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Zásada stíhání trestných činů z úřední moci ovládala jako 
vymoženost moderní právní nauky v takovém rozsahu trestní 
zákonodárství druhé polovice minulého století, že v trestním zákonu 
ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., převážná většina trestných 
činů stíhá se k veřejné obžalobě, kdežto tak zvané "soukromo
žalobní" delikty, kteréž se stíhají k soukromé obžalobě, tvoří 
toliko výjimku, omezenou na přestupky a přečiny proti bezpeč
nosti cti - a to ani ne na všechny - a na některé ojedinělé 
přestupky proti veřejné mravopočestnosti. Ale další vývoj ukazuje 
stále se množící úchylky od přísné zásady veřejné obžaloby 
v dvojím směru: jednak tím, že v různých, tak zvaných vedlejších 
trestních zákonech objevilo se čím dále tím více deliktů, stíhaných 
jen k soukromé obžalobě jako v zákoně o ochraně tajemství 
listovního Č. 42 ř. z. ze dne 6. dubna 1870, v zákonech o ochraně 
duševního majetku (značek, patentů a původcovského práva) a 
v zákoně proti nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, Č. 111 
Sb. z. a n. jednak nastal odvrat od veřejné obžaloby tím, že 
v jistých případech zůstalo ovšem při provádění trestního řizen: 
z úřední moci, jenom že podnět, t. j . . návrh má pocházeti buď 
od nějakého úřadu nebo od soukromé strany, nebo že má býti až 
do určitého stadia trestního řízení příslušným úřadem uděleno 
zmocnění k obžalobě. Průběh byl zase ten, že s počátku se při
znalo právo učiniti návrh ke stíhání jenom úřadům jak v § 5, 
Č. 1-2 zák. o přípustnosti dodání do donucovacích pracoven a 
polepšoven ze dne 24. května 1885, Č. 89 ř. z., § 246 zákona 
o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, ř. z. Č. 220 a 
a § 26 zákona o úpravě uhelného hospodářství ze dne 9. dubna 1920, 
Č. 260 Sb. z. a n. Teprve později propůjčuje se toto právo také 
soukromým osobám, tak v § 18, odst. 3. zák. o potírání po
hlavních nemocí ze zne ll. července 1922, Č. 241 Sb. z. a n. 
Zmocnění k obžalobě, jak stanoveno jest hlavně v čl. V. zákona 
ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. z. z 1863, zůstalo vyhrazeno 
jenom veřejným úřadům potažmo orgánům a tato úprava byla 
také připravenou osnovou trestního zákona recipována. 

Podle toho máme již v našem zákonodárství tři typy jako 
protiklad bezprostřední veřejné obžaloby a sice: 1. Soukromou 
obžalobu, 2. návrh a 3. zmocnění : Mimochodem budiž podotknuto, 
že těmito třemi typy nejsou ještě veškeré možné formy vyčerpány. 
jest totiž myslitelným i případ, že se zavádí oficiosní trestní řízení, 
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že se však poškozenému při tom dává právo, by během trestního 
řízení prominutím způsobil, aby trestní řízení bylo zastaveno, nebo 
aby aspoň od potrestání bylo upuštěno. Příkladem posledního pří
padu jest § 419 tr. z. z r. 1852, kde může ztýraný manžel žádati 
zmírnění nebo dokonce prominutí trestu. ., 

Přípravná osnova trestního zákona československéh9 z r. 1926 
tuto kombinaci nepřevzala, ačkoliv často vyskytuje se potřeba 
tak<;>vé úpravy - správněji řečeno - omezení veřejného práva 
trestního. Ale nicméně nutno uznati, že osnova trestního zákona 
nejen okruh deliktů zde v úvahu přicházejících namnoze rozšířila, 
nýbrž že také formální pře'dpisy, týkající se soukromé žaloby, 
návrhu a zmocnění upravila a sjednotila, ježto starý trestní zákon 
(rakouský) podrobných ustanovení na vybudování těchto tří institucí 
postrádá. 

A. Všeobecné předpisy o soukromé obžalobě, návrhu 
a zm oc ně n í. 

Platný trestní zákon obsahuje v tom směru jenom ustanovení 
§§ 503 a 530 tr. z., z nichž jest hlavním předpis, že soukromý 
žalobce n~ní oprávněn podati soukromou obžalobu, prominul-li 
výslovně trestný čin, o němž se dověděl, nebo nepodal-Ii od doby, 
kdy se dovědělo , trestném činu, po 6 neděl obžalobu. Tato šesti
nedělní lhůta platí ve všech dalších zákonech, připouštějících sou
kromou obžalobu. Jediná výjimka jest v § 50 nového zákona 
o původcovském právu ze dne 24. listopadu 1926, Č. 211; Sb. z. ano 1), 
kde jest ustanovena dvouměsíční lhůta k podání obžaloby. Osnova 
trestního zákona tuto dvouměsíční lhůtu pro všechny případy sou
kromé obžaloby převzala. §§ 503 a 530 tr. z. počítají tuto lhůtu 
toliko od doby, kdy se dověděl žalobce o trestném činu. Modernější 
zákony (jako o původcovském právu, proti nekalé soutěži), jakož 
i ustálená soudní praxe počítají lhůtu mimo to také od doby, kdy 
se dověděl oprávněný o osobě pachatelově . Rovněž děje se tak 
v osnově trestního zákona. Právní povaha této lhůty není ale ani 
dle osnovy dostatečně vyjasněna , Judikatura bývalého rakouského 
nejvyššího soudu nebyla v tom směru jednotná, jelikož dle plen. 
rozhodnutí ze dne 16. května 1894, Č. 5919 sb. Č. 1841 a dle 
pozdějších rozhodnutí běží lhůta od doby (vom Zeitpunkte), kdy 
se oprávněný dověděl o trestném činu a o osobě pachatelově, 
kdežto dle rozhodnutí ze dne 28. února 1879, Č . 14.512, sb, Č. 192, 
nemá tato lhůta býti počítána a momenta ad momentum, nýbrž 
podle dnů, při čemž den, v který se oprávněný dovědělo trestném 
činu, se nečítá. Nejvyšší soud v Brně označuje v rozhodnutí 
z 21. prosince 1926, Zrn. 290/26 Sb. m.spr. tr. Č. 512, lhůtu 

I) Stylisace tohoto paragrafu není p:ávě velíce důslednou, Nápis zní: 
nObžaloba" a v první větě se říká, že trestné číny uvedené v §§ 45 a 47 
(cit. zák.) stíhají se toliko na soukromou obžalobu. Nicméně uvádí se v další 
větě, že stíhání jest vyloučeno, jestliže oprávněný nepodal "návrhu na stíhání" 
do dvou měsíců . Zde má "návrh" asi znamenati "obžalobu". 

: I 
I 
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k soukromé žalobě jako lhůtu rázu materielně právního, kteráž se 
počítá podle kalendáře a pro níž neplatí ustanovení § 6 tr. ř. 
"Avšak z toho ještě neplyne, že jest lhůtu tuto počítati a momento 
ad momentum, nýbrž šestinedělní lhůta končí uplynutím onoho 
dne šestého týdne, jenž odpovídá dnu, v kterýž lhůta započala ." 

V této souvislosti třeba se ještě obírati i otázkou, je-li lhůta 
zachována, byla-li soukromá obžaloba podána u nepříslušného úřadu 
nebo aspoň u nepříslušného soudu, dále, byl-li trestný čin, kterýž 
má býti předmětem soukromé obžaloby, původně oznámen jako čin 
stíhatelný z úřední moci a konečně je-li přípustným podati sou
kromou obžalobu jen podmíněně, 1. j. když se činí původně tr<!stní 
oznámení toliko pro čin domněle oficiosní a když se z opatrnosti 
podává soukromá obžaloba pro ten případ, kdyby se v trestném 
činu neshledal čin z úřední moci stíhatelný. 

Co se týče první otázky, zaujímá judikatura a praxe stano
visko, že obžaloba musí býti podána u soudu, byf i u nepříslušného 
(plen. rozh. z 7. prosince 1897, Č. 14.650, sb. č . 2170), podání 
u cizozemského soudu však nestačí (rozh. z 9. prosince 1898, 
č. 11.738, sb. č. 2312), rovněž nezachovává se lhůta dle § 530 
tr. z. podáním trestního oznámení u státního zastupitelství (rozh. 
z 24. března 1877, č . 12.186). V zákoně samém tato otázka není 
jasně rozřešena, příznačným jest, že ani u § 503 tr. z., ani u § 530 
tr. z. se neděje žádná zmínka o soudu, ba § 530 tr. z., posl. věta, 
nemluví ani o odvolacím soudu, nýbrž o "vyšším úřadu" (hohere 
Behorde), k němuž rozsudek cestou odvolací dojde. Jediné místo 
zákona, jež zde by mohlo přicházeti v úv~hu, jest § 84 tr. ř ., 
který všechny veřejné úřady (Behorden und Amter) zavazuje, aby 
všechny trestné činy, jichž buď sami postřehnou, nebo o nichž se · 
jinak dovědí, pokud se nestíhají toliko na návrh zúčastněného, 
sdělily ihned se státním zástupcem u příslušného soudu. Veřejné 
úřady a státní zastupitelství jsou však podle služebních předpisů 
povinny, veškerá podání, k . jichž vyřízení nejsou povolány, po
stoupiti příslušnému úřadu, 1. j. v daném případě soudu. Osnova 
trestního zákona (§ 29) učinila těmto pochybnostem přítrž, usta
novujíc, že obžalobu jest podati "soudu" . 

Ještě větší obtíže působí druhá otázka, ježto judikatura tu 
kolísá : Dle rozh. z 12. ledna 1907, Č. 13.882, stačí, aby zúčastněný 
oznámil čin se žádostí o potrestání; není potřebí, aby se poukázalo 
na kvalifikaci činu jako k soukromé obžalobě stíhatelného. Co 
jest ale právem, činí-Ii se trestní oznámení u státního zastupitelství 
bez bližší kvalifikace činu? Trestní řízení zavedené jenom s hle
diska oficiosního činu se pak zastavuje, lhůta k podání .J)bžaloby 
mezitím však již vypršela . V praxi se v takovém případě stíhání 
z důvodů promlčení dle § 530 tr. z. odpíralo. Chce-li se zúčastněný 
tohoto důsledku uvarovati a podává proto současně soukromou 
obžalobu - buď výslovně nebo aspoň podmíněně - riskuje 
ztrátu soudních útrat. N ebof dle rozhod. z 2. května 1916 Kr VI 
53/16, Č . 4297 sb. Nov. nemá v trestním řízení k veřejné obžalobě 
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(pro § 209 tr. z.) zavedeném vedlejší obžaloba soukromého žalobce 
(pro § 487 tr. z.) místa. Nelze proto obžalovanému pro § 209 tr. z. 
odsouzenému uložiti náhradu podmíněně podané soukromé ob
žaloby. 

Osnova trestního zákona výslovuě připouští, že v takovém 
případě může soukromá obžaloba býti podána do konce průvodního 
řízení v hlavním přeličení, a to i tehdy, když mezitím dvouměsíční 
lhůta uplynula. Bylo-li však trestní řízení zastaveno, lze soukromou 
obžalobu podati ještě do 14 dnů od té doby, kdy oprávněný byl 
o tom soudem nebo státním zástupcem zpraven, v záporném pří
padě do tří měsíců od zastavení. 

Jak známo, nezůstává u nejčetnější skupiny deliktů, kteréž 
se stíhají na soukromou obžalobu, t. j. u urážek na cti jenom při 
původní trestní věci, pro kterouž se právě vede trestní řízení, nýbrž 
každá urážka na cti zplodí mnoho jiných vzájemných urážek čás
tečně vzniklých během dotyčného trestního řízení. Podle platného 
zákona má si uražený (podle okolnosti může to býti také svědek 
nebo jiná osoba zúčastněná) vyhraditi dle § 263 tr. ř. pro novou 
urážku zvláštní-stíhání a během 3 dnů podati obžalobu, nemůže-li 
trestní řízení býti pro tento nový čin ihned provedeno. 

Osnova snažíc se, pokud možno, veškeré vzájemné a znovu 
vzniklé spory mezi stranami co nejdříve vyříditi, ustanovuje, že 
jiné trestné činy, které byly spáchány mezi týmiž osobami do 
ujednání smíru nebo do konce průvodního řízení, mohou býti stí
hány soukromou obžalobou v dvouměsíční lhůtě jen tehdy, když 
si oprávněný před smírem nebo před ukončením průvodního řízení 
výslovně vyhradil právo ke stíhání; jen v případě, kdyby se 
o novém trestném činu dověděl teprve později, může samozřejmě 
obžaloba do dvou měsíců od nabytí vědomí o činu tom býti po
dána. 

Obdobné ustanovení platí dle osnovy stran trestného činu 
vzájemně spáchaného v souvislosti s činem, pro který došlo 
k hlavnímu přelíčení. I tu lze vzájemnou obžalobu podati pouze 
do konce průvodního řízení a to i po uplynutí dvouměsíční lhůty 
žalobní. 

Snaha osnovy shora naznačené zrcadlí se také v dalším 
ustanovení, že lze soukromou obžalobu odvolati, dokud soud 
první stolice nepočal prohlašovati rozsudek, dle § 245 osnovy 
může se tak státi při cizoložství, dokud rozsudek nenabyl pravo
moci. 

Pokud se týče právních instituCÍ zmocnění a návrhu, platný 
zákon podrobnějšího ustanovení nezná. Osnova předpisuje (u § 27), 
aby zmocnění bylo soudu vykázáno nejpozději při podání spisu 
obžalovacího, a že návrh oprávněného jest učiniti u soudu neb 
u veřejného žalobce do dvou měsíců a tempore scientiae. V obou 
případech lze zmocnění a návrh odvolati, až do prohlášení roz
sudku · první stolice. 

Nejdůležitější formální rozdíl mezi soukromým žalobcem a 

! \ 
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oprávnenym k návrhu nebo zmocnění záleží v tom, že soukromý 
žalobce jako vedoucí sporu má předsevzíti jisté procesuální krok y, 
jichž opomenutí rovná se dle § 46, 112 tr. ř . upuštění od obžalohy, 
Má tudíž předem podati trestní oznámení nebo obžalovací spis, 
po případě podle svého volného uvážení navrhnouti zavedení pří
pravného vyšetřování. To má dle § 112, tr. ř . za následek, že 
soukromého žalobce jest o ' ukončení přípravného vyšetřování uvě
domiti s vyzváním, aby do 14 dnů podal obžalovací spis, jinak 
že by se mělo za to, že se od obžaloby upouští. Výklad tohoto 
nepřesného předpisu setkává se v praxi s různými obtížemi. Předem 
není jasným, od kdy vlastně tato 14denní lhůta běží. To závisí 
od té okolnosti, je-li do takového usnesení vyšetřujícího soudce 
přípustným opravný prostředek neb ne. Poněvadž dle § 113 tr. ř . 
jest proti každému opatření vyšetřujícího soudce přípustná stížnost 
k radní komoře, není tudíž důvodu odepříti soukromému žalobci 
právo stížnosti proti skončení přípravného vyšetřování. Poněvadž 
ale stížnosti do usnesení vyšetřujícího soudce nejsou vázány na 
určité lhůty, bylo by toho formálním důsledkem, že lhůta 14denní 
po rozumu § 112 tr, ř . vlastně by nikdy nemohla začíti vzhledem 
k tomu, že by mohl soukromý žalobce kdykoliv skončení pří
pravného vyšetřování odporovati. Že zákon takový protichůdný 
důsledek nechtěl , jest na bíle dni. Ustanovení § 112, 2 . odst. tr. ř . 
jest tudíž vykládati v ten smysl, že 14denní lhůta shora naznačená 
běží hned od doručení usnesení soukromému žalobci, že však 
soukromý žalobce v této lhůtě může žádati o doplnění přípravného 
vyšetřování a v případě nevyhovění podati stížnost. 

Co jest ale právem, když přípravné vyšetřování vůbec za
vedeno nebylo, nýbrž když soukromý žalobce, jak se to většinou 
děje, se omezuje na podání trestního oznámení a soudce zavede 
jenom předběžné vyhledávání. Poněvadž ustanovení Š 112, odst. 2. 
tr. ř . zde neplatí, nemá soudce vlastně přímého prostředku , aby 
soukromého žalobce k podání obžalovacího spisu přiměl. S otázkou, 
za kterých předpokladů může soud soukromého žalobce přiměti 
k podání určitých návrhů, zabýval se nejvyšší soud v rozhodnutí 
z 31. března 1927, Zm I 32/27, Č . 537 sb. min. spr. tr. Tu jednalo 
se o otázku z jazykového práva; soukromý žalob~e měl předložiti 
ověřený překlad inkriminovaného článku . Poněvadž soukromý ža
lobce přes soudní výzvu pod následky zastavení trestního řízení 
v 14denní lhůtě vyžádaného překladu nedodal, zastavil soudce 
trestní . řízení vzhledem k ustanoveni § 1 a 2 jazykového zákona 
dle § 46 tr. ř . Postup tento byl dle dotčeného rozhodnutí po
chybený, poněvadž ustanovení dle § 46, odst. 3 tr. ř., "nelze 
rozšiřovati tím způsobem, aby soud mohl nevyhovění jinakým pro
cesním příkazům nebo výzvám anebo opomenutí jinakých procesnich 
úkonů, jež podle zákona má jiné v zákoně vyřčené následky, po
drobiti sankci domněnky, že soukromý žalobce od své žaloby ustu
puje". Takové úkony jsou úkony dotčené v §§ 211,261,263,320, 
321 tr. ř., nikoliv však úkony, týkaj ící se jazykové úpravy podání. 



81 

Podle toh'oto stavu věcí jest ale pochybno, jakým způsobem 
může soudce takovému neuposlechnutí nebo opomenutí čeliti, ne
smí-li použíti donucovacích prostředků pod sankcí shora uvedené 
domněnky, Nezbývá nic jiného než aby soudce upozornil nepo
slušného soukromého žalobce na nebezpečí promlčení. 

Druhá skupina obecných ustanovení týká se oprávnění k sou
kromé obžalobě, návrhu a zmocnění a výkonu tohoto oprávnění 
před soúdem, Otázku oprávnění jest zodpovídati dle zásad mate
rielního práva a proto § 30 osnovy pi'isuzuje oprávnění k sou
kromé obžalobě a návrhu, ,:komu bylo trestným činem ublíženo". 
O oprávnění ke zmocnění se zvlášť nemluví, poněvadž to se řídí 
podle přislušných předpisů. K platnosti není dle rozhodnutí ze 
dne 7. ledna 1926, Zm III 1089/25 (č. 458 sb. min. spr. tr.) za
potřebí zmocnění toliko úřadu bezprostředně nadřízeného. 

Obecné pravidlo, že oprávnění k soukromé obžalobě a 
k návrhu přísluší poškozenému, pot. tomu, jemuž bylo ublíženo, 
vyžaduje však při některých deliktech podrobnějšího vysvětlení. 
Podle jednotlivých skupin deliktů nutno rozeznávati: 

1. Urážky na cti: Zde vyskytuje se sporná otázka, jsou-li 
kolektivní jednotky osob předmětem urážky na cti a jsou-li tím 
oprávněny k soukromé obžalobě Příčinu k tomuto dosud nevy
řízenému sporu zavdala nejasná stylisace § 492 tr. z.,kterýž staví 
pod ochranu c~ "korporace zákonem uznané", ale pojem tento 
blíže neoznačil. Okruh kolektivních jednotek, jež mohou býti před
mětem urážky na cti, byl v známém článku V. zák. z 17. pros. 1862, 
Č. 8 ř. z. z 1863, rozšířen na úřady a jisté veřejnoprávní útvary; 
ohledně soukromoprávních korporací zastává judikatura a celkem 
souhlasně i teorie stanovisko, že spolky, spočívající f\a spolkovém 
zákoně Č. 134/1867 ř. z., patří mezi shora uvedené korporace 
zákonem uznané (viz rozh. z 27. prosince 1926, Zm I 539/26, 
sb. Č. 516 min. spr. tr. a Finger II, str. 262, Kallab: O způsobilosti 
býti stranou, str. 97), že však obchodní a průmyslové podniky (rozh. 
z 9. října 1925, Zrn I 362/25, sb. Č. 438 min. spr. tr.) a zejména také 
akciové společnosti (rozh. z 9. října 1925, Zm. II 265/25 sb. Č. 434 
min. spr. tr.) nejsou oprávněny k obžalobě dle § 492 tr. z. Obě rozhod
nutí z velké části doslovně souhlasící dovolávají se autority Lorenze, 
Gerichtszeitung 1902, Č. 2, a Lammasche, GrundriB IV. vyd., str. 84, 
kteří v souhlasu s plenárním rozhodnutím býv. nejvyššího soudu 
z 12. března 1902, Č. 3602, vyslovili názor, že "nehledíc k vý
jimečným ustanovením § 492 tr. z. objektem urážky na ctí může 
býti jen osoba fysická, nikoliv však podnik hospodářský jako 
takový a kdyby v útoku proti takovému podniku byla zároveň 
vyjádřena urážka na cti osob na podniku spolupůsobících, pak 
že vznikne ,každé z nich soukromé právo žalobní. V rozhodnutích 
jest dokonce citován náhled Siesse, Beleidigung von K6rperschaften, 
Gro'Barchiv 38, 1910), že korporace zákonem uznaná nemusí býti 
ani právnickou osobou, že však to musí býti sdružení osob, které 
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má určitý význam veřejnoprávní, jako na př. obchodní, advokátní 
komory atd. 

Jičinský (Die Privatanklage im osterr. Strafrecht, Gerichts
zeitung 1859, Č. 126) rozeznává mezi "oním sdružením osob jed
notlivých, jež spolu se svolením státní moci jedinou, nedílnou, 
ideální osobnost tvoří" a oním, jež není "jednotou osob" (Personen
einheit), nýbrž "sjednocením osob" (Personeneinigung) a přiznává 
jen jednotám osob samostatné právo žalobní. Rozlišení toto jest 
sice duchaplné a výstižné, ale nehodí se valně pro moderní po
měry, poněvadž mezitím společenské právo se značně vyvinulo. 
Máme mnoho hospodářských společností a družstva také s "je
dinou, nedílnou a ideální osobností" . Poněvadž trestní zákon sám 
nepodává definici pojmu korporace, nutno k vysvětlení tohoto 
pojmu vycházeti z toho, co občanské, obchodní a veřejné právo 
korporací rozumí. A tu setkáme se s různými společenskými útvary 
hospodářského rázu, kteréž, třebaže nejsou spolky ve smyslu 

. spolkového zákona, přece jsou nedílnou jednotou osob se samo
statným jměním a s právní osobností. Jest nepopiratelně třeba, 
aby všem těmto útvarům bylo zabezpečeno samostatné právo 
žalob ní. Osnova se otázkou oprávnění právnických osob k podání 
soukromé obžaloby a návrhu vůbec nezabývá, ačkoliv úprava 
byla zde žádoucí. Podobné pochybnosti stávají, pokud se jedná 
o sjednocení osob, kteréž nemají povahu právnické osoby. Dle 
§ 496 tr. z. posl. věta jest uznati na tuhé vězení do 3 měsíců, 
jeví-li se v chování úmyslné opovržení proti celým třídám nebo 
stavům občanské společnosti, proti náboženským společnostem a 
národnostem. Zda tato množství osob sama o sobě jsou na cti 
chráněna nebo zda urážky proli nim namířené lze stíhati jen potud, 
pokud byly výslovně proneseny proti jednotlivcům k takovému 
množství osob náležejícím, o tom ani trestní zákon, ani osnova 
se nezmiňují. Teorie a judikatura přikloňují se k druhému názoru, 
ovšem s omezením, že při urážkách příslušníků určitého stavu 
přísluší žalobní právo jen místně nebo jinak ohraničenému kruhu 
jeho příslušníků, na která se urážka výslovně nebo znameními na 
ně se hodícími vztahovala. (Rozh. z 31. května 1926, Zm I 657/26, 
č . 488 sb. min. spr. tr.) 

Zákonem ze dne 30. května 1924, Č . 124 Sb. z. a n. (§ 27) . 
byl okruh oprávněných rozšířen tím, že se též periodickému tisko
pisu, jenž byl uražen, zabezpečilo právo k žalobě pro přečin proti 
bezpečnosti cti nebo pro přestupek zanedbání Rovinné péče. Návrh 
na stíhání podá zaň vydavatel. Nepodá-li do čtyř neděl po vyjití 
zprávy, přechází žéllobní právo na odpovědného redaktora. 

Při trestných činech proti bezpečnosti cti zemřelých jest 
v §§ 492, 495 tr. z. otázka legitimace dostatečně upravena. Osnovou 
okruh příbuzných osob oprávněných k obžalobě, jakož i k návrhu 
omezuje se na manžele a děti zemřelého, a není-Ii takových pří
buzných, na rodiče ; není-Ii ani rodičů, přechází oprávnění na 
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sourozence a takové vzdálenější příbuzné, kteří v době úmrtí 
oprávněného s ním žili ve společné domácnosti. 

2. Trestné činy proti veřejné mravopočestnosti: Stylisace 
§ 503 tr. z., že cizoložství může být stíháno toliko na žádost 
uražené strany, má za následek, že manžel, jenž sám k cizoložství 
manžele dal podnět, nemá žalobního práva, poněvadž nelze ho 
považovati za uraženou stranu (rozh. z 8. února 1916, Kr I 42/26 , 
Č. 429 sb. Novák). Tím méně jest toto právo přiznati manželi, 
jenž s ciz! osobou se sám dopustil cizoložství. Osnova k tomu 
dodává ustanovení (§ 245, odst. 3.), že stíhání je vyloučeno, 
"zemře-Ii oprávněný před právní mocí rozsudku nebo jestliže před 
činem manželství bylo pravoplatně rozvedeno nebo manželé sami 
upustili od manželského společenství". 

V případech § 504 tr. z. (svedení nezletilé příbuzné pří
slušníkem domácnosti) a § 505 tr. z. (smilstvo služebné s nezle
tilým v domě žijícím synem nebo příbuzným) jest žalobní právo vy
hrazeno rodičům, příbuzným nebo poručenstvu, ale nikoliv nezletilé 
osobě samé. Naproti tomu přiznává judikatura uraženému manželi 
- i nezletilému - samostatné právo žalobní pro cizoložství 
(rozh. z 23. ledna 1886, Č. 13.752). Skutkové podstaty odpovídající 
§§ 504 a 505 tr. z. v obnově doslovq.ěnepřicházejí, nýbrž jsou 
částečně obsaženy v deliktech proti mravnosti, kde však jest pří-
pustný jenom návrh. . 

Poslední dva případy sem patřící týkají se krádeží a zpro
nevěření mezi manželi a pod. dle 463 tr. z., kde k žádosti o potrestání 
jest oprávněna jen hlava rodiny. pot. dle dvorsk. kane. dekretu 
z 8. října 1846, Č. 989 sb. j. z. jiný člen rodiny, je-Ii otec sám 
pachatelem, a konečně všelijakých nemravností mezi příbuznými 
atd. dle § 525 tr. z., kde se zabezpečuje soukromé žalobní právo 
všem osobám. 

Osnova takové ustanovení ovšem nerecipovala, zato ale při 
všech trestných činech (zločinech) proti majetku - vyjma loupež, 
poškození věřitele, nadržování věřiteli, nedbalé poškození věřitele , 
nepořádné účetnictví, úplatkářství v řízení vyrovnacím nebo kon
kursním, pletichy při dražbě - připouští stíhání jenom na návrh, 
byl·1i zločin nebo přečin proti majetku spáchán na osobě blízké. 
Ke stíhání nepoctivé zprávy přísněji nekvalifikované a ke stíhání 
pytláctví, jakož . i ke stíhání přestupků proti majetku jest vůbec 
zapotřebí návrhu. 

3. Trestní . činy proti duševnímu majetku: Podrobnější po
jednání o postavení soukromého žalobce podle příslušných zákonů 
(o ochraně značek ze dne 6. ledna 1890, Č. 19 ř. z. ve znění 
zákonů ze dne 30. července 1895, č. 108 ř. z., a z 24./7. 1919, 
Č. 971 Sb. z. a n. o ochraně patentů ze dne ll. ledna 1897, Č. 30 
ř. z. ve znění zákona z 30. června 1922, Č. 252 Sb. z. a n., a o 
právu autorském dle nového zákona ze 24. listopadu 1926, Č . 218 
Sb. z. a n.) vyžadovalo by důkladné pro brání složitých ustanovení 
těchto zákonů, což by přesahovalo rámec tohoto článku. Proto 
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budiž zde toliko na některé význačné zvláštnosti poukázáno. Podle 
§ 9 zák. z 6. ledna 1890, č. 19 ř. z., lpí právo, vyplývající z chrá
něné značky na dotyčném podniku, pro kterýž ochrana značky 
byla povolena. Tím ovšem vznikají obtíže, nastal-li během trestního 
řízení pro zasáhnutí do známkového práva zavedeného převod 
podniku na jiného majitele. Původní majitel, jenž soukromou obža
lobu podal, jíž nemůže učinití kon.ečné návrhy a nový naby
vatel byl by proto nucen novou soukromou obžalobu podati a celé 
dosud provedené řízení opakovati. De lege ferenda by bylo tudíž 
záhodným ustanoviti, že nový nabyvatel podniku mohl by v při
měřené lhůtě jako nástupce prvního žalobce v trestní řízení vstoupiti. 

Nový zákon o autorském právu přináší rozmnožení osob 
oprávněných k soukromé obžalobě tím způsobem, že zákon tento 
vyhovuje požadavkům moderního života, rozšiřuje ochranu autor
ského práva co do předmětu a objemu literárních a uměleckých 
děl l ). Tak na př. jsou nyní také chráněna díla umění užitého, 
zahradní architektury a uměleckého průmyslu, jakož í plány a 
náčrtky pro taková díla (§ 4, 7 zák. cit.), dále kinematografická 
nebo podobným postupem vytvořená díla tehdy, jsou-li pro své 
uspořádání nebo spojení předvedených příběhů výtvory zvláštním ř 
(§ 4, 2 cit. zák.), konečně má původce mezi jiným také právo 
svoje dílo rozhlasem (t. j. radiem) šířiti. Poněvadž dle § 7 cit. zák. 
předmětem původcovského práva jsou bez újmy práva k dílu 
původnímu také jeho zpracování za jistých předpokladů, jest 
vedle původce také chráněn zpracovatel, t. j. při zfilmováni 
zpravidla režisér, při sborovém nebo orchestrálním . přednesu díla 
dirigent, poněvadž dále při anonymních nebo pseudonymních 
dílech jest vydavatel a není-li udán, nakladatel oprávněn uplatňovatn 
práva, příslušející původci a poněvadž dokonce původcovské: 
právo přechází na dědice a původce může převésti původcovské 
právo omezeně nebo neomezeně na osoby právním jednáním 
mezi živými nebo pro případ smrti (§ 16), byl i po subjek
tivní stránce okruh oprávněných valně rozšířen. K vůli úplnosti 
budiž ještě uvedeno, že dotčený zákon zavádí v § 59 objektivni 
řízení, což jest novotou zákona; podle toho může trestní soud na 
návrh oprávněného povoliti propadnuti bezprávných rozmnožení a 
pomůcek, pak zničení propadlých předmětů, i když se nestíhá 
určitá osoba pro přečin zásahu do původcovského práva. Podání. 
takového návrhu není na žádnou lhůtu vázáno. 

4. Trestné činy nekalé soutěže: 
Nový zákon ze dne 15. července 1927, Č. 111 Sb. z. a n.,. 

obsahuje celou řadu nových přečinů a přestupků, kteréž se soudy 
stíhají na soukromou obžalobu. Zajímavým jest zevšeobecnění 
žalobního práva tím, že pro jisté delikty - přestupky nekalé 

I) Srovnej článek ministra spravedlnosti Dra Roberta Mayr-Hartinga: 
Das tschechoslowakische Urheberrecht ve Festschrift der Osterreichischen Richter
zeitung 1927. 



85 

reklamy (§ 25), nesprávného označování původu zboží (§ 26) a
přečin podplácení (§ 30) - jest oprávněn k žalobě nejen každý 
soutěžitel, nýbrž i každá korporace, podle stanov povolaná hájiti 
hospodářské zájmy soutěžitelů činem dotčené, leč by byla v témže 
případě se konala smírcí řízení dle § 49 cit. zák. Zákon zamýšlí 
totiž jistým korporacím svěřiti, aby předsevzaly smírčí řízení ve 
věcech nekalé soutěže . Každý k obžalobě oprávněný může pak 
takovou korporaci požádati, aby zahájila smírčí řízení. Smíľ před 
korporací uzavřený má pak týž procesuální význam jako výslovné 
prominutí trestného činu nebo ustoupení od obžaloby. 

Při další skupině trestných činů - přečinů zlehčování (§ 27). 
zneužívání podnikových značek a zevnějších zařízení podnikú 
(§ 29), porušování a využivání obchodních a vÝľobních tajemství 
(§ 31), dále přestupek nekalé soutěže osob pomocných a používán í 
její soutěžitelem (§ 32) - jest oprávněn k soukromé žalobě jen 
ten, "jehož se trestný čin bezprostředně dotýká".-

Jak korporacím a soutěžitelům, tak i každému v konkretním 
případě poškozenému přísluší konečně žalobní právo pro přestupek 
nebránění trestnému činu (§ 33), jehož se dopouští zaměstnavatel 
nebo správce podniku, který věda, že zaměstnanec nebo zmocněnec 
spáchá nějaký trestný čin nekalé soutěže v prospěch podniku, přes 
to provedení jeho úmyslně, ač může tak učiniti, nezabrání. 

Pro otázku aktivní žalobní legitimace jest důležítý pojem 
soutěžitele, jímž se rozumí dle § 46 cit. zák. každý podnikatel, 
"jenž vyrábí nebo prodává zboží téhož nebo podobného druhu, 
nebo provádí výkony téhož nebo podobného druhu, nebo vůbec 
je podnikavě činným ve stejném nebo podobném oboru hospo
dářském". 

5. Delikty na návrh stíhatelné: Zrušením § 5, odst. 1. a 2, 
čís. 1-5 a odst. 4, zák. ze dne 24. května 1885, Č. 89 ř . z. byl 
okruh takových deliktů valně súžen. Zato přinesl zákon o po
tírání pohlavních nemocí Č. 241/22 Sb. z. a n. nový případ deliktů 
takového druhu v § 18, odst. 3. cit zák. (ohrožení a porušení 
zdraví pohlavními nemocemi, tím, že se stíhá pachatel jen na 
návrh ohroženého, je-li ohrožený manželem, snoubencem, druhem 
nebo družkou pachatelovou. 

* * 
Třetí skupina všeobecných ustanovení upravuje výkon sou

kromé obžaloby a návrhu buď zákonným nebo právním zástup
cem. Trestní řád ustanovuje v § 50 toliko, že. soukromý žalobce 
jakož i jeho zákonný zástupce může trestní věc buď sám, zplno
mocněncem nebo právním zástupcem vésti. Kdy a za jakých pod
mínek nezletilý nebo jinak plné svéprávnosti nepožívající může 
samostatně obžalobu nebo návrh podati a trestní věc vésti, trestní 
řád nestanoví, ponechávaje to všeobecným ustanovením občan
ského práva. Těchto předpisů jakož i předpisů civilního soudního 
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řádu nelze však beze všeho na trestní řízení aplikovati. Rozhod
ným bude tedy faktický stav. Vystupuje-li za žalobce, jenž částečně 
nebo úplně jest zbaven svéprávnosti, jeho zákonný zástupce, jest 
jej vždy připustiti, není-li tu kolise. Vedle něho nemůže samo
statně žalobce, jenž není úplně svéprávným, jednati. Nevystupuje-li 
však zákonný zástupce, má soudce, volně vše uváživ dle povahy 
činu, jenž jest předmětem obžaloby, a dle schopnosti žalobcovy, 
posouditi, lze-li žalobce samého k vedení trestní věci připustiti. 
Opatrný soudce přibéře ovšem v takových případech vždy zákon
ného zástupce a projedná se žalobcem nesvéprávným trestní věc 
přímo, nechce-li se zákonný zástupce sám zúčastniti trestního 
řízení. 

Osnova veškeré tyto pochybnosti odstraňuje, rozeznávajíc 
mezi oprávněným, jenž nepožívá plné svéprávnosti, a jest mladší 
osmnácti let a mezi starším osmnácti let. V prvním případě vy
konává právo návrhu k soukromé žalobě vždy zákonný zástupce 
a toliko, není-li tu zákonného zástupce, nebo když si zájmy jich 
odporují, má soud podle zákona příslušný zástupce ustanoviti; 
nestrpí-li věc odkladu, ustanovuje ho příslušný trestní soud první 
stolice. V takovém případě jde dvouměsíční lhůta k podání návrhu 
nebo obžaloby od té doby, kdy zákonný zástupce nabyl vědo
mosti o trestném činu a o osobě pachatelově, ne však před soud
ním ustanovením zástupce. Při nezletilých dokonavších osmnáctý 
rok a při marnotratnících platí toto pravidlo jen, zakládá-li se 
oprávnění k návrhu nebo k soukromé obžalobě na porušení práva 
povahy majetkové. Byl-li však zákonný zástupce sám pachatelem, 
vykonává právo k návrhu poručenský soud. Osnova neobírá se 
zvlášť otázkou, zda manžel jest zákonným zástupcem manželky 
a proto zůstane tato otázka dále sporna. Lohsing (StrafprozeB
recht) míní, že manžel zákonným zástupcem není, nýbrž že jest 
j~n povigen svou manželku zastupovati, když jej o to požádá. 
Storch (Rízení trestní) zastává opačné stanovisko, že manžel jako 
zákonný zástupce své manželky jest oprávněn za ni jako sou
kromý žalobce vystupovati, že však manželka může též samo
statně jako soukromá žalobkyně si vésti. Nejvyšší soud v Brně 
rozhodnutím ze dne 3. října 1925, Zrn II 431/25, Č. 436 sb. min. 
spr. tr. přiklonil se k tomuto názoru opíraje se při tom o ustano
vení § 91 obč. zák. Podle toho má manžel právo jako zástupce 
své manželky jednati, dokud manželka nezřídí jiného zástupce a 
ani sama se nezastupuje. 

Pokud se týče zplnomocnění, nepředpisuje trestní řád zvláštní 
formu plné moci, není tudíž ani zapotřebí speciální plné moci ve 
smyslu § 1008 obč . ·zák. (rozh. z 30. ledna 1892, Č. 15.135, sb. 
Č. ] 497). Zato dává § 50, odst. 2. tr. ř. soudci právo, aby dle I 

volného uvážení soukromému žalobci na místě soudu nepřítom
nému uložil, aby v místě soudu bydlícího zplnomocněnce nebo 
právního zástupce sobě zřídil. Toto ustanovení, kteréž patrně má 
za účel čeliti vadným a nevhodným podáním soukromého žalobce, 
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jest však lex imperfecta, poněvadž neuposlechnutí dotyčného 
soudního příkazu není stíháno sankcí domněnky, že žalobce od 
obžaloby upouští. (Srovnej k tomu rozhodnutí z 31. března 1927, 
Zm 132/27 svrchu citované.) 

B. Př, ípady soukromé obžaloby, návrhu a zmocnění 
pod I e o s n o v y t r e s t n í h o z á k on a. 

Důvodová zpráva k osnově uvádí jako důvod úchylek od 
přísného principu obžaloby veřejné "že veřejný zájem na trestním 
stíhání je bud' tak nepatrný, že docela ustupuje do pozadí proti 
zájmům toho, komu bylo ublíženo trestným činem, nebo že proti 
veřejnému zájmu na stíhání trestného činu staví se jiný zájem, 
veřejný nebo soukromý, který by stíháním utrpěl poruchu" . Tako
vým úvahám lze úplně přisvědčiti, pokud se týče návrhu a zmoc
nění, ačkoliv nelze zapříti , že skoro každé trestní stíhánÍ" jest takřka 
dvojsečným mečem, poněvadž též zasahuje do zájmu jiných na 
věci nezúčastněných osob, jako jest rodina vinníkova atd. Jest 
věcí prozíravé a taktní kriminální politiky, aby k tomuto rozporu 
zájmů náležitě přihlížela . Celkem nutno uznati, že osnova udržo
vala výstižně rovnováhu zájmů sobě odporujících, jen někdy na 
př. při skupině trestných činů proti majetku rozšiřujíc, jak jsme 
viděli, nesmírně okruh případů stíhatelných jen k návrhu, přibli
žuje se povážlivým způsobem již odbytému principu soukromého 
zadostiučinění a ohrožuje tím základy generální preventivy. 

Naproti tomu nelze bez výhrady souhlasiti se stanoviskem 
důvodové zprávy, že se soukromou obžalobou lze se spokojiti jen 
u takových trestných činů, kde veřejný zájem na stíhání je zcela 
nepatrný. Neboť v , osnově setkáváme se s různými delikty, kteréž 
značnou měrou dotýkají se veřejného zájmu, jako na př . skanda
lisující utrhání (§ 305, 2. odst.), t. j. jedná-Ii utrhač podle pro
myšleného plánu s úmyslem, aby zničil dobrou pověst jiného, 
nebo aby rozvrátil jeho rodinný život, nebo aby podkopal jeho 
občanské postavení. Osnova stíhá takové utrhání jako absolutní 
zločin, t. j. bezpodmíněný zločin a přes to má býti veřejný zájem 
na stíhání takového závažného zločinu jen nepatrný! Stupeň ve
řejného zájmu nemůže býti tudíž jedině rozhodným pro posouzení, 
má-Ii se trestný čin stíhati k veřejné nebo k soukromé obžalobě 
nebo k návrhu. Jsou některé trestné činy, jejichž závažnost spadá 
více do subjektivní sféry, t. , j. jen ten, komu bylo trest,ným činem 
ublíženo, sám může nejlépe posouditi , do jaké míry mu bylo 
ublíženo dotyčným trestným činem. Proto zákonodárce zůstavuje 
soukromým žalobcům, aby trestní věc jako "dominus Iitis" sami 
vedli, ukládaje jim zároveň, aby převzali risiko soudních útrat, 
kdyby svůj zájem přecenili. 

V dalším bodě pojednám o tom, jak jsou jednotlivé typy 
trestných činů v části zvláštní osnovy zastoupeny. 

I 



88 

J. Trestné činy ku zmocněni s tih a teln é. 

Osnova rozmnožuje dosavadní případy zmocnění jenom o dva 
nové: Úklady o cizí stát a hanobení cizího státu (§§ 144, 145). 
Jedná se zde o dvě úplně nové skutkové podstaty; k jejich stíhání 
je zapotřebí zmocnění ministerstva zahraničních věcí. Poslední 
případ týká se urážky nebo utrhání spáchaného veřejně proti or
gánu veřejné moci, když konal úřad nebo službu nebo protože 
je konal. Zmocnění udílí představený úřad, po případě vláda. 

2. Trestné činy k návrhu stihatelné. 

Osnova tohoto typu velice často užívá a to jednak tím, že 
se vůbec návrh připouští, jednak tím, že se právo návrhu přiznává 
jen blízkým osobám ve smyslu výkladu § 13, čís. 3 osnovy (po
dobně jak v § 39, Č. 4 zákona na ochranu republiky). 

Do . první skupiny patří: 
a) nekvalifikované vyhrožování § 215, odst. 1; 
b) vymámení manželství § 244, jest to nová skutková pod

stata, kteráž jest dána, když někdo pohne jiného k. manželství 
způsobením nebo využitím takového omylu, který je činí ne
platným nebo tím, že zamlčí překážku manželství; 

c) únos spáchaný s úmyslem, aby pachatel nebo někdo jiný 
s unesenou osobou vstoupil v manželství (§ 246). Tu je zapotřebí 
návrhu zákonného zástupce unesené osoby. Tato může návrh 
sama učiniti, došlo-li s ní k manželství a je-Ii starší 18 let; 

d) vymámení smilstva, t. j. pohnutí jiného lstí nebo zne
užitím jeho slabomyslnosti nebo tísně k tomu, aby vykonal nebo 
na sobě trpěl smilné jednání (§ 255); 

e) vymámení soulože: t. j. pOdobné jednání za účelem, aby 
se druhý přiměl k mimomanželské souloži (§ 256); 

f) zneužití moci ke smilstvu (§ 257); . 
g) nekvalifikované úmyslné poškození na těle (§ 276, odst. 1.); 
h) překročení práva kárného (§ 287); 
ch) surové týrání nebo nelidské nakládání s osobou mladší 

osmnácti let, kteráž je v péči nebo v opatrování pachatelově 
(§ 288); 

i) vědomé nebo nedbalé zaměstnání osoby. mladší osmnácti 
let, pokud jest tím vážně ohroženo zdraví nebo duševní vývoj její. 

Nutno si všimnouti toho, že tyto tři pod h-i uvedené trestné 
činy jsou vesměs přečiny a stíhají se toliko k návrhu poručenského 
soudu. 

j) Nekvalifikované rušení míru domovního (§ 313, odst. 1.); 
k) nekvalifikovaná nepoctivá správa (§ 318); 
I) pytláctví (§ 321); 
m) přestupek nekvalifikovaného ohrožení těla, t. j. nebezpečí 

poškození těla nebo zdraví jiného (§ 52 osnovy zákona přestup
kového); 
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n) přestupek svémocného léčení, t. j. bez přivolení osoby 
l éčené, nebo je-li mladší šestnácti let, v bezvědomí, choromyslná, 
blbá nebo vůbec nezpůsobilá projeviti svou vůli, bez přivolení 
zákonného zástupce nebo jiné osoby, v jejíž je péči. Návrh podává 
osoba k přivolení oprávněná (§ 57); 

o) přestupek svévole, t. j . vědomé způsobení škody jinému 
tím, že vinník odejme, poškodí, zničí, učiní neupotřebitelnou nebo 
si přivlastní cizí věc movitou (§ 59); 

p) přestupek odcizení, t. j . odejmutí cizí movité věci nepatrné 
ceny z lehkomyslnosti, bídy a pod. (§ 60); 

r) přestupek lesního a polního pychu (§ 61); 
s) přestupek ošálení, jehož se dopouští, kdo opatří si pod

loudně přístup k představení, výstavě nebo pod., kdo podloudně 
užije prostředku dopravního nebo výkonu automatu, kdo ubytuje 
se v hostinci a požije tam pokrmu a nápojů atd., to vše bez za
placení stanovené úplaty (§ 62); 

t) nabytí podezřelých věcí (§ 63); 
u) konečně následující majetkové delikty: zpronevěra, utajení, 

poškození věci, poškození majetku, ukrývačství, vztahují-li se na 
věc nebo výkon nepatrné ceny (§ 65). 

* * * 
V druhé skupině deliktů, u nichž návrh se připouští jen 

tehdy, byl-li trestný čin spáchán na blízké osobě, obsaženy jsou : 
a) ohrožení pohlavní nemocí (§ 281), odpovídající § 18 zák. 

o potírání pohlavních nemocí; 
(1) omezení svobody (§ 309); 
1") vynucení, t. j . donucení jiného násilím nebo nebezpečnou 

vyhrůžkou k nějakému trpění, konání nebo opomenutí (§ 310) ; 
ď) zneužití moci, t. j. když někdo jiného pohne k nějakému 

konání, trpění nebo opomenutí v úmyslu, aby tím opatřil sobě 
nebo jinému neoprávněný prospěch nebo aby tím mu způsobil 
proti právu škodu tím, že zneužije úřední nebo služební odvislosti 
jeho nebo moci (§ 311); 

e) útisk (§ 312). 
V případech (1-e, jakož i při únosu (§ 246) nevčítá se do 

lhůty stanovené k návrhu doba, po kterou oprávněnému jest 
trestným činem zabráněno učiniti návrh; 

s) krádež (§ 315, 316); 
~) zpronevěra (§ 317); 
.'f) utajení, t. j . přivlastnění si cizí movité věci, kteráž se 

dostala do moci pachatelovy nálezem, omylem nebo jinak bez 
přivolení oprávněného, a to v zištném úmyslu (§ 320); 

l) vydírání (§ 321); 
x) podvod (§ 324); 
),) vymámení, jehož se dopouští, kdo pohne v zištném . úmyslu 

jiného, zneužívaje jeho slabomyslnosti, pověrčivosti nebo tísně, 

7 
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nebo úskočně využívaje jeho smyslu, k nějakému konání, trpění 
nebo opomenutí (§ 325); 

f..l) lichva (§ 326); . 
1') úmyslné poškození věci (§ 327); 
;) poškození majetku, t. j. odejmutí nebo přivlastnění si cizí 

movité věcí a podobné poškození v úmyslu, aby se tím způsobila 
jinému proti právu škoda (§ 328); 

o) ukryvačství (§ 329). 

3. Soukromá obžaloba. 

Zde přicházejí v úvahu: 
a) Nekalá soutěž, ale jen zlehčování, kteréž osnova pokládá 

za absolutní zločin, pak podplácení (§ 239); 
b) cizoložství (§ 245) - dle osnovy jest to absolutní přečin; 
c) lublížení na cti, t. j. nadávkou, ztýráním, vyhrůžkou týrání 

nebo jinak slovem nebo skutkem (§ 300); 
d) urážka, t. j. křivé obvinění (§ 301). 
Oba tyto delikty mají býti jenom přečiny; 
e) utrhání, t. j. lživé nebo skandalisující obvinění (§ 304); 
f) porušení listovního tajemství (§ 339); 
g) vyzrazení soukromého tajemství (§ 340) '; 
h) vyzrazení obchodního tajemství (§ 341). 
Tyto tři pod f)-h) uvedené delikty stíhají se jako . precmy 

k soukromé obžalobě, s výjimkou případu, že čin spáchala 
osoba povolaná k výkonu veřejné moci při výkonu svého úřadu 
nebo zneužívající svého úřadu nebo práva s ním spojeného (§ 342) ; 

ch) přestupek hraničního pychu, jehož se dopustí, kdo vě
domě změní nebo učiní neznatelnou hranici pozemku (§ 47 osnovy 
přestupkového zákona). 

Osnova trestního zákona, kteráž také v jiných oborech 
jeví značný pokrok, vytvořila těchto celou soustavu předpisů, upra
vujících účelně soukromou obžalobu, návrh a zmocnění a rozšířila 
s důsledností obor platností takto právních institucÍ. V tom ohledu 
československá osnova vyniká na př. nad německým návrhem 
trestního zákona z r. 1925, poněvadž tento návrh podrobnějších 
ustanovení o těchto právních institucích nezná. (Dokončení. ) 


