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Tl'estni zákon, §§ 1-2 .. 

Tamtéž vlož y pozn. R. 4. za 
»23-0.5/26«; (4. ř. shora): 5i52/ 
36; za »3649/29« (15. ř. sho
ra): viz též sb. n. s. 4530/ 
32) - a na konci z.a »2506/26« 
dodej: Viz též slb. n. s. 4530/ 
32; pak při přečinu dle § 14, 
Č. 5 zák. na ochl'. republ. sb. 
n. s. 4862/33. 

V pozn. R. 6. ok § 1 tl'. z. 
dodej na kO'nci: Zejména ne
přichází vůbec v úvahu při těch 
trestných činech, při kterých 
zákon sám V)'SIO'vně žádá ur
čitý záměr p.římý (§ 2 záJk. na 
ochl'. rep. slovy: ... k úkla· 
dům: sb. n. s. 5190/35.) 
Str. 15. 

za »3276/28« (l3. ř. shora): 
; 540í/35). 

Tamtéž v pozn. R. 2 k § 2 c) 
stůj za »4176/31« (5. ř. shora): 
4591/33; 4912/34. 
Str. 16. 

V po'zn. R. 3. k § 2 c) do
dej na konci za »2772/27«: 
; viz též sb. n. s. 4912/34) -
pak v povn. R. 5. za »2233/ 
26« (6 .ř. shora): ; rozčilení že
ny při pOTodu: sb. n. s. 54071 
35. 
Str. 17. 

Při § 2 f) vlož za po'zn. 
13: Ua. § 2, lit. f) má na zře
teli naho·dilo,st, nikDli jednáni 
(opO'minutí) pachatelov,a, nýbrž 
výsledku z něho v,zešlého (sb. 

Při §2 b) v pozn. R. 1. vlož n. s. 4633/33). 

20. Za. § 2 g) šlkrtni text v Ht. d), začínající slovy : 
»členové ~boTů . . .« a koněící ». . . ihned po
d'robné ozoámení« w nahrad' jej těmito slovy: 

Str. 

d) Clenové sboru uniformované í neunifo,rmÚ'\"ané stráže 
bezpečnosti p.odle § 15, odst. 1 vládní-ho naHzení ze dne 6. 
března 1936, Č. 51 Sb. z. a n., o organisaci pO'licejní sprárv'Y a 
služby a o některých jiných opwtřeních v obo:ru vnitřní sprá
vy. Clenové sborů s,tráže bezpečnosti mají, konajíce služhu, zá
konem stanolVená práva stráže civilní a požívají p'l'ávní ochrany 
této strálže. Zbraně mohou pouMti, šetříce opatrno.sti podle 
okolností poHp'adu potřebné, jen v těch případech, ve kterých 
jí smějí použiti příslušníci četnictva. 

Podle § 17 cit. vládního nwřízení mohou plro výkon bez· 
pečnostní služhy na p.řechodnou dohu, je-li obava, že by ve
řejný pořádek mO'hl býti pOTušen, poliůcké (státní policejní) 
úřady přibrati též členy obecní be,zpečnostní služ-hy. V tako
vém pdpadě jim pří-slusí, jelsuiže pnslnšný úřad nestanoví ji
pak, pokud jde o výkon této bezpečnDstní služby, stejná prá
va a pD,vinnosti, jakO' členům pDlicejních strážních s,borů, ze· 
jména též stdné p-rávo užíti zhraně. 
Str. 20. Za literu f) vařad' lit. g): Podle § 4, odst. 2 zák. 

z ll. únO'Ta 193
'
6, Č. 3'3 Sb. z. a n., mají civilní 

hlídači vO'jenské sp'rávy užíti zhraně, šetřke opa
tmo,sti DkDlnDsti přÍlpwdu pO'třebné, jen v těchtO' pH· 

pa-decIl: 
a) při nutné ohraně, a,by odvrátili násilný útok, 

Trestní zákon, § 2. 3 

Jenž na ně byl ucmen, nebO' který jim pnmo 
hrozí, nebo jímž se ohr'D'žuje ž1vot jiné oSQlby' 

b) a,by odV'l'átili nebe,zpečný útO'k, který o'hro
ž~~e n;tajetek, nále~ejicí, vO'jenské správě neho- jí 
uZLvany, aneho V:O'Jenske tlajemst'VÍ, po marné vý
zvě, aby bylo upuštěnO' Dd útoku; 
v ~) aby zamezili útěk pachatele, jel!l.Ž vážně pO" 
škodil neb ohrozil majetek náležející vO'jenské 
~právě neho jí užívaný, anebO' odcizil věci které 
mají zůstati utajeny prO' obranu republiky, ~ hyl-li 
pac~-at~l při~tiže~ př~. činu nebo je-li důvodně pO" 
dezrely z taikoveho CInu a nemohDu-li ho zadržeti 
jiným způ,;o,bem; 
. ~) proti o~O'hám, které v pohraničním pásmu, 
jeho2: rozsah určí vládní nafí,zení, anebO' \' mís
tech ohroženýrh se nezastaví, byvše civilními hlí
d.a~i ;oje~sk~. Splr?,'Y, kteří dali na jevO', že jsou 
clv,lku hhdacI vO'Jenské správy, k tomu opětně \'-y-

Str. 
-zvan~, neohrD'žují-li se pOlužitím zbraně jiné osoby. 

20. ~~ lit. g) zlařad liJI:. h): PO'dle § 5 vlá,d. na,ř. z 213. 
rlJna 1?,~~6, ~: 27~ ,S~. z', a n., o stráži obrany stá
tu, smeJI pnslusnllCl stmže pDužíti z.braně šetříce 
opa~~O'sti PQldle okDlnO'stí případu pO'třehné, v těch
to pnpadech: 

v a) I?~i. nutné ohraně, aby odvrátili násilný útok jenž na 
~e. by!. uCJ:n.~n. nebo který jim přímo h-rD'zÍ nehO' jímž' .se Dbro
zUJe ZIVOt jme oso-by; 

h:) ruhy DdV'l'áti~i ~-eb~zpečný útO'k, kteTÝ O'hr-ožuje StŤeže· 
ný ob-Jelkt, po mame vyZlve, a,by bylo upuštěno od útoku' 

c) . aby. ~am,ezi.li. útěk pachatele, jenž vážně poškDdil 
[1~b oh~oZlI str~ze?-y O' bJekt, , byl-l~ přistižen při činu ne-ho je-li 
d~vodneo pO'dez.rely z takoveho čmu a nelze-li jej zadržeti ji. 
nym zpusobem; 

cl) aby zamezili útěk ·nebezpečnéhO' zloočince, Jehož nemo
hDU jiným způsobem z.a,clr'Žeti; 

. e) ah,y zamezili útěk DSDby, která se v místech ohTože-
nych c~O"va p'Dde~e~e a na volání příslušníka stráže ne-dá 
USPOkO'JIVOU O'?p~ved, n_ťmO'ho~-li ji zadržeti jiným způsO'bem; 

f) nelze-li Jmak plrekonatl odp-D-r směřující k mař ' . 
jich služehníhD výkonu. ' - elU je-

Str. 21. 
V P07-',. R. 17. k § 2 g) VlDŽ 

za »3670/29« (5. ř. zdola):; 
4532/32. 
Str. 22. 

Za pDZln. R. 28. vlož po-zn.: 

28a. Nastalo-li pro napadené
ho ,útDlkem pŤÍmé nebezpečí, 
ktere .~~hlo býti odwáceno jen 
O'kamzltym rD'zhDdnutím se ku 
pro-tiútO',ku, jde o spravedlivou 
nutnou Dhranu ve smyslu § 2 

1::: 



4 TI'estní zákon, §§ 2-5. 

g) tT. z .. , užiJ·li na,padený plfO
ti útočníku ke své obraně jen 
stejným způsohem stejné zbra· 
ně, jaikou byl napaden (sb. n. 
s. 52149/35). 

Tamtéž v po:.m. R. 29. dodej 
na konci: 

Nutná obrana pro,ti vykroče. 
ní z mezí p,ráva domácí káz
ně: sb. n. s. 5181/35. - pak v 
pozn. R. 3{). na kOIllci za »2940/ 
27«: 5180/35) - a v p·ozn. 1 . 
31. na konci za »3675/219«:; 
49310/34). 

Str. 23. Za· § 4 dodej tuto pozm: (2) Viz také § 171 zák 
z 13. května 19136, Č. 131 Sb. o obraně státu, 
v příl. Sb). 

Str. 23. 
V pozn. R. 2. k § 3 tr. 2. 

stůj za »4064/31« (5. ř. shora): 
, u mla,dis,tvého: sb. m. spr. 
90S., sb. n. s. 4,933/34; - pak za 
»4087/31;« (2. ř. z.dola): ne
z.nalos.t předpis,ů zbrojmího pa
tentu (sh. n. s. 4423/32); zá· 
kazu vývozu e':!denčnÍch koní 
dO' ciziny (§ 24, od"t. 1, § 48, 
od,st. 1 zák č. 117 Sb. z. a n. 
ex 1924) bez souhlasu minister. 
stva nálf. obnny (.sb. n. s. 
4794/33) . 

Za pozn. R. 2. k § 3 tr. z. 
vlož po'z,n. 2 a): 

Právní omyl, má-li pachatel 
z,a to, že kniha jeho je nezá· 
vadElá, poněvadž státní zas.tupi
telství, jemuž knihu přcdlo\Žil 
k censuře, neHnilo proti její 
vydáni námi,tek (,sb. n. s. 5259/ 
35). 

V pozn. R. 3. k § 3 tr. z. 
vlo\Ž za »2989/27« (8. ř. sho
ra): ; 4792/33. 

Str. 24. K pOlZn. (1) II § 5 dO'ldej: příJ. 8 a, dále § 3, odlSlt. 7 
'zlák. ze 14. P'rQlsÍ'rllCie 1923 (.0' o,chTaně ČIS. měny) 
Sb. Č. 7 z r. 1924 ve změní úk. Č. 121/32 Sb. a z·ák. 
Č. 113 /'34 Sh., IV IpříI. 318 h. 

Str. 24. 
Před po·zn. R. 1. k § 4 tr. z. 

vlolŽ }aiko pl:l'zn.: 

R. 1. Zásada· § 4 tr. z. platí 
ve všech přip·aldech, kde tres,t· 
ním zálkonem zapocvězený útok 
,pacha,telův směřuje proti práv-
nímu staillku, jejž trestní zákO'n 
chnÍlní v přímém veřejném zá
jmu i plfo,ti vůli o,so,by skut· 
kem p.achateloyým dotčené. Z 
přoopisu druhé věty § 4 k. z. 
sluší vyloučiti prot·o všechny 
trestné činy soulkromožalobní" 
d'ále takové, kde chyhící přivo. 

lení poŠllw·zenéhO' nebO' ohro·že
ného jest zák,omno'U pO'dmín
kou tresrtné podsta,ty skutkO'vé 
(jako na př . . krádež), kO'nečně 
taik,O''Vé, které dle své PO'vahy 
nemO'hou býti spáchány na SVO'
lujícim (většina deliktů prO'ti 
majetku, svo,bO'dě) (sb. m. 
spr. 902, sb. n. s. 4932/34; v. 
sb. 4194/14). 

Násl. pOlZn. R. 1. bude míti 
č. 1. a). 

V pozn. R. 2. k § 4 tr. z. 
vlo'ž Zla sJocva »Vi:z též« (1. ř.): 
§ 1 tIf. z., R. 1.; - a na kon· 
ci Zla »R. 2.« dO'dej: § 18 zák. 

'l're3tní zákon) §§ 5, 7, 8, 5 

o ,potÍlfálllÍ pohlavních nemO'cí 
pří!. 27 a), pozn. R. 1. 
Str. 24. 

V pOlzn. R. 2. :k § 5 tr. z. 
vlO'Ž za »4259/31« (14. ř. shO'
ra): ; 4532/32; sPO'lUlpa'chatel
s'tvÍ na zprO"nevěře, spolupa
chatelství dlužníka a osoby sa
mO'statně věci jehO' vedoucí při 
zLočinu pO'dvodnéhO' a přeči
nech nedhalého úpadku: viz 
sh. m. spr. 858, sh. In. s. 4639/ 
33; při rušení obecného mí· 
ru dle § 14, Č. 1. zák. na ochr. 
rep.: s·h. n. s. 5039/34). 
Str. 25. 

V pOlzn. R. 8. k § 5 tr. z. 
v}.O"Ž za »1722/24« (8. ř. shO'· 
r.a): ; omyl navedeného: sb. 
n. s. 5080/34; - pak v pozn. 
R. 9 k témuž § dO'dej na kO'n
ci za »4102/31«: ~ viz též sh. -
n- s. 5276/35). -
Str. 26. 

V pOZlll. R. 14. k § 5 tT. z. 
vlo'ž za »2176/25;« (10. ř. shO'· 
ra): 5'00>3/34,; - pak v pozn. 
R. 16. za »33'07/28« (8. ř. sho· 
ra): ; 5003/34. 
Str. 27. 

V PO'Zlll. R. 21. k § 5 tl'. Z. 
vlO'Ž Iza »941/21« (6. ř. shO'n): 
tedy z.ejména i zlý úmysl pří
mého pachatele; nekryje-li se 
pO'mocníkO'YH představa s úmys. 
lem přímého pachatele, ručí 
PO'mo'cnJk (účastník) jen v rám
ci vlastníhO' zlého úmyslu, ni· 
kdy však neručí přes rámec ne· 
je'n činnosti, ale i úmyslu pří. 
méhO' pachatele (sh. n. s. 4795/ 
3,3; viz též PO'zn. R. 13 v~'še) 
a na /kO'nci (za »1722/24« ) dO'· 
dej: Vi.z též sb. n. s. 4636/33; 
5380/35. Okolnos>ti rO'zhO'dné 
prO' zločinnou kvalifikaci: viz 
sh. n. s. 5055) . 

Před pOZln. R. 21. k § 5 k. 
z. vlo'ž PO'·zo.: 

20a). Ani návod, aru trestná 
pomo.c nevyžadují - na rozdíl 
O',d 'P,alcl]..atelsltví a sPO'lUijJacha
telství - spolupůs,olbení při sa
motném páchání skutku čili 
časovO'u a místní souvislost s 
činno,SJtí přímých pachatelů a 
přítomnosti na místě ieiicb 
skuťku, k němuž směřovaly 
n~vO'd a tres,tná poonoc (sb. n. 
s. 5003/34). 

V po'zn. R. 25. k § 5 tr. z. 
vlolž za »279/80« (6. ř. sho:ra): 
třeha všalk, by pro,středetk hyl 
hlavnímu pachateli socute·čně 
O' d'evz,dán (sb. n. s. 4686/33) . 
Str. 28. 

Za PO'zn. R 1. k § 7 tr. z. 
stůj pozn.: 

l la'. Zvláštní ustanovení § 7 
tr. z. o trestní o,dpO'cvědnO'sti 
všech OSO'b, jež spolupůso'bily 
při tisku tiskO'pisu trestného 
O'bsahu, týká se pOJ.lIze zlO'činů 
Spáchaných otbsahem tiskopisu 
d o I O' s' n ě, nilwli tre,stného či
nu ,zanedbánÍ pocvioné poZO'r
nosti (čl. III, Č. 3 tisk. nov. ř . 
z. Č. 142/1868); za tentO' od
povídá tlO'UlkO' tisocalř v technic
kém slova smyslu (§ 5 tisk. 
zák.) (sb. n. s. 5'633/ 36). 
Str. 29. 

V pozn. R. 2. k § 8 t·l'. z. 
vlo~ Zla slovem »omisivnieh« 
(3. ř. sho'l'a.): (vh však též v. 
sb. 4204/15; srov. v. sb. 4,124/ 
14). 

V PO'zn. R. 3. tamté\Ž stůj za 
»3328/28« (13. ř . shO'ra): 4532/ 
3·2; 50'31/34; 5677,36; . 
Str. 30. 

V pozn. R. ll. k § 8 tr. z. 



























30 Trestní zákon, §§ 197, 199. 

V po'zn. R. 21. k § 197 tr. z. 
na: konci dod:ej: ; 5369/35 ; 
5538/36. 
Str. 193. 

Za poZ'n. R. 24. k § 197 tt. z. 
stůj: 

24a. Podvod zapisováním vět· 
-šíhQ poětu dělníků a více pra
,covních dnů ,d:o. mzdQVÝch H~ 
Ili'll za účelem vymQ,žeDÍ větší
ho. státního. pHspěvku na DQU
:zové práce, nežli obci podle zá
ikona patřilo. (sb. n. s. 5415/35; 
viz též sb. n , s. 5453/35). 

24b. Po.d'vod', předkládala-li 
o-dbQl'Ová organi.sace zaměst. 
nanců ministe'rstvu So.ciální pé
če vý!kazy o. vyplácení podpo.ry 
v nezaměstnano.sti svým nez-a· 
měSltnaným č1enům za účelem 
refundace státního. přílspěvku 
dle z-áJk. z 19. července 1'921, 
Sb. č. 267, jakkQli vlastní orga. 
nisační pHspěvek: členům nevy· 
plácela': (sh. m. -Spll'. 959, sb. 
n. s 5226/35). - a 

24 c). Po.dvQd vědo.mě ne· 
opd,vněn;ým pobíráním státního. 
příspěvku k Po.-dpoce v neza· 
mě'stnanosti u dVQU Qd,bQrQ
vých o.organis'alCÍ (slb. n. s. 5462/ 
35). 

V po'zn. R 27. k § 197 lir. Z. 
vlo.Ž 7!_a »39581/30«: , 5396/35) , 
- a na ko.nci d-Q-dej: S h1:eldislka 
§ 19'7 tr. z. j'e bezvýznamn-Q, 

zda přiměl pachatele k trestné
mu činu kro.m úmyslu PQško-zo.. 
vacího. da,lší úmysl zištný neb 
1Írnvc l ,Hný (sh. n. s. 3486/29; 
5037/34) . 

V P,o.Z,ri. R. 28. k § 197 tr. z. 
vlo.'ž za »4029/ 13« (2 slQupec, 
10. ř . sho.'ra): ; 5002/34; 5488/ 
36). - pa'k Zla »2'872/27« (14 ř. 
sho.ra): ;sb. m. spr. 959, sb. n. 
s. 52,26/35) - a za ~)3550/29 ;« 
(16. ř. sho-ra): 5396/35 ; 
Str. 194. 

Za pozn. R. 32. ik § 197 t-r. z. 
vlo.Ž PQ-zn.: 32 a). Není podv,Oo 
dem, vyláíkal-li věřitel na dluž
níku jen, čím mu byl dJuž,ník 
- byť i jen ,dQmněle - povi
nen (,sb. n. s. 4498/32; srQv. 
též mm. tamtéž citQvaná) . 

V PQ'zn. R. 35 k § 1917 tr. z. 
dodej na ko.nci: Ls,tivé vz,bUJze. 
ní důvěry v úmyslu svěřený 
předmět nevorátiti: podvQd, ni. 
ko.li zpl"onevěl'a (sb. n. s. 5770/ 
3'6) • 

V pozn. R. 3-6. k § 197 fr. z. 
~:lto,ž zoa »2888/274: (4. ř. shQn): 
3017/28; 503'7/34; 576836) -
a na konci dod'ej: ; PQdvod 
pojišťovací: sh. n. s. 4'599 33) . 
PQuhé hlášení vymyšlené krá· 
deže uče tni c t v a, po pří. 
pa-dě tolilkQ přÍlp-raV'ným jedná. 
ním k podvQdu na PQjišťovně 
(s'b. n. s. 5677/36). 

Str. 195. Za § 199, pozn. (5) doplň slovy: O výpQvědi p,řed 
kárným soudem PQdle zákona z 12. července 1933, 
č. 147 Sb. z. a '11., viz § il, Qdst. 3 t. z'. 

St.r. 196. 
V PQzn. V po-zn. R. 2. k § 

199 al) t-f. z. vlož na kQnci za 
»97si22« : 5031/34 - a 'za »a j. 
v.)«: ; ' na nerušený vý,kQn 
sQudnictví ('sh. 1110. SI. 4761/3,3). 

V PQ'zn. R. 3. k § 199 a) tr. 
z. vto.Ž na konci za »2677/27: 
; také uvedení majetkQ-véhQ 
předmětU v seznamu, jenž dluž· 
níko.vi, jak mu bylo. známo., n~ 
náleží (sb. n. s. 5031/34). 

Trestní zákon, § 199. 31 

Z-a p()lz-n. R. 3. k 199 a), tr: z; 
vlo.Ž Po.zn.: 3 a,). Nepnsezna 
křivá VÝPo.věd' strany ~e vlast-

, civilním s.p.Qru ,pred sou-
D'1IIll v , d-'!..!. ' 
dem při prová,dem ~~az:u vy~ 

1 h m SIIlr'an neU2'JatVI,ra v so.,be 
iS' ec e k V ' , v, 
nabfzení se ke nve pnsaze ve 
lastní věci po ro.'Zumu § 199 

:) tr. z. a j.e ~~e~ ~eztrestna. 
O výpovědi ucmene strano.u 

d nnsano.u plaltí předpis § po t' • v ( ~ ) 
377 o.dst. 3. CIV. S. ľ. lPozn. 
k ~ť!Xtu § 199 a) výše] (sb . 
n. s. 505634). 

V PQze. R. 6 k § 199 a) tr. z. 
v102 za »1998/96« (2. Ť. zdo.la).: 

nebo. by dřívějtší svou pravdl
~()U výpověď Qdvo.lal (sb. n . s. 
4436/32). 
Str. 198. 

V Po.zm. R. 20. k § 199 a) tr. 
z vLož za »3936/30« (6. ř. zdo.
l~): sb. m. sp['. 853, sb. n. s. 
4622/33; - a za »215/11)« ; 
(4. ř. 7Jd'o.la): měl-li vyslýchaný 
při svém svědeckém výslechu 
pocit o.,bvi-něnQsti, ať již z trest· 
né'ho. činu těžšího. či jen méně 
závažného., ať měrQu VÍlce nebo 
méně i'lltensivní (sb. I!l. s. 4896/ 
34) ; 

Za pOZln. R 23. k § 199 a) 
tr. z. vlo.'ž: 23 a) . PQvšechné u
S~ano.iVe1llÍ záko.na o. PQjištění za
městnancÍl pro. případ nemQci, 
invalidity a sltář í (od-st. č. 3, 
§ 25'5 zálk. Sb. č. 221/1924 ve 
znění zák. Sb. Č . 184/1928) ne
dává po.jišťQvnám dle tohoto 
záko.na zřÍ'zeným ta!ké právo. žá
dati So.udy o. (přÍtsežný) vý,slech 
svědků pro. vlastní účely PQjiš
ťovny Křivé svědectví při vý
slechu s()udem k ta-kQvému Po.
žádání nespad-á proto. PQd před
pis § 199 a.} tr. 2:. a přicházel'Q 

by pO. ' případě v uv.ahu jen dle 
o.hecných předpisů a PQd'V'Qdu 
(.sb. n s. 4751/33). 
Str. 199. 

V Po.~n. R. 26. k § 199 a) tr. 
z. do.dej na kflnci za »42'67/31«: 
; 4833/33; 5158/3'4. 

Za pozn. R. 32. k § 199 a) 
vlo.Ž po-zn.: 32 a). Za křivé svě. 
dectví vydané před sQudem po
kládati jest i křiv'QU svědeckQu 
vÝPQvěď, učiněnQu průběhem 
vyšetřo.vání pro. pře
s tup e ok dÍl c ho. d k o v ý, 
byla-li učiněna a pří s a h o. u 
s t v rzena před vYše
třQvací komisí sesta· 
venQU podle předpi
s u § 6 5 6 t f. Z. o. pře. 
stupcích důchQdko
v ý ch (sb. m. spr. 960/34; v. 
sb. 848/85; 2743/2), ač-li neby. 
la oso.ba jako siVě dek přísežně 
slyšená sama po,dezřelá ze SPo.· 
luviny na, přestupku důcho.dko. 
vém (sh. m. spr. 960, sb. n. 8. 

5230/ 3'5; L. sb. 20/9). - a v 
Po.ZID. 34., str. 200,' škrtni v 1. 
slOUlpICi 2. až 4. ř. nanQ,ře. 

Str. 200. 
V Po.,zn. R. 37. k § 199 a) tT. 

z. vlož za slovy »Zásada § 202 
tr. ř.« (5. ř. sho.ra): - platná 
o.statně i p'r'Q trestní řízení drů· 
cho.d'ko.iVé (sob. n. s. 4621/33. -

V pOZlIl. R. 3K dQdej na ko.n· 
ci: Viz též sb.. no. s. 5741/36. 
Str. 201. 

V p'ozn. R. 42. k § 199 b) tr. 
z. vlo.Ž za »4198/ 14« (8. ř. shQ· 
ra): ; stejně sb. ' n. s. 5732/ 
3,6; 

Str. 202. 
V Po.'zn R. 49. k § '199 ď) tr. 

z. na k()nci d1odej: ; sb. D. 8. 





















































































































































































































































































































































































































436 . Přít 32, zák. 111/ 27, proti nek. soutěži. 

nanI, které je na venek způso
bilé sloužiti účelům soutěže, 
a by pacharteL předseNlzal jedná
ní to v úmyslu směřujícím k 
s outěži (sb. m. spr. 8-63, s,b. n. 
s. 4655/33). 

Za § 32 zák vlož pozn. R. 
1.: VizI pozn. R. 1. k § 33 
zák. 
Str. 860. 

Za § 33 zák stůj pOlzn.: R. 
1. Skutko'vá po,dstata netlí tll' 
dlána u zaměsltnav.alteI.e nebo 
s'prátvc.e p'odlnillw, hyli-li '))Y 
trestni 'Podle ·o'be'Cllých u sta,n 0-

vlenÍ .iaikto tS1Jtolurpa'chatelé, S})IO

luvinníci nebo účaSltníci na N
nu zaměs,tnanco'vě ('sb. n. SI. 

5559/36). 
Sll'. 862. 
Pře,d p·ozn. R. 1. k § 34 zák. 

slůj pozn.: R. 1. ZáJkon proti 
nerkalé soutěži nechrání výro
bu a oh-chod s piíedměty, jichž 
,vÝ'l'oha a Pll"'odej jsou v tuzem
sku z'arkáJzány, ba i trestně stí
hány (-sb . n. s. 543-8/36) . -
a 1 a. Stíhati lze ' r'lllši,tele podle 
zákona proti nekalé soutěži i 
tehdy, když nemá stejné ·o'dhy. 
tiště s p'oš'kozell1ým, ba i když 
je flep. Česko-s,lov. jarko odby· 
tiště vyloučena (soutěž na me· 
zi~.álrodním trhu) (sb. n. s. 
5438/35). - Dosavadní po'zn. 
R. 1. hude . míti nym:í č. 1 ,b. 

Za po'zn. R. 2. k § 34 zák. 
stůj po·zn.: 2a. By'lo-l:i v tresrt
ním čímu pl)lkračováno, čítati 
jest lhůtu druhého cd'st. § 34 
zálk. ode dne, kdy oprávněný 
se d{)věděl o p'oslledním dotyč. 
ném tresltném čimu pacha,tdov,ě 
(slb. m. spr. 9'12, sb. n. s. 
51l4/34). V:iz též sb. n. s. 
5747/36. 

V pozn. R. 4. k § 34 zák. 
dodej na konci: ; sb. n. s. 
5008/34). 

Za pO'~ľL. R. 5. k § 34 zák. 
s'tůj poz:n.: 6. Dotýká-li se p.ř'e' 
čin § 29 7'iák. ohchodního pod. 
lll1i:ku, je k ·ohžalobě legitimo_ 
ván ten, kdo jest op'rávněn za. 
stup'ovalti podnik na vend\;. (sh. 
n. s. 5438/35). - 7. Bylo.li 
právo výlučného používání o. 
značení po-dni/ku (§ 29 ) poru
šenlo trestnýlm činem, nelz.e po. 
škozemému ani v íPiipadě vy
hlášenlÍ kon~mlrsu 'l1přfti právo, 
V'e vbstní osolbě up.Jatň,ova,ti 
p,o'l'ušeni práva 'V trestním Hze
ní (slb. ll\. s. 5137/34) . - 8. 
Chyhíd aktivní legitimace 
společruírka oprávněného jen ke 
l~olektivnímu zastupování ve
řeljC1Jé ohcho,dnÍ společnos.ti, k 
samostatnému podání obžaloby 
p·ro pi'ečin dle § 29 zák jmé. 
nem sp·oleČlnosti. Týž není ani 
op.rávněn po,dati ohžalohu pro 
zneužití blanketu se záhlavím 
společenské firmy (§ 29 zák.) 
na zneUlžívaÍÍ:elé jménem vI,ast. 
nÍlm, p~o'tolže v jeho osobě ne
ní .p'ředpokladu § 34, odstl 3 b) 
(sb. 'll, S. 5371/35). - 9. K 
ohž,alohě p-ro pŤečin dle § 29 
zák-spáchaný na cizozemské 
firmě může býti OIprávněn i je. 
jí ge/l1'ell'ální zástupce pro Č. S. 
Rep. (sb. n. s. 4769/33) . 
Str. 863. 

Za § 3'5 zák stůj pozn.: R. 
1 Není 'stÍ,žnosti do usnesení, 
jímž rozhodl vrchní so-ud jako 
Sloud nadřízený ve smyslu §u 
35, odslt. 5 záll;. o stížnosti d'o 
l'ozhodnutí soudu prvé stolice 
(sb. 'll. s. 4050/31). 

Přít 32a, zák. 44/ 33, O soutěži ve věc. 437 
peněžnictví. 

Sll'. 864. Za § 38 dej tuto pozn.: 

(1) Viz analog. ustanovení v § 113 záll<:. č. 75/35 Sh" o zá. 
ka~u přídavků při p-rodcji ·zboŽí ne'b p'rovádění výkonů. 
Str. 865. 

Za po'zm . R. 2. k § 39' zák. 
vlo-ž pozn.: 3·. US'IIanovemí §,§ 47 
a 365 nálSl tll". ř. ned'opad:ají na 
soulkromého žalobce, jenž, 0-

pkaje se o us~anovení § 39 zák. 
o nek s'outěži, domáhá se ná
roku na přiměřemé odško,dné 
za utrpěné příko.ří; o jeho ná
vrhu jes't rozhodnouti soudu 
věcně a nehe jej odkázati na 
po'řad práv'a soukromého (sb. 
n. s'. 4059/3,1). 
Str. 868. 

V pozu. R. 2. k § 46 zálk. 
do,dej na Ikornci: ; 5561/36 aj. 
v.). 

Z a po.ZJt1. R. 3,. k § 46 zák. 
stůj pOlzn.: 4. Pro chylběru, cha
r,aktem podnikového (samo. 
s,tatno Slti, vla,struího .risi.ka,) ne
mají t(l'so'by .půsolbíd jen v po
měru služebním p'ostavení ,pod. 
niJkatele a tím i s·outěžite'le ve 
smyslu § 46 z,álk. (,sh. m. spr. 
963~ s,b. n. s,. 52,65/35). 
Str. 871. 

Zla § 52 z'álk. stůj po,zm.: R. 1. 
P~ávo berlímsiké fkmy na 0-

(!hranu d'le záJk. pwti 'nekalé 
sou.těži: 'sb. n . s. 5676/36. Viz 
též poZDI. R. 7. (novou) k § 
34 zák výše. 

Příloha 32 a. (Zák. Č. 44/33 Sb.) 

Str. 873. Za' příl. 32 'z afa d' jako přít 312 'a) : 

32 a ) Zákon ze dne 2. března 1933, č. 44 Sb. z. 
a n., kterým. se vydávají zvláštní předpisy ' o soutěži 
ve věcech peněžnictVÍ a o úpravě úrokové úrovně. *) 

Část první. 

O soutěži "e věcech peněžnictvÍ. 

§ 1. (1) Poradnímu sboru ve věcech peněžnictvÍ 
(čl. LIV., odst. I zákon'a ze dne 21. dubna 1932, Č. 54 
Sb. z. a n.) přísluší stanoviti pro soutěž v peněžnictví 
zásady dobrých mravů, zejména pokud jde o dohody 
úrokové všeho druhu, a zásady jím stanovené měniti 
nebo rušiti. 

':' ) Viz p'odro-bný vý!dad v Matoušově »Zálkon o s,outě.ži 
ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně«, sv. XXVIlI 
II této sMdcy, Praha 19313. 














































































































































































































































































































































































































































































































































