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doch s Útdna tabula Iby mala
p1reskúma t ITI:iektorú zmat.očml
!'tky tieto úče:11U a smysl'U zá~dzujúci výklad odst. 3. § 378.
;,toUlc,e na záMade § 32. Trip!!).
PTevedenie, vt.edy presk!Úmamj.etadlÚlCemll' 'l1'snes·elniu spadá
.ob no,·s'ti I ho r élho pa tlrí pre s k,ú lžo'v !a!l toto prárvne' stanov'ilsiko
'. 3. § 3:2. Tl"'PP. nov., že zma,á byt 'predlo'ž,e ná s od6vodidu, ke'ď uplymll],a p'f.e' vlŠetky
Todneniu, - J}[~IP'll'stí Uež ten
jiv ylš'šiemu súdu i v tedy, keď
n'ie tmul zm a tOlč:n IÚ s t:alŽnols f P'Qn .o b J r e p 6s olbnos ti pr esk úma,j
neseniu sedrie, ktorým preté' a difaodst. 4. § 379. T,rplP.
;:h uvedenÝlc:h v n:alpadnutom
1 správne odmietla prevedenie

mžellsk>om majetku.

Ppp. uve deného z úr,adnej pos!údov , voki:af nimi bol ohžaádha'nei n,a škodU' svo'j'e'j manaTIý osloboďu,je sa na zá,k!:ad e
vi-hnutej pr oH nemu' v tomt o
l

Tento skutkový stav nedáva základu Ipre záver, že obža'l'o'v aný mal
úmys,e!l' privla,s tnif si kabát svojlej' manlŽ'e'lky, la to tým me'nei, lebo medzi
obžalovanÝ'm ,a j:elho ma,nže>lkou bor s,p or ;pre to, ž,e ho ma'l1žel'k a o'pus U.la ,
ďalej leho nie je vy:lúče'ný záver, že' obž,aJ.ova!ný vz al kabát z ,pomst'V y.
ProH úmyslu o ,0dcudzenÍ svedlčí ,aj to, ž'e' lh.os1i1nský p o,držal' ka'hát len pre
TIe·p'atrný 'obno's, kto.rý nebol v ži.adnom ,pomelr e s hodn,otou kabátu.
ČO d,o s:káne bOIJ.o sÍtCe ustálené, ž.ema!l1.želkaobia.lo.v anélhosam.a siju
nadolbud-Pa srvojolU ;prá.c.ou. Na d ruhej stra,ne v!Š,ak :Z ustálení nižšícih s'údov
vYSIVitlá, ž'e It ato šk'riiía bolla už'ív:aná vospaločnej domá'cnosti ob,žal'ovaného a jeho ma:nželky. Obž'a lovaný hájlj.[ s,a' tým, lž'e' skríňu !považ'oval za
spo'lo 'č,ný maj.etok sv oj' ,a manželky a že ,p redal ju pr'3to', le'bo ma:niž·e:lka
sobr.ala iné p.w dmety.
Keď s,a beri1
e v úvahu to, že ,PŮ'qifa '1)r.avidie'P oblčd,a:nskéhopr,áva' o
majetkový,ch ipredmetolclh manžel'ov ,pl!at.í domnienka, ž'e sú sp'o:l'očným
majletkom, najma keď jako nábytlok slúži,a \ku slpoločnému uŽ'ívaniu, a ž,e
v prí~p,ade wzvi,aza:nia manželstva manžel má ,p rávny nárok n.a p'Ů:I 'ovÍ-C!1
spolun,aldo,budimtéího maJ.etklU, nemio,žno bez všeltkého vylÚJčit tolho, že ,obžalovaný predajúc spoločnú skríňu, pokračoval dobromysefne v tom presvedčení, že vykonárva svoj,e :p rávo, ,a to, tým vi:a,c, keď man'žel'ka olpu'sti.!:a S'1)Ol' o ,čnú domáCTI,o st bez stÚhlasu ,obžalovaného a bezipredo'šlélho poJwnaTIlia
o spoločnom majetku. Dobromysefnosť však vylučuje tiež zlý úmysel, potrebný kll' spá,c!h.anilu' krádeže.
Pre nedostatok tohoto úmyslu nemožno tu hovorit o krádeži.
Sohranie kabátlu a skrí,ne nebo<]o' trestným: činom .
Nižšie súdy sa ,p reto mýlily (§ 386,. IČ. 1. a} Tr,p'P.), keď v tomto smer e
uzna,1y obžalovaného vinným.
Preto Najvyšší súd na zákl,ade posl. odst. cito'va'né:ho' § a prvého ods't.
§ 33. Trp'p. l1'ov. zmšil rozsudky nilž,šk:h slÚldov v tej1to Č'astli ,a osl-obodil
ob'žalovanélho, z,p,od obža['o})y pre krádež.
(Č. Zrn IU 26(7/2'4. zo dňa 22. mája 19240).
JUDr. J. Kotyza:

Zásadní rozhodnutí Nejv. voj. soudu.
Vlele, Ip 1 re'sv edtči1 s'a, ,že ro zo'v a:ný bo l ,odslúdený ,p'r,e' z l očin
lI8S,. č. 1. a) T rplP.

Branec p:altříd podl,e branného z,á,kol1la a prováděcíc.h nařízení do zálohy
a náležející též k p,o·v ollo oým ročníkům byl pOlv,in,en v mobiHs'a,ci vojenskou
službu nas,tollip,iti, i když j,ehopře'Vod do ~ám:ohy nebyl ještě interně proved,c,n.

)drcud zil svo!j.ej manždke k,ab át

SOlud 1. sto U1ce zprostil 'oblŽ.a,lo'v,anélho přelČÍ'l1Iu dle § 50. bmn. zák.,
maj1e za to, žle se' moibH,is.alční vyhl.á:šk:a z roku 1'901 na ohžalo,vlaného ne v ztalhov,aQ,a , a,č i1ále'ž d k mobHisovanému rOlČ<ní!ku 1181912, }ežto molb'iHsaóní
vyhláška se V'ztahov:a1.a '1)rO:u:z'e n'a muž's tv,o v záloze a o,b,ž'a.]orvaný osobo u
tak,ovou nehYII, nál,e,že.j.e dle výnosu MINiO pIes. č. 7151216/118 k,u voHnům na
trv1aIé d1orvole'n'é, j.úchž s,e mo,biHsalČll1'í vYlhlá1ška netý'k'ala.
Tento názor soudu jest však mylným. Z ustanovení § 2. bran. zák.
z roku 19i20 'p~lyne, že branná Iporvůnll1()'st IP'o čÍná s'e r'Ů'k'em, v němž občan

l'Ú

' obža:lova'ný ud'r e:l' svoju mand,ovaný s,obral kab át .a v r,a ve'J,
do š!la,. Ma nž ellka na z,aIČii,a tk u
l'by jej dal kabá t 11azip'a ( O'bII ' v hos tin.cil J . P., k torý
jl za v YIPi.t1Ú ,p'ál'enklU'.
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20. f'Ok a pře,stává r'Olk,em, v nělmlž o'blta.n končí rok 5<0. V ěkil1 , vyjma
odst. 3. § 112. brran11'é\ho Zlákona.
Branná povlinnlost sama obsalhllljle povi'n nost odvlodní a s·lužebnÍ.
Tat,o služ,e'bn:í 'pov,in11'OIst z:aJv.azuŮe jedna'k k prese,nČlnÍ slUtvbě, Jednak
ke s}ulž1bě v ZiáJ.oz,e. Z tolhoto uSitanoveTIlí zákonla jlest zřel)mo, že hranná
pov'in:nols t a též její jedn.a část, totiž sl'U!Žlehní p·o vinnost, má ráz čas'ové
n;;,p'řettržito'sti a že SIUiž,ební pOlVinnost sama J3 roz'd'ělen,a pouz.e na preosen,oní
shxž,bu a sllulžbll' v z'áloze; p'a·k má tU/d~ž bmne1c, kt'erý s'p'lnál sll'llžbu presenčn'í a je z 11'f p'roIP,uM.ě·n (§ 86. bran. přelCllpi'sů), H'ž od okamž,iku propuštění povinnost k,e s'l'ulžiJJ.ě zálo'Žln-í a je.s t tedy o·s obou voj1
e·nsk,o,u v zil oze.
§ 2'1. zákona, p'ak §§ 86. a 913. hra·n. před!pisů ske nařiz:uJi.í ZV há,ště ,
kdy a jak se přeložení do záloih y státi má, n·2ž ustanove.ní tat,o malj'í ráz
pouze lormál-ní, ježto Í!c1n, kdo slp'lnill, s\vo j,i p·ovinn,·J st ke Skllž1Jě presenlČlní,
~á ,pouze povJn'n ost ke sl:užlbě zál,ožní a je.s t zálo'žníke!m, ať ji:ž fOTmálně
byl neb ne:bYlI př.eveden d'o. Zlá'loihy.
Odsta:ve'c 1. § ~3. bran. ípředpdsů nařiZ'Ulj,e Sk"3, žepřel" J 'že'ní do zálolhy
má se státi i1hne·dl ,p·o sko'ntČIc'ní stano'v ·eln.é' 'ppese1nl Čln,í (dalšr činné) sl:u:ž,b y, než
jest notoricky známo, že přeložení takové, hlavně jde-li o osoby mobilisované
neb jld·e-H o olS'o'b y, jilchž bra'n,ný .po lmlěr byl novýlm z,ákone'm..po.změ·nén, ne'lze
ihned t·3 Iclhni,cky pro'v és ti, j'e'žlto práce tlaková v31\.ŽladiUlje deJš.í' do'b y.
Kldy:by 'b yl slpráv.ným náZior soudu I. s.tolke, pélJk by neměl branec,
doku'd j.elho. převe'de11'í do zálolhy ne:b ylo pr'olVedeno, vůlhe'c žádlné služehní
po v,i'n'nosti, což zřejmě o~p'OIf'U1j' e jak sa.mélm1u pOljlmlU bra'n'né 'P'OIV i'11'no's tl: , tak
také jasn!ému' usía·no'V.e·ní § 2. bran. záik'onla.
Br:a11'ná 'pCYVi'nnost ohžal'olV;ané1ho vZ'D'ikla za ,p,I.atlJ1'osti bý'vaQré1h.o bmnné,ho z,álk ona z roku 1191112.
PO'd'le §5:9. no'V. bran. zákona zůs,tala jelho braln'né povlinno'slt v phtnosni .až do d01by, kd1y naby'l.a IPodle P'fovád-ěddh nařízení ·pllat.nosti branná '
povlÍ'n1nost v novém zákoně stalnloiVená. DotYlč'né vláld!ní naříz'3l1'i bylo vy,diáno
cin'e 2,7. "'III. 19120 fSb. z. a n. Č. 4710/.2Qi) a nabylo phtnosti dnem vylhlriše'ní
(§ 45. dotyčného nařízení), t. j. 10. VIJI. 1920.
NUltn'O ,tUldDž hmn'n·o:u: povinnost oblža1'olV;anélh·) p'o'sll'zo'v ati od ID. VIII.
W2'O dle novélho branného zák,ona.
§ 118. cit. n,aříze'l1'Í ustanovU/je, že mUlžstvo, které bylo v ro:ce- 1914 při
vyhlášení mobHisac-e v prese'nč'ní s'lu1ž,bě a nebyl,o dosudp·odl.e § 4.16., !Vtos'1ediní
odstaiVelc hran. zák'oln:a z r. 1911,2 přeloženo do zálomy, má býti 'přell,ož,eno
po.ďl'e· svého 'OIdJvodlJ1~ho r'o.oníku do' I. ZI:iloily.
Obž.al,ov·a'n ý byl s'k'll'te\čně pňi vy(hlá:še1ní mobi.Jis'3.lce v roce W14'V prese'n/ční službě, t'uto spln.H a ne:b yl až do vyldání ci't'o,v'alnélho nařízení 'podle
§ 46. bran. zákoln.a .z r·olku 1912 ;pře1lož,en do zál'olhy, nÝ'hrž byl, jak rozs,uldlek
vj'išť:ude, p·odělen trvalou dovo.j·enou, z čelhož pIYln,e, že se naň cH'QI\T1aný
§ 18. vztalhulÍle a že od 10. VHt 19\113 neměl již po'Vin:n'osti ku' IPT>e·s·e-nlčnÍ
služ:bě, nýbrž že měl' pouze' p·ovinnost ke slu·žbě zá'!'o'žní a byl tedy zálo·žn·Í'k em.
·Okolnost, že obžalo;vaný by'i, jak z Č. ř. 8. vyplývá, teprlv'e v č.ervenc:i
1922 do zál'ohy !převeden, je'slt pro P'Oso'll'ze·ní 'Otázky, zda byl oihžalov'aný
v d!ob mobi'I,isa·ce z.áIO'žníke'm, j.ak svr10ruu vyvozeno, beZlvýzmamnou, !.ežto
příIYady
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5'0.

věkil1,

vyjma

ost odvlodn.í a s'l užební.
~

k pr ese,noní SIUiŽlbě , j,ednak
(On'a j1est zřel:mo, ž e hranná
lí pov'i nnost, má ráz časové
r'oZld1ělenla pouz,e na pre's ,en<ČIní
nelC, k1'erý s'p'lnIH sllužbu pre' i ' Sů), j.i'ž od olkamždku propuo,s obou voj'e:n'skou v z iloze .
ř ed!pi s ů

ske nařizuIH zv há,š1ě ,
ustanove,ní tat,o malj'í ráz
Iv inn.-J-s t k e sl'ulžbě Plrese n1oní,
zál o'ž ník e!m, ať j;:ž fo-rmál n ě
l'~Ž

s'i,c,:;, žepřel" J 'že'ní do zálolhy
11110l11í (d!alšf činné) sl:u:ž,b y, než
mě jde-li o osoby mobilisované
ýlm z,á:k on e!m. ,p'olzméně'n , ne'l z e
vytžladiulje de.Jš.í' doby.
tol ke, pak by neměl branec,
'edeno, vůlbe'c ž,ádlné s! už e,h'n.í
pOljimu bra'l1'n é 'P'olVi'l1'J11o's tl:, tak

elho br aln'nl'l pG vii nn.o'slt v pIa t:::.klh naří ze'ní 'pliatnosti br ann.á
é vláldní naříz,:;ní 'b ylo vy,d1áno
lylo p,latnosti dnem vylhHše'ní

20.
:m élhD P'O'Sili'zo'v ati od 10. VlH.
o, které bylo v rOlc e 1914 při
yl,o dosudpodJ,e § 416., plos'Jediní
10 záJoih y, má býti přell'ož,eno
no'b!Hislllc e v roce 1<914 'V preání ci't'o'v'alnélho n'ařízenf Ipodle
ll'olhy, ný1hrž b y l, jak r'ozsulCiJek
~ plym,.:; , že se naň dtol~aný
1 již p'o'V in:n'osti kll' IP,pe's'e'mčnÍ
lu'žbě zá'l'ožní a byl tedy zá8. v y,p<lÝ'v,á , te'p'i/v'e v

č,ervemoi

i 'Otázky, zda byl o,bžalov'aný
v ozeno, b eZlvÝ'Zlnamnou , !,ežt o

pfevodem tím byl o. formálněpoluze to prov'='den'o, co již skutečně nast alo
v dů s l,ed k,u 'US'Í!ano'Ve ní zákonn:Ý1C1h.
P,olněv.adž však olbžall'ova'l1Ý v d'o b ě mohi l is alc,~ v roku 1'9121 Ipřin:á lež el
k mužst1v u v zál'oze mČl1'í<ku 18912, by l dle 2. b odu I. o'dst. mobilisační
vylh lášk y ,PQlvlinnen nas tou pliti vQlj:enskou s}už,bu.
Neshl,eda'l-li t,udí,ž soud rozlhodovalCÍ s'k.uofkové pods't a ty přečinu podle

§ 510. bran. zákon'l vzlh led em k tomu, že Iprý 'o bžal'o'Valn ý neb Y'1 v d o bě
moNlisaloe zá)ožníkelill, zatížil m zs:udek zmatk em 'P'od1<e § 3158., 9a v. tr. ř.
1

a bylo proto nutno roz3ud,ek p'J ús tním .přeHčen í zrUlšiti a vě'c pos t'oupi tli
s'oud'u I. slto![,ce k no'v ém u rozlhodnutí.
(Rozhodnutí Nejvyššího voj ens kého soudu ze dne 6. června 1924,
čd. P 163/.24.)

Ust2,n ovelnÍ § 465. b) v. tr. z. předpo,kládá, že ,plalchalt€~ krádeže byl tehdy
ve službě stráže, a ne tollilk o ve službě talk zv. iu.sp,e kce lli'2,bo hlídací.
N alézací soud vz al za prokázáno, že obžalovaný dopustil se zmíněn é
krádeže jed noh o dne v J:olovii:i července v dob ě , kdy stál ve službě
str áže, určené k hlíd ání věcí, jsoucích v muničním ~k!adišti. Obžalovaný
hájil se při hlavním líčení tím, že kritického dne měl ještě s jedním vojínem
službu v muničn í m skladišti v L. u L. úkolem jejím prý bylo, dávati pozor
n a civilní dělnictvo a ostatní vojíny ve skladišti pracující, aby nic z věcí
tam uložených neodcizili. Toho dne pracovalo prý všechno dělnictvo v jedné
skladištní místnosti a proto prý se s druhým vo.iínem střídal a službu po
dvou hodinách držel. Ma je c d 9-11 h odin volno a sedě ve skladišti na
bedně, vzal prý si z ní tři větší a tři menší rozbušky. Podle výpovědi n a dporučíka V. T . a rotmi ~ tra L. O. u hlavního líčení byl obžalovaný tehdáž
určen ku hlídání věcí ve skladišti uložených. Než nelze přehlédnouti, ž e
rotmistr G. dodal, že k dohlédací službě ve skladišti byl vysílán vždy jeden
rotmistr s dvěma vojíny a, pokud se pracovalo v jedné místnosti, že se tito
"ve dvouhodinových směnách střídali , kdyz pak se pracovalo ve dvou mís tnostech, měli vojíni ti službu po celou pracovní dobu od 7-17 hodin. Ro zsudek sice vzal za prokázáno, že za ( čelem dohledu nad věcmi ve skladišti
uloženými byla vysílána do skladiště každý den stráž, sestávající z jednoho
rotmistra a dvou mužů, kteří měli po celou dobu pracovní, 1. i. asi od 7-17
hodin dohlí žeti , aby žádná ye skladišti zaměstnaná osoba nic neodcizila
a že členem této ku hlídání předmětů ye skladišti jsoucích určené stráže
byl jednou také obžalovaný. Rozsudek I. stolice beře dále za prokázáno, že
obžalovaný rozbušky odcizil za doby, kdy byl členem strážného, vlastně
hlídacího muž~tva, a to na erárním majetku, k jerož střežení byl určen.
Soud válečný zcela správně vyslovil též názor, že krádeže J:odle § 465.b)
v. tr. z. může dopustiti ~ e néjenom stráž sama, nýbrž i mužstvo, které
bylo ku hlídání určeno; než vzhledem k obhajobě obž alovaného a výpovědi
rotmistra G. jest rochybno, zdali obžalovaný tempore criminis skutečně
ve službě strážní ~e- nalézal, zda konaje tuto službu byl jako stráž zaveden
a jako stráž Už zevně označen, či zda jednalo se pouze o člena hlídky,
jež ve strážní službě, jak ji předpokládá zákon v ustanovení § 465. b)
v. tr. z., vlas t ně neb y la .

220
Soud 1. stolice opomenul též zjistiti, zda obžalovaný subjektivně byl
si toho vědom, že byl tehdáž členem stráže ve smyslu § 230. v. tr. z. a že
odcizuje rozbušky dopouští se krádeže jako člen stráže v pravém slova
smyslu. Jak z uvedeného patrno, nezjistil soud nalézaCÍ bezpečně rozhodnou
a podstatnou okolnost pokud ~e týče vlastnosti obžalovaného. Jelikož tedy
jsou zde podstatné pochybnosti o správnosti skutečností sloužících za
podklad rozsudku , k jichž odstranění jest dalšího pátrání zapotřebí, bylo
podle § 401: 1 v. tr. ř. na zmateční stížnost obžalovaného naříditi obnovu
trestního řízení v jeho prospěch.
(Rozh. N. voj. s. ze dne 4. června 1924, P-863/23.)
Dr. C.

Kč

Bařinka:

Přehled občanských

a oduznav
Podle
čl. XVII. z
lhůty a j
1919 určen
za přiřknut
dobu od 1.
3. smlou
Vzhledem
ročně

žádosti

při

rozhodnutí N. S.

propuštění obchodního pomocníka dle § 94.!h živ. z. zák. čl. XVII.
1884 nestačí okolnost, že tento jest v obch. rejstř. jako jednatel jiného podni/u zapsán, ale nutno dokázati) že on obchody pro jiného nebo pro sebe
skutečně llzcivíral.
Jestli byly obch. pomocníkovi zaručeny tantiemy nejnwnším penízem
ročně, jsou ony v podstatě přídavkem k platu a přísluší obch. pomocníkovi,
na celou dobu výpovědní.

Ku

Nevzn:tld žalloVlallllé .důvod pro pr'o,puštění žaloiblDe ze služby tím,
že byl žalobce dne 19. května 1921 zapsán do firemního rejstříku jako
jednatel firmy Tchecoboi, francouzsko-české dřevařské spol. s r. o. Podle
§ 94. bodu h) citovaného zákona může ovšem býti obchodní pomocník
propuštěn ihned bez výpovědi, uzavírá-li bez přivolení pr'i ncipála obchody
na svůj nebo cizí účet. Ovšem není třeba, by tyto obchody byly obchoay
konkurečními a může principál uplatniti důvod pro propuštění i za sporu,
nezvěděl-li o něm dříve, neboť nelze v takovémto případě míti za to, že se
zřekl důvodu k propuštění tírr., že jej ihned neuplatnil. Mýlil se tedy
odvolací soud, vysloviv opačné názory. Avšak nestačí okolnost, že hyl
žalobce jako jednatel zmíněné společnosti v obchodním rejstříku zapsún,
nýbrž musila by žalovaná dokázati, že žalobce skutečně uzavíral obchody
na svůj nebo cizí účet. To dokázati se však žalovaná ani nepokusila, ač
žalobce tvrdil, že obchodů neuzavíral a platu od společnosti Tchecoboi nebral, a ač jest nesporno, že má společnost ještě druhého jednatele; jehož
II živnostenského úřadu jako svého zástupce ohlásila a že, její jednatelé
nc:podpisují firmu kollektivně.
2alovaná sama však nedostála svým smluvním povinnostem, nezaplativši žalobci služebních požitků již od počátku dubna 1921. Proto př!
slušelo žalobci podle § 95., bodu h) cit. zák. právo, bez výpovědi ze služby
vystoupiti. Liché jest tvrzení žalované v dovolání, že žalobce práva toho
pozbyl tím, že v dopise ze dne 2. března 1922 uvedl chorobu jako jedin:ý"
dDvod pro nena~toupení služby. V tom lze shledati zřeknutí se onoho práva,
kterél'ož žalobce ('l il.: proto nemohl pozbýti, že mu žalovaná i po 2. březnu
1922 služebních požitkú nevyplatila, čím zavdala mu znova důvod k P t )užití uvedellého zá1;OU1lého ustanovení.
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