Dr. Karel Dnbohlav:

Procesní postavení poškozeného dIe uherského
trestního rádu.
(K na,depsla.nému článkiu v;rch . .rady Dr. Černého v Čís. 9., 10. It. 1.)
Pisatel nadeps'anélho člá:nlklU podljal s,e ,tež,~ého úk'o!llll. vyJÍčtH prorcesní
postavení pošk'OZeú1/ého dlle :uihers'kého tr'es,tního fádu. Probrav ,j,ed.not.}'l.vé
iÍ'als,e 'ÍIf,estlního hZ'elní uč.inil ,tiaIk dÍllkladne, nie však .dos't syst'ematklky a pfesve·cLčive. lP,m rOizlhodná tv.rz'e,fií ne'li'v,edl na mnolhý'c h mí.Sit,eoh vubec
žádnýlc/h duvodu, namnOtze isou .tato tv:rze,ni me'zi 's,e:bou v o,d!POlfu, ,ale co
:ne/j'v ice padá .na VáilllU, js'olu ,z Ite,eMo tVlfz,ení dovozeln y k'OInklluse ne v,esmes
.s právné, a:neho Iso:u vubec nedomyšle,ny. Zdá se, že aut'oľ č!lánku pfihHže!
den k :t/ex'tlu, ni,koM k cLU.c[lU ,treslt,nfho fáduwhe.rslkéiho. Kdyby v ,č'lán'lm ,b yIy
vyjádfeln y j,en názory aut'Olw'v y, nemely iby náz.o'r y ty na dos,avad.ní .P'fiaxi,
je,ž 'se 'v tomto Slme,[U po Jét'a od pllialtluos,ti toho,to tlre!Slt,ního fádu VYVinlUl'a,
valného výizn'amu, al,e aJwt'Olf uvádí, ž,e ohsla h člárukiU z.ak}ádá se na p1raxi,
Jk,t,e'rou si ,N·ejvyšší soQud v tomt,o smeru osvlO/jH. Tím ov'š em má býlt,i v nei<te.rých smereICh, 'hlavne pOlkud .s,e :týče pOSltavení ,p,o,š kozeného v odvolllacím
fíz'elní, z'a'v'ed.eln/a zee,Ia no/v.á /p.na~e, fOlzdi:!I1á .od dOS'aJv,adní.
IA úôe'l.em tMo 'odp'ovedi ,p,rá've j,est tim se zla·býva,ti, krtIe'r á z techto
,praxí má ne'j.en v objektiv,níah u:s.t'a'UO'venkih :i/re-s'Í:nÍlho fádu, aJI'e i v jeho
.duchu oduvod:nenolu OpOITlU. Až do Is'l\.'o,nôen'Í IÍT,e stlního fíze:ní roz.sudlkeil11
v 'p rvní s.to.J.id rozcházíse do,savadní pr·a'x,e od ,no'vé p'f,axe Ne'jvyššího soudu
d'en v j,ediném bodu: ve výokl,a.cLu u s/va:n'ovení § 46 . .2. 've.t/a': »JSoukf'Olmý
žall'oihce nelbo ,N, Ikdož se !k nerÍlil.l p ľ'i'PlQd ili, mohou u!žíti p'r'oti dfíve'jšim
'sowdním n'áIe'zum, po,kud il11IélJjí p,r á'v'o z nkh Sie odv.o:!a'i.i, O,p'f:aV'uéJho P'fOstfedku ,jen v it é lhute, kit:e rou mel ža'llO!hce dfíve d,e dnavší.« oEaln vrchní
r.ada Dr. Černý vidí roz,p-or do's/ava-dn'í pr,a'Xe s názQIf'em 'je'ho a Ne1jvyššíhD
soudu v ,t'om, že doo'sav,adní názor, vyp[ývající z ll'fnís,tení tohoto § ve 's/l a/N
joedn/ajíd o s'oiU'k,wmém ža'lolbci 'a sou.k,f'omém účas,tníku, vztahUlj,e ust'ttnovenÍ
toto PQlulZe nla vzáuemný pomer po>škiQ'z'ených, Mefí s'e pfi.po/j:i'li k sDu'kro mému žlall'obci, vuči tlo/mut'O ž,aloboi, a má ,za to, že se jím ,n.eupravuje
nikter:cuk .p,ome,r soukromého ž,a'l obce vu.či ·s tátnímu ~á'Sltupci.
pla:n Dr. Čer:ný odmít.alje It ento :(oiVŠ'em 'jen j~m vyko'il:slt1ru,ova,n ý) náz'OIf
dOlSlavaJdní IPlr,ax,e dok/cuzlllljle, ž,e lustla'nove.ní dr'ulhé vety § 46. upravIUje :ne'jen
'pomer te.ch plOško.zený,ch, krtefí s,e ,k s'o ukromému žal,o,bci pf,i,pojtH ,a tímto
sOluk,ro/mÝlm 'žcul'olboelm, ný!bpž i mezi ,Mav-ním inálhmdním sowkimmým
žallo,boem.a st:áltním z,ástu,p,c,em. (Snad ILé,pe by1l,o ,by se vYli'ádfd,ti mezi n'á hrad:ním žlallO!hcem /a všemi, kdo·ž se k nemu php'o.jiH a s'iátním zás,tlUpc e:m.)
Z toh.ot'O Is vého ú1.áZoQ/f/U p,ak dá:le dOlv/o,z'wie, ž'e s'olUkiromý ŽlaJllQlbce muže
lUžíti 'o.pr,a'v:ného PflO,S:tf.e:d!k:u ie,n v ,té lhurte, ,ktewu mel st,M,ní Zlá'stupce dfÍ'v,e
d,e dna vší, ovšem ,polmd ,n.ení tlato vše'obe'0n'á :zás'ada § 46. 2. veta pro}omen'a
speciell!ní.m IUSlta'novením Z'v'I'áMe .o opravIném prosHedku slOu!koroil11éJhoo ž,alobce
daným. Z ,tloiho pcuk - Ij'alk dálIe bude ,podrobneji uvažoválno - č,iní, 'pokud
se tý,če ,l húty Ik 'odvollá'n,í protJ fiO'zsudku prvé Slt'oIHce, kde není žádného
lS'pecie:l'ní'hD ust.alu ovení o ilihUte pfílSl!lušíd soulkJroméJmu ž'a~orbci, t,en da.]ší
,z áver, ž·e s'oukfiOmý žalohoe .muže podati odvolá.ní pro;t:j w,zsud,ku prv.ního
soudu Ij-en ve tfíde.illní ,thUte § 388. ·k p.
P lan IDr. Černý se vša,k mýlí ,již v tom, CD j.es,t /ná,zo:r dosla'v adní Iplr·axe
oo § 46 . .2. ve,t'a kp. Ne ní /ná,z'or,em /tét.o j}f'axe, že z . umiSlteiní § 46. 2. ve ba
1}YI.a:tí jelho u'Slt'a/nove,ní j.en na pomer me:zi slQwkmmým žall'olbc'em a terni, kdo'ž
.se k nemu 'pf,i'p'olji~i ku pfedohá,ze:iídmu ,s'O'uk'wmému žalohci, nýhrž . dos·avadní /praxe pf~hlíž,eijk neljleln Ik Htef.e zá:k'o.n'a, nýbrž ik ce.lé úlp;na'Ve proce sního .posta'v,elní 1Joškoze,ného v tr,estní,m f,á du la k ,d'll'C'hu a zás,adám :pfís,Lu·š-'
nýdh u sta'il'QlVení vYoClhází z t,o/ho 'nlázo·ru, že ust'a'n'o vení § 46. 2. vMa na
pouner me,zli s.t:á;tinim zá/s t'Uipce.m :j.aJko žal'o,bcem pfe.dchá,z,e!Íídm .a s'oukmmým
ža},ohce:m jla'ko ,n'á s'ledujídm a ,temi, kldo·ž se k nemu pf j,poj.i li , ne:mÍ1že mW '
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vúbe-c p'l'all!no:s-ti ani úč,Lnnos;ti, 'PClneV'adž pm jeho ,p-l'a,t n'os-t a účilnnos,t ne ní
a nemuže 'Íu ',wi 'b ý,t-i, žádn,ého p'o-dk!.ad'l\.
P.rolhLédnemc-a'i vše:c'ka uSIt,alnov,e:ní daJná opr,ev,z,etÍ ú.k,o'uô, dríve s,l áltním .zá,s:tll\'p-cem PT'OIvádenýah, s-O'u,h -omÝIl11 Žla:IIQ!bcem {muže Itu bý,ti re'č j,e n
-o In:áhľ,a.ctním -s'oulkwméJm -žallolbai, pone\va.qž, :plr'e(\f,ezme-.I.i ,s,t ihání s,tátní zá,s tu'pce · i v ItOI111 ,Prípade, kde :po,šlk-QIz,e:ný vYlsltlupo,v a't j,a'ko htavmí -sClukromý
žaloob-ce, ,nelllí hllaJvní soukwlmýža:l,ouce vÍce dOlmtnu's Ntis, -jeH,~ož de/ho Čli:n
no's't j'eslt ,p:aJk jenpodplUlná ['ST. § 41. HI. 'odsIt.] a muž·e OIpe:t/ne, v-zdá-'J-i 'S,e
státní z,ä,stupce své ,čilnno's,tli v tre'slt!níil11 .fÍlzení, vy-stoll'p-jtli i Mavní ,s'ouh'o mý
.žal-obee Ije_n 'j:a,ko :SiO'u:k!fiOImý 'ž,a'lohce n:áhr,adní) 'shl,edáme, že ,t,at,o ustalnovemí u,r;,palvují ve ,v 'š ech p,rÍpadecih la,ž do vyme's,ení wz's'l\d~u v první 'sto/Hci
zvlášIte pr.á~,a opmvtných p.msa,edku -nálhmdm-í'Clh sou:k-roil11ých ž'al-obcuv
,a iUT,ČUjí i dhllity, v,e 'kite!ľý,ch o:p,r,a'v:né p;r'o,slt-re!dky dtu'Žlno p,odaN i po,čMe'k
Ilihut tec:h. Nebud,eme n.aši oltlá z:kJu 'lkIOIillP:ldlko'valti an'i IPouka'zem na to, že Ike,slt:ní
rád i :t'allTI, kde nededná s'e o o,prav.ný p,wsH,ede'k, dá-vá :v šu de, 'z'c,eII:a, pre:slná
la 'l\!ľ'čitá uls,t.anovení 'v toOil11 sil11em, kdy ,a jaká plfávla v,zln'ikJa,jí pošk,QIZ',e nému
j:alko ,nálb-raJdnímu ~sou-k'roll11ému žaJ.olbc-i,d,e'slta,~ž·e sltáltní z:á's!tupc-e svéiho práva
j:ako domj,nill's ,IH'is v t,r,es'tJ1ím fí.zení ,sie v,zdlal. It--~:ell\:piatdm,e:me 'také do -c-h yby,
M'e:r,é ,doPoiUští se pam Dr. C ';;lľ'ný Hm, ž,e ,l huty 's't:aJnov,e:né v § 4'2. vzt.ab-wjc
;j ,ma iQ,P/r.a'vlné pwsHíedky ,souk-w'l11éJho žaJohe-e ll'áhnadnLho ,a imp-wt,u,je do,savadní 'pľ!axi, že llhôlty § 4/2. !ľ'O!zŠlilruj-e li :rm ,Slt!adla t'wsltln~ho fí'z,ení -po vYlne,senÍ
fiC)JZsu,diku :p,rV'é ,s,t-olHoe, ' hl,aJVlne ilia ~huty plfiOo .p'odá-ní odvO'l:á.ní tp'mti Jc,z:sudku.
P iaJn Dr. Če,'nn,ý ie ve veili'k ém omy.Ju, mysH-I~i , ž.e .lihúty § 4.2. mají výzlnla'l11
:j Plro o:p,m v:né 'prolsH,edky ,n,ähr.a.dní!ho s'ouk'mméiho ,žalolbee, ,al,e ,v oo- 's u dn.é il11 'Ílelslt ,0mY[/ll :p ro ce,l,ooU 1S:t.ťlJvhu svýclh '10'g'ic,kýc'h záve'ru o -Ihlitách p!T-O
,opr,avné :p,r'olS'H,edky, j-me:noIVHe pro odv,olLámí :Pľ'Oti w,z,sludkum ,p rvé sto Ilice
a IQ ,ne:s,pr.áV'fiiOlsltli do'slav,aJdni p·r,ax.e, domnÍvá-I.i 's'e, že ,cI!os.av;aldJní plr,ax,e ,ro'zŠlir-l\Ij.e IlhMy 's tanloive'né v § 42. vube;c ,n a iQlP'flav,né prols,u-eldky s'o:uk'r'o mého
žallohce, a jil11e:no-v-ite, ž,e ,j,e foQ'z,širu.j'e J na fí,zení p,o vy;n'e,s'etní ro-zsudku
,at v M,e,r'élk,olH ,s'to:lic-l a h!.a:Vlne l11,a 'odvolláni P-f'Qlt'Í ,r'o'zGudku vy'ne'5;e.ll'ému
v .pir v,é IStolHci, 'k de ,k,wnne tfide,nní ,lihu:íy v § 388. slt'a'il'ov,einé P'fO 'ohláŠle;ní
'o-dvo'~á:ní :nc,ní vuhec ž,ádná ljin'á doba ll'ľ'Če'na, v'e okit'e!ré by s'ou~ľ'O'mÝ ž.alo,b ce
malťl 's v,é 'P'rávo ilia ,odv-o,Ľá:ní u,p'tlliÍlni1
tli. Do:sa;v.aodní pr.aox,ebalstir-uje lna ,do'celia
ji'il'éil11 sltlan,Q/vislku ,nle'ž 'n a ,r oz'ší,r,e'nÍ IJhli.t v § 42. 't'np. 'sltla:nov,enýoh pre's 'o:ny
me,ze, Ije'ž p.ly,n'Ou z'e sl!oOvmého zlnem,í § 412. to'tliž až ,i -dMe pres ;OIkamž.ik,
do .k-t-e.roé:ho má -s'ÍMní ,Z<ÍJsltupc-e dl,e .§ 3S. o-dSlt. H. 'prá vo ij,sŤ1ou.pilti 'o d
·Oibžall'QIby . .pan .Dr. Ceir:ný n-evnikl do tlucha pfí's-luš.ných ustalno'v e'n,í ,tr'els,tl11ího
rádu 'a ,p wto ,t,ó:ké n-ep'OlslÍlr,ehl z.ákl.ad ,s'tlalnovilSok,a dlo'slav,adní pr-a:xoe. Bud'iž
tu 'p r:edevší111 výsl'ovne !kofiisJt:atováno - o čeil11ž, my.s-lím, rue1bude ani llIikdo
pOCihy,bO'V'aN - že pr,o s;tíŽ:no-slt.i jelS't ;pre'depsá:no, ž,e 's'tíž,noslt' d:lUžno- ohlási,ti
pľ-i -prohlláše'ní us,n,es,eni .neho, byllo-H t-ot:o o'známe.no 1'ím, že bYllo. doruče:no,
v 8 dne-ch počítaný,ch ode dne dJor,w6e:ní ,a o-dv,cl1ámí neho Zlma1tie,čnÍ 'sltíŽ-nOISt,
_že treba lolhlá,sMi do Hí dnu po p'mhl:áše,ní r-az,s'wdJku onebo po lj,eho d-o-r,u'č-e,ní,
byl-IH ozmámen dm:u:ôe,ním, ,a že t)11to Ilihúty 'pl,a:tí j,alk ,pir,oslt.áJt!ního- .záso[:wpce
,a Mavního žaJl'O'hce soukiromého t:alk i pro :ná-hra.dního Isou!kromého iail-chc,e,
jes,tHže Hž ;pred dOlty.č;ným Isoud-ním 'ľ-o,zlhodnultím, pmtli n-émuž opravný
pWSJtfe.de'ksmerulje, ,jako náhradní slQiu!k'foOImý .ž,aJloibce -vy'sltwpov,a.l. - Nebylo-lI-i by v te'Cih :prí'IJ,adedl, v niC/hž ,p-oš;lmz,ený má 'piráV'o podalti o,p-ra v,ný
PflOSlÍ'fed-e,k ip!mti ľO!z:b-odnutí s'ouodní:m:u, Itedy jme-nov!i,t e v ,p fípadeoh § 10-5.
(zamH,nutí návrlhu ISlt ált. 'zá,s tu,pc,e lna z,a,v ede:ní ip,fí'pravu'éh-o vyšeHování
tSQ;udceil11 vyšeHu'ií-cím) § ,369. (;byJo-l-i usnelselním 'o nráil11ilt,k.ách p'm1i Is'plÍ1su
obža'lov,aCÍmu podainých ríz'ení čáslt'e,čne nlebo zceJa za,s'Ílave:no :nebo pre'[uŠle'ilIo), § 323. i{byJoO-IJ. i t-re'stln írí,ze-n'Í pri -hLavním ,P,reHoel1í z.aJSltavellliO
-náS'J-e,dk,em uPušl ~e,ní od ohž,al-olby) prísl'Ušného U'slt'a/no'v e:ní, že ,llJ3.nes,e'ní ,s oudu
má býti poQiš-kozeiľ1ému .dmUlČ-enlO , -b y,J,o by dIe :usft.alnOV,ell'Í § 416. 2. vM-a
poda,ti - dll;e 111-á'ZO!ľU p<ln,a Dr. Celmého - ,s'tížncI3't poŠlk,o'ze:n.é!ho je-n v té
'Ihúte, lk,t emlu ,mel stMní zá,stupce, j-eslt.Hže tenlt'o 's:tíŽ'l1-oslti nepodal. Ponev.adJž
však -tr'e's-t,ní f.ád nar,iz'llde -dmuoení u-s nese:ní ,p.o,š kozenému, p,okud ,s,e tÝč'e
usu,es ení vyše.tfu-j ídho soudce }eln os olb.ám uv,edeným v § 42. IV . ods'L - vi,z
článek ,str. 259 IjesIt v ft-ech,t,o príp,ad-eah .všeIQlb eC'ná z.á!S'a-da § 46. 2. vM a
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p'wlo:rneln a § 378., .269., res p. 78. a 'p fisllluší ,t em '0s,o bám, klterým s,e u.snese:ni
dOlfiučulj·e , 's,tížno's1 ,p rotd uv,eide,ným 'u s:n e·s,e.nfun, proti n,imž Sltátlllí 'záslÍupce

s:tíŽ:ll'oSlti ne:p'OdaJl', Ibehem 8 d.nu ,p'Olčí'Í'ajkode :dne .dor·uče:ní uSlnesení .a ll.Mmli
jen ve lhMe, 'M emu mM s,tM,u í Z.á'SitulPce j,a!ko dfíve)jší žaloboe. T ,e:rut'0' záver
p:alna Dr. Č·ennléiho Ije'st Ill;eje;n :n ellogkký, a,!l!e :nelní .ani zákemriy-mi lliSltlanov·e,r iími 'OduV'oidne:n , Iba Mímo jim odp'oTllJJje. 'J é:n v ,jedi:ném :p,fípáde náhodne
's hoduj,e 'sie .názor ten Is.e ·z,álmu1TIÝiITÍ us!t:aJnnven~m la lÍo v p.f í'p.aide § 2>69.
·00 do stížil1lO!soÍä ip oškoze:n ého !n a Ill.s,nesell1í 'OIbžlalob:ného ,se!nátu, k1elr ým s·e
fÍ'ze:ní čás,tečne nebo zce,l ,a z,a,stavUlj-e inetbo ;p'r-e,w'šulje :nelbo I.k.t·er'ý'm s'e
lilafizUije po·stolU'p enÍ. Plroitd tOIffiUltO u;sm,e's'elní neme.! Ib y všaik pošk,o,z,eJlÝ
,s-fíž:nns1 i h lil le id IS 'o U Č ,a s;n e s· e ISIt á :t':n í.ru z á Sit u P ,c ·e mzduvodu .
IMelrý uv,ádí ,p. Dr. Ce'f/llý, t. j. j.e:n iProto, že sie mu us'nes'e:ní to dl,e § 78. :trp.
dOlľluču '}e, nýruž ]J'ľ1oÍ'o, že by mu H ulS~lalnovelní § .2169. i!hned prÍlzn:áv,all,o.
Pravit § 2169.: »Co do u'sln e'sleln í 'pod~e § 262. ,až .2,67. a s!bOirového soud.u
n'eho p'o,rotníhó soudu ,podIle § ,268. múže st.átní 'zlalslt'upiltel<srtvlQ a p o š k 'OZ le :ri Ý si s1ež'OvlaÍlÍ 'PoU'z,e ... « To bY'lo by ;j'en vÝlÍ'Ílmečné U's:t.ano.v,ení, d.Je
nehož .pfiZlnáv:al].o Iby s·e 'polškoz,e:nému i lh 'll ,e d 's 0' u ·č a sne s ·e s t á It ní.lTI
Z á ISIhl ,p ,c ·e 'll p Ir á vos ~ í :Ž n 'o 'S'IU, IÍ' k d y ž ;n. e n í ješ tes It á t ním
rl ·á ·S It u p ,c ·e m
'f o ·Z Ih o dnu It 'o, 1) 'o d á - ]. i s á :lTI :S t í ž In ·0 ,s t n e b 'o
V 'z d .á - il li 's 'e Ij í. Ov,š elfi , 'podá-,N sltM.ní ,zJá's:t up.ce sám ,slUžno's~, nemá
Sltíž·no·s t PQlškQiz,e:nélho žád:né' práv:ní Úloi:n,nosH, 'p ros,te ,nelbe.re s·e ma ni ohl:ed
(§ .2 69.) . T oo~· o p r,edpd,s 'o ;plrá vu :sHžn;os·tl 'p'o Šk'o'Z'eruélh o ,'ih~'ed s' ~u.6a's!? e .s,~
s:t!áltln·im zá'sttu'p cem, meil-h Ib y s'e 'Í'alk vYIkládalU, bY'l, ·b y ,dian Jen a'Sl z duvodu
p'wcessua:lne rte,chnirc'k ý·c'h, :alby da}Ší 'P'Olk iflaÔQlvá:n í, .tr,e's~:n~ho ríz,e:ní nedo.zlnauo lp rútahu.
iNa žádnélm j·i·ném mís1e, v ž.á.dJllélm ·jilném ;pJípa,de ne'lllalézáme v ,t resItním fáde P'Odolbné'ho ust.a:ll'ovení, dlle :ne!hož by byulo prizná.nó pošikO'zen.ému
právo o'plr:a'V,n,ého 'pr'o'~ltf,edku Isou.oa,s:ne s wávem 'slÍMní'ho .z,á'sltu'p ce Iv ,edle
neho. Na,o,Palk ds'ourtu 'zc,e!l·apre'slnlé pr,e.cLpli.sy, Iklteré :ll'e:priporuš;i:eiÍ ;žádné
poohY'hnos~,i o tom že s,e poškoZle'n ému :p'ráV'o o~plľ:av:nélho ·Pifos:tf.ed~u, pokud
rtoltO ,prísJuší s'Í,ái:nimu zá,stu1}1cda Ite:nlto Is:e ho n-evzldall, .prímo o d,pirá. T ,ak
vš,eolbeClný .pfedlJ'ils § .510.: !»,zlas1'ulJ:u:j.e-H lQ.b.žlallloll:/u', ISIt.á:t:rJlí ZlaJS~iU,'PlÍlte.}slt(VO,
nemUž.c poškOlzenÝ, v~Tljimaj,epfílP.ady Iwvedelnté v § 41. hráti iP'Odí.lu v 'z:a:S'ÍlLlpová:ní ža,loby.« To ,p Ila1tí jmenmrilte rr 'oo do 'Prá'vla 'O!pIľ:av,ných p:ro's tfedkuv
alŽ do ·pozsudkiU. V da:!:ší vete § 5.0. ,jIS'0'U uv-edena plľá'V.a, jlalká poško'z'e:nélffiu
prí,sl:uší telh dy, Iz'as't u:plllljle-U ,obža~olbu s,t:Mlní ,z.á!sltu,p.c.e, t. j. ,j,e-li 1,en:t1O dominus
}lilti's .a " v § 51. p,r.áv,a, d:alká 'jlsou dámla v 'Íomto pľÍp'ade s'OlUlk:r'o mé st'ľalJ1ev'
Z uSltialnOlv,elní 1eC'h j,e z.feljlmo, ž.e Ip lníjV'oO'pľiavnÝ,Clh IP;rOlst'redku - aleS'pon
'POIku-d 's,e" ibýče pokraoov,á;n,í t!ľ,elsltmiho fí.z,e'Uí - PQišk'O'ze:nému .aJni slouik iromé
s:nr,a:ne. je-IH ' d'OmlÍnu,s llÍlH s 's!tált'n í Izáls,t upoe, ž'á .dným zpu.S'o'b em ne,p,atfí. Docc,l a
lw!nlÍmmne s U's'tlanolV'eln ílffi§ 0'0. ·a 011. iT'P. s1:aJrJloví nr·es't:ní ~ád 'i p·r,á,v.o
poškozeného . n:a odvolJ.ání ,Pmrti ,r'OZlsudklU prvé :Sltol'Í,ce .a na z,malteaní slUžnolst
p'ro'ti l"'o z:s,udku ,SltoJ.ic·e druhé. Dáv.át § 383. ·HL 2. Ib) poško'ze;n·ému - nehl,edíc ovšem k odV'o']ání c'O do sOIU,kmmo'plráv:nlélh o j,edilll'é p'O'šlmzemého s·e
:t ýklaljícího 'nlárloku d'l:e § 383. In. 2. Ia:) ~if1J. - ,právo. odv'O'I'á:ní 'Plľ01t!Í' IS,PľOŠťují:'
cí'illU Ir·oz!sudku jen It,eihdy, Ineodvoulal-uli s,e žall'olbce .a § 31. ~'r,p. právo
Izmal teční stíž.noslti osobám ;jiffie,norv.allitým V § 383. t'r r. v bode L, IiI., 1. ,a 2.
Ht. b It,edy :poško'z'e~n:ému opetlne O·eln lÍ'elh dy, .nepodal-!l i Zlll1laltečn.Í
,stíž-nO\stti Žla'l oib ce.
,Z Ite,ohto uS~lai!loV'e:n:í vY'svdlt.á ,j:a'sln e - ' o tom snad nepo·chYlbuje ,acrľÍ
p: Dr. Čelr:n·ý - It:a v,š eobe.c nlá 4-á's,ada, ž.e, 'po,k,u.d v fÍ'zení 'Í'ľ·e,slÍlním vYSltu;puje
'Sitáltm:í z,áSlmp,oe, polkiUd tem~1O j,e.Sit dominus JHis, :n.eprí's'luŠí p'olš~o,ze.lllému
v žáJdnem is't 'alCLi'u ~Ir'elsltnílho .fí.zení, žádn'Ý opr.arviný pr'OlsHede'k, vyljíma'jk 'Ony
'SpedeIní ;pfÍ'p,ady, ve ·kJt.e'ľých zvl:áMillÍlilli :p r'edpi's y právo oiPT'aJv:nélho 'p,rosltfedk:u ll'Pľ!av·uií:cí:rni j,e:st P'ľ-á'V1Q QlPITiavné'h o PlTlost,r,edklll ,PoškOZlenlélmu ;priznán,o, kde Ie'slt ttedy vš·eobeaná 'Zá's,ada 'sip,edelními 'Pf.e.dp~'sy .p'ľ'Ol:olffie!ll'a.
A tié'.kovýmto ,s:pcoie'lním 'lš,eolbelc,nou ·z·ásadu ,PTo'l omUijídm Iwsltlanovením lbytIoby možno .p'o!.k.l,áda'ti jen práve pfedpis § 269~ It.r.P. TIe-llIto 'p f,edpis
,p,wlomo;v.all by tedy 'VŠ'eobecno'l.l .zá's·adlU, ale .nilkolli ,t u, 'o níž .mlUVÍ !p,an
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"Dr. Čer,ný, ,t. i. §
2. Ib trp. a § 31.
rádu, 'k ž 'p. Dr.
pre'cLp:i,s'll § 46. 12.
's p·ed.e'bn~mi us't'a:n
2. vena uvedelné
§ 2169. ·Í'T'P. - ,jlalk
Ani § lOS., ,ani
v žádTIlé 'sou
v iDom smeľlll
l'hMu k ľ'f1ull.,,'·n.6n1'!
s O'lllk iromý
O tom !poj
Ie d omi.nu s
J,e.l.iik ož IjiS '
.žalobce, ,nemá
maJik Is'n-ad ,jlen
zák'o:n Is,ta:no'v 'il
b y !l chrtel dá,ti
se ik ,nemu 'p
dríveljšÍm s'o·u.
fu,nglo·vavší. tNe/h o
rÍlzení saméhro na tr{;;s,Dní ríze:ní
j 'i'ž IU v.edeno,
'
tu .t,edy bý,td a,ni
op r a'v:né'ho :pros t
v·ša:k .dMe
po d.a tli la ne1lz·e u
2. ve.t.a. iVzdJal-H
tla kJovémll lľtO
pfť'ľušení neho
o t'Omto v'Z'dání
Q/p,ľ1a v:ného ,p ros't
pan Dr. Čer:ný ,
p f.OlsH edkill :pIriotli I
čUIi-e, nu,t.no po
býtd . dominus
'llIatstu p'UJj.e Jl a
Plam
Če
obža1l'oby "'C'··~."", ,,'\i;·i l

nI.

z~jdlS'té

taJkovému
nebo :postup·wj
Pam [)r.
op,r,avnéiho p:wsltf
íe.ch pfŕp-adec.h , v
\S,tlá tn íha zás~ll'p.ce
PT'ávo
z álslt1wpc,e
w,Zho d:llIutí
dIe nli,Clhž p.Qlšk
flJá's'tupce neprí's.lu
a pr·ehHží upilne
vy'n e's·e:ní Ir'" o·Z!Sill'Q'rCiU
modiďik'ováno.

predp,i s § 42.,
p f:e'lÍ'č ení s·e ne do,s
s,tát,ního zástu·p.c,e

l 'os,o h ám, kiterým s,e usnes,e,n f
I, proti nimž Sit á tln í 'zás~:upce
~ne ,c]íof'Ulče:n í uStn<e'Sení ,a :n ilk'oH
dfívelÍší ža,loboe. T,e:l1Jt'O' záver
,i:mí ,ani zák.äJnriYmi llisltla:n ov,e"jeldl'ném :p,fípáde ná:h odne
,en~m la ,to v p.fí'patďe § 2,69.
žlal,ob:ného ,s e!n átu , k1e!ľým s'e
;p,r.e,r lwšulje :nelbo Ikt'erým s'e
nemeJ Iby všaik pošk,oz,e,n ý
n z á s. It u p ,c ,e m z :duv'o du.
mu ws'ues'e:ní tIO dl,e § 78. fTP.
(,etní § 269. i!hned prÍlzn:áv,allo.
. ,až 267. a s!bo;rového so!U du
,tmí 'zlalsrrup'i,t.el'sltvo a p o š k '0en vÝlj.~meč:né U's;taJlov,e'ní, dIe
d 'S' o u ,č la sne s 'e s t á It :n í .lTI
r ž :ne,rlÍ ješt'e s ,t át:ním
sám :stíŽlllo ,s t nebo
á's:tupce :sám ,slUžnO'Sit, nemá
'Pro Sit e ,n eheI e se TIta ni o hl:ed
šk'O'z,erué1h o 'i hned sou,ča'sllle s,e
" by'l, by d!á,n je.n a,si z duvodli
ová:ní, t,ms~:nĽho fíz.e:ní n.edo-

,v

;p1íp.ade :n,e'lllalézál11e v tresltbYlllO pfim.ánci pošiko'Zenému
lvem 's~Mn1ho z:á'sltU'pc,e Iv,edle
lY, ,Meré :ne'Pr.i·plOušieÍÍ ,žádné
'o~plr:tlJv:nélh.a. 'P'ľorsrtfedlm, 'Piokud
J nevZldalJ, ,p.fímo odpirá. T,ak
l,žlalllOitju', ISltM:nlí zlalsltlu:pnlt e1<sltlvo,
: V § 41. ' hráti ipodí11ll v 'z:a:stlLlprá'v ,a o:p r:tlJvnýen p:rO'stfedkuv
[,e:na p[!áv,a, jlalká poškoz,e:nél11u
sltllip,óe, t. j . .j.e-li ~,en:t1O dominus
nto :prrípade sOlLllkor'o mé st'ľalne.
lvný,clh iP/rolst'f,edku a l es'P'oň
- pošk'O'ze:nému ,ami slQiUiklľIQm~
lým ,z:pu,s'O'be:m tne,p,atfí. Docc'l a
s1:alTIloví tlr ,es't:ní fád 'i právo
srbol'k,e ,a na zmalteôní s,tí'žnost
.. 2. Ib) p'oško'ze.nému - nelW:eroélh o j,ediJTIlé pO'šk'o,zeiľlého s'e
právo, odvo'l'á:ní 'PlrOlÍ!i> Is,p ro,š tují:'
žal}olbc,e ,a § 31. rt'r,p. prá V'O
383. kf. v bode L, ItL, 1. a 2.
It'elh dy, nePlo/dal -ai Zlmalt ečnÍ
1

sr

o tom snad nepochytbu j e ,atn'Í
iUd v fÍ'zení t're,slt,ní'l11 vysltu:pu j e
J'i1is, :n.epfírslluŠí p'olšlmze.nému
tVný pPO.stt[ e.ď.e'k , vy,jíma'iíc o ny
'edpli 's y p.r.ávo oiPľraJv:ného 'P,r o PlriO'st,f,edklll ,proškoZle:llIélmu :pf ied el,n ími 'pf.e.dp~·sy pm l:omelua.
,zásadu ,pr'o'lo mutiídm IUlsltlanoedlpi.s § 269; M,p . T ,e'nlto 'Pre dp'is
e ,nilkolli ,t u , ,o n íž ,mluv í !p,an

-Dr. Če'nn ý, 1. j. § 46. 2. vélt,a, ,ný!bľ'ž záslaJdu ,vy's'l'o v,e:nou v § SD., 51., 383. HI.
2. Ib tlfP. a ~ 31. tTp., již j,s'l11e tu 'P'ráve iUvedH. Os'ua'tní ,p,aJr:a,graIÍY Itr,e's'tního

rá du, Ijle'Ž 'p. Dr. Če,rný uváJdí j,ako 'S'pecie}n,í u s:t,an'O'V,e:ní Gpr'Olti všeohecnému
pfe'cLp!j,su § 46. 12. ve1,a, kt,erý ;prá'Ve ,j,e'st dl,e illázlQ,ľu p. Dr. Cenného , lÍemi/t·o
'sped,e'bn~mi u!s't'anolve:nÍmi 'P'w;l,amován, nedoltýJka'jÍ se vubec .zá'SIRdy v § 46.
2. veta uvedelné, pO'nevadž .Sie jí an[ dtoltýK.2Jti nemolhou. Ba lani iU'sta:nov,ení
.§ 269. ~1;r1). - 'j,alk tu j,i'ž :1v,edeln o -- nemá IS' 'PfedVl's,em § 46, 2 ve.t.a oo či:rlIiti.
Ani § 105., áni 269., aJni 3'7R,tlJrui 78. 'tlrp. TI'ení s ustanovení'lTI § 46. 2. vMa
v žátdné 'SlolllvisI'O'Sltli ,a IPo,chy\bnos1i mohlO'lľ na,sltclJtli je,n v Ipfip,ade § 280. 'urp.,
v ivomsmem; Ijak Ulvádí p. tDr. č,e,nný, It. d. netmá-H ulsltlalll'OV,e'llí to v:1iv nla
. J>hútu k o'pna'Vnému 'p,ľiOstr.edlku _p,ro 'QtstaJtní'P'D'škOlz,e:n.é, V'z,da1-H se .n áhr'adní
sD'ulkir:omý 'Žiarlolboe o:p'ľiaVllliého 'Plr'Qts,t[,edk:u v ulSltltlJnovení ' tlam uveldeného.
O tom !IJojednáme j.ešte dái1e, tu máme ,n a zfelteli j,eln ,t,o tre'stní fí,zení, v :ne.mž
joe dominus ILilN>s 'sltá,tní .Zlá's'tuip'ce.
J,e1.iik ož tj!sme Itu do,l(lá:zaJi, že, iPrOIkILld ,státní zá'Stlupc'e vyklO:n:ává [u'llIk'Oi
.žalobce, nemá žádn'ý z poškolzelných ž,ádného 'OIP:r'av:n:é'ho p'l"ostf.edilm vy jíl11aJjí:c Is'nad .jren pfíp'ad § 269., 'je,slÍ nelmolž.né ,a by/lo by li :protis'lTIylsll'll é, by
záJk'o:n ISrŤa!no'v'iJl V t 'o m smem nej.ak,é Illh uty .a Ijtme,norvi'te by i, 'pno ten pfíp'ad
by'l cMel dMi IP,r,ed'Pis" ž,e máhr,admí IS.Qlll,! uomý ža:l olboe a poškoz,ení, Merf í
se tk nemu 'pfúIPiQIjli li, d'sou vázáni .na lthutu tk oP,l",arv,nému p:w 's tfedklll, proM
dfíveljšÍm soud,nÍm ln:á~elzúm, ,M e'r ou meli dfÍlve stMtní zá,s'tup,ce" jla'k o žallOlboe
fu,nglO'vavší. N,elh ot, p'oíkIud jde 'ú uIs:nlesení, kt,elľá d01ýikadí s,e ·siloe tlr'estného
fÍlz·ení samého - Illilkotl:i t'etdy j.eln ,s·ou.kromqprá'VnÍoh ,nálľiQ,ku be,ze vlz'Í:ahu
na t'ľ{;;'s,vní fíze:n í - la st'á/Ílni ,zás,tlllpoe If,lling'll,}e dál,e j,ako ž,a}o!bce, .p ak, jlak
j'i'ž ILlv.eden,o, plQ,š.k 'oz'e ný :nemá pľáVla Ik oiptrtavn·éll11'll prois1f'e dku :a nemuže
tu t,edy bý,tii a,n i reó IO Ilhúté Ikplľ'O r stfedkl1 tomu. Vzdá-ai se st'áttní zásturpoe
opra'v:né'ho :Pľ'Olstf.edflm IPIWU tl~kovémlLlrto s,oudnímu J'O,zthodnurtí zustá vaj.e
v,ša:k dMe ,domilnluls [,i Hs, :n:emuže pOtškolz.erný Ivubec olp!r,alV'néiho pwstlfedlku
pod.at li ,a .ne:llz,e II neho ml uvlit i 'o Ilhute k o'pra'V.nému pwsH.edku dh~ § 46.
2. vM,a. V z,dtal -H se vša.k stMlllí - zás!tulPce tQjpravného P1ľo,slt[,edku PWIÍ'i
t lal(Jovémll IWZlhodtnllltí ,s,oucLnímu, Ik te!r é Ílre's tní fizení u!k'ornčuj'e (zla,st,av,ení,
pf'e'm šení neho lP'ost,oupetní) ,a Hm IlJf'es,tá'Vá Ibýlti d'Úmi:nu's hltis, dluino
o t 'omt'O v'zdáni Is'e poškozeného upo'VedIQll11~ti, plO!I1elV,adž ItaJkOiV é vlzd á'ní s,e
Dlp,na v:ného ,pw's,tf,edku w'Villá ,Sie vý,sil'edk1ell11 .wpuštení Did žaloby,. Snad laJni
pan Dr. Čer:n ý 'nebude tomILl nálzoru .o.dp'OIrlQlvati, že vzdá,ní sre opr.a V'nélho
prolsHerdklll :plflO'Íti trRk'olv,ému 9'O:wdnímu ,rlozhotdtootí, kte,r ,é tr,eslt,ní fílzení uk·ončUI}e nu,t.no poškozeméiho u'p.olVedomi:t~, .b y vedel , že !sMJvní zástu.pce IPf,elstá'vá
býtď dOil11i,n,u's J'~tis, ,a že pošklOlze:ný múž,e ISIe' mYlní idom'inu:s llit'i,s stáN
UiaJstlllp'wIe' na l11í.srt:o Istátlního 'zástupoe {§ 43.) .a že nyní <Í,a<Í,o ,pr<Ílvla je.ho v ,zni:ka1í.
P,aln nr. Čenný ·sám lÍ'VIrdí, ž,e 'a'ž do dOiby, kdy stMní zástupce muž,e od
obž.au:o.b y u,stoulP.w ;p'llatí 'll,sltlanov,e:n í § 42. >o vyro/zuil11etní poš'koz,en:ého, GO'Ž
z,addls'ié není vyl,o'~ôe'no, jde-ai o vzldání ,s,e opr,a'V,néhro lJIľ.olstfedku prwlti
taJkové'l11'u rozhodmrutí, klte:ré ItlrlestiI1Í fí,z,ení llik'on,ču}e {,zlasltavuje, pferušlllj,e
:ll eho :p.o:stu P:llIj e.) .
PtlJn [Jr. Če'rný 'Upadá do eby/b y, že plOškoz,elnému pfi,z!n ává Pľ'álvo
opJ,avnéiho ,P'fo's'tfedku ved a,,e 'p ir ,á v,a s ,t ,á t n íh 'o z ,á ,s It u .p c e ve všeoh
te.ch prí'p,ade'c,h, v 'nilc/h ž Itlr,estn,Í 1,ád nar'Í1zw}e doručení T'oZihcrdnutí vedie
iS,ttátlllího zá'sltll'poe i ,poš.kolze/nému.
Pľ'ávo poškolzenétho k o'Plrta'Vnému pľ'O,sttf.edku v,e,dl e pr,á'V,a ,státního
zálsltlllllJoe dov,o'wje tu plr oste z t 'é p'outhé ,skllllÍleČlno·s~~i, ž,e s·e mu donučuje
rozhod:nutí :Slo'ud u. iPfi tiQm PtQIuští ú,p lne s.e z'fet,e,I,e, us'ta,nov,ení § SD., 51. trip.,
d Ie l1Iklbž P,Olškolz,e,nému 'P,ľiáVra o:IJlflaV'ný,ch 'PTostf.edku vedIe 'P'rá,ya stlM nílh o
JZlá's'tupce Ine:pfí's,l uší, nýllJľlž ,a,ž t'e hdy, IkJdy iplf,e,slta'll'estátlní zástllw.ce fun'giQ·v,atl
a pf,ehHží upIline 'Ustanovení § 4,2. !i,elž cUe j,elho V'l'a,sltln'í ho t'VTiz,etní ,alž do
vY'ne!s,e:ní Ir,o,z'Sudku PlQidržlll~·e :p[la'in,osit, pdkud tnlení sperCielními pf,edpi:sy
modilÍ i ~ová.no. Paln Dr. Č,e1nnÝ .c!iltulj'e ,jalkto s'pec'ie,lln í pre'd:p'is, j.enž m cdifLku'je
pfedpi s § 42., 'U.s,ta.lllOlve!I1í § 323., ,dl,e neho'ž ,s,e ohels1'a1llí, ,a~l.e Iru hJ,avuimu
pfeHčení 's'e nedo,st,arv,ší poš;koZlení vk'e o upuŠitení ,oid obž,a'lloi})y s,e stra:ny
sltátního zástu,p,oe .neuvedo!l11'udí,nýbrž tre'stní fberní s'e i,htn'e,d zas~,avuj ~
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Ale dli,n,ak,ého spede,l.nlho pr·e,dpi,su modi,Í'ijkwjídho· u'slt'a:n'O'vení § 42. neiní a pan
Dr. č,er.ný iho ta,k,é :neuv·edl. JmeU1lovHe ,n'elj-s'OIU takmrými predpisy ona us1;a'nOlvení, ,k t,elr á -naľilzulÍÍ rvynozwmemí .PošklOlzelného o ,s'o'udním wZlho.dnwtí, ktelr é
t,r,e.stní rízelní z.as't'a'vrnj-e·, preruš-wje ,nebo p. o~s ' tu:pU'j,e 'n ebo ná vr:h, Ikitlef.oého je
tr,e,ba, by o tlre'slt'TIÍlm fiz,e.n'Í mOIMo bý.tli po;k'račoQlvá:no, zamítá. Ne:islou tedy
tak'ovými' p,r e,dpi's y U's'Í,a.nov·ení § 1005. n. .odst., ba lani § 261. aITl'i .§ 268.
p.a.n Dr. Če-r:ný vidí dUIVod rp.rláv,a odvodá,ní v 'LlIv.edeiných tu pfí;p'adelOh
ie,n v IÍlom, ,ž'e d,els,t TIla.fízle.nlO 'po'šlkiQIze'll,ému usnels ení dor'uói'ti a prtzná'y,á
pošk,oze:nému prlá'vlo ku stížlno.s'H p;w ,tli r,olz hodnutí dte ~ 105. trp. :behero
8 dlnurv odie d,ne d'Qiruče!ní ITozh'Oldnulti vYŠoetruiídho ~Ioudce o zannítln utí
nárv'r,hu !Tl:a vy šetr,ová'ní .nelfoOZle.ZIllárv,alje pN 1IQm, jde-lli o Illáwh 'stáctního
zás'Í'u'p,e e ,nebo ntáhT'adniho ,s'olU,klr'omíilho ža[·olbc·e. V § 1015',. ,neiní V'š,alk phz.námo
výl91ov:ne pr·á:y,o !sltížn:Qist'i :p,o'šklOz,e:némlU, Ja!k je t,omu v § 2169..a v § 2080. '
tem Me-fí s'e 'pri'pojili a dhlžno to.tIQ pnáv'o pOSIQrudHi ,<ile ' o :st~lItnkh ,predpisu,
'k'teTé p;rá'voO to upnavu'jí a t lO dl,e :pr,e.dp.ilslU § 43. (p,o:lmds'e týóe 'z,amí1m:utí
ná'w hu slbá,lmílho zás(bu,pce) a § 4,6. 3. vet,a (p'Qikud :s'e týóe zamítnutí nálw lhu
náJhr,a.dního ,soruG\J:i·olm~:ho žal,olb ee). DIe § 43. :p,[í.sil'uŠí vš<a;k 'P0'š,kozenému
právo ,op,r,avného pro-stfedJklU j,e:n t,ehody, když s,t.átní z,álsltlUiP ce se' 's vé IÍwnkJC'e
výsloOvne vzda'l .a:nebo ·nelehau u'j::ll'YlllioluN lhutu ik p·odá.ní opr,avliléJho PfoOstfedklu , nane1mž ·zá:vilsí .ctla~. ší pOlklr,aČ'o'VáJní t'ľ'e~slbního fí.z'e'ní, nebo vzdalI-tli
se výs1:o'v:ne tohoto Oopra1vlného ;priQ·s!Ílf·e dku. V ,nom 'príp,ade je-s't tu však
zás,ada .§ 42., dIe nÍ'ž nutlno o :tomto 'PJotkir,a.Č'ová'nístátního z.ástu,p-oe p·o šk'oz,enétho vYtfiO,zumeti ,a beží t'omuto pak l:húta k 'poQ.d'á,ní o:plr,av,néiho PWlsltf,ediku
od .Itoholt,o Vy1fo-zume.nL Jde-H o zatmít'TIutí ná'y,r1h'll sOIukrorného žal:otbce náhrtadního , 'PŤíIS'jou'ší :p'olš k,oztelnémuPlľlávlOl upratvlného ,P'r:o sHediku jlen j,cuko
,s'oukromé stlr:aJne dIe § 46. 3. 'vetla" '0všoem,užije-l'i d,ovIQII·e:ného .0 pr,aVlného
pro,s Hedku, PO'Mádtá Is'e .p ak zla sou'kiwmou s't:ran'u. (1Sr. § 512. .úJ. () ds't.)
V Itom .ptfí,pade prís'l'llší mu v,šak :pir:ávlo ·o:py,avlnéJho PľotstlredklU ve lhute
shlnoverné rv § 78. tlf.p., zustla:l-li It ýž iS,olUlkrctmÝ ž'allolbc,e, nals,toupdl-li s,cu'k,rlCfmý
žaJolbc-e jiný. v'e lihu.te § 46. 2. 'v eta. O tom joešte ,dák.
ZaJmít,n~-1i lP,a k stížmost siát,n1ho- Izá,sitruplC,e :llia usne-s'emí vyšeHujícíiho
s,oudee 'obžall,ohný :s ·elnlá.Ť, lnemá, p'okud st.át.ní Zláshcpoe ne p'Whl á slil , že s,e
vzdáv:á Is vé fu nlkce , 'llie:b o pokud !n elne'ch all u,plynouoí:i 'IthUtu k o·pmvnému
'p.fostredk'll nebo s'e ho in evzda'l, pošklOozelný vÓlbe·e žádného práv'a ku SJtížnosIN , ;p ráv'o ,j,eho 'Vzln iká ieln ,Hm, že s'ttátní zá,stlUpee jako ž,a'}.obce od,p ad'á
a beží mu lhútla Iku 'stíž:no;sti k s'oudní tlaihwl1i o-de dne vylwzume.ní, že lS,táit,ní
e'á stu,pce více ja,k,o ž,a'I,obc.e n,elfu,nguje (§ 3178. IV.odst.). Zam~t.ne-h ohŽla,looohný
s'ť!nát stíž:nost náhradního so'Ukmtméiho ž'alo;boe, má p'o'šk,oz,ený srtiž.lllo.s'Í Iku
s·oudní ItlabuE dIe § 43. 3. veta, ,a tiO Iv e J'hu:te § 31708.
,Dá -ll·i oib ža/llo;b1ný s,enát mfsto nármHkám 'olbžal,Qov,ainého .p·oda,ným pr·Dlti
oO hŽlal]'ó'vacimu spisu ·s tlátní:ho z'á:S,tiu'pc-e Um, že .u6ní usne/s'ení dIe § 262. až
267,alnebo ,učiní-ii i.akloy,é tU,s,ne's'e/uí slbo'ľ'D'vý n·etbo pmotní :s,ou,d dile § 268.
ohl·e.dne ,o lbžalovadho s'}:lilsu státního zástupce, prilZlnává tu § 269. vyjimcčne
:p:ráv'o stLžnoslÍ'i poškio,z,e'nému ved I ,e s·tlátního zástlup.ee a beží mu ku
s,tížnos,ti té lh Ma dJl,e § 37'8.
U.D'usMI-H silátlní z'á stupce v .t'OtmtIO st.adilU od obž,aloOby, nebo :nepodá-li
v 'pr,edelp.sa,né 'l·hUte 'stíž'noslt ku sO'lldní Italblw~i lD'eho poda'né ,sHtnosti s.e vzda'l
muž·e lb Ni ,PoQš'ktclzelný ,sice o toOm VYfoOlz:U'l11en, !a'le fr:hut,a ne,b eží mu a.ž od
tohot,o vyr'QiZ'llme,ní, .nýhrž ,ji.ž ode dne d,Qi1íUČe'llÍ ,r.o ziho.dn u tí obž.a:I'Q1b!ného
senátu :n·e bo sbow'Vého lDelbo p01w11ního SOIUd'U dile pr·edpi'S'u § 378. tlrp. T,ak
p.a,n tDr. Černý, 'ienž mluví 'o p,rolomelní Izás:ady § 46. 2. veta.
,
J e-dná -M Ise oo t;a.1mvoé ,r,o,zho d,n'u,tí ,uoč.i'n e:n é o ,námitkác:h pr.oti oo b žal,ob e
Inahr.a-d:ního sou:k,r·omého ž,a,lolhee neb o ttét.o ž.a,lto'be, maJjÍ Ipráv.o s.tíŽlnols1í
protly!Orr:?~oO ;w ,z hodnutí ,nel}e,ll' ISlolUkwmý ž,alohce, 11Ý1b:rž i H ,p'oško'z,ení, kit,efí
se ,pr'lPOjlh S~ .~80-! a z,a!jisl~e ti klaž-dý jimý ,pošk,olzený, p'okud 'O'všell11 jeho
.pr~~v.o. 'll.~p~lPo]'ellll U'p:ly:nwÍltm :llhUit dl:e § 4,2. It'r,'p. s,t'alTI,o!ve~ných ne!z,aniklloo.
Pnp'?'j,e,111m,y'Joels1 . t:u ,PlOdání 's,t ížn,o·sÍlÍ {§ 5,2. U. ,odst.). USIt.a!IloOvení § 2180.
oo pra-vu sÍlz:noIStÍ'I je,st v .souhJI,a.su s usta,no'v e,ním § 416. 3. veta. LhUta ku Mt,o
stíž,nos·tJ beží Iklaž-dému zv%št ·o,de dne doručemí ,rovhodIDu tí d.le § 378.,
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vlllb ôc ž,ádného práv'a ku stížz,álstlJ.l.plCe jaku ž,a'lo·b ce o dJ),adá
ode dne vy'w,zume.ní, že lS'ÍáJt,n í
V. od.s,t.). ~a'l11~bne-H o!hŽla,I'obný
loe, ma po,skozle.n ý srtfžnolst ,ku

e§

37.s.

'olb~,a,I~Qov,a\nélho .pod,a,ný,m pwrt:i -

Ie uClm uS'ne!s'ení dIe § 262. až
'ne~~o p,ol~ot,ní ;slQud dll e § 268.
" pmlm~va tu § 269. vyjimečne
~'Iho z,a.stup,ce a beží mu ku
u od o~bž,a loby , nebo ,nep'o,dá-li
n'eho podané ,stižnosti s,e vzda'l
n, !a'l e uhut,a nebeží mu a,ž od
1Uče'ní ,r~oZlh~,dnu tí obž,a:lobn:ého
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nelzmenHa-H s'e .a's.aha náhr,adlního ,souh-'o mého ž'alohce, zmenäa-li s'e, tedy
pI'a,tí l!h Ma :p,ľ'O dfívejšího náhr,acLní\ho 1S.a'llklr,omého ža:l,ohce, j,e-li j;eŠlte .ctelší
než oSlt'atnÍIC/h poško'z,e:n-ýoh. tMu~'eť každý poškoz,ený p.ro ,p fip,ad, ž,e .ctoslav:a,dní ,náhr,a.ct!TIí Stou,kwmý ž,a:lolbc,e Vlz.dává se .své :funk'ce' ž,a'l ob c'e, [lalsltOu.p,itli
na jeho l111íst'o ,a nas,tluipulje v j,eho :p,ráVla tedy i v p,r á,v,o oPJ,alvného ,pr,ostf,edku ve u'hUte, jalk'á dfírve,j,šíill1U ,žaivolbc·i 'prís1uŠ'ela. Je-.li vš,ak tato ihut.a
Hž klnaltsí ,než 'Ihút,a po>škiQlieného, j 'e!mž :ilIa mí,s·t,o ,StolUkromého žalobce n,astupuje a je.muž j:ina'k p.fíJsiuŠí v ,zJáIkII,ade u st.a!nove ní § 43. a 280.samos.t.a,t,n á
stížnost s·e 1lhUt,ou dIe § 31/8., nCiní ,Poško'z.e'ný, ,j,enž podán~m stížnosU 's,tává
se lTI'Yní ,n.áhlr:adnÍlm s,o,u kmmým ',Ž'a,l,ohoem, ma tu t'O k.ratší 1hútlu ,sv,é:ho
p r,e dc.h úd e e vá záln.
NebY'l,o ,I1JLkdy žádnélho SIP,a[U ,a ne,b ude snad ani žádnýc,h po'C'hYlb no St1í
o tom, že :pošlmz,e:n ému IV e ,d le ,st'Mní:ho ZiáS'lilt'p'Ce ,k'r ome práv v § SO. a 51.
,trp. -sta1illo'velný,c'h nepfísGlUší žádná din,á ,p,r álv,a, ,jmelillolV'ite ne právo ,0pJ,avl1ý,ch
P'f.Os,tf,e'dku (vYiÍma'je 'll'sneselní, iklÍelr·á u;p,r,avudí JÍ'e:n s,oukromoprávfl'é náiroky,
nedotý,kajíce Is·e pOlkTla'óoiV'ámí tII'e'stmiho fíz.enO, a že z ,t éto 'Zá,s·ady i'eslt - o,a'k
s'e zdá - jed;lnlá výljimk:a uvedelná 'v § 269. z dúv,odu ,procels,slU.a}ne te'ohnd~
ckých, .kde se pf,i wáv,á P1o,š:k ,ozeinléJmu ,p,rárvo ,k ,o:p,ra'v ,nému 'pf.OsMecLku
ved il ,e ,S1t:átlnílho IZlá's tu'poe, ž,e vša:k ,Nn,ak ne:ní vúhec žádného zás'adní:ho
ust.a:novení, z krte'r-ého Iby se dail'O na t'O s'Oudit,i , ž'e poš'koz,eln ému pat:fí ,p 'rávo
k o:pr,a'Vluému p,wstf,edku IV edil' ,e lS,tlá tního záStt'llpce, nÝ1brž ž,e .naoiPla'k js'o u
tu Itakorv,á .u'slta:n o:velní, :k t'e,r á Ip'r ávo tiO P'Ošk,olz enÉ.lmu prímo 'o dpír,aH (IS r. § 43.
a contr. § 378. I'V . odslt. oa § 38,3. 111. 2. b tr:p.).
Dále :není sporu ,aJil,i ,plQiohylblillolsti {io pan Dr. Č'er:ný ,t o uz,ná'vá a!lesp'o-ň
do st,adia vymes":;ní 'ľOzsudkJu), že v 'zdá-alis,e sItátmÍ .z:á,stu'pce ,S'vé fun.k'oe jla:ko
ža';'obce,n'ut'no o tmn vYI[,OIz'Llmet'i Ip'O'š'kozeného la že It'atlO plOvi,n:nost .at s'o'u du
ať s:~áJbnílho zást'u pc!e pl,a'tí dIe § 42. tr,p. i proolPr.avlné ,p wstf.e-d'ky, Ivz.ctá-'li se
Neh stlál:lní Iz'á-stu,pc-e, neho :nechá-J,i '1IhMu k nim U'plYlnolllÍ'i.
A k'o~ne,čne ne,ni s'p or'u 'ani ,p,o,chyhnos,ti .o ,t'Om, že vlslt'ou~pí-ld p.oš'k 'o'z ený
:n a ImÍ's't.o 's'tJátníiho z,ástupc'e, :pf,e.bírá práiv,a: Ije,ho v 1.01111 SlÍla'VIU a 'v tom s,t:adiu,
v j.a1kém bylo tll"elstmí fíz'ení 'Í'ehdy, k.dyž stát:n'Í z.ástupce pre,slt.al býtJi d:omi,nus
Ht'is ,a Že :muž'e p,ošlkozelný uj:II'altňlov,a ti ,p ráv,a 't.a tep,rv.e t,e!hdy, !když ,zvedM ,
že mu vz.I1Iiikla, ,a to ve lllhMách v t'Olm sme;ru pf·edep's aných. Náihmdní
s'ouhomý žal;lo!hce ,nals'Íu:puj:e na mÍst,o stá,L;nÍ'ho z,ás,tlu pc,e do trestního hz'ení
v .t:é ,sd1u.ad, v 'j,aké m tOlt,O j,e 'Plo POIsdedním úkonu soudu,· kteJÝ byl 'vyk o:nán
o p'o,sledmím náv,nhu Istátnílho zástupoe. Je-H to tedy úklo'n, p.roH klt,e.rému
s.i moM s,t'á t,ní ,z'á's1Iu:pce 's1ežolv ,alti, Iv,siup'llIj,e náhr,a,dní so'uklr,o:mý ž-a,I o.bce do
t,r e!s,jmího fílie-ní v s·i'tlu ad, v ,jla;k ,é toto j'esli' ihned po ,t omto úk,onu,
t. j. ľoziho-dnu tí.
Má-ali bÝ',t i ny:ní poŠ!}{lolz'e'ný vylrozumen, ž'e ,s,tát!TIí zást.u:pce vzda:! s,e
[un'k'ce žalolbce, jelSt samOlzr,e:Í'!no , že nel111uže plfoO neho p'latiti ustla,n ovení
§ 46. 12. vet.a, dJJe ,ne'hotŽ by mM ,práJv,o .p.odatd' lO,p,r .alV'n ý pros'tf,ede.k jelJ1 v té
~,hMe , 'k telrolll mel stát:ní zás,tu:poe. VŽldyf -l'hUta It.a .z,a,jislt'é dávno uplyne, než
pošk'Oze,ll'ý .zví, že p;r'á'VIa 'jeho /V,Zlil'iMa a muže ,ie Ill pllatňovati. A bylo by za'
Í'i'sté a:b surdním ,ehi'íltj Zlákonodálrc.i iJmp'llt'Ovati vuU pr,edpi'slova't,i neoo, co
Ineulz,e .s,p1'nilt'i , co ne/llz'e dodržetL Pf.ed,p is t,a;kový ,bylI ib y ,z,a'h sté ne'smy.s'lný.
ByJ,o 'b y :n:e:smYlsllinÝIl11 'Váz,a'Í'i ,p ošk,o'ze:ného na Illh utu k oip ravnému ·p ro,sHedk'Ll ,
k,t.elwu me'} dfíves,táltní zást'll~poe, ví-Li s·e ,již :p.r,edem, ž'e pošk'o.zený 'lIhUtu
tu ,nemuž,e d·održe:ti, po'n evad'ž llh útla ta j,i ž do ,t é d·oby, kdy ,pošk'oz.e,ný Iest
o,pr,ávln en ,ja:k'o ž:allohc-e IVY Slt,OIU'P i1i, dárvlil'o u:p'IYln ul.a. O tOlm mohlo by býti
r.e,oi i,em tam, Ikdy :poš:k oze:ný j.est pN vyne's'ení wzhodnUltí S101wdu pfítomen
a st.átní z,ástu:pce ihned pN t,om pmhlaŠ'uIÍ'e, že :SIe ru!l1koe žrullQhce vzdávlá.
T,ou d,obou pak ,ovŠ'ell11 v'zln ilk 'a/jí IPJ'O ,POlš,koz.elnéiho 'p1rá'v,a ža:l olhoQlvla
ihnled a beží mu i la:klé dlh ned lod té dolby ahútla k p'Qidání o:pnav:ného prost,fe,dk'll.
LhUta 1:a nein í vš,ak di'ž :llhlllt,a drívejlší'b o ŽlalI:clbce, ný:brž .I:h UtlOll po'š kozeného Isamého.
Z It'oho, ll11Y's'1ím, JÍezj.e",!no, že ,po mer me'ú státním zástupcem a PIQšk'olz,enými Ine:PO'slk ytuljle ž-á.ctného :polC1kladu p,m t,o, ,b y mohl bÝlti uprla'v 'ová.n
oo do p'r,áva k opnavnému pľ'O'st,r,e·dJkJu us'taTIloveiním § 46. trp vúbec.
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Jin,ák rtomu dest ovŠ'erm 'ÚiMedne rpomem náhradní!ho sO'llkr.omého
za:l'obc.e a p'Ú'školz'eln Ýlilli 'olstátními.
Vzdra:l-H se rstátrní zá:s,tru!pce Isv,é flu,nlk-ce ja,ko žal,ohoe, 'Palk vlZlnikJlo :Pľ-áv,Q
:VSrtoupi'tli ;na '}~ho :mírSIto v 'š,ellTI 'po'š,ko:ze,ným, ktlefí ,bu j,sou. Z te'c.hto pOško,ze,ných 'vylmmárv-á flulrtklCi Žla~:o:hc.e 'ten z POŠ1QOrZ,enýoh, ,kJtelľý s,e 'll s,oudu p!rvmí
,pfli,hJ,ásiJl, a 'h:lástl'o-H 'Sie j:ilclh nerk,01iJk na1j-edrn,ou, (bein, :k1Jery 'v ~podání tl}elbo
v 'Plfioltokol'e j'e jme:nQlv,án .na p,ľ'vlnÍllTI miste, p,okud rS'e PQlŠlkoz,ení mezri ,sebou
na iiném ,z poško,zJerných InerdOrhodlii. 1(IS:r. § 44.) VYlSltupru,j.e-:li jledreln z poškozemý,ah ,jlakro rnáhr,ardrní ,soruikr.QImý ,ž,all,obce, j,s,ou ,ni.c'méme vši:chini j}ošikoze,ní
dohromady dontiJnu,s HUs, jlirm ,prf~s~uší vrŠlecka IP'ľ,áv'a jalko ,náihra.cLní'111u sourkwrmérmu ržaJohc:i a Ij,s'ou j,eln olbmelz,elnU 've vÝ'~OIl1iU 'jlich rU m, že pr.á!vra ,ta
vY1koná vá i ,Zla ne náhr,3JdJní souklfoOmý ža:Iolbce,. j 'elst ,tu Iko:rr'kiufielnce ,pr-álv,
]'ež z dury'odu 'pTo,oes.su3Jlinícih 'v yrk ro,ná v-á fo.rmál:n-e Ii.edimý žal.alb ce. tlmotlne
pfÍJsll uší vŠ'eaka 'p r:ávra všem !pošk,oZlelným ,s'tleljne, al,e f.olľmá:lne, p,roc.erssua.llne
ryYlkon-á'vá jre Jj,ede:n, j,eru ž ryYISitrupurj'e rialkro 'n áhr,adní sOlu kiromý žô.ilohoe t§ 45.).
AHe P!l--ávo rk -Dipra'\nnému ,p,r ,Qls'tfJed;ku pf~znává zákon ,kažrdému lZ p-oŠlko:ze,nýc'h
lue'j,erl1iorm hmotln e, ný1bJ'ž j !pJroce's,su,a:lrne každému samos'Ít3Jtrne. Ustam.ovujd
§ 46. 3. veta výsJ oVIlle : »)\P,rávo ,uŽi.tí ,ooprrav,ného pwstfJe cľkli pfí's,!rurší kJa:ždérmu
prrilpo}emému rS3Jmostartlne hez oh}edru na 'DO, by:l,-H v dfírye-jším fízrení za's'trUpO'vá'n spoI.e:čným znl'o'onernc,em óh .ru~c.« A ,oo ,f 'eóell1io ,tu o Iprá'vru p-ošklQlz'elIiérho, j'enž ,se Ik fíze:ní p.fú,potiJ, pLatí >o Ikraž,dérmpolš,kioj:ú~'l1Jém, :pokud lSe tý'ká
opra.vného prw ,sJt,f,edlku, IP>Orne'v,adž 'h ž 'Pordáním ,oplr,a v.nérho :p:! ostf,e,aku Is'e
k fíz,e:ní pfipojwje (§ ,52.). Ka'ždý poškozený ví ,o tom, u,pustdlo- tl'i s'Íátlní zas,tup!i,t'eJs'Ílv,o 'ord obža,l,olby po,ne'VIardž
t,om musí býti vyr,ozru.me,n {§ 42.
L, 11., ordst.) a It'en 'p'oŠlkozrerný, ,M erý uôi,n:i:l oZll1ámení nerbo s:Q,urkromý ná vrh
,~:melbo ~ pf,Í'hl:álslil svuj nár:oik, j'e,st IO 't0111 'vYlrrOZJwmen s Hm VÝI<;lrO'vnÝIlTI vyzván~m , ,a!by p.r,ervz:al zrastolUpreln í o:hž,a,l oby, }e,žt,o jtnak sorud fÍ'z,e,n í za's't a ví
(§ 42. IIV. odst.).
rBudiž na tom't'O mís,te Jn a to Jp'oukáizáJno, ž'e z.álko,l1 'llafizui>e v § W5.
vyšeltfuljíCÍlmu ,s,oudd Q.zrnámiti:Í' svoje us.l1te!s,eln í ža:lohcli a s o u k ,r m é
s ,t r ,a n e, :Ilikoh každémru piorš:krOzenému la :r ovilleži Urstan,orye,nÍ § 261. posl.
ods't. ,a § 218'0. rnrahzulj,e o.známeln í je,n 's IQ IU Ik Ir >o rm é rS t ,ľ a ,n e, p,o:krud s'e týče
tem :p,olškIQZJe:ným, :kite'fí s'e p,f ipoj,illi, :kde,žto :n:a'PtforH tormu § 269. dá:vá právo
6 tíŽ'nosti :k .a ž d ·é rm u lP .Q Š k z 'e, n ,é .ll ,U, la t§ .2,8>6. .n.arŕi:z wj,e pfe,ds,e dolv.i
hl'avmího pfeH6e,ní, Ib y Glh esllla!! ka ž d é h -o p 'o š :k ,o .~ e:n ,é h Oo, a ž'e' dá'le
§ 1<13. dá vá plrá vo stíŽr110's'ti plr,oU op,atf,ení melb opomenutí V'yŠ'etfJuií.cího
s:ou d,oe rn ,e Ik a ž rd é rm u p <o š rk ,o z e 'll é rm IU, ,Ho Ý b l' Ž j e II s t rr ,a nes o 'llk 'T <o m é. rDuvod je ZJfe)jimý. porl md vys,uupuj.e 's t áJt ní Izá,stru'pce, :nemá :poŠlko,ze:l1Ý, j.e~l1ž In'eutČilIlJiJ ,anli oz námren í ani ,s'e rn e,pfipo'ji,l :k IÍľ'e,st:nÍJmu fízôní,
vUIb,e'c žádnéih o pr:á va v Í'r,els,t'nÍm fíze'ní '(Js,ou,k wm·á Istr,a'l1:a má pr:á va o,z:načena
v § 51. tir p., .niJk olli vŠIak, jak jliž u'v'edelno, prr-áva 1QIp!f.a'v,l1ého p,ros'tf,edku), 'práJva
poš'k ozelného VlZinn~3Jií Í'eprv,e 't ím, že 'státrní z,á'sDu,p,c,e Sie své Ih mkce v ,z,da>!.
V tom p,fíp,ade v,zlillk,alií V1šark st,erjln á !prá'va, ~,alk 'PIO ,tlOrhO 'Po·škoz,e,ného,
ô.eruž 'v yrstup:ll'je ja1ko n:á11:radní žall:obc,e, talk :pro toho, jer!1JŽ uči:niil: Qlznáme'ní,
neho ,s,ouk'romý rnáry'rh 3Jnelbo s,e ,php-ojil, tak i pro toho, '}e:nž da:sud žádného
ilakového úkrolllJU rl1,e:učlinil. Al,e 'v tom :pf~p'ade Imu,sí rb ýti každý p,ošk-oz1eln ý,
,ne<jenollTI tí, ktlefí jlsou jllTIle'nov,aní v § 42. ,I V. ,ords't., .Q 'Viz,dární se fu,mkcc
ž3Jlobce s'e ,s't,rarn y stlátll1iho !zás,t'll,pce vYľ'Ú'ZJume.ni (§ 4r2. 1., II. odlslt.), ovšem
poš!mze:nÍ v § 42. II,V . ods:t . jlm eln o,v,aní Ii'ešte s vy.zvárn~m tam u v.ed.eným.
Poškro.zrell1ý, !kJt'mý neuč~n'i:l žádJného úl{lQrnru u'V,ede:nélho .v r§ 42. IV. adst.,
jest P'W s'OIud ,orS.oIhou bez'VÝzln.a'll'liUOill, pOlkrud Is'e s:tá'Í!ní izá,st.upce ,ŕurukoe žaU,oboe .l1ievzdá'Vlá. A 'P:W :t,ell1 pfípad musí Ib ý.tikaž,dý p-oškQlze1ný otom
vyrozumen, nelzani:killa-Ji rdos'lld Ij.elho 'Pľrávla olbžaJobu pf,evzíti. Z tohort o
.zv1,áJŠ't,ního lUP:Q'vedrome.ní óní zákon výj~mkil1, 'Ilia'fiz'll,je oheslán.í k,azdého
lp,oškJoz,e,ného (;ne}enlQllTI srtr.al1U ,so'u kwmou) Ikru IP:oj,edná'Vání pf,ed s'oud·erm
ry 'Íech prípaded1, ik,de pfHlollllnost po,škJoz,enélho j.e,st huď pfÍJmo ulutm'a tl}e'b
,a,le'S'p,oň pfípus,tlna. TY't,o výlj.irmky Člilní rS'e zduv,odu ,pro.celssua:l:ne tec:hnk.ký,ch,
,a'b y oMJzkia o 'e'v,en't.pr áV1ech ploškoz,eného mohLa bý,tli li hne,d Ir 1olZhOrd'l1ut a,
v~n;i:kaljí-lli č·Pli :nic.
(rP'OIkračová,ní.)
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