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Trestný čin podle § 1 zákona z 25. května 1883 č. 78 ř. Z. o ma
ření exakuce jest přečinem, jestliže škoda jím způsobená činí více 
než dva tisíce korun, v jiných případech však přestupkem. Toto 
rozděleni na přečin a přestupek podle výše škody nebylo obsa-, 
ženo v návrhu zákona, který podala vláda poslanecké sněmovně 
ve 104. sedění IX. sesse.1

) Části návrhu upravující zmíněný delikt 
byl vzorem § 288 něm. trest. zák., který rovněž nečiní trestnost 
činu závislou na výši škody. Teprve v plenu poslanecké sněmovny 
bylo vytýkáno, že trestnost činu není odstupňována podle výše 
škody a návrh byl vrácen justičnímu výboru s příkazem, aby byl 
uveden v soulad s ustanov.eními trestního zákona o maj etkových 
deliktech.a předložen v takové úpravě, aby menší případy mohly 
býti souzeny okresními soudy jako -přestupky. Justiční výbor 
předložil nový návrh, v němž byl text § 1 upraven tak, že čin je 
přečinem, byla-li způsobena škoda přes 50 zl. a přestupkem při 
menší škodě. V odůvodnění návrhu bylo uvedeno, že nestačí 
úmysl zmařiti uspokojení věřitele, nýbrž že jest nutno, aby sku
tečně nastal škodlivý výsledek. Tento návrh byl pak znovu pře
pracován právní komisí panské sněmovny, která ponechala roz
dělení na přečin a přestupek, ale přestupek spatřovala nejen tam, 
kde škoda nedosahuje 50 zl., nýbrž i tam, kde škoda vůbec ne
vznikla, nebo ji nelze dokázati a proto upravila text do dnešní 
jeho podoby. 

Již při projednávání zákona upozorňoval vládní zástupce, že 
zařazením pojmu škody do zákona vzniknou praksi větší důkazní 
obtíže, než při jiných majetkových deliktech, neboť cenu odstra
něného předmětu nebude lze namnoze zj istiti ani z výpovědi 
poškozeného, který nebude obyčejně moci popsati odstraněné cizí 
předměty tak, jak může popsati okradený nebo podvedený své 
vlastní věci. Brzy po vydání zákona se pak ozvaly pochybnosti, 
jak se vúbec má výš,e škody při trestných činech podle § 1 zák. 
o mař. ex. vypočítávati. 

1) Viz Oesterreichisohes Zentra.1bla'tt flir die juristische Praxi's 1883 str. 
453 a násl. 
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s počátku byla škoda vypočítána z výše pohledávky, pr.o nlZ 
byla vedena nebo hrozila exekuce a z ceny odstraněného (zniče
ného a pod.) předmětu. Buď byla určována výše škody jen podle 
jednoho z těchto činitelů podle toho, zda čin byl spáchán zaexe
ku ce hrozící, či již během exekuce (Zistler2», nebo kombinací 
jich bylo zjišťováno maximum škody, která nemůže překročiti 
ani výši pohledávky ani cenu předmětu (Gernerth3

), Gertscher4
), 

Lenz5
) ). Při tom se různila mínění, zda se má bráti za základ 

obecná cena př·edmětu· (Gertscher), či míra, v jaké může býti vě
řitel pravděpodobně z předmětu uspokojen (Lenz) a bylo zdůraz
ňováno, že škodu nutno posuzovati jen podle doby činu a že jsou 
bez význalllu okolnosti nastalé později. 

Proti tomu měl Matyáš6
) za to, že delikt je přečinem jen tehdy, 

když vznikne škoda s k u teč n á přes 50 zlatých (tím míní pa
trně zmaření uspokoj ení věřitele vůbec] nej.en z jednotlivé exeku
ce), přestupkem pak tehdy, když taková skutečná škoda j,e menší 
než 50 zlatých, anebo když se uspokojení věřitelovy pohledávky, 
třebas tato činila přes 50 zl., jen prozatímně zmaří, neboť v tako
vém případě podle jeho názoru nelze vlastně mluviti o škodě. 

Podobně upozornil Lóffler7
), že ač stačí pouhé ohrožení uspo

koj ení věřitele, může přece toto uspokoj ení býti činem skutečně 
zmařeno a že hlavně pro tyto případy je určeno ustanovení 
o škodě přesahující 100 K. Ale i v případech, kde bylo úmyslem 
'pachatele vydobytí pohledávky pouze ztížiti nebo oddáliti, vidí 
Lóffler možnost vzniku škody a v poznámce uvádí příklady, že 
věřitel si musel sán1 vypůjčiti peníze na vyšší než zákonný úrok8

), 

nebo že nenašel úvěr, upadl do peněžních nesnází a do konkursu9
). 

Později byla škoda spatřována v tom, že věřiteli j,est odnímán 
obj ekt, z něho,ž se chtěl uspokoj iti, že jetím jeho uspokoj ení 

2) Geri<chtshalle 1883 Č. 79, 1886č. 2. 
3) GerkhtszeiJtUiIlg 1883 Č. 57. 
4) GerichtszeitUlIlg 1883 ·č . 60. 
5) Dr. Adolf Lenz: Der strafrechtlkhe Schutz des Pfandre rhte s , 1893. 
6) Právník 1886 str. 793 a násl. 
7) Dr. A1exaJIlGe[' L6ffler v Bartsch-PoUakově komentáři ke k()lIlikU['sní

mu řádu, vyd. z r. 1917 'str. 457 ,a ná,sl. 
S) Srv . .Tozh. vid. sb. 1103. 
9) L6ffler máJ za to, že v takových případech jde tres1mi oCMana' dále 

než ocmana civ,ilní, protože podle j:eho ná'ZoTl.l! věřitel nemůže ci.vi1ní ces
tou docíliti náhr.ady vyšší škody než činí úroky z prodlení, které předsta
vují jakousi p.aušalov.arnou náhr.adu škody. Proti tomu se In.yní většinou 
přijímá, ~e při subjelktivním prodlení má býti při'znár:.a nálhrada proká
zané ,škody i přes vý,ši úroků 'Z prodlení '- srv . . komentář· Roučka
Sedláčka a Klangův k §§ 1333, 1334obč. z.álk. :a judi~aturu tam uvedenuu. 
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ohroženo, ztíženo, oddáleno a stane se nákladnější (Lammasch
Rittler10

) , podobně i Fingerll» a bylo mluveno i o újmě nastavší 
ve jmění věřitelově (Finger, Altmann-J acob12», aniž však bylo 
blíže naznačeno, v čem tato újma může záležeti a jak se škoda 
určí ciferně. 

Vyskytly .se i pochybnosti, zda škoda jest u tohoto deliktu 
vhodným kriteriem k rozlišení přečinu a př,estupku a za takové 
kriterium doporučován úbytek majetku d I u žní k o v a pro do
bývanou pohledávku tím vzešlý ,(Synek1 3». 

Bývalý rakouský nejvyšší soud kladl důraz hlavně na to, že 
škoda nemusí býti "irreparabilní" (Sb. č. 1205, 2612), nýbrž že 
je nutno určiti ji podle doby spáchaného činu a že jsou bez význa
mu okolnosti později nastalé1 na př. docílení vyššího výtěžku při 
dražbě jiných předmětů, uspokojení věřitele z jiných částí dluž
níkova majetku atd. :(sb. č. 1221, 1793, 2392, 3390). Výši šk.ody 
pak vypočítává podle zmenšení j 'mění, které hrozilo věřiteli při 
takovém odstranění věcí ("jene Vermógensverminderung, wel
cher er ausges!etzt war" - sb. č. 700, 975, 2612, 3942). V přípa
dech, kde byla odstraněna jen část věcí exekucí již postiž,ených, 
bral r ak. nejvyšší soud zřetel na to, postačí-li k uspokoj ení vě
řitele zbývající předměty, na něž již exekuce byla v,edena a 
v kladném případě měl za to, že škoda nevznikla ,(sb. č. 1082, 
1331) . 

Nejvyšší soud spolkového Rakouska neužíval obratu o zmen
šení jmění, jemuž byl věřitel vystaven, nýbrž mluvilo újmě, kte
rou věřitel na jmění utrpěl1 a rozlišoval m,ezi případy, kdy čin byl 
spáchán za ,exekuce hrozící a případy, kdy již exekuce byla v bě
hu. Při prvých nutno podle jeho názoru zkoumati celou majet
kovou situaci dlužníkovu, aby bylo lze posouditi, zda odstraně
ním některých předmětů, exekucí dosud nepostižených, vznikla 
věřiteli nějaká újma. V druhých ' případech se podle jeho názoru 

. škoda rovná pravidelné ceně .odstraněných předmětů, pokud tato 
nepřevyšuje věřitelovu pohledávku, anebo pokud věřitel nebyl 
uspokojen z jiných předmětů též již exekucí postižených (srv. 
rozh. úř. sb. XII, 14 a XVI, 49) . 

Náš nejvyšší soud se drží celkem zásad vyslovených bývalým 
I 

10) LammaJsch-Rittler: GrUlIldJriss des ost. Strafrechtes 1926 ,str . 331. 
11) Finger: Das Strafrecht 1914 str. 536. 
1 ~) Altmann-Jacob : Kommentar zum ost. Stra.frerht 1928 str. 1574. 
13) Zprávy právnické j'ed'noty moravské 1907 str. 164 :a ná,sl. 

rakouským nejvyšším soudem (nejúplněji je jeho stanovisko vy-
j ádřeno v rozh. čís . 6029 Sb. n . s.). ' 



II. 
Jak jest z tohoto př,ehledu vidno, splnily se v plné míře obavy 

těch, kteří již při parlamentním proj,ednávání zákona pochybo
vali o účelnosti rozdělení tohoto trestného činu na přečin a pře
stupek podle výše škody, které bylo provedeno parlamentem. Po
jem škody způsobuje u tohoto deliktu potíže nejen důkazní, nýbrž 
i interpr,etační a potíže ty jsou příčinou toho, ž·e za škodu bývá 
prohlašováno něco, co s pojmem škody nelze srovnati. Trestní 
zákon ovšem nikde neobsahuje definici škody a ,občanské právo 
n·ám též neposkytuje př,esného poučení14). Byly proto i při výkla
du jiných deliktů spory o tom, co jest rozuměti škodou. Tak ze
jména u podvodu se vyskytují dvě zásadně různá mínění. Lam
masch-Ritter I(str. 308) má za to, že škoda na jmění vznikla, když 
se zmenšila celková hodnota ·statků, které lze oceniti penězi. N a
proti tomu Fing,er (II. díl str. 567 a násl.) odmítá toto hospo
dářské pojímání škody a praví, že v právním smyslu lze mluviti 
o poškození tenkráte, když disposice oklamaného byla chtěna jen 
za předpokladů jemu předstíraných, když tudíž· byla předsevzata 
disposice, která nebyla za skutečných poměrů chtěna a subj ekt 
práv pak utrpěl proti své vůli újmu na svých právech (bez ohle
du na to, zda se mu současně dostalo jiného, nechtěného ekviva
lentu). Skoda takto vzniklá pak záleží v,e zmenšení majetku 
poškozeného, nebo jeho jmění, což je podle Fingra poj em širší. 
Obě tato mínění tedy shodně pokládají za nutný předpoklad vzni
ku škody skutečnost, že z dosavadního jmění poškozeného ubyla 
určitá věc či právo, že v něm nastala určitá porucha. Stejně 
i u jiných deliktů ;(na př. zlomyslné poškozeníeizího majetku po
dle § 85 a) tr. z., krádež podle § 173 tr. z.) j·est škoda následkem 
určité poruchy. Lze tedy říci, že škoda jest vždy následkem po
ruchy určitého} právním řádem chráněného, statku. 

Není důvodu, proč by při činu podle § 1 zák. o mař. ex. měla 
býti škoda chápána jinak. Znění citovaného paragrafu t~kový 
výklad nevylučuje, spíše jej podporuje ("škoda tím způsobená") 
a z historie zákona vychází naj evo, že ustanovení o škodě bylo 
vsunuto do zákona za tím účelem, aby tento. byl přizpůsoben 
ustanovením trestního zákona o maj etkových deliktech, že tedy 
byla · míněna stejná škoda ja·ko u těchto deliktů. Z tohoto histo
rického momentu a z účelu zákona vyplývá též, že porucha, která 

14) jak ukázal na př. Dr. HeHmuťh Mayer: Die Untreue im Zusammen
hang der Vermogensverbreohen 1926 str. 145 a násl. 

měla za následek škodu, s 
maření exekuce vzniká t 
ruchu ve jmění věřitelo 
exekuce a škody trvalé 
nikdy trvalá, neboť i 
k tomu prostředky, aneb 
j etku, aniž to mělo vliv 
při maření exekuee není 
ve jmění věřitelově, po 
zkoumání, jakého druh u 
dělení případů maření 

Do prvé skupiny patří 
lovým zmařiti věřitelovo 
úmysl není pojmovým 
o maření exekuce, přece 
tyáš a Loffler). Je-li d 
zda čin nespadá pod § .19 
vyskytnouti i případy, 
pojmových znaků těchto 
ex. (na př. věc byla . 
pachatel má jen j eclnoh 
pohledávka, která byla 
přestává býti částí jeho 
nP6). Skoda se v 
hledávky s přísl 

Do druhé skupiny pa 
bylo zmařiti uspokojení 
se ho domáhal, nikoliv 
vyšší soud vypočítával i 
zmenšení jmění, .ale ne 



lily se v plné míře obavy 
lná vání zákona pochybo
ho činu na přečin a pře
ledeno parlamentem. Po
tíže nejen dukazní, nýbrž 
1 toho, ž,e za škodu bývá 
nelze srovnati. Trestní 
škody a občanské právo 
. Byly proto i při výkla
'ozuměti škodou. Tak ze
dně ruzná mínění. Lam
la na jmění vznikla, když 
'é lze oceniti penězi. N a
ásl.) odmítá toto hospo
ivním smyslu lze mluviti 
tmaného byla chtěna jen 
-ž tudíž, byla předsevzata 
oměru chtěna a subj ekt 
3Vých právech (bez ohle
lého, nechtěného ekviva
í v,e zmenšení maj etku 
)dle Fingra poj em širší. 
t nutný předpoklad vzni
mění poškozeného ubyla 
určitá porucha. Stejně 
ození , cizího maJetku po
~.) j'est škoda následkem 
jest vždy následkem po
ého, statku. 
~ 1 zák. o mař. ex. měla 
ného paragrafu t~kový 
"škoda tím z,pusobená") 
ustanovení o škodě bylo 
tento, byl přizpusoben 

)vých deliktech, že tedy 
deliktu. Z tohoto hi sto
vá též, že poruGha, která 

lie Untreue im Zusammen-
1 násl. 

r 
225 

měla za následek škodu, .se týká jen jmění věřitelova1 5). Škoda při 
maření exekuce vzniká tudíž jen tam, kde čin vyvolal určitou po
ruchu ve jmění věřitelově. Rozlišování škody přechodné u maření 
exekuce a škody trvalé při podvodu nemá podkladu. Skoda není 
nikdy trvalá, neboť i podvodník muže škodu nahraditi, ZÍská-li 
k tomu prostředky, anebo poškozený se muže hojiti na jeho ma
jetku, aniž to mělo vliv na trestnost činu. Naproti tomu ani 
při maření exekuce není myslitelno, že by se porucha, zpusobená 
ve jmění věřitelově, po čase napravila nějak automaticky. Při 
zkoumání, jakého druhu muže tato porucha býti, dospěj eme k roz
dělení případu maření exekuce na dvě skupiny. 

Do prvé skupiny patří případy, v nichž bylo úmyslem pachate
lovým zmařiti věřitelovo uspokojení vubec, neboť ač takový 
úmysl není pojmovým znakem trestného činu podle § 1 zák. 
o maření exekuce, přece jen se muže u něj vyskytovati (srv. Ma
tyáš a Loffler). Je-li dán takový úmysl, nutno ovšem zkoumati, 
zda čin nespadá pod § ,197 tr. z. nebo § 205 a) tr. z., ale m.oh.ou se 
vyskytnouti i případy, kdy čin bude lze pr.o nedostatek jiných 
pojmových znaku těchto činu podřaditi jen pod § 1 zák . .o mař. 
ex. (na př. věc byla zničena, aniž bylo něco lstivě předstíráno, 
pachatel má jen jednoho věřitele). V těchto případech se stává 
pohledávka, která byla součástí věřitelova jmění, nedobytnou a 
přestává býti částí jeho aktiv, čímž nastává porucha v jeho jmě
nP6). Skoda se v takovém případě rovná výši této zmařené po
hledávky s příslušenstvím (její zmařené části) v době činu. 

Do druhé skupiny patří častější případy, že úmy.slem pachatele 
bylo zmařiti uspokojení věřitele pouze z určité exekuce, kterou 
se ho domáhal, nikoliv zmařiti je vubec. Bývalý rakouský nej
vyšší soud vypočítával i v těchto přrípadech výši škody podle 
zmenšení jmění, ale ne toho, které při tom věřitel utrpěl, nýbrž 

15) Lenz má 'Za to, 'že § 1 zák. o mař. ex. chrání v prvé řadě věřitelův 
"nárok n.a výkon" (~oHstreckuIl'gsanspruch), nikoliv jeho jmění (srv. však 
Loffler). I ,kdyby.chom umávaU, že ,činem byl porUlŠen tento' nárok, nemělo 
by to významu pro řešení této otázky, neboť :škodu z takovéto poruchy ne
lze oceniti v penězích a neměla by tedy vlivu n.a kvalifikaci činu jako 
přečinu nebo přestupku. 

16) Lénz tvrdil (str. 182), že je neprávn,;:cké, přijímá-li se při maření exe
kuce zmenšení jmění věřitelova, protože přece zabavená věc j,eště ne
patří k jmění věřitelovu, nýbrž k jmění dlužníkovu a jen toto může býti 
jejím odstraněním zmenš,eno. P,roti tomu nutno namítnouti, že škoda vě
řitelO'va nevzniká zmenšením jmění dlužníkova, nýbrž teprve poruchou 
v jmění věřitelově. Tato ovšem nena'stává tím, že byla 'Odstraněna věc, 
která dosud nepa,thla k jmění věřitelovu, ale ,tím, že z jeho aktiv ubyla 
pO'hledávka až dosud dobytná. 
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které mu hrozilo. Již z těchto slov jest viděti, ž·e v těchto přípa
dech žádná porucha nenastává, nýbrž pouze hrozí, že nejde .o de
likt poruchový, nýbrž o delikt .ohrožovacÍ. Zmaření jednotlivé 
e.xekuce značí pravidelné určité nebezpečí pro věřitele, i když jeho 
uspokojení není ještě definitivně zmařen.o, neboť ukazuje na 
vyšší stupeň neochoty dlužníkovy, . či na jeho maj etkové potíže, 
které mohou míti vliv na konečné uspokoj ení věřitelovo. Zůsta
lo-li však jen při ohrožení, nenastala ještě škoda. Ohrožení lze 
měřiti velikostí nebezpečí, nikoliv výší škody. V trestním zákoně 
lze nalézti příklady, kde velikost nebezpečí je důvodem větší trest
nosti, ale toto nebezpečí se neměří nikdy výší škody, naopak kla
de. se vedle škody, jako činitel od ní odlišný. Tak zlomyslné 
poškození cizího majetku se stává zločinem buď, když škoda činí 
přes 2000 K (§ 85 lit. a) tr. z.), nebo když, nepřihlížejíc k veli
kosti škody, může vzejíti nebezpečenství ve větším rozsahu pro 
cizí majetek .(§ 86 b) tr. z.). Stejně při krádeži jsou rozdílnými 
kvalifikačními okolnostmi způsobená škoda (§ 173 tr. z.) a ne
bezpečněj ší povaha skutku (§ 174 tr. z.). § 43 tr. z. rovněž roz
lišuje větší škodu zločinem způsobenou od nebezpečenství s ním 
spojeného. Jestliže tedy nebepečenství nelze ztotožňovati se ško
dou, nýbrž škoda předpokládá poruchu, pak u případů této sku
piny postrádají podkladu všechny konstrukce, které chtějí vypo
čítávati škodu buď z ceny odstraněného předmětu, nebo z výše 
pohledávky, či kombinováním jich, neboť tyto konstrukce vychá
zejí též jen z ohrožení pohledávky, nikoliv z poruchy ve jmění. 
Stejně jest tomu u těch mínění, která ztotožňují škodu s oddále
ním, ztížením uspokoj ení věřitelova. 

I u případů této druhé skupiny však může míti čin za následek 
určité poruchy ve jmění věřitelově, jak ukázal Loffler. Jsou to 
případy, kdy kapitálově slabý věřitel si musí sám vypůjčiti pe
níze a platiti z nich vyšší úrok, než jaký dostane od svého dluž
níka, nebo kdy. budou exekučně prodány jeho věci, nebo ' on sám 
přijde do konkursu. V takových případech skutečně vznikne vě
řiteli škoda. ' Tato škoda nestačí podle Lofflera u zločinu podle 
!§ 205 a) tr. z~, stačí však u přečinů podle §§ 485, 486/2 tr. z. 
i u § 1 zák. o mař . .eX .. , za jehož speciální úkol považuje Loffler 
potírání těchto škod. Názor Lofflerův není sdílen všeobecně ne
boť bývá pochybováno, zda taková škoda z opožděného zapl~cení 
jej eště škodou ex delicto. I kdybychom však chtěli přisvědčiti 
Lofflerovi v této otázce, nutno připomenouti všeobecně uznáva
nou zásadu, že . škodu ~ maj-etkových deliktů lze posuzovati pouze 
podle doby Spáchaného činu a že nelze přihlížeti ke škodě později 
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vzniklé. U činů podle §§ 205 a), 485, 486 č. 2 tr. z. patří škoda 
k zákonné skutkové podstatě, čin je dokonán teprve vznikem škody 
a ,k této škodě nutno vždy přihlížeti. U trestného činu podle § 1 
zák. o mař. ex. však není škoda pojmovým znakem činu, čin je do
konán i bez vzniku škody, jakn1i1e byla dokončena pachatelova 
činnost v citovaném ustanov,ení popsaná. Vznikla-li pak škoda, lze 
k ní přihlížeti j,en potud, pokud vznikla v tomto okamžiku, niko
liv však ke škodě vzniklé později. Poruchy uváděné Lofflerem 
jako následek oddálení uspokoj ení vznikaj í již podle své povahy 
vždy později a tím vzniká i škoda až po činu. Vypůjčil-li si vě
řitel peníze v bance na vyšší úrok snad j.eště před zmařením 
určité exekuce, byla jeho škoda zaviněna sice liknavostí dlužní
kovou, ale nebyla způsobena trestným činem, neboť liknavost 
sama o sobě není trestná. Vypůjčil-li si je až po zmaření tétoexe
kuc,e, vznikla Inu škoda až po dokonání trestného činu. Právě 
okolnost, že škoda není pojmovým znakem činu a že ani úmysl 
pachatelův se k ní nemusí vztahovati, jest příčinou, že lze přihlí
žeti jen ke škodě vzniklé v krátké době trestné činnosti. V tomto 
okamžiku pak nemůže nastati z trestné činnosti jiná porucha ve 
jluění věí'itelově než ta, která patří do naší skupiny první. Ve 
druhé skupině nemůže vzniknouti škoda, k níž by bylo lze při
hlížeti. 

Podle toho může při činu podle § 1 zák. o mař. ex. vzniknouti 
škoda jen v případech, kde pachatel zmařil uspokoj,ení věřitele 
vůbec, nejen z určité exekuce. Takových případů jest jen málo 
vzhledem k poměru tohoto ustanovení k §§ 197 a 205 a) tr. zák. 
Jen v těchto řídkých případech může čin býti přečinem, jak 
správně ukázal již Matyáš, byť to blíže neodůvodnil. V mnohem 
četnějších případech, kdy bylo zmařeno pouze uspokojení z urči
té~xekuce, jest čin vždy jen přestupkem. Závěr tento se nesrov
nává s intencemi původní osnovy zákona o maření exekuce, podle 
které měl býti čin vždy přečinem. Nutno však míti na paměti, že 
při parlamentním projednáváni této osnovy, jež Loffler nazval 
velmi nedokonalým, byla tato zásada vědomě změněna. Nová, ne 
zcela domyšlená, formulace pak způsobil1a, že zména jde dále, než 
snad bylo zamýšleno1 ale to nemůže býti příčinou, aby slovům zá
kona byl přikládán jiný smysl, než jaký mají a aby škoda byla 
zaměňována s velikostí ohroženÍ. 

III. 
§ 1 zák. o mař. ex. byl vzorem § 38 zák. č. 107/1933 Sb. z. a n. 

o obilních zástavních listech, pročež u tohoto platí o škodě totéž, 
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co u' maření exekuce. Uvedený předpis chrání totiž také hlavně 
nárok, aby věřitel došel uspokoj ení právě ze zastaveného před
mětu (srv. rozh. Č. 5931 Sb. n. s.), škoda není pojmovým znakem 
činu, ale vznikla-li a činí-li přes 2000 K, je čin přečinem. 

Osnova trestního zákona z r. 1937 mluví u maření exekuce 
rovněž o škodě, ač tím mohou nastati nej asnosti ještě větší než 
dosud. Osnova odděluje případy, v nichž jde o skutečné zmaření 
nebo ztenčení uspokojení věřitelova (naše skupina prvá), od pří
padú pouhého ztížení nebo oddálení jeho uspokojení (naše sku
pina druhá). U prvých případú (§ 411 a násl. osnovy) jest trest 
právem odstupňován podle výše škody, neboť jde o delikt poru
chový, což je zdúrazněno i v odúvodnění osnovy (str. 422). Ne
jasnosti však jsou u druhých případú. 

Kdo pouze ztíží nebo oddálí uspokoj ení věřitele určitou, v osno
vě uvedenou činností, dopouští se podle osnovy maření exekuce 
podle § 415, k jehož skutkové podstatě se nevyžaduje podle osno
vy vznik škody. Trestem je vězení od osmi dnú do šesti měsícú, 
ale vinník bude potrestán vězením nebo tuhým vězením od jed
noho měsíce do jednoho roku, měl-li jeho čin pro věřitele za ná
sledek škodu přes 2000 K, nebo byl-li na vinníku před tím skuteč
ně zcela nebo zčásti aspoň dvakrát vykonán trest pro zločin nebo 
přečin stejného druhu (§ 415, odst. 3). K tomu praví odúvodnění 
na str. 424: "Výše škody se určí podle toho, oč bylo nebo by 
bylo zmenšeno jmění věřitele tím, že jeho uspokojení bylo nebo 
mělo býti ztíženo nebo oddáleno". Tím, že škoda je určována po
dle zmenšení jmění věřitelova, jest vyloučeno, aby škoda byla 
spatřována tam, kde nastalo pouhé jeho ohroženÍ. Ale jaké zmen
šení jmění věřitelova múže takovým činem nastati? Pohledávka 
věřitelova dosud nepřestává býti součástí jeho jmění, její osud 
sdílí i nárok na náhradu vynaložených exekučních útrat, kteréžto 
útraty byly zpúsobeny vedením exekuce, nikoliv teprve jejím 
zmařením a zmenšení jmění zpúsobené tím, že se věřitel snad sám 
octne následkem zmaření exekuce ve finančních nesnázích, může 
nastati až po dokonání trestného činu, nelze tedy k němu přihlíže
ti. Skoda tudíž nemúže v dob9 činu vúbec vzniknouti. Kdyby snad 
výrazy "by bylo zmenšeno" a "mělo býti ztíženo", které s,e prav
děpodobně vztahují na pokus, byly vykládány tak, že škodu je 
přece jen přijímati již při ohrožení jmění, nejen při jeho zmen
šení, dostal by se takový výklad do rozporu s § 18 osnovy, který 
praví, že rozhoduje škoda skutečná. Výraz "skutečná" má patrně 
vyjádřiti rozdíl od ušlého zisku po zpúsobu § 1120 vlád. návrhu 
obč. zák., na nějž odúvodnění samo odkazuje, než právě z tohoto 
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odkazu je vidno, že škodou může býti pouze újma někomu vzešlá, 
nikoliv pouhé ohrožení. 
Důsledkem toho, že při činu podle § 415 osnovy nemůže šk~da 

vzniknouti, bude, že vyšší sazba odstavce 3. bude míti význam Jen 
v případech zpětnosti tam jmenovaných a že ke stíhání činu bude 
vždy - kromě těchto případů zpětnosti - zapotřebí návrhu 
osoby ohrožené (§ 426 osnovy). 'účelu, který § 415 odst. 3. osno
vy sleduje, t. j. aby činy větší závažnosti byly stiženy většÍln 
trestem by nebylo nynější formulací dosaženo a návrh na stíhá
ní, kter~ měl býti jen výjimkou, platící pro delikty nepatrného 
významu, by se stal pravidlem. 
Těmto důsledkům jest možno zabrániti vypuštěním pojmu ško

dy z § 415 osnovy a jeho nahražením jiným kriteriem. Protože 
čin podle § 415 osnovy jest v podstatě deliktem ohrožovacím, mů
že býti měřítkem jeho trestnosti jen velikost ohrožení. Odstavec 
třetí citovaného paragrafu by mohl zníti na př.: "Vězením nebo 
tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku bude vinník 
(odstavec 1 a 2) potrestán, jestliže ztížil nebo oddálil věřitelovo 
uspokojení ve velkém rozsahu, nebo byl-lina vinníku před tím 
(§ 100) skutečně zcela nebo zčásti aspoň dvakrát vykonán trest 
pro zločin nebo přečin stejného druhu." Měřítko "ve velkém roz
sahu" je sice dosti neurčité, ale prakse by se jistě brzy ustálila a 
její jednotnost by byla zaručována zejména předběžným rozhodo
váním státního zastu,pitelství o tom1 zda bude žaloba podána 
u krajského soudu pro čin podle § 415, odst. 3, či jen u okresního 
soudu pro § 415, odst. 1, 2, (osnova totiž předpokládá, ž·e i přeči
ny, na něž není stanoven trest vyšší než šest měsíců, budou přiká
zány do příslušnosti soudů okresních - srv. odůvodnění str. 179). 
Podobná měřítka můžeme najíti i v právu dnes platném (na př. 
nebezpečenství ve větší míře na cizím majetku - § 85 b) tr. z., 
nebezpečenství pro zdraví lidské ve větším rozsahu v § 19 zák. 
o potravinách, okolnosti zvláště nebezpečné v §§ 85 c), 337 tr. z.) 
a zná je i osnova (na př. §§ 267 d), 268, 270 b». Stanoviti hra
nici ohrožení něj akým pevným obnosem se nedoporučuj e. Vždyť 
čin může býti spáchán v době, kdy výše pohledávky není určitá, 
(závisí třebas na určení podle § 273 c. ř. s.) a cenu odstraně
'ného předmětu, který nebyl ani poškozenému dostatečně znám, 
lze často určiti též jen přibližným odhadem. 
Obdobně by pak obsahoval § 426 ustanovení, že u m·aření exe

kuce je ke stihání potřebí návrhu, jestliže bylo ztíž·eno nebo od
dáleno věřitelovo uspokojení ve zcela malém rozsahu. 

Takováto úprava by znemožnila zaměňování škody s velikostí 
ohrožení a přispěla tak k čistotě pojnlů v novém zákoně. 




