Císlo 1.
~zúčinné. Tomuto požadavku
á část ža10bní nrosby. Stane-li
o této žalobě nravoplatným,
členství žalobcově ve spole!{ nebylo vůbec přerušeno.
nto účinkům žaloby o bezúčin-

valné hromady, kterÝm byl
dlužno míti
ní petit v prvním odstavci je
sažen již v druhém odstavci
;u na proplášení usp.esení vall bezúčinné, nebo,f je pouhým
11. totiž existence členství a
výkon členských práv. Mohla
~ žalobního petitu (v odst. 1)
'lá odpadnout. '
laná strana znovu uuírá sou,řezkoumávati po materiální
most vylučovacího usnesení
Tg-ánů společenstva, stačí odo směru ke snrávnÝm důvo
iQudů, k nimž se dodává jen
~nům společenstva v zásadě
D napadnout ~alobou usnesení
rg-ánů, jež odporují stanovám
'lelze je v tomto ;e.iich právu
na formální nedostatky odpo:nesení, ba naopak dlužno iim
~i materiálně n:rávních vadách
~sení, zvláště když vvloučení
líti v zápětí ztrátu maietkoa příklad ztrátu nároku na
nebo ztrátu zaměstnání jako
dě. Jinak by se mohla majosti členů, aby si výhodně rozružstva.«
e.iv. soudu v Brně ze dne 5.
č. j. Rv II 116/44-1.
-

J osel Vávra:

ečenstva vyloučen,

Nýdl.
. (

)ovolení exekuce podle '
§ 7 ex. ř.

;olice povolil exekucÍ' nuzením pozemků, rekurs ní
na povolení exekuce zayšší soud nevyhověl dokursu. V důvodech nejlvedl:
připustiti

slovný výklad exe, jaký mu dává dovolací .resouhlasiti s právním názorem
Idu, že povolení této exekuce
~ 7 ex. ř. Podle něho smí exe'ý býti povolena, lze-li z exeseznati mimo osobu toho, kdo
a kdo zavázán, také předmět,
a čas dlužného plnění nebo
notivů /k exekučnímu řádu jest
větší určitost podmětů náro-

RTZENť HOSPOOÁŘSM VYi.IVOVACl, JEHO PRÁVNT ,ZÁKLADY

A TRESTNl SANKCE.
\

1. Válečná doba vyžaduje jednotně řízeného hospodaření všemi životními potřebami. Organisační základna tohoto řízeného hospodářství, lcterá
jest dána veřejnoprávními normami a která se vztahuj e na všechna stadia
hospodářského procesu, je rozčleněna na tři oblasti: vy ž i v o v a c í (hospo. daření výrobky sloužícími k výživě), z á s o b o va c í ( hospodaření ostatními
životními potřebami) a cen o vou (řízení a tvoření cen). .
úkolem tohoto článku je povšimnouti si blíže ohlasti vyživovacÍ.
V Protektorátu Čechy a Morava spočívá řízenéhl)spodářstvl vyživovací na vlád.
ze dne 18. září 1939, Sb. č. 206,1) jímž byly položény právní a organisační základy
tohoto odvětví řízeného hospodářství, dále zejména na vlád. nař. Sb. Č. 208/39, 209/39,
210/39, 211/39, 212/39, 213/39, 214/39, 215/39, 217/39 a 240/39, jimiž byly zá~ady řízeného
hosnndářství vvživovacÍho dále rozvedenv. a· posléz~ na vlád. nař. ze dne 7. srpna 1040, Sb.
é. 270, o příslušnosti ministerstva zemědělstvÍ.
nař.

Vlád. nař. Sb. č. 206/39 bylo zmocněno ministerstvo z~mědělství2) k řízení
výrobky sloužícími k výživě (§ 6 cit. nař. ) způ,sobem stanoveným v § 1, odst. 2. V rámci tohoto zmocnění byly vyhláškou předsedy vlády
Sb. č. 210/39 zapojeny do organisace řízeného hospodářství jednotlivé složky
protektorátní správy, zejména zemské úřady, okresní úřady (ve. městech
s vlastním statutem magistráty), na něž byla podle § 5 vlád. nař. Sb. č.
206/39 přenesena některá oprávnění ministerstva zemědělství, a posléze
obecní úřady.
Dále byly zřízeny podle § 4, odst. 2 vlád. nař. Sb. č. 206/39 jednotlivými vládními nařízeními, resp. ' vyhláškami ministra zemědělství českomo
ravské trhové svazy, jimž bylo uloženo prováděti nařízení a opatření mi~
nisterstva zemědělství o vyživovacím hospodářství a za tímto účelem a v jeho
rámci vydávati nařízení a činiti opatření vlastní.
Jak již bylo řečeno, postihuje řízené hospodářství vyživovaci hospodář
ský proces v jednotlivostech i v celku, při čemž sleduje vyživovací hodnotu
od jejího vzniku až k poslednímu stadiu, distribuci spotřebitelům. Pomocným
prostředkem je rozsáhlá soustava evidenčních záznamů, výkazů a odběrních
průkazů (knihy o zboží, odběrní listy, potravinové Hstky a pod.). '
.
hospodaření

Zejména složky výroby a zpracování výrobků, jakož i jejich distribuce jsou pro celkovou vyživovaCÍ potřebu obzvláště důležité, Právě na tyto úkoly je zaměřena činnost
zmíněn~'ch již trhových svazů. Jak již uvedeno, byly tyto svazy uvedeny v život opatře
, ním vládní moci jako veřejnoprávní korporace s posláním zvláštních orgánů vel'ejné správy, které mají plniti určité vrchnostenské úkoly, jak bylo vysloveno nejvyšším správníil1
soudem v nálezu ze dne 9. II. 1942. Č. 2007/40-3.
1) Toto vlád. nař. bylo, pokud obsahovalo ustanovení o vyživovací radě, pozměněno

vlád.

Itvo

nař.

Sb.

č.

414/40.

2) Vlád. nař. Sb. č. 14/1942 byl změněn 'název tohoto ústředního úřadu na »ministerzemědělství a leswctvlc. Pro stručnost bude v dalším používáno bývalého. názvu.
.
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Právní situace jednotlivých s vaz Ů, pokud se týče podstatných otázek
jejich postavení v řízeném -hospodářství a jejich poměru k členstvu, byla
upravena jednotně. 3 )
-r
Z veřejnoprávní povahy svazů charakterisované nadto přenesením ně- ,
kterých vlastních oprávnění ministerstva zemědělství do jejich oboru působ
nosti, vyplývají ovšem četné právní důsledky, které dopadají začasté závažným způsobem přím.o do so~kromoprávní sféry členskýc~ podnik~ a jichž /
si dále, pokud jsou nejdůležitější, blíže povšimneme.
Cle n s tví v tom kterém svazu je povinné, ' vzniká automaticky zři
zením svazu, resp. podniku a postihuje fysické i právnické osoby a to: v ýrob c e (v nejširším smyslu - na př. zemědělce, uživatele rybníku, držitele
ovocných stromů), z pracovat e le (všech skupin) a ob cho dníky (rovněž všech skupin).
Vystoupení ze svazu ' nellÍ přípustné, trvají-li právní předpokla'dy členství a toto
teprve trvalým zastavením podniku. Z členství ve svazu plynou ovšem členské povinnosti určené kmenovými normami o zřízení svazů a stanovami svazů. Členství v jednom svazu nevylučuje povinné členství ve svazu jiném, při čemž jediná pro člEmství' rozhodná skutečno.st může býti podkladem pro členství i ve více svazech najednou (na př.
chovatel krav je členem svazu pro dobytek, mal? o a ryby a současně svazu pro mléko
a tuky).·)
končí

Trl).ové sva~y, sledujíce úkoly jim uložené, vykonávají nad svými členy
vrchnostenská práva v rozsahu stanoveném kmenovými normami, jimiž byly
zřízeny. Tak mohou svazy kromě jiného ukládati členstvu p o v i n II o s t i
výrobní, dodávkové, odbytové a odběrní, jakož i povinnosti týkající se zpracování a uskladňování zboží, dále upravovati stupeň využití a pracovní
rozsah členských podniků, jakož i činiti opatření k podpoře hospodárného
vedení podniků a úpravě jejich soutěže. Svázy jsou dále oprávněny činiti
změny v rozsahu a výkonnosti po&niků, jakož i prodej, propachtováni a pře
ložení podnikti učiniti závislým na svém . schválení. Rovněž mohou svazy
omeziti zcela nebo částečně výrobu v členských podnicích na určité výrobky
a z a s t a v i t i podniky, nejsou-li národohóspodářsky nutné, t. j. ;není-li
jejich další trvání opodstatněno zájmy celkového hospodářství. Naproti tomu
jsou svazy oprávněny podporovati z důvodů národohospodářských zakládání
nových podniků a s I u č o v,a t i podniky již stávající.
a

Mají-li příslušná nařízení svazů týkající. se těchto zásahů do soukromoprávnÍ sféry
hospodářského chodu, resp. existence podniků vše o b e c n o u povahu, t. j. směřují-li

~) Přehled t. zv. kmenových norem a je pozměňujících a doplňujících předpisů (uver
deny názvy svazů v přítomné době):
CM. svaz pro dobytek, maso a ryby: vl. n. Sb. č. 208/39 ve zn. vl. n. Sb. č. 25:3/40
a vyhl. min. zem. Sb. č. 176/41 a 216/41;
.
ČM. 's vaz pro mléko a tuky: vl. n. Sb. č. 209/39 ve zn. vl. n. Sb. Č. 253/40 a vyhl.
min. zem. Sb. Č. 217/41;
CM. svaz pro drůbež, vejce a med: vyhl. min. zem. Sb. č. 331/40;
CM. svaz pro chmel, slad a pivo: vl. n. Sb. č. 79/40 ve znění vyhl. min. zem. Sb. č.
4/41;
.
CM. svaz zahradnicko-vinařský: vl. n. · Sb.č. 157/40 ve znění vyhl. min. zem. Sb. '
é. '97/42;
. .
ČM. svaz pro bdmbory a škrob: vyhl. min. zem. Sb. č. 306/40;
CM. svaz pro řepu a cukr: vyhl. min. zem. Sb. č. 310/40;
ČM. svaz pro hospodaření obilím: vyhl; min. zem. Sb. č. 13/41 ve znění vyhl. min.
zem. Sb. č. 121/42 a 359/42;
\
CM. svaz pro kakao, cukrovinky a trvanlivé pečivo: vyhl. min. zem. Sb. č. 122/42.
Stanovy jednotlivých svazů tvoří součást těchto předpisů.
~) Odb. rada min. zem. Dr. Ant. Kučera v Zásobovacím zpravodaji, roč. I, čís. 18.
atr. &.
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na př. současně ' proti celé skupině podniků, vyžadují schválení ministerstva zemědělství.
které i v jiných směrech vykonává nad činností svazů dozor vládním komisařem.
Proti nařízení nebo opatření svazu, jež bylo ' učiněno v jednotlivém případě. má
postižený právo stí ž n o s t i k stížnostnímu výboru při 'svazu zřízenému (viz níže) :
.
Utrpí-li podnik opatřením svazu, jímž byla výroba v podniku zcela

nebo částečně omezena na určité výrobky nebo jímž byl podnik zastaven,
těžkou hospodá~skou š k o d u, musí mu svaz poskytnouti přiměřené o dš k o dně n í, jež však není náhradou škody podle pojmu ustanovení obecného obč. zákona a obchodního zákona. Jde o veřejnoprávní nárok postiže~
ného a jeho uplatňování není vázáno žádnou lhůtou.

Musí však jíti o takovou škodu, že je podnik bud'to úplně zbaven možnosti získati
jakýkoliv jiný příjem (peněžní obrat) anebo že se tím do"stal 'kapitálově do takové situace.
že mu není možno zahájiti jinou provozní nebo obchodní činnost: Odškodnění slouží pak
k tornu. aby podniku byla dána možnost přeměniti se a zachytiti se v jiném, oboru viJ'·
robního nebo obchodního podnikání. 5 ) O existenci předpokladů pro odškodnění, jakož
i o jeho výši rozhoduje, nedojde-li mezi svazem a členským podnikem k dohodě, podle
výslovného ustanovení obsaženého v základních právních normách o zřízení svazů ministerstvo zemědělstvÍ.
.
Je tudíž rekursní cesta k vÝše zmíněnému stížnostnfmu výboru v této příčině vyloučena. Rozhodnutí ministerstva zemědělství o nároku na odškodněni, resp. o jeho výši
' jest považovati za koneč,né v admi.nistrativní cestě. Lze se však důvodně domnívati, že
proti takovému rozhodnutí přísluší postiženému právo stí ž n o s t i k nejv. správnímu
soudu, neboť jde zajisté o rozhodnutí správního úřadu ve smyslu § 2 zák. o nejvyšším
správním soudě (srov. zejména odst. 2 - »orgány státní , správy«, jimiž je rozuměti
ústřední úřady) a rovněž podmínka § 5 tohoto zákona stanovící, že stížnost k nejv. spr~v
nímu soudu lze 'vznésti teprve, když věc by.la vyřízena v pořadu administrativním, je
konečným rozhodnutím ministerstva zemědělství splněna.()
Příslušnost nejv. správníhó
soudu v této příčině lze dále dovoditi již ze základního účelu instituce nejv. správního
soudu, jehož posláním je chrániti občana proti veřejné správě 7 ) a nemůže býti sporu
o tom, že zmíněný rozhodující výrok ministerstva má povahu pravého Rprávního aktu" t. j.
aktu 'autoritativního, vrchnostenského,S) který ovšem musí býti podroben kontrole nejv.
správního soudu.
Nárok na odškodnění n e pří s I uší však podniku vůbec, vznikla-li hospodářská
újma všeobecnými nařízeními o omezení činnosti nebo zastavení ppdniků. Naproti tomu
lze míti zato, že podniku přísluší odškodnění i tehdy. došlo-li k těžké hospodářské _újmě
podniku i nepřímým působením svazu, na př. nepřidělením potřebnÝch surovin nebo
, výrobků podniku, za předpokladu, že nejde o opatření všeobecného rázu. Na mistě citovaném
v pozn. 6) je upozorněno na nález rozhodčího soudu při říšské organisaci »Hauptvereinigun~ der deutschen Getreide- und Futtermittelwirtschaft« ze dne 9. XII. 1940, č. 55/40,
který rozhodl v této otázce kladně.
Odškodnění nelze přiznati dále v tom ' rozsahu, v jakém bylo poškození spoluzaviněno
nehospodárnÝm nebo nespolehlivým chováním postiženého.
Úhradu odškodnění, jež bylo členskému podniku poskytnuto, může svaz rozvrhnouti
zceJa nebo zčásti mezi ostatní členy, kteří mají z opatření, o něž jde, prospěch, a to podle
míry jejich prospěchu.

Svazy jsou dále oprávněny dočasně nebo trvaie z a k á z a t i další vedeni
podniku pro nedostatek žádoucí spolehlivosti, který vedoucí podniku nebo
zodpovědný člen vedení podniku i po výstraze dané svazem -znovu projevil.
Předpoklady, za nichž smí býti usuzo~áno na tento nedostatek spolehlivosti
u uvedených osob, jsou v právních normách citovaných v pozn. 3) taxative
uvedeny. V tal\ovémto případě pak nepřísluší podniku nárok na odškodnění.
Postižený vš&k má proti zákazu dalšího vedení podniku právo stížnosti
k stížnostnímu výboru.
fil Dr. A.

Kučera,

1. c.

č.

26. str. 4.

8) Srov. Exel, Das Verfahren vor dem Veltwaltun~sgeriehtshofe 880: Věe je vyřf~

zena pořadem stolic, rozhodlo-li ministerstvo v prvnl a poslední stolici.
7) Hácha v RádIově komentáři k zákonu o nejv. správním soudě (Kompas, Praha

1933), str. 10.
S) Srov, Hoetzel. Akt spráynf, Slovruk

vař.

práva, IV, str. 35.
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Z členského poměru podniků k jednotlivým svazům vyplývá dále kromě
'povinnosti příspěvkové, jejíž neplnění je vymahatelné politickou ' exekucí
stejně jako neplnění ostatních členských platů a rozvržených dávek~ i povinnost plniti ustanovení základních právních norem o zřízení svaz6, stanov
a nařízení svazů na zákl adě jich vydaných. Porušení těchto povinností mohou
svazy stihati ' p o řád k o v Ý m i p o k u tam i, jež lze vymáhati rovněž
politickou exekucí (o řízenI o uložení pořádkové pokuty viz část III. pojednání).
; Proti nařízení nebo opatření, jež svaz učinil v jed not I i v é m pří
padě, resp. proti uložení pořádkové pokuty r má člen podle ustanovení základních norem o zřízení svazů, jak již bylo výše zmíněno, právo stí ž n o s ti
k stížnbstnímu výboru při svazu zřízenému. Řízení před stížnostním výborem
bylo upraveno jednacím řádem, který byl uveřejněn vyhláškou mini~terstva '
zemědělství ze dne 10. VI. 1941, Úř. 1. Č. 137. Lhůta k podání stížnosti činí
15 dnů ode dne doručení napadeného nařízení n.ebo opatření.

Vl

jE

n:
S

VI
VI

b:
n

s
s

Nařízením nebo opatřením svazu, jež podléhá nřezkoušenÍ stížnostním výborem.
je rozuměti každý výkon pravomoci svazu předsevzatý za účelem splnění úkolů stanovenÝch
svazu právní normou, jíž byl zřízen. 9 ) Nařízením nebo opatřením svazu v jednotlivém
případě jest pak každý takový výkon pravomoci svazu, byl-li předsevzat v konkrétním
př ínadě, vúči jednotlivému členu. Jest tudíž vyloučena stížnost k' stížnostnímu výboru proti
nařízení nebo op atř ení svazu, které platí vše o b e c ně, neboť v takovém případě jde
o všeobecné nařizovací právo svazů vyplývající ze zmocnění, jež jim bylo pro obor. řízeného
hosp odářství vyživovacího uděleno. V této příčině lze srovnati pravomoc svazů s pravomocí vlastních správních úřadů [viz pozn. 10)].

Rozhodnutí stížnostního výboru je podle výslovného znění ustanovenío stížnostních výborech obsažených v předpisech o zřízení svazů k o n e č n é,
ovšem pouze pokud se týče vlastního řízení u svazu a před stížnostním výborem, jež lze v jistém slnyslu postaviti na roveň administrativnímu řízení
. u správních úřadů v I. a II. stolici. Proti rozhodnutí stížnostního výboru
přísluší totiž postiženému členu stížnost k nejvyššímu správnímu soudu"
jak bylo vysloveno tímto soudem v nálezu ze dne 9. II. 1942, Č. 2007f40-3. 10 )
Dlužno upozorniti, že rovněž při této stížnosti k'nejvyššímu správnímu soudu
lze očekávati úspěch zpravidla pouze tehdy, bylo-li napadeným rozhodnutím
nebo opatřením porušeno subjektivní právo stěžovatele, při čem·ž musí
ovšem jíti o takové porušení i3ubjektivního práva, které bylo způsobeno porušením objektivně právní normy.U)

II. Má-li řízené hospodářství splniti úkoly, pro které bylo zavedeno,
jest samozřejmým požadavkem řádné plnění předpisů řízené hospodářství
' upravujících. Na neplnění jich je proto stanovena vedle trestních sanl\cí,
o nichž bude pojednáno později, i civilně právní sankce ne ú čin n o s t i
právních jednání př,íčících se právním normám o řízeném hospodářství.
Pro obor vyživovací byla tato zásada vyslovena již v § 10, ods~. 2 zmocňo9) Pod obně Dr. A.Kučera. 1. c., č . 20. str. 3.

Nejv. správní soud dovodil v tomto nálezu o stížnosti podané (to rozhodnutí stižnostního výboru svazu · m. j. toto: :l>J"estliže pak k podstatě správního ú řad u pojmově
náleží, že může upravovati práv. poměry určitého okruhu osob uvnitř své příslušnosti
a za tím účelem vydávati rozhodnutí a činiti op~tření, nelze pochybovati o tom, že »Svazc
je spr á v ním ú řad e m v širším slova smyslu. Může-li se pak dále úprava právních
poměrú státi jen ve formě všeobecného předpisu nebo ve formě konkrétního opatření
nebo rozhodnutí. nutno t~m, kde jde o výrok takového správního úřadu upravující podle
své povahy toliko právní postavení jednotlivcovo. mluviti o rozhodnutí nebo opatření
ve smyslu § 2 zák. o nejv. správním soudě. «
11) Srov. Hácha, N dvyš.ší správní soud, SlGvník veř. práva. III. str. 851.
J.O)
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vacího vlád. nař. Sb. Č. 206/39, který n1imo to obsahuje ustanovení, že právní
jednání příčící se ustanovením tohoto nařízení a předpisům pódle něho vydaným, mohou býti prohlášena ministerstvem zemědělství za neúčinná, i když
se stala před účinností tohoto nařízení, t. j. před 29. zářím 1939. Rovněž
ve vládní~h nařízeních a vyhláškách ministra zemědělství, jimiž bylo upraveno hospodaření jednotlivými výrobky vyživovacího hospodářství a jimiž
byly současně zřízeny českomoravské trhové svazy [viz pozn. 3)], byla zásada
neúčinnosti právních jednání příčících se těmto normám výslovně stanovena.
Vedle zmíněné trestní a této civilně právní sankce byla v rámci organisace řízeného hospodářství vybudována široce rozvětvená k o n t r o I n r
s I u ž b a, která jednak představuje opatření rázu preventivního spoČívají
cího ve výkonu doh1edu na provádění a dodržování předpisů řízeného hospodářství a jednak sleduje účel zjistiti provinění proti těmto předpisům spáchaná, aby mohlo býti učiněno zadost stanovené trestní sankci.
Organisace kontrolní služby12) v oboru vyživovacím je rozložena ve dvě
základní složky a to v kontrolní sl~žbu prováděnou orgány správních úřadů,
po pře bezpečnostními orgány,. a v revisní službu vykonávanou orgány česko, ,moravských trhových svazú. Obojí orgány jsou ve smyslu § 2, odst. 2 'vlád.
' nař. ze dne 23. října 1941 o trestním právu' a řízení správním v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, Sb. Č. 393, orgány v e ř e j n é moc i
a jako takové požívají zvláštní trestně právní ochrany.
Oprávnění orgánů s vaz ů jsou vym.e zena ustanoveními vládních naří:
zení a vyhlášek ministra zemědělství , na nichž instituce svazů spočívají,
zásadně na výkon dohledu na dodržování ustanovení základních právních
norem o zřízení svazů, na zachovávání ustanovení stanov svazů, jakož i na..
řízení na jejich základě vydan~Tch, a t o u čl e n ů svazu .
Za tím účelem .isou kontrolní orgánové svazů oprávněni vstoupiti do obchodnlch,
provozovacích a skladištních místností a provésti v nich prohlídku k účelům kontrolním,
f1ahlížeti do obchodních knih a záznamů a do obchodní korespondence, činiti si výpisky,
ódeb :rati na potvrzení vzorky zboží a žádati potřebná vysvětlení od kontrolované strany.
Tyto úkony mohou však prováděti pouze v rozsahu pro výkon kontroly nezbytně nutném.
Do obytných místností členů nemají kontrolní orgánové svazů přístup,13) Rubem těchto
oprávnění kontrolních orgánů svazů je p o v i n n o stč len ů svazp umožniti kontrolujícím orgánům výkon kontroly předložením obchodních knih a záznamů . poskytnutím
žádaných vysvětlení, povolením vstupu do obchodních, provozních a skladištních místností a Dod. Kontrolní orgánové jsou zavázáni i po proDuštění ze služeb svazů mlčenli
vostí o zařízeních a obchodních poměrech, o nichž nabyli vědomosti při výkonu své funkce,
a jsou povinni zdržeti ~e jakéhokoliv zhodnocení obchodního tajemství.

Kontrolní orgány správních ú ř a cl

ů,

resp.

bezpečnostní

orgány, mají

zásadně oprávnění širšího rozsahu než orgány svazů. Oprávnění tato spoČí

vají na § 8 vlád. nař. Sb. Č. 206/39 a vztahují se na výkon kontroly u výrobců
a ma~i itel II provozoven ( v ne.i širším smysl u), a to na .i ej ich pozem cích,
v jejich budovách, obchodních a provoz ovacích místnostech, skladištích,
po pře i na jiných místech, kde jsou nebo by mohly býti výrobky podléhající
řízenému hospodářství vyživovacímu chovány. K prohlídce s o u k r o m Ý c h
místností (bytů) výrobců a majitelů provozoven jsou kontrolní orgánové
podle § 8 cit. nař. oprávněni jen tehdy, vykáží-li se zvláštním písemným
12) Kontrolní služba všech

oborů řízeného hospodářství

byla vlád. nař. Sb. č. 395/41
dozoru příslušejícího jiným

zásadně soustředěna u ministra vnitra - bez újmy odborného
úřadům, na pře v oboru vyživovacím ministerstvu zemědělství.

13) Dr. Ant.

Kučera,

1.

C., č.

19, str. 3.
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, -----------------------------------------------------------------rozkazem úřadu. r K výkonu kontroly, resp. domovní prohlídky u s p 014

tře

bit e l ů (t. j. osob, které nejsou výrobci nebo majiteli provozoven)~
jsou kontrolní orgány oprávněny pouze, je-li důvodné podezření, že tyto
osoby se zaměsťnávají nedovoleným obchodem obhospodařovanými výrobky
(obsah pojmu »výrobek« viz v § 6 cit. vlád. nař.), takže je lze při extensivním výkladu pojmu majitele provozovny ve smyslu § 8 uvedeného vlád. nař.
považovati rovněž za maj itele provozovny (obchodníky) podle cit. předpisu,
,..i když nemají příslušného oprávnění k provozování živnosti nebo obchodu.
K domov~Í prohlídce u spotřebitelů je rovněž zapotřebí předchozího písemného rozkazQ úřadu, jímž se musí kontrolující orgán vykázati. Pokud se týče
provádění kontrol na místech určených k provozu drah a pošt; j sou oprávnění kontrolních orgánů upravena speciálními výnosy příslušných ústředních
úřadů a nelze se jimi v :t;'ámci tohoto článku zabývati. Zásadně pla,tÍ, že
kontrola může býti v mezích § 8 vlád. nař. Sb. č. 206/ 39 prováděna všude
tam, kde jsou nebo by mohly býti výrobky obhospodařov~né podle předpisů
řízeného hospodářství yyživovacího nedovoleně chovány, při čemž je pojem
»mÍsta« podle poslední věty cit. paragrafu vykládati extensivně podle základního účelu kontrolní služby a vztáhnouti jej i na zařízení sloužící k dopravě zmíněných výrobků.

Kontrolní orgánové správních úřadů jsou povinni .-:.... obdobně jak výše uvedeno o kon- .
trolních orgánech svazů - mlčelivostí o v,ěcech, o nichž se dozvěděli při své činnosti,
zejména o obchodním a výrobním tajemství. Rovněž mají zmínění orgánové povinnost
zdržeti se jakéhokoliv zhodnocení obchodního tajemství a to , i po odchodu ze služby.

Při provádění domovních prohlídek za podmínek výše uvedených jest
podle výslovného ustanovení poslední věty odst. 1, § 8 vlád. nař. Sb. č. 206/39
šetřiti ustanovení druhé věty § 8 ústavního zákona Sb. č. 29S/1920 o ochraně
svobody osobní, domovriÍ a tajemstvÍ listovního. V praxi jde zejména
o povinnost kontrolních orgánů vydati straně na její žádost ověřený opis
(průpis) rozkazu k domovní prohlídce, v něm~ musí býti obsaženy důvody
pro její provedení, jakož i opis (průpis) protokolu o případném zabavení
věcí u strany provedeném.
'.
Kontrolní orgánové obou · složek kontrolní služby jsou dále podle § 9
cit. ústavního zákona povinni, před zahájením výkonu vyživovací kontroly
(t. j. prohlídky v užším smyslu podle § 8, věta 2 vlád. nař. Sb. Č. 206/39,
resp. domovní prohlídky - ~ť již jde o výrobce, po pře majitele provozovny
ve vlastním ,smyslu nebo o spotřebitele jako majitele provqzovny v širším
smyslu - ) vykázati své oprávnění, t. j. řádně se leg i t i m o vat i služebním průkazem a při domovní prohlídce mimoto předložiti kontrolované
stran€ r o z k a z úřadu k jejímu provedení. Orgánům, kteří tomuto výslovnému předpisu cit. ústavního zákona i speciálních nařízení (srov. též § 8,
odst. 1, předposlední věta, a odst. 3, první věta vlád. nař. Sb. Č. 206/39
a příslušná ustanovení kmenových' norem o zřízení svazů) nevyhovÍ, lze
, výkon kontroly nebo domovní prohlídky odmítnouti.
I

l

O každém kontrolním úkonu musí býti podle zvláštních předpisů ústředních úřadů
sepsán pro t o k o I, jenž musí býti předložen straně k přečtení a ' k podpisu. Případné
odmítnutí podpisu protokolu stranou nemá však na platnost protokolu ,\livu.
Oprávnění kontrolních orgánů, záležející
provádění kontrolních úkonů, jak o

206/39 v

podle § 8 vlád. nař. Sb. Č.
nich bylo právě Ipojednáno,

'14) Úiadem oprávněným vydati rozkaz k domovní prohlídce není obecní úřad, jak '
vy-plývá z rozlišování v § 7 cit. vlád. nař.
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již vládním

nařízením

Sb.

Č.

393/41

pří~lušející jim jako orgánům veřejné moci.

rozšířena

na další úkQny

Podle § 11, odst. 2 ~it. nařízení mohou kontrolní orgány v oboru své
působnosti při nebezpečí v ptod!ení nebo, ustanovují-li tak předpisy uvedené
v § 1 cit. nařízení, předběžně z a b a v i t i věci a peníze, o nichž je předpo
kládati, že budou v trestním řízení 'prohlášeny za propadlé ,(viz níže), dále
listinný materiál (§ 11, odst. 7) a věci, kterých je třeba k vedení důkazů.
Kdy jest míti za to, že hrozí nebezpečí v prodlení, lze dovoditi ze znění důvodové
zprávy k cit. vlád. nařízení, podle níž ma zabavení povahu zajišťovacího opatření.
Na nebezpečí v prodlení tudíž dlužno usuzovati vždy, kdykoliv se lze důvodně domnívati,
že zabavitelné věci by mohly býti disposicí kontrolované strany odňaty řádnému zajišťo
vacímu opatření úřadem příslušným k provedení trestního řízení (odst. 1 cit. paragrafu)
a tím i případnému prohlášení za propadlé podle ~ 8 cit. nař. Pok d se týče zmínky
ve výše cit. ~ 11, odst. 2 vlád. nař. Sb. č. 393/41 o předpisech uvedenýcl). v ~ 1 tohoto
nařízení, nebylo dosud pro obor vyživovací žádným z těchto právních předpisů kontrolním
orgánům uděleno oprávnění k provedení předběžného zabavení i v případech, v nichž
nehrozí nebezpečí v prodlení. Zákonodárce zřejmě však ponechal nředmětným ustanovením
ctevřenu možnost, aby takovéto širší oprávnění kontrolním orgánům bylo ukáže-li se
v praxi potřeba toho - stanoveno v normách, které případně ještě budou podle č. 2-4
cit. § 1 vydány,
'
Podle ustanovení odst. 3 § 11 cit. vlád. nař. mohou, není-li možno zabavení věcí
provésti jinak, býti zabaveny také s chl' á n k y (obaly), v nichž jsou zabavené \věci.
Tyto schránky (obalY) však nepodléhají. jak uvádí důvodová zpráva k cit. vlád. nař.•
vlastnímu zabavení a musí býti straně vráceny.
Kromě oprávnění _kontrolních orgánů správních úřadů, pokmd se týče
bezpečnostních orgánů,k výkonu předběžného zabavení byly tyto orgány
vybaveny § 12~ odst. 1 vlád. nař. Sb. Č. 393/41 oprávněním z ad r že t i
za předpokladů stanovených pod Č. 1~3, odst. 1 Git. paragrafu osobu podezřelou z přestupku ve smyslu § 1 cit. nař., a to i mimo svůj správní obvod.

Další disposice zadrženou osobou je upravena v odst. 2, § 12 uvedeného
jest povinnost úřadu příslůšného k provedení trestního
řízení, podrobiti zadrženou osobu nejdéle do 24 hodin od zadržení výslechu.
Celkové zadržení smí trvati nej déle 7 dní. Doba zadržení se podle . odst. 3
cit. par. z a poč í t á v á do vyměřeného trestu na svobodě, k němuž byla
dotyčná osoba odsouzena. Byla-li paehateli uložen'a jen peněžitá pokuta,
musí býti při výměře tohoto trestu přihlédnuto k celkové době zadržení
(odst. 3 cit. paragrafu). Při zadržení a předvedení jest podle odst; 4 § 12 '
cit. vlád. nař. co nejvíce šetřiti osoby a cti zadrženého, který má býti pokud
možno oddělen od vězňů.

nařízení. Zdůrazniti

O dalším oprávněrií kontrolních orgánů ukládati pokuty na místě v blokovém řízení
trestním podle ~ 13 cit. vlád. nař. bude pojednáno v rámci následující , části pojednání.
Upozorniti jest ještě, že kontrolní orgány jsou oprávněny vyžádati si v případě
potřeby asistenci bezpečnostních orgánů policie nebo četnictva. 'M a ř e n í kontrolníéh
úkonů , jež hodlají kontrolní orgánové "předsevzíti , naplňuje skutkovou podstatu správního
přestupku podle & 9 vlád. nař. Sb. Č. 206/39, resp. podle příslušnÝch ustanovení kmenových norem o zřfzení svazů , fl.. to bez újmy případného s o u dní h o stihánÍ podle trest..
ního zákona.

Poruší-li orgánové svazů (příp~ jiných korporací řízeného hospodář'ství) nebo úřadú protektorátních povinnosti, které jim náležejí Podle přísluš
ných předpi sů řízeného hospodářství, mohou býti potrestáni způsobem a .v ří
zení, jež je zvlášť upra:veno v § 23 vlád. nař. Sb. Č. 393/41 ve znění vlád. nař.
Sb. č. 163/43.
\
III. Jak již bylo výše zmíněno, je základními předpisy o řízeném hospo..
dářství vyživovacím· stanovena na neplnění jich t r e s t n í s a II k c e, kterou
obsahuje jak zmocňovací nařízení Sb. č. 206/39, tak i }{menová vlád: naří-
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zení a vyhlášky min.

zemědělství

o

úpravě hospodaření

výrobky

2.

řízeného

hospodářství vyživovacího, jakož i další právní předpisy na podkladě uvede-

ných norem_ vydané nebo je doplňující či pozměňující.
Zásadně , lze říci, že jednání příčící se ustanovením předpisů řízeného
hospodářství vyživovacího nebo opominutí plnění těmito předpisy předepsa
ného naplňuje skutkovou podstatu spr á v n í hop ř e s tup k u stihatelného správními úřady protektorátními ve správním řízení trestním.
Jestliže však čin trestný podle předpisů řízeného hospodářství vyživovacího naplňuje zároveň skutkovou podstatu činu trestného podle trestního'
zákoníka, jest pro stíhání takového činu rozhodné, zda porušený vyživovací
předpis obsahuje normu ukládající příslušnou trestní sankci, která při
pouští soudní stihání dotyčného b ..estného činu na úkor stihání v trestním
řízení správním či nikoliv. Vlád. nař. Sb. č. 206/39 obsahuje v § 9 trestní
sankci, jež ustanovuj e, že přestupky tohoto nařízení se trestaj í ' - »bez
újmy případného soudního stihání« - oh:resními úřady. Tam tudíž, ,kde
lze vztáhnouti na trestné jednání trestní předpis cit. vlád. nař., je čin stihatelný ve správním řízení trestním a naplňuje-li zároveň skutkovou podstatu
čin u trestného soudně, lze jej stihati i podle soudního trestního práva. 15 ) :
Napr oti tomu u jednotlivých vládních nařízení, resp. vyhlášek ministra
zemědělství o úpravě hospodaření jednotlivými potravinami obsahuje trestní
sankce ustanovení, že přestupky nařízení ; polmd se týče vvhlášky. trestá,
»n e jde -1 i o čin trestný soudně«, okresní úřad. Byl-li tudíž spáchán pře
stupek toho kterého nařízení, který je v ideální konkurenci s činem trestným
soudně, je stihání ve správním řízení trestním vyloučeno a čin je potrest atipouze v trestním řízení soudním. V praxi podléhá ovšem trestní sanl(ci
§ 9 vlád. nař. Sb. -č. 206/39 většina vyživovacích přestuplnl, neboť u cit._vlád.
nař. jde o základní materielně právní normu řízeného hospodářství vyživovacího, v níž jsou ostatní vyživovací předpisy zpravidla přímo či nepřímo
zakotveny.
J de-li o trestný čin zvlášť závažné povahy a dosahu - jak ,bude ještě
dále osvět1eno - jsou pro potrestání pachatele příslušné něm e c k é soudy
v Protektorátu Čechy a Morava.
A. p}~o obor správního trestního práva a řízení ne n í pro oblast Protektorátu všeobecné zákonné úpravy, takže vládní nařízení ze dne 23. října 1941,
Sb. č. 393, o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, ve znění vlád. nař. Sb. č. 163/43, je vlastně první kodifikací tohoto druhu u nás. 16 )
Pokud se týče zákona ze dne 14. července 1927, Sb. č. 125. o organisaci politické ~právy,
byla odst. 7, čl. 10 tohpto zákona vyhrazena úprava správního řízení trestního zvláštnímu
zákonu. Pro- správní řízení trestní, mají z tohoto zákona pNmý význam pouze čl. 6 o pří
slušnosti politickÝch úřadů k výkonu trestní pravomoci. čl. 8 o opravných prostředcích
z rozhodnutí polit. úřadů iako úřadů I. stolice a konečně čl. 11 o připadnutí trestů na pe- '
nězích uložených polit. úřady a jiných propadlÝch hodnot ve prospěch státu. Trestní řízení
správní bylo rovněž vyňato z úpravy správního řízení, jak byla provedena , vlád. nař.
Sb. Č. 811928 (srovn. ' ~ 1, odst. 3 tohoto nař.).
N einověji se dostalo správnímu řízení trestnímu další dílčí úpravy vlád. nařízením .
ze dne 26. dubna 1944 o trestním příkazu ve správním trestním řízení, Sb. č. 137. a konečně
v rámci provádění totálního válečného nasazení nařízením ministra vnitra ze dne 11. září
nevylučuje v nálezech Boh. A 5483 a 9486, aby osoba. jež byla
soudním z určitého přestupku soudně stihatelného osvobozena. byla stihána pro týž
přestupek. který je zároveň trestný podle správního práva, i ve sp.Í'ávním řízení trestním.
16) Srov. Dr. Jos. Hoffmann v Nových zákonech a nařízeních (Linhart, Praha 1941),
roč. 1II-3, str. 1674. .
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1944 o zjednodušení správního řízení, Sb. č. 210, jež bylo vydáno na podkladě vlád. nař.
ze dne 22. srpna 1944 o zmocnění ministrů a vedoucího pozemkového úřadu pro Čechy
a Moravu k mimořádným opatřením k provedení totálního válečného nasazení. Má proto
cit, nařízení ministra vnitra ve smyslu čl. !, odst. 1 uvedeného zmocňovacího nařízení
účinnost zákona, res.p. vládního nařízení, takže jeho ustanovení pravoplatně mění normy
předchozí. Na příslušných místech pojednání bude na tyto zrněny zvlášť upozorněno.
Jelikož výše cit. vlád. nař. Sb. č. 393/41 je z převážné části zaměřeno pouze na stě
žejní otázky trestního sP1;'ávního práva a :t-ízení. pokud přímo souvisejí s požadavky říze
ného hospodářství, a jelikož v závěrečné části nařízení byly ~ 24, odst. 1, zrušeny pro obor
vyživovacÍ. zásobovací a cenový všechna v jiných předpisech obsažená ustanovení pouze,
pokud se týkají předmětů v cit. vlád. nař. upravených, dlužno použíti o' všech ostatních
vyskytnuvších se otázkách - vedle zmíněného zákona Sb. č. 125/27 a příp. dalších nověj
ších norem, které se snad zmíněných otázek dotýkají příslušnÝch předpisů býv.
rakC'usko-uherské monarchie převzatých zákonem z 28. X. 1918, Sb. č. ll. pokud ovšem
jejich platnost nebyla zcela nebo zčásti zrušena. Avšak i při použití těchto předpisů
zůstává normativní zákl~dna trestního práva a řízení správního velmi kusá a stále ještě
je nutno nahrazovati v mnohém nedostatek vlastní zakonné úpravy výkladem spočívajícím
pouze na názoru správní judikatury a literatury.

Připomenouti dlužno ještě, že tam" kde nedostatečná zákonná úprava
trestního práva a řízení správního neposkytuje vlastní bezpečné opóry pro
posouzení trestného činu, resp. pro výklad určitých formálně nebo hmotně
právních norem správních, jest ·použití analogie trestního práva a řízení '
soudního , stejnějako extensivní výklad daných norem převážně vylučováno
jak judikaturou nejv. správního ~oudu17) tak i literaturou. 18 )
H'motně právní ' otázku, kdy je spáchán pře s tup e k vyživovacích
předpisů, jest řešiti při zmíněném n'edostatku positivních předpisů správního.
trestního práva na podkladě dosavadní judikatury. Na rozdíl od dřívějších
nálezů nejv. správního soudu,19) v nichž převládal názor, že k naplnění .podstaty přestupku ~tačí samo přestoupení předpisu, nabyl v pozděj ších správních judikátech převahy požtdavek splnění i subjektivní stránky podstaty
trestného činu. 20 ) Objektivní stránka podstaty přestupku je naplněna již
pouhým faktem nastalého porušení právní normy, kdežto k subjektivní
podstatě přestupku se vyžaduje z a v i n ě ní se strany obviněného. O takovémto zavinění lze mluviti, již tam, kde obviněný opominul povinnou péči,
která mu musí býti vzhledem k okolnostem toho kterého případu objektivně
přičítána. 21) Jestliže však obviněný prokáže, že vynaložil všechnu povinnou
péči, aby zabránil spách,á ní přestupku, jest usouditi na jeho. beztrestnost. 22 f

Tyto vývody jsou rovněž v souladu s ustanovením § '5, odst. 1 a 3 vlád. nař. Sb. č.
393f41 o přidržení právnické osoby, majiťelů a vedoucích obchodního závodu k trre stnf
odpovědnosti; jakož i s ustanovením odst. 4 cit. parag-rafu o exkulpaci uvedených právnic~
kých nebo fysických osob, jak bude ještě dále osvětleno.
Jl přestupkú stíhaných správními úřady nevyhledává se zpravidla

z I é h o ú mys I U 23 ), a tento

může míti jistý 'Význam pouze při výměře
trestu.
~ O tom, jaký vliv jest přičítati při správním přestupku o myl u skutkQR
vému nebo právnímu, lze usuzovati rovněž pouze ze správní judikatury,
podle jejíhož konstantního názoru vylučuje trestnost i ve správním řízení

a

17) Srov. na l)ř. Boh. A 1105, 1304, 2592, 2813,
J.8) Hoetzel. Čsl. správní právo, všeobecná část.
řízení správní (Orbis. Praha 1941), str. 21 n. a tam

13.092, 14.167.
- Dr. ' Oldř. Půlpán, Trestní právo
uved.\ další literatura.

1~)

Boh. A 386, 1726, 1782, 2327.
Boh. A 6797, 10.174, 14.179, 11.638..21.) Boh. A 14.199, 13.059.
'22) Srov. Dusil, Trestní právo a řízení správní, Slovník
a tam citovanou judikáturu.
~3) Srov. Boh. A 11.638, '
20)

veř.

práva, IV, str. 927
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Císlo 2

trestním omluvitelný omyl skutkový, naproti tomu však omyl právní beztrestnost nezakládá. 24):
.
S u b jek tem správního přestupku vyŽivovacího může býti nejen
osoba fysická, nýbrž i osoba p r á v nic k á. Zásada tato vyplývá z výslovného ustanovení § 5 vlád. nař. Sb. č. 393/41, podle něhož za porušení vyživovacích předpisů právnickou osobou je trestně odpovědna, bylo-li porušení
zaviněno jejími orgány, zmocněnci, zástupci nebo zaměstnanci, t a k é právnická osoba. Vedle fysických osob jednajících jménem a v zastoupení právnické osoby, které jsou vlastními subjekty spáchaného přestupku, přidržuje
se tudíž k trestní odpovftdnosti i právnická osoba. 25 ) V souladu s cit. paragrafem je ustanovení § 22. cit. nař., kde subjektivisace právnické osoby ohledně
nedovoleného jednání je ještě zřetelněji vyslovena (»D o p u stí -1 i se osoba
fysická nebo právnická činu ... «).
'
Zásada trestní odpovědnosti právnické osoby zavedená vlád. nař. Sb. č.
393/41 znamená hluboký průlom do d o s a vad n í teorie i praxe podepřené
nadto i souhlasnou ~právní judikaturou, podle níž dosud ·p latilo i pro trestní
právo sp:r:ávní, že trestnéhp činu se může dopustiti jen osoba fysická. 26 ) '
Podle důvopové zprávy k cit. vlád. nař. sledoval zákonodárce tímto ustanovením účel,
uvést požadavky řízeného hospodářství, kladené v častÝch případech na právnické osoby•
. v soulad s odpovědností těchto právnických osob za řádné plnění zmíněných požadavků.
Při trestání- právnických osob připadá v úvahu ovšem pouze uložení trestu na penězích,
neboť právnické osobě nelze uložiti trest vězení, a to ani jako náhradní trest za nedobytnou pokutu. O zastupování právnické osoby v trestním řízení správním orgánem k tomu
povolaným obsahuje cit. nařízení formální ustanovení v odst. ~ § 5.
úprava trestní odpovědnosti právnické osoby má důsledky ina otázku

povinnosti ruč e n í právnické osoby za pokutu uloženou orgánu právnické
osoby, který trestný čin přímo spáchal, a tuto1>ovinnost ovšem/logicky vylučuje. Buď je právnická osoba tres~ně odpovědna za přestupek, jehož se svým
orgánem ve smyslu odst. 1 § 5 cit. nař. dopustila, a to vedle tohoto rovněž
trestně odpovědného orgánu, nebo je podle odst. 4 téhož paragrafu exkulpo ..
vána a pak jí nemůže býti spravedlivě ukládána povinnost ručení [srov.
pozn.~)].
.
Jiné závažné ustanovení o trestní odpovědnosti cl a·I š í c h osob vedle
vlastního pachatele přestupku obsahuje odst. 3 cit. § 5, podle něhož jsou
za porušení předpisů uvedených v § 1 vlád. nař. Sb. č. 393/41, které se stalo
v obchodním závodě, trestně . odpovědni - ovšem vedle orgánu .obchodního
závodu, jímž byl přestupek spáchán - i majitelé a vedoucí obchodního
závodu.
. Trestnost dopadá tudíž nejen na vlastního pachatele přestupku (srov.
24) Půlpán, 1. c., str. 31. - Dusil, 1. C., str. 928. - Z judikatury na pře Boh. A 833,
1780, 13018, 3656, 265,.
.
25) Dlužno upozorniti, že jak společnosti výdělečné podle práva obč. tak i veřejné
společnosti obchodní p.odle práva obch. nejsou osobami právnickými srov. nález nss.
Boh. A 2967 a rozh. NS VážnÝ č. 507 a 4827. Ustanovení o trestní odpovědnosti právnických ·osob vztahují se však podle odst. 5, § 5 cit. vlád. nař. i na jiná sdružení nebo soubory
osob než Jsou osoby právnické.
26) Nejnověji tak nalezl nejv. správní soud v nálezu ze dne 30. V. 1939. č. 3893/37-3,
Boh. A 122/40. Dále srov. z literatury na pře Dusil.!. c., str. 926. Z právních norem, jimiž
došla tato dosud platná zásada výslovného vyjádření. jest uvésti na pře zák. . Sb. č.
131/1936 o obraně státu. Podle odst. 1, § 169 tohoto zákona dopadá trestnost na oigán,
který je podle právních předpisů povolán právnické osoby (sdružení) po té stránce zastupovati. Přesunutí placení trestů na právnické osoby je zakázáno (odst. 2). Právnická osoba
však ručí rukou společnou a nerozdílnou s potl"estaným 2;a uloženou pokutu (odst. 3).
Z oboru soudního práva trestního se naskytají k shodnému srovnání §§ 486c) _a 205a) tr. z.
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»odpovědni t a k é«), nýbrž i na majitele, a to - jak ze strohé stylisace
ustanovení vyplývá - i když není na vedení závodu osobně účasten a i když
za sebe ustanovil osobu, jež jeho obchodní věci samostatně vede (ve smyslu
čl. 41-56 obch. zák. jsou to prokurista, ob<;hodIií zmocněnec) nebo skrze niž
svou živnost provozuje (ve smyslu § 55 živn. ř. jde o náměstka..obchodvedoucího). Vedle majitele - ať již je na vedení závodu aktivně účasten či nikoliv
- je trestně odpovědna i tato jím ustanovená osoba jako vedoucí obchodního závodu ve smyslu cit. paragraf u (srov. v textu odst. 3 souřadné spojení
»majitelé a vedoucf obchodního závodú«) .27)
Trestní odpovědnost právnické osoby, resp. majitelů a 'vedoucích obchodních závodů však pndle odst. 4 cit. paragrafu ne n a stá v á - jak již
bylo' výše zmíněno - pokud uvedené subjekty prokáží, že věnovali k předejití
trestné činnosti péči potřebnou v obchodním styku (na pře dostatečná kont r olní a dohlédací opatření , řádné poučení orgánů závodu a pod.) .
.
Vlád. nař. Sb. Č. 393/41 má v §§ 3 a 4 specielIií ustanovení o p o k u s u
přestápku a ú č a s ten s tví na .přestupku.
Znění ~ 3 o p o k u s u ponechává obdobně jako ~ 8 tr. z. - právní teorii volné pole
. pro úvahy o skutkové a právní podstatě pokusu správního přestupku. Instituce pokusu
je sama o sobě t akové povahy, že je' nutno při hodnocení pokusného jednání sledovati
v prvé řadě subjektivní hlediska pachatelovy činnosti , zejména stránku volní, a to t ím
spíše. že i při posuzování dokonaného , správního přestupku j e nutno vedle zjištění objektivního skutkového stavu klásti váhu i na subjektivní moment trestné činnosti j)achatelovy,
jak bylo již vÝše při úvaze o podstatě správního přestupku naznačeno. Důsledně pak k st
říci. že o pokus jde vždy tam, kde sice trestný čin nebyl objektivně dokonán, kde však
s hlediska subjektivního je~t usuzovati na vůli pachatele skutečně započatou trestní
činnost dovésti až do konce. Uvaha tato vyplyne, postavíme-li se na stanovisko subjektivní
teórie,28) jejímž vlasthím předmětem je sice pokus ve smyslu ~ 8 tr. z., k níž však nutno
pro naprostý nedostatek ustanovení správního práva trestního, jakož i správních judikátů
a i vlastní teorie správního práva trestního v této otázce přihlédnouti.
,
Ze znění ~ 3 cit. vlád. nař. lze pak dovoditi argumentací a contrario beztrestnost pokusu, upustí-li pachatel od započaté trestné činnosti o své vůli (srov. doslov cit. paragrafu:
»... čin nedokoná jen pro nemožnost nebo zevní ' překážku nebo náhodu . . .«, t . j. p~o
okolnosti od pachatelovy vůle neodvislé). Otázkám, které se kolem instituce pokusu vynořují, nelze ' v ,rámci tohoto článku věnovati další pozornost.
Pokud se týče ustanovení vláa. nař. Sb. Č. 393/41 o ú č a st e n s tví na vyživovaCÍm
přestupku (§ 4), vyplývá ze znění tohoto místa, že rozhodujícím elementem pro hodnocení
jednání, resp. opomenutí jako účastenství je ú mys 1 některým ze způsobů v cit. paragrafu
příkladmo (srov. slova: »nebo jinak«) uvedených, způsobiti nebo usnadnitI spáchání pře
stupku jinou osobou. Lze se tudíž dopustiti účastenství aktivně i pasivně, je-li tu úmysl
ve smyslu cit. ustanovení. O úČastenství však nelze mluviti. jde-li na pře o neúmyslné opomenutí, nezáměrnou nedbalost a pod.

,va obč. tak i veřejné
ni - srov. nález nss.
odpovědnosti právnicsdružení nebo soubory

Vlád. nař. Sb. Č. 393/41 neustanovuje nijak o otázce, zda jest při správpřestupku považovati za trestně odpovědnou osobu, která se dopustila
přestupku ve stavu ne pří čet n é m. Podle judikatury__ nelze v takovém
případě za spáchaný přestupek není-li výslovné normy ·opačné - uložiti
trest. 2'9) Za nepříčetnou jest s hlediska trest:ní odpovědnosti pokládati i oso- ,
bu úplně opilou. 30)
V některých případech může míti důležitost otázka, zda ve správním
trestním právu zakládá beztrestnost stav n o u z e, v' jehož důsledku spáchal

V. 1939, Č. 3893/37-3,
právních norem, jimiž
~i na př. zák. . Sb. č.
lá trestnost na orgán,
[) po té stránce zastult. 2). Právnická osoba
rlůU pokutu ( odst. 3).
~§ 486c) a 205a) tr. z.

,27) Pod označením »majitele« obchodního závodu ve smyslu cit. ustanovení jest
i pachtýře podle ~ 55 živn. ř., neboť pachtýř je považován obecně za samostatného podnikatele (srov. Budw. 584/01). Nelze tudíž stanovenou trestní odpovědnost vztahovati i na propachtovatele jako majitele propachtovaného ob'(hodního závodu.
28) Srv. na př. Dr. Jíra v Právní praksi, VIII, str. 54 n.
'
:29) Boh. A 11.638.
3(') Boh. A 12.769.

~ přestupku

(srov.

ry na pře Boh. A 833,

ním

rozuměti
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pachatel trestný čin z neodolatelného donucení, jakož i otázka, zda je beztrestným pachatel, jenž se dopustil přestupku pro ne m o Ž no s t pln ě n í.
Přímých norem, jež by tuto otázku upravovaly, není, avšak nejv. správní
soud zaujal ve více judikátech k otázce beztrestnosti přestupků, jejichž motivem je neodolatelné donucení nebo a b s o 1 li t ní nemožnost plnění, stan o:'
visko kladné. 31 )
Přestupky předpisů řízeného hospodářství vyživovacího pro mlč li j í
se podle § 6 vlád. nař. Sb. č. 393/41 ve třech letech,32) počínaje dnem,
kdy byl přestupek spáchán.s3 )
Cit. paragraf nestanoví' nic o přetržení promlčení a nutno proto při řešení této
otázky vyjíti z ~ 4 min. nař. č. 61/1855 ř. z., které dosud v zásadě. platí a podle něhož
má vyšetřování a potrestání policejních přestupků bez dalšího odpadnouti, prošly-li od
doby, kdy byl přestupek spáchán, tři měsíce (nyní ovšem - jak výše řečeno - v oboru
vyživovacím, zásobovacím a cenovém podle ~ 6 vlád. nař. 393/41 tři roky) a nebylo-li o něm
z a v e den o říz e ní. Sporné je, co jest rozuměti zavedením řízení ve smyslu cit. ustanovenÍ. Ve správní judikatuře převažuje názor, že řízení (sc. trestní) jest zavedeno, jestliže
úřad příslušný k stihání přestupku .skutečně, t. j. zevním projevem učinil úkon směřující
proti nachateli jako obviněnému (na př. opatřením úřadu, aby obviněný bylo činu jemu
za vinu kladenému vyslechnut) ,34) při čemž nejv.- správní soud ve většině iudikátů vyžaduje, aby řízení zahájil úřad k jeho provedení příslušný.35) Názor, že není této náležitosti
třeba, vystupuje v judikatuře nejv. správního soudu pouze ojediněle. 36 ) Dlužno proto míti
za to, že běžící promlčecí lhůta se ne pře ruš u je pouhým zavedením předběžného vyšetřování (provedením kontroly a pod.), ať již je toto vyšetřování zavedeno úřadem
k příp. trestnímu řízení příslušným či naopak, neboť k zavedení trestního řízení se vyžaduje, aby zahajující úkon úřadu byl podniknut proti osobě. která je z určitého trestného
činu neien podezřelá. nýbrž i na základě provedeného vyšetřování a -získaných důkazů
důvodně o b v i ně n a, při čemž musí býti jasno, o k t e r Ý trestnÝ čin v konkrétním pří
padě jde [srov. pozn. 34)]. Rovněž pouhým podáním trestního oznámení u příslušného
úřadu se promlčení nepřetrhuje. 37 )
.
Velmi závažné ustanovení ve věci promlčení správních přestupků v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém obsahuje článek II. vlád. nař. Sb. Č. 163/43, jímž bylo - jak
již výše zmíněno - vlád. nař. Sb. Č. 393/41 částečně pozměněno a doplněno. Cit. článek
stanoví, že tříletá promlčecí lhůta podle ~ 6 vlád. nař.. Sb. Č. 393/~1. ·se vztahuje také
na ony trestné činy, které nebyly podle dřívějších předpisů dne 26. listopadu 1941, t. j.
v den nabytí účinnosti vlád. nař. Sb. Č. 393/41, jestě promlčeny. Toto ustanoveni má. pokud
se promlčení tÝče, zásadní význam pro vyživovací přestupky spáchané před účinností
posledně cit. vlád. nař .. neboť jak bylo zmíněno v pozn. 32), promlčovaly se tyto přestupky
podle ~ 9. odst. 2 vlád. nař. Č. 206/39 již v šesti měsících. Uvedeným čl. II. vlád. nař.
Sb. č. 163/43 byla tudíž promlčecÍ lhůta u přestupků spáchanÝch po ~6. květnu 1941
pro d 1 o uže n a ex lege na celkovou dobu tří let.
K promlčení se má podle & 6 vlád. nař. Sb. č. 393i41, poslední věta, hleděti z moci
úřední; nestalo-li .se tak, musí se obviněný hájiti námitkou promlčení v odvolání k úřadu
II. stolice,38) který však nemá již povinnost přihlížeti k promLčení z moci úřední. 39 )
)

Boh. A 394, 8223.
32) Ustanovení vlád. nař. Sb. Č. 206/39 o promlčecÍ lhůtě šestiměsíční pozbylo podle
§ 24 vlád. nař. Sb. · Č. 393/41 platnosti.
33) Z předpisů uvedených v ~ 1 cit. vlád. nař., na něž se v § 6 poukazuje pro případ,
že by stanovily delší lhůtu promlčecí, neobsahuje dosud žádný takovéto ustanovenÍ.
34) Boh. A 1639, 6087, 11.476, 3883; srov. rovněž odst. 1, ~ 213 zák. o př. daních,
podle něhož se v trestních věcech daňových zahajuje trestní řízení tím, že uzavřená
obsílka -. vyznačující t r es t n Ý čin a den, kdy se má obviněný dostaviti k výslechu,
doručí se obviněnému do vlastních rukou nebo že se jinak písemně nebo protokolárně
s děl í obviněnému, že se proti ííěmu zahajuje trestní řízení.
35) Podle nálezu Boh. A 6087 jest však považovati rekvisici příslušného úřadu
o výslech obviněného jiným úřadem, jakož i každý konkludentní zákrok, z něhož je zřejmo.
ie příslušný úřad trestní řízení zavedl, za úkon, jímž bylo řízení zahájeno.
36) Nál. z. 15. 3. 1923, čj. 4077.
>87) Půlpán, 1. c.. str. 36.
38) Boh. A 10.308. 12.596.
89) srovll. rovněž Boh. A 10.308, 12.596.
31)
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otázka, zda je beznožnost plnění.
wšak nejv. správní
!stupků, jejichž molžnost plnění, stan 0-

stupků v oboru vyživo163/43, jímž bylo -- jak
a doplněno. Cit. článek
)3/41 se vztahuje také'
26. ' listopadu 1941, t. j.
;0 ustanovení má. pokud
oáchané před účinností
ovaly se tYto přestupky
lenÝm čl. II. vlád. nař.
ch po f6. květnu 1941

iní věta, hleděti z moci
3ení v odvolání k úřadu
~ení z moci úřední. 39 )
;timěsíční

V Ý měr a trestu spadá v mezích trestní sazby stanóvené jednotlivými vyživovacími
normarpi do volné úvahy nalézacího úřadu. 41 ) Výše trestu, byla-li vyměřena úřadem první
stolice uvnitř trestní saz};Jy stanGvené dotčeným trestním předpisem, nepodléhá podle
konstantní judikatury ani přezkoumání nejv. správním soudem. 42 )

l

1

l

V Ý k O 11 trestu na svobodě děj e se v soudních věznicích. V trestnílTI nálezu však může býti při opětovném spáchání přestupku nebo byl-li pachateli
ulo~en trest vězení na dobu-delší než jeden měsíc, nařízen výkon trestu zcela
nebo z části v kárp.ém pracovním tábqře (odst. 1 cit. § 7).. Byl-li uložen
pravoplatným ·:nálezem trest na penězích, přeměnitelný v trest vězení, může
podle § 21 vlád. nař. Sb. č. 393/41 příslušný úřad naříditi výkon náhradního
trestu vězení, nevyhověl:-li odsouzený v určené lhůtě výzvě, aby zaplatil
, pokutu. Ve výzvě k zaplacení pokuty musí býti na tuto okolnost výslovně
upozorněno. Odsouzený ·může kdykoliv odvrátiti výkon náhradního t restu
vězení zaplaeením pokuty nebo, počal-li již výkon náhradního trestu vězení,
zaplacením poměrné části uložené pokuty.
.
Tímto ustanovením není ovšem řečeno , že by odsouzený mohl snad sám voliti mezi
zaplacením pokuty ff odpykáním náhradního trestu vězenÍ. Zásadně bude i nadále ,uložená
- pokuta neiprve exekučně vymáhána a 'pouze tam, kde bude lze předem souditi na nedobytnost pokuty nebo tam. kde potrestaný svévolně odmítá pokutu zaplatiti a náhradní trest
vězení ho postihne stejně ci't'elně jako pokuta. bude podle důvodové zprávy k cit. vlád. nař.
užívati tohoto ustanovenÍ.
,

V rámci trestního řízení 'lze podle § 8 vlád. nař. Sb. č. 393/41 prohlásiti
věci, jimiž byl přestupek spáchán, které jím byly získány nebo které jsou
zřejn1ě určeny

pozbylo podle

6 poukazuje pro případ,
'v éto ustanovenÍ.
: 213 zák. o př. daních,
ízení tím, že uzavřená
Ý dostaviti k výslechu,
mně nebo protokolárně

[sici příslušného úřadu
krok, z něhož je zřejmo,
thájeno.
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Pokud se týče ukládání t r e st ů, ' obsahuje vlád. nař. Sb. č. 393/41
v § 7 zvláštní předpisy o tomto předmětě. Podle předpisů řízeného hospodářství vyživovacího, na něž je v cit. paragrafu poulmzováno, lze uložiti '
za správní přestupek vyživovací pokutu (podle § 9 vlád. nař. Sb. č. 206/39
až do výše 1,000.000 K), přeměnitelnou v případě nedobytnosti v trest vězení,
nebo samostatný trest vězení (podle uvedeného paragrafu až do výše jednoho
roku) nebo oba tyto tresty současně. V lehčích případech má býti zpravidla
uložena pokuta, kdežto ve vážněj.ších případech, ' zejména dopustil-li se pa-o
chatel opětovně přestupku téhož druhu~ . má býti uznáno na trest na svobodě.
Bylo-li při konkurenci (ideální nebo reálné) správních přestupků/O) které
byly téhož druhu nebo u nichž to vyžadoval účel trestního řízení (odst. 2 § 7
vlád. nař. Sb. č. _393/41) řízení s poj e n o, je~t podle odst. 3 cit. paragrafu
vyměřiti trest podle trestní sazby stanovené na nejtěžší z přestupků , při čemž
se k ostatním přestupkům přihlíží jako k okolnostem přitěžujícím .•Jinak jest
uložiti tresty za všechny přestupky vedle sébe.

Lcího pro mlč ují
1,32) počínaje dnem,

) proto při řešení této
tdě, platí a podle něhož
ldpadnouti, prošly-li od
výše řečeno -- v oboru
roky) a nebylo-li o něm
ení ve smyslu cit. ustaí) jest zavedeno, jestliže
n učinil úkon směřující
viněný byl o činu jemu
\Te většině iudikátů vy\ že není této náležitosti
1e. 3 .(3) Dlužno proto míti
~dením předběžného vyIvání zavedeno úřadem
restního řízení se vyžaje z určitého trestného
,ní azískan-v-ch důkazů
; čin v konkrétním pří
lznámení u příslušného

'

jen k spáchání

přestupku,

jakož i

výdělelc

nebo jiný

proSpěch

přestupkem neoprávněně získaný, za pro pad 1 é ve prospěch protektorátní

pokladny, a to i když pachatel nemůže býti stihán .nebo odsouzen (na pře
je-li neznámý). Prohlášení výše uvedených věcí za propadlé nepřekáží okolnost, že přešly trestným činem pachatele do vlastnictví fysické nebo právnické osoby zastupované pachatelem (na př.. dopustil-li se přestupku nákupní
líředník firmy při nákupu ·zboŽí pro firmu). Je ovšem lhostejno, zda tato
fysická nebo právnická osoba je beztrestná či nikoliv.
Není-li již výše zmíněných věcí (na pře výrobky byly spotřebovány) ',
lze prohlásiti za propadlou jejich zástupní hodnotu určenou podle volného40) Většinou jde o ideální souběh pře stupků · vyživovacích s přestupky cenovými
trestnými podle vlád. nař. Sb. č. 121139 ve znění vlád. nař. Sb. č. 189/40.
41) Dusil,!. c., str. 931, z .judikatury na pře Boh. A 10.330, 394, 11.978.
42) Na př. Boh. A 1782, 2067.
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I

uvážení nalézacího úřadu (§ 8, odst. 2, cit. vlád. nař.). ~odle důvodové zprávy
k vlád. nař. Sb. Č. 393/41 musí býti zboží, které lze prohlásiti za propadlé
v přímé a bezprostřední s o u v i s los t i se spácháním trestného činu.
\

Pro h I á š e n í uvedených věcí, resp. zástupní ch hodnot za propadlé stane se výr~
kem, který je součástí trestního nálezu. Z takového výroku lze se odvolati ve smyslu rozhodnutí nejv. správního soudu v této příčině43 ) i samostatným odvoláním (o řízení odv~
lacím viz pojednání níže).
Věci a majetkové hodnoty, které mají býti -prohlášeny v trestním řízení za propadlé.
jakož i předmětv, kterých je třeba ok vedení důkazů (na pře listiny a pod.),44) mohou býti
podle & 11. odst. 1, vlád. nař. Sb. Č, 393(41 na nařízení úřadu příslušného pro ve<\ení trestního řízení ~baveny.45) Proti rozhodnutí o zabavení není odvolání přípustné.
Zabavené věci ponechají se bud' v ú oS c h o v ě u strany s tím. že této je zakázána
až do dalšího rozhodnutí úřadu jakákoli disposice zabavenými věcmi a že strana je povinna
tyto věci opatrovati s péčí řádného hospodáře, nebo se oddisponují úřadem, který provedl
zabavení, příslušnému depositnímu místu. Byly-li zabaveny věci. u nichž je nebezpečí,
že podlehnou zkáze (potraviny a pod.), nebo lze-li zabavené věci uschovati ien s nepoměr
ným nákladem. mohou býti podle odst. 4 & 11 cit, nař. ještě před prohlášením za propadlé
veřějně prodány dražbou nebo z volné ruky nebo jinak přiměřeně zužitkovány. V dalším
řízení pak nastupuje výt ě ž e k. jehož bylo prodejem věcí docíleno. na jejich místo.
Nebyly-li zabavené věci, resp. výtěžek z nich, prohlášeny za propadlé, uvolní se
ze zabavení a vrátí se tomu, komu byly z,a baveny (odst. 6 cit. paragrafu).
Kromě uloženého trestu a propadnutí věcí a majetkových hodnot může
býti" podle § 9 vlád. nař . .sb. č. 393/ 41, byl-li přestupek spáchán při provozo-vání živnosti nebo při výkonu povolání, vyslovena proti pQtrestanému také
z t r á t a živnostenského oprávnění nebo zákaz výkonu povolání, a to buď
dočasně nebo na trvalo.
'

Cit ,vlád. !lař. neustanovuje nijak, zda může býti na toto opatření uznáno i v pří
padech. kdy přímým subjektem trestného činu není provozovatel živnosti a zda může býti
vyslovena ztr~ta oprávnění i proti právnické osobě. Pro řešení této otázky bude rozhodné
posouzení, zda lze' přidržeti k trestní odpovědnosti ve smyslu & 5 cit. nař. i provozovatele
živnosti (majitele obchodního ~ávodu), resp. právnickou osobu. V kladném případě může 
býti trestně odpbvědnému majiteli, příp. právnické osobě (srov. výslovné znění & 9:
:.. , . proti pot r e s t a n é mu ... «) odňato živnostenské oprávnění. resp. vysloven zákaz,
výkonu povolání podle cit. paragrafu. Je-li však majitel obchodního závodu. příp. právnická osoba exkulpována (podle & 5, odst, 4 cit. vlád. nař.), nelzé vysloviti ztrátu živnostenského -oprávnění. avšak může býti ovšem vysloven zákaz výkonu povolání proti
pachateli. Steiná je situace. nokud by se týkalo vyslovení zákazu výkonu povolání proti
vedoucímu obchodního podniku ve smyslu ~ 5.
Podané řešení je v souladu s ustanovením & 137 živn. řádu, podle něhož. je-li zřízen
náměstek nebo živnost pronachtována (u právnické osoby tomu tak musí býti podle & 3 živn.
řádu vždy), může být"i živnost po zákonu odňata, byl-li přestupek spáchán s věd orní m
majitele živnosti a když jej tento mohl zameziti.
Jde-li o živnost r e á I n o u (radikovanou, prodejnou) ve smyslu živn. řádu, pozbude
její majitel podle ~ 137 živn. ř" poslední odstavec - bylo-li uznáno na ztrátu živnost~n
ského oprávnění z trestu - rovněž práva provozovati živnost a jest mu toliko zůstaveno,
aby zcizil svoje právo živnostenské.
43) Na pře Boh. A 791, 1372.
Tyto předměty, jsou-li vlastnictvím obviněného, slouží zároveň jako jistota
k zajištění pokuty (odst. 5 cit. paragrafu).
45) Srov. část, II. pojednání o oprávnění orgánů veřejné moci k předběžnému zabavení. V případech, v nichž nelze s určitostí předpokládati, že věci budou prohlášeny za
propadlé. nebo v nichž jde zřejmě jen o závady nepatrného rozsahu nebo o závady formální.
které bu<;lou odstraněny pouhou disposicí příslušného úřadu bez provedení trestního říz~nf
(nla pře přebytek vzniklý obvyklou obcl).odní manipulací nebo úspora, pro niž není v podniku
národohospodářskV opodstatněného použití), užívá se pro technické odlišení termínu
Z a j i š t ě n í, Právního rozdílu meZI zabavením a zajištěním však není. neboť i ohledně
zajištěných věcí je zakázána držiteli disposice a tyto mohou býti rovněž, je-li pro to důvod.
prohlášeny za propadlé.
44)

/,

Císlo 2.

Císlo 2.

e důvodové zprávy
Llásiti za propadlé
~estného činu.

'opadlé stane se výrolvolati ve smyslu rozláním (o řízení odvo-

im řízení za propadlé,
· pod.),44) mohou býti
1ého pro ved~ní trestÍpustné.
· že této je zakázána:
l že strana je povinna
lřadem. který provedl
II nichž je nebezpečí,
10vati ien s nepoměr
,hlášením za propadlé
užitkovány. V dalším
la jejich místo.
propadlé. uvolní se

I,

lÍu).

vých hodnot může
,chán při provozolotrestanému také
ov:olání, a to buď
:ření uznáno i v pří
lOsti a zda může býti
otázky bude rozhodné
· nař. i provozovatele
.adném případě může '
výslovné znění § 9:
resp. vysloven zákaz.
) závodu. příp. právvysloviti ztrátu živ,konu povolání proti
ýkonu povolání proti

:1le něhož. je-Ii zřízen
!sÍ býti podle § 3 živn.
,áchán s vědomím
živn. řádu, pozbude
na ztrátu živnostenmu toliko zůstaveno,.

1

?

(
:ároveň

jako jistota.

k předběžnému zababudou prohlášeny za
JO o závady formální,
~dení trestního řízení'
Jro niž není v podniku
ké odlišení termínu
.ení. neboť i ohledně·
~ž, je-li pro to důvod.
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Ze znění § 9 cit. vlád. nař. vyplývá, že ztráta živnqstenského oprávnění,
resp. zákaz výkonu povolání mů?e býti vysloven toliko, byl-li přestupek spáchán při pro voz o' v á níž i v n o s t i nebo při v ý k o n u povolání,
a to ať majitelem živnosti přímo nebo osobou jinou v jeho živnť?sti ustano.venou.
Dopustila-li se osoba, jež je provozovatelem podniku, přestupku mim o
pro voz o v á n í živnosti nebo mim o v Ý k o n povolání, lze učiniti opatření podle § 10, odst. 2 vlád. nař. Sb. č. 393/41, zasahující pouze do úpravy
dalšího vedení, po př. provozu podniku, aniž by živnostenské oprávnění bylo
dotčeno.
.
Provozovatelem podniku ve smyslu cit. § 10 jest rozuměti majitele podniku, náměstka a pa'chtýře. .
Dočasné ' u z a vře n í provozních a obchodních místností podniku, jehož
provozovatel jedná proti vyživovacím předpisům, týká se zřejmě mezidobí,
než bude úřadem předsevzato opatření podle odst: 2 téhož paragrafu. Byl-li
provozovatel podniku z b a ven v 'e den í podniku podle § 10, odst. 2 cit.
vlád. nař., ustanoví mu úřad k dalšímu vedení podniku způsobilého náměstka
. a zároveň určí jeho p_ráva a povinnosti. Opatření, jímž se odsouzený zbavuje
vedení podniku, může býti podle odst. 2 cit. § 10 ve znění vlád. nař. Sb. č.
163/43 učiněno i před vynesením trestního nálezu. Takové opatřeni pak
pozbývá účinnosti -pravoplatností trestního nálezu. Odvolání proti zmíněné:'
mu opatření podané nemá odkladného účinku.
.
V odsuzujícím nálezu lze dále vysloviti podle § 17 vlád. nař. Sb. Č.
393/41 u ve ř e.i ně n í pravoplatného nálezu, příp. i důvodů nálezu za podmínek a způsobem v cit. paragrafu stanoveným, při čemž se rozlišuje mezi
obligatorním a fakultativním uveřejněním. Uveřejnění v denním tisku stane
se na útraty odsouzeného. Kromě toho může býti nalézacím úřadem zařízeno I
otištění hromadné nebo jednotlivé zprávy o pravoplatně uložených trestech
v časopisech nebo odborných časopisech. Náklad na uveřejnění této zprávy
nenese však odsouzený (odst. 4 cit. par.). Byl~li uveřejněn nález, v němž
byl případnému odvolání odňat odkladný účinek (§ 19, odst. 7), před nabytím právní moci a byl-li obviněný v odvolacím řízení o s v o b o z e n, může
odvolací úřad podle odst. 5 cit. § 17 zaříditi uve,řejnění odvolacího nálezu,
nikoli však na útraty osvobozeného. Ze stylisace tohoto ustanovení však
nevyplývá právnl nárok osvobozeného na tuto rehabilitaci.
Bylo-li pravoplatným nálezem nalezeno na trest vyšší než čtyři týdny
nebo na peněžitý trest vyšší než 10.000 K nebo bylo-li použito ustanovení
§ 9, resp. § 10 cit. nař. (viz výše), jest podle § 18 tento nález oznámiti k zá~
pisu do policej~ího trestního rej st ř í k u.
O právu odsouzeného odvolati se z rozhodnutí úřadu I. stolice bude po- '.
jednáno v rámci následující stati.
B. Pokud se týče for máJ n í stránky trestního práva a řízení správního 've věcech vyživovacích, jest si v prvé řadě povšimnouti I příslušnosti
správních úřadů k provádění trestního řízení pro vyživovací přestupky.
Vlád. 'nař. Sb. č. 393/41 ve znění vlád. nař. Sb. č. 163/43 neobsahuje kromě ~ 16
o řízení v I. stolici před vyšším úřadem žádného výslovného ustanovení v této věci a dlužno
proto vyjíti z příslušných předpisů dřívějších.
Pří s 1 u š n o s t správních úřadů k výkonu trestní pravomoci, pokud tato nenáleží
soudům nebo jiným úřadům, jest dána -jak již vÝše byla zmínka ustanovením článku
6 zák. Sb. č. 125/1927 o organisaci politické správy.
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Věc n á příslušnost uvnitř správních úřadů pro řízení v trestníCh vě
cech správních spočívá dosud na § 1 min. nař. č. 61/1855 ř. Z., podle něhož
je k trestnímu řízení pro správní přestupky příslušný v I. stolici okresní
úřad, resp. magistrát. Okruh ~právních úřadů takto příslušných byl zmíně- /
ným již § 16 vlád. nař. Sb. č. 393/41 rozšířen na zemské úřady a pÍ'Íslušné
úřady ústřední. Tyto úřady mohou podle' cit. paragrafu převzíti vedení
trestního řízení i tehdy, bylo-li již zahájeno příslušným úřadem I. stolice.
K takovému postupu dochází ovšem pouze v případech ' výjimečných. V zásadě platí, že trestní řízení správní ve věcech vyživovacích provádějí v I. stolici okresní úřady, příp. magistráty, v závažnějších případech pak zemské
úřady.

Mís t n í příslušnost polit. úřadů I. stolice k provedení trestního řízení řídí se
. podle místa spáchání přestupku. t. j. mís tně příslušný je ú řad, do jehož obvodu spadá
místo" v němž byla dovršena skutková podstata správního přestupku. Není-li předem znám
úřad, v jehož opvodě byl přestupek spáchán, koná trestní řízení úřad, který nejprve nabyl
vědomost o spáchání přestupku ..4G }.
'

~

\

Proti trestnímu nálezu úřadu I. stolic~ přísluší odsouzenému podle
§ 19 vlád. nař. Sb. č. 393/41 o d vol á ní, polcud opravný prostředek není
vyloučen. O nepřípustnosti odvolání ustanovuje kromě cit. vlád. nař. i výše
zmíněné nař. ministra vnitra Sb. č. 210/44. Kdežto o vyloučení odvolání z dů
vodu písemného nebo protokolárního v zdá n í se potrestaného obsahují obě
nařízení ustanovení shodná (odst. 2 § 19 vl. nař. Sb. č. 393/41 a odst. 1 § 4
nař. min. vn. Sb. č. 210/44), byla pokutová hranice, uvnitř které je~t kva1ifikovati trestní případ jako t. zv. věc ne pat r n o u, při -níž je odvolání
rovněž nepřípustné,- zvýšena cit. nař. min. vnitra z ,částlcy 500 K (odst. 3 § 19
vl. n. Sb. č. 393/41) na obnos 1000 K, n'ečiní-li zároveň náhradní trest vězení
na nedobytnou pokutu více než 3 dny (odst. 2 § 4 cit. min. nař.). O odvoláních
podaných proti trestním nálezům vydaným přede dnem účinnosti nař. Sb.
č. 210/44, t. j. před 29. zářim 1944, se podle ustanovení §/ 10, Č. 2 cit. min.
nař. rozhodne, a to i tehdy, kdyby podle tohoto nařízení již 'nebylo odvolání
přípustné.
'
,
Odvolací I h ů t a činí 8 dnů, její počátek a podmínky zachování jsou
stanoveny v odst. 4 a 5 § 19 vl. n. Sb. č. 393/41,41) Odvolání jest podati
u úřadu, který ve věci rozhodl v prvé stolici (§ 19, odst. 6 cit. vl. nař.) a jest
adresovati úřadu odvolacímu, jímž je, rozhodoval-li v I. stolici okresní úřad,
příslušný zemský úřad (čl. 8 zák Sb. Č. 125/2'7), jestliže rozhodoval v první
instanci zemský úřad, je úřadem II. stolice příslušný ústřední úřad (§ 16,
odst. 1, vlád. nař. Sb. Č. 393/41), do jehož oboru působnosti náleží provádění
předpisu, který byl přestupkem porušen (ve věcech vyživovacích ,ie přísluš
ným ústředním úřadem ministerstvo zemědělství ' a lesnictví). Podle § 4, odst.
4, věta první nař. min. vnitra Sb. Č. 210/44 lze však pod.ati odvolání z trestního nálezu' vždy také u odvolacího úřadu.
Bylo-li zemským úřadem provedeno v I. stolici trestní řízení spojené
podle § 7, odst. 3, vl. n. Sb. Č. 393/41 (viz výše) a jde-li o přestoupení něko
lika předpisů, jichž provádění náleží do oboru pů'sobnosti rúzných ústředních
úřadů, rozhoduje o odvolání ústřední úřad, do jehož kompetence náleží provádění předpisu, podle něhož byl vyměřen trest, a to v dohodě se zúčastně
ným ústředním úřadem (odst. 2, § 16 cit. vlád. nař.).
46) Dusil,

1.

47) Shodně

C., str. 934.
ustanovuje odst. '3 § '4 min.

nař.

Sb.

č.

210/44.

ve

\
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Bylo-li odvolání podáno včas, má o d k lad II Ý ú čin e k, jestliže nebyl
v trestním nálezu vysloven opak. Z výroku nalézacího úřadu, jímž byl pří
padnému odvolání odňat odkladný účinek, není odvolání (odst. 7, § 19 vlád.
nař. Sb. , č. 393/41).

ení v trestních vě) ř. Z., podle něhož
ť 1. stolici okresní
ušných byl zmíně--'
úřady a pí'íslušné
fu převzíti vedení
úřadem 1. stolice.
ýj imečných. V zá. prováděj í v 1. sto,adech pak zemské

Odvolací d ů vod y, jež může odvolatel v odvolání uplatňovati, mohou směřovati
jednak proti formálním nedostatkům provedeného trestního řízení, na př. pro neúplnost
průvodního ří~ení, nebyly-li provedeny podstatné důkazy. pro nep'říslušnost nalézacího
úřadu, pro porušení některé z všeobecných- zásad trestního. řízení správního. pro promlčení
přestunku před zavedením trestního řízení a pod., jednak mohou býti založeny na podkladě
hmotně právním a brojiti proti nesprávnému posouzení přestupku po stránce právní nebo
skutkové.

estnmo řízení řídí se
o jehož obvodu spadá
. Není-li předem znám
d, který nejprve nabyl

Idsouzenému podle
lý prostředek není
t. vlád. nař. i výše
tčení odvolání z dů
aného obsahují obě
~3/41 a odst. 1 § 4
ř které jest kvalifiJři -níž je \ odvolání
500 K (odst. 3 § 19
hradní trest vězení
'lař.). O odvoláních
účinnosti nař. Sb.
§/ 10, Č. 2 cit. min.
již nebylo odvolání
ky zachování jsou
lvolání jest podati
cit. vl. nař.) a jest
tolici okresní úřad,
rozhodoval v první
třední úřad (§ 16,
Iti náleží provádění
'ovacích .ie přísluš
tví). Podle § 4, od.3t.
~ti odvolání z treststní řízení spojené
J přestoupení něko
rúzných ústředních
lpetence náleží prolohodě se zúčastně-

• 1

Zvláště dlužno dále upozorniti, že podle judikatury nejv. správního
soudu 48 ) může, odvolatel v důsledku požadavku materielní pravdy v trestním
řízení správním uplatňovati n o v oty a to i takové, které 'jsou s původním
udáním odvolatele v rozporu, i když j sou třeba úplným odvoláním původního
doznání:
Závažné ustanovení, jež znamená vedle vyloučení t. 'zv. věcí nepatrných
z odvolacího řízení další změnu proti dosavadnímu právnímu stavu, obsahuje
odst. 8, § 19 vlád. nař. Sb. Č. 393/41, podle něhož je úřad, který rozhodl
v 1. stolici, oprávněn od mít n o u t i sám odvolání, bylo-li podáno opožděně
nebo j e-li nepřípustné. Ustanovení toto bylo převzato do nař. min. vnitra
Sb. Č. 210/44 (§ 4, odst. 4) s tím, že takovéto odmítnutí je vždy k o n e č n é.
Jest ovšem zdůrazniti. že musí vždy jíti o odmítnutí z důvodu opožděno sti
nebo nepřípustnosti odvolání pouze ve smyslu odst. 1 a 2, § 4 cit. nař min.
vnitra. Bylo-li by snad odvolání odmítnuto z jiného důvodu než ' Právě uvedeno, šlo by ovšem o rozhodnutí ve smyslu čI: 8, odst. 1 zák. Sb. Č. 125/27
o organisaci polit. správy, proti němuž přísluší straně odvolání podle všeobecných zásad odvolacího řízení správního (srovn. však omezení ve všeobecném
říze:oí správním podle části I. nař. min. vnitra Sb. Č. 210;44).
.
Rovněž od t. 9, § 19 vlád. nař. Sb. Č. 393/41 obsahuje ustanovení, jež
se podstatně odchyluje od jedné z dosavadních vedoucích zásad platných pro ,
rozhodování ve správním řízení trestním ve II. ·sto1ici. Kdežto dosud platil
podle § ·5, odst. 1 min. nař. Č. 31/1860 ř. z. pro odvolací řízení zákaz
z o st ř e n í t r e s t u úřadem I. stolice vyměřeným,49) ustanovuje cit. odst.
9, § 19 uved. vlád. nař., že odvolací úřad je při rozhodování o odvolání oprávněnnahraditi jak výrok, tak i odůvodnění nižšího úřadu svým výrokem nebo
odl1vodněním a podle toho v odpor vzaté rozhodnutí v k a ž d é n1 smě r u
změniti nebo doplniti. 50) Ze stylisace tohoto předpisu vyplývá, že reformatio
in peius· odvolatele je tudíž - třebas ne výslovně - připuštěna.
.
Provedením odvolacího řízení je instanční cesta vyčerpána. 51) Odsouzenému přísluší ovšem proti rozhodnutí úřadu II. stolice stí ž n o s t k nejv.
správnímu soudu, neboť jde. o rozhodnutí
ve smyslu '§ 2 zák o nejv. správním
'
48) Srov. nálezy Boh. A 113, 1470, 386.
,
49) Rovněž nejv. správní soud postupoval dosud přesně podle této zásady a prohla-

šoval každou reformaci in peius za ' nepřípustnou (srov. nálezy Boh. A 11.544, 12.1000, 3716,
1754, 4348).
50) Znění tohoto ustanovení bylo z největší části nřevzato z § 12, odst. 5, vlád. nař.
Sb. Č. 121/39 o zřízení nejv. úřadu cenového, kde je nadto i změna v neprospěch odvolatele
výslovně dovolena.
51) Srov. čl. 8, odst. 2 zák. Sb. č. 125/27, který podle výnosu min. vnitra z 27. VIII.
1928, č. j. 49.162!1928/3, se týká i rozhodnutí zemského úřadu jako odvolacího úřadu
ve věcech trestních.

"
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soudě a také podmínka § 5 tohoto zákona o vyřízení vť1ci v pořadu administrativním je rozhodnutím odvolacího úřadu splněna. R~vněž proti rozhodnutí .
ústředního úřadu učiněnému podle § 16 vl. n. Sb. č. 393/41 v první stolic~
které je konečné v adminjstrativní cestě, přísluší potrestanému · stížnost
k nejvyššímu správnímu soudu (srov. část I. tohoto pojednání).
V trestním řízení správním má odsouzený možnost žádati o zmírnění
nebo prominutí trestu cesto'u m i los t i. Rízení o milosti v trestních věcech
správních spočívá u nás na § 5 'm in. nai. č. ,3 1/1860 ř. z., jež dosud platí.
Cit. paragraf ustanovuje, že zemský úřad může, mají-li převahu polehčující
okolnosti, k návrhu úřadu první stolice (podle § 4, odst. 2, cit. nař.) nebo
na žádost strany podanou v rekursní lhůtě (viz § 19, odst. 4, 5 vlád. nařA
Sb. č. 393/41)52) uložené tresty zmírniti nebo zcela prominouti. Zmírnění
nebo pron1inutí trestu propadnutí zboží, věcí prodejných nebo nářadí, ztráty
živnosti nebo jiných práva oprávnění bylo cit. min. nař. vyhrazeno ministerstvu vnitra. Teprve vlád. nař. Sb. č. 151/l936 bylo toto oprávnění min. vnitra
přeneseno rovněž na zemské úřady. , Nejnověji ustanovuje o tomtó předmětě
pro obor vyživovací, zásobovací a cenový § 20 vlád. nař. Sb. č. 393/41, opravňuje však pouze zemské úřady k zmocnění okresních úřadů k rozhodování
o žádostech za snížení nebo prominutí trestů cestou milosti.'
Podle výše uvedeného rozhoduje o žádostech o milost zpravidla zemský
úřad, nebyly-li jím příslušně zmocněny okresní úřady. Rozhodoval-li však
v J. stolici zemský úřad nebo příslušný úřad ústřední ve smyslu § 16, odst. 1,
přísluší podle tohoto předpisu zmírniti nebo prominouti trest tomuto ústřed
nímu úřa(lu. 53 ) Jestliže byla žádost o zmírnění nebo prominutí trestu spojena
s odvolánim podaným proti trestnímu nálezu, rozhoduje i o této žádosti
podle § 7, odst. 2 nař. min. vnitra Sb. č. 210/44 odvolací úřad, i když by o ní
měl rozhodnouti podle výše vytčenýcn zvláštních předpisů jiný úřad.
P-odání žádosti o zmírnění nebo prominutí trestu cestou milosti nebyl
žádným předpisem přiznán o d k I ad n Ý ú čin e k, pokud se týče výkonu '
trestu trestním nálezem uloženého. Rovněž není ani ve shora cit. § 5 min.
nař. č. 31/1860, ani ve zmíněném § 20 vlád. nař. Sb. č. 393/41, proti rozhodnutí o žádosti za zmírně~í nebo prominutí trestu výslovně připuštěn op r a vn Ý pro s tře dek a nař. min. vnitra Sb. č. 210/44 stanoví přímo, že, rozhodnutí p zmírnění nebo pron1Ínutí trestu uloženého ve správním trestním
řízení je vždy konečné. Podle judikatury nejv. správního soudu 54 ) jest akt
milosti zcela odlišný od judikující činnosti a na této činnosti zcela nezávislý.
Při zmírnění nebo prominutí trestu cestou milosti jde zřejmě o mimořádné
l)rávo propůjčené spr~vnímu úřadu, který ovšem o žádosti nerozhoduje
v rámci administrativního instančního pořadu. Použití tohoto mimořádného
práva závisí na zcela volné úvaze úřadu a nelze proto žadateli přiznati proti
rozhodnutí o žádosti o milost ani opravný prostředek ani stížnost k nejv~
spr~vnímu sOQdu. 55 )
I

.

52) Podle výnosu min. vnitra ze dne 7. IV. 1920, č. 47.545. mají zemské úřady vyři
zovati také o p o ž d ě n é žádosti za milost, byly-li úřadem 1. stolice doporučeny k přízni
vému vyřízení. Půlpán, 1. c. str. 114, však upozorňuje, že ze , znění ~ 5. odst. 2 cit. min, nař..
bylo by možno souditi. že návrhem prvé stolice na zamítnutí opožděné žádosti za milost
jest vyšší stolice vázána.
.
53) Právo státního presidenta podle § 103 úst. list. se nevztahuje na případy..
ve kterých došlo k odsouzení správními úřady, ani když jednají jako policejní trestní soudy
(Boh. A 11.909).
M) Boh. A 1105~
,
5fi) Shodně Půlpán, 1. C., str. 114.
I
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nebo nářadí, ztráty

Při rozhodování o ž á d o s t i potrestaného za obnovu řízenÍ59) bude ovšem směrodatné,
zda' strana odůvodňuje žádost zjištěním n o v Ý ch okolností, které jsou takové povahy,
že mohly mítí vliv na posuzování trestného činu a tím na výrok o potrestání. 7:ádost
za obnovu lze ovšem podati jen, je-li trestní nález pravoplatnÝ, při čemž je lhostejno.
zda bylo podáno proti nálezu odvolání a byl-li nález odvolacím úřadem potvrzen či nikoliv.
Pro podání žádosti za obnovu řízení není stanovena lhůta. 60) Zamítne-li nalézací úřad
žádost za obnovu, lze se z tohoto rozhodnutí odvolati k úřadu Ir! stolice podle všeobecný.ch
zásad o správním řízení'6l) (ovšem v mezích nař. min. vn. Sb. č. 210/44).

yhrazeno minister~ávnění min. vnitra
! o tomtó předmětě
b. č.393/41, opravadů k rozhodováni
i ..
t zpravidla zemský

ají zemské úřady vyři
e doporučeny k přízni5. odst. 2 cit. min. nař.
~děné žádosti za milost
evztahuje na případy:.
) policejní trestní soudy

59

Dosavadní předfr2isy o trestním právu a řízení správním neobsahují
ustanovení o n a v r á cen í v předešlý stav a o b n o v ě řízení v trestních
věcech správních. Bylo by tudíž trvati na zásadě, ·že jak navrácení v předešlý
stav, tak i obnova řízení v trestních věcech správních možná není. Použiti ,
analogie trestního/ řádu soudního není přípustné - jak již bylo výše zmí- \
něno a nelze proto ani zde hledati oporu pro řešení této otázky. Kdežto
však nejv. správní soud 5G ) připouští povolení nav'rácení v předešlý stav pou'ze na základě výslovného předpisu zákona, zastává tento soud 57 ) i správní
jurisprudence5,s) převážně ~ouhlasný názor, že ob n o vař í z e n í je v trestních věcech f-právních na místě. v literatůře není pouze jednoty o tom, zda'
je pHpustná obno'ia i v neprospěch potrestaného, provedená na př. z moci
úřadu po skončení, resp. zastavení trestního řízení.

pořadu

Rozhodoval-li však
myslu § 16, odst. 1,
rest tomuto ústřed
.nutí trestu spojena
je i o této žádosti
lřad, i když by o ní
1. jiný úřad.
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{ud se týče výkonu '
shora cit. § 5 min.
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o soudu 54 ) jest akt
osti zcela nezávislý.
~ejmě o mimořádné
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Rozhodnutí odvolacího úřadu je konečné (srov. ' čl. 8, odst. 2, zák. Sb.
125/1927). Zadateli přísluší proti tomuto rozhodnutí ovšem 's tížnost
"
k nejv. správnímu soudu.
Č.

\

Bylo-li během zavedeného trestního řízení nalézacÍm úřadem shledáno. že u obvině
ného není dána skutková podstata trestného činu, jenž mu byl kladen za vin-ll, z a s t a v (
úřad další řízení proti němu a vydá obviněnému osvobozující nález.

Podle ustanovení § 5 nař. min. vnitra Sb~ č. 210/44 může úřad po uvážení všech rozhodných okolností u p u s t i t i od zavedení správního trestního
řízení nebo od uložení trestu v tomto řízení, jde-li o věc, jež pro veřejný zájem
je tak malého významu, že vzhledem k válečným poměrům se lze smířiti
s t~m, že pachatel zůstane bez trestu. Pokud se týče trestních případů vyživovacích, které samy o sobě mají pro válečné hospodářství vyživovaCÍ značnou
. důležitost, stane se tak zajisté pouze tam, kde půjde o zcela nepatrné pře
stupky vyživovacích předpisů, o .nichž lze míti za to, že jimi nebylo veřejné
hospo~ářství vůbec poškozeno a že i s hlediska rigoroshí zásady přesného
plnění předpisů řízeného hospodářství vyživovacího jso~ zcela bezvýznamné \
(na př. nepatrné formalní závady a pod.).
.
Pokud se týče všeobecnÝch zásad ovládajících řádné trestní řízení správ.ní v I. a II..
stolici, nelze jim v rámci tohoto článku věnovati pozornost a nutno pouze odkázati na pří
slušnou literaturu. 62 ) Třeba pouze upozorniti na § 14 vlád. nař. Sb. č. 393/41 ve znění
čl. I, Č. 3, vlád. nař. Sb. č. 163/43, podle něhož může úřad provádějící trestní řízení za úče
lem urychlení řízení 63 ) upustiti od nového výslecJlU pachatele - ke skutkové podstatě
56) Na př. v nálezu Boh. A 13.092.
57) Na pře v nálezu Boh. A 4159.
I
.58) Dusil, 1. C., str. 941; Půlpán, 1. c.. str. 116 a tam cit. další literatura.
59) Při řízení o obnovu jest použíti příslušných předpisů vlád. nař. Sb. č. 8/1928
o správním řízení.
60) Půlpán, 1. c., str. 117. Bude proto nutno použíti analogicky předpisů § 87 vl. n.
Sb. č. 8/1928.
(
(ll) Dusil,1. C., str. 941; Půlpán, l. c.,' str. 117 n.
062) Mimo jiné Dusil, 1. c., str. 932 n. a 939 n. a zejména přehledně Půlpán. 1. Co,
str. 59 n. alOI n.
.
63) Podle di1Vodové zprávy k § 14 cit. vlád. nař.
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přestupku a vynésti nález, byl-li pachatel o činu kladeném mu za vinu protokolárně
vyslechnut orgánem veřejné moci již při vyšetřování přestuJ)ku;64)

Trestní řízení správní ve věcech vyživovacích, jak bylo o něm právě
pojednáno, představuje řádný způsob stihání vyživovacího přestupku na rozdíl od řízení mimořádného, jež bude dále probráno.
Vlád. nqiř. Sb. č: 393/41 obsahuje totiž v §§ 13 a 15 zvláštní ustanovenío blokovém řízení trestním a o řízení na místě samém, dále upravuje čl. I,
č.2 vlád. nař. Sb. 163/43 zvláštní způsob zkráceného trestního řízení podrobením se pachatele určení pokuty úřadem, a konečně nejnověji byl vlád. nař.
Sb. č. 137/1944 upraven další způsob urychleného stihání správních přestupkfl trestním příkazem.
.
Ustanovení § 13 cit. vlád. nař. obl o k o v é m řízení trestním poukazuje příIllO na § 19 vlád. nař. Sb., Č. 51/1936 o organisaci policejní správy
a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy, jírnž bylo
blokové trestní řízení zavedeno pro obor policejní správy, a ustanovuje nejvyšší výměru pokuty ukládané na místě na 500 K.
Podle cit. § 19 vlád. nař. Sb. Č. 51/36 jsou politické a policejní úřady
oprávněny zmocniti v mezích své trestní kompetence orgány veřejné moci
jim podléhající k ukládání a vybírání pokut za správní přestupky na místě'
přestupku, byli~li pachatelé , při trestném činu přistiženi a jsou-li ochotni
pokutu zaplatiti. Výměra ' pokuty nesmí ovšem překročiti zákonnou sazbu
na onen trestní čin stanovenou. Orgán pokutu ukládající musí S3 na požádání
přistižené osoby vy~ázati zmocňovací listinou úřadu. O uložené pokutě vydá
orgán potrestanému jedno vyhotovení trestního příkazu. Proti trestnímu
příkazu Vj :':lanému v tomto blokovém řízení není opravného prostředku (odst.
9, § 19 cit. vlád. nař.). Odepře-li přistižený pokutu zaplatiti, zavede příslušný
úřad o zjištěném přestupku pravidelné trestní í'ízení.
O řízení na mís t ě s a mém ustanovuj e § 15 vlád. nař. Sb . .č. 393/41,
který byl převzat z vlád. nař. Sb. č. 121/39 o zřízení NúC. Podle duvodové
zprávy k tomuto posledně cit. vlád. nař. může úřad příslušný k provedení
trestního řízení, vyžaduje-li toho veřejný zájem nebo povaha trestného činu
(doslov cit. paragrafu), vyslati za účelem provedení trestního řízení ihued
na místě Spáchaného činu zvláštní komisi, která zjistí podstatu přestupku,
vyslechne pachatele a svědky a vyhlásí nález. Není sporu o tom, že proti
tOll)u to nálezu přísluší potrestan~mu opravný prostředek jako proti nálezu
vydanému ve formálním trestním řízení. Upozorniti jest, že trestní nález
vydaný o řízení provedeném na místě samém má ' býti zpravidla, jsou-li
zákonné podmíill~y pro to splněny, uveřejněn podle směrnic § 17 vlád. nař.
Sb. č. 393/41 ihNed po skončení řízení (§ 15 cit. vlád. nař.).
Vlád. nař. Sb. č. 163/1943, jímž bylo vlád. nař. Sb. č. 393/41 pozmě
něnó, přineslo v čl. I, č. 2 (jako § 13a vlád. nař. Sb. č. 393/41) další ustanovení o mimořádném způsobu trestání pro přestupky předpisů vyživovacích,
zásobovacích a cenových, jehož je použíti v zájmu urychlení vyřízení věci,
jestliže obviněný dozná přestupek. V takových případech určí úřad bez
provedení formálního trestního řízení za zj ištěný a: pachatelem doznaný pře
stupek pokutu, jíž se může obviněný protokolárně podrobiti. Sepsaný protokol má obsahovati podstatné skutkové okolnosti, označení porušeného před,

,

64) Podmínky tohoto 'p ostupu stanovené v původním zně~í & 14, odst. 1, vlád. nař.
Sb. Č. 393/41 o výši trestu, který úřad hodlá uložiti, a o doznání pachatele byly pOzplěňují, cím vlád. nař. Sb. č. 163/43 odstraněny.
'
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pisu a výši pokúty. Podrobení se má stejné následky jako p r a v opl a t n Ý
trestní nález, jest tedy opravný prostředek vyloučen.
Nejnovější způsob zkráceného řízení trestního upravuje výše zmíněné
vlád. nař. z 26. IV. 1944, Sb. č. 137, pozměněné nař. min. vnitra Sb. č. 210/44,
podle něhož lze uložiti pro správní přestupky, jichž stihání náleží politickým
(vládním policejním) úřadůlTI, za určitých předpokladů (§ 1, odst. 1) trest
bez dalšího řízení t r e s t ním pří k a zem. Trest na penězích uložený
trestním příkazem může činiti 'podle § 6, odst. 1 nař. min. vnitra Sb. Č.
210/44 nejvýše 2000 K, trest na svobodě nejvýše 5 dnů;65) , při čemž mohou
býti oba tresty' uloženy současně. V případě nedobytnosti uložené pokuty
je tato přeměnitelná v trest vězení v trvání nejvýše 5 dnů. Byly-li uloženy oba
tresty, nesmí 'trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení činiti více
než 5 dnů (§ 1, odst. 2 vl. n. Sb. č.137/44 ve znění § 6, odst. 1 cit. min. nař.).
Pokud se týče věcí, jež byly podle vlád. nař. Sb. Č. 393/41 zabaveny
(viz výše), resp. výtěžku za ně, mohou býti, nepřesahuje-li jejich cena
2000 K (původně 1000 K - hranice zvýšena § 6, odst. 2 nař. min. vnitra
Sb. č. 210/44), v trestním příkazu prohlášeny za pro pad 1 é nebo může
býti uznáno, že se mají zničiti nebo učiniti nepotřebnými (§ 1, odst. 3 vl. n.
Sb. Č. 137/44).
Proti trestnímu příkazu, o jehož obsahu a způsobu doručení má § 2 cit.
vlád. nař.' přesná ustanovení, může podati obviněný podle § 3, odst. 1
ve lhůtě 8 dnu od doručení od por, a to u úřadu, který trestní příkaz vydal.
Včasným podáním odporu pozbývá trestní příkaz platnosti a úřad zavede
pak řádné trestní řízení, ' při čemž může odpor platiti za ospravedln~ní obviněného. V tom případě může býti od výslechu obviněného v řádném řízení
upuštěno (odst. 2). Opožděně podaný odpor odmítne podle odst. 4 s konečnou
platností úřad, ,u něhož měl odpor býti podán. Trestní příkaz, proti kterému
nebyl podán odpor nebo byl-li tento podán opožděně, má všechny účinky
pravoplatného trestního nálezu.
Tresty na penězích uložené ve správním .řízení trestním, jakož i propadlé .iistoty
a jiné záruky a výtěžky za věci prohlášené za propadlé připadají ve smyslu čL 11 zák.
Sb. č. 125/27 o organisaci politické správy Protektorátu. Pokuty, na něž l;>ylo v trestním
nálezu uznáno a které nebyly ve lhůtě v nálezu stanovené zaplaceny, jsou podle čl. 12
cit. zák,66) 'vymahatelné politickou nebo soudní ex e k u c í. Upozorniti sluší na dosud
platné . min. nař. č. 52/1859 ř. Z., podle něhož přecházejí všechny tresty na penězích
a tresty na majetku, jakož i propadnutí kaucí, zboží, prodejných věcí a jiných předmětů
podle obecného zákoníka trestního nebo podle j i n Ý c h zákonů uložené, na děd i c e odsouzeného, zemřel-li odsouzený po pravoplatnosti trestního nálezu. Na dědice pravoplatně
odsouzené osoby přechází rovněž povinnost k náhradě výloh trestního řízení~67) jež má
býti vyslovena přfmo v trestním nálezu zároveň s určením výše výloh. G8 )

Jednání trestl}é podle vyživovaCÍch ' předpisů

může

v

sobě

zahrnovati

kromě skutkové podstaty přestupku stihatelného správními úřady i podstatu
činu, jímž byly -porušeny jednotlivé normy o úpravě hospodaření výrobky,
stanovy českomoravských trhových svazů nebo nařízení svazů na jejich základě vydaná a pro který může býti pí'íslušnýril svazem uložena pořádková
pokuta. V takových případech je podle výslovného ustanovení § 22, odst. 3

vlád.

nař.

Sb.

č.

393/41 ve

znění

vlád.

nař.

Sb.

Č.

163/43· d voj í potrestání

65) Původně činitI a nejvyšší hranice nodle § 1 cit. vl. nař. 1000 K, po případě 3 dny.
66 ) Cit. článek týká se podle výnosu min. vnitra uvedeného v pozn. 51) rovněž trestního práva a řízení správního.
(7) Podle Půlpána, 1. c., dodatek. str, 16, lze mezi náklady trestního řízeni počítati
i výlohy spojené s uschováním zboží zabaveného podle § 11 vlád. nař. Sb. č. 393f,41.
68) Půlpán, 1. C., str. 92.
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téhož činu vyloučeno. Cit. paragraf obsahuje speciální ustanovení o postupu
při stihání uvedených činů za účelem zamezéní duplicity trestního stihání
pro týž čin. Odst. 3 cit. paragrafu stanoví výslovně, že osoba, jež se z~íně
ného činu dopustila, může býti potrestána bud' jen v trestním řízení správním
nebo jen v řízení o uložení pořádkové pokuty. Zjistí-li se, že se pro' týž či~
vede řízení obojí, jest řízení o uložení pořádkové pokuty přérušiti. Skončilo-li
se trestní řízení správní potrestáním pachatele, je stihání pořádkovou pokutou pro týž čin vyloučeno. 69 ). .
.
Řízení o ukládání pořádkových pokut českomoravskými trhovými svazy bylo částečně
také nařízením min. vnitra Sb. č. 210/44 (§ 8. odst .. 1), podle něhož 'Platí některá

dotčeno '

ustanovení cit. nařízení i pro toto řízenÍ. Tam ovšem. kde se/na příslušných místech uvede
mluví o opravných prostředcích, resp. o odvolání nebo odvolacím úřadu, jest při
řízení o pořádkových pokutách ukládaných českomoravskými trhovými svazy rozuměti
stížnost k stížnostnímu výboru, res.p. stížnostní vtTbor. neboť - jak bylo uvedeno v J. části
tohoto pojednání - nepřísluší proti opatření nebo rozhodnutí svazu. tudíž ani proti
uložení pořádkové pokuty svazem postiženému odvolání k vyšší stolici. nýbrž jedině stížnost
k stížnostnímu výboru. Při jiném výkladu § 8 vÝše cit. min. nař. nemělo by toto ustanoveni
žádného smyslu.
.
. V důsledku cit. § 8 nařízení je nyní možnost postiž~ného podati stížnost do uložení
pořádkové p,okuty svazem o mez e n a stejným způsobem jako u odvolání z trestního
nálezu ve správním trestním řízení (§ 4, odst. 1 a 2 cit. nař.). Rovněž ustanovení cit. naří
zení ministra vnitra o přípustnosti podání odvolání i u úřadu o d vol a c í h o (§ 1, Č. 4,
resp. § 4. odst. 4, věta první) bylo vztaženo ina řízení o pořádkových pokutách, takže
stížnost do uložení pořádkové pokuty s.vazem lze podati také přímo u stížnostního výboru.
Pro řízení o pořádkových pokutách bylo konečně převzato také ustanovení § 1. Č. 5
cit. min. nař., podle něhož může úřad, který rozhodoval v první stolici (v daném případě
českomoravský trhový svaz) z podnětu rozkladu strany své k o n e č n é rozhodnutí (srovn.
§ 4, odst. 1 a 2; § 8, odst. 1) přezkoumati a podle okolností zrušiti nebo změniti, dospěje-li
k přesvědčení, že rozhodnutí je právně vadné nebo že toto přezkoumání je v životním zájmu
strany. Je tedy dána straně potrest.ané pořádkovou pokutou možnost dosáhnouti za uveden:;'ch okolností změny rozhodnutí. jímž byla pokuta uložena a proti němuž ne ní stížnosll
přípustná, pouh~ rozkladem bez formálního stížnostního řízenÍ.
Pořádkovou pokutu lze dále uložiti podle ustanovení § 8, odst. 2 nař. min. vnitra Sb.
ě. 210/44 i bez dalšího řízení 'O ř í k a zem podle obdoby vÝše zmíněného vlád. nař. Sb. č.
137/.44 ve znění cit. nař. min. vnitra.
nařízení

IV. Porušení předpi~ů řízeného hospod4řství vyživovacího, jež ve větši
skutkovou podstatu správního přestupku stih&telného protektorátními správními předpisy - jak bylo v předcházejícím oddíle pojedná~o - může však býti takové povahy a dosahu, že přivoděným závažným
poškozením celkového hosP9dářství vyživovacího bylo ohroženo krytí pří
slušné potřeby obyvatelstva. Trestné činy takovéto intensity se hodnotí jako
z I o čin y, které jsou s to, aby poškodily vedení války Něnleckou říší a subsumují se pod ustanovení § 1 nařízení ministerské rady pro obranu Říše
o válečném hospodářství (Kriegswirtschaftsverordnung - KWVO) ze dne
4. září 1939 (RíŠ. zák. I, str. 1609) ve znění nařízení ze- dne 25. března 1942
(Říš. zák. I, str. 147).70),
,
ně případů tvoří

69) ' Nelze proto souhlasiti s názorem nejv. správního soudu ~sloveným ve vÝše -cit.
nálezu z 9. II. 1942, č. 2007-40/3, že totiž ie »možno týž čin - porušení' před'Pisů vydaných
na základě vlád. nař. Č. 209 _ , v určitÝch případech stihati dv?-kráte. jednou podle § 10
(se. vlád. nař. Sb. č. 209/,39) Svazem, po druhé podle § 22 (sc. téhož nař.) okresním

fu~c

70) Cit. paragraf platí podle

/
nařízení říšskÝch ministrů hos'Podářství,

vnitra a spravedlnosti z 2. lY. 1941 (Říš. zák. I. str. 199: Věst. říš. proto str. 146) v Protektorátu
Čechy a Morava též pro osoby, které nejsou německými státními příslušníky. Cit.. doplň~,
vad nařízení platí podle čl. III, odst. 1, také pTO Protektorát Čechy a Morava.
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tanovení o postupu

b3

Podle tohoto nařízení 71 ) dopouští se zločinu, kdo suroviny nebo výrobky,
které náležejí k životně důležité potřebě obyvatelstva, zničí, odstraní nebo
~adrží a tím zlovolně ohrozí krytí této spotřeby (§ 1, odst. 1), nebo kdo
osvědčení o oprávnění k odběru nebo příslušné tiskopisy odstraní, padělá
nebo padělaná osvědčení či tiskopisy uvádí v oběh nebo si opatří (odst. 2).

y trestního stihání

soba,
jež, se zmíně,.
, / ,
.lm rIZenl spravnlm
~, že se pro' týž čin
férušiti. Skončilo-li
: pořádkovou poku.."

Ze stylisaee těchto ustanovení vyplývá, že pod pojem zločinu podle uvedeného naří
zení o válečném hospodářství jest především podřaditi jednání takového dosa,hu, že je
jím oh r o žen o krytí potřeby surovin nebo výrobků majících pro obyvatelstvo životni
důlež~tost. Surovinami nebo výrobky ve smyslu cit. paragrafu jsou .předměty, které slouží
k zásobování obyvatelstv3" na př. potraviny, uhlí, látky, kůže, avšak i čokoláda, bonbony,'
tabák a pod. 72 ) Jednání ve smyslu vykládaného nařízení může záležeti jednak ve z nič e-'
ní surovi11, nebo výrobků (v autent. textu »vernichtet«), t. j .. v úplném jejich odstranění
nebo změně jejich stávající hospodářské hodnoty, jednak v b d str a n ě n í (»beiseiteschafft«), t. j. y trvalém odstranění surovin nebo výrobků z místa, na němž se za účelem
upraveného hospodářského zhodnocení nalézají, s úmyslem vyjmouti je na trvalo z rozdě
lovacího procesu, určeného pro krytí potřeby obyvatelstva (na . př. porážky dobytka
na ' černo), a kOI:1ečně ..... z a drž o v á n í (»zuruckhlilt«) surovin n.ebo .výrobků, t. i. v neoprávněném byť i jen dočasném jich zdržování od upraveného nebo obvyklého oběhu zboží
oproti požadavkům potřeby válečného hospodářství, při čemž pachatel hodlá sám stanoviti
dobu, kdy přestane zboží od oběhu zdržovati,73) Aby ohrožení krytí potřeby surovin nebo '
výrobků mělo povahu jednání ve smyslu § 1 předmětného nařízení, vyžaduje se, aby se
pachatel dopustil činu z lov o ln ě, t. j. ze-.zavržitelných,. a zejména sobeckých pohnutek
:(na př. ze ziskuchtivosti).73)
.
I
Ustanovení § 1 nař. o váleč. hospodářství postihuje dále podle odst. 2 cit. paragrafu
taxa ti ve tam uvedené ;machinace s o s věd č e ním i ' o oprávnění k odběru nebo s přísluš
nými tiskopisy. Konkrétně jde zpravidla o machinace s potravinovými lístky, odběrními
listy. mlecími povoleními pod., při čemž paděláním ve smyslu cit. ustanovení (v autentickém textu »nachmacht«) je rozuměti jednak napodobení čili falešné zhotovování odběr
ních oprávnění nebo příslušnvch tiskopisů ve smyslu § 146 říš. trest. zák.,74) jednak podle dosavadní prak se německých zvláštních soudů - falšování těchto dokladů ve smyslu
§§ 267, resp. 268 říš. trest. zák. (§ 199d našeho trest. zák.). Pod pojem odstranění oprávnění k odběru nebo příslušných tiskopisů (»beiseiteschafft«) jest subsumovati každé zlovoln€- odnětí uvedených dokladů z mísťa jejich účelového určení (na př. krádež odběrních
dokladů a jich neoprávněné použití).
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lle něhož platí některá
3lušnÝch místech uvede
olacím úřadu, jest při
)Vými svazy rozuměti
)ylo uvedeno v I části
vazu, tudíž ani' proti
i, nýbrž jedině stížnost
lělo by toto .ustanoveni
~ti

stížnost do uložení
odvolání z trestního
!ž ustanovenÍ cit. naří
o I a c í h o (§ 1. č. 4,
wých pokutách, takže
II stfžnostního výboru.
§ ustanovení § 1, Č. 5
lici (v daném případě
n é rozhodnutí (srovn.
ebo změniti, dospěje-li
lí je v životním zájmu
dosáhnouti za uvedeněmuž n e Jl í stížnosti

a

~ nař. min. vnitra Sb.
ného vlád. nař. Sb. č.

Jednání podle § 1 nař. o váleč. hospodářství t r e ,s t á se káznicí nebo
ve zvláště těžkých případech může býti uznáno na trest smrti.
Jednal-li pachatel v úmyslu, aby se obohatil, jest podle odst. 3 cit. paragrafu
uznati vedle trestu na svobodě na trest 'peněžitý, jehož výše je neomezená
a musí převyšovati úplatu, kterou pachatel za čin přijal a zisk, který z činu
měl. Místo trestu peněžitého může býti uznáno na pro p a cl n u t í jmění
ve prospěch :Říše. Uložený peněžitý trest propadá říšské pokladně (§ 4
nař. z 14. IV. 1939 o výkonu trestní pravomoci v ProtektoJ;átu Čechy a Morava). Suroviny a výrobky, kterých se týká čin trestný podle výše cit. § 1
nař~ o váleč. hospodářství, mohou -býti bez ohledu na vlastnické poměry
a jinaká práva třetích osob vedle trestu prohlášeny za propadlé ve prospěch
lHše; na propadnutí může býti uznáno také samostatně (§ lc, odst. ~ a 2
cit. nař.).
Pří s I u š n,o s t německých soudů ' v Protektorátě pro \ stihání činů
trestných podle právě reprodukovaného § 1 nař. o váleč. hospodářství je zalovězením,

lCího, jež ve většistih&telného proíCÍm oddíle pojed)děným závažným
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..

71) V dalším použito překladu uveřejněného v knize: Nožička-Eysselt, Sbírka nověj

trestního práva soudního a správního - Práv. na~l. Linhart, Praha 194272) Srov. Komentář k říš. trestnímu zák. Dr. O,tto Schwarze (Beck'sche Verlagsbuchhandlun~, Miinchen und Berlín. 1940), str. 1023 a tam cit. iudikaturu.
73) Srov. jako v pozn. 72) a dále Pfundtner-Neubert. Das neue deuts~he Reichsrecht,
He,20-6.
'
74) Srov. Pfundtner-Neubert, 1. C., lIe. 20-10.
ších

předpisů
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žena na cit. JIZ narlzení říšských ministrů spravedlnosti a vnitra ze dne
14. IV. 1939 o výkonu trestní pravomoci soudní v Proto Čechy a Morava
(RíŠ. zák. I, str. 754; Věst. říš. proto str. 235), doplněného nařízením ze dne ,
18. IX. 1939 (Vest. říš. proto str. 268) a II. doplňovacím nařízením ze dne
5. V. 1941 -(RíŠ. zák. I~ str. 248; Věst. říš. proto str. 291). Německé soudní
pravomoci v Protektorátě podléhají podle § 6; odst. 2, nařízení o německém
soudnictví v Protektorátě Čechy a Morava ze dne 14. IV. 1939 (Věst. říš.
prot. str. 231) m. j. talcé osoby, které ne j s o u německými státními přísluš
níky, dopustili-li se trestných činů, ohledně nichž platí německé právo trestní
nebo je-li německé soudnictví založeno zákonnými předp~sy (odst. 3). Podléhají tudíž v Protektorátě Čechy a Morava osoby neněmecké státní přísluš
nosti (na př. příslušníci Protektorátu), kteří spáchali čin trestný podle § 1
nař. o váleč. hospodářství, výkonu německé spudní pravomoci trestní. [Srov.
též pozn. 70).J Německý soud zůstane příslušný, i když činem, který jest
posuzovati podle německého trestní}:lo práva (na př. podle nař. o' váleč.
hospodářství) byl z á r o v e ň porušen předpis práva protektorátního (na
př. protektorát. předpisů řízeného hosp. vyživovacího) a když pak jest
v takovémto případě použíti trestního předpisu protektor~tního práva (§ 16,
odst. 2, nař. o výkonu trest. soud. pravomoci v 'P rot. ČM.).
Pokud se tÝče t r e s t u za čin, který vedle trestního předpisu říšského práva porušuje zároveň trestní předpisy Protektorátu, užije se podle ~ 9, odst. i, cit. nař. zákona,
který stanoví nejtěžší trest. při nestejných druzích trestů toho zákona, kterÝ stanoví nejtěžší druh trestu. Dopustí-li se někdo činu, na který se užije předpisů říšského práva
a mimotQ dal š í h o činu, který se má posuzovati podle práva Protektorátu, vyměří se
úhrnný trest podle předpisů říšského práva (~ 9, odst. 2).

Pro stihání činů ťrestných podle § 1 nař. o vál. hospodářství jsou
z v 1 á š t ní s o ti d y (Sondergerichte),
zřízené podle nařízení říšské vlády o utvoření zvláštních soudů z 21. III.
1933 (RíŠ. zák I, str. 136). Příslušnost zvláštních soudů pro stihání zločinů
podle nař. o váleč. hospodářství spočívá na § 13 nař. z 21. II. 1940 (:RíŠ.
zák I, str. 405).-Proti rozhodnutí zvláštních soudů nejsou přípu-stné op r a vn é pro st ř e d k y (§ 16, odst. 1 výše cit. nal'. o utvořen í zvláštních soudů) '.
Odsouzený má však ve smyslu § 2 nařízení o řízení ve věcech milosti ze dne
6. II. 1935 (Deutsche Justiz, str. 203) možnost žádati o milo st.
i v

I

Protektorátě výlučně příslušné

Byla-li na odsouzeného při vyšetřování trestného činu uvale'n a vyšetřovaCÍ vaz ba,
mMe tato býti podle & 60 říš. trest. zák. zcela nebo zčásti započtena do trestu, na který
bylo uznáno. Její započítání závisí od povolení nalézacího soudu. VV8etřovací vazba mMe
býti započtena neien do trestu na svobodě. nýbrž může k ní býti přihlédnuto i při výměře
trestu na penězích, aniž by tento trest byl ořeměněn v trest na svobodě. 75 )

Tímto stručným rozborem závažného říšského nařízení o válečném
hospodářství, pokud se toto vztahuje na obor vyživovací, a dotčením někte
rých důležitých otázek týkajících se řízení před německými zvláštními soudy
v Protektorátě, je zhruba vyčerpán námět tohoto článku, jímž byl sledován
účel informovaťi praktické právníky o současném právnínl stavu řízeného
hospodářství

75)

vyživovacího, v Protektorátě Čechy a Morava:

Srov. Dr. Otto . Schwarz, l.

C.,

str. 130.

