sí,c korun nebo spá
. clhal-li zlolčinec podvod 'sob'zvláš-tní 'smělostí ~ lstí 
·'aneho v'z3Jl-li :si 'Provoz'Úvání 'podvodů ve 'zvyk: 
tresce se to t ě IŽ k Ý ID Ž 'a I á ř , e mo d pět ia ž 'd o 
des e ,t i 1 e t. . . 

ČáJstka 2000 ~(mf..sto 300 zla,tých) ' byla stanovena zá
,konem ze 7.~drrbn:il :11910, ř. z. č. 73, pří!. 28. 

. Viz též QOznr- 2: k § 200. 

. R. 1. Vilz p<>z~. k § 179 .je,ž čiIliÍ podvod dle §§199 
tl'. z.; podvod ze zvyku trest-nebo 200 tf. z. zločinem (v. 
ným jest dle § 203 tf. z. jen sb. 3930/12). 
tehda, jsou-li ttipodminky, 

§ 204. 

Spá.chán-li \zlo~in pod,vodu křivou přís'aihou 
(§. 199 ht. a), ,0ds'Úuzen býti má podvOdník k tre'Stu 

. ~ ě ž k,é ho žal á ř e na tak dlouho, jak to v §§ 202. 
. ~ _203\. ' U!stanoveno, a; způsobil-li křivou přísahou 
sk-odu velmi důležitou, k těž:k é m už 'a Já ř ia ž 

. i n 'a d v ac e t let, 'podle okolností i d o 'Ž i v {) t-
nímu. . 

. R. 1. Tento před'pis ' neiná cházeno o křivé svědectví 
míRta, bylo-li se toliko u-byť i přísežné (v. sb. 223/80): 
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§ 205. 

Podvody, jež se po.kláďati mají za přestupky • 

Podvo'dy, pn nichž není žádné okolnosti 
v §§ 199. a 200. uved1ené, pokládati se mají za pře
:stupky, la jest 'se stran ni'ch 'z'achovati 'podle 'Před'pisll, 
obsaženého v dl'uhém dílu zákona tohoto. 

§ 2000). 

Podvodný úpadek. 

1. Kdo 'úniyslně uspokojení ,svých věřitelů nebo 
jich 'čá,sti 'zmaří nebo 'ztenčí tím, že ' zataj í, ,odstraní, 
'zciú neho poškodí 'Součást svého jmění, předstírá 
·ne·bo' uzná záva'zek, kterého tlení, nebo jinak 'Své 
jmění zmeIlJší, tresce se ž'a;láře.tn od šesti měsíců do 
jednoho 'roku,z,a 'přitěžujících okolností však o;d 
jednoho do pěti roků. 

2. N'a těžký ž'alá:ř od pěti do deseti roků budiž 
nalezeno, jsou-li 'zvláště 'při,těžující okolnosti. 

Je-li dlužníkem s'polečnost, ,společenstvo nebo 
spolek, 'budiž těchto ustwnovení užito .na orgány 
podniků, které 'se 'činu dopustily. '. -

Byl-li ,čin "S'páchán někým, kdo věci dlužníkovy 
'samostatně vede, budiž těchto ustanovení ~ito též 
na něho. 

(1) Tento anáJsl. § 205 b) byly 'vsunuty cís. nař. zlO. 
prosince . 1914, · ř. · z. ' č. 337. 

, (2) Viz § 1. zák. o maření exeklU~~ z 25, ~věfn~ W8~" 
ř. z. č. 78, pří!. ' 30. ' . 

(3) O právních náJsle'<1cích ' odsouzení .viz §,141. ~ a 158. 
konk. řádu, a § 3. a 57. vyrooVnávacího řádu (ms. nar. zlO. 
prosince 1914, ř. z. Č. 337). . 

(4) . Viz §§: 486., 486 ·a), 486 b): a 486 c. 

R~ ' 1. Skutková podstata, I byl ' dlužen a · sv'oleno-li , ke 
vydán-lrbyl ' dlúžní úpis na k~.B.ovním'u \PIOjiš~ě~Í' ~. ú· 
vyšší obnos, nežli skutečně rnyslu, aby ' pozděJšl' věntelé 
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byli poškozeni. FO'I'málního, 
zahájení konkursu netřeba~ 
OkolnQst, . že škodlivý účinek 
odpůrčíriJ. sporem můZe býti 
odvrácen, jes,t be'zlVýznam-

nou (v. sb. 4480/18). Viz též 
pozn. R. k § 1 zák. o zma
ření exekuce z 25. května, 
1883,' Č. 78 ř. z,., příl. 30., 
zejména R. 1. .a 4. 

§ 205b). 

Poškození cizích 'věřitelů. 

1. Kdo nejsa 's dlužníkem ,srO'zuměn, úmyslně 
zatají, 'o'dstm.ní,zcizí nebo poškodí ,s·ou-část jeho 
jmění nebo proti jmění dlužníkovu uplatňuje 'právo, 
kterého nen.í, aby tím ke škod'ě yěřit~lů- nebo jich 
části s,obě, dlužníkovi nebo něko'ffiU tř~tímu neopráv
něný prospěch majetkový zjednal, tresce se žalářem 
od šesti měsícu do · jednoho: -roku, . za . přitěžujících 
okolností .však od jednoho do pěti rol~,u~ 

2. Na těžký 'ž'alář :od . pMi do deseti roku 'budiž 
nalezeno., jsou~li 'zvláJště !)řitěž~j~~L~O.l~'os,ti. -

, . ' ~" HlaYadV '~eát: "~v~ . . . 
~';:. .'\=j . -: -: \' " - " :', . .. - .. ' .;-~. 

;. ,0 dvojnásobném· ·manželství.· :, .. : ..... . 
l:~': " <,,';~ .:.;~:;:';': '.:'i, .. ~'.,':' ::'~r' :~' .. ::': . ~; .2~6.:,!.··: ,:, "': :::":: ~": "::: ~,~:;':': G:: ',,:.;~ 

. .' '. . Dyojnásobné manželství. ". 
• - . ~. ;.; •• :~~ .. ' .: .~. J ,..~~:~' . . _"j ',f, ~':':....I:"--; ;"'-;:". ~.' .. : ,'"., ' ,," 

( " Když osoba oddaná v m,a·hž-e~s-tv( vejde "S ~: JitlOtl 
. O\S:obou~ ' id'd p u:stí·; s'é~<'zlo·čih ti · dv ojn'á;s:o;bh éh éfni!étni·elství. 

y:.J. ~;, (l): _V.iz:· §: 502~::.. .50'h ;o a .508. l'::; >:i: ", ' :{;':";.~ :::': 
;. ~: :~ (t) . Viz ~, § ': 5 .. d,rest.:' Ť! :';-r: ·'-"·"i\:'· .1::;.:.:. 1; '~ , , ~ :_' ,,,: .'.1.', 

; ' ~,::,] ;' •• ' . .' • •• 1. " \; ';" " 

R. 1. NehrápL . ods(),~zepi, ,(V' .. s];,. 'H7/8~)~"'::' '. "~"" . .: 
že druhé manželstvi ' jest he:: t'." 2:-- P·okus' zločin.u v~može
p!atl),ýmt; snad Íz ji~~~Q j~~tě p-b~·<~~lá.~,ky .g,,~'uhéh<? man
dův·odu,:.: (ne:zachov"áru · .zá.:Ko- , .:zels-t:vl: y. . .,sb;. 117.1/88.; 3074/ 
úem./ přeO~~ps.a;nýc!V fOl~ma~#) ;:í?; ,:,:,:::..~:;.~' . '. ':,-: .. . ' . . ~. c:.~ '::~:" ' (' : 
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§ 207. 

Tého,ž 'zlo'činu do'pustí :se os'oha, kteráž, ač ·sama 
ne}souc oddána, vědomě osobu ·odd'an.ou si vezme . . 

§ 208. 

Trest. 

- Trestem' tohoto zločinu jest ž a: I á ř o d jed 111 o h o 
a ž do 'p ě t i let. Zatajil-'li vš'a'k Izločinec té 'osobě, 
s níž ve druhémal1'želství vešel, stav :svuj m'anželský, 
odsouzeIt býti . má k těž k é muž a 1 á ř L 

H I a v -a d va c·át á pá t á. 

o utrhání na ·cti. 

§ 209. 
, r:," 

Utrhání ~a: ~ctt 
": 'r L. ·.· 

R. 1. Pro posou'zení otáz- k~nkludentními činy - ku 
ky, jde-li o · udání (obvině: . . př. :podstrčením ukradeného 
ní) ve smyslu § 209 tr. z., . předmětu - Kr II 21/22), 
jest r:ozhodnýInvěcný·. jeho , vM9mě,. za okolnosti v § 209 
obšah . nikoliv ď slovné znění, . . tl' . . 'z'. .výtčených; · ~vymyšle" 
(úř. sb. ' 81, ' čs: sb, 260/20; ' ., né : skutečno-sti'; ~ ·zakládajíCí 
v. sb. 4426/17; viz též úř: skutkovou poďstatu ' nějaké-
sb . . 169/21)~·, ','.: . ,_ h'o zločinu~ takovým , ~půso-

2. Ke, skutkové podstatě ' bem, že jimi o,s.oba ta . kř~vě 
zločiuu . nálež.!, aby ve. SP()I- označována " je . ji1ko ~ pacha
jení's ' ul:čitóu . osobou 'uve- ' tel. dočinu; · jí (a.Ilieh~. vůbec: 
deny byly (může se státi i . Ý. ~ .sb; ' 3739,/10)', .ve :- skllte·č-
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nosti nespáchanéhú; zcela 
vše'úbecné, ' neurčité úbviňú
vání, roteré nespúčívá na 
k'Onkretních skutečl1ostech, 
nestači, (rúvněž ne zlúmysl
né pú'sudky, byť i byly ú
myslně nepravdivými, úř. sb. 
169/21), stačí ale' O' značení 
určité ůSúby j'aků známéhO' , 
pachatele zlúčinu, i když ne
jsúu uved.eny určité případy 
·trestné mn[lOisti (úř. sb. 81, 
čs. sb. 260/20). 

3. »Udati« znamená túlik, 
jakO' před vrchnústí tvrditi; 
tVI1zrení tú státi se můž·e i ve 
fúrmě svědectví před súu
dem (v. sb. 3252/6). 

4. Utrhání na cti dopouští 
se i ten, kdo púdezření ' u 
vrchno'sti , pllúti udané ůS'úbě 
již vzbuzené vědomě faleš
ným tvrzením pDsilňuje (v. 
sb. 3864/11). 

5. »Vrchnústí« 1'0 zuměti. 
jest vzhledem k předpisu§ , 
84 tr. ř. veškeré úřady a 
jich .orgány vůbec, zejména ' 
však bny, ' jimž pečovati jest 
O' pi"ávní : bezpečnúst, zlóčiny , 

,ohllúžpvapo-u: 'a púruš.ova.nÚl~l · 
(v. sb. 2189/98). 

6. Způs.obilústi »aby dáti 
múhlú ;příčinu vrchnosti k 
vyšetřúvání nebO', pátrání 
prúti obviněnému« vyžaduje 
zákún jen při »úbvinění« dle 
druhé věty, ne též p,ři udá
ni dle' prvé věty § 209 tr. z'. 
(v. sb. 3739/10). 

7. Trestným dle § 209 tl'. 
z. jest křivé obvinění i teh
da, když má za předmět zlú
čin již promlčený (úř. sb. 
169/21; v. sb. 1867/95; 3252/ 
6). 

8. U1irhání na cti spáchati 
lze též úmyslným úpominu
tím .odvúlati udání u vrch
nú,sti búna fide učiněné, jak
kúli se pachatel přesvědčil 
o j;eho. neudržitelnústi (v. sb. 
2514/0). 

9. Zlúčin dúkúnán jest tím, 
z·e bylO', (vre1-111ústi učiněnO' 
vymyšlené') udán~; ) dúdatečné 
údvúlání"""-- néÉinv pachatele 
b~ztresth~m (úř. sb. 112, čs . 
'sb .. 261/2Ql; , 
" ,10. K ún k u l' e n c e se' 
zlúčinem ' p.odvúclu dle § 19~ 
aj tl'. z.: , viz § 199 a) tl'. z. , 
R. 26. , ' ' 

§ 210. 
": " 

~ 

Trest. 
, ' 

'Utrhač '; tres,ce 'se" vůbec ' t ' ě ž kým ž a I á ř e m· 
o .-ci' J. ,B d' \ll "0 ho' :a,'ž d 'o 'p e t i 1 e 't; trest tento ,se vš'ah: 
prodl()llÚ,ti. ·ri,lá ',a ~ ,' Pd o: de 's e t i I e.t, když 

.' ta) ut rtha'č , 'aby · obvinění :svémú víry opatřil , 
zvláMmíls,ti uŽije:; . 

. : b:) ,když ' , :ohvin,ěnéh6" v , něJaké; větší nebe'ipe-' 
č~n,ství 'vydá, a.nebo když 

Trestnízákon~ § 211, 21,2,. 161 

c) utTha;čem jest 'čeledín, n~bo 'příslušník do
mácnosti toho, jemuž utrhánol na cti, anebo posta
v'enf pod 'níni, a,.nebo když 'se úředník dopustí utrhání 
na cti ve 'Svóm úřadě. . 

H 1 -a v 'a d v a c á ,t á š e s ,t á. 

o nadržování zločincům. 

§ 211. 

Nadržování zločinu. 

Že 'přičiňováním spá,ehají se zlo'činy téhož dru
hu, jich~ se dopustí pachatel:sám, řečeno již 'V § 5. 
Avš!ak i ten, kdo 'zlo'čil1'ci nad-ržuje, 'Sám 'Se dopouští 
J:loči'llu v těchto případech: 

§ 212. 

a) zlomyslným opominutím překaziti zločin. 

P r v ní pří pad: Když někdo ze zlomyslnosti 
opomine překa.ziti zločin, kdežto hy hOl byl snadno 
překa·ziti mohl, aniž hy vydal v. nehezpečí sebe', 
své příslušníky (§ 216.), ll!ebo ty, již jsou pod jeho 
zákonnou ochranou posta ve:ni. 

Viz § 9. zák. o třaskaviná,ch ze 27. května, 1885, ř. z. 
č. 134, pří!. 25, a § 6. zák. () PladělánÍ peněz a cenných pa
pírů ' z 22. května 1-919, sb. z.a n. Č. 269, otištěnéh{) shúra 
v . hlavě XI. a XII. 

R. 1. Skutkúvá púdstata 
předpúkládá pasivní chúvání 
vůči cizímu ' zlú,činu; v pří
padě aktivní účastipřichá;zí 
v úvahu § 5 tl'. z. (v. sb. 
1246/89; 3263/6). 

- 2. · Odpovědll'úst dle § 212 
tl'. z. Jest na 'subjektivní při
čítatelnú sti hlavníhO' zlúčinu 
nebO' na předchúzím údsútl
zení jehO' pachatele nezávis
lúu (v. sb . . 2299/99) . . 

11 
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§ .213. 

. , ' Při " zlo'činech vele~rady, vyzvídání, neoprávně
neho verbování -a nakládání s člověkem }ako s otro
kem má se opominutí takové za spoluvinu pokládati 
a jest se zachovati způsobem. v §§ 60, 67, 92. a 95: 
ustanoveným: Při jiných 'Zlo 'činech po'trestán býti má 
vinník ž -a 1 á ř e ID od ' š e ·s t 'i m ě '8 í c ů a ii d o 
jed'll o h 'O r o k 'li; je-li vlš-ak na ten 'Skutek zla trest 
ul'Ů~ena 'smrt ,nebo ž'aláf doživOtní, tě Ž.k Ý ID Ž H

l á r e m m e IZ i jed lil í m 'a op ě ti 1 e ty. 

R. 1. Rozhodnou pro trest- I objektivní povaha hlavního 
nost dle poslední věty jest . ,zločinu (v. sb. 2299/99). 

§214. ď ..• , 

bl UkrýV~éJ 
D r ~ h t PoŤ í pad: :~~ :ěkdo pátrající 

vrchno,stl taJI putahy, ktere by k olbjevení zločinu 
nebo 'pachatele vésti mohly, t. j. kdy,ž úmyslně hledí 
tOl Pře~azhiti,aby 'nepřišly' na jev'Ů, neho, když to 
a espon : ledí 'ztížiti; 'anebo, když \Zlo/čince lpřed 
vrchností ukrývá; nebo :z'llámé jemu 'zlo'čince pře
ch~váv~; a~e?o schůzkám jejich hoví, kdežtó- by je 
mohl prekazl tl. . . , 

, Viz § 307. a § 6. zák. ' Ol padělání peněz a cenných pa-
plnI z 22. května 1919, 'slb. z. a n. Č. 269, otištěného shora 
k hlavě XI. a XII. 

R. 1. (V ět a p r v á.) Pa
chatelem může býti i osoba 
na zLočinu hlavním zúčastně
ná, nesl-li se úmysl její k to
mu, aby stížila stíhání jiné
ho účastníka (čs. sb. 456/21; 
-v. sb. 2499/0; 3057/5). 
, 2. »Pátra,jící« vrchno,st ve 
smyslu § 214 tr. z. jest vrch-

nost povinná a pov-olaná · Je 
p~trání; 'ke skutkové podsta
te dle § 214 tl'. z. (v žádném 
z příPadů tam uvedených) se 
~~~vyžad ~jeJ by iločinec . byl 
JIZ pátraJlCl vrchno'stí pro ur~ 
čitý 'zločin stíhán nebo tre
stán (čs.. sb. 300/20)., ' 

3. »Půtaby« ' rozuměti ' j~st 
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kaž,do u skutečno,st, jež mů- . 
že vésti k objevení zločinu 
ne'90' pachatele, zataj-ením, jest 
i pouhé její zamlčení (v . . sb. 
4167/14), nebo, popÍl~ání urči
tých skutečností (v. sb. 
2499/0). . 

4 . . Předpis § 214 tl'. z. má 
lníšto též, jde-li o zločincé ' 
již, '.' od'souz:eného, pokavacl 
t rest neodpylml (v. sb .. 
4167/14). 

.54' Pod § 214 tl'. z. spadá i 
falešné ' seheudání neb sebe
obvinění ze zločinu, aby pra
vý pachatel unikl stíhání (v. 
sb. 1113, 1114/87), ač-li uda
vatel neučinil je jako svě
dek, kdy má místo předpis 
§ 199 a) tr. z. (v. sb. 671/84). 

6. Předpokladem trestno
sti jest, že ten, jemuž bylo 
nadržováno~, zločin spáchal; 
okolnost, že . jej nadržovatel 
hepokládal za vinna, trest-

. nost nevylučuje (v. sb. 1579/ 
92), stačí, věděl-li, že po 
něm vrchnost jako pachate-

li onoho zločinu pátrá (v. sb. 
3141/5). " 

7, Poměr zločinu dle § 214 
tl". z. k podílnictvi na kráQ.eži: 
vii § 185 tl'. z.,! R. 11. ' .. 

8. Spolllvina~lo~ince,je, 
muž bylo nadržovál1.o, není 
vyloučena (v. ' s'b. 3734/10; 
podobně v. sb. 1114/87) . . . 

9. (V ě ta dr u h á.) Ukrý' 
váním zločinoe , před vrchno
stí jest i z:aopatření ~u ce
stovního pasu, aby umkno,u
ti mohl do ciziny (v. sb. 
1405/91). . 

10. Viz .též R. 2. ' shora .. . 
1\1. (V ě t a tře t í.) Stačí 

př.eochová vám i jeDl jediného 
zločince jakož i, že se pře
chováv~ný d-opustil jen jedi
ného zlolčinu. »Přechovává
ním« rozuměti jest tajné po
skytn~ltjúkrytu, odkud zlo
činec ' jsa před , stíháním 
Chl~á~ěn; chystati s,e může -k 
novým trestným skutkům (v . 
sb. 4012/13; viz též čs. sb. 
300/20, pak v. 'sb. 3962/12). 

§ 215. 

, Trest. 
.. ~ p 

" ď Nebylo~1i při zlo'činech velezrady, vyzvídání '3, 

něÓ'práv.něného verbování opominuto učiniti ozná
irie'l1Í á nebylo-ll to pHči'l1oU spoluviny na týchž zlo
,čine,ch (§§ .61, 67, ',- 9'2), ,potrestán budiž ukrývač 
ta'kový podle nebezpečnosti 'zlo,čince ukrývaného . a 
'IJodle škodliv,o,sti které 'se nladržovánÍ'm jeho .po-

, v d 
máhalo 'Ž a 1 ář e ID 'Ů d š es ti · ID ě'S í c ů 'a z , ,o 
fě d n ~ hOT ,0 ku; byl-li však 'přechov.áván Izločine'c 
něj ;aký c!Il~ho 'bylo.-li ,'4ov~no ' 'S 'chůzkám, potrestán 
búď t ěŽ .k ·ý niž aj á 'ř e m .a ž.-d 'Q p ě . ,t i .l e:L . :~' . . 

11* 
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§ 216. 

A v·š-ak ,příbuzní a 'sešvakřenci z!.olčincovi v po
kolení V1zestupném a sestupném, jakož. i · jeho 'Sou
rozenci, bTatrahci 3, sestřenice 'al~eb'O ti, kteří jS'Ou 
mu je1ště bližepříbuzní, jeho manžel nebo man-želka, 
sourozenci jeho manŽela nebo manželky a 'manželé a 
manželky jeJ;lO :sourozenců nem'Ohou 'pro takové 
ukrýV~ní ',samo trestá;ni býti. 

R. 1. Dobrodiní § 216 tl'. z. 
nemá mÍ-sta v případě návo
du (v. ,sb. 3012/4; 3375/7) ne
bo nedokonaného, svedení 

(v. 'sb. 4163/14) třetí osoby 
k zločinu dle §214 tl'. z. -

2. Viz též § 185 tl'. z., R. 
12. 

'c) 'p'Omocí k up-rchnutí O oby p-l~QJZločin 'za'tčentl. 
. Tře t íp ř í pad: . Kdy~ 1fěkdo 'Osobě nějaké, 

pro zločin 'z 'atčené,příleŽito'st'-it' u'prchnutí lstí nebo 
násiHfu ulehčí nebo pátrající p'O uprchlém vrchn'Osti . 
překáží, talby zase byl dostaven. 

Viz § 307. 

R. 1. Vyloučeno jest po
užití tohoto předpisu pa ilo
čince, jenž pro svou osobu . 
po Jnikne útěk z vězení; vy
loučeno jest i jiné než disci
pli'1ární potrestárií účastníka 
s l~ olečného útěku, pokud 
siněřuje k vlastnímu spro
štění; pokud však při smlu
veném útěku vě'zňů z va:zby 
pro 'zločin činnost jednoho, 
sloužící vlastnímu útěku, u
sna,dňuje zároy,eň i útěk dru
hého" spadá . za ostatních 
předpokladů § 217 tl'. z. pod 
toto trestní ustanovení (úř. 
sb. 51, ,čs, sb. 217/20; čs. sb. 

527/21; v. sb. 3181/6, jinak 
v. sb. 3861/11). 

2. Netřeba, by překážka 
ve smyslu druhé věty § 217 
tl'. z. čelila 'proti určitém II 
opatření vrchnosti za účele'lll 
opětného dodání uprchléh{j; 
stačí jakékoli j-eho, stížení, 
tak ku př. opatření uprchlé
ho šatstvem nebo penězi ('". 
sb. 1556/92; 3731/10). 

3. I vě'zeň, jehož uprchn~t í 
bylo nadržováno, odpovídá 
dle §§ 5 neb 9, a 217 tr.- Z,) 

'stalo-li se nadržování z jeho 
návodu (v. sb, 1472/91). 

Trestní zákon, § 218.-22.0. 

§ 218. 

,Trest~ 
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Nadržuje-li někdo, jenž ·povhlen jest, 'péči míti 
o. opatrováni zatčených, anebo věděl-li ten, kdo 
na\dr,ž'oval, že zatčený obviněn jest z véle-zrady, 
'z ralš-ování úvěrnichpa'pírll nebo mince, 'z vraždy', 
loupeže nebo 'ze 'z'aložení požáru; anebo že proto za 
trestného jest nalezen, 'potre:stán :buď 'zločinec t ě ž
k Ý 'm II a I á ř e 'm a sice, když .se mlidržoVlalo něko
mu, kdo 'Z'atčen hyl pro velezradu tne·bo zfalšoV'ané 
úvěrnípa'píry, ID e 'z i pět i . a d,es e t il e t y; 
v jinýc1h p'ak 'zde jmenoVlanýchpřÍ'p'adech meZI 
jed ním a .p ě t i let y . 

. § 219. 

Je-li (zatčený ve vyšetřování nebo v trestu pro 
jiný zloč,in, nežli některý z ,tě-ch, jež j:sou v 'Paragrafu 
předešlém pojmenovány, ·a neměl-li ten, . k:do mu 
nadrž·oval, žádné ,zvláštní 'Povinnm;ti k jeho :~op'at,r{)
vání, tresce -se to 'Ž a:1 ář e'll m e tZ i IŠ e s td 'll ě
s í c i a jed n im TO k e m. 

§ 1220. 

cl) ukrýváním uprchlík'a nebo jiným uleh~ováIiÍ1n 
útěku. 

Č t-v r t ý 'p ř i pad: Kdo bez před{',hozího sroz
umění {§ '2122) vojákovi nebo muži :s'lužebnému . ze 
.3luŽJby vojenské uprchlému ' (upr0hlíkovi, s'běhu) 
ukázáním 'cesty, přestrojením" skrY'tím, 'pobytem 
jemu u sebe poskytnutým, nebo. jtakýIp~oliv jiným 

,zpŮ'sobempom.ocné rnkyp·odá, ra '· další· útěk ' mu . 
ulehčí nebo vypátrání a opětné dos.t~vení uprchlíka 
ztíží. . 

Viz . § :183. voj. tl'. zák. ' 
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'. § 221. 

,Trest. 
.. Ta~ový- napO'D:l'a'hatel potré~tá~' buď 'kr-omě toho, 

že má ' dvě ,&tě korun do voJenské ,pokhidni'c"e : za
platiti, ž'al~řelffi me 'zi šesti ' měsíci 'a j El.c1-
n' í m T <;> k. e 'll. Bylo-li vš'ak : ulehčénÍ to yykonáno 
ukrýváním 'po delší ,čas 'pr-ovO'zovaným, nebo od
koup~ním výstroje, ,zbraně, k,oně nebo jiných" vý
pravnich, věcí llprchlíkových, nebo .ze 'Úš,1mosti,. meho 
za F,ných , 'zvláště přitě'žujfcíC'Jh okolností, ~resce ,se ' tq 
t ě ž,.k Ý m; ž :a 1 á 'ř ,8 m 0'9. jed no 11 o , 'až dop ~ ťi 
let. N emůže:.li vinllik to, co 'má pl,atiti do vojenské 
pokladnice polo'žiti, tedy budiž ,~trest na déle vy
měřen a z 0' s t ř . e n, aniž , .~ ~"e může tím, že 

·.up:Chlík za~e. b .. yl ~ostaveli" v~ží~-ni-Jařízení ~oho~o 
'neceho zmemtl. ' . : (.) ' ,' . . ,_ 
. viz po:zn'. 2. ' k § 224. . . c ' '. 

§ 2'22. 

Svedení vojína k poruŠe~í služeb~í povi~osti 
a napomáhání k vQ,jenským zločinům. 

l{id!o- muže, .k [co k.J ě e s,ko, s loven s,k é služ
bě vojenské povinného" třeba sám žádné takové po
vinnosti na: sO'-qě ne:rp.á, k,u zpronevěřilému opuštění 
shižbý vójeIiské (sběhnutí),riebo jakémukoli poru
šfmí příS:e,žně slíbené vě'rno,sti; po,slušnosti, bdělo:sti, 
nebo jiných služehních povinnO'stí vodenskýcli, k1Je
réž -. pon~šen{ podle ' zákonů trestních p1~01 [c. ' k.J . 
č e's -k o s' loven s k é~ . vójsko vydaných ,se ' p:oklá
df1ti' má za;' zločin,' i ' sVě(l;e, . vybízí, podněcuje nebo 
'svésti hledf;" anebo rini' při' páchání nějakéhó zločinil 
vojenskéhO' jakýmkoliv způsobeni jest nápomocen , 
[vyšetřován a.] trestán bude [od soudů vojenských po-
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dle pveclpisů zvláštních, o tom vydaných J,. těž. kým 
žal á ř e m o d jed II o h Q r o k u . ,dl O' pět l ' 1 e t; 

(1) Viz pozn. 3. k § 67. 
(2) Viz §§ 314. až 317. voj. tl'. Z. . 
(3) Viz §§ 43. a.ž 51., 53., 54. až 57. branného zák. z 19. 

března 192D, sb. Z. ·3< n. ·č. 193; příl. 19. 

R. ·1. K pojmu napomáhání 
» při« páchání vojenského 
zločinu (druhá vět.a): po,skyt
nut.í pOÍI}oci můž,e spáchání 
vojenského zločinu i předchá,
zeti . (v. sb. 4124/14). 

2. Svádění presentovaného 
brance, aby neupo~slechl ro·z
kazu, odebrati se k stan.ove-

nému vojenskému . tělesu, ne
ní přečinem svádění k I):e
uposlechnutí povolávacího 
rozkazu (§§ 48, . 56 zák. ze 
dne 19. bi'ezna 19'20, Č. 193 
sb. z. an.), nýbrž zločinem 
cHe '§ -222 ťr.z. (úř. sb. 
193/22). 

H I a v a .a v a c á t á ,s e d m á. 

o pomíjení zločinů a trestů. 

§ 223. 

Druhy pominutí zločinů. 

Zločin 'pomíjí: 
a)smTtí 'zlO'čincovou; 

" lb) vy stálým trestem; 
c) 'PDominutí'll1 tre,stu; 
'd) promMení~. 
(1) O uhasnutí t~elstnostiúčinnou lítosti. viz §~ 62., 165., 

168.; 187. a 188. 
. (2) Viz § 526. a násl. . 

§ 224. 

a) 's m r t f :z i o 'č in 'c o v ,o u. " . 

Smrtípacha'telovou, nechť ll'astal'~ pfe,~ početím 
nebo po .'zahájení vyšetřování (§ ~,27)J · pre~. v~ne
'sením 'nebo 'po vynesení Toz'sudku, " znlsuJe ,~eJs1:c~J 
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stili.ání zl,očincea užití tres tu; ['av,šak rozsudek již 
vyhlášený má ú1činek vzhledem .na svo'bodné po
řÍ'zování ,o majetnosti, jehož !zločirnec dle § 27 pod b) 
.pO'z;byl] . 

{i) Viz § 548. o'. z. o. a poz.a 2. k § 27. 
(2) V min. nař. z 3. 'dubnia 1859, ř. z. Č. 52, se stanoví: 

»PolITěva;dž vznikly pe~hfl)i1Josti, prohlašuje s'e na základě ll{~j
vyššího· výnosu z 30. března 1859, k vys,větlení . platných zá
konů, ž·e vš·echnJf/peně'~té a jiné m.ajetkové tresty, ať v 
ohe,cném -trestním ~ákonník-1,l nelbo v jinýoh zákonech vy
psané, tudíž zvláště i záva.zek- složitá ne'do'V,olený dar spJ
jený 8 nedovoleným přijímáním darů ve vě'cech úředních Cl 

s·e sváděním . k zneužití moci úřední a p·latby vojenské po
kladnici pro nadržov4ní přideserci, ' pak tresty pl'Olpi3.d;nutí 
[kaucí], zboží věcí prodejných a jiných věcí, k nimž ně'kd'Ó 
nálezem trest~,ím byl odsouzen, přecházejí na dědice ods.ou
zeného, oolstala-li jeho Slllt teprve po té, když trestní. ná,lez 
nabyl moci práva .. « , 

(3) O soukromopráV11ích nároc,ích z trestných činů viz 
§ 5., 47., 283. 3., 365. a násl. a 465. 2. tl'. ř.; o nákladech 
tre,stníhol řízení § 380. a nwsL tl'. ř. 

§ 2'2,5. 

!b) v Ý k ,o n e m ,t r e stu. 

Když zločinec trest na něho uvalený přestál, má 
se pok'ládati izločin ,z'a 'S'hlazený. Potrestaný nabude 
'za'se všech 'společných 'práv ohČJanský0h, pokud 
ztráta jich v následcích odsouzení v. §§ 26. [a 27.] vy
slovených, obsažena není, aniž se dle § 25. s. odsou
zen.ím spojuje. A , proto nemůže jemu n.ikdo v po~í·· 
vání práv takov}rch překážeti ani 'příkoří ,čini:ti. 
T-a)ké nemá mu, 'pokud po'če-stný život vede, to, co 
již minulo, od nikoho vytýkáno býti, 'aniž má ,proto 
jakýIp.koliv 'způsobem haněn býti. 

(1) V-iz zák. 'z 21. března 1918, ř. z. č. 108, o odčinění 
od:souzení, příl. 4. . . '. 

. (2) ' O náhradě .osobám neplI'ávem odsouzeným viz zák. 
7; 21. března '1918, ř. z. Č.- 109, příl. 5. ' . , . 
',' (8) Viz § 6.- ' až 10. zák. z 15. Hsto,p'adu 1867, ř. z. Č. 
,131, ,pf-íl. 1. 
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(4) ,Viz § 497; a 528. . 
(5) Pokud jde o podmíněné 'od.souz·ení, Vl~ § 1., odst. 2., 

zák. ze 17. října 1919, sb. z. a ll. Č. 562, phl. 3a. 

§ 226. 

, c) pro m i oH II tím t r e 's t u. 

P,okud tres't vyřknutý byl 'prominut, má promi
nutí týž, účinek j-ako trest přestálý. 

(1) § 64. ústavní listiny: president republiky: za, ll. 
, uděluje milost podle § 103. 

§ 103. ústavní listinjy: Presidentu l:e.pwbli!~y přísluší 
l)rávo udí1e~i amnestii, pl'Omíj-eti nebo , 'zmrrnov~tl t~'~sty ,a 
právní ná,sle.d'kyl odsmlzení tl'elstními soud~,zv~ástě .. t~z . ztra
tlJ. voJelbního práva do náro'dního shro~á;z~ěm a JlI~ych v.za: 
stupitelSlký<ch sbonl, jako,ž i - s vyloucemm, trestny~hv,cmt~ 
souluomožalobních - na.řiz'ovaJti aby soudm trestul nzem 
ne'bylo zahajováno, nebOl ne:bylo ~ ?ě'l11 'po~kra;čová~o. 

T.ato práva nep·říslušejí presldent~vl repwbhky, jde-li 
() členy vlády, obžalované neb odsouz,ene podle § 7'9. 

(2) Viz § 529. ' 
(3) Viz § 411. tr. ř. . ' 
(4) Uhasnuti tmstnosti pl'Ol určité ~řípady předražová

ní .spáchané -před 28. říjnem 1918, upra.Vll zákon z 28. květ
n~ 1919, sb. z. a n. Č. 299, jímž ziizeny liclorvé soudy cenové. 

§ 227. 

d) pro m lč e ním. 

PromMením 'pomíjí zločin i trest, ''když .pachate~ 
od ,toho 'č'a;su, ·co' zločin spáchal; anelbobyl-h pro n~J 
již vzat ve . vyšletřování, od času rozsud'~u , ~OČl
najíc, jímž pravoplatně hyl osy.oiboz~n, v čase tlmto 
zákonem ustanoveném od tuz!emskeho soudu trest
ního nebyl VZlat ve vyšetřování.. Pro:?Mení '~e.~y, 'Se 
přerušuje, když na ,par;hatele Jakozto ~bvmeneho 
vydáno ;bylo ·obeslání, r·o'Z'k'az 'post'avovaJcl, nvebo za~ 
týkací, neho, když vyneseno, bylo usnesenI~ z.e protI 
němu má sepoř.íti vyšetřovalll, ne,bo, kdyz Jaknžto 
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obviněný již byl vyslechnut nebo 'Zatčen aneb,o 
1· ' honěním ne1bo lSty 'Z'atýk1acími ,stíhán. ' . , " . 

Viz § 531. 

R. 1. Promlčení dbáti jest 
soudu z moci úřední v ka
ždém stadiu trestního řízení 
(v ,. sb. 754/85). 

v?" po1?a pv~?mlčecí poč~á 
hezetl ok.amzlkem, kdy čin
nost zločmná dospěla fakti
ckého ukončení (v. sb. ' 100/ 
76; 3017/4), tedy při delik
tech · trva.lých, kdy přesta.lo 
udržování trestného stavu (v. 
sb. 4066/13; ohledně zločinu ' 
dvojnás,obného' , manželství 
v: sb: 3~2~80, 2716/2); při 
poknvcovam v trestném či
nu, 'Okamiikem poslední čin
~?sti (v. :sb. 4396/17; při . zlo,: 
cmu dle ' §132 III. tl'. z. ,po
,sledního s v e den í: v. sb. 
1843/94; při zločinu podvodu 
dle § 199 . d) tr. z. posledního 
pou~ití falsifikátu: v. sb. 
18H3/915), . při . delikte,ch ' . di
sti:uičníchokamžikem, . kdy ' 
trestná činnost přivodila vý
sledek (d·opis trestného ob- o 
sahu došel adresáta: v. sb. 
2797/3). 

~. ťroI?lčení , přerušuje se 
kazdym ukonem ,stíhání vin': 
níkov-a tt;l.zemskýmsoudem · 
. ~~e~tním pm dotyčný (nikoli 
Jmy~ trestný skutek, bez 0-

hledu na to, jak byl tento 
právně' kvalifikován (v. sb. 
2167/97; 387Ů/11' 4332/16' Kr 
I 64/21). ' , 

~. Úkony-stíhání nejsou v 
poslední ' vět.ě § 227 tr. z. u
v,ed'eny výstižně n}7bl'ž jen 

· příkladmo ev. ~b. 1972/96' 
dožádání jiného soudu sou~ 
dem příslušným za výslech 
o'hviněnéhol: Č'S. sb. 225/20' v. 
sb. ' 2'361/99). ,: ' 

5. Návrh (veře'jnéhonebo 
soukromého) obžalobce na 
zvave~depí přípravnéh'o vyše
trovam, nebo po,dání spisu 

· ·9bžalolvací):lOse strany ' ža
lobce nepřerušuje ještě pro
m1~ení (v. sb. 1729/94), 
~:v~em však opatření vyšetl"U
JIClho . soudce, že má býti 
spis . obžalovací obviněnému 

· doručen' (v . . sh. 42121/15). 

6. Bylo-li promlčení 'přeru
šellOl, může započíti nová do
ba promlčecí běh svůj tepr-

· ve, byl-li obviněný osvobo
zen, neb bylo-li Í"Ízení trestní 
proti němu zastaveno (v. sb. 
2030/96; v příčině přemšení 
tre'stního řízení dle § . 412 tr. 
ř. viz v; sb. 3509'18). 

§ 228. 

Čas promlčerníustallOvuje ,se: 
" '. v. 'a) p!i 'zločinech, ;na něž ul,ožen jest trest· Ž~l:Úe 
dozlVotmho, na dv&cet let;·, :." .' i,i 
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: .: .: lb)" při 'zločinech, na něž by dle zákon'a · uložen 
'býti měl trest · od deseti' a'ž ' do dvaceti leh na ,des,et 
let; ,při vlšeoh ostatní0h zločinech lna pět let. 

., (1) .v~z, § 532. a § 40. tisk'Ového zák.; přU. 50. ' 
, ,. (2) :Viz ~ § 54. branného, zák. z 19. bře~na 19120, . sb.z. 

a ". Ii. č. ' 193, příl. 19, a § 30. zák. 'O , uhelném hospodářství 
z, 9 .. ~ubna; 1920" sb. ' z. a n. Č. 260, ' příl. 49'a,. . . . ." 

R. 1. Pro určení doby pto.- kd'ežto .tl~est;lo'S.t ,hnéh.O již 
mlčecí milio,dnou je ta sazba promtčením pominula (v. sb: 
trestní, jíž v konkl'etním při-- ' 3.465/8) ; dle toho pOlsuzovatl 
padě bylo 'hy užíti (v. sb. jest i dobu pl'omlčecí (bez 
1074/87). ohledu na výměru trestu dle 
. 2. Z konkurujících delikt'Ll ' . §§' 34, 35, 267 tl'. z.) (v. sb. 
pi'o1Iilčuje každý sa.mo- .3389/7), .jakož, i otázku pře
statně;' . ,:t.akže :, jjjc1en z ' nich rušeni (Kr I 64./2:1 1) . 
můž e býti ještě trestným, . , ' 

§229. 

Prom"ičetii'" vša,k jen tomu prosplva, kdo ' " 
a) ' lze zločinu ji,~ žáJdného užitku ,v rukou. l1emá; 

"b) také,pokud ,toho povaha. zloči'nu ' do~ouští, 
J 'podle 'své 'lll'ožnosti náhradu dal; , 

'c) 'Ze ;zemír ,těch-to . neuprchl;. 
. ,d)po 'č'a's ku promlčení u,stanovený žáJdlného 

:zločinu." již se ~'ledopustH . .. C7 , 

R. 1. 'a): Jde tu jen o uži- sb. 1352/90; : ohledně ., nezle'tí
tek hmotný (ne pouze ide- lého pachatele, nemajícího 
elní), v penězích ocenitelný ' vlastních prostředků, viz v. 
(v. sb. 287/80). sb. 192'6/95); náhrada daná 

· ~k. b}; -~~hi'adou rozl.,\fi1ěti jednou z víee o:;;ob v deliktu 
3est ,nahraženi hmotné ~kQdy :zúčastněných ,neprospívA 0,

(n~ újmy ~deelní na cti, ~vo- statním úča;stníkůrri . (Ý: ' : sb. 
bodě), ze zl'o'CihU přímo ply- . 267/80). . J .. 
'noúcí (v. sb. 558/83; 2224/98); . . 4. Povinnosti dle § 229 .b J 

škody . v uŽ,šímslova smy~lu . ,tl'. z." nespr.olšťuje pachate~e 
(§ 1293 ob. z. obč.), tedy ne okolnost, že se .pošk,óz(jn.ý Ilá -
též placení bolestného (v. sb. hrady vzdal ev. sb. 2436/0). 
4442/17). . .. 5. Podmínce § 229 b) tr. 

3. Náhradu musí vinník dá- z. možno vyhověti i po za
ti sám, byť i prostřednictvím hájení trestního stíhání, až do . 
a za pomoiCÍosoby třetí ev. vyne'sení ro,zsudku. Obrat 
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»podle svých sil« nese se k chaný ' v době promlčeci 
výměře, ne též ' k době ná- &tm promlčením pominul, ne~ 
hrady (v. sb. 3875/11). pozbývá svého účinku pře, 

6. d): Spácpárr-li byl během rušujícího promlčení. Netře
doby pl'omlčecí nový trestný ba, by nový trestný čin, jímž 
čin (zq.e: zločin), počfná běže- b~h promlčení byl přerušen, 
titímťo okamžikem nová do- zjIštěn byl právě odsuzujícím 
ba promlčeci (v. sb. 3389/7; "Výrokem sou,dcoV'ským (Kr 
3847/11; Kr 1,64/21). I 64/21; jinak v. sb. 1695/93; 

7. Tím, že trestný čin, spá- 2698/2). 

§ 2.30. 

O účinku promlčení. 

Promlčení má ten účinek, že ani vyšetřování 
ani trest pro ta'kový~lo'čin již mÍ,st!a míti nemůže. 

§ -231. 

Které , zločiny promlčením nepomíjejí. 

,Při zločinec'h, na něž jest uložen trest s'mrti 
žá'dl~é proml'čení :před vyšetřováním 'a 'Potrestání~ 
nechrání. 

Pr~šlo:li však od toho 'ča'su, co ,zločin takový 
byl s,pachwn, dvacet Jet, a j-sou-li tu ' podmínky 
;-§,~ 227 .. a 229 .. uvedenéi, nafezeno b:uď jen na; těžký 
z~lar meZI desetI ta dvaceti lety. 

§ 1232. 

Při ,zločinech, na něž zákon ukládá trest ,smrti 
nebo trest doživotního žaláře, vzíti ,se má z'a míru 
pr"omlčení; co, ~e týče ~SO~~\ ~teré t~h? času, když 

, mely _ v mc~ ucastenstvl, Jeste dvacaty rok rnebyly 
dokonaly, Jenom trest od deseti až do dv'a-ceti let 
(§ 228 lit.. b). 
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,Díl II. 

O PŘEČINECH A PŘESTUpcí'CH. 

_ H.l a v 'a 'p r v n í. 

O přečinech a přestupcích vůbe'c 
a jejich trestání. 

§ 233. 

Neznalost tohoto zákona n~omlouvá." 

, Přé,či'l1Y a přestupky, které v tomto dHu zákona 
trestního js'Ou obsaženy, .j'Sou vesměs činy n.ebo .opo
minutí, jež každý sám od-sebe za, nedovolené po~nati 
může; anebo ta'kové, kde pachatel dle ;svého .stavu, 
své živnosti, svého zaměstnání, nebo dle 'svýc:h po
měrů ,povinen' jest 'znáti zvlá'štní nařízei1í, ' jež bylo 
'přestoupeno, 'Proto ,se neznalostí trestního zákona, 
tohoto, 'co 'se tý'če ,obsažený'Ch v něm pře-činů 'a pře

-stupků, nikdo omlouvati nemůže. 
Viz §§ 3., 238. a 239'. Sro'vnej též § 4. o. z. o. 

R. , 1. Všeoloocná, Ust.al1ove- I t.restDá je,ctnán.f, ' ip~il~á.zaná k 
ni prvn, f hlavjl', prvního, resp. 1-po'souzenís.oudůÍn (úř. ' - sb. 
ďruhého dílu, trestního zá- ' 70/2'0). Viz § 3 tl'. z., R. '1. 
konníka platí pro, veškerá 

§ 234. 

O závaznosti cizozemců. 

Také ,cizozemci, kteří ,se v [ císařství rakouském] 
Č ~ s k o 's love ns k é r e p u'b 1 i c e zdržují, mohou 
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'Se přečinů 'a ,přestupků ,tě chto dO'pustiti, }sOllce po
vin-ni -opatřiti 'si vúbec . 'známost Iiařízení obecných . 
na veřejll1'ou 'bezpe'čnost a ,řád ,se vztahujících I~ 
:berou-li před se nějaký obchod, 'také nařÍ'zení 'zvlášt
ní'ch, jež se na tento bo,chod v ztahují. 

Naproti tomu nem'ají dzo'Zemci, kteří se v cizím 
státě dopustili nějakeho trestného činu o němž 
v. tomto dHu, zákona 'trestního ,se. mluví, 'pT~'toaQli , do 
,clzozerrnsk1a vydáváni ani V tuzemsku '.tresťáni ,býti. 

Viz § 53. branného zák z 19. března 1920 sb. Z. :1 

n. Č. 19'3, příl. 19. Srovnej též ' §§ 37. a 295. ' 

R. · t y~z § 37 tl'. Z., H: 1. až 3. 

§ ·235. 

O přečinech a přestupcích tuzemců ' v cizině. 

. ' Pro pře'činy a pí:estupky, jichž 's~ tuzemec do
p~stil v ?izo'Zem'sku, nemá,_ byv v tuzemskll p'ostiŽ'eil, 
mkdy . cl'zoz~msku . vydán :býti, nýbrž, nebyl-li pro 
tyto 'pře-činy a "přestupky 'V c,iz'ozemsktl 'potrestári 
~n,ebo nebyly-li mu ' tam p:rorrlinuty., jednati se s nj~ 
'lila , podle tohoto tr~'stního. z4kona, nehledíc na 'zá
kony té 'země, kde se jich dopw;ltil. . 

Předpisu toho šetřiti 'se ; má 't'aké tehdy, kdyŽ 
tuzemci pro takové přečiny ' .'a 'přestupky vci'zo'zem
;sku. byl ,již.,trest uložen, ale .ještě nevykonán. Nikdy 
pa~ nemaJl se rozsudky' trestlúch úřadů cizozem
ských v tuzemsku vykonávati. : 

Viz § 36. 

R. 1. Trestným dle tohoto .' vádž dle trestního zákona na 
zákona jest tuzemec ' i pro . místě činu spá,chaného tre
pře'činy neb přestupky spá- stem ohrož~ny nejsou (v. sb. 
chané v ciz'Ůzeffilsku . jež tam 2202/98" 'víi ' té v § -36 t 

. zůstaly beitrestný~i,. poně- .-., R. .• 1;) . .. ' , • , z'. . t . r. Z., 
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§ 236. 

. při iločinech . spáchaných : v ď nahodilém o:pilství, 
.přičítati . se má QP~lství za ' přestup~k-. 

kčkoliv 'činy, jež jinak jsou -zločiny, když .spá-. 
chány 'byly v !l1ahodi'lém opilství, za ,zločiny poklá
dati :se nemohou (§ 2 lit. c),tresce 'se v tomto 'pří
'padu přece opilství -za přestupek (§ 52,3). 

R. 1. Viz. § 2 tr. z;, R. 2., pak § 523 tl'. z'., R. 2., 3. 

§ , 237. 

O trestných činech, kterých se dopustí děti. -
O' zločinech nedospělých od 11. do 14. roku. 

iČiny. tTes~tné, jichž se dopustí ' děti až do do~o
na'llého ' desátého roku, ponechány , buďte-tobko 
kárání dom'ácímu' 'avšak od nastávajícího: jede-, ., 

náctého 'až do dokon1aného ,čtrnáctého rokl:l trestaJl 
se- čiilly; jež :se jen 'pro nedospělost p'achate1ovu ne

. pHčítaií za zločiny (§ 2 lit. d), jakožto přestupky 
(§§ 269. a 270.). 

Viz §§ 269., 2,70: a 273. s pOZD. 

R. 1. Viz § 2 tl'. Z., R. 4.) pak pozn. R. k § § 269-270 tr. z 

§ 238. 

Činy protizákonné, i bez zlého úmyslu a b~z škody 
vzešlé, již samy o. sobě jsou přečiny nebo. pre~tuplty. 

Již . ,čin, jenž· proti 'záp'ovědi byl vfkoná:'i;'~ ?ebo 
opominutí, jež se :stalo proti příkazu, Jest 'preql,uew 
nebo přestupkem, pokud 'se v z~kor:ě t?mto ',za .. ~~ 
'próhlašují, ',3,'Č 'při tom nebyJ.o am 'zleho umyslu, ,Iamz 
'Z toho Ipoy-stala škod'anebo ublížení. 

. R. 1. I § 238 · tr. z. iP'řed-llovo (v. sb. 1601/92; ?130/97; 
pokládá, všák pro trestnrod~ 29~1/4) . 
povědnost zavinění pacha.te- .' . . 
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§ 239. 

Vllb'ec vztahQvati ·se .mají ustanQvení, v §§ 5. :až 
1L O' zločinech daná, i 'n~ přečiny a na p·řestupky, 
PQkud výjimky z tQhQ zákQnem v tom neb QnQm 
přlpadě zvláště nejsQu nařízeny, anebo pokud ne
vyplývají ze zvláštní PQvahy přečinu nebO' pře
stupku. 

H la vad Tuh á. 

o trestání přečinů a přestupků vůbec. 

§ 240. 

Druhy trestů · při přečinech a př~stupcíeh. 

Přečiny la přestupky v zákQně tQmtQ 'ohsážené 
trestají se: 

a) 'p81nězi; 
lb) prQpadnutímz'boží, věcí prodejných nebO' 

nářadí; . 
c) 'z'trátQupráva daných 'povolení; 
d) vě'zením; . 
e) [káráním na těle]; 
f) vyhQštěním z některéhO' místa nebO' 
g) 'z některé [kQrunní] země, nebO" 
h) ·ze všech [korunních] zemí [císařství rakon

·skéhQ] republiky ,českQslQvenské. 

(1) Trest výtky a domluvy zná § 414., trest ztráty moci 
l'odičo,vské § 415., piŤÍsné domluvy § 417. a. 419. 
, (2) .Al. ,e) (tělesné kárání) zrušena § 1. a 2. zák. z 15. 
lis!o~adu 1867, ř. z. Č. 131, p,říI. 1. 

. (3) Podle § 2. na.ř. min. spravedlnosti z 4. července 
1860, ř. z. Č. 173, vztahuje se disciplinární ' moc trestní správ 
samostatných ústavů trestních a polepšo·vaJCÍch na všechny 
trestné činy a opominutí; jež v tre,stním ~iáko'I1ě· z,e, 27. květ
na . 1852, ' ř. z. Č. 117, neljsou pr.ohlášeny ,z'a ~ločiny. , 

. (~) O přípustno~-ti policejního -dozoru, víz zák. z 20. 
květ.na 1873, ř. z. č. 208; o štťtění se práce, ' příI. 3731); o 
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phpustnosti dodání do dtonuc·ovací pracovny nebo polepšov
ny viz zák. z 24. květIJlaJ 1885, ř. z·. Č. 89. a 90,- př.íI. 37b) a c). 

R. 1. Trestání přečinů a 
přestupků,spá,chaných tre
stancem v samostatn:é trest
Iliici, přísluší sprá,vě této i 

tehdy, k-onkurují-li se· zloči
nem, o' němž souditi jest 
soudu (v. sb. 2862'13). 

§ 24'1. 

Peníze, zboží a nářadí propadají kl fondu chudých. 

.Peníze, 'ZbOŽÍ, vě·ci prO'dejné l nebo nářadí, pro 
přečiny ,nebO' přestupky 'z trestu 'prQpadlé, připadají 
PQkaždé k fQndu chudých tohO' místa" kde trestný 
čin byl vykonán. 

(1) O přechodu povinnosti hraditi \trest majetkolVÝ na 
dědice, viz § 2,24., pozn. 2. 

(2) O pokutách nedobytných, viz § 260., pOZl1. 1. 
. (8) O vymáhání tl'estů majetlmvých viz § 408. a , 409. 

trest. řádu. 

Cl) Do státní pokladny plynou ' tyto pokuty: . 
1. Podle· § 74. o. zák. o náka,zá·ch zvířecích ze 6. srpna 

1909 ' ř. z. Č. 177, a § 39 b), zák. Ol pádu dobytk31 z; 29. llnO
r!t 1880, ř. z. č. 37, podle znění zákona ze 6. srpna 1909, f. 
z. Č. 180. příI. 45b). , 

2. P.odle § 97. zák. o patentech z 11. ledna 189'1, ř. z. 
Č. 30, příl. 33. 

3. Podle § 16, odst. 4. zák. o ·tre'stání válečné lic·'l.vy ze 
17. října 1919, sb.-z. ano č. 568, příI. 47, a § 7, 'Odst. 5., zák. 
() podloudném vývozu z 18. bře'zna 1'9'20, ISI~. z. a n.č ... 188,. 
.p:říI. 48. 

4. Do fondu, zřÍlzeného u pO'zemkového úřadu podle zá
kona z 11. března 1920, sb. Z. a n. ,č. 166, plynou tresty! pe
něžité a pokuty, uložené podle § .18, ,zákona záJbo~rového ze 
16. dubna 1919, sb. z. a n. č. 215, doplněného zákonem z 11. 
Člerv-enoe 1919, sb. z. a n. č. 387, po,dle ·znění 'zák. z '11. břez- ' 
na -' 1921, .sb. z·.an. č.l08, příI. 42. , .. _ . .' _ . 
.- . 5 . . Justiční správě pTO účely péče o mladistvé od's?u~ 

. z,ence připadá podle § 5. od,st. 4., zák. o trestních praco'vmch 
oddílech z 28. břežna 1921, sb. Z. a n. Č. 129, příl. 6, mzda 
z"a práci odsouzencovu, po případě tres' ~ " na. penězích odsou
zenci k práci neschopinému náhraido-u uložený. 

12 
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6. Pf(} účely péče o invalidy a pozůstalé po vojenských. 
osobách, použije finanční zemská pokladna po·dle § 150 bran
ných předpisů z 28. července 1921. sb. z. a n; č. 2~9, Deně
žitých ti'estů podle branného zákona uloženych (VIZ § 55. 
braDiDého zálwna z 19. břez,'DIa. 1920, sb. z. a n. Č. 193, příl. 19'.). 

(5) Za pře:stupek ' trest do 5,000.000 K připouští zákon 
ze 17. prosince 1918, sb. z. a n. · č . 82, v '§ 5 (viz příl. 41b). 

§ 242. 

Ztráta ' práva' daných povolení kómu se' ukládá . . 

. ztráta práv ·a daných 'pov'olení ukládá se oso
bám k hodnostem a1klademickým povýšeným, nebo 
osobám }ilným, které něja'ký ú'řad nebo 'zl3tměstnání 
pod věrou veřejnou vykonávají, pak těm, jež provo
zují nějaké řemeslo, nebo .živnost bt~.ď j'akožto mě
šťané nebo z povole:ni, kteréž obdržely od vrchnosti 
Tre:st ' tento .. ukládá se buď na UT'či,tý ,ea's nebo na 
vždy. 

(1) Podle nařízení min. spravedlnosti z 29.J,vět~a 1R54, 
ř. z. Č. 134, plativ případech; ·kd~ . zákon d'obů ~,tráty opráv
nění, jluenovitě ztráty živno,sti časově n.eomezuJe, tato ztťá: 
ta na vždy. . 

(2) Viz však § 5. až 12. zák. z 15. listopadu 1867, ř o' z. 
č. · 131;piříl. 1..: " --. ' .' ' . 

(3) Viz §§ 5, 6, 8. a 57. živno'st. řá;du. . 
'" (4). U stanoveni ' Q.becních zřízení a měs'~ských ' statutú 

opráYU ' měsťanském byla zmšena zák. ' z' 15. dubna 1920, 
sb. z. a n. č.304. - . 

• f l '· .: ..... § '2,43 . . ,. 
'.' " ~ .. 

. : ',"\- -:,' (. 

, .. 'M;i~ji,' ike: 'pró> '~i?ř~qil~: ~~~o . pře·stupeik.· : \rýřkn:dútt' 
7. t:.r:á.t ·a ž -i 'V' tl o .s. t·l i .. · umná se vyšetř-ovanei nržád-:-, 
ilým způsohem dovoliti; ' aby' v -,čas - vyšetř.ování :nebo ' 
před 'vyneiením r-o'zst1dku ··ŽriV-hO·S~l · . té , 'se ;~~d\al. .J e-li 
-v. :pťip,~dě: c~ikqyé~' ~fvri()st ta ' 6~ó1iI,li~ 1),ikpom}áí~-:ó~:: : 
sDu:~'ep-ei . ·právo :l{ ·,s.amos-ta.trnému -p,ro.Vů z ování ~živnA- : 
sti docela; byl.a'-lL -však tOl živnos~ ' radil~Qv~l)á ·. n-eho 
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pro~e.\' ~lá, P?'Zbude sice odsouzenec práy;a ji vykoná
vatI, hude-ll však prodána nemá cena kupni z,a ni 
strž-ená, ·niktera.k .zapropadlou býti prohláše~a. 

§ 244. 

Vězení: první stupeň. 

v • Trest vězení má dva 'stupně: první 'stupeň ozna
'cuJ e se , slovem v ě 'z e ní, bez přídavku, '.a \ 'záleží 
v zavření ve věznIci bez žélez' při čemž ' se odsou
zenci, kdy,ž ,sobě výživu ,buď z 'vlastních prostředků 
n~.bo -P0:u,o-cí ;svých přisluš'níků opatřiti může , na vůli 
'Zli'st'avuJe, kterlak se 'zaměstnávati ·chce. 

. (1) O ,samovazbě viz zák. z 1. dubna 1872, ř. z. č. 43', 
příl. 2. . 

(2) Poměr trestů v území různého práva bvl stanoven 
zák. z 15. dubna, 1920, sb. Zl. a n. Č. 284, příl. 7. 

§ 245. 

Druhý ' ~ stupeň. ' 

Vě'zenÍ dnthél1D 'stu:pněoZl1ačuje se příd'avkem: 
tuh é v ě z e ní. I v tomto chová se tres.tanecbez · 
žele'z, strava v-š'a1k a práce dává ·se mu taková, ' j'ak 
podle ' ,předpisů zvláštních · o tom vydaných 'nebo 
těch , které ještě vydány budou, dovoluje zřízení ' 
trestmic, 'pro t3tk,ové .tre·slt'al1v,e ustanovených. 

:' i Nedovoluje "se· mu !S rnikým ' se scházeti bez pří
tom,I~osti do'zorce yězňů ani 1;"o-zmlouvati s kým' -V ' ja::> 

'zy'éé ' Pf.O.joJ1oto " fl.e'Sr,Q~Un;iitélné·m . ·'- ,;', '." ._. ': . . ; . 
., . _ .. . . .I.'!~. _',' \_ ' . .' . ! , ~ . ',.' .. ' .: L . ; ' ~ " :.-.A . 

§ 24fh :. ~"_" " , • -: ' _ ~l • ' •. 

... ~ . _ .... ,.} \ Q; .y~z'en.í ~ó.t,tlá~íní. ~". ' ; '· ·'· :" :;d -- ; 

- <; ; : jt~hnif těchťo "dvoll :SI~Up:*"\ ~v~;i'ení · ·húuhiQ~:" bý.~i' 
můze 4:iRé" íi~ . věz1eÍ1Í' dojilácí buď. :'j~:ii~ Iia . p,řípó.v~'ď o'd::< 
couzence, že se nevzdálí,' ·aIielbo tak, zEl ! seiffiU 'posta:"T.Í, 
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stráž. Vězením domáchn zavazuje se odsouzenec, že 
se pod ,ui.Žáldnou :záminkou z domu nevzdálí 'pod tre·· 
-stem, že byos1tatní ,e;as vě'zení přestáti musil ve věz
nici veřejné. . 

§ 247. 

Nejdelší a nejkratší doba vězení. 

Zpr~vidla trvá nejkratší vězení čtyřiadvacet 
hodin (§§ 260. a 267.), nejdelší šest měsíců. 

MístO § 267. má býti § 266. 

[§ ,248.] 

Týk,al se tě1e;~ného kárání a byl zrušen § 1 zák. z 15: 
listopadu 1867, ř. z. č; 131, příl. 1. 

§ ,249. 

O vyhoštění. 

Vyhoštěn můžehýti někdo z jednoho' místa ne
ho z . ed'l1" ě ~O.IllnníJ bili 'un.Čtitý: 'čas, anebo 
podle ' povahy trestného činu a okolností i na čas 

tneurčit' . 
Z veškerých zemí [korunních CÍtsařství rak ou-

's'kého] ,čes1koslovell'ské republiky vyhostiti 'Se ffi·ohon 
jen ciz-ozemci. -. 

(1) Viz § 4. ústavníhD zák. z, 9. dubna 1920, sb. z. a n. 
č, 293; o ochraně svobody osobní, domovní 'a tajemství li-
stgvního, . přU. 10. 

. (2) Podle min . . nař. z 19. května 1858, ř. z. Č. 79, nelze 
nalézti na VJ'.boštění z místa; kam odsouzený přísluší: 

(3) Vyho,stiti lz-e ' jen z celého policejního obvodu (nař. 
z 10. května 1852, ř. z. Č. 106). 

R. 1. N a trest vyhoštění . 
uznati lze jen tam, kde :zá
kon trestný čin tímtD tre
stem , výsloyně ohrožuje . (v . . 
sb. 1255/89; v příčin'ě' nepří- 
,pi\l'stnosti tohoto trestu v roz-

sudku .odsuzujícím prD pře
dTažo'vání, i ohledně cizince: ' 
čs:. sb. 90/19; nepfípustnost 
při odsouzení :pro přestupek 
dle § 269 a) tl'. z. viz v. sb. 
3796/11). 
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§ 250. 

o zostření trestů. 

. Vypočtené tu druhy trestů mohou se též zostři-
tI . . Zostre~~m ,:~bec jest, k~y:ž .se vice jedí{btlivých 
tres.tů "spoJl' Mu~e Ise, -ta~ '~'tatl Jell v těch případec:h, 
o nwhz v 'zákone tomto Jest ustanoveno a v té '''; . k . ,mne 
Ja to ustanoveno. ' ' 

[§ 2'51 'a § 2'52.J 

~ruše-nry § 34. td,skové:loo zák, přU. 5Oa.), ďopiněného zák. 
z 9. ce'rvence 1894, ř. z. Č. 161, přU. 50b). ~. 

§ 253. 

o zostření vězení. 
S vězemím může též spojeno ,býti jedno nebo 

zároveň více' z následujících zo~tření: 

a) půst; 
:b)-těž1ší práce; 
c) vykázání tvrdého }ože' 
d) 'Př~držení v sam,oV'azbě'· 
e) U'ziavření -o -samotě v t~mné' k-omůrce' 
f) [,kárání na těle]. ' 

Odst. f) zruše'IlJ § L a; 2. zák. z 15. listopadu 1867, ř. z. 
Č. 131, příl. 1. 

§ ~54. 

ZO$tření vězení postem~ . 

. Připojí-li se 'zostření ' postem k vě'Zení prvního 
istupně, d.á se. trestanci Jenom ta straV1a, která pře
d~~,s-á.na Jest v § 245. pn vězení s,tupně druhého. Zo
stn-lise vězení druhého ,stupně, nemá se dávati tre " 
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Ntanci v některé dny leč voda a chléb; to vš'ak nemá 
:e ,stávati 'ča,stěji než dvakráte zla týden. 

Viz § 20. 

§ 255. 

Tvrdé lože. 

Tvrdé lože nesmí 'Se 'tres!tanci vykáziati leč ' ve 
dnech ne 'nepře!tržitě za sebou jdoucích a lne častěji 
nežli dvatkráte 'za týden (§ 2i1). 

§ 256. 

O samo,vazbě. 

V :samovaz'bě (§ 2'2) nesmí nikdo bez 'přetržení 
déle držen býti, nežli 'čtrnáct dní, 'a potom se jí nesmí 
z'ase užíti dříve nežz'a mésíc. 

§ 257 . . 

O tmavé komůrce. 

Uzavření o samotě v tmavé komůrce (§ 23.) ne
smí nepřetl'Žitě déle ťrva!ti, ' neŽ čtyři'advacet hodin, 
potom můž'8 se' opta~ovati tep'rve a,ž pto p.řestávce tý
denní, a: po celý 'čas tres;tu ifanejvýš desetkrát. 

Viz pozn. k § 253. 

§ 2·59. 

Druhy trestu ·nelze zaměniti ani ' 'zrušiti vyrovnáním 
s poškozeným . . 

Vůbec nemůže způs·ob · trestu ·na kiaždý trestný 
{5111 usbaúoveriý, z3!rriěměii . býti,. ::úiiž ·se můžw' potré
stání zrušiti prO: y'yrov:p.ání učiněné ',s poškozeným. 
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Vii vš·alt §§ 463, 467, 487 až 494, 496, 497, . 502 
a.Ž 505, ' 524, 525, dá1e § 21. zák. tiskového, příl. 50a), čl. 
III. ~ák. z 15. října 1868, ř.z. č. 142, příl. 50a), § 1. zák. 
o tajemství listovním ze 6. dubna 1870, ' ř. z. Č. 42, příl. 11, 
§ 23. až 25. zák. o· ochraně známek ze 6. ledna. 1890, ř. z. 
Č. 19, příl. 31a), § 51. až 55. zák. autorského ze 26. prosince 
1895, ř. z. Č. 197, příl. 34, a § 97. zák. patentního z 11. ledna 
1897, ř. z. Č. 30, příl. 33. (delikty soukromožalobné). 

. § 260. 

Výjimky • 

. Za 'následujících vštak zvláštních okolností má 
se trest v zákoně ustamovený změniti: 

a) když by pokuta peněži!tá mohla 'býti odsou
zenci ~eb rodi:p-ě jeho na dlitklivou újmu jmění nebo 
opatř,ování výživy; 

,b) když by tím, že by vězení tak dlouho trvalo, 
jak dle 'Zákona ustanoveno jest, výděleČlnost trelstan
cova nebo jeho rodiny přijíti mohlta v 'Úpadek · nebo 

. 'aspoň v nepořádek. . 
V případě prvním uznáno býti má místo pokuty 

peněžité na přiměřený trest vězení a to, kde zákon 
nic ji'né'ho zvláště nepředpi'suje, za každých deset 
korun jeden den. 

V · případě druhém snížiti se může čas trestu 
i p,od nejmenší zákonnou trestmí 's a'z'bu , má se vša'k. 
vězení podle § 253. zostřiti. 

. (1) Viz § 266. trest. ř. a § 1. mm. ooř. z 11. února 1855, 
ř. z. Č. 30, jenž stanoví: v rozsudcích tre,stních, jakož i v ná
lezích trestních soudů nebo vyše'~řujících soudců během 
trestního řízení- vydaných, jimiž někomu s,e ukládá trest pe
něžitý, jest záro'veň vyřknouti tl1est vězení, který podle usta.
novení trestního, zák. z r. 1852. (§ 260.) a trest: ř. (nyní § 7) 
má vstoupiti na jeho mís'~o. Při ' trestech peněžitých nižších 
než 10 K, - má se trest vyměřiti ' il,ejméně na 12 hódin. 

(2) Viz však § 55. branného zákona ' z 19. hře,ma .1920, 
·sb.· z. a ' n. č. '193, . pří1. · 19. . .' .' '. . -

(S) . Viz též § 18 a), od.st. 5., zák. zábor. ze 16. d1ibn~ 19Hr, 
gb. Z. a J1. ř. . 215, dopľněný 'zák. z 11. července 1919, sb. z:~ 
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a, n. Č. 357, podle zn-ění zákooa z 11. biíezna 192:1, sb. z. a 
n. č. 108, příl. 42. 

(4) Viz § 16, odist. 2. a 3., zák. o trestání · vále,čné lichvy 
ze 17. října 1919, .s'\:); z. a 111. Č . 568, příl. 47, a § 7, odst. 4., 
zák. o stihání 'podláudného vývo'zu 'z 18. března 1920, 'sb. z. 
a n. Č. 188, příl. 48. 

R. 1. Předpisu § 260 a) tl'. 
z. užíti lze i v případě po- . 
sledni věty § 35 tl'. ,z. (v . . 
sb. 1109/87). 

2. Klíče 2. odst. § 260 tl'. 
z. nelz,e' plOužíti v případě § 
266 tl'. ř. (náhradní trest za, 
nedobytný trest peněžitý); 
. zde říditi jest se všeobecnými 
pravidly o' výměře trestu a 
nevybočiti, ' měl-li soudce · 
v,olbu mezi tre'stem na svo
bodě a na, peně'zích, ze zá
konitého rámce onoho (v. 
sb. 4418/17. Viz nyní též § 
16 lích. IZI. a § 7 zák o podl. 
vývozu). 

3. V příčině nepřípus,tnogti 

použití předpisů § 260 tr. 'l. 

v případech § 16, od'st. ~. 
lichevního zákona ze dne 17. 
října, 1919, Č. 568 sb. z. a 

. nař. viz úř. sb. 144/21; čs. 
sb. 271/20. 

4. Mimořádného prá,va za
měňovacího dle § 260 b) tr . 
z. nelze užíti při odsouzení 
pro správní přestupek, před
sedovi lichevního s,oudu při
káJZlaný; za, okolností zvlášt
ního, ohledu hodných zacho
vati j.est -se dle výlli. min. 
vnit.n1 z,e dne 31. ledrna 1860, 
Č. 31 ř. z. (viz i § 9, Č. 2 
zák. o soude,ch lichevních) 
(Kr I 979/21). 

§ 261.. 

V okolnostech zvláJštního zřetele hodných 'změ
niti :se může vězelní prvního stupně také v 'p o k u tu · 
pen ě žit o u, majetk!olVým poměrům trestancovým 
přiměřenou; taito změna ' -trestu nikdy vš'ak ' zůstaviti 
Ise nesmí itrestJanci na vůli. 

Viz pozn. 2. k § 55. 

. R. 1. . Tento, předpis, nemá 
místa tam, kde vězení první
ho stupn.ě nastoupilo,použi
jíc předpisu § 266 tr. Z., na 
nlÍs,to zákonem předepsané
ho tuhébo vězení (v: sb. 
2198/98). 

2. Je-li trestný čin v zá
koně ohrožeIl' buď vě'zenÍm 
nebo pen.ěžitou pokutou, pak 
uzná soudce, jsou-litu pod
mínky .§ 261 tr. z., přímo 

: na . peněžit,ou pokutu (v .. sb. 
. 4305/16). . 
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§ 262. 

Kdy uloženo býti může domácí vězení. 

Kromě toho může ,se mí'sto vězení prvního 'S'tup-
. ně uložiti vězooí domácí, když trestanec jest 'člově
kem 'bezúhonné pověsti a když ;by v'zdálen jls'a od 
svého 'příbytku, nemohl ,si hleděti 'svého úřadu, :svého 
obchodu, Inebo svého výdělku. 

§ 263. 

O okolnostech přitěžujících. 

Za okolnosti přitěžující jak ,přeoinu, vak i 'pře
stupku, pokláJdati se má: 

a) pokračuje-li kdo v: trestném činu delší dobu; 
b) opakuje-li .se trestný; čin, ačkoliv pachatel 

pro ;stejUlÝ přečin nebo pro stejný přest~pek již tre
stán byl; 

c) čím větší jest nebezpečenství, jež se, z trest
ného ,činu předvídati dá, neho 

d) lčím větší jest škoda 'z něho skutečně vze'šlá; 
e) čím důležitějším jest pO'měl' vinnikův; k po~ 

škozenému nebo: uraženému; 
f) 'byla-l,i ,svedena mládež neho ji'né počesitJné 

osoby; 
g) dány-li škodlivé příkl'ady v f.odináJch; nebo 
h) dána příčina k veřejnému 'Pohoršení; . 
. t)i bylo-liJ íkl vykonání !trestného činu pot~ebí . 

více času nebo přípra,vy, nebO' větší překážky O'd
straněny býti musily; 

k) byl-li vinník vůdlcem,l1eho jinak: původcem 
trestného činu více osobami spáchanéhO'; 

1) vykonal-li více přečinů nebo přestupků roz
ličnéhO' 'zpusohu; 

m) hleděl-l,i vyšetřování ,sniy.šlenými ,okolnost- o 
mi protáhnouti nebo 'pomásti, 'a zvláště 
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n) při přečiillech :a ' pře'Stupcích 'proti veřejné 
mraNo'p.očestJnolsti, když vinníkem jest ,osoba" která 
má vychování a větší vzdělání. 

vIz §§ 43, 44. a 45'. 

§ 264. 

O okolnostech pOllehčujícíCh. 

Naproti tomu pokládati se máz'aokolnos tl po
lehčujílCÍ: 

a) je-l,i , vi'nnlk věku blÍ'zkého nedospělosti, sltab-
šího rozumu nB-bo velmi 'zanedhaného vychování; 

b) když plwe vedl beZ'úhonný živ-ot; 
c), Ibyl-li 'sveden od jiných; 
d) jednal-li ze strachu nebo z pře,éUsu.dku co do 

úcty k někomu, nebo 
e) v prudkém hnutí 'mysli, nebo 
f) byv 'k tomu 'p,ohnut nouZÍ; 
g) když zustal 'při pokusu, la'čKoliv 'CIn trestný 

mohl dokonati, větší užitek z něho mí-ti 'anebo větší 
škodu 'způsobiti, neboO 

h) když Isi len men1ši užitek přivlastmil, nebo 
i) dobr,ovolně ,od zpúsobení větší škody se zdr-

!žel; , 
k) hleděl-li škodu dle své možnosti napraviti ; 
I} 'když při 'výsle'chu z vl'a'st'llího' 'popudu !Vyje

vil okolnosti takové, jichž oznámení z'působilo, že 
š'KoOd1a, ježnast'ati měla, docela byl,a odvracena nebo 
~menš®'a. ' ,' 

Viz § 46. 

§ 265. 

-O použití okoinosrtí přitěžujících a. polehčujícíc~_. 

, " - ;Při vyměřování trestu přihlížeti 'Se má k ,okol
nostem přitěžujícím [t pblehř,ujjeím dle toho; j[tk jed- ' 
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ily ne'bo druhé mají převahu; trest vš'ak' vyměřiti se 
, má vůbec v mezích sazby trestní zákonem na jeden 
k 'aždý přečin neho 'přestupek ustanovené jakož 'pak 
pro . oiko~nOlsrti po~ehčující neho .. přitěžujídí vůbec na 
žá!dný jiný 'způsob trestu l1Ialéz'ati Ise nemá. Pro okol
l').o stipřitěžující může se přes to ještě 'užíti ustano
vení §§ 250, 252. a 253. 

. ,Viz § 48. 

§ 266. 

Mimořádné právo zmírňovací. 

_ -Sejde-li se 'při některém přečinu nebopře,stupku 
více 'okolno:stí polehčujícíoh -a to takQvých, z nichž 
se dá 's důvodem o,čekávati , že se vin'llík polep1ší, pak 
může Ise nejen vězení v mírnější stupeň zaměniti, 'ale 
zákonný trest i pod nejmenší ,sazbu trestní snížiti. 

Viz § 54. 

, R. , ,1. V,iz § 261 tr. z" R. 
'1., pak §' 386 tr. z., R. 1. 
: 2. Mimořádného práva 
zmírňovacíhol nelze použíti 

,ani, jde-li jen ,o' pokus nedo
v,oleného vývozu (zák. ze dne 
18. bře'zna 19,20, Č. 188 sb. z. 
ft . nař.) (úř. ; sb. 141/21) . . 

§ 266 a):. 

Započtění vyšetřovací vazby do .trestu'. ' 

Předpisu § 55 1a) budiž šetřeno. 
Vsunut zák. z 20. července 1912, ř. z. Č. 141, příl. 28. 

Viz § 55 a). . 

R. 1. Viz . pOZIT. R k § 55 a) , t l'. z. ' 

, § 267. 

O' sbíhání se více přečinů nebOl přestupků. 
, ' 

Spáchal-ii vyšetřov1ane'c více pře,činů nebo více 
'přestup'ltů, na úěž ,se totéž vyšetřování ' a ,ods,ouzerií 
vztahuje ,l un.ebo- sejdou-li 'se tákoY}Í1ll 'zpúsobem' ,pře-
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'činy s přestupky, užívati se má toho zákona, který 
mezi těmito trestnými činy ustanovuje největší trest, 
a,však př,ihlížejíc i k ,činům ostJatrním. 

Ustanovení však zvláštních [daných v §§ 251. a 
~52J užito budiž, když ,se ,sejde více 'přečinů nebo 
přestupků, nebo když 'se sejd!ou přečiny s pře'stupky, 
~ro~ ostatní'ho trelstu zákonného i tehda, když i jen 
J~dlný. ze, sbíhajících se, činů trestných spáchán byl 
tl'SkOplsem. Taktéž ,se má, když i jen lna jediný 
IZ Itěchto sbíhajídch se činů Itrestný0h stanoven jest 
v tomto nebo v jiném zákoně trest peněžitý neho ně
který z trest,ů VI ,§§ 240 lit. b) a c)\ ustanovených ul 0:

žiti vinníku kromě jiného 'trestu zákonného vŽdy i 
tento trest zvláštní. 

(1) Vi'z po'zn. k § 35. 
. (2) Viz však § 23, odst. 2!, zák. o ochraně známek ze 

6. lednllJ 1890, ř. Zl. Č. 29, příl. 31. 

R. 1. Viz po'zn. k § 35 tr. ším, než vězení prvého stup· 
z., pak případné poznámky ně (v. sb. 3786/11), toto zá
při jednotlivých deliktech. sllJdně těžším, než peněžitá, 

2. Který trest jest těžším, PQkuta (v. sb. 3558/9). 
posuzovati s,luší ' přédevšim 3. V příčině výměry tre
dle' druhu, při stejném druhu stu,střetnou-li 'se zločinná 
dle míry trestu, jímž zákon ' jednáni, tím-že pachafelem 
trestný čin ohrožuje, (v. sb. před 14. a po 14. roku spá-
3472/8); dle toho jest tuhé chaná, viz v. sb. 4102/13. 
vězení zás~dně trestem těž-

§ 268. 
l, 

O dalších ná'sledcích odsouzení" 

K'teré další následky. s ods,oU'zením pr,o přečin 
neho přestupek jsou Ispoj.eny, obsaženo jest ve 'zvlášt.; 
nich zákonech a v . předpisech politickýc'h a církev
ních. V těch .pak přip!adec.h, když ,odsouzený ma ně
jakou živnost, patent lodní nebo právo míti loď ku 
plavbě pobřežní, užíti ' se má ' ustanovení v § . 30. 
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. ohs'a'žených, la,č není,d,i Iztrálta práV1a .takolvého jiiŽ 
kro:~ toho v zákolně za trest nařízena. 

Viz § 6. zák. z 15.lis,topadu 1867, ř. z;, Č. · 131, při!. L 
a poznámky § 26. 

o trestání nedospělých. 

§ 269. 

. N e d 0 -s pěl í v i n n Ý m i s e stá v a j i z 1 o čin y, 
k t e r é: 

a) pro n e d o s pělo s t jen z a pře s tup k y s e 
přičítají; anebo 

b) pře čin y ~ pře s tup k y o s obě. 

Nedospělí mohou se 'státi vilnnými dvojím . zpťt-
sobem: -

a) trestnými činy, jež by podle pOVlahy své by
ly zlo-činy, byvše však rvykonány od nedo:spělých,' 
dle § 237.. toliko: za přestupky se trestají; 

b) ·tJak!ovými trestnými ,činy, které již s"a:my o 
sobě ' jrsou jen přeči'ny nebo přestupky. 

výnos mill!. s,p'raVied'lno'sti z, 15. května 1905, Č. 5540. 
vrchním státním zastupitelstvím: otázky, zďa. zlo s . činem 
spojené skutečně bylo rozváženo a zamýšleno nebo zela 
tomu na odpor jest omyl o skutečnostech, neznaloiSt ná,. 

. slerdků činu, nleordlolatelné donuceni atd. (§ 2: e), f), g), tl'. 
zák.) jsou i při trestných. čiIrech nedlOlspě'lců- záV'a.~n.é pro 
rozhodnutí. Vyžadují tu dokonce pozornosti tím větší a tím 
bedlivějšího vyšetření, poněvadž tyto momenty při pokles
cích nedo1spělců se vyskytují částe:čně . v jiné fOlrmě, než 
při trestných . činech osob do-spělých a. poněva,di slabší 
seho.pno,st chápat,i, omezenější obzor a ještě s.!~~á. mr~vní 
odolHlos.t, jež - při tak mladistvých os.obách se vp:e'Jšlml do 'Jury 
mo-cně dlává ovládlati, z.a.sluhují po z oll'no stl. Jest tedy 
otá,zku příčetnosti zkoumati, hledíc nejpeč~ivěji k, nedozra-
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lému ještě duševnímu ' živ.otu nezleti100vu a PO,suz,-oyati ji', . 
hledíc ke všem nemovnaným · hnutím" neklidným ., ,tužbám . 
a všem nedostatkům . vYvíjejících s,e tepi'Ve rozumových ' 
i tělesných sil. Jak ·z.kušeno'st . učí, - dopoúštěií se někdy 
nedospělci z p.ouhé nap:odobivosti, podléhajíce vlivu špatného ' 
příkladu takových .o,sob, které třeha ne-právem p.okládají za 
autoritu, činu, jehož významu a nwsledků si nedovedou 
uvěr1omiti. Bída a nedostatek v rodině, hrozby a zlé na
klácl ání se strany příslušníků, rozkaz rodičů, jemuž se ne
mohou vyhnouti, mohou je přiiněti k protizákonným ' činům. 
V takových a podobných případe'ch . pře.dptokládati a za, 
měřítko používati odolnost, jakou má 'zralÝ"muž, znamenalo 
by žádati příliš mnoho, a přesné zkoumání povede nezřídka 
k jiným výsledkům, než kdyby. čin byl býva.lspáchán oso
bou. ovládající svou vůli a svou před,stavivost, a jež má 
stří71ivou, ,vyrovnanou chápavost i rozvážnost . normální qo:~ ," 
ro~tlé osoby. Zvláště při sved'ení nedo,s.pělých učiní se velmi 
často zad,ost spravedlnosti lépe, budou-li ti učiněni přísně 
odpovědnými, kteří jich použili jako svého nástroje. ' 

ÚVRJhy, jež přikazuji ~vláštní obezřetno,st při POlsuz.ování 
viny ne,rlo'spělých, budounarrinoze i tehCly na místě, jde-li 
° mladistvé, kteří teprve nedávno , skončili 14; rok svého 
věku. Jen pečlivé zkoumání vývoje jednotlivC'ova může za-
ručiti správné řešenÍ- otázky ďzaviněiú:-, ." , . . 

Vrchní -stá.tní zaJstupd.t.elstva se žáJdají, aby pouk:i"zala 
státní zastupitelstva a jejich org'ány .při okresních soudech, 
aby se řídily ' při ·svých návrzích vpřípravnéni : řízenrí a v 
hlavních př~líčeních podle § '3. ,trest. ř. těm~to úvahami: . 

R. 1. Ph~stůp'ek n,e~do~~ě~ ' " z10čimt '(v: sb:: :'2767(2; 3646/9). ' 
lých .ve 'smyslu§ 269 ,a) tr. Viz též § 17'6, tr; ,z., E,2.; v 
z. j:e deliktem »sui generi-s« . ptíčině , : Bčítáni., .. obnosů při , 
(č's. sb. 170/20); nepřípustné majetkových deliktech nedo-
jest, . ~značovati jej ve výi'o- spěleho;. § .173 tl'. z., R 4., 5., 
ku: ' ol . vi~ě nárzve.J.IT dQtýčného . pak . v, .. . sb.~ 3744/10;' , .. 
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,";.:;;'Gin;' t~~s~6~é ' In~v.'~llr.o, '~d!:ll;h'Ur, jrcl~' -~:e:, ~dopilstr~i~~ ~ 
dOSIl'ělí, "tT0stati . se : maj'í:, z',a v ř ' e nim.', v ' o dd.: ě.l e-. 
n:€..tn W ~ stě :.podle. p'p,v:;thY . ~okóljio~tl ~oq; , jEfdh~O~ 
hOj1' ( ,d ó-š '·e s' tj ni' ěs Le ů.~ .~TéIitó" 'ťrest může' býtt 
zostřeiF půdle",,§. : 253 . ,,"'" '" . ' : .' " . ' . . . 

Trestní zákon, -§ 271.-273.' 19L 

(1) Trest zavř-ení IPŮŽ-e též býti vyko'nán v polepšo'v?ě 
(viz nař. min. spravedmo'sti z 12. oervna. 1914, věstník mm: 
spravedlnosti Č. 46. a k tomu vyhlášku min. spravedliJ.oStl 
v,e Věstniku z roku 1915, str. 194.). 

. . (2) O připustnosti dodání do pole1pšo'vny viz, § 8. zákona 
'1, 24. května 1885, ř. z. Č. 89., příl. 37b. 

§ 271.. 

K e k t e r Ý 'll o k ,o 1 n O s t e 'll 'll á S e p r 1 u r 'C 0-' 

vání trestu přihlížeti. 
Okolnosti, k nimž se při u'stalllov.ováiní doby tre

stu a při 'zolstř'ování trestu přihlížeti má, jsou: 
a) velikost a, povaha trestného činu; 
b) ' věk vinnikův podle toho, čím blíže jest do- " 

spělosti; 
c) povaha mysli vinníko'vy podle toho, kterak 

se }ak v ,činu nynějším, tak i v předchozím chování 
jeho ,na jevo dávají vlástní vůle, škodlivější náklon
II O'S d, zlomyslnost llebonenapr3lv,itelnost., 

, .. ' . 

§ 272: 

S tr e s tem ,t í ffi' to s'p o j i t i sem á při m ě
ř e n á 1> r á c e a v y u IC o v á n í d u 'e h o iV n í ID 

,s p r á vc e m. 
".,..,' ' 

. 18 ;:tfmto " .ú,estáním: nedO'spělýJch spoji1t-i ,se . má 
kr.omě práce jejich _silám přiměřené' vždy tak~ ~ú.'č.el
Iné vyucovámí duchovním, ·sp1;ávcemď:n~.b:o, katé!ch(3~:Ol!;,' 

§, 273 . 

, Přečiny .. nebo přestupky nedospělých 
,s a ln .y .0 S o· ob ě m 13, j í s e z ů s t la v i t i d o m á c í
m.ll 'k -:i,! '-á -ní ~a pod"le : o ' ;koIno, ~"tC -ú, f~· d. u. 

>. ~ _~,~, _> ., ~ I~~ 'ez 'P eCl~ o sti.> . ' ' , - _ L : ~ . • 

Činy tt0~stné druhéh,o způsobu, . jichž 'se dDpustL 
nedospělí, ' zůstavují se, vůbec domáeímu kárání; ale 



192 Trestní zákon,. § 274.-216. 

ne.dostává-li se ho, . anebo z& zvláštních o~o~ností zů
. sta;vují se k pokárání ·a opatření · úřadu be-zpeČlnosti. 

Viz pOIZnl. 2. k § 270. 

.' R. 1. V 'Připadech . § 273 
tl'. z. nesmí Boud rozhodnou
ti ani o vině nedolspělého; 
s.ouď přeruší jednání, ja.kmile 
zjistil svou nepříslušnost 'a 
vostoupí spisy po případě 

úřadu opab1ovnickému, nebo 
be'zpe'čno'stnímu (v. sb. 1746/ 
93; nepřípustnost, I'oihodnouti 
o nárocích na náhradu: v. 
sb. 2352/99). 

Hl a ·v ·a čtv r t á. 

o rozličnýc~ druzích pře,činú a př~s~upkú. 
§ 274. 

Rozd'ělení přečinů a přestupků. 

"Óiny . tre;tné, 'jež se podle d~ležitosti a škodli~ 
vého ji\chpůsobení ·>tímto prohl'~šují za pře,činy nebo 
za přestupky, dělí se v tyto druhy: 

§ 275. 

i. pro t -i v e ř e- j n é bez 'P e č n o st. i. 

V ' ·činy trel3tné proti :veřejné bezpečnosti, totiž 
proti veřejnému p'okoji a řádu, proti veřejný'm z-říze
ním 'a o"patřenrm ke S'pole,čné bezpe'Člnosti a proti po
v:iJinostem ·veřejného úřadu. 

§ 276. 

2. P r ,o t ib e zp e č ' 1).. o s ti j é d n ,o tli:v c ů. 

-'. V činy trestné, jimiž vzchází neQezpečensJví a . 
škoda " ibezpe'čnosti - jedifiotlivých lidí, totiž o,s,obní bez
peč,nosti života, zdra,ví anebo jinak bezpečnosti těla; 
,bez'peČtnosti majetku nebo výdělku; bezpe·čnosti cti 

, a c1obrépověstL Iiebo " bezp'éčnQsti jiných' práv .. 

Trestní zákon, § 277~ 278 . . 193 

§ 277 . 

3. pro t i v e ř e j n é ID r 'a v o p o :č e IS t n ? s t i. 

V pře,činy a přestupky, <které uTážějí veřejnou 
mravopočestnost. 

H 1. a v ·a p á t á. 

O , přečinech a přestupcích proti veřej
nému pokoji a řádu. 

§ 278. 

O přečinech a přestupcích proti veřejnému pokoji 
a řádu. 

. Přečiny a přestupky proti veřejnému pokoji a 
řádu jsou: 

a) Ishluknutí; . 
b) ú6astenství v tajných spole,cll1ostech nebo za

povězených spokích a úmyslné 'Zamlčení Údll spo
le-čností dovol'ených; 

c) zlehčovámí nařízení úředních a l}ohuřování 
proti úř'adům ,s tátním nebo obecním, neho 'proti jed
notlivÝ'm orgánům vlády, proti svědkťl'IIl nebo 'znal
cům; 

d) podněcování k nevraživostem proti mLrodi10-
stem, náboženským spolkťun, korppracím 'a 'p.; 

e) urážení církve nebOl společnosti nctbož1en.ské; 
zákonem uznané; 

f) napomáhání sektě :náhoženské, ,kterou stát 
prohlásil za 'nedov.olenou; 

. g) veřejné zlehčování zřízení manželského, ro
dinného, vla,s'tnictví nebo schvalování činů 118zákon
ných nebo nemravných; 

h) poškození pohřebišť, otvírání hrobll, ode
jmutí mrbvol ·nebo zlé s nimi nakládální a odcizení 
n(7~eho z věcí takOY}TCh; 

13 



T'restní zákoti, § 279, 280. 

i) nadržování v 1)I'í6ně nějakého přečinu nebo 

přestupku; . , 
k)' rozšiřovaní nepr1aiVd1vych IznepokojujíCÍ'ch 

pověstí nebo předpo:,idáníj " 
1) 'protizáko'l1ne ohla,so:al1l ; . 
'll) sbírky neho subsknpce ~ tomu v~{OnCl, aby 

'Se zákonné násled~y Čill111 trestnych zm·anly. 

§ 279. 

a) Shluknutí: 

K d ·o 's ~h ·o cl o P u .s t L 

Přečinu. ~hlukllutí rl.opustí se, kdo proti některé 
z osob v § 68. jmenova:ných, kdy~ vy~~n~~á nějaký 
;vTchnostenský příkaz ulebo kona ·svt~J tunel neho . 
službu svou více lidí k společ'né p'omoc1 ne~o k z'pro~ 
ti vení se v};bÍ'zL' Trestem na ·to jels t tuh é v ě 'ze n 1 

o d jed 111 ·0 II o a ž d o š e .s t i m ě 's í c 1'1. 

Viz § 68, 81, 283. a 314. 
odlPloi'u proti vrchnosti (M. 
sb. 131, čs. sb. 449121; Pl'O 
pojem »zpro,tivení se <-: viz 
též v. sb. 4039/13). 

R. 1. Zprotivením se jest 
tt( nejen útočné je,(l.nání,.l1Jýbr~ 
ka.ždá. na venek pro'Jevena 
neposlušnost příkazu osoby 
Vl'chnlo'sltenské. Po· stránce 
subjektivní přichá,zí s hledi
ska -. § 279 tr. z. v úvahu 
výhradně předpis, § 1. tl'. ~.: 
stačí. věd.omí pachatelovo, ze , 
v jeho slovech obsa,žen je 
projev, jímžto se více. o'sob 
vyzývá ku spolupomoCl neo 

2. Vybídnutí k odporu ne
spadá pocl hledislw § 3~4 
(9) tl'. Z., nýbrž po.d před1!ls 
§ 279' tl'. Z., jakmIle platllo 
ne jediné osobě, nýbrž více 
(nejméně dvěma, : v" sb. 26201 
1) lidem (v. sb. 2404199~. 

. § '280. 

S pol u v i n n í 'c i. 

Ve stejný tre'sťupadá ' t~1:, ~do t1akovéhvo vybíd- ..., 
!llutí uposlechne a se k rvyblzl'teh pr,o 'spole,cnon 1,0-

moc ~leho zprotivení se připoj). 

Trestní zákon, § 281.-283. 195 

§ 281. 

Povinnost hospodáře při shluknutí. 

J'a~'in~le v 'čas veřej'né'ho nepokoje vyšel rozkaz , 
a'~y 'k'azdy cl,om,a, zústal i přislušníky své d'omácno
stl doma držel, d·opustí se ka'ždý, kdo bez důležité 
~).n~ll1y 'z domu vy jde, a zvláště hospodář nebo kdo 
JlllY ,po-stalven jest nad roclÍ'nou , 'Přeči'nu -shluknutí 
nedrží-li příslušníky domácno'sti 'Pud nÍ'm posuave1né 
dle mož'nosti doma. 

§ 282. 

T r es t pro 'll o s pod á 'ř e n e b o . 11 1 a v u l' o d i
n y; p T oty, k cl ·o za t -a k o v Ý c Jl o k '0 1 n o 's t í 

z domu se vzdálí. 

~resten! hO::lpodáře :nebo hlavy rodiny jest v ě
Z· e,.l1 1, o cl J-e cl II o hot Ý cl' ne až doj e dno h o 
ITl e SIC e. 

T:ak~éž .potrestá'ni býti m'ají ,ti , kdo za takových 
ol~olln~~tl z domu se vzdálí, byť i v nepořádku 'l1ižád

. neho iucastewství neměli. 

§ 283. 

T r e s t n 'a ty, k do při shl u k n II t í Jl e u p 0-

. . slechno ,u !Úředníka nebo stráže. 

v'v' Kdo r:ř~ s.~luknutí něja.lťém, které povstalo i z jiné 
pncp.ly nezh te, 'lHO kter·ou se srocení 'stává zločinem 
n~~p,oslechne úře"dníka nebo st.ráže, když tito lidl~ 
kazl, aby se ro.zesel, dopustí se taktéž pře.činu shluk
n~tí, a pot:están .býti má v ě z e 11 í'lll o d j e cl 1110 II o 
t Y d 'll e la z cl oJe d 11 o ho ,m ě ·s í c e. 

Viz § 14. a 19. záJk. o' právu shroma'žďo,v:acÍm z 15. listo
padu 1867, ř. z. Č. 135, pří!. 14. 

R. 1. K pojmu »sroceni« § 283 tl". z. jest sběh většího 
vil!.1 § 68 tr. z., R. 1. počtu lidí i z příčiny nezá-

2. Shlulmutím po rozumu v~lLlllé, jnJ;:mile nebylo upo-

13* 
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Trestní zákon, § 284, 285. 

slechnuto úřední výzvy k 
ro.zchodu. Trestni jsou i ti, 
kd!o neuposlechli výzvy v ú
myslu, aby dav uklidnili (úř. 
sb. 168/21). Nepřípustno jest, 
vyklá,dati pojem shluknutí 
ve spoj'ení s předvisy §§ 
279, aneb 281 tl'. z. (v. sb. 
1846/94). 

3. Shluknu-Um po,dle §§ 
283, 284 tl'. z. není s:p:olečný 
příchod více přespolních li
clí clo obce, byť i se stal v 
úmyslu, tropiti nepolwj. vý
zva strážníko,va., aby os:oby 
takové obec opus~ily, není 
vý1ZíVOU k rozchodu (úř. sb. 
160/21). 

4. Pod § 283 tl'. z. nespa.-
dá shromáždění u výkonu 
shromážď,ovacího práva ú
stav:o'll ,zamčeného, bvť i for
má1ně nebylo pohídáno dle 

před\plisů shromážďo,vacího 
zákona; n.euposlechnuti pE
ka.zu ku w,zejití se tre,sta,ti 
jest dle §§ 14, 19 zák. z.e 
(lne 15. listopadu 1867, Č. 
135 ř. z. ev. sb. 3758/10; 38481 
11). 

5. V § 283 tl'. z. zmíněný roz..-
kaz lidu, aby se rozešel, není 
vázán žá;dnou zvláštní for
mou; sta,čí jakýkoli shluklé
mu lidu srozumitelný d:otyč
ný projev vůle vrchnosti (v. 
sb. 2992/4; 3(10/9); nestačí 
však pouhá rada, pouhé po~ 
žádání neb upozornění (Kr II 
570/21). 

6. Trestu d~e § 283 tl'. z. 
propa.c1~, kdo rozkazu k l:oze
jití se neupo:slechne nepl'o
(lleně . (v. sb. 2642/1; viz tMo 
čs. sb. 496/21,[l,ák v. ' sb. 
2430/0). 

§ 284. 

Tě ch, k od.o sed a j í ,s ú ř e dll í k e'll 'll e b o 
~tráž í .d.o vády nebo hádky. 

Kdyby se někdo, vzpríraje se takt.o', s úřední
kem 'neho se 'stráží Ibyl dlal do vády nebo hádky, po
trestán bude t u II Ý m v ě z e ním jed n o m ě s í č
ním, které podle okoJností nas'talých se má zostřiti. 

Viz § 312. ' 
R. 1. »Vádou se stl'áž.í« I s'e po výzvě k rozchodu (úř: 

jest i pouhá odmluva, stala-li I sb. 168/2t; v. sb. 2161/96) . . 

§ 285. 

b) Účastenství v tajných společnostech (tajných 
spolcích). 

V~elik:1 sjednocení v ta}né .s polečnosti, :lt byly 
tyto úízeni v jakémk'oliv úmyslu, ať tl'vltly nebo 

Trestní zákon, § 286 287 , . 
trvají ,l)·od J' alky'n k l' . , . )odob:t . . ' 1 o IV Jmenem nebo 
I , 'vou, JSou z'apovězena. Kdo v taJ'né 
ma ucastenstvl' d ' v v' , Opustlse pre-cl'l1u. 

Vi7. § '65. c) 

§ 286. 

K t e r á ·S jed n ,o 'c e n í 'I) o k 1 á d ,a t l' 

z a t a oj n é s pol e Č n o sti. 

107 

jakoukoliv 
'spoleČlno'Sti 

se mají 

~. d Z.a t~jn~us.polečnost pokládati se má v,šeliké 
i:SJe- nocem ViCe osob: 

, a) když 'se vrchnosti úmyslně ukrývá že sjed'no-
cel1l takové DU jest; , 

je3t bla~a~Y~' .~~ sicve učiní ,vy~nání, že sjednocení tu 

aneb
' o l'l'd ~l-l.l:;;e ::,sak ,bud zrízení a pravidla J' e-ho 

<: ' a- 1 se J ' v, , , neb .. , , v • 1!1~ znzel1l, udají se jiná pravidla 
o JhllY ucel , ·nezh tu skutečně j-son. 

§ 287. 

K d o s e v in n.ý ~ stá 'v á ú č a s ten s tví m 
v taJ n.e 's pol eč 11 'o sti. 

stáva?ČkRs~tdel:stvím 'V tlajtné 'spole-čnolsti ' vinným. 'se 
, az' y tuzemec: 
sk t aj ~r,do lS'~?leč!nost bakovou založiti u siluje lJ.1ebD 

u ecne za OZl; . 

sI'Ole~n!~f z~~~~~~ tuzemské nebozlthrltni'ční tajné 

1 v c}. k~o jest ~)ředstalveným ne'b ,členem tajné ,spo· 
eOl1o:;tl tuzemske nebo cizozemské' . 

d)) . ~do si ,s~s~)ole'ČIno'st~ tak?~T.ou dopisuje; 
to' e dťO . schůzv~am spolecmostl ,takové 'jest pn-

men, aJ Jest pn tom čímlťoliv ' . 
f) kdo ke 'schůzkám , J'eJ'ím 'vědomě duon . o ' 

nebo:, ir v'b I 1 SVllJ , ';Vl)-; pn, yte'k ,pr,onajme nebo prOl)Ů}čí' koneč!l1ě 
g 11I e·dll1k, který podle úřadu ·svého' povinen 



Trestní zákon, § 288.- 290. 

oznámení o tajné spole-~nosti. u~itlliti, ,~tery-
jest, y t t bo '"e se '~"k a~ ví že tu tajná 'S'polecnos Jes, 'ne ú 

\ , SL" " d Y "r opomine schází, vrchnosti to úřle ne oznruIDl 1 '" . 

§ 288. 

Trest 

n a z a k lad a tel e, z í s k á v 'a yČ e a 1~ 1" e d s t a
v e 11 é taj n é s p -o 1 e C!ll '0 '3 t 1-

Ti'est pÍ'e,~i:llu toho jest ' podle l~'Qlva'l~y ~lČJ(\?>tel~~ 
ství rozdílný. Zakladate,l tajné spole~cnos'tl" zlskava,~l 
a, představení odsouzeni buďtež. k tuh e ID:1 v , e
z e 'n ío d tří ID ě s í 'c ii 'a ž doJ. e d II o II 'o IO k u. 

§ 289. 

N a ty, k d o p ř ' í t o 'ID ni ' j .s: ? ~. y s c h ů, z ~~ á ~ 
II e boj i n Ý 111 Z P tl S o b e.TI?- vnl u 'c :a 's ten s tVl 

ma J 1-

Ti, l{!clo schúzká,m tajné 'sp?le'Č;lo'sti Jso~., 'p!í.:: 
tomni 'nebo dopisováním ianebp J3iky1llk~h:r . Jlll'yll: 
:lpůsobem v. ní úča'stel1's~ví mají, 'p'otr:sta;W_ .?fl~t~~ 
po prvé v ě z e ,n í m o d Jed 'll o hOla z. d, o t f :1 ym ~~ . 
s í c ll, a :kdyby se !to ~pako.V'al02 ~t,ll h y -ID !V e z e 
II í m ode tří 'a ž do s e stl 'lIl e ·s 1 c ů. . - ' .. . , 

. § 290. 

N a ty, k d o k jej í 111 ,s c h ~ ~ .~ ~iln cl ů in n.e ba. . 
př í 'b Y t e k s rv ů j pro ·p u J ,c 1 n e b ~ :" P r 0- • . 

II a j ID o u,l\. d y .ž 11 e j .s o u čl e ~ny 's pol e ,c n o 's t 1-

Kdo dům sviij. illeho' lJřÍ'bytek 'vědomě ,' k~ schŮ'z~ 
kám tajné 's-polečmosti prO'pů}čí nebo ~ronaJme, od~ . 
sOuzen budiž, Inení-li ' \c~lene:n ;'s~ol~,čnostl, k vě z e II 1 
o d jed noh o a ž d o třl In e s l ' c Ů. a· kdly-by se to 

ťrestní zákon, § 291.~293. 190 

opakovalo, k t II h' é II II V rl z e n í ode tří m ě
s í c ů až do š e s t i m ě s í C ll. Byl-li dům nebo pří .. 
bytek 11To~n'ajat, prO'pad,ne krom toho nájemné. 

§ 291. 

Kdy ž j s o uč 1 e 'll y S pol e Č 11 o 's t i. 

Je-li. t~ll, :kdo v ,domě svém nebo ve svém pří
,b~t~u t~Jnym spole'čnmitem ke SChÚ7.,l,á'lll 'příležitost 
dava, zaroveň sal11 ,členem společnosti, 'po'trestán 
·bu cr t II 'll Ý Ul fV ě z e n í mo cl j e cl n oh o až do 
: ř í ~ ě s ~ c Ů, a ' kdyby se to opakovalo, . a ž d o 
s e 's t 1 Ul e'S i 'c ú; mimo to propadne nájem'né ač 
bylo-li jaké umluveno. ' 

§ 292. 

T r e s t pro ú ř e cln í k a, j e 'll Ž o P o mill e 
u · č i 11 i t i o zná m e n í. 

Úředník, který dověděv se o tajné společnosti 
neb? ~'C'?úzkách jejích, 'po~le úřední .povitnl1osti své 
ozna'~ltl to ~pomine, potrestán bude t u II Ý m v ě
z e 'll 1 m ,o d Jed ln o h o a ž d -o tří m ě 's í c ů a 
kdyby se to opakov1alo, a ž d o ,š e s t i m ě s í c ů'. 

.J estliže ale známé jemu schůzky tajné společ
nostl 'po ,delší 'čas trvaly, :a vzejde-li z toho ,nebezpe

'čenství pořá;clku veřejnému uložen buď mu 'Podle 
toho, jak dlouho to trrvalo, Id p'odle povahy okoLností 
tres t tuh é h o 'V ě z e 11 í o cl š e s t i II ě s í c ů a ž 
doj e d n ,o h ·o ro k u. 

§ 293. 

Kdy ,se t ' oh'Opřečinu dopustí cizinci. 

Též cizozemci dopustí 'se .přečinu tohoto, když 
sdružujíce se v těchto zemích 
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a) nějiakou taj'nou sp,olečnost založiti se- snaží; 
b) když ,členy pro nějak,ou tajnou spole,čnost 

tuzem'skou neho 'z:ahralni,ční získávají; . 
c) když ,sami s'chihky 'tajných společ:no,stí u 'sebe 

konají, nebo 
d) když ,ke schihkám takovým dům 'svůj nebo 

SVll j 'příbyte'k propů}čí ne,bo prO'najmou; 
e) když psaními nebo jinými pro!Stř~dky ku 

spojení tuzemských ta}ných spole,čností la ,členův 
jejich 'se zlahraničnÍ'mi přispí!vají. 

§ 294. 

Trest. 

Cizo,zemec tresce se ve všech prřipaidech v § 293. 
uvedených v ě z e ním o cl jed '11 oh C? a 'Ž Ido š e s ti 
ID ě ,s í C-ll, a Jsou-li tu okolnosti přitěžující, t u tll Ý m 

'vězení'In od šestiměsícůažd 'o jednoho 
r o k u. Po odbyté době trestu budiž cizozemec takový 
z veškerých zemí [korunních] v'yho1Štěn. 

§ 295. ' 

T r e stá ln í c i z o z e ID 'c ll, J 1 Z oz c i z i II Y 
taj n o ,u s 'P o 1 e ;č no 'S t z r· i z ují 'll e b 00 

členy k ní získávají. 

,I když cizozemec z cizozemska tajnott společnost 
v těchto zemích Zřizuje, nebo -č~en.y pro ' tajnO'u spo
lečnost získává, pokutován býti má, když bude po
stižen, trestem: v § 294. ustanoVI81l1.ým. 

§ 29,6. 

P ,o v i 11 no 's t pře d s ta v e 11 Ý c h , Ú 'ř e d 'n í k II 
atd. s:t-r a n to ho, c o s p O' 1 e č n O' s t i ll. á 1 e ž í. 

K:dyž pl"ijde ,taj'ná společnost na jevo, }sO'u před
- ,:;t~lY8ni :1 úřec1.níci její- -po'vl',nni , 'oznámiti [l vyda,ti 

I 

I 
i 

1'restllÍ zákon, § 297- 298 , . 201 

vrcl::l~sti veškeré , listiny a dopisy - sp,olečno.sti 
'patncl. Kdož by koli něcO' co spole,čnosti náleží za 
sebou, ul;držel nebo 'si 'přisvojil, potrestán b~H~.iž 
~ II hy m v ě z ~:n ,í m o d jed noh o t Ý dne' dO' 
J e ~d. no, h? .J? ,e !s I c e. Pokladnice a. nářadí společ
no~tl 'nalezeJlcl propadnou. 

§ 297. 

V Y b í ~ e II í az í s k á v á 'n í k e s po I k ll , j e IlTI u Ž 

odepre~oO povoleni nebo který byl 
r o z p u stě n, 'ap o k r la 'č o v á n i v p II oS o b-

111 o s t i t :a tko v é :ll o :S 'P o 1 k u. 

_, Vyb.izi-li~:nebo 'Získává-li někdo k nějakému 
tlpoll~u, . Je'~.l.lZ 'nebylo do'voleno, aby se zřídil,anebo 
kt~r~ 'SIce JIŽ byl 'Zřízen , od úřadu byl však roz
,l:nst€'l: , v n~bo p_ol~rač~lje-li 'Sl?olek něj~ký úřadem 
~oz;pnEtv8I~X ve ",ve 'j1u&Ohnostl, potrestatJ10 budiž t.o 
Jako precll1 věze'ním ode tři 'až do ,šest i 
111 ě :3 í 'C ll, kdyby ,se pak tOOI).akoVlalo tll hy' m 'v ě-
'v ' z e 111 ID rO'vnež tak dl O' uhým, ač nenáleží-li ten čin 

po ~l přísnější ustanoveni §§ 286, 288. _ 

§ 298. 

Ú 'č a s ten s t v i ves p ,o I k 11 t a k o v é 111. 

~ ~ akožto l~ča'stník s'l)'olku takového trestn:)Tm jest 
k~zdy, k:~o , 9-'c ne~ylo povolenozřiditi spolek, nebo 
ac b}lO' ur~dem na,nzeno, rO'zpustiti ,ho" příspěvky své 
k neml~ d~le pkttl 'nebo jinak proň dále 'pllsobí, 
schůzka~ Je~l,opřítomen bývá, nebo k nim dllffi sVllj 
nebo sVŮ'J pnbytek propůjčí nebo pronajme. 

Účastens.tvi toto budiž potrestáno . jlako pře
'stupek 1)0 k II t o II p e ln ě žit o u .() d jed n 'o h o 
~ ta d O' 'š e ~ t i set ko run 'nebo v ě z e'll i ID o d 
.1 . e dn o 11 o a ž cl o tří ID ě s í c ů. 
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§ 299. 

Ú ID Y l::) ,1 u é, z a, taj e II í čl e II ft d o 'vol e n é 
,s pol e č n o sti. 

,Předsta,ve'llí dovolené 'společnosti, kteří poptá:
vající :se vrchnosti tč leny úmysltně zamlčí, dopustí se 
pře"stu-pkua potre"stáni b)Tti mají p ,o k u t 'o u pen ě
žit o u o d j ed n o ho s t 'a 'a ž d o š e s t i set 
k o run. 

e) § 113. ústavní listJl1tY: 1. Svobod,aJ tisku] j,ak.ož i lJl:ávo 
klidně a beze zbraně se shromažď,ovati a tvořitI spolky JSou 
zabezpeČoeny. Jest proto v zásadě nedovoleno, podrobovati 
tisk předběžné censuře. Výkon práva spolčova.cího a shro
mažďov~~cího upravují zákony. 2. Spolek l?ŮŽe býti rozp~š~ěl~ 
jen, když jeho činností byl porušen trestn:~' z~ko~} neb~ ver~Jvn:r 
pokoj 'a řád. 3. Zákonem mohou se zavestl omeZel11 zvlaste 
pro ,shromáž,dění na. mÍstecu sloužících veřejné. c~opravě, pr,<? 
zakládání _ spolků výdělečných a pro úča,st Clzmc.ů: v. p~h- ' 
tických spolcích. Tímto zpúsobem múže se sta-novItl, JakY,m 
oniezením podléhají zásady předcház,ejících odstavců za v.al
ky nebo tlj;lhdy, vypuknou-li uvnitř státu událost!, ohrožuJící 
zvýšenou měrou republikánskou státní formu, ustavu nebo 
veřejný klid a poř:;ídek. , ' , ' v 

§ 114. ústavní listiny: J. Práy;o , spolčovaCl k ?~hl"~.ne 
a podpoře pracovních (zamestnaneckych) a hospoda-rskych 
poměrú se zaručuje. 2. Všeliké činy je~lotlivců ,n~bo sdru
ženi jež 'se jeví rušeIllÍl11 toho,to prava" J1sou za,ka,zany. , n Viz zákon z 15. list?pa-du 1~67,). z,., č . 134, ~ ~rávu 
spolkovém, příl. 13.; § 8. zak. o lllilmoraooych opa,tremch z 
14. dubna 1920 sb. z. a n. Č. 300, příl. lOb. Zák. ze 7. dubna 
1870, ř. z. Č. 43, o právu ko,al,ičnim, příl. 15, a zák.. z 12. 
srpma 1921, sb. z'. a, n. Č. 309. proti útisku a na ochranu 
svobocly ve shromáždění, příl. 16. 

§ 300. 

c) Zlehčování nařízení úře'dních a pobuřování 
p r 'o t i ú ř la d tl ID 's tát ním n e b o o b e c ním, 

proti jednotlivým olrgánům rvlády, 
, 'P 1'0 t i s věd k ft ID n e b o z 'll a 1 c ů m. 

Kdo veřejně nebo před více Udmi, nebo v dílech 
ti )kov~-ch , Tozšiřov~n~Tch vyobrazeních nebo' spisech 
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haměnín1; ']JOSlll lVaUlm, nepravdivým ' -udáváním 'll,ebo ', 
převTacováním příběhů skutečných hledí :nařízení ne
bo rozhodnutí úřední z~ehčiti" nebo zp1ůsobem, takO-ti 
vým jiné k nenávisti k úřadtlm státním nebo obemúm 
nebo k jednotlivým, orgánftlll,ylády",co s.e- , t.ý,če" ve,dení 
úřadu , jejich, nebo k ,svědkovi 'nebo 'zlialci některému; 
c-ose tý'če výpovědi jejich před sÓúdem;Mleoó 
k opovrhování 'úřady a 0.3,obami těmito, nebo k ve
dení bezdůvodných stížností 'na ně 'popuditi, dopustí 
se ' přečinu po-l;ntř,o,vání, ač není-li " čin j~ho činem 
tres~ným , na nějž uložen jest 'trest těžší, a potrestán 
b~Ttrn1a vězehím od jednoI1 :0: až do še 's 'ti 
mě s í c ů. ' ' 

! " Byl-li "však za tou pÍ'Ítčinou, aby se jiní ku 'stíž
nosiém ,takov~r;m přidali, sbílral pod'pisy neb9: lJří.,, ' 
SlYěvky ''- Pé1l'ěžité ; 11ebobyl.:li k Inim vybízél, p,ak se ' 
ma; 'tTest ' ZD s t 'ř i ti; 

, , Také mftže 's'pi'Sovatel "takovéto stížnosti z ,toho ' 
mrsta"nebo z celé země, a ' je-li CÍ'z,ozemcem,i z veške-
rých zemí; vyhoštěn býti. " c,' 

. (1) Vl~ §65. a), 'zvláště ' ! , 'pak § 9.05: , , , ' , 
(2) O rozšíření oohral11y' t'Ůooto § na, zákonodárné sbory 

a na R-rmádu viz čL III. a IV. zák. 'ze 17. prosince 1862, 
ř. z. Z 1'. 1863, Č. 8, příl. 6. , 

(3) O pouhém demonstrativním jec1luání viz pozn. 3. 
§ ,65. "" 

, ,:Iť~ ';-L V příčině ' pojm~' »ve- I 59 tl'. z., R. 2.; v příČině po~ 
řej~ě,«:, ,' »před více lic1mi«, jmu »úřadů« viz § 76 tf." Z" 

»ro.zšiťovaných SpiSll« viz § R. 1. 

§ 301. 

J a k "S"e> t r es C'e '13 ř es tup e k vy b í'z e in í ke 
'S tíž n o s t"e m ,b e z d ů ,r o d II Ý m. 

o 'Kdo, z ' jakéhokoliv úmy,slu, obzvláště však ze 
zištllostl, strany k vedení ' stížností svévolných; ,bez
ChlVbd41),:ch ; 'v zákonném pořadí i'l1staneí již oclby,-: 
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tých, vybízí va , 'svádí, an~bo. v té. příČ~1ě nějakého 
vydírání penez se ,dopustl, VInen J'8st pres,tupkem, a 
pótrestán 'buď v ě z e ním a ž cl oje dno h o 
ffi .ě s í c ·e. 

O (soudním) disciplinárním trestání tak zv. vit~kléř~tví 
viz min. nař. z 8. č.ervn:t 1857, ř. z. Č. 114, :t z 24. hstopa,dn 
1860, ř. z. Č. 294. 

§ 302. 

d). Popuzovántí k nevraživostem 
pro t i n á l' o d u o s t e m,s p o I e 'č n o ,s tem 

11 á b o ž' e n s kým, k o r por a c í ID atd. 

Kdo jiné k nevraživostem 'proti rozličným ná-
1'Odno3t8m (kmenům ná1fodním), společnostem nábo- , 
ženským. 'llebo jiným, proti jed!llotlivýul třídám nebo 
stavům společnosti obča:nské něbo proti korpoTacím 
záJt.onně uznaným, nebo vúbec 'obyva.tele státu k l~e
přátelskému ·strani'ctví 'proti 'só-bě vybízí, podněcuje 
nebo svésti hledí, dopustí se pře·činu, ač Inení-li čin 
ten 'činem ,trestný\m, na nějž .uložen jest trest těMí, 
á potrestán má býti t u·'li ý ID v ě 'z e :ll Í roo d e tří 
a ž cl o š e s t i m ě s í Cll. 

Viz § 305. a 496. ' 

R. 1. K pojmu »třídy« viz 
v. sb. ·1989/96 (i příslušníci 
téhož politického směru); k 
pojmu »třídy nebo stavy«, v. ' 
so. 4065/13. 

2. »Nevra.živDstmi« rozumě
ti sluší i nepřátelské smýšle
ní s náchylností, je uplatniti 
(v. sb. 2500/0); i hospodářský 
boykot (v. sb. 1988-1989/96). 

,§ 303. 

e) Urážka' církve nebo společnosti náboženské 
zákonně uznané. 

Kdo veřejně nebo před více " lidmi, nebo 
v dílech ' ti'skov)Tch, rozšiřovamých vyobrazeních 'nebo 
i=;piBe ~:h 'po:;mívá. se učení , -obyčejt"tm ne'.:o zřízením 
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církve nějaké 'nebo sp.oleč'l1osti náboženské, státem 
zákonně Uizna'né, nebo je zlehčiti hledí, anebo kdo 
nějakého jejich služehníklft náboženského při V)T- - ' 
konu obřad-tl bohoslužebných urazí, nebo se v čas 
veřejného provoz,ování náboženství tou měrou ne
slušně chová, že 'Z toho jiným. vzejíti může pohoršení, 
dopouští se přečinu, ač ill0nÍ-li ,čin ten zločinem 
rušení 'náboženství (§ 1:22), a potrestán býti má 
tuhým vězením o 'd jednoho do šesti 
ID ě 's í 'C ů. 

,stejně bucT 1)1'0 pi'ečin , poktid tu není tě'žšího . 
tre3tnéhb ,činu, 'potrestán duchoVlní kteréhokoliv 
vyznání nebo jitná 'osoba v 'podobné funkci činná, 
ktera při úk,onu náb,oženskéll1, zejméIJ1'a při vykoná
vání úřadu kwzatelské'ho, ljři náboženském vyučo
vání nebo, cvičení, při procesí, 'pouti'l1ebo 'podobných 
shromážděních,p'ro~110uvá o věcech státního nebo 
politického života, ,kritisuje platiné nebo navrhoVlané 
'zákony 'nebo nařízení vládtní, doporu,čuje určité 
p.olitické organis'ace nebo strany, lJroti určitým poli
tickým organisacím nebo stranám brojí, ti,sik určitého 
politi'ckého Isměru dopoiJ.'učuje nebo 'odmítá~ do V'O-

, lebního zápasu, ať ve prospěch ať ke škodě někte
l':)Tch kandidátll nebo stl'an zasahuje, 

(1) Nynější znění podle zákona z. 20. února 1919, sb. z. 
a n. Č. 111. , 

(2) O _uznáJ1í Dáhožen~kého společenství viz § 1. zák. z 
20. května 1874, ř. z,. č. 68. 

(3) O uznání církve česko'slovenské viz vyhlášku min. 
školství a Národl1j Dsvěty z 15. zář.í 1920, sb. z. a n. Č . 542. 

(4) Viz § 305, zvl. i pozn. 1. 

R. 1. (případ' 1) Viz § 59 čin jeho jest způsobilým, by 
tl', z., R. 2., pak § 12~ h. z., HY. vydal určitý předmět po-

2" V »posmívání se « spa- směchu (v. sb. 4469/17; viz 
třovati jest v podstatě jBn a.le též v. sb. 3084/5). 
prostředek zlehoovánÍ; oboje , 3. (případ II.) Ochrana, ná-
přBdpokládá zlý úmysl, jejž bDžBnského' služebník:t l1ení 
nelze ,ztotožňova,ti s pouhým ěa.sově omezena na dobu vý-
pltchate10vým věrlomím , že konu dotyčného hohoslnzBh-
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néhoobřadu samého" nýbrž 
pojímá v sobě i dobu bezp~o
střední přípravy k němu, Ja
kož i odkládlánf rituelních od
znaků po jeho zakončení (v. 
sb. 1512/9~; 2000/96). ; , 

4. Netřeba" by urážka do
stupovala stupně urá~ky na 
cti ve smyslUi XII. hlavy dru
hého dílu tl'. zákO!lluhlm (v. 
sb. 1426/91; 1512/92; 3086/5). 

5. (případ III.) Deliktu to
ho může se dopustiti i nábo
ženský služebník sám, který 
náboženské úkony vykonává 
Jv. sb. 1582/92; 3227/6; viz 

nyní odst. 2. § 3.03 tr. z. ve 
znělú zák. z 2G. úl').ora 1919, 
Č. 111 sb. z. 31 'n.}. " 

6. Veřejné :pr,ovoz.ování ná
boženství chráněno jest i 
tehda, když neúč3lstnj se ho 
k výkonu bohoslužebných ob
řadů povolaný služebník ná
boženský(v. s'b. 3489/8). 

7. Před,pokládá se chování 
věd{)mě , neslušné (v, sb. 3994/ 
12). P'ouhé, byť iúmyslllé o
pominutí, vzdáti 'poctu, není 

, ještě samO. 'o: sobě ,' neslušným 
chováním (Y.; ,sb. 409~:f.13; : ji
nak v . . ,sb. 189M95):. ' " :" 

§ "· S04. 

f) Na,pomáhání sektě náboženské státem za 
nedovolenou prohlášené . . 

Taktéž dopustí 'se 'přečinu, a 'V ě 'z Bll 'í m o d 
jed n 'o 'll o až d 'o tří m ě s í c Ů 'potTestán býti má 
Iten, kdo zlapHči11:0u zřízení neho TozšířenÍ ' nějaké 
společnosti (sekty) náboženské, o 'llí'ž se Ispráva 
Istátmí prohlásila, že uznána býti llemúže, shromáž
dění pořádá, 'přednášky Imá 'lleho II veřejnost vy
dává, vyznavače úskává, nebocolkoli 'před 'se rvezme, 
což k cíli tomuto směřuje. 

Viz § 305. 

§ 305. 

g) Veřejné zlehčování 

zrl z e ním a n žel s k é II 0, rod i II n é II o, 
v 1 a s t 'll i c tví, n , e b 'o s :c II valo v á II í č in Ů 

n e z á k o n n 1l c II a 'n e 'ln r a v 1]1 Ý cll. 

Kdo způsobem v § 303. naznačElným zřízení man
želské, rodrnné nebo pojmy právní 'o vlastmictví 'Zleh
J5uje nebo zviklati hledí, nebo k nemTavným nebo 
y ,zft.koncch Iz::tpovězen)'ll1 'Čl'nllffi vybízí , podnřeuje 
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Inebo ,svésti hledí, nebo je vychvaluje nebo -omlouvá, 
dopu'stí se 'přečinu r la'č ne,nÍ-li čin ten činem trestným, 
na něj lž uložen jest trest těžší, a potrestán býti má 
v ě z e n ím o d j e cl :ll o h o a ž cl o IŠ e s t i mě 's í cll. 
~yl-li však některý z přečim1 v §§ 300. a 302-305. 
Jmenovaných vykonán tiskopisy, rozšíři,ti se mtlŽe 
trest podle nebezpečnosti a obmýšleného většího 
r'o.zšíření na tuh é v ě z e ,n í :a Ž d 'o j e c1n 'o oll o 
ľ o k u, 'a vi'llníci vyhoštěni býti mohou v 'případu 
tom z místa toho, nebo. jsou-li cizozemci, i [ze, všech 
korunních zemí císařství] z cel é Čes k o s love n
S k é r e p u b I i k y. 

(1) O svobodě uče,ní a, svě<1omí a, o' svobodlě- pro>jevu mí
nění stanoví §, 117. ústavní lis,tiny: 1. Ka,ždy může v mezích 
zákona p,rojevovati mínění slov-em, písmem, tiskem, obrazem 
a pod. 2. Totéž platí o' právnických osobách v mezích jejich 
působnosti. 3'. Výkon tohoto práva nesmí nikomu býti na 
újmu v jeho pracovním nebo zaměstnaneckém poměru. 

~ , 118. ústavní listiny: Vědle-cké baJClání a hlásání jeho 
důsledků, jakož i uměni jest svobodné, pokucl' neporušuje 
trestního zákona. 

§ 121. ílstavní listiny: Svoboda svěd:omí a, vyznáni 'jest 
zaľuC>,ena. 

§ 126. ústavní listiny: ManželstvÍ, rodina a ma-te,řstvÍ 
jsou pod zvláštní ochranou zákonů. 

(2) Viz § 9. a, 59. c); s,roVllBj i § 8. zák Ol třaska,vinách 
ze 27. května 1885, ř. z. Č. 134) příl. 25. 

R. 1. V příčině- pojmu »ve
řejně«, »před víoo lidmi«, »ro,z'
šiřovaných - spisi'l« viz § 59 
tl'. z., R. 2. 

2. (P ř í P a, cr 1.) § 305 tL 
z. postihuje případy, v nichž 
pachatel veřejně rozšiřuje ná
hledy, které jsou zpi'ls{)bilé, 
zviklati přesvěd~ení o práv
n,ím trvání institucí tamtéž 
označených (manželství, ro
diny, s{)ukromého' vlastnictví) 
' (úř. sb._157/21). 

3. cP ř í pad II.) V příčině 
poměru k § 9 tl'. z. viz tam-

též, R. 1. § 305 tr. z. po
stihuje trestem všeobecn.é vy
bízel1iÍ k trestným činům in
c1ivirluelně neurčitým neb jich 
vychva,lování, bez oMedu na 
to, byly-li skutečně spáchá
ny, čili nic (úř. sb. 166/21; 
čs'. sh. 49'1/21; svádění čtená
řů k vyhánění plodu ze ži
v.ota oznámením v novinách: 
v. sb. 4274/15); vše'obecné, 
theoretic.ké, abstraktní pobí
zení k nemravnému neb trest
nému jerlnání (čs. sb. 173/20; 
v. sb. 3903/11). 
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, 4. Vycl1valování či~1ů ne
mravn.ých a nezákol1l1ych ?:e
vyžaduje, aby se stalo, ~vlast
ní fOI1nou slavn.ostl1l. Po 
stránce subjektivní stačí vě
domí pachatelovo, že svým 
činem - způsobem !p110 jiné 
se znatelným (veřejně před vÍ'
ce lidmi) - schvaluje neb 

omlouvá činy nemravné nebo 
zák,onem zapovězené (úř. sb. 
166/21; čs. sb. 571/21; v. sb. 
4229/15). 

5. V příčině trestnosti vý
zvy ke školní stávce podle 
§ 305 tl'. z. viz úř. sb. 175, 
176/22. 

§ 306. 

h) Poškození 
p oh ř e 'b i 'š ť, -o tví r á 'n í hro b ii, ode j m II t í 
m r t vol, z II é n a k 1 á dán í s n'Í m i a od 'C i z e II í 

II ě č e h o z věc í t ě c h t o. 

Kdo pohřebiště, pro mrtv'oly lidské ustanovená, 
'Ze zlomyslnosti nebo svévole poškodí, bez 'povolení 
hroby ·otevře, 'odtud nebo .z jiných mh;t, kde se 
mrtvoly lidské chovají, mrtvoly nebo jed'noUivé , 
čá,sti jich ,o srvé ;moci odejme, nebo s mrtvolami lid
skými 'Zlle nakládá, dopustí 'se 'přečinu a potrestán 
býti má t u li Ý m v ě z e 'll í m '0 d jed n o ho a ž d o 
Š e s ti m ě s í c lL Odcizí-li v~\ak někdo v úmyslu 
zištném něc·o na pohřebištích, z hrob-ll , nebo na 
mrtvých tělech, potrestán , za ,to bud' jak·o 'Z,a k,rác1ež 
(§§ 172. a 460.). 

(1) Viz § 85. a 468. 
e) Zákon o pohřbívání ohněm ze 7. prosince' 192,1, sb. 

z. a n. Č. 464: 
, , § 19. Kdo po.pei mrtvoly zneuctí, bude potrestán pro 
přečin vězením od jednoho 1ýd~ne do 6 měsíců a peněžitým 
trestem od padesáti korun do jednoho tisíce~ Imrun, na jehož 
místě v příp'adě nedobytnostl nastupuje trest vězení do ' 
3 měsíců. 

§ 20. Kdo po·pel mrtvoly od.ejme z drženi oprávněného 
bez jeho svolení nebo bez úřednlího povolení (§ 14. odst. 4.), 
nebo kdo úřední závěnt popelnice zúmyslně poruší, bude 
trestán p,ro zločin žalářem od jednoho do pěti let. Vedle 
toho' mltže býti uložen trest na peně'zích od 500 do' 10.000 K, 
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na jehož ' místě v případu nedobytnosti nastupuje trest ža
láře, ne'přesahující dobu jednoho roku. . 

R. 1. Zlomyslné poškozelú 
květin na hrobě jest přeči
nem dle § 306 tl'. Z., nikoli 
přestupkem dle § 468 tl'. z. 
Polumťlwu nemusí býti pro
jev neú,cty vůči zemřelému 
(úř. sb. 62, čs'. sb. 202/20; viz 
též v. sb. 3552/9). 

2. »Zlomyslnosti nebo své
vole« vyž3Jduje zákon jen v 
případě 1. § 306 tl'. z. (v. sb. 
71/75). 

3. Zlým nakládáním s lid
skými 111ltvola-lUi l'ozuměti 

je'st všeliké jednání, jež by 
bylo, zlým nakládáním i teh
da, kdyby vykonáno bylo na 
člověku živém. Po stránce 
subjektivní stačí, nehledě k 
pOhli útce, úmysl a vědomí 
zlého l1akládání s lidskou 
mrtvolou (v. sb. 3478/8). 

4. K o n k u r e n c e jedno
činná se zločinem veř. ná
silí dle ' § 85 a) tr. z., překro
čila-li škoda výši 200 K (v. ' 
sb. 1951/96). 

§ 307. 

i) Nadržování v příčině přečinu nebo přestupku. 

Kdo zpl1sohem v §§ 214. a 217. dotčeným dopustí 
se !nadržování v phčině nějakého přečinu nebo 'pře
stupku, vinen jest přestupkem a potre,stán býti má 
v pHpaduonom v ě 'z e 11 í m od o s !ffi i cl n II až d o 
tří ID ě s í c ll, v případě tomto 'a ž cl o j e ,d 'n o 11 o 
mě ·s íc e. 

R. 1. Viz po ZlU. R. k §§ 214 a 217 tl'. z. 

§ 308. 

k) Rozšiřováni nepravdivých nebo. znepokojujících 
pověstí nebo. předpo.vídání. 

Kdo prostředkem veřejného ohllaš'ování (při
bi,tím na zdi, veřejnými řečmi nebo přednwškami a 
p'od.) roztrušuje nebo dále rozšiřuje pověst neprav
divou, co do veřejlllé bezpe,č,nosti z'nepokojující, ne", 
maj,edůvodú dostatečných , 'aby ji měl za pravdiv'ou, 
anebo kdo roztrušuje neb dá1e rozšiřuje nějaké, 

14 
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takto uzpúsobené domnělé - předpovídál'ií, vínen jest 
přestupkem 'a 'potrestán býti má 1; u II Ý m v ě oz e
II í m o cl o '5 m i d 'll Ů a 'Ž <Cl 'o tří m ě s í- c ú. 

Viz § , 310., odst. 2. 

-R. 1. Skutkova, podstata 
dle §§ 308-310 tl'. z. před
pokládá způsob rozšiřování, 
sloužící tomu, aby dotyčné 
pověsti rychle, pronikly clo 
neurčitých, širších kruhů o~ 
byvwtelstva (v. sb. 2075/97); 
je-li tu tato, kvailifikovaná 
veřejoost, sluší posuzovati 

dle okolnosti konkretního 
případu (v. sb. 4283 II/15). 

2. Jelikož p,řed:povidání ne
se s,e' pojmo,vě k domnělým 
skutečnostem spad'ajícím do 
budollcno-sti, zkoumati jest 
toliko jeho způsobilo'st, aby 
znepokojovalo, veřejnou bez
pečnost (v. sb. 4283 1(15). 

§ 309. 

1) Protizákonné_ ohlašování. 

I{'do způsobem v předešlém 'p/ar.agrafu dot'čeným 
II veřejnost uvá;dí hla'so'Vání :soudců neho zprávy 
z jednámí soudů nebo jill}Tch úřadů veřejných, pokud 
zákony jest zakázáno, věci .takové ozn:amovati, 
anebo kdo nějaké 'Ohlášení, o ilěmž věděl, -nebo 
'z 'příč~n dostatečných měl 'Za pravděpodobné, že 
jest zcella nebo z části 'nepravé, roztrušuje f.alešně va 
v~nos veřejného úřadu, nebo je za takový dále TOZ

šiřuje, vinen jest přestupkem, 'ač 'llení-li to čin 
trestný, na nejž j/est těžší trest uložen, a potrestán 
býti má v ě z e ním o d j e cl II o h o a ž dl o tří 
mě si c ů; 

(1) Viz § 310., odst. 2. 
(2) Viz čl. VII. až IX. zák. z 15. prosince 1862, ř. z. z 

r. 1863, č. 8, příl. 6. 

(3) Zákon, daný dne 5. července 1912, ř. z.. č. 130, 0 .- v o
j e ns k é m t r e s t n í ID S ,o II di n i ID řád ě pro [s pol e č
no tlJ br a n II {) U moc. 

§ 263. Při vyloučenf veřejnosti pro ohroženi bezpečnosti 
~tátu nebo vojen.ských služehllích zájmů může l1S11flRením v~,-
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lečného soudu přítomným os-obá.m býti uloženo, aby chovaly 
v t.ajnosti skutečnosti, o' nichž skrze přelíčení se dozvÍ. Toto 
\,l~nesení bucT v protokole o přelíčení uv.edeno). 
, Kdo tuto povinnost zachování tajnosti neoprávněnýn~ 
sdělením poruši, bude\ -i)oclléhá-li vodenské [nebo, zeměbranné j 
trestní soudní pra vom:oci, svým příslušným souLlem potre
stán pro'stým nebo tuhým vězením od jednoho, týdne až do 
tří měsícú, za okolností zvláště přitě'žujících až do šesti 
měsícll. -

Osob-y civilIú trestní soudní pravomoci podrobené, které 
se tohoto trestného :činu dopustí, budou pro. př-estupek pří
slušným civilním trestním 'soudem pot,restány prostým vě- ' 
zením .od jednoho týdne až do, Hí měsíců,s čímž může býti 
spojena peněžitá pokuta a'ž do 1'000 K. . . 

- § 2:64. Kdo zcela nebo částečně uveřejni trestní oznámení, 
spis ob-žalo,vad, nebo, jiný úřední spis vodenského trestního 
řízení; -nemaje úředního povolení, dříve, než tyto spi,sy ve 
veřejném přelíče-ní budou předčítány, rovněž kdo bez úřed
ního povolení uveřejní z některého, vojenského trestního ří
zení, při němž veřejnost přelíčení byla vyloučena, někter~r 
předmět přelíč'ení, jehož vyloučení veřejnosti se týče, bude 
pro tento trestný ěin potrestán podle' ustanovení § 263., o,c1-
stavce 2, a 3, 

§ 310. 

m) Sbírky nebo subskripce 

k t o III II k o 'll C i, 'a bys e 'll á s led k y 'Z ák o 11-

'll é- 'č in ú t r e s t n :/ 'c h 'Z mař i I y. 

Kdo způsob'em v § 308. dotčený'm zavádí nebo 
u veřejlnost uvádí sbí,rky neho subs'kripce k tomu 
konci, 'aby 'se uhr,adila nebo nahr,adila [kauce pro-
padlá], nějaká pokuta lJeněžitá 'nebo náprava škody 
'pro .trestné činy, dO'pustí se přestwpku 'a po:tl'están 
hýti má , v ě z e II í m o cl 'č trn á cti <cl 'll tl a ž d 'o 
tří m ěs í c tl. 

_ ' Byl-li ale čin některý v §§ 3Q8. až 310. uVeden}T 
vykonán něj 'akým tisk'opi'Sem, potrestati 'Se má 

' jaJ{ožtopřečin -t II h )T m v ě z e'll í m od jed II o li ,o 
a Z -do Š (3 't i m č B i c fl, 

14'!' 
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H I a, v ,a š e stá. 

o přestupcích proti' veřejným zřízenfm 
a opatřením,. jež náležejí ke sP6:l.ečné 

bez.pečfl1 ostL 

§ 3l1. 

Přestupek sváděni úfednika: ke zne1tžití: moci úfední. 
Tfest. 

Kdo úřéc1níka něj-akJ'Tm darem ke stra!nictví 
neuo k porušení 'povinnosti jeho úřední 'svésti hJedí, 
dopustí se přestupku; a,č 1!lel1Í-li to zločinem v § 105. 
jmenolVall)Tlll uebo< 'něj,akj'TlR ji'n.ýrn přestoupenil1i1' 
zákona, na kteréž uložen jest tIrest těžší,. a potl'e1stán 
b)íti má v ě z e -n í Tll o ď j e cl 'll o h'o a ž cl ·o š e s t i 
měsícll. 

R. 1. Viz § 101 tl'. Z., R. 
1., 2., pak § 105 tl'. z., R. 1. 
a.ž 6. 

2. Tre'stem ohrožuje § 311 
tl'. z. tak zv. »aktivní poc1-

plácení« jen tehda, nejc1e·li 
o veřejnou službu, vedle 
první vět T § 104 tl'. Zi. kvali
fikovanou (v. sb. 4088/13). 

§ 312. 

Urážky vei~ejných úředníků, sluhů, stráží, zřízenců 
železničních atd. 

Urazí-li kdo slovem neĎo, sk.utkem ,0 ·S ob ll. 'ně
jakou v § 68. jme.EliQvanou, když vykonává něj~h;ý 
příka,z vrcll'l1 o::,tenský nebo k 'oná ;úřad '3vůj nebo 
službu :svou, p'otres.tán budiž za 'přestupek, ač není-li 
to čin trestný, na který uložen jest trest těžší. 

(1) Viz §§ 68., 81., 279., 280., 284.; též § 7. zák. o pod
m.ořských kabelech z 30. března 1888, ř .. z. ,č. 41,. p.řH. 21. 

(1) O discipHnál1lim trestání ne·slušného nebo urážlivého 
chování před ~o,ud.em viz §§. 108., '2Q2. až 238. trest. , ř., §§ 
86., 199. a n[lIsl. CIV. s. ř. a, § 85. zák.. o oJ.·ganis,aci soudni. 
O ne~l11šném r hováni proti politickému nebo rolic.~ ,lnhnu 
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úreclnfku, strá.ži nebo sluhovi, pr-oti obecnímu přec1stavell~mu 
a o urážlivém způsobu psa,nÍ v písemných podáních VIZ § 
12. cís. na-ř. z 20. dubna 1854, ř. 'L. č. 96, příl. 51. 

R. 1. Nen.í tf.eba, by uráž
lG), dosáhla takového, stupně, 
jaký 'před:pokládá přestupek 
urážky na cti dle §§ 487 a 
násl. tl' . . z.; stačí výroky, 
zlehčující úřední autoritu na
padené osoby a vědomí pa
chatelovo, že se jím úřední 
anto,rita zlehčuje, nestačilo 
by n<l.Jproti tomu pouhé ne
zc1vo~ilé nebo nelslušné chová
ni (úř. sb. 58/20; 106/20; čs. 
sb. 246/20; 432/21; viz též čs. 
sb. 496121). 

2. S hlediska § 312 tl'. 'l. 

nelze ro,zlišovati, zd-a urážka 
nese se k služebnímu výkonu 
vrchno,stenské osoby neb k 
soukromému životu jejímu; 
rozhodným jest toliko" pro
neséna-li byla vůči této oS.Q
bě u výkonu její služhy (v. 

sb. 3829/11), a to přímo, od 
osoby k o'sobě (v. sb. 4159/ 
1~. . 

3. Urážka »skutkem« rhl'ed
pokládá čiru1!ost čelící proti 
tělu uraže'ného; pouhé sym
bolické urážlivé jednání (v. 
sb. 1105/87) nebo hrození p.ě
stí (v. sb. 3786/11) spadá do 
oboru urážky slovem. 

4. T'restllO'sti dle § 312 tl'. 
z. není na .závadu, že i urá
žející náleží k osobám .2. od
stavce § ·68 tl'. z. u výkonu 
svého úřadu neb své služby 
(v. sb. 2115/97; 4002/12; viz 
vsak též v. sb. 3400/1). 

5. Ochrany § 312 tl'. z. po
žívá veřejný orgán i na ce
stě k místu a z mista úřed
ního výkonu (čs. sb. 435/21). 

§ :313. 

Trest. 

Urážky sloVlní po'trestati se 'mají v ě 'z e 11 í m 
od t ř - í cl 11 II a ž cl oje dn O.Jl 'o m ě s í c e; urážky 
skutkem ale v ě z e n í 111 o cl j e cl noh o a ž d o 
š e 's t i m ě s í c ú. 

Byla-li však urážka spojena s něj 'akýrni ná~ 
sleclky, a překazi,lo-li se jí skllte1čně vykoná'nípří
kazu vrchno'stenského nebo koná'llÍ úřadu nebo 
sh~,žby, ·odsouzen bud' vi'll'ník k t II 11 é m u v ě z e 11 í 
o ,cl .e t .ř í a ž 'Cl 'o š e s t i m ě s í Cll. 

'R. 1. 'Druhý odst . . § 313 tl'. I urážka kr-om překa.želú vý-
7.. .má místo též při urážce konu služby neměla násled-
slovem a -to i tehrla, lnlyž ldl (v. sb. 1583/9.2; ~22.4/6). 
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§314. ' 

O jiném vměšování se ve výkon služeb veřejných. 

'Kdo, nedopustiv se urážky v § 312. dotčelié, 
jiným Z'ptl'sobem 'Se vměšuje, 'a'by něk,teré 'zos'Ob tal1l 
jmenovan:)71ch v konání úř,adu nebo s lužby nebo u vy
k011ává'ní :roz,kazu v rchnostenského 'l)řekážel do~ 

, v , 

pusU ,se 'prestupku, a 'potrestám býti má v ě z e ní 111 

o d j ed n, o hod ne 'a ž doj e d n 'o h o mě 's í ce. 

Viz § 312., 81., 280.; Sl'OVil1ej též § 2'48. zák. o přímých 
daních osobních z 25. října 1896, ř. z. 'č. 220, příl. 40. , 

R. 1. Přestupku §314 tl'. 
z. nemůže dopustiti se ten, 
proti komu dotyčný úřeclní 
7ýkon směřuje (čs'. sb. 87/19; 
v. sb. 3993/12), ač-li nesměřo
',Tal současně též pr'Oti os'Ů
l)(ím třetím ev. sh. 4039/13). 

2. Z.as ahování 'Obhájcovo 
~'v. sb. 3752/10), neb právního 
zástupce (v. sb. 4099/13) v 
~nezích jich zákonného, oboru 
!>ůsobno'sti do úředního jed
náni nespadá samo o sobě 
pod- § 314 tl'. z. 

3. Nevyžaduje se úmyslu, 
<Lby úřední výkon byl z m a
ř e n (§ 81 tl'. z.), nýbrž jen, 

ahy úřední 'Osobě ve výkonďu 
služby bylo IP' řek á žen o;, 
tedy aby výk'On ten vměšo
váním se pachateLovým d'O 
jisté míry byl stížen (Kr II 
114/21; v. sb. 3811/11). 

4. V příčině l',o'zdílu 'Od zlo
činu veřejnéh'O násilí , dle' § 
81 tl'. z. viZ! R. 1. tamtéž; v 
piříčině r'Ozd:ílu ,od přečinu 
shluknutí dle § 279 tl'. z. 
viz § 279 tl". z., R. 2. 

5. K o n k u r e n c e se zlo
čhiem vieřej:ného násilí dle 
§ 81 tl'. z.: viz R. 12. k to
mut'O §. 

§ 315. 

.jak se tresce porušení patentů a nařízení atd . . 

Přestupku dopustí 'se i ' !ten, ,kdo 'patenty, naří
zení, pečeti úř'adtlstátních nebo ,obecních nebo listiny 
od vrchnosti podeps:ané, PQld jakýmkoliv jménem a 
v jakékoli 'zptlsobě za 'příčill'oU veřejného ,ohlášení 
přibité neb vydané, Istl\hne, pry,č vezme, l'oztrhá, 
poskvrní nebo jiným způsobem p'oruší. ISta!ne-li 'Se 
přestupek, tento 'z pouhé lehkomY'slnosti nebo 
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svévole, tresce se v ě z e II i m o d 24 h o cl i 11 a i cl o 
j ed n ,o hot )' cl 'n e. :S hl ecHAi se vf3a;k při vyšetřo
vání, že tll byl lunysl, bmT ,potupiti úřad nebo pře
k'aziti tomu, aby 'sc 'l1.ftřízc,ní něja.ké ohlá3ilo a zacho
valo, pak se to tresce t u II Ý m v ě z e ním o cl j e d
II o h'O a ž clo tří m ě'S í c ú. Podle povahy !přfpadu 
a pachatele miEz'e se tuhé vězení prodloužiti a ž do 
Š e s t i m ě 's í c ú. 

Viz § 65. b), 300., 85., 468. 

R. 1. K pojmu »svév'O'le« viz § 318 tl". Z., R. 1. 

§ 31G. 

Ja~ se tresce otvírání pečeti veřej~ch úřadů. 

Otevře-li někdo o své moei nebo nemaje k tomu 
práva, lpečeti úr~achl veřejný'Cll, pocl nimiž se zavřeny 
ehoVlají písemnosti' noho jiné věci , 'potrestati se to 
má, stalo-li 'se tlak z pouhé 'svévole !llebo z lehko
váž'né zvědavosti, jako'Ho 'přestupek v ě z e'll í m 
ocl jednoho až dO' tří měsíctl. 

Ale stalo-li se tak proto" ahy s'e tím projevila ne
vážnO'st k veřejl1lý!lll nařízcním, 'nebo v tom úmyslu, 
'aby se tím o své moci provedlo domnělé vlastní 
právo nebo nějak}T úmysl nevražiVjT, potrestati se to 
mát II h :)T m v ě 'z o 'n í m o cl j e -cl n o II o a ž d o 
še 'sti měsíci'!. 

Za 'pe,četí úí'a(h1 veřejných pokládají se však 
netoliko pečeti úřadtl státních, nýbrž i pečeti obcí, 
veřejných ústaV-tl učebll:)Tch , far a veřej.ných notáhl. 

§ 317. 

Kterak se tresce úmyslné porušení veřejného 
osvětlení. 

Kdo 'svítil!nu k veřejnému osvětlení 'po'st.avenou 
11myslnč roztluče nebo jiným zpúsobem :poškodí, 'P0-
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trestán bud' za ten přestupek v ě z en í m ode tří 
c1 n II 'a ž doj e cl II Q h 'o !ll1 ě s í ce. 

Viz §§ 85., 468. 

§ 318. 

Svévolné poškození 

m o s t ll, spl a v ů, h ráz í a,td., p a k věc í v § 85. 
1 i t. ,c) .i m e 'll o v a 'n Jr chi s v é vol n é por u _ , 

š e 'Jl í tel e g r ,a f u 's tát ln í h 'o. 

Strhne-li někdo nebo 'pOl'wší-li svévolně něJak)' 
mO .3 t , 'F\plav, nějakou hráz , , Iíějaké ohražení nebo 
zábradlí, 'nebo jakoukoliv jinou stavbu, kterou jsou 
upeVlněny břehy řek 'a potoků, nebo 'Opatřeny srázy 
:při 'silnicích a cestách nebo m'o'stech, potrestáno t'o 
bud' 'Podle velikosti ,svévole, s kterou se to stlalo 
nebo 'poclle v el'Í/k o s ti š'kody, jež 'byla 'Z'pll'sobena, 
jakož.to přestupek v ě z 'e ním od jed no II o až 

'Cl 'o tří m ě s í C ll. 
,stejným trestem Úesce se i poškození všeliké 

věci v § 85. lit. c) jmenované,jaJ~bž i činy v § 89. 
vytčené, vztahující se na státní telegra,f, stati-li se 
toliko ze svévole, lehkomyslnosti ,nebo zavinilé ne
dbalosti. 

Bylo-li krom porušení takového i něoo odcizeno, 
p-otre-stati se to má zvláště . 

Viz pOZl]. k § 89. 

R. 1. Svévolným jest po
škozeni, jež předsevzato, bylo 
bezl ohledu na možné ohro
žení tělesné bezpečnosti neb 

poškození cizího majetku jen 
'pm potěšení, s Diím spojené 
(v. sb. 2366/99). 

§319. 

.Tres~ na poškození postavených výstražných 
znamení. 

Mimo: to jes't přestupkem, kdlyž se. zcela odtrhnou 
neho úmyslně 'poškodí ja'káJkoliv 'zlnamenÍ v)71stražná, 
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která jRo u postavena, aby se uvarovalo neštěstí; a 
lJřestupek ten 'potrestati se má vůbec v ě z e Ul m 
o cl e ,t ř í dnů 'a ž d 'o tří 111 ě sic ů; byla-li vlŠlak 
'p ři tom větší zlomyslnost a 'povstala-:li z to11'O škoda, 
t II 'll Ý m v ě z e ním rovněž tak dlouhJTm. ' 

§ 320. 

Přestupky proti předpisům 

v p ľ 1 Co ] 11 ě o 'P o v í d á 11 í při jíž -cl ě j í c í c h 
c i z i II C Ů a z m ě 'll 'o byv ,a tel s t v a a v 'p ř í
č j n ě j i II 'jr c,h II e p r 'a v d i V )r c'll o ,p o v í dán í 

a udávání. 

V těch ll1Í:stec'h, kde jo3'Oll zvláštní předfpisy, aby 
všiclhni 'oPyv:atelé i ci,zinci Ibyli oznamováni úřadu 

, bezpečnosti, trestati se má nešetření předl?isů tě~hto, 
ač jestliže se v nich nic jiného nenařizuJe, v nasle
c1ujících případech za přestupek: 

T r e s t II a m a j i tel e d 'o mu: 

a) kdy~ majitel domu, administrátor, sekvestor, 
' nebo kdo jinak má 'sp rávu domu, ne'oznámí v přede
'psaný ča:s změny , :které 'ses jeho 1J.1ájeml1í'ky st'aly. 
[Tre3tem -toho jes;t podle rozdílnosti míst la užitku 
z domu 'Cl e set a ž i s t o k o r II n.J 

N a pod 13 r o 11, a jím a, tel e: 

b) když někdo světnice na týden nebo na, měsíc 
dává v podl1ájem uebo chová nocleháře, a ,pokaždé, 
'když 'Se ~nějaká změna 'Stane, ve 24 hodinách podle 
předpisu to neo'Z'llámí. [Trestem toho jest d e.s e.t 
k 'o r u ll, 'ale opakuje-li 'se přes1tupek, má -se z d V'O J
rl á s () bit i trest.] 
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N:t hospodské k přijímání hostí 
' oprávněné: . 

c) 'když hospO'clskj'T, 'kter:)T'ž má práv'o, cizí lidi 
!přijímati, poclle 'předpisu neoznámí těch, kteří u něho 
zll'3tallou pře's noc. Trest na ,to jest týž , kterjT usta
noven jest :pod lit. b). 

N a 11 o '8 1) ·0 cl 'S le é k to Dl u 'll e 'O 'P r á vn ě n é: 

-cl) ['když v .ln~č,mě , která k dává'11í bytu práva 
nemá, někdo 11:1 noc přiJat. Trestem toho jeslt po 
IP l' v é -cl e.s e t ko TU 11, po d,ruhé týž trest a mimo 
DO v ě z e 'll í j e -cl n 9 h 'o t Ý dne, 1)'0 třetí ·zbavení 
ži"Vlnosti kr,čmářské]. 

I nehledj,c na tytozvláštni 'předpi'sy , trestati se 
má 'Za přestupek. : 

N a ty, k d o ž f 1C1l e Š n ě 'S e o 'p o v í d aj í. 

. e) 'když 'nělk'Clo -v lírstku opo-věd'llÍm sobě dá 
fa-lešné jmén 0 , udá fa:lešný 'stav, falešné zaměstnání 
nebo }i'né IJwpra-vdivé 'okolnos ti , anebo ' když -vůbec 
úřad ,policejní nebo jin:)T úřadstábllí neb obecní, 
kromě i)řipadu vyšetřování trestníh'O, o němž platí 

. zvláštní zákon~li ustam-ovení, fulešnj'Tll1 uclá-váním 
svého j.ména,s ~Tého rodiště, svého sta-vu 'neb jiných 
svých poměTú takovJ'Tm z'pl1sobem ošálí, že tím ve
řejný dohled mllže -v lomyl uveden hjTti. Lho'stej11ý1n 
jest při tom, zclaliž tím zavdá ipříči'l1u 'k nepra-vdivo
stem v .pasech, úřady jemu -vydaných, nebo v jirných 
list.i'nách, a,nebo kone'čně, 'Zdali, nehledíc ami llIa 'před
ložené l)[\,sya -listiny, úií3!du veřejnému na dotazy 
stran své osoby něco falešného · udá. 

Trestem jest v ě'Z e n í od e tří Id n II až d o 
jed'll o h o 111 ě s í c e. Shledá-li ·se 'při vyšetřování, 
že pacha.tel měl 'skutečně v úmyslu, uvésti vrchnost 
-v omyl, tresce ,se to t -ll h Ý ID V ě'Z e II í m ,roVlněž tak 
dlOló3rm . Bylo-li by se, co se týče okolností ·neb 
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o,30hy, llĚ'~eho ' obávati, má rp'aCih,atel lP-O -skončeném 
trestn vyhoštěn b)rti z místa, je-li však ciz0'zemcem, 
podle pOV'8.hy okolností i ze -všech zemí [lk'Orlln'llích 
císařst-ví ra'kollslkého] Tep u b 1. i k Y Č e 's k O'S I o
ve us k é. 

R. 1. Omezení »kromě pří
padu trestníh? vy~~třo':,ání« 
nemá platnostI v pnpad'e fa
lešných udání v opovědním 
lístku (v. sb. 4003/12). 

2. Jde-li o t,restl1í vyšetřo
yá,ní soudní - nikoli též dů-

chodkové (úř. sb. 192/22) -
nespadají pocl předpis, § 320 
e) tl'. z. ani falešná udání 
pode.z.řelého vůči o,rgánlllll 
bezpeČllo·stnich úřadů (v. sb. 
3483/8; 3625/9; 4097/13). 

N a 'll a 1) o 'Cl o b o vat e I e 'll e bo f a I š 'o vat e I e 
ye ř e j II j'T chl i :s ti !ll: 

f) když někdo na'podO'huje nebQ fralšuje veřejné 
listiny bez 'Olloho zlého úmyslu, který uveden -v § 197. 
Trestem toho jest v ě z e'll ío d e tří d n II 'a ž fl o 
j e cl II o h o In ě s í c e. 

R. 1. Viz § 199 d) tl'. Z., 
R. 34.-44. 

2. Pouze tenkráte, není-lÍ 
tu úmyslu nebo možnosti, z.p'Ů
sobiti šk'odu, sp,adá sfalšová
ní veřejné listiny ,pod § 320 

f) t~·. z. (úř. sb. 83/20; čs. sb. 
358/21); úmysl oklamati oso
bu třetí předpokládá i § 320 
f) tr. z. (v. sb. 2028/96;. 3336/ 
7). 

Na ty, k d o už í va j í c i z í <ll o P l' úkaz u: 

g) když ně'kdo, aby clállpřišel, užívá ci~ího 
·pa'sll ce s t'ovního' nebo jiného l)růka'zu vrchn0'sten
ského, anebo když ,svúj průkaz k témuž konci ~inké;nU 

'propújčí, ač nečiní-li Ise Ito IP 'l~OtO, ' aby tím 'ZlS any 
by,ly prostřed'ky ku ·spáchání 'nějakého jiného pře
,stupku, 'přečinu nebo zločinu. Trestem llIa to jest 
tuhé vě 'zení 'ode t ·ří dnll až do jednoho 
m ě oS í c e. Je-lise však, co d'o okolností nebo os·oby 
:pachatelovy, něčeho zvláště obávati, má týž po 'pře
stálém tFestlt, je-li· ,tuzemcem, -vyhoštěn bjTti 'z místa, 
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je-li vŠlak ciz'ozemcem, 'Podle okolností ze všech 
'PW1'lťlN'lícih] zeJl1~ ři-šskýc.h. 

PoV'inno·st ohlašovací, o nlž jedná a1. a) až cl) t. §, byla 
upra,vena min. na.ř. z 15. února 1857, ř. z. Č. 33. Přestoupení 
těchto předpisů nově upraveno, mih. na.ř. z 2. dubna 1858, 
ř. Z. Č. 51, je·ž st&ThovÍ pl'O přestupky a1. a) .a.ž cl), joedlllotný trest 
od 5 .do lOO zlatých nebo vězení od jedno.ho ·do 14 dní a do
dává:: »Této výměry trestu jest -se držeti všude, bez ro,z
dílu mist a oclpac1ají tudíž trestní sazby jiným způsobem, 
uTčené.« Dále stanoví v odst. 3.: »Podle této výměry trest1L 
jest též ,trestati . .hostinské a krčmáře, .ktefí :nejsouce k pře
chovávání . 0})rávněl!li, cizince u sebe .11a noc -P'řUímají v mí
stech, 'kde musí býti vedeny knihy cizinců .. « Tím.to min. nař. 
byly tytol přestupky přikázány k potrestání úřachlm poli
tickým, což však bylo zrušeno čl. VIII. uvozovacího r,ák. 
Je t.l'. řádu . 

R. 1. Použití 'cizího prů-I týkání obviněného (čs. sb. 
kazu (§ 320 g) tl'. z.) není211/20~. 
beztrestno ani v případě za-

[§ 321.J 

Zrušen čl. 1. al. cl) zák. ze 17. října 1919, sb. Z. a n. Č. 571, 
jímž se , odstraňují pracovlú a čelední lmížky i tl\e stnost 
bezc1fr:vodneho zrušení .poměru pracovního. 

[§ 322.J 

Zrušen min. nař. z 31. l~větna 1857, ř . Z. , č. 10lJ. 

§ 323. 

Návrat vypov:ězenee nebo vyhoštěnce ze všech 
zemí. '1.frest. 

Když ' llěkdo ', kdo z vešker3'ch zemí [korunních 
císařBtví rakouského] l' e p ubl i k Y IČ e s Jl\: o s 1 D

ven 's k é 'pl:O , zlo·čin IbJ.:! '~YiP'ovězen (§ 25) neho 'pro 
přečin :uebo pí~estupek.od soudutre-stního (§ .249) nebo 
z pJiičrn policejních od · úřadů .bez:pečnooti vyhoštěn , 
pod jako.ukioli:v 'záminkou ·do Jlě.kieré z nich ,se na.
vrátí. dopustí se -tímtonn,vTlltem přestlllpkua po-
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. tl'c:stétn býti má 'p01lej:p,fv v ě'Z e n í ln o,d j e (111) o h. o 
a ž di 0 t ií Í tll ě 's· f c' tl,. a kdyby SB' to· opakoval1.o., 
tuh. Ý m v ě z e 'l1 í mo d. e tří a ž cl o· š e 'S t i 
111 ě s f e. 1:l;. 

Viz zák. ze 27. července 1871, ř. Z. Č. 88, o policejním 
vyhoštění, a pť>strku. 

R. 1. Pod předpis § 323 I ~cela krátkému, přechodnému 
tl'. Z. s·padá jiŽ' i návrat k pobytu (v. sb. 3780/10). 

§ 324. 

Návrat vyhoštěnce ze ze'mě nebo z místa,. Trest. 

Kdo jen z ně:I\.'teré ze'm .. ě 'llebo 'Z ji&tého' ,mÍ'sta 
Dd SOLl'dll trestního (§ 249) nebo z ja1kj'rc;hkoliv 'pří'čin 
úřady státními 'neho obe~IJ.iI:ími 'na vždy nebo na jist3T 

čas vyhoštěn, v onom případ'tl vůbec kdy" v tomto 
'pří'padlI' ale před 'projit~ túČell& Ihlrty se navrátí , . 
dOlpustí se .přestUlpku ~ po'trestáll1 býti má v ě ze ním 
o d· j. e d II o h o a ž d o tří ID ě s: í C ll, při opěto'vném 
přistiženít II h 3' m v ě z e II í m rOivněž tak dlouhým. 

Podle min. na;ř. z 18. srpna 1896, Č. 12268, j.es~ V příP3.51ě 
so uc1nih(j) VYI!>(')",ěci'ěn..Í' nebo' vyholštění návrat. 1 .l~n k pl'e
choclnému 'pobyt.u možný jen na základě mIlosti podle § 
411. tl'. ř. 

R. 1. Trestným dle § 324 I toliko pol'J.~~ (v,. v~?·. ~663/9). 
tl'. Z. není p>ouhý návrat z I 2. P07JdeJsl rOZSlrem obvo-
ohce na zákla-dě čl. III. zák. du, z něhož vyhostění se 
ze dne 5. března 18b2, č. J~i". z. stalo, nemá vlivu na, rozsah 
\'ykáz:1ného k přechodncl11l1 dotyčného nálezn(v.sb.3353/7). 

§ 323. 

Pozlacování nebo · po~tříbřenf niinéí a padělání mincí . 
nebo veřell1lých úvěrních papírů bez podvodného 

úmyslu. 

Kdo 'l1emaje v hl~u.yslu l1t:>!kóh-o' o6ál.iti (§§ [lOG; 
114, 118 a] 197) bel'né mince neho z oběhlI v7;3,t·e 
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(odvolané) pozlati nebo postřibří, nebo" pamětní 
mince, medaile, tantesy (hrací známky), nebo cokoli 
jiného raženého; tak i, kdo adresy, návěští nebo 
vúbec dHa tisková v takovém z'pllsobu zhotoví, že, 
když 'se někdo povrClll'11ě na ně podívá,'snadno je 
nl11žeza berné mince mebo veřejné úvěrní l)apíry \PO'
kládati, dopustí :se tím přestu'pku , a , p'otrestán, bý'ti 
má v ě z e nim o d j e clu o ho , a ž d, {) tř í m ě
s í c 11 a prOlpadnutim všeho toho, co proti zákonu 
'byl udělal. 

, (1) Viz zákon z 22. května 1919 sb. z. a n. č. 269 oti-
štěný nahoře při hlavě XI. a -XII. ' ,"" " " - , 

e) Srovnej zákon z 14. dubna 1920, sb. z. a 11. č. 347, 
o akciov'é bance cedulové, příI. 38: ' , ' 

§ 326. 

NedovoÍené chování stro1e razicího a tiskacího. 
Trest. 

Kdo chová tak zva,ný stroj razicí nebo tiska.cí 
neobdržev od úĎadu k tomu lJoV'olení bud' v)'TSIOVllě 
anebo tim, že mu povoleno 'P"l'ovoz'Ovati ll1ě}akou 
živnost nebo , fabrikaci, k lŮŽ strdjll l'a,zi cí ch nebo 
tiskacích ,potřebí jest, dopustí 'Se pře-stupku 'a ljO
trestán býti m,á kromě toho, že stroj razicí nebo 
tlskac~ prOl)Rdne, ponejprv ' v ě z e'll Í m ,o cl o s m i 
cl II II 2, ž d 'o jed II o ho m ě s Í c e, ' když ,' by , 'pře 
st u.pek op,a,k o vl:--t1 , v ě z e'll í m jed ln o ho 111 ě 's i ce, 
a mimo t'o, byl-li živno ,3tJní'kem, i ztrátou 'ŽiV'llosti. ' 

§ 327. 

. Nedovolené chování pokoutních lisů. 

(Zákon ze 7. června, 1912. ř. z. Č. 118. o drzeIů 
přh;trojťl 'l'Oz'množovacích): 

. , § 1. UsUtlllOvelú § 327. tre,st. zák. ,·a min. nař. 
'f, ' -J. ]er1'l1:l 1850, ř. z, Č', 1 0, ,~e Zl'U$uji. ; 
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§ 328. 
má zníti: , 

Podle § 326. je,st i tohol potresta,ti, kdo stroj ně~ 
" lak)' tam, jmenoV'a'll}T zhotovL 'neobdrzev poV'ole:ll 
, k provOZOVá'111 živnosti neuo f,abrikla;ce, kde, se stro je 

takové dělají, 11ebo 'příkazu nebo povolenI k tomu 
o,d úřadu. 

(L) Podle § 5. t. zák. trestá ~e neopl'á~ěné ,držení ~i
::;kařského lisu nebo jiného p\ŤistroJe l'ozmn~z,~)Va:clho~ v k Je
hož držení je třeba povoleni policejně, p.ol!twkym uradem 
okresním, POl, příp. státním úřadem pohceJl1lm. ~. I e) Min. nař. z 4. ledna ~859, ř. z. č. 10, PO:dl'lZO~a? 
zvláštnímu povolení držení lIsu Ra.guenean-ThyslenovcL o\' 

pod. přístrojú tiskacích. 

§ 329. 

Trest na d'ělání punců, kolkovadel nebo vzorků 
k padělání mincí. 

Týmž zpúsobem za přestll'pek .p ,otres~~ti, se m~, 
když někdo bez povolení úředního dělá a, UZIva puncu, 
koHwyadel nebo licích vzOrCtl jaké:k'oliv formy, 
jimiž 'se mohou dělati v kovech otisky nebo rpla'sti
c.ká n2,!pod'obenÍ minCÍ ,podle rázu v tuze,ms,ku neho 
v ciz.ozemSlku zálkollně 'běžného, nechť ustanoveny 
jsou ku hře , k oz'době nebo k jakékoli }iné potřebě, 
,~č osobě dovolené. 

Viz § 5. zák. 7. 22. května, 1919, sb. z. a n. č. 269, otiště
I1.'T náhoře při hlavě XI. a XII. 

§ 330 . 

Dělání úředních pečetí bez povolení. 

Kdo zl!otoví pečeť 'úřladu veře.iného. (§ ~16), ' 
nemaje k tomu příkazu 'Od toho rúřadu, Jemnz ta 
l)Očeť svěd,čÍ, nebo kdopeř,eť uděla'non vydá Ině'.}wmu 
jinému, 'nežli tomll , ll.řadu, 'kter~T ,ji 'cE-lati 11:1 řklil , 



























































































































































































































































































G04 Přít 37 c. Zák. 90/85. O donuc. prac., § 9.-11. 

dOllucovací, ,bý'vi chovám.a ,v e v la ,z ,b ě s 'o 'll d u až 
do V)T'pT,šelní 'Č t Y ř n e děl IpO s~onlče;né dOlbě tres,oní, 
l1umařídí-li 'zemský 'poli/tický úií3Jd její :pvopuš,tění 
~~~. . 

, O Dom, -zda u}oženo hý,ti má, taby dodálna byla 
do. d:ollluc'ovací !pl~a;00vlny, huď r,o'z,hodtnll'Do bez Ipro
dlení, avšaik 'p:ov,ždy !před vyprše'ním lčtyř neděl. . 

§ 9. 

V dónucoV'acÍ pTa00vrně nilkdo déle t 'ř í let ,1}e
Ismí nepře,trži,tě Ibýti držen . 

. P/olepší-H 'se dříve, hudi'ž kára!ne'c Ipřed tím to 
č,a'sem 'pvopuštěn. . 
. O 'čase, 'kdy má 'bý,ti ;pro'Puš:těn , m'zhodll.je ko-
mise v § 7. dotčená. 

. Byl-li kár:alllec 'pro:puštělll Ipřed vyp'l~šeniTn dvou 
let, :a 'ohjeví Ise choválnílll jeho, 'že Ise mep'ole'P'šil, může 
k'onÚ'se v § 7. dotčená vyř~noll.,ti, !a'by v d.'onuco'v'ací 

. /pflac,ovně d:l'Žem byl · ještě ipO ,celý ,č!a:s., j-elll1ž 'při pro
:puš,tě!ní jeho z ,tříleté doby Ilwbyl je.ště Iprušel. 

§ 10. 

.,Z nálezů kOIIIÚ'se 'při 'zem'ském politickém úřadě 
U3t:a/flooVe'l1é (§ 7.) me,}ze ,se odv'olaltL 

Ta'Do lmmise l~ozhodne o ,0dv'olámÍ'ch lZ ll1álezů, jež 
učiněnylbyly k/omilsemi u .okre/3ních ,poliUckých 
Ú'ř.adů. . 

§ ll. 

rpisci'pli'l1ármÍ m'oe v douUlco'V'acích'pracovlllách 
vyikOlná:válllla huď dle 'pl'a:t,ných 'předpilsů. 

'Sbatlltovya domácí řády 'd{)/nu00v'rucícth piia'c'olVen ' 
m!a;jí ,býti sCihválellly Isprávou ,státlnÍ. 

Su~ovy ne(')hť . Izvláště obiS'aJhují Ipodrohněj.ší · 
U'stall1'o'Vení -o IZipŮ:SO'hU, j'akým dtonucelllcimají býti 
'za'mě's'bná'Vám.i, 10 jich l'ozltř~dělllí j'wklož i o tom, '8 }a
:k}71ffii 'olp'atrlnOis,tmi 'Smí d'om-u'cenců u'Ží'Válno 'býti . kll 
·pracím :mi-mo ústav. 

I 

· PříI. 31 c. Zák. 90/85. O don. prac.,. § 13.~15. 50!) 

§ 13. 

Pro os'oby, ·:k.teré je,ště mepřek-11očily o 's m n á
c t é h 'O . r :o k ú , 'p'ok-ud jlslou . u ni'ch zá;:k.CYThné pod
mírnky, 'aby dá'liy byly do prac'ovllly dOIl1UC'Ov,ací, zří
zeny 'hucltež 'zvláJštlní 'ú3t;avy ,poleiplš'ov-ací. 

TY'to Úl3tlavy buď:te IzřÍ'zeny ,tak, 'aby v nich po
starálno bylo o mr-av1l1Í 'a nálbO'žooské, vychování ' ká
rall1ců, joak'O.ž i .aby cvi1čeil1i 'byli 'V IZlaJIIlěstÍll1ání, které 

' bybyl,o jich Is'(')ho:pn-o:stem " přiměřell1é a ji'ch 'příští V"'Jr-
živě SlOll'žilo. . 

§ 14. 

Os'oby, které tllep'řetkr'Očily' osmlnáctého roku, 
j s'ou-li u ni'ch Izá'k,()l11'l1é pod!ffi]nlky, why dány byly clo 
pracoVlny donu00vatCi, Ismějí dány hýti toliko do po
le'pš'ovacÍ(')h Ú'svavů 'pT'O mladisltvé káT1aince (§ 13.). 

V 'P'0le;pš'oya·cím · ú stavu Ibuďte'ž tak dlouho cho
vány, dokud ,tolhlo vY'ž:aduje ú'čel, pTO k,terý js,ou dr

. ženy, v,š'3Jk Inehuďte drženy přes d v.a c á t Sr r 0 k 
věku. 

Pokud nebudouzří'Ze!ny 'zvláš1tní Úis'Da vy polep
,š'ova'cí, ,mohou 'ols,oby, K,teré mepřeikro-čily O'slll1ulc.tého . 
l~okru., dámy bý,ti do ~zvláš,tnich oddělení dOllUCOVR, · 
cích IP ra coven, která výlučně uS:U3Jll'ovena }son Pf'O 
'přij'l áll1í tffi'l'adi'stvých kál;anců. 

Dokud 'zvlá,štní 'p'OlepšiO'Vací ústavy nebudou zří
zeny (§ 13.), mohou 'tací káramci se :schválením 

. s:t,':til1í s!právy dálni 'býti do 'so.uk1romých !p'olepšov3.
dch ÚlSitJavů :prb 'ooS'olby mlladilstvé~ 

. § 15. 

Ustanovení v ,tomt'O ,zákoně o dOrr1ucov:acích tpra
cov/nách ohs'ažená, 'p'oknd v. §§. 1.3., 14. 'a 16. nejiso.u 
ohs!aželn'a 'zvláŠ'Ímí na.řÍ'zeil1í, v'zt:ahují 'se ,také k 'Pole'p
šovacím ús:t,avllm 'p'ro mJtwdi,stvéO's'oby . . 
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Předmluva V. 
Seznam zkratek VII. 
Úvod: 

J. Zákon z 28. října 1918., sb. z. a n. Č. 11. o zřízení 
samostatného státu československého 

II. Zákon z 23. července 1919., sb. z. a n. Č. 449. o zá-
konné ochraně československé republiky . . . . .. 2 

Ul. Zákon z 29. února 1920., sb. z. a n. Č. 121., kterým 
se uvozuje ústavní listina čs. republiky . . . . .. 2 

IV. Zákon z 13. března 1919., sb. z. a n. Č. 139., jímž se 
upravuje vyhlašování zákonů a nařízení . . . . .. 2 
Zákon z tO. června 1869., ř. z. Č. 113. . . . . .. 4 

Díl' I. Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích 
ze 27. května 1852., ř. z. č. 117. 

UvozovaCÍ zákon (čl. I-IX) . . . . . . . 7 

Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích. 
Díl I. O zlo č in e ch (§§ 1-232). 

1. hlava: 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

o zločinech vůbec (§§ 1-11) ..... 
o trestání zločinů vůbec (§ § 12-42) 
o okolnostech přitěžujících (§§ 43-45) 
o okolnostech polehčujících (§ § 46, 47) ... 
o užívání okolností přitěžujících a-polehčujících 
a o započtení vyšétřovací vazby (§ § 48-55) . 
o rozličných druzích zločinů (§ § 56, 57) . . . 
o zločinech velezrady (uražení Veličenstva a 
údův domu císařského) a rušení veřejného po
koje (§ § 58-67). . . . •. . . . . 
o pozdvižení a vzbouření (§§ 68-75) 
o veřejném násilí (§§ 76-100) ... 
o zneužití moci úřední (§§ 101-105) 

12 
23 
39 
40 

43 

42 
46 

48 
54 
60 
83 
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