
a dostatečně silné rozhlasové 
ajícím současnému technickému 

wdu úmyslně způsobenou odpo
nu svého práva, ale když výkan 
:do byl poškozen (šikána). Také 
lná, kdyby žalobce musil doka
a tím účelem, aby žalobce rušil 
!ní rozhodnutí nejvyššího soudu 
něhož se dopouští šikány i ten, 

:e druhému způsobuje zbytečnou 
:ně nepatrnou oběti. 
la, způsobená rušením rozhlasu 
Ilže rušení předejíti jednoduchou 
rozhlasu nemá možnosti žádným 
. Srovnáme-li tedy posici poslu
o přístroje, dáme zajisté v této 
hače rozhlasu. 
oky opírati i o předpisy posses
la svoje oprávnění může opírati 
nebo držitele práva plynoucího 

:hycených vln. Jinými slovy: Zda 
věci (a to opět buď držby přiji

) držby práva. Nebudeme se zde 
ll , povšimneme si jen, jaké sta-

storických zemích, tak i na Slo
my jako spory z rušené držby. 
lvní názor pozvolna kristalisoval 
nitky toho druhu, že rozhlas ne
n specielní norma, že nelze užíti 
II o šikáně, neboť rušící přístroj 
.lobě by mohla býti nejvýše legi-

zsudku z 10. IV. 1931 C II 70/31 
tí nejen o ustanovení o rušené 
64 odst. 2. o. z. Prohlásil poslech 
I a protože užívání bytu znamená 
ll, že rušení rozhlasu je rušením 

dkem z 18. května 1933 Rv IV 
nhlasu neshledal zneužití práva 
eviděl podkladu, podle něhož by 

dva spory v oblasti slovenského 
ě (čj. C III 100/37) a ,u okresního 

)ll zamítl, ale krajský soud v Už
rozsudek zrušil a žalobě vyhověl 
přijimače . Okresní soud v Koši
opřel svůj výrok o normy sou

l (Co II 315/37) rozsudek poh;rdil, 
ou dosud projednávány před nej -

vyšší soud rozsudek, který zname
, rozhlasu proti rušení a to způso
) sice o sporný případ z oblasti slo-
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venské, avšak důvody rozsudku opírají se o právní zásady, platné i v histo
rických zemích, takže význam rozsudku vztahuje se na celou státní oblast. 

Spor byl zahájen před okresním soudem v Mukačevě (C III 994/36), 
kde žalobce, obchodník radiopřístroji, byl rušen provozem světelné re- ' 
klamy. Soud I. instance i soud odvolací žalobě vyhověly, při čemž se do
volávaly práva sousedského a zákazu šikány. Nejvyšší soud rozsudkem 
ze dne 3. února 1938 čj. Rv IV 419/37 rozsudek potvrdil. V důvodech uvádí 
v podstatě toto: 

Žalobce je legitimován k žalobě tím, že mu bylo uděleno »povolení « 
podle § 1. zák. Č. 9/24 Sb. z. a n. k obchodu radiovými přístroji, kteréžto 
povolení plně nahrazuje koncesi k poslechu rozhlasu. Dovolává-li se ža
lobce ochrany své držby radiokoncese, není tento argument vhodný, neboť 
veřejné oprávnění samo o sobě nemohlo by býti předmětem soudní ochra
ny in possessorio. Rušení rozhlasu není tedy rušením práva z koncese, 
nýbrž nejvyšší soud je přímo označuje jako »rušení držby radiového 
poslechu«. 

Stále rostoucí rozmach rozhlasu, jeho důležitost kulturní pro vereJ
nost, zájem státu, ani právní cítění tak značné a významné složky ob
čanstva, kterou tvoří posluchači rozhlasu, nelze přehlížeti a je nutno 
poskytnouti poslechu rozhlasu soudní ochrany. 

Právním podkladem ochrany je § 364 a § 1295 o. z. Podle těchto 
ustanovení je posluchač rozhlasu oprávněn žádati na soudě, aby žalo
vanému bylo zakázáno rušiti jeho poslech rozhlasu a je povinností ža
lovaného učiniti taková opatření, aby zamezil další rušenÍ. 

C. N á vrh z á k o n a n a och ran u p o s I ech u r o zhl a s u. 

Citovaný rozsudek je dobrým příkladem toho, že československá 
judikatura je schopna vyrovnati se řádně se všemi problémy, jež sebou 
technický pokrok přináší a jež legislativa nestačí včas regulovati. Ovšem 
sebedokonalejší judikatura nemůže postačiti tam, kde je potřebí zevrubné 
úpravy zákonné. 

Návrh »zákona na ochranu radio -elektrického příjmu ~ed rušením 
elektrickými zařÍzeními« je již delší dobu projednáván a bude snad v le
tošním roce uzákoněn. 

Podle něho bude péče o nezávadnost elektrických zaříz'ní příslušeti 
jejich prodavačům a výrobcům a jejich provozovatelé se budou musit 
starat o jejich další udržovánÍ. Náklady na protiporuchová opatření po
nesou tedy zásadně majitelé rušících přístrojů; výjimka má býti při
puštěna jediné tam, kde jde o zařízení, která by byla v provozu již před 
účinností zákona anebo pro něž byly poskytnuty v tomto slněru zvlášt-
ní úlevy. ,~ 

Po 15 letech existence dostalo se tedy českoslqvenskému rozhlasu 
ochrany soudní a dostane se mu snad i ochrany zál~nné. 

Dr. Karel Remeš. 

Odcudzenie živého zvieraťa V súdnej praxi 
a trestných zákonoch. 

Jaký trestný čin treba spatrovať v bezprávnom prisvojení si živého 
zvieraťa, krádež (pyt1iactvo), alebo - pokial 'jeho hodnota neprevyšuje 
100 Kč - priestupok proti vlastníctvu? Na tútp otázku nedáva nám judi
katúra v roznych dobách jednakú odpoveď . ·Pokial ide o domáce zvie
ratá, boly vynesené rozhodnuti a, ktoré poV;'ažovaly odcudzenie týchto 
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za krádež, iné zaraďovaly aj Zlve zviera, pokiaf jeho hodnota nepre
vyšovala 100 Kč pod pojem potraviny alebo poživatiny a v dosledku 
toho prehlasovaly prisvojenie si takého za priestupok proti vlastníctvu 
v smysle § 126 tl'. zák. priest. v znení § 51 tl'. nov. z r. 1908 (Kúria B. T. 
VII 30). Posledný názor zastávajú v prevážnej časti aj naše opravné 
stolice a to aj keď predmetom trestného činu je zviera volne žijúce, 
na ktoré sa vzfahuje právo pofovky. Takéto subsidiárne používanie pred
pisu § 51 tl'. nov. pri deliktoch, ktoré by ináč boly krádežou však po
važujeme za pochybené, vyvolané nesprávnym výkladom a nepochope
ním práve citovaného ustanoveni a priestupkového zákona. Smyser a ciel 
jeho bol na svoju dobu vefmi humánny : zamedzif, aby ten, kto kradne 
z hladu a tiesne bol práve tak prísne potrestaný jako keď iný kradne veci 
menej nezbytne potrebné k uhájeniu života, len preto, aby sa na úkor 
iného obohatil. N emože sa teda tohoto miernejšieho ustanovenia dovo
lávaf na pl'. ten, Ido ukradne 10 sliepok a kurčat, odnesie ich živé vo 
vreci a na trhu predá alebo na svojom dvore ďalej chová, ačkofvek by 
pri výkladu, ktorý vyvraciame, išlo v takom prípade len o uzamknutím 
potrestatefný priestupok. Práve tak by bolo priestupkom odvedenie živého 
jahňata či ovce z chlieva, pokiaf by tu nebola nejaká okolnost, ktorá 
by tento skutok činila zločinom podfa § 336 tl'. zák. ačkofvek označovať 
tieto za potravinu dokiar neboly zbavené života sa prieči aj prostému 
rozumu. Ešte jasnejšie objaví sa absurdno sf tejto aplikácie zákona pri 
divej zveri. Vačšina pytliakov je usvedčen~ z odcudzenia zvere v hodnote, 
neprevyšujúcej v jednotlivom prípade 100 Kč (až 50 koroptví, 4 zajaci, 
1 srnka), tí všetci unikajú takto buď vobec trestu, lebo trestné oznámenie, 
ktoré majú na mysli prečin v smysle § 1 zák. č. 57/36 Sb. zák. a nar. 
o pytliactve, nebývajú vybavené súkromým návrhom, a bol-li aj návrh 
pripojený už pred okr. súdom, mOžu byf potrestaní najviac uzamknutím 
do 8 dní. V dovodovej zpráve k novému zákonu o trestaní pytliactva bolo 
zdorazňované, že novou úpravou má byť zvýšená ochrana zvere sprísne
ním trestov a vo výpočte paragrafov trestného zákona, dfa ktorých má 
byť pytIiactvo kvalifikované a trestané, vedra §§ 48 a 49 tl'. nov. § 51 
(§ 126 tl'. zák. priest.) ani neni uvedený. Ďalším dosledkom nesprávneho 
použitia zákona by bola úplná beztrestnost pokusu odcudziť zviera v hod- . 
note do 100 Kč, lebo jako známe, pokus priestupku neni trestný. Nebolo 
by teda možné stíhať pytIiaka, ktorý zviera postrelil, ono však ušlo , alebo 
keď in ou okolnosfou bolo zmarené, aby si chytené zviera skutočne pri
vlastnil. 

Výstižne vykládá lllés vo svojich Vysvetlivkách k uh. tr. zákonu prie
stupkovému (str. 304), že potravinou pofažne poživatinou sú len predmety, 
ktoré už po bežnej kuchyňskej úprave, jako očistenie, uvarenie, upečenie, 
sa stanú poživatefnými, nie sú preto potravinou obilné klasy ani keď 
sú už pokosené, ani telá živých zvierat. Tohoto stanoviska sa pridržiavalo/ 
aj Kúria v starších svojich rozhodnutiach, prehlasujúc bezprávne privlas ~ 
nenie si živého zvieraťa bez ohradu na jeho hodnotu za krádež (B. 
V 83, XVII 159 a i) a jedine tento výklad treba prijať aj dnes za o 0-

vedajúci zákonu a potrebe náležitej trestnej represie, najma pokiaI ide 
o pytliactvo, tento nebezpečný šport našich dedín, ktorý od trestnef čin
nosti zdánlive nevinnej vedie často k deliktom najvážnejším. 

Dr. Nora Budínová. 

Do varu 
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