
á\Vt3.1 cTlal,š!Í18 .ldoidláiv1wnie pn

i r sŤJarv 'd[l1Í doiy0.ne lŤJolhv" 
, 'Žl81 iSl8I IlJIOIV'OIznÍlcke eeldill'~e 
1.0 .'YlZť\aib..ujú, ktOlré POIV'O!Z~ 
libníklOlVci! JJBn pOlZ)di8jš:Íe ~Id-

kou 'ZIWd,l).erá, oldlV'olálv'ddúc 
!l,IČ jlB' VŠaJk iIlJi1el vy.tlv1()lr:ená 
oldlvlolla:ci SlÚíc] t1alké sku toč
'Idfuv,oslť JfJeč€,ného tvrlc1le'll'i,:..:l; 
JOlU tvr'dlenie Žla1oVla:nOO,OI,.. 
~ ldiOlcLávanill \c11I.'12IV!aJ, s ú-visí 
- na,lm,l'ko - j est1i ~aJo
.aJ, 'Z t d hOltlO' by sla m;ohl0 
nená,. 

J ISť žiallov.alDlélho, že OIdvlo--
11lll1,Ž'8: pri iUll"čemÍ OIctšk,olCt--
UaiC-3J OIkt6bl"a~ 1917· . . , 
rn s.p,Ílslel lna 7. st.rane slárm 
llš~.Ie' :c1lo~dáIY!all1lie' 
rt:Je1' už. f'\~{)'l~Ci>eiCl 'Q. clloI1;1~e. d~o
lIO,tU 1l:2IŽ.Í,a1da, 
~ 8JÚ smm,,;oldlajné ti,e t.r,}lO-;

kll pC-Dl!1l k p'0·z,at~1111íll!eílll:u 
.s ti ,lJ'l'€'dá v ,art.el' aJ, ' 1\8:ž tmel 
Tl letor O lil' pl'!2 ld lá.-v'a :tJellť ďlal-
Ctl1'o.2ldeuéili. () pJ'·e1c13lV'a,tel ' ,<-'ll 

I Qlvies·ť - 'helZ j ,ellm, v Olle 
{, k,ElbY!IDU kUIP1e'0 k ' po
Fitl ; 
iť rruOŽll.11O sknt,o!č'I110sť iO!(tU'

ohsah pr1poraVJlliého' spÍ1sn 
iT'fTpoI\~,e!di UlČú:n :etrrej :llIa 10Iď- 
ne,mal iJ.J(l'IáIYI3, ž,ialdla:ť tú 

t17., l.eŽ' ,t'll, ldm"á trva],a 

~ z lJ}--:á:Vln,e.'ho, stla'DoC).viska, 
Lt·O olhl'alde ill6zistil. 
i skutk\J1'léh-o staiYH Dd)vlO-
1 íll11 [Jil' a vi,clilla. 'a sk!l1lt:k ,o'V ý -

~llilU rOZlholdlllutin, hallO 
-IU 543. O. p. p. J~'O~v'Í!a:zlať 
:TiRiČOf\:ianilu\. (15.1XI. 192(L 
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Dr, AJ. Hellebland: 

Zásadní rozhodnutí nejv. voj. soudu 
v Praze. 

K § 45. bran. zák. (Pojem JIPletichy".) 

. Ja~o pleUchy ve smyslu § 45. br. zákona orznačiti jest jaké·· 
koUv jednání předs.e.vza.té za účelem oklamání a z,působilé k 
oklamání - byť i jen in :' abstra~to - , stalo-li se v úmysl'u vy-o 
mkDrouti sebe neb jiného povinnosti odvodní, presenční službě, 
neb činné službě jiného, dr'u.hu. 

;N ej~yšší voj. soud zn1a·teční stížnost generáln.íhlO vo,jellliské
ho pTokurátora pr·o· zalC1101vání zá:kona p.roti rOlz!sudl{1u dirvisního· 
soudu ·V O., jÍll1tŽ ob'žaJlovaný .J,. Š. byl odso'Ulzeol1 pl~O př'e·čin dle 
§ 45. hr. z. ze dne 10. bře'zna, čÍJs. 193. ~b. IZ. a. n. a p,rO' iPřeičiin ' 
:srvronolcn:ého vlzdálení se dle § 212. V. ,tl'. z. pro prevedeiné:~11 pře-
lí č e'ní jako ne o cl Ů vlod n ě-n o·u z·an1 ítl. 

D Ů ly o.cl y : 

Zn1Jate·č ní stÍ'žno~lt podanág·ene1ráhitn1 voje'l1JSlkýn1 prolkurá
torenl na zášt.itu záll\.<ona vy,t.Yká rozsudku zn1lalte'Č.l1ost dle bodu 
6. § 358. V. tl'. ř., ktteroiú s:patřll'j e v t0'l11, že ,pokud jd 'e o přeč:in. 
(Me § 45. br. z. l1e1byl vojen.g.k~T pl'Olkltrát,oll' k zavedení tres,tnÍJho' 
s tíl).ánÍ a cl·iJvilS'ní s'olud ta.mrtéž ku ro·zhocillutí př'íslušnf,n1, a činí 
náv,rl1;-, alby tr:e\stní ' věc, týka.jíd se .tohoto přečinu ilJyla O'clstou
pe.na přís'l U<Šliýill1 !(~i v.ilnínl úřad Ů!l11 tre!s tnílll . 

Stížnos1t llení v prá Vll. 

Dle ,z,ji~štění nalézacího soudu ,spácha'l obž·alO1"iTaný přečin. 

dle § 45. br. z. tín1, že byv dne 17. řijna 19s19 j-alko· 'V1Q:ZáJČ pro. já
,mu . » J.iří« v . ·~101'aV)ské OSŤira'vě- do ·31. března. 1920 činné vOljen-· 
ské slu.žbys.proštěn, po vystoupení (L prá,ce koncell1l ledna 1920 
vz·clor vyzvání příslušnÉihocLoplňov,ad.iho· velite1st:ví l"IesllJ. ce!t-
níctva dne 13. bl'e1z·na 19s20, nepTodleně na\sto1u:pi,.ti č:innou služ
bu, u Is,voého vojenského oddílu se nelpí'ihlásH, a.č jeho dor,,'oJená 
vYis,tolupenín1 z p.ráce stala se neipIta tnoru a že tu.cl~ž-, !kryje se ne
pta.tnou do:'viQ.len'kou, dopustil se pletich, by se činné vo.jentlS!ké 
službě v~ hnul. . 

Dle opisu kmenolvého (.zák~adn.ího) Hstu nastalo Is.proštěni. 
o:b.ža.lo,vané'ho na základě výnosu lVINO. a bylo tén1UIŽ jako le
.giti'm 'alce od okresního. do'plňtCyv,alcího· ve1lit·els,tví vydáillo olsvěd

čení. 

. Z ioho,to jde na jevo, že o.bž'alorva'ný byl dne 17. října 1919' 
do nealkt.ivního s tavu pr()lpuštěn a · že 111ěl povi'lll1<0Ist, po, il..l1ply
nutí do'by SlJ.roMění bez zvláštnÍiho vyzvání na.stoupd.'ti u Sivého 
tělesa činnou vojenskou sluŽ!bu. 
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J eUkolžobžalov.aný Isllo.r,a II vedeného , rVy1.Zválií četnického 
neUíP,alsl.eClhl 'adollněip- se clo P{)lska odebrat.i lnínil, byl! dne 15. 

-března 1920 Iz,a:tJknut aplio'středn{ctV:Í.lll !příslušného okresrního 
,dOlpli1o'vacího 'velfHel,sltNí s;vén1u tělesu přeelán a u tohoto dne 
15. bi'e'zna 1920 presentován. Dne 20. JJí'e'Z'na 1920 vzdálil se Si aUlo
voJně od svého :pl-uku, byl vlš,ak nás,lediujícfho dne civilní stn.~áŽí 

:zatknut, ;při čellnlŽ Is,trá1žn:iJky mebezpečně Olh'Tožoval. 
Dle ná1z'nru generálního vojelllslkého, pl'lokuTátora jest ne

ISpOLrno, že 'otbž'alorvaný ,ohledně detrk,tů po 8'Vén1 p!relserntování 
,Slpáichaný'clh podléhá oV,ojenSlké ,souJdní 'PrávO'lnolCÍ. Přísllu-šnOlst 

mato však není prý daná ohledně SViJ1COO urvedenélbn, oblŽalova
il1é!lnu jako pí'e,čin dle § 45. hr. z. za rvinu kladeného deliktu. 

Ei!prolŠ:tě,ní oiJ::> l~alovaného vlD,jenské činné slulŽlby Vlz-iahOlVI8Jlo 
:\Se ,na dohu delší 3 '1l1ěslíců - jea11u hyla tudílŽ irv,a'lá do'volená 
ve sIny s Iru § I: 3. br. př~dpjsů III. díl udělena. Dnel11 prO/puštění 
do nea:krtiv1irty - 1'7. ř.ijna 1919 - pře'sta:la pllio. něj vojenská 
soudní pJ.~á'viollnO'c, která byl!a nově zalolŽena telprve "petným 
-,pre sen torv,áníiln obižallorv,a,n éh o. 

J e1i'kolž ~tudÍlž ,ob!žalov1a:nSr spá!chall přeč:in dle § 45. br. z. jako 
·dvHní oSlDiba, s:p,adá prSr -irelstní ří,ze'l1í pro, tento čin do OIboru 
:pŮ!so/bnOisvi oh)čanskÝ.ch sloudů trelstnfclh. 

·N áJz'or generá1niho. v,oje:nského IPDolkuráltora, byl by s.prá'V
nÝ,I11 , kdy/by ,ve s,kmtelČl10lSti šl,o .o tpře:č,in dle § 45. br. z. Nalé,zací 
'Soud [však pOldřídil Itll~estní skutek obžalo-v,anélho t{)n1 ut o. trelSt
rnin1u ustanolVe'ní nálsl'edken1 ,chyJbného vÝ'klatdu zátkona. 

Jako ple'tÍ'chy ve ISllnY-Silu § 45. br. z. ·o:znalč,iti jest jaacé
ko~~v za 'úče,leill1 -o1cl:almání př,edsev'zétltéa k rtoo11U taJké - byť i 
jen in abstraJClto - Zlpůs'olbilé jednání, Istalo--'li se v iÚ!l11yJs1u vy
,m.Jkno/uti sehe Inelb jiného, 'povinnOlsti odvlodní, presen1ční slmlbě 
ne,]) činné slulŽlbě jiného druh-u. 

IPaClhatel pOUlžiti ImUlsí tedy :pJ~o8'třeidJku něj,alkélho, krte~rým 
;přím1o meb nelpřín11O' ,ok,1~u11'án má hýti úI'a'd ne:]) nI"gánJ úřední, 
lro2'Jho1du:jící o brra'l1né povinnosti, ,ane1b bdící -nad Hn1, ,wby tato 
lPorvinnolst byla plněna,. 

V daném přÍJpadě 'sJ)atřu.je roz!sutdek »ipletichy« v tnnl, že 
o]JžaJlolVa'l1ý, alč jelho' dovolená. se Sltal'a ná:slledikelJ:n vyst'oupení 
_2 'prájce ne:plartno:u, k v'oljens'ké IS'lUIŽibě nenalstoUlpH. 

Tí'l11lto zjišťuje rvlša:k rOllsfUldelk pOIU'ze, že oibž'alova,nj'r sve 
ipO,v,Í-nno,slti nedostál, niklteJ~alk vš'é\1k, že _by se byl doplUistil ple
tiClh. V Idůvodech ll~olZlsudku 's,eovšeln pl"la:ví, že se olhžalorvaný 
!kryl nfWlart.l1lOu dJorvo:l'enlko1u - ,\T čen1Jž vš,31k tOlto krytí s.po;čív,allo , 
!DoZlsudek ne'UNádí a , Izej,mJéna neZlji,šťu'j.e, že by se byl OIb~,alo
'V,aný ,na, neptla.tno'u dOVío'lenku odvolával ,a11eb jina1ký1l11 21PŮSO
Iben1 hlelděl vIZlhu'diti kl.a,n1né zdání, že dOlVolenou dns-ud 111á. 

Zj,jštění ,t'a'l{!Oivé nebylo by talké v slo,11111a,se' Ise ~pisy nehoť 
-dle čErtni.dkého -Qlznáil11ení oblžaIOlvanj'T, by'y dne 13. března 1920 
ik o:k,a:l"I1Ž,iténllu narukolvání .vy'Zván, tak učiniti přislíbil, VŠ'a,k 
's.lilbu tQlll1U .nedosrtál. ' 
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Ze z,j.ištění rozsudku jde neiPokry,tě na jevo, že oblŽalOly.aný 
nedolPus,ti'l se plet1oh, oNlŠe'm talké ne přečinu .dle § 45. br. z.~ 
nýibrž lŽe p:rostě 'neools!torupil vo'jenskou s.hll~bu, ku kte:ré byl 
povinen, 

Jde tedy o. oltálZku, zda oibž,aLolVaný dOlpus,til se př€tč{inu ne
upoiSled'1nruJtul1. povo,lálVadho llo.zlkJa\ZfU ve SlllUSllu § 50. hr. z., srpá
cham.:éhn :tÍ'lTI, že a,čkoliíV již v lednu 19.19 z iP,ráJce, 'PO ktel'X>U byl 
,Slproštěn, vysltou'Pi1, ,'k v,oj:enské služibě ne'uasltoupH. 

B:ranlllý lZák'on 'předlJiok'ládá o'Všell1l, že p,a'chartel OIbdl"lžel 
,ro.zkaz .PIDNoláfva:CÍ, f01'lnlu tohoto l''lQlzka'z,u v,šlak neulváJdí - tuto 
,stano.ví tedy pa.~o'V. nář. (bl"3.nné předp.), spada,jící do OlbOliU 
MNO" ~ktel'é nlú:že tyto předpisy dle potřeby CLolplniti ne-b lTIě
n:iJtji. 

O1htiže ,sJ)Qijené s kontrolou a p,ovolávánÍln 0301]) od v,ojen
sk,é sluŽlby spl'oštěnýdl p·ohnuly býva lá zell1lě1hran€lck,a. n1..Í.n-iIS\t€ll'
snv.a k vydání výno-su (vyhlášek čís. 133016. ex: 1916 z p;r;olsince 
1916 uhe!l'. ·zenlě,bI'\a'l'l. n'1i.n~s:te!rs,tv,a), dle kteTých lTIěli hl"\aHlclÍ z 
veře'jtných zájnlů Ip,ro 'určité sluižJby Ispro.štění ihned ,zalse k po
kI'lalčo!VánÍ iV činné ,voje.msiké služJbě nastolllpáti, je'st'li:že IZ práce, 
pro ktelrou sproště'ní byli, "vYB,toup;ili a byli t e:dy vysltoupením 
z iprá,ce Zá:l'Dvei'í k činné službě [lolv'olánlÍ. 

. Dl'e sdělení WIJNO. č j. 515-32. ze dne 15. Hsto1paclu 1920 jsou 
tyto výnosy vzhlelCl€ll11IDU čl. 2. zák. ze ,dne 28. í',ijna 1918, čís. 
ll. sb. z. a, n. dlolsud v platnosti a, neby,ly j-inÝl1li nailu,:alŽeny. 

Dle 'clov,Gl enky - ( osvětl1čení) - 'IDěl olbž,alovalný dOll11'Olbr.a
llelcký dělo'siřeilec po uplynutí slptľ',O'štění be1z zvláJštního vY1Z,vánÍ 
na!stou!piti činnou voje,nskolu sLUlŽbu - tato pnvinno,slt nals,tala 
've Sllllyslu slv,rlchu zllníněnýdl ' .výno'sú sa,ll1Q1zře j:mě i dříve, opu
stil-U služ1bu, pro' Ikterou bYlI Siplioštěn. 

Byl t edy k činné .s luž·hě 'pO/volán ' již konc'Blll ledna 1919, 
v k,te'l':é'žto· době z prá,ce vylstlOU1Jil. 

J el1i'ko'ž j'edna'lo' se o či·nno,u ,s lllJ~bu za 1l1l0ilJiUsa.ce, ctopustil 
se přečinu neuposlechnútí PO;V\~)ilávadho i'olzi\.ialzU dle § 50. br. 
z" pro' který ve smYislu §- 13. "I,T. r. ř. pod,l'éhal vojeniS k'é sDu:dní 
pí:8N ()in'l od. 

Nelze tuclí!ž tuto tres,t'llÍ zále;žito'st postoUip:iti civi:lníilTI trest
nínl úr'aJdůnl a nutno zJlna.t€'čnÍ stí1žnosit, kte,rá U'PlatňUlje jen 
IZl1latek dle bodu 6. § 358. v. ,tr. ř. rve smylshl § 371. ods,t. 2. V . 

tl'. ř. jla~o· neo'dúvoldněn,oill za\nlítnouti. 

Ro'zhOl.clnutí ze dne 7. dec. 1920, čÍs. P. 419-20. 




