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6424.

Obžalpvaní A. a B. se dne 19. března 1939 zúčastnili taneční zábavy
v hostinci v N. O půlnoci vyšli s jinými účastníky zábavy před hostinec
a chovali se nepřístoj ně k německým pohraničním orgánům, kteří konali
službu nedaleko hostince. Četnický strážmistr M. je vyzval, aby se chovali slušně a odešli domů. Poněvadž jeden z účastníku, P., neuposlechl
a choval se k M-ovi urážlivě, uchopil ho M. za rameno a chtěl ho odvésti do kanceláře. celniho úřadu, aby ho zjistil. Obžalovaní však tomu
chtěli zabrániti, uchopili P-a za ruce a táhli ho takovou silou směrem od
celnice, že ho konečně vytrhli M-ovi z ruky a zmařili tak jeho odvedení
na celní úřad.
Nejvyšší soud jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnosti
CYbžalovaných A. a B. do rozsudku krajského soudu, jímž byli stěžovatelé
uznáni vinnými zločinem podle § 81 tr. z.

399 dis.
402 dis.
404 dis.

Nd II.

"

(Rozh. ze dne 3. ledna 1940, Zrn I 455/39.)

Ds II.

"

~

K § 81 tr. z.
Násilí nemusí být bezprostře~í, stačí, že je třebas jen nepřímo namiřeno proti vrchnostenské osobe.
Je takovým nepřímým násilím, vytrhl-Ii pachatel četnlkovi z rukou
osobu, kterou četník uchopil, aby ji předvedl a zjistil.

dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.

· 6436
· 6457

'-,"".,,;.,-.

~IvOAv~
čís.

Ds I.
397
398
403
400
401
409
405
406
407
408

..
t:~~··

.
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i

,-

důvodu:

Námitkou, že žádná ze zjištěných činností obžalovaných nemuže býti
považována za čínnost tvořící skutkovou podstatu veřejného nasilí podle § 81 tr. z., neuplatňuje zmateční stížnost duvod zmatečnosti podle
§ 281, Č. lOtr. ř., nýbrž provádí důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 9,
písm. aj tr. ř. Zmateční stížnost je na omylu, má-li za to, že je nutno, aby
vrchnostenská osoba byla přímo dotčena násilím na své tělesné integritě,
a že nestačí, dotýkala'-li se činnost obžalovaného přímo pouze P-a a ne
četníka. Ve smyslu § 81 tr. z. není zapotřebí, aby bylo násilí bezprostřední, naopak stačí, že bylo třebas jen nepřímo namířeno proti
vrchnostenské osobě. Stačí, byla-li četníkovi vytržena z rukou osoba, ji>ž
uchopil, aby ji předvedl, zjistil a podObně. Námitka zmateční stížnosti,
že nelze mluviti a vážném odporu a že služební činnost strážmistra M.
byla již skončena, ježto P-ova osoba byla již zjištěna, není provedením
duvodu zmatečnosti nesprávného právního posouzení, poněvadž tu
zmateční stížnost nevychází ze skutečností v rozsudku zjištěných, totiž,
že obžalovaní chtěli zabrániti P-ovu odvedení do kanceláře štábním
strážmistrem M., že proto uchopili P-a za ruce a vytrhli ho M-ovi z ,:l1ky.
Trestnl rozhodnuti XXII.
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čís.

6425.

čís. 2 zákona o potravinách (zákon č. 89/1897 ř. z.).
Pojmu »do obchodu dává« vyhovuje každá lidská činnost, která, byť
i bezúplatně, zprostředkuje přechod potraviny s jedné osoby na druhou.
Spoluvlnníka nutno s hlediska trestního zákona posuzovati jako pří
mého pachatele.

K § 18,

(Rozh. ze dne 3. ledna 1940, Zm I 585/39.)
, Na podnět zákaznice, která onemocněla po požiti sekaniny, koupené
v rezmctví obžalovaného A., byla v krámě a dílně tohoto obžalovaného
provedena prohlídka. Při ní byly v dílně nalezeny mezi dobrým masem,
phpra'Veným k výrobě obyčejných salámů, i kousky oslizlého, zapáchajícího masa a v krámě byla nalezena zapáchající sekanina. Rozbor, závadného masa a sekaniny prokázal, že maso je zachváceno počínající
hnilobou a že i sekanina obsahuje příměs zkaženého masa. Soud zjistil
že obžalovaný A. vědomě užíval zkažených odřezků masa při výrobě
obyčejných salámů, které prodával, že je dával i mlíti do sekaniny a že
závadnou sekaninu semlel obžalovany B., vyučený řezník, který vypomáhal obžalovanému A., svému to 'bratrovi, v obchodě a znal závadnost
masa, jehož k tomu použil.
Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného B. do rozsudku krajského soudu, jímž byli obžalovaní A.
a B. uznání vinnými přečinem podle § 18, Č. 2 zák. Č. 89/1897 ř. z.
Z

důvodú:

Zmateční stížnost namítá s hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281,
9, písm. a) tr. ř., že v souzeném případě nejde o přečin podle § 18,
2 zákona o potravinách Č. 89/189'7 ř. z., poněvadž se tento předpis
vztahUje zřejmě na takové osoby, které samy provozujíce obchod potraviny prodávají. Je sice správné, že zákon o potravinách ohrožuje v § 18,
Č. 2 trestem vědomý prodej potravin škodlivých zdraví lidskému, jich
chování a dávání do obchodu, kterémužto poslednějšímu pojmu vyhovuje
každá lidská činnost, jež - třebas i bezúplatně - zprostředkuje přechod
potraviny s jedné osoby na druhou. I kdyby se zmateční stížnosti přiznalo,
že tu u stěžovatele nejde o přímého pachatele podle § 18, Č. 2 zmíněného
zákona, zakládalo by jeho zjištěné jednání přece spoluvinu na přečinu
podle § 18, Č. 2 zák. Č. 89/1897 ř. z. Poněvadž pak nutno spoluvinníka
s hlediska trestního zákona posuzovati stejně jako přímého pachatele,
nemůže se stěžovatel cítiti napadeným rozsudkem nijak zkrácen.
Č.
Č.

čís.
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K § 477 tr. z.
Nestačí pouhá nejistota původu koupených věcí, nýbrž musí být zjištěna taková nejistota, že lze míti důvodně za to, že byly odcizeny, při
čemž nelze »odcizení« ztotožňovati s pojmem odcizeni podle § 171 tr. z.

. Z'istí-Ii se poctivý a bezvadný původ ;,ěcí, nelze j~jich kupc~ trestati
pOlIli § 477 tr. z., i když byly podle zevmch okolnosti podezrele.
(Rozh: ze dne 3. ledna' 1940, Zrn II 274/39.)
. rozsudkem krajského soudu byl odžalovaný uznán vin~
. Napaden{~lm odle § 477 tr. z., jehož se dopustil tím, .že v ~rosi.ncl
nym prestu P . pvrePvedl osmdesát až sto plechových konVI, odclzenych
be
1938
d't' V.k upu, " . na se
b hodníku
P. které musily podle sve. povahy vz b Ull
~.e~sli1oudO ~ . z' e byly' nabyty způsobem příčícím se trestnímu zakonu.
]lclm po ezrem,
,
·
, .. s o u d j'ako soud zrušovacl vyhovel zmate cm sl!znos!r
N
ysSI
"I napa d
' rozSU de k ja:
. ko z ma bVI evJ vného
do tohoto rozsudku, zrUSl
eny
~eč~ý°a ~řikázal věc okresnímu soudu, aby ji znova projednal a rozhodl.
v

'"

,,,

•

Duvody:

Zmatečni stížnosti uplatňující du'Vody zmatečnosti podle § 281, Č. 5
a 9, pism. a) H. ř. nelze upříti oprávnění.
Právem především vytýká rozsudku s hlediska zmatku P?d!e ~ 281 j
Č. 5 tr. ř. 'nedostatek. důvodu proto, že nalézací .soud :,~uvadl duvodu
pro zjištění, že aspoň' dvacet plechovek koupenych. st~zova:~lem byl~
v bezvadném stavu a že na nich bylo vyznačeno, ~e maJl cen~ as~
deseti K. Jde tu o výrok O závažných okolnostec~, nebo! z mch nal,ezacl
soud uzavírá, že obžalovanému mUSilo nezbytne napad,noul!, ~roc ~::~
městnavatelé prodávají tak velké množství konví prostredmct~lm ucnu
za směšně nízkou cenu, když dodávající firmy platí z:, neposkozenou
plechovku na 'Vzájemný účet deset K, a že tedy koupene p!echovky ~v~
sily u obžalovaného vzbuditi podezření, že?yly nabyty zpusobem pncldm se trestnímu zákonu. Bylo povll1nosl!, soudu ve smy~lu.. v§ v 270,
odsl. 2, Č. 5 tr. ř., aby uvedl průvody, z nichz čerpal, uved~n~ zJlstem a
jejich obsah, a to tím spíše, že zjišťuje, že ob,žalovany kouelll, konve .natěračské, nepocházející z krádeží u obchodmka P., o mchz behem h!avního přelíčení ani nevyšlo najevo, že byly ukr~deny nebo nabyty zpusobem příčicím se trestnímu zákonu a že na mch byla vyznač<;na J~Jlch
cena, jako na plechovkách pocházejícich z krádeže u P., a, ~dyz ~aleza~l
soud ani nezjišťuje, že bezvadný zbytek plec~ovek P?~haZl z teto kl adeže nebo z jiného trestného činu prol! bezpecnosl! C1Zlho m~Je,tku. Zejména svědek R., jeho~ vý~ovědi sev též nalézací soud dovola,"a na :ačátku rozsudkových duvodu, udal, :;~. ony, plec!,~vky nepoc.hazely v~e~
chny od P-a, že jim některé dah sofen a nektere ze posbrrah na rumlst!.
Dlužno při svědčiti též vývodům zmateční vstíž~osti up!atň~jícím dů
vod zmatečnosti podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. r. Nazor nalezaclho soudv~'
že k opodstatnění skutkové podstaty pře~tup~u pod!e ~ 477 tr. z; stacl,
že si kupující podezřelých věcí ,?ohl a ,me~ pn koupi predst~vll!: ze JSou
koupené věci nejistého: původu, Jest pravne pochybeny. N3'le~~~1 soud tu
zřejmě neúplně uvádí názor vyslovený v .r?zhod~ul! ..n~Jvys:lho s?udu
č. 3745 Sb. n. s., podle kterého musí sice byfr aspon z]lsteno, ze Je puvod
I'

Čís.
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věcí nejistý, avšak nejístota musí býti taková, že lze důvodně míti zato,
že věci byly odcízeny, při čemž výraz »odcizení« nelze ztotožňovati s pojmem odcizení podle § 171 tr. z. Pouhá nejistota původu koupených věCí
tedy nestačí, ba nejde o skutkovou podstatu přeshlpku podle § 477 .tr. z.,
nabyl-li pachatel koupí věci podle zevních okolností podezřelých, když
se v tom kterém případě zjistí, že byl jejich původ poctivý a bezvadný
(rozh. Č. 3745 Sb. n. s.). Vycházeje ze svého nesprávného právního stano'Viska, nezjišťoval nalézací soud ani, zda byl původ neporušených plechovek poctivý a bezvadný, anebo zda právě tyto plechovky pocházely
z krádeže u P.
Za tohoto stavu bylo zmateční stížnosti vyhověno, rozsudek zrušen,
a ježto se nelze obejíti bez nového hla'Vního přelíčení, byla věc ve smyslu
§ 288, odst. 2, Č. 3, posl. 'Věta tr. ř. vrácena nyní příslušnému okresnímu
soudu, aby ji znovu projednal a o ní rozhodl.

čís.

namítá že obžalovaná jednala v omylu o právu trestním, t. j.
omylu, sti trestních zákonů nevědouc totiž, že krádež, která Jest u 00~ nezna ,o ouh' m přestupken'r, jest u její dcery zločinem, takže si ob~a
zalov~ne ·bP la ~ědonia toho že se obvinění její dcery z této krádeže stavá
lovana
ne k"véhO
Y
• " Zmate č'
... n ez nalost
•
obvinem.
m s t"
Iznos t , sama oznacu]lc
zI oČtmem
n
, . ze
• by b
lpovazenou,
"
'h ráva
za bezvýznamnou, namlta,
y o na
a by
tr~sl m °t PInto případě rozhodovati pouze nahodilá okolnost, t. j., že byla
' o k va I'j'k
me a v o'alované ve služebním poměru k pos'k ozene,
I I aCI. u d'all!,
b
deera
"
Z to ho zmat eč'
o
ll! s t"
Iznos t d ov' I o zné které se tím stalo zlocmem.
o b.za ova
. " vyza
' dUJe
' ve'd oml'b ezpravno·
.
st'I,
, se , ke zločinu křivého ob vmem
zUJe,
ze domnívala-li se obžalovana,
, ze
, Je
. t u nep
,. I'
k I
t ktera'b y,
t . 'e
<a o o nos,
kdjb; tu byla vylučovala trestnost anebo způsobovala, že by tr~stn::"st
b la menší, je' na věc hleděti tak, že je tres,tnost v.rlouč;na do !e, ml:r,
dko by tu ona okolnost skute,čně byl~. Z t~cht? du::~?~ zmatecn~ stlzřlOSt vytýká, že trestný čin ob;alova,ne ne~el ~yÍl, pncltan :a ,z~očm.
Zmateční stížnost je bezduvodna. Zloem knveho ,?bvmem Je~t pro'ev, který je podle své pov~~chné povahy ~,tO' a sme;uJe podle umyslu
!nluvčíhO k tomu, aby byl pnmo anebo nepnmo v~olan u ~rc~no'str n~
správný předpoklad, že určitá osoba - . od mluv~lho r?zchlna - spachala lIfčitý ,skutek, který zákon označuje za zloem. ,P;edpoklad takového rázu je výsledkem úvah, kterými vrchnost srovnava obsah, projevu
mluvčího s příslušnými ustanoveními trestniho zákona. O~chy:ne hod~o
cení mluvčího tpachatele) je jen výronem neznalosÍI (vcetne nespravného výkladu) trestního zákona, jehož neznalost Je podle § 3 tr. z. bez-

f
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Krsubjektivni skutkové podstatě zločinu křivého obvinění podle § 209
tr; z. stačí pachatelovo vědomi o objektivni nepravdivosti udání. Nezáleží na tom, že pachatel z neznalosti trestního zákona nevěděl, že skutek, křivě jim tvrzený, je zločinem.
(Rozh. ze dne 10. ledna 1940, Zm I 600/39.)
Obžalovaná byla koncem srpna 1939 na návštěvě u své dcery Jindřišky M., která slol.lžila u Elišky P. v N. Celá rodina P-o'Vé byla teMy
prá'Vě na letním bytě, takže v jejím n-ském bytě byla pouze služebná
Jindřiška M. Když pak i ta se vzdálila, použila obžalovaná této příleži
tosti, prohledala byt P-ové a odcizila jí různé stříbrné předměty v ceně
nepřevyšující 2.,000 K. Tyto odcizené 'Věci se pak obžalovaná snažila rozprodati, byla však při tom zadržena policií. Při policejním výsleohu
uvedla, že ty věci odcizila její dcera Jindřiška M. své zaměstnavatelce
Elišce P. a že je dovezla obžalované, aby jí je uschovala nebo prodala
a peníze uschovala na výbavu. Na základě tohoto udání bylo prO'ti Jindřišce M. zahájeno u krajského soudu přípravné vyšetřování pro zločin
krádeže podle §§ 171, 176 II b) tr. z., které bylo zastaveno, když obžalovaná před soudem doznala, že svoji dceru křivě obvinila a že krádež
v bytě Elišky P. spáchala sama.
Ne j vy Š š í s o u d jako· soud zrušO'vací zamítl zmateční stížnost
obžalované do rozsudku krajského soudu, jímž byla stěžovatelka uznána
vinnou zločinem křivého obvinění podle § 209 tr. z.
Důvody:
Zmateční

písm. a) tr.

stížnost uplatněná
ř. výslovně uvádí,

z důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 9,
že db žalovaná nejednala ve skutkovém

významná.

I

Proto nezáleží na tom že stěžovatelka, jak zmateční stížnost I.\platňuje, nevěděla, že krádd, ze které udal~l ,svoji dee;u, j~ zl~činer,n. Ke
skutkové podstatě zločinu křivého, obvmer:l, s~ nevyzaduje. vedoml bezprávnosti, nýbrž po subjektivní stl'ance s~acl vedoml obJekhvm nepravdy
udání. Zmateční stížnost byla proto zaml tnu ta.
j', .. ,

čís.

6428.

, Prohlásil-Ii Obžalovaný, že nastupuje trest, a ohlásil-li zároveň zmateční stížnost, nelze v tom, že nastoupil trest, spatřovati vzdání se zmateční

stížnosti.
- Manželka nemůže podati zmateční stížnost proti manželO'vě vůli.
Z toho že obžalovaný nastoupil trest, nelze ještě souditi, že zmateční stížn~st podaná jeho manželkou, byla podána proti jeho vůli.
Neqpověděla-li manželka obžalovaného zmateční stížnost ve lhůtě,
ustanovené v § 284 tr. ř., nemůže vykonati své právo vznésti zmateční
stížnost ve prospěch obžalO'vaného (§ 282 tr. ř.) tím, že provede zmateční stížnost jako dodatek k opovědi, učiněné včas O'bžalO'vaným
samým.
(Rozh. ze dne 10. ledna 1940, Zm I 604/39.)

-

čís.
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. .. , se vzdávají práva zmateční stížnosti, nebo kdyby
slovně prohlaslh, ze " mohou nastoupiti trest teprve tenkráte, vzdájí-li
byli ~oučel1! o ~ol;t~~~nosti (§ 284, odst. 3 tr. ř.), a kdyby?ylipřes t~
se prava zmat~cl~htě·í trest nastoupiti. Ježto obžalovaní neucll1!h.tako~'y
trv~h na ton:, zeb li ]oučeni v llvedené'm směru, nelze, v souzen~n; P;!projev a a!ll, ne Y to~pili trest spatřovati vzdání se prava zmatecnt stIz-

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl stížnost Aloisie A.
a Františky B. do usnesení krajského soudu, jímž byla zamítnuta jejich
zmateční stížnost do rozsudku téhož krajského soudu, jímž byli uznáni
vinnýmí obžalovaný Václav A. zločiQ.em zpronevěry podle §§ 183, 184
tr. z. a obžalovaný František B. zločinem spoluviny na zpronevěře podle
§§ 5, 183, 184 tr. z.

padě

f

.. ,
toho že oba obžalovaní nastoupili trest, SOUdItI, ze
S,tC]!le n~}a~o~anýcl~ použily práva příslušejícího jim podle § 282
ma~zeiky. o .~ h 'Ii. i tu by bylo lze souditi, že obžalovaUl ~esouhlaslh
tr. r .. plOtI jejlC dvuc.h'o práva (příslušej·ícího jejich manželkam), kdyby
.
.
d"
I
'
ohlásili
s '.'y. konem
'1 uve. en
ři tom kdvž trest nastupovah, bu vys ovne pr
. ,
~yh obzah?:s~n~ f;m, aby jejich manželky vznesly v jejich ~rosp~ch zmaze n~so~
nebo kd by byli obžalovaní ,poučeni o tOUl, ze Je]1c~ ma~
~ečUl stIzn.os\vo pOdari v jejich prospěch zmateční stížnost, Jak?z 1 zazelkŽ mal~l~l že též zmateČní stížnost, podaná manželkou, ma podl~
roven od t 3' tr 'r odkládací lúlčinek a kdyby byli přes to setrvah na sve
§ 284, o ,s. ,;,. .
.... '
žádosti, ze chte]! lt est nastoupIt!.
.
'.,'
To se však v souzeném případě nestalo a nelze proto v jed~a~l ob zalovan.'ch spatřovati ani jejich výslovný nebo jen ;nlčky uČl~eny odpor
proti }výk~nu práva podati zmateční stížnost, ktere ma manzelka podle

nos

Důvody:

Proti rozsudku ze dne 27. října 1939, vynesenému ve přítomnosti
obžalovaných, ohlásil obhájce obžalovaných A. a B. jejich jménem v podání, došlém soudu dne 28. října 1939, zmateční stížnost a žádalo doručení opisu rozsudku; v tomto podání bylo zároveň uvedeno, že obžalovaní nastupují trest. Oba obžalovaní, byvše dne 28. října 1939 vyslechnuti o obsahu uvedeného podáni, prohlásili, že »béřou podání v plném
obsahu za své a nastupují trest«; téhož dne byl nařízen výkon trestu.
Opis rozsudku byl pak doručen obhájci obžalovaných dne 14. listopadu
1939. Na to provedl týž obhájce podáním došlým k soudu dne 2'0. listopadu 19'39 zmateční stížnost (ohlášenou obžalovanými), avšak jménem
jejich manželek Aloisie A. a Frantigky B., které tím uplatnily právo pří
slušející jim podle § 282 tr. ř. Usnesením ze dne 29. listopadu 1939 zamítl prvý soud zmateční stížnosti vznesené proti uvedenému rozsudku
z toho důvodu, že se obžalovaní nastoupením trestu vzdali zmateční
stížnosti a že z podání, jímž byly jejich zmateční stížnosti provedeny,
neplyne, že k němu obžalovaní dali souhlas, který by prý byl ostatně neúčinný, neboť by šlo jen o nedovolené odvolání vzdání se opravného
prostředku.

Proti tomuto usnesení (jež obžalovaní nenapadli), vznesly jejich manželky včaS stížnost; odůvodňují ji tím, že je § 282 tr. L vykládati tak, že
se slovy »vznésti zmateční stížnost« rozumí nejen její ohlášení, ale
i její provedení, že je tudíž manželka obžalovaného oprávněna provésti
též zmateční 'itížnost, kterou ohlásil sám obžalovaný manžel; názor nalézacího soudu, že se obžalovaní v souzeném případě vzdali zmateční
stížnosti, když nastoupili trest, není správný, neboť obžalovaní prohlásili, že podání svého obhájce berou za své v plném jeho obsahu, čemuž
lze rozuměti jen tak, že prohlásili jak vůli nastoupiti trest, tak vůli ohlásiti a provésti zmateční stížnost; v tom, že obžalovaní nastoupili trest,
nelze spatřovati ani vzdání se práva zmateční stížnosti, které přísluší
obžalovaným, ani projev nesouhlasu s výkonem práva podati (provésti)
zmateční stížnost, které přísluší jejich manželkám.
Stížností je potud přisvědčiti, že v souzeném případě nelze v prohlášení obou obžalovaných, že nastupují trest, spatřovati též vzdání se
práva zmateční stížnosti; jestliže byl obžalovaným oznámen obsah podáni jejich obhájce, v němž se vedle projevu vůle nastoupiti trest projevuje zároveň. vůle vznésti zmateční stížnost, a jestliže na to obžalovaní
prohlásili, že berou podání v plném obsahu za své a nastupují trest, pak
tím projevili, že chtějí jak ohlásit' Ca provésti) zmateční stížnost, tak nastoupiti trest. Na opak bylo hy lze soucii", kdyby byli obžalovaní vý-

v tom, ze nas.
,,'
učiněné třeba jen micky.

I

1, . . ,

I

§282tr.r.
. . '
Ježto z řečeného plyne, že nastoupení trestu nebra!ll!o, 3'by ma~zelky
o'bžalovan· ch vykonaly uvedené právo, stala se nezav~zn~u nan1!tk~
stížnosti, ie byly stěžovatelky v, so~z.enét;' příp~dč opravneny . podat~
zmateční stížnosti i proti výslovne vul! obzalov~nych. K tomu, se j:~ P~ě
lotýká že s tímto názorem nelze souhlasItI, kdyz jde v so,:zenem pnpa
~ manŽelky zletilých obžalovaných, neboť z § 282' ~.. r. p~yne nepochybně, že právo podati zmateční st~žnost ve ,~rospech obzalovaneho
řísluší osobám uvedeným v § 282 tr. r. protI vul!. obzalov~neho Jen t~~
kráte, jde-Ii o rodiče nebo poručníka obžalo,;,aneho, ktery je nezlet~ly.
I když nelze souhlasiti s názorem nalézacího sou~u, že, byl? pravo
manželek obžalovaných podati zmateční stížnost vylOl;ceno tI~" ze v ;Ja~
stoupení trestu obžalovanými bylo spatřovati vzdá~l se prava vz~eSltI
o ravné prostředky, které přísluší samým.obžalova!"ym, a z,e v ton: yo
/ atřovati též i nesouhlas s výkonem prava podatI opra~!,e p~os!red~y,
j~Ž příslušejí podle § 282 tr. ř. jejich manželkám, nelze stIznosh pnsvedčiti.

'h
d·
Podle § 284, odst. 2 tr. ř. běží p~íbuz~rm obžalov.ane, o, uve enym
v § 282 tr. ř., lhůta k ohlášeni zmatecm stIznostt od tehoz dne, od kterého počíná obžalovanému.
,
'
V souzeném případě počala uvedená lhůta běžeti .pro obzal?van;:
rohlášením rozsudku, t. j. dnem 27. října 1939, a končll~. uplynut!!!, .tn
~!1Ů to je dnem 3'0. října 1939; ježto pak stě~ovatelky dnve neoh~a~lly
zm~teční stížnost nýbrž ji vznesly až dne 20. hstopadu 1939 po~a~ln:,
v němž byla záro~eň zmateční stížnost provedena, stalo se to opozdene.

-
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V tomto

směru

se stížnost domnívá, že právo »Ivznésti«

zmateční
zmateční

Při zkoumání otázky, vyhovuje-Ii průvodní návrh tomuto požadavku,
Ilelze lpěti na znění návrhu, může-li být jeho smysl nepochybně poznán
z okolností, za nichž se stal.
j.$-<~·Li::-;"

,'[l!

(Rozh. ze dne ll. ledna 1940, Zm I 431/39.)
N e j v y Š š í s o u d 'j ako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný uznán
vinným přestupkem podle § 4 zák.č. 124/1924 Sb., zrušil napadený rozsudek a uložil nalézacímu soudu, aby ve věci znova jednal a rozhodl.
D
Zmateční

ů

vod y:

stížnost provádí toliko

důvod

zmatečnosti

podle § 281,

č.4tr.ř.

Uvedený zmatek spatřuje v tom, že nalézací soud ntlprovedl důkazy,
nabídnuté k důkazu pravdy nebo omluvitelného omylu, jež obhajoba
!':;c

9

navrhl~ g;~ \4 května 1933 a kon~čně při hlavním přelíčení dne 13.

I~dna 19'34' -':němž byly učiněny návrhy souhlasně s písemným poda-

srpna
, pn
,
.
ním ze dne 9. srpna 1934. .
__
..
'
aleční stížnost však přehlíží, že byl rozsudek vyhlasen I:n hlavn!m
, ~čm . d e 28 června 1939 které bylo znDVU provedeno pred novym
prel! em
e proto posoudÚi zda byl splněn formální předpoklad
~en,:~en;i!O ~platňování uvedeného důvodu zmatečnos:i - tot!ž. ~da bfl
usp,esnetelem učiněn návrh J'eJ'ž nalézací soud zamltl nebo Je]z pO'mlstez ova .
denem
. II
'
odle toho co se' stalO' při tomto nove' prove
1 avmm
nul - Jen p ,
h . k' . h b I
, rčení (§ 258, odsl. 1 tr. ř.), nikoli vš<rk podle to o, Ja e ?avr y y y
pčre I,
r-I' hlavních přelíčeních dříve konaných (rozh. ČIS. 3320 Sb.
u meny P

r

6429,

Průvodní návrh vyhovuje předpisu § 222 tr. ř. jen tehdy, označuje-ll
skutečnosti a hody, o nichž má být proveden navrhovaný důkaz.

6429-

.. I lavním přelíčení dne 10. června 1932, 4. listopadu 1932, 27.

stíž-

nost podle § 282 tr. ř. zahrnuje v sobě též právo provésti
stížnost obžalovaným včas opověděnou.
S tímto výkladem § 282 tr. ř. nelze souhlasiti. Je sice správné, že se
slovem »vznésti« rozumí právo opově děti a provésti zmateční stížnost.
Tomu lze však rozuměti jen tak, že jak opověď, tak provedení zmateční
stížnosti je výkonem téhož práva vznésti zmateční stížnost, že však neni
přípustné, aby ten, kdo zmateční stížnost neopověděl, použil svého práva
vznésti opravné prostředky na prospěch obžalovanéhO' tak, že by teprve
prováděl zmateční stížnost jako dodatek k opO'vědi, jež byla učiněna
u výkonu práva pO'dati opravný prostředek jinou osobou, v souzeném
případě obžalovaným (rozh. čís. 5668 Sb. n. s.).
Pokud stěžovatelky pottkazují na nebezpečí, jež hrozí obžalovaným,
když jejich zmateční stížno·s! nemá úspěch, a že je se proto přikloniti
k názoru zastávanému stížností podle zásady in dubio mitius, nelze jim
ani tu přisvědčiti, neboť uvedené zásady nelze použíti, když zákon výslovně stanoví nepříznivé důsledky proti obžalovanému, jako to učinil
v § 400 tr. ř. Nehledíc k tomu, nelze se stížností souhlasiti, pokud se
domnívá, že lze opověděti zmateč,.ní stížnost a zároveň nastoupiti trest,
neboť tomu brání § 2'84, odsl. 3 tr. ř., podle něhož má zmateční stížnost
odkládací účinek, a § 397 tr. ř., podle něhO'ž lze vykonati rozsudek, až
když je jisto, že výkonu nic nebrání.
Podle toho, co uvedeno, je zmate·ční stížno,st manželek obžalovaných
opožděná a byla proto již z tohoto důvodu zamítnuta podle § I, č. 1 zák.
č. 3/1878 ř. z. Nebylo proto lze vyhověti stížnosti.
čís.

čís.

,

n. s~~dle protokolu o hlavním přelíčení ze dn~ 28.. č~rvn", 1?'39 vedla
obha'oba důkaz pravdy (omlnvitelnéh? omylu) J,en ~lsclphnar~lml. spisy;
ch bl proto v dalších směreCh, v mchz zmatec?1 shznos: h-:rdl neuplnost
říJení podle § ~81, č: _4 tr. ,ř., nahoře uvedeny lormálm predpoklad, za
něhož lze uplatnovatI rečeny zmatek
.
__.,_
Zmateční stížnost uplatňuje ve svých vývodech neul'lnos: nzem tez
v tom směru, že nebyl proveden důkaz pr~vdJ (oomlu~!t~ln~ho o,myl,~)
disciplínárními spisy; i když se tu do':.oláv~ navrhu, .uc!~enyc~ pn, dn"" ch hlavních přelíčeních má tím zreJme na mysh tez zamltnutI na~
veJsI
'..
.
- I'č . d 28"
hoře uvedeného důkazu, navrženého pn hlavmm pre 1 em ,;e
. ~elvna
1939. Lze tudíž podle toho, co bylo řečeno, posouditI uplatnov",ny ozmatek podle § 281, Č. 4 tr. ř. jen, s. hlediska návrhu na provedem dukazu
,
'
pravdy uvedenymi dlsclphnarmml spIsy.
Napadený rozsudek uvádí, že byl tento návrh zamltnut proto, z~ ne:
vyhovuje předpísu § 222 tr. 1., neboť v něm nebyly. uvedeny pre~ne
a určitě skutečnosti a body, jež mají býti dokázány Jeho provede~ml.
Zmateční stížnost se proti tomu domnívá, že náv:h vY!lOvoval uved~nemu
ředpisu neboť byl důkaz nabídnut o tom, ze vsechny skutecnostI,
_
' .
fvrzené ~e stíhaných článcích, jsou pravdivé.
Zmateční stížnosti je přisvědčiti. Předpisu § 222 Ť;. r; vy.hov,ule ]en
návrh, v němž byly označeny skutečnosti a b~dy, O mchz .ma by:'Ť! p;oveden navržený důkaz. Nestači proto s__ hle?!S~a, uvedeneho., p:edpl~u
návrh, jenž směřuje k tomu, aby byl dalslm setremm t~yrve zlskan p~u
vodni materiál a aby se provedením dúkazu teprve z]1sťovalo, v Jakem
směru může přispěti k doplnění říze~í;. nabí~í-li ~e t.udíŽ důkaz. obsahe;TI
~pisů, je třeba, aby bylo z ~ávrhu z~eJmo, ze a Jake (konkretm) skutecnos ti lze z nich seznati (srovn. rozh. c. 2744, 2818, 3241, 3760 Sb. n. s.).
Ustanovení Sl 222 tr. ř. nelze však vykládati tak formalisticky, ~by se
rozhodnutí o n'\vrhu v konkretním případě octlo v rozporu se !.asad?u
hmotné (materiálné) pravdy, obsažené v § 3 tr. ř. Nelze proto pnpt;stlŤ1,
aby bylo Ipěno na znění návrhu, může-li býti jeho sn;ysl nepochyb ne poznán podle okolností, za nichž se stal (srovn. rozh. c. 4161 ~b. n. s.).
V souzeném případě byl při hlavním přelíčení dne ,28., cerv_na 193~
přečten protokol O výslechu obžalovaného, podle nehoz obzalovany

-

Čís.
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u~edl, že .»ink:in~~no~aný .článek nepsal, a že si
pn, h!avnl~. prehcel1l«, ?ale byly přečteny oba

vyhražuje důkaz pravdy
»inkriminované« články,
nacez obhaJce navrhl dukaz pravdy (omluvitelného omylu) o »všech inknmlllo,vanych.okolnostech« disciplinárními spisy. Z uvedeného návrhu
plrne: ze obh~Joba tv~dí, .že skutečnosti: jež JSou obsaženy ve stíhaných
cl~tnclch a Jez se dotykajl cti soukromeho zalobce, jsou pravdivé' a že
dukaz pravdy o tom Je obsažen v di'sciplinárních spisech.
Podle obsahu stíhaných článků - jak byl zjištěn napadeným rozsudkem - bylo o soukromém žalobci tvrzeno (byly o soukromém žalobCI uvedeny skutečnosti), že byl suspendován ze svého místa v nemoc~nské p,?jišťovně soukrom}'ch.. úře~níků pro, nesprávnosti (nepořádky)
pn stavbe ozdlavovny v N. a pn jln'ych stavbach, zejména též při stavbě
ozdra~ovny v O., a byl~ v nich dale uvedeno, v čem záleží jednotlivé
~espravnosh. posuzuJe-ir se v případě, o nějž jde, uvedený návrh obhaJoby v souvlslosh s tím, co obžalovaný udal při svém výslechu a co
plJ::ne z ob,sahu s!íh~ných článků, přečtených bezprostředně před tím,
n~z byl navrh UClllen, Je souhlaSiti se zmateční stížností, že učiněný
nav;h ~J:hovoval h?řejším podmínkám, totiž že označil skutečnosti; jež
m~Jl by tl dokazo~any, totiž služební nesprávnosti (nepořádky) soukromeho zalobce, a ze Je o techto skutečnostech veden důkaz disciplinárními spisy, jež se týkají uvedených skutečností. Proto bylo zmateční stížnosti vyhověno.
čís.

6430.

Uveřejn.ění rozsudku podle § 7 zákona č. 124/1924 Sb. je obligatorní
'
navrhne-h Je žalobce.
, Není tu třeba - na rozdíl od uveřejnění rozsudku podle § 12 zákona
c •.. 108,(1933 Sb. - aby bylo v zájmu veřejněm nebo v odůvodněněm
zajmu žalobce.
. K nále~ité individualisaci trestného činu, spáchaného obsahem tiskopl~Uč ve ,vyrok~ !~zsudku stačl, je-Ii uveden tiskopis, v němž byl uvereJnen zavadny clanek, jeho datum a číslo nadpis závadného článku a
trestný čin, který jím byl spáchán. Zjištěilí 'obsahu článku náleží do rozsudkových důvodů.
.. ,~Iožil-Ii soud obžalo"anému povinnost uveřejniti rozsudkový výrok
slrstho rozsahu (obsahující i znění závadného článku) uložil mu tím
i uveřejnění části důvodů.
'

(Rozh. ze dne 15. ledna 1940, Zrn II 262/39).
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítnuv zmateční stížnost. obžalo,vané~o do rozsudku krajSkého s~udu, jímž byl stěžovatel
uzna~, vrn~ym prestupkem podle § 4 zákona č. 124/1924 Sb. ve znění
vyhlasky c. 145/1~33 .Sb., vyhověl jeho odvolání z výroku ukládajícího
mu povrnnost uvereJll11t rozsudek, potud, že vyloučil z uveřejnění podrobné uvedení obsahu článku uvedeného ve výroku rozsudku.

Z

důvodů:

Odvolání obžalovaného z výrok,u,. ukládajícího n;u (úejmě jako odpo~
vědnému redaktoru) pov~nno,st uveretmtr rozsr;dko,vo: vyro", Je Jen .z časlt

odůvodněno. Obžalovano: ma z~ to,. ze Je, uve:eJnem ;ozsudk~ v rozporu
S veřejným zájmem. Je sice spravne,' kdyz obzalovany tvrdl, ze soud po~
lle ~ 12 zákona č. 108/1933 Sb. může žalobci přiznati právo uveřejnitr
~ozs~dek na útraty odsouzeného, je~li to ':. zájmu veřejném nebo, v, dů
ležitém zájmu žalobce, podle § 7 zakona c. 124/1924 Sb, ve znenl vyhlášky č. 145/1933 Sb. je však uveřejnění rozsudku, navrhuje-Ii to ža'loí,~e obliaatorní a není při tom třeba zkoumati, je-li to v zájmu veřej
ném I;ebo .~ odůvodněném zájmu žalobce, neboť tu jde o zvláštní způsob
zadostiučinění, které stíhá odpovědného redaktora a vydavatelečaso
pisu, a tedy vlastně ten časopis, který zprávu uveřejniL V této části liení
tedy odvolání odůvodněno.
Pokud však obžalovaný uplatňuje odvoláni v tom směru, že mu bylo
uloženo uveřejniti rozsudkový výrok v plném znění, t. j. v tom znění, jak
je uvedeno v rozsudku soudu prvé stolice, je jeho odvolání odůvodněno.
podle předpisů § 260, č. I a § 270, č. 4 tr. ř. stačí k tomu, aby byl
čin obžalovaného ve výroku rozsudku náležitě individualisován, aby nemohl býti zaměněn za jiný čin, - jen to je účelem uvedených předpisů uznává-li se v něm obžalovaný vinným, že se v určitém čase a na určitém
místě dopustil jednání, které je vyjádřeno veškerými zákonnými znaky
dotčeného trestného činu. Není tedy třeba Ll trestných činů spáchaných
obsahem tiskopisu uváděti celé znění závadné zprávy, neboť je takový
čin dostatečně individuaJisován a nemůže býti zaměněn s jiným činem,
je-li ve výroku rozsudku uveden tiskopis, v němž byla zpráva uveřejněn.a,
jeho datum, číslo a nadpis článku a jaký trestný čin zakládá obsah tiskopisu podle znění zákona. Stejně se má věc, jde-li o přestupek zanedbání
povinné péče. Zjištění jednotlivých urážlivých výroků a obsahu zprávy
patří pak již do rozhodovacích důvodů ve smyslu § 27'0, odst. 2, Č. 5 tr. ř.
Uložil-li nalézací soud obžalovanému povinnost uveřejniti rozsudkový výrok, zřejmě v tom rozsahu, jak je uveden v rozsudku, uložil mu
tím i uveřejnění části důvodů, neboť podle toho, co bvlo uvedeno, náleží
zjištění obsahu článku do důvodů rozsudku. Směřuje· tedy odvoí'ání ob- .
žalovaného takto vlastně i proti výroku, kterým mu bylo uloženo uveřej
niti i část rozsudkových důvodů. Odvolání je v této části odůvodněno,
neboť k poskytnutí zadostiučinění postačí v souzeném případě uveřej
nění rozsudkového výroku bez podrobného uvedení obsahu článku,ježto
ani soukromý žalobce nemůže míti zájem na tom, aby byly urážlivé výroky znovu v tiskopise opakovány.
čís.

6431.

Pozorování ve veřejném ústavě je zaříditi jen, nelze-Ii zkoumání duševního stavu obžalovaného provésti jinak.
Je věcí znalců, aby posoudili, stačí -Ii časový a věcný rozsah jiného
vyšetření pachatelova duševnlho stavu k tomu, aby mohli podati spo-

-
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lehlivý posudek, či je-li třeba ještě jiného pozorování nebo vyšetření,
zejména ústavního.
Souhlasil-Ii obžalovaný s tím, aby byl u hlavního přelíčení čten zápis o výslechu znalců (spoluobžalovaných, svědků), slyšených v příprav
ném vyšetřování, může svůj souhlas odvolati jen, může-Ii býti výpověď
těchto osob v podstatných bodech doplněna nebo vysvětlena, zejména
co do nových okolností.
Předpoklady, za nichž je porotní soudní sbor povinen dáti porotcům
dodatkovou otázku na stav vylučujíci trestnost podle § 2, písm. a) tr. z.
a na stav pomatení smyslů podle § 2, písm. c) tr. z.
Otázku, zda byl obhajobou obžalovaného tvrzen takový stav, nelze
řešiti podle ojedinělých vět nebo slov obžalovaného, nýbrž podle jeho
celkové vnitřně souvislé obhajoby.
Rozčilení nebo disposice obžalovaného k němu pro dědičné zatížení
není ještě stavem podle § 2, písm. cl tr. z.
Pachatel, který vykročil z mezí nutné obrany, je beztrestný, pokud se
týče propadá trestu podle § 335 tr. z. jen, učinil-Ii tak z poděšení, ze
strachu nebo z leknutí. Jiné pohnutky vykročení z mezí nutné obrany
(na pi. soucit, rozčilení) nemohou vyloučiti odsouzení pro úmyslný
trestný čin (vraždu).
(Rozh. ze dne 19. ledna 1940, Zm II 272/39.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního jako soudu porotního, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem vraždy prosté podle
§§ 13'4, 135, čís. 4 tr. z';k.
D
čís.

ů

vod y:

Zmateční stížnosti, uplatňující
5 a 6 tr.ř. nelze při svědčiti.

důvody zmatečnosti

podle § 344,

Z důvodu zmatečnosti podle § 34'4, čís. 5 tr. ř. vytýká zmateční stižnost, že byly zamítnuty návrhy, učiněné obhajobou, aby byl zkoumán
duševní stav obžalovaného na základě pozorování obžalovaného ve veřejném ústavě a prozkoumání jeho míšního moku, a aby.byli k hlavnímu
přelíčení předvoláni znalci Dr. P. a Dr. O, jichž posudek byl přečten
přes odpor obžalovaného.
V přípravném vyšetřování byli slyšeni jako znalci o duševním stavu
obžalovaného a podali, odvolávajíce se na složenou znaleckou přísahu,
nález a posudek stálí znalci krajského soudu Dr. O., ředitel ústavu pro
duševně a nervově choré v N., a Dr. P., státní městský lékař tamtéž. Veřejný obžalobce navrhl v obžalovacím spise, aby byl při hlavním pře
líčeni přečten nález a posudek těchto znalců. Při oznámení obžaloby dne
26. srpna 1939 prohlásil obžalovaný, že souhlasí s průvodními návrhy
státního zastupitelství. Obhájce obžalovaného učinil ve lhůtě § 209 tr. ř.
jen vyjádření, že nesouhlasí se čtenim zápisu o výslechu s vě d k ů,

.'
j obžaloba. a že žádá jejich předvolání. V podání
jichž clem ,navd10va a du dne 8: řijna 1939 žádal, aby byli k hlavnímu
došlém ~al:zaclml? sO~,alci psychiatři aby bylo možno otázkami zařeličem predvo all1 . . . '
,.
p.
f t novisko k ]e]lch posudku.
"
u]mo~. I s a . přelíčení, konaném dne 10. října 1939, navrhl obha]ce
Pn hla.vnllTI b byl proveden důkaz »znalcem psychiatrem spe'>
obžalovaneh~~ma se u obžalovaného jeví známky pomatenosti a Ž:' jd~
clahstou« °t" o' u a plně ncpřičetnou. Bvlo navrženo, aby byl dusev111
"
o oso bu• zaI Izen'ho vyšetřován v ústavě'
a d
na podkl a'e pro zkouma111
obzaovane
•
I"
I
o
I
'
'ch
·
tav
s " '
k Zároveň navrhl obhájce predvo am zna cu, s yseny
mls.?lho m? u;'zení a ohradil se proti čtení jejich nálezu a posudku. Po. v pnpravnem n
,.
,
. tní soudní sbor tyto navrny zamltl.
10
Č • tl'z'nost vyty'ká že bylo dosavadní vyšetření stěžo'Vatelova
Zmate 111 s
' . , .
t'
talo
•
'Ir stavu pro'Vedeno neodborne, a to zejmena pro o, ze ~e. s.
dusevm o vání obžalovaného ve veřejném ústavě a beze zkoumam Jeho
be,: )~~o;::okU. Tento způsob vyšetření duševního stavu, m~1 býti. promlsn
t z'e byla matka obžalovaného zbavena svepravnostr pro
, d'd'č á
veden pro o,
.
duševní chorobu (šílenství), kterážto nemoc ]e pry e l n . .
• .
pozorováni ve veřejnémlúlstavě je zaříditi podle § 134 tr. ':. ~e z~em
I I čís. 6 zák. čís. 107/1927 Sb. jen tehdy, nelze~h po:orovam dus~v
~íh~ stavu provésti jinak. Tento předpo~lad ;>em sp:nen ':' souz~~e~
ří adě Zmateční stížností zdůrazňovana moznost dedlčneho zatJ~en~
ftě~ovaielova a toto zatížení samo poukazoval~ sice sna~ ~ potrebe
'
tl' ]'eho dus'evní stav , což se také stalo, avsak nenasvedcu]e kpodlež
zkouma
, ovahy zřejmě ještě tomu, že toto vysetrenl nem mozne ]lna, ne
sve :'ovánlm ve veřejném ústavě a zkoumáním mišního mok~. Ja~ vyPf:'vá z nálezu a posudku Dr. P. a Dr. O., přihlíželi znalcI k dusevn.1 cho:
~c?t;ě matky obžalovaného, připustili výslovně, že ]e po matc~ de~!čne
zatižen, zjistili u obžalovaného kromě těl~sné.deg~~erace! take z,:~mky
dědičného zatížení, totiž povahové a duseV111 zvlastn,oslJ (s,,;motarstvl,
uzavřenost nesmělost, podivÍnstvi, umíněnost, SO?ectvl\. avfe~hv~l sta~~,
změny ner~ové soustavv. Vyloučili však současne a u'rclte, ze JSou prr
znak duševní choroby: BylO na ustanov~ných ~na:cí~h, a.by~osoudl I,
zda Lsový i věcný rozsah jimi provedeneho vysetrem dUSeV111h? stavu
stačí podle pravidel lékařské vědy a prakse k tomu, aby ?yl podan s~o~
lehliv' posudek, či zda je třeba dal~ího, zejména ~stav111ho p~zorova,:'
nebo ~eště jiného způsobu vyšetřenr (rozb?,em. mlsmh? mokli). Z;>alcl,
.. • b I
'"hlížeti i k této otázce, dal! bm, ze podal! posudek I~ned
~~~z ~~ý~~~Oli výhrad, najevo, že nepoklád~jí r!!pad. z~ n~s~adny co
. II "k' h úkolů a že jiný postup a rozsahleJsl vysetrovam obzalod
v~n~~~ e;o~~žují za zbytečné. Nebylo tu proto zákonného P?d~lad~ ~ro
ozorování obžalovaného ve veřejném ústavě, a, pro dopl~~n~ vysetro~ání duševního sta'Vu stěžovatelova prozkoumanrm Jeho mlsnrho mo!<u.
Zmatek podle § 344, čís. 5 tr. ř. nelze spatřovati ani v to;n,
prvý
soud nezařídil aby aspoň znalci Dr. O. a Dr. P. podal! vysvetl.em, u~e:
dené v § 126' tf ř Stěžovatel ostatně neuvedl, že navrhUJe predvolan~
těchto znalců, aby' byl učiněn pokus o odstranění domnělých vadnostJ
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nálezu a po~udku" a. zvláště netvrdil v průvodním návrhu určité skuteč
n?sh n,a ?duvodnem 'postupu podle §§ 125, 126 tr. ř. Uvedl jen povsec?ne, ,:e jIm hodla klast\ otázky. Ve zmateční stížnosti tvrdí, že byl
porusen pr~dpls § 2~3, ?d~t. 1. tr. ř.
jeho yoru~ení však zřejmě nejde,
Mohlo by j1t! o pOlUsem predplsu § 252 tr. r. Avsak ani toto ustanovení
n~bylo porus;no. Pod!~ § 252 tr. ř., který stanoví výjimky ze zásady
pnmostl v p,ru~odmm ~lze11l, mohou býti čteny zápisy o výslechu znalců
~spoluo~vlTIenych a svedků), mezi jiným též, souhlasí-Ii obžalobce i obzalovany. :ento s~uh~as, kt;rý..může, býti dán výslovně nebo i mlčky,
projev~1 obz~lovany :,yslo~ne pn oznamení obžaloby. Projevil jej nepoc?ybny~ ~pu~ob:m I obh~]ce stěžovatelův tím, že prohlásiv, že trvá na
p~e?".0Ia11l s~edku, nezml11l1 se o znalcích. Souhlas jednou daný nemůže
byh IIbovolne odvolán, nezměnil-Ii se věcný podklad (srov. rozh. Č. 3384
3417 Sb. n. s.). ,OMalovaný ani jeho obhájce nevyvrátili předpoklad
sveh~ s,ouhlasu netakym prohlášením při výslechu podle § 220 tr. ř. nebo
ve lhute § 222 tr. r. Strana ovšem není svým souhlasem vázána za všech
okolností, zejména ne tehdy, může-Ii býti - zvláště vzhledem k okolnostem najevo, vyšlým - výpověd' svědka nebo znalce v podstatných
bodech doplnena n,ebo vysvětlel,la a je-Ii tak k vyšetření materielní
. prav~y nU,tno nebo zadoucno, aby byl svědek vyslechnut osobně. V průvodmm navrhu ~eby!y ?bsaženy nové závažné okolnosti, o kterých nebylI dosud znalcI slyse11l, a11l není uvedeno ve kterém určitém směru má
a mM,e být}, pos?dek ,znalců otázkami doplněn nebo vysvětlen. Ani ve

°

,i"

zmatevcm s~lzno~tI ~enI t~rzeno, tím méně doHčováno poukazem na určité

s~utecnosh: z ]aky~h du:,od~ ~o~~a, býti osobní~ předvolá,ním .~Iyše
~ych znalcu k h,la~mmu prehce!lI z]lstena matenelm pravda presně]l, než
jak to bylo mozne na podklade protokolu sepsaného se znalci.

, Byl ,zd; tudíž v době rozhodování o návrhu, o který jde, důvod ku

pr~čte11! nalezu a posudku znalců. Porotní soudní sbor proto neporušil
s~rm postupe,;: za~o~, ~m nějakou zásadu trestniho řízení, jíž šetřiti

kaz,~ p~dstata nze~I,. j1mz se zabezpečuje obhajování. Kromě toho je za
vyhceneho ;;tavu ve CI nepochybně patrno, že uplatněná formální vadnost
nemohla pusobll! na rozhodnutí způsobem zkracujícím obžalovan6ho
(§ 344, předposl. odst. tr. ř.).
~

Z důvodu ;mat~čnosti, podle § 344, Č. 6 tr. ř. vytýká stěžovatel, že
n~byly porotcum dany otaz~y: 1. na stav vylučující trestnost podle § 2,
p~sm. a) t;. z"v2, na stav pO,matení smyslů, v němž sí obžalovaný nebyl
:,~dom sveho cmu - § 2, p~sm. c) tr. z., 3. na přečin proti bezpečnosti
zlvota podle § 335 tr. z., spachaný vykročením z mezí potřebné o.brany,
K ,č. í s. 1 ~ 2: Podle § 319 tr. ř, byl by porotní soudní sbor povinen d~h porotcum tyto dodatkové otázky, kdyby byly bývaly bud' obžalovanrm tvrzeny nebo aspoň výsledky hlavního přelíčení napověděny
skutecn.osh, kter~ by - před pokládajíc jejich pravdivost - naplňovaly
zakonne skutko,~e podst~ty, těchto zlý úmysl vylučujících stavů. Zavazovalo, ?y tudlz ~ poloz;11I otázek, zmateční stížností postrádaných,
tvrzenI, ze byl obzalovany pro trvalon duševní chorobu zbaven užívání
rozumu, takže byly jeho duševní síly potlačeny tak, že nebyl s to roz-

poznati protiprávn~st svého činu a zaříditi své, jedn~nf podle, sprá~ného
rozpoznání [§ 2, plsm. a) tr. z.], pokud se tyče, ze Jeho ve doml bylo
v době spáchání skutku úplně zrušeno nebo aspoň zkaleno tak, že nepostřehl vůbec nebO a,sp~ň úplně správně s~utkové ?~oln~stí, za ~ich~
jednal a neměl spravne P!',edstavy o ton;,. k cemu, smeru]e cm, k nemu~
ho pohánějí pu~y, zrodlv?1 s~, v j~ho dusl [§ 2, plsm, c) tr. z.]. Takove
tvrzení se v celem trest11lm nzem nevyskytlo,
podle obsahu spisů L 10/13 byla matka obžalovaného dána v roce
1913 pod opatrovnictví pro duševní nemoc, a to vlekle probíhající pomatenost (dementia paranoica), která se projevovala soustavou matných
. představ stihomamných a svárlivým sudičstvlm.
Dědičná zatíženost obžalovaného, napověděná uvedenou skutečností
a tvrzená přímo nálezem a posudkem znalců, ani zjevy, jimiž se obvykle
projevuje a jimiž se podle posudku znalců projevila také u obžalovaného,
nejsou ještě o sobě, jak výslovně tvrdí posudek znalců, duševní chorobou rázu uvedeného v § 2, písm. a) tr. z., pokud se týče jejími příznaky.
Duševní choroba není nutným výsledkem dědičného zatíženÍ. Toto nemusí, nýbrž jen může býti podkladem, na němž se úchylky duševního
stavu vyvíjejí spíše (častěji a snáze) než u potomků lidí úplně zdravých .
Poukazuje tak pouze k možnosti duševní poruchy, Netvoří proto výsledky hlavního přelíčení, jimiž je tvrzena duševní choroba matky obžalovaného a dědičné zatížení jeho samého, podklad pro položení otázky
na stav podle § 2, písm, a) tr. z.
Obžalovaný neuplatnil ve své obhajobě, že je duševně nemocný, Ně
jaka duševní choroba jeho nebyla ani napověděna obsahem a rázem
jeho obhajoby.
Otázku, zda byl obhajobou obžalovaného skutečně tvrze a nějaký
stav vylučující trestnost a který, nelze řešiti podle ojedinělých, z celých
jeho výpovědí vytržených slov nebo vět, nýbrž podle vnitřně souvislé
celkové obhajoby. Obžalovaný vyvrátil sám své tvrzení, že nevěděl, co
dělá, tím, že v téže větě uváděl podrobně jednotlivosti činu. Popřel při
prvém výslechu u četnictva čin a snažil se tvrditi alibi. Podle výpovědi
četníka R. vysvětlo'val indicie, které svědčily o jeho pachatelství, způ
sobem, který poukazuje na jeho neporušenou soudnost. Při dalších výsleších se obžalovaný doznával k usmrcení své manželky, pří čemž uzpů
soboval postupně své údaje podle postupu objektivního vyšetřování. Vylíčil při svých opětovných obšírných výsleších před ,soudem podrobně
a souvisle skutečnosti, které předcházely bezprostředně činu, které se
staly za něho a které následovaly po něm. Jeho udání byla ověřena objektivními výsledky přípravného vyšetřování. Tak zejména nálezem
krvavých stop na místě činu a věcí doličných, a též nálezem a posudkem
o pitvě, .Doznal opětovně ve svých výpovědech předchozí, ba i předem
uvážený vražedný úmysl a vylíčil obšírně i pohnutky činu. Vypověděl
dále, v souhlase s výpovědmi svědků, že po činu nešel po polní cestě,
nýbrž po stezce a pak zahradami několika sousedů, jichž ploty přelézal.
Tovto počínání odůvodnil výslovně tím, že nechtěl, aby ho někdo potkal,
a ze se tak snažil od sebe odvrátiti možné podezření a své usvědčenÍ.
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K té~o snaze a tím k .závěru, že duševní ,činnost obžalovaného nebylaporusena, poukazuje I skutečnost potvrzena svědkem M., že se ihned po
náv~atu domů po usmrcení manželky tázal svědka, zda se už jeho žena
vrátIla, Obžalovaný takto sám připustil, že si byl vědom trestnosti svého
činu. Doznal ostatně výslovně, že si v době provádění činu představil že
bude trestán.
'
Je proto zřejmo, že nebylo souvislou obhajobou obžalovaného
tvrzeno, nýbrž bylo spíše popřeno, že byla jeho duševní činnost pro trvalou duševní cho:obu porušena jak po stránce myšlenkové (co do schopnoslI vybavovatI a seskupovati představy), tak i po stránce vůle (schopnost č~liti pudům) do té míry, že nemohl poznati, že se jeho čin příčí .
mravmmu cítění a právnímu řádu, a zaříditi své jednání podle správného
rozpoznáni. Neobsahuje proto tato obhajoba t"rzení, že je obžalovaný
osobou zbavenou užívání rozumu ve smyslu § 2, písm. a) tr. z.
Totéž nutno říci, i pokud jde o stav podle písm. c) téhož zákonného
u~t~~o~ení. ,~oz~ileni,,~o~~d se tý~e disposice o~žalova~ého k němu pro

'"

d.edlc~e zatIzem, nem jeste takovym stavem. Mať pravIdelně původ fySl,aloglcký. Takové afekty, vzniklé z obyčejného citu lidského, považuje
zakon pouze za polehčující okolnost [§ 46, písm. dl, § 264, písm. e)
h., z. J. Po-žitím alkoholu, zejmén~ u osoby, která naň není zvyklá, nebo
tez za chřipky, může se ovšem rozrušení vystupňovati. Pod ustanovení
§ 2, písm. c) tr. z' spadají však jen afekty, při nichž si pachatel není vě
dom ,činu. Dů~azem takového stavu je naprostý nedostatek upomínky
n~ Čll1. Takovy nedostatek nebyl však souvislou obhajobou obžalovaneho (vyhčením trestného příběhu a okolností jej provázejících) tvrzen
nýbrž přímo popřen, jak bylo potvrzeno též posudkem znalců br. O. ~
Dr. P ...Obhajoba obžal~va~ého a os!atní výsledky hlavního přelíčení poukaZUJI jen na fYSIOlogIcky afekt, mkoliv k tomu, že bylo vědomí obžalovaného v době spáchání trestného činu zrušeno nebo aspoň zkaleno
do té míry, že nepostřehl skutkové okolnosti, za nichž jednal, a neměl
sp~avnou představu o tom, k čemu ho pohánějí .pudy, zrodivší se v jeho
dusl.
Ne?ylo proto podkladu, který by zavazoval soud k tomu, aby .- vedle otazky na stav podle § 2, písm. b) tr. z. - dal též otázky na stavy
podle § 2, písm. a) a c) tr. z.
K čís. 3. K odůvodnění své výtky tvrdí zmateční stížnost pouze,
že dal-li již porotní soudní sbor porotcům otázku, zda obžalovaný jednal
u. výkonu spravedlivé nutné obrany, musil také nutně porotcům umožml!, aby se vyjádřili též o tak zvané nepravé obraně a o skutkové pode
statě přečinu padle §, 3'35 tr. z., odllVodněné vykročením z mezí nutné
obrany. Jinak se sHžnast nepokouší vůbec doUčovati, ve kterých urči
tých výsledcích hlavního přelíčení spatřuje podklad prO' tvrzené porušení"
zákonných předpisů o kladení otázek.
Pro otázku, zda byl tvrzen stav nutné obrany v té neb oné formě
přichází, ano nebylo očitých svědků činu, v úvahu obhajoba obžalova~
ného a nález a posudek o pitvě. Podle řečeného nálezu a posudku zjistili
znalcI lékaři na hlavě zavražděné celkem třiadvacet ran tržných, nebo
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aeházejicích od ostrého nástroje, pravděpodobně od astré
reznyck'l dP, k Dvě z těchto ran zasáhly obě spánkové kosti za ušnímI
hrany a lva.
. kb' .
, k ť
boltci které byly rozdrceny, stejně tak kl~ 0t ~,e ~~enova~e ,o~ I;
Ú-Iomky těchto kostí· poranily mozkov,au t .ant'l' a zel .Y y ~~~ ~!,e b ve
.'
b
střední příčinou smrti. Dale ZJIS I I zna Cl na r e e o ou
y ezpropl'avé tváři zavražděné krevní podlitiny a oděrky, které byly
I akn
ruouana
"bl
dl
ov,
I'
, ba
shledány i na lebce. Tato zranen; Y a po e čmm~ll1 zdnl a cu zlP~sO ,edn '
,
' dmětem pravděpodobne kameny, o emz po e zna cu sve č I
tupym pre
,
,
'h
1 h
též krevní podlitiny ve spankovyc sva ee .
Obžalovaný netvrdil ve své obhajobě, že ~e při činu d,astal manžel. činým útokem do některého z afekt~, uv~denych v § 2, prsm. g) tr. z.,
že jen v tomto duševl1lm stavu prekrocIl meze nu tne obrany: Nebyl,a
:0 napověděno ani jeho obhajobou. Stěžovatel n~opak d~znal, ze po te,
když srazil manželku po prvé kamenem k zemI, zustal u 111 a čekal .. co s~
b de díti seznal tedy a byl si vědom, že je manželka znovu v bezvedoml,
a uže tedy neni s to chy'stati M něho další útok. Tvrdil pak sám, že r~l:y,
které manželce zasadIl kladlvkem, zasadIl ze SOUCItU, pokud se tyce:
aby měl úplnou jistotu, že je jeho manželka mrtva. Obhajoba, naktere
se obžalovaný ustálil, měla ostatně, je-li los~zová~a v s0t;vlslostI .a podle skutečnéhO' věcného obsahu, Jen popntI, ze obzalovany popl, pk to
zprvu doznával, vražedný <úlmysl dřive, než s~ sešel s manželkou v l~se,
pokud se týče než jej uchopila za krk a rdOUSila, Stěžovatel se dovola~al
tohó že ho manželka škrtila, jen jako skutečnosti, která mu postavIla
přeď oči nesnáze..i~ho. r.nanželského ~polužití a neutě.~e~é. vyhlídky do
budoucnosti, rozClhla jej a podmllla jeho dlouho trVaj~Cl odr?1 k .r.n an želce a byla tak bezprostře,dní,m popude,m k r?zhodnUll zbaVIli s,e jl, po
případě důvodem ke vzrusem, ve kterem pOjal toto rozhodnutI. Svym·
udáním že měl strach, že bude na manželčin podnět dodán do pracovního tabora netvrdil obžalovaný obavu před bezprostředně chystaným
snad nový~ útokem manželčiným, nýbrž před její;n .bud?u~ím počiná
ním. Souvislou obhajobou stěžovatelovou, a to lteml udamml a vypovědmi v nichž popíral, že pojal vražedný úmysl dříve, než jej manželka
. počal~ škrtiti, bylo tedy uplatněno, že obža~?v~n~ t;smrti! ma~želku z dů
vodu, který nesouvisel -s tvrzenými manželcll1yml ut oky, tot:z proto, aby
násilnou cestou rozřešil neblahé poměry v manželství. Obzalovany tak
sám vlastně tvrdil ien to, že manželku usmrtil v afektu, který však podle
toho, co uvedeno,' nebyl stupně a povahy, předpokládané ustanovením
§ 2, písm. c) tr, z,
Beztre-stnost, pokud se týče podřadění činu pod ustanovení § ~35
tr. Z., může založiti vykročení z mezí nutné obrany jen tehdy, stalo-II se
z poděšeni, strachu nebo uleknutí. Byly-li meze nutné ?brany pře~ro
čeny z jiných pohnutek (afektů), odpoyídá pachatel za vysle~ek, zpusobený úmyslně, takže soucit a rozčilení, j~ž tvrdil obžalovany, nemohou
vyloučiti přičítání jeho činu za zločin vrazdy.
Podle toho, co bylo uvedeno, nebyl zde viibec tvrzen padklad pro
otázku .na skutkovou podstatu § 3,35 tr. z, Zmateční stížnost byla proto
zamítnuta jako bezdůvodná.
Trestnf rozhodnutí XXII.
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Amnestíe ze dne 7. října 1938 (čl. lU):
Je zmatkem podle § 281, čís. 9, písm. b) tr. ř., byl-li obžalovaný po .
jej~ vydáni odsouzen pro čin před tún spáchaný, na který zákon nestanov! delš! trest na svobodě než trest jednoho měsíce.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1940, Zrn II 278/39.)
Obžalovaný byl rozsudkem krajského soudu ze dne 22. září 1939
uznán vinným přestupkem podle § 3 zákona o maření exekuce a pře
stupky podle §§ 411 a 312 tr. z. Podle rozsudkových zjištění spáchal
činy, pro které byl uznán vinným přestupkem podle § 312 tr. z., dne
8. července 1936 a dne ll. března 1937.
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost obžalovaného do tohoto rozsudku, pokud směřovala protí výroku, uznávajicímu obžalovaného vinným přestupkem podle § 3 zákona o maření
exekuce a přestupkem podle § 411 tr. z., zrušil však podle § 290, odst. 1
tr. ř. výrok, uznávající obžalovaného vinným přestupkem podle § 312
tr. z. a zastavil trestní řízení co' do toholo trestného činu. V důsledku
toho zrušil i výrok o trestu a výrok o nepřiznání podmíněného odkladu
výkonu trestu, vyměřil obžalovanému za zbylé trestné činy znovu trest,
vyhradil rozhodnutí o podmíněném odsouzení nalézacímu soudu a 'odkázal na toto rozhodnutí zmateční stížnost obžalovaného, pokud smě
řovala proti výroku, uznávajícímu obžalovaného vinným přestupkem podle § 312 tr. z.
K rozhodnutí podle § 290, odst. 1 tr. ř. uvedl v
důvodech:

Zrušovací soud, přezkoumav z podnětu zmateční stížnosti obžalovaného A. výrok odsuzující tohoto obžalovaného pro přestupek podle § 3.12
tr. z., shledal, že je tenlo výrok stižen v neprospěch obžalovaného zmatkem podle § 281, čís. 9, písm. b) tr. ř. ve směru zmateční stížností neuplatňovaném, k němuž však musí zrušovací soud příhlížeti z moci
úřední (§ 290, odst. 1 tr. ř.). Činy obžalovaného sem spadající se podle
zjištění napadeného rozsudku staly dne 8. července 1936· a dne ll. března
1937 a nalézací soud v nich shledal skutkovou podstatu přestupku podle
§312 tr. z., spáchaného slovem, na který je v zákoně stanoven trest
vězení od tří dnů až do jednoho měsíce. Skutečnosti, které by zakládaly
zvláštní vyšší sazbu podle § 312, odst. 2 tr. z., soud nezjistil. Zjištěné
činy obžalovaného podléhají proto amnestii ze dne 7. října 1938, kterou
bylo (čl. III) nařízeno, aby trestní' řízení pro činy, které se stíhají před
občanskými trestními soudy veřejnou žalobou a byly spáchány přede
dnem amnestie, nebylo zaváděno a bylo-Ii zavedeno, aby bylo zastac
veno, jestliže zákon na čin, o nějž jde, stanoví jako hlavní trest toliko
trest peněžitý, nebo trest na svobodě ne delší než jeden měsíc. Nalézací
soud, odsoudiv obžalovaného dne 22. září 1939, tedy již po vydání uve-

' mnestie pro činy, pro které bylo čl. 1lI. této amnestie nařízeno
en: aení trestního řízení a u nichž tu tedy byla okolnost, pro kterou
zas avhly .. ~ by' ti stíhány zatížil rozsudek v tomto bodě zmatkem podle
~ h b~ I
l' k
§nemo
281, čís.JIZ9, písm. b) tr. ' ř. v neprospec
o za ovane'h o. P ro t o b
~ vyro ,
... obžalovaného pro prestupek podle § 312 tr. z., zrusen pko
d
~
~'t"~
.o SUZUJICI
t č ' trestní řízení v tomto smeru
zas taveno a zrnat ecm
s lznos t
zrna
e
ny,
,
k
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t
t
h
d
.. ~
obžalovaného do uvedeného vyro u o ' azana na o o roz o nu t'I, Jlmz
d

se stala bezpředmětnou.
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Důvodem zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tr. ř. lze napadati jen výrok
o skutečnostech, nikoli i právní závěry, utvořené z těchto skutečnosti.
úplnou opilostí [§ 2, písm. c) tr. z.] je sŤav, provázený ztrátou vě
domí o činu nebo takovým jeho zkalením, že pachatel vůbec nepostřehuje
okolnosti, za nichž jedná, nebo je n~~střehu)e úplně a ~~p~áv!1ě, aJe
nemá správných představ o tom, k ]akemu vysledku smeru]e Jeho cm.

(Rozh. ze dne 23. ledna 19'40, Zrn II 298/39.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
vinným zločinem veřejného násilí podle § 93 tr. z. a přestupkem proti
veřejné mravopočestnosti podle § 516 tr. z.
D II vod y:
Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti podle § 281, č. 5,
9, písm. a), 10 tr. ř., nelze přiznati úspěch.
Uplatňujíc duvod imatečnosti podle § 281, Č. 5 tr. ř., namítá zmateční
stížnost v podstatě, že je nesprávný závěr nalézacího soudu o tom, že
stěžovatel nebyl opilý v lakovém stupni, který by ho zbavoval odpovědnosti podle § 2, písm. c) tr. z., a že je tento závěr v odporu se zjištěným stavem věci. Touto námitkou není však uplatňiován důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 5 tr. ř., kterým lze napadati jen výrok o skuteč
nostech a na základě vad tam uvedených se domáhati zjištění jiných,
stěžovateli příznivějších skutečností (zrušením rozsudku a opětným projednáním véci před soudem prvé stolice). Poněvadž stěžovatel označuje
za nesprávný právní závěr nalézacího soudu a tvrdí, že měl býtí zeskutkových zjištění nalézacího soudu, která nenapadá, dovozen jiný právní
závěr, totiž že obžalovaný jednal v takové opilosti, která vylučuje zlý
úmysl podle § 2, písm. c) tr. z., uplatňuje tím vlastně důvod zmatečnosti
podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř.
Tento důvod zl))atečnosti je však uplatňován neprávem. Pro posouzení qtázky, zda pachatel jednal v úplné opilosti, t. j. v t~kovém stavu,
který je provázen ztrátou vědomí o činu nebo takovým zkalením vědomí,
v němž pachatel nepostřehuje buď vůbec nebo aspoň úplně a správně
2'
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skutkůvé okůlnůsti, za nichž jedná, a nemá správné představy o. tům,
k jakému výsledku směřuje jeho. čin, jsůu růzhodné jen ůkůlnosti, za
nichž se čin stal. Z těchto. ůkůlností .pak nalézací sůud důspěl ke správnému závěru, že stěžůvatel nejednal v opilosti stupně uvedeného v § 2,
pism. c) tr. Z. Klade-Ii zmateční stížnost důraz na to., že stěžovatel půdle
zjištění nalézacíhů sůudu vrávůral a jeho dech páchl lihovinami, třeba jí
připůmenůuti, že tyto. příznaky nejsou ještě náznakem úplné ůpilosti,
protůže se vyskytují i při půuhé napilůsti a nezkaleném vědůmí o vnějším
živůtě. Z těchto ůkůlnůstí nelze tedy ještě usuzovati na lú!plnůu opilost,
zejména když jsůu tu, jaků v souzeném případě, okůlnůsti, kteréúplnůu
opilůst vylučují, tůtiž že se stěžůvatel přesně pamatoval na okůlnůsti
sběhnuvší se při činu i před činem.
, Je-Ii správný závěr nalézacíhů soudu, že ůbžalůvaný nebyl opilý tak,
ze SI nebyl vědom ůkolností, za nichž jednal, nemůže míti úspěch ani
jeho námitka uplatňůvaná na základě důvůdu zmatečnůsti půdle § 281,
č. 10 tr. ř., že jde jen o. přestupek ůpilství půdle § 523 tr. z., jenž před
půkládá takový stav opilůsti, který vylu.čuje vědůmí o. skutkůvých ůkol
nůstech činu nebo. způsobuje takové jeho. zkalení, že pachatel nemá
představy o. tom, k jakému výsledku směřuje jeho. čin.
(
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Nezachování předpisů zvláště vyblášených není ještě trestným podle
trestního. zákona, bylo.-Ii v ko.nkretním případě postaráno. o. bezpečnost
lidí způsobem po.stačujícím za no.rmálních o.ko.lno.stí (na př. po.stupuje-Ii
neoprávněná o.soba při provádění práce, vyhrazené tako.vým předpisem
jen určitým o.dbornlkům, tak, jak by si počínal oprávněný o.dbůrnlk).
Zavinění majitele studně, svěřil-Ii její o.pravu (proti předpisu § 8
vlád. nař. č. 53/1931 Sb.) neo.dbo.mlko.vi, který si při ní nepodnal tak,
jak by to. činil o.právněný odbo.rník, a nezabránil-Ii s náležitůu autoritou
a ro.zho.dno.stí jeho. další práci, ač si musil po.kud se týče měl uvědo.miti,
že její po.lITačo.váni může o.hro.ziti hezpečno.st pracujiciho..
(Růzh.

ze dne 30. ledna 1940, Zm I 6,01/39.)

Obžalovaný má na svém dvoře v N. studni "si čtrnáct metrů hlubokou, vyzděnůu žulovým zdivem, v níž je dřevěná pumpa na tlal" skládaJÍCí se ze čtyř do sebe zapuštěných dřevěných rour; kůlmá poloha pumpy
ve studni je udržůvána někůlika trojčlennými vzpěrami, zapuštěnými do
zdiva studně. V měsíci červenci 1939 přestala pumpa pracovati, neboť
do. sebe nezapadaly čepy mezi třetí a čtvrtou rourůu a unikala tam voda.
Obžalůvaný vyz:,al tesařského pomocníka P., aby mu přišel pumpu opraVItI. P. sestoupIl do. studně, při výměně vzpěr se však růubeni studně
uvolnilo., sesypalo. se na P-a a strhlo. jej do vůdy, v níž se P. utůpil. Sesutí studničního. roubení počalo na severní straně studně, kde kamenné
roubení nemělo náležitého. půdkladu, neboť tam podklad pro kvádry roubení měl svah třiceti až čtyřiceti stupňů. Zdivo celé studně se zřítilo

-
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, t ,p uvolnil l)ři vy'měně vzpěr upevňujících pumpu některý
, CllTIZ
" 'b YIY uvo Ineny
'
d a I"
k aProto
. ' ze esar
everní. špatně- osazené strane,
Sl
kamen na ~
'h~edsesula celá studně. Obžalovaný uvedl ve své ůbha
~e,!y !! pa I ~e ~ P-a když P. zasazoval první vzpěru a vyňal kámen pro
Jobe, ze vů ~r: ab 'tůhů nechal, že mu však P. ůdpůvěděl, že to musí
dr,:hlotu v:P se 'pa/ když vyňal kámen pro. třetí vzpěru, sesypalo cele
,
'
ude a (l. ze
roubení:
, 'í s o u d J'ako soud zrušovací zamítl zmateční stížnůst
s sdo rozsudku krajského sůudu, Jlmz
., 'b y I s tezova
"· t
'n
, NI e ]V Y
'ho
e l
UZlla
obza ovane
vinným přečínem půdle § 336 tr. z.
Z důvodů:

P'ovádějíc důvod zmatečnůsti § 281, č.9, písm. a) tr. ř." napad~
l c'nl' stl'z'nůst právni půsouzení věci výrůkem sůudu, že ůbzalO'vany
te

zma
.
,
'
. k
db
'k
. I
u
nese vinu na P-ově smrtI, ponevadz mu Ja o. neů 0Srlll u dzaat. a tOPdra~
, .. měl podle § 8 vlád. nař. č. 53/19'31 b. za a I s u narpumpy, ac jl
, h
.
ť"
ď' .e
skému mistru, jenž by byl učinil přislušna ůc I~nna ůpa rem,.,z~ za ~yaj,
'ci neůdborníkůvi, můhl předvídati, že muze snadno. dŮJIÍl k nej~ke
prah d' a z'e vína obžalůvaného záleží J'iž v samém překročení uvedeneho
ne o e,
, , ,.
h' , 'd' § 8
ředpisu. Zmateční stížn~st namlta, ze je, ne;,ac ?V~l1l pre ,psu,
u~e~enéhů vládního nařízel1l podle § 96 (ehoz vladmho nanze~1 pouhym
správním přestupkem a že by šlo. o skutkovo~ pod,sta:u § 338 tr., Z. Jen,
kdyby byly v konkretním případě vedle pr,ekrocel1I ,tohoto predplsu
splněny předpoklady, jež vyžaduje tato. trestna sk,:tkůva podstata. \redpůklady ty však prý u obžalůvanéhů nebylY spl~~ny! ~eboť se ,obzalovaný před tím než P. sestoupil do studny, presvedcI1, ze Je roubem studny
neporušené; ~emůhl prý průtů předvídatí, že ,by při ůpravě pumpy můhlů
dojíti k nějakému neštěstí; když způzorůval, .~e P .. vynal z růubem stu~ny
dva kameny, varoval ho., aby kameny nevYJlmal; n~p~slechl-h P. ůbz~-,
lovaného a vyňal-li z růubeni studny třetí káme.n,. člmz s.e uvůlmly dalsl
kameny, růubení se sesulo. a zasypalo. P-a, zavInIl sesub studny a svou
smrt výlučně P. sám.
Zmateční stížnost není důvodná. Nalézací sůud řadí zřejmě ustanovení § 8 vlád, nař. Č. 53/1931 Sb. mezi »zvlášť,~yhlá~~népředplsr, ~teré
mají zprostředkovati předvídatelno~t nebezpecI pro ~Ivůt, zdr~vI a tele~
nou bezpečnost lidí z ůkolností v predplsech uvedenych a ma]! proto. vyznam pro. stránku subjektivní (viz. růzh. č. ~927, 37.?4 ~ .6030 ~b: n. s.).
Uvedený předpis stanůví, že studnářské prace. ~,?eJl byb .p:.ovad?ny to~
Iiko ůsůbami oprávněnými za vedení a dozůru JejIch nebo. j~]!,ch zast~.~:pc~
(polírů). Průti tomuto. .ustanůvení jedná jak ten, kdo proy~dl stu~narske
práce, nemaje k tůmu oprávnění, tak I ten, kdo ,sven ,(za~al pro~
vedeni studnářské práce osůbě, která podle platny~h p,,;dJ:lsu nenl
k provedení takůvé práce oprávněna. Osobam! ůpravnenyml. k lrů
vádění studnářských vací jsou podle § 5, zak ~: 193/18~3 LZ.
studnářští mistři a v místech, kde JIch nenl, mlstn stavltelsh, zed~
ničti nebo. tesařští. Zákonů dárce vyhradil provádění studnářskJc~ pracI
uvedeným zvlášť kvalifikovaným živn?stnikilm zřejmě pro:t.ů, ze Je p~ů
vádě ní takových prací spojeno s velkym nebezpečlm pro Zlvot, zdravI a
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tělesnou bezpečnost osob, vykonávajících tyto práce, jemuz JSou tito
živnostníci s to čeliti vzhledem ke svým znalostem, ziskaným odbornou
průpravou teoretickou a zkušenostmi praxe. Podle stálé judikatury nejvyššího soudu (viz rozh. Č. 1110, 1927, 3764 Sb. n. s.) není nezachování
předpisů zvláště vyhlášených samo o sobě ještě trestným podle trestního
zákona, bylo-Ii v konkretním případě postaráno o bezpečnost lidí jiným,
za normálních okolnosti dostačujicím způsobem. Této zásady jest zajisté
použíti i ve případech, kdy ,práce, jichž provádění je zákonem vyhrazeno
~ vzhledem k jejich nebezpečnosti' pro právní statky chráněné předpi
sem § 335 tr..z. ~ určitým odborníkíl1n, jsou svěřeny osobám podle zákona sice neoprávněným, jestliže tyto neoprávněné osoby postupují při
jejich provádění tak, jak by si počínal oprávněný odborník. V souzené
věci však nebyly splněny podmínky pro použití této zásady.

Podle zjištění rozsudku, z nichž nutno vycházeti (§ 288, odst. 2, Č. 3
tr. ř.), byl P., povoláním tesařský pomocník, zasypán a usmrcen ve
studni obžalovaného, jímž byl zjednán k opravě studny, když v hloubce
asi deseti metrů při výměně tří vzpěr, upevňujících pumpu a opřených
o roubení studny, vyňal z roubení tři kameny pro vzpěry, čímž se roubení studny uvolnilo a sesulo. Podle dalšího výroku soudu, zmateční stížností nenapadeného, měla býti tato práce svěřena studnářskému mistru.
Nalézací soud zřejmě předpokládá, že P. neprováděl vyměnu vzpěr odborně, jak by to byl učinil studnářský mistr, jenž by byl podle přesvěd
čení nalézacího soudu provedl příslušná ochranná opatření, aby při výměně vzpěr nedošlo k sesutí roubení studny. Svěřil-Ii obžalovaný pmvedení práce, kterou měl podle zákona provésti živnostník k tomu oprávněný, neodborníkovi, jenž si nepočínal tak, jak toho okolnosti vyžado,valy a jak by si byl počínal odborník, dal tím podnět a zjednal podmínky
výsledku, jímž byl dotčen právní statek chráněný § 335 tr. z., t. j. život,
zdraví a tělesná bezpečnost P-ova. Okolnost, že P. vlastním neodborným
postupem při výměně vzpěr zavinil sesutí roubení studny a tím svou
smrt, je nerozhodná pro posouzení viny obžalovaného, neboť neruší pří
činnou souvislost mezi P-ovým usmrcením a trestně závadným jednáním
obžalovaného, které ostatně záleží nejen v tom, že zjednal k opravě
studny osobu nekvalifikovanou, nýbrž i v tom, že seznav, že P. vyjímá
z roubení studny kameny, mu to již při vynětí prvního kamene nezakázal s patři-čnou autoritou a rozhodností, ač si musil nebo měl uvědomiti,
že se roubení staré studny může uvolněním jednotlivých kamenů sesouti
a zasypati P-a, který byl právě hluboko ve studni, neboť pouhé jeho varování po vynětí dvou kamenů, aby kameny nevyjímal, nebylo dostaču
jícím k zamezení nebezpečí.

,
'hám a usnášení se o tom, má-Ii býti svěd~k vza~
dala pod~~t k, U;\ýti slyšen nepřísežně. Nestačí pouze zeSlabena
do přísahy ~' mt~~!bo upamatovati se, musí jíti. o značné zeslabeni.
sChopnost VOlma 1 .

DUl

(Rozh. ze dne 30. ledna 1940, Zrn I 4/40.)
.
' "
o u d jako soud zrušovaci zamítl v neveřejném zase. Ne]V YČS,s It"Snost obžalovaného do rozsudku. krajského soudu, jímž
dl § 125 t
dání zmate nt s IZ
r. z.
byl ohžalovaný uznán vinným zločinem po e
Z

důvodú:

' OStl' podle § 344,č .
4.
tr ř . uplatňuje zmateční stížnost
d zma tecn
neprávem.
.
,
Sníženou schopnost svědky~ě P. vnímati,~ebo upamat?vat; se na pruběh skutečností, o nichž vypovldala, pokousl se z~atečll1 sltz~o~t ,do~a
zovalY 'en svémocným hodnocením jejíh,o svědectvI a poro~navall1~ ]€''íeh ud~'ů s jinými průvody. Leč zmatecnost podle § 344, c. 4 tl. r. za:
kládá jeb přísežný výslech svědka, jehož slabomysln;>st nebo ze.slab~na
d 'evni činnost ve smyslu předpisu § 170, Č. 5 tr. r. byla n,alezaclmu
uSd do té míry zjevná nebo návrhy a tvrzením stran naznac:na n~bo
si~~kuvýsledky řízení osvědč~na, že mU ješt~,př~d začátkem svedec~eho
J , I chu dala podnět k úvaham nebo k usnasem se o tom, lz~-lt :vedka
VlYS, e . od ·přísahou nebo J'en nepřísežně. Není možno zde prehled.nouh
'd" h
osoby
s yse tI P ,
skutečnost, že zákon nevylučuje ze svedectvl ~o pnsa ou on~, . '
jejichž schopnost vnímati nebo se upamatoval! Je ~eslabena; ny?r~)e~
ty II nichž je tomu tak ve z nač n é míře. Protokol o hl!,vlllm prelt~em
n~obsahuje vůbec žádných záznamů, které by takovou svedec~?u zpuso.bilost P-ové uváděly v pochybnost, stěžovatel .v tom s~ěr~ t,:z ,neuČl':11
žádného návrhu při hlavním přelíčení, neohradll.se prol! pnseznemu .vyslechu jmenované svědkyn~, ani sám, n;vyslovll svoJe, pochybn?sl!" a
pouhý vlastní údaj P-ove, ze se dommva, ze Je nerv~,:e. ne;TI?cna, Jezto
bývá velmi úzkostlivá a často pociťuje strach, nemuz~ J::t~, vzhledem
k ostatnímu určitému a jasnému vylíčení všech oko~n?SÍ1 pnbehu. zavdal!
podnět k pochybnostem o její vnímací a reprodukclll sc~opnosÍ1, ,nehledíc ani k tomu že soud zvěděl onu skutečnost o vlastlllch domnenkach
svědkyně o její;n nervovém ~t~vu teprve p~té, když ji~ ji vza! do přísahy,
takže předem ani nemohl mlÍ1 pochybno-sl! v uvedenem smelU.
Důvo

čís.
čís.

6435.

Zmatečnost podle § 344, č. 4 tr. ř. tvoří jen přísežný výslech svědka,
jehož slabomyslnost nebo zeslabená duševní činnost (§ 170, č. 5 tr. ř;)
byla soudu již před tim, než ho vzal do přísahy, tak zjevná nebo návrhy
a tvrzením stran napověděna nebo jinak výsledky řízení osvědčena, žil

6436.

Přerušeni trestního řízení podle § 452, č. 2

!t". ř. není .~?t0

o so~

vyšetřovacím úkonem ve smyslu § 51, odst. 3 tr. r., zak1áda]lClm předst.

žení.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1940, Nd I 4/4D.)
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š í s O u d jako soud zrušovací rozhodl v trestní věci proti
Jindřichu A. pro zločin podvodu spor o příslušnost mezi krajským sou,
dem v N. a krajským soudem v P. takto:
Příslušný je krajský soud vN.
Ne j vy

Š

D

ů

vod y:

Okresnímu soud v P. došlo dne 13. října 1939 trestní oznámení proti
A., v němž policejní úřad sdělil, že pátrá po pobytu podezře
lého. Na to přerušil okresní soud trestní řízení podle § 452, čís. 2 tr. ř.,
aniž zavedl řízení podle § 45Q, Č. 2, věta 2, § 416 tr. ř.
Byl tudíž ,uvedený úkon jen formálního rázu, nebylo jím však nic
provedeno ke zjíštění čínu nebo pachatelovy osoby (jeho pobytu). Nelze,
proto pokládati tento úkon za vyšetřovací úkon podle § 51, odst. 3 tr. ř.
(srovn. rozh. Č. 4108 Sb. n. s.).
Podle toho, co uvedeno, nepředstíhl okresní soud v P. krajský soud
v N., jenž pachatele vyslechl jako obvíněného dne 20. listopadu 1939.
Totéž, co bylo nahoře uvedeno o přerušení řízení podle § 452, Č. 2
tr. ř. okresním soudem v P., platí i o přerušení řízení podle téhož zákonného ustanovení okresním soudem v O. ze dne 27. října 1938.
Je tudíž příslušným krajský soud v N.

Jindřichu

čís.

6437.

článek VI. B, č. 18 uvozovacího zákona k trestnímu řádu, ustanovujlcí, že jsou ku projednávání obžalob pro zločin krádeže příslušné porotní soudy, má-Ii se podle § 179 tr. z. uložiti trest žaláře mezi pěti
a deseti lety, byl zrušen článkem IV. vládního nařízení z 9. listopadu
1939, čís. 306 Sb.
Pač/naje dnem 1. ledna 1940 jsou k rozhodování o zločinu krádeže
kvalifikovaném podle § 179 tr. z. příslušné krajské soudy jako soudy
nalézac/.

(Rozh. ze dne 31. ledna 1940, Zm I 635/39.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
státního zastupitelství a obžalovaného do rozsudku krajského soudu,
jímž nalézací soud vyslovil svoji nepříslušnost podle § 261 tr. ř.
Důvod,y:

Rozsudek, jímž se nalézací soud prohlásil nepříslušným, napadají
zmateční stížností jak obžalovaný, tak i veřejný žalobce, tento zřejmě
ve prospěch obžalovaného.
Naříkaným rozsudkem vyslovil nalézací soud svoji nepřislušnost ve
smyslu § 261 tr. ř., ježto zjistil, že je dostatečně odůvodněno podezření!

'd 'tú odcizených obžalovaným podle obžalovacího SpiSll,
že cena ~r~ ~;e 250 K takže jde o podezření ze zločinu krádeže kvalifičiní ne)'ne~~e §. 119 ll:. z., o němž přísluší rozhodovati P?dle čl., Vl.. B,
kovane po 'kona k trestnímu řádu porotnímu soudu. Navrh verejneho
x 18 uvoz. za
.
",
k
.
k
, . ' č'
~.
'č' , . během průvodmho nzem a opa ovany v onecne re [,
zalobct u bl!'~~~aný potrestán ve smyslu tehdy ještě platného ustan.?~
aby, b§§Y ID
ák Č. 411/1921 Sb. těžkým žalářem od jednoho do petL
vent
Z·
TI
I t nalézací soud zamlt .
.
e ,P
dání naříkaného rozsudku a po písemném provedem obou
zmat~čn~rh ~tížností nabylo však platnosti, a to dll,en; 1. ledna 1940:
vládní nařízení ze dn~ 9. Iistopad~ 1939 Č. 0305 Sb., j[~Z by!a [';1l110 ]llle
,
avena příslusnost krajskych soudu pko soudu nalezaclch, a to
nove
vo,KrajS
. k'ym sou dOum j ako SOLI . 'upr ten smysl že podle čl I na'1 eZI
zejmenav
'.v>"
Ob
(§§ 111 '180
dům nalézacím trestm nzem pro zlocmy krade.z~ v.u e c . .
a:.' .
čemž bylo současně článkem IV. zmmeneho vladl1lho nanzel1l
tr.. z., , pnu,stanovení čl. VI. B Č. 18 UVQZOVaC110
'1 za."ona
.k
k t·les tmmu
'
"d
[
ra l
o
zruseno'c['ho že J'sou k proj' ednání
"
I
k'
d
ď
kt
•
obzalob pro z ocmy ra eze, za crc
,
.
OI
I ,.
d
St anovl
'e odle § 179 tr. z. uznati na žalář mezi 5 a ~ , ~ty, pr!~ us~~ SOli y poP
J t ' Jsou tedy od uvedené doby platnos, Íl vladmho nanzem c. 306/1939
10
'I zmocnovaCl10
"I'k
Sb m.vydaného na základě čl. II. ústavnno
za ona ze d1e
I
15:' prosince 1938, č. 330 Sb., nyní příslušné k .roz~~dování o zl~činu
krádeže kvalifikovaném podle § 179 tr. z - o pky. jd~ pudle. nan~analezacl.
T[mto dzakonnym
'
.
...
ne'h o rozsudku - kraj'ské soudy j'ako soudy
opatřením, vylučujícím, p~íslušnost porot~~ho ~oudu k proj.e na,val1l. a
. ,ho'dování této trestn[ ve CI se stalo be~ucI11nyl11 lozhodnuh nalezaclho
10Z
'
I'
..
.
dl
soudu o nepříslušnosti a krajský soud jako soud na ezaC[ je nym po e
zákona povolán, aby jednalo této trestní vě~i. Dúsled,kem toho ~,e staly
bezpředmětnými obě zmateční stížnosti, ktere se ves:,:,e~ ,domaha]! pouze
toho, aby byl zrušen výrok nalézacího soudu o nepnslusn?sh,. aby byla
vyslovena příslušnost krajského soudu jako SOU?U nalezac[h? a aby
jemu byla věc přikázána k projednání a rozhodnuh, tedy vesmes pouze
toho, co nastává již podle zákona.
Byly proto obě zmateční stížnosti zamítnuty jako bezduvod.ne,. amz
se bylo třeba zabývati dalšími jejich vývody ~ zk~un:ah opr~vn~nost
jednotlivých uplatňovaných důvodů zmatečnosh, zejmena ,.opravne~os!
námitky obou zmatečních stížností, že nalézací soud,vyloz!1 n~sp.ravne
zákon v ustanovení §§ I, 4 zák. Č. 471/1921 ~b., kdyz zam!t! navI~ veřejného žalobce, učiněný při hlavním přelíčem, aby byl obzal?~any potrestán podle zmírněné sazby tě.žkého žalář~ ?d .1ed~oho ~o pet~ let. Na
nalézacím soudě bude, aby, dbajeustanove11l cl. I. vlad. nar. c. 306/1939
Sb., dále po zákonu jednal.
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Ke skutkové podstatě zločinu podle § 93 tr. z.:
Nezáleží na tom, jak dlouho věznění trvalo, jen když nebylo zcela
pomíjejici.
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S hlediska skutkové podstaty podle prvé
hodné, že pachatel hned poslal pro policii.

věty

§ 93 tr. z. je

(Rozh. ze dne 2. února 1940, Zm I 1/40.)
Dne 9. září 1939 přišli dozorčí orgánové úřadovny hospodářské kon_
troly zemského úřadu, M. a P., k obžalovanému, aby vyšetřili, zda den
před tím prodával tabák za úředně stanovené ceny. Řekli obžalovanému
který stál před svým kioskem, že jsou od hospodářské kontroly a sdělili
mu důvod svého příchodu. Obžalovaný se rozčilil a prohlásil, že jediné
organ důchodkové kontroly je oprávněn u něho provésti kontrolu. Na
to mu P. ukázal svoíi legitimaci, opatřenou fotografií a kulatým razítkem zemského i okresního úřadu, a legitimoval se mu i M., když ho obžalovaný mylně po,važoval za oznamovatele, který ho udal pro předra
žování tabáku. Obžalovaný však M-ovi vytrhl legitimaci z ruky a vyzval
ho, aby s ním šel do kiosku. Při tom ho uchopil za kabát a několikrát
s ním zatřásl, když M. s počátku nechtěl výzvě vyhověti. Když P. i M.
vešli s, obžalovaným do kíosku, uzamkl obžalovaný kiosk, vzal kHč
k sobe a vyzval oknem nějakollt pani, aby došla pro strážníka. Ačkoliv
byl oběma kotrolory znovu upozorněn, že jsou úředními orgány a že
neoprávněně omezuje jejich osobní svobodu, nechal obžalovaný dveře
uzamčené po šest minut až do příchodu strážníka.
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
vinným zločinem veřejného násilí podle § 93 tr. z. a přestupkem podle
§ 312 tr. z.
D

ů

Zmateční stížnost se dovolává
9, písm. a) a 10 tr. ř.

vod y:
důvodů zmatečnosti

podle § 281,

č.

5,

S hledíska důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 9, pism. a) tr. ř. namítá, že neni naplněna skutková podstata zločinu podle § 9,3 tr. z. po
stránce objektivní ani subjektivní, ježto prý stěžovatel nechtěl vězniti
M-a a P-a, nýbrž se chtěl toliko přesvědčiti, zda jde vskutku o úředni
orgány a zda jsou jejich legitimace pravé či nikoliv; při tom dodává
zmatečn~ stížnost, že se stěžovateli stalo již jedenkráte, že mu soukromá
osoba predstírala úřední charakter, takže se nelze divi,ti, že si v tomto
případě počínal velmi opatrně. Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti.
Skutkovou pO'dstatu zločinu podle § 93 tr. z. tvoří každé svémocné, t. j.
bezprávné věznění člověka, nad nímž pachateli podle zákona žádné mod
llI;přísluší a jehož nemá příčiny ani pokládati za zločince, ani míti ho
duvodně za člověka škodlivého nebo nebezpečného. Nezáleží na tom,
jak dlouho věznění trvalo, jen když nebylo zcela pomíjející, jak je zjištěno V souzeném případě.
Vzhledem ke zjištění rozsudku, že dozorcí orgánové úřadovny 'hospodářské kontroly zemského úřadu, M. a P., kteří přišli ke stěžovateli vy-]

. d' I tabák za úředně stanovené ceny, oznámili stěžov.a,se t'T
zda plO
. sveho
,
.. h od u a ze
' se.o b a.
fl I,.
o' ,_ava
dní charakter ale i příČ!llU
pnc
teU nejen svuJ't~re cemi vydanimí zemským úřadem, opatřenými fo.toprokázah I~gl lm: a' razítkem zemského a okresního úřadu, je správný
grafieml ~ve ?~O ~udu že si stěžovatel za tohoto stavu věci musil býti
závěr ~~Iez,~c~mo t~hO, Že jde o iúfední orgány a že je protiprávně,~zamkl
a b~1 tez ve šest minut. Poněvadž podle uvedeného nemohl stezovat~1
v klO,sku ]J°M_a a P-a důvodně za škodlivé nebo nebezpečr:e, nebo vu.povazova~čince 'e nerozhodné, že, uzamknuv je, vyzval r:eJakou pam,
bec za _~I ro' strhníka. Stěžo,vatelova mala lides je ostatne patrna I ze
a?y 510: ~:alnosti, že stěžovatel, kdxž h~ dostav}vší ~e, s.trážník ~pozor:
ZJIIsten to že uzavřené osoby jsou urednnTI! organy, Jeste Je urazil, v!lle
m
,
, Id" c' I
. zna
e s'pinavosti
Je
, že pronas e UJI eoa.
I'
...
P , dž je skutková podstata zločinu podle § 93 tr. z, nap ?:na JIZ
, ,o~eva Inl'ne'ny' ch kontrolních orgánů, je nerozhodné, zda stezovatel
veznemm z

vtáhl M-a do kiosku.
.
"
,
S hlediska důvodu zma!ečnoosti podle, § .~81, ,č. 5 tr. r. vytyka zma:
tečni stížnost nedostatek duvodu co do u?aJu svedka ~. a ~., v JeJlchz
v' ovědech jsou prý rozpory o tom) sl;-h lito svedkove"do kIOsku
dYb
Ině či nikoliv. Poněvadž nalezacl soud shledal stezovatelovu
o rovvotom' že věznil M-a a P-a v kiosku, což stěžovatel plně doznal,
VInU,
. , "
'
' . zmanemusil se obírati ostatními
podruznyml oko Inos tml,
vy ťykanyml
teční stížnosti.
S hlediska důvodu zmatečnosti podle §281, č. lO,tr. ř. n~mítá zmaleční
t"st že by mohlo jíti jen o přestupek podle § 1 zakona c. 309,/1921 ?b.
~ I~r~oli~ o zločín podle § 93 tr. z., jímž byl s,těžov~tel uznál: vI.nn~~.
Zmateční stížnost přezírá, že nalézací soud plnym pravem podradI! ZJISt" ' jednání stěžovatelovo pod skutkovou podstatu tohoto zloČInu,
deů~~edkem čehož je vyloučen přestupek útisku podle ~,I, zákona č .. 309/
1921 Sb., neboť vykonané násilí, dosáhnuvší P?dle z]lstem soudu ;nteosity § 93 tr. z., převyšovalo míru a povahu uhsku podle § 1 zakona
Č. 309/1921 Sb.
čís.

6439.

Přestupku podle § 32 zbrojníh'O p~tentu se ~opo~tí, k~o má z~ra~
neb'O munici nemaje k t'Omu dov'Olem. D'Ov'Olem Je třeba Jen k drzem
zbraně a m~nice zapověděné, t'O jest předm~t~ uvedených v, § 2 tého~
patentu. Nedovolen'Ou je ve smyslu § 32 zbr'OJmh'O, patentu .~zba zh,ram,
i příčí-li se vše'Obecnému d'Očasně vysl'Ovenému zakazu mlh zbrane.
(Rozh. ze dne 10. února 1940, Zm I 631/39.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhově~ z~latečnI stí~nosti
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, pokud cehla proh v'y roku ,
jímž byl obžalovaný uznán vinným přestupkem podle § 32 zbr~l· pat.,
zrušil napadený rozsudek jako zmatečný v tomto vyroku a v dusledku

_
-

Čís.

čís.

6440-
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6440-
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toho i ve výroku o trestu a ve výrocích s tím souvisicich a vráti!
nalézacímu soudu, aby ji v rozsahu zrušení znova projednal a .v,u",u
dbaje pravoplatného odsouzení obžalovaného pro zločin krádeže
§§ 171, 173, 174, II, písm. a), cl, 176, II, písm. a) tr. z.

"
. ní sv' ch věřitelů firem O., RaM. vN." bě~em
zčástí zm anI . uspo~orr prJi němu vedené, odstranil maJetkove~red

exekuce těmIto. v~n e I, ástky v' ceně 8.260 K, a že tím spáchal prečI~
měty, a to ~adIOve s:~ení exekuce Č. 78/1883 ř. z., a to na podklade
odle § 1 zakona o ..
p
k tkového deJe:
' b 1 vedeny v březnu a dubnu 1934 exekuce
tohoto s u
Důvody:
p.rO'ti abžalova~em~ y,y, ší asi 8 500 K. Koncem března nebo zak vydobytí pohledave d ve IV~bžalova~Ý různé radiotelefonní součástky
Zmateční stížnost namítá s hlediska důvodu zmatečnosti podle §
,na 1934 hO v~kzov'l P a odevzdal mu zároveň tři účty, v lllchž
Č átkem dub
mec dalll
. '
" k y cas
" t eene
"
čís. 5, 9, písm. a) tr. ř., že rozsudek nezjistil, ani že původnÍ' forma
v ceně 8. 260 K,kp
obžalovaného
koupil uvedené souc~st
kovce, nalezeného u obžalovaného, byla zúmyslně změněna tak, aby
bylO uvedenO, ze : ~
19,33 a v lednu 1934 a že Je zaplatIl. Ve
,
1932 částecne v roce
, b' I
' h
Jím mohlo tíže poraní ti, ani že jde o nástroj ukrytý, příhodný k
.:
'k P od obžalovaného nekoupil, nýbrz o z~ ovany o
v roce
telným útokům.
skuteč,:~slI Je vsa' ~ sebe ponechal nějaký čas, a dal mu uč!y;prot?,
jen pozadal, aby Je ,
'kd ony součástkv žádal, mohl osvedcllI, ze
Zmateční stížnost je důvodná.
by na
nem
ne okou il od obžalovaného.
.
kd
P
aby.,
Y
.
'
'e'e
Pozd'"
eJI SI. o'b'zaPřestupku podle § 32 zbrojního patentu č. 223/1852 ř. z. se rl",,,,,,,.t
JSOU
jehO
vlastmctvl!l:'
t~
J
't
P-a
odvezl.
Námitku
obžalovaného,
ten, kdo má zbraň anebo munici, nemaje k tomu dovO'lení.
lovaný všec~ny sO:e~asl l:'e~g~lastnictvím, ježto je koupil na úvě~ a dotřeba k držení zbraně nebo munice zapověděné a takovými jsou
že tyto ~o~častky h[a~ili vlastnické právo až do zaplacení trhove ceny,
měty, uvedené v § 2 zbroj. pat. Naproti tomu je po rozumu § 32
dav,,;tele
SI k lllm, vy 'acena ' ovažoval nalézací soud za nerozh~~no~,
pat. nedovolenou držba zbraní, i příčí-li se všeobecnému, dočasně
kter~ do~udd dnem teZI? ~ohli ~pPlatníti svá vlastnická práva podle pnslusslovenému zákazu míti zbraně (rozh. č. 3256, 4423 Sb. 11. s. tr.).
ponev<ldz o ava
,."
K tomu nalézací soud pouze uvádí, že obžalovaný měl u sebe
n' ch ustanovení exekučll1ho radu.
. ..
.
y
.
' ,. s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmatečl1l slIzno~tr
vec, nemaje k tomu povolení, a že je tento býkovec dlužno n",,07;"'0
Ne J Y Y s S 1
dk kp 'ského soudu jímž bvl stěžovatel UZllan
za zbraň zakázanou ve smyslu § 32 zbroj. pat.
obžalo,vaného do rodzs u § Ul 'kaj a e' 78/18133 ř z. irušil napadený rozTímto všeobecným označením nejsou však zjištěny skutečnosti,
. ,
večmem po le
za on .
b"
"
"k' 1 ve' c nalézacímu soudu a Y II znova
kterých by bylo možno odvoditi, že ,jde o zbraň, jakou má na m,,,liili vlllnympr
sudek jako zmatecny, a pn aza
'
ustanO'vení § 32 zbroj. pat., a nejsou tedy vůbec zjištěny ony
projednal a rozhodl.
nosti, které při správném použití zákona měly býti základem
Nejvyšší soud proto postupoval podle § 288, odst. 2, čís. 3,
D ů vod y:
druhá tr. ř., zrušil napadený rozsudek v této části jako zmatečný a ,,,ó,,al,
věc nalézacímu soudu, aby ji znova projednal a rozhodl, dbaje při tom
Zmateční stížnost napadá rozsudek z důvodů zmatečnosti podle
pravoplatného odsouzení obžalovanéhO' pro zločin podle §§ '171, 173,
§ 281, čís. 4, 5, 9, písm. a), bl, 10 tr. ř.
"
,
174, II, písm. a), cl, 176, II, písm. a) tr. z.
Předmětem přečinu nebo přestupku podle § ,I. za~. c. ,78/1883 I. z.
mohou býti pouze věci, které právně mohou bylI pred,?etem exeku~e,
čís. 6440.
tedy pouze věci, které jsou v době exekuce e~ekutovym ~Iastmctvlm
a
které nejsou z exekuce vyloučeny (§§ 37, 39, 250, 251 ex. r.).
Předmětem přečinu nebo přestupku podle § 1 zákona čís. 78/1883
Tímto zákonným ustanovením je c,hrá~ěno ~rávo Y~ř!telů na !1 eru i. z. (o maření exekuce) mohou býti jen věci, na něž mohou věřitelé pošené vymáhání jejich pohledávek ze jme~1 !rkn,,;veho dl~z~l~a plostr~d~y
dle zákona vésti exekuci, tedy nikoli věci, které v době exekuce nejsou
exekuce Právo to může utrpěti újmu dluzmkovym nakladamm se Jn:emm
exekutovým vlastnictvím, nebo které nepodléhají exekuci, nebo z ní
'en tehdy a potud, když a pokud by bylo věřit,elům bez onoho dl~zn~kova
byly vyloučeny.
'
~ásahu
podle zákona možno zasáhnout! J:ros,tredky ~:"eku,ce dotseny n:a~
.Posléz uvedené věci mohou však býti předmětem přestupku podle
jetkový předmět za ú,čelem jeho zpenezem nebo ]lnakeho zuZltkovanl
§ 3 téhož zákona, jakmile byly ve smyslu tohoto zákonného ustanovenl
k uspokojení jejich pohledávek.
zabaveny.
Není-li takový zákrok věřitelů právně přípustný, je dloužník~v z~sah
(Rozh. ze dne 10. února 1940, Zm II 13/40.)
(jeho opatření s majetkovým předmětem) naprosto nezpuso?Ily poskodíti ono právo věřitelů a nevztahují se naň proto ustanovem § 1 uved.
Napadený rozsudek uznal obžalovaného - obchodníka radiovými
zák., právo to chránící.
přístroji vinným, že v květnu 1934 v úmyslu, <tby zcela nebo aspoň
,
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Naproti tomu se však podle § 3 uved. zák. dopustí přestupku,
- kromě případu, vytčeného v § 1 - věci, jež jsou úřadem
z úředního rozkazu ve vnucené správě, právem zástavním anebo i
zabaveny, odejme úřednímu nakládání.
Předmětem ochrany tohoto zákonného ustanovení nejsou tedy
zástavních věřitelů, nýbrž chráněným právním slatkem je tu vil,;nr,,,
úředního opatření, uvedeného v tomto zákonném ustanovení. V
případě je proto nerozhodné, že zabavené věci nebyly VI,lstloictvim
dlužníka, nebo že nepodléhaly exekuci, nebo že byiy z exekuce VVIDU\,"
Z uvedeného plyne, že při odstranění věcí, jež nejsou
dlužníka, nebo jež nepodléhají exekuci nebo jsou z exekuce
je rozhodující okolností, zda věci byly odstraněny za exekuce
hrozící, anebo za exekuce již vedené, 1. j. zda byly odstraněny
jejich zabavením anebo po něm.
.
V souzeném případě se obžalovaný mimo jiné hájí tím, že věci,
odstranil, nebyly jeho vlastnictvím; je proto pro posouzení této věci
hodující skutečností údaj doby, kdy se toto odstranění stalo.
Zmateční stížnost vytýká z důvodu zmatečnosti podle § 281, čís.
tr. ř.,že byl obžalovaný uznán vinným, že v květnu 19'34 odstranil
jetkové předměty, a že nalézaéí soud v odůvodnění rozsudku zj
že se toto odstranění stalo koncem března, nebo začátkem dubna 1
Těmito výtkami v podstatě namítá, že je výrok soudu sám s sebou v odporu. Výtka ta je důvodná.
Odstranění majetkových předmětů se stalo jen jednou a proto pro
tento jediný čin nemohou vedle sebe obstáti zjištění dvou rozdílných
údajů o době spáchání souzeného činu. Pro posouzení věci je, jak již
bylo uvedeno, rozhodnou okolností údaj doby, kdy byl čín spáchán.
Bylo proto zmateční stížnosti vyhověno již z tohoto důvodu, aniž se
bylo třeba zabývati jejími dalšimi výtkami, napadený rozsudek byl zrušen a věc přikázána nalézacímu soudu, aby ji znova projednal a rozhodl. .
Při novém hlavním přelíčení bude se třeba zabývati otázkou vlastnictví k odstraněným věcem. Nestačí jen zjištění, ie byla ujednána výhrada práva vlastnického k odstraněným věcem až do úplného zaplacení, ale je třeba též zjistiti, zda odstraněné věci byly anebo nebyly
v době činu zaplaceny. Dále je, třeba přesného zjištění, kdy byly provedeny exekuce, o které jde, a zda se odstranění věcí stalo za hrozící
anebo za vedené exekuce. Při rozhodování bude též třeba vzíti v úvahu
otázku promlčení.
čís.

6441.

Falšování (a použití) prošlé pohraniční propustky (změna jejího konečného data), jímž si chtěl pachatel umožniti přechod hranic, je zločinem podle § 199, písm. d) tr. z., i když by byl pachatel jinak bez pře
kážek dosáhl jejího prodloužení příslušným úřadem.
Pachatele neomlouvá, že si nebyl vědom trestnosti svého jednání.
(Rozh. ze dne 1o, února 1940, Zm I 22/40.)

k' t 'né státní policie vydal obžalovanému dne 4. května

,

Úřad nemec e .~l' lalnost ·končíla dne 15. 6. 1939. Když obžalovaný

1939 prop~~:~~, JeJ~~I~žil dne 30. června 1939 k prodloužení, b~lo
tuto pr0t: . fPI'ova' na tím způsobem, že datum 15. 6. 1939 Je prezjištěno, ze Je z a s
'no na 15. 7. 1939.
"
psa,
. d nal že propustku zfalšoval. Uvedl, ze dostal od s".e
Obzalovany d ~\én't území zprávu že je nemocná, že ji chtěl navšÍls~,?u~enkY :š!~ ~e~nohl včas opatřiti prodloužení. pro!,ustky, ježt~ byl
VIÍl, z~ ~I
ro t 'e přepsal ono datum. Hájil se Ílm, ze SI nebyl vedom
ve sluzboe, a p oč' z Zfalšované propustky dvakrát použil k přechodu
následku sve ho mu.
.
to dne 21. a 23. června 1939.
hralll C, a
•
. zaml'tl zrna t ecm
" s t"IZ1lOSl
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e' ho do lozsudku krajského sou u, ]Imz y uzna'n vinny'm
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Zmateční stížnost se dovolává důvodů zmatečnosti podle § 281,
čís. 4 a 9, písm. a) tr. ř.
. , '
"
Ne rávem spatřuje zkrácení obhajoby obzalova~e?o ~ ;amltnuÍl
'ho návrhu aby bylo zjištěno dotazem u taJne ,statm poltcle,
~~~v~e mlatí poplat~k za prodloužení platnosti propustky: slo. o oko~nost
Pdnou neboť obžalovanému nebylo kladeno za vmu, ze .zfalsoval
.. d , J'enž Jest
neroz h otku za, tím účelem a s tím úmys Iem, a b y zk ra't'l
I Ufa
~~~~~~ěn pl~odl.oužiti platnost propustky, o poplatek vybíraný snad za
její prodlouzelll.
. .
Pro posouzení viny obžalovaného byla n~:?,zhodna I o.~olnost! zda
by byl obžalovaný na základě propustk~" JeJI~, pl~tnost lIZ pommula,
beze všeho dostal od německých pohra!llcmch uradu v N. p:opust,ku na
čtyřiadvacet hodin. ~eboť - jak vysvI~~e z, úV,ah, uvedenJc~ pn
řízení důvodu zmatecnosÍl podle § 281, CIS. 9, plsm. 3') tr. r.
by
tato okolnost nečinila beztrestným svémocné prodlou.zenl platnostr propustky jejím zfalšováním a použití takto zfalšovane ~ropustky u po··
hraničních úřadů k průkazu povolení k přechodu hramc.
Pokud zmateční stížnost vytýká jako neúplnost !ízení, že si l1!ěi nalézací soud z úřední povinnosti vyžádati dobro zdán; ~ tom, .zda. Je propustka veřejnou listinou, a že ji neměl bez dobrozdam pokla~a:1 zoa veřejnou listinu, scházi jí formální zákonný předpoklad uplatn~m d~v~d~
zmatečností podle § 281, čís. 4 tr. ř., totiž návrh stěžova!elt;v, ucm~ny .
při hlavním přelíčení, jejž nalézací soud zamítl nebo o ~emz opommul
rozhodnouti. Z vývodů zmateční stížnosti nelze ostatne seznaÍl, pro~
tuto výtku činí,když vůbec n,e~apadá záyěr .naléz.acího ,soudu, vYJ3d.ren~
výrokem, že propustka, o niz slo, J':. vereJn~ h~Íl~a 3' ze SI byl obzalo
,
vaný této povahy propustky při jepm zfalsova~~ vedo~.
S hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281,cls, 9, plsm. a) tr. r. namítá. zmateční stížnost především, že obžalovaný v,ěda, že bl' m~ byla
propustka oprávněným úřadem beze všeho prodlouzena, nemel pn zlal.0
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šování propustky a pn jeJ1m použití poškozovacího úmyslu,
žaduje skutková podstata §§ 197, 199, písm. d) tr. z. Zmateční SI1:meIS!
je bezdůvodná. Podle rozsudkových zjištěni zfalšoval obžalovaný
pustku, jež_ ho do 15. června 1939 opravňovala k přechodu hranic
tektorátu Cechy a Morava, tím způsobem, že přepsal konečné
platnosti propustky 15. 6. 1939 na 15. 7. 1939. Takto zfalšovanou
pustkou se prokázal při přechodu hranic Protektorátu dne 21.
června 1939 pohraničním německým kontrolním orgánům, kteří
vání propustky nepostřehli. Propustky byly zavedeny, jak
'
nosl sama připouští, aby říšskoněmecké úřady mohly samy ro:,hc)dc)v
kterým osobám dovolí překročiti hranice mezi Protektorátem
a Morava a ostatním říšským územím, a aby tak bylo cestování z
tektorátu podrobeno evidenci a kontrole říšskoněmeckých úřadů.
dáním propustky na určitou dobu dává úřad propustku 'vydavší
že neshledal překážek v osobě majitele propustky, ani jiných pn~Ka,zeIK,
ležících mimo jeho osobu, aby překročil hranice v době, po
pustka platí. Obžalovaný vyvolal tím, že v propustce zfalšoval uv,~demým
způsobem konečné datum její platnosti, změněným obsahem prop
v podstatné její části zdání, že úřad, oprávněný propustku vydati, shledal předpoklady, aby obžalovallý směl přecházeti hranice Protektorátu
i mezi 16. červnem a 15. červencem 1939. Předložením zfalšované
pustky uvedl obžalovaný pohraniční říšskoněmecké kontrolní
(orgány) v omyl, .iímž měla Německá říše utrpěti škodu na svém právu
kontroly (l dohledu, tedy v úmyslu, aby byl zmařen přímo účel, sledovaný zavedením propustek, což stačí k naplnění skulkové podstaty podvodu podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z. po stránce subjektivní. Zfalšování
prapustky, jejíž platnost prošla, přepsáním konečného data propustky
na datum pozdější, aby tak by! umožněn přechod hranic, zakládá skutkovou podstatu zločinu podvodu podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z., třebas
prodloužení propustky nestála v cestě žádná překážka. Pokud stěžovatel
k dolíčení důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 9, písm. a) tr. ř. nvádí,
že si nebyl vědom trestnosti svého jednání, odvolává se na právní omyl,
který neomlouvá (§ 3 tr. z.). Zmateční stížnost byla proto zamítnuta
jako bezdůvodná.
čís.

6442.

I opakování urážky nebo pomluvy je trestné.
Je-li chování rázu soukromého ve vztahu k oprávněným zájmum vefejným, přestává býti věcí života ryze soukromého.
Veřejnost má zájem na tom, aby byla klasifikace na veřejných školách prováděna podle skutečných vědomostí žákU bez jakýchkoli vlivů,
pramenících ze soukromých vztahU učitelil..
Otázku veřejného zájmu nelze řešiti podle toho, které ze skutečnosti,
obsažených ve >;právě, byly dokázány, nýbrž bez ohledu na pravdivost
či nepravdivost zprávy jen podle toho, je-li v zájmu veřejnosti, aby znala
zprávu, kdyby byla pravdivá.
.

.

dOk zU omluvitelného omylu je třeba, aby ~yly zjištěn~. okoln~sti:

~ _u a každ' člověk průměrných vlastnost, cerp~ p~, nonn~,
z meltz ~y o -J-eoío pravdivosti uvedených nebo sdelenych skutecbedl!vosh p~:~ve ~užiti objektivního měřítka, Nestačí pouhý poukaz na
nost•• Je tn
y p
- C
to, co se povídalo ve mes e.

(Rozh. ze dne 16. února 1940, Zm 1 565/39.)

. !Jeriodickém tiskopise »V-sk~ věstník« byl dne 30. června 1938
V .
Zpra'vy 'nístní a z kraje« pod nadpIsem »Konec školního
. v fU b nce »
-)
d
t t .
uveřej'něn článek, v nemz bylo uve eno 00.
ro ku«
k
O' h Ok I' h
V, t' du dne 22. června byl ukončen školní 1'0 na naslc s o ~c :
U n~s ev s~e byli rodíče žáků, zvláště škol měš!a~ských, hodně rozrus~n!
. o i z rávou která se roznesla po meste, ze propadne nejmene
a rozt~\ce~oc!nt žák.l měšťanských škol, poněvadž ~e Jejich ,šk~lní vypa~el~ .p 'ímo hemží pětkami. Letošní rok je skutecne prvmm skolmm
svec cenkl dPr u nás byla na pětky pravá úroda a pětkami byli podělen!
lokem,
Y ch se vědelo,
o 'JSOu pl'1 m' a sve-d omlTI. N e chceme
a tak ~
... '
ktery'
ze
.
I zaCl, o
.'
. "k'
• t"
' k ml ale rodlce
nemůžeme hodnotiti klaslh~acl za u ~e sp~.nyml znam ~ , l'
d
an: ~nebyli nikterak s klasifikacI spokojem, ~akze'kdolk~nce .b y a
utace rodičovského sdružení k okresmmu s ~ ~Imu mspe. or.u ~, ;
p o 'd I ho a'by zakročil a zj'istil zda J'e klaslflkace poshzenych zaku
a za. ná
a a zda, odpovídá »uděleným«
' pětkám atd. P an mspe
.
kt or pflje
." I
v

v

A

ov

:r

j:~. a' několik hodin konferoval s učitelským ~bor~n:.

.?

~ýsled~!l obudou pak zájemci vyrozuměni_pí~e~ně:
~laslfIkovam zaku, zvla~t~ ~e
čtvrté měšťanky kolují po meste ruzne ;ecI a odohady. Ta_~,s~ tVldl, ze
se špatnými známkami hledí čeliti velkemu pnhvu na vyssl skoly, aby
se hoši učili řemeslům.
Ve městě se dále veřejně kolportuje, z jakých důvodů dO,stala !ad~
hochů po pětce z počtů. Jeden učítel nabízel svojí dceru druhem u uClte:~
il když tento odmítl, odnesli to žáci. M~hli_ bych?:n ~vésÍl celou dalsl
řadu kritik letošních školních zprav ve meste pronasenych.

?

Jest nesporné, že mezi rodiči panujeo roztrpč.ení a z~lam~ní a že je
celá tato záležitost prodebatovávána a ze by SI resultaty techto debat
určití lidé jistě nedali za rámeček«.
V témže neriodickém tiskopise byl dne 4. srpna 1938 pod nadpise.m;
"UŽ to začíná« uveřejněn tento článek: "Pětková aféra v N. se ~~čl~a
rozmazávat. První začal samozřejmě pan UČItel M. a podal na ,nas h~t
tískovou žalobu, prý pro urážku na c!í. Pan učít.el nám chce dokaz ah, z~
ve článku, uveřejněném v tomto lIste dne 30. cerv~a y. r., j~ on, ~terl;
má dceru na vdávání a že se proto stať: "v.e mes~e se dale ,verejne
kolportuje, z jakých důvodů dostala řada hochu_ po petce z.počtu. Jeden
učitel nabízel svoji dceru druhému UČItelI a kdyz tento odm!tl, .odneslI}~
žáci", týká jeho osoby. Tvrzení toto však není. d,oc.ela spravne. J~ Jeste
jeden učitel v N., který má rovněž dceru na vdavam ~ nIC by p~oÍl tom~
neměl, kdyby se za učitele vdala. V tomto sporu, ktery slIbUje byl! hodne
Trestní rozhodnllti XXII.
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zajímavý, povede odpovědný redaktor nejméně patnáct svědků.
to se hude dovolávati úředních spisů okresní školní rady se stížn'JSti
podanou k zemské školní radě a k ministerstvu školství«.
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stE,no'st
souk:o.mého žalobce do rozsudku krajského soudu, jímž byl obža'lov·an·
zprosten podle § 259, Č. 2 tr. ř. obžaloby pro přečiny podle §§ 1, 2,
zákona Č. 108/1933. Sb., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a
ti! věc soudu prvé stolice, aby ji znovu projednal a rozhodl.
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V obou zažalovaných článcích bylo v podstatě tvrzeno že i pilni
svědomití žáci na měšťanské škole v N. byli nebo budou n~správně
sifikov~ni za nedostatečné a že příčinou toho je, že jeden učitel
kromý zalobce) nabízel svou dceru druhému učiteli (P-ovi), a když
odmítl, že to odnesli žáci.
Nalézací soud vycházeje ze správného výkladu obou článků d
k závěru, že byl soukromý žalobce oběma články vydáván ve veiře;,nt:
po~měch a že o něm byly sdělovány skutečnosti, které by ho
uvesÍl v opovržení nebo snížiti' v obecném mínění, a že tedy je v
článcich ~aplněna skutková podstata přečinu urážky a pomluvy
§§ 1, 2 zak. č. 108/1933 Sb., zprostil však obžalovaného z
že
se mu podařil důkaz omluvitelného omylu.
Zmateční stížnost soukromého žalobce napadá rozsudek z důvodů'
zmatečnosti podle § 281, č. 9, písm. a),.b) tr. L, v obou směrech právem.
Důvod zmatečnosti podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř. je podle obsahu
provedení zmateční stížnosti uplatňován jen pokud jde o druhý článek,
uveřejněný dne 4. srpna 1938. Nalézací soud totiž, vY'8lo-viv nejprve, že
I obsah tohoto druhého článku tvoří skutkovou podstatu přečinu urážky
a pomluvy, uvedl na konci rozsudku, že nespatřuje v obsahu tohoto- druhého článku trestný čin, ježto tu obžalovaný jen uváděl, pro která slova
prvého článku na něho byla soukromým žalobcem podána žaloba. Stě
žovatel tu právem namítá, že i opakování urážky nebo pomluvy je
trestným činem, jak o-statně vyslovil již sám nalézací soud na jiném mistě
rozsudku.
Uplatňuje důvod zmatečnosti podle § 281, č. 9, písm. b) tr. ř. namítá
stěžovatel, že nebyly dokázány takové okolnosti, pro které by sdělené
a v obou článcích uvedené skutečnosti mohly býti důvodně pokládány
za pravdivé, a že je důkaz omluvitelného omylu v souzeném případě
vůbec vyloučen, a to jednak podle § 7, odst. 2 zákona č. 108/1933 Sb.,
ježto jde o skutečnosti života soukromého, jednak proto, že nebylo v,,~
bec ve veřejném zájmu, aby byl článek uveřejněn.
Tvrdí-li stěžovatel, že jde ve stíhaných článcich o skutečnosti života
rodinného a vůbec soukromého, nevychází z celé souvislosti stíhaných
zpráva má tu zřejmě na mysli jen část zpráv, že jeden učitel nabízel
dceru učiteli druhému a tento odmitl. Tato část zpráv se sama o sobě
týká ovšem jen skutečností života soukromého. Byla-li však tato tvrzení
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ouvislosti s tím že byli žáci právě proto nesprávně klapředne~ena v ~de již o tvrzeni skutečností života soukromého, který
sifiko~am'h neJ. vše co nesouvisí s postavením jednotlivce, upraveném
,",sobe z~ rnuJ~eJ'néí!O Vymyká se proto z mezí života soukromého taodle prava v e r ·
'h . I'
t h k
, . 'm
P . k k t ' chování rázu soukrome o, Je~ I ve vz a u opravneny
koye o on r~ n~'m Je-Ii takovým chováním dotčen zájem veřejný, pře
záJm!-,~. v~r,~l ~ěc'i života ryze soukromého. Poněvadž se ve stíhaných
stá,:a.l'~ Y ádi chování soukromého žalobce v souvislost s jeho čin
zpraY~~ite~~ veřejné školy, že totiž bylo odmitn~tí jeh? dce!y. d:uh~~
no~tll
p.rl'činou Who že byli žáci nespravedhve klaslflkovanr, Jde JI.Z
uČlte em
.
' . .,
..
b j' . '
t ...
a
• .pa dajíci do oboru vereJneho zajmu, ne o vereJnos ma zaJem n
o vec
klasifikace na veřejných školách byla prováděna podle skuteč
tO,m , a Ydomostl' žáků bez J' aky' chkoli vlivů pramenících ze soukromých
. , ,.
I d ' . I'
·e
nyc h ve
vztahů učitelů. Je proto zmatecm ,slIznost na omy u, omlllva- I ~e, z
'd O" sl'utečnost živo-ta soukromeho ve smyslu § 7, odsl. 2 zakona
e
108;1933 Sb. a že proto byl v souzeném případě důkaz omluvitelného
.
o c
omylu vůbec vyloučen.
Nelze přisvědčíti zmateční stížnosti ani z toho důvodu, že. nebyl du
kaz omluvitelného omylu přípustný proto" že ,sděle,~í skutec?ost~ uvedených ve stíhaných článcích neb~lo ve vereJne!ll. z-"Jmu;. Nale~a.cl soud
dospěl k závěru, že uveřejněni zprav bylo ve vereJnem zajmu, Jezto. vz~1
za prokázáno, že byla klasifikace .žá~ů skut~čně proyedena. nespravn~.
Tento názor nalézacího soudu nem vsak spra~ny. Otaz~u ve:eJne~o ,zajmu nelze řešiti podle toho, co bylo ze sdelenyc:h skutecnoslI dokazano,
nýbrž jen podle obsahu zažalované zprávy bez ohledu na to, zda. J~
zpráva pravdivá, tedy jen podle toho, zda společnost nebo Jed~othve
její složky mají zájem na tom, ab~ zpr~va, vk?yby byla pravdlva, byla
uveřejněna. Není pochyby o tom, ze .ma. ve:eJnost z~Jem, na tom, . .a.by
byla klasifikace žáků prováděna obJektlvne be}. ~es~eryc~, vedleJslch
vlivů, a má tedy i zájem na tom, aby byly uvereJnovany pnpady,. k.de
se tak neděje. je tedy zřejmo, že se uveřejnění zprávy stalo ve vereJnem

t

t

zájmu.

d'

,

I'
na ezacího soudu že se obžalovanému podanl dukaz omluvltelneho omylu.
Nalézadi soud zjistil, že se učitel P. vyjádřil vů~i řediteli měš~a.nsk~
školy R. a vůči svědku O., že má dojem, že celou zaležlto~t s ~1.~SlÍlk~CI
žáků zosnoval učitel M., ježto měl (P.) dojem, že mu M-ov~ chtejl ~abld
nouti dceru a on nejevilo ni zájem, a že ,se o .ton; v ~. yseo.becne ml~
vilo. Dále pak zjistil nalézaci soud na zaklade vypovedl svedka K., ~e
bylo na podnět ředitel~ .měšť,:nské ~koly jednáno, o !om, z~a by kl'.'slfikace žáků nemohla bylIzlepsena, ze vsak se cely uCltelsky sbof, sh0511
na tom, že je klasifikace již definitivně. určena; že .se stala sp~avne. a ~e
na ní nelze nic měniti. Konečně pak ZJIstIl nalezacl soud na zaklade vypovědi svědkyně H. a svědka Ch., že výsledek písemné zkoušky provedené soukromým žalobcem byl velmi špatný a že sám soukromý ž,:lobce
byl toho názoru, že nelze provésti konečnou klaslfl~~C~ na zákla~e, této
jediné písemné zkoušky, a doporučoval, aby .~y}1 zacl zn.?vu prezK01~
šeni. Z těchto zjištění a navzájem SI odporul'clch skutecnostr dospel
Odůvodněna je však zmateční stížn.?st, pokud napa a ~yro

k
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pak nalézací soud k závěru, že se obžalovanému podařil důkaz
telného omylu.
. Z uveden~ho je patrno, že pramenem uveřejněné zprávy
Jed~ak domnenky uCltele P., vyslovené před několika osobami
zpra,vy, které se o tom rozšířily ve městě, a podkladem důkazu'onlluvi_
t\lneh? omylu po.~le.. zjištění nalézacího soudu pak to, že bylo
~ano, ze s~ ~. vypdnl v uvedeném smyslu a že se zprávy O tom
n~;v po ,meste, a nap~oh, tomu i to, že klasifikace byla podle !Úl'suclku
uCltelskeho sboru spravna a že soukromý žalobce usiloval o nové
zkoušení žáků.
K dŮ,kazu oml,uvitelného omylu se však vyžaduje zjištění hl"",{,r·h
okolnoslr, ze kterych by každý člověk průměrných vlastností
n?rmáln~, be~livosti p~esvědčení o pravdivosti uvedených nebo
nych urazhvych skute-cnosti. Nabytí přesvědčení o pravdivosti I'V>V'UUI
soud tedy n; podle obviněného, nýbrž s hlediska objektivního, a n· estači
tedy. eouhy po~kaz na to, co se ve městě kolportovalo, nýbrž
b~d,hve zkoumah, zda mohly býti zprávy dtlvodně pokládány za
dlV~ vzhledet;J k p.~~~enům, ze kterých byly čerpány, V tom směru
zacl soud a~l nezJ1~t?val, ze kferých pramenů čerpal obžalovanýinformace ke s~ym z~ravam a co mu bylo jeho informátory sděleno a zda
!ll0hl tyto mform;,tory ~?važovati za věrohodné, či zda zprávy uveřejnil·
Jen n,a podklade kolujlCích pověstí, podepřených jen domněnkami.
Krome to,~o jSo~. tu o~a odp~rující si zjištění o tom, jak si soukromý žalobce pocm~1 pn klaslhkacl záků, tedy jednak zjištění, že soukromý žaI?b~e ,byl puvodce;n, a osnovatelem špatné klasifikace žáků, jednak zjištem, ze ,to byl pyave on, který se zasazoval o to, aby byla klasifikace
~novu prez,k~uma~a. Za tohoto stavu nemohl nejvyšší soud rozhodnouti
Ihned ve veCI sa~e a ;proto, vyhověv .~mateční stížnosti, zrušil napadený
ro~s?de~, a r:one~adz se nelze obeJ1lr bez nového hlavního přeličení,
vrahl vec nalezaclmu soudu k novému ,projednání a rozhodnuti.
.
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Podvodný prodej losů na splátky.
Je nerozhodné, zda byl zákazník s to zaplatiti celou kupní cenu.
Učinil-li zákazn,ik v mylném předpokladu, vyvolaném v něm pacha!e~m, náklad, ktery by jinak nebyl učinil, je poškozen na svém majetku
Jezto se onen předpoklad nesplnil.
'
(Rozh. ze dne 16. února 1940, Zm I 10/40.)

/

,N e j vrš š i s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
A, a B. do rozsudku krajského soudu, jímž byli uznáni
vmnyml zločmem podvodu podle §§ !lJl7, 200 tr. z,
o~JZa!ovanych

37

Z důvodů:
Hmotněprávní důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. ř. neprovádí zmateční stižnost po zákonu, pokud nevychází ze skutkových
zjíštění rozsudku, o něž se opíraji právni úvahy nalézacího soudu, totiž,
že se Matěj a Anna P-ovi odhodlali ke koupi státních stavebních losů
a výherních listů pouze v důvěře v pravdivost ujišťováni obžalovaných,
že 1, srpna 1938 určitě vyhrají ~ětší vjhru, , že na kupní cenu zaplat!
pouze splátky do 1. srpna 1938, ze dalsl splatky budou placeny z one
větší výhry, a že by nebyli losy koupili, kdyby jim obžalovaní nebyli
. slibovali větši výhru. Předpisu § 288, odst. 2, Č. 3 tr. ř. neodpovídá zmateční stížnost ani, pokud námitku právní mylnosti rozsudku opírá o svémocně sestrojené skutkové zjištění, že jsou manželé Matěj a Anna P-ovi
zámožní a rozumní lidé, kteří vědí, co mohou podniknouti. Rozsudek
naopak zjišťuje, že si Matěj a Anna P-ovi musili vypůjčiti peníze na zaplacení prvních splátek, což obžalovaným netajili, a že podle dojmu,
který na soud učinili, jsou lidmi nezkušenými a důvěřivými.
Nelze při svědčí ti zmatečni stížnosti, pokud napadá právní názor nalézacího soudu, vyslovený výrokem, že je nerozhodné, zda zákazníci
_ t. j. manželé Matěj a Anna P-ovi - byli podle svých majetkových
poměrů s to, aby zaplatili celou kupní cenu losů a výherních listů, a pokuddále dovozuje, že by bylo lze uSllzovati na zlý úmysl jen, kdyby byli
obžalovaní věděli, že jsou manželé P-ovi naprosto neschopni dodtžeti
splátky a že proto částky jimi skutečně zaplacené propadnou, Neboť
správný je názor nalézacího soudu a nikoli zmateční stižnosti. Pro posouzení viny obžalovaných bylo rozhodné jen, že se manželé P-ovi dali
pohnouti ke koupi cenných papírl! za 8.375 K a 16,75.0 K jediné proto,
že uvěřili nepravdivému předstírání obžalovaných, že budou platiti
splátky pouze do 1. srpna 1938 (t. j, do nejbližšího tahu, a to ze šestnácti splátek celkem jen .pět splátek) a že další splátky zaplatí z větší
výhry, kterou měli podle slibů obžalovaných určitě ziskati L srpna
19-38, V tomto mylném předpokladu, vyvolaném v nich obžalovanými
vědomě nepravdivým tvrzením, učinili manželé P-ovi náklad, který by
jinak nebyli učinili, a byli na svém majetku poškozeni, ježto onen před
poklad nebyl splněn. Obžalovaní pak, znajíce nepravdivost okolností
jichž .předstíráním pohnuli manžely P-ovy k jednání majetkově je po~
~kozujícímu, vyvolali v nich omyl ve zlém úmyslu, aby jim způsobili
skodu, tedy v úmyslu, jaký se vyžaduje k naplnění skutkové podstaty
podle § 197 tr. z. Názoru nalézacího soudu, zmateční stížností napadenému, nelze proto důvodně vytýkati právní mylnost (srov. rozh. č.2462
a 2800 Sb, n. s,).
čís.
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I pouhé doznání obviněného může býti pramenem skutkově zjišťo
vad činnosti nalézacího soudu.
. Zločinu podle § 129, I, písm. b) tr. z. se dopouští jako spolupachatel
I ten, kdo osobě téhož pohlaví propůjčí své tělo ke smilstvu buď tak,
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že na vlastním

těle

trpí její

smilně činy,

nebo že je sám páše na

těle.

Je zmatkem podle § 281, čís. II tr. ř. (vykročením z moci ~::~
ustanovil-li soud zkušebnou dobučtyfletou, ač uložil trest na s'
do šesti měsíců.
Byl-li mladistvému obviněnému ,povolen podmíněný odklad výlmnu
trestu, a?iž byla zároveň nařízena ochranná výchova, musí býti
ochranny dozor; od tohoto opatření lze upustiti jen, jde-Ii o čin
patrného významu a je-li zároveň o náležitý dozor jinak postaráno.
(Rozh. ze dne 16. února 1940, Zrn I 32/40.)

I,'.,,'

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
Jana A., jako zákonného zástupce mladistvého obviněného Karla A., do
rozsudku soudu mládeže, pokud jím byl mladistvý Karel A. uznán vinným~rovině;lÍm smilstva proti přírodě podle § 129, I, písm. b) tr. z. a
§ 3 zakona c. 48/1931 Sb., nevyhověl jeho stížnosti do usnesení téhož
soudu mlá,~eže, jímž byl nad ITj.ladistvým obviněným vysloven ochranný
dozor, zrusll však podle § 290 tr. ř. výrok rozsudku, jímž byla zkušebná
doba stanovena na čtyři roky, stanovil obviněnému dobu zkušebnou'
!řemi. roky a odkázal na toto rozhodnutí odvolání z délky doby zkusebne.
Důvody:

Ponechávajíc nedotčen výrok rozsudku, jímž byl mladistvý obviněný
uznán vinným proviněním krádeže podle §§ 171, 176, II, písm. c) tr. z.
a § 3 zákona č. 48/1931 Sb., napadá zmateční stížnost rozsudek jen ve
výroku, jímž byl obviněný uznán vinným proviněním smilstva proti pří
rodě podle § 129, I, písm. b) tr. z. a § 3 zákonač. 48/1931 Sb. a uplatň~je dŮ)VOd Y z',?a:tečnosti podle § 2'81, Č. 4, 5 a 9 správně 9,
plsm. a r. r.

t

Výtkou, že nalézací soud porušil zásadu, která mu ukládá zjistiti
materielní pravdu, tím, že svůj odsuzující výrok opřel jen o doznání obviněného, dává zmateční stížnost najevo, že si neuvědomila podstatu
zmatku neúplnosti řízení podle § 281, Č. 4 tr. ř., jejž, jak se domnívá,
provádí uvedenou výtkou, ajenž podle jasného znění zákona může býti
uplatňován jen, když nalézací soud při hlavním přelíčení nerozhodl
o nějaikém návrhu stěžovatelově anebo když mezítímním nálezem proti
jeho návrhu neb odporu vyneseným opominul nebo nesprávně použil
nějakého zákona nebo nějaké zásady trestního řízení, jichž šetřiti káže
podstata řízení, kterým se zabezpečuje trestní stíhání i obhajování.
Opřel-li nalézací
něného, nelze z této

soud svá rozhodná zjištění pouze o doznáni obviokolnosti dovozovati, jak činí zmateční stížnost, že
je rozsudek stižen vadou nedostatku důvodů ve smyslu § 281, Č. 5 tr. ř.
Neboť i pouhé doznání obviněného, zhodnocené podle § 258, odst. f

'·
I' c'mu soudu pramenem jeho skutkově zjišťovací
,
ilže b ytl na eza I
",
,
'h'
k
'
tr. r., ~'.
l ' d' jiný výsledek hlavl1lho prehčel1l, u ne oz opa nem
činnostI Ja~ok {az y(VI'Z'I'ozll č Hi3 3136,3188 a 3258 Sb. n. s.).
."
o '
d
" ven'za onem
s t ano
t ' , stl'z'nost vyty'ká nedostatek důvodu pro vyrok sou u,
zma
ecm
'
,
.
"
'
ud
k
P o. , ' .
oval smilstvo proti Dřírodě s neznamyml mUZI, v z aže obvme~y plOVOZ
. e tvrdíc že ;e obviněný ke vzájemnému onaj e 1111~ ě J e o a n ~ Jo 'uznati 'že má tato výtka zmateční stížnosti
novál1l ned~znab' no~~iněného. 'Obviněný doznal při svých výsleších
oporu v ob ajo ': CUj'ícího soudce i u hlavního přelíčení, že udržoval
u četnIctva, u vyse r
,
,; t.
exuální styky se dvema mUZI a O.
,
.
s
. homo
d'
'oku 1938 po dobu asi jednoho měsíce s muzem aSI
1. na po zIm, I Ž se sešel vícekráte v Riegrových sadech, kde tohoto
dvacetlletym, s mm
'
I d'ka na jeho žádost onanoval, a
." .
ma I
k
' . ku 1938 a na začátku roku 1939 s mužem aSI tncetJle2 . ke oncl
, "t
o,10h konaných asi jednou tydne,
ve"smou v sa dech Vrch tým, na sc~uzk~~ tento muž ohmatával obviněnému pohlavní úd a, obvi~
hckeho, pn mc
I Že obviněny' žádal nebo dovolil, aby ho nektery
'y' ho onanova.
,
'ho
nen
"
'j'em onanoval není v teto
o bh'
ajo b'e o b"
vmene
ěch muZU n a v z a ,
ť
' d .,
z o~
Doznání vzájemného onanování zajisté nelze spatro~a, I v u ";jl
u~e. e;lO; ho že mu onen třicetiletý muž ohmatával pohlavm ;ud. Vyty~ vI,nen~a 'se však netýká okolnosti rozhodné pro posouzem vmy oban3"év a proto nezakládá zmatek podle § 281, Č. 5 tr. ř. Neboť se zlovmel
.
I oism. b) tr. z. (pokud se týče provinění podle tohoto
12 9
čmu
podle § § 3 , Ok' n c' 48/1931 Sb.) dopouští jako spolUipacha.tel
"
'
za o a .
rafu a
Parag
ten kdo osobě stejného pohlaví p ropiljčí ~v~ tělo ~ ne~:lr?zenem,u
Isml'1 s'tv
u bud' ,
ta'k 'ze na vlastním těle trpípácham" smllnych
"I" cmu", (ku pr.
,
ohmatávání pohlavního údu) nebo tím, že vlastnl~' snu !lY,?I, cmy, P";~
chanými na těle oné osoby stejného pohlaví (na pf. onanovamm), SIOU~'
'e'ím chlipným chtíčům (viz rozh. č. 3056 Sb. n; s.). Je prol.? ,;erozho?ne,
~~ není formálně bezvadní: zjištění rozsudku, ze se obvmeny s,e, dvema
neznámými muži vzájemně onanoval, a ~ýrok rozsudku odSU,ZU]IClh~ ~~;
viněného pro provinění podle § 129, I" plsm. ~) tr. z. a § 3 ~.akona .
1931 Sb. obstojí a je právně bezvadny, I kdyz odpadne vza]emnost ona-

7

v

:O

nování.

,

"

:

Provádějíc důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 9"pl,sm. a).~r.}.; omezuje

se zmateční stížnost na námitku, že jednání obvllleneho, zl,'s~ene IOzsudkem, pokud se týče vysvítající z jeho obhajoby, nezaklad,a skut~ovO/
podstatu provinění podle § 129, I, písm. b). tr. z. ~. § ~ zirkona c. 48 .
1931 Sb. Zmateční stížnost opominula tento SVU] na}or .0p?dstatllltJ
právními úvahami a není proto provedena, jak to predplsu]e § 285,
odst. 1 tr. ř. a § 1, Č. 2 zákona Č. 3/1878 ř~ z. Stačí ji proto od~ázatJ n~
úvahy uvedené při vyřízení důvodu zmatecnosh podle § 281, c. 5 tr: r.
Zmateční stížnost byla zamítnuta jako bezdilvodná, pokud se tyče
neprovedená.
"
" ."
"
.
Nejvyšší soud se přesvědčil .při zmateclll shzn9stJ, ~e, n~lezacI s~~~
tím že stanovil zkušebnou dobu čtyřmi roky, aC obvmenemu ,vymen
tre~t na svobodě v trvání čtyř měsíců, vykročil ze své mOCI trestu! (§ 281,
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LIS. 0446_

-

Č. 11 tr. ř.), použiv nesprávně v
.'
.•
zákona Č. 562/1919 Sb
dl n;pl?sp'e~h ob.:'me~ého zákona,
k trestu na svobodě do"šfs~i e .n~h?z C~ll1 ~k~se?na doba při Od,;ollzer
§ 290 tr. ř., vyrok O délce do~eSlCU!O ~z tn let~. Bylo
~tanovena v mezích zákona
zkusebne, byl ~rusen a doba LK'UM:On;
1 pachatele (viz rozh. Č. 1905 a ig~9 o~oVlda]lCl povaze trestných
N
. n. s.).
a toto rozhodnutí bylo odk"
d
"
,
vznesené jen z důvodů arbitrérní~~~no o vo!all1 z delky doby ZklclŠE:bn
Stížnost do usnesení jímž b l b . . , ,
nebyla shledána důvodn~u Podl y§ ~ v!n~ny, dan pod ochranný
při podmíněném d
;
e
, c. zakona č. 48/1931 Sb
ý provinilec býti dán pod
dozor, nebyla - I'1 nOar~I.ozueze111
.
na ocmlladlstv
lrann a' '1
O
U",,, d.UU
Upustiti jen, jde-li o čin nepatrn'h vr c lOva.
dto. hoto opatřeni
' jinak o náležit' dozor
e o vyznamu
•
V en
pos t
arano
O '" a (kllmul
,
a t'Ivne')'je- I'I
kte,~~ nejsou nepatrného výzXamu "b ~vmeny spa~h.al,dva trestné
a jlZ z tohoto dŮVOdu neb I ' ny rz JSou provl11enuTI velmi těžkÝm
ochránný dozor.
yo lze upusÍlÍ! od dání obviněného'
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Ne j vy Š š í S o II d jako soU(~ zrušovací v,Yh,ověl zm~!eční stížno~ti
obža:Iovaného do rozsudku, krajskeh~, soudu, pmz byl stez?vatel uznan
vinným zločinem podílmctv~ na kradezl.P?dle §.~ 1,85, 186" plS?1' b) tr. z.,
zrušíl napadený rozsudek Jako zmatecny a pnkazal nalezaC!mu soudu,
aby věc znova prOjednal a rozhodl.
D

ů

vod y:

Stěžovatel navrhl důkaz svědky M" N., O. a P. o tom, že ho P. ujiš-'
ťoval

že má jako vrátný v továrně na látky možnost velmi lacino koupiti kdykoli ja~ékoli l12:lOžstvi lá~ek a ~e se p~oto ~těž?vatel nemusí ničeho obávati, ze P. stezovateh vyslovne prohlasIl, ze laIky kupule v továrně a že se stěžovatel netajil původem prodávaných látek.
P;o pominutí tohoto dilkazu vytýká zmateční stížnost rozsudku nalézacího soudu právem neúplnost řízení.
Podílnictví na krádeži nebo na zpronevěře se dopustí ten, kdo věc
ukradenou nebo zpronevěřenou ukrývá, na sebe převede nebo prošan!ročí. K tomu se však vyžaduje, aby pachatel určitě věděl, že jde o věc
kradenou nebo zpronevěřenou, poněvadž by jinak scházel zákonem vyčls. 6445.
žadovaný zlý úmysl.
Pro posouzení otázky, zda stěžovatel věděl, že jde o kradené látky,
. Ke skutkové podstatě zločinu podl § 185
je dilležitou okolností P-ovo sdělení stěžovateli o původu prodávaných
že
suoJE'i{-.1 látek, jakož i stěžovatelův údaj o původu látek při dalším jejich prodeji.
Okolnosti v průvodním návrhu uvedené jsou tedy podstatné s hlediska obhajoby a proto bylo pominutím důkazu o těchto okolnostech ne(Rozh. ze dne 17. února 1940, Zrn II 3/40.)
správně použito zásady trestního řízení, jíž šetřiti· káže podstata řízení,
kterým se zabezpečuje obhajování.
P., který byl zaměstnán V t ' .
,
v této továrně v roce 1938 a 1g;~rne na lat~y .firn;y !- vN., OQcl2:oval',1I
Bylo proto vyhověno zmateční stížnosti obžalovaného již z uvedepod ce.nou obžalovanému. Za rok 1!J:'{~vldelne r~zn: I~tky a prodával
ných důvodů, aniž se bylo třeba zabývati jejími dalšími výtkami. V dů
pl! ~bzalovaný od P-a nejméně 240 a ~a ve mesl~e roku 1939 ~vU-ii sledku toho byl napadený rozsudek zrušen a věc byla přikázána nalézal
mene 8.000 K a které pak dále
mate
,
ktere mu zaplatil
címu soudu, aby ji znova projednal a rozhodl.
zn~l P-a jako řádného člověka ž:~:pr.od~1. Obzalova~ý se hájil tim,
Při novém hlavním přelíčení bude třeba zejména též zjišťovati, kde
a ze proto, když mu říkal • 'd t edel, ,ze Je domov111kem v továrně T.
a za jakých okolností odbíral obžalovaný od P-a látky a jakým způso
zaměstnanec, neměl žádnéh~e p~~ a~e !at~y v továl:ně laciněji jako jeji
bem došlo k tomu, že mu P. začal látky prodávati. Zároveň bude třeba
ezrem, ze snad latky, které kupoval,
POCházejí z krádeže,
zjistiti okolnosti, z nichž by bylo lze posouditi, že byly látky kupovány
pod cenu.
Nalézací soud uvedl v rozsudk • .
.'
vyvrácena výpovědí P-a kt'
u, z.e je ~ato obhajoba obžalov'anéhol
čís. 6446.
z~j~ v.továrně látky, kte;é ~~yp~!f~~te o?zťovaný vě?ěl, že P. odcivedl mel za prokázáno, že obžalovan' '. 3.ze • Y ! bez teto P-ovy výpokradené, neboť každy' kdo m' d y, vedel, ze latky, které kupuje j'SOU
Ke skutkové po<;lstatě ~pronevěry spáchané přivlastněnlm si svěřené
'k
, a z ravy rozum 'r musí pozna.l,
ť
věci stačí pachatelovo vědomi, že disposici se svěřenou věci porušuje
mOVllľ v továrně na sukna ne o,,'
ze mu dosvěřitelovu dilvěru.
.
množství látek pod cenou a čin7..~·z~ z~ tak krat~ou. dobu prodati takové
mohl každý zaměstnanec'továrn I O,ze j~ v tova,rne krade, neboť kdyby
Okolnost,
že
má
pachatel
dostatečný
nemovitý majetek, nestačl
k
up~v~~ takove, množství zboží za fežij ní nebo sníženou cenu byla
k tomu, aby vyloučila jeho vědomi o protiprávnosti přivlastněni, nýbrž
musilo býti podle přesvědčení sourJo a~ a tak ov:, to·várna v úpadku. To
je třeba, aby pachatel měl .jiŽ v době svémocné disposice po ruce stejsll věděti, že látky POCházejí z krád~ž~namo I obzalovanému, takže munorodou a rovnocennou náhradu, tak, že je kdykoli s to splniti svěřitelův
(

:~~;;;J:::j!~~~y~~:~~~:}e~.itě Vě:ěl, vťc; tt:oE~:~:~e

t :a

v

)

blb

příkaz.

-
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Pachatelovo svolen~ aby
. h
není účinnou lítostí ve
I n§a Je o nemovitosti byla vtělena
smys u § 187, 188 tr. z.
(Rozh. ze dne 19. února 1940, Zrn I 612/39.)
Nejvyšší soud' k O
~
obžalovaného do rozsudkuP k sOku,d zrusovací zamítl zmateční stížnc)s
raJs e ho soudu J'ímž b l '
zIoemem zpronevěry podle §§ 181 a 183 Ir. ~.
Y uznan
Vo

~
.
Obžalovaný byl uznán vin'
částce 133.272 K 70 h
~~ !,ym, ~e SI pnvlastml peníze v líh ..."",
v pOzůstalostních věce~h sveren~ mu ,lako ,no,táři a soudnímu komi'laři
řené mu stranami J'ako p' :' p,emze ,v uhn;ne častce 25.008 K 80 h
raVl111TIU zastup Cl
'
Tu stačí ke skutkové 0 d t t'
. . ~
porušuje disposicí s věcí
u~čft ~ Zr;I~Ol!eVery pac~~atelovo. vědomí,
telovu (rozh. č. 3899 Sb
ym uce em mu sverenou duvěru
tiprávnosti jeho jednán'í ni s.). t</oy1U~ aby ,bylo vyloučeno vědomí o
z něhož mohou b 'ti ne~ u nes,acI, ~e ma pachatel nemovitý
pachatel měl po luce stedvedene pemze zaplaceny, nýbrž je třeba
jetek) již v době svémocn~n~~odou a ~ovno~c,en~ou náhradu (movitÝ
koli s to splniti svěřitelův ří Sposlce. ve s,v~renyml penězi, takže je kdy(rozh. Č. 1582, 1637, 176l 3~~~ ~~J~ stala Judikatura nejvyššího soudu
. ' 4282, 4823 Sb. n. s.) v souhlase
s naukou (Altman I str. 5:01) ,
který ve svém díle ;>Trest ' ':', n~llI v I?zporu s nazorem Miřičkovým,
nebylo lze mluviti o z ro~~~r,a\ o motne« na str. ~52 uvádí jen, že by
moci dostáti svému záfazk ere, by:l-h pa:hat:1 pr~svě~čen, že bude
nostmi, zejména jeho »ma~t~ by!o-h toto ,presvedč~11I oduvodněno okolmu to pak stalo nezaviněnY'mio~l:aldPo,:,ery« ':: ~obě činu, třeba by se
aml nemoznym
Je proto bezdůvodná n' .tk
'ov'
podle § 281 č 9 '
am! 3'- zmatečllI slIznosti s hlediska zmatku
, . , plsm. a) tr. r. že prý v
'..
~
o ;pronevěru, poněvadž stěžovat~1 ~
s?u~7nem pnp~~e »nejde
a ze proto nemohl býti jinéh
'
:~~I v: do~e CHm nem.ovlty majetek
moci dostáti a že mu ani o presve cem, nez ze svym zavazkům bude
své klienty Žádati o POShov~~~!~ka nemohlo napadnouti, že bude musit
Vo

•

!a

v

Zmatek podle § 281 č 9

í
f'
? ICUJI \

6447.

. K pojmu obecné nesnáze ve smyslu § 174, I, písm. cl tr. z.
Krádež k níž pachateli data přiležitost jen okolnost, že odcizená věc
stála bez dohledu v polích, a nikoliv přechodná nepřítomnost vojSka,
bezpeČIIostních orgánů a vrchnosti v kraji, nelze kvalifikovati podle
§ 174, I, písm. cl tr. z.
(Rozh. ze dne 19. února 1940, Zrn II 48/40.)

D íí vod y:

něvadž zmateční stfžn~sť ď !~. a) ~ tr.

čís.

~,
r. nen!

dolíčen po zákonu, po-

účinnou lítost vychází ze
ze Je obzalovaný beztrestný pro
kladu, že se ~bžalovany' doshveOmdlocne ~k' rozsudkem nezjištěného předpo'1
s pos ozeny'm'
~k
1razena z vy'těžku J'eho not"
,~
I, ze Jim s oda bude naars k'e k'
ancelare.
1'J
~ ,.
Okolnost, že obžalovan' d
200.000 K rozsudek' , y ovo I zavteht; na své nemovitosti kauci
,
.
pravem nepokládá za dohod kt 'b
~
znam ,účinné lítosti (rozh. č. 4012 4790 Sb
u, . era y mela výB I '
. n. s.).
,ya proto zmateční stížnost za předpoklad" "k
~ 56/1935 Sb.
zamltnuta v sedění neveřejném.
u za ona c.
v

..

V noci na 11. října 1938 přišlo do N-ova dvora, ležícího na územ'í
obce S., která měla býti dne 11. října 19G8 obsazena říšskoněmeckým
vojskem, osmnáct obyvatelů obce O. a odvezli si do svých domovů bez
svolení pachtýře N-ova dvora, P-a, který krátce před tím uprchl, různé
součásti inventáře a zásob dvora v úhrnné ceně 14.235 K.
Dne 11. října 1938 odvezl obžalovaný, který rovněž bydlí v obci O.,
avšak nezúčastnil se noční výpravy do N-ova dvora, sám kultivátor
v ceně 450 K, patřící rovněž k inventáři N-ova dvora a stojící v polích.
Nalézaci soud uznal oněch osmnáct pachatelů vinnými, že v noci na
11. října 1938 v S. společně jako spoluzlodějové odňali pro svůj užitek
v čas obecné nesnáze cizí věci movité v ceně 2.000 K převyšující,
v úhrnné ceně 14.235 K, z držení a bez přivolení P-a a že tím spáchali
zločin krádeže podle §§ 171, 173, 174, I, písm. cl, ·11, písm. a) tr. z.
Obžalovaného pak uznal vinným, že dne 11. října 1938 odňal pro
svůj užitek u S. v čas obecné nesnáze cizí věc movitou v ceně 450 K
z držení a bez přivolení P-a a že tím spáchal zločin krádeže podle
§§ 171, 174, I, písm. c) tr. z.
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jimž byl stěžovatel uznán
vinným zločinem krádeže podle §§ 17/, 174, I, písm. c) tr. z., zrušil napadený rozsndek a uznal právem, že je obžalovaný vinen přestupkem
krádeže podle § 460 tr. z., jehož se dopustil tím, že dne 11. října 1938
u N-ova dvora v S. odňal pro svůj užitek z držení a bez přivolení P-a
kultivátor v ceně 450 K, tudíž cizí věc movitou, rolní nářadí na poli, v ceně
nepřevyšující 500 K.
Z

důvodů:

Zmateční stížnosti nelze upříti oprávnění, pokud s hlediska důvodu
zmatečnosti podle § 281, Č. 10 tr. ř. namítá, že.soud první stolice neprávem shledal ve zjištěném skutku obžalovaného zločin krádeže podle

§ 174, I, písm. c) tr. z. místo přestllpku krádeže podle § 460 tr. z. Podle
zjišt~,~í rozsudku spočíval trestný skutek obžalovaného v tom, že dne
11. nJna 1938 ukradl pachtýři N-ova dvora P. kultivátor v ceně 450 K,
stojící na pokraji lesa u N-ova dvora,
, I tuto krádež považuje nalézaCÍ soud za zlo·činnou ve smyslu § 174, I,
plSl11. cl tr. z. stejně jako krádeže ostatních spolu obžalovaných, uvede-
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ných v rozsudku, spáchané jimi jako spoluzloději v noci na ll.
1938 přímo v N-ově dvoře »v čas obecné nesnáze«, t. j. v době,
obec S., na jejímž území leží N-ltv dvůr, byla vyklizena a opuštěna
valým československým vojskem a jinou vrchností a nebyla dosud
sazena vojskem německým. Podle zjištění' rozsudku odcizil
kultivátor stojící osamoceně v polích u lesa teprve dne ll. října
a td sám. Jeho krádež není v takové aní místní ani časové SOlwíslosl
se společnou krádeží ostatních osmnácti spoluobžalovaných, že by
z těchto skutečností mohla posuzovat stejně jako jejich činy, a v
sudkových zjištěních není podkladu pro úsudek, že obžalovaný
kultivátor, využívaje přechodné nepřítomnosti vojska nebo bezp,~čnost
ních orgánů a vrchnosti na území obce S. Naopak plyne z ro;<suldkovýcl
zjištění, že šlo o krádež, k níž obžalovanému jako jednotlivému
teli zavdala příležitost prostě skutečnost, že byl kultivátor o
v polích, bez dohledu zaměstnanců dvora.
šlo o krádež polního nářadí v polí, která, ježto podle zjištění
sudku činila cena odcizeného kultivátoru jen 450 K, je podle ,nl""Vne'Mf
právního posouzení jen přestupkem podle § 460 tr. z.
Bylo proto vyhověno zmateční stížnosti s hlediska důvodu
nosti podle § 281, Č. 10 tr. ř. (a obžalovaný byl uznán vinným
přestupkem krádeže podle' § 460 tr. z.

".

orňovala i vhodně umístěná výstražná znamení, měl před<;-

n~, mz ,uP~Zbáti v oněch místech veškeré ba i z,výšené .opatrnosh a r;emel

vsun s,:~ , I' d cím vlakem a ježto se obzalovanynemohl za techto
přejíždet! pree l~ tOU 'e řidič automobilu nebude dbáti tohoto základního
doml11\
a 1, z takže i když porušIl. zvIastm
" " pre d pISy,
.
kolnosh
o
.
'osti
pro ne'h o
pravldl~ bez~ecnp Ině~a subJ'ektivní stránka přečinu podle §§ 335, 337
závazne 1 nem s
'
tl'. zák. •
,
'I
t ' 't"
ť
." v' S o II d J' ako soud zrušovacl vyhove zma ecm s lZ!1O'S 1
Ne
J
v
Y
s
S
l
.
I
'I
d
·"1
apa
, , 'h zastupitelství do tohoto rozsudku kraJS<e 10 ~ou u: ZlUSL n, statm o d k 'ako zmatečny' a vrátil věc soudu prve stolIce k novemu
dený rozs u e J
,
'projednání a rozhodnuh.
.
Duvody:
.

Zmateční stížnost státníh() zast:,pitel~tví se ~ovolává jediné du~od~
'
t' podle § 281 Č. ~ tr. r. Al11z bylo treba se zabyvalI vsemI

1
,
k d 'd
., ,
. 'tkami které činí a jimž nelze z valne ,častl, .po, u J ~ o praym \y~
Y'I , 111' a'e
označení při-svědčiti, J'e uznalI za opravnen,ou v.ytku neuplnoslI
'
, ,
'k
....'
s
Ja .d r
,dku že rozsudek
ponechal nerozresel1U
otaz
II pncmne SOUlVIfOZSU I ,
'I"
"'di ,s,raz
"kou a pn
,"" ITl' o, Inezi rychlostí motorového v 'aku tesne
pre
IlOS t 1 " . '
,
. "kou Poněvadž je otázka příčinné souvislosh. znak em o'b'Je kt'Ivmm,
a ,~I~~mž 'podle zásad § 134 tr. z. stačí k příčítatelnosti výsledku, nar;~l~i výsledek i jen pro, na~o~ilé okolnosti,.z~ ni~,hž bfl~ čin nebo opočís. 6448.
mi'nutí spáchány, je opravnena vytka zmatecll! ,~trznostt, ze :o:suid~~ neK § 335 tr. z.:
chal nepovšimnuty údaje znaleckého 'posud~u mz. N. Odpovlda tohz t~~,
K ,pfičitatelnosti výsledku stačl, že nastal i jen pro nahodilé
kdo se dopustil činu nebo opomInuh, za vse, co Je s nHnI spojeno punosti, za nichž pachatel jednal (opominul jednati).
činně tak, že by bez nich nebyla událo~t nastal~, bez oh~~~u ,na to, zd~
konkretní následek ohrožení nastal take proto, ze se k pn5.me .::yvol"..n~
Pachatel odpovídá za vše, co je s jeho jednáním (Of'Oltlimlthn)
pachatelem (jízda rychlostí větší než 20 ~;n za hodll1u) pndruz;ly Jeste
jeno příčinně tak, že by to bez rěho nebylo nastalo, když
jiné příčiny, spočívající v okoln?stech ~alslch (MVDr. P. ;nal,mlst~1 pc;následek ohroženi nastal také proto,že se k příčině, vyvolané
měry, nepřehlednost a nebezpecnost preJezdu" nedbal veske~e. ba 1 zv~
lem, přidrnžily ještě jiné příčiny, spočívajíc! v dalších
šené opatrnosti, býti pánem svého vo,zIdla, :nel ~uto, zastavItI a IpMlrv
chatelem třeba nepředvldaných a nechtěných.
snad předjížděti), obžalovaným třeba nepred~Idan~ch a, nechtenych:
Spolnzaviněnl poškozeného ho nezbavuje viny.
Uvedl totiž znalec inž. N. ve svém posudku, ze vzaJemny vztah mezI
rychlostí vlaku a auta hraje svou úlohr: ~ že by. při ry~hl.,?~!i vla~u 20
(Rozh. ze dne 20. února 1940, Zm I 439/39.)
km/hod., rychlosti to~ředeJ's~~é pro ~p~eJ~z~ a)Cho neJblIz~I oko II; neDne 24. října 1936 srazil se na nechráněném, velmi nepř"hledlnérnl došlo ke střetnutí ponevadz pn nezmenene pzde MVDr. P., 1 takove nebezpečné, jak Dr: P. jel., stačil nepatrný časový náskok, aby auto pře
přejezdu mezi stanicemi O. a M. motorový vlak Č. 4701, řízený OUL<UC'-"
vaným, s automobilem, jedoucím po státní silnici, přetínající tu želez"1 jezd bezpečně mínulo.
niční trať, a lií.zenj\m MVDr. P-em, zvěrol~kařem v O. MVDr. P., j
. Opominul-Ii tedy rozsudek tuto skutečnost, která je zcela jasně skutečností rozhodnou pro prácvní posouzení, zavinil tím neúplnost rozsudku,
manželka a dcera byli usmrceni. Obžalovaný, který znal uvedenou
i přejezd a jeho nepřehlednost a věděl, že před ním má zmírniti ry,;hlostl která jej činí zmatečným. Nelze totiž upříti oprávněnosti,v.ýtce. z;nateč~lí
vlaku na nejvýše 20 km/hod., jel přes přejezd rychlostí vyšší než
stížnosti, ·že není vyloučeno, že by byl rozsud<;k mo~l '~0l'tI. k Jmemu z.akm/hod., stanovenou pro toto místo železničními předpisy, které
věru o tom, zda se obžalovaný nemohl dommvah,v ze 1 ndlč a~tom'??I~U
porušil. Nalézací soud přes to obžalovaného zprostil podle § 259, č.
'nebude dbáti základního pravidla bezpečnosti, k~y: r?zs,u~ek dal~ zpslll,
tr. ř. obžaloby pro přečin proti bezpečnosti života podle §§ 335, 337
že obžalovaný znal železniční trať, že znal nechraneny preJezd a Jeho nezák., ježto MVDr. P., který znal nebezpečnost a nepřehlednost př'ejezdll,t přehlednost, že věděl, že má před tímto přejezdem zmírniti rychlost na
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~eiy~še
km/hod'cie však jel rychlostí tuto přípustnou hranici
SUjICI a ze tlln porusIl zvlaštní předpisy železnični stanovené mu
povolání. Spoluzaviněni poškozeného nezbavuje '
úraz vyvolán jen vIastnÍIill neoctvmtitellllým a . ~ ~~'P ťe~i~i'~~;~~nÝ~I~ i "dti<fn,
poškozeného, naopak stačí k trestnému zavirlění,
opominutí pachatelovo jednou z podmínek tre'stllé!
nebyl b~~al nastal, kdyby .~i byl obžalovaný počínal správným
be!.", toÍlz kdyby byl Jel pnpustnou rychlostí, v tomto případě ne
nez 20 km/hod.

By~o-Ii proto vyhově,:o zmateční stížnosti již z tohoto důvodu,
padeny: rozsudek byl zrusen a věc vrácena nalézacímu soudu, aby o
znova Jednal a rozhodl.

lí zá ornou odpověd' na dodatk?vé, otázky, zda ~~I ,o?žalovaný

a ~a.. • P deny' ch ve, hlavních otazkach, zbaven UZlvam rozumu,
u·ve
.., lepe
, .. h pom~
'"'tení ,
do be emu,
v,,
t·'da,vém
smyslu• ne'b o v Jlnem
zda Jedna I ve s
n ,pominutí
.

·mz· S'I nebyl vědom svého čmu.
,
'tl
t . , t'·
t
.
s. . "', s o II d jako soud zrušovacl zaml zrna ecm s lznos
.N e]V Yh sd'~ rozsuclku. krajského soudu jako soudu porotního, pokud
dbzalovane
o
· ' ·::-raz
d,y u'kl a d'
uznán vinným zlocmem
ne podl e §§ 134,
.. 'b I stěžovatel
1 tr. z. a zločinem nedokonané vrazdy ukladne podle §§ 8, 134,
135, č. I tr. z,
Z diivodú:

v ne

vrs, t

ako zmatek podle § 344, Č. 4 tr. ř. vytýká ~~ate~ni stí.žn~st porušení
, dJ · § 327 tr ř. tím že si pOrotCI nevyzadah poucem ve smyslu
čís. 6449.
l"e327plSU
'.
" vrcnm
. 'h o poro tc~, ny'b rz• ,",:.zpu.
t'
'soodst. 2 tr. ř,. písemnou
zadoslI
porotce) opustil pora,dm sm, ve,sel
b§ em '-ze J'eden z porotců (nik0'li vrchní
"porotmho
d
• d·'
.Ok?lnost, Ž": ~i po~otci n;vyžádali poučení ve smyslu § 327, odst.
sou U.'"p oneva
z Je ze
'
tní síně a phvolal předsedu
d
oporo
t'
h
•
•
t· , sta
tr. r. pl~emnou zadostí, vrcholho porotce, nýbrž tak, že jeden z nich
•
'§
327
tl'
ř patrno že J'e neplatno.s I o rozeno pouze nese rem u. ,znem
. .
,
,,,
t'" ",
volal pred~e~u porotmho soudu, není zmatkem podle § 344, č. 4
noveni poslednlho odstavce tohoto zák.?nného ustanov~m, ,~e to~ IZ. pr~
Neplatnos~l Je ohroženo jen, nešetření ustanoveni posledního Odl,tal{C
pntomen, a mkolIv tez nesetrem
hl asov a'llí porotců nesmí býti nikdo
§ 327 'Ir. r.
"
.
.,
t
' cl' h 'h o'd'
-usta.novení
předch?zí,~h o-dJst~V?ll', ,:e]rnena' ,n~ us ~n~:ve:nl ;rul e IQ- o ....
Trestní řád nepředpisuje, aby byl duševní stav obviněného zk(lUItlá
stavce, jehož porusem zmatecm sbznost prave ,:"ytyka, Je vytk~ ~ezdu
ps~~!aÍ1).'. Nařizuje, jen (§ 134 tr. ř.), aby byl vyšetřen ' .
vodná a není proto třeba zkou.mah, zda se formal':l v::da skutecn.e slwla
necme pn tom rozdtlu co do závažnosti Obvinění nebo tíže
a proč se stala a zda mohla pusoblÍl na 10zhodnuÍl zpusobem obzalovao~olnost, že jde o ob.':.in~ní. z hrde~h~ zločinu, nezavazuje
nému nepříznivým.
pnbral znalce se ZVlastnl1l11 odbomymt znalostmi ve smyslu df1.h".h.
S hlediska zmatku podle § 344, Č. 5 ·Ir. ř., vytýká zn;ateč.ní stížno~t,
odstavce § 118 tr. ř.
,
že porotní soud zkrátil stěžovatelovu obh~J0'bu hm: ze p,'1 porotm~
znalcům náleží posouditi, je-Ii tu postačitelný podklad pro
hlavním přelíčení zamítl stěžovatelův návrh, aby soudm znakl psych!atn~
leW!vr pos~de~ n~b,o jde-Ii o nesnadný případ, vyžadující delšího I)'ULV"'''' kteří zkoumali duševní stav obžalovaného, dále zkoumah Jeho dusevm
rovanl a vysetřovanl nebo přibrání psychiatrů.
stav na základě výsledků porotniho hlavního přeJíče,ní a. doplnili sV~l
Ve zrušovaCÍm řízení nelze odporovati věcné správnosti znal~ockéhoQ'l nález a posudek se zřetelem na nové o~ol,nostl, ~tere yysl'y ,najevo 'pr!
posudku.
porotním přelíčení, a že dal toto doplnemI'roveslI mlstmml s?udmm!
Obhajoba obžalovaného nebo výsledky průvodního řízení tvoři
znalci lékaři, proti čemuž se stěžovatel ohradil. Am v tomto' smeru nelll
~eh~y p?dklad pro položeni eventuální otázky ve smyslu § 320 tr.
výtka zmateční stížnosti odůvodněna.
le,-lI v meh ?bs~.ena celá objektivní i subjektivní skutková podstata
Za přípravného vyšetřování byl obžalova~ý doprave.n do, vazby k!aj~Ih~,!t"estueho emu, který není přísněji trestný, než čin uvedený v
skéhosoudu trestníhq v N, a tam byl zkouman Jeho dusevlll stav d~;ma
za o"".
soudními znalci psychiatry, a to profesorem Dr. O. a Dr. p" kten po
(Rozh. ze dne 20. února 1940, Zm I 602/39.)
zkoumání provedeném mezi 8, a 25. zářím 1939 podali pos~~ek, ž~ byl
obžalovaný v době svých činů příčetný a že mu, lze pouze pn~knoutr P?. POr?tei odpověděli kladně na první hlavní otázku, zda je 0'D'zaIO\12
lehčující okolnost mdlého rozumu podle § 46, plsm. a) tr. z. P;I P?rotnlil~
,YInen" ze dne
srp?a 1939'. v N. p:oti své manželce v obmyslu,
hla.v. :přel.í,čeni: ·navrhl ve·c. žalohce ihned na počátku:, <Jby se ml.s~m so.~di~,
usmrÍlI, takovym zpusobem Jednal, ze z toho nastala její smrt při ~emz,!! znalci lékaři Dr. M. a Dr. N. zúčastnili celého. porotního hlavmho prehse vražda stala způsobem p0'tměšilým,
'
čení aby se mohli vyjádřiti o okolnostech, týkajících se duševního stavu
a, na drUhou hlavní otázku, zda je obžalovaný vinen, že v, 1l.sro~,aaul obž~lovaného, které vyjdou najevo při hlavním přelíčení. :!oti tomu
193,s v S, v tom obmyslu, aby iedem usmrtil svého nemanželského
stěžovatel ničeho nenamítal. Teprve když byly provedeny stezovatelem
Františka T" spáchal čin, kteri ke skutečnému vyk0'n;j.ní. zločinu vr.az<lvil navržené dLlkazy o skutečnostech, týkajících se jeho duševního st~vuč
vedl, k dokonání zločinu však nedošlo jen pro překážku odjinud v to
ohradil se stěžovatelův obhájce proti podání nálezu a posudku, spravne
šlou nebo náhodou,
doplnění nálezu a posudku soudními znalci lékaři Dr. M. a Dr. N., uvedl

let.'

?,

-

Čís.

-

6449-

48

výsledky průvodního řízení, mající podle jeho názoru význam pro .
zení duševního stavu obžalovaného a učinil shora uvedený návrh
plnění nálezu a posudku o duševním stavu obžalovaného znalci
atry, kteří jej svého času podali. Porotní soud, ujistiv se dotazem.
tomných soudních znalců lékařů Dr. M. a Dr. N., že jsou schopni
doplnění posudku o duševním stavu obžalovaného vzhledem k ok'8Ino~
tem .~o;rě n~jevo vyšlým, dal těmto znalcům doplniti posudek a
obh"jcUV navrh, "by toto doplnění podali po novém zkoumání původ!
znalci psychiatři. Znalci podali pak posudek, že byl obžalovaný v do
činů úplně,pří'četný a že u něh? nešlo o stavy podle § 2, pís.m.a), bl,
tl. z.., ze vsak jest osobou mdleho rozumu ve smyslu § 45, plsm. a) tr.
P;Oh tomuto posudku obžalovaný nic nenamítal. Zamítnutím obháj
navrhu nebyla stěžovatelova obhajoba níjak zkrácena. Jak je
z posudku znalců při porotním hlavním přelíčení, šli tito
dále, nežli byl příkaz porotního soudu, protože se znovu zcela
statně vyjádřili. o duševním stavu obžalo'vaného v celém rozsahu
hlédnuvše při tom ovšem také k jeho chování při porotnim hlavnirr:
lič~ní a k výsledkům tohoto přelíčení. StěžO'vatel se proto nemůže
po~koz~n, když byl místo pO\lhého doplnění původního posudku o
dusevmm stavu znovu prozkoumán jeho duševní stav jinými SOlldllÍm
znalci lékaří, jichž posudek vyzněl souhlasně s posudkem
znalců.

Trestní řád nepředpisuje, aby byl duševní stav zkoumán
nýbrž nařizuje v § 134 tr. ř. jen, aby byl za předpokladů nn,6);,'n o'ds!:avcéil
tohoto' ustanovení vvšetřen duševní stav obviněného Qveltla lé~,~~!,.~r~~~~1
č. 3570, 3536, 3732' Sb. n. s.). TentO' předpis se vztahuje na v'
pady, v nichž vzešla potřeba vyšetřiti duševní stav obviněného a .nel:inllll
rozdlÍllu co do závažnosti' 'O!bvinění, nebo tiže tres-tu. Ani, oko,lln'Ost,
jde o obvinění ze zločinu hrdelního, nezavazuje soud, aby přibral
znalce osoby se zvláštními odbornými znalostmi ve smyslu druhého
stavce § 118 tr. ř. (rozh. Č. 3732 Sb. n. s.). K poměrné nesnadnolss.~tich~;~~;1
zování duševního stavu přihliží treslní řád tím, že v § 134 tr. ř. o
od § 118 tr. ř.. předpisuje, že se zkoumání duševního stavu musí
státi dvěma lékaři (rozh. Č. 3670 Sb. n. s.).
V souzeném případě nebylo proto vzhledem ke.znění § 134 tr. ř.
bec třeba přibrati ke zkoumání duševního stavu obžalovaného
psychiatry . a stalo'-li se t"k přesto, nemůže z toh'O zmateční stížn,os!
vozovati, že měli býti i k novému zkoumání duševního stavu obžalov,a-'j!
ného přibráni znalci psychiatři. Tím méně to může dovo'Zovati z
že se veřejný žalobce jen formálně ohradil proti přibrání znalců OS'"Cn,HI
atrů a pro případ jich přibrání navrhl telegrafické povolání ~~J,~~~:~:ťjl
znalců z N. P'Okud zmateční stížnost dovozuje, že doplnění
posudku znalců psychiatrů mohli provésti zase jen tito znalci
přehlíží, že porotní soud ve skutečnosti neprovedl jen aoplnem n,o'''n,i_/I
ního posudku, nýbrž že noví znalci podali úplně nový posudek o duše1HI
ním stavu obžalovaného, a t'O též s ohledem na skutečnosti, které """'"''
naJjevo při porotním hlavním ,přelíčení.. Zkoumání dwševního sta'VU
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' I aněho v ústavě stěžovatelův obhájce nenavrhl a nebylo pro ně ani
za g;ínek stanovených v § 134 tr. ř. ve znění čl. I, Č. 6 zák. Č. 107/1927
~~. Soudní znalci pak při pOTotním h~avní!" přelíčení :,ýslovn~ prohlásili,
, 'sou schopni podah posudek o dusevmm stavu obzalovaneho a posuZle ~ také bez jakýchkoliv výhrad ihned podali. Tím dali najevo, že mají
(e tačitelný podklad pro podání spolehlivého posudku a že nepokládají
P?'~ad za nesnadný co do úkolů znaleckých, takže by z tohoto důvodu
rr~d bylo třeba obžalovaného déle pozorovati a vyšetřovati a že by
~n tomu 'ú'čelu měli býti příbráni odborníci psychiatři, kteréžto ryze odborné otázky náleží řešiti výlučně znalcům podle jejich přísahy (rozh.
.č. 3404 Sb. n. s.)., Pro,to se zm,ateční st.ržno~t ?:ar~ě snaží do."oditi, že
oudni znalci nemeh pn porotmm hlavmm prehcem dostatečny podklad
~ro podání posudku o duševním stavu obžalovaného, opírajíc se při tom
i o úplně nerozhodnou okoInost, pro kterou ostatně není opory v protokole o porotním hlavním přeli-čení, že totiž obžalovaný seděl ke znalcům
zády. Tvrdí-li zmateční stí-žnost, že znalci obžalovanéh'O vůbec neznali a
nepozorovali, ,~řehlíží, ž,e zn~lc!,po:zomval!, ohž~lovanéh~ po dobu ~v~~
dnů při porotmm hlavmm prehcem, byh ucastm jeho vyslechu a temer
celého průvodního řízení a měli po ruce nález původních znalců. Věcná
správnost znaleckého posudku je pak v řízení zrušovaCÍm vůbec vyloučena z odporu (rozh. Č. 3405 Sb. n. s.). Ostatně po podání posudku stě
žovatel ani jeho obhájce nic proti posudku nenamítali, jak jest výslovně
konstatováno v protokole o porotním hlavním přeličení. Vzhledem k tomu
nezkrátil porotní soud zamítnutím obhájcova návrhu obhajobu obžalovaného, CQož se zmateční stížnost marně snaží dovoditi zejména i z okolnosti, že se porotci dlouho radili o otázkách a žádali během porady vysvětlení právě o odpovědi na otázky podle § 2, písm. a), bl, c) tr. z.
Jako zmatek podle § 344, čis. (; tr. ř. vytýká zmateční stižnost poru~
šení předpisu § 320 tr. ř. nepoložením eventuál:ní ?,tázky ke druhé ~lavm
otázce na přestupek podle § 43,1 tr. z. Zmalečm shznost dovo,:uje, z~ byl
porotní soud povinen položiti tuto otázku, protože obžalovany, p~plraje:
že věděl, že jsou pralinky otráveny, doznal, že mu bylo po pOZIÍ! jedne
pra\ionky nevolno, a jednal tudíž nejvýše neopatrně, když dal "rah,nky
dítěti Františku T., aniž se řádně přesvědčil O jejich nezávadnosÍ!. Vytka
není odůvodněna. Obhajoba O'bžalovaného nebo výsledky průvodního
řízení tvoří pouze tehdy podklad pro položení eventuální otázky. ve
smyslu § 320 tr. ř., je-li v nich obsažena celá skutkova podstata j1neho
trestného činu, který není trestný 'přísněji, ne'ž trestný čin, .uvede~ý v ob~
žalobě, a to jak po ,stránce objektivní, tak po stránce subjekhvl11. Jed1l1e
pak je také porotní soud povinen položiti příslušnou eventuální otázku
a jediné porušení tak'Ovéto povinnosti může zakládati z~a~ek P?dle § 3,«,
čís. 6 tr. ř. V souzeném případě schází však v obhajobe obzalO'vaneho
vůbec subjektivní náležitost skutkové pods,tat}' přestl.lI:ku podle § ~3:
tr. z.. totiž vědomi obžalovaného O' tom, ze JSou prahnky nebezpecne
lidskému zdraví a živO'tu. Vždyť obžalo'vaný udal výslovně, že neměl ani
trošku podezření, že by pralinky byly nějak špatné, a že se o tom, .že
pralinky byly nějak závadné, dozvěděl až za vyšetřování. Jest SIC~
pravda, že obžalovaný udal, že dóstal po požití pralinek řezavé bolesh
Tre~tnt rozhodnutí XXII.
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a svjrán! ž~ludku, a~šak dodal, že bkové potíže se žaludkem
k?yz sm neco sladkeh.o. Vzhledem k tomu nebyl v obhajobě
?eh?, na kt~ro~ se)edIné zmateční stížnŮ'st odvolává, podklad pro
zem eventualm .otazky: ~a přestupek podle § 431 tr. z. a porotní
nebyl proto povinen datl tuto otázku, naopak by byl pochybí! kdyby
byl UČInIl.
'
čís.

Byla proto zmatečni stížnost <;bža!ovaného ~. zamítnuta jako neprovedená podle § 4, č. I, § 1, Č. 2 zak. c. 3/1878 r. z.
Naproti tomu dlužno přisvědčiti zmateční stížnosti veřejného žalobce,
okud se - uplatňujíc důvod zmatečnosti podle § 281, Č. II tr. ř. ~omáhá zrušení výroku O trestu obou obžalovaných va. vyměření trestu
podle druhé sazby § 100 tr. z. (od Jednoho roku do petr let).

645(}.

Záko~é I~ůty stanovené v § 285, odst. 1 a v § 294, odst. 2 tr. ř.
nep~~luzl!eln~. Na t0l1!.nem~ni ~c aní ~kolnost, že bylo jejich zmešklÍ!

zavmeno bm, ze byl k zadosb obza1ovaneho doručen opis rozsudku
novenému obhájci chudých teprve v poslední den těchto lhůt.
Hrozí:I!. pachatel zl~nu podle § 99 tr. z. vraždou a žhářstvím,
trest vymenh podle druhe sazby § 100 tr. z. Není třeba ahy pachatel
mýšlel skutečně přivoditi zlo, jimž hrozil.
'
(Rozh. ze dne 20. února 1940, Zm I 623/39.)
(

,N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční
obzal?van~ch A. a. B .. do rozsudku krajského soudu, jímž byli oba
I~van: uznam vrn,:ym~}ločinem, v~řejného násilí podle § 99 tr. z.,
vel }Tsak zmat~čm shznosti statmho zastupitelství do téhO'ž
zrusll n~padeny rozsudek ve výroku o' trestu u obou
zmatečný" ~yměřil obžalovaným znovu trest podle § 100,
,
!r. z. a ~dkazal na toto rozhodnutí odvolání státního zastupitelstvi a
zalovaneho A. z výroku o trestu.
Z

důvodů:

. Obžalovaný B., kterému byl kO'ntumační rozsudek doručen dne
hstopadu 1939, ohlásil dne 20. listopadu 1939, tedy včas (19. llSlon"oll
1939 byla neděle), zmateční stížnost a odvolání aniž označil stížné
Tyto opravné prostředky byly však provedeny teprve dne 7. Pf" Jsino~1
1939, tedy dlouho po uplynutí osmidenní zákonné lhůty ,
O'd~t. I, § 294, od.st. 2 tr. ř., takže k jejich provedení nemohlo
hh~eno. Na tom mc nemění, že bylŮ' zmeškání lhůty zaviněno
Opl'S rozsudku doručen k žádosti obžalovaného ustano'venému
chudých teprve dne 28. listopadu 1939, poněvadž uvedené lhůty
z ,toho důvodu prodloužiti *) (§ 6 tr. ř., srv. rozh. Č. 373 Sb. n. s., ~~~~.•
Vid. sb.).
.

I

v*) Po}námka redakc~: Obžalovaný B. předložil totiž dne 20. listopadu 1
kdy-z ohrlasoval do soudmho· ;protokolu zmate-čnÍI stížnost, o,p~s kontumačnfho
sudku~ který mu byl doru~en,,~ žá~al" aby mu byl zřízen obhájce chudých ,k
vedem ohlasené zmatečm stlz,nosh a tomu aby byl -doručen předložen\'
rozsudku.
v

Podle rozsudkových zjištění vyhrožoval obžalovaný A., že vypálí
rolníky N-ovi, že ho zabije, M-ovi, že ho zabije a vypálí, a P-ovi, že ho
musí z~bí! a vypálit, a obžalovaný B. P-ovi, že ho musí za:bí! a vypálit.
Vyhrožovali tedy oba vraždou a žhářstvím. Přes to nalézací soud nevyměřil trest podle druhé sazby § 100 tr. z. vzhledem k těmto přitěžujícím
okolnostem výslovně tam jmenovaným, a to zřejmě z toho důvodu, že nebere za prokázáno, že obžalovaní mínili skutečně zavražditi osoby, kterým
vyhrožovali, nebo je, vypáliti, poněvad~ dosud n~?y,li 'pr~ takové neJ;o p~
. dobné delikty trestam, a nemohou bytl podeznvam, ze by mO'hl! spachati takovou věc. Obžalovaní mohou však býti považováni za schopné
nějakých útoků proti tělesné integritě nepadených nebo jejich majetku.
Nalézací soud je zřejmě názoru, že použití druhé sazby § 100 tr. z. vyžaduje, že pachatel musí míti v úmyslu vyhrůžku vraždou neb žhářstvím
také splniti. Názor tento nelze schváliti, neboť nemá v zákoně opory.
Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu (viz rozh. Č. 4327 Sb. n. s.)
nevyžaduje skutková podstata zločinu podle § 99 tr. z. po stránce subjektivní, aby měl pachatel úmysl skutečně přivoditi zlo, kterým hrozí.
Nalézací soud tedy vyměřením trestu podle prvé sazby § 100 tr. z. vykročil z mezi zákonné sazby trestní, pO'kud se tato sazba zakládá na
zminěných přitěžujících okolnostech v zákoně jmenovitě uvedených. Bylo
proto vyhověno zmatečni stížnosti veřejného žalobce, rozsudek byl zrušen ve výroku o trestu obžalovaných a byl jim vyměřen znovu trest podle
druhé sazby § 100 tr. z.
Odvolání veřejného žalobce a odvolání obžalovaného A. z výroku
o trestu se tím stala bezpředmětnými a byla proto odkázána na toto rozhodnutí.
čís.

6451.

Prostředkem maření exekuce jsou takové dlužnikO'vy činy, které záležejí ve faktické nebo právní disposici jeho majetkem, jíž se tentO' majetek
- třeba jen zdánlivě - odnímá věřitelovu dosahu.

Není takovou disposicí a proto ani mařením exekuc'e podle § 1 zákO'na o maření exekure, předstírá-Ii dlužník lstivě soudnímu vykonavateli, že zaplatil vymáhanou pohledávku a zmaří-Ii tim provedeni prodejového řízení.
Jeho činnost však naplňuje skutkovou podstatu přestupku podvodu,
i když nejednal v úmyslu způsobiti hmotnou škodu, chtěje pouze získati
času.
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Právem ve smyslu § 197 tr. z. je i právo vymáhajícíhO' věřitele na
rušený výkon exekuce a s ním se sbíhajicí právo státu na nerušený
kon spravedlnO'sti.
(Rozh. ze dne 21. února 1940, Zrn II 258/39.)
Ne j v y Š š í
o?ža~ovan,ého do
vmnym prečmem

s o u d jako soud zrušovací uznalo zmateční
rozsudku krajského soudu, jímž byl štěžovatel
podle § 1 zákona ze dne 25. května 1883 Č. 78

takto právem:
Z podnětu zmateční stížnosti obžalovaného se napadený ,·o·",,~o
Z! u š u jez úře,dní povínnosti podle § 290, odsl. I tr. ř. jako zmlaÍE~čn
az na vyrok o nahradě nákladů trestního řízení, který zůstává nellOl:cel
a uznává se právem, že je obžalovaný v in e n přestupkem po
dle § 461 tr. z., jehož se dopustil tím, že dne 15, června 19'39 vN.,
loživ za exekučního výkonu výkonnému orgánu okresního soudu
st,vrzenku poštovního šekového vplatního lístku O zaplacení 'Y;~~:~~~
častky 7.839 K 50 h neopatřenou razítkem poštovního úřadu a p
poštovní~o ,úřed";íka" ~ím,t? ,Istívým ,před~tíráním uvedl výkonný
v omyl, Jlmz vymaha]IcI ventel na svcm pravu vésti podle svého PXI'kn,Č.
ního titulu nerušeně a bez odkladu exekuci a stát na svém právu na
rušený výkon spravedlností při výkonu exekuce škodu utrpěti měli a
díc k tomu, že výkonný orgán od výkonu exekuce upustí!, též utrpěli.
Zmateční stížnost obžalovaného se odkazuje na uvedený výrok.
Důvody:

-
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_ I dlužníkově majetku však nejde v souzeném případě, kde
v pouze soudního vyk o~ava,teI e v omy,I o uspo k
· ' ve,fl.. '
vou, zmenl
'k uvedl
0lem
dIUZ1l§1 46 ex. ř.); pochybil proto nalezacl soud, uvazovRI-h o črnu obzatele ('h s hlediska'uvedené zákonné skutkové podstaty,
lovane o .
T t jednání obžalovaného však naplňuje zákonný pojem»)llstivého
, l~' ~ánÍ« podle § 197 tr. z. a bylo proto uvažovati, zda je v souze:
p;ec s ;I'
splněna i další náležitost skutkové podstaty podvodu, toÍlz
nem pn padě
.
. kb" . h
'
h
úm sl způsobiti někomu šk~du na Je~o ~~Jet u_~e o n,,; JI?Yc prave,c,
y . 11 právem J' est I pravo vymahajlclho ventele vesÍl podle sveho
Ta k oVyl
"
k'
t'
.,
čního titulu bez odkladu a nerusene exe UCl pro I povmnemu a
ku
exe
, ' , ' • 'k
s ním se sbíhající výsostne pravo statu na neruseny vy on sprave dl n?s t'I
'i provádění exekuce (rozh. Č. 5957 Sb. n. s.), Do tohoto nehmotneho
fi~eálního) práva vymáhajicího věřitele a výsostného práva státu vsahl
' I any' tím, že uvedl úmyslně soudního vykonavatele v omylo uspob
"'t"eUl na I'ezacI'h o sou d u - chtěl'
. ok" za ov
, e'řitele neboť - jak plyne ze ZJIS
0Jel11 v
,
,"
,d ·'1 . 't
zmařiti provedení prodejového řízení, což se mu teZI po an o: Je: ~
' vykonavatel pro onen omyl nesepsal a nepopsa nalezene ,vecI
d 111
sou
,
'd
. ,z,:, dl uzm,
"k zapIa t'lI :
v zájemním
zápise (§ 253 ex. ř.), nybrz
po al 2)pra~u,
Uvedeným zjištěním o dodatečném zaplacem vy,:,ahane, pohledavky, le~
-dčuJ'e pravdivosti obhajoby obžalovaného, ze mu slo Jen o zlskam
nasve
,
I b' I
'h
.. al
~as~ je však zároveň vyloučen závěr, že umys O' za ovane o smerov
~e způsobení hmotné škody (vůbec, nebo přes 1.000 K nebo 2.000 K),
Je podotknouti, že je s hlediska uvedeného přes,tupku nerozhodné, že
nalézacÍ soud nezjistil, oč žádal obžalovaný soudl11ho vykonavatele, neboť k naplnění pojmu lstivého předstírání stačí v, souzené,m případě již
pouhé .předložení nepravéh~ do~l,:du o zaplac,em ,~ohledavky, ,zeJmen~
když je formálně bezvadne zj1steno, za Jakym ucelem to obzalovany

Napadený rozsudek zjistil, že se k obžalovanému dostavil soudní
k?n,:vatel, aby provedl zájem svršků, že obžalovaný po jeho OQcnOalUll!f
učinil.
pnbehl za ním, předložil mu ústřižek poštovní složenky svědčící o
Ježto podle toho, co uvedeno, je splněna ~kutko~á podstata P?dv?d;,
pl~cení, ce!é ,~ymáhané poh~edávky: při čemž soudní vykonavatel
hledl, ze ustnzek nem opatren razltkem poštovního úřadu a po,j.piselul! vzhledem na škodu způsobenou na nehmotnych pravech, Je nezavazne,
poštovního úředníka, a nesepsal proto protokol o zabavení
že obžalovaný dodatečně uspokojil vymáhanou pohledávku a kdy se tak
podal 2Jprávu, že zabavení nebylo vykonáno, ježto dlužník zap
stalo,
~šak šlo jen o předstírané uspokojení vymáhané pohledávky, neboť
Naplňuje tudíž zjištěný čin obžalovaného toliko skutkovou podstatu
zalovaný zaprav rl pohledávku teprve později; tímto jednáním chtěl o
přestupku podle §§ 197, 461 tr. z.; uznal-Ii nalézací soud obžalovaného
žalovaný zmařiti prodejové řízení.
N~lézací soud podřadil zjištěný děj skutkové podstatě přečinu pC'Ull';'~ vinným přečinem podle § 1 zákona o maření exekuce, zatížil svůj rozsudek zmatkem podle § 281, Č. 10 tr. ř., který sice zmateční stížnost
§, I, zakona o maření exekuce, neboť vycházel z názoru, že byl ~1t,m;l1ramm o zaplacení pohledávky naplněn zákonný znak této skutkové "n,od-lIJ neuplatňovala, k němuž však bylo přihlíženo z úřední povinnosti podle
§ 2g0 tr. ř. Byl proto napadený rozsudek zrušen a uznáno, jak se stalo.
staty, totiž »vymyšlení právního jednání«.
S tímto názorem nelze souhlasití. Prostředkem ke zmaření ex,eKIlce
Protože obžalovaný zlrstalnadále uznán vinným trestným činem, nepodle § I zákona č. 78/1883 ř. z. jsou takové dlužnlkovy činy, které zázměnily se předpoklad'y § 389, odsl. 1 tr. ř. pro výrok, že je povinen naleží v určité faktické nebo právní disposici jeho majekem, jíž se jeho mahraditi náklady trestního řízení. Zůstal proto tento výrok nedotčen. Zmajetek odnímá - třeba jen zdánlivě -.: z věřitelova dosahu (srv,
teční stížnost obžalovaného stala se v důsledku lt>ltoto rťl200dnutí bezČ. 4795, 5882 Sb. n. s.; Miřička, str. 380, stejně Laffler, díl II., str.
předmětnou. Byla proto odkázána na uvedený výrok.
komentáře Bartsche-Pollaka, Finger, ll, 533, Stooss, str. 369). O tako-

-
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!i:

~ubje~!ívn.í skutkové p.odstatě zločinu zpronevěry podle § 183 tr.
nenl třeba zlstneho nebo poskozovacího úmyslu nýbrž stačí pachlltelloV1
vědomí o hmotné protiprávnosti jeho jednáni. '
• U l?achatele, kt~rý p~odal svěřenou mu vzorkovou kolekci, by
věd~ml bylo vylouceno Jen, kdyby byl přesvědčen že svěřitel
proti prodejí nic namítati a že bude souhlasiti s úhradou ceny k~i~b:~
z pachatelovy provise.
Pouhá nabídka náhrady škody není ještě účinnou lítostí ve
§ 187 tr. z.
(Rozh. ze dne 27. února 1940, Zrn I 562/39.)
. O~hlovaný byl od roku 1937 obchodnim Zástupcem to'várnika M.
ujedn~ll1 smlouvy o zastoupení mu M. vydal vzorkovou kolekci
v cene 6.394 K, jejíž jednotl~vé vzorky pak obžalovaný podle potte.bl
vracel M-ovl a ten mu Je vymeňoval za no"é.
Tuto kolekci pro~al obža(ovaný v prosinci 1938 a ztržených
pouzll pro sebe. Kdyz pak M. v březnu 19'39 vypověděl smlouvu s
lovaným uzavřenou, ježto zálohy na provis', obžalovanému vypl,lc"né
~zros~y :na 4.500 K, žádal obžalovaný M-a, aby mu poslal na
učet, , ze JI zapla!1 provlsemi z obchodů, které M-ovi nabizel, nebo z
douclch ?bchodu, a konečně slíbil, že ji zaplatí ve splátkách, Dosud
nezaplatIl ničeho.
Do rozsudku, jímž byl uznán vi,nným zločinem zpronevěry podle § 1
tr. z., podal obžalovaný zmateční stížnost, kterou ne j v y Š š i s o u
Jako soud zrušovací zamítl.
Dův'ody:

, zma)tečni stíž;lOsti, upla~ňujíeí dllvocly zmatečnosti podle § 281 Č.
plsm. a a b) tr. 1"., nelze přIznati oprávnění.
Právně pochybená je výtka, vznesená s hlediska důvodu zmatečnos
p~dle § 281 č; 9, písm. a) tr. ř;, že tu není skutkové podstaty zOl·onevlěrv.
Jezt.? pry nalezacl so~d neoduy'odnil stěžovatelilv zlý úmysl v celé
potr;bn~ k ,odso~zenr pro zloem zpronevěry, jehož nezbytnou SOlllC1lSti
m.usI pry bylI ne!:n pach~telovo vědomí, že jde o věc cizí, nýbrž i
pr:~lastm~1 ,SI sverenou vec nebo úplatu za ni na 'úkor toho, kdo mu
svenl.. ~Iy umysl v t5Ylnt~ směru byl prý u stěžovatele vyloučen tím,
byl stelOvatel ve sluzebmm poměru k M-ovi, který mohl jeho
,
ralysovaŤ! pro~tým odečtením ceny vzorkil od jeho provísí' z nabidlnutý
anebo budouclch obchodil, nehledě k tomu, že účet, vyžádaný sti'žovate-:-I!
!em, a ochota vyrovnati jej srážkou z pro"isí, kterou stE~zo,vatel
lh~ed,. j~k mu M:,o:námil, ž.e považoval vzorky za své
svedčlve dOkaZUJI, ze nechtel M-a prodejem vzorků ni'\,!p,r"k 'pclškoditi,l
a sebe obohatiti na jeho úkor. Avšak skutková podstata zlc'čirlu

•

evyžaduje po stránce subjektivní, aby byl

zji'štěn

i pachatelilv

n~ver'y P sl nebo jeho úmysl někoho poškodití (srov. rozh. č. 4062 Sb.

zlsty I~;:;;Ž stačí pachatelovo vědo~í o hmoY:é 'p,:otiprávnos.ti)eh.? jedn., s; ~ totiž že není oprávněn nakladatJ s vecI, jezto se to pnel prevzanr
n.a
" 'azk~ a vůli osoby, oprávněné s ni nakládati. Pokud se stěžo
temuI tza\prve ve zmateční strznos
'.
t'I d ovo I'"
Iouvy na d okl a d
ava plsemne'srn
valte
.ee nel'ednal
ve zlém úmyslu,.
jde, o '"
novou
skutečnost, k níž nelze
to 10, Z
.
~
,
řihlížeti pro zákaz novot ve zrusovaClm nzem.
p Dále jest uvésti, že zlý ú~lysl, ,který při ne?právně~é!ll prodeji ~vě
. řené kolekce záležel již ve vedo"!1 pachatele, ze por~suje. dIspOSIcI se
··enou věcí dilvěru svého zamestnavatele co do teto vecI, by mohl
~~~~ vyloučen jen tehdy, kdyby stěžovatel dokázal, že byl přesvědčen, ž~
zIměstnavatel nebude proti pro~eji nic namítati a že ?ude, souhlaslŤl
s rosiým odečtením ceny ~z?rk~. od jeho proVISI z nabl~n':ltych anebo
.btdoucích obchodil. Zmat;cn! shznost !o vsa~ an!, nedoJtc.uje a a~l ~e
může poukázati na takove vJ:sI~dky eruvodmho nzenf!.Je.z by. sve~~lly
pro uvedený záVěr;, to ti"!. r:'ene, kd)'"z J,e roz~udkem zJ1~teno, ze s!,:zo~
vatelovy provisní zalohy Cl~lly v kntlck~ d?be 4.500 ~, ze. do vyhlas~n!
rozsudku neodvedl fil'mě am pemze, strzene za kolekCI, a ze se konecne
ien nabízel zaplatiti je ve splátkiteh.
. Namítá-Ii stěžovatel, dovolávaje se dilvodu zmatečnosti podle § 281,
č. 9, pism. b) tr. ř., že se jeho jednáni nahoře uvede~ou nabídkou stal~
beztrestným pro účinnou lítost ve smyslu § 187 tr. z., Je na omylu; pouha
nabídka ~áhrady škody nestačí, ježto narovnání ve smyslu § 188, pism. b)
tr. z. předpokládá přijetí poškozeným, Je proto pouhá nabídka náhrady
škody s hlediska § 187 tr. z. bez významu (rozh. n. s. Č. 2364, 3014).
Byla proto zmatečni stížnost zamítnuta jako bezdůvodná.
čís.

6453.

Zločin křivého obvinění podle § 209 tr. z. lze spáchati buď udáním
pro vymyšlený zločin u vrchnosti, nebo obviněním z něho takovým způ
oobem, že by to mohlo dáti vrchnosti podnět k vyšetřováni nebo aspoň
k pátrání proti obviněnému.
Po subjektivni stránce se vyžaduje v prvém připadě toliko vědomí
() nepravdivosti skutkových tvrzeni udáni, v druhém připadě kromě toho
i vědomí, že obvinění může dáti vrchnosti přičinu k vyšetřování nebo
pátrání proti obviněnému.

(Rozh. ze clne 27. únOra 1940, Zm II 282/39.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížnosti
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, pokud jím byl stěžovatel
uznán vinným zločinem křivého obvinění podle § 2Q9. tr. z., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a vrátil věc soudu prvé stolice k novému
projednáni a rozhodnutí.
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Důvody:

Zm3'teční stíž~os.t namítá na základě důvodu zmatečnosti podle §
Č. 9, plsm. a) tr. r. jednak, že obžalovaný uvěřil N-ové a M-ové
jde o tvrzení o poměru manželů P-ových k okresnímu soudci
a

O.'

nak,. že mu po .s~biektivn! st!'ánce scházelo vědomí o nepravdivo;ti
k?vych t,:rZe?l, .Jez zaklada]l skutkovou podstatu zločÍnu křivého
nen~. Prva namltka poukazuje na důvod zmatečnosti podle § 281,
tr. r.,. ~:boť t~. stě!~vatel namjtá. že nalézací soud nepřihlédl k
obhajobe, spoclvajlcl v tom, ze to co tvrdil o okresním
a o ostatních soudcích, slyšel od jinyich osob, zejména od N-ové
a R-a, jak se hájil při hlavním přelíčení.
'
Námitka tato je odůvodněna, neboť jde o okolnosti rozhodné
posouzení stěžovatelovy víny po subjektivní stránce jak bude dále
vodněno. V souvislosti s tím je odůvodněna i druhá 'výtka s hlediska
vodu zmatečnosti podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř.

. ' e'mu Poněvadž nalézaCÍ soud nezjišťoval žádné skutečnosti, ze
' s t"
' trpI.
o bvmen
.
'. h by bylo
možno usuzovatI. na uved
ene
e'Zovat e I ovo ve' d
oml,
kteryc
"
'9
'
' stez?:
"
'eho rozsudek zmate~nos!I,.
llve d enou v:§ 2°1
0'1' C.
,pIsm.
a) t1.·vr.,
J t I 01 vyly'kanou, jakoz I zmatečnostI poule § 281, Č. 5 tr. r., rovnez
b 'yva I n bh'
l 'ze
vavi e'kanou
e
že se nalézacl. sou d
neza
a].0 b ou s t"
ezova t
e DVOU,
~ó ~o tvrdil o okresním sou~ci O. a jiných, s?Udcích, slyše~ od ji~ých
'b neboť tato obhajoba ma pro posouzem vecl po subjekhvm strance
oSOh~dný význam, poněvadž to, zda stěžovatel slyšel skutečnosti, jež jsou
r~!dmětem jeho udání, od jiných osob a za jakých okolností, by mělo
P:znam pro posouzeni otázky, zda si byl vědom toho,že jsou obvinění
~~pravdivá, nebo zda si mohl býti :,ěd~m jen toho, že se dotýkají cti
'iného způsobem ,u,vedeným v §.2 .zak. c. 108/1933 Sb. K tomu se po~otýká, že byl stezovatel o podam ze dne 8. prosmce 1938 vyslechnut
jen potud, zda podání to psal.
BylO proto vyhověno zmatečni stížnosti, napadený rozsudek byl zru-.
. šen již z těchto důvodů, aniž bylo třeba se zabývati dalšími námitkami
zmateční stížnosti, a věc byla vrácena soudu prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí.

Nalé,~ací soud zjístil, že stěžovatel tvrdil v první pOlo,vici dubna 1 '
v S. v pntomnostl T -a, V-a a L-a, že soudcové okresního soudu v S.
rou 'Velké úplatky, když se jim nedá 2.000 K, že se nic nevyhraje, a
dne 6. prosmce, 1938 v P?dání, zaslaném kanceláři presidenta bývalé
čis, 6454,
publIky! tvrdIl, ze ~kresm soudce O. dostal od V-ové prase, těžké 180'
"; pa~ jl odsoudIl, ze SI ve sporu s V-em tykal a zneužil své úřední
K otázce individualisace činu v hlavni otázce ve smyslu § 318 tr. ř,
tl!~, ze :Jal ,N-o'vou bezd~vodně do vazby a že ji proti negativním ,eKd',j!!
Pokud jde o nároky na náhradu, je jejim účelem zjistiti jakQst po~kJ:m nalezum poslal do ustavu choromyslných. Dále zjistil nalézací
ruchy práva, která podmiňUje nárok na odškodněni.
ze jsou,všechna tato tvrzení nepravdivá, a jen z toho dospěl' k závěru,
K vadě nejasnosti a neúplnQsti výroku porotců podle § 344, Č, 9 tr. ř,
je splnena sk~tková podstata zločinu křivého obvinění podle § 209 tr.
OkQlnost, že byl v ,přlpravném vyšetřováni zkQumán duševní stav
jak po obJekhvní, tak.i po subjektivní stránce.
'Obžalovaného, neukládá sama 'O SQbě PQrotnimu sQudnimu sboru povinZločin křivého obvinění podle § 209 tr. z. lze sTJáchati dvěma
nost, aby dal porotcům dQdatkQvQu 'Otázku podle § 319 tr. ř.
soby: 1. udáním u vrchnosti pro vymyšlený zločin, '2. obviněním z
Ke skutkQvé podstatě zlO'činu žhářstvi podle § 166 tr. z.
myšleného zločinu, stalo-Ii se to takovým způsobem, že to mohlo zavu,u
PO'rušeni nebo nesprávné použiti zákQna PQrotnim soudem (§ 344,
vrc~nos!1 podnět k vyšetřování nebo aspoň pátrání pwti
Č. 10 tr. ř.) musi býti dovozovánO' ze skutkového stavu, zjištěnéhQ výrQNa!ezacI, s?ud u~nal obžal~vanéh~ ~inným, že spáchal uvedený
kem porotců.
?be.ma temlto zpusoby, ]lchz spolecnym znakem je po objektivní str;in,",
ze Jde? udání nebo obvinění pro vymyšlený zločin. Nehledic na to, '
PO'přel-li obžalovaný nejen úmysl poškO'zovaci, nýbrž i úmysl 'Oklase nalezacl soud nezabýval po objektivní stránce otázkou zda
mati a vědQmi, že šlo o veřejnQu listinu, nepO'rušil porotni sQudní sbor
o udání ze zločinu - ze skutkového zjištěni je zřejmo že aspoň
předpis § 320 tr. ř., nedal-li porQtcům vedle hlavni O'tázky na zločin
o protiprávn~m. ~ržení N-ové ve vazbě a v ústavu pro
podvodu podle §§ 197, 199, pism. d) tr. z. eventuálni O'tázku na přestu
pek PO'dle § 320, pism. f) tr. z.
a po:~kytovan~lu'pI,~tku ?OOO K, aby str.ana spor vyhrála, je ObvménllT
z.e z}ocm.u zneu~ltI uredm mocI - nezabyval se nalezaci soud po
Ke skutkové podstatě zločinu podvodu PQdle §§ 197, 199, plsm. d)
hvm strance otazkou, zda se obviněni, učiněné v první polovici uuuuaíi; tr. zák.
1937 stalo takovým způsobem, že to mohlo dáti vrchnosti podnět
šetřování, a nezabýval se vůbec subjektivní stránkou skutkové J"uUO'a<J
(Rozh. ze dne 1. března 1940, Zm I 561/39.)
uvedeného zločinu.
Po subjektivní stránce se vyžaduje v případě 1. toliko vědomí,
Porotci odpověděli kladně na první hlavní otázku, zda je obžalovaná
sku~k?v~ tvrzení, zakládající křiv~ obvin,~ni, jsou nepravdivá, tedy že
vinna, že dne 2'1. května 1939' vN., založivši oheň na půdě, v pokoji
obvmena osoba zločmu nedopustIla, v pnpadě 2. kromě toho vědomi
a dílně domu čp. 420, patřícílTo-vlastnicky P-ovi, podnikla jednání, z ně
obvinění může zavda ti vrchnosti příčinu k vyšetřování nebo pátrání '
hož měl podle jejího úkladu vzejíti na cizím majetku požár, při čemž
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oheň skutečně vyšel, avšak nebyl? t~ okolností, uvedených v § I
ht.. al-dl tI. Z., a na druhou hlavni otazku, zda je obžalovaná vinna
v unoru 1939 vN., přepsavši v šekovém vplatním lístku
'
poštovním úřadem v N., částku 8 K na 3.386.25 K a datum'
1?3J na, 17. ~i.st?'p~du 1921; falšovala veřejnou listinu a Skllte<:né
uzila, pre~lozlvsl JI kraJskemu soudu civilnímu v N. ve věci
196/38, člmž měl stát trpěti škodu na svÉm právu důvěry ve
hstmy.
Pr~to byla obžalovaná ,~znána vinnou zločinem žhářství podle §§
167, P!sm. e) tr. z. a zloclllem falšování veřejné listiny podle §§ I
199, plsm. d) tr. z.
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční
obžalované do tohoto rozsudku krajského soudu jako soudu norolníh
D

ů

vod y:

~m~teční stížnost nafJadá rozsudek v celém rozsahu a uplatňuje
selne ~u~od~ zm!l:tečnosh pO,dle § 344, Č. 6, 9, 10, písm. a), bl, I I tr.
Zmatecl11 shznos!t nelze přiznati oprávnění v žádném směru.
J. Pokud jde o rozsudkový výrok, jímž byla obžalovaná uznána
no,u ,zlo,~inem žhářství po~le §§ 166, 167, písm. e) tr. Z., namítá
teclll s!tznost s hledIska duvodu zmatečnosti podle § 344 Č. 6 tr.
by~ první hlavni. otázkou P?fl1šen předpis § 318 tr.ř., '.I',,""v.
obzalo'(ane ~a VlllU kladeny nebyl v uved.ené otázce
a :p~clflkovan tak,. aby byla jasně a určitě naplněna skutková
urclteho zločmu a Jeho trestnosti podle určité sazbv jak je toho
pro rozhodnuti o soukromoprávnich nárocích.
',
, Tato, výtka neobstojí., S hlediska § 318 tr. ř. stačí, je-Ii skutek
zalovane za vmu kladeny v hlavní otázce índividualisován; jeho
c!~hsace, t. ), aby byl vedle každého zákonného znaku pojat do .
tez skutkovystav Jemu odpovídající, není třeba (rozh. Č. 439 3387
n. s.). Co setýče individualisování skutku, stačí úplně, jsou-IÍ kOlrrkretn
okolnostI fJoJay do otázky tou měrou, aby nemohl býti zaměněn s
skutkem, t;h?z dru~~ a aby byl pachatel be~pečně chráněn proti
nemu stIhalll pro tyz skutek. Znění první hlavní otázky vyhovuje
požadavku indivi,dualis~ce s,ku!ku ve smyslu § 318 tr. ř., neboť je
~vede~a dob~, mlsto, predmet emu a majitel předmětu, proti němuž
roval,cm ob:;alované, v otázce rovněž uvedený. Tvrdí-li zmateční
nost, ze v ?t~zce nebyl L!ve~en předmět činu, ocitá se tím v příkrém
pOl u se znenlm prvnI hlaVnI otazky. Pokud zmateční stížnost namítá
v první hlavní otázce nebylo uvedeno, zda byla skutkem
'
zpusobena škoda, v jaké výši a komu a jak dalece se záměr
u~~ute~l11l, a že toto opominutí soudu mŮže pro stěžovatelku míti
pnzlllve nasledky co do nároku soukromého účastníka na náhur:,a~du~~,k~~rJI
Je tato námItka neodůvodněná, ježto účelem individualisace s
depsa.'?é .~ 31~ tr. ř" je j:n, aby byla zjištěna jakost poruchy práva,
podmm,uJe narok na odskodnění s hlediska této individualisace,

, k t- ba do první hlavní otázky pojati okolnosti, požadované stěžo
vsa . re co do způsobené šk?dy, Nelze pr~to upl~tňovati v.e. prospě,c~
b - I vané důvod zmatečnostI podle § 344, c. 6 tr. r., pokud Jej zmatecm
O ,~a °st shledává v tom, že do hlavní otátky nebyly pojaty okolnosti,
stlzno
' 'h naroclc
'
'h (§ 344 , pre
'dpotřebné
pro rozhodnutI'
o k
sou romopravl11c
posl. odst. tr. ř.).
Pokud zmatečni stížn?st ,~amítá, že s; d,ůsledkem právě ~veden~
odle názoru zmatečlll sÍ1znosh nespravne formulace prvlll hlav11l
~tfzky stal výrok porotců ~ejasným oa neúp1nýo:, ne~rovádí touto z<;ela
'eobecnou námitkou uplatnovany duvod zmatecnosh podle § 344, c. 9
~~ ř.
zákonu, neboť to, co uvádí jako, nejasn?st, a n"úp;ln?sS ne?í
dilvo,clem zmatečností podle § 344, č. 9 tr. r., ktery predpoklada, ze vyrok porotcu nevylučuje růz~ý výklad,. že připouští pochybno~ti o skute~:
ném mínění porotcu, nebo ze vzbUZUJe, poc~yby, zda porotcI porozume,1!
správně otázce (nejasnost), pokud se tyce, ze porotcI opomInul! odpoveděti na otázku, na kterou jim bylo odpověděti, nebo že odpověděli na
některou otázku jen zčásti, nechavše ji jinak bez odpovědi (neúplnost),
Porotní soudní sbor neporušil však ani ustanovení § 31 g, tr. ř. tím, že
nedal porotcum dodatkovou otázku, zda tu byl stav, vylučující nebo
rušicí trestnost. Zmateční stížnost uvádí k dolíčení duvodu zmatečností
podle § 344, Č. 6 tr. ř., uplatňovaného touto výtkou, že se vzhledem k obhaj obě obžalované, že byla značně rozrušena, měl její duševní stav státi
předmětem ~?zhodoyánIporotců,)ežto p,nak ,není zjištěn?, že o~ža!ovaná
nespáchala cm za vmu JI kladeny ve stndavem pommuh smyslu, CI v liném stavu pomatení. Podle § 319 tr. ř. je soud povinen dáti porotcům
dodatkovou otázku, byly-Ii tvrzeny nebo aspoň posítivními výsledky
trestního řízení napověděny skutečnosti, jež by vylučovaly nebo
rušily trestnost. Tato podmínka však nebyla splněna, neboť by
rozrušení (nikoliv značné rozrušení), tvrzené obžalovanou, i kdyby
se vztahovalo na dobu činu a ne pouze na dobu pozdější, nemohlo naplniti zákonné známky důvodů, vylučujících trestnost ve smyslu § 2
tr. z., zejména ne důvodu podle písm. b) nebo cl, kterých se zmateční
stížnost dovolává. Okolnost, že byl během přípravného vyšetřování
zkoumán duševní stav obžalované znalci lékaři, nemůže sama o sobě
odůvodnití povinnost porotního soudního sboru, aby dal porotcům dodatkovou otázku ve smyslu § 319 tr. ř., zejména když znalci podali posudek, že je obžalovaná duševně i tělesně. zdráva a že její příčetnost
není snížena nebo dotčena, a když ani ostatními výsledky trestního ří~
zení nebyly aspoň napověděny skutečnosti, vylučující nebo rušící irestnost. Není proto uplatňovaný důvod zmatečnosti podle § 344, Č. 6 tr. ř.
opodstatněn ani v tomto směru.
Neobstojí však ani důvod zmatečnosti podle § 344, Č. lItr. ř. uplatnámitkou, že porotní soudní sbor pochybil, když shledal v jednání obžalované skutkovou podstatu zločinu podle § 166 tr. z" protože
vzhledem k tomu, že nebylo výrokem porotců zjištěno, že byl zapálený
objekt rozsáhlý a značné ceny a jaká škoda byla činem obžalované způ
sobena, bylo prý čin obžalované podřaditi pouze skutkové podstatě pře-
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stup.ku zlomy~lnéh? poš,ko.".eni .ciziho majetku podle § 468 tr. z. Ke sb
kov~ P?dst~te zlocmu zharstvI podle § 166 tr. z. se vyžaduje jedná
z nehoz ma po?l~ pachat~lova úkla.du vzejíti požár na cizím maje!
Kladno:, odpo~e~l. por?tcu n~ prvnI hlavni otázku, zda je obžalova
vmna, ze, zalozlvsl. ohen na pudě, v pokoji a dílně domu, patřícího vla
nrcky P-OVI, podnrkla jednání, z něhož měl podle jejiho iúkladu vzej
požár na cizím majetku, byly zjištěny všechny uvedené známky skutko
pods!aty ~Iočmu podle § 166 tr. z. po stránce objektivní i subjektiv
zejmena, ze pachatelčin úmysl směřoval ke zničení majetku tak značné
~ozsahu ~ .ceny, ~~ s~ jeho ni~ení ohněm rovná požáru. Je-Ii zjištěno,
slo o pozar, je jlZ tun vylouceno podřadění činu obžalované skutko
podstat~ zlo:nyslného poškození cizího majetku. Jelikož se ke skutko
podstate z"locmu podl~ ~ 166 tr. z .. n;vyž,?:duje, aby z pachatelova jedná
~znlkla vubec nepka. skoda, a jezto Cin obžalované nebyl podřadě
I !Ista.nove~1 §
.pISo;. c) t~. z., kt~r~žÍ9 kv~lifikace vyžaduje neje
vzej1tl ohne, nybrz I zpusobem značne skody, je zcela nerozhodno '
nebyla výrokem porotců zjištěna výše způsobené škody.
'
, Pokud se zmateční stížnost snaží dovoditi uplatňovaný důvod zm
tecnosl! podle § 344, Č. II tr. ř., a to nedostatek zlého úmyslu pod
§ 166 tr. z., totiž úmyslu způsobiti oheň většiho rozsahu, poukazem
to, _~e během průvodního ř~z~ní nevyšl~ naj'evo nic, z č~ho by bylo I
s lI1C~t~sl! soudlÍ! n~ takovy umysl, nem provedena po zakonu, ježto II
vychazl ze skutkove podstaty, jak je založena výrokem porotců,

.16!,

§ 197, 199, pism. d) tr. zák., jelikož tato skutková podstata vyžaduje
§ rušení konkretních práv. Avšak obžalovanou zamýšlené poškození státu

POjeM právu důvěry ve veřejné listiny, zjištěné výrokem porotců, není
vDuhým abstrakt~ím práv.':,m" ný~rž právem. ~ůvěry ve ~prá':.~ost ,ko~
kretní veřejné hstrny, na mz zavl SI rozhodovanr, v souzenem pnpade vykon spravedlnosti, tedy právem, jaké má na mysli zákon v § 197 tr. z.
Není proto opodstatněna námitka zmateční stížnosti, že chybí podstatný
znak skutkové P?dstaty zločinu podle §§ J9C7, 199, písm. d) tr. z. po
stránce objektrvm.
Další námitka, uplatňovaná s hlediska téhož hmotněprávního dů
vodu zmatečnosti, že není naplněna subjektivní stránka skutkové podstaty uvedeného zločinu, jelikož prý nebyl prokázán zlý úmysl obžalované neni provedena po zákonu, jelikož zmatečni stížnost dovmuje
práv~í pochybení soudu z výsledků průvodního řízení a nikoliv, jak by
to měla činiti, na podkladě skutkového děje, zjištěného výrokem porotců.
Proto byla zmateční stížnost zamítnuta v celém rozsahu.
čis.
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Ke skutkové podstatě zločinu veřejného násilí podle § 93 Ir. z.:
v uživáni svobody, které nezáleži ve vězněni, naplňuje po..
jem omezovánI osobni svobody ve smyslu § 93 tr. z. jen, bliži-Ii se kvaPřekáženi

,Další .hmotr:~právní důvod zmatečnosti podle § 344, Č, 10, písm. b litativně věznění.
Pouhé znemožňováni pohybu, jež. bylo snadno přemoženo, není ometr. r. nem ravnez proveden po zákonu, ježto zmateční stížnost nedovů:
zuje porušení nebo nesprávné použití zákona porotním sborovým soude zovánim osobni svohody ve smyslu § 93 tr. z.
ze skutkového stavu, zjištěného výrokem porotců, nýbrž se dovoláv
Ke skutkové podstatě přestupku útisku podle § 1 zákona Č. 309/
pouze vysledků průvodního řízení, z nichž se snažila dokázati porušen 1921 Sb.:
předpisu § 319 tr. ř.
Zlým nakládánim ve smyslu tohoto zákonného ustanovení je každé
II. POk,ud jde o rozsudkový výrok, jímž byla obžalovaná uznána vin protiprávné, okolnos?ni n,eospravedlněné ,působ"?i ~a t~lo ~apadeného!
no~ z I ~ cIn e m pod v o cl u podle §§ 197, 199, písm, d) tr. z" nen má-Ii v zápěti třeba jen prechodnou nevolnost a je-II zpusobde vykonab
oduvodnena výtka, že soud porušil předpis § 320 tr. ř. tím že neda nátlak na vůli napadeného. Neni třeba, aby bylo spojeno s porušením
porokúm :ventuál.ni o-t~zku na, přes.tupek podle § 320, písn'r. f) tr.
tělesného zdraví nebo aby dosáhlo určité intensity.
J~hkoz obzalovana p,Dpuala nejen umysl poškozovací, nýbrž i úmys
Necudný čin spáchaný na veřejném mlstě (silnici) je způsobilý vzbuneko~o oklamal! a ~ube~ vědomí, že šlo o veřejnou listinu, tedy pod diti veřejné pohoršeni jen, mohl-Ii býti podle okolnosti, za nich~ se ~I,
st~,tne znaky I pouheho prestupku podle § 320, písm. f) tr. z., a zmatečn snadno pozorován třeti osobou. Je třeba způsobilosti konkretmho razu,
s~znost nepoukazuje ~a jiné výsledky průvodniho řízení, nebyly splněn nesiači pouze pomyslná (abstraktni) možnost přichodu třeti osoby.
pn;dpoklady, za ~te:ych byl soud povinen dáti porotcům eventuár
otazk~ na ~v~?eny prest~p~k, t. j. aby byly tvrzeny neb aspoň výsledk
(Rozh. ze dne 1, března 1940, Zrn I 586/39.)
hlav?lho prehcem napovedeny skutečnosti, pro které by čin obžalovan
z~ vmu kladenf spada} pod j!ný tr~stní zákon, který není přísnější, ne
N e j v y Š š i s o II d jako soud zrušovaCÍ uznalo zmateční stížno~ti
zakon:, uvedeny v obzalovaclm spIse. Není proto opodstatněn důvo obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznarr
zmatecnosÍI podle § 344, Č. 6 tr. ř. uplatňovaný zmateční stížnosti.
vinným zločinem podle § 93 tr. z. a přestupkem podle § 5 I 6 tr. z" Neobstojí však ani námitka, vznesená s hlediska důvodu zmatečnost právem:
pOdle,§314 ,. č: II [správně č:, 10, písm. a)] tr. ř., že právo důvěry stát
Zmatečni stížnosti se vyhovuje, pokud čelí proti výroku rozsudku,
v; vereJne hstmy, lak bylo zjIštěno výrokem porotců, je čistě abstrakt octsuzujícímu obžalovaného pro přečin podle § 93 tr. z., a rozsudek se
. mm právem, které nepostačuje ke skutko'vé podstatě zločinu podl v tomto výroku zrušuje jako zmatečn.ý, Důsledkem toho se rozsudek
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zruš.uj~ i v,: výroku,. o trestu, jakož i ve výrocích s tím sOluvisících
uznav~ se, ze Je obzalo.vant v i n e n přestupkem útisku podle § 1

Jednání obžalovaného má však všecky znaky skutkové podstaty přetupku útisku podle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. K této skutkové podkona c. 309/1921. Sb., Jehoz se dopustil tím, že dne 14. dubna 1938 Statě stačí zlé nakládání nebo újma na těle n<!bo na svobodě, kterou něpoh.u N. ~Fr~nhskou M. zle naložil a způsobil jí 'Újmu na těle a na
~do způsobí nebo jíž pohrozí, chtěje tím na napadeném bezprávně vybode, chtele lIm na ní bezprávně vynutiti mimomanželskou soulož.
nutiti nějaké konání, opominutí nebo snášení. Zlým nakládáním se pak
.. Zmatečn! stižnost se zamitá, pokud čelí proti výroku rozsudku,
rozumí každé protiprávní, okolnostmi neospravedlněné, nepříjemné půZUjlClmU obzalovaného pro přestupek ,podle § 516 tr. z.
sobení na tělo napadeného, jež nemusi býti samo o sobě spojeno s po·
rušením tělesného zdravi, má-li v zápěti třebas jen přechodnou nevol• Podle § 290 tr. ř. se však rozsudek zrušuje ve výroku jímž byl
nos t ; nemusí bS,ti ani určité intensity; stačí, je-li způsobilé vykonati nátlak na vůli napadeného (viz rozh. Č. 2656 a 2616 Sb. n. s.). Vědomi obzalovaný uznán vinným přestupkem podle § 516 tr. z. pr~ jednání
chané vůči Františce M. před 14. dubnem 1939 a vůči Miladě R.
žalovaného o bezprávnosti jeho jednání vůči M-ové dovodil bezvadně
se ?dk.azuje nyní příslušnému okresnímu soudu, "by ji v rozsahu'
již nalézací soud jednak z okolnosti, že obž"lovaný chtěl M-ovou přiměti
zru~eDl'proJed~al a rozhodl, přihlížeje při tom k pravoplatnému odso.ilk mimomanželské (cizoložné) souloži, jednak z odporu, jímž se napaz':nI obzalovaneho pro přestupek podle § 1 zákona Č. 309/19QI
dená opřela žádosti obžalovaného. Nalézací soud odmítl obhajobu obžap~estupek .podle § 516 tr. z., spáchaný dne 14. dubna 1938
lovaného, že měl před časem s M-ovou milostný poměr a pohlavní styky.
VUČI Frantlsce M.
Zmateční stížnost není proto provedena po zákonu (§ 2'88, odst. 2, Č. 3
tr. ř.), dokazuje-Ii nedostatek vědomí obžalovaného o be~právnosti jeho
jednání na základě oné obhajoby, nalézacím soudem odmítnuté.
D ů vod y:

,Zmateční stížnosti nelze 'upříti oprávnění, pokud s hlediska důvodu
Nejvyšší soud, shledav v jednání obžalovaného jen skutkovou podtecnosÍl podle §'281, č. 9, písm. a) a 10 tr. ř. namítá, že nalézací soud
statu podle § 1 zákona č. 309/1921 Sb., vyhověl zmateční stížnosti
chybil po stránce právní, shledal-Ii v jednání obžalovaného ze dne
(§ 281, Č. 10 tr. ř.) a uznal obžalovaného vinným tímto přestupkem.
?ubl~a ] 93~ skutko~ou podstatu zločinu podle § 9'3 tr. z., a že by
Zmateční stižnos! není provedena po zákonu, pokud napadá výrok
jednanr ~b;alovaneho mohlo••~podstatniti nanejvýše přestupek
rozsudku, odsuzujicí obžalovaného pro přestupek podle § 516 tr. z., náPodle stale JUdIkatury neJvyssl'hosoudu odpovídá překáženi v ~~;~~:!Imitkou, že viděla-Ii svědkyně P. jen, že obžalovaný a M-ová něco rusvobody, které nezáleží ve věznění člověka, pojmu omezování OSIJblll kama spolu dělali, nelze toto jednání obžalovaného podřaditi uvedené
s~.~b,o~y 'po rozumu § 93 tr. z. jen, blíží-Ii se kvalitativně věznění.
trestné skutkové podstatě. Zmateční stížnost tu přehlíží skutková zjiš:j1s~enr rozsudku přišel obžalovaný k M-ové, když jezdila s válem
. téní, že obžalovaný M-ovou obejmul ze zadu, sváděl ji slovy opěto\'ně
z.enyn; kravami: po ~vém poli, ~hy!i1 ji, jak seděla na válu, ze zadu, ,
k souloži, odkryl jí sukně s jedné strany a hrabal se jí, jak stála rOZJl S valu a vybl zel JI, aby s 111m sla do lesa souloží ti' když M-ová
kročmo na válu, mezi nohama. Pokud zmateční stížnost namítá, že bylo
mitla, ,~ol>kazujk .?a o své těhote?s~í, přeml0!lval ji ~bžalovaný
jednání obžalovaného vzhledem·k místu činu nezpůsobilé vyvolati vek soul OZl, shbuJe JI ;uzne h~o.tne v~h.ody; drz;l ji asi tři minuty za
řejné pohoršení, je tato námitka bezdů~o?ná,. když byl čin spáchán .n~
mer:o (ruku) ~ necht~1 Jl pus.hÍ!; .mezlh~ M-ova povstala a jak stála
poli, a to v polovici dubna, tedy v dobe prmch polmch pracI, kdy Ilde
krocmo na valu, zacal se JI obzalovanv hrabah mezi nohama
bývají v polích, tudíž na místě přístupném, kde mohl býti snadno pozorován třetími osobamí, jak se skutečně i stalo.
svou žádost o soulož; M-ová, aby se' obžalovaného zbavila '
strčila, seskočila s válu a když obžalovaný znovu na ni šel '
Zmateční stížnost byla proto co do přestupku podle § 516 tr. z. zabičem, švihla obžalovaného do tváře (asi do oka), začala vdlati: »
mítnuta dílem jako bezdůvodná, dílem jako neprovedená po zákonu.
a ~Pane. Beran«, načež obžalo'vaný, opět ji bezvýsledně požádav o
Nel'vyšši s~ud se však při úvahách o zmateční stížnosti obžalovaného
lOl, odesel na své p o l e . '
"I t res t'h
přesvědčil, že nalézací soud nesprávne pOUZI
m o za. kona v neproZ těchto zjištění vysvítá, že jednání obžalovaného až do
spěch obžalovaného tím, že ho uznal vinným přestupkem p.odle § 516
mžiku, kdy se jí začal hrabati mezi nohama, vůbec M-ové nebránilo
tr. z., pokud jej spatřoval v j;dnání ob~alovaného, že v, ú.noru 1938 ~a
pokračovala ve své práci (váleni pole), a že pak stačilo pouhé
'
cestě z N. do S. chtěl na M-ove, aby mu rekla, pk se to dela, a aby s lmm
obž~Jovaného, ohá.ně~í se '~ičem a pokus o volání O pomoc, aby
šla do lesa, a že někdy po 14. dubnu 1939 na sílníci mezi K. a N. řikal
vany upustrl od zameru, UCll1ltl M-ovou povolnou své žádosti o
R-ové že by ji to udělal lépe než její chlapec. Nalézací soud spatřll]e
Zjištěné jednání obžalovaného neodpovídá pojmu omezování
způsobilost zjištěných projevů obžalovaného vůči M-ové a R-ové vzbuditi veřejné pohoršení již v tom, že by!y uč.iněnY"na silnici, .jJoku,? .se, týče
svobody ve smyslu § 93 tr. z. šlo o pouhé znesnadňování
hybu, jež bylo snadno přemoženo. Proto v něm nalézad soud
na cestě, tedy na místě veřejném. Zpusobll?st c:n,: vzbud,lÍl ve~eJn~ pohoršení není však založena již samou skutecnosÍl, ze byl cm spachan na
shledal skutkovou podstatu podle § 93 tr. ~.
v
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veřejném místě.

Je třeba, aby byl čin spáchán na místě ať veiřeinélT1
avšak snadno přistupném a za okolností, že
snadno pozorován třetí osobou. Vyžaduje se však způsobilosti
ního rázu, nestačí pouze pomyslná (abstraktní) možnost příchodu
osoby. Této způsobilosti vzbuditi veře:iné pohoršení by v souzeném
padě nebylo, kdyby byl obžalovaný pronesl výroky vůči M-ové a
třebas na veřejné cestě (silnici), avšak v nepřítomnosti třetích
tak tiše, že nemohly býti slyšeny třetí osobou, takže si ouzaluvanv
ani nemusil býti vědom možnosti, že se o jeho činu doví větší
(viz rozh. č. 1249, 5816 a 5753 Sb. n. s.).
neveřejném,

Nejvyšší soud jako soud zrušovací vyslovil a dovodil již v rozhod.
č. 3371 Sb. n. s., že l;'ůvodnímu ~nění zákona »qual~oller Z~stand:< od-

ovídá pojem »trapny stav« a mkolIv, Jak za to ma zmatecm shznost,
Ptav plný muk, tedy vyšší stupeň tělesné útrapy a trýzně. Nepochybil
s roto oorotní soud, když vzhledem ke kladné odpovědi porotců na první
hlavní' otázku, znějící, zda j~sto obžalov~ný v~ne~, že v noci na 28 .. ~:o
sínce 1937 v N. UČ1ll11 manzelum P-ovym n,lSIlI, aby se zmocml JejIch
peněz tedy cizích věcí movitých, a to jak pohrůžkou, tak skutkem jim
ublíži~, při čemž se pohrůžka stala ve spolku s jedním spoluloupežníkem
a s vražednými zbraněmi, loupež násilným vztažením ruky podniknutá
b la také odnětím hotovosti 2.850 K dokonána a manželé P-ovi byli při
Nalézací soud, vycházeje z nesprávného výkladu zákona,
možn1!1
ltu peži déle trvajícím zlým nakládáním a nebe~pečným vyhrožováním
skutkové okolnosti rozhodné pro posomení věci a proto nebylo
uvedeni v trapný stav, shledal v činu obžalovaného zločin loupeže kvaaby nejvyšší soud rozhodl ihned ve věCi samé.
lifikovaný i podle § 195 tr. z., a když důsledkem toho vzal za základ
výměry trestu sazbu daživotního těžkého žaláře, uvedenou v tomto mistě
. zákona. Pokud zmateční stížnast poukazuje na to, .že nebyla prokázána
čís. 6456.
ta nebo ona okolnost, uvedená ve zmíněné již hlavní otázce, zejména,
Iť pojmu »trapný stav« ve smyslu § 195 tr. z.
že šlo o déle trvající zlé nakládání, vybočují její vývody z rámce důvodů
zmatečnosti, uvedených v § 344, Č. 1-12 tr. ř., a nelze k nim přihléd
li: jeho naplněni neni třeba vyššího stupně tělesně útr~py a tní·mií~ nouti stejně jako k námitce zmateční stížnosti, že se obžalovaný nedti
Rozhodne-Ii se porotui soud (§. 338 tr. ř.) zmírniti trest
vinným co do trestných činů, k nimž se u hlavního přelíčení nedoznal.
žaláře v trest dočasného žaláře, nesmí překročiti nejvyšší' hranici
Má-li prv uvedená výtka na mysli právní omyl porotců, pak bylo na občasného žaláře, stanovenou předpisem § 17 tr. z. (dvacet let).
hajobě, aby postupovala podle § 323, pasl. odst. tr. ř. Neučinila-li tak,
nelze tuto výtku uplatňovati ve zrušovaCÍm řízení s nadějí na úspěch.
(Rozh. ze dne 1. března 1940, Zm I 28/40.)
Zmateční stíŽllO'st obžalovaného byla proto zamítnuta jako neodůvod
něná.

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční
obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestniho jaka soudu
ního, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem loupeže
§§ J 90, 192, 194, 19'5 tL z., zrušil vša!s napadený rozsudek podle
tr. Ť. ve výroku o délce trestu a odsoudil obžalovaného za trestné
uvedené v rozsudku, podle § 195 tr. z., použiv ustanovení § 338 tr. ř.,
se zřetelem na §§ 34 a 35 tr. z. k trestu těžkého žaláře v trvání rlv"rpH~
rokú, zostřeného čtvrtletně jedním tvrdým ložem a jednim postem.
Důvody:

Nejvyšší soud jako soud zrušovací se však při přezkoumávání zmateční stížnosti přesvědčil, že bylo nesprávně užito trestního zákana ke
škodě obžalovaného výrokem porotního soudu o výši trestu, uloženého
obžalovanému, a sice způsobem, zakládajícím důvod zmatečnosti podle
§ 344, Č. 12 tr. ř. Toto nesprávné použití zákona nebylo, zmateční stíž_
nosti vytýkáno, nutno však k němu přihlédnouti z moci úřední ve smyslu
§ 290 tr. ř. Porotní soud vyměřil obžalovanému podle § 195 tr. z. 'se
zřetelem na ustanovení §§ 34 a 35 tr. z. a po uživ § 338 tr. ř. trest těžkého
žaláře v trvání pětadvaceti let, zostřeného jedním tvrdým ložem a jedním
postem čtvrtletně. Ustanovením §338 tr. ř. je soudu, jsou-li splněny
podmínky určené zákonem, vyhrazeno právo zmírniti trest, stanovený

Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti, pokud s hlediska důvodů
zákonem mezi desíti a dvaceti roky anebo na doživotí, ne sice co do
tečnosti podle § 344, Č. 11, 12 tr. ř., správně jen podle § 344, Č. 121
druhu, ale co do trvání, nikoli však pod tři léta. Tímto zákonným ustanonamítá, že porotní soud uznal nesprávně na kvalifikaci loupeže splacrlaDI~1 vením byl soud zmocněn stanoviti trest mírnější na místě přísnějšího tresu manželů P-ových i podle § 19'5 tr. z. a že důsledkem toho vyměřil
tu, určeného zákonem. Trestní zákon stanoví však v § 17 tr. z. - nedosprávně trest podle sazby těžkého žaláře doživolnlho, stanovené v §
tčeném zákonem č. 91/1934 Sb. - jako nejdelší dočasný trest trest těžtr. z. Zmateční stížnost se snaží dovoditi, že uvedení v tr~pný stav
kého žaláře dvacetiletého, a tato nejvyšší hranice trestu přichází v úvahu,
k podřadění čínu ustanovení § 195 tr. z., ježto pojmu
jakmile jsou splněny podmínky pro zmírnění trestu doživotního žaláře
stalld«, jak je uveden v .původním německém znění trestního
podle ustanovení § 338, odst. 2 tr. ř. Rozhodl-li se tedy porotní soud pro
z r. 1852, odpovídá značná tělesná újma, jako stav plný muk,
zmírnění trestu doživotního těžkého žaláře podle § 3,38 tr. ř., rozhodl se

nebo trýzně, poněvadž zákan klade v § 195 tr. z. pojem »
Zusland« vedle těžkého poškození na těle.

pro trest dočasný, jehož nejvyšší hranice je dvacet let, a vykročil tudíž
z mezí svého práva zmírňovacího, když vyměřil abžalovanému trest
Treslni rozhodnutí XXII.
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vyšší, nez je nejvyšší hranice dočasného trestu (srov. rozh. č.
Sb. n. s.).
Byl proto ve smyslu § 290 tr. ř: zrušen rozsudek ve vvrnl·"
trestu .lako ~;natečný a obžalovanému byl podle týchž zal<Oflln
novenr vymeren znovu trest dočasného těžkého žaláře a to VZlueue.m
správně zjišt,ě,ným přitěžujícím a pole.hčujícím okolno~tem v trváni
ceÍl let pnmereně zostřeného.
čis.

6457.

Místen~ spách~ného činu v~ ~,mxslu § 51, odst. 1 tr. ř. je místo,
~yla I;0dniknuta cmnost, dovrSUjlCl pojem trestného činu. U podvodu

JIm mlsto, kde nastalo uvedení v omyl.
(Rozh. ze cine 1. března 1940, Nd I 10/40.)

.
yl bylo dokonáno, jak již uvedeno, v obvodu okresního soudu
".h0111 P j'e založena je.ho příslušnost, a to za podmínek § 56, odst. 1
trestnl
' ds t'lzenl
~
. ne t're b a se
, . o vro .,
ostatní zúčastněné oso by. Ot·az k ou pre
tr,r. l )'
,
vat!. tedy okresní soud trestm. v P . svou pns
'" Iusnos
'
t nepravem.
.
Zaby'
popírá
čís.

6458.

Obžalovanému, který byl na přikaz předsedy soudu odveden ze za-

sed 'sině zatlm cO' bvl v jeho nepřítomnO'sti vyslýchán spoluO'bžalO'-

~CI musí' býti po jehó návratu, nejpozději však před ukO'nčením prů
~:7n'íhO' řízení sděleno, co se dálo v jeho nepř!tomnO'sti, zejména co vypověděl sPO'luO'bžalO'vaný.
Je zmatkem ,podle § 344, Č. 4 tr. ř., nestalo-li se to.
(Rozh. ze dne 2. března 1940, Zm I 578/39.)

porotci odpověděli kladně, na první hlavní otázku,.
.
zda je obžalovaná A. vinna, že dne 24. ledna 1939 v N. Jednala pr?Íl
vérnu vlastnímu otci Antonínu B. v obmyslu, aby ho usmrtIla, takovym
~půsabem, že z toho nastala jeho smrt,
.
a na druhou hlavni otázku,
zda je obžalovaná B. vinna, že dne 24. ledna 1939 a před tím vN.,
nevztáhnuvši ruky pří samém vykonání vraždy Antonína B., kte!ý byl
Důvody:
jejím manželem, a nespolllpůso?ivši způsob;m }!~ným" přrspela k:
skutku uvedenému v prvé hlav11l otazce vzdalene]slm zpusobem, totIz
. Podle ?!JS~hu ,trestního. oznámení pohnul obviněný B. P-a
jeho n~strojením radou, rozkazem i poučením" a pomáhala a nadržovala
navce ZbOZI trm, ze ho v jeho obchodě v K., tedy v obvodu okre,;ňíh(
jeho
vykonání úmyslným opatřením prostředku.
."'
s~udu trestníhs v P., při uzavírání' objednávky uvedl v omyl
Ne
j
vy
Š š í s o u d jako soud zrušovací uzn.al o zmatečll1ch slIzv~z~ a hodnote objednávaného zboží, vyráběného obviněným
nostech obžalovaných A. a B. do rozsudku kra]skeho soudu pko soudu
deneho do prodeje obviněnou C. v 0'., s. o. N .. u nÍ'ž se sous·třeďoval
porotního, jímž byly stěžovatelky uznány vinnými, ,a to o~žalovan,á A.:
objedná~.ky, uzavřené jejím cestujícím B., a která podle nich
zločinem vraždy prosté podle §§ 134, 135 tr. z., obzalovana B. zloc1l1em
A-OVl pn kazy k expedíci.
, Qb~iněný B. u~e9I P~a v on;yl ~m, že m~ při uzavírání obieclnilvký;l vzdálené spoluviny na vraždě otce, pokud se týče manžela podle § 137
tr. z., takto právem:
predlozll vzorky VetSI vahy, nez melo později dodané zboží a že
Zmateční stížnosti obžalované A. se vyhovuje, výroky porotců na
~ s~psání ,?bjednáVky: f?rmuláře, obsahujícího nepravdivé údaje o
první
hlavní otázku a na první dodatkovou ot~zk~ a na ,nich se .z~~láda
ze le ZbOZI co do sve jakosh schváleno a kontrolováno státními zdra-'íIl
jící rozsudek ve výroku o vině a trestu a ve vyfO'clch s hm SOUVISICICh, se
votními orgány.
zrušují; podle §§ 289, 346 tr. ř. se zrušuje i výrok P?ro~~ů, co do obzaOkresní soud trestní v P. neuznal usnesením ze dne 31. ledna I
lované B. na druhou hlavní otázku a na tom se zakladaj1cl rozsudek ve
svou ťříslušn~st, v~c~ázeje z názoru, že je příslušný okresní soud v
výroku o vině a trestu a ve výrocích s tím so:,vi~ících. Věc s; ?dkazujc
:'I,ebo! ob]ednavka, Jez dala podnět k zavedení trestního řízení, byla
do příštího zasedání porotního soudu k opetnemu prolednalll a roznzena v 0'., tedy v jeho obvodu.
.
hodnutí.
Okresní soud v N. neuznal ve svém usnesení ze dne 6 února 1
Zmatečni stížnost obžalované B. se odkazuje na toto rozhodnutí.
správnost tOhotD názoru a vrátil věc okresnímu soudu tre'stnímu v
poukázav na ustanovení § 51, odsl. I tr. ř. a na předstižení.
D ů vod y:
Místem spáchaného činu ve smyslu § 51, odsl. I tr. ř. je
Zmateční stížnost obžalované A. napadá rozsudek ve výroku o vině,
byla podniknuta činnost, dovršujicí pojem trestného činu (rozh. Č.
jímž byla uznána vinnou zločinem vraždy prosté podle §§,134, 135 tr. z.
Sb. n. s.). Jde-li o podvod, je místem činu místo kde nastalo uvedení!1
a uplatňuje důvody zmatečnostI podle § 344, Č. 4 a 6 tr. r.
v omyl, jímž byl čin dokonán (rozh. Č. 3743 Sb. n.' s.). Protože toto
5'

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ rozhodl v trestní věci
Josefu A; a spol. pro př~stupek podvodu podle § 461 tr. zák., ve
u okre~nrho soudu trestmho,v P., v záporném sporu o příslušnost
okresmm soudem trestním v P. a okresním soudem v N. takto:
Příslušný je okresní soud trestní v P.
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N j V Y š š í s O U d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
Nutno ji přisvědčiti jíž pokud s hlediska důvodu zmatečnosti
b}
I~vaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
§ 344, Č. 4 tr. ř. vytýká porušení předpisu § 250 tr. ř.
oza. m zločinem těžkého poškození na těle podle § 152 tr. z.
Podle protokolu o hlavním přelíčení, a to podle jeho konečného zn
vlllny
upraveného pravoplatným vyřízením návrhu na jeho opravu, byla
Důvody:
obžalovaná B. slyšena jako obviněná v nepřítomnosti obžalované
skončení výslechu B-ové byla předvedena obžalovaná A., byl nu",p".
její v/slech a nebylo jí ani po jejím návratu, ani až do skc)llčení
Zmateční stížnost namítá s hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281,
vodmho řízení oznámeno, co se v její nepřítomnosti dálo a zejména
č 9 písm. a) tr. ř.,že není naplněna skutková podstata zločinu podle
nebylo sděleno, co vypovídala spoluobžalovaná B.; slyšená v její
1!;2 tr. z. po objektivní stránce, poněvadž prý nejde o těžké poškození
přítomnosti.
na těle, ježto byl P. uznán p;áce ;;chopným za ~trnáct dní._. Zn;~te.ční
Tímto postupem porotního soudního sboru byl porušen předpis §
'stížnost přehlíží, že ustan~vent § b2 tr. ~. prohla~uJ': za zIocm !ezk_eh~
tr. ř., který nařizuje, aby bylo obžalovanému, který byl z nařízení
-kození na We vedle umyslného Jednam, z nehoz vzejde prerusem
sedy soudu odveden ze zasedací síně, při jeho předvedení a ,,{,.,Ip._h
rc;:aví nebo ne~půs?~ilost ~ P?volá',lí, tr':,ající ale~poň. dvacet dní, i tao předmětu, o němž se jednalo v jeho nepřítomnosti, oznámeno
k vé úmyslné Jednam, z nehoz vzejde neJaka dusevm porucha ne b o
se dálo v jeho nepřítomností, zvláště výpovědi, jež zatím
'/žké ublížení na těle. Zjistil-li tedy rozsudek na základě znaleckého
Bylo-li opominuto oznámiti to obžalovanému, musí se tak
eosudku, že P. kromě jíný.ch z;an~n~, utrpěl zhmoždě,ní pravého varl~t~
sobem pod neplatností státi před ukončením průvodního řízení. U_l,I •• "
~ krevním výronem, provazene zanetem varlete, a ze Je toto zraneJ1l
ke vzájemné souvislosti mezi činností obou obžalovaných nelze
samo o sobě těžké, zjistil tím ~ez~ečI~ě n~ležitosti skutko~é po?!ta!y
že by bylo nepochybně patr.no, že nastavší formální vada nemohla
zločinu podle § 15·2 tr. ~. ~o obJekhvnl stran<;e. a ~eposoudll. tudrz vec
sobiti na rozhodnutí způsobem obžalované nepříznivým.
nesprávně po stránce pravm. Byla proto zmateclll strznost zamltnuta Jako
Je proto uplatňovaný důvod zmatečnosti podle § 344, Č. 4 tr. ř.
bezdůvodná.
statněn. Jelikož již tento důvod zmatečnosti činí sám o sobě ;'~I~i,evČr;;;1
čís. 6460.
rozsudek co do obžalované A., bylo její zmateční stížnosti
aniž byJo třeba se obírati dalšími jejími vývody a zkoumati nnr;\,'nělln<
dalších námitek s hlediska téhož důvodu zmatečnosti nebo s
Trest, vyměřený podle § 1 zákona Č. 91/1934 Sb., nelze dále snížiti
zmatku podle § 344, č. 6 fr. 1., a důsledkem toho byl zrušen
podle § 338 tr. ř.
rotců na první hlavní a první dodatkovou otázku a na nic:f1hJls~:e;i~~~,~~~laJlicjl
Odvolání z výroku o tomto trestu je bezdůvodné, byl-li vyměř~n
rozsudek ve výroku o vině a trestu a ve výrocích s tím SI
v nejkratším trvání, jaké připouští § 1 zákona Č. 91/1934 Sb. (patnact
Vzhledem ke vzájemné souvislosti mezi trestným čínem,
let).
předmětem první hlavní otázky a kladeným za vinu obžalované
zločinem vraždy podle §§ 134, 135 tr. z. na straně jedné, a
(Rozh. ze dne 2. března 1940, Zm II 306/39.)
ným činem B-ové, obsaženým v druhé hlavní otázce, a to VZllalenelSl'ti
spoluvinou na prve uvedeném činu podle § 137 tr. z. na straně
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zam~tl od.~ol~ní obžalo:,ané
podle § 289' tr. ř. (§ 346 tr. ř.) zrušen i kladný výrok pOrotell
do rozsudku krajského soudu jako soudu porotlllho, ]lmz byl~ obzalohlavní otázku, který nemůže obstáti vzhledem ke zrušení KI<lUllen.u
vaná uznána vinnou zločinem vraždy prosté podle §§ 134, 135, c. 4 tr. z.
roku porotců na první hlavní a první dodatkovou otázku, a US~~~r~~~1 a odsouzena zaň podle § 136 tr. z. s pOllžitím § 1 zákona č. 91/1934 Sb.
toho i výrok o vině a trestu, založený na onom výroku porotců, a
k trestu těžkého žaláře v trvání patnácti let.
s ním souvisící. Proto nebylo třeba se bbírati zmateční stížností ODZaJIUC'1
vané B., napadající rozsudek ve výroku o vině, jímž byla uznána
D ů vod y:
zločinem podle § 137 tr. z., a byla odkázána na toto rozhodnutí.
§ 348 tr. ř. byla věc odkázána do příštího zasedání porotního ,m,ňll'!
Obhájce, zIízený obžalované pro hlavní přelíč~ní před poro!ním souk novému projednání a rozhodnutí.
dem, ohlásil proti rozsudku soudu prve stolrce, vynesenemu d2'~
_.
59
17. června 1939 v přítomnosti obžalované, dne 20. června 193~; z~~tecn!
C1S. 64 •
stížnost a odvQlání a když mu byl dne 3. listopadu 1?3?' dor;tc~n zadany
Ublíženi, které je s hlediska lékařského samo o sobě těžké,
opis rozsudku, provedl dne 10. listopadu 1939 odvolam ~ vymery tres!u.
kým ublfžením ve smyslu § 152 tr. z., i když z něho nevzešlo
Poněvadž byla zmateční stížnost odr;rítnuta pravoplat~y,? rozI:0dnutr,,:
zdraví nebo nezpůsobilost k povolání, trvajíc! nejméně dvacet dni.
krajského soudu, obíral se zrušovacl soud Jen.odvo!anlm obzalova,ne
(Rozh. ze dne 2. března 1940, Zm II 2800139.)
z výroku o výši trestll, které zamítl jako bezduvodne. Podle § 1 zak.
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č. ~1/1934 S?: ';luze, s~~d namísto trestu smrti, uvedeného v
,:IOZltJ trest tezkeho zalare doživotniho nebo dočasného od . '
tfIcetJl~t, L~ou=h e?lehčuj~cí okolnosti tak závažné, že byFtctre'"satCl
byl ?epr,l;nere?~ pnsvny. Z~kon tedy při dočasném trestu na
ktel Y: mv,:~e byh ulozen mlsto trestu smrti, přesně určil jeho
a neJvxss~ hr~m~~. V souzeném připadě byl místo trestu smrti
!~est tez~e.ho zaIare v trvání patnácti let, tedy trest na svobodě
Sl'~O trvam, Jaky ~áko~. I,'řipouští, a protože při použiti § I zák. .
1934 Svb . nelze pnkroclh k dalšímu snižování trestu podle ~ 338
•
(lOzh. c. 5083 Sb. n. s.), nebylo lze odvolání vyhověti.

úplnost ve smyslu § 281,

Č.

5 tr.

ř.,

ježto

při

tom nalézací soud

nepři

~rdl k tak zvanému reakčnímu momentu, který se počitá dobou 1,1 vte-

v':y a za který ujede řidič při rychlosti 35 km/hod. deset metrů, takže
(I o tuto vzdálenost zkrátí jeho dráha k překážce, než může na .pře~
~~žkU reagov~t~. S!ěžovat~l ,ie !'a .ovmylu, miní-li, že t~k zvaný reakč~í
oment brám nehcI spatnh prekazku JIzdy. Reakčl1lm momentem Je
míše jen doba, potřebná k reakci na překážku již shlédnutou, to je doba,
~~eré je třeba k uvážení okamžitého zákroku a k' jeho uskutečněni. Nemá
tedy vůbec vlivu na shlédnutí překážky, a nebylo proto na nalé,acím
oudě, aby se jím zabýval při zjištěni, na jakou vzdálenost stěžovatel
~ěvče spatřil a při náležité pozornosti mohl spatřiti. Usuzuje-Ii pak '1alézací soud z uvedeného zjištění ~a !o'v že stěžov~te} nevěnov,al jizd~í
čís. 6461.
dráze náleŽItou pozo;nost, odpovlda za::er teon pravldlu~lv loglck,eho mJ.':
lení, a nelze mu vytykati nedostatek duvodu, Jak rovnez nepravem Cllll
-. ~eakč~ím okll1!'žikem je dOba potřebná k uvážení a provedení
zmateční stížnos!.
mZlteh~ z:kroku, jehož vyžaduje objevivší se překážka .jízdy.
Neabstojí též výtky, vznesené proti názoru nalézacího soudu, že byl
Je-II p~~hle~n?st jíz~ní dráhy snížena, byť i v nevelké celkem
stěžůvatel povinen snížiti rychlost i pod dovolenou míru tak, aby, 1'1'0V?~I~.lem cav~tecne do dl zasahujícím, je řidič automobilu povinen
jížděje uzavřenou osadou, zůsta~ pánem svého vozidla, to jes~,v aby ~.~h!
n~tl jmak '~'Pustnou nejvyšší rychlost jízdy tak aby mohl po
kdykoliv zastaviti, rychlost zmlrnih nebo se vyhnoutI prekazce, pnsle
vcas zastavItI.
(
,
mu v cestu, a zabrániti tak srážce buď vůbec nebo aspoň jejím nejtéžším
, !".ůže a m~sí počítati s obecně známým zjevem, že chodci př,ecllá,:el následkům, zvláště když byla přehlednost jízdní dráhy snižena velkým
sIlnicI za vozidly, stojícími na ni nebo na jejím okraji.
nákladním autem, které stálo malý kousek před vchodem do obchodu,
Skutkov~)U podsta!u podle § 335 tr. z. naplňuje i nedbalé jooll1áíl z něhož P-ová vyběhla,.a zasahovalo částečně do jízdní dráhy.
nebo .<'pomld~b, kterym se zvýši jiným vyvolané 'nebezpečí pro
Dovolená rychlost 35 km/hod. pro jízdu uzavřenou osadou je ne j zdravl nebo telesnou bezpečnost lidí.
vy Š š í přípustnou rychlostí, jakou smí řidič projižděti uzavřenou "sadou, nezprošťuje však řidiče povinnosti zmírniti ji, v~žadují-Ii toho okOl(Rozh. ze dne 5. března 1940, Zm I 640/39).
nosti, které mohou býti příčinou, že rychlost ohrOŽUJe tělesnou mtegntll
třetich tím, že řidiči brání, aby byl pánem svého vozidla. Takovou okolObžalovaný jel dne 12. září 1938 v osobním
nosti
může býti i celkem nevelké snížení ~řehlednosti ,iízdní dráhy pk,o
p~ státní silnici obcí N. rychlostí asi čtyřiceti až
v
souzeném
případě, ježto je přecházení sllmce chodcI za vozldIYv,wJ,'Pre~ledl:ost Jeho jízdn! dráhy byla tu snížena
dmi na silnici nebo na jejím okmji zjevem tak častým a obecne maktere stalo maJy kus pred vchodem do krámu obchodnik O
rným, že řidič s ním může a musí počítati. Spatřilc,Ii tedy st~žov~!el ono
zasa~oval':,.do jízvdní dráhy. Z tohoto krámu právě vyb:hla'
nákladní auto, které snižilo přehlednost jízdní d;ahy vtak, ze s!ezovatel
P-ova a vbezela pres sIlmcl. Autů obžalovaného ji zachytilo a tak
nemohl po nějakou dobu pozorovah, co se za mm deJe, bylů Jeho ~o~
zramlo, ze P-ová krátce nato zemřela.
vinností počitati s možností, že se náhle objeví překážka, a proto be~hvé
Do rozsudku ~alézacího soudu, jímž byl uilnán vinným
pozorovati silnici a její okoli a zmírniti rych~ost tak, aby by} za,vs:ch
pr.~h bezpečnostI ZlVOta podle § 335 tr. zák, podal obžalovaný L"'ctL'CCl'''1 okolností jejím pánem, to jest aby mohl sve vozIdlo po pnpadc vcas
stIznost, kterou ne J vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl.
zastaviti. K tomu byl povinen tím spíše, že byl za nák~a~ní?, aut,e?, vch?~
do obchodu, což stěžovateli zprostředkovalo poznam, ze muze dOJItI
Ddvody:
k neopatrnosti chodce, přicházejícího z .obchodu (srov. rozh. Č. 4778
Sb. n. s.), jíž bude po případě nutno čeliti zastavením vozl~la. Nedbal-II
tedy stěžovatel své povinnosti zmírniti rychlost sv~ho vozIdla půd. dov Zmate~ní stížnos!i, jež upl!:tňuje důvody zmatečnosti podle
c. 5 a 9, plsm. a) tr. r., nelze pnznati oprávněnost.
volenou nejvyšší mez 35 km/hod. tak, aby byl panem svéhů vozIdla,
Nepr~vem napadá především zjištění nalézacího soudu že sti'ža'vatell a jel-Ii neopatrně nedovolenou rychlostí 4().-50 km/hod., dopustIl se
opominutí trestného ve smyslu § 335 tr. z.
podle s~e obhajoby spatřil děvče, přebíhající silnici, na v' zd,ile'no';t
dva a p~1 metru, ačkoliv je mohl spatřiti již na okra'ji jízdní dráhy
Tím jest odňata půda dalším vývodům, jimiž se .zmateční s!ížnost
byl vzdalen od místa nehody ještě asi patnáct až dvaadvacet metnl,
snaží dovoditi, že stěžovatelovo jednání nebo opomInuÍl nebylo s urazem
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dívky v příči,:,:é souvislosti, neboť vycházejí z právě vyvráceného st
rovině ní krádeže. Namítá, že ~těžovateli .nebyl prokáz~n. ú!nysl p?_
novlska, že stezovatel nebyl povinen zmírniti rychlost svého vozidla p , o e si auta na delší dobu a nakladah s mm, Jako s vlastnmll, ze se ste: Slrz :el ani nepokusil prodati ona auta, a že jde toliko o pouhé furtum
rychlost 35 km/hod.
•. Vzhledem k vývo.dům .zmateční ~tížnosti budiž jen ještě podotknut' ~I~~~' Nelze jí pns~ědč~ti.·.
. .
.
•.
ze. podle jasneho znem zakona stačl ke skutkove podstatě § 335 tr.
O lurtum usus jde jen tehdy, .kdyz pachatel odejme movItou vec jemajiteli bez jeho přivolení jen na krátkou a přechodnou dobu, po
téz nedbalé jednání a opominutí, jímž možno zvýšiti nastavší již ne'..
bezpečí 'pro život a tělesnou integritu třetích osob pachatelem ani ne. k;n~ou bud' sám vykonává držbu věci pro jejího majit~le, t!eba se t'"~
vyv?lane. Je nasnadě, ž.e v souz~~ém ~ř5padě jízda .nedovolenou rych dě~O bez jeho ~ůl,; a vědomí,nebo po .kterou je pachateh moz~~, ~drkolr
losh 40;-45 ~r::/hod. p~l. nejmenslm z.vyslla ~.ebezpe~í, vyvolané spolu! obnoviti držem vec~ pro majlte!e,. takze. tento nepocl~uje odn~h }ecI am
vmou dlvky, jezto se zvysenou sIlou narazu tez samocrnne zvětšila mož . ko zásah do svych dlSpOSIClllCh prav (srov. na pr. lozh. c. 8831 Sb.
nost těžk~ho zra~ění,. ba usmrce~í. děvčete. St~žovatelovo jednání, po; ~:. s.). Zda jde v kopk:e!ním p'~íeadě .0 Ill~t:rm usus, záleží n,,; o.kolnostech
kud se ty~e opommuh, bylo tedy jlZ z tohoto duvodu právem podřaděna řípadu. V souzene ve CI Je zjl sten o, ze stelOvatel ~zal .spol,;cne s,: spo]uustanovem § 335 tr. z.
, Pbviněným B. dvě auta vlastníkům, že oba s auty jezdllr, pn čemz stezo~
Proto byla stěžovatelova zmatečn; stížnost zamítnuta.
~ ~ateI opustil jedno auto teprve, když došelbe~z~n, že .s~ oba d;ll::I0u.~alr
: v druhém autu, nato odcizeném, zda ne;najl ujetr ~? cIzrny, n.aeez s.telO:
" lel i toto auto opustil. Podle toho odnal tedy stezovatel svemocne obe
čís. 6462.
~ ~~;a z držení vlastníků, aby s nimi nakládal, což jinak .t:řísluŠí pouze ~a.. . . •
, 'itelí, při čemž jich též částečně užil. Poněvadž se st~z.ovatel .za vylr~e:
K ro~hS~~1 krad~z~ od lurtum usus:
; J 'ho stavu věci nestaralo další osud odcizených aut, jez OdCI.ZlI ?polecne
. Je kradezl, oP~tr-h pa~ltate!.o~ňaté !luto, kdy~ ho by~ použil k}zdě~ ~eB_em, posoudil nalézací soud vě<:..správně po stránce pravnI, vyloumImo dos~h ,vlastníkovy dISrOSIC.?1 moc" nes~aJe se o Jeho dalšl.osuqi . čil-li, že šlo o lurtum usus, n~b,oť stezovatel opus!Il ~ozld!a mImo dosah
a ponechávaJe tak pouhé nahode, zda se opet dostane do vlastníkovi disposiční sféry jejich vlastnrku a ponechal pouhe nahode, budou-Ir ob'"
' . . '.
, 2 novena jejich držitelská práva.
.
'o
drzby.
Pa~ha~el ,Jed.na ve ~Iem ú~ys!u, predpokla?an~~ ust~novenun § 4681 Pokud zmateční stížnost namÍÍa z tehoz h;l1otnepravnrh? duvodu
tr., ~., J~-It ~I vedom, ze p~obpravne poskozuJe CIZI majetek. Pohnutkal zmatečnosti co do přestupku podle § 468 tr. z., ze nelze .mlu~lt.' o ~k~t
a ucel cmu JSou n e r o z h o d n e . , kové podstatě tohoto přestupku, ježto stěžovatelovo jed.nanl ~ecelrlo
* k poškození cizího majetku, nýbrž směřovalo k.t0m.u, aby SI opa!r.'1 pro(Rozh. ze dne 5. března 1940, Zm I 17/40.)
J středek ke spáchání sebevraždy, ke kter~;nu~to :rn:yslu byl stezavate.1
Mladistvý obviněný A. a spoluobviněný B. odňali dne 17. dubna 19391 přiveden duševní depresí ve vazbě, nelze jl pnsvedc!tr. 'pacha.tel jed~a
vN. P-ovi osobní auto škoda Popular v ceně 21.000 K, když je P. nec:: vp~Š~~éz~j'eÚlpnl~stlUp'r;::t c~t v7:st~~~/í.%t:~~v;;~1 ~.~ l~i\á% ~,~t~j!i, ~~
chal státi na ulici a vešel do domu. Oba se v autu vozili po N. a nechal;:.;
•.. k
P I utka
. ťť
ľ . k I • d b , byl oprávněn nakládati s poškozenou ciz} vec~.J~ o se svou .. 010'
je s a I na UICI, (yz .ošel enzin. Pak hledali další vozidlo, jehož by sel činu a kon'ečny' účel, j'ehož pachatel hodla dOCllrtr, jSo.u s hledIska skutzmocnili. V D-ově ulici stálo R-ovo auto Škoda Popular v ceně 15.000 Kl
h d
Oba do něho nasedli, jezdili po N. a domlouvali se při tom, nemají-lij kové podstaty přestupku podle § 468 tr. z. neroz o ne.
ujeti do cizíny. Obviněný A. později B-a opustil a ten byl s autem přisti
žen k ránu dne 18. dubna 1939 v M.
čís. 6463.
• .Obviněný A. rozbil dne 20. dubna 1939 úmyslně v cele policejního',
redttelství v N, okno v ceně 10 K . ,
Ke skutkové podstatě zločinu těžkého ubliženi na těle podle § 152
Do rozsudku, jímž byl za tyto činy uznán vinným proviněním krádeže{t Ir. zák.
• . d ' tak
podle §§ 171, 173, 174 ll, písm. a), 179 tr. z. a § 3 zák. č. 48/1931 !Sb.'
Není třeba, aby měl paéhatelův čin v zápěti jak poru~en! z ravl, .
a proviněním podle § 468 tr. zák. a § 3 zák. č. 48/1931 Sb. vznesl obvi- J i nezpůsohilost k povolánltrvajici aspoň dvacet dni. Staci, ze nastal ten
něný A. zmateční stížnost, kterou n e j vy Š š í s o u d jako soud zruc j či onen z těchto následků.
šovací zamítl.
,
(Rozh. ze dne 5. března 19040, Zm II 33/40.)
Z důvodů:
Ne j vy Š š í s ou d jako so~d zrušova~~ z~mítl z~ateční stížno.st
S hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. ř. na-l obžalovaného do rozsudku krajskeho soudu, jlmz byl obzalovaný uznan
milá zmateční stížnost především, že v souzeném případě nelze mluviti 1 vinným zločinem těžkého poškození na těle podle § 152 tr. z.
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CIS. 0404-

D ů vod y:
Zmateční

stížnosti, která uplatňuje jen dllvod zmatečnosti podle § 2
nelze při svědčiti.
'
Tento důvod zmayečnosti vidí zma!eční stržnost ,v tom, že soud PřI
s!ohc~ n~rozhodl o navrhu obhaj ce obzalovaneho, predneseném při hla!
~Im p~ehčenl: aby byh vyslechpu!I~~ědci O., P. a R. o tvrzení obhajol:!
ze, P?skozena pracovala normalne jlZ druhého dne po zranění a po ce
Č.

4 tr.

ř.,

:!,

meslc.

I"
,

Prvý soud podřadil skutek obžalovaného ustanovení § 152 tr. l
ježto z něho poškozené vzešlo porušení zdraví trvající aspoň dvacet d'
a tím těžké ublížení na těle. Nezpůsobilost k povolání, kterou rozsudl
vůbec .netvrdí, je pojmem odlišným od porušení zdraví a kvalihkačnř~
čínitelem není (vedle duševní poruchy nebo těžkého ublížení) souča,!]'
porušení zdraví a nezpůsobilost k povolání, nýbrž stačí podle jasné"
znění zákona, měl-li čin v zápěti ten neb onen následek. Ze skutečnos!'
o níž byly navrženy uvedené dlll<azy, bylo by lze nejvýše dovozovati, i'
u poškozené nenastala nezpllsobilost k povolání. Než tvrzené normálh
zastávání prací poškozenoy po činu, nevylučuje, že její zdraví bylo n4
sledkem souzeného skutku porušeno po dobu předpokládanou ustanov~
ním § 152 tr. z. a že tedy utrpěla těžké ubliženÍ. Navržené důkazy se teď
nedotýkaly základu odsuzujícího výroku a je proto zřejmé, že vytýkaif
formální vada nemohla působiti na rozhodnutí způsobem zkracující"
obžalovaného (§ 281, posl. odst. tr. ř.). Zmateční stižnost byla proto za
mítnuta.
"
čís.

6464.

U krádeže musí být i cena věci, rozhodná pro kvalilikaci činu, pojat!
do pachatelova zlého úmyslu. Stačí tu však dolus eventualis.,
Výtkou, že soud uložil obžalovanému trest nejvyšší přípustnou mě
rou, ač použilustanovenl § 55 tr. z., nenl uplatňován zmatek podle § 281,
č. 11 tr. ř., nýbrž odvoláni.
Podle § 55 tr. z. lze trest doplniti některými ze zostření podle § 19
tr. z. jen, byl-li skutečně zmírněn.,
Je zmatkem podle § 281, č. 11 tr. ř., byl-li takto doplněn trest vyl
měřený v nejvyššílIranici použité trestní sazby.
(Rozh. ze dne 9.

března

1940, 'Zm I 66/40.)

Obžalovaný se v noci dne 28. února 1909 vloupal do kanceláře veli
kostatku v N., v níž :stály dvě ohnivzdorné pokladny. Navrtal bočno~
stěnu jedné z ních, byl však vyrušen a utekl. V pokladně, jejíž stěnu na'
vrtal, bylo uloženo 1.500 K, v druhé pokladně 9.000 K na hotovosti:
V noci na 31. března 1939 vnikl obžalovaný do kanceláře velkostatku
V O. Podařilo se mu sice udělati otvor do vnějšího pancéře nedobytné
pokladny, poněvadž však byla kancelář i v noci osvětlena a budova byl~

čís.
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venku hlídána, upustil od lútoku na vnitřní pancéř a uprchl. V pokladně
bylo 20.000 K na hotovostI.
,,
.
. ..
..
Rozsudkem nalézacího soudu byl Obzalovany uznan ~mnym zlocmem
dokonané krádeže podle §§ 8, 111, 113, 114, II, plsm. cl, 116, ll,
n~
a) 119 tr. zák. a byl mu uložen podle §§ 119 a 180 tr. z. a čl. I
plsm. ,
, d . § 35 t
.k
o
1 zákona č. 411/1921 Sb. se zřetelem na pre,p!s ,.
r. za ~ o ~ p § ,·t·lll § 55 tr. zák. trest těžkého žaláře v trvam petr let, zoslreneho a
UZIl
.
,
o
• d·
čt
t . k
do lněného uzavřením o samotě v temne komurce Je nou za vr 10 u
pN e j vy Š š í s o u d ja.ko soud zrušovacl. zamlt
. I zm~.t e č'
':1 s to.
Iznos t
obžalovaného do tohoto r?zsudku kraj~kého soudu, zr;!Sl1 vs~k podle
§ 290, odst. 1 tr. ř. z úřed11! povmnostI vyrok o trestu ob zal ovane mu uloženém a vyměřil obžalovanému znovu trest podle ,§§ 119, 1~~ t;.,z.,~
čl. t, § 1 zák. Č. 411/1921 Sb. se zřetelem na,§ 35 tr. ;., a t? tezky.za,lar
v trvání pěti let, zostřený uzavřením o samote v tmave komurce kazdeho
. půl roku.
Z d Ů vod

ů:

Zmateční stížnost neprávem namítá s hle~iska důvo~~ zmatečno,sti
podle §281, Č. 9, písm. a) tr. ř., že v souzenych dvou, pnpade~h neslo
vůbec o pokus krádeže, protože prý pa5'ha!~~ dob:ov,olne z vla,stlll~o ro,~
hodnutí ustoupil od dokonání činu. Preh~I:" tOÍlz, ze to v O-skem pnpadě způsobila podle zjištění rozsudku stez~vatelova net;t5'houcnost, poněvadž místnost, ve které byla pokladna, Kterou se stezova~el. pokus}l
otevříti hasákem, byla celou noc osvětlena a b,udo':.~ by~a ?lIdana I!?Cním hlídačem, a že nalézací soud zjistil v N-skem pr!pade, ze byl s!ezovatel vyrušen. Zmateční stížnost tedy nebudUje sve vyvody n~ techto
roz sudkových zjištěních, jak by to měla činiti podle ustanovelll § 288,
odst. 2, Č. 3 tr. ř.
Výtkou nedostatečného zjištění a odůvodnění stěžovatelovy vin)! p~
stránce subjektivní, že totiž stěžovatelův. úmysl s:n~řov~! k odclzelll
všech věcí jsoucích v pokladnách, provadl zmate,cm. ShZll?st ~ouz~
uplatněný důvod zmatečnosti podle § 281, č. IQ tr. r., lllkol,1 I ,vytZ'k~ny
důvod zmatečnosti podle § 281, č. 9, pís~n. a) tL ř. Nelze. JI .~r!svedcltI.
U krádeže je ovšem cena věci tam, kde je Člmtelem ~ak!adaJI~lm, kvalIfikaci, nejen znakem objektivní skutkové P?ds!aty, nybrz mUSI byh poj.ata též do pachatelova zlého úmyslu. StacI vsak dolus eventualIs. N~~
znalost přesné skutečné ceny kradené věci nemůže pachatele zprostItI
odpovědnosti za zločin (srov. rozh. č. 91, 1584, 23005, 4013,.515,2 Sb.
u, s.); skutková podstata zločinu je vyloučena Jen tehdy, b.yl-1I pachatelův úmysl určitě namířen na věci menší hodnoty a byl-II by, pacha:~~
upustil od jednání nebo je omezil, kdyby mu byla .by~ala zna~a vys~1
cena věcL V tomto směru se však stěžovatel, kteTy vubec popreL zml:
uěné krádeže, nehájil a nevyšlo to ani j~~ak, v ří'Z;ní najevo.,Ne!1~azule-1I
pachatel před provedením činu nebo pn nem :,ubec o ,ce,:e vecI a Je-II
mu jejich cena lhostejná - tak,že, bL neupustIl od kra?eze, all!, k~yby
znal jejich pravOu cenu - 'pOJlma JIZ cenu tu alespon eventualne do
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vyměřeném
~;r~ zřetelem na§3~
polehčujíc

d~sledku

~~st1 ~rí

obžalovanému
svého úmyslu. Tu pak stačí, že věci, jež se stěžovatel pokusil .
ro~, on trestu
znovu, a to podle §§
179, 180 tr. az.v a cl. I, § 1toho
zak. byl
c. 4 /
v N. a v O., ma1í
c,enu rozhodnou· pro
"
.'
se
tr.
" .. ,
' " . o 'sou
podle § 281, c, II tr. r. namlla zmli
Okolnosti
I a pntezujIcl byly
tJ;'tez, Jak ] o
S hledIska duvodu
teční stížnost, že nalézací soud měl, když při výměře trestu použíl prá~' deny v napadeném rozsudku, Ježto podle SpIS!1, ne~1 pOdk!afu, ~~
zaměny trestu podle § 55 tr. z., trest přiměřeně obžalovanému v saz~' uye,. že se obžalovaný stará o výživu své rodmy radnym zames nanu ,
,
snížití a že mu neměl ukládati trest pětiletého těžkého žaláře, ježto nt za~ell~ zákonného podkladu pro použití § 55 tr. z.
tak byl uložen nejvyšší trest, který podle návrhu státního zastupitelstv': ne
t'ení trestu bylo vysloveno podle § 3 zák.
131/1867 r. z,
jímž je nalézací soud vázán, mohl býtí stěžovateli uložen, Tím VŠá'
os r
zmatečuí stížnost neprovádí uvedený důvod zmatečností po zákonu, pól
něvadž tu nejde o vytýkané vykročení z trestní sazby, nýbrž je snížerf
trestu, postrádané zmateční stížností, ponecháno toliko volné úvazl
čís. 6465.
soudu (srov. rozh.
1831,3248,4098,4853,4919,6315 Sb. n. s,). Nel
'd t t
poškozeni na
podle §
správností výsledku úvah o tom, zda
být doba trestu stanoverr:
Skutkova po vsda
z b achatel
i jen lehke,
ja.ké
výší,
může
býti
čeleno
jen
odvolánínij
písm.
a)
tr.
z·o
vYbZ~t.
uJ~kt'
arr
P
těŽkých
následků
uvedených
v
§ 152 Ir. z•
v. v'b
mezích
trestní
sazby
a
v
I t'V
t I
Vv d ' , obmyslu zpuso I I ne e y z
,
Jez yo s eZOva e em rovnez po ano.
1. v " .
v 'v.
v tak v'm nástrojem a takovým
stížnost hyl a proto zamítnuta dílem jako
života [prvá
§ 15,?
dílem jako neprovedená po z á k o n u . ! s ntmZ bra o yc:)n: uvedený úmysl
dokazovati:
!u, ze
projednání
stížnosti obžalovaného se však zrušovao)
a)
životu
povahy nástroje a zpusobu
souvd přesv~dčil, že je ,roz~udek, stížen ,zma!ečností podle § 281, č.,
~1 Y ~žití,
., ,. v
tr. r. ve smeru
slIznoslI nevytykanem; bylo proto
Jeho.po [druh' vt § 155 písm a) tr. z.] je
ZJISltti, ze pachatel
z
tak, jak?kdy:by
ba
dvážil
si a
zlo 1!.,:,epodle § 290, oclst. I tr.
nos.t uplatl1lla a provedla Zmllleny duvod zmatecnoslI I ve smeru mz;
cmem ne I?k (v.mfost myšlenková) a že se pro ne rozhodl (cmuvedeném'
dene
v
§
.
za
•
CI
.
152 tr
l
Nalézací soud uložil stěžovateli trest podle § 179 tr. z. a čl. I, § II nost vůle).
zák. č. 471/1921 Sb.; pří tom uvádí, že používá ustanovení § 55 tLZ;
a vyměřil stěžovateli trest těžkého žaláře v trvání pětí let zostřeného a
(Rozh. ze dne 12. března 1940, Zm 1 307/39,)
doplněného čtvrtletně uzavřením o samotě v temné komůrce.
Při přezkoumání tohoto výroku shledal nejvyšší soud, že jím byl po;;
žalovan' navštívil dne 2'6,srpna 1939 P-~~ hosti~ec v N. Kdy~
rušen zákon v ustanovení § 55 tr. z.
'. II
po
další P'VO a zadalo ]:ho
Podle tohoto ustanovení lze při zločinu, na nějž není podle zákoná;
obžalovaný, že je již jednou zapl;;tJL ,Po
uložena trestní sazba delší pěti let, vzhledem k nevinné rodině, která b)'!
mohla býti delším trváním trestu ohrožena ve své výživě, trest zkrátiti;: skleni~e piva :~ní &~~u~ za~}a~f~'e s~~~sf~1 ~Chopil se stolu sklenici
a to podle potřeby í pod šest měsíéů, avšak jen v ten zpusob, že se delší; od obzal~vs~n~loo~y. »~aa~~amáš to své pivo,,,' jí prudce mrštil po P-OVI.
.
't
obličeje roztříštila se nárazem
trvání trestu nahradí jedním nebo několika způsoby zostření vytčenýmil s pIvem
Sklenice z~:áhla ~-a. do leve ;; r~nř v blízk;sti levého oka tři řezné
v § 19 tr. z. Z toho,to ustanovení tedy plyne, že doplnění trestu některými; o P-ův oblIce] a strepmy mu zpuso ly..
v,
,
ze ZO'stření podle § ]g, tr. z., je náhrádou za to, že byl trest podle § 551 rán dlouhé 1 až 2 cm, Poranění se zahOJIlo za ctrn~ct dm, "
tr. z. skutečně zmírněn.
YN . y'sv š í s o u d ]'ako soud zrušovací vyl10vel zmatecl1l stJzno~tJ
C] v
.,
uznan
V souzeném případě však nalézací soud nezmírnil trest podle § 55; obžalovaného
do rozsudku kra]skeho
sou d
u, "
]Im ž byl stěžovatel
_
ísa)
tr. z" neboť jej vyměřil v nejvyšší hranicí pOužité trestní sazby podle; vinným zl~činem těžk,ého po~k~zenív~~o~~e oP~~~~ ~§n!~;~d~~~ foh~'téŽ
§ 179 tr. z. a čl. I, § 1 zák. Č. 471/192'1 Sb, Pakliže nalézaci soud za to-:
zrusIIo napadeny
~m
hoto stavu věci - vedle zostření podle § 3; zák. č. 131/1867 ř, z. _ ulo-' tr.
ve z.,
výroku
trestu a veloz~uOCeíc;es
vyr
, souvisících a vrátil věc nalézažený trest ještě také' doplnil, použil ustanovení § 55 tr. z. v nElprospěch' címu soudu, aby o ní dále jednal a znovu rozhodL
obžalovaného,
".
o ů vod y:
Tímto porušením predpísu § 55 tr. z. zatížil však nalézací soud rozsudek ve výroku Q trestu zmatkem podle § 281, č. II tr. ř., který sice
o
,
·ov
k d z důvodů zmatečnosti
nebyl uplatněn, avšak k němuž bylo přihlížeti podle § 290 tr. ř. z úřednÍ"
Zmateční stížno~t je oduvodn,ena
JIzI Ó~u v 5 tr. ř. vytýká nedopovinností. Byl proto podle § 290, odsl. 1 tr. ř. z úřední moci zrušen vý-! podle § 281, č. 9, plSIll, a) _ spravneč C.
a c.

skutečně
zmatecnosŤ1

~valifíka:i.

z~.

shle.d~ny

~

č.

Zmateční
Pří

č.

měla

~

ločinu těžkého
těle
způsobil poranění, byť

neodůvodněnál

zmateční

zmatečm

ř. 1~05i ;Ú'řeqní

.By!o-I~ ,p~ra~e~t pr!v~~~j~no ~e6ezpeči
zvláště
p,is~·l
a~h:t~i
~:::ma
nebezpečné
ly

postupovan~
zmate~ní st!~t

JI~~.

pře~

°

veřianěm řimo

~b třiadvacáté hodině přinesl
~rdil'

15~,

způsobem,
věta

Stačl

třeba
(představil p~nal)

~aR.lac~~6
h~ ~~?Zdo:~o:: fřiz~r:ky

ov

.

•

~
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statek

zjištění a logického odůvodnění subjektivnÍ' stránky

zločinu.

.souzene

POJ1ěV~~Ž

r? ~kOI~o~~~n~o~~du/~I;~ r:~;{e;J;ní
'.j-O

o

,

'7nam pro duševní vztah
skutkovou po~statu,

~;f;~~:D~dÓd~kod;, ~k~\dy~~; 1~~~~Z~~í~~í~~~~;;;ie ~~~~b;eé s~~~e~I~~~tiS~~=

Zákon vyžaduje k naplněni skutkové podstaty zločinu podle § 15
písm. a) tr. z., aby pachatel způsobil poškození na těle, třeba lehk 'slostI s usu em, e
v obmyslu způsobiti některý z těžkých následků uvedených v § 152 tr. i . I uvedeny žádné důvody.
" ."
. k'
pokud se týče, aby byl tento úmysl dokázán.
.
JSou
. še uvedené vady, jež jsou
vyty
Pro vy
§ 2'81 č 9 . ísm a) _ spravne c. 10 _ a c.
Zvláštního důkazu není třeba, bylo-Ii poškození na těle přivoděn
zda
skutek právem
takovým nástrojem a takovým způsobem, s nímž obyčejně bývá spoje z
ř., ne z~§prI5z5- , pI'sm . 'a) Ir. z. a nikolív ustanovem §v
411 tr. z.
nebezpečenství života. Tu stačí, že si byl pachatel vědom životu nebe tr. tanovem
,
'ápečné povahy nástroje a způsobu jeho použití. Podle druhé věty § 15 US Odůvodněné zmatečni stížnosti bylo proto vyhoveno a uznano
pl
písm. a) tr. z. muže ovšem býti uvedený zlý úmysl, t. j. přímý úmy
j'ak l'e uvedeno ve vyroku.
způsobiti některý ze zmíněných následků, dokázán i jinak. Zda je ten ve m,
úimysl prokázán - na což může býti vzhledem k tomu, že jde o dušev
čis. 6466.
pochod, usuzováno jediné z okolností zevně poznatelných ~, nutno po
suzovati podle okolností jednotlivého případu.
.
K otázce veřejného zájmu ve smyslu § 6, odst. 3 a 4 zákona
Nalézací soud vyloučil, že bylo lehké zr"něni, které obžalovaný při
"
~" h arne' stvodil P-ovi, zpusobeno nástrojem a způsobem povahy uvedené v § 15 '0 ochraně cti.
~ ,.
,
b b I ři ustanovovalll vereJnyc z
písm. a) tr. z. Dospěl však k přesvědčeni, že obžalovaný jednal v úmysl
a aby byly
propotřebném k naplnění skutkové podstaty podle § 155, pís111'. a) tr. z."
.,
. , , , nelze
věta druhá, na podkladě skutečností a úvah, že obžalovaný hodil silno tekčni vlivy.
stěnnou hranatou pivní sklenici z bezprostřední blízkosti (dva až t'
Je-li žalován odpovědný redaktor p~o za~:d~:~~ee~~~~~ Ps~oviska
kroky) P-ovi přímo do obličeje, že mu mířil na hlavu, že mrštil ta otázku omluvitelného omylu posuz~v~!t ~~ kti ni60 Stačl důkaz okolprudce, že sklenici roztříštilo hlavu poškozeného, že jen náhodou po pisa~ele č~án~u, nýbrhž Pko~lde, s~~'i:sprumao
o ě~~ýc~ vla;tnosti při nonnálni
. d' ,
vstalo jen lehké poškozeni a že by byl obžalovaný dal svému rozčile nosb z J1Ichz by mo I az y c v"
bedli~osti
usouditi,
že
jsou
tvrzené
ol<olnosti
prav
lVe.
průchod jiným způsobem, kdyby nebyl býval veden řečeným úmysleni;
V podstatě tudíž dovozuje rozsudek zlý úmysl z povahy nástroje a hlavně
ze zpusobu jeho použití.
(Rozh. ze dne 12. března 1940, Zrn II 11/40.)

důvod~ zm,:~k~J'~n~~í

zmateční sÍlznO~Íi pr~vem
'ro~s~d~k p~dřadil zjištěný

nan~~ ;~s~~~~=o ~~':lt~ ~akýlhOpfedPisů

~n~

odstraněny

Ke zlému úmyslu je podle § 1 tr. z. třeba, aby pachatel zlo spojen"
, , .
. ,
d ' šovací vyhověl zmatečni stižnost,í
se zločinem uvážil a pro ně se rozhodl. zlý úmysl tudíž předpoklád'
jednak činnost myšlenkovou, jednak činnost vůle. Obě tyto složky zléh()
o J'JI~c§ zák. č§ 124/1924
'Úmyslu musejí býti splněny a zjištěny. Při zločinu, o který jde, je tudíž podle § 259, Č. 2 tr. ř. zpr~štěn Obž:~~~;
třeba zjistiti a oduvodniti, že pachatel před činem nebo při něm přim. č. 108/19~3 ,Sb., P?,kud ;e It~~,/r~~l sb.,fruši) napadený rozsudek jako
uvážil, .představil si a poznal v jeho podstatě zlo uvedené v § 152 tr. z' Sb. ve znem vyhlas~y c. j
• tolice aby ji znovu projednal a rozzmatečný a vrahl vec SOUl u prve s
'.
a že se pro ně rozhodl. Rozsudek sice obsahuje výrok, že obžalovan'
hodl.
jednal ve zlém úmyslu předpokládaném ustanovením § 155, písm. a)
tr. z. Poukazuje však jen na objektivní okolnosti provedení činu, aniž .
D ů vod y:
uvádí, jaký byl skutečně vnitřní vztah obžalovaného k jeho činu a ze~
jména, zda byl tento duševní vztah takový, jak to předpokládá zákonn~
Zmateční stížnost uplatňuje dův?dy zmatečnosti podle § 281, Č. 5, 9,
pojem zlého úmyslu.
.
písm.
a), správně Č. 9, ]Jism. b) tr ~ r . , .
",.
.
dě důvodu
Okolnosti shora uvedené, v nichž spatřuje prvý soud průkaz zlého.
) _ tr. ř.
.
Nelze
přísvědčitistěžovatelov.
e
namltce,
~111<:nče
gapfsa!la
úmyslu, maje tento úmysl za ztělesněný v samém provedení skutku;,;
.
dl § 281 Č 9 pfsm a) - spravne . , . . b
o'
mohou - i když se uváží patrná a rozsudkem předpokládaná způsobi-i zmatečnosh po, e..
".., b
I článek uveřejněn, a že tedy dukaz
lost jednání obžalovaného přivoditi těžké poškození na těle (některý; že nebylo ve vereJnem zajmu, a z., Y ' Otázku veřejného zájmu nelze.
Stn
z následků uvedených v § 152 tr. z.) - stejně poukazovati k tomu, že si, omluvítel~ého omyl~ ne,~yl. am pr;pu_
~osuzovati podle toho, co bylo
obžalovaný představil a umínil zlo uvedené v § 152' tr. z., jako k závěru,1t
- jadk
dokázáno, nýbrž s
0kb=
že zamýšlel způsobiti jen lehké zranění, tedy ten výsledek,který skU-j. z uve eny.
".
..
na tom aby byly uve ene s u
tečně nastal.
"
jektivního, 1.): ~da ma v;rejnohs\zaJemtom že' má veřejnost zájem na
tečnosti uverejneny. Nenr pac y y o
,

sou~r~I~~Jo \~to~c~ "~~ rjoaZ~~(~~~1 k:~j~kéhO SOU~U,)ímŽo~~ ob;a~vZaár;:.

t:

l'

b

m~chzmn:b~Č~~ě~~~yn.~~\~~te~nosti

hleddis~a

-

80

Cis. 6466_

-
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tom, aby bylo při ustanovování veře' . h '
.
Kdyby se byl nalézací soud zabýval těmito okolnostmi, nebylo by
P?dle platných předpisů a aby b I
d jnyc, zamestnancu postupová
zajem na tom, aby byl uveře·J ~ o st:~neny protekční vlivy; má te vyloučeno, že hy byl dospěl k jinému závěru o tom, zda se obžalovanému
ledy uveřejnění článku ~e veřjn~van~ .pnpady, kde se tak nedě;e. By odařil důkaz omluvitelného omylu. Při tom je třeba připomenouti, že
je přípustný.
jnem zajmu a důkaz omluvitelnéh~ om fozsudek zjistil, že nebylo prokázáno, že je obžalovaný původcem článku.
Odpovídá tedy obžalovaný jen za zanedbání povinné péče jako odpoJinak nutno však zmateční stíž
t; ,. ""
vědný redaktor, při čemž nelze otázku omluvitelného omylu posuzovati,
vod zmatečnosti podle § 281 č 5 tno~ . pnsvedcltJ, pokud uplatňuje d
J.
r. r.
jak učinil nalézací soud, se subjektivního stanoviska pisatele článku,
nýbrž se stanoviska objektivního. Důkaz omluvitelného omylu bylo by
Obsahu a smyslu stíhaného článkl . ' .
,.
,
. lobce nevyhovuje t . I e '
,
I je lOzumeh tak ze soukrom' , tedy považovati za provedený, kdyby obžalovaný odpovědný redaktor
úř:dníka, Že však r.:.J~t~kT~.!cJ~tr~~nél
kvalitkace pro ';'isto definitiJní dokázal objektivně aspoň takové okolnosti, pro které by uvedené nebo
drzel, při čemž se naznačuJ'e z'e
t l1Jkl a po <us, aby definitivu přece o sdělené skutečnosti, totiž že se soukromý žalobce domohl ustanovení
' 'tk em starosty. Ačkoliv' .čl'se ka stalo
' je
. je
. h o otec první definitivním úředníkem z důvodů protekčních bez potřebné kvalifikace,
n am~~
' proto
, " ze
proÍl jednání městské rady pře ane . ~ st!ha~,e nll~to směřují předevší mohly býti považovány za pravdivé každým člověkem průměrných vlasttvrdí-Ii se o něm že nev ho ce se ,otykajl I cÍl soukromého žalobc ností při normální bedlivosti.
ním úředníkem a 'že řes ~ vov~1 podnllnkám pro ustanovení deliniti
Bylo proto již z těchto důvodů vyhověno zmateční stížnosti, aniž
tečnou kvalifikací. p
o dosahl defl1Jltlvy protekcí, nikoli však sku ,bylo třeba se zabývati jejími dalšími námitkami, napadený rozsudek byl
Nalézaci soud zjistil že zemsk' , , ; zrušen a věc vrácena soudu prvé stolice k novému projednání a roz21. června 1937 pOdmíním že m ' J; uracI v r-:. ,stanovil výnosem ze dll hodnuti.
ustanovením vykázati lú;spěŠné ~Sl ~o~klOm~ zalobce před definítivní
od této podmínky upustil teprv?d onal~ ztousky ze státní účtovědy a
čís. 6467.
článku a po době kd b 10
.!'~,' edna 1939, tedy po uveře'nění
odhlasováno mě'St~ký; zlstu ~::;~IÍlvm us!anovení, soukromého žaJbbce'
Přechovávání podle třetí věty § 214 tr. z. předpokládá po stránce
. zastupitelstva neměl soukro':y' _ /vbem, a ~e ,v dobe usnesení městského'
za o ce zmmenou zkoušku.
31 objektivní, že pachatel poskytuje tajný úkryt zločinci již trestanému,
Z, toho pak nalézací soud do d'l _.~ z něhož se mtiže, jsa chráněn před stíhán/m, chystati k novým trestným
dun:n!vatí, že byla uvedená od~~n I , ze se ?bza!~vaný mohl důvodn~ činům, a po stránce subjektivní, že pachatel zná přechovávaného jako
rade I otci soukromého žal06ce
ka :,en:~keh~ uradu známa městské zločince již dříve trestaného a že vědomě podporuje jeho budouci trestuS,tanovilo soukromého žalobc " a kdy~ ~es~ske, zastupitelstvo přes td' nou činnost.
mlh za to, že se tak dě'e vzh~eg: defImÍlvm ~1'Sto, mohl obžalovaný'
(Rozh. ze dne 12. března 1940, Zm II 24/40.)
lobce v městské radě a ) '
d?' k postaveni otce soukromého' ža,'
V?dů protekčních, a že ~~ j:ugí~ m~~kr zem.ského ú~~du pomíjena z dů:;
N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost
neho omylu.
o za ovanemu zdanl dukaz omluviteH obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
Tomuto Výroku vyt 'ká
k
. - .
.~ vinným zločinem nadržování zločincům podle § 214 tr. z. a přestupkem
tečnosti podle § 281
5 :ou_ romy zal~bce na základě dŮVOdu zma-+ podílnictví na kr~deži podle § 464 tr. z.
SOud nezabýval způ;ob~m ~fe~n~adu n,.~upl~ost! proto, že se nalézacCc
Z důvodů:
v N. ze dne 21. června 19'37 že ne7~0~yr~zfll!, vynosu zemského Úřadu?;
ze dne 7. února 1936 a ko~k . :
, no.' vynos zemského úřadu vN .•
Zmateční stížnost namítá s hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281,
chny ~yto okolnosti jsou rozh~á~~1 p.odmll1ky pr? u~edené místo. Vše-,
Č,
9,
pÍ'sm. a) tr. ř., že není naplněna skutková podstata zločinu podle
lovanemu podařil důkaz Omll1vitel~ plO pOSouzell! otazky, zda se obža"
n~ Uvedené místo, nebyl stanoven eho _omylu. Podle_ podmínek souběhU:' § 214 tr. z., protože stěžovatel nevěděl, že jsou O. a P. pachateli něja
vedy, tento požadavek nebyl stan . pozadav~k zkousky ze státní účto-'" kého zločinu a že po nich nějaká vrchnost pátrá jako po pachatelích
~ne .7. února 1936, kter' m b 10 ~ven, am vy::?s~m zemského úřadu ze~ nějakého zločinu. Zmateční stížnost však přehlíží, že byl oMalovaný
'Jak. je to uvedeno ve vy~něruYok ch~halen,~ pnJelI SOukromého žalobce;' uznán vinným také zločinem podle třetí věty § 214 tr. z., že totiž známé
1939
'"
. uvedeného
-'i:
mu zločince přechovával. Tento zločin předpokládá po objektivní stránce
. . Z vynzellI
'reSll! o uradu v O. ze d ne 23,. kvetna'.!,
tajné poskytování úkrytu zločinci jíž dříve trestanému, odkud se tento,
21. června 1937, není .atrno _ vynosu zemského úřadu v N. ze dne,'
me.'mu žalobci a že by
Pl vza't zneabY:dobs~h t?hoto výno'Su sdělen soukroJ.'., jsa chráněn před stíháním, může chystati k novým trestným skutkům,
ve· oml mest k
d
" a po stránce subjektivní, aby pachatel znal přechovávaného jako zloo nem dověděl otec soukromého žalobce.
s ou ra ou a že se tedy~
čince již dříve trestaného a aby jeho budoucí trestnou činnost vědomě
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podporoval (rozh. č. 6286 Sb n ) T t '
.
ve zjištěních napadeného ro~s~;k~ va o ~~u:kova podstata je naplně
soud nevzal za přitěžující že ob v' lze o ,za ?vany ~nal O-a (naléza
z N-ské trestnice kde b í - l .za. ovany prechovaval dva zločine
~ samostatné vězdici před~~kff~á e~~: vV t tre:tní vaz~ě (o~pykání trestij
z~!ky vědělo krádežích, spáchan' h ~~ res pro zl~cm)" ze od své maql
pTlchodeni k němu v .
v yc
em ve spolecnostl s P-ovou před
a zdržovati se že proz~}: /res JD nechal v,e svém bytě přenocova~
<lata pro opovědní lístek ž ymys II. sI'?lu ,s ,mm falešné jméno a osobní
vracel jeho pochybnost/ o este~to Ol'tOV~dlll. hstek donesl starostovi a vy;
výzvy starosty obce nebyl t;~~vo~ I Ud~J~ v opovědním Iistku (nebý~
a P-o~ou vll~ec přihlásil
k ~obytu) a konečně, že O. a P-o~~ o;%n~.
de: a po Jejím spáchání se zase u.chýne~ I ~ /tu ?bzalov~neho na krá.!
ovsem v té době už zatčen Vzhl d I I o Y ~ ob. zalDvaneho, který býí
plněna skutková podstata ~Iočin~e P~~I k t~O~u: v~e J§e u obžalovanéhD na"
nebéře za přitěžující, že obžalovan' ~ ,rehl telY " 214 tr, z, a že souď
více činnostmi v tomto zákon' y spac a .z Ocm podle § 214 tr. ti
znamu, že není ve zjištěné nem, ~stanvovelll ~vedenými, je bez vý4
podstata zločinu podle prvém(nJeebdnad~lho,b)za~ovaneho založena SkutkoVá.'.!
Z t v,
o ,u e vety § 214 tr z
'.
ma eCll! stlznost byla p~oto zamítnuta jako bezdův~d~á,
~

-g

Ne j vy Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalované do rozsudku krajského soudu, jímž byla obžalovaná uznána
vínnou zločínem podvodu podle §§ 197, 199, písm. aj tr. z,
Z

důvodů:

Zmateční stížnost nanlitá s hlediska důvodu zmatečnosti nesprávného
právniho posouzení [§ 281, Č. 9, písm, a) tr. ř.], že rozsudek neprávem
'shledává skutkovou podstatu zločinu podvodu křivým svědectvím v tom,
CD obžalovaná uvedla dne 5. května 1938 jako svědkyně a nikoli v tom,
že něco vědomě zamlčela, že obžalovaná vzhledem k výpovědi svědkyně
M-ové neuvedla jako svědkyně nic nepravdivého a že konečně chybí
zjištění skutkové náležitosti zločinu podvodu křivým svědectvím, totiž
že tak obžalovaná uzpusobila výpověd' v úmyslu, aby byl soudce uve'den v omyl, t. j, že v případě, že šlo o úmyslné zamlčení, byla výpověď
uzpusobena tak, "by vyvolala u soudce dojem úplnosti.

Prvá námitka je bezdůvodná, neboť je křivým svědectvím, zamlčí-li
svědek úmyslně skutečnosti jemu známé, Z tohoto správného právního
názoru vychází také rozsudek, neboť jiného významu nemá rozsudkem
zjištěný obsah výpovědi obžalované ze dne 5, května 1938 a výrok, že
čís. 6468.
tohoto dne vypověděla nepravdu, pro tož e již tenkráte dob řev ě " děl a, že se nehoda stala před domem čp. 115, Z těchto částí rozsudku
Křivého svědectví ve smyslu § 199 , j ;plyne zcela určitě, že rozsudek neshledal zločin podvodu křivým svě
dek, který úmyslně zamlčí skutečno ti' 'p,sm. aj, tr; z. se dOpDUŠti i svě.;:! dectvím v tom ,co obžalovaná dne 5, května 1938 uvedla o tom, co jí
zlý úmysl tu záleží již ve svV dk s v J':.~u ~lI!"e'f říkala P-ová v přítomnosti M-ové, nýbrž v tom, ' že neuvedla známou ji
a že nevypovídá pravdu.
e ove ve oml, ze vypDvídá jako svědem
skutečnost, že viděla P-ovou vstávati po pádu před domem čp. 116.
Nezáleží na tom zda VI
k
a mohlo-Ii svědectví :nít. I' s o o . .o olností rozhodné čí neroZhDdné'
Pokud jde o druhou námitku, stačí uvésti, že zlý 'úmysl při zločinu
t v Iv na rozhodnuti soudu.
podvodu křivým svědectvím záleží již ve vědomí pachatele, že vypovídá
jako svědek a že nevypovídá pravdu ať již protD, že nepravdivě vylíčil
(Rozh. ze dne 14. března 1940, Zrn I 50j 40.)
skutečnosti, jež jsou předmětem jeho výslechu, nebo proto, že známé mu
Proti manželům R-ovým se ve II
k'
. ; ; skutečnosti prostě neuvedl, tedy zamlčel. Při tom je s hlediska § 199,
zení pro přestupek podle § 335 ( O , u o. res~lho soudu v N, trestní řHi písm, a) tr. z. lhostejno, zda šlo při vydání svědectví O okolnosti rozmení dopustili tím, že neočistili tr. zak., Jehoz ~~ p~dle trestního oznáv; hodné čí nerozhodné, nebo zda svědectví může či nemůže míti vliv na
svým domem ČD. 110 v O t kV a nep,:sypah r~dne prostranství před: rozhodnutí soudu, Rozsudek zjistí I znění výpovědi obžalované před
zlomila ruku. •
" a ze na nem P-ova uklouzla a pádem sL okresním soudem v N, z 5, května 1938 a vyslovil, jak bylo již výše uve. V tomto řízení byla dne 5 k Vt 193
v
•
. : 1 deno, že vy:pověděla nepravdu, Tím zjistil rozsudek i úmyslné zamlčen!.
soudem v N, jako svědk ně a' v ve n~ v 8 vsl~~ena O?zalovana okresním;' skutečnosti, že viděla P-ovou vstávatí po pádu před domem čp, 116,
pravovala, že upadla Pled do:t~vedel~, I~e ~ P-?va Jed~ou v zimě vy-~ a uzpůsobení výpovědi tak, že musila u vyslýchajícího soudce vzbudí ti
před P-ovou sama u adla jež
manze u -ovy~h a ze tam tři dny, dojem úpl'llosti~ Takto uzpi'tsobená výtka nesprávného právního posouposypán, ač bylo klufko, Když t~š:;bt'i prO~!D~ pre~ domem R-ových\ zení věci rozsudkem je vyvrácena prostou úvahou, že svědkyně, která
1938 opětně slyšela 'ako svev k, v
ya o z,a ovana dne 30. prosince') pouze tvrdí, že o pádu a úrazu a o tom, kde se úraz stal, zvěděla od
v den nehody k N-vů~ p_ ?) n~ u odv?laclho soudu, uvedla, že šlaj zr"něné, potvrzuje jako svědkyně proti pravdě, že sama nebyla pří tom na
P?čvala u dvířek domu 'čp. ~~~ ':Ol~~ ~a k~ ~e svo~ vdcerDu ,Olgo~, která.§ události, z níž vzešlo zranění, a že o ní z vlastního názoru nic neví. Tímto
::ld~la, jak P-ová vstává po pádu že vlk'pse o, zalova.na ,?~!edla, že·;! uzpůsobením výpovědi nutně vznikne II vyslýchajícího soudce dojem
JI pred dvířky domu čp, 116 uklou;ly n~h~,
-ove a ta ze JI TIkala, že'~ úplnosti svědecké výpovědi.
Proto byla zmateční stížnost obžalované zamítnuta.
ov
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čís.

některého činů, uV~kdenýc,h ~0~/119~v3e1bzák.,

6469.

kutkovou podstatu
z
tedy
souzeném případě přečInu podle § 2 za ona c.
.
o
Ke skutkové
podle § 4 zákona
124/1924 Sb! v 5 Bylo-li o soukromém žalobci tvrzeno, že je
a že,
po stránce objektivní, že stihaný
skutkovou podstatu
h 'e i SVOll manželku, není pochyby o tom, ze .0 nem ,J.
z trestných
uvedených v § 1 téhož zákona, a po stráncé zata
t která bv ho mohla vvdati v opovržení nebo smzltl ': obecredaktor
náležité pozornosti a opatrnosti
a nen{
tom ani
I k tomu, ze bylo
subjektivní, že si
obsah
že to však z nedbalosti opominul!
a
referováno o bezvýznamném
mohl a
Nezáleží na subjektivním
ani na tom;
objektivní skutk?vé P?ds!aty jepak bez
si
redaktor
urážlivou povahu
. haný
ze
vypove:1
108J193'3 Sb.
§ 2 zákona o
cti stíhá nejen
pomluvy, nýbrŽ. referovano o
kOdo
na cti
i toho, kdo dále
dotýkající se cti.
stíhá
PSuvo ce potrn" s't"znost
že ani pravdivé zprávy
ama zrna
ecmnepožívají
I
,
, , r ze
' v
Ani pravdivé zprávy o
soudním jednání nepožívají ímunityl ďle
a sdelt 'ednání
soudu
plné imunity,
a
o v~r J říldě b 10 třeba přihlédnouti k celému obsahu clanku, nel:e y
(Rozh. ze dne 14. března 1940, Zrn II 255/39.)
zenem
,P , .. y vz'd yt' z toho, z'e ostatní obsah
nebyl
. tu Ppnsvedclh,
, článku
.
1 d. shhan
,d'tl'
>
am
.
"I'
'h
o
soukromém
zal
obcI
ne
ze . OVD
I ,
Dne 17. června 1937 konalo se u okresního soudu v N. veřejné hlavni a že neobsahoval mc uraz lve o .
A' ' , d'
čl VIII
přelíčení v trestní věci soukromého žalobce Dr. P. protí R-ovi pro pře 3
ž~kani st!ha8n/~8čt~t /1~nk~an~~!rUy,r!~i~~~~~~t!~hoUcivoflv~,P~~lf~s~Ov~diti,
stupek urážky na cti. Dr. P. byl při něm vyslechnut jako svědek a vy.: za
ona c.
. .,
d " ly imumty
,
,
pověděl mimo jiné, že mluvil ); O-em a ten, že se při tom vyslovil o' R-ovii; že by zprávy O průběhu jednání před sou em pO'Zlva·
že je sudič a že by rád zabránil tomu, aby R. nezatahoval do svých sporů:
svojí paní.
.
Nelze přisvědčiti ani výtce, že není po subjek~vní ~tránc,; sg~~~"~

podstatě přestupku článek tvoří č.
stačí
některého
činů,
odpovědný
při
měl uvědomiti
článku,
zavinění původce článku,
odpovědný
uvědomil
článku.
Předpis
ochraně
původce
sdělí skutečnost,
veřejném

sudič

dObsvr~v~~~~~
~

~J
skutec~o~ ~í
při
třeba přihlížeti ještě
.nel~l~I~; 'zbytečně
ur~žkovém ~poru. Pr.~
ma r~~ouzení
av~~nf~u, ~el:y;ě~~ě
p~ojev pře,vz,at sve~eck,~.
ťD§""/;ákor.a č.
pru~ehu tre~~~~oar~z~~~h~e skutečnost
důtklivou
ne!e~
připouští
'e'né~
naml,t~-I,
so~~

~rt~~~vs~6~z~s.l~a~~d~~.sí~ufek~eZ~e:~e~~~~í:~l~~i~!i~J':::~~Jir:~:~~á~;

O tomto hlavním přelíčení přinesl periodícký časopis »L. ... « v číslťi
ze dne 25. června 1937 obšírnou zprávu pod nadpisem »Spory na .po.;
a proto že prý nem zalozena vma po
kračovánÍ«, v níž byla uvedena i zmíněná část výpovědi svědka Dr. P.' ~ao~ ťI~vědného
redaktora. Při Posuz?vání vi~~
K obžalobě soukromého žalobce R. byl obžalovaný, odpovědný redaktor
na
časopísu »L ... «, uznán vinným přestupkem zanedbání povínné péče 1'0", nezáÍe'ží
možno stíhati půvDdce c an u pro n
dle § 4 zák. č. 124/1924 Sb.
N e j v y Š š i s o u d jako soud· zrušovací zamítl zrna teční stížnost
obžalovaného do tohoto odsuzujícího rozsudku.
Důvody:

Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti podle § 281,'
č. 5, 9 - zřejmě č. 9, písm. a) - tr. ř., nelze přiznatí wspěch.
Uplatňuje důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 5 tr. ř., nevytýká stěžo-0
vatel skutkovým zjištěním nalézacího soudu žádnou z vad, uvedených;
v § 281, Č, 5 tr. ř., nýbrž jen namítá, že je neúplný a nejasný výrok na":
lézacího soudu, že tendencí článku bylo dotknoutí se cti soukromého
žalobce, tedy napadá jen právní závěr nalézacího soudu, právě tak jako!
tD činí i další námitkou, že z obsahu celého článku, který referuje jen"
o tDm, co se skutečně stalo, nelze usouditi na urážlivý smysl článku, je'
tu tedy ve skutečnosti uplatňován jen důvod zmatečností podle § Z81j

Č. 9, písm. a) tl. ř.

.•
Tento důvod zmatečnosti není uplatňován právem. V objektívním*
směru je skutková podstata přestupku podle § 4 zákona Č. 124/1924 Sb.?!
ve znění vyhlášky č. 145/1933 Sb. splněna již tehdy, obsahuje-li článekJ

odpovědného

d kt

re

~en~~~

subjektivní~l ,zakVinění P~~~~t~~e~laJ'~~~. v~~lm:e~d~;ážlivém
' t k za
~~~~~~í č~~~fn~t;~~e~~~~ě/~! ;~~~~t~re~;:;~~~~~Ls~f~f~~~~~:~í~

vědomí o urazhv~ P?vaze,pr?Jevu ~;z~d~o~~Jný rediktor při náležité
ani neznal - , nybrz ~tac~, ze SI J3

, 'k uvědomiti, že to však
iO~~~~~f;~t~ ~~~~?I~~lt.1 ;p~;o aj~~h~;!~~~u~ia~al~zací soud správně dovodil a stěžovatel tento jeho závěr am nenapadl.

Byla proto

zmateční

stížnost zamítnuta.

čís.

6470.

Ke skutkové podstatě podle § 205 a) tr. z.:
.'
Není Ddstraněním ve smy~lu to,!1~t o ust an~,::enl

peníze získané pro~ejem
dle § 91 obč. zák.

'.'
spotřebUJe-Ii
dluzník
nutnou výživu
pro

svYI~kahyecll!kyZ~J'i:~Ž
~hradě je povinen po_
,

sebe a pro svou rodmu a na e re a

(Rozh. ze dne 14.

března

1940, Zrn II 23/40.)
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f

o II d jako soud zrusovacl vyhovel zmatecm shznoslj
rozsudkI: krajského soudu, jímž byl obžalovaný uZná~
vmnym zloemem podvodneho upadku podle § 205 a) tr. zák., zrušil na!
padený rozsudek a uložil nalézacímu soudu, aby ve věci znovu jednal
a rozhodl.
'.
•

v

,

obža!ované~o do

•

S

v ,

Z

"",v

.1

č.

dlužníkův

zjišťováním

ř.

znění

č.

•

v

v

,

skutečností,
neveřejném sedění
čís.

•

ztenčení

Č.

6471.

zlý úmysl podle § 1 fr. zák. předpokládá, že tu není skutečností, vy-i
lučujících jednak pachatelovu schopnost poznati bezprávnost. zamýšle'&

ného skutku, jednak jeho svobodu v i l l e . , :
žádná z těchto dvou složek pachatelova duševního života nesmil
býti porušena, aby mu bylo lze přičítati čin k vině.j,
Opilost vylučuje zlý úmysl [§ 2, písm. cl fr. z.], nebyl-Ii pro ni pa,~
chatel s to poznati protiprávnost činu, k němuž byl nutkán požitím liho-~
vin, nebo říditi svou vůli a určovati své jednání podle správného roz"l
poznání.

'j.

(Rozh. ze dne 16. března 1940, Zm I 6 J 4/39.)

vod y:

předpokládá,

vůle:

ř., sřo v!
věři.,: l~an~t' o,

věci

ů

ne~í skutečno~!í

Zl' úmysl podle § I tr. z.
že tu
vy:lu"' Y .ednak achatelovu schopnost Doznati bezpravnost zamysleneho
k P
vobodu
žádná z obou
složek duševního
skut
je na Je ho nesmí
s
,
''''ta ťI
životau,pachatelova
býti porušena,
aby mu b
ylo, lze"cm ~nel
k vině; zlý úmysl je vyloučen, týká-lise va~a u~edena v~ § 2, pIS~. c~
tr. z. ,byť i jen jedné z ~bou subJekhvmch sloz~k cmu, tohz rozpoznavacI
rozhodovací (rozh. c. 5876 Sb. n. s.). Otazku oplloslI podle., § 2,
·~íSm. c) tr. z. je tudíž posuzovali podle toho, zda se u osoby, o JeJI~ Opilost jde, objevily bud' příznaky toho, že není s to, aby poznala prolIplavnost činu, k němuž je nutkána požitkem li~ovm, tedy .aby; by:~ scho~na
uvědomiti si rozdil mezi tím,co podle p,ozada::k~ .pravl11h? .radu ,ma ~
co nemá býti, nebo př~zn~ky toho, že ?C,nl s to ndlÍ! svou vul, a urco~at~
své jednání podle spravneho rozpoznal11, te,dy aby byla schopna odolalI
vlivu požitých lihovin na, svoje rozhodovám.
.,
Napadený rozsudek uvádí, že si obžalovaný byl
POCI. , že věděl že má před sťbou strážníky, jak je-patrno z nadavek »PO~
z'e sl'c'e by' 1 napily' ale ne tak opHy', aby
co
lCajU',
,
..•
1"
o d zaby' val duševním stavem
Z uvedeneho Je patrno, ze se na ezaCl s u.
, .• ,
obžalovaného toliko v tom směru, zda byl obzalovany. J~s.te schc;pen rozpoznati svoje okolí, tudíž zda jeho činnost bylo l~e jeste p~vazovah ':~
volní
a nikoliv za pouhou
ze. se
nezaby
val subjektivními složkami činu, jak byly nahore uvedeny, toÍlz zda obžalovanému stav opilosti, v
byl,
Jednak rozpozna!1
právnost jeho
jednak se svobodne rozhodnoulI podle spravneho

ř.;:. čUJICklC h .I'd

aji

6471 -

zmateční stížnosti
Ne j v'f s S I S o u d pko SOU? z rušovací ..vy,hověl
b I obžalovan'
uznán
obža!ovaneho do rozsudku krajskeho ,SO~duk Jlmz Je § 312 tr.I. zrušil
vinnym z.ločmem podle § ~I tr. ,z. a p;es ~p em po
b' o ní zno~u 'ednapadeny rozsudek a odkazal wc nalezaclmu soudu, a )
J
naJ a rozhodl..
D

stížnost je oduvodnena, pokud napadá rozsudek prvehq
soudu s hlediska zmatku podle § 281, 9, písm. a) tr.
Obžalovaný se hájil tím, že peníze, které vyzískal dne 13. červnaJe
j938prodejem.pozemků, .spo~řebov~l na živobytí, pro rodinu a na ~hrad~
vydaJu, vzmklych ~:mocl. sve m~nzeJky..Nalezacl .soud se dom':lvá, ž~
tato obhajoba Hemuze obzalovaneho "baVIlI vmy; lIm vyslOVUJe, ze 1 tá~
kové jednání napJňuje pojem »odstraněni« dlužníkova jmění podle § 20~
a) tr. z. Právem napadá zmateční stížnost uvedený výrok podle § 281,
č. 9, pí's~. a) tr. ř. Odstraněním dlužníkova jmění podle § 20'5
tr. z .. ne':l takové vybavení dlužníkovy věCi z dosahu věřitelů, spotřeboi
val-l,1 o?zalo~aný pe~íze .n~ lÍutn.o~ výživu pro seb~ a'pro SV?U rodinu a,
~a lekare a leky, k JeJlchz uhrade Je podle § 91 obc. zak. povmen; vždy!;'
I správce konkursní podstaty může za souhlasu věřitelského vrboru po,:
skytnc;uti úpadci a jehó
nutnou výživu (§ 5, odst. 2 konk.
rozh. c. 1658 Sb. n. s.). V takovém případě nelze si učiniti závěr o tom(i
že
ke
nebo
uspokojení
tr
P h b'lúmysl
td"
l'
,
d"
'kld
'k
'
e u. .oc y I U IZ na ezacI sou pf! vy a u za ona v ustanovenv
§ 2'05, a) tr. z.
.'
'
Ježto se nalézací soud, vycházeje z mylného výkladu zákona, neza-'
býval
rozhodných
nelze ve
rozhOdnouti;'
poněvadž se nelze obejíti bez nařízení nového hlavního přelíčení, byl nac '
padený rozsudek zrušen v
podle § 5, odsl. 2 zák.
3;;
1878 z. ve
zák.
56/1935 Sb.
'

rodině
směřoval zmaření

Čís.

87

dŮVOdů:

. ,

Zmateční

v

. -"-

těchto

vědom sv~ho
nevěděl, činí.

činnost

činu,

čmnost refl~xl11,
němž
d~voloval

vsa~

b~z-,

rozpoznání.
,
Je proto odůvodněna zmateční stížnost obža~ované~o.' ~okud s hl~
diska zmatků podle § 281, Č. 9, písm ..a), 10 tr. ;. namlta, ze ,v tc;m, ze
pachatel poznává v době činu sve okoh (ze p~zn~, co kdo nOSI, a ze pazná, že jde o strážníka), nelze ještě spatřovalI duv?d k tomu, abf mohl
býti vyloučen závěr o úplné opilosti pachatelove podle §, 2, p~sm. c)
tl' z čímž se zmateční stížnost domáhá, aby byl obzalovany uznan vmnJm'tolikó přestupkem podle § 523 tr. z. místo zločjnem podle § 81 tr. z.,
pokud se týče aby byl zproštěn obžaloby pro prestupek podle § 312
tr. z.
,
I
Ve věci samé však nelze rozhodnouti, neboť s~ n~léz,ac"l soU( nezabýval zjišťováním skutečností rozhodných pro pravl11 zav~ry"v ~vede
ných směrech. Ježto se nelze vyhnouti novému hlavmmu prehc,;nl, ,bylo
odůvodněné zmateční stížnosti vyhověno a podle § 5, odst. ~ zak. c. 3/
1878 ř. z. ve znění zák. Č. 56/1935 Sb. rozhodnuto, Jak nahore uvedeno.

-
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Čís.
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-

Čís.

647289

. . Při n.~v~ll! hlavní~ p!elíčení bude na nalézacím soudu, aby se blíŽ1
Z důvodů:
obu,al. zjls}emm mnozst~1 hhovl~, jež obžalovaný vypil, když podle ;~
P?vedl,svedka P. byl obzalovany trochu opilý po polední kdežto k t VY,;
Zmateční stížnost namítá s hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281,
nemu cmu došlo až o půl třiadvacáté hodině. .
'
res~
Č. 9 písm. a) tr. ř., že je na svědeckou výpověď obžalovaného, učiněnou
Bude. třeba. se blíže zabývati chováním obžalovaného v uvedené1 dne' 16. listopadu 1938 v trestní věci proti P-ovi pro zlo čín křivého svě
mez~dobl,zejme?a bude }řeba hodnotiti údaje svědků: O., že byl obžal~ dectví zn. sp. Tk XV 7587/38 krajského soudu v N., nutno pohlížeti jako
vany mezI pat~act~u a sestn~ctou hodjnou hodně podnapilý, vrávoral ;1 na obhajobu obžalovaného, která je jen pokračováním jeho původní obm}uvIl s cesty, sv,:d~a R.,. ze ?yl obzalovaný mezi patnáctou a šest~ hajoby v trestním řízení, vedeném proti němu pro přestupek lehkého
?actou hodmo~ ~Iusne. opIly; svedka S., že bylo svědku nápadné, že ob~ ublížení na těle podle § 411 tr. z. u okresního soudu v O. zn. sp. T 805/
zal?vany mezI sestnactou až plti sedmnáctou hodinou rozbil sklenic' 37, a to tím spíše, že byl obžalovaný vyslýchán jako svědek o týchž
s plve,m o podla?u; s~ědkyně T., že byl obžalovaný o půl devatenácf€ . skutečnostech, o nichž se zodpovídal ve své vlastní právě uvedené
ho~me po?n,apIly,. takze mu proto odmítla nalíti pivo; svědkyně U., ž~ trestní věcí. Zmateční stížnost poukazuje na ustanovení § 2,02 tr. ř., podle
obzalovany selo Jed?advacáté .hodině přes náměstí s dvěma muži, držět něhož nesmí býti obviněný donucován k doznání hrozbamí nebo jinými
~e s mml,za krk, zplval a potacel se; svědka V., policejního strážníki' donucovacími prostředky, a namítá, že soud porušil toto ustanovení tím,
ze mu ,obzalovany ? jedenadvacáté a půlté hodině dával 5 K, aby
že obžalova;ného, který byl podezřelý z přestupku podle § 411 tr. z. spápustJl, ze SI pak c?,tel ~OUpltJ zmrzhnu a hodil 5 K na zem, které strážníW . chaného na P-ovi, vyslechl jako svědka, ač ho měl vyslýchati jen jako
z?vlhl a dal cukran; ,ze pa;k podle trestniho oznámeni před půl třiadva~ obvíněného, a že ho tak trestní hrozbou § 199, písm. a) tl'. z. nutil
catou, hodIno~ necht~ly ženy s obžalovaným tancovatí pro jeho opíi'": k tomu, aby se vzdal své obhajoby a vypovídaje pravdu doznal, že spásta~, ze SI obzalovany zul bQoty a dával je hostům na stůl' svědka Z ž~" chal uvedený přestupek. šlo tedy prý jen formálně o svědeckou výpochtel obžalovaný při svém předváděni na policii skočiti 'pOd auto ~ ž~ věď, materiálně však o beztrestnou obhajobu obviněného.
podle tr,~st?i90. oznámení byl obžalovaný ponechán v městském vězen':
Zmateční stížnost však přehlíží, že ustanovení § 2,02 tl'. ř., jak vydo vystnzhvelll.
I
plývá z jeho povahy i účelu, poskytuje pachateli (účastníku) trestného
T~pr~e na takto _doplněném podkladě bude lze posouditi, zda obža-, činu ochranu před nedovoleným, trestnímu řízení, ovládanému zásadou
lova~y. p:es ~h.v pOZltych hhoVIn rozpoznával ještě bezprávnost svého' obžalovací (§ 2 tl'. ř., § 101, odst. 3 úst. list.) se příčícím donucováním
tednalll,. Jakoz I zda mohl odolati tomuto vlivu a volně se rozhodovati; obviněného k doznání nikoli obsalutně, t. j. v~dy a všude, nýbrž jen
CI lllk~hv, a zda tudíž jsou splněny předpoklady subjektívní víny poža!.,
v onom řízení, v němž ide o jeho usvědčení, t. j. které se týká právě
dovane podle § I tr. z.
onoho čínu, jímž se pro"vinil nebo na němž měl trestnou účast a 0' ně!'1ž
je vyslýchán, nikoli í v řízení, které, se týká jiného jeho trestného čmu
nebo trestného čínu jíné osoby, na němž neměl účastí (rozh. č. 825, 1151,
čís. 6472.
2283, 2564, 3,094, 3936 Sb. n. s., Jíra: Beztrestnost křívého svědectví,
Věstník čsl. společností pro právo trestní 1938, str. 5'0). Tato ochrana je
K'ř!vá y'ýpovědí k~e~ou v trestním řízení vydá pachatel (účastnlk); totiž jen procesním prívilegíem vinníka jako procesní strany (obvíně
trestneho,~mu, _~I~seny Jako svědek, netvoří jen tehdy skutkovou pod" ného) a přísluší mu proto jen v tom řízení, v němž měl býtí podle skuteč
statu zlocmu křtveho svědectví podle § 199 písm a) tr zák
h I'
ného stavu věci níkoli svědkem, nýbrž podezřelým (obviněným, obžalose J'í vyhno ť d
.• k t
,..
" c ce- ~
U I oznant
restnému činu, o němž je právě vyslýchán jako;
vaným) z trestného činu, o který v onom řízení jde (§ 199, odst. 2, § 2'02'
o pr~dmetu to~t~ tr~tní~o ~zení (a o němž měl tedy býti podle sku-;.
tr. ř.). Pachatel (účastník) trestného činu se jí tedy může dovolávati jen,
!~!1e~o stavu vecI slysen Jen Jako obviněný), nikoli však i tehdy ta -i-Ii pokud vypovídal nepravdivě proto, aby se vyhnul doznání k tomu. tres!JI Jmy, v tomto řízení nevyšetřovaný trestný čin.
' J ;
nému činu, o němž je (jako o předmětu trestního řízení) vyslýchan, mkoli i tehda, tají-Ii svou nepravdívou výpovědí jiný, v onom řízení nevy__ Po~ud může býti jeho křívá svědecká výpověd' v posléz uvedenént~
pnpade beztrestnou pro neodolatelné donucení.
"
šetřovaný trestný čin.
V souzeném případě však nejsou splněny předpoklady takovéhoto
(Rozh. ze dne 16. března 194,0, Zm I 69/4,0.)
privilegovaného postavení obžalovaného A. v řízení, v němž jako svě
dek vypověděl vědomě nepravdu.
_N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnosJ
Podle zjištění nalézacího soudu vedlo se proti obžalovanému A.
obz~lov~ne~o A. ~o rozsudku krajského soudu, pokud jím byl stěžovatel)
uokresního soudu v O. pod sp. zn. T 8,05/37 trestní řízení pro přestupek
u~nan vmnym zlocmem podvodu křivým svědectvím podle §§ 197 199í
protí bezpečností těla podle § 411 tr. z., jehož se prý dopustil na p-])vi.
plsm. a) tr. z.
'
"
Obžalovaný A. popřel jako obviněný tento čin, kdežto poškozený P.,

há

_

v

-
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čís.
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čís.

647391

slyšen jako svědek. potvrdil že
b' I
.
,
.
po sobě zanechalo 'viditelné 'znám~~ o z~ lo~~ny ~usobl!, zranění,
dání na státní zastupitelství v N ob:' nf\; y. k,M? obza~ovaný v
chaného touto svědeckou výpovédí N~m 'kl-~'z ~lveho svedectví,
ného A. bylo proti P-ovi a s
' .. za a e to oto podání obžailova.
zn. sp. Tk XV 7587/38 t . t p~1. z~haJeno u krajského soudu v N.
byl dne 16. listopadu I~~~ n~/"zenIp~o zlo~in křiv~ho svědectví, v
učen podle § 153 tl' ř udal Ol~eln Ja ? .svedek obzalovaný A. Byv
z hostince že se ho' " ,
'. za ovany Jako svědek, že si ho P.
mluvě doŠli až k dru~~~V~I, Jtak dalueko je s, jeho bratrem, a že
uh ďl k
os mCl)} zeleneho
tam
no~ 1 ru ou do č,ela a způsobil mu škrábnutí, pak prý
do y_ a n~to Sl pry ~. lehl sám na zem a volalo pomoc. ~'I~!~:1~'/anlý
~a~oVUb~~ nke~trč,ll, Je,n Pro!i němu natahoval ruce v o
sve ec a vypoved' obzalovaného A'
dl .. " ,
soudu vědomě nepravdivá.
. Je po e zJlstem naléz;acího

sVěfe~o~od~~~~~;~~;~usen~~y<;~t~í ří~en~ vkněmž

obžalovaný uvedl.:
ného obžalovan' m
' . a.o ~res up u podle § 411 tr. z.,
spáchaného P ern v fa r~ov~, .nybrz Jedmé zločinu křivého.
. soudu ~ O Z~ate' . res.~nl ve 71, yedené proti obžalovanému II '
pokládati ~bžalovac:~h~trzno'st am_ n~tvrdí, že měl soud podle stavu::,
hoto trestného činu a vy~~ .~~d~z~eleho (pachatele nebo účastníka) z , '
~vádí, že se obžalovaný chil ~ulbje~tf:~~o J~n J~k? obviněného, ani '•••
cmu, a že ve své v' ověd" d
o vmenym z tohoto trestrlého
vlastně háJ'il Z J'e/Ph . 1 Od' vracel od sebe podezření z. něho a '
.
Jlc vyvo u naopak plyne'
ť I
'
křivě, aby od sebe od 'fl t
"
ze o za ovaný
. ",

~~~~~í~:1 ~;~~i, S:~e~tk~~~~ n~~~1 ~~e~~~;~~e~íie~tlev tě~;i

tl'.
' . '.
a jeho potrest~ni ~~opr~t~. obz~~vany pravem vyslechnut jako:
nes.tojí v cestě ustanovení § 20~ °tCl~ po e §§ 197, 199, písm. a) tr. z,.'

svědek

r.r.

~n~ok~;b~vse~~e~o~,J;al~~~~?'

věc ~em?hla

jinaf
že by
býti
•••
pravdu proto ab nemus'l d . y. uyedl ve sve svedecke výpO'vědi
vého svědect~í, leboť an: te~:~a!l, zeb:-Ia křl~ě obvinil ze zločinu kři- •• '
cm o za o,vaneho nebyl předmětem ří- .•.
zení, v němž v ovídal a '
cítiti obviněnýi;i právě ta~ja~O ~o tohoto cmu se v tomto řízení nemohl
kládati za ol:>viněného z něho, o o al1l soud nemohl v tomto řízení po-.
Pokud zmateční stížnost uvádí že byl O'bžalovan'
.'
nepravdu aby s '
,.'
, y nucen
...•
dl § 41'
e sam neusvedčrl z trestného činu (ať již z
. ';
e
1 tr. z. nebo ze zločinu podle § 209 t
)
k
pože obžalovaný spáchal čin ve stavu
. r. z. a po ud. naznačuje, .;
st ....
d
nouze ve smyslu § 2 písm ) t
aCl Jl po otknouti že neodolateln' d
. '
'.
. g r. z., "
tr. z. předpokládá 'odle stálé' . e onucenl ~';, smyslu § 2, písm. g) .....
~rušo~acího (rozh. 2280, 264b~~~~~Ul~6~gJvl~SlhO soudu jak? so~d~:
1. to, ze se pachatel nepřivedl do stav~ nou~e s5~ Sb' n·ts) mimo Jme •. .•
čmem a že s· 'b' I
"
....
vym vlas mm trestny' m '
.. ? ,
1 o za ovany zavmll SVOJI nouzi tím'
.. ' 1 ' "
pravdlve trestní oznámení počítaje při to
.. t.' ze ucml na P-a ne- ••.
slyšen jako svědek.'
m zaJls e s tím, že o něm bude'

K

Tvrdíc, že čin obžalovaného nelze podřaditi ustanovení §§ 197, ]99,
písm. a) tr. z. a že proto soud, ul oživ obžalovanému trest i za zločin
podle §§ 197, 199, písm, a) tr. z., vykročil ze své moci trestní a z trestní
sazby, nedoličuje zmateční stížnost důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 10
tr. ř., ani podle § 281, Č. II tr. ř., na které číselně poukazuje, nýbrž činí
ien na podkladě uplatněného důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 9,
·písm. a) tr. ř. další závěry, které nepřesahují jeho rámec. Odkazují se
proto i tato další tvrzení na vyřízení tohoto důvodu zmatečnosti.
Zmateční stížnost byla pmto zamítnuta.
čís.

6473.

Má-li pachatel provésti co do věci, která mu byla odevzdána, pouze
,smluvní úkon, neru mu věc svěřena ve smyslu § 183 tr. zák.
Zaměstnanec zasilatelství, jemuž byl zákazníkem odevzdán kufr
k celnímu odbavení a zaslání do ciziny, se dopustí krádeže, nikoli zpronevěry, přivlastní-li si cizí valuty, které jsou v něm tajně ukryty_
S hlediska skutkové podstaty krádeže stačí, že věc byla cizí, neru
třeba, aby byl zjištěn její pravý majitel.
Tvrzením, že je zjištěný čin stihatelný jen důchodkovými úřady, nen!
doličován zmatek podle § 281, č. 10 tr. ř., který lze uplatňovati jen dokazováním, že zjištěný čin tvoři jinou, mírněji trestnou skutkovou podstatu pO'dle t r e s t 'll í h o z á k o n a, než jakou v něm shledal nalézací
soud.
(Rozh. ze dne 16. března 1940, Zrn I 71/40.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl. zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
vinným zločinem zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. z.
D

ů

vod y:

Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti podle § 281, Č. 5,
8,9, písm. a) a JO tr. ř.
Lze jí sice přisvědčiti, pokud namilá, že nalézací soud ne,právem
podřadil zjištěný čin obžalovaného skutkové podstatě zločinu zpronevěry
podle § 183 tr. z. dftsledkem mylného názoru, že kufr, o nějž šlo, byl
i s penězi věcí obžalovanému svěřenou. Při správném použití zákona
měl býti zjištěný skutek obžalovaného podřaděn, jak níže bude dóvoděno, skutkové podstatě ·zločinu krádeže podle §§ 171, 173, 174, li,
písm. c) tr. z. Poně'vadž však je zločin krádeže ohrožen v pO'dstatě týmž
trestem, jako zločin zpronevěr)', nemohl býti přiznán zmateční stížnosti
úspěch .
Nalézací soud zjistil, aniž zmateční stížnost zjištěni ta napadá, že O.
odevzdal dne 11. května 1939 prostřednictvím P-a a R-a firmě N. a spol.,
zasilatelství v P., uzamčený kufr s příkazem, aby mu jej uložila na WiI-

92
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s<;mově nádraží a zařídila jeho odeslání do Londýna. U firmy 1 I ro zločin krádeže (§ 281 Č. 8 tr. L), a že šlo pouze o čin stihateln~
pre~zal kutr od P-a zaměstnanec firmy K., jenž kutr odevzdal obžalo~ ~~:h~dkovými úřady, kterouÚo námitkou se zmateční ,sUžn.ost ,~o.t,nní~a
vane~u, aby. jej. ve vývozu celně odbavil a poslal jako zavazadlo cI;ji doJíčo vati důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 1~ tr. "r""p!ehhzejlc, ze

'"

, ..

Lo~dyna. ~m klIče od kufru, ani doklady, potřebné pro odbavení, vša~
obzalova~y nedosta!. Vzhledem k těmto okolnostem; jako'ž i vzhlede'
k tom~, ze by~o obzal5JVaném~ s kufrem dáno 2.000 K, částka to velm~
z~ačna y po~eru k predp?kladaným výdajům, zdála se věc obžalo'va~
nemu n~padna. Proto. o.tevrel Jpa~líčet,n) kufr, zjistil, že kufr má dvojit~
dno a ze je tam vehke mnozstvl clZlch valut. Peníze ty v částce as~
380.00? K z kuf~u .vyň~1 a svém.u z~městnavateli N. a později i úředníků~
ok!esmho fmancmho redltelstvl hlasll, že v kufru našel pouze 3.200 říš~l
skych . marek; :yto o,devzdal 'prost~ednicřvím svého zaměstnavatel~
okresmmu hnancmmu redltelslvl, kdezto ostatní peníze v částce kolen1l
35~.000 K zatajl I, ukryl, odmítl je vydati P-ovi a R-ovi a vydal je po~
IICll teprve dne 17. května 1939, když proti němu zakročila na trestnn
oznámení, učiněné O-em.
~
,Z uvedený~h zjiš~ění plyne, že obžalovaný převzal kufr jako za~
mestnanec zasllatelske hrmy N. a měl v této své funkci provésti co dol
kufru pouze smluvní úkon, ui,ednaný mezi majitelem kufru, a zaměstnaJ
vat:~kou .?bž.alované~o. firmou N. Co do valut v kufru tajně ukrytých,~,
o nez maJlteh kufru zreJmě hlavně šlo, nebyl dán firmě N. tím méně ob,!
ž~!ovaném~, žád,!ý příkaz. Jestliže obžalovaný při pro'vádění uvedenéhQl
pnka~u svem,ocne. oden;kl uZ<l;mč~.ný kufr. a vzal cizí valuty tajně v něm;
ukr>:te bez vedoml a pnvolem JejIch majItele do svého držení, clopu'stit;
s<; lIm - ,v I?řecll'0kladu, že t~k učinil pro svůj užitek - krádeže nai
veCI uzamcene a mkoh zpronevery (srov. rozh. č. 2296 víd. sb. a č. 326,l
53;43, 5982 Sb. n:. s-). N~ tom, že pravý vlastník valut nebyl zjištěn, ne-'\
sejde; neboť slacI, ze vec byla cizí (viz rozh. č. 4011 Sb. n. s.). Závěr:'
ro:sudku. že obžalo.vaný k sobě vzal cizí valuty v částce asi 350.000 Kl
v ~myslu, aby SI Je trvale ponechal, kryjící se v souzeném případe,
s umyslem obžalovaného odnítí ony valuty pro svůj užitek ve smyslu"
§ 171 tr. z., Je plně opodstatněn již skutkO'vými zjištěními rozsudku ne-'
napadenými zmateční stížnosti s hlediska formálního důvodu zm~teč-'
ll?sti pO'dle § ~81, č. 5 tr}., totiž, že obžalovaný předstíral K-ovi a R-oviť
Jlz dne ll. kvetna 1939, ze kufr i s obsahem zabavil celní úřad že K-ovL;
a N-ovi i úředníkům okresního finančního ředitelství tvrdil 'že nalezl;
v kufru jen 3.2'00 říšských marek, že nikomu nesdělil skutečn'é množstvL!
cizich valut, dokud nebylo známo z trestního oznámení učiněného na','
obžalovaného O-em, že odmítl jednati O' vydání valut s O-ovými posly,!:
trv~Je. na ton:: že, bude jednati jen s majiteli valut, že při, výslechu na';
pohclI udal, ze vsechny valuty, až na valuty v hodnotě asi 11.000 K"i
zabavené u něho policíí, odevzdal úředníku okresního finančního ředitel-2
ství H., ač to nebylo jJravda, a pak H-a vícekráte důtklivě prosil, aby'
mu tuto nepravdivou O'kolnost potvrdil, jinak že bude zničen.
,~a !9hoto stavu ,vě~i yetře~a s~ dále zabývati vývody, jimiž zrna-i!
lecm slIz,nost napada zaver nalezaclho soudu, že valuty, o něž šlo, ne-I
byly obzalovanému svěřeny, že nalézací soud překročil obžalobuJ
uznal-Ii dbžalovaného vinným zločinem zpronevěry, ač ho obžaloba sti~;l

to zmatek lze uplatňovati jen dokazováním, ze zJlsteny skutek za-

~~~dá sice skutkovou podstatu podle z á k ~ n a. t r e s t n í ho, avšak

, e'J'i trestnou než j'akou v něm shledal nalezacl soud.
mlrnzmateční stížnost
,
"
byla zamltnuta
jako bez dOuvo d'
na.
čís.

6474.

Nouze ve smyslu § 2, písm. g) tr. z. se n~ůže ~O'vO'lávati pac~tel,
který se trestným činem snažil jen vyhnO'utl povmnostem, ktere mu
ukládá právní řád.
,
' ,.
,
NedO'kO'nané ,svádění PO'dle § 9 tr. zák. predpO'klada Jen, ze se ~:
'hátel bezvýsledně pokusil přiměti určitO'u O'sobu, aby spáchala urCltý
~restný čin. Nezáleží na tom, proč jehO' působení zůstalO' bez výsledku.
SkutkO'vá podstata podle § 9 tr. zák. by byla vy!O'uč~113l jen, kd!b~
činnO'st, k níž pachatel sváděl, byla naprO'stO' nezpusobila k dO'sazenl
zamýšleněhO' výsledku.
(Rozh. ze dne 16. března 1940, Zm I 106/40.)
Obžalovaný měl s Annou S. důvěrnou známost. Když m~ S~ová O'známila, že otěhotněla, vybizel ji dne I 9. ~áří 193~, aby s mt,n J~la do N.
a tam »si to dala spravit«, a kdyžodeprela, chtel, ab:>; ~ ~Im sla do
že se tam zeptají některeho lékaře, nedalo-II by. se to Jeste spravIt. Sa?,
pak navštívil dne 20. září 1939 'Dr. O. ve V. a zadal ho, aby mu poradIl,
že na něho S-ová svádí, že je s ním těhotná, a ptal se ho, zda by mohl
její těhotenství přerušiti. 'Dr. O. to odmítl.
Nalézací soud uznal obžalovaného vinným, že
1. dne 19. záři 1939 vybízel, povzbuzoval a hleděl svést! Ann~
S-ovou k jednání, jimž měl býti vyhnán její plod, při čemž Jeho pusobem
zůstalo bez výsledku,
2. dne 2'0. září 1939 ve V. vybízel, podněco~al, a ~Ieděl svésti 'Dr. .0;
k nadržování pomáhání a k bezpečnému vykonam zleho skutku, vyhnam
plodu Anny S~ové, při čemž jeho působ<;ní zůs:al? ?ez výsl<;dku,
"
a že tím spáchal zločin nedokonaneho svadem ke zlOCIllU vyhnam
vlastního plodu podle §§ 5, 9, 144 tr. zák.
, .Ne j vy Š š í s o u d jako soud z:uš?vací zamítl zmatečl1l shznost
obžalovaného do tohoto rozsudku kraJskeho soudu.

y.,

Z d

ů

vod

ů:

Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti p,?dle § 281J. Č. 4;
5, 9, pism. a), b) - správně jen č. 9, písm. a) - tr. r. nelze pnznati
oprávnění.

~ Čís.
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Na výtku zmatečn! ,stí,žnosti, že. b~lo ,tř~ba provésti důkaz
~r. O., P. a R. ke zjlstem okolnostI dulezIlych pro posouzení,
zaloya~y nejednal z neodolatelného donucení, stačí uvéstí, že se OOZal<l"i
van~ cmem. za vm~ mu kladeným snažil pouze vyhnouti povinmostemi:ii
ktNe v mezlch maznosti ukládá nemanželskému otci vůči
a
p r á v.~ í řád (§§ o163, 16?, 167, 168 o. zák. obč.), takže se o
vany jlz z tohoto duvodu vubec nemohl dovolávati stavu nouze
§ 2, písm. g) tr. zák,
•
Pouhým brojením proti právu nalézacího soudu volně hodnotiti
sledky hlav~ího l?řelíčení (§ 258, odst. 2 tr. ř.) a nikoli doličovánÍm
v~~u zmate~n~stl ~odl~ § 281, Č. 5 tr. ř. jsou vývody, jimiž zmate:ční
shzno~t vytyka nalezaClmu soudu, Že neuvěřil-Ii svědkyni S-ové,
vY'povldal,,; o okolnos!~ch, :. nichž ye,řejná obžaloba vyvozovala,
0b.zaI.ov~,ny dopustIl tez zloemu vydlraní podle § 98, písm. b) tr. z.,
mel JI ,:,entl anr, pokud udala; že ji obožalovaný naváděl, aby si dala
vyhnatI. Tyto vyvody musejl prolo zustati nepovšimnuty.
Námitkou, že skutková zjištění rozsudku, že obžalovaný žádal Dr.
a~y mu por:~dll v záležitosti S-ové, která na něho súdi, že je s
teho,tn~, a zadal ho, zda by Stové mohl přerušiti těhotenství, nec)pc.d-'
statnujl rozsudkový výrok, uvedený v bodě 2., nepmvádi zmateční
nost, pk se mylně domnívá, též zmatek nedostatku důvodů pokud
týče v!,Hřního ,~ozporu roz~ud~u .ve sn;yslu § 281, Č. 5 tr. /, nýbrž . .•.
pokous~ o dohcen~ hmotne!?ravmho duvodu zmatečnosti podle § 281,
č',.9, pl'Sm. a)o tr. r.. Ve smeru tohoto důvodu zmatečnosti je zmateční':
stlznost bez~uvodna, neboť nalézací soud shledal správně
P?dstatu zlocmu. nedokonaného svádění ke spoluvině na vyhnání vlastmho plodu S-ove podle §§ 9, 5, 144 tr. z. ve skutku obžalo'vaného
".
~ívajícím ,podle skutkových zjištění rozsudku v tom, že obžalovan~'
uspechu zadal Dr. O., zda by nemohl přerušiti těhotenstvi S-ové kterou ."
obžalovaný den před tím vyzýval, aby si dala plod odstraniti ~ přišla
druhého dne do V.
Pokud zmateční stížnost namítá, že zjištěná žádost obžalovaného .••
::zn~sená na Dr. O., byla jednáním nezpůsobilým ke spáchání zločinu:'
jImz byl obžalovaný uznán vinným, dává. námitkou tou najevo že si •
neuvěd0!:1il~,. že nedokonané svádění podle § 9 tr. z. předpokl.id~
pokus pnmelr urČItou osobu ke spáchání určitého trestného činu a
bezvýslednost, že zákon v § 9 tr. z. nerozeznává mezi přičinami
působ~ní návodce zůstalo bezvýsledným, a že stačí, že návod ce n',o,o"hil
na vuh Jmé osoby, aby se dopustila činnosti, která má vésti k tre:strléolU
výsledku, pokud jen tato konkretní činnost n a vád ě n é h o není k
sažení výsledku naprosto nezpůsobilá, jako na př. návod k zákroku na
ženě, která vlťbec není těhotná (viz mzh. Č. 4230 Sb. n. s.).
~mateční stížnost není provedena po zákonu (§ 288, odst. 2, Č. 3
ll'; r.), pokud se dovolává b,eztrestilÚ'sti obžalovaného z duvodu § 2,
plsm. b) a li) tr. z., neboť nem s to poukázati na nějaká skutková zjištění
:ozsudku, Jež by opodstatňovala tyto duvody vylučující trestnost (}bzalovaného. Pouhé rozčilení obžalnvaného správně zhodnotil nalézací
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soud jen při vyměřování trestu jako okolnost polehčující ve smy~lu § 46,
pism. d) tr. z.
Zmateční stížnost je dilem bezdůvodná, dílem není provedena po
zákonu a byla proto zamítnuta.
čís.

6475.

Obžalovanému nepřísluší stífunst do usnesení, Jímž byla podle § 1,
č. 1 zák. č. 3/1878 ř. z. zamÍtnuta zmateční stížnost, kterou v jeho pro'spěch ohlásili jeho zákonní zástupcí.
(Rozh. ze dne 16. března 1940, Zm II 57/40.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaci odmítl stížnost obžatova~ého A. do usnesení krajského soudu, jímž byla zamítnuta zmateční stížnost jeho obhájce Dr. P., ohlášená jménem zákonných zástup cu obžalovaného do rozsudku téhož soudu, jímž byl obžalovaný odsouzen pro
zločin "pronevěry podle § 183 tr. z. a zločin podvodu podle § 199,
písm., a) tr. z.

D

ů

vod y:

Napadeným usnesením zamítl krajský soud zmateční stížnost, ohlášenou obhájcem Dr. P. při hlavním přelíčeni jménem zákonných zástupců obžalnvaného, podle § 1, Č. 1 zák. Č. 3/1878 ř. z. jednak proto,
že obhájce nevykázal zmocn(,ní osob, jejichž jménem zmateční stížnost
ohlásil, jednak proto, že zmateční stížnnst zůstala neprovedena.
Do tohoto usn'esení mohly ve smvslu § 2, odst. 2 uved. zákona podati stížnost jen osoby, dotČené jím' ve svých právech, t. j. osoby, jejichž zmateční stížnost byla za.mít~uta, te~y záko~ni zá~,tupci obžalovaného nikoli však obžalovany sam, ktery zmatecnr stlznost anr neohlásil: ani neprovedl a naopak se podle protokolu o hlavním přelíčení
výslovně vzdal npravných prostředku a přijal trest.
Ježto však zákonní zástupci obžalovaného ~ který (jak se mimochodem podotýká) byl v době vyhlášení rozsud~~ ještě, nezletilý, t~kže
zmateční stížnost zákonných zástupců mohla bytl podana I proh Jeh~
vůli (§ 282, odst. 1 tr. z.) ~ nepodali stížnost do napadeného usnese1!.1
a obžalovaný nebyl vůbec oprávněn ke stížnosti do uvedeného usnesenr,
byla jeho stížnost odmítnuta jako nepřípustná.
čís. 6416.

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 199, písm. ~) Ir. Z., spáchaného
ucházenim se o křivé svědectvi.
.
Nezáleží tu na způsobu a intensitě působeni na svědkovu vůli.
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čís.

6476-

-

Čis.

647697

, čin )e dokonán již působenim na svědka, i když zůstalo bez.~
Z d.uvodů:
vyslednym·:í
d' ~:užije.li pachatel dopisu, je čin dokonán, jakmile dopis dojde svá.
S hlediska hmotněprávniho důvodu zmatečnosti podle § 281, Č, 9,
písm. aj tL ř. namítá zmateční stížnost, že stěžovatelovo jednání nezaene o.
Po!,dějši odvoláni výzvy ke křivému svědectví nečini pachatele bez.il
kládá zločin ucházení se o křivé svědectví, jímž byl stěžovatel uznán
II vinným, Zmateční stížnosti nelze při svědčiti. Vychází-li se z rozsudkotrestnyrn.
)e nerozhodné, že se sváděný muže vzdáti svědectví podle § 339·. '.,. vých zjištění tak jak jsou a jak je nutno také položiti za základ uvažoc. r. s.
·0
vání, nemůže býti nejmenší pochybnosti o tom, že naplňují pojem ucháZrn t k i l zeni se o křivé svědectví podle § 199, písm. a) tL z. Odpovídáť pojmu
. a e. podl~ § ~81, č. 9, písm. c) tr. ř. předpokládá, že je - pro\~ tornu každé působení na vůli třetí osoby ve smyslu a k cíli, jak je v témž
matenálne nespr!,vne. p~s?,uze,!1 tres:tn.é~? činu - !Iesprávný výrok roz.~ . zákonném ustanovení naznačeno, Na způsobu a intensítě tohoto půsosudku O tom, 'rza~uje.l~ nzeul veřejne CI soukrome obžaloby, nebo je-Ii~
beriínesejde, stačí naopak netoUko vyzvání, naléhání, přemlouvání, nýbrž
3 i pouhá žádost, prosba a pod" aby někdo křivě svědčil (srov. rozh.
osoba, vystupujlci jako zalobce, k tornu oprávněna.
Není tím~o zmatkem, ani zmatkem podle § 281, Č. 8 tr. ř., podřadil-lil _ č, 23;;1 Sb, n. s,). Podstatným znakem zločinu ucházení se o křivé svěroz~ud~ za.zalovaný skutek obžalovaného jinému zákorntému ustana-:.;
dectví je, že byla pachateli ve směru subjektivním známa svědecká vlastvem nezobzaloba.
. 'nost osoby, na niž působí v tom smyslu, aby vydala křivé svědectví.
Vy~á.Ii svá~ěný u soudu křivé svědectví, je uchazečova čitn1OSf~
Trestni sankce § 199, písm, a) tL z, chrání ne stranné soudcovské nalézáni práva a je jeho úkolem zabrániti každému pokusu, aby se pravda
spoluvmou na jeho zločinu křivého svědectvi podle §§ 5 197, 199;:
plsm. a) tr. zák.
(
•
'i' zvrhla v nepravdu, Zněni ustanovení § 199, písm. a) tL z. (»když se ně
kdo ucházelo křivé svědectví, jež na soudě má se vydati«), nepřipouští,
stejně jako znění bezprostředně následujícího ustanovení (»když se ně
(Rozh. ze dne 19. března 1940, Zrn II 266/39.)
kdd ke křivému svědectví na soudě nabídl nebo i je vydal«), jiného výObžalov~ný, (advok~t) vedl u krajského soudu v N. se svým klientem! kladu, než že je zločin podle § 199, písm. a) tr. z. v obou těchto přípa
dech spáchán již pouhým ucházením se o křivé svědcctvi na soudě nebo
sp?: o pal:marm pohledavku 13.200 K, v němž byl na den 12. ledna 1937:
nabídnutím se k němu a že jde, výjimkou z jinak všeobecně platného
~anzen ,vyslech ~t,ran. Cht~te dosíci odročeni tohoto roku, požádal ob.y
předpisu § 9 tr. z., o dokonaný trestný čin i tehdy, zůstalo-li ono půso
zalovany svého pntele, notare DL p, v O., dopisem ze dne 5. ledna 1931,'
bení na jiného bez výsledku (srov. rozh. Č, 2264, 2824, 3353 a 4267 Sb.
a?J J;'U posla~.~řední obsílku na příklad k pozltstalostnímu řízení v no~
n.
s.). Zmíněné zákonné ustanovení § 199, písm. a) tr. z. čelí již poutarove k~~celar~, n,a den, 12. Jedna odpoledne, ježto toho dne odpoledne i
hému nebezpečí, jež nastává právnímu řádu tím, že se třeba bez úspěchu
n~chce ptI z u~clty~h",duvodu ke stání v N. a potřebuje se v}'ikázati ob-:
vyvolává v jiné osobě zločinné rozhodnutí vydati křivé svědectvi na
sllko~, ::~ m~sl jetr. J1n,:m. P. mu poslal obsílku k jednání v pozustasouóě . .že tu zmíněné nebezpečí bylo, plyne nepochybně z obsahu stě
10st~Jm.nzen! po Kn~t~ne .R.,čJ D 341/36, kterou podepsal jaJko soudní"
žovatelova
dopisu ze dne 18. února J9'37, který nutno vykládati v souk?~lsar. Obzalov~ny JI predlozll soudu v
a ~osáhl tak odročení jed-i
vislosti s jeho dopisem ze dne 5. ledna 1937, kteréžto oba dopisy byly
~a.m na,den 17. u~o~a. 1937. Jeho ~~ocesnl odpurce však zjistil, že obzaslán v notáři Dr. P. Důsledkem toho je též bezpodstatná výtka zmazalovany nebyl dedlcl R-ove poveren zastupováním a že tedy dne
teční
stižnosti, že je naprosto vyloučeno, že by se notář dal svésti ke kři
~2. I,edn.a 1~3~ nemusel r,neškati mimo N., přednesl tuto skutečnost' při;
vému svědectvi, a to již podle povahy sporu Ck I a 123/35, poněvadž
uslmm jedna~1 dn~ 17. u~o~a 193~, k .něm~ž obžalovaný nepřišel, na)
se prý okolnosti, o nichž měl býti vyslýchán, netýkaly merita sporu.
~o~lad, toho, z~ obzalovany umyslne protahUje spor a navrhlo ní mimo
jme~ukaz svedkem Dr. P. Nato obžalovaný napsal Dr. P. dopis;
Bezpodstatná je dále námitka zmateční stížností, že zaslání dopisu
z 18. unora 1937, v němž mu sdělil, že bude volán k soudu v N. za svědka'.
ze dne 18. února 1937 notáři Dr. P. je pouhým beztrestným přípravným
a proč, a dodal: »Uvedeš zajisté, že se zaslání obsílky mně k tomuto·c,
jednáním, vzdáleným od dokonaného zločinu. Tím, že stěžovatelův dosporu. stalo ?,m~le,:, Tvé~o per"sonálu. Nahlédnutím do originálu oné ob-,
pis se závadným obsahem došel notáři Dr. P., byl již trestný čin dosllky Jsem zjlslIl, ze nem opatrena Tvým podpi'sem, nýbrž pouze Tvým"
konál1.
razítkem. Tím bude záležitost hladce vyřízena«.
:
Rovněž neobstojí námitka, že čin byl spáchán nezpůsobilým prostředkem,
poněvadž by o beztrestnosti činu z tohoto důvodu bylo možno
Nalézací soud uznal obžalovaného vinným zločinem podvodu uchá-':
mluvití
jen
tenkráte, kdyby šlo o prostředek naprosto a bezvýjimečně
zenílI! se o křivé svědectví podle §§ 197, 199, písm. a) tL z . i
- in abstracto - nezpůsobilý k dosažení cile, což nelze říci o stěžova
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost:!
telově dopisu ze dne 18. února 1937. Poněvadž v době ucházení se
obžalovaného do. toholo rozsudku.
o křivé svědectví přicházel notář Dr. P. v ;úvahu výlučně v roli svědka.,

t:!.
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Cís. 647799

byl zjištěným stěžovatelovým pusobením vyvolán zákonem zavrhovani~
účinek, totiž ohrožení řádného výkonu soudnictví a stěžovatelův čin bYl'

dokonán.

..~

Ježto zločin ucházení se o křivé svědectvi nepatři k trestným činům,'!
jichž trestnost muže býti zrušena iPDZdější účinnou lítostí, nelze již spá...~
chané ucházení se o křivé svědectví sprovoditi se světa a nemá na doko~~
nání toho,to zločinu vlivu ani okolnost, že snad pachatel později Svoji\~
výzvu odvolal (srov. rozh. býv. vid. soudu sb. Č. 3669).
:,

Pokud zmateční stížnost namítá, že stěžovatel v dopisu ze cine 18it
února 1937 upOzornil jako advokát přítele notáře Dr. P., který se cítil11
subjektivně obviněným, pouze na to, jak se má hájiti, přehlíží, že tu ne~Ji
šlo o trestní vyšetřování nebo v)'hledávání, nýbrž toliko o svědeckou vý"~
pověd' v civilním sporu.
~
Pokud zmateční stížnost namítá, že stěžovatelovu žádost nelze kVil!Ii~Ji
fikovati za zločin ucházení se o křivé svědectví podle § 199, písm. a)&
tr. z., nýbrž za kárný čin nebo za přestupek, přizírá, že stěžovatelův'&
trestný čin spočívá v tom, že žádal notáře Dr. P. v dopisu ze dne 18:'F
února 1937, aby nepravdivě vypovídal v civilní věci, tedy že stěžovatel'y
vyvinul činnost wvnajicí se ne>lokonanému svádění ke zločinu ve smyslu,j
§ 9 tr. z., čímž spáchal, jak výše dovoděno, dokonil!ný zločin; s tohoto~
právního hlediska je nerozhodné, co předcházelo tomuto dopisu, ať tOfl
bylo závadné či nikoliv a důsledkem toho je také nerozhodné, bylo-Ii;'
dodatečně vepsáno do dopisu ze dne 5. ledna 1937 »k pozůstalostnímu";
řízení«. Ve věci samé byl notář Dr. P. předvolán v civilní věci Ck Ia'~
123/35 jako svědek, stěžovatel o tom věděl, a přes to ho žádal, jakkoli;;
mu jako advokátu bylo a mU'silo býti dobře povědomo, že se svědek0
muže vzdáti svědectví podle § 3,39 c. ř. s. a že nesmí vypovídati ne- "
pravdu, aby jako svědek udal nepravdu. Okolnost, že se notář Dr. P.
mohl vzdáti svědectví odvolávaje se na § 339 c. ř. s. a že ho snad o tom'
nalézací soud nepoučil, nemůže stěžovatele zbaviti odpovědnosti
smyslu ucházení se o křivé svědectví podle § 199, písm. a) tr. z., ježto
by z.a-ni notáře Dr. P. nezbavovala odpovědnosti podle § 199, písm. a)
tr.

DŮvod zmatečnosti

podle § 281, Č. 9, písm. c) tr. ř. spatřuje zmateční
stížnost v tom, že schází potřebná obžaloba, neboť obžaloba prý zněla jen
na spoluvinu a nikoli na samostatné ucházení se o křivé svědectví. Domnívajíc se, že těmito vývody doličuje důvod zmatečnosti podle § 281,
Č. 9, pism. cl tr. ř., prozrazU'je zmateční stížnost, že si neuvědomila podstatu uvedeného zmatku, který předpokládá nesprávnost výroku _ spočívající v materielně nesprávném posuzování trestného činu _ O tom,
vyžaduje-Ii řízení obžaloby veřejné nebo soukromé, nebo je-Ii osoba vystoupívší jako žalobce k tomu oprávněna. Neboť jen za těchto předpo~
kladů je možné nesprávné právní pOsouzení otázky, je-Ii tu či není zákOMm vyžadovaná obžaloba (srov. rozh. č. 932, 1765, .1813, 2618 Sh.
li. s.). Uvedenou výtkou se zmateční stížnost ve skutečnosti pokouší
o doJí.čení formálního dŮVOdu zmatečnosti podle § 281, Č. 8 tr. ř., neboť
vytýká rozsudku, že jde proti předpisům §§ 263, 267 tr. ř. dále než oMa-
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O zmmeny
'.
k t k který vůbec nebyl dan v o za o, ~.
kdyby ro.zsud:k z~el l~a v so~ž~l;bě stíháno celé stěžo.va.telo,~o jednam.
V souzenem.pnpad~ byl k' odřadilo státní zastupitelstvl stezovatelovu
Otázka, jake tres~m san Cl p lediska důvodu zmatečnosti podle § 281,
čínnost, kterou zazal0Vtld)~~ ~ kutku v obžalobu daného správné kvaČ. 8 tr. ř. ne:?zhod~a. ? ra. em s d Poněvadž pak tento rozhodl skuIifíkaCÍ náleZ! jedJl;e naleza:l~u .sou ~dřadil jej však jinému zákonnému
tečně o či?u, ~tery~yl ,zaz':lovt~~I~vací spis, nezatížil tímto pos.~upem
. ustanovem, nez na tere zne ~'1
č 8. tr. ř. Kdyby bylo Zjlst~no:
8
rozsudek zmatken; podle §t" , t i va svádění vydal u soudu knve
že notář Dr. P. nasleclke,;" s ezova
nání arci uvažovati nikoli s hlesvědectví, bylo by lze o stez?vatelove jed 'brž 'ako o spoluvině na něm
diska zločinu podle § I 99, pIS)~. a) tr. ~i:~mžt~ případě by ovšem bylo
'podle §§ 5, 197, 199, plsm. a r. ~., v
'nění .notáře Dr P. (srov. rozh.
stěžovatelovo proviněn} ak~es~o~m kl:~~t soud shledal ~e stěžovatelov~
č. 2658 Sb. n. s.). Ponev~dz v~~ . na \ení se o křivé svědectví, nemusIl
jednání právem ,dokon~.ny. zlocm. ~c~a . že se v nálezu vrchního soudu
ba a~i n,e~m.ěl v~bec pnhlle d~outJ stěž~~:telově provinění, ovšem s hleO .přlpustem obzaloby m UVl. o
..
." nota'r'e D'r P
.
k
n'm provmem '
. .
diska spoluviny, jako o a cessor ~ . t' oóle § 281 Č. 10 tr. ř. neproČíselně dovolávaný důvod zmate n,os I P . . měné dokazuje že stě
vádí zmateční stížnost, vůbec, 'proto:~ěn~:~~~~ý~mčinem soudem ~tihatel
žovatel měl býti uznan vm~ym.m d kd C se k tomu v konečném ná. než na který uznal nalezacl sou,
yz
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domáhá úplného
d ' ,
v·
stížnost byla proto zamítnuta jako neoduvo nena.

=?

stěžovatelova zprostění obzalo~y.
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čís.

6477.

Aberratio ktus u PřestuPk: podle ,~ ~ ;;C:~~l hodil v úmyslu, vyNezasáhl-li kámen osobu ., po
J sobu B kterou nechtěl zasáhžadovaném před~isem § 41:rutr. zdln~§~ 0
tr. ~k. na osobě A. s pře
DOuti jde o soubeh přestup po e bě 411
stupkempodle § 431 tr. zák. na oso ..

I'!;:

ff

(Rozh. ze dne 29.

Obžalova~y

J

března

1940, Zm I 607/39.)

'"
1939 do obchodu Josefa H. vN.,
pnsel d~; 1KJr~~~yl z obchodu vykazován, rozkřikl ~e
kde vyvolal hadku s Mar~1 . . / o poroučet nebo něco chytnu a prasna H-ovou slovy »Vy mne nem,a e c ,
' moci Jaroslava R. z krátím Vás«. Josef H. vyst~čilhfbZ!I~V~~~~~d!~ ~Oameny a hnal se zpět do
mu, obžalovaný vš~k.z v: ~r:. Josefem H. Ve zlosti chtěl H-a u~e
obchodu. MeZI dverml by, za rze~amenem zasažena Marie H. na levem
řiti,
ten se vŠl1k uhnul, takze bYdl~.
velikosti vlašského ořechu a POCIrameni. Byla jí způsobena mo nna
7'
.
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~oval~ bolesti po d.o,bu jednoho týdne. Obžalovaný při útoku

-o~y;,:, ze. jun ukaze, že jim to tam vybílí a že se jim. pomstí

n~be:p:~~f~soV~~~~~~~á~~a~~vd~~é~O 9~n~!~á~IOč~~:~ Veř~jnhéhl o llal,1WII

nyml

vyhrůžkami

manžel
H'
..,
y spac a
spá~haným tím, že úmys~~ P;~;tg:1 ~tt~~~u~:r~ PHOdlej ,411, Ir.
zem zanechalo po sb' . 'ďt I '
., pn cemz POSK,)_
§ 259č 2 tr ř b?? ~I I e ne známky a následky, a zprostil ho
D~ ~dSUZ~jí/' :ato / lro týž přestupek, spáchaný na Josefu
stížnost, kterou ~ej:;Š~í ~o~~ .:~~s~:~ ;z~esl ?bžal?vaný ZITlar,eC11(
jde o přestupek podle § 41 I tr. j zák., z těc~t~sovacI zamltl, a to,
o

důvodd:

Co do přestupku podle § 41 I tt'k'
obžalovaný nesprávně ods
1. z,, vy y a zmateční' stížnost, že
ouzen pro prestupek podle § 41 I t
. ,
vozuje, ze obžalovaný poškodil M .. H
,.
r. z. a
koli úmyslně ' t
'
afll -ovou na tele jen náhodou a
jako Poškoz~n~~a o:~ep~s:~J~n: n~. těl~ nelze obžalovanému přičítati
loby 'pro 'tento přestupek.
a ~s I a ze proto má býti zproštěn i.
Tlm zmateční stížnost . k '
o
.
Č. 9, písm. a) tr. ř.
pou azuje na duvod zmatečnosti podle § 281
k. Zmateční stížnosti nelze při,vědčiti. Předmětem obžalob· 'e,' ~g;~~;~:l
amer;em; Shledal-Ir nalézací soud, že úmysl obžalované&' j SI
k uderenl Josefa H. a že kámen zasáhl Marl'l' H
. ' d'
uhnul
'I b' ť ..
,
., poneva z se
. ; me y I cm obzalovattého v rozsudku nalézacíh
kvalIfIkován za přestupky podle §§ 8 411 Ir
§ 43 o ."oudu
proto obžalovanému křívd b I r "
..' z. a .
': tl. Z. NE:,t:lla
stupek podle § 411 tr. z. a, y - I jeho cm kvahfIkovan pouze za
Zmateč,ní stížnost byla proto zamítnuta odle § 5
. , ,
Č. 3/1878 1'. z. ve znění zákona č 56/1935 Sb
. d' " odst., ~ ~akona
•

čis.

I

'.

V

se elll nevereJ nem'..
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Amnestie ze dne 7. řiJ'na 1938 (cVl II)

p" zk

•

•

•

lovan~mu =;:~I{~~kyJ·~~~e~~voeJPsvrvl'
ní Ý'::~vv~ smyslu čl. n,
.
Ul'
pOUlIUHene odsouzení.

není obža-

(Rozh. ze cine 29. března 19140, Zrn I 135/40.)
Nejvyšší 'soud uznal' k
d
'
zr~sovaci o zmateční stížnosti
k zachování zákona podané g~~eo
skéh~ soudu v N. z~ dne 28. list;;a~u'P[g3~ra~~~ub df usne~ení kraj-

.f°!-l .

~~~:m~'étfo~o~~~~a j~k~eS~~d~ě~:r~~nf:~á~: '~~ti

~~~~~~~o ~~~=

let,
Sj'í
se týče rozsudkem vrchního so d .
~e 21. njna 1936, pokud
ze dne 17. listopadu 19;36 částUv Ut ja,k~ ~bdorohveho .s~udu druhé stolice
U.
, r v a m je no o meSlce takto
.
snesemm krajského soudu ze dne 28 listopadu 19'38' b I prav,:m:
.
y' porusen

zákon v ustanovení čl. II a čl. V, odst. 2 rozhodnutí vlády ze dne 7. října
1938 č. IV; usnesení toto se jako zmatečné zrušuje a uznává se Iprávem,
že se obžalované Anně S., provdané M., podle čl. II a čl. V, odst. 2 roZ"
hodnutí vlády ze dne 7. října 1938 Č. IV promíjí z trestu uloženého jí rozsudkem krajského soudu jako soudu porotního v N. ze dne 21. října
19G6, pokud se týče rozsudkem vrchního soudu jako sborového soudu
druhé stolice ze dne 17. listopadu 1936, část rovnající se třem měsícům.
Krajskému soudu v N. se ukládá, aby dále po zá:konu jednal.
Důvody:

Ze spislI okresního soudu v O. a krajského soudu v N., jakož i z vý~'
pisu z rejstříku trestů státního zastupitelství v N. ze dne 4. ledna 19410
lze seznati následující skutkový děj:
Anna S., provdaná M., byla odsouzena:
1. rozsudkem okresního soudu v O. ze dne 4. srpna 1934pro přestu
pek podle § 411 tr. z., spáchaný dne 2'1. července 1934, a to podle § 412
tr. z. -k trestu vězení v trvání tří dnů, při čemž byl obžalované podle §§ 1,
3 zák.č. 562/1919 Sb. povolen podmíněný odklad výkonu trestu se zkušebnou dobou jednoho roku, po jejímž uplynutí vyslovil okresní soud
v O. usnesením ze dne 30. srpna 1935, že se odsouzená osvědčila a že
se má tudíž podle § 1, odst. 2 zák.č. 562/1919 Sb. za to, Že nebyla odsouzena;
2. rozsudkem krajského soudu jako soudu porotniho v N. ze dne 21.
října 1936 pro zločin zabití podle § 140 tr. z., spáchaný dne 9. června
1936, a to podle § 142 tr. z. první sazby za použiti § 338 tr. ř. k trestu
těžkého žaláře v trváni tří let přiměřeně zostřeného; vrchní soud jako
. sborový 'soud druhé stolice, vyhověv rozsudkem ze dne 17. listopadu
1936 odvolání státního zastllpitelství z výroku o trestu, zvýšil trest
obžalované přisouzený na těžký žalář v trvání pěti let, zostřený čtvrt
letně postem a v den 9. srpna tmavou komůrkou.
Jinak obžalovaná nebyla trestána.
K návrhu státního zastupitelství v N. ze dne 25. listopadu 1938 vydal krajský soud tamže usnesení ze dne 28. listopadu 19'38, jímž ve
smyslu čl. II rozhodnutí vlády ze dne 7. října 1938 Č. IV prominul obžalované z trestu těžkého žaláře pěti let, uloženého jí rozsudkem krajského soudu jako porotního soudu v N. ze dne 21. října 1936, pokud se
týče rozsudkem vrchního soudu jako sborového soudu druhé stolice ze
dne 17. listopadu 1936, část v trvání jednoho měsíce.
Tímto usnesením krajského soudu v N. ze dne 28. listopadu 1938
- které, nebyvši se žádné strany na:padeno, nabylo právní moci - byl
porušen zákon, a to v čl. II a V, odst. 2 rozhodnutí vlády ze dne 7. října
1938 č. IV.
Jmenovaný krajský soud sice uvedené usnesení blíže neodůvodňuje
a zejména neuvádí, proč prominul obžalované z uvedeného trestu. část
pouze v trvání jednoho měsíce a nikoli tří měsíců,avšak vzhledem
k tomu, že ve svém usnesení neuvádí čl. V, odst. 2 rozhodnutí vlády ze

-
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ř~jl1a :938 č. IV, nutno míti za to, že vycházel z názoru, že trest
ze,ny obzalovane rozsudkem krajského soudu J'ako soudu,
t'h
ze dne 21 •..
1936, k
poro nI o
. . flJna
, po ud se týče rozsudkem vrchního soudu
sboroveho soudu druhé stolice ze dne 17. listopadu 1936
.
tre~tem so~ct.e~ uloženým, takže není splněna pOdmídk~e~"I,nn"A"
v cl. 1.1 .zmm~neho .rozhodnutI pro prominutí části trestu na
rovnajlCI se trem mesícům.

T·

Tento. názor, z něhož krajský soud zřejmě vychází je však np"m'""",,
a odporuje ust~nove~í či.. ~, ?dst. 2 rozhodnutí Vlády ze 7.
č. N, kd~ se vysl.ovne uvadl, ze pokud je užití rozhodnutí
n~ P?;!mmce, ze Jde.o první uložený trest, není jeho užití
preka~k.u okolnost, ze trestu, o nějž jde předcházelo toliko
podml'llené.
'
UU>UllZenl
. Jelikož, jak z uvedeného plyne, předcházelo odsouzení'
dem Jfl~o .soudem porot ním v N. ze dne 2 L října 1936 toliko odsoluzEmí:
pod.l'lll~ene, a to rozsudkem okresního soudu v O. ze dne 4. srpna I
takze slo ve..smyslu čl. V,. od~t. 2 rozhodnutí vlády ze dne 7. října
č. ~V. o :Pl Vnl soudem. ulo.zeny trest, měl krajský soud v N. podle čl.
zml~eneho rozhodnutI vl~dy prominouti z trestu uloženého právě
de.n~~ lOzsudkem kraJ~keho soudu jako soudu porotního v N. dobu
meSlCU a mkohv, Jak UCInII, pouze část rovnající se jednomu měsíd.
k Bylo proto vyh.ověn? odůvodněné zmateční stížnosti generální
ur.atury k za~hovan! zako:,a vznesené podle § 33 tr. ř. a podle §
lI. r. bylo uznano pravem, Jak se stalo.
'
čís.
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Ke skutkov~ pod~tatě p~ečinu podle § 46, odst. 1, č. 3 zákona č. 218/ .'
1926 Sb. (o l;1ra~u l;1uvodskem) a k jejúnu rozlišení od skutkové podstaty
podle §, 45 tehoz zákona.
Trestná
v klamavém

činnost podle § 46, odst. 1, Č. 3 uvedeného zákona záll,,7i1.
Označeni

díla.

!d~ ~ zásah do půyodského práva ve smyslu § 45 zmíněného zá1wna,
I:;:~~l pachatel postovní známky vzaté z obéhu, aby je prodával
V tom, že. ~ nich padělá značku znalce známek, nelze spatřovati
klamayé oznacern díla ve smyslu § 46, odst. 1 Č. 3 zákona o právu pu"-'
vodskem.
'
".
(Rozh. ze dne 30. března 1940, Zm I 622/39.)
• ~alézací soud uznal obžalovaného vinným, že koncem roku 1938 a
zacatkem roku 1939 v O., v P. a jinde:

I~ různým.
Istiv.í:,m předstíniním
aíť~i~~Ý,;t
z obehu
vzatychpostovních
známek aa toje.~dl~n:;á.n~~ím;;h'
c
třicet!haléřových světlefialových a' třicetihaléřových
'.
' '. ".
zvanych »Hradčany«, opatřiv je padělanou znaleckou značkou »Gilbert«

a prodávaje tyto padělky za pravé filatelistické známky, uvedl N-a, M-a,
R-a a další nezjištěné osoby v omyl, jimž měly tyto osoby trpěti na svém
majetku škodu v částce převyšující 2.000 K a jímž skutečně utrpěli, N.
škodu v částce 7.300 K, M. škodu v částce 800 K, R. škodu V částce
2.400 K a další neznámé osoby v částce nezjištěné,
ll. v úmyslu oklamati právě zmíněné osoby dal bez závažných dů
vodů věcných napodobeninám z oběhu vzatých poštovních známek, popsaných v bodě 1., označení a vnější úpravu jíného díla, a to pravých
poštovních známek takovým způsobem, že to mohlo při průměrné pozornosti vésti k omylům o totožnosti obou děl, aby takovéto napodobeniny uvedl v oběh, a že tím spáchal:
k l. zločin podvodu ,podle §§ 197, 200 tr. z.,
k ll. přečin zásahu do původského práva podle ustanoveni § 46,
odst. 1, Č. 3 zákona Č. 218/192'6 Sb.,
a odsoudil ho podle § 202, stupeň první tr. z. s použitím ustanovení
. §§ 54 a 55 tr. z. k trestu žaláře v trvání čtyř měsíců, doplněného dvěma
posty měsíčně, a podle § 389 tr. ř. k náhradě nákladů trestního řízenÍ;
Podle § 3 zákona ze dne 31. ledna 1919č. 75 Sb. a § I zák. z 18.
března 1920 Č. J 63 Sb. vyslovil ztrátu práva volebního do obcí, vyřkl
povinnost obžalovaného nahraditi soukromému účastníku podle § 393
tr. ř. útraty, odkázal soukromého účastníka s nároky ha náhradu škody
podle § 366 tr. ř. na pořad práva soukromého, odložil obžalovanému
podle §§ 1,3 zák. č. ,562/1919 Sb. podmíněně výkon trestu na zkušebnou
dobu tří roků, vyslovil, že všecky zabavené rozmnoženiny a pomůcky
propadají a budou učiněny nepotřebnými (§ 5,2, 53 zák.·č. 218/1926 Sb.)
a nařídil podle § 55 zák. Č. 218/1926 Sb. uveřejnění rozsudkového výroku na útraty obžalovaného v časopise »Národní Politika«.
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací uznalo zmateční stížnosti
obžalovaného do tohoto rozsudku krajského soudu, pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přečinem zásahu do původského práva podle § 46,
odst. I, Č. 3 zák. Č. 218/1926 Sb. takto právem:
I. Podle § 290 tr. ř. se zrušuje napadený rozsudek, pokud jim byl obžalovaný uznán vinným přečinem podle § 46, odst. I, Č. 3 zák. č. 218/
1926 Sb. a obžalovaný se z pro š ť u j e podle § 259, Č. I tr. ř. obžaloby, že koncem roku 19'38 a začátkem roku 1939 v O., v P.a jinde
v úmyslu oklamati bez závažných důvodů věcných dal napodobeninám
z oběhu vzatých poštovních známek dvacetihaléřových červených, tři
cetihaléřových světlefialových a třicetihaléřových tmavofialových zvaných »Hradčany«, jež opatřil padělanou znaleckou značkou »Gilbert«,
označení a vnější úpravu jiného díla, a to pravých poštovních známek
takovým způsobem, že to mohlo při průměrné pozornosti vésti k omylům o totožnosti obou děl, aby takové napodobeniny uvedl v oběh, a že
se Hm dopustil přečinu zásahu do původského práva podle § 46, odst. 1,
Č. 3 zák. č. 218/1926 Sb.
U. V důsledku toho se zrušuje napadený rozsudek ve výroku o trestu
a ve výrocích s tím souvisících, a to ve výroku.o propadnuti zabavených
rozmnoženin a pomůcek podle §§ 52, 53 uved. zák., jakož i ve výroku
. o uveřejnění roz sudkové ho výroku podle § 55 téhož zákona.
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"
d"
d k zmatečny' podle § 281, č. 10, 9, pisn'. c)
e tudlz napa eny lOZSU e .
~
,
.d '"hl"' ť
povinnosti
Obžalovaný se za zločin podvodu podle §§ 197, 200 tr. z. UU"UL:~]e
,J ke kterémuž zmatku mUSIl zrusovaCl sou pn lze 1 z
..
podle § 202, stupeň I tr. z. s použitím §§ 54, 55 tr. z. k trestu žaláře
tr. f.,
§
2 O
'
"edni podle
9 tr. r.
měsiců a patnácti dni doplněného jedním postem ve čtrnácti dnech.
ur B 10 proto rozhodnuto, jak nahoře uvedeno.
. ,
~ '. .,
Výroky o podmíněném odsouzení, o ztrátě práva volebniho, o UUI<a'.'&-I
KYII.: Důsledkem částečného zrušení výro~~ o vme, bYIJrus§§enl~~z
zání soukromého účastníka na pořad práva, jakož í o povinností
. k o trestu a trest byl znovU vyměřen za zlocm ,podvodu po e
~
lovaného k náhradě útrat trestního řízení zůstávají nedotčeny.
vyro
.. ~ u'stal obz~alovany' 'pravoplatne odsouzen, a to podl
zOO tr. z., pro ne]z z
.
O doličných věcech rozhodne nalézací soud podle §§ 126, 127 .
§ 202, stupeň I tr. z.
. ~
~'. k
pro trest. soudy.
Důsledkem částečného zrušení výroku o v!ne byly zrus~~y ~ Vyl ~ ~
lll. Zmateční stížnost a odvolání obžalovaného se odkazují na
.
dnutí zabavených rozmnoženín a pomucek a o uvere]nent r. z
rozhodnutí.
~u~~~~~hO výroku,· neboť uvedené vfroky ~~hl§Y 4bJ'ti
z~.
vzhledem k odsuzujícímu výroku pro prečm po e
,o s. , .
D ů v od y:
Č 218/1926 Sb.
.
§§ 126 127 instr
. O doličny' ch věcech rozhodne nalézací sOlld podle
'I" d 'h na'
K I. Proti rozsudku prvého soudu ohlásil obžalovaný odvolání z
O' roku o trestu; v provedení odvolání nwpwdl mimo jiné výrok,
otres!. soudy (rozh. č. 62 ~-9 Sb . n. s. ), .,neboť~ ustanovenr
.,." vab nt
1 trestn'
p;
'č
244/1939
Sb.
nelze
v
souzeném
pnpade
pOUZltl,
]ezto
y
Y
nařizeno »uveřejnění rozsudkového výroku tohoto rozsudku,,;
nzem .
,
".
rok napadl stěžovatel z toho důvodu, že se jim nařizuje nejen IIv!eřpíně!ni
'in spáchán před jeho platnosti.
~.
'.
výroku odsuzujícího pro přečin podle § 46, odst. 1, Č. 3 zák.
c Další nahoře uvedené výroky zůsta!y ~aste6nrm t z,r~seř~~~ní v~~~~~
1926 Sb., ale i uveřejnění výroky odsuzujícího pro zločin podle
zvláŠtní ná200 tr. z. ačkoli - podle stěžovatelových námítek - nařízení nal'éz'lCíllQ.
soudu, aby byl i tento poslední výrok uveřejněn, odporuje zákonu.
klady (§ 389, odst. 2 tr. ř.).
, . ~,
.' ."
b la
Tím uplatňuje stěžovatel zřejmě zmatek podle § 281, Č. 11 tr. ř.; jde
K III.: Zrušenim výroku o uvere]ne~l rozsudk,ov~ho vyro:u pO~ertu
tudíž podle obsahu této části uvedeného podání o zmateční stížnost,
dkladu zmateční stížnost obžalovaneho a zrusenrm vyro u o
která byla jen nesprávně označena jako odvolání.
~~zbylO podkladu odvolání obžalovaného z výroku o trestu ..
Zrušovací soud přezkoumávaje podle § 290 tr. ř. napadený rOzSudek z podnětu uvedené zmateční stížnosti shledal, že nalézací soud porušil zákon v neprospěch O'b.žalovaného, když ho uznal vinným vedle
čís. 6480.
zločinu podvodu podle §§ 197, 200 tr. z. též přečinem podle § 46, ods!. 1,
Č. 3' zák. Č. 218/1926 Sb.
Skutková podstata zločinu nási~éh,o s?Iils~~ ~~Ie § ~ tr. zÍta~::
Tato skutková podstata vyžaduje, aby pachatel dal dílu označení
v žaduje, aby došlo k řádné soul,oz!. Ne'!t k ,nt ~~ třeba, y pac
nebo vnější úpravu jiného díla způsobem, že to může při průměrné'po
pohlavní úd vnikl d,o ženina pohlavníh,o ustroJt.
.,
ostatních
zornosti svésti k omylům o totožnosti obou děl. Podle toho záleží trestná
K
kusu násilnéh,o smilstva podle §§ 8, 125 tr., z: staCt za
,._
činnost v k I a m a v é m o z nač e n í díl a (srov. § 46, odst. 1, Č. 3,
'eho ~pokladů každé jednání, ved,oucí ke skutecnemu pr,ovedent ml
§ 47, č. 4, § 60, § 61 uved. zák.; rozh. Č. 5318 Sb. n. s.).
JmO'manželsk'e souI,oze.
'
V souzeném případě však podle zjištění napadeného rozsudku záležela činnost obžalovaného v tom, že padělal poštovní známky vzaté
(Rozh. ze dne 30. března 1940, Zm I 77/40.)
z oběhu, že na nich padělal též značku znalce známek a rozprodával je
obchodníkům se známkami (filatelistům). šle' tu tudíž jednak o činnost
Ne' v š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ ~yh~věl }m~atečn.í stW~:~i
záležející v napodobení díla výtvarného lImění(§31 téstátníhJ zIstupitelstvi do rozsudku. soudu mladeze, ]lmZ§ b3YhákobčVI48/
hož zák.), tedy o zásah do původského práva (§ 44 téhož zák.) , který
. "
. ~. podle § 128 tr z a
z..
je trestný podle § 45 uved. zák.; pro tento delikt však nebyla vznesena
~93al ~b~z~~~ilv~~~~nr~~~~~~l~ v celém rozsahu~ vrátil věc naléza-.
soukromá žaloba (§ 50 téhož zák.). Jednak tu šlo o pad ě lán í
címu soudu, aby o ní znovU jednal a rozhodl.
z nač k y z n a I c e znám e k; tato však není označením (tituojem)
díla, ani jeho vnější úpravou podle § 46, odst 1,č. 3 uved. zák., protože
D uvody:
je v podstatě jen posudkem znalce o pravosti známky; nelze proto ani
v jejím !připojení spatřovati klamavé označení díla podle uvedeného záZmateční stížnosti státního zastupitelství, j,e~ up'l~tň~j~ důvody zmakonného ustanovení, neboť k tomu se vyžaduje, aby se dílu dostalo oznatečnosti podle § 281, Č. 5 a JO tr. ř., nelze upnl1 opravne!1l.
čení jiného díla tak, že se obě díla mohou zaměniti.

/t:ovrI

~í~~~~~n!Či~eJ~~~: ~:~ž vt;f~~ž~~~~~~e z~~~~~~~, ~:~z~ik~y
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Obžaloba vinila mladistvé obviněné A. a B. z provinění ne,QOIWrlanéhc
~ dokonaného násiln~ho smilstva P??le §§,8: 125 a 127 tr. z. a § 3
~: 48/1,9~1, Sb.! ktereho se dopustIli na devceh, kterému nebylo v
emu jeste c,trnac! let, '! to obvi.něn~ A. ve dvou případech, obviněný
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do jejiho pohlavního ústrojí" a nevYP?řác\ává se ~éž s dozn~,ním obv!něných, že chtěli, pokud se týce pokouseh se s MIIuSl P. SOUIOZltJ, a s vyovědí svědka M., potvrzující toto doznání obviněného A., jednak vůbec
~euvádí ony skutkové o~olnosti" z nichž us~:uje, na to, ~e ob~inění, nev jednom pnpade. Obema provmilcum se kladlo zejména též za
jednali v tom úmyslu, nybrž v umyslu, ukOJItI .s~e ,chhpne c~lt~e .zpusoučini~i přepad~no~ skutečně vykonaným násilím, pokud se týče
bem, uvedeným v § 128 tr. z. Co se tyče o~v!l1e,neho B. u~adl Sice, na:
pečnym, vy~rozovaním neschopnou, aby jim činila odpor.
'ézaci soud obsah jeho obhajoby a obsah vypovedl jednothvych svedku
Nal~zac! soud je uznal vinnými jen proviněnim podle § 128
~ říká, že »tyto« okolnosti béře za prokázan~, avšak ~ cel~ styH~ace ,~ů:
~ § 3 zak. c, 48/1931 Sb" při čemž béře u obviněného A. za ~!()KdL"IIO
vodů nelze vi'Pbec seznati, které okolnosti ma za p;okazane, N~m zvla~t~
ze v roce 1936 porazil Miluši P., lehl si na ni a snažil se do,st'l!!
jasné pokud uvěřil obhajobě obviněného a v kterem konkretmm jednanl
ztopořený pohlavni úd mezi její nohy, že však se tam nemohl
. obviděného B. spatřuje jednání vykonané pro ukojení jeho chlipných
a pro t o toho nechal, a že si v roce 1938 lehl na Miluši P
chtíčů, Rozsudek v tom směru trpí též vytýkanou nejasnnstí o rozhod" l~'lle:la(
jí své přirození strkal mezi nohy, vyhrnuv si nohavici u
ných okolnostech.
.
"
,,' ,
soud zároveň zdůrazňuje, že nemá za prokázáno že
Tyto formální vady JSou patrne vyronem nespravn~h~, pr~vmho pov prvním nebo druhém případě k řádné souloži a Že hy
souzení, které zmateční "tížnost vytýká rozsudku, uplatnuJlc duvod zmavykonal n:! ~iluši P. ~kutečně ':.~jaké násilí nebo jí nebezpečně UUh,"'7"C
tečnosti podle § 281, Č. 10 tr. ř. Nalézací soud zdůrazňuje při odůvo,d
val, aby jl hmto zpusobem ucmI! neschopnou, aby mu činila
nění výroku, odsuzujícího obviněného ~., že v ?bou p!ípadech n;doslo
a v tomtO' stavu že by jí byl zneužil k mimomanželské souloži.
>,'k řádné souloži«. Je podle .toho patrne to~o nazo;u" z~ sku!kova ,pod: .
U obviněného B. nalézací 5nud vůbec v ro~sudku nezíi:šťu
stata násilného smilstva oodle § 127 tr. z. predpoklada, ze dosl o k radne
jeho konkretní činnost, ve které spatřuje jednání,
objektivni
souloží. Přehlíží, že tu ;ákon nevyžaduje vniknutí pachatelovy pyje do
skutkovou podstatu provinění podle § 128 tr. z. a § 3 zák. 48/1
pohlavního ústrojí ženy (immi'ssio penis), nýbrž že st~čí i dotýkání se
zevních rodidel pyjí za účelem vniknutí do mch (rozh. c. 4247 Sb., n. s).
U obou provinilců dospěl nalézací soud k závěru. že tělesně " .. o,,:""
Také pokus násilného smilstva ve smyslu §§ 8, 125 tr. z. nevyzaduJ:',
Milu,še P. pro ukojení svých chlipných chtíčů jiným způsobem, nežli
aby došlo »k řádné souloži«; stačí zde každé jednání, vedoucí ~e .skutec,ktery Jest uveden v § 127 tr. z.
Právem vytýká zmateční stížnost výroku soudu prvé stolice neúplncls(jl nému provedení mimomanželské soulože. Zda tu bylo takove Jed,na~l,
bylo na soudě zkoumati tím spíše, ž,e bylo po?le posudku :n~lc; ,Ieka~e
a nejasnost.
II Miluše P. zjištěno starší poskozem panenske blany, nasvedcu]Icl mo;:Co se týče objektivní stránky proviněni podle §§ 8, 125 nebo
nosti provedení soulože, Nalézací s?ud oV,šem k tomuto posudku nepntr. z. a § 3 zák. č. 48/1931 Sb., kladeného za vinu oběma pf()virtilcům,
hlíží a dopustil se tak i v tomto smeru neuplnoslI ve smyslu § 281, č. 5
pomíjí nalézací soud úplně mlčením ony údaje svědkyně Miluše P., Irt,,,.<'1
tr. ř., rovněž vytýkané zmateční stížností.
, .
"
nasvědčují tomu, že obvinění A. a B. přemohli ve všech případech
Nelze tedy vyloučiti, že by nalézací soud, vychazeJe ze spravneoho
por Miluše P. vykonaným násilím nebo nebezpečnými vyhrůžkami.
výkladu §§ 8, 125 a 127 tr. z., a pĚihIíž~je, ke shora uved~n~m výsledkum
dle svědecké výpovědí Miluše P. srazil ji obviněný A. v roce 1938 k
průvodního řízení, dospěl k presvedčelll, ze se pk ?bvllleny A;, ,tak I 0i?strhl jí plavky, lehl si na ni a strkal jí svůj ztopořený úd do při·ro"ení.
viněný B, dopustili j~?nání, ~edoucího ~,e sku~ečn;.mu vY!{~ralll soul~ze
při čemž jí hrozil, že jí nafackuje, když bude křičet a držel v ruce
s deseti, pokud se tyce osmIletou MIIusl P." ze pn. t?'~ JeJI odp~; pr~
pesník, kterým jí hrozil ucpati ústa. Rovněž o příp;du v roce 1936
mohli způsobem zakázaným § 125.tr. z. a ze obvl~en~ A. v,e pflpade,
tvrdila tato svědkyně, že ji obviněný A. chytil a porazil a pak si na
spáchaném v r. 19038, soulož s Mtlusl P. vykonal, a ze lIm spachah plOlehl a snažil se dostati svůj ztopořený úd do jejího přirození.
vinění kladené jim za vinu obžalobou,
O nbviněném B. svědkyně udala, že jí hrozil, že jí nafackuje,
. BÝlo proto zmateční stížnosy veřejn~ho žalobce vyho~~no, rozsu?ek
se mu nepodvolí. Uvažuje-Ii se, že Miluši P. bylo tehdy teprve
byl v celém svém rozsahu zrusen, a Jezlo se nelze obe]IlI. bez noveho
pokud se týče osm let, nelze beze všeho vyloučiti, že vykonané
ústního líčení, byla věc vrácena soudu prvé stolIce, aby Jl znovu pro.a pohrůžky byly způsobilé přemoci její odpor.
jednal a o ní rozhodl.
Pokud se týče subjektivní stránky činů, kladených obviněným za
čis. 6481.
má, nalézací soud za to, že oba obvinění jednali v úmyslu, aby ukojili
chhpné chtíče, Závěr ten postrádá pří'slušného skutkového podkladu,
Předpisuje-Ii zákonodárce vice současných opatřeni na ochranu
Nalézací soud se pří řešení otázky viny jednak ne'Zabývá výpovědí Mic·.
zdraví a života dopusti se ten, jemuž je zákon ukládá, jednáni nebo opoluše P., že se obviněný A. v prvém případě snažil _ stejně jako
..
minuti podle § ~35 tr, z., zanedbá-li i jen jedno z nich a vzejde-Ii z toho
něnýB. - vstrčiti a v druhém připadě skutečně vsunul svůj pohlavní
poškozeni statků, chráněných § 335 tr. z.
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Zavinění sta~itele, nařídil-li proti předpisu vlád. nař. č. 53/1931
aby brlo pr? v~tah ~ateriálupoužito vadného neupotřebitelného
a ~ nepr':llv~c~l:lt ~se,. ze .bylo provedeno nařízené jim zajištěni vyta~IU.
ac musIl vedeh, ze Jeho stavbyvedoucí nestačí na řádné prováděni
hledu nad větším počtem staveb.

(Rozh. ze dne 2. duhna 1940, Zm II 275/39.)
.Obžalo,vaný stavitel A. prováděl vedle jiných staveb i stavbu
s~ych kasare~,v N. Nemaje pro výtah stavebního materíálu Iluve,,,,
neho lan~, na;ldll, aby bylo ~oužito starého, jíž vyřazeného
bylo zchatrale a na mnoha mlstech roztřepené, Pwvedl s ním zlltě"kací
zk?,ušku a prohlásil, že udrží dvoje nosítka s maltou a ženské. LaClU'ven
n~andll stav~yvedoucímu, spolu obžalovanému B., aby výtah zajistil
tezem. B. vsak tento příkaz neprovedl, ani jej nedal pr'Oď've~HI
spoluobžalovaným c., který měl na stavbě dozor a rovněž
nosll lana. Když pak dělní ce R. a F. vstoupily ve druhéé.m~",te~~CII:~,j~
. P?dlahu výta~?~é klece, aby odnesly nosítka s maltou, n
vyta~u: nezallstena klec se s cl'ělnicemi zřítila a dělnice utrpěly
zranellI.

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční
obžalovaného A. do rozsudku krajského soudu, jímž byli obžalovaní
B. a C, uznáni vinnými přečinem podle §§ 335 a 337 tr. z.
D

ů

vod y:

Zmateční stížností ,obžalovaného, uplatňující důvody
podle §,281, Č. 5 a 9, ~'Is.m. a) tr: ř:, ne!ze příz?atí oprávnění.
.. Nalezacl soud sp~truje zavmem obzalovaneho jednak v tom, že nar~dl~~ aby ,bylo ~ro vy tah pro stavební materíál použito lana, které
tem~r c,:le.:,adne a proto naprosto neupotřebitelné, jednak v tom, že se
?e~resved~ll o.to~, zda.bylyroveden jeho příkaz, aby byl výtah
íštěn'
retez~m, ackoliv SI musil byli vědom, že když svěříl jednomu <1"",""","_.
douclmu '?ohled nad čtyřiadvaceti objekty, asi třistapadesátí lidmi
sedmi poliry, nemohl tento stavbyvedoucí postačiti na řádné provádění
dozoru.
• Pokud stěž,ovatel vytýlká rozsudku neúplnost a rozpor se
vsa~ toliko neup!nost ve .smyslu § 281 ,č. 5 tr. ř., neni třeba se odděleně
zaby':,ah jeho :,~tka:m, ježto veS1i11ěs namítají, že nebylo příhlíženo .
skutecno~tem; jeJIchz nero~hodn~st ~o .str~~ce právní bude dolíčena při
vyvracem plavne pochybnych nazoru jlmlz se stěžovatel snaží dolíčiti
hmotněprávní důvod zmatečnosti podl~ § 281,č. 9, písm, a) tr. ř.
. Pro stavební výtah, který je určen pro dopravu materiálu a při kterém
Jest nutno! aby dělníci při vykládání materiálu z klece vstupovali na
pOd:ahu, j~ko t~mu fodle ,rozsudkových ziištění bylo v souzeném
pad,::. plali me~1 jmyml nasledujíci předpisy vládního nařfzení ze
2?, !IJ,na 1931, c. 53 Sb. o chraně zdraví a života při živnostenském.
vadem staveb:

§ 45, odst. 2: Bez vad n o s t a únosnost provazů, lan a řetězu budiž zjišťována před každým jejich použitím odbornou prohlídkou.
Chatrné nebo jinak poškozené řetězy a provazy buďte ihned řádně opraveny nebo vyměněny, kdyby jejich opravení nebylo možné s dostateč
nOU bezpečností.

§ 46, odst. 3: Před použitím zvedacích zařízení musí se osoby, pově
jejích obsluhou a dozorem nad nimí, a znalé dobře jejich konstrukce, přesvědčiti, že veškeré součásti, zejména ,pohyblívé, jako řetězy,
lana, . , jsou v dobrém stavu. Shledané nedostatky nutno ihned odstra. niti.
§ 48, odst. 2: Není dovoleno ... vstupovatí na výtah, není-lí ve své
poloze tak bezpečně zajiš'těn, že nemůže sjeti, i kdyby se uvo'lnilo nosné
lano.
§ 48, odst. 3: U každého nakládacího nebo vykládacího otvoru šachty
budiž tento zákaz zřetelně a čitelně vyznačen, Je-li nutno, aby dělníci při
vykládání materiálu z klece vstupovali na její podlahu, musí klec míti
řádné zachy tací opatření, nebo by ti podložena nebo vzepřena, aby při
práci na kleci nevisela jen na laně.
Z toho vysvítá, že se zákonodárce v tomto případě nespokojuje jen
jediným zajišťovacím opatřením, nýbrž jích předpi'suje celou řadu na
ochranu života a zdraví, považuje tyto právní statky za dostatečně zajištěny jen, dbá-li se všech zajišťovacích opatření. Uvedené předpisy
zprostředkují též osobám, jimž svědčí a které se nemohou omlouvali jejich neznalostí, vědomí, že je jeji'ch zanedbání způsobilé ohrozití těles
nou bezpečnost třetích O'sob. Dopustí se tedy každý z nich, kdo nedbá
jedíného toho předpisu, trestného jednání nebo opominutí ve smyslu
§ 335 tr. z., je-li v příčinné souvislosti s nastalým uškozením třetích
osob, to jest, když je jeho jednání nebo opominutí jednou ze složek, při
vodívších toto uškození, bez níž by tento výsledek nenastal. Spoluzavinění jil1é osoby, zvláště úrazem postiženého, neruší pachatelovu odpovědnost za úraz; této odpovědností je paChatel prost jen, není-li na jeho
straně vůbec nedbalosti tvořící (po případě vedle nedbalosti jiné osoby)
jednu z příčin škodného účinku (rozh. čís. 3244 Sb. n. s.). Namítá-li stě
žovatel po stránce hmotněprávní, že jeho příkaz, aby lana bylo používáno k dopravě materiálu, nezakládá trestného činu, ježto je zjíštěno, že
se lano nepřetrhlo při dopravě materiálu, nýbrž že se spoje lana uvolnily až teprve tehdy, když dělníce zcela nepřípustně a proti jakýmkoliv
rozumovým zásadám vstoupily do výtahu, aníž byl ,p.ředem zajištěn, pře
hlíží, že by tu šlo nanejvýše o spoluzavinění dělnic, ježto by k úrazu nedošlo, kdyby obžalovaný ve smyslu shora uvedených předpisů dodal
k výtahu nosné, t. j. staticky vyhovující lano v dobrém stavu. Nedbání
tohoto předpisu tvořilo tedy jednu z příčin škodného výsledku a tím je
zjednána potřebná příčinná souvislost s úrazem. Nebylo tedy povinností
nalézacího soudu zabývati se výsledky pruvodního řízení, zejména
částmí posudku znalce, uvedenými ve zmateční stížnosti a nasvědčují
cími snad toml!, že. se pos,tižené dělnice dopustily rovněž nedbalosti, vstupujíce na nezajištěnou podlahu klece výtahu;šloť - jak právě dolířené
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č~no :-:. o .okolnosti .zcela n~rozhodné pro řešení otázky stěžo'va!eln",.
vmy, jeJlchz pommulI nezakladá zmatečnost ve smyslu § 281 č 5 t
tvrzenou zmateční stížností.
,.
r.
To!éž ,platí I;'0 stránce hmotněprávní a formální o další námitce
tu nell! .:'kutko~e podstaty přečinu daného stěžovateli' za vinu, ježt~
sI;'0luob~~I'OvallI B. a C. dopustili nedbalosti tím, že nedbali příkazu
neho stezovate!em, aby byl výtah zajištěn zajišťovacím řetězem. I
nebylo P:O!O t~eba se obirati nerozhodnými výroky znalce,
ve ,~matecll! ~lIznosh a vrcholícími v tom, že by bylo odstraněno
pecI ~padnulI vytahovadla, kdyby byl splněn stěžovatelův příkaz
byl dan na vytahovadlo zajíšťovací řetě'z.
'
, Stěžovatel je ?a ,omylu, namítá-Ii i s hlediska zmatku podle §
c.9, ,I;'lsm',a)tr. L, ze byl,?- naznačeným nedbalým jednáním neba
mmuŤlm . delmc ~. spoluabzalavaných B. a C. přetržena kausální
'
tost meZI jeha pnkazem a paužívání opotřebovan&ho lana pro
matel:iál a mez.i úrazem dělnic. Podle zásady stan'Ovené v 134 tr. z.
p!atne obdobne podle § 3,35 tr. z. i pro přičítání nedbalého uškození
tele, Jest arciť p~í'Čin~á so~vislost mezi jednáním nebo 'Opominutím
chatele .~. nas~~~m skodnym výsledkem přerušena, nastal-li vÝ",le(jeIť
z vedlejslch pncHl nahodIle se přihodivších, k nimž nezavdalo
~amo pachatelovo jednání. O tom však v souzeném případě
r~čl.)ak nalézací~ soudem zjištěno, zavdal podnět k ~~~~~I~~~::~~:~~~
d~lnlc a spoluobzal~vaných j~.diné víc~kráte již zmi~ěný
pnkaz, aby bylo k vy tahu p'Ouzllo vadneho lana a zejména
šení, že lano udrží dvoje nosítka s' maltou a· ž e'n s k é kt,,,émllI7
hlášenI spc:l~obžalov:ný pDlír C. důvěřoval. Podle ;jištění nalezaclno
s~udu te mlÍl za to, ze by anI ne·dbalé jednání nebo opominutí
nych delnr.c a spoluobžalovaných nevedlo k úrazu, kdyby byl stěžmmtl,j
dodal k vy tahu statJcky vyhovující lano v dobrém stavu.

§

, Nar:nítá-li stěž?vai~l, d.ovolávaje se důvodu zmatečnosti podle § 281
c',9: plsm. a) t~.. r., d~le, ze mu nemůže býti vytýkáno, že si při
d~n~ stavby pocmal ne Jak neopatrně, ježtO' před vvdánim nřibom
~'zIÍl lana k dopravě ~~teriálu p;ovedl zkoušku ve smyslu
c. 53/1.931 ,Sb., neprovadl dovolany zmatek po zákonu, ~~~,;~~á~~~j~
p:.?t: z~sade vyslovené v § 288, odst. 2, č. 3 tr. ř. ze souhrnu skIJtkov'Í'ch
zJl'st~llI rozS:ldku, který. vý~lovně zjíšťuje, že stěžovatel jako
kvahfrk?v~na. osoba musIl pn prohlídce lana zjistíti totéž co soudní
lec, toÍlz ze Je lano v naprosto-neupotřebitelném stavu.

zaměstnance a že se musil a mohl tedy právem spolehnouti na to, že
uposlechnou vydaného přík~zu. Nalézací soud naopak výslovně a formálně bezvadně zjišťuje, že si stěžovatel musil býti vědom, že když pověřil jednoho stavbyvedoucího dohledem nad čtyřiadvaceti objekty, asi
iřistapadesáti lidmi a sedmi poHry, nem'Ohl tento stavbyvedoucí postačiti
na řádné provádění dozoru. Co do způsobilo'sti a 'spolehUvosti políra C.
nemá rozsudek vůbec zjištění.
Zmateční stižnost byla proto zamítnuta.

čís.
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pískoviště, přikázavši 4.ělníkovi práci u stěny, o niž .véděl,
odpovědnosti ve )lmyslu § 335 Ir. z.

že hrozí sesutlm, by se mohl zbaviti

jen, 'kdyby mu zakázal další práci a postaral se o to, aby zákazu uposlechl.
.
ODbýváni písku v pískovišti, provozovaném v malém rozsahu (jednim dělníkem), se neděje za okolností zvláště lt1ebezpečných ve smyslu
§ 337 tr. zák.
(Rozh. ze dne 2. dubna 19'10, Zm II 10/'10.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal 'O zmatečních stížnostech obžalovaných A. a B. do rozsudku krajského soudu, jimž bylí
uznáni vinnými přečinem podle §§ 336, 337 tr. z., takto právem:
I. Zmatečni stížnost obžalovaného A. se zamítá.
ll. Zmateční stížnosti obžalovaného B. se vyhovuje, napadený roZsudek se ve výroku octsuzujícfm tohoto obžalovaného zrušuje a nalézacímu soudu se ukládá, aby v rozsahu zrušení ve věci' znovu jednal a
rozhodl.
I1!. Podle § 29'0 tr. ř. se zrušuje napadený rozsudek ve výroku odsuzujícím obžalovaného A. potud, pokud byl tento obžalovaný uznán vinným též podle § 337 tr. z., s tím, že kvalifikace činu podle § 3'37 tr. z.
odpadá.
.
V důsledku toha se zrušuje napadený rozsudek ve výrO'ku o trestu a
obžalovaný A. se odsuzuje podle § 335 tr. z. s použitím § 260, písm. b)
tr. z. a § 266 tr. z. k trestu tuhého vězení na dobu jednoho měske,
zostřeného jedním postem.
Výrok o podmíněnosti odsO'uzení zůstává nedotčen.

Z .ř~čené~o vyplývá .. že .iiž s!ěžovatelův příkaz, aby bylo k výtaJhuna ."
matenal pOUZltO neupotrebltelneho lana, zakládá nedbalé jednáni trestné <
o ů vod y:
ve ,s,mp~u .§§ 335, 337 tr. z., takže se není třeba zabý'Vati
.
smerujlclml protI vyroku nalézacího soudu že stěžovatel zaVlIlllI
l. Ke zmateční stížnosti obžalovaného A.:
úraz dě'lnic i tím, že se nepřesvědčilo pwv'edení svého dalšího
aby btl výtah zajištěn řetězem. Mimochodem budiž proto
Přidoličování hmotněprávního důvodu zmatečnosti musí stěžovatel
nuto, ze se tyto, vývody rovněž' příčí uvedené již
'
vycházeti ze skutkových zjištění učiněných v rozsudku prvéhO' soudu
v § 2~8, 09~t. 2, c. 3 tr. ř., tvrdíce okolnosti nezjištěné naléz,acím
(§ 288, odst. 2, Č. 3 tr. ř.). Tak si však zmateční stížnost nepočíná, podem, ze stezavatel znal stavbyvedoucího B. a políra C. jako sv,;d()míté ~I ' kud popírá správnost závěru nalézadho soudu O tom, že obžalovaný vě-
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děl O nebezpečí,

jež hrozilo sesutím pískové stěny, jakož i
snaží dovoditi, že nalézací soud učinil uvedený závěr na ned,osl:at',čr'é!Í1
podkladě. Neprovádí tudíž stěžovatel uvedenými námitkami zmatek
dle § 2&1, oč. 9, 'písm. a) tr. ř., jehož se dovolává, ani jiný zmatek
§ 2&1 tr. r.; v pravdě tu brojí jen n"t[liřípustně proti zjišťovací č,'innosU:
nalězacího soudu (§ 2'58, odst. 2 Ir. ř.) ..
Podle zjištění napadeného rozsudku hrozila stěna
metru v pískovišti obžalovaného sesutím' ač o tom ob;,al,ov;wý
přikázal dělníku, aby dobýval písek v p;ohlubni jeden metr
vzdáloené od sltěny dva metry; při této práci byl dělník zasypa~'~n;~u~:~;~~,;~'
se sten ou a usmrcen.
Z uvedeného děje plyne, že byl obžalovaný již podle přiroz:en'vch
každému snadno seznatelných následků povinen, ne',1mmliití
místě, na němž určil dělníku práci. Porušil-li obžalocvaný tuto noví,r1m,,,:
Um, že dal dělníku zmíněný příkaz, je již podle uvedeného
závěr, že obžalovaný jednal nedbale. Nebylo proto třeba 7.1,{n,.ti
výtkami zmateční stížno'sti, jež se snaží dovodili, že
rušil zvláštní předpisy upravující práci v pískovišti, pokud se
se nemusil říditi zásadami platnými pro podnik provozovaný po
nrcku.
o ~odle zjištění napadeného rozsudku vyzval oMalo,vaný p~:~~~;;:~~:)
~elmka, aby přes poledne práce nechal; dělník však zůstal v',
I když obžalovaný odešel na oběd. Ježto k nehodě došlo v této
mnívá se zmateční stížnost, že obžalovaného nestíhá vina, když
neuposlechl uvedené výzvy.
Dal-Ii obžalovaný příkaz k nebezpečné 'práci a bylo-li s ní zal,oc:at<).
mohl se zbaviti odpovědnosti jen tím, kdyby byl zakázal další
kdyby se byl postaral o to, aby jehO' rozkazu bylo uposlechnuto. POluhí,ll
výzva k přerušení práce v polední době ho však nemůže omluviti.
Bylo-li jednání obžalovaného jednou z příčin nastalého výsledku
.',
zaleží na tom, že snad ke smrtelnému zranění došlo proto, že dělník 'pra-',
coval v nepřítomnosti třetích osob a ze snad mohlo býti včasnOu pomocí
zabráněno jeho s m r t i . '
."
Byla proto zmateční stížnost obžalovaného zamítnuta podle
odst. 2 z.rkO'na č. 3/1&78 ř. z. ve znění zákona č. 56/19'35 Sb. v nelreř'=i-!
ném sedění.
II. K e z mat e ční stí ž n o s t i o b ž a lov a n é h o B.:
Podle zjištění napadeného rozsudku zjednal stěžovatel P-a k
zD_vání pís~u v pískovišti spoluobžalovaného A.; ježto byla v pisko,"išti
stena, ktera hrozila sesutím, o čemž stěžovatel věděl chtěl stěžovatel;
aby P. kopal písek dále od stěny, avšak obžalovaný Á. určil P-ovi jiné ď.
pracoviště; stěžovatel pak odjel z písko,viště, když P-a vyzval,
"
poledne nepracoval; P. byl pak v poledne zasypán zřítivši se
když pracoval na místě, jež určil obžalovaný A.
Pokud se stěžovatel, napadaje rozsudek s hlediska zmatku
§ 281, č. 9', písm. a) tr. ř. domnívá, že se zbavil viny tím, že P-a vv:zv;II,S:
;jby přes poledne ne,llracoval, nelze mu při svědčiti, a poukazuje se tu
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yž

co bylo v té!O otázce
n,,:hoře uve?eno p~i vyř!ze.ní ~m.ateční stížnosti obžalovaneho A. Jezto am spoluzpusobem nestesÍl delmkem P. nezbaVUje obžalovaného viny, je lhostejné, že P. sám měl rozpoznali nebe:bpeČ11ost své práce a že proto neměl pracovati.
Při svědčiti je však zmateční stížnosti, pokud napadá odsuzující výrok s hlediska zmatku podle § 2&1, Č. 5 tr. ř. Stěžovatel se hájil, že P-ovi
z<ťlcázal pracovati na místě, které urči! obžalovaný A., a že b~1 P. vo?obě,
když stěžovatel odjížděl z pískoviště, ještě na místě určenem stezovalelem.
Jde o rozhodnou skutečnost. Zakázal-Ii stěžovatel vý~lovně práci na
nebezpečném místě, a nebylo-Ii v jeho přítomnosli zap?cato s pr3'~í na
tomto místě nýbrž byl-Ii P. 'před stěžovatelovým odjezdem Jeste na
mfstě jím u;čeném, pak hy nebylo lze souhlasiti s názorem nalézadho
soudu, že stěžovatel nechal P-a pracovati na místě určeném obžalovaným
A. ja,kož i se závěrem O stěžovatelocvě vině.
~ Je proto zmateční stížnost oduvod,něna, t~rdí-:i, že výr~~ nal~zacího
soudu o rozhodných skutečnostech zu:stal neuplny, nevyporadal-h se se
stěžovatelovou obhajobou nahoře uvedenou.
Bylo jí proto vyhověno již z tohoto důvodu, aniž se by!oyeba zabývati dalšími vývody zmateční stížnosti; ježto se nelze obejtli bez provedení nového hlavního přelíčení, bylo rozhodnuto, Jak nahnre uvedeno.
Rozhodnuti se stalo podle § 5, odst. I zákona č. 3/1878 ř. z. v neveřejném sedě ni.
o...
.o
III. Napadený rozsudek uznal obzalovanehO' A. vlll;~ym t~!Z podle
§ 33,7 Ir. z., ježto podle názoru nalézacího soudu byl C111 spachan za
okolnosti zvláště nebezpečných.
S tímto názorem nelze souhlasiti.
Podle s:kutkového zjištění, jak bylo již nahoře uvedeno, šlo o. pr~c!
v :piskovišti provozovaném v malém rozsahu, kde pracovala jedllla
osoba. Nenl tudíž pocl!kladu pro závěr, že zvláštní nebez\pečnosl do'?ývání písku záležela v ohrožení větší~o počtu _~sob. ()~~In?st, že ste,n~
vysoká tři a půl metru hrozila sesuhm, nestacl za z]1stenych okolnosh
k odůvodnění kvalifikace podle § 337 tr. z.
Zatížil tudíž nalézac! soud rozsudek zmatkem podle § 281, Č. 10
tr. ř., podřadil-Ii čin obžalovaného t~ž usta~ovení o~ ~~7 tr. z. Uvedený
zmatek sice tI,p'latněn nebyl, bylo vsak k nemu pnhhzeno podle § 290
tr. Ť, z povinnosti úřední.
.'
o
Byl proto mzsudek prvého soudu v uvedenem vyroku zrusen a
llzn~no, jak se stalo.
Částečným zrušením rozsudku zůstal výrork o podmíněnosti odsouzení nedotČen.

10,
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Obchodni zmocněnec kterého obchO'clnlk oprávněný k prodeji radiotelefonních zanzeni (§ ľ6 zák. Č. 9/1924 Sb.) pověřil prod~jem r~o
vých. pnstrojů, nedopouštl se přečinu (zločinu) podle § 24 zákona c. 9/
8
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1924 Sb. tÚtl, že, nernaje sám povolení, drži radiový přístroj
k předvádění a uskladňuje radiové přístroje, byť i byly určeny
k opravě.
K ~v~ření stačí i neformálni úmluva mezi oprávněným ObchO,dniikelll
a poverenym.
(Rozh. ze dne 5. dubna 1940, Zrn I 248/39.)
• Ne j v J; š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční sti.zn()st~
obzalovane?o do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný
vmn'ym zlocmem' podle § 24, ods!. 2 zákona č. 9/1924 Sb. zrušil
deny rozsudElk a uložíl nalézacímu soudu, aby ve věel dále
znovu rozhodl.
Důvody:

Nalézací soud shledal obžalovaného vínným zločinem podle §
Odst: ~ zákona č. 9j 1924 Sb., ježto dne 1 L února 1939 a před tím _
v dobe, .kdf trval.~tav ~ran'l1e P9hotovOStl státu, vyhlášený dne 23.
1938 vla?nr vyhlaskoll c. 183/1938 Sb. podle § 5,7, ods!. 1 a 3 ,
z 13.~ve~?a 1936 Č. 131 Sb. - prodával a bez povolení ~'~e~'h~~~~~~'
radl'Ove pnstroje.
Obžal?van~ připust}'1 ve své obhajobě, že již asi čtyři
r~dlOv~ ;PTlstroje pro ruzné obchodníky, pokud však jde o
. ra,:11o'vé
p~lstroje,. za~avené u něho při domovni prohlídce dne 11. února
hajll se hm, ze tyt.o přístroje u něho z,anechal den před tim v jeho'
tomnosl! obchodmk P. z N., pro jehoz firmu obžalovaný tehdy"p,ra,;ov'al.
a to pouze k úschově až do večera, že si však večer pro ně neořišel
, !ut~ o?hajObu potvrdil P., jehož svědecká výpověd' byla u
prehčeUJ prečtena,. p~tud, že ob!alov~ný skutečně pracoval pro jeho
mu ja,ko o,bchodn~ zastupce a ze svedek dne 10. února 1939 zmnee:ha]
v by~e obzal.ovaneho čtyři radi,:vé ~h~t~oje, z nichž jeden měl zust,lli,
u.obzalovaneho jako pnstroj predvadecl, že ostatní tři které pt,ev"al<
s~m od záka~ní'ků do správky, ježto byly vadné, poneol;al u '
n~ho jen pro usporu času, že si je chtěl ještě týž den večer advéOz'Dt"í"'ž'De,va..
vsak k tomu pro nedastatek času již nedostal.
'
. N,apade~ý rozsudek pomíjí obhajobu obžalovaného a též sklute,čno'slli
uv~~ene sve~k~m P., maje je za, nerozhodné, nebo.f podle jeho
stac~ k naplnem skutkové podstaty souzeného trestného činu že.
'..
vanf, neměl pov~lení ll!,i k pro~eji ani k přechovávání radiOvých
••
~tro!U, a po.volem, ktere snad mel P., je podle názoru nalézaciho saudu.;'
c~st~ osobnr a nemohlo proto krýti obžalovaného, což prý obžalovaný'
vedel, neboť ho svědek P. padle své výpovědi již IP'řed' tím" upozornil že
Sl musí sám apatřiti koncesi.
'
Tento výrok napadá zmateční stíznost důvodně s hlediska důvodu
zmatečnosti padle § 281 č. 9, písm. a), správně Č. 5 tr. ř.
J.'lk bylo dovo, děna již v mzhodnutích Č. 29917 a 6275 Sb. n. S., nemuS! t en,'kd o ma povolení podle § 16 zákona Č. 9/192'4 Sb. k nfl)rle'Íí'.

,adiotelefonních zařízení, konati prodej sám a os,obně, nýbrž muze prodejem pověřiti své zaměstnance, pomacníky nebO' vůbec osoby své dů
věry, a to i v závodech pobočných (prodejnách). Takové osoby, i když
samy nemaji potřebného povolení, nedopouštějí se přečinu (zločinu) po·
dle § 24 uved. zákona, pokud v mezích tohoto pověření za účelem prodeje uskladňují, nabízejí a předváděj i radiové přístroje.
Je proto v projednávaném případě rozhodnou okolnosti, zda byl svě
dek P. skutečně oprávněným obchodníkem s radiotelefonními zařízeními,
t. j. měl-Ii k tornu potře1hné povolení podle § 16 uved. zflkona, zda obžalovaný, pokud prodával radíové přístroje, jednal v jeho zastoupení nebo
v zastoupení jiných oprávněných obchodníků, jaký byl rozsah tohoto
jehO oprávnění, a kOMčně, zda byly radiové přístroje, zanechané v jeho
bytě dne 10. února 1939, určeny skutečně k předvádění, k prodeji nebo
k uskladněni. Jinak nemůže býti pochybností o tom, že držení radinvého
přístroje k účelům předváděcím a uskladnění radiových přístrojů, tře
baže určených jen k opravě, u ubchodniho zmocněnce, který jest o,pd:vněn k prodeji, slouží k účelům provozu podniku majitele prodejní koncese a tedy účelům prodejním, jaké má na mysli rozhodnuti č. 6275
Sb. n. s.
Pro zjištění všech shora uvedených okolností je ve slpisech dostatečný podklad, a to ve výpovědi svědka P. i v obhajobě obžalovaného.
Jestliže k nim nalézací soud nepřihlédl, maje je s nesprávnéhO' právníhO'
hlediska za nerozhodné, jest jeho rozsudek neúplný (§ 281, Č. 5 tr. ř.)
a nezbývá - když se nalé'Zací soud nezmínil ani o tom, zda a pokud
vtlbec věří obhajobě obžalovaného a výpovědi svědka P. - než napadený rozsudek zrušiti a věc vrátiti nalézacímu soudu k dalšímu jednání
a novému rozhodl]uti. K tomu se jen připomíná, že podle uvedeného již
rozhodnutí Č. 6275 Sb. n. s. vzníká pověření i neformálnísoukromoprávní
úmluvou mezi oprávněným obchodníkem a pověřenou osobou a že nerozhoduje, zda a kdy byla této osobě udělena úřední legitimace. Je-Ii
ovšem tato osoba k oprávněnému obchodníkovi v takovém poměru, že
jde vlastně o závod pobočný úprodejnu) a nebylo·li zřízení t",kové prodejny oznámeno příslušnému úřadu, nebo apatřen jeho souhlas, Jde
o správní přestupek podle šestéhO' odstavce a nikoliv o soudně trestný
čin podle prvého nebo druhého odstavce § 24 uved. zákona (srov. rozh .
č. 2997 Sb. n. s.).
čís.
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Zločin

podle § 174 I, písm. b) tr. zák. je trestný podle § 179 tr. zák.
Obžalovaný nemůže vznésti zmateční stížnost na svoji újmu.
(Rozh. ze dne 5. dubna 1940, Zrn I 63/40.)

Ne j vy Š š í s o II d jako soud zrušovací zamítl zmateč'ní stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jimž byl obžalovaný uznán
vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 174 ll, písm. cl, 176 ll, písm. a)
8'
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tr. z., zločinem
proti veřejným

veřejného násilí podle § 98,
zřízením a opatřením podle

písm. b) tr. z. a př,estupker
§ 320, písm. g) tr. z.

Důvody:
Zmateční stížnost obžalovaného, vytýkajíc rozsudku zmatek
č. 9, 10, II tr. ř., věcně jen podle § 281, č. 10 tr. ř.,
že nalézací soud zjistiv, že se obžalovaný dopustil vů,či P-ovi násilí a
bezpečné vyhrůžky teprve po přistižení pří krádeži, t. j. když si n"",,L..
ukradené věci do kapes, tedy zřejmě jen v úmyslu, aby se
V držení ukradených věcí, neiprávem u'znal na samostatný
§ 98, písm. b) tr. 'z. a v důsledku toho vyměřil trest podle
tr. z. a přihlédl k § 34 tr. z., ježto šlo jen o zločin krádeže,

§ 281,

"rh,,,,,

podle § 174 I, písm. b) tr. z. a trestný po odpadnutí § 34 tr. z. :
nižšího stwpně trestní sazby § 178 tr. z.
Zmateční stížnosti nelze přísvědčiti.
Podle § 282 tr.ř,. může býti zmateční' sUžnos! obžalovaného pu'uarla
jen v jeho prospěch. To však zmateční stížnost svými námitkami
prokazuje, neboť přehlíží, že krádež, kvalifikovaná jako zločin
§ 174 J, písm. b) tr. z., podléhá'lrestní sazbě § J79 tr. z., jak vvnlirvl,
z jeho zněni, a nikoliv trestní sazbě § 178 tr. z., jak se mylně
zmateční stížnost.
Ježto nalézací soud vyměřil obžalovanému trest podle trestní
těžkého žaláře od jednoho roku do pěti let, vytčené v § 100, odst.
tr. z., a ježto je podle § 179 tr. z. trestní sazba těžký žalář od pěti
deseti let, nejsou námitky zmateční stížriOsti, dožadující se, aby byl I
žalovaný odsouzen za zločin podle zákona trestnější, v jeho pr'Jsr>ěch,
a nemůže proto obžalovaný vznésti zmateční stížnost podle §
odst. 2 tr. ř. na svou újmu.
'
Byla proto zmateční stížnost zamítnuta.
čís.

Předpis

6485.
§ 9 zákona o úplalkářství (zák.

čís.

178/1924 Sb.) je

D01~ahV

kogentní.
Poskytnutý dar nutno prohlásiti za propadlý, i když jim pachatel
již disponoval (prodal iej a stržené peníze spotřeboval).
(Rozh. ze dne 5. dubna 1940, Zm II 5.0/40.)
Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížn,(}stJ
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný
uznán vinným Ipřečinem podle § 3, odst. 1 z;j.kona Č. 178/1924 Sb. a
sloviI, že dar šesti set šestí korun, poskytnutý obžalovanému, nr,nn,d,,'
podle § 9 zákona č. 178/1924 Sb. ve prospéch státu.
D ů vody:
Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá rozsudek jediné ve
výroku o trestu, a to pakud nalézací soud nevyslovil, že majetkový Ipro-
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'ch poskytnutý obžalovanému, propadá ve prospěch státu, a uplatep
s
'
' . po dl e § 2'81 , c.
' 11.;.
t r.
• •
ňuje důvod
zmatečnos!t
.
Nalézací soud nevyhověl návrhu veřejneho zal?bce, aby byl m~jetk vý prospěch, poskytnutý obžalovanému, prohlasen za ~ropadly ve
o pěch státu s odůvodněním že prospěch ten nemohl by tJ stanoven
P~~~ou částko~, a dále, že nel~e prohlásiti propadlým majetkový pro~pěch, který není soudu po ruce.
. , '
Zmateční stížnost státního zastupítelství p~ukazuje p'r~ven.' na to, .ze
'e uvedený názor nalézacího soudu v obo~ smer~c.h .neSipravny. V pr~e,?
~ěru stačí odkázati na t~, že z.rozsu~ko~y~h zJI~tenl plyne z~ela zrejme,
že obžalovaný dostal na upla,tclc~dve.ste se.desat čty.r!. kg p.selllce a.st(}
adesát pět kg žíta, za ktere stml, pn pr.oaep mlyna~1 P. sest set ses!
~ž šest set jedenáct korun. V druhem smeru le pro vyrok o pro,padnuh
e smyslu § 9 zákona č. 178/1924 Sb. zcela nerozhodno, ,,;da je, ma]et~ový prospěch soudu po ruc~. ~ejvyšší soud jako. sou.d zrusovacl ~yslo
vil a odůvodníl v rozhodnuh c. 61294 Sb. n. s., ze predpls § 9 zakona
(} úplatkářství je povahy kogentní, že stát, nab~vá již ~ době pos~ytnr:tí
daru nezadatelného nároku na propadnuh ,proh po~place.ne osobe. a ze
tento nárok nemůže býti mařen libovolnou dlsposlcl,pacnatele S.lulplatkem, tudíž také ne tím, že příjemce prodal poskytnuty dar a spotreboval
peníz zaň utržený. Zatížíl proto nalézaCÍ soud rozsudek zn;athm podle
§ 281, č. II tr. ř. zmateční stížností státního zastupltelst~1 prav~m vytýkaným, když, ač zjistil, že si ob~alov~ný dalP?s~ytnou!t ]~ko uplatek
uvedené množství obilí v prodej ni cene nejmene sesh set sesh. korun:
neprohlásil ve smyslu § 9 zákona č. 178/1924 Sb., že t:,nto n;a]elkovy
prospěch, poskytnutý obžalovanému, propa~á ve ..rrospech, statu,
Bylo proto vyhověno odůvodněné zmatecnl s!tznosh statmho zastupitelství a uznáno právem, jak se stalo.
čís.

č.

6486-

6486.

Náležitosti skulkové podstaty přečinu lichvy podle § 4, Č. 1 cís. nař.
Č. 275/1914 ř. z. po stránce objektivni a subjektivní.
,
K pojmu »Iehkomyslnost« a »nezkušenost« ve smyslu tohoto zákon-

ného ustanovení.
Není třeba - ale také nestačí - aby byl čin spáchán při provozováni živnosti nebo aby byl opakován, stači, že je ~ n~~oopatroý pachatelův úmysl zjednati si častějšim opakovánlm zdrOj přijmu, aby mohl
z lichvy žíti zcela nebo částečně.
(Rozh. ze dne 5. dubna 1940, ZI11 II 87/40.)
Obžalovaný, který má koncesované hudební jednatelství, nabídl kapelníkoví P., že zprostředkuje umístění jeh~ kapely v hote~u S. vN.;
zaváže-lí se, že mu bude platiti provisi deselI pro~ent ~ de~lll !J1zdy cel,:
kapely. P. nabídku příjal a obžalovaný mu opatnl shbene I11lstO. Kdyz

-
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čís.

6486 119

pak P. přestal po nějaké době I ff l"'
..
denně, ježto kapela vydělávala Pda I I, S ~~~nou provISI, která činila

lovaný žalobou a exekuc~'
.... ml.
Ne j v y

Š

š í s o u d ja'k

obžalovaného do rozsudku
uznán vinnvm přečinem r h

K, vymáhal ji na něm

enne
d'

.

~ so~.;rusovaCI vyhověl zmatečnlí !~s~~:~~:,il

rajs e o so~du, pokud jím byl SI
zrušil napa"dený rozsude~\'V podle ~ 4, c. I .cis. ~ař. č. 275/ I
k novému prOj'ednánI' a jh Od zm~te,ny a vrah I vee soudu prvé
roz o nu tI.
Diívody:

Zmatečni stížnost uplatňu'e d"
'.
5,9, !písm. a) tr. ř.
j
uvody zmatecnostI podle § 281, č.
. !'Ia základě důvodu zmatečnosti odl §
,
_,
~l1lta ~mateční stížnost, že skutkov _p e 281, c:. 9, 'f~Ism. a) tr. ř.
c. I CIS. nař. č. 275/1914 ř
_ a p~dstata precInu lIchvy podle § ,

. jekti,vní stránce. Nelze jí P~'S~:~~i~ťlne~a anI PO,o~j~ktivní, anÍ po
kova podstata není splněna již p t ' po .~d namlta, ze objektivl)í
nebo odměnu za pracovni'
ro o:,ze jev Souzeném případě o
nešlo o slib nebo přijetí Vy%o.n. ~tezovat:1 přehlíží, že tu s jeho
o úplatné z'Prostředkování~p~!vn~~ o ~dn.'e?y za pracovní výkon,
práva na mzdu za pracovní v'k lOje nam, kterým měl jiný (P.)
nání, jehož předmětem bylo ~a~n;ledr o :~prostredkování právního
smiouvy.
y I prav pnslušejících P-ovi z

.

Jinak však nutno zmateč ' t "
.. '" , '". ,
na ~traně poškozeného 'objeI~Iti~~:n~~~t!.)[~'SVedCliI, ,~e j~ třeba, <tby
kone uvedená (v souzenem pí" ed' e ;;:a hospodarska vlastnost v
aby se dal poškozen' v d"
lpa ~ l e Komyslnost nebo
k uzavření právního (ednán~slegkUt te~o I hO,S'[lOdá!ské vlastnosti
a vzájemným plněním, a kr;n~ ~ hU \ nabad~y ne'f;om~r mezi Ip.Jr1ěnín
sk~, Subjektivně se . ak vvža' 0,,0, a y yl,cm spachan po zl\'no,st.,n"ll
korisťováni) a pachttelovó ,~u]e ,umysl,opatnÍ! Sl nepoměrný zisk
zeného a o tom že se )OŠk~e 0';" o one hospodářské vlastnosti
I.
v důsledku této' své vla/stn . t~eny odhodlal k uzavření právniho

os

1.

Obžaloba kladla stěž
t r
.
a tíseň poškozeného
ova e 1 :a vu;u, že ,vykořisťoval letlkclm:vslno:sf11
v tisni, ježto mu ne~v~~i~su~dek vsak vyslovne vyloučil, že byl P~~~;~t~~:~~il
kování, ocitl bez zaměstnán~e b~ fe
nebýti stěžovatelova z
v tom, že Etěžovatel v UŽil " a ,s 1 e da skutkovou podstatu
,
Rozsudek však vůbec Ieuv' ~~hkOm!Slnostr a r:ezku~eno"s~t,i~t~,~~ý~~e~
ností doslpěl k
"
a, I)3sne, na zaklade jakych s'
ok,oICi,1
pravmmu zaveru o tom že po 'k
,.
myslnosti nebo nezkušenosti Z "h'k' , I . ~,ozeny jednal
. d ' , '"
. a e omys nost je pova'
t'
Je nam pn uzavírání právních °edn'
~
zova 1 nel'MV;"np
se zavazuje, nestará o následfy a~~' tas,,:edCU]lCl tomu, že se ten,
zkušenost pak je ne oznáni n ' , o IV Sl ]}ch mohl 'býti- vědom.
statek zběhlosti v ~'ávních e~o,?~r~oSIJ vZ<tjemného plnění pro ne,do ../5jl
6132 Sb. n. s.).
je namc podobného rázu (rozll. Č.

bt,
r

"

,.,

r,

Pro úsudek, že tu byla některá z uvedených vlastností poškozeného,
neposkytuji skutková zjíštění dostatečnou oporu. Rozsudek tu jen zjišťuje, že poškozený beze všeho přistoupil na podmínky, předložené obžalovaným, a z dalšího obsahu rozsudku se dá souditi, že rozsudek dospěl
ke svému závěru o těchto vlastnostech jen z toho, že si dal obžalovaný
slíbiti provisi Ipodle názoru soudu nepřiměřenou. Z těchto okolností však
není ještě možno usuzovati na uvedené vlastnosti poškozeného; vždyť
to, že poškozený hned podmínky přijal, nemuselo býti důsledkem jeho
lehkomyslnosti nebo nezkušenosti. Přijetí se mohlo státi i proto, že se
smlouva poškozenému původně zdála výhodnou, jak sám uvedl ve své
výpovědi, a že se stala nevýhodnou, jak rovněž uvedl, teprve modifikací smlouvy se zaměstnavatelem. Na nezkušenost poškozeného by bylo
možno usuzovati na př. z toho, že teprve po prvé uzavíral podobnou
smlouvu a nebyl obeznámen se zvyklostmi obvyklými při uzavírání takových smluv. Není-Ii v rozsudku dostatečný podklad pro závěr, že tu
byl na straně poškozeného takový zákonem vyžadovaný stav, lze ze zjištění nalézacího soudu tím méně usuzovati na to, že se ,poškozený dal
pohnouti k uzavření právního jednání jen z pohnutky pramenící z tohoto
stavu.
Nelézací soud zjistil na základě posudku znalce O. a zprávy jednotného svazu soukromých z<tměstnanců, že je obvyklá provise pět procent,
a dospěl z toho k závěru, že desetiprocentni provise požadovaná v souzeném případě byla v nápadném nepoměru k plnění obžalovaného. Zmateční stížnost právem namítá na základě důvodu zmatečnosti podle
§ 281, Č. 5 tr. ř., že nalézací soud nepříhlédl k jednacímu řádu schválenému magistrátem města N. pro podobnou živnost Karla M-a, kde je
M-ovi povoleno vybírati za zprostředkovatelskou činnost desetiprocentní poplatek ze zaměstnancova měsíčního platu. Kdyby byl nalézací
soud přihlédl k tomuto důkazu, který byl proveden Ipři hlavním přelí
čeni, nebylo by vyloučeno, že by byl došel k jinému závěru o přiměře
nostj provise.
Právem namítá dále zmateční stížnost na základě důvodu zmateč
nosti podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. ř., že se nalézací soud nezabýval po
skutkové stránce otázkou, zda byl čin spáchán po živnostensku. Nalézací
soud usoudil na tuto náležitost skutkové podstaty přečinu lichvy jen
z toho, že má obžalovaný koncesované hudební jednatelství. Zákon tu
sice nevyžaduje, aby byl čin spáchán při provozování živnosti nebo aby
byl opakován, nýbrž stačí, že vychází ze spáchaného čínu najevo pachatelův úmysl, "hy si častějším opakováním zjednal zdroj příjmů, -aby tak
mohl zcela nebo částečně z lichvy žíti (rozh. Č, 5977 Sb. n. s} Pouhý
poukaz nalézacího soudu, že má obžalovaný koncesované hudební jednatelství, nestačí však k tomu, aby byl čin pokládán za spáchaný po živnostensku. Třeba v rozsudku .zjistiti takové okolnosti, z niChž by vy<:házel najevo uvedený pachatelův úmysl.
Ostatními složkami subjektivní skutkové podstaty se nalézací soud
vůbec nezabýval. V rozsudku chybí jakékoliv zjištění, jež by umožňovalo
závěr o tom, že si byl obžalovaný vědom lehkomyslnosti nebo nezkušenosti poškozeného i nepřiměřenosti provise a že využil právě uvede-
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Čis.

6487121

ných vlastnosti poškozeného k tomu, aby si dal slíbiti takové
T11p1 tedy rozsudek I v tomto směru zmatečností uvedenou v §
písm. a) tr. ř.
By!o proto vyhověno zmateční stižnosti již z těchto du'vo,dů,
bylo treba .se zabývati ještě dalšími uplatněnými formálními
zmatečn~sÍl, napadeny rozsudek byl zrušen a poněvadž se nelze
bez n?veho hlavn!h? přelíčeni, byla věc vrácena soudu prvé
k novemu proJednalll a rozhodnutí.
čís,

6487,

~ylo-li při ukládání trestu na svobodě přihlédnuto podle § 265 tr
krozsudkem,
trestu na rO'zhoduje
svobodě, uloženému
O'bžalO'vanému
dřiVě]'Š~í~m~':~;::~~'E
při zkoumáni
O'tázky zda trest
'
žený př~~uje dO'bu jednO'hO' rO'ku (§ 1, ~st. 1 zákona O'
.
odsO'uzem c. 562/1919 Sb.), úhm O'bou těchto trestů na svO'bodě.
Ok?lnost, že byla dO' trestu ~počtena vyšetřovac~ vazba, nemá
tom vltvu.
.
. Je zmatkem pO'dle § 281, č. 11 tr. ř. (vykročení z trestní moci)
I~I-li soud O'bž~O'vanému podmíněný O'dklad výkO'nutrestu, ač Zl'tnUlěny
uhm O'bou trestu na svobodě přesahO'val dobu jednoho roku.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1940, Zm II 63/40.)
N ~ j vy Š š i s o u d jako soud zrušovací, zamitnuv odvolání
lovaneho ~ výroku o výši trestu, vyhověl zmatečni stížnosti státního
stupl,telstvl do rozs~dku krajského soudu, jímž byl obžalovaný ""UUUi.
vmnym zloč!?em krad~že po.dle §§ 171, 173, 174, II, písm. a), cl,
tr.- z. a zlocmem podl!llIctvl na zločinu krádeže podle
185,
plsm. aj, .b), tr.- z., zruslI napadený rozsudek jako zmatečný
vvroku
o podml~enem odsouzem a proto i ve výroku o nahradě
zakona c. 562/1919 Sb. a vyslovil, že je odsouzení nepo(jmíněné.
DůvO'dy:

• Napadeným rozsudkem byl obžalovaný uznán vinným zločinem krá-,

d~ze podle ~§ ~71, 173, 174 II, písm. a), cl, 179 tr. z. a zločinem 1P0díl- .•.•.

mctvl na kradeZl podle §§ 185, 186, písm. a), b) tr. z. a byl mu uložen;'
podle § 179 tr; z. (čl. II vládníhO' nařízení ze dne 9. listopadu 1939
~. ~?6 Sb.) s,e ~retelem na § 34 tr.- z. a za použití § 55 tr. z. trest těžkého i
zalare v t~~alll Jednoho roku, zostřeného a doplněného' měsíčně jedním
P?stem. Pn tom byl podle § 265 tr. ř. vzat zřetel na odsouzení obžalovane ho rozs~dkem okresního soudu v N. ze dne 2. února 1938,č. j.T 45/
38, pro jJrestup:,k podle § 312 tr. z. k trestu vězení v trvání čtyřiceti'
o~ml ?odm. Obzalovanému ~Y~ P?volen podl~ §§ 2, 3 (správně §§ 1, 3) ..
zak. c. 562/1919 Sb. podmmeny odklad vykonu trestu na zkušebnou

dobu tří roků, při čemž mu bylo podle § 4 téhož zákona uloženo, aby ve
zkušebné době podle svých sil nahradil způsobenou škodu.
Proti tomuto rozsudku ohlásil a provedl obžalovaný včas odvolání
z výroku o trestu, domáhaje se, aby bylo použito ustanovení § 54 tr. z.
a aby mu byl uložen mírnější trest,. státní zastupitelství pak ohlásilo a
provedlo ,včas z,?a~eční stíž~ost protí výroku O povolení podmíněné~()
odsouze11l, uplatnu]lc Jako duvod zmatecnosh podle § 281, Č. 11 tr. r.,
že nalézaci soud vykročil ze své trestní moci tím, že obžalovanému povolil podmíněný odklad výkonu trestu, ač úbrn obou trestů uložených
rozsudky, jež jsou k sobě v poměru § 265 tr. ř., přesahuje dobu jednoho
roku a 'povolení podmíněného odsouzení není proto vzhledem k ustanovení § I uved. zákona přípustno.
Právnímu stanovi'sku zastávanému ve zmateční stížnosti státního zastupitelství dlužno plně přisvědčiti. Podle § 1 zákona ze dne 17. říjn.a
1919, Č. 562 Sb. může soud podmíněně odložiti výkon trestu na svob ode,
pokud n.ep~es<1huje dobu jednoho :ok~: Jd.e-li o trest na svobodě! při jehož ulozelll bylo podle § 265 tr. r. pnhllzeno k trestu na svoboae, uloženému obžalovanému dřívějším pravoplatným rozsudkem, rozhodu:je
o délce trestu na svobodě ve smyslu § I uved. z"kona úhrn obou těchto
trestů na svobodě, neboť trest, jenž byl vyměřen se zřetelem na § 265
tr. ř. a trest, k němuž byl vzat zřetel podle § 265 tr. L, tvoří dohromady
celkový trest uložený obžalovanému různými rozsudky za trestné činy,
které měly býti zásadně předmětem téhož vyšetřování a odsouzení, a za
něž měl býti obžalovanému vyměřen trest podle zásad §§ 34, 35, 267
tr. z. (rozlÍ. č. 3426, 4616 Sb. n. s.). Tim je též odpověděno na vývody
obsažené v odvodu obžalovaného na zmateční stížnost státního zastupitelství. Při tom na součtu obou trestů nic nemění výrok o započt<;ní
zajišťovací (vyšetřovací) vazby (rozh. č. 4616 Sb. n. s.). V souzenem
případě přesahuje pak součet trestu, uloženého napadeným rozsudkem,
a trestu, k němuž bylo přihlédnuto podle § 2'65 tr. ř., dobu Jednoho roku.
Poněvadž však byl výrok napadeného rozsudku O trestu napaden odvoláním obžalovaného, je rozhodnutí o zmateční stížnosti státního zastupitelství, směřující proti výroku O povolení podmíněného odsouzení, zá~
vislé na rozhodnutí o tomto odvolání obžalovaného, směřujícím proh
primernímu výroku o trestu. Proto bylo toto odvolání vyřízeno při zmateční stížnosti (§ 296 tr. ř.), a to předem.
Nalézací soud shledal při výměře trestu přitěžujícím více útoků (a to
zločinných) a poškozených, čtyřnásobnou kvalifikaci zločinu krádeže a
dvojnásobnou kvalifikaci zločinu podílnictví na krádeží (§ 43 tr. z.), konkurenci dvou zločinll [§ 44, písm. a) tr. z.] a že byly krádeže páchány
v noci (§ 180 tr. z.), polehčujícím úplné doznání [§ 46, písm. h) tr. ~.],
částečnou náhradu škody [§ 47, písm. c) tr. z.j a svedení společmky
[§ 46, písm. c) tr. z.j. Odvolání se domáhá přiznání dalších polehču
jících okolností, a sice zanedbané výchovy, ježto obžalovanému v sedmnácti letech zemřel otec, poměrné zachovalosti, neboť byl obžalovaný
trestán pouze pro dva nepatrné přestupky, a tísnící chudoby a na základě
nich i použití § 54 tr. z., o němž nalézací soud neuvažoval, ač ho bylo
možno použíti (čl. II, odst. 2 vlád. nař. č. 3.06/1939 Sb.). Odvolání ne-
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lze ~řisvědčiti. Že obžalovaný nebyl dohnán ke s ách"
nOUZI, dovodil
již nalézací soud.
zachovalostI. trestm zakon nezná Obžal
'b I
odsouzen pro přestupek podle §'411 t ovanY.J t~prve v
první krádež.
r. z, a liZ v unoru I

spr~vn~

POlehČUjí~ Ok~~o:?nC,~h,~",._
,

.

Zemřel-Ii
ob'žalo
.
zovati
že b l
h va.n'emu, o t,ec v sedmnácti
letech, nelze z toho
§ 46 "
Y o le o vychovanl zanedbáno natož velmi jak
I "plS,?' a) tr. z. Uváží-Ii se pak, že' se obžalova~' doFzn"a'UI ~UKlal<l,
j,akC: pachatel krádeži a
,
c vec~,;t ze ča~tecna nahrada škody záležela v tom JliileZer
vra,ce~y vlastmkum odCIzené věci, nalezené četnictvem
dome'vn
na
pdznaných
okolnbstí
, "
' ze se o za ovany iPolepši, zejména zhodnotí-Ii se '0111'"""'
§a~~zne okolnc:stI, které obžalovanému přitěžuji. Pro použiti us:tanov'cn
lem n~ §z34n~m/ro§t02g~dkl~dU, Trest ,~I?žený obžalovanému. se
""
.. a
,tr. r. a za pouzltI § 55 tr. z pokládá
k
odpovídající rozsahu a tíži viny
p"a'UVUI"m
' ~ ovane o z výroku O trestu bylo proto zamítnuto J'ako 'llP"rl"\U""
n enr.
(
k Poněvadž úh,:n tr,estu uloženého obžalovanému napaden' m
nemuz byl
Irestu vzat
podle
p
~ a uJe ? ,0 ,Jednoho roku, nesměl nalézací soud povoliti ODz<llovac
nemu podmmeny odklad výkonu trestu Učiniv t k '
"
konný předpis § 1 zákonač. 562/19'19 'Sb
yk a"IPres to, porus!l
a zatížil rozsudek zmatkem podle § ?81 '! v rocl. ze s~e tre~tl:í
stížností státního zastupitelství
y,
uve eno.
uznano,

~~~~z~:y! ~etn!c~vem, vypátrá~
~~~~I~d~:, t~el~e

lsvědčen

zbáklladě

~b~sll soud,~a

J

obž~lovaného

':~ ~ tres~, ~k

při výměře

zřetel

~

;;yl~ cp'ro\~ e;~vOe'ndouVaOdne~e

tečndí

čís.
Zločin

n

polehčujících

zločinu

Pohnutka

činu

'

~cha~~~ ~~~~t;::t~ ~YI

je nerozhodná.
posuzovati, jsou-Ii okolnosti které taj'í ilitleži1ié.
, ' , . . .,

P~chateli nepřísluší

aproc.

Otázk~,

za jakým

Z důvodů:

Zmateční stížnost se dovolává důvodů zmatečnosti podle § 281, č. 4,

6488,

nadržování podle prvé věty ~ 214 tr ák
zná pachatele
a když se již'

~:v'k~~~~st

zdravila. V S-ově doprovodu navštívila rak kavárnu, do níž později při
šel i B. a přisedl k nim. B. byl za chvíli z kavárny vyvolán a číšník oznámil
obžalované i S-ov;, že. mají přijíti na policejní strážnici, Cestou na strážnici se obžalovaná ptala S-a, proč jsou voláni na policii a S. jí řekl, že
to je asi pro B-a, který mu večer vypravoval, že byl u statkáře >P., že
se s ním pohádal a že ho uhodil Žídlí. Při tom S, prohlásil, že Ibude
lépe se o tom nezmiňovat, aby se do něčeho nedostali. Na policii byl
nejprve vyslýchán S. Obžalovaná zatím čekala na chodbě, kde se dově
děla od strážníka, že P-a někdo ubil cihlou a že je podezřeni na B-a.
po skončení S-ov a vyslechu ptal se četnický strážmistr O, obžalované,
'ví-li něco o věci, a když odpověděla záporně, upustil od jejího dalšího výslechu a propustil ji, Cestou domů řekl S. obžalované, že mu B.
lhal, když řikal, že P-a jen jednou uhodil židlí do hlavy, a že ho zatím
zabil cihlou. Prohlásil však opět, že když neřekli hned, cO mu B. sdělil,
že již musí mlčeti. 'Druhého dne byla obžalovaná opět předvolána na
policii a vyslýchána, zejména o tom, jak byl B, oblečen, když ho přede
šlého dne večer 'Potkala, při čemž vyslýchající četník zdůraznil, že je
nejdůležitější věděti, jaké měl B. při setkání s obžalovanou šaty. Obžalovaná ani při tomto výslechu neřekla nic o tom, co jí předešlého dne
o B-ovi svěřil S. a popřela i při dalším výslechu dne 19, dubna 1939,
že ví o věcí něco více, než dosud vypověděla. Teprve když S. vyjevil,
co mu B. sdělil, přiznala se i obžalovaná, že jí to S. svěřil, již když šli
po prvé na policii.
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalované do rozsudku krajského soudu, jímž byla stěžovatelka uznána
vinnou zločinem nadržování zločinu podle § 214 tr. z.

účelem

pachatel jednal, je otázkou skutkovou
vě Po strances~bje~tivní .staČí ke skutkové podstatě zločinu podle .
k ~,§ 21~ tr. zak., ze obzalovaný, zamlčev skutečnosti jež
• (} leven! pac~~ele zl~činu, a popřev proti pravdě n"; dotaz vr,chllOlm,
~~~~c~ev~~ ~l~~~~n~Jepa~trnaá' ieho pachatele, podporoval osobu, o
,
Jako po pachateli zločinu.
(Rozh. ze dne 13. dubna 1940, Zm I 142/40,)
Ob~alovaná šl~ dne 15. dubna 19c39 asi o půl osmé hodině ve,i"eJ'ní
na schuzku se svym snoubencem S. Cestou potkala B-a, s nímž

5 a 9, písm. a) tr. ř.
Je na omylu, má-Ii za to, že nelze spáchati zločin podle § 214 tr.
zák., když pátrající vrchnost zná pachatele, když se pachatel doznal a
byl dokonce usvědčen. úkolem <pátrající vrchnosti je totiž nejen vypátrati pachatele, nýbrž ho též usvědčí ti, t. j, celou záležitost náležitě
vyšetřiti, aby bylo pachatel st vi prokázáno nade vší pochybnost. Ani doznání určité osoby nezprošťuje pátrající vrchnost povinnosti vyšetřiti
řádně celou věc a zejména si ověřiti správnost doznání, jež nemusí býti
vždy pravdivé. A právě O takový případ šlo v souzené věci; B, totiž pů
vodně popíral vraždu spáchanou na P-ovi, pozdějí doznával, že při
vraždě byl a pomáhal, tvrdil však, že vraždu ~páchal přímo jiný člověk,
a pátrající vrchnosti (četnictvu) šlo o to, aby přesně zjistila, jak byl B,
oblečen, když ho potkala stěžovatelka dne 15, dubna 1939 k večeru, a
zda stěžovatelka ví něco o vraždě, a právě c, této důležité okolnosti byla
stěžovatelka vyslýchána četnictvem na policejní strážnici v N. 'Důsled
kem toho jsou důkazy nabídnuté spisy zn. sp. TK XXlH 3166/39, svě
dectvím majora R, a B-ovým svědectvím o tom, že byl v době stěžova
telčina výslechu již znám pachatel vraždy na P-ovi, poněvadž se B.
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doznal anaprosto
byl usvědčen
,věcmi pro
u něho
n~,~~~e~f~~~v~a t~l~f;~~
zjiž loupeže,.
nerozhodné
posouzení
PO'Ch"ZE'J icirn
~ by!y ;>alezaclm, ~oudem právem zamítnuty. K posouzení věci stačí
~iPlne, ze by~a ~telOvatelk~ vyslýchána ,pátrající vrchností ve stadiu
'
cetmctvo vysetrovalo vrazdu na P-ovi.
Rovněž nebylo třeba výslechu svědka S. o tom že řekl stéio',atel
dn~, I~. dubna, 1?39 při návratu od výslechu, že ~e ,při svém
~?v ede} ~d ~ysetruJ!:lch orgánů o P-ově zavraždění B-em a že
J1~ usve?ceneho. StelOvatelka totiž míní, navrhujíc svým obhájcem
dukaz, ze nemusela dne 16. dubna 1939 sdělovati pátrající vrchnosti
co vrchnost sama sdělila S-ovi, při tOI11 však přehlíží že tu jde o
znalost práva, která ji neomlouvá.
'
Z )akého důvodu stěžovatelka zatajila při svém výslechu že
zavrazdll B., je vedlejší; stěžovatelce nepřísluší ani oprávněn;' posu;,o~'
v~ti',brly-Ii okolno~ti, o kterých byla vyslýchána pátrající
dulezlte. a proč; ~m,ero.datné je iediné, že věděla, že její správný
r;rohl v:,sh k.usve~cem pachatele, a že to podle rozsudkových zii!štěni
u?1'yslr:~ zataJIla. Vsechny vývody, jimiž se zmateční stížnost snaží
VI!I, stezovatdčm ~ost.up pohnutkou činu a které podle tvrzení samé
stelO~atelkr nedohčuJI okolnost dosahující stupně ne odolatelného donucem, mozno proto ponechah stranou, poněvadž je pro posouzení
naprosto nerozho,d~é, ~)akého motivu stěžovatelka čin spáchala.
,e
" ,Pokud zm~tecm"stlznost namítá, že nalézací soud nepřihlédl'
zlte. ko t0t;Ju, , z.e ~te.z~vatelk,a !leměla úmysl křížiti cesty vyšetřuj
••
organu, nybrz ze JeJ.l umysl celtl Jen k tomu, aby se vyšetřující orgánové'
nepozastavl!l. nad hm, ze a proč zamlčela při prvém výslechu to co
~~ala. pozdeJ:, ~ aby. proh ní nepojali podezření bud' z nějaké sp'olu-'
ucasŤI na vraz de same ne?o z ~adržování B-ovi, přehlížÍ, že se stěžova- _;
telka do tohoto stavu pnpravrla sama tím že od 'počátku nemluvila
pravdu.
'
,
Vzhledem ,k tomu.: co. je. uvedeno při vyřízení důvodu zmatečnosti
podle § 28.1, c. ~ tr. r., tykaJ1 se okolností pro posouzení věci naprosto
n:,r~zh~dnych n~mltky zmateční stížnosti, že jsou naprosto neodůvod
nene vyroky nalezaclho soudu, I. že stěžovatelka věděla při svém výslechu ~ne, 16.. dU,?na . I ~39! že B; není dosud usvědčen, což poznala·.
z !?ho, ze cethlcl on~ah, ze. Je ne}duležitější, jak byl B. oblečen, a 2. že
stezo,::atelka z prubehu sveho vysl echu ze dne 16. dubna I 939 pozná~
vala, ze Je B-ovo usvědčení ještě velmi daleko.
.
Otázka, jaký, ~čel sledovala stěžovatelka svým činem, je otázkou
sk~!ko~ou, a tu ;esl sooud ~e vlastním oboru působnostípoC\le volného
uvazenl vs~:h vysled~u. pr~vodního řízení způsobem, vížícím zrušovací
SOU? ~ tUdlZ 1. zt;Jatecnr stlznost, pokud tomuto řešení nejsou dilvodně
vytykany fo!,malm vady. Pokud se zmateční stížnost, dovolávajíc se dů
vodu zr;rat~cnos!t 'podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř., pokouší dovoditi tvrzee
n0u,,'p;a,"hI nespravnost .rozs~.~k:l .napředpokladu jí samou sestrojeném,
a pn~lclm se :ozsud,ko;,ym, z.J.lste~lm, podle kterých jednala -stěžovatelka
v B-u,:: pr,osI:ec~, pn cemz Jl neslo o vlastní záchranu, neprovádí tento
hmotnepravnl duvodzmatečnosti po zákonu.
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Pokud pak je zmíněný důvod zmatečnosti proveden po zákonu, nelze
stížnosti při svědčiti.
K subjektivní skutkové podstatě zločinu podle § 214 tr. z. stačí
zjištění, že stěžovatelka zamlčením skutečností, jež mohly vésti k objevení pachatele zločinu vraždy, a popřením proti pravdě (na dotaz pátrající vrchnosti), že nezná pachatele zločinu, ani že neví, jak byl v době
činu oblečen, podporovala osobu, o které věděla, že po ní vrchnost pátrá
jako po pachateli zločinu (srov. na př. rozh. č; 395-3 Sb. n. s.). Není
třeba, aby stěžovatelka znala též podrobnosti, za nichž byl spáchán zločin vraždy na P-ovi.
Podle rozsudkových zjištění šlo tu o positivní jednání stěžovatelky,
která věděla již před svým výslechem dne 16. dubna 1939 o vraždě,
spáchané na P-ovi a o tom, že je B. podezřelý z této vraždy, při čemž
znala z S-ova sdělení, že se mu B. přiznal, že dne 15. dubna 1939 uhodil
P-a židlí. Odpověděla-Ii přes to pátrající vrchnosti. na její dotaz, že
o této vraždě a o jejím pachateli nic neví, usoudil nalézací soud ;právem,
že bylo jejím úmyslem brániti pátrající vrchnosti, "by nezvěděla okolnosti, sloužící k objevení pachatele zločinu vraždy na P-ovL
Poukaz zmateční stížnosti na to, že prý předpis § 12 zákona
na ochranu republiky, podle něhož je trestný pouze ten, kdo opomine
učiniti oznámení, ač se věrohodným způsobem dověděl, že se chystá zločin proti státu, platí pro všechny zločiny, že však v souzeném připadě
nelze mluvíti o tom, že se stěžovatelka dověděla věrohodným způsobem
o tom, že se B. dopustil na P-ovi loupežné vraždy, je nepří!padný.
Kdežto se v § '12 zákona Č. 5.0/192'3 Sb. trestá nepřekažení nebo neoznámeni trestných podniků, je podle prvé věty § 214 tr. z., podle níž byla
stěžovatelka uznána vinnou, trestný ten, kdo pátrající vrchnosti tají
půtahy, které by mohly vésti k objevení zločinu nebo jeho pachatele.
Zmateční stížnost byla proto zamítnuta dílem jako. neodůvodněná,
clílem jako po zákonu neprovedená.
zmateční

čís.
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Ke skutkové podstatě zločinu svedení ke smilstvu podle § 132

tr. zák.:

m;

Svěření k vyučování odpovídá i takový poměr mezi svůdcem a vyučovanou osobou, u něhož je buď normou stanovena nebo obecně před
pokládána svůdcova povinnost Mm nad mravním chovánúu a neporušenosti vyučované osoby.
nerozhodné, zda se svěřená osoba dala svésti vlivem svůdcovy
autority nebo jiným jeho působením na její vůli.
Vyučováním ve smyslu ustanovení § 132 III. tr. zák. je i vyučováni

Je

soukromé a nesejde na tom, že je vyjednala sama svedená osoba.
Pokud má Soud, neshledav v pachatelově činu skutkovou podstatu
zločinu svedení ke smilstvu podle § 132 I!I. tr.zák., zkoumati, nenaplňuje-li jeho jednání skutkovou podstatu útisku.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1940, Zm I 42/40.)

'::~:
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N e j vy Š š í S O U d jako soud zrušovací vyhověl zmateční suznl)Sti
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byl uozalov;'nv
podle § 259, č. 2 tr. ř. osvobozen od obžaloby pro zločin svedení ke
stvu podle § 132 lll. tr. zák., zruší I napadený rozsudek jako zlTla"ecrlv
a vrátil věc soudu prvé stolice, aby ji znovu projednal a rozhodl.
Z

důvodů:

Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá z důvodů
nosl! podle § 281, č. 5, 9, písm. a) tr. r. rozsudek, jímž byl
podle § 259,č. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby, vznesené na něho 'pro
smJlstva podle § 132 III. tr. z., spáchaný tím, že v květnu a v
zneužil tělesně svých žaček Ludmily M.., Jarmily N. a sed '''''''UIICle
Věry O. a že tudiž svedl osoby, svěřellé· jeho vyučováni k
smilného činu ....•.
Zmateční stížnosti státního zastupítelství dlužno přisvědčiti jíž,
kud napadá osvobozující rozsudek ve případě Věry O.
Nalézací 'soud v tom ohledu zjistil, že Věra O., narozená dne
2,0. srpna 1922, chodila k obžalovanému jednak do kursu a jednak
soukromých hodin, dále že mezi nimi došlo začátkem srpna
k prvním mileneckým něžnostem, že obžalovaný šel dne 22. srpna
po skončení kursu s Věrou O. na procházku a že, když Věra O. na
žádost, aby mu byla po vůli, ze strachu poodešla, šel za ní, !přitáhl
stromu, stáhl jí kalhoty a provedl na ní soulož.
Svůj závěr o tom, že tímto zjíštěným jednáním obžalovaného
naplněna skutková podstata zločinu podle I:i 132 lll. tr. z., odúv()d,ťlUí(~ ••·
nalézací soud v podstatě tím, že Věra O., kťeré bylo v době činu
.'
náct let, je sice osobou potřebující ochrany, že však není splněna další"
podmínka, nezbytná ke skutkové podstatě uvedeného zločinu, a to, aby
osoba, kterou pachatel přiměl k vykonání nebo dopuštění smilného činu,
byla mu svěřena, a to v souzeném případě k vyučování.
Podle názoru nalézacího soudu je potřeba ochrany nejen ohraníčena
~ěkem osoby svěřené k vyučování, nýbrž i okolností, že osoba vyučující,
c! k dohledu zavázaná, svede svěřenou jí osobu ke smilnému jednání
právě v důsledku toho, že je podporována sugestivním působenim sve
a u t o rit y tak, že by poškozená osoba mohla svedení jíné osoby, než
osoby takového druhu, klásti odpor. Dále nalézaci soud dovozuje,
v souzeném případě nešlo o naznačený druh vyučO'vání, ježto jednak
o soukromé hodiny i soukromý kurs a ježto v době, kdy byly smilné činy
spáchány, byl mezi obžalovaným a Věrou O. kamarádsko"milenecký poměr, takže při jejím svedení obžalovaným ke smilným činům nehrál roli
jeho poměr k ní jako učitele k žákyni, ježto její pocit, že je mu nn''''_
zena, byl v té době setřen kamarádsko-mileneckým vztahem
nimi.
Tu zmateční stížnost právem poukazuje jednak s hlediska důvodu
zmatečnosti podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř. na to, že nalézací soud vyložil nesprávně zakon v ustanovení § 132 lIl. tr. z., jednak s hlediska
důvodu zmatečnosti podle § 281, č. 5 tr. ř., že je formálně vadné skut-
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é Zl·ištěni o tom že byl v době páchání smilných činů obžaI"ovaného
~ov
'
.d k
'1
k'
'
mezi
Věrou O. a obžalovaným kam ara s o-ml enec y !pomer.
Pokud jde o výtku nesprávného právního posouzení, "dlužno zma~
t ční stížnosti pHsvědčiti, že s hledIska § 132 lIl. tr. z.sta.cl. I t a k? v y
e o měr mezi vyučujícím a vyučovanou, který vyu~U]l~lmu (sv.~dcl~
~kládá p o v i n n o s t vésti svěřenou os.obu, ke ~pravnen~u smysl~nI
a řádnému životu ve věcech pohlavnich tnTI, ze bdI nad jellm mrav11l,!,
chováním a neporušeností. Zda tomu tak jest, o tom ~ozhoduJe Je~me,
zda se taková povinnost ob e c n ě u u v e d e 11 e h o o P o m e r u
ř e d p o k I á d á (r. Č. 2494 Sb. n. s.), nebo, zda lest svudcl ul 0fen a nor m o u (Kallab: Trestní právo hmotné). .
'
Není však třeba, aby svedená osoba ,smilně ledn~la neb? trpela
milné činy ze strachu před špatným vysvedčemm, ztrato~ mlst~ a.td.,
s ýbrž stačí když jsou ona jednání a trpění výsledkem I ]lneho svudcova
nůso bení ~a její vůli (na př. vzněcování smyslnosti sliby,. dary atd.!:
Jakže by nedošlo k činnosti nebo k nečinnosti svěřené osoby,. kdy?y Je]l
vůli nebyl pachatelem dán směr, kterým se před pachatelovym pusobením nenesla.
Jádro věci netkví tudíž v tom, zda se Věra O. dala obžalov.aným svésti
ke smilným činům jen v d ů s led k u jeh o a u t o r.1 t y pko uČlt;,le,
či jiným jeho sváděním, nýbrž v tom, zda obžalovany podle obecneh?
názoru měl čin e měl výše uvedenou p o v I n n a s t. Odchylny,
avšak nesprávný názor nalézaciho soudu způsabil, že. se. tento s.oud,
zkoumaje výsledky průvodního řízení s. ne~právného pra~mho, hledIska,
nezabýval otázkou, zda měl obžalovany lIZ podle o~ecne?o, nazoru po. vinnost dozírati na mravní vývoj Věry O., ač takovyto zaver nevylučo
valy výsledky průvadního řízení, a t~ ~ejmél1a" že j<; o:bž~lova~ý apro~
bovaným učitelem (rozsudek sám uvadl na F.nem, ml~te, ze ~bzalov,any
učil na obecné škole), že je o osm let sta~'sl ne} V.er~ O.,}e k ,nemu
Věra O. chodila na hodiny, ježto byla slaba v ne,:,čme a. mela n1ll! !eparát, a že byla při těchto hodin.ách ve styku s obzalovanym, a to ,~asto
o samotě (jak se podává již z rozsudku). Okolnost ,v rozs~dku zdu razňovaná, že šlo o soukromé vyučování, je zcela bezvyznamua pf(~ ~o~ou
zení otázky, zda jde o vyučování ve smys~u § 132 lIL tr. z., steine pko
skutečnost, že si vyučování vyjednávala Vera O. sama.
."
'
Zmateční stížnosti dlužno však přísvědčiti, i pokud namlÍa, z~ nem
tormálně správné zjištění, !pokud se týč~ závěr nalézac!ho so~du, ze?yl
mezi obžalovaným a Věrou O. kamarad,sko-mllen~cky pome;. Po t~to
stránce se zjištění soudu opírá v.P?d~tate o t~r~e11l V;,ry,O., ze k ob~~
lovanému po jeho opětném vyzna11l lasky poclhla take naklonnost" vaZnost, opravdovost úmyslů obžalovaného spatřule rozsud~k v tom, ze se
obžalovaný obrátil na otce O-ové, ahy mu dovolIl uchazeÍ! se o leho
dceru.
Rozsudek však přehlíží, nebo nehodnotí okolnost, plynoucí z výP?vědí Věry O., že neměla v lásce zkušoeností c že san;a mk~y. nezač~I~, ~e
se milostným návrhům a smilným činum obzalo~aneho~ra11lIa; byt I nasili nebylo takového druhu, aby bylo zcela zruseno leJI volne rozhodo-
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vání. Přehlíží také, že obžalovanému říkala~ že má strach z otce, že

třeba vyžene z domu, a že sama mluví jen o kamarádství. Přehlíží,
nehodnotí, že se vše dělo bez vědomí jejího otce a nehodnotí také v
souvislosti, že obžalovaný krátce před tím zneužil již dvou jiných
žaček a že Ludmile M. t a k é t v rdi I, žes i j i vez m e.
Nelze vyloučiti, že by nalézací soud, kdyby byl hodnotil právě
dené okolnosti nebo kdyby je nepřehlédl, dospěl k jinému zjištění o
zda byl mezi obžalovaným a Věrou O. poměr uvedeného druhu, a
sledkem toho i k jinému závěru o tom, zda je tu důvod, který by
vyloučiti. pojmový znak »svedení«.
Uplatňovaná výtka neÚlplnosti se proto týká okolnosti rozhodné
posouzení viny obžalovaného a je tudíž opodstatněn i zmatek
§ 281, Č. 5 tr. ř.
Pokud jde o případ tělesného zneužití L u dmi I y M. a
m i J Y N. obžalovaným, nebroji zmateční slížnost státního
proti tomu, že nalézací soud, dospěv k závěru, že jmenované osoby
lze vzhledem k jejich věku (přes osmnáct let) považovati za osoby
třebné ochrany, neshledal ve zjištěném jednání obžalovaného,
v provedení soulože s nimi, skut](ovou podstatu zločinu podle § 13Q
tr. z.

Zmateční stížnost pouze namíiá, že nalézací soud pochybil po >lralll:e.
právní tím, že když ve zjištěném ději neshledal skutkovou
dstatu
žalovaného trestného činu, nezkoumal, zda nelze jednání ob,žalo,'an,ého;
jak bylo zjištěno, !podřaditi skutkové podstatě jiného trestného
a to přestupku podle § 1 zákona o útisku č. 309/1921 Sb.
Této výtce zmateční stížnosti, uplatňované s hlediska důvodu
nosti podle § 281, č. 9 písm. a) tr. ř., dlužno přisvědčiti; poukazuje
vemna to, že zjištění nalézacího soudu, že obžalovaný byl učitelem
činy v kursu, který v té době navštěvovaly Ludmila M. a Jarmila
jakož i rozsudkové zjištění o tom, jak s nimi obžalovaný provedl
že totiž přemluvil Ludmilu M., která mu pomáhala psáti vysvědčení,
ještě zůstala, pak ji povalíl na lehátko a provedl na ní soulož, a že
podobným způsobem počínal i u Jarmily N ... že ji nechtěl pustití
z kanceláře, kde mu fIlomáhala psáti vysvědčení, že jí při tiskl na zed',
stáhl jí kalhoty a provedl na ní ve stoje soulož, připouštějí závěr, že
žalovaný jednak využil závislosti' svých žaček na sobě jako učiteli,
nak proti nim použil bezprávného nátlaku, aby na ních vynutil,
snášely soulož, kterou na nich provedl, což jsou vesměs známky
kové podstaty přestupku podle § 1 úkona o útisku. Toto ~~~~~!~I~~'.
nalézacího soudu, zkoumati vinu obžalovaného s hlediska u
přestupku, zmateční stížností právem vytýkané, mělo vzápětí,
zacísoud neučinil ani další zjištění nutná pro rozhodnutí o vině oo:,all)-..
vaného co do tohoto přestupku, ač výsledky průvodního řízení
zji~,t~ní nevylučovaly (srov. rozh. č. 2494 Sb. n. s.).
Nalézací soud :proto zatížil rozsudek zmatkem podle § 281, č.9,
písm, a) tr. ř., když, neshledav ve zjištěném jednání obžalovaného skutkovou podstatu zažalovaného činu, a to zločinu 'podle § 132 III tr.

' oval o vině obžalovaného s hlediska přestupku podle § 1 zákona
neuv az
I
'ď
' tisku, jehož skutková podstata by a napove ena.
.
,
u B 10 proto vyhověno zmateční stížnosti státniho zastupl tel StVl a roz. k o zma t ecny.
' , .
dekYbyl'v celém rozsahu zrušen Ja
.
sU Jelikož nelze nejvyššímu soudu pk? soudu zrusovacIm,u pro nedat k S'kutkovy' ch zJ'ištění pokud se tyce pro JejIch formalm vadnost,
sta he dnou ti ihned ve věcí
, samé, byla vec
" vracena na I"ezaCImu s ou du
[OZ o~ému projednání a rozhodnutí. Na .nalézacím soudu. bude, a~y. se,
~ud jde o případ tělesného zneužití LudmIly M. a JarmIly N., zabyval
P~, zkou promlčení přestupku Ipodle § 1 zákona o útisku vzhledem
~ au Iynutí tříměsíční promlčecí lhůty od s~áchání t;cestného ČI~U do
prv~o vyšetřovacího úkonu, a zkoumal, zda JSou splneny 1 ostatm podmínky, uvedené v § 531 tr. zák.
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Ke skutkové podstatě zločinu veřejného násilí podle § 93 tr. ,zák.: .
Omezování osobní svobody ve smyslu § 93 tr. zák. se musI kvalttativně blížiti věznění.
., trv' i
. , býti.
Není však třeba, aby trvalo určitou dobu. Kratsl
an muze
, .•
,
vyváženo intensitou násilí.
Nevyžaduje se aby byly užívání svobody kladeny prekližky nepreID()žitelné nebo takové, že by byl nemožný jakýkoliv odpor napadeného.
Pohnutka činu nerozhoduje.
K dokonání činu není třeba úplného odnětí sv?~ody.
H! pojmu spolupachatelství u tohoto trestného emu.
.
škoda je objektivní podmínkou vyšší trestno,sti pod~: ffi 9~,!t'; zák.
Její rozsah je nerozhodný. Náhrada škody nebrání pouzlb vySSI sazby
podle § 94 tr. zák.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1940, Zrn II 156/39.)
š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stíž~ost
A. do rozsudku krajského soudu, jimž byl obžalovany A.
uznán vinným zločinem veřejného násili podle § ~'3 tr. z. a ?ds~uzen podle prvé sazby § 94 tr. z. do žaláře na dva měslce, vyhove!. vsak zma:
teční stížnosti státního zastupitelství do téh,ož rozs?~k~, zrustl napadeny
rozsudek ve výroku O trestu a vyrocích s mm som~t.stcIch a odsoudIl ~b
žalovaného A. podle druhé sazby § 94 tr. z., pOUZIV § 54 tr. z., do zaláře na dva měsíce a patnáct dní.
N

.v

obžal~Janlho

D

ů

va d y:

Zmateční stížnosti obžalovaného A. uplatňující ,d~,:,?dy zmatečnosti odle § 281, Č. 5 a 9, písm. a) tr. ř. - nelze pn~v.edc}!1.
.
Jako zmatek podle § 281, Č. 5 tr. ř.vytýká zm~tecm ShZ!lOst Jen povšechně, že je výrok nalézacího soudu o ro:~hodnych, skutecnostech n~~
jasný, neúplný a sám s sebou v rozporu, avsak vecne tento zmatek ;u
Trestnl rozhodnuti XXII.
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bec neprovádí, vytýkajíc rozsudku jen mylnost v právním PO'SOILlze
Uplatňujeť jen, že prvý.,soud neprávem podřadil zjištěný děj UO',""'"Ve
§ 93 tr. z., ač prý jde vzhledem k nepatrnému trvání a intensitě
vatelovy závadné činnosti o pouhé obtěžování a schází dále i zlý
potřebný k naplnění skutkové podstaty podle § 93 tr. z.
Prvý soud zjistil, že se obžalovaný společně s B-em střetl vobČi
s P-em, když hyl P. na cestě do práce, že ho uchopili jeden zpředu, "
zezadu, ohořili se na něho a smýkali jím, čemuž se P. bránil,
podařilo se mu vyprostiti se přes vynaložení všech sil, že I"~,aClnatel
hoto útoku nedbali ani P-ových proseb, aby ho pustili do zalmě:stn,án
že obžalovaný A. vyzval pak B-a, aby P-a hodil do vody, na kte,rou'Ž!
výzvu odtáhl B. Pca na stranu silnice, kde byl potok a chystal se
svrhnouti do potoka, že tomu bylo zabráněno jen tím, že se P. mqhl v
sledním okamžiku zachytiti o zábradlí a uhnouti B-ovi, který spadl
do vody, avšak ihned vylezl a hnal se znovu po P-ovi a jen na stě:žov,
telovo vyzvání upustil od dalšího útoku na něho.
Vycházeje při výkladu zákonných náležitostí souzeného
z právních úvah zastávaných zá!konem a ustálenou judikaturou,
ných v podstatě i zmateční stížností, nepochybyl rozsudek ani při
návání zjištěných skutečností se zákonnými náležitostmi a přiložil
správný právní význam, iPodřadiv je pod skutkovou podstatu podle §
tr. z.
Omezování osobní svobody, jaké má na zřeteli toto zákonné
vení, nesmi sice ani trvati po dobu tak krátkou, že by nebylo
jen zcela pomí'jející trvání pociťováno jako omezování volnosti
nř,olr';;,I,
jehož pouhé ztížení nestačí, ani nesmí býti, tak nepatrné,
při něm kladené mohly býti kýmlroli a beze všeho
musí se blížiti kvalitativně věznění. Zjišťuje-li však rozsudek, že
pachatelů od P-ova zastavení, po němž následoval ihned jeho
odpor, do okamžiku, kdy stěžovatel vyzval B-a, aby už dal napa,dellérm
pokoj, trvala asi sedm minut, je zřejmo, že omezení svobody ner,"'alo
zcela pomíjející dobu. Jinak se nevyžaduje, aby násilí trvalo
dobu, a jde o omezení osobní svobody ve smyslu § 93 tr. z. 7pim,ón,
i tehdy, když bylo překážení v užívání osobní svobody poměrně ,,"ón'b
jestliže bylo tak silné, že zbavovalo napadeného zcela volnosti De.hv·bu,
když krátkost doby byla vyvážena intensitou násilí. Tak tomu
vyplývá ze zjištěného průběhu děje, i v souzeném případě", ~k:~d~:e!~~!:á~~~
volnosti pohybu činěné pachateli i po té, kdy P. slovy i ~
porem projevil vůli je odstraniti, byly vážné a intensivní, neboť
vynaložiti celou svou tělesnou sílu, aby je překonal. Ze zjištěného
sahu a povahy násilí obou útočníků i z reakce napadeného na ně
usuzovati - a nikoliv mylně tudíž to dovodil i nalézací soud - že
žovatelova závadná činnost nebyla ani časově ani kvalitativně tak
patrná, aby nemohla býti napadeným pociťována za vážnou
již musí zdolati, aby si zjednal volnost pohybu, že násilí noeh'o'ol,'
vovah P-a úplně volnosti ,pohybu a proto se blížilo
vé:méni
nešlo tedy o pouhé ztížení pohybu, které by snad bylo napadeným
cifováno jako pouhé obtěžování. Z té okolnosti, že B. sám upadl
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, ku do potoka nelze činiti zajisté závěr na nepatrnou a kýmkoliv bez~

u~~hO překonateÍnou překážku. Tato okolnost svědčí spíše o ureutl!~sh
v. asu mezi P-em a B-em, tedy o opaku. Aby byly kladeny. preka~ky

zap řekonatelné nebo takové síly, že by byl jakýkoliv odpor .napadene'~.o
~:~ožný, není třeba. Zjiště~ý 1lpů~ob P-~vy obrany a cele Jeho PO;'!. . bylo takového druhu ze nedavaly duvod k pochybnostem o vazan
n : i jeho odporu a o tom: že se jednáním stěžovatele a jeho společník~
~~~I zkrácen ve volnosti pohybu a. že tud~ž tento .zp~sob ,o~rany mus!l
obžalovanému i v jeho podnapi1osh zprostredko~ah vedoml,. ze P-~ b~zrávně omezuje v osobní svo,bodě a že P. pociťuJe. J.~h? Jednam Jak~
~mezení své osobní svobody. Umyslu trvale omezoval! Jllleho na svobode
není třeba.
... ,
.
Jestliže se pak stěžovatel rozhodl a proved~ zpsten.ou t;estn?u čmno st přes toto vědomí, jednal ve zlém úmyslu predPokl~a;.e~. za~onem
k naplnění subjektivní stránky zločinu podle § 93 tr. z.. , o IV mu Je neozhodný. Stěžovatel arci způsobil svou výzvou k B-OV1, ze ustal ve s~ém
r očínání, k němuž dal ~těžovatel podn~t s.vým návrhem~ Ne~ tat? ,vyzva
~e stala až Ipo té, kdy 'čmnost vykonana v umyslu a ve vedom; ~ra~e uve:
deném, již chvíli trvala a měla sílu vyžadovanou k naplnem zakonne
skutkové podstaty omezení osobní svobody ve smyslu § 93 tr. z., kdy
tudíž byl již dokonán trestný čin, k jehož doko?án! není ~řeba úplného
odnětí osobní svobody. jdeproto O okolnost pravne bez:,yznamnou P:~
posouzení skutku. Totéž platí o okolnosti, na kterou stezovatel ,:ovnez
pOUkazuje, že totiž na místě; vyrovnal způsob.enou m~Je,tkov?u skodu,.
čímž se jen zřejmě snažil odvrátiti následky sveho Jednam, uvedomlv Sl,
ovšem pozdě, jeho závažnost a trestuhodnost.
Nelze tudiž rozsudku v žádném směru důvodně vytýkati práv?í pochybeni, pokud jde o výrok o vině. Zmateční stižnost obžalovaneho Je
proto bezdůvodná a byla zamítnuta.
.
.
Odůvodněna je však zmateční stížn~st státního ~astupltelstvl napadající rozsudek ve výroku o trestu z duvodu zmatecnosl! podle § 281,
Č. 11 tr. ř.
.
.
b § 94 t
Prvý so.ud vyměřil obžalovanému trest podle prvm sai y
. r. z.
ačkoliv zjistil, že P-ovi za zápasu s B-em spadl, ~o .~otok,a klob?u~,
který odplavila voda, a že mu byla mimo to za ~Jlst~neho deJe u~rze.na
(poctle výpovědi svědka P. roztr~~~~) .k~psa u zlmm'ku, ! .aŠ ma dale
správně za to, že je zde proto p;ltezupcl.ok,:lnost »utrpe?e s]{Q,dy~ ~e
smyslu § 94 tr. z. Svůj postup odu,vodml hm, ze ne~abyl presvedcem, ze
to byl právě obžalovaný A., ktery roztrhl ka~su, ze ,-"aopa.k ma. z:'l to,
že bylo toto poškození zlPůsobeno B-ovou lySickou C!ll~ost1. SteJ.ne t~~
má prvý soud za to, že ztrátu P-ova klobouku způsobil a za m tudlZ
" ,
I
odpovídá jedině B.
Výrok o výměře trestu podle první sazby § 94 tr. ~. spocl~a na !lly:
ném výkladu zákona. Rozsudek zjišťuje, že oba ,obza~ovam spolesne
zastavili P-a a smýkali jím a že se čmnost, kterou telesne yykonal,?b za lovaný B. sám - při které P. přišel o klobouk ---: stala nejen za pnto.n:nosti obžalovaného A., nýbrž dokonce z Jeho navodu. Ze s,ouhr~u ,zJls:
těných skutečností vyplývá bezpečně, že oba od začátku vedome cm ne
9'
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spolupůsobili, jsouce vedeni týmž zlým úmyslem. Jsou tak splněny
poklady pro s:polupacl1atelství obou. Odpovídá tudíž i obžalovaný
jen za svou vlastní lysickou činnost, nýbrž i za trestnou činnost
za její výsledek a tudíž také za škodu způsobenou P-ovi jeho ~lI)llCISI
(roztržením kapsy i ztrátou klobouku). Nesejde pak na tom,
tato škoda nebyla jím nebo B-em zamýšlena, neboť jde jen o Ah;o',"",
podmínku přísnější sazby podle § 94 tr. z. Stejně tak je 1h"do,;",'
sah škody, a použití vyšší sazby nebrání ani ta okolnost, že
nahrazena, jak se stalo v souzeném případě.
Vykročil tudíž rozsudek z mezí zákonné trestní sazby, která se
kládá na přitěžující okolnosti v zákoně jmenovitě uvedené, a zavinil
zmatek podle § 281, č. 11 tr. ř.
Zmateční stížnosti, opodstatněné již z tohoto důvodu,
vyhověno, aniž bylo třeba uvažovati též o tom, zdali zjištěné sk,ute,cnost
naplňují také pojem »jiné nepřijemnosti« ve smyslu § 94 tr.
o trestu byl proto zrušen jako zmatečný spolu s výroky s ním souví:sic:ím:
a obžalovanému A. byl vyměřen znovu trest IPodle § 94, sazby
tr. z. za použití § 54 tr. z.
čís.
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Obsílku, v níž byla hodina hlavního přelíčení omylem uvedena
nelze považovati za obsílku k hlavnímu přelíčení, vvho,vuHci
§ 427, odst. 1 tr. ř. (§ 281, Č. 3 tr. t.).

správně,
předpisu

(Rozh. ze dne 19. dubna 1940, Zm I 178/40.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmatečn1íít~~í;~~::
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, pokud jím byl s
uznán vinným přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr.
šil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice, aby ji v ro,<sanu
zrušení znovu projednal a rozhodl.

, t é hod i n ě dopoledne. Za tohoto stavu věci nelze však mluviti

~ ~om, že byl splněn předpis prvního, odst~vce § 427 tr.f-, který je po~

ýslovnou sankcí zmatečnosh, nebot ObSllku, kterou pr1Jal obzalovany
v která uváděla nesprávnou hodinu, není možno s hlediska § 427, odst. 1
~ ř. považovati za' obsílku k tomu hlavnímu přelíčení, které se v této
t~~stní věci konalo zmíněného dne o půl desáté hod. dopoledne.
Ježto pak není nepochybn~ pa!rno, že vytýkaná ~ormální ~,ada ~e
mohla působiti na rozhodnuh zpusobem obzalovanem~. nepnzn}vym,
uplatňuje zmateční stížnost právem zmatek podle § 281, ~IS. 3 tr: r.
Bylo jí iproto vyhověno, napadený rozsudek byl zr~sen a ~ec byla
v;ácena soudu prvé stolice, aby o ní v r?zsah~ zrušeni zn~v~ le,~nal a
rozhodl, aniž se bylo lze zabývati ostatnlnll vyvody zmatecnl shznosÍl.
čís.

Správce peněz, určených pro "Vánočoi včelku«, jemuž je dovoleno
poskytovati z nich zápůjčky do určité výše a tak, aby byly do ,::ánOC ~~
ceny, dopusti se zproneyěry (~!iylastněni) svěř,:ných ~~ p;nez, ~ vypul.:
či-Ii si z nich částku presahullcl dovolenou tmrU, anlZ ma moznost Jl
vrátiti do vánoc a aniž si je předem jist, že ji do té doby vráti.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1940, Zm I 113/40.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížnosti
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný
zproštěn podle § 259, Č. 2 tr. ř. obžaloby pro zločin z~ronevěr~ podle
§ 183 tr. z., zrušil napadený rozsudek a .uzn~1 obzalovaneh? vl~ny,? zločinem zpronevěry podle § 183 tr. zák., jehoz se dopustllh,?, ze Sl. rok~
1936 v N. přivlastnil částku 10.0()D K, svěřenou mu jako spravc1 po!Jcejil1
.Vánoční včelky«.

D
D

ů

vod y:

Ze spisu je patrno, že bylo hlavní přelíčení o obžalobě proti OD'zalOvanému pro ,přečin podle § 335 tr. zák. ustanoveno na den 12. hř,'"..
19'40 v devět a půl hod. dopoledne. V obsílce doručené stěžovateli
však nedopatřením soudní kanceláře uvedeno, že se bude hlavní
čení konati dne 12. března 194() O půl čtvrté hod. K hlavnímu pú,1íi;ení;:
jež bylo zahájeno dne 12. března 1940 o půl desáté hodině dopolledne,
se obžalovaný nedostavil a po zjištění, že mu bylo obeslání
čeno, bylo k návrhu veřejného žalobce provedeno hlavní přelíčení
§ 427 tr. ř. v jeho nepřítomnosti a vynesen proti němu odsuzující ro
dek. Na závadu v obeslání byl nalézací soud upozorněn téhož dne o
čtvrté hod., kdy se obžalovaný dostavil k soudu.
Z uvedeného plyne, že nebyla obžalovanému vůbec doručena obsílka
k hlavnímu přelíčení, které se konalo dne 12. března 1940 opů I d

6492.

ů

vod y:

Podle rozsudkových zjištění nalézacího soudu, jednak výslovně vyjádřených, jednak vyplývajících z celkové sty\isa~e :o~su?kových dů~
vodů, spravoval obžalovaný v roce 1936 t. zv. »Vanocm vcelk?"; do te
si ukládali členové okresního policejního komisařství v N. SVOJe drobné
lÍ~pory, aby jim byly k vánocům - tedy též k vánocům 1936, - z~se
vyplaceny s na rostlými snad úroky. Pro vedení '»Včelky" nebylo Sl'ce
určitě stanovených pravidel, jimiž byl její správce povinen se říd1Ťl; mohl
z ukládaných peněz poskytovati během roku též zápůjčky člen~m »V: čel ky« i sobě; osoba vypůjčivší si peníze byla však bezpodmínečne povinna
vrátiti vypůjčenou částku, a podle účelu, jejž ipokladlllčb sledo~ala,
měly býti zápůjčky vráceny do doby rozdělení úspor, t. j. do ~anoc.
V roce 1936 si obžalovaný vypúj.čil jednak pro vlastní potřebu, jednak
pro potřebu bratrovu částku 16.000 K; z toho splatil 6.000 K a zbytek
10,000 K dosud dluhuje.
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Nedospívá-Ii r;alézací soud na základě těchto zjištění k závěru
bfl~ dluhovan~ častka lO.OOO K obžalovanému »,svěřena«" .~a~a~:~~~I~'1:;
va-I~ proto am po obJektIvm stránce tento zákonný znak z
zločmu, poc?yb!1 ve, výkl~du zákona. Podle uvedených zjištění CIEmo,v,
»VčelkJ::«, pren~chavse obzalovanému její správu pro rok 1936 Ja~ u!ozen} pen~z~ tak I po~kytování příležitostných zápůjček z ni a
ne ne vyučto~a?l. a rozdeleni vkladů, jež se mělo státi k: ~~~~~~~
1936 --:-:' propuJcl1I mu, byf i bez přímého smluvního ,nn,p,' S
d!SpO~lCm mo.c nad svými úsporami se závazkem a za
se ,ob~alovany bude říditi vůlí projevenou jimi jinak o Pzp"u",s'lo"b"u"d'uu,
darem, t; J; podle obvykle dosud zachovávaných pravidel. Byla
pokla~mcm hotovost »Včelky« obžalovanému svěřena ve smyslu
novem § 183 tr. z.
~ozs~d~k obs~huje dalši zjištěni, že byly ze »
'inak posk'"
tov~ny z~p~jčky az do ,!jše 1.500 K; vlastni vÝlPlIjčka
j'd"e,(U
spravce j:nenl jemu svereného přesahovala takto co do výše
~~Ie~o,?lru ]I~ak ,obvyklou. Použil-Ii pak obžalovaný v roce 1936
~t~~ y u~por clenu »V~elkl'« pro vlastni svoje potřeby, nebo pro
e y sveho bratra, amz mel mq.žnost a předem jistotu že bud k
no~úm 1936 celá částka vkladú ostatním členúm ok di;pOSici ero '
»Vcelkou« sledovany, pak si přivlastnil částku 16.000 K, OkU! se
i?'?O~ K, ktero_u podk rozsudkového zjištění dluhuje. Rofsudkové
em, ,ze se ,obzalovany. dožadoval poskytnutí zálohy na plat ve
:,o.o~o K a ze, uplatIv Jen 6.000 K, dluhuje zbytek lO.OOO K ještě i
:e~. letech, ~ed~ k závě;u, že si obžalovaný, znaje svoje finanční
o tI, byl pine vedom sve neschopnosti vyrovnati sVlIj dluh kdykoli
v~as,k Sk~tek prokázaný nalézac!m soudem opodstatňuje tudíž jak v
o je tlvm, tak '. po. subjektIvn! stránce zákonné znaky zločinu
§ .. ~8: !r. z. a nalezacl soud nesprávně použil zákona když na pUUKlaCle
z]Isteneho ~ěje"nedospěl k uvedeným právním závěrfim.
Zmatečm stlznos!l statmho zastupitelství, uplatňuiící zmatečnost
s;,dku pOdle §281, c. 9, písm. a) tr. ř., bylo proto vyhověno aniž se·
~re~a za?yvah dalšimi jejím~ výtkami s hlediska zmatku podle §
~.
tr. r.,. lOzs~dek byl z~'usen a na podkladě prokázaného děje
11ned uznano pravem, Jak Je uvedeno ve výroku.
r.

nezletilou Jarmilou O. proti manželce obžalovaného u krajského souclu
vN., aže křivě přísahal, když potvrdiI, že mu obžalovaný odpověděl na
jeho výtku, proč dal svoji polovinu. majetku Ipřipsati své manželce, že
jim (nezletilé Jarmile O.) nenechá vše sežrati. Dále "dopisech uvedl, že
Dr. P. navedl ke křivému svědectvi v téže věci i svého úředníka Josefa R.
Rozsudkem krajského soudu byl obžalovaný za tento čin uznán
vinným přestupkem pomluvy podle § 2 zákona Č. lO8/1933 Sb.
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmatečni stížnosti
státníhO zastupitelství do tohoto rozsudku, zrušil napadený rozsudek' a
uložil nalézacímu soudu, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
D u vo dy:

Nalézací soud' vyslovil, že neni

splněna

skutková podstata

druhéh~

případu zločinu podle § 209 tr. z. po subjektivní stránce, ježto obžalovaný neměl ani úmysl obviniti napadeného ze z I o čin u, ani úmysl
docíliti toho, aby bylo proti napadenému z ahá jen o t r eS t n í ř í-

ze n i, nýbrž si naň jen stěžoval svými podáními na odvokátni komoru;
uznal !pmto obžalovaného vinným toliko přestupkem podle § 2 zák.
Č. 108/1933 Sb.
Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá uvedený výrok
s hlediska zmatku podle § 281, Č, 10 tr. ř.(nesprávně podle § 21l 1, č. Q,
písm. a} tr. ř.]; jeho právní mylnost vidí v tom, že nalézací soud vycházel z nesprávného výkladu pojmu úmyslu podle § 209' tr. z" jehož pode
stata záleží jednak ve vědomí obžalovaného o nepravdivosti skuteČ
ností, zakládajídch křivé obvinění, jednak v jeho vědomi, že na podkladě vzneseného obvinění mohlo býti proti napadenému zahájeno vyšetřování.

Zmateční stížnosti nutno phsvědčHi.
. Ke skútkové podstatě' zločinu podle § 209 tr.. z. se po' objektivní
stránce vyžaduje, aby skutečnosti, obsažené v křivém obvinění, byly nepravdivé; po subjektivní stránce je třeba, aby pachatel věděl, žejsau
tyto skutečnosti nepravdivé; nevyžaduje se však, aby pachatel věděl; že
skutečnosti jím udané naplňují skutkovou podstatúněkterého ze' zločinů,
nebo dokonce _ jak předpokládá napadený rozsudek - aby mě! úmysl
obviniti napadeného ze zločinu. Pochybil protonalézací soud, zabývalcli
se úmyslem obžalovaného jen v tom směru, nikoli však, ida obžalovaný
jednal v 'Úmyslu jediné rozhodném, totiž.zda 'věděl o nepravdivosHvzne~
seného obvinění.
Ke skutkové podstatě druhého pří\padu, zločinu podle § 209 tr. z. se
po objektivní stránce dále vyžaduje, aby se obvinění stalo takovým zpusobem, ,že muže dáti vrchnosti 'Bodnět k vyšetřování nebo alespoň k pátr~ní proti obviněnému; stačí tudíž, aby byl čin způsC1bily přivoditi takové nebezpečí pro napadeného, nezáléží však na tom, zdavrcl!nost
l'átr11nl skutečně zavedla . Po subjektivnístrá'nce pak dtlslédně sfačí
li tomto směru vědomí o způsobilosti vznesenéhooovihění;přivoditi

-

Čís.

6494-

136

možnost takového vý.sledku, tedy způsobiti pouhé jeho nebezpečí
ohrožovací), není však třeba - jak mylně předpokládá nalézací SOUd
~by p~chatel jednal v ,~mys~u zl.'ůsobíti uvedený výsledek (úmysl
sovacI) .. P?chybII tUdIZ nalezacI soud I v tomto směru, když
subJeklIvm skutkovou podstatu druhého případu uvedeného .W'CU,lU'
I'roto, poněvadž neshledal, že obžalovaný chtěl svým podáním
hlI, aby bylo prolI napadenému zahájeno trestní řízeni.
Bylo proto již z tohoto důvodu vyhověno odůvodněné zmateční
noslI (podané v tomto směru v neprospěch obžalovaného do
bylo uznáno toliko na soukromožalobní přestupek mí'sto na "lU'CIlI.),
se bylo třeba zabývati dalšími vývody zmateční
zma~ek podle § 281, Č. 9, písm. b) tr. ř" nesprávně podle §
9, plsm. c) tr. ř. (podané v těchto dalších směrech ve prospěch oD:,al(}~
vaného do výroku odsuzujícího pro soukromožalobný trestný čin),
Ježto se nalézací soud nezabýval zjišťováním skutečností
s uvedených právnich hledisek, nelze se obeííti bez nového hlavniho
ličení; bylo proto rozhodnuto, jak nahoře u~edeno,
(
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Byl-Ii proti trestnímu příkazu (§ W zák. Č. 31/1929 Sb.) podán
por, nesmí ani nalézací ani odvolací soud uložiti přísnější trest na
bodě nebo na penězích, než jaký byl uložen trestním příkazem
se skutkový podklad rozhodnutí pod s t a t n ě změnil. PřísnějŠím
tem je i změna podmíněného trestu v nepodmíněný.
(Rozh. ze dne 2'6. dubna 1940, Zrn II 108/40.)
N e j v y Š š i s o u d uznal jako soud zrušovací o zrna tečni S!i;,nosti;
k zachování zákona, podané generální prokuraturou do rozsudku
ského soudu jako soudu odvolacího, jímž byl Františku A. odňat pOljmHI!
něný odklad výkonu trestu, povolený mu rozsudkem okresního
takto právem:
Rozhodnutím krajského soudu jako soudu odvolacího, jímž bylo
h?věno odvolání veřejného žalobce do přiznání podmíněného odkl,tdu:.!1
vykonu trestu a napadený rozsudek byl ve výroku tom změněn v
smysl, že se obžalovanému podmíněný odklad výkonu trestu nepovolluil'",
byl porušen zálkon v ustanovení § 14, odst. 4 zák. Č, 31/1
rozhodnutí se zrušuje a uznává se právem, že se odvolání
lobce do uvedeného výroku napadeného rozsudku nevyhovuje.
D ů vod y:
Na základě trestního oznámení státního policejního úřadu v N.
okresní soud proti obvíněnému Františku A. trestní příkaz ze dne
února 1939,č, j. T 133/39-4, jímž mu za přestupek podle § 312 tr.
- spáchaný slovní urážkou policejního strážníka R. - uložil
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§ J13 tr. z. trest vězení v trvání tří dnů podmíněně se zkušebnou dobou
'ednoho roku. Obviněný podal proti tomuto trestnímu příkazu včas adJ or. V provedeném řádném řízení byli slyšeni svědci O., P. a R.i po;léze uvedený svědek potvrdil, že zakročoval proti obviněnému a ze ho
obviněný urazil slovy: "Copak kradu, napište si mne«, že na něho obvíněný ten.to výrok křičel "; že svědek :n~sil zavol~ti p~šťa,l?u na pomoc
kolegu, Ježto se obaval, ze mu obvmeny bude dale prekazetI, nebo .ho
ohrožovati. Na to byl obviněný rozsudke~ okr,esního, ,soudu u;~án VInným přestupkem lpodle § 312: tr. z" spachanym urazkou strazmka R.
slovy: "Copak kradu, napište si mne«, a odsouzen podle §.313 tr. z. ke
stejnému trestu, a to do vězení na tři dny, podmíněně na Jeden rok.
Do tohoto rozsudku ohlásil a provedl odvolání jednak obžalovaný
Z výroku o vině a trestu, jednak veřejný žalobce z výr?ku o povolení
podmíněného odkladu výkonu trestu. Rozsudkem kraJskeho soudu Jako
soudu odvolacího nebylo vyhověno odvolání obžalovaného z vmy a
trestu, bylo však vyhověno odvolání veřejného žalobce z v~roku o povolení podmíněného odkladu výkonu trestu a bylo vysloveno, ze Je trest nepodmín~ný, s odŮvodn~n.í~, Že ,byl obžal?~aný již, třikr~te odsouzen,
z toho Jednou nepodmmene, takze nelze mIÍ! za to, ze u neho Jde pouze
o nahodilé vybočení z mezí řádného občanského žívota a je k jeho polepšení nezbytně třeba výkonu trestu.
, ..,
Výrokem odvolacího soudu, jímž ?ylo vyhověno odvol~n~ v~reJneho
žalobce a vysloveno, že se obžalovanemu nepovoluje podmmeny o~klad
výkonu trestu, byl porušen zákon v § 14, odst. 4 zák., ze dne 21. .b:~zn~
192:9, č. 31 Sb. Právě uvedené místo zakona stanovl pro trestllI nze,m
v [případě odporu proti trestnímu příkazu, že soud, rozhoduje ~ hlavnu,;
přelíčení, nesmí uložiti přísnější trest na svobodě nebo na penezlch, ne~
jaký uložil v trestním příkazu, leč by se skutkový podklad. rozh?dnUlI
pp d s t a t n ě změnil. Toto ustan.0veni záko,na, se vzta,hu); n,elen na
hlavní přelíčení před soudem prvllI stohce, nybrz I na prehcem odvolací (srov. rozh. Č. 3994 Sb. n. s.). Že zákonem-vyžadovaný předpoklad
pro uložení přísnějšího trestu, za který dlužno považovat! zrněnu podmíněného trestu v nepodmíněný, nastal, odvolací soud vubec nezj1slII,
neboť neuvádí, že by snad provedením hlavn~ho I:řeUčení byl trestný
skutek obžalovaného, jak byl uveden v trestmm pn kaze, postav,e;, do
jiného světla, a to tak nepříznivého, že by se nebylo n}oz~o nadllI polepšení obžalovaného, nýbrž hodnotí pouze .p~vše~hne predchozl, ?d~
souzení obžalovaného, Tato odsouzenr a zeJmena t pno nepodmrnene
odsouzení pro přestupek podle § 431 tr. z. ~ trestu pad,~sátí K n~bo ~ty
říadvaceti hodin vězení, byla však podle Vypl'SU Z· reJstnku trestu "nama
okresnímu soudu již tehdy, když vydával trestní. p~íkaz. P? ~ydání trestního příkazu nebyl obžalovaný odso~zen pfl~ j1ny trestny: CIn a nrc s,~
nezměnilo na jeho pověsti. Ostatně am povaha skutku sameho ne?yla pf!
hlavním přelíčení podstatně změněna ve smyslu p.o obžalovaneho nepříznívém. Okolnost potvrzená při hlavním r.řelíčení svědkem R., že o~
žalovaný svůj výrok »Copak kradu, naplste Sl mne« pronesl tak,_ ze
přímo křičel a že svědek pak píšťalou zavolal na pomoc kolegu, jezto
se obával, ž~ mu bude obžalovaný překážet ve výkonu služby nebo ho
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ohrožovat
neznamená
ješť
" ůsobem
e po d statnou. :m~nu skutkového
.
když se teprve
podstata přestuplu. podle cr~~~senI zmmenychvýmků stala d,.,,,tJ..o,",
o pouhý subjektivní do'em svědk tr. z. ,nep~chy?nou a když jinak .
ného výroku nic .. 'h I
a, ponevadz .obzalovany kromě "up";"
nezaujal nijakéhOl~;hr~ž~~broneSlt a am proti policejnímu strážníku
Nesměl
~ o pos °le.
.
a to pod tť~tf ~dvol,:cl soud, je~to nenastal
.
odvolání Veřejnéhno a ža~~~~ea ;kvu,tkoveho podkladu
výkonu trestu a vyměřiti dŮSledkrok~ ~ povolenI"po?~fněn~ho od
v trestním příkaze a porušil p ~m. o o tres! pnsnelsl,
nezbyl u
veřejného žalobce' změnil pOd~fn~n~m~f,:va~y t SOUd tím, že k vuvu,an,
tedy uložil trest"
ozeny rest v nenn",r,'"""'
1929 Sb
t kPn,sknel~l, zá!wn v ustanovení § 14 odst. 4 zák . .
., a o e s ode obzalovaného.
.'
.
,...
Bylo proto vyhověno odůvodn' ,
kuratury vznesené podle § 33 t ~n~ zmatec~1 .'h~nosti generální
tr. ř. uznáno právem, jak se sta~~.r. zachovam zakona a podle §
V-vo

(

čís.
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l)inak, opr~~ěné omezování .osobní svobod'
..
..:
tr. zak., prekroctl-li pachatel vědo ' h '
Y Je ~estne podle .§ 93
covu zadržení.
me ramce nezbytne nutné ke zločiri~
Byl-Ii napadený při ome
.,
.
trestný podle druhé vět § 9~o;am osobmsy~body lehce zraněn, je čin
kové podstať ' t k Y
. zák. Poranem tn nelze podřaditi i skut .
e pres up u podle § 411 tr. zák.
. (Rozh. ze dne 30. dubna 1940, Zm ! 461/39.)
BaC
... rI dne 6. ledna 1939 večer do hostince
asi . pnle
v N.Obžalovaní
a zdrželi seA'tam'
hostincem bez dozoru SV~hoo puln?cl. O,b~alo~aný B. nechal státi před
zneklidněný dlouhým čekánímko~~, u~~hfazeneho do lelrkých sanL Kůň,
zn~čný kus cesty od hostinc~. Ze' .a ute~ll a byl, dopaden. teprve
kryvka. Obžalovaní podezřívali P_ t~11l -,ebPr t,om ~epk ztrahla při"
tinci, že koně odvázal a přikrývk a, d .e7 DYh pred ŤIm rovněž v hosa počali ho tlouci. P. 'im utekl aU o CIZI. o om!1 P-a na cestě, domů
u silnice, obžalovaní hlo tam však ~c/~.o."al s~ .za kulnou domu, stojícího
nici, tlukouce ho naložili ho n' T aS~I, vle~11 ho p:oti jeho vůli na ,sil:
při čemž ho dále' tloukli Před ~~~;~ o ~ant a vezh ho zpět k hostinci,
.• I cem .o ze s~~í vyhodili a P.se dal
na útěk. Obžalovaní ho' vša
a vezli ho na četnickou stani~i °doebdO,~tt?I~, nal?z.II.1 ho násilím do saní
kusům' o vyskočení ze san'
.. ,., ramce na~lhm ~ ranami jeho poaby P-a dopravili na poliC~j~íO ú~!~k. Jla dčet~lckel ?tamcl hyli odkázáni,
P. zduření rtů a nosu krevní podliti~ ve ~lnčJIl.l, z ym, nakládáním utrpěl
Nel'
, , .
'.
y v o I ell a oderky nosní sliznice.
v y s S I S o u dlako soud zru'
.
.
obžalovaných A. B. a C do
dk' so~ac;. zamltl .zmateční s!ížhosti
,
.
rozsu u kralskeho soudu, jímž byli obža'-'

lova uznáni vinnými zločinem veřejného násilí iPodle § 93 tr. z. a
ni
stupkem proti bezpečnosti těla podle § 411 tr. z.
D

Ů

pře

vod y:

Obžalovaní vytýkaji zmatečními stížnostmi duvod zmatečnosti podle
§ 281, Č. 9, písm. a) tr. ř. a namítají, že nalézací soud sám dospěl k názoru, že se obžalovaní mohli subjektivně domnívati, že je P. pachatelem
krádeže přikrý\'ky a odvázání koně, a dovozují z toho, že se nedopustili
zločinu omezování osobni svobody, jestliže v tomtopřesvědč,ní dopravilí P-a na četnickou stanici a uvádějí dále proti náhledU nalézacího
soudu, že intensita jejich činu nemůže zakládati jeho trestnost ve smyslu
ustanovení § 93 tr. z., když za ni, t. j. za zlé nakládání, byli rozsudkem
zároveň uznáni vinnými přestupkem podle § 411 tr. z.
Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti.
Náhled nalézacího soudu vyslovený v rozsudku, že je v souzeném
případě omezení P-ovy osobní svobody trestné, i. když bylo subjektivně
oprávněno, je správný, poněvadž omezování jednak délkoU trvání, jednak intensitou zlého nakládání vědomě překročilo hranice, nezbytné
k tomu, aby bylo dosaženo účel~ zaddení. Odpovídá zákonu i ustálené
judikatuře (srov. rozh. č. 328 Sb. n. s.),
Nalézací soud sice mylně kvalifikoval čin obžalovaných za zločin
podle § 93 tr. zák. a zároveá za'přestupek podle § 411 tr. zák.
a je rozsudek v tom směru stižen vadou, která zakládá důvod
zmatečnosti podle § 281, č. 1'0 tr.ř., neboť souzený čin ~bžalo
vaných měl býti vzhledem ke zjištění, že. P. utrpěl jejich jednáním i tě
lesné poškození, kvalifikovánpfi správném použití Zákona za zločin
omezováni osobní svobody podle §93 tr. Z., trestný podle druhé věty
§ 94 tr. z. (těžký žalář od jednoho do' pěti roků), která postihuje i škodu,
již zadržovaný utrpěl zlým nakládáním (srov. rozh. č. 2'771 Sb .. n. s.).
Poněvadž však nalézací soud v důsledku kvalifikace činu podle § 93
tr. z. a podle § 411 tr. z. použil při výměře trestu mírnější sazby
podle prvé věty § 94 tr. z. (žalář od šesti měsíců do jednoho roku), což
i při použití § 3& tr. z. při výměře trestu mělo za následek zřejmě mírnejší potrestání obžalovaných, nestala se tato vada v neprospěch obžalovaných, nýbrž zřejmě jen v jejich prospěch. Obžalovaní nemohou
proto právem z vady té dovozovati uvedenoU výtkou důvod zmatečnosti
podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř., ani podle § 281 ,č. 10 tr. ř ..
Z toho důvodu byla zmateční stížnost zamítnuta jako bezdilvodná.
čís.

6496.

Ke skutkové podstatě zločinu podre § 81 tr. zák.:
Vrchnostenským rozkazem ve smyslu § 81 tr.zák. je každý rozkaz
. .
vydaný vrchnosti k tomťl oprávněnou..
Je-Ii úkon vrchnostenské osoby formálně oprávněn, neSmí se mu
osoba, jím dotčená, zprotiviti, i když rná.zato, že jevěcněoeoprávněný,
nezákonný nebo bezprávný.
....
.

--'-
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Nezáleží na tom, zda úřední úkon čelí proti pachateli či proti·'
osobě.

Ú~edník důchodkové kontroly neJ}otřebuje J}ísemného J}ovolení
prohhdce provozovny a bytu majitele sodovkárny.
• ~ ~okonání z~očinu podle § 81 tr. zák. se nevyžaduje, aby byl
zebm úkon skutecne zmařen nebo ztížen.

(Rozh. ze dne 3. května 1940, Zm I 5{j9/39.)
Dne 31. března 1939 přišli do sodovkárny Karla A. otce OelZa!OI'a.
ného, .úř~dníc! důch?dkové kontroly M. a N., aby prove~lli revisi.
lo~any, Jemu}. s.e predst~vili a )emu! sdělili účel svého přichodu,
~pIl~I, .a kd:rz sh p~es dvur k vyrobne sodovky, volal, že vezme
ze Jl nekteremu z mch rozbije hlavu. Úředníci M. a N. se obávali
jim obžalovaný ve své nenávisti mohl ublížiti i kdyby nepoužil'
'
a proto u!pustili od revise.
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížn()s
o?ža!ované?? do ro~su~ku kr~jsfého soudu, jímž byl obžalovaný
vl~ny~ zlo:~ne~ vereJneh.o naslh podle § 81 tr. zák. a přestupkem
vereJnym znzemm a opatrením podle § 312 tr. zák.
Z d

ů

vod

ů:

Výtky, činěné zmateční stížností s hlediska důvodu zmatečnosti

~!e § .2~1, oč. 5 tr. ř.: jsou vesměs bezpodstatné. Rozsudek zjistíl,
uredmcI duchodkove kontroly konali dne 31. března 1939' revisi v
d?vká~ně, :ji~til t.edJ:' že š!o o úřední výkon. Z připojených spisů okre~;

nlho fma.ncmho red!telstvl plyne pouze, že revise byla prováděna
rozkaz prednosty duchodkového kontrolniho íúxadu v P. a není
op~ávněná ~ýtka, že z nich měl soud zjistiti, že nebylo Ipi~emného
lem kprohl:?ce bytu a provozovny obžalovaného. Poněvadž je ,m,hn~,o.
stensky~ pnkazem po rozumu § 81 tr. z. každý příkaz, jenž
vrchnosh, která byla k udělení příkazu oprávněna, nešlo ani o oKIHel;o
no~: rozh.~dnou p'ro pr.ávn.í posouzení věci. Rozsudek zjistil
hr~.lZky,. jlz bJI~m Jpachan, a nebylo proto zapotřebí, aby
..•
mel~h Cl nemel-h obzalovaný »po ruce nějaké láhve, nebo vykonal-Ii ně-.,
Jaky pohyb« k uskutečnění pohrůžky. Pro právní 'posouzení činu není,
~ tomto př!padě rozhodné ani jednání pachatele pod o k o n a n é
;
CIn u, takze rozsudek není neúplný, ponechal-li nepovšimnutou d·"tp,~_
nost, ze bylo dne 23. května pod jménem K. A. složeno 1.,0,00 K II ber- ď
ního ,úřadu v P. jako »pokuta k Č. V I 920/39«. Z této skutečnosti nelze,
činiti žádných závěrů v otázce, jednal-li obžalovaný ve zlém úmyslu, či!
me..
':<
K námitkám zmateční stížnosti s hlediska důvodu zmatečnosti pOdle;'
§ 2~I, Č. 9, písm. a) tr. ř. dlužno uvésti předem, že předpokladem
kove podstaty !podle § 81 tr. z, je, že veřejný činitel vykonává v
kdy se mu pachatel zprotivil, svůj úřad nebo službu, které spadají

-

čís.
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, . povšechné povahy v okruh jeho oprávnění nebo povinností. K úkon?

,V~ejnéhO činitele stačí formální oprávnění a je zásadně nerozh?dn:,

v~aJi byl úředni výkon i věcně odůvodněn, čili nic. Formálně opravne-

z 'mu úkonu veřejného činitele nesmí se úkonem dotčená osoba zprolI-

U~ti ani, pokládá-li úkon za věcně neoprávněný, za nezákonný. nebo bezV~ávný, a nezáleží též na tom, zda úkon čelll prolI pachateh, CI Jen nebo
;oučašně i proti jiným osobám.
Vzhledem k těmto !právním zásadám a ke zjištění, že brla revise koána v sodovkárně Karla A., nepochybil rozsudek, n,:::abyval-h. se po~
~robně okolností, že úřední výkon nesměřoval pralI stezovatelove osobe
nebo jeho živnostenskému podniku.
.....
Neprávem vytýká zmateční stížnost, že úřednicl n:byh, n~majlce P!semného povolení k prohlídce pro vozovny a bytu o.bzal~van.~ho, ;r~ vykonu své služby a že p'ři jejich úkonu nešlo ve skutecnos~l o uredll! ukon.
Jé totiž pochybený poukaz zmateční stížnosti na § 7 zakona ze dne 9.
dubna 1920, Č, 293 Sb., neboť prováděni úředního dozoru, pokud J~e
o daň z limonád, minerálních a sodových vod, Je ~praveno v § .10 zakona ze dne 21. prosince 1937, č. 248 Sb. ve shode s ustanovemm § 9
zi/kona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb" v němž není usta~o;,eno, .že Je
prohlídka místností obývacích nebo živnostens~ých podmm.ena :~"sem
ným povolením. Ukládá loliž. us.ta.novení.§ 8.po,slez Jm~n~vaneh? zakon~,
výslovně uvedené v posledm vete § 9 tehoz zakona, ze Je organ. prov,:dějící prohlídku, vykázav své oprávnění k tomu, povlllen v!d~lI osobe,
II které prohlídku vykonal, na její žádost ihned n:bo do ctynad~aceh
hodin písemné potvrzení o vykonané prohlídce, ..o du~odec~'pro Je)' provedení a o věcech u ní zabavených, Rozsudek zjlslIl,. ze se, uredm~, P!e~
stavili a sdělili účel úředního řízení aspoň na tohk, ze obzalovany vede~
že jde o osoby jmenované v § 68 t~. z. při ~ýk~n~ sl;ržby, Jak ostatne
uvedl sám stěžovatel ve své 0bhaJobe, udav, ze vedel, ze Jdeo ~evlsl so.dovkárny. šlo tedy o formálně o'právněný úřední výkon, Jenz naplm\
předpoklad žádaný v § 81 tr. z.
Poněvadž je zločin podle § 81 tL z, spáchán i dokonán bez ohledu
na to, zda bylo dosaženo cíle zamýšleného pacha.tele,:" n~po~oudll }.ozsudek věc právně nesprávně, nero~"so~al-h, byl-I! slu~ebJ11 vy:kon pnmo
zmařen nebo ztížen, nebo nebylo-h mozno reVI'S! pr?veslI ~ khdu .. Z ro;:
.sudku ostatně plyne, že má nalézací soud z.a prol;a:ano, ze ~usll.o ?yh
upuštěno od dokončení výkonu .revi~e, takze. prave uved~na n~mltka
není provedena po zirkonu, ponevadz nevychaZ1 ze skutkoveho zakladu,
zjištěného rozsudkem.
,
Závěr rozsudku že obžalovaný svým jednáním ú mys lne ~ne
možiíoval řádnou r~visi, má plnou oporu ve zjištěních rozsudku o vrrocích a o jednání obžalovaného. Zvláště výrok: »C? ~u :ase chcete, vzdyť
vy jste tu byli před týdnem« dokládá zcela. bez~e.cne, !,e byla .rozsudke~
zjištěná pohrůžka pronesena v úmyslu prek.a~lh .~Iuze~m. vyk~n revls;
provadějídch úředníků takže námitka zmatecJ11 shznosh, ze obzal~va~y
neměl úmysl zmařiti v~kon nebo překážeti v něm, je pouhým popren!m
věcně í formálně bezvadně odůvodněného závěru rozsudku o zlem

-
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úmyslu obžalovaného a není
. d'
o
·
)'
plove emm cluvodu zmatečnosti
§ 281 , Č . 9,pIsm.
a tr. r.
Rovněž ne ni provedena po z' k
,. k
.
psychick' nátlak i kd
' ,a, onu ~amlt 'a zmateční stížnosti, .
plněni sfutkové 'od yby prave Jej mel soud za zjištěn, nestačil k
kladě výpovědi fvěd~tat~.po,dle §. 81 lL, z"., n.e~?ť rozsudek zjistil na
obžalovan'
, K a " ze meh revlduJlCl urednici obavu že b
nesená oJa%~~~;!a~y~bIíŽ~\~ím, roz~udek zjistil, že pOhrůžk/
důvodné obavy
"
o Je lvn~ ZP~SObllá vzbuditi v ohroj,en'1Íol
ih d k ' . zeJm,en,a ,v tom smeru, ze obžalovany'
ne us utecll! OpOvedene zlo,
Byla proto zmateční stížnost obžalovaného zamítnuta,
čís.

:n
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Okolnost že má pachatel d od
'
.
že je o tom
I'
po y, u za obelsteným pohledávku
y ne presvědcen, muze vyloučiti jeho poškozovací
v

"

(Rozh, ze dne 3, května 1940, Zrn II 32/40,)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovac'

h

'I

"

~~~~~V~?;n~e~ ;~~~~~~'~~~f!S~h79;0~g~,)~žO~~1 :~:i~~~'te·I,[j,zn()stí.

j~d;~ ~ ~~~éh~;lozsahu a vrátil věc soudu prv/~t~ii~:~~hynjF:~~~
Důvody:

dle~~~t~č~í ~ti~no~ti ~bžalované~o uplatňující důvody zmatečnosti

s hledísk~ . 'h' d: pldsm , a) tr. r. nutno přiznati oprávnění ,. pvo w,"
"
prve, o uvo u zmatečnosti namitá kusost řizení'pflv'oděnou.
!Im, ze nalezac! soud zamítl návrh obhaj' oby
d '
chodními knihami firm P
t
'
. ' , na prove ell! UU.MZ.U
provisích na 9,000 K, Vý~l~choel:;; ::ě~~~ ~rm~ dl~í obžalov,ané~u
z~lovaný dostati, od firmy na provisi určité, 'vaná~r~uto;;iž~e ma
~:~tky ť o~c~od~, s, m11!! uzavřených, Nalézací soud zamítl
uv,ew'ne;'
J ,o z xtecne, pn cemz se o návrhu na provedeni důkazU'
k~!ha':'l ,vr?zsudku ještě uvádí, že tohoto důkazu n n"
ob.cl,loclnílmL
vye°,:edl jlZ vyslechnutých svědků tak závažné že t:n:otr~?ka, jezto .
treuny,
' '
u az

!

jO'b;u tít~:~e~!z~:m ?al~~a~ího s?udu nelze souhlasiti. O okolnosti obhadávku na zap'lac n;a °dz~ ovany protJsoukromé 'Účastnici ještě pohle- . ;1
ell! za rzených provisí byl slyše
,'.)
srpolumaj'ltel firmy P a za'ro"
'tu'
, n pouze sved. ek R., . .
,
, v e n Zas pce soukromého " t 'k' kt '
fopr~1 ťPráy~ost tvrzení ?hža!ovan~ho, Jelikož všakob~~~~~~/'s~tr~!I:!
s!~sl~ o, vy~ echu Ina s~em puvodlllm tvrzení, nesměl nalézací soud .' .
zasa y vys ovene v § 3 tr. ř, zamítnouti uvedený návrh,' .

nabízený dÍlkaz směřoval k přezkoumání správnosti tvrzení soukromého
učastníka slyšeného jako svědka a tudíž ke zjištění objektivní pravdy,
Jelikož by zjištění, že oll žalovaný má, pokud se týče měl v době činu
proti firmě pohledávku na zaplacení provise, k němuž směřoval nejen
návrh na provedení důkazu obchodními knihami firmy, nýbrž i na výslech zmíněných svědků, vylučovalo možnost vzniku škody a zejména
poškozovací úmysl, kdyby pohledávka dosahovala aspoň výše provisí
obžalovaným vylákanjÍ'ch, byl obžalovaný zamítnutím uvedených důkaz
ních návrhů, směřujících - jak uvedeno - k důkazu, že tu byla taková
jehO vzájemná pohlédávka, zkrácen ve svém právu na obhajobu,
. jelikož uvedená a právem uplatňovaná výtka kusosti řízení činí již
sama o sobě rozsudek zmatečným podle § 281, Č, 4 tr, ř" bylo zmateční
stížnosti vyhověno již z tohoto důvodu, aniž bylo třeba zkoumati, zda
JSOU opodstatněny i další její námitky uplatňované ještě s hlediska téhož
důvodu zmatečnosti, pokud se týče s hlediska zmatků podle § 281, Č, 5,
9, písm, a) tr. ř, Důsledkem toho byl rozsudek zrušen jako zmatečný,
a to ve výroku o vině a trestu a ve výrocích s tím souvisících, Vzhledem
k nedostate·čnému a formálně vadnému skutkovému zjištění nelze ~e .vyhnouti provedení nového hlavního přelíčení a byla proto věc vrácena
nalézecímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Na nalézacím soudu bude, aby, zkoumaje vinu obžalovaného· po
stránce subjektivní, přihlédl k výsledkům nového hlavního přelíčení a
i kdyby se neprokázalo, že má obžalovaný proti firmě ještě vzáj~mnou
pohledávku ve výši rovnající se vylákaným provisím nebo vzáj~mnou
pohledávku vubec, zkoumal podle těchto výsledků, zda obžalovaný nebyl v tomto ohledu ve skutkovém omylu a nemohlcli a~poň dův,?dně
míti za to, že má takovou vzájemnou pohledávku, neboť jde o skuteč
nosti, které mohou vyloučiti poškozovací úmysl, nezbytnou to složku
skutkové podstaty podvodu,
čís.
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Zpronevěra přestává býti trestnou pro účinnou litost podle § 187 tr.
zák. jen, když pachatel nahradil celou škodu vzniklou jeho činem. "
Nahradí-Ii pachatel škodu jen u některých z vice zpronevěr, které
. spáchal, nastane beztrestnost zpronevěr, u nichž nahradil škodu, jen
tehdá, je-li možno považovati jednotlivé jeho zpronevěry za samostatné,
věcně se sbíhající trestné činy, nikoli však i tehdá, jsou-Ii jen pokračo
váním téhož pachatelova jednotného zločinného rozhodnuti.
Předpoklady, za nichž se obchodní zástupce,ponechavší si peníze,
které vybral u zákazníku své firmy, a zboží, které mu zákazníci pro firmu
vrátili, dopusti zpronevěry, pokud se týče podvodu.
U podvodu je vyloučena beztrestnost pro účinnou lítost.

(Rozh, ze dne 4,

května

1940, Zm II 281/39,)
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N e j vy Š š; s O U d jako soud zrušovací uznalo zmateční
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, pokud jím byl uznán
ným zpronevěrou spáchanou ve věcí Josefa M., Jana N. a Otty O.,
právem:
Napadený rozsudek se zrušuje, pokud jím byl
ným zpronevěrou částky 2.300 K svěřené mu Josefem M.,
svěřené mu Janem N. a zboží v ceně 792 K 70 h svěřeného mu
JI dusledku toho se napadený rozsudek zrušuje ve výroku o
kvalifikaci zpronevěry, jakož i ve výroku o trestu a výrocích s tím
visících, a věc se vrací soudu prvé stolice, aby ji v rozsahu zrušení
projednal a rozhodl, lP'řihlížeje k pravoplatnému odsouzení pro znrm,.:
věru částky 1.050 K svěřené obžalovanému Antonií P.

.. t·ti i způsob náhrady škody, zvláště byla-Ii nahrazena obžalovaným
ZJIS
·'1' lllC.
.
neboI firmou R. a ze jmění. o b·za I ovane'h o, Cll
Mimo. to bude třeba přesně se zabývati otázkou, zd::.
N. a O.
vlastního popudu odevzdali obžalovaném~, pen!ze a ZbOZI, c; zda se to
ztalo z popudu obžalovaného; v tomto pnrade e~k bude treba ~ozh
~
t' z·da byl obžalovany' zmocněn k inkasu, CI zda tuto skutecnost
sova I,
b"
b·l·k d
Y
uvedeným osobám jen předstíral v úmyslu, a y Jim ZlPUSO! s o u ~ :
J'kánim hotovosti a zboží v kterémžto případě by bylo uvazovah o v111e
:bžalovaného s hlediska 'podvodU, u něhož nenastává beztrestnost pro
'účinnou lítost (rozh. Č. 1113 Sb. n. s.).

0:,

o

čís.

D
Zmateční

ů

vod y:

stížnost napadá rozsudek nalézacího soudu, jen pokud
byl obžalovaný uznán vinným zpronevěrou částky 2.300 K svěřené
Josefem M., dále částky 43·2 K ~věřené mu Janem N. a konečně
.
v ceně 792.70 K svěřené mu Ottou O., nenapadá však odsuzujíci
pro zpronevěru částky 1.050 K svěřené mu Antonií P., snažíc
docíliti, aby byl obžalovaný uznán vinným toliko přestupkem m,'cm.'
věry částky 1.050 K.
Zmateční stížnosti nutno přisvědčiti, již pokud napadá
prvého soudu s hlediska zmatku Ipodle § 281, č. 9, písm. b) a
správně podle § 281, č. 9, písm. a)] tr. ř.
Obžalovaný se hájil, že nahradil škodu v případech, v nichž
byly svěřeny peníze nebo zboží M-em, N-em a O-cm; podle jeho
joby se náhrada škody stala dříve, než se o věci dověděl soud. NN~.f"~';7e:~~
rozsudek považuje uvedenou obhajobu za nezávažnou pro ntrestnosti obžalovaného, přehlíží však, že tu jde o skutečností rozh,)drlé
pro otázku beztrestnosti obžalovaného z důvodu účinné lítosti
§ J 87 tr. z. Porušil tudíž nalézací soud svým výrokem uvedené ,"1t"no'
vení, pokládal-li obhajobu obžalovaného za právně nezávažnou.
Bylo proto odůvodněné zmateční stížnosti vyhověno, aniž se bylo
zabývati dalšími jejími vývody s hlediska zmatků podle § 281, č. 4,
tr. ř. ježto se nelze obejíti bez nového hlavního přelíčení, byla věc
kázima nalézacímu soudu k novému projednání.
Při novém projednání věci bude na nalézacím soudu, aby uvážil;
obžalovaný - přisvojuje si věci svěřené mu M-em, N-em o O-em
i1pakoval činnost, kterou též provedl na P-ové, tedy zda jde v uved"nv'ch'
čtyřech případech o čtyři samostatné trestné činy věcně se.
zda obžalovaný v těchto případech jen pokračoval ve svém (jedn,otrLénl)
zločinném rozhodnutí (srov. rozh.č. 3561, 6019 Sb. n. s.), neboť
v tomto případě nebylo lze mluviti o účinné lítosti podle § 187 tr.
ježto hy pak nebyla nahrazena celá škoda, vzniklá jednotným
(srov. rozh. Č. 3136 Sb. n. s.). Kdyby nešlo o jednotný čin, bylo by

6499.

I

'. Objednatel který si ponechá a nezaplatí zboží, které objednal na
výběr v úmysl~, že je podrží a nezaplatí, je vinen podvodem. ., . .
Při podvodu, spáchaném vylákáním zboží, je škodouprodeJot, otkoU
výrobní cena zboží.
(Rozh. ze dne 10. května 1940, Zm I 102/40.)

.~~&"

~

!

Podle letáku, v němž poškozený,. hod}nář P.,. n~?ízel. zaměstn~nc~m
ůzných úřadů své zboži vyžádal SI obzalovany, uredmk katastralmho
~ěřického úřadu, od P-~ na výběr zlaté dámskéná;a~kové. hodinky
v ceně asi 450---500 K za kus. P. mu poslal pa~ery zl~te d~mske hodmky
v úhrnné ceně 2.450 K s výzvou, aby Je do peh dnu bud zaplatrl nebo
vrátil. Obžalovaný hodinky nevrátil ani nezaplah!.
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací. z!,mítl zn;ateční ?tižno.st
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, 11mz byl ob za 10 vany uznan
vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 200 tr. zák.
D

Ů

vod y:

Zmateční stižnosti obžalovaného,' llplatň~jíci důvo~y }';1atečnosti
odle § 281, Č. 5, 9, pism. a), 10 tr. ř., nelze pnzn~tr opr.av~enl. •
p Zmatek podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř. upl~tnov.any ~y:tkou, ze ne- I
bylo zjištěno že obžalovaný uvedl firmu P. lstrvym predstrralllm v. omyl,
nebo že vyuŽil jejího omylu, čehož je ,;rezbytně t~eba ke s~utkove po.d:
statě podvodu, neprovádí zmateční strznost po zak?nu,. lezto ne~ycha!,
ze skutkových zjištění, přehlížejíc zejména, že ne!ez,:cI so~d zllstl~ z.e
obžalovaný objednal zlaté dámské hodl~ky. n a vy ber a ze byl liZ pn
objednávce zboží vzhledem k finanční trsnr, v J3ke t~hdy byl, rozhod.nut
ponechati si veškeré zboží, zaslané mu firmou na. ~kazku, a obohatrtr se
jim na škodu firmy, tedy je nevrátiti, pokud se tl;'ce n:.~apla!ltl. Naopak
buduje zmateční stížnost nepřípustně ~a skutkovem deJl nalezaclm soudem nezl'ištěném, a to, že obžalovany objednal pouze jedny zlaté hoTrestnf rozhodnutí XXII.
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dí~ky .•Pokud ~mateční stížnost poukazuje v této souvislosti na to,
';lel o~zalovany v~h!edem k. odborným znalostem možnost výdělku a
]I pouzIl,.~ dovo!av~. seI?oznosti způsobu splacení kupní ceny, jde o
voty nepnpustne v nzem zrušovacím .
• S hl~.diska důvodu zmatečnosti podle § 281 Č. 10 tr. ř. namítá
tecn! sÍ1znost, že by jednání obžalovaného bylo možno podřaditi
kove podstate podvodu Jen co do jedněch zlatých hodinek, které
lova?y obJe.ctnal, k~ežto co do zbývajících čtverých zlatých
.
slanych obzalovanem~ bez objednávky a jím nevrácených, by
zela.v uvah~ skutko.va podstata zpronevěry, takže by vzhledem
jedne.ch zla~ych h?dmek na stra?ě jedné a zbývajících čtJyř~~:~~~::~~,~
~~rane druhe, kt~ra by am v p:rvem am v druhém případě n
castku 2.000 K, slo pouze o prestupek podvodu a přestupek zpro!le,'ěrv:
Avša.k t~!O hmotněpr~v~í námitka není provedena po zákonu,
zn:atečm sÍ1znost nevychaz! z rozsudkových zjištění, zejména z
jez byla shora uvedena, budujíc i tu na nezjištěném podkladě že
lovaný objednal jen jedny zlaté hodinky.
'
• Po~ud zmatečn! st!žnost s hlediska duvodu zmatečnosti podle §
c. 9, plsm. a) (spravne podle č. (10) tr. ř. namítá dále že nalézací
nesprávně yy:ložil. pojem škody, vzav za podklad zjÍštění výše
cenu prodejm a mkohv cenu výrobní, což mělo za následek že ,čin
·kv.al~fik?ván za ~loč!n )~~dvodu a nikoliv za pouhý přestupek: nelze
tecm sÍ1~nosÍ1 pnsvedčIÍ1, neboť podle ustálené judikatury, jsoucí v
h~ase s lIteraturou (srov. rozh. č. 519 Sb. n. s., Altamann I, str.
pn podvodu spáchaném vylákáním zboží směrodatnou pro určení
skody c~na prodej~í, t. j. cena s.klá?ající se z výrobních nákladů a
na. k,ter.!'. poskozeny ~ab!l uzavremm obchodu nárok, Poukazuje-li
tecm sÍ1znost na to, ze, slo o cenu prodejní na spl á t k y, ocitá se
v,rozporu s obsahem rozsudku, z jehož zjištění o tom, kdy zboží
by tI' zaplaceno, plyne pravý opak.

čís.

6500.

Řidič motorového vozidla může a má počítati s tim že >se~s~~~~~l
přeJrr.očivší již při přecházení silnice jeho jízdní dráh~ a d

Ól'l!he p~!ov!ce yozovky, I~kne jeho výstražného znamení a vstoupí
zpet do jldm dráhy, a mUSl podle toho upraviti rychlost své jízdy.
(Rozh. ze dne 10. května 1940, 2m 1 181/40.)

, N, e j vy Š š f s o ~ d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti
statn!h.o zas!upltelstvl do. r?zsudku krajského soudu, jímž byl
"
zpr?stenobzal~by pro precm proti bezpečnosti života podle §
~rusIl napadeny rozsudek jako zmatečný a uznal obžalovaného
ze se dne 2~~ května 1939 v N. při jízdě na motocyklu dopustil
pokud se tyce opommutí, o němž již podle jeho přirozených IIa'leUKU,

-
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které múže každý snadno poznati, a podle !předpisů zvláště vyhlášenýc~
ohl nahlížeti, že se tím může způsobiti nebo zvětŠIti nebezpečenstvI
!!'vota, zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí, při čemž z toho nastala smr~
~ntonína P., a že tím spáchal přečin proti bezpečnost,i života podle § 33:>,
tr. z.
: I ",':t
D

ů

vod y:

Zmateční stížnosti státního zastupitelství, uplatňující důvody zma-tečností podle § 281, Č, 5, 9, písm. a)o tr. ř., nelze .upříti oprávpě?í, již
pokud s hlediska posléze uvedeného duvodu zmatecnosÍ1 na!mta, ze nalézací soud nesprávně posoudil vinu obžalovaného po ~trán~e ,práv~í. o
Nalézaci soud, vzhledem k posudku znalce p, a vypovedlm svedk~,
uvěřil plně obhajobě obžalovaného a má proto za .prokázáno jeho tvrzem,
že vjel do osady N. rychlostí třiceti pěti až čtyřiceti km, že t,uto rychl?~t
ještě snížil n~. tři~et km jJřed křižov,at~ou, ž~ asi na osmdesat m od krl-o
žovatky spatnl prechazeÍ1 P-as prave strany vozo:,kf na lev?,u - v tu
dobu, že byl od něho vzdálen na padesát metrů :-' ze Ihned z~~albrzdI'tJ,
při čemž se stále držel při své pravé straně, takze rychlost snJZ1l n~dva
cet pět km/hod., že, když hyl P. již na levé straně vozovky za stredem
silnice, zatroubil, poněvadž se blížil ke křižovatce, že zahnul trochudoc
leva proto, poněvadž mu benzinová pumpa, stojící při pravé stran~st!
nice částečně bránila v rozhledu na křižovatku, a to až tehdy, kdyz by!
poškozený již za středem silnice, že se P. na za!roubení, kd~ž byl .~bž~
lovaný od něho vzdálen motocyklem na osm az deset kr~ku, OtO~I~, ze
učinil několik rychlých kroků zpět na pravou stranu sIlmce, obraÍ1lse
proti obžalovanému obličejem a zdvihl proti ně~u ruce tak, lakoby: ho
chtěl zastaviti, při čemž byl obžalovaný od neho vzdalen jen asr~na
2 m, že sice ihned prudce zabrzdil, poněvadž měl obě brzdy přIpra:
veny, že však dostal na mokré silnici smy~, který ho uhnul tro~hu k,leve
straně, a najel P-ovi lehce do rozkroku, ze P. po t?,mto leh~~m n,,;ra~~ ,
upadl na znak na silnici a způsobil si pádem zranem, ma]1cI v zapeh
jeho smrt.
"
V tomto zjištěném jednání obžalovaného, jsoucím, podle přeqpokladu
rozsudku v příčinné souvislosti s P-ovým smrtelným úrazem! ~eshle~al
nalézací soud skutkovou podstatu přečinu podle. § 3,35tr; z .•)~zto o?zalovaný podle jeho názoru zachoval všechny predpl~y tyka]1c~ ~e ]1zdy
motorovými vozidly i všechnu opatrnost, ktera se ,da spr~v:,dhve a rOZumně požadovati na člověku řídícím motorové VOZIdlo, a lezto proto nenese žádné viny na srážce s poškozeným a na jeho smrti. ,
S tímto názorem nalézacího soudu nelze však souhlasiti. Zmateční
stížnost poukazuje právem na to, že obžalovaný, který,- jak rozsud~k
zjišťuje _ viděl P-a přecházeti jízdní dráhu ze vzdalenosÍl padesal1
kroků. byl povinen podle ustanovení § 38, odst 2, zák. č. 8y~935 Sb.
a § 106, odst. 4 vlád. nař. Č. 203/1935Sb., p~atn~ho v dobe cmu, vy~
'datně brzditi a rychlost, kterou dosud jel, zmlrmÍ1 tak, aby mohl byt}
připraven na všechny možnosti a aby Mazu zabráni! za všech okolnosÍl.
10'
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. Měl proto obžalovaný zmírniti rychlost svého motocyklu na
n;lru, abf. mohl ihned zastaviy.'. a to i tehdy, kdyby výstražnými
n:ml --:- !~n~k v~hle~em ,ke knzovatce nutnými - vyvolal úlek
prechazeJ.'clho jlzdn: dra~u a tím jeho zpětný pohyb, při
mohl pocltatt I s moznostt smyku a nutností pomalého brzdění YLI"O,,"
k vlhké VOZOvce.

Obžal?v~ný vša~. t~to opa,trnost~ nedbal a volil rychlost, která
v uvede~e sItuacI J;nhs. vehka, takze, když viděl, že P. učinil s
str~n! nekohkkroku zpet do jeho jízdní dráhy, nemohl již motocykl
pecne zastavltt a zavll1Il touto svou neopatrností jak srážku, tak i
(

)e prot? n~správný názor nalézacího soudu, že obžalovaný
pocltah s bm, ze mu chodec, jsoucí již v druhé polovině silnice
hl,: d~ jízdní dráhy, Nalézací soud tu zřejmě neuvážil, že ,,"~"~'IUU
zpetneho pohybu chodce byl úlek přivoděný houkáním VULdWYdUOUC
Obžalovaného nemůže zbaviti odpovědnosti ani okolnost že byl
něn, ba dokonce povinen dávati výstražné znamení vzhledem
žovatce, neboť tím nebyl zbaven současné povinnosti dbáti i o
nost, osob jsoucíc~. na silnici a !l'ěl proto voliti takovou rychlost
k:era .by .,m.u .~mo~nov~la včasn~. zastavení motocyklu, kdyby se
prechazejlcI jlzdm drahu, o nlZ nemohl předpokládati, že' o
ule,kla zatroub~ní a skočila mu do jízdní dráhy, Jen .tak měl a při
žlte pozornqstt také mohl obžalovaný vyhověti oběma uloženým mu
vll1nostem.
, Zatížil proto nalézací soud rozsudek zmatkem podle § 281
p:sm, a) t~, ř,.', když.,dospěl k závěru, že obžalovaný zachoval vš"cbm
predplsy tykaJlcI se jlzdy motorovými vozidly, i všechnu op,a.ltrl1l)st
se dá spravedlivě a rozumně požadovati na člověku
mr,tnrov
vozidlo, a když důsledkem tohoto nesprávného názoru vynesl OS'VOtlOZU'
jící rozsudek.
.
Bylo proto již z tohoto důvodu vyhověno zmateční stížnosti stiitníhO
zast~'Pitdst,:í a roz~~dek byl zrušen jako zmatečný, aniž se bylo

zabyvatt jeJlml dalslml vývody, zejména pokud uplatňuje ještě
podle § 281, Č, 5 tr. ř.
. Jelikož je rozsudkem zjištěné jednání obžalovaného,
jak dovozeno, v neopatrné a poměrům (mokrá vozovka,
chodce přes silnici a dávání výstražných znamení vzhledem ke
vatce) nepřiměřené rychlé jízdě, v přičinné souvislosti se smrtelným
zem Antonína P. a jelikož obžalovaný mohl při náležité pozornosti,
zmatečnosti

čís.

6501149

Měl prot~, doku~ P-a ?en;inul, počítati s tím, že P. může učiniti
ne?bvfk!y, zejmena zp~tny po~yb, a to tím spíše, že mohl a měl
klad.at~, ze se P., I. kdyz .byl uz.v druhé polovině jízdní dráhy
s~azneho znamelll, daneho obzalovaným ve vzdálenosti
az.des~tl ~, a vk.roČí mu zpět do jízdní dráhy. Takové
v, jlzdm draze v uleku vyvolaném výstražným znamením není HO'WYVI
lym zjevem a musí s ním každý opatrný řidič počítati. '

snnrt.

-

vzhledem k předpisům zvláště vyhlášeným, tak i podle přirozených, pro
snadno seznatelných následků, zejména jako řidič moto'rového
.'. 'ozidla předvídati, že jeho jednání může způsobiti nebo zvětšiti nebez~ečí života, zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí, jsou splněny všechny
znaky sk~tkové podsta~Y'přečin.u podl~ § 335 tr. z., a to jak po stránce
objektivm, tak I po strance subjekhvm,
poněvadž jsou splněny podmínky § 288, odst. 2, Č. 3 tr. ř., bylo rozhodnuto ve věci samé ~ obžalovaný byl uznán vinným přečinem podle
§ 335 tr. z.

ď~ďkažc!enu

čís.
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6501.

veřejným úředníkem

ve smyslu § 101, odst. 2

tr. ;zák.
(Rozh. ze dne ll.
.

května

1940, Zrn I 200/40.)

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu; jímž byl obžalovaný uznán
vinným zločinem těžkého uškození na těle podle § 153 tr. zák.
Důvody:
Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti podle § 281, č. 9,
písm. a) a 10 tr. ř. Důvod zmatečnosti na prvním místě uvedený však
neprovádí, neboť nedoličuje, že čin obžalovaného rozsudkem zjištěný
není vůbec činem trestným, příslušejícím před soud. Domáhajíc se podřadění činu obžalovaného skutkové podstatě přestupku podle § 411
tr. z., provádí zmateční stížnost ve skutečnosti jen důvod zmatečnosti
podle § 281, č. 10 tr. ř. Nelze jí přiznati oprávnění.
Rozsudek zjistil, že byla roku 1939 zavedena proti obžalovanému
exekuce vnucenou správou jeho nemovitostí (statku) a že byl vnuceným
správcem jmenovám soudem P. Dne 7. ledna 1940 přišel vnucený
správce P. do statku obžalovaného a říkal mu, aby připravil mlat
k mlácení jetelového semínka; pak sí prohlížel dobytek, zda je v pořádku. Při této příležitosti se obžalovaný tázal, co bude s jeho odměnou
jako vnuceného správce, a když mu P. odpověděl, že má na odměnu
nárok, udeřil ho obžalovaný rukou do úst a způsobil mu poranění na
předních zubech a dásních, kvalifikované za lehké poškození těla.
Jsa názoru, že je vnucený správce veřejným úředníkem ve smyslu
§ 153 tr. z. a že vnucený správce P. vykonával v době útoku obžalovaného na jeho tělesnou integritu své povolání (úřad), podřadil nalézac!
soúd čin obžalovaného skutkové podstatě zločinu podle § 153- tr. z. Toto
právní posouzení věci napadá zmateční stížnost, upírajíc vnucenému
správci především charakter veřejného úředníka. činí tak neprávem.
Pojem veřejného úředníka je vymezen v § 101, odst. 2 tr. z. tak, že
se má za úředníka pokládati ten, kdo mocí veřejného příkazu, přímo nebo
nepřímo daného, ať je pod přísahou, čili nic, je povinen obstarávati
práce vlády. »Práce vlády« ve smyslu tohoto ustanovení jsou veškeré
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veřejné věci) které se obstarávají jménem státu v zájmu '"~~I{II~~~n~
č. 640.5 Sb .• ~. s.). Je nepochybné, že soudy, plníce úkoly
ex~kuclllm rad,:,',;, t:~y předpisy rázu veřejnoprávního, obstarávají
vlady. V exekuclllm radu jest presně stanoveno, jakým způsobem
exekuce vnucenou správou. Podle těchto předpisů provádí soud
nou správu vnuceným správcem (§§ 97 až 118 ex. ř.). Vnuceným
cem jmenuje soud, nejsa vázán návrhy stran, zpravidla osobu,
zapsana v seznamu vnucených správcu, sestaveném rovněž přesně
psa?ou cestou (§ 106 ex. ř. a §§ 153~156 a 169 (ř.). Jmenovaný
spravce se zavazuje na místo přísahy slíbem složeným do rukou
(§ 108, odst. I ex. ř.), že bude řádně plniti povinnosti, které mu jsou
konem uloženy. Důsledkem svého jmenování a uvedení soudem
správy vykonává vnucený správce. správu jmění dlužníka
v?ucenou správou, má povinnost uposlechnouti všech pokynů
lllho s,oudu co do správy a konečně složiti soudu ze své správy
Ze zpusobu l:stanovelll vnuceného správce, jakož i z jeho práva
nos~l plyne, ze vnucený správce je, pokud vykonává vnucenou
or~anem exekučního soudu, tedy orgánem veřejným,
řeJným příkazem úřadu oprávn,ěného k tomu podle exekučního
tedy úředníkem ve smyslu.§ 101, odst. 2 tr. z. Na podporu tohoto
zoru Jze uvésti, že i zákon sám v § 106 ex. ř. nazývá povolání Vnllc,'n
správce "úřadem« (víz i Hora: Soustava exekučního práva, str.
Neu!nann~L,chtblau, Kon:entář k exekučnímu řádu, str. 412). Je
zaver nalezaclho soudu, ze Je vnucený správce veřejným úředníkem
smyslu § 153 tr. z., právně bezvadný.
Pokud zmateční stížnost dále namítá, že není zjíštěno, že se P.
stavil kritického dne do statku obžalovaného jako vnucený správce,
provádí touto námítkou dovolávaný hmotněprávní· důvod
podle § 281, Č. 10 tr. ř. po zákonu (§288, odst. 2, ;č. 3 tr. ř.), porLév1id
se nedrží v okruhu skutkových zjištění rozsudku, najmě,
správce P. přišel do statku obžalovaného, aby zařídil
semínka a přesvědčil se o stavu dobytka, že
vykonával
která nepochybně spadá do oboru správy hosoo,dáiřsk:ého
Byla proto zmateční stížnost zamítnuta.
čis.1}502.

Svědecký výslech obhájcův o tom, co mu jako obhájci svěřil

něný,

neni

zmatečný.

.

Vyhrůžka újmou 'na cti a majetku (skandalisovánlm advolk'áta.
bicihona malém městě) a na tělesné bezpečnostineni zákonem dovole.
ným prostředkem k vymáháni soukromoprávniho nároku (výživného

nemanželské dltě~.
.
Zakládá proto, jsou·li splněny náležitosti § 98, pism. b) Ir.
sklftkovou podstatu zločinu vydiráni, i když je jinak vymáhaný nárok
pravu.
(Rozh. ze dne 18. května 1940, Z~ 141/40.)

Ne j vy Š š í s o u J jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaných Jiřiny A. a Antonína B. do rozsudku krajského soudu, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vinnými zločinem veřejného násilí podle
§ 98, písm. b) tr. z.
Z důvodů:
Důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 3 a 4 tr. ř. (správně jen Č. 3) ,shle e
dávají oba stěžovatelé v tom, že nalézací soud vyslechl svědka Dr. P.
o okolnostech, jež mu obžalovaní svěřili jako obhájci obžalovaného Bc
a právnímu zástupci obžalované A. Leč stěžovatelé přehlédli, že se po·brůžka neplatnosti (zmatečností) výslechu, uvedená v § 152, odst. 3 tr. ř.,
jehož porušení tu zřejmě vytýkají, týká jen výslechu osob, uvedených
v odsl. 1, Č. 1 téhož paragrafu, totiž příbuzných a sešvagřených obžalovaného, nikolív i jeho obhájců, uvedených pod Č. 2 a že porušení před
pisŮ uvedených číselně v § 281, Č. 3 tr. ř. je zmatkem jen potud, pokud
se na ně vztahuje pohrůžka zmatečnosti. O právních zástupcích, pově
řených v občanských přích není ve zmíněném předpíse aní řeči. Je tedy
zmateční stížnost v této části bezdůvodná.
Neobstojí však ani výtky činěné rozsudku s hlediska důvodu zmatečnosti podle §: 281, Č. 4 tr. ř.
Zločinu veřejného násilí vydíráním se dopouští nejen ten, kdo pouúje násilí nebo vyhrůžky, kvalifikovaných podle §9S tr. Z., k vynucení
nějakého plnění, snášení nebo opominutí, na které nemá nárokú, ale
i ten, kdo k vynucení nějakého plnění, snášení nebo opominutí, na které
nárok má, použije násilí nebo vyhrůžky, kvalifikovaných podle zmíně
ného místa zákona, bezprávným způsobem, jsa si v prvém případě vě
dom protiprávnosti svého nároku, v druhém pak protiprávnosti prostředku a jeho použití. Podle zjištění rozsudku nalézacího soudu, jež nebyla s výsledkem napadena - jak dále je uvedeno - , uvedli obžalovaní
v dopisech z 31. prosince 1938 a 9. ledna 1939 zaslaných Dr. R. nejen,
že dají věc soudu, nevyhoví-Ii žádosti obžalo·vané A. o hmotné zajištění jejího děcka i jí samé, ale také, že obžalovaná A. nebude mlčeli
o násilí na ní spáchaném, že to bude pro město N. tučné sousto a pro
Dr. R. zkáza kariéry; dále tam uvedli též, že je obžalovaný B., který
se jako bývalý miíenec A-ové cíli skutkem Dr. R. hodně ponížen a potupen, prudké povahy, že proto A-ová rieví, jak se zachová k Dr. R., že se
A-ová nechce dočkati hrozných následků, že Dr. R., obměčí-li se, ujde
tomu, co by nikdy nečekal, a konečně, že vyhoví-Ii, nevyjde najevo jeho
hanba. Při rozmluvě dne 10. ledna 1939 sdělil kromětoho obžalovaný B.
Dr. R-ovi, že ho vše bude státi veliké periíze. Hrozíli tedy obžalovaní
Dr. R-ovi, jak správně usoudil nalézací soud, jednak skandalisováním,
jež advokátu na malém městě mohlo způsobiti neodčinitelnou hlljmu na
cti a majetku (praxi), jednak újmou na jeho tělesné bezpečnosti. Nemůže
býti pochyby už pro samu povahu vyhrůžek, že obžalovaní neměli právo
hrozíti Dr. R-oví takovýmíto újmami. Použili tedy prostředků, na něž
jim zákon nedává právo. Toho si obžalovaní musilí býti tím více vědo
mi, že je prvá z nich diplomovanou sestrou, druhý lesním úředníkem,
tedy osoby se značnějším vzděláním. Je proto v jejich jednání už pro
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bezprávný způsob užití vyhrllžek a vzhledem k jejich vědomí o
splněna skutková podstata zločinu veřejného násilí vydiráním podle §
písm.b) tr. z., a to i v tom případě, že by měli nárok na plnění, jež
covali. Je proto pro právní posouzení této věci bez významu,
Dr. R. otcem nemanželského dítěte obžalované A. a zda mají obža
proti Dr. R. nějaký nárok. Důsledkem toho týkají se veškeré návrhy
žalovaných, směřující výhradně ke zjištění, že je Dr. R. otcem m'Wamzel_
ského dítěte A-ové, okolností nerozhodných pro rozhodnutí této
Právem je proto nalzecí soud zamítl.
Dalšími důkazy, totiž vyžádáním zprávy od velkostatku v O. o
že si Dr. R. opatřil povolení ke vstupu do o-ských lesů, kde je on'zalo"l
vaný ,8. lesním a kde se s ním tedy Dr. R. mŮže setkati o samotě,
čtením vysvědčeni, že obžalovaný B. konal na všech místech
službu, že nebyl ani u n-ského velkostatku propuštěn, ba že tam
při odchodu zvláštní dar 500 K za vzorné plnění povinností, mělo
podle návrhu obžalovaných prokázáno, že obžalovaný B. není násilné
povahy a že Dr. R. neměl důvodu, aby měl před ním obavy. Než na posou_
zení, zda jsou pohrůžky takové, že mohly vzbuditi v napadeném důvod
nou obavu, nemohly tyto okolnosfi míti vlivu, vyšlo-H najevo _ a
rozsudková zjištění zmateční stížnost nenapadá _, že se obžallovan'~'
začátkem března 1939 chlubil Václavu K., že jeden doktor, jenž
ni1 jeho milenku a má s ní děcko, má před obžalovaným strach a že před
ním utíká, a dále, že Dr. R. z obavy před násilnostmi se strany obžalovaného 8. chodil ozbrojen pistolí a dal rozkaz, aby se jeho dítě při procházkách nevzdalovalo ze středu města. Právem proto zamítl nalézací
soud návrh i na tyto další důkazy.
Nalézací soud došel při právním po'souzení činu obžalovaných nejen
k závěru, že obžalovaní použili proti Dr. R. vyhrůžek kvalifikovaných
ve smyslu § 98, písm. h) tr. z. k vynucení od něho plnění, na něž neměli
nárok, a to jsouce si vědomi protiprávnosti tohoto nároku, nýbrž také'
k závěru, že i způsob, jímž plnění to vymáhali, byl bezprávný, a z okolností zjištěných nalézacím soudem plyne, že i toho si byli obžalovaní
vědomi, jak už nahoře je uvedeno. V každém z uvedených dvou případů
je již naplněna celá skutková podstata zločínu veřejného násiH vydíráním podle § 98, pism. b) tr. z. Stěžovatelé se v dalších námitkách, vznesených s hlediska § 281, č. 9, písm. a) tr. ř. (ostatně vesměs neprovedených ,po zákonu), snaží jen dovoditi, že v jejich činu není založen první
z obou zpusobů spáchání zločinu veřejného násilí vydíráním, netvrdí
však ani jasným poukazem, že není splněn druhý zpúsob. Tyto další námitky nejsou tedy s to přivoditi změnu napadeného rozsudku. Proto
mohl nejvyšší soud ponechati bez ,povšimnutí námitky, že obžalovaní
neměli úmysl vyděračný i proto, že byl Dr. R. (podle vznesené námitky)
otcem dítěte obžalované A., že proto tato obžalOvaná měla na vymáhané
plnění nárok a že se vydírání mŮže dopustiti jen osoba, jež nemá vů'či
napadenému žádný nárok, a jen na osobě, jež není ničím povinna.
Byla proto zmateční stížnost obžalovaných zamítnuta.
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ové soudy prvé stolice se od 1. ledna 194() usnášeji ve s~orech
i když veřejný žalobce před tímto dnem ,navrhl, ,a?~ vec
~ť
dl san:osoudce a i když již samosoudce před bm ve vecl jedna :
SOU ,
neudati soudu pravdu, nelze
na
prav~
'd'''' má býti jiný usvědčen, třebas se jl chtel obvmeny
křivoU vypove , ,lIZ.
oti němu vedeném
stížnosti domáhati
výroku o trestu ve svůj neprospech.

SbC:;ců

obviněn~ho

ro~~iřov~ti

vo

,

zba~:ž~:~~~/r::~:~~~~P~mateční
. (Rozh., ze dne 18.

května

{OZ.j~h,?

změny

1940, Zm I 133/40.)

.
, " s o u d jako soud zrušovací zamítl z;nateční, stížn;>st
b,~~Ja~l ~; ~ozsudku krajského soudu, jímž byla obzalovana uznana
~it:(ju zločinem podvodu podle §§ 197, 199, písm. a) tr. z.
Důvody:
Zmateční

stížnost 'uplatňuje důvody zmatečnosti podle § 281, č. 1,
'sm a) a II tr ř leč neprávem.
, 306/193 9
,p~ die § 13 tr. t. ~~ znění čl. IV, bod 2 vládního naříze~í c. . o. ' '
Sb.
se sborové soudy první stolice ve
9

u~náŠejí

sborec~ třl :~~g~~d"t~~~

f:f:!~~;11;~q,;;~i$:~,:~;~:(:f:~l~;~1~;f~

soudce'!'. Je nezavazne, fe v~~e;~isozu~~n~ejedním členem >sborového
č. 4ct71/l9,21 S~~k~bpYře~y ~m konalo hlavní přelíčení dne ,22. listopadu
sou
a ze se
, .,
'I b
tup soudu nemohou
1939,u, neboť
řečený návrh ver~Jneho ,~a o, ce a pos

měniti.na účinnOkSÍl uVd~de§n~~~ ntn~enp\~m. a) tr. ř. snaží se zmateční
S hlediska zmat u po e
:.?"
" d ' z dne 8.
stížnost dolíčiti, že se obžalova~a sv.0l! sve,deck9u vy.~oí~~ ~věedeckého
září 19-39 nedopustila trestneho čmu, Jezto pred~et~m.6 J ,.
pro nějž
výslechu byly skutečnosti, j~ž}ini~y podklad res ne o emu, .
bylo proti ní zavedeno trestm nzem.
nic

K tomu je uvést~ toto:
d
Tk V 365/39 krajského soudu
Proti obžalovane hylo po zn. sp.
't
kov N zavedeno trestní řízení pro zločin podle § 81 tr.. z. a p:es,~p~ ~
dle § 312 tr. z. - spáchané na hajném M. a na le.smm revum u . ,
v němž se hájila tím, že se trestné,~o č!nu dopush~a teprv~ pOd t~m25~01
byla N em kop nuta Během tohoto nzem uČlmla obzalovana po
't
- .
.
• na oN-ab'll
pro hk.
pres u-_
39 (T 264/39)
okresního soudu v L. trest?,, ozname,n!
·'t ry' J·í tvrzenym kopnuhm ZPUSO! e e po
4 1t
pek podle § 1 r. z., Jez o.p
_ , d 'tem J·eJ·ího svědeckého
škození na těle. Z uvedeneho plyne, ze pre me
. ' o'i
výslechu bylo obvinění pr~ přestup,~k podle § 411 tr. z. vzneseFe~t~r ek
N-oví nikoli však obviněm pro zlocm podle § 81 Í1: z. a .~ro Pd Pd"
pOdle' § 312 tr. z. vznesené proti obžalované. Nemel tudlz sou ce u-
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VO?U, abY,svěodkyni pokládal za (objektivně) podezřelou, a neměla
obzaIovana, duvodu, ,aby se při svém, svědec~ém výslechu pokládala
(subl,:ktlv~,e) P?~ezr,elou. Pravo obzalovaneho neudati soudu
n,en:uze bytl roz:m,ovano na jeho křivé svědecké výpovědi .'
tr,ctJ oso~a usvedcena z trestného činu, třeba by se UU:lal')Vall1V
knvou, svedeckou výpovědí zbaviti viny v trestním řízení proti
veden:m; Je,proto nerozhodné, že -;- jak tvrdí zmateční stížnost lovana. cht,ela prospěti pouze sobě. Nepochybil proto nalézací
uznal-II obzalovanou VInnou zločínem podle §§ 197, 199, písm. a)
N~padený roz:,udek uložil trest žaláře, jejž vyměřil použiv
novem § 265 tr. r. - se ~řetelem na ustanovení § 34 tr. z,
toho s~ledalJ'0dle § 44, plsm. a) tr. z. přitěžujícím souběh dvLo'uU'le'QKe
Zma.tecm,:,tlznost tvrdl (§ 281, Č. II tr. ř.), že byl nalézacísoud
pOUZltl tez § 35 tr. z. a že měl podle § 265 tr. ř. uložiti v souzené
tr,,:st stejného ,druhu, jakého hyl trest 'uložený dřívějšim rozsudkem.
dlz s~ dom~ha toho; že nalézací soud měl ještě za' přitěžující
'
s?!lb,eh z!oc!?u s prestupkem, a že měl místo trestu žaláře uložiti
te~k~ho ,:alare., V obou případeCh se zmateční stížnost obžalované
m~,ha z~enJ:. vyroku O trestu v její neprospěch. Předpokladem Zlll,m:CI
slIz~ostJ, obzalovan~ho je však, aby se domáhala zlepšení
vem. le~to ,!ento p:edpoklad chybí v souzeném případě, nernůl:e
zmatecm stlznost JIz z toho důvodu úspěch.
Byla proto zamítnuta.
čís.
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, T~oří-}i j~dnotlivé akty trestné činnosti obžalovaného namířené
!e~u~ pravntntu ~~atku a porušující týž trestní zákon, :nístně i
Jedmy celek, nemuze lhůta k podání soukromé obžaloby počíti dříve
byla tato jednotná trestná činnost dovršena.
'
, , Jde.-li yšak o řadu, ~ostatných činů, porušujících po určitou
týz. pravn~ ,s~atek a tyz trestní zákon, vzniká žalobní právo u ka,idéll0
z mch zvlaste.
~~?tu, stanovenou § 34, odst. 2 zák. č. 111/1927 Sb. (proti
sou~ezl!, ?utno, v, posl~z uve.ct~ném případě počítati od dOby, kdy
opravt1.~ny' dovedel o Jednothvych porušeních chráněného statku
o porusen~c~, spáchaných v jednotlivých časových úsecích.
'pokracule-l~ ~ pachatel ve své činnosti i po podáni stíhacího ná'vrhuj
muze pro. nt byh ods,?uzen jen, byl-li včas podán nový stíhac.f
~yl?-h trestným ~mem ublíženo lysické osobě, je jen ona
opravnena k s~uk~ome obžalobě ve smyslu § 34, odst. 2 zák. č. II
1927 Sb. ,U pravn~c~~ osoby je za oprávněného pokládati
lany po zakonu k JeJlmu zastupováni (u akciové společnosti př.~dstav'en·
stvo, nikoli však prokuristu).
.
, ~~"li oprávněný orgán více členů, počíná lhůta k podání žádosti
stiham dnem, kdy se prvý z nich dovědělo trestném činu a o pacllat.eI01,ě
osobě.
.
(Rozh. ze dne 2'1. května 1940, Zrn 1 166/40.)
o

soukromá žalobkyně firma P., akciová společnost v N., podala dne
12. června 1938 návrh na stíháni obžalovaného pro, přeČIn podle § 29
zákona proti nekalé soutěži č.ll :/1927 Sb. a pro pres!~pek podle § 26
'hož zákona a vznesla protI nemu po provedenem nzelll soukromou
te
obžalobu pro tyto t reS tne' "
cmy.
Nalézací soud zjistil, že R., bývalý zaměstnanec obžalovaného, vyvěděl dne 26, dubna 19G8 v kanceláři soukromé žalobkyně do proto~
k~IU, který sepsal právní zástupce soukromé žalobkyně v, přitomnostI
'ejího prokuristy 0, a jejího disponenta T., skutečno,sÍl, ]Iml;' byly dos,talečně naznačeny náležitosÍl skutkovych podstat zaz~l?vanych trestnJ;ch
'činů i pachatel (obžalovaný), a že prokUrIsta 0" ktery ]e podle hr,emlllho
rejstříku oprávněn zastupovati soukromou žalob,kym ~zn~mena, hrm~
palu s jedním členem správní rady), dal pozde]l pravlllmu zastupcI
~oukromé žalobkyně příkaz, aby na obžalovaného podal soukromou obŽalobU (návrh na trestní stíhání),
,
'
' ,
'
Usoudlv podle toho, že se soukromá zalobkyne doz~e~ela ? zazalovaných trestných činech i o jejich pachatelI svym opr,avn~nym zast~pcem,
prokuristou O., již dne 26, dubna 19038, zprosÍlI nalezacl soud obzalovaného obžaloby, ježto byl stíhací návrh podán, až dne 12. června ,1938,
tedy po uplynutí šestinedělní lhůty, stanovene v § 34, ods!. 2 zakona
Č.

111/1927 Sb.
' ,
'
Do tohoto zprošťujícího rozsudku vznesla soukroma ~alobkyne zm~teční stížnost, jíž ne j v y Š š i s o ~ d jako, sou~ zms,ova';l vyhovel,
zrušil napadený rozsudek jako zmatecny a vraÍlI vec nalezaclmu soudu,
aby o ni znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

Napadený rozsudek zjistil, že soukromým žalobcem je akciová spože ke znamenání její firmy stačí podpis jednoho pro~ur!stLspolu
s jednim členem správní rady a že, se 'Prok~nsta, 0, dovedel JIZ dn,
2f). dubna 1938 o .činnosti obžalovaneho, zaklada]lcl skutkovou podstatu
trestných činů nahoře uvedených,
Ježto byl návrh n~ trestní ,stíhání ?bžalované~o po~án, až dne
12. června 1938 USOUdil nalezacl soud, ze zamklo zaloblll pIavo soukromé žalobkyně podle § 34, ods!. 2 zákona Č, 111/1927 Sb., j<;žto od,e
dne, kdy se oprávněný dovědělo trestnéIl! ~i~u, a, o pachatel?ve o~ob~,
do dne, kdy byla podána žádost za trestn! slI'ham, u~lynulo ses! tydnu,
Důsledkem toho zprostil obžalovaného obzaloby pro cmnost, spachanoH
v době od 1. ledna 19'33 do 18, května 193.s.
UVedený výrok napadá zmateční stížnost z důvodu zmatečnosti podle
§ 281, Č. 9, písm, b) tr. ř., ježto se domnívá, a) že lhůta k podání s,oy~
kromé žaloby započala běžeti teprve dnem 18. ,k".ět?a 19'38) ~do ktere~to
doby se obžalovaný podle žádosti za hestlll sltham d?P?ustel tr;st~ych
činu podle § 26 a § 29 zákona Č. 111/1927 Sb., a b) ze Je n:bJh vedo:
mosti o činu a o pachatelově osobě prokuristou ~ou~ro~e zalobkyne
nerozhodné pro započetí lhůty podle § 34, odst. 2 tehoz zakona,
K a) Zmateční stížnosti nelze v tomto směru přisvědČíti.

lečnost,
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Předmětem trestního řízení, o něž jde, je činnost
kterou rozvíjel v době od 1. ledna 1933 do 18. května 1938 a
ležel~ v tom" že žalovaný prodával lihobenzinovou směs ~ olej,
koupJ! od J~nych dodavatelů, svým zákazníkům tak, že je stočil do
nebo do nadob opatřených podnikovou značkou soukromé
nebo že čerpal lihobenzinovou směs z takových sudů,
Je tudíž ~ro oprávněnost vznesené výtky rozhodné, zda lze U""''''lIlJU
cmnost pokladah za souběh trestných činů [vícečinný - § 263 písm,
tL z,j, Čl zda tu jde jen o několik aktů, které je pokládati za j~diný
lek [Jedmý trestný čin - § 263, písm, a) tL z, J,
O jediný čin jde tam, kde pachatel pokračoval v trestné činnosti
že provedl několik aktů téhož druhu, na mířených proti témuž nr.aVllInTU
s~atkt! a porušujících týž trestní zákon (na příklad několik
nekc:hk n3';dávek), a když jednotlivé akty podle časových a místních okolno.s!1 tvon ) e d! n Ý • cel e k. )e, přisvědčiti,_ že v takovém případě nemuze, ~apoclh beh }huty k podal11 soukromé zaloby dříve, než byla jed~otna cm,nost dovr~,ena (~r.ov, rozh; oč, 5-~ 14" 5747 Sb, n, s,), neboť každý
Je,dnothvy akt tvon nedehtelnou cast tehoz Jednotného trestného činu'
vz~yť důsledkem jednotnosti takové.tJočinu je, že může dojíti bud' je~
k uplnemu odsouzení nebo k úplnému zproštění obžalovaného nikoli
v~ak k č~stečnému ods?uzení a k částečné~u zproštění pro někte;ý z dílčIch aktu, ktere nemajl povahy samostatnych tre.stných činů.
,Tom,u tak n~ní v souzeném ,~řípadě, ,kde se. c,~lá řada samostatných
cmu obzalovaneho, to Je prodeJu a dodavek ZbOZI, dostala v souvislost
proc~sn! ,skuteč~?stí, totiž tím, že byly veškeré skutky obžalovaného.
pOruSUjlCI po mCltou dobu týž právní statek a týž trestní zákon, pojaty
v Jednu obžalobu, V případě takového pokračování v trestném činu
(spr,ávn,ěji, opak.0v,ání t~estného či~u) je se třeba zabývati otázkou. kdy se
opravneny dovedel oJe dno t I1 v Ý c h porušeních chráněného statku
nebo o porušení'Ch. spáchaných v jed not I í v Ý c h časových úsecích
~eboť tu žalobní právo vzniká pro dotčeného z toho kterého závadnéh~
utoku vždy zvláště; od okamžiku jednotlivého zásahu je také zvláště
~aždý případ počítati lhůtu šesti týdnů k podání stíhacího návrhu
~' 3~25, 4908 S,b, n, s,)'. ,Důs~e?kem ,samostatné povahy jedllotliv1ích
UltO~U Je" ze obzaloba muze byh podana znovu, pokračuje'-li pacn;uel
v čmnost: (opakuje-H či?nost): ač .byl již uznán vinným pro činnost, spách~nou behem určlteho casc\Veho useku, což by ovšem nebylo možné tenkrate, k~~by taková pokračovací činnost musila býti pokládána za pouhou soucast Jednotného trestného činu, pro nějž již došlo k odsouzení
!srov, rozh, Č, 5637 Sb, n, s.J, a že pokračuje-Ii pachatel ve své činností
I po podání stíhacího návrhu, může býti pro tuto činnost odsouzen pouze
t~hdy. byl-Ii~odán včas nový stíhací návrh. čehož by zajisté nebylo
treb~. ,kdyby čI~nost, s~áchaná před podáním stíhacího návrhu a po jeho
podam, tvonla Jednotny celek (rozh. Č, 6326 Sb, n, s,),
M?hl~ t,udíž v souzeném případě započíti lhůta k podání žádosti za
trest111 shham dne 26, dubna 1938 pro č1l1nost obžalovaného, spadající
v ,d~bu od 1, ledna 1933 do 26, dubna 1938, třeba obžalovaný dále provadel č1l1nost uvedenou v obžalovacím spise a opakoval ji až do dne
V'

V'
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18, května 1938; neni proto odůvodněna námitka zmateční sUžnosti,
uvedená nahoře pod a),
K bl, V druhém směru je však zmateční stížnost odůvodněna,
»Oprávněným« podle § 34, odsl. 2 zák. č. 111/1927 Sb, je rozuměti
toho, komu bylo trestným činem ublíženo,
Jde-Ii o lysickou osobu, je pro čistě osobní ráz práva k soukromé
žalobě nepochybné, že oprávněným tu může býti jen sama lysická osoba,
ni.koli někdo jiný, na příklad její zmocněnec; za takového zmocněnce je
pokládati i prokuristu (čl. 42 obch, zák.), Jde-Ii o právnickou osobu, pak
je tu za oprávněného pokládati jen orgán, který je po zákonu povolán,
aliy zastupoval právnickou osobu. Tímto orgánem je v souzeném pří
padě představenstvo akciové společnosti (čL 227 obch, zák.), nikoli však
její prokurista.
Pochybil proto nalézací soud, počítal-Ii lhůtu šesti týdnů k podáni
soukromé žaloby ode dne, kdy se prokurista soukromé žalobkyně akciové společnosti - dověděl o činu a o pachatelově osobě, a vyslovil-Ii, že tím zaniklo její žalobní právo.
Bylo proto již z tohoto důvodu vyhověno odůvodněné zmateční stížnosti, aniž se bylo třeba zabývati jejími dalšími výtkami, činěnými s hlediska zmatků podle § 281, Č, 3, 4 tr, ř. Ježto v rozhodovacích důvodech
nebyly zjištěny skutečnosti, jichž je třeba k rozhodnutí ve věci samé,
nelze se vyhnouti nařízení nového hlavního přelíčení. Byl proto napadený rozsudek zrušen a uznáno, jak nahoře uvedeno.
Při novém hlavním přelíčení bude na nalézacím soudu, aby se ve
smyslu návrhu obhajoby přesně zabýval zjištěním, kdy se orgán opráv~
něný (ve smyslu již nahoře vyloženém) zastupovati soukromou žalobkym
dověděl o jednotlivých útocích obžalovaného nebo o jeho opakované
činnosti v určitém časovém úseku.
Jde totiž o skutečnost, rozhodnou s hlediska § 34, odsl. 2 zákona
Č, 111/1927 Sb, Podle něho je obžalobu podati do šesti týdnů ode dne.
kdy se »oprávněný« dovědělo trestném činu a O pachatelově osobě. Pozůstává-Ii oprávněný orgán z více členů představenstva, je uvažovati,
zda lhůta počne běžeti teprve tenkráte, až všichni jeho členové nabudou
takové vědomosti, či zda tu stačí již vědomost některých z nich, po pří
padě vědomost jediného z nich,
Nadhozenou otázku upravuje pro obor ochrany cti ustanovení § 16~
odsl. 4 zák. Č. 108/19'33 Sb" podle něhož počíná lhůta k podání žádostI
za stíhání, je-Ii tu několik oprávněných osob, dnem, kdy se 'První z nich
dověděla o trestném činu a o vinníkově osobě, Toto ustanovení je svou
povahou všeobecného rázu a není dťrvodu, aby ho nebylo použito i při
výkladu § 34, odst. 2 zák. Č, 111/1927 Sb, (srov, Skála: Nekalá soutěž,
stL 244, roč, 1928),
Na nalézacím soudu bude, aby se při svém rozhodování řídil těmito

. úvahami.
čís.
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Ustanovení § 176, II, písm. b) tr. zák. předpokládá, že byla krádež
spáchána za služebnlho poměru.
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Nelze mu proto podřaditi krádež, spáchanou služebnou
.
službodárci po skončení služebního poměru.
(Rozh. ze dne 24. května 1940, Zm I 580/39.)

• zrušen ve výroku o jeho právní kvalifikaci. Ježto napadený rozsudek

M~hledal u obžalované jiné zločinné kvalifikace, byl její čin uznán pře
~~upkem krádeže podle § 460 tr. z.

.. Ne! v y} š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl částečně Zfllarecn

čís.

stlZ~OSÍl obzalovan~. do rozsud~u krajského soudu, jímž byla nh"oln".,.

uzn,~na vmnou ,zlocmem krádeze podle §§ 171, 176, II, písm. b)
zrr;srl napadeny rozsudek, p~kud obžalovanou odsoudil pro zločín
deze podle §§ 171, 176, II, plsm. b) tr. zák. a uznal právem že je
žalovaná vin,na přestupkem krádeže podle § 460. tr. zák., jehož se
pus hla !lm, ze, koncem srpna· 1939' v N, odňala pro svůj užitek z
a bez pnvolem Jana P. 2.000 K na hotovosti tudíž cizí věci movité
převyšující hodnotu 2.000 K,
'
,

Z

důvodů:

Nutno vyhověti té části zmateční stížnosti obžalované v
ňuje důvod zmatečnosti podle § 2~1, č. 10 tr. ř.
'

Napadený rozsudek zjišťuje, že byla obžalovaná zaměstnána u
rie P., výrobkyně šněrovaček, nejdříve jako švadlena, od 15.. ..
též jako služka, při čemž od 15, července 1939 spávala v bytě r'-,ov'vct
a to v kuchym. Dne 28. srpna 19'39 ráno, jak dále zjišťuje napadený
sudek, dala obžalovaná P-ové výpověd' na hodinu a důsledkem
odešla, Dne 30. srpna 1939 (podle dalších zjištění napadeného ro:<su.dku)
clošla obžalovaná k P-ovým a s dovolením zaměstnavatelky šla přes
jIch pokoJ do koupelny, načež odešla, Během této krátké návštěvy
chala, jak rovněž zjistil napadený rozsudek, krádež, jíž byla UZll"".
vmnou.

Z .uvedenýc~ zjištění je zřejmo, že se služební poměr obžalo
k Man~ ~. skon~ll dnen;. 28. sr~na 1.939, kdy byla dána a - jak •
z ]ednam P-ove - I pnpta vypoved' ze služebního poměru s v'~w",.UV"
platností, Okolnost, že obžalovaná přišla za dva dny k P-ové na. "nnll,h"
pobyt kratičkého trvání, aniž podle vůle obou měla pracovati a Uli;cc,c
vala, nezpůsobila obnovení dřívějšího služebního poměru.
K naplnění zločínné kvalifikace krádeže podle § 17'6., II, písm, .
se kromě dalších podmínek vyžaduje, aby v dOně krádeže trval SlUzelJlll
P?';lěr mezi p~ch~tele.m ~ službodárcem, ,na němž nebo na jehož n>:'oh.,_,
mClch byla krade z spachana. Po skončem tohoto poměru nejde
dež osoby služe}}né a také odpadá jeden z důvodů kvalifikace totiž
"
je nesnadno se chrániti před služebnými osobami.
Kdy~ t.~?y služebn~ poměr obžalované, skončil dne 28. srpna
a kradez, JIZ byla uznana vrnnou, bylaspachána teprve dne 30.
1939, nebyla krádež obžalované spáchána osobou služebnou a není
u ní naplněna kvalifikace podle § 176, II, písm. b) tr. z,
Bylo proto vyhověno zmatečni stížnosti oMalované, pokud uplatňuje,
důvod zmatečnosti podle § 281, č. 10 tr. ř .. a vytýká nesprávnost kvaIi;
fikace jejího činu podle § 176, II, písm: b) tr. z. a napadený rozsuctek

Nejvyšší
~.ařízenl Č.

6506.

přípustná rychlost jízdy, uvedená v § 106, odsL 1 vládního
203/1935 Sb., nesmí býti překročena, byť byly podmínky

jízdy sebe příznivější.
. Jízda vyšší rychlostí je již sama o sobě jednánbn, způsobilým p,ři"
voditi nebo zvětšiti nebezpečí pro právní statky, luvedené v § 335 tr. zák,
(Rozh. ze dne 24.

května

1940, Zm II 67/40.)

Obžalovaný jel dne 10. června 1939 asi o dvaadvacáté hodině N-skou
ulicí v O. po správné pravé straně rychlostí asi čtyřiceti km/hod. (snad
i o něco větší), maje rozžatá malá, t. zv. městská světla, ježto bylo již
dosti šero, Když přijížděl ke klášteru, kde je ulice poměrně hodně rušná,
vstoupila mu s pravého chodníku (ve směru jeho jízdy) do jízdní dráhy
poškozená P. Obžalovaný ji spatřil así na dvanáct až třináct me~rů, h?ed
zabrzdil až kola skřípěla, zatroubil jednou dlouze a dvakrat kratce
a snažil se P-ové vyhnouti tim, že uhnul do prava. P-ová se však ulekla,
uskočila zpět, byla zachycena autem obžalovaného a tak těžce zraněna,
že ještě téhož dne zemřela,
. Ne j v v Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamHl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
vinným přečinem proti bezpečnosti života podle § 3·36 tr. z.
Z

důvodů:

Zmateční stížnost namítá s hlediska důvodu zmatečnosti podle § 28i,
tr. ř. v podstatě, že se rozsudek nevypořádal s posudkem znalce inž.
R, pokud udal, že při rychlosti třiceti pěti km/hod, číní průměrná brzdná
dráha dobře brzdících vozů asi deset m, že reakční doba činíl dvě třetiny
vteřiny, pokud se týče vzhledem k nočnímu osvětleni celou vteřinu, a
pokud na tomto podkladě tvrdil, že průměrný řidič zabrzdí od okamžiku,
kdy postřehl nutnost brzditi, při jízdě tři'ceti pěti km/hod. na trati dlouhé
šestnáct až dvacet m. Uplatňujíc, že se prvý soud přiklonil k posudku
znalce iuž. S., který je obžalovanému méně příznívý, ačkoliv druhý znalec označil základy tohoto posudku výslovně za pochybené a ačkoliv dále
obžalovaný uplatnil ve své obhajobě, prvým soudem rovněž nehodnoč.5

cené, že jeho auto nemá hydraulické brzdy, jak to tvrdí znalec inž. S.,
domáhá se zmateční stížnost toho, aby byl vzat za podklad posudek
znalce inž. R. Stěžovatel dovozuje, že obžalovaný nemohl za předpo
kladu, že P-ovou uviděl teprve na vzdálenost dvanáct! až třinácti 01,. za~
staviti ještě před ní, jak míní rozsudek, a 'Proto pry nemohl zabramÍ!
souzené nehodě.
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Je pravda, že prvý soud přešel posudek znalce inž. R. v UVCUOcfi1rc
Než přesto nejde o zmatek, neboť se
vadno'st týká okolnosti nerozhodné pro posouzeni.
Obžalovaný by byl prost odpovědnosti za smrt P-ové jen
kdyby bylo jisto, že tento výsledek sám, a nikoliv snad pouze
příhoda, nebyl odvratitelný ani vynaložením předepsané
dbalosti, tedy ani při dodržení předpisu o dovolené jízdní IYě';~~~~:~Žl:~
hledě k tomu, že zmateční stížnost sama tvrdí na jedné
n
zastaviti dříve, než obžalovaný dojel k P-ové, na druhé straně
raz,ňuje takové skutečnosti, které připouštějí závěr opačný, nelze
že by byl vývoj událostí skončil smrtelným výsledkem i tehdy,
byl obžalovaný jel rychlostí nejvýše třiceti pěti km za hodinu, již
kladě úvahy, že nemohl zastaviti na· vzdálenost dvanácti až
metrů. Na tomto podkladě lze připustiti nejvýše, že obžalovanému
možno zabrániti srážce zastavením, nikoli však, že jí nemohl Ld'UI.'n,
vůbec a zejména, že nemohl zameziti usmrcení P-ové.
Již podle obecně známých lysických zákonů je délka potřebná k
brzdění jedoucího vozidla v přjmém poměru k jízdní rychlosti,
čím je tato rychlost menší, tím snáze a dříve lze docíliti zastavení
nebo aspoň podstatného zmírněni rychlosti. Vozidlo také ujede
menší rychlosti menší dráhu za dobu t. zv. reakčního okamžíku než
rychlosti větši. Byly by tedy bývaly jiné podmínky ve směru ořízniv",
pro zbavení nebo zeslabení účinnosti sil, které spolupůsobily
výsledku, kdyby byl jel obžalovaný jen dovolenou rychlostí. Obžalov,m
by byl přijel na místo, kde došlo ke srážce, o zlomek času později, a
kud by se bylo nepodařilo P-ové, - u níž mohla také stěžovatelova
malejší jízda stejně jako u něho samého vyvolati jinou duševní
sici - , přejítí jízdní dráhu ještě před vozem obžalovaného při zjištěných a obžalovaným samým tvrzených poměrech vvlu(;ova,
s naprostou jistotou - nebo pokud by se bylo obžalovanému nelpo,jař'il
objeti P-ovou, - což bylo snazší při zmenšené rychlosti - ,
P-ovou najel při nejmenším menší silou, takže by byl měl
a~1;~'~,~~'itl
účinek a nebyl by vedl, jak lze očekávati podle obecné Z
k usmrcení P-ové, které bylo podmíněno také i silou nárazu. I kdyby
díž bylo připuštěno, že obžalovaný nemohl zastaviti na vzdálenost,
zabrániti
kterou mu P-ová vstoupila do jízdní dráhy a tímto
hodě, nebo dokonce zabrániti srážce vůbec ani
rychlosti třeceti
km/hod., nebylo by lze ještě na podkladě této
tvrditi nPl1nsbt,
viny obžalovaného. Opačný závěr pak plyne již ze sklltečn,)stí nř,inulště
ných zmateční stížností a z poznatků obecné zkušenosti, o
třeba prováděti důkaz. Týkají se proto výtky, o které jde, okolností
rozhodných pro posouzeni.
Zmatek podle § 281, č. 5 tr. ř. není proto odůvodněn.
Výtky zmatků podle § 281, č. 9, písm. a) a 10 tr. ř. nejsou prc)veden~
po zákonu, pokud zmateční stížnost nevychází ze zjištění, že ob.žalov,W;
jel rychlostí vyšší než třicet pět km/hod., a pokud dovozuje, že
vaný nebyl s to zabrániti nehodě, na podkladě výsledků průvodního
zení, jichž zjištění se domáhala z důvodu zmatku podle Si 281, č. 5 tri
částech vůbec mlčením.

čís.
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Stěžovatel tu nedokazuje rozsudku mylnost na skutkovém podkladě 'rozsudkem zjištěném (§ 288, odst. 2, č. 3 tr. ř.),.nýbrž na jiném pOdkl",dě.
Nelze shledati oprávněným náhled zmateční stížnosti, že stěžovatel
mohl jeti rychlosti čtyřiceti km/hOd., poněvadž ulice byla volná a bez
překážky. Předpis § 106, odst. 1 nařízení č. 203/1935 Sb. je všeobecně
závazným bezpečnostním předpisem pro všechna motorová vozidla. Nejvýše přípustná jízdní rychlost, v něm uvedená, byla stanovena vzhledem
k čilejšímu ruchu, podmíněnému stykem obyvatelů, který s sebou při
náší podle přirozené povahy věci zvýšenou možnost ohrožení statků
chráněných ustanovením § 335 tr. Zi Rychlost třiceti pěti km/hOd. je podle
tohOto nařízení nejvyšší přípustnou rychlostí v uzavřených osadách. Nesmí býti tudíž překročena ani za sebe příznivějšich poměrů pro jízdu,
naopak musí býti podle okolnosti snížena. Jízda rychlosti větší je již
sama o sobě jednáním způsobilým přivoditi nebo zvětšiti nebezpečenství
a za takové je podle uvedeného nařízení považována, Již z tohoto zvláště
vyhláš~ného bezpečnostního předpisu mohl obžalovaný seznati, že může
způsobi'ti nebo zvětšiti nebezpečí pro život, zdraví a tělesnou bezpečnost
jiných uživatelů ulice, pojede-Ii rychlostí větší než třicet pět km/hod.
Není třeba, aby pachatel předvídal, v kterém okamžiku a jakým způso
bem vyvrcholí všeobecně mu poznatelné nebezpečí ve skutečné ohroženÍ. Proto nesejde na tom, že snad obviněný nepředpokládal, že mu při
jde do jízdní dráhy chodec na tom místě a v tom okamžiku, kde se tak
stalo.
K naplnění příčinné souvislosti stačí, že pachatelovo jednání bylo
aspoň jednou z pří'čin smrtelného výsledku, takže by bez něho nebyl
nastal. Tento předpoklad je splněn, neboť podle toho, co bylo uvedeno,
nebylo by došlo k usmrcení P-ové, kdyby byl jel obžalovaný, jenž sí zavinil přílišnou rychlosti nemožnost zabrániti usmrcení P-ové, dovolenou
rychlostí. Nesejde na tom, že si P-ová počinala také neopatrně. Její neopatrno,stí, nedbalostí, nebo ztrátou duchapřítomnosti nebyla započata
samostatná příčinná řada, vylučující příčinnou souvislost mezi činností
obžalovaného a nastalým výsledkem.
Poněvadž jsou splněny obě složky skutkové podstaty, na kterou uznal
prvý soud, nemohlo býti jednání obžalovaného podřaděno jen ustanovení § 431 tr. z. nebo dokonce uznáno vůbec za beztrestné a právem je
rozsudek podřadí! ustanovení § 335 tr. 2.
Zmateční

stížnost byla proto zamítnuta jako
čís.

bezdůvodná.
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Zavinění vozky, který, jeda po veřejné silnici v noci a v době naříze
ného zatemnění, neopatřil svůj VŮZ světlem (§ 6 vyhlášky zemského presidenta v Praze ze dne 18. ledna 1934, č. 9 zem. věst_) ani zadnim čer
veným světlem (§ 18, odst_ 2 nař. řišského protektora ze dne 25. srpna
1939, Věst. naf ~ str. 71)_
. \ Trestnl rozhodnuti XXII.
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Je Ilerozhodné, že snad trestný výsledek nastal i pro
jízdu řidiče motocyklu,který mohl, kdyby byl jel~patrné
llOuti povoz a zabrániti, nárazu naň.
'
(Rozh. ze dne 25. května 1940, Zm I 137/40.)
Obž~lovaný jel dne 3. září 1939 s povozem (valníkem) taženým
r~m konI, z O. ~o P. Neměl s sebou svítilnu a neopatřil povoz ""C"Cill

ac se JIZ setmelo. Ve dvaadvacet hodin byl proto zastaven
C:. P .. O., obořil se však na ní a ujel. Za nedlouho nato přijel na
slln!cl a ~okračov~Ipo .ní vy~dě, do ~., jeda správně po její pravé
V te dobe ]el po teto sllmcl tymz smerem a po téže pravé straně na
tocyklu R., který vezl na tandemu T -a. Poněvadž bylo nařízeno
~ění, měl ,přední světlo (reflektor) zastřené modrým papírem.
otvrt na tnadvacátou hodinu najel v plné jízdě zezadu na ne,o's1Tětlen
povoz obžalovar.ého. Pří srážce utrpěl R. smrtelná zranění, jímž
krátkopodlehl, T. byl těžce zraněn.
,
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční
obžalovaného do rozsudku krajsHho soudu jímž byl obžalovaný
vinným přečínem proti bezpečností života ,podle § 3350 tr. z.
Z

důvodů:

. Posuzuj~ sku,tková zjištění s hledis~a právniho, dospěl prvý
k usudku, ze obzalovany, opommuv SVU] povoz opatřiti světlem
šil platné předpisy,. které naři:ují, že, »za tmavé noci musí být/
povoz, ]edoucl po sllmcl, opatren rozzatou svHilnou, umístěnou tak
ji lze zdaleka již snadno zpozorovati«. Podle obsahu citace měl tu'
lézací soud, zřejmě na mysli porušení I1stanovení § 9 vyhlášky čes.
ze dne 21. cervna 1886, č. 54 z. z.pro Cechy, ve znění vyhlášek čes.
ze dne 27. Jedna 1892, Č. 7 z. z. pro Čechy a ze dne 5. října I
z. z. pro Cechy. Přehlédl však, že bylo dotčené ustanovení
novou vyhláškou zemského presidenta v Praze ze dne 18.
Č. 544.235 - 23/6665 z roku 1933, Č. 9/1934 zem. věst., o jizdě
~tátních, zemských a okresních silnicích ve správním obvodě
Ceské, vydanou podle článku 3 zákona ze dne 14. července 19(27, Č.
Sb. Nová vyhláška zpřísňuje v zájmu bezpečností i bezzávadnosti
pravy (viz její úvodní slova) jízdu na veřejných silnicích ve ,nraV'llllll,
obvodu země České. Z ustanovení § 6, věty prvé uved.
»V nOCI, za soumraku, nebo za husté mlhy, musí být i
opatřeny světlem,« zvláště z uvedeného slůvka »i« nutno pak
že se dotčené zpřísnění osvětlovací povinnosti vztahuje na vozidla vše,:h'
druhů, pokud se pohybují na veřejných silnicích. Proto ode dne 1. února
19~4, ~dy nová ,1iyhlášk~ nabyl~ účinn~sti (§ 8 uved. zák.), musí býti na:;
vere]nych sllmclch opatrena svetlem vseeka pohybující se vozidla
,"
ský p."~oz ne~yjímajíc, z a noc i v ů b e c, a to bez rozdílu, je~li noc;,
t~a~a CI Jasna, za soumraku, ba Iza dne, je-li krajina, kterou povoz pro]IZdl, zahalena hustou mlhou. MImo to třeba dále poukázati na§ 18,:;

odst 2 nař. říšského protektora z 25. srpna 1939 - Věstník nař" str. 71
.-:- podle něhož musí býti pozemní vozidla a vlaky, nacházející se v pohybu na veřejných dopravních cestách (vyjma jízdních kol) při temII o t ě opatřeny na konci červeným světlem (rote Schlussbeleuchtung),
který již platil v době, kdy byl spáchán projednávaný čin,
Za tohoto stavu věci nebylo proto zapotřebí, aby nalézací soud k posouzení otázky, porušil-li obžalovaný předpis zvláště vyhlášený, zjišťo
val, byla-li v době, kdy došlo k nehodě, noc tmavá či nikoliv, neboť ke
správnému úsudku, že obžalovaný porušil uvedená ustanovení, stačilo
formálně bezvadné a stěžovatelem nepopřené zjištění nalézacího soudu,
že obžalovaný v noci dne 3. září 193,9 řídil na státní silnici N.~O. povoz, tažený párem koní, který neopatřil předepsanými světly.
Proto jsou všecky výtky, které číní stěžovatel rozsudku s hlediska
duvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 5 tr. ř., ať jde o vytýkanou vadu
rozporu se spisy, anebo o uplatňovanou výtku nedostatku důvodů či neúplnosti, jimiž se snaží zvrátiti rozsudkový výrok, že neni vyloučeno, že
se oné noci již okolo dvaadvacáté hodiny počala místně tvořiti mlhavá
clona, podstatně snižující viditelnost, a chce jimi naopak prokázati, že
byla jasná měsíční noc, nerozhodné pro posouzení, porušil-li obžalovaný
předpis zvláště vyhlášený, či nikoli, Neboť i kdyby uplatňované okolnosti vedly soud ke zjištění, že v době nehody byla nejjasnější mě
síční noc, nezměnil by se správný úsudek prvého soudu, že obžalovaný
tim, že při jízdě po veřejné silnici neopatřil svůj povoz světlem, poruši,l
platný předpis, vydaný pro bezpečnost jízdy.
Stejně je tomu s výtkou neúplnosti podle § 281, Č. 5 tr. ř., kterou
stěžovatel bere v pochybnost výrok prvého soudu o rychlosti, jakou jel
řidič motocyklu P., když narazil na povoz obžalovaného, a ze které uplatňuje tím zároveň důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. ř.
- se snaží dovoditi, že vinu na nehodě nese výhradně řidič motocyklu p,
a že mezi opominutim obžalovaného a trestným výsledkem není pří
činné souvislosti.
Je sice správné, že se soud prvé stolice nezabýval rychlostí jízdy
motocyklisty P. se zřením na rušivé stopy, které jeho stroj po nárazu
zanechal na valníku obžalovaného, a že přešel mlčky okolnosti, že byl
p, znám jako rychlý jezdec a že v době nehody bylo proti němu vedeno
'trestní řízení pro rychlou jízdu. Než kdyby i nalézací soud dospěl po
odstranění vytýkaných vad k úsudku, že motocyklista P., který se stal
zároveň obětí nehody, přiji'žděl rychlostí značnou, poměrům nepřiměře
nou, nemohlo by ani toto hledisko změnit konečné rozhodnutí soudu ve
prospěch obžalovaného.
Stěžovatel totiž zřejmě předpokládá, že by nepřiměřeně rychlou jízdou motocyklisty P., kterou se snaží dovoditi, byla přerušena příčinná
souvislost mezi jeho opominutím a nehodou. Přehlíží však, že na pří
činnou spojitost podle § 134 tr. z. třeba uznati i tenkráte, když k pachatelovu opominutí (činnosti) přistoupila činnost (opominutí) osoby jiné,
která byla rovněž jednou z přičin, že nastal protiprávný výsledek. Při
činnou souvislost nepřerušuje tudíž skutečnost, že vedle pachatelova
ll'
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i na osvětlený

:roto i kdyby m~.1 n.a!ézací soud za prokázané, že poškozený
k mlstu n~ho~y nepnm~;re,no~ rychlostí a že nehodu spoluzavinil,
by takovy vysledek pnnestr konečné rozhodnutí obžalovanému
v~jší!. z čeh?ž vyplý~á, ž~ se formální vady, které stěžovatel UP''''U1UJ'
tY~~J1 ves.mes..skutecnostJ ~erozhodných pro posouzení věci.
vynzeny I stezovatelovy namitky s hlediska důvodu zmatečnosti
§ 281, č. ll, písm. a) tr. ř.
Byla proto zmateční stížnost zamítnuta.
čís,
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opominuti (je~~ání) spo~působily i jiné okolnosti, které spolu s
opom.Inutrm, pnvodlly. ~ysledek a je proto s právního hlediska
hod ne, vzesel-1I protrzakonný výsledek i ze souběžného
jednání anebo opominutí osoby poškozené.
.
Vě;fomí, ž~. opon;i~utím předepsanélIoopatření ohrožuje
bezpec~os! a zlvotpnl:'ch osob, zprostředkovaly obžalovanému
dotcene predplsy, Jlchz neznalostí se jako řidič povozu nemůže
§ 2~3 tr; z. omloU':'!ltL Řídil-Ii tedy za noci po státní silnici po'voz
osvetleny - Jak zjIstil nalézací soud V souhlasu s jeho přiznáním
p:rk bYl'0dl~ toho, co bylo řečeno, odpovídal za výsledek svého
ČI opomInuti I tehdy, kdyby prvý soud dospěl k úsudku že trestnv
sled~k~ast~li z nepř!měř~ně rychlé jízdy poškozeného ddiče
kterl; p:ehl,e,dl ~eosvetler:y povoz, ač jej při náležiteé' e0t.~d:;n~,:bi;
volbe pnmerene rychlostJ, mohl včas zahlédnouti a n
těcht<: ok?lnost~ bylo by možno vyloučiti příčinný vztah mezi Jeumanmrr,l
opommutJm obzalovan~ho a škodným výsledkem jen tenkráte,
by!'y sku~ečnostr, ktere by prokázaly, že výsledek
'Poskoz~n~ho P. ~emohl ,býti odvrácen bezpečnostním
zanedbam
obzalovanemu
.•
nemá
oporyseani
v rozsudku, klade
ani v
stížností, neboť stěžovatel se nedovolává
které by připouštěly úsudek, že by byl P.

čís.
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Dá-li si veřeJný činitel poskytovati prospěch na základě
uzavřené výslovně nebO mlčky mezi ním a poskytovateli nutno

jde-li o nepatrný prospěch ve smyslu § 2, odst. 2 a § 3 'odst 2

č. 178/1924 Sb. (o úplatkářstvi), posouditi podle součÍu POIdcytnutV'cl

úplatk\'í..
..
POjem nepatrného prospěchu.
U přečinu podle §2,odst.l a§ 13, odst.l zákona o úplatkářství
třeba, aby byl pachat~lovým iedlUÍDím dotčen důležitý veřeJný
v

(Rozh.ze dne 25 •. květni! 1940, Zrn I 199/40.)
Ne j v y Š š í s O u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční sti:!no,sl
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jimž byli oozalov,m

B. a C. zproštěni, a to: A. obžaloby pro přečin podle § 3, odst. 1
č. 178/1924 Sb. a B. a C. obžaloby pro přečin podle § 2, odst. 1
č. 178/1924 Sb., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a uznal
vinnými, ato obžalovaného A. přečinem podle § 3, odst. 1
zák. č. 178/1924 Sb., jehož se dopustil tím, že si jako veřejný činitel
dal poskytnouti od B-a a C-a prospěch, na který neměl práva, za výhodu,
kterou jim vyjde vstříc při obstarávání cestovních pasů, při čemž nešlo
o prospěch nepatrný, obžalované B. a C. přečinem podle § 2, odst. 1
iák. č. 178/1924 Sb., jejž spáchali tim, že v téže době poskytli ~polu,
obžalovanému A. jako veřejnému činiteli prospěch, na který neměl právo,
za výhodu, kterou jim vyjde vstříc při obstarávání či prodlužování cestovnich pasů, při čemž nešlo jen o prospěch nepattný.
Důvody:

' .. Nalézací soud zjistil, že obžalovaný A. jako referent pasového oddě
lení policejního ředitelstvi v N., přijal v létě 1939 - kdy byl veliký
nával žadatelů o vydání nebo prodloužení cestovních pasů, kteří stáli
, v řadách až na ulici a museli dlouho čekati, než na ně přišla řada - za
urychlené prodloužení cestovniho pasu beze stání a čekáni v řadě od
ob,žalovaného B. s vědomimobžalovanéhoC. čtyřicet pět K za C~ův
. cestovní pas z C-ových peněz,sedmdesát K za cestovní pas Karla P.
a konečně - aniž bylo zjištěno, ž,e o tom věděl i spoluobžalovaný c.,
sedmdesát K za cestovní pas GoJdy O. Nalézací soud shledal ve zjiště
ném jednání obžalovaných všecky náležitosti, jichž je třeba k naplnění
skutkové podstaty trestného činu podle § 3, ods!. I, pokud se týče podle
§ 2, odst. 1 zák. č. 178/19124 Sb. po stránce objektivní i subjektivní. 00spěv však podle druhého odstavce uvedených paragrafů k přesvědčení,
že šlo jen o nepatrný prospěch a že nebyl dotčen důležitý veřejný zájem,
vynesl rozsudek zprošťující.
Svůj názor, že šlo jen o prospěch nepatrný, opřel nalézací soud o to,
že bylo prokázáno, že byly odměny poskytovány obžalovanému A. jen
příležitostně a neměly pro něho tvořiti nějaký stálý zdroj přijmů, a že
je proto nutné posuzovati poskytnuté odměny jednotlivě, a ne je sčítati.
Vzhledem pak ke zjištěnému čistému měsičnímu platu obžalovaného A.
. ve výši 845 K a.ke zjištěné skutečnosti, že bydlí zdarma u svého otce,
pokládánalézací soud jednotlivě posuzované odměny za prospěch nepatrný.
Právem vytýká zmateční stížnost státniho zastupitelství dotčenému
Výroku nalézacího soudu právní mylnost s hlediska zmatku podle § 28],
č. II pism. a) tr. ř. Podle ustáleného rozhodování nejvyššího soudu jako
soudu zrušovacího neplatí sčitaci zásada § 173 tr. z. pro zákon o úplatkářství č. 178/1924 Sb. zcela všeobecně (rozh. č. 3765, 4160 Sb. n. s.).
Třeba,li však závadnou činnost veřejného činitele posuzovati za jednotný
celek, jde o jeden čin a nutno proto přihlédnouti k úhrnu všech úplatků,
přijatých v jednotlivých připadech. To je zejména ve případech, kdy si
veřejný činitel dal poskytovati prospěch podle výslovně nebo mlčky
uzávřené dohody mezi ním a osobami prospěch poskytujícími. V tako-
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vých případech rozhoduje pak v otázce, zda jde o prospěch
či o prospěch vyšší, souhrn poskytnutých úplatků (rozh. Č. 5940
Sb. n. ~.). Ze skutkových zjíštění nalézacího soudu vysvítá, ž~
mezI obzalovaným A. na jedné straně a obžalovanýmí B. a C., když
výslovně, tedy alespoň mlčky, uzavřena dohoda, že jim obžalovaný
bude urychleně obstarávati za úplatek prodloužení cestovních
a že všechny tří souzené případy byly výsledkem této dohody. To
jasně ze zjištění, že obžalovaný B. ponechal obžalovánému A. za
při prodlužování pasu v prvém případě jako úplatek zbytek ze
odevzdaných z"roveň s pasem obžalovanému A., který zůstal po
ce~í poplatků ve výši 130 K a z něhož jen v tomto prvém případě
obzalovaný A. obžalovanému B. 25 K, kdežto v dalších dvou nflno.rlo"
bylo obžalovanému A. odevzdáno s pasem vždy 200 K a oo:zal.oY<mv
si jíž automaticky ponechal jako úplatek celý zbytek. Nutno proto v
zeném případě hodnotiti poskytnuté úplatky jako celek a tudíž u
lovaných A. a B. v částce 185 K, u obžalovaného C. v částce 115
a to jen s hlediska majetkových poměrů obžalovaného A., bez ohledu
majetkové poměry obou ostatních, obžalovaných (rozh. č. 6403 .
Uváží-li se pak zjištěná skutečnost, že obžalovaný A. má
plat 845 K a podle vlastního údaje živí manželku a tři děti
nemajetný, nelze pochybovatí, že úplatek v uvedené výši
prospěchem jen nepatrným í když bydlí u otce zdarma.
zprávy ústavně-právního výboru k osnově zákona č. 178/1924
4736 poslanecké sněmovny) neměly jím býtí postíhnuty pouze nOllat,·n.
úsluhy a dary spíše z vděčností, zpropHné a všeliké jiné nepatrné,
a dary, které jsou již tak obvyklé, že se nikdo nad poskytováním
nepozastavuJe. Vzhledem k tomu nutno vykládati pojem nepatrného
spěchu tak, že musí jíti o pouhý příznak vděčnosti za nHiP;"N"'"
nebo o pouhý projev uznání, nikoli o odměnu za P;;"'~'~~~;~~la~~~~,;ť~~l:
vykonanou činnost příjemcovu a že tato nezávadnost povahy·
tého prospěchu musí odpovídati nejen přesvědčení zúčastněných
při jeho poskytování a přijímání, ale i názoru široké veřejnosti
c. 3415 Sb. n. s.l. Je nepochybné, že v souzeném případě 7;';"'''1',,6
jímání úplatků v uvedené výši za poskytnutí výhody nebo úlevy při
dl~žování platnosti cestovních pasů před spoustou jiných čekatelů
JejIch úkor, nemohlo býti v očích veřejnosti pokládá1)O za ne:dvadl~é
protože odporuje povšechným sociálním, mravním a právním zásad
Posuzovány s tohoto rozhodného a zákonu odpovídajícího hlediska,
Jeví se ani jednotlivé úplatky ve výši 70 a 45 K prosp~chem
patrným, vždyť o mnoho přesahují částku 28 K, odpovídající služelmílTIU
platu obžalovaného A. za jeden den, za niž musí obstarati pro
a svou rodinu stravu, oděv a všechny jiné potřeby.
Poúěvadž při správném výkladu zákona není prospěch
a přijatý v projednávané věci jen prospěchem nepatrným a
skutkové podstatě přečinu podle § 2, odst. 1 a § 3, odst. 1 zák.
1924 Sb. nevyžaduje, aby byl pachatelovým jednáním dotčen důležitý
veřejný zájem (rozhodnutí Č. 4160 Sb. n. s.l, pochybil nalezacl
když obžalované neuznal vinnými těmito přečiny. Bylo proto
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odůvodněné zmateční stížnosti stát~ího zastupi!elst~í, naI?~d,ený zprošfu~
"ci výrok i výrok o trestu byly zruseny, a ponevadz to zJIsteny skutko,vy
ťta v dopouštěl, bylo rozhodnuto, jak svrchu uvedeno (§ 288; odst. 2 tr. L).
čís.
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Pro otázku, je-li matka obžalovaného oprávněna vznésti zmateční
stížnost proti jeho vůli, je rozhodný věk obžalovaného v době, kdy ji
vznesla, nikoli ~ době, kdy obžalovaný spáchal trestný čin nebo kdy
proti němu bylo zahájeno trestní řízení.
Byl-Ii obžalovaný v této době zletilý, nebyla jeho matka oprávněna
vznésti zmateční stižnost proti jeho vůli ani tenkráte, byla-li prodl0už.ena
poručenská (otcovská) moc nad obžalovaným.
Z okolnosti, že se obžalovaný po vynesení rozsudku vzdal opravných
prostředků nelze ještě usuzovati, že se thll mlčky vyslovil proti práVU
osob, uved~ných v § 282 tr. ř. vznésti zmateční stížnost na jebo pro!\pěch.
Ustanovení § 176, Jl, písm. cl tr. zák. podléhá i krádež, kterou spáchal živnostenský volontér na svém mistrovi.
(Rozh. ze dne 25. května 1940, Zm II 95/40.)
N e j vy Š š í s o u d .iako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
Marie A., matky a poručnice obžalovaného Jana A.,. do roz~ud~u I<raJského soudu, jímž byl obžalovaný uznán vinným zločmem kradeze podle
§§ 171, 173, 176, II. písm. c) tr. z.
Z

důvodů:

Zmateční stížnost na prospěch obžalovaného podala jeho matka
a poručnice. Bylo proto třeba nejprve se zabývati otázkou, zda byla
zmateční stížnost podána oprávněnou osobou (§ I, č. 1 zák. č. 3/1878
ř. z.), a to jednak, zda stěžovatelka byla podle § 282 tr. ř. oprávněna
vznésti zmateční stížnost i proti vůli obžalovaného, a jednak, zda lze
v 'případě, že by to proti vůli obžalovaného nesměla učinití, souditi, že
obžalovaný projevil takový nesouhlas.
V prvém směru stanoví § 282 tr. ř.; že jsou rodiče a poručník obžalovaného oprávněni vznésti zmateční stížnost proti jeho vůli jen tenkráte,
je.li nezletilý.
V souzeném případě spáchal obžalovaný, který se narodil, dne
22. března 1918, trestné činy v lednu a v únoru 19~9 a byl z,a ne odSouzen rozsudkem ze dne 29. ledna 1940; poručenstvl, ktere melo skončiti dne 22. března 1939, bylo podle § 251 obě. zák. prodlouženo na
neurčito usnesením okresního soudu civilního v N. ze dne 10. února 1939.
Byl tudíž podle toho, co uvedeno, obžalovaný v době vyhlášení odsuzujícího rozsudku a podání zmateční stížnosti zletilý (stár dvacet Jeden
rok); nemohla proto jeho matka a poručnice vznésti zmateční stížnost
proti jeho vůli.
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.. Na to~ nic neměni, že se ob,žalovaný dopustil trestných činů
dr:v~, ~~z nabyl zletllo,sh, ne~ot pro posouzení práva k podání
tecm stlznostl ve pro~pech obzalovaného rozhoduje jediné stav v
k<;ly bIla zmate.čill shznost vznesena, níkoli stav v době spáchání
neho ~Jllu .. Ta~e ta okolnost, že trestní řízení bylo zahájeno ještě v
nezl.ehlosh o!"zaloyaného, je nezávažná, neboť trestní řád nemá
ve~1 O?dob.ne~o predplSu § 28, odst. 3 zákona o trestním soudnictví
mladezl, nybrz pravI v § 282 tr. ř. toliko, že zmateční stížnost smí
vznes~na proh vů~i obž~lovanéh? teh tenkráte, je-Ii nezletilý; toto
novem nelze vykladah JJllak, nez ze tu rozhoduje toliko zda byl
lovaný nezletilý v době vznesení zmateční stížnosti.
'
. N.a tom dá~e nic n~mění ani to: že uvedeným usnesením
mctvI nad obza}ov~,nym prodlouzeno ještě v době, kdy steZmla
vzn.esla zmat~čm.~tlznost. Podl~ .§ 2~2' tr. ř. smí' matka a poručnice
dalI ~matečm stlz~ost proh vull obzalovaného jen tenkráte, je-li
zl.ehly; Jakmde ,obzalovaný dosáhne zletilosti, stává se uvedené
z~v.lsly~ na obzalovaném potud, že nemůže býti vykonáno
vull; Jezto trestní řád klade důraz jediné na nezletilost obzallovan,~ho
nemůže býti řečené právo vykon;j.no proti vůli zletilého o,b,žalo,'anéhi
ani t~.nkráte, když byla pO'ručnická (otcovská) mO'c prodloužena rSlorc:h
Belt:age.. zur Leh:e von der Parteienvertretung im Strafverfahren,
schnft lur das Pnvat- und iiffentliche Recht, 1889, str. 353).
Ne,měla "tudíž stě~ov~telka, podle toho, co uvedeno, právo
zmatecm shznost proh vuli obzalovaného.
)e prot? v,druhém s?,ěru .uvažovati, zda v souzeném případě
obzalovany uClml takovy projev, z něhož by bylo lze souditi že nesOIU'
hlasil s podáním zmateční stížnosti ve svulj prospěch.
'
Podle ,:aznamu O hlavním přelíčení prohlásil obžalovaný po vynes1eni
rozsudku, ze ~e vzdává opravných prostředků; byv pak dodatečně Sl\'sen.
n~vznesl proh podání zmateční stížnosti svojí matkou a poručnicí
namltky.
. Je pr?!o posouditi výz~am projevu, který obžalovaný učinil při
mm prellcenr po vynesem rozsudku, avšak ještě dříve než jeho
a poručnice vznesla zmateční stížnost.
'
Obžalov~ný mů.~e, S~oji vůli. projeviti výslovně nebo mlčky.
obsahu projev~, zjls!ene!lO v zaznamu o hlavním přelíčení, netýká
!ento 'projev vyslovne prav osO'b, uvedených v § 282 tr. ř. Je tudíž
z~vaÍl, z.?~ v .tomto 'projevu lze .spatřovati mlčky projevenou vůlí
vyk?nu. recenych p;av. O takovy (mlčky učiněný) projev jde tenhitte,'
kdyz. v~le byla '~roJ;vena způsobem, který s uvážením všech OK,OlnoSIT
nes~yt~. r.oz~mny duvod k pochybnostem (§ 863 obč. zák.).
nedavajlcI du~od k poc?ybn.ostem šlo by tenkráte, kdyby se
vzdal ~pravnych prostredku, byv poučen nejen o svém
opravne p!ostředky, 'lle I O' právu třetích osob, které jim puo,uo,
~ ~82 tr. r. Pok~d se
nestalo,. nelze z projevu obžalovaného, WUd',apCI~O se vlastl1lho prava podalJ opravné prO'středky, usuzovati na to
ze tlm prohlásil též svoji vůli proti právu příslušejícímu jiným osobá~
(rozh. Č. 6355 Sb. n. s.).
.

:0

proto v souzeném případě matka a porucmce obžalovaného
podati zmateční stížnost ve prospěch obžalovaného, svého
.1i"tilť~hO syna, který tomu neodporoval.
. '
Napadený. roz~udek zlistil, že. o?žalovar;~ byl ke svem~ zamestnavave volonterskem pomeru, procez uznal tez na kvahhkacI podle § 176,
. c) tr. z. Tento závěr napadá zmateční stížnost s hlediska zmatku
281, Č. 10 tr. ř., ježto se domnívá, že volontérský poměr neodů
uvedenou kvalifikaci.
vn()stniky podle § 176, ll, písm. c) tr. z. jsou nejen samostatni živstníci ale i jejich pomocníci (rozh. Č. 5855 Sb. n. s.). K tomuto pono cném'u živnostenskému personálu je počítati i volontéry. Nep~chybll
mr~to nalézací soud, uznal-Ii i na kvalifikaci činu podle § 176, II, plsm. c)
fr. z. Byla proto zmateční stížnost zamítnuta.
čís.
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Vyhradil-Ii si prodatel vlastl!ické práv? ke zbO'ží, kt~ré prodal.k dalšímu zcizení nebo ke zpracO'vánt a zctzem. ve zpracovanem stavu, Je tO'tO'
zbO'ží kupci svěřenO' ve smyslu § 183 tr: ~.
.'
vo.'
Při tom je nerozhodné, zda jde O vect spO'tl'ebltelné Ct nikO'h.
.
Prodá-Ii kupec tO'to zbO'ží dále (ať v původním nebO' ve zpracO'van~m
stavu), vstupuje místo něho v poměr svěření stržený peniz, pO'kud neprevyšu je nákupní cenu zbO'ží.
(Rozh. ze dne 25. května 1940, Zrn II Dg/40.)
Ne j vy Š š Í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížno.st
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznan
vinným zločinem zpronevěry podle § 183 tr. z.
Důvody:

Zmateční stížnost namítá s hlediska jedině uplatněného důvodu zma. tečnosti podle § 281, č. g, písm. a) tr. ř., že se zločinu zpronevěry ne. může dopustiti ten, kdo převzal zboží s vý~radou prodatel?va vlas!nlc:
kého práva až do úplného zaplacení a s !,r~ve!n zpracovalI a proda~aÍl
dodané zboží, neboť je prý pojmově nemozna vyhrada vlastmckeho p,rava
k mouce, jež byla v souzeném .případ.ě dodána stěžo."atell - pekan.na zpracování. Leč zmateční stJznost J.e na ,~mylu. yyhrad~ vl~stllJckeh~
práva je totiž přípustná jak při pro,d~JI zb?zl ~ dal SImu ZCIZe?l, tak} P:~
prodeji zboží určeného ke zpraco.."am a ,:clz~nl ~e zpracovane forme, pn
čemž je nerozhodné, zda jde ?vecI spot;eb!!elne podl~ § 301 obč. zak.!
či nikoliv. V tomto směru stacl zmatečnr stJznost odkazalI na podrobne
důvody obsažené v rozhodnutích zrušovaclho soudu č. 5274 a 5331
Sb. n. s.
. .
. ,
Na místo zboží, koupeného s výhradou prodate.lo."a vlastm~tvl a pro'
daného dále ať v původni formě nebo po zpracovam, nastupuje pemz za
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Z??Ží ~tržený, pokud neph:v~šuje, nákupní cenu, jež činila v
jlnpade 9.31~ K 10 h, an~z.Je treba výslovného ujednání stran v
smyslu,. n~bot se ~upec veel, prodané s výhradou vlastnického
nestal J~J!m vlastmke~ a proto - prodav ji _ ani
c~ny. Stezovatel, kteTy mohl s moukou nakládati jen způsobem
nym. s p~od,atelem, t?!iž Prod~ti ji přímo nebo po zpracování na
odvesh uhzek d.o vyse kupm ceny, nesplnil povinnost
hrad:y vlaY!l1lckeho. práva do úplného zaplacení, neboť
v~teh vytezek za v~robky zhotovené ze svěřené mu mouky,
~zI! pro sebe, zadrzev ta~ za sebou částku jemu svěřenou a nn",",,"
ll. Nep05hybI! proto nalezací soud, uznal-li stěžovatele vinným ""''-lIlle,
zpronevery.
, Poněv~dž s hl.edisk~. trestního práva není pro posouzení OT""'V
lem. rozdllu mezl.zbozlm daným do komise a mezi- zbožím uuuanVI
S v:y?rado~ vlastmckého 'práva, protože komitent zůstává
Z~OZI steJne Jako prodavatel vyhradivší si vlastníctvi netřeba se
namltkou zmateční stížnosti, že nalézací soud zaměňuje výhradu
nickéh~ práv~ s poměrem komisním, při čemž nebyl prý vůbec pl\JMzan
kOllllsm P?n~er .r;rezl stěžovatelem' a jeho dodavatelem.
Zmatecnl Sllznost byla proto zamítnuta jako bezdůvodná.
čís.

existence provisní pohledávky nevylučuje objektivní skutkovou podstatu
zpronevěry, neboť její vzájemné započteni s nárokem na vrácení vzorků
'e podle § 1440 obč. z~k. vy!?uč~n') ježto jde jednak o nestej~orodé po:
hledávky, Jednak o veCI sverene. Ze by lIm byla subjektrvm skutkova
podstata zpronevěry vyloučena omylem [§ 2, písm. e) tr. z. J o uvedeném
ustanovení mimo trestního práva, nebylo obhajobou ani napověděno, neboť se obžalovaný hájil tím, že mu vzorky byly odcizeny.
čís.

Ke skutkové podstatě zločinu nebezpečného vyhrožování podle § 99
Ir. zák. je po stránce subjektivní třeba, aby pachatel jednal v úmys,lu,
uvésti ohroženého ve strach a nepokoj, tedy ve vyšší stupeň tísnivého
pocitu z nastávajícího zvláště vážného zla.
(Rozh. ze dne 29. května 1940, Zrn 1 154/40.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný uznáú
vinným zločinem podle § 99 tr. zák. a přestupkem podle § 411 tr. z., a tu
pokud napadla výrok, jímž byl obžalovaný uznán vinným přestupkem
podle § 411 tr. z., vyhověl jí však, pokud napadla výrok, jímž byl obžalovaný u.znán vinným zločinem podle § 99 tr. z., zrušil napadený rozsudek
v tomto výroku a v důsledku toho i ve výroku o treslu a ve výrocích
s tím souvisících a uložil nalézacímu soudu, aby v rozsahu zrušení ve
věci znovu jednal a rozhodl.
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Pouhá existenc.e provisní pohledávky

nevylučuje objektivní Sklttk.[).i

~ou pod.s.tatu ~prone~ěry. sV~řené vzorkové kolekce, neboť je tu

c~no vzajemne zapoctem naroku na vrácení kolekce s provisní
davkou (§ 1440 obč. zák.).

(Rozh. ze dne 29. května 1940, Zm I 132/40.)
Obžalovaný byl Obchodním zástupcem firmy P., která mu '"'""."
vz?rko:,:ou kole,~cl a ujednala s ním, že ji nesmí prodati a že je nn,vjllp.n
vra~ltr Jl, na ~ozadání bez průtahů. Obžalovaný nevrátil kolekci po
Čem slt;zeb?lho poměr,:>,~č. k tomu byl několikráte vyzván.
~ale.zacl ,soud neuvenl jeho obhajobě, že mu byla odcizena
ho vlllnym prestupkem zpronevěry podle §§ 183, 461 tr. zák.
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stíŽnnst'
obžalovaného do tohoto rozsudku.

D ů vo d y:

Stěžovatel se cítí dotčen tím, že nalézací soud nevyhověl jeho n;ivrtlU.'
aby bXI pr?veden.?~kaz spisy Cpr 57/39 o tom, že měl nárok na nw,,,;,,;'
ve V-ťSl. pr!,sahuJlcl cenu věcí mu svěřených; obsahem této ná'lmi"tkV"
uplatn;~Je duvod ~matečnos.ti podle § 281, Č. 4 tr. ř., leč neprávem.
.. Stezovatel nejprve. t~rdl, ze by ze skutečnosti, že měl nárok na
VIS1, bylo lze usuzovatr, ze nejde o trestný čin. K tomu je uvésti, že
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Z d ů vod ů:
Zmateční stížnosti, která napadá výrok odsuzující obžalovaného pro
zločin podle § 99 Ir. z. důvody zmatečnosti podle § 281, č. 5, '9 a 11 tr. ř.,
nelze upříti oprávnění již pokud uplatňuje důvod zmatečnosti podle
Č. 9, písm. a) tr. ř.
Nalézací soud zjisti!, že obžalovaný vyhrožoval P-ovi, že ho zabije,
že vyhrůžku tu opakoval, když se mu P. vyškubl a utíkal, že po něm házel kameny a že měl P. z této pohrůžky strach, že bude,"obžal~v~ným
splněna; v tomto jednání shledal skutkovou podstatu zlocmu vereJ~eho
násilí nebezpečným vyhrožováním podle § 99 tr. z., a to Jak po stran.ce
objektivní, tak i po stránce subjektivní, ježto pohrůžka zabitím vzbudIi~
v ,ohroženém st,ach a důvodnou obavu, že bude splněna, a obžalovany
projevil své odhodlání ji provésti tím, že, když ji pronášel, tlouk~ P-a kamením do hlavy a na útěku pak po něm ještě házel kameny, coz Ize,považovati za objektivně způsobilý projev, aby u P-a vyvolal dOJem, ze le
obžalovaný odhodlán splniti svoji vyhrůžku; jsou prý proto v jednání
obžalovaného obsaženy všechny okolnosti naplňující skutkovou podstatu zločinu podle § 99 tr. z.

§ 281,
.

·:
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Právem vy.týká zmateční stížnost, že je tento názor právně Doch11h,.";
a 'pr?to zmatecny podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř., ježto UH'BllZl.
kova podstatazlocIl1u P?dle § 99 tr. z. po stránce su.lbjektivní
aby pachatel jednal v umyslu uvésti ohroženého ve strach vY"adui.
tedy aby nebezpečného vyhrožování použil v úmyslu aby
v.napadeném vy.ŠŠí stupeň tísnivého pocitu z nastávaÚcího ZVI.a,re
neho zla (rozh.,~. 420! Sb. n. s.). Řešením otázky, zda obžalovaný
nesl svou p.ohr~zku v umyslu, aby jí uvedl ohroženého ve strach a
kOJ, se ~alezaocl soud nezabýval ani po stránce právrá, ani po
skutkove. V duvodech ;ozsudku není zmínky ani o tom, z čeho
soud usuzuJe na !ento Ul;lysl, a nejsou tu zjištěny skutečnosti, zena'€Z<lC
by by:o lze dospeh k p;avmmu závěru, že obžalovaný v takovém
vyhrozoval P-OVl zabltlm.
.výrok . nal~z,:cího . soudu, že skutkový děj, který zjistil,
v,: sk e I ~. n~lezltostr skutkové podstaty zločinu podle § 99 tr. z., '
rusuje
tudlz zakon a je proto 'Zmatečny'
ve smyslu § 281 , č . 9,plSill.
.
tr.
ř.
-

~roto. by:o ~matečn.i stížnosti vyhověno; ježto se pro nedostatek
~~vy~h zjlste~1 po. stran ce subjeklivní nelze obejíti bez nového "ot"'",
hcem, byla vec vrace~a ~oud:: prvé stolice k novému projednání
hodnu!1 :' r?!,sahu zrusenl, anlZ se bylo třeba zabývati ostatními vVlb"TI;.
zmatecm strznostl.
čís,

6513.

Spolu~ina .pomocí při trestném činu podle § 5 tr. zák. je možná
do okamzlku jeho dokonání.
.
Pom?c poskytnutá po této době je účastenstvím ve smyslu § 5 tr
dohodl- Ir se o ní pomocník před tím s pachatelem.
. .
Jinak je trestná jen v mezích § 6 fr. zák.
v Krádež je v~okonána jíž odnětím věci; není třeba aby zloděj' uvedl
'
vec do bezpecl.
(Rozh. ze dne 30. května 1940, Zm I 160/40.)
vN e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zDlateční stt,no'sti
ob~alovan~ho C. do rozsudku krajského soudu, jímž byli uznáni
o?zalova~1 A. a ~. zločI~y krádeže podle §§ 171, 174 II, písm. a),
zak. a obzalo~any C. zlocmem spoluviny na zločinu krádeže podle §§
171, .!74 II, p'lsm. a),. c) tr. zák., zrušil napadený rozsudek ve výrok~'
suzuJ.'clm obzalovaneho C. Jako zmatečný a vrátil věc nalézacímu 'UIJmL
aby JI v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.
D

u vod y:

Zmateční .stížnost o~žalovaného C. uplatňuje důvod
podle § 281, c. 4, 5, 9, plSm. aj, b) - správně jen č. 9, pí[m. a) _ tr.

Dlužno jí přisvědčiti, jíž pokud vytýká jako zmatek nedostatku dů
vodů podle § 281, Č. 5 tr. ř., že rozsudek nezjistil- kromě níčení stop skutečnosti, kterými by byl opodstatněn závěr, že stěžovatel přispěl
k vykonání zločinu spoluobžalovaných A. B. a D. (úmyslným) opatřením
prostředků a odvrácením překážek, pokud dále namítá, že stěžovatel
nevěděl ,před tím, než se bedna dostala na stroj, že jmenovani pachatelé
krádeže zamýšlejí provésti krádež a že chtějí dáti odcizené věci na stroj,
a pokud konečně uplatňuje, že stěžovatel nespolupůsobil vědomě při
provedení krádeže vůbec. Těmito vývody je rozsudku vytýkána výslovně
i zřetelným poukazem mylnost v posouzení právní otázky, zda stěžovatelův skutek zakládá spoluvinu na krádeži.
.
Prvý soud uznal stěžovatele, podřadiv jeho skutek ustanovení §§ 5,
171, 174 II, písm. a), c) tr. z., vinným tím, že úmyslným opatřením prostředků, odvrácením překážek a ničením stop nadržoval a přispěl k bezpečnému provedení zlého skutku spolužalovaných A. a B., kteří odňali
ve společností ,s dalším spoluzlodějem D-em z držení a bez přivolení
vlastníků, uvedených v rozsudku, ze zaplombovaného železničního vozu
dvě bedny sýrů a bednu másla v ceně 837 K 40 h.
Prvý soud zjišťuje, že uvedení pachatelé krádeže, kteří byli členy posunovací čety, jež prováděla posun s lokomotivou obsluhovanou spoluobžalovaným E. jako strojvůdcem a stěžovatelem C. jako topičem,
otevřeli zaplombovaný, na nádraží stojící vagon, vybrali z něho bednu
másla a dvě bedničky sýra a že jeden 'z nich (D.) odnesl tyto věci na lokomotivu, která stála v blízkosti vozu, z něhož byly věci odcizeny. Dále
zjišťuje prvý soud, že byly bedny položeny na stranu vyhrazenou na
stroji topičovi, že se pak lokomotiva dala do pohybu, že A. za jízdy bedničky otevřel, spálil dříví z nich v žárovišti stroje, rozdělil kořist mezi
spolupachatele a také jednu kostku másla nechal na lokomotivě se slovy
určenými strojnímu mužstvu: »Tady máte to máslo.« Co. do stěžovatele
zjišťuje rozsudek dále, že A-ovi poradH, aby spálil dříví a že otevřel
dveře pece čímž mU' pomohl odstraniti stopy činu - , #' se dí'val na
A-a při otvírání bedničky a že z obavy před prozrazením a proto, že E.
nechtěl míti s věcí nic společného, hodil kostku másla, kterou A. nechal
. na stroji, do žároviště kotle. Podle přesvědčení rozsudku věděl obžalovaný, že jde o věci kradené, z toho, že byly dány na lokomotivu v místech, kde stály vagony se zbožím, a to o půlnoci, kdy jsou vagony uzamčeny a zboží se nevydává, takže nemohl věřiti A-ovi, že jde o věci nalezené, pokud mu vůbec A. učínil takové sdělení, jak se hájil i stěžovatel.
Prvý soud spatřuje v uvedených skutečnostech spoluvinu na krádeži,
poněvadž stěžovatel poskytl A-ovi možnost otevříti bedny na lokomotívě
a spáliti z nich dříví a poněvadž sám také spálil kostku másla, aby zakryl stopy.
Prvý soud uznal obžalovaného vinným trestnou pomocí. Tato forma
spoluviny, jež značí úmyslné podporování trestného jednání druhé osoby
jiným způsobem než spolučinností při samotném uskutečňování protizákonného účinku, je možná až, avšak také jen, do úplného dokonání
trestného činu. Není tedy už možná, je-li naplněno vše, co žádá zákon
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k dOko.nán!trestného činu. činnost pomocníka musi b 'ti v ř"
,
vlslostl ,s cmností hlavního pachatele takže musí by} ",P I~mne
lem (podmínk)
..,'
I pncrnnym
, ,
~u pro pnvodení protízákonného výsledku, Pomoc
tovaM umysl,ne pachatel! po vykonaném zlém skutku je stejně jako
~,~ zIsku a, uZltku z trestného činu trestná s hlediska § 5 tr. z, _
uca~tenstvl , - Jen, za předpokladu předchozí dohody s
Nem-I! tu predchozlho srozuměni, uplatní se ustanoveni § 1"t'aCll,alelerl!;
kdy na ~akoVé pomáháni a podporu pachatele krádeže nebo\~' a
zlsk~ a uZltku z krádeže užiti jen ustanoveni §§ 185 186 (464)
p,ade § 214 (307) tr. z., pokud jsou splněny všechny' zákonné 'le7,ilo"+1'
techto skutkových podstat.
Krá?ež je ,dokonána jíž samým odnětím, t. j. převedením věci z
savadnrho drzenl v držení (disposi'ční moc) jiné osoby (rozh _
~~69, 3057, 3555 Sb. n. s.). Že k dokonání krádeže není třeba ~b~
J1~ uvedl ukradenou věc do bezpečí, plyne výslovně z ust~n;vení § 1
!psm. a) !r. ~. Předmětem souzené krádeže byly bedny s máslem a
:t.o kradez byla dokonána nikoli' teprve otevřením bedniček a
nebm JejIch obsahu, nýbrž již odnětím beden samých. Už
senrn;,ze z.aplom.bovaného vagonu, do něhož byly uloženy uue.I·lalel',m
P? pnpade zamestnancl českomoravských drah po dobu doprav
~adene drahou ,z příkazu vlastníka věcí, byla dosavadnímu držit~i
nata moc..a moznost dIsponovati jimi, již získali pachatelé krád"
nost,.~ mz rozsudek spatřuje stěžovatelovu vinu, t. j. umožněníez"eŤf',vřen',
bedmcek, pomoc přr spálení dříví a spálení kostky másla spad'
teprve do, doby po dokonání krádeže. Mohla by tedy b~ti pOd~ad
ustanovem § 5 tr. z; Jen za předpokladu předchozi dohod s
T~~ovou dohodu vsak rozsudek nezjišť'uje. Nezjistiv vůbec I'c"OC, U'dd '"eu .
stezovatel v ok,:mžiku provádění krádeže, jež byla spáchána ~ ,
e
IOkomobvy, t~ze, jak bylo tvrzeno obžalovaným D-em stála
tIV~, d2praven~ na toto místo právě před činem, přímo ~aproti lolcorno·;
z nehoz bylyvecl odCIzeny, a nevyjádřiv se o tvrzení obžaloby že
va!el stál ~ I?kom,otivou u va~onu proto, aby usnadnil prov~dení '
~eze, neuvadl pr~~ soud ta kove okolnosti, z nichž by vyplývalo, že
zova;el, znaje zly umysl přímých pachatelů krádeže a ztotožniv se s
P2r:ra~a! k Jeh? u.skutečně,ní a ym k bezpečnému vykonání krádeže
neb ve,,:~) ,op~~enlln prostredku, odvrácením překážek nebo jínak. ">l'mlr
odsuzu]!cl stezavatele p~o Sp?!uvínu na krádeži podle §§ 5, 171, 174
p~sm. a), c) tr; z. spočrva tudlz na nedostatečném a proto mylném
mm p~souzenl. Pro nedostatek potřebných zjištění nelze
.
a ktereho trestního zákona mělo býti na skutek obžalovaného no,užito,
a rozhodnoutr tak ve věci samé.
Již z !ohoto důvodu bylo zmateční stížnosti vyhověno ani'ž bylo
se oblratr ostatními jejími vývody.
'
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Ke skutkové podstatě přečinu podle § 9, odst. 3 zák. Č. 124/1924 Sb.:
Při posouzení otázky, je-Ii nově vydávaný časopis pokračováním zastaveného časopisu, nezáleží na tom, že se změnily oS(}by, zúčastněné na

Vydt:~~ozhodné, že byl nový časopis úředně povolen.

Spoluvina na tomto přečinu ve smyslu § 5 tr. zák. je možná.
Po stránce SUbjektivní je třeba, aby spoluvinník vědělo tom, že bylo
vydáváníi časopisu zastaveno a že časopis, na jehož vydávání se vztahuje
jehO činnost, je totožný se zastaveným časopisem.
(Rozh. ze dne 30. května 1940, Zm ÍlI39/39.)
Usnesením krajského soudu v N. ze dne 20. dubna 1938, Č. j. Tk VII
813/37, bylo zastaveno vydávání časopisu "Stráž na H.«, pokud se
týče "St,áž naší H.« až do doby, kdy bude splněna povinnost zaplatiti
soukromému žalobci P. útraty, stanovené usnesením ze dne 8. března
1938 podle smíru ze dne 24. února 1938, a zároveň bylo vydavatelce A.
pohroženo, že bude potrestána za přečin, bude-Ii pokračovati ve vydá..
vání zastaveného časopisu. Vzdor tomuto upozornění a ač nebyly zaplaceny uvedené útraty, vydávala obžalovaná B., dcera obžalované A., od
27. května 1938 do 22. července 19,38 časopis "Stráž«, který, jak zjistil
nalézací soud z redakčního prohlášení uveřejněného v jeho prvém čísle
a z dalších okolností, byl jen pokračováním zastaveného časopisu s pozměněným názvem a byl vydáván obžalovanou B. jako nastrčeno u vydavatelkou ve společném dorozumění a dohodě s obžalovanou A., která
. zůstala dále jeho skutečnou vydavatelkou. Obžalovaná A. poskytovala
tento časopis odběratelům v náhradu za zastavený časopis »Stráž na H.".
Obžalovaný C. přispíval do časopisu»Stráž« jako pisatel, ač věděl, že
byl časopis »Stráž na, H.« soudně zastaven a že je časopis »Stráž« jeho
dalším vydáváním, a kolportoval tento časopis dále. Obžalovaný D., ,jed,
natel tiskárny »S.«, společnost s ruč. obm. ve V. a její odpovědný
správce, propůjčil tuto tískárnu k vydávání tohoto časopisu ač věděl, že
byl časopis »Stráž na H.« soudně zastaven.
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnosti
obžalovaných A., B. a C. do rozsudku kJrajského soudu, jímž byli obžalovaní A., B., C. a D. uznáni vinnými přečinem podle § 9, odst. 3 zákona
č. 124/19024 ve znění vyhlášky č. 145/1933 Sb., vyhověl však zmateční
stížnosti obžalovaného D., zrušil napadený rozsudek v části jeho se týkající jako smatečný a vrátil věc soudu prvé stolice, aby ji v rozsahu
zrušení znovu projednal a rozhodl.
Dtlvody:
Zmateční stížnosti obžalovaných A., B. a C. vytýkají rozsudku zma. tečnost podle § 281, Č. 4,5,9, písm. a) a b) [správně Č. 9, písm. a)] tr. ř.,
vesměs neprávem.

-- Cí,. 6514176

Neúplnost řízení shledávají v
kem O. a dotazem na okresní úřad.
by~ svědek O. veden o tO,m, že soukromý
P. četl v ,,"VCUIU
R-uv ~O'pIS ze~ne 7. }<.vetna 1938, ve kterém R. sděloval, že byl
zastavItI časopIs »Straz naší H.« a dotazem na okresní úřad mělo
zj.ištěno jednak, že byl časopis ;)Sháž naší H.« úředně zastaven a
mkl dne 22. ledna 1938 a že obžalovanáA. ohlásila dne 18. ledna
vydáv,ání ~~lně, sam?s.tatného, č~sopisu »Stráž na H.«, jednak, že
lovana B. radne ohlasIla vydavaní časopisu »Stráž« až do té doby
byla úplně vyřízena útrato'ITá záležitost s P-em.
'
Na podkladě tohoto celkového znění obou návrhů, osvědčeného
tokolem o hlavním přelíčení, nedoHčují zmateční stížnosti tvrzenou
tečnost podle § 281, Č. ,4 tr., ř. vůbec; shledávají-li lújmu nnn",on",
v tom, ze bylo zamltnuÍlm navrhu na výslech svědka O. zalbráměno~
R potvrdil, že časopis obžalované A. nemá nic společného s
pls,em, a a,by brlo 9otaz~:n na ?kresní úřad prokilzáno, že byl
obzalovane B. rad ne ohlasen a ze byl povolen, jde o skutečnosti,
se Jed~ak zcel~ nekr>:Jí ~e zněním učiněných návrhů podle
'.
kolu,Jednak vsak am vubec nebyly příhodné pro obranu obžalovilhÝ'
vzhl;de~ k .ostatním výsledkům průvodů. Pro zjištění,
vydavany časopIs pokračováním dřívějšího úředně zastavenéhl(O:e~~~~i:i
není rozhodujícím důkazem úsudek dřívějšího redaktora a n
na změně v osobách zúčastněných při vydávání' v souzeném
měl nalézací soud již v samotném redakčním prohlášení a v
prvého.~!s!a ,n?vě vydávaného..ča~opisu »Stráž« dostačující podklad
s.v0Je zj1stem: ze časopIs »Straz« Je pokračováním časopisu úředně
Íl~,zastaveneh~, a to Jak časopisu »Stráž na H.«, tak i časopisu
naSI H.«, a take skutečnost, že si obžalovaná B. vymohla úřední
len i k .vydáv,á,ní nov~ho časopisu, nemá významu pro posouzeni
nost! čmu ste;ovatelu a ned~t~ká. se vů?e~ ani ,subi.ektivní stránky
dene skutkove podstaty, kdyz Je Jmak zaver nalezaclho soudu -- že
žalovaní jednali ve vzájemném dorozumění podle něhož měl'
by,ť J!~dně úřadům ohl~š~ný a j!mi povole~ý časopis jen poh,ač()v2Ltellel
dnveJs~ho časopIsu a mel Jej po Jeho zastavení pod jiný"m~' f:;;i:~~~'~~li~~
nahradlÍl, - logIcky vyvozen ze skutečnosti v rozsudku z
neni -proto též nijak otřesen výtkami zmateční stižnosti o ne,jm;tallku
vodů nebo nejasnosti i spisovém rozporu (§ 281, Č. 5 tr. ř.), Tyto
pokouš':i.í cí se ,dokazova!i názor odlišný od rozsudkového zjištění,
Jen nepnpustnym broJemm proti hodnocení průvodů nalézacím
a proti úsudku na něm vybudovanému.
Zmateční stížnosti namítají dále s hlediska tvrzené zmatečnosti
§ 281, Č. 5 tr. ř. neúplnost, nebo též hmotněprávní zmatek podle
Č, 9, písm, a) tr. ř. z důvodu, že se nalézací soud nezabýval bliže ot,.z1wu
zda se zá:kaz, vydaný podle § 11, odst. 3 zák. č. 124/19'24 Sb. ve
vyhlášky,~: 14~/1933 ~? stal po. zákonu, když je prý ze spisů patrno,
se trestm nzem pro urazku na cÍl vedlo proti. odpovědnému redaktoru
a vydávání časopisu »Stráž na H.« bylo zakázáno obžalované A"
bylo umožněno dokazovati, že její zakázaný časopis není to

ln

R-oVýLn časopisem; námitky tyto nejsou oprávněné, pokud jinak zů
stává zmateční stížností nedotčeno rozsudkové zjištění, že se rozhodnutí
krajského soudu v N. ze dne 20. dubna 1938 o zastaveni časopisu obžalované A., »Stráž na H.«, pokud se týče časopisu »Stráž naší H,«, (jehož vydavatelem byl R.), až do splnění ,povinnosti, uložené smírem ze
dne 24. února 1938, totiž až clo zaplacení útrat soukromého žalobce,
stalo pravoplatným a bylo zrušeno teprve usnesením krajského soudu
v N, ze dne 4. srpna 1938, když bylo této povinnosti vyhověno, a že obžalovaní v době tohoto zastavení ve společném dorozumění a dohodě vydávali časopis »Stráž«, totožný se zastaveným časopisem. Skutečnost,
že' se obžalovaná A. stala po R-ovi jen pokračovatelkou ve vydávání
jeho původního časopisu »Stráž naší H,« vydáváním vlastního časopisu
»Stráž na H,«, nemohla soudu brániti v opatření podle § ll, odst. 3
zák, Č. 124/1924 Sb. ve znění vyhlášky Č, 145/1933 Sb" nehledíc k tornu,
že tato otázka vzhledem k rozsudkovým zjištěním nemá s hlediska jejího
trestného skutku a skutkové podstaty přečinu podle § 9, odst. 3 uved.
zák. vůbec významu.
Ve směru tvrzené hmotněprávní zmatečnosti rozsudku nejsou zmateční stížnosti odůvodněny, pokud popírají zlý IlJmysl obžalovaných, ježto
pro subjektivní stránku uvedeného přečinu dostačuje zde plně rozsudkovými úvahami opodstatněný závěr nalézacího soudu, že obžalovaná A.
měla zájem na vydávání téhož časopisu, který byl zastaven uvedeným
usnesením n-ského krajského soudu, že k tomu cíli použila na strčené
vydavatelky B. a že se tak stalo ve společném dorozumění a dohodě
obou, 'takže A. byla i nadále skutečnou vydavatelkou, skrývající se za
"astrčenou vydavatelku a redaktorku B.; jednak tu nejsou zmateční stížnosti provedeny po zákonu, když vycházejí z vlastního svého tvrzení
o vědomi obou těchto obžalovaných, odporujícího rozsudkovému zjištění,
že obě stěžovatelky jednaly ve společném dorozumění a dohodě.
Obžalovaný C. namítá kromě toho na základě důvodťt zmatečnosti
podle § 281, Č, 5, 9, písm. a) tr. ř., že jeho činnost nevyčerpává pojem
spolupachatelství na dalším vydávání zastaveného časopisu a že závěr
nalézacího soudu o jeho spolupachatelství není odůvodněn a odporuje
spisům. Jde tu ve skutečností jen o uplatnění hmotněprávního důvodu
zmatečnosti, ježto otázka podřadění činu pod pojem spolupachatelství
je otázkou výlučně právní. Stěžovatel při doličováni této hmotněprávní
zmatečnosti nevychází ze všech skutkových zjištění nalézacího soudu,
nýbrž dovozuje zmatečnost jen na tom zá:kladě, že prý nalézací soud
zjistil pouze to, že stěžovatel do časopisu přispívá a jej usměrňuje. Stě
žovatel dále tvrdí, že tu chybí zjištění, že jediné svou činností umožňuje
vydávání časopisu, a z toho pak dovozuje, že je pouhým dopisovatelem,
který nemůže býti stíhán pro spolupachatelství při vydávání zastaveného časopisu. Stěžovatel úplně přecháZÍ' mlčením zjištění nalézacího
soudu, že se po zastavení časopisu vyjádřil, že si na něm nikdo »nepogajduje«, poněvadž jich je šest přislušníků rodiny a mohou býti vydavateli jeden po druhém, Toto zjištěni ve spojitosti s dalším zjištěním,
že stěžovatel byl duchovním vůdcem a usměrňovatelem jak časopisu
»Stráž na H,« a časopisu »Stráž naší H.«,. tak i nově vydávaného čas 0-
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pisu. »Stráž«, nepostačí sice k naplnění pojmu spolupachatelství na '
da~am zasta~e~é?o ča~opisu, to je na. činnosti, kterou zákon rozumí
pOj,mel?, vydavalll.', ~le .jde tu o. spolu~Inu, (pomoc) podle § 5 tr.
bot stezovatel zJIstenym jednamm pnspel úmyslně k dalšímu
z~~t~v~ného ,~asopisu, kterýžto úmysl se jasně podává z uv,edE'Déh,
zJIsteneho stezovatelova výroku. Přesto nemohla míti zmate čni 'UZn,)S
úspěch, ježto je spoluvina podle § 5 tr. z. stejně trestná jako přímé
chatelství.
Zmateční stížnost obžalovaného D. uplatňuje důvod zmatečnosti
dle § 281, č. 9, písm. a) a věcným poukazem též podle § 281, č. 5 tr.

. N~zá~lad,ě dŮV?9U z?,.atečn.osti podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř.
mlta, z,~ hskar .ne.m~ze býti st~han ja~o spolupachatel, ani jako pOlnol~níl
na. d~ls:m vydav~lll zas!aveneho penodlckého tiskopisu, ježto prý
bralll predplsy zakona c. 124/1924 Sb. ve znění vyhlášky č. 145/1
Sb., který prý uvádí vždy výslovně i tiskaře tam, kde ho chtěl
?ouh, a namí!á ~ále, že za přečin podle § 9, odst. 3 cit. zák. odpovíélá
jedllle odpovedny redaktor a vydavatel, nikoli však tiskař který v
deném ustanovení zákona není jmenován.

čís.

'

. V § 9, odst. I uved. zák. se sice mluví jen o povinnostech orino'oěcL
neho redaktora a vydavatele, kdežto trestní sankcí, uvedenou
tohoto paragrafu je postižen každý, kdo dále vydláá~v,:á,j~~:~í~~d~..· ~~~~Ln~,~~~r';'é
jehož vydávání bylo zastaveno. Slovem »kdo« v u
u
naz~ač~no, že, pachatelem může býti kdokoliv, tedy i ten, kdo
povednym redaktorem nebo vydavatelem zastaveného
den,~í zák?n~ )e tu úejmě, aby soudní nález, kterým bylo
'dals~ vydav~':1 časopisu, nebyl obcházen nikým, tedy nejen
~te;e b.y:ly zucastněny na dřívějším vydávání časopisu, nýbrž ani
JI?ym; JInak by byla zcela ilusorní ochrana, poskytnutá v §§ 9, II
zakona žalobci nebo osobě, jíž byly přisouzeny útraty, mohlo-li
prostou výměnou osob, třeba jen nastrčených, pokračováno ve
casoplsu. Z toho plyne, že zákon nechtěl vyloučiti z trestní odpově(lnClsti.
ani tiskaře, který se jakýmkoliv způsobem zúčastní na dalším
zastaveného časopisu ať již jako spolupachatel nebo jiným způs<)b,~m
spoluvllly nebo účastenství, neboť není zásadně vyloučena ani sn,olu'virla'
a účastenství na přečinu podle § 9, odst. 3 uved. zákona,
lučně povah~ pořádkov~h? tis.kového deliktu. Spoluvina jako všeo!)ecná
f~rma t:e~tneho pro;'lI1em ;na podle § 239 tr. z. zásadní platnost
v~~.ch precll1ech (a prestupclch), pokud v zákoně není výslovně "'lIILlvelJať
vy]lll1~a ane.bo pokud tomu nebrání zvláštní povaha trestného činu.
k~d z,,;kon c. 124/1924 Sb. ve znění vyhlášky Č, 145/1933 Sb.
nektere čmy nebo opominutí trestně odpovědným i tiskaře nebo
odpovědnost vylučuje, jsou to zřejmě výjimky ze zásady § 1,
~ved; zak., neplyne z toho však, že je jeho odpovědnost
1 ~,prečmu podle § 9 od~t. 3. uved. zá~ona. Kdyby byl zálwrtodál
ZUZIÍ! ?kruh osob odpovednych trestne podle uvedeného ustanovení,
br to I v tomto ustanovení výslovně uvedl, kdežto naopak slovy
dale vydává« chtěl zákonodárce zřejmě naznačiti, že pachatelem

býti kdokoliv, a nevyloučíl tedy výslovně ani formu trestné spoluviny,
a ani z povahy činu nijak neplyne, že by spoluvina byla vyloučena. Nelze
proto zásadně vyloučiti trestnost tiskaře jako pomocníka na uvedeném
trestném činu, nelze-li ho stíhati jako přímého pachatele a jsou-li tu
splněny další podmínky trestnosti (srov. rozh. č. 1473 Sb. n. s.).
Při svědčiti však nutno stěžovatelově námitce, vytýkající nedostatek
subjektivní skutkové podstaty. Rozsudek zjišťuje, že je stěžovatel jednatelem tiskárny S., že tuto tiskárnu propůjčil ostatním obžalovaným
a umožnil jim tak vydávání' časopisu "Stráž«. Rozsudek tu má zřejmě na
mysli, že u stěžovatele jde o pomoc podle § 5 tr. z. Pomoc ve smyslu
§ 5 tr. z. by tu po subjektívní stránce byla jen tehdy, kdyby z rozsudkových zjištění plynul závěr, že stěžovatel časopis tískl nebo propujčil
k tomu tiskárnu, věda, že jde o časopis, jehož další vydávání bylo zastaveno, a v konkretním případě i to, že časopis »Stráž« je totožným
s časopisy »Stráž na H.« a »Stráž naší H.«. V tomto směru neposkytují
rozsudková zjištění dostatečný podklad pro uvedený závěr. Rozsudek
zjišťuje, že bylo zastaveno vydání časopisů »Stráž na H.« a »Stráž naší
ll« a že časopis »Stráž« je s nimi totožný, nezjišťuje však jasně, že
totožnost těchto časopisu byla stěžovateli známa. Rozsudek sice zjišťuje
i to, že bylo zastaveno vydávání časopisu »Stráž«, ale zmateční stížnost,
namitajíc, že bylo vydávání tohoto časopisu úředně povoleno, poukazuje
tu věcně i na důvod zmatečnosti podle § 281, č. 5 tr. ř., že se nalézací
soud nezabýval obhajobou obžalovaného, že vydávání časopisu »Stráž«
bylo okresním úřadem vzato na vědomí. Okolnost tato je rozhodná pro
posouzení subjektivní skutkové podstaty. Bylo-li vydávání časopisu
>!Stráž« vzato na. vědomí okresním úřadem, mohla by po subjektivní
stránce přicházeti trestná pomoc stěžovatelova v úvahu jen tehdy, bylo-li
mU známo, že nově vydávaný časopis, přesto že jeho vydáváni bylo
úlředně vzato na vědomí, je totožný s časopisy, jichž vydávání bylo zastaveno, a že je nový časopis vydáván s částečně změněným názvem jen
proto, aby se obešel zákaz vydávání zastavených časopi'sů:
Bylo proto vyhověno zmateční stížnosti obžalovaného D., napadený
rozsudek byl zrušen v části, týkající se tohoto obžalovaného, a poněvadž
se nelze obejíti bez nového hlavního přelíčení, byla věc vrácena soudu
prvé stolice, aby ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.
čís.

6515.

Okolnost, že je na některém místě vyhrazen pro chodce přechod přes
ulici, neopravňuje řidiče motorového vozidla, aby dbal bezpečnosti osob
jen na takovém místě a na jiných místech nedbal překážek, které se
vyskytnou v jízdní dráze.
(Rozh. ze dne 4.

června

1940, Zrn II 143/40.)

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
vinným přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z.
12'
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důvodů:

Zmateční stížností, uplatňující důvody zmatečnosti poclle § 281, Č.
9, písm. a) tr. ř., nelze přiznati úspěch.
• Důvod .zmatečností. podle § 281, Č. 4 tr. ř. uplatňuje stěžovatel
ze byl zan;ltnut Jeho navrh na místní ohledání s přibráním znalce z
automobIlIsmu za tím účelem, aby bylo zjištěno kde je v místě
přechod přes ulici.
. '
Zamí,t~utím tohoto ~ávrhu nebyla obhajoba zkrácena ve svých
vech. Stezovatel se snazl dovodIlI, že by se provedením místního
dání a výsl~chem zna~c~ zji~tilo, že je přechod pIes ulici pouze v
kde I': zastavka poulIcm drah),' n,a rohu S-ovy ulIce, že tedy
hou prechazel! len na tomto mIste, a to v souzeném případě před sto"iei~
vlakem pouliční dráhy Č. 3, že, přecházel-Ii P. ulicí za tímto v
ru~il r;ředpisy d?pravního řádu dokonce takovým způsobem, že
mel byl! potrestan, a že tedy stěžovatel jako řidič motorového
nel;lOhl předjJ.~kládat!, že někdo bude přecházeti jízdní dráhu ta':ovvIT'f.
zp,~sobem. Z]Isťo,:a~1 .uv~der~é okolnosti nebylo rozhodné pro
stezovatelova zaVll1em. Rldlc mot(n-ovcho vozidla nemusí sice
s každým možným nepravidelným počínáním chodců nemusí na
čítati s t~m" jak zma!~čnÍ stížnost uvádí, že člověk, ~tojíci na
muz~ kazdyr;" o~an1Zl'ke~ vkročíti do jízdní dráhy, je však
nosl!, aby pnzpusobIl Jlzdu sItuacI. To, že je na
chodce vyhrazen přechod přes ulici, neopravňuje řidíče m,r,tor'(lVé,ho
Zl dia, aby dbal,bezpečnosti osob jen na takových místech a aby na
mIste nebral vubec ohled na překážku, vyskytnuvší se náhodou v
dráze. Nel,něl-li ~těžo.vatel na svou jízdní dráhu přehled již proto,
Jeho prave strane staly povozy a stánek, že se před ním v jízdní'
pohybov.al,vlak pouliční dráhy a že na levé straně stál jiný
je
r~zhodne, ze na místě, kde poškozený přecházel ulici, nebyl
hnlze:nÝ
P!e.chod pro chodce, neboť uvedená situace přikazovala stěžovateli,
nd!1 vozIdlo :~k, ~by mohl kdykoliv zastaviti před vyskytnuvší se
kazkou, po pnpade aby vyčkal, až nastane taková situace že bude
přehlédn?uti jízdní dráhu, která, jak sám doznal, nebyla v~lná. Za +&.·hf."
okolnostI Jevtl se navrh na doplnění průvodního řízení zcela zlyyte.čllým .•
Pokud jde o důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. ř.
zmateční stížnost znejvětši části provedena po zákonu, t. j. na
souhrnu ,skutko~ého ,z,ákladu, zjištěného nalézacím soudem (§
odst. 2, c. 3 t::. r.). Ste.~o~a:el p!ede.vším tvrdí, že měl před sebou
volnou a pomlJ! tak zJlstem nalezaclho soudu že mu před ním j',,dClucL
vlak pouliční dráhy, vlak stojící na levé stra~ě a povozy a stánek
pravé straně bránily v rozhledu na jízdní dráhu.
Jinak je však zmateční stížnost, uplatněná z uvedeného důvodu
tečnosti, bezdůvodná. Nelze při svědčiti námitce, že úsudek n~ii~~:~~::~~"
sou?u o. nepřiměřel!Os!i ry~~losti není opodstatněn skutkovým,
Nalezacl soud zJIstIl, ze stezovatelova rychlost přesahovala pct',Uct'Ll
hod. [když je na jiném místě rozsudku uvedeno, že se neoodařilo
lost bezpečně zjistiti, je tím mínčnozřejmě to, že se nep~dařilo

"hlost

ú,)lně přesně,
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že však podle
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výsledků průvodního řizení přesa

~Lvala roz'hodně pat~ác! ,km/ho~. .zj~štění toto odůvc:~ňuje právní, záv,ěr,

'e rychlost byla neprimerena z]lstene sItuacI, kdy stezovatel nemel pref,led na jízdní dráhu.
,
,.
.
. ,.'
"
Námitkou, že k nehode doslo len P-ovym zaVIllemm, ]e uplatnovan
nedostatek příčínné souvislosti mezi stěžovatelovým jednáním a výsledkem. Přičinná souvislost je však založena již tehdy, je-Ii pachatelovo jednání aspoň jednou z příčin, pro kterou došlo k ~ýs:edku, a byla ?y vyloučena jen tehdy, kdyby ono kulposm ]ednam tretI osoby zpusobll~
výsledek výhradně. Jednání obžalovaného bylo jednou z příČIll, bez ktere
by' k nehodě nebylo došlo, ježto obžalovaný nemohl při své rrc~losti na
částečně hladké ulici auto včas zastavitI, a nelze proto tvrdItI, ze k ne_,
hodě došlo výhradně P-ovým zaviněním. [ když dopravní ,řád nepředpi~
suje, aby v takovém případě bylo motorové vozIdlo za..v~e~h okolnostI
zas,taveno, přece bylo povinností stěžovatele, aby za z]lstene sl~uace .na
nepřehledném místě zařídí I rychlost auta tak, aby byl s to vyhovetr SVylil
povinnostem v dopravě a aby, kdyby bylo třeba, mohl vozIdlo zastavItI
(§ 9, odst. 2 vlád. nař. Č. 242/1939 Sb.). Této povínn.os,ti stěžovatel ne~
vyhověl, jel-li v nepřehledném místě takovou rychlostI" ze mohl zastavItI
teprve po třináctimetrovém brzdění.
Proto byla zmateční stížnost zamítnuta.
čís.
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Má-Ii býti vyloučeno pachatelovo vědomí o hmotné protiprávnosti

přivlastnění inkasovaných peněz ~ důvodu .. ~zájemt~é p'ohledáy~y, je

třeba, aby tu tato vzájemná pohledavka byla lIZ v dobe pnvlastnem.
Pachatele nezbavuje viny, použil-Ii vybraných peněz k započtení na

budoucí vzájemnou pohledávku.
(Rozh. ze dne 7. června 1940, Zm I 227/40.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovad. za,mítl zm~:eční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, J1mz byl stezovatel uznán
vinným zločinem zpronevěry podle § 183 tr. z.
D Ů vod y:
Zmateční stížnost uplatňuje toliko důvod zmatečn?sti podle § ~81,
Č. 9, písm. a) tr. ř., namítajíc, že není splně~a skutkova podstata ZIOC111U
zpronevěry

po subjektivní stránce,

leč

nepravem.

..

.

Stěžovatel v podstatě tvrdí, že se nem;:>hl ~OpUS.tll! zloč!nu z~ro~e
. věry po subjektivní stránce, ježto mu c.hybelo ~edon;1 !,mo~ne pr~l!~r~v
nos ti, poněvadž v době, kdy vybral pemze od zakazmku poskozene fm,'y,
měl protí firmě pohledávku převyšující tyto částky a že tudíž mohl z vybraných peněz uspokojiti své vzájemné provisní pohledávky, i když ne-

byly v

době

vybrání likvidní.

-
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Předpokladem

námitky započtení je po objektivní stránce, aby
pachatel proti svému zmocniteli (svěřiteli) vzájemnou stejnorodou
hledáv.ku aspoň ve stejné výši, neboť účel svěření není zmařen,
zmocmtel tím, že pachatel neodvedl vybrané peníze, ušetřen nu'l:nm;ti
dati pachateli touž částku k zaplacení stejnorodé vzájemné
pachatelovy vůči zmocniteli. Předpokládá se však, že
hledávka správná a stači po případě í pohledávka nelik\rid11í.
vysloveno v rozhodnutí Č. 1539 Sb. n. s., na něž stěžovatel pOIUk'LZU
Ve všech případech je však třeba, aby vzájemná pohledávka v
vlastnění vybraných peněz skutečně existovala. Nemůže tedy ~a"llatele
zbavití viny, použil-li vybraných peněz k započtení na bud o u c í
jemnou pohledávku.
Stěžovatel sám tvrdí, že ke dni rozchodu s poškozenou
(15. září 1939), tedy až po vybrání peněz, měl proti ní pohledá\rkw
8.400 K, tedy pohledávku převyšující částku vybraných peněz, a na
místě pak tvrdí, že měl tuto pohledávku již v době vybrání peněz
kazníků poškozené firmy. V obou těchto směrech však zmateční sW,nosl
nevychází z celého souhrnu skutkového základu, zjištěného lldIICZ:"CLm
soudem (§ 288, odst. 2, Č. 3 tr. ř.) li pomíjí zjištění, že měl stěžo'vatel
dni 30. června 1939 vůči poškozené fírmě pohledávku z provise
4.736 K 70 h, která mu tehdy byla v hotovosti vyplacena, že již
vybral pro poškozenou nejméně 4.190 K, že inkaso této částky llelllaSLL
a že měl po rozchodu s poškozenou firmou nárok ha provisi
3.580 K, která byla zadržena pojišťovnou, jež poškozené nanraLdlla
škodu způsobenou stěžovatelem. Pokud stěžovatel opakuje svou
jobu, odmítnutou nalézacím soudem, že mu poškozená nevyplácela
ani plat a že peněz použil k obchodům pro poškozenou,
k udržování skladu, činí tak rovněž v odporu s rozsudkovým zjištěnítr1.
čís.

6517.

Zlé nakládání s osobami pod1éhajícúni pachatelovu kárnému
lze podřaditi předpisům §§ 413 až 421 tr, zák. jen, odpovldá-Ii svou
vahou pouze přestupku podle § 411 tr, zák., nikoli i tehda, bylo-Ii
způsobeno těžké poškození na těle.
(Rozh. ze dne 8.

června

1940, Zm I 247/40.)

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížn()sti
st1itního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byl 0020310"
vaný uznán vinným přestupkem zlého nakládání poručníků s nn,mi',enci
podle § 418 tr. z., zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině a
i ve výrocích s ním souvisících a uznal obžalovaného vinným nř",t,,,,
kem proti bezpečnosti života podle § 336 tr. z., jejž spáchal
dne 3. prosince 1939 v N. při výkonu svého kárného práva na ne:,letHém
poručenci P. dopustil takového jednání, o kterém mohl nahlédnouti
podle jeho l'řirozených následků, které může každý snadno poznati,
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e jím může způsobiti neb zvětšiti nebezpečenství života, při čemž z toho

~zniklo těžké poškození na těle nezletilého P-a.
[Jůvody:

podle rozsudkových zjištění soudu prvé stolice ztloukl obžalovaný
olénkem svého šestiletého poručen ce P. pro špatnou chápavost nebo
~ůli k učení ze zlosti, nikoli však v úmyslu ublížiti mu na těle, tak, že '';U
způsobil na celém těle krevní podlitiny a ta~é trhynu pravé le~v1~l" takz_e
hoch až močil krev a utrpěl poškození na tele ]lz samo o sobe te;,ke, pn
če'mž přerušení zdraví trvalo aspoň třicet dní a zranění bylo zpusobeno
takovým nástrojem a takovým způsobem, se kterým bývá obyčejně spojeno nebezpečenství života.
Nesprávným výkladem zákona podřadil nalézací soud tento. zjištěný
skutek předpisu § 418 tr. z., který se k němu nevztahuje, pk pravem vytýká zmateční stíŽnost státního zast~pitelstvíč kter.~ ~pl,atňuje důvo? zmatečnosti podle § 281, Č. lOtr. ř. nam1tkou, ze z]lsteny skutek obzalovaného měl býti podřaděn skutkové podstatě přestupku pogle § 3~5 tr. z.,
neberouc v odpor právní závěr nalézacího s?udu, že o?za!ovany ~ejed
nal v úmyslu nepřátelském (§ 152 tr. z.). Prvy soud toltz prehlédl, ze zařadění předpisů §§ 417 a 418 tr. z. (stejně jako předpisů §§ 413--:-416, 419
až 421 tr.z.) do hlavy X. tr. z. naznačuje, že ,předpokladem pr? jel'ch _použití je jen takové zlé nakládání osob v zakone jmenov~nyc~ s te,!n,
kdož podléhají jejich kárnému právu, které vzhledem ke ~~ode, na tele
způsóbené odpovídá svojí povahou je~ skutkové po?state prestupku
lehkého ublížení na těle podle § 411 tr. z. (srov. rozh. c. 1447, 3,254 Sb.
n. s.). Protože v~ak rozsudek ,zjistil, ~e nez!etilý~oruč,:,nec ,:'. utrl?ěl
v důsledku trestneho skutku obzalovancho poskozem na tele tezke nejen
samo o sobě, nýbrž též vzhledem ke }půs?b~ provedení,a k ~ásle::lkům
z toho vzniklým, pak - ježto VylOUC1l zly umysl - pr.l~h~z! v uva,hu.
jediné skutková podstata přestupku podle § 3~5 tr. z. ,Zl's,tem o pouz~l!
polénka, stejně i způsob a následky ,prov.edeneho, P?kara~l vedou vk z~
věru že obžalovaný snadno mohl pn svem jednam nahlednoult, ze telesně potrestání jeho nezletilého ~oručence v. té n:íře může způ;;obiti
nebo zvětšiti nebezpečí pro jeho Zlvot, zdrav1 a telesnou bezpecnost.
Prokázaný čin zakládá proto skutkovou podstatu přestupku podle § 335
tr. z. po stránce objektivní i jubjektivní.
Proto bylo vyhověno zmateční stížnosti státního zastupitelst,:-í, rozsudek byl jako zmatečný zrušen a podle § 288, odst. 2, Č. 3 tr. r.bylo
hned uznáno právem, jak shora uvedeno.
čís.

6518.

žádal-Ii obžalovaný, aby mu byl zřízen zástupce chudý~h ku provedeni ohlášených opravných prostředků a tomu abl:' byl dorucen ,OptS rozsudku, počíná běh lhůty ku provedení opravnych prostředku (§ 285,
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odst. .1, § 2~4, odst. 2 tr. ř.) od doručení opisu rozsudku zřízeném
stupel ehudyeh.
u
!ato !hůta se ani ~epr?dlužuje ani nepočíná znovu, zbaví-li soud
z~neho zastupee ehudyeh Jeho povinnosti a zřídí-li obžalovanému
zastupce, jemuž doručí opis rozsudku.
(Rozh. ze dne 8. června 1940, Zm II 144/40.)
• Ne j v'l š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční
obza!ovaneho do rozsudku krajského soudu, jímž byl VVLa'UV.aUV
vl~~ym zl.očm.em ~~řejného násilí podle §§ 81, 82 tr. z., \!~~I~~~~~
urazky verejne straze podle § 312 tr. z. a přestupkem proti b
těla podle § 431 tr. z.

o ů vod y:
v

9bh,Iovaný ~hlásil dne 29. března 1940 po prohlášení rozsudku

te:Oll! s,ÍIz~.ost a .zadal, aby mu byl ku provedení těchto opravných
stredku znze.n z~stup~e chudých a !6mu aby byl doručen opis ""1z>mrlln,
SOUd, vyhovel teto zadosÍI a doruclI opis rozsudku zřízenému
chUdyc? dne 9 .• dubna 1?'40; Zástupce chudých však neprovedl za:'LUpCI
opravne prostredky, nybrz požádal v podání, došlém soudu
13. d~bna 1940, o své zproštění, ježto pokládá odsouzení za
a, uloze?ý trest za přiměřený. Soud vyhověl této žádosti a U"aJlIUVlI
neho zastupce chu~ých, jemuž doručil opis rozsudku dne 16.
1940. All! tento zastupce chudých neprovedl ohlášené opravné
střed.ky, ?ýbr.ž p~dán,ím d?š~ým soudu dne 18. dubna 1940 požádal
zprostenr z tech.ze duvodu; J:,ko nejprve zřízený zástupce chudých.
soud --:- vyhovev uvedene zadosÍ1 - ustanovil dalšího zástupce
dých, jemuž doručil opis rozsudku dne 22. dubna 1940' ten Dn1Vf:rll'
?h.lášenou zmateční stížnost a odvolání z výroku o trestu' podán
slynr soudu dne 30. dubna 1940.
Zm!.teční st~ž.nost, pokud se týče odvolání, je provésti ve
kde stezovatel za~al za OpIS rozsudku, do osmi. dnů po jeho doru,'enlf
(§ 285,.od~L 1 tr. r., § ~94, odst. 2 tr. ř.). Toto doručení opisu ro:<sudku
se mu SI statl bu.d: stra?e samotné nebo jejímu zřízenému zástupci (§
odsL 2 tr. ,r)- ~adal-h obžalovaný za zřízení zástupce chudých k
v~~e~1 ohlase~ych, opravných prostředků (§ 41, odsL 3 tr. ř.), pC'CH,a
bezet! uvedena Ihuta od doručení opisu rozsudku zřízenému
chudych.
. Ježto je tato lhůta stanovena zákonem a ježto zákon nestanovÍ
je pO,d.le § 6, odst. 1 tr. ř. neprodlužitelná (nepřekročitelná nn,klllsivnf)
Nemuze se proto prodloužiti, pokud se týče nemůže počíti znovu
tím, že. soud zbaví ~ří~enéh~ zástupce chudých k jeho žádosti jeho
vmnostr a ustanovl jmeho zastupce, jemuž doručí opis rozsudku.
Pod.le toho, ~o ř~čeno, počala běžeti lhůta k provedeilÍ ohlášených
opravnych prostredku dnem 9. dubna 1940, kdy byl doručen opis roz"

sudku zástupci chudých nejprve zřízenému, nepřestala však běžeti proto,
že ho nalézacÍ soud zprostil jeho povinnosti, a nepočala znovu běžeti
opětovným doručením opisu rozsudku nově zřízenému zástupci chudých.
Provedl-Ii pak další zástupce chudých opravné. prostředky teprve dne
30. dubna 1940, stalo se to opožděně, neboť osmidenní lhůta, která
počal~ běž~ti dne~l 9, dubn! .19~9, již uplynul~.,
.•
•
•
Jezto pn opovedi zmateCll! strznostr nebyl jasne a určlte oznacen nekterý z důvodů zmatečnosti a nebyla tu ani uvedena skutečnost, jež má
býti důvodem zmatečnosti, a ježto se provedení zmateční stížnosti stalo
op9žděně, byla zmateční stížnost zamítnuta.
čís.

6519.

,Prodavači potravin je zákonem uložena povinnost opatřiti si jistotu
o jejich neporušenosti. Neučiní-Ii tak, dopustí se nedbalosti ve smyslu
§ 14, č. 2 zák. č. 89/1897 ř. z. (o potravinách).
, Uznav obžalovaného vinným přestupkem podle § 14, č. 2 uvedeného
zákona, může soudce voliti mezi dvěma tresty, uvedenými v § 14 téhož
zákona.

(Rozh. ze dne ll.

června

1940, Zm I 158/40.)

Obžalovaná, která již více než patnáct let obchoduje s drůbeží, měla
v městské tržnici v N. na prodej dvě mrtvé slepice. Při zdravotní kontrole
v tržnici zjistil městský zvěrolékař, že jsou obě v tak závadném stavu,
že je jejich požívání způsobilé uškoditi lidskému zdravÍ. U jedné, která
byla nápadně vyhublá a barvy sytě rudé, byla zjištěna pokročilá tuberkulosa jater, u druhé, zelené v břišní krajině, pokročilá hniloba z~ zapaření. Obžalovaná se hájila, že na slepicích nepozorovala ~IC za;oad.
ného a že by je byla před kontrolou schovala, kdyby byla mela tusem,
že jsou závadné.
Nalézací soud ji uznal vinnou přestupkem podle § 14, Č. 2 zák. č. 89/
1897 ř. z. (o obchodě s potravinami).
Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zamítl její zmateční stížnost do rozsudku nalézacího soudu mimo jiné z těchto
důvodů:

Námitka

zmateční

stížnosti že rozsudek

nesprávně právně

posoudil

věc, vysloviv, že by byla obŽalovaná při normální pozornos~i m~sila

shledati závadnost obou slepic, že tedy jednala nedbale, chovaJlc predměty, jichž požívání je způsobilé škoditi lidskému zdraví, za potraviny
na prodej a prodávajíc je, neobstojí, neboť roz~udkový závěr má 'plno~
oporu ve zjištěních, jež rozsudek učinil o jakostr obou slepIC na zaklade
výpovědi MVDr. K.
Prodavači potravin je zákonem uložena povinnost opatřiti si jistotu
o jejich neporušenosti. Neučiní·li tak, dopouští se nedbalosti, která je
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podmínkou trestnosti podle § 14, Č. 2 zák. o obchodu s
Ježto r;:>zsudek zjis~il, že. obě na prodej vyložené slepice
veny, ze n;uslly byh obzalované nápadné obzvláště vzlhledem
patnactIletemuo.bc~?d.oúní s drůbeží, je bezpodstatná n;~;t",
V rozsudku chybl zj1stelll skutečností z nichž došel rozsudek k
že obžalovaná jednala nedbale.
'
. Názor zmateční stížnosti, že dvě trestní sazby prvního odstavce
:;:akona o oh chodu s potravínami nejsou tresty relativně určitými to
ze. soudce ~~může. voliti mezi dvěma způsoby trestu, danými n~
a ze ]e tuchz na prestupek podle § 14, Č. 2 zákona o obchodu s
vmaml určen jen !rest peněžitý, j: patrně nesprávný. Je to
sl?va »nebo«, .vlo~.eneho '.!lez, obe trestní sazby. Je tedy ho·u1l\",,"_
vytka zmatečll! shznosÍl, ze rozsudek vykročil z mezí zákonné
sazby (§ 281, Č. II tr. ř.), když obžalovanou odsoudil k trestu
v trvání šesti dnů a k peněžitému trestu 500 K.
čis.

6520.

(

Soud ne~y~ náležitě obsazen, projednával-Ii věc proti předpisu čl.
bod 2 vl. nar. c. 306/1939 Sb. místo senátu samosoudce.
• Tut~ ~kutečnost ~e. ~. úsp~chem vytýkati ~ako. zmatek podle §
c. 1 ~. r. Jen, 1;1platnrl-h Jl stezovatel vcas, to Jest ,hned, jakmile si
domrl obsazem soudu samosoudcem; netřeba aby si též uvědomil že
,
takové obsazeni soudu přiči zákonu.'
.. N.avázal:1i ~oud při dalšim hlavním přelíčení tam, kde skončil
h~em, odro~ene po~}e ~ 27~ fr. ř., p;otože usoudil, že dojem z odrroč,,;
neho hlavmho preltcem nem v mysltch soudců setřen sluši obě
přellceni považovati za souvislý celek.
'
V takovém případě nemůže stěžovatel uplatniti vadné obsazeni
při dalšlm roku, uvědomil-Ii si obsazeni soudu již při roku -;;d;~i:;~lé~;'
(Rozh. ze dne 14.

června

1940, Zrn I 128/40.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný
vmnym zločmem zpronevěry podle § 183 tr. z.
D

ů

vod y:

. Ve věci, o niž jde, se konalo hlavni přelíčení při rocich dne 18. ; .
S!11ce 1939, dne 30. prosince 1939 a dále dne 17. ledna 1940 a
8.. únor~ 1940. Dne 18. prosince 19139 a dne 30. prosince 1939 bylo
n~l1o .rred samosoudcem za pOdmínek § 6 zák. č.471/1921 Sb. a
zak. c. 315/1936 Sb. Před samosoudcem se však dále jednalo i při
dn; 17. le~na 1940, při němž byl obžalovaný přítomen a při němž
pruvodnl latka znovu probrána, jakož i při roku dne 8. února 1940, k

'uz' se obžalovany' nedostavil. Při roku dne 17. ledna 1940 neohradil se
•
hl
. ' I"
. k
ani obžalovaný, ani jeho obhájce proti tomu, ze s.e avn} pre Ic~m 0nal před samosoudcem. Proti tomu na~rhl obha]ce .obzal?vaneho ~eo při roku dne 8. února 1940, aby o vecI bylo ]ednano pred soudmm
rve
Pborem' tomuto návrhu však nebylo vyhověno, ježto ve věci bylo bez
s ámitek jednáno před samosoudcem již dne 17. ledna 1940; jednání pak
~ylO skončeno a vyhlášen odsuzujíCÍ rozsudek.
Tento rozsudek napadá stěžovatel z důvodu zmátecnosÍ1 podle § 281,
Č 1 tr. ř., ježto sborový soud nebyl při hlavním přelíčení, konaném dne
17 ledna 1940 a dne 8. února 1940, náležitě obsazen .
. Uvedené výtce je přisvědčiti, pokud namítá, že nalézaCÍ soud nebyl
náležitě obsazen.
. ..
podle čl. IV. bod 2 vládního nařízení č. 306/1939 Sb. usnaše]1 se
sborové soudy první stolice ve sborech tří soudců, z nichž jeden před
sedá' podle čl. V téhož vládního nařízení nabylO toto nařízení účinnosti
dne í. ledna 1940. Nebyl tudíž sborový soud náležitě obsazen, bylo-II
jednáno o hlavním přelíčenipři ro.cích dne 17. ~~dna 19'~0 a dne 8. unora
1940 před samosoudcem mlsto pred sborem tn soudcu.
Přesto však nemohla míti zmateční stížnost úspěch.
Stěžovatel totiž nemůže uplatňovati zmatek podle § 281, Č. 1 tr. ř.,
jestliže ~věděl o skuteč.nosti, zaklád~jí~í neplatnost, Ještě před .hlavn!m
přelíčemm nebo mezI mm a neuplatml ]2 ~ned na. poc~!ku .h]avmho prelíčení nebo hned, když se o ní byl dovedel. Mu;;!. tudlz ~tez.ovatel v takovém připadě učiniti včasný pokus, aby zabranll porusem ~rocesmch
předpisů. Opomine-Ii to učiniti, má se za to, že se dobrovolne podrobIl
procesnímu úkonu, o němž mU bylo známo, .že nejsou spin.ěny jeh~ zákonné podmínky (rozh. Č. 3782 Sb. n. s.); hmto opomrnuhm, ktere Jde
na stěžovatelův vrub, pozbyl práva uplatňovati zmatek. podle § 281, c. 1
tr. ř. (rozh. č. 4581 Sb. n. s.).
. ' ..
V souzeném případě vytkl vadné obsazem soudu. ob!1al5 e ?bzalov.~
ného teprve dne 8.února 1940, kdy se konalo hlavm prehcem v.nepntomnosti obžalovaného. Je proto uvažov.~ti, zda se to stal~ vcas ve
smyslu § 281, Č. 1, věta 2. tr. ř., a zda stezovatel ne~~zbyl pr~va uplatňovati uvedený zmatek již tím, že se opomrnul vzepntr vadn~mu obsazení sborového soudu hned při roku dne 17. ledna 1940, ktery se konal
•.••• •
v jeho přítomnosti.
Podle § 281, č. 1 tr. ř. je rozhodný oka';1zlk,. kdy ste~?vatel z~ed?l
o '»,skutečnosti zakládající neplatnost<<- Nevyzadu]e s.e tUdlZ, aby Sl s~ev
žovatel uvědomil právní význam takové skutečnostI,. tedy v -,ouzenem
případě, aby si uvědomil; že byly předpISy o. obsa.~em sb.oroveh? soudu
změněny nařízením nahoře uvedeným, nybrz stac I: kdyz SI stezovatel
uvědomil skutečnost která zakládá vadné obsazem soudu, tedy v souzeném případě skut~čnost, že bylo ~~e 17 .• Ieqna 19~ je~ná.~o pře~
samosoudcem. Vždyť poznal hned pn zapocetr hlavmh~ prehcem p:~
tomto roku, že se jedná před jediným soudcem a mkoh pred sborem tn
soudců (srov. rozh. č. 1912 Sb. n. s.).
•
Konečně je uvážiti, zda se přes uvedenou stěžovat~lovu zn~lost, ze
se hlavní přelíčení při roku dne 17. ledna 1940 konalo pred ]edl)lm soud-
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cem, nestalo nplatnění vytýkaného vadného obsazení soudu včas
tak učinil obhájce obžalovaného na počátku roku, konaného dne 8.'
1940. Rozhodné je, zda je řízení, provedené při těchto dvou rocích
kládati za jediné hlavní přelíčeni, či zda byla odročením podle §'
tr. ř. přerušena jeho souvislost tak, že jde o dvě samostatná hlavní
líčení s tím účinkem, že nutno procesní úkony při novém hlavním
líčení 0l?ak~va,ti? ~e. však )ze.pr~ce~ní úkony zmeškané při cm"x""
hlavm prehcem jeste platne UCInltl pn novém hlavním přelíčení.
K tomu je uvésti toto:
. Důsle.dke!n zá?ady bez~rostředn~stí hlavniho přelíčení je pO:ladave
jeho nepretrzltoslI (kontI11U1ty), jehoz podstata záleží v tom
má
brániti !omu, aby s.ou~ce, ner?zh.odoval na podkladě dojm6, jichž
nabyl pn hlavnml prehcem, jez vsak odstupem času utrpěly na své
takže mohou bý~ zatlačeny bezprostředními dojmy novými.
Je proto uvazoval!, zda nedochází k takovému přerušení ko
hlavního přelíčení v případě odročení podle § 276 tr. ř.
Trestní řád nestanoví v takovém případě, že je tu kontinuita
přelíčení přerušena, ani nestanoví lhůtu, do které musí býti v lI'ovn'm
přelíčení pokračováno, aniž je třel:)a, aby byly provedené důkazy
opakovány. Je proto v každém jednotlivém případě na nalézacím
aby posoudil, zda dojem, vyvolaný odročeným hlavním přelíčením
v myslích soudců setřen, a aby rozhodl, zda se má hlavní přelíčení v
vém roku pr?stě v~stÍ d~le tam, ~de bylo př,erušeno; teprve tam, kde
o .t~~ dlouhe odrocel1l,. ze.~y d?jmy soudcu o tom, co se stalo při
vejslm roku, musely byt I ]IZ setreny, bylo by třeba aby hlavní přel
bylo opakováno (rozll. Č. 415 Sb. n. s.).
'
V souzeném případě bylo při novém roku v jednáni pokračováno
kde bylo řízení při dřívějším roku přerušeno, aniž došlo k OP"kC)vání
důkazů při něm již provedených. Mohl tudíž nalézací soud k
těmto přihlížeti podle § 258, ods't. 1 tr. ř. jen na podkladě
které si odnesl z dřívějšiho roku. Tuto okolnost nalézací soud
zdůraznil, jak plyne ze záznamu o hlavním přelíčení ze dne
1940. Obhájce obžalovaného souhlasil s tímto postupem neboť nezaaall;"
aby provedená část řízení byla opakována, áby si tak' po případě
jistil možnost uplatňovati zmatek podle § 281, Č. 4 tr. ř.
šlo tudíž podle toho, co bylo uvedeno, o jednotné hlavní
třeba se konalo při dvou rocích dne 17. ledna 1940 a dne 8. února I
Ježto se stěžovatel o tom, že se hlavni přelíčeni koná před jedním
cem, a nikoli před sborem tři soudců, dověděl již na počátku roku,
naneho dne 17. ledna 1940, stala se výtka, učiněná až na počátku
dne 8. 'února 1940, opožděně ve smyslu § 281, č. 1, věta 2 tr. ř.
Nemohlo býti proto z tohoto důvodu zmatečni stížnosti vylho\'ěn'o,
čís,

6521.

Předpisy §§ 25 a 323 fr, zák, byl zrušeny § 14 nařízení o za(:házeni,
s cizinci ze dne 5. září 1939, říšský zák. I, str, 1667, s platností

6.

září

1939.

Je zmatkem podle § 281, Č, 11 tr, f., byl-Ii obža!ovaný po ?ni 5, září
1939 uznán vinným přestupkem podle ~323 fr. zák, a byl-h vysloven
trest vypovědění z území Protektorátu cechy a Morava.
(Rozh. ze dne 22. června 1940, Zm I 288/40.)

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaci uznalo zmatečn! stížnosti

generáln~ prokuratury k zachováni zákona do rozsudku krajskeho soudu
takto pravem:
. . 'h b
Rozsudkem krajského soudu byl porusen zakon v neprospec 0 žalovaného, a to
. ' I. výrokem, jímž byl obžalovaný uznán vl.nnýo; take prestup~em p?dle § 323 tr. z., v ustanovení čl. IV uvozovaclho zakona ~tre~tnllnu z~
kanu, § 111, odsl. 2 ústa,:~~ listiny .~. § ~23. tr. z. (§ 14 nanzem o zachaeni s cizinci ze dne 5. zan 1939, nssky zak. I, stl. 1667),
"
z . 2. výrokem, jímž byl obžalovaný vypově?ěn podle § 25 tr. z. z uze';;l
Protel>torátu čechy a Morava, v usta~~:,em §§ .3~, 2.5 t;. z. (§ 14 nanení o zacházení s cizinci ze dne 5. zan 1939, [lssky zak. I, str. 1667).
z Oba tyto výroky se zrušují jako ~matečn~ a uzn.ává se právem, .že s~
obžalovaný zprošťuje podle § 259, ,c. 2 tr. r. z obzaloby, ,vzn~sene nan
ro přestupek podle § 323 tr. z., jehož se prý dopustIl tIm, ;e se neP"'těll.ého dne v červenci 19G9 navrátil na území Protektoratu cechy
~JI~orava, ač byl podle vyhošťo~aciho .výo;ěru .poli~ejl;ího . ředitelství
v N. ze dne 14. února 1938 vyhošten z veskereho uzeml byvale republIky
československé.
.
.
' . '
Následkem toho se zrušuje i výrok O trestu a vyroky s 111m SOUVISICl
a obžalovanému se znovu vyměřuje trest za zloč!n podle § 183 tr. z.
a přestupek podle §§ 197, 461 tr. z., co do 11Ichz zustal lOzsudek nedotčen.

o ů vod y:
Pravoplatným rozsudkem krai,ského ~oudu bJ::I ob~alovaný, cizinec

nezjištěné státní přisluŠJlosh, uznan vl11nym k}on;e zlocl11u podle § 183
tr. z a přestupku podle §§ 197, 461 tr. z. tez prestup~em podle § 32~

tr. z., jehož se dopustil tim, že. se nezjiště~ého. dne v c~rvencI 1939, ~c
byl podle vyhošťovacího výmeru pohcc]mho redlte,lstvl v .N. vyh?ste~
z veškerého území bývalé republiky československe, navraÍll na u~eml
Protektorátu čechy a Morava, a bylo vysloveno podle § 25 tr. z. jeho
vypovědění z území Protektorátu čechy a Morava. "
'
lak odsuzujicím výrokem pro přestupek po~le § ~23 tr. z., tak vyr?keni o vypovědění podle § 25 tr. z, .byl porusen .zak?n. Oba tyto zakonné předpisy byly zrušeny § 14 nanzcI;1 o z.~cha.z~~; s .clzmcl ze dne
5. září 1939, říšský zák. I, str. 1667 (Věstmk nanzen~ RIsskeho protektor~
v Čechách a na Moravě, ročník 1939, str. 130 anasl.), a to s platnost,
"d 6. září 1939.
....
39
• t
Krajský soud, odsoudiv obžalovaného dn,: 6; :Ijn~ 19. pro pres,upek podle § 323 tr. z. a vysloviv jeho vypovedcm z uzeml Protektoratu

Čís.

-

-
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Morava podle § 25 tr Z., kt'
.
včechy
té d a bY
eraz't o zakonná
ustanovení
·
o e J.lZ ucmnoslI a nebyla nahrazena žádn' m
pl.sem, eoklada!, a trestal za přestupek něco, co v {restním
vyslo.vne prohlaseno za přestupek (čl. IV uvoz . k k
zálwn,ě
a §. II~, odst. 2 ústavni listíny) a porušil tak ~ázkaO~
k d
spravne
ho.
použil
u se
·
. ' pok u d J'd e o otázku, je-li skutek,' po
kladen'
vmu,
tr:,stným
s.oud (protektorátní)
plsm.,a) ,tr. r.l, a nestanovil trest přesně podle zákona
r; z. , Clmz vykrocll ze své treslní moci (§ 281 č II t ') T'
zakon J~dnak .v us.tanovení čl. IV uvoz. zák. k' tr~stní~~ r.. Ull·
odst.
u.stavUJ
lIstmy
' ),Je
' d na k v USlanov"n'
§§
322 25
t
(§ 14a § 323 tr. z. (§ 14 uved . nar.
.
'.. r. z.
uved. nař.) v neprospěch obžalovaného
Jako cIZInec - nemající stálého bydlišt'
.. ,
.. '
Protektorátu čechy a Morava a zde se z~r;uj~~Z1ne - vrah I na
,'v

nen;~1 z~
l§ ) ',,'?'

'v'

,

•

čmem

před

;řiSlust'liCin

Bylo proto vyhověno odůvodněné zmateční stížnosti
.k zachování zákona, vznesené podle § 33 tl' '
tr. r. uznano právem, jak se stalo.
. r.,
k

ur~tury

(

čis.

z"

;fon~m <? za~lazeni

6522.

odsouzeni ze dne 14.

je~C ú~r:~~!ř;~d~ J:!::=h~d~~~~~:

června

1928

č

111

~ěkdo

J!d
kterého již
. . Podle zakona c. 108/1918 ř. zák. (o odčiněni odso
.
t Yklce OdsotuzenI, lze-li je rozděliti ve skupiny mezi l1i~~n2plzyne U·z;laal~laliitt
za onem s anovená.
'
I
(Rozh. ze dne 25.
N

~

j

~

června

194.0, Zm I 289/40.)

° t' .
usnesen~~:ajsC~~h~

y š š í s o u d uznal jako soud zrušovaCÍ
zachování zákona do

ř:~t';;'~~!e~~uratury k

soudu

~~~o~~:nť p~~~: ~~~~~

Usnesením krajského soudu vN
j
9 I
mítnuta P-ova žádost o zahlazení
jímž by_.I"a.", .. ,
I. okreslllho soudu v O. ze dne 21 ří'n 1909 2 k
. a z
ze
J a v O ,ze. dne
o resUJho
v .
b dne 28. ledna 1917 ,3. okreSll!'h'
o soudu
27 Č soudu 1921
yl po!ušen zákon v ustanovení § 13, odst. '2 zák ze 'd:;v~~ce
~ 9~~8c'ř 111 Sb., a v us,tahnovení §§ 1, 2, 3 zák. ze dne 21. břez~a 1 '
·
. z .. v nepros pec odsouzeného P-a' toto usnesení se

~e~Oý~~U !crsvoeu:!~ll~~~~u n;~i~l~iá~~~aor:;~;~l žádosti oe zahlazení
D

ů

vod

y:

P. byl odsouzen:
_ 1. rozsudkem okŤesniho soudu v O. ze dne 21 řfna 1909 r
,tupek podle § 460 tr. z., spáchaný nezjištěného' dde v měsí~ o,,!)Uu,

19 , k trestu vězení v trvání 24 hodin, kterýžto trest byl vykonán dne
09
25. října 1909;
2. rozsudkem okresního soudu v O. ze dne 28. ledna 1917 pro přestupek podle § 522 tr. z. k trestu peněžité pokuty ve výši 2 K, v případě
nedobytnosti k trestu vězení v trvání 12 hodin (další skutečnosti nejsou
známy, protože byly spisy skartovány a nenašel se ani rozsudek, ani
doklad o výkonu trestu);
3. rozsudkem okresního soudu v O. ze dne 27. července 1921, a rozsudkem krajského soudu v N. jako soudu odvolacího ze dne 16. lístopadu 19021, pro přestupek podle § 522 tr. z. k trestu peněžité pokuty ve
výši 100 K, v případě nedobytnosti k trestu vězení v trvání 48 hodin,
kterýžto trest byl vykonán (pokuta zaplacena) dne 4. ledna 1922.
O P-ově žádosti o zahlazení těchto tří odsouzení zavedl krajský soud
v N, příslušné šetření a po jeho skončení po slyšení státního zastupitelství v N., které navrhlo zahlazení všech tří odsouzení podle § 4 odst. 3
zák. Č. ,111/19'28 Sb., vydal usnesení ze dne 9. ledna 1940, jímž nevyhověl žádosti o zahlazení. V odůvodnění tohoto usnesení, které, nebyvši
napadeno, nabylo právní moci, uvedl soud, že zahlazení odsouzení nemohlo býti povoleno, protože nejsou splněny podmínky § 4, odst. 3 zák.
Č. 111/1928 Sb. a poukázal na to, že ve případě I. nemohlo býti zjištěno, zda byla škoda nahrazena, že však vzhledem k zániku bývalého
rakousko-uherského státu je náhrada škody nemožná, ve případech 2.,
3., že šlo o přečin (správně přestupek) podle § 5<22 Ir. z., při němž byla
v případě 3. vyslovena ztráta práva volebního, a že mezi jednotlivými
odsouzeními, zejména mezi odsouzeními 2. a 3. neuplynula zákonná
lhůta [§ 4, odst. 1 ve spojení s § 3, odst. I, písm. c) zák.č. 111/1928
Sb.]. Doporučuje zahlazení odsouzení cestou milosti, uvedl krajský soud
v N. .ve své zprávě ze dne 23. ú'nora 1940, že zahlazení odsouzení ze zákona nemohlo býti povoleno, třebas šlo pouze o tři odsouzení pro pře
stupky nepatrného významu a zkušební doba od posledního dávno uplynula, jediné proto, že při posledním odsouzení byla vyslovena ztráta
práva volebního. Z toho je patrno, že krajský soud v N. posuzoval podmínky pro zahlazení P-ových odsouzení výlučně s hlediska zákona
Č. 111/1928 Sb., a to jeho § 4, odst. 3.
Zamítavým usnesením krajského soudu v N. byl porušen zákon
v ustanovení § 13, odst. 2 zák. Č. 111/19128 Sb. a v ustanovení §§ 1, 2,3
zák. č. 108/1918 ř. z. v neprospěch odsouzeného P. Podle prvéh.o ustanovení zůstává i po zrušení zitkona Č, 108/1918 ř. z. zachován nárok na
zahlazení odsouzení, který kdo již měl podle něho v den, kdy nový zákon
Č. 111/1928 Sb. nabyl účinnosti. Podle zásady, jež byla pro obor zrušeného zákona vyslovena nejvyšším soudem v rozhodnutích Č. 852, 1667,
1679,3592 Sb. n. s., lze podle zák. č. 108/1918 ř. z. zahladiti i více odsouzení, lze-Ii je rozděliti na skupiny, mezi nimiž uplynula lhůta zákonem stanovená. Vzhledem k tomu, že jsou všechna P-ova odsouzení
z doby před platností nového zákona, bylo po rozumu ustanovení § 13,
odst. '2 zák. Č. 111/1928 Sb. uvažovati o tom, zda a která z uvedených
odsouzení lze rozděliti ve skupiny, mezi nimiž uplynula lhůta v zákoně
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-:- a to v § 2 zák. č. 108/1918 ř. z. - stanovená a kt .
,
p1l1 lze z~hladiti P?dle tohoto zákona. Tu nutno pou~á~~tf ~e~~to
odsouzenI lze rOzdehh na dvě skupiny a to d
. k'
mu,
ze dne 21'"
1909 d
, o prve s up my Od,sOUlzer
d
. rlJ~a
, o druhé skupiny odsouzení ze dne 28. ledn 1
a ze ne 27. cervence .1921; mezi těmito skupinami a od oslední a
gOlg~/el~l~t~osh nov~ho. zákona uplynula Ihuta stanove~á v § ~
.
, r . z., tohz Ihuta 5 let, předpokládaje ovšem že b I """A"'
tre~t, .ulozený ro~su~kem ze dne 28. ledna 1917. V duslectku toho
moz~e zahla~~nI vsech odsouzení, ovšem kdyby se z'istilo že
~plneny I. dalsl p,odmínky požadované v § 1 zák. č. 108//918 z
ze VZnIkla snad skoda byla u prvého odsouzení ·podle '1 . h . ., a
j'de o d h
k"
' S I na razena a
P'okud
.
.
ru ou s UpIllU, se odsouzení ze dne 28 ledna 1917
prestupek PO?I~ § ,522 tr. z., jež předcházi odsouzení ze' dne 27
1921 plkol.sdt"jny prestupek, stalo pro čin podle okolnosti nepa'trny'
se neza a. a na bezectném smýšlení.
'
Krajsky ~oud v N., vycházeje z nesprávného právního názoru
~utno podmmky zahlazení P-ových odsouzení posuzovati odle'
c. II 1/192~, Sb.; nezabýval se těmíto okolnostmi a nezjistit-e
po)ejlch .zj:sten~ k němuž je příslušný soud prvé stolice, b
dOJIlI k zaveru, ze Iz: odsouzeni zahladiti podle zák. č. 10871918
~klo proto. v~h~veno zmateční stížnosti generální prokuratury
se~e
zachovanI zakona podle § 33 Ir. ř. a podle § 292 '. '
pravem, jak uvedeno.
ll. r. UM'"UU

i
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Cís. 6523.
K p~jmu n~d~~onaného sváděni podle § 9 tr. zák.:
. Patr! sem ! prtpad, v němž se sváděný pokusil absolutně nez!)ůsobi,
Iyo: prosti'edkem nebo na obsalutně nezpUsobilém pr'edmětě o čin k
muz ho pachatel svedl.
,
Zločinem ve smyslu tohoto ustanovení je netoliko 'ednání " .
pachatele: nýbrž i jednání spoluvinníka a účastníka (ned~kona . prtmeho
ke spoluvmě nebo k účastenstvi na zločinu).
ne
(Rozh. ze dne 27. června 1940, Zrn I 98/40.)
O?žalovaná, otěhotněvši z mimomanželské soulože požádala P-OV,)l'
aby JI pomohla od těhotenství. P-ová ji položila n; otoman sáhl
plstem do pochvy ~ objela .prstem dělohu. U obžalované nastal za a
rO~\dm samovolny (spontanní) normální potrat, zpusobený podle
ec e o posudku patrne velmi těžkou a namáhav
. k
tím obžalovaná konala. Nalézací soud uznal 'ob' IOU pracI, . terou před
,
.ď . k
. ,
za ovanou vmnou poku§§m9 s~a t~~ t e sPkolu~~ne, na zločin,: vyhnání vlastního plodu podle
"
r; za ;'
ezto spoluobzalovanou P-ovou zprostil
dle
.... ~1~J~'p~~J!~
~~~a;~bIáf.ro spoluvinu na zločinu vyhnání vlaft~illO

Z

Zmatečni stížnost obžalované se dovolává důvodů zmatečnosti podle
§ 281, č. 5, 8, 9, písm. a), c) a 10 tr. ř. Vesměs ne právem.
Soud nezavinil neúplnost rozsudku tim, že nezjistil, že P-ová odepřela vyvinouti činnost nebo vykonati čin, jenž by vedl nebo mohl vésti
k vyhnání stěžovatelčina plodu. Jdeť o okolnost naprosto nerozhodnou
pro právní posouzení věci, poněvadž je tu nedokonané svádění ke zločinu
kromě jiného i tehdy, když sváděný k provedeni činu, k němuž byl sveden, sice přistoupil, tedy se oň pokusil, avšak buď prostředky absolutně
nezpůsobilými nebo na předmětě absolutně nezpusobilém.
Bezduvodná je zmateční stížnost, pokud uplatňuje důvody zmateč
nosti podle § 281, Č. 8 a č. 9', písm.c), správně jen č. 8 tr. ř.
To!ožaost skutku, daného. v obžalobu, se skutkem, o němž bylo
uznáno rozsudkem, není rušena tim, že skutek nabyl při hlavním přelí
čeni' jiné tvářnosti proto, že pominuly obžalobou uplatňované skutkové
složky a přibyly nové složky, které obžaloba neuplatňovala (rozh. č. 3863
Sb. n. s.). Obžaloba kladla stěžovatelce za vinu, že požádala P-ovou,
aby jí pomohla od těhotenstvi, a že P-ová manipulací v rodidlech stěžo
vatelky způsobila potrat jejiho plodu. Rozsudek naproti tomu, zjistiv čin
p"ové, uznal, že manipulace P-ové ve stěžovatelčiných rodidlech, provedená na její žádost o přerušení těhotenství, byla naprosto nezpůsobilá
přivoditi)'otrat jejih~ plodu. yznal tedy rc:zs~d~k u stě~ova!elky. jejim
činu, Jenz ibyl predmetem obzaloby, a podradll Jej tak, pk cm ZJIstIl, jinému trestnímu zákonu: Nejde tedy rozsudek dále než obžaloba a není
proto založen důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 8 tr. ř.
S hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 9, pism. a) tr. ř. namítá zmateční stižnost, že stěžovatelka na podkladě skutkového děje,
zjištěného rozsudkem, nemuže býti uznána vinnou zločinem podle §§ 9,
5, 144 tr. z., poněvadž prý není v zákoně ustanovení, Že by se bylo
možno dopustiti nedokonaného svádění ke spoluvině na nějakém zločinu.
Názor tento je zřejmě mylný. Paragraf 9 tr. z. mluví všeobecně o vyzýváni, povzbuzování nebo svádění ke zločinu. Zločinem rozumí trestní zákon ne toliko jednání přímého pachatele, nýbrž i jednání spoluvinnika a
účastnika na zločinu (§ 5 tr. z.). Lze se tedy dopustiti nedokonaného
svádění ke zločinu vyzýváním, povzbuzováním nebo sváděním jiného.
ke spoluvině nebo účastenství na zločinu.
Pokud zmateční stížnost uplatňuje důvod zmatečnost; podle § 281,
č. 9, pism. a) tr. ř. námitkou, že stěžovatelka nemůže býti trestná, není-li
trestný čin, k němuž vyzývala a hleděla s'Vésti, není provedena po zákonu, tedy není provedena vůbec, neboť nevychází ze skutkových zjištění rozsudku, že stěžovatelka žádala P-ovou, aby jí pomohl.a od těho
tenství.

.o

§§ ;',

N cj v Y š š i s o II d jako soud zrušovací zamítl zmateční
kterou do odsuzujícího rozsudku podala obžalovaná.

důvodů:

čís.

6524.

Ustanovení § 265 tr. ř. se vztahuje i na případy, v nichž podle zákona není možné jednotné trestní řízení o všech trestných činech obžalovaného, ježto náležejí částečně k poslušnosti autonomních soudů ProTrestní rozhodnuti XXII.
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tektorátu čechy a Morava, částečně k příslušnosti
soudil.
Nutno tedy podle § 265 tr. ř. přihlédnouti k trestn uloženému
sbíhající se trestný čin dřívějším rozsudkem soudu pďslušného
obecného říšského práva.
'
(Rozh. ze dne 27.

června

1940, Zrn II 26/40.)

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční
d.? rozsudku krajského soudu, jímž byl
vany uznan vmnym precmem rušení obecného míru podle § 14 b)
č. 50/1923 Sb. ve znění vlád. nař. Č. 20/19G9 Sb. I.
stát~ího ~ast~pit~lství.

D u vod y:

Rozsudkem válečného soudu branné moci pro čechy a Moravu
machtknegsgericht Biihmen-Mahren, Prag) ze dne 4. srpna 1939
obžalovaný odsouzen do vězení na tři měsíce pro veřejné hanobení
mecké říše a německé branné moci, spáchané výrokem, proneseným
24. dubna 1939 v N. Napadeným rozsudkem krajského soudu v
dne LprOSI?Ce 1939 byl týž obžalovaný uznán vinným přečinem
obecneho mlru podle § 14 b) zák. č. 50/1923 Sb. ve znění vládního
řízení č. 2011939' Sb. 1., jehož se dopustil tím, že výrokem proneseným
2~. dubna 1939 h~nobil také P~otektorát čechy a Morava; vzhledem
predpl~ § 265 tr. r; ne~yl m~ vS,ak tímto rozsudkem vyměřen žádný
dat~cny ~re~t, yonevadz nalezac~ soud považoval trest, který mu byl
ulozen valecnym soudem branne moci za dostatečný i pro za:ial,óv11nv
delikt.
'
Zmateční stížnosti státního zastupitelství, uplatňující duvoď zlTla"ec~_
n?stI podle § .281, Č. 11 tr. ř., ~elze přisvědčiti. Stížnost vytýká, že
plS § 265 tr. r. Je korektIvem Jen pro případy, kde nebyl vynesen
rozsudek, ač se tak právně mělo státi; soud muže užíti § 26,s tr. ř., .
v. souzeném. i předchozím, případě o protektorát ní trestní nárok,
vs.ak, nem-II tu pr;:>tektoratm. trestní nárok vůbec, nejsou splněny
mmky § 265 tr. r.; uvedeny zákonný předpis sleduje docílení
s .hmotněpr.ávními předpisy §§.34, 35 a 267 tr. z. co do výměry
pn sblhajlclch se delIktech, ovsem deliktech, daných kasuisticky nu,tplic:
torálním trestním právem.
Stížnost je na omylu ve svém úsudku co do trestněprávního na:ru.:u
pokud se týče předchozího odsouzení. Podle § 56 tr. ř. má se
zpravidla, když se témuž obvíněnému kiade za vinu několik hpd,,{,c'h
čínu, vésti trestní řízení pro všechny trestné činy současně u, téhož
a vynésti .0 všech sbíhajících se trestních věcech jedíný konečný rozsU,
de~; výmera trestu je zde pak určována předpisy §§ 34, 35 a 267 tr. z.
Lec tuto Jednotnost trestního řízení a jednotný konečný rozsudek zne,
možňují mnohdy procesuální zřetele, jindy ji přímo vylučuji zvláštní
předpísy zákona (řízení ve věcech tiskových, dříve řízení před li
soudy). Ustanovení § 265 tr.. ř. je pak vždy nutným korektivem,

obžalovaný při odděleném procesuálním postupu neutrpěl újmy vyšší výměroU trestu, než k jaké by došlo ve společném soudním řízení a jednotném rozsudku.
.
Vyhradilo-li nařízení o výkonu trestního soudnictví. v Protektorátu
čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939, říš. zák. I, str. 754 (stejně i pozdější nařízení, je doplňující), určité trestné skutky těch osob (pří sluš_níků Protektorátu), které nejsou německými státními příslušníky, soudum příslušným k tomu podle obecného říšského práva, staly se tímto
zákonným předpisem trestné skutky vypočtené v onom nařízení součástí
také Protektorátního trestního práva hmotného (srov. čl. 11, odst. 1 výnosu ·č. 75/1939' Sb.) a nová úprava procesního řízení, rozdělující trestní
soudnictví jednak na autonomní soudy Protektorátní, jednak na soudy
říšské, nemuže brániti, aby při takto vznÍklé právní nemožnosti jednotného trestního řízení pro 'souběžné činy podléhající nyní dvojímu soudnictví, nepřihlížel později rozhodující trestní soud, příslušný pro vynesení r'ozsudku podle trestního řádu Č. 119/1873 ř. z.., ve smyslu § 265
tr. ř. přiměřeně také k trestu uloženému vinníkovi dřívějším rozsudkem,
i když byl vydán soudem příslušným podle obecného práva říšského.
Je-li zde nárok státní moci na trestní stíhání pro činy zakládající skútkovOU podstatu určitého trestného skutku podle hmotného práva platného na území Protektorátu, nerozhoduje více, kterému z obou složek
soudnictví byl onen trestný skutek přikázán k rozhodování.
Nevykročil proto nalézací soud ze své trestní moci, jak míní zmateční
stížnost státního zastupitelství, když za splněných jinak podmínek § 265
tr. ř. použil tohoto ustanovení a když ve svém pozdějším rozsudku,
maje na zřeteli trest, vyměřený již rozsudkem říšského válečného soudu
branné moCi, nevyměřil dodatečný trest. Zmateční .stížnost státního zastupitelství byla tudíž zamítnuta jako neodilvodněná.
čís.

6525.

Předpis druhé věty § 134 tr, zák. o příčinném vztahu vyslovuje zásadu platnou pro celou oblast trestního práva, tedy i pro zákon o obchodě s potravinami (zák. č. 89/1897 ř. z.).
otázka pachatelovy viny nespadá do rámce znaleckého posudku.K subjektivní skutkové podstatě přestupku podle § 14 zákona o obchodě s potravinami stačí nedbalost nevědomá.

(Rozh. ze dne 27. června 1940, Zm 11 172/40.)
Ne j v y Š š í s o 11 cl jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný uznán
vinným přečinem podle § 14, Č. 1 a 2, § 17, odst. 1 zák. Č. 89/1897 ř. z.
Z d ů vod

ů:

Zmateční stížnost se dovolává důvodů zmatečnosti podle § 281, Č. 4,
5 a 9, písm. a) tr. ř.
13'
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čís.
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.. S ~Iedísk,a důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 4 tr. ř. vytýká
vSlm, ze, nalezacl soud neprovedl důkaz svědky zvěrolékaři Dr.
o !om, ze maso, které stěžovatel odebírá z jatek, je jen dobré
a ,ze Je vylou,čeno" aby ~o stěž<:vatelových jatek přišlo maso horší
vubec maso spatne, a ,d~k3': svedkyní R-ovou o okolnosti, že jsou
vatelovy str~Je pečhve. clsteny, Leč tyto okolnosti, o nichž byly
nuty uv~dene dukazy, JSou pro posouzení této trestní věci nap
rozhodn~: Lhost~Jno to!iž, že stěžovatel všeobecně používal
m,~sa a, clshl stroJe, kdyz tyto skutečnosti nebyly stěžovateli v souZ<~né,
pf!p~de kladeny za ,vi~u, nýbrž byl dán v obžalobu proto, že, byv
zornen na nenonnall11 barvu a podezřelou vůni krakovského
který m~1 dne 27 .. červ,ence 193~ odpoledne ve výloze svého
nepr,esvedčII se o Jeho JakostI, nyb!'ž nedbale tento salám prodal
ktera ho na neobvyklou barvU' salamu upozornila, a že tím že znHn,ěti
salám ': nejt~]Jlejší roční době dával do výkladu, na který ,
uschoyav~l )eJ .lak, že jeho ]J?~ívání bylo způsobilé škoditi pj~~:~~;.~
zdravI, pn cemz vskutku z pozlh salámu vzníklo S-ové těžké
na těle. Nebylo proto ·třeba prováděti zmíněné důkazy,
Předpis druhé věty § 134 tr. z.' o příčinném vztahu vyslovuje
zásadu platnou netoliko v případě vraždy, nýbrž pro celou oblast
ního práva, tedy i pro zákon o obchodě s potravinami.
hodné, že těžší následky vzniklé u S-ové požitím salámu
její tvrzenou žaludeční chorobou a nebylo tudíž třeba Of/w,irl i'ti
mrbídnuté o tom ošetřujícím lékařem Dr. V" ani důkaz znalci o
v souzeném případě schází příčinná souvislost.
~amitn.utím důkazních návrhú obhajoby nebyla tudíž porušena
ktera ze zas ad trestní-ho řízení, jichž šetřiti káže podstata řízení
se zabezpečuje trestní stíhání a obhajoba. O důvodu zmatečno;ti
§ 281, Č. 4 tr. ř. nelze proto mluviti.
Leč ani důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 5 tr. ř. není onodsl"lni'n
Nalézací' soud nezatížil rozsudek neúplností,
k f'U>UI"K4
znalce mž. U" který jen uvedl, že se stěžovatel dopustil nedbalosti
de-Ii prokázáno, že vědělo špatném vzhledu salámu, přimíchal-li db
lá~u..,~t~ré mas~ ji~,~~ ~osud ne::užitk?vané ~ nebyly-Ii stroje dosti.
hveclst;ny, V te pncme Jde tohz o otazku vmy, která nespadá do
znaleckeho posudku, nýbrž otázku tu musí si řešiti toliko nalézací
sám (srov, rozh, Č. 4134 Sb, n, s.),
I?ů",?d zmateč~osti podle.§ 281, Č, 9, písm, a) tr. ř. neprovádí
tečll! sÍlznost po zakonu, ponevadž nebudUje své vývody na SOllhn",
sudkových zjištění, jak by při správném provedení tohoto hUlOtněprilv.
ního zmatku činiti měla, nýbrž vychází ze Skutkového stavu, jejž
prostém rozporu se skutkovými zjištěními sama libovolně se,;trc,;uie,
opomíjejíc zejména zjištění, že stěžovatel měl ve svém obchodě
dej krakovský salám, kt~rý ne~ěl obvyklou barvu, že jej prodal
č~rvence 1939 - vzav WJ z vylohy - S-ové, ačkoliv ho S-ová UP()Zor.
mla na neobvyklou barvu salámu, při čemž ji ujišťoval že
dobrý, a že se u S·ové po požití salámu dostavily silné ial~deční
nosti (nucení ke zvracení, křeče a pod.),

čís,

-

5526197

Není potřeba, aby stěžovatel věděl, z jaké příčiny došlo h zk~žení
lámu, Jako živnostník je povinen starati se o to, aby se v zavode ne~~10 nic zákonu, se~řič~cihoj a ~ěl se ~roto ,při prodeji salá~u, j~jž mě)
náležitě u,sch~vavaÍ!, pr~svedč~tI, zda Je sala~l nez,avadny ~I zpuso,b}ly
škoditi hdskemu zdrav!. Stačl nedbalost nevedoma, totIz, ze se stezo~atel jako živnostník nepřesvědčil, zda je salám v pořádku či zda jej
nemá vyřaditi z prodeje; v souzeném případě šlo však přímo o nedbalost vědomou, neboť stěžovatel byl přímo upozorněn na nápadný, vzhl~d
alámu svědkyní S-ovou a přes to, jakkoh mu tato skutečnost mela byh
~oukazem, že jde o závadný salám, salkm ten prodal jmenované svěd
kynI.
Poukaz zmateční stížnosti na to, že když svědkyně S-ová okusila salám a přes to jej koupila, nemůže stěžovatel bý!i ,či~ěn odpovědným, je
nepřípadný neboť by stěžovatele nemohla zbaVItI vmy am okolnost, ze
si poškoze~á koupila salám, ačkoliv znala jeho pravý stav, totiž, že je
závadný.
Zmateční stížnost byla proto zamítnuta,
čís.

6526.

Zásady § 335 tr. zák. plat! nejen pro toho, kdo je podle svého povo:
lánl, úřadu a pod. povinen prováděti určité úk?UY, nýbrž .,zcela všeo~ecn~
pro každého kdo třebas i bezplatně z pouhe ochoty prevzal práCI, pn
. jejlmž provÁdění nutno zachovati opatrnost, jakou předpokládá § 335
b', zák.

(Rozh, ze dne 29,

Června

1940, Zm I 163/40,)

Obžalovaný A, skládal před ob~hodem Mari~ ~. v N~ské ~Iici ..v N,
se svého nákladního automobilu zeh, Po skončem teto prace, pn mz mu
pomáhal obžalovaný B" nemohl A. otoč!ti auto,v N-ské ulici ~ prot?
chtěl couvati do O-ské ulice, aby pak vuz zatocll v opačny smer. Ne,z
počal couvati, požádal obžalovaného B". k!erý s ním jel,. aby se podlval, Je-li vzadu za vozem volno pro couvan~. B. se P?s~avII ~~ leve stu~
pátko vozu a 'pohlédnuv dozadu, dal A-OVl znamem, ze mu ze couvat!.
Tento zapnul motor a couval, povalil vša~ ~ři,to.~ a přejel ~a~ními koly
Annu R-ovou, která při tom utrpěla zranem, Jlmz v nemOCmcI podlehla,
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací za~í,tl ,zmateční ,stížnos!
obžalovaného B, do rozsudku krajského soudu, Jlmz byh obzalovam
A a B. uznáni vinnými přečinem protí be"'pečnosti života podle § 335
tr. zák.
Z

důvodů:

Zmatek podle § 281, Č, 9, písm, a) tr. ř,~eprová~í zmateční st!žnost
z největší části po zákonu, Výtka vznesena s hledlsk~ tohoto, duvod~
zmatečnosti příčí se zásadě vyslovené v § 288, odst. 2, c, 3 tr. r" nebo!
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'o'
~.ychází ,z, předpokladu nezjíštěného nalézacím soudem' "d"
" '
zadal st~zovatele, aby dobrovolně vyhlédl n a s v é s' t~ear~ ~c auta
!emu ,~JasIl, zda zde nevídí žádné překážky, z čehož stížnost vZv,"""",,,
ze stez~~atel na. sebe v,zal pOuze úkol obhlédnoutí prostranství "
!e JO o
e ~ v. e ,m ?} n o stí přehlédne vyhlédnutím z vozu
so~er.u, zda VIdl prekazky. Nalézací soud má protí tonw '1a
znam obou. obžalo.vaných za prokázáno" že řídič stěžo~ateLle"Kl;iue
aby se podl val, ma~h vzadu volno, a že stěžovatel žádost tu ' p
soud z !oho, dOVDZUje, že tím stěžovatel dobrovolně na sebe vzua"lcU'Ulll
nost, p~:svedčIÍ! s~ o tom a sděliti to řidiči, vlastně dáti mu
aby, an!z. by oh~ozova~ oso~y nebo majetek, couvl aak v tozčni,a ,menf
do ~Pfcneho "smer,u; Vytka,. ze rozsudek vyvodil povin!osti, něž
z ? o nostl, ze st;,zovatel, I když nebýl, závozníkem konal Zá'v02:ni"ko
prace, odporuje pnmo obsahu rozsudku.
'

6

l

" S!ěžovatel.ovu nedbalost spatřuje nalézací soud právem v tom '.
rad~e nesplllll do?rovolně převzatou povinnost, neboť přes t ' '. "

~."e ,? ~tano~lska, jak ,sám doznává,neviděl za auto o ravé o, ze
r~~c~ ze ma VOI;IO, ac musí! vědět), že aní řidič pl ptuhém v' yhléclnul

o en em z prave, s:ran;: nevidí, ,ani nemůže vidětí dozadu za auto.
, Poku? zm~~e.~lll st~znost zdurazňuje, že stěžovatel .ednal z
.
bezplatne, stacI jl odkazati na to, že zásady § 335 tr j I t"
toho,. ~do le p~dl,: svého povoláni, úřadu a pod. 'O~i!~ 1 nejen
ur~Ite lulkony, ny~rz zce}a povšechně i pro každého, PkdO' vůbec
pracI, ať za ?dr;tenu,. at bezplatně z pouhé ochoty, a pro něhož
pak ply~e prav~1 ~ovmnost zachovati při provádění této, ráce o'oa!:rn,,"
J";kO u P!edpokl~da § 335 tr. z., což ostatně zmateční slžnost
vys lovne nepoplrá.
t"Om{\ nepři~~áZ~ ~ úvah~ již proto, že má nalézací soud za
s ezova e musl. vedeÍ!, t. J. věděl, že ani řidíč při pouhém vyhl"dnIUl
okénkem z prave stral;y ~~vidí, ani nemůže viděti dozadu za auto.
kl' dOfDlnost ,zm~tečlll s!lzností tvrzenou, že stěžovatel musí!
a a I a take predpokladal, že si řidič auta přehlédne na
,pr~stor z,a a~ter;t, ~terý stěžovateli zůstal skryt, nalézací soud
a o!~,~ne pr~::lll ,vyv~dy zmateční stížnosti, spočívající na této ok()ln.osti
~e prtlC!r~Vn~z zasade, vyslovené pro uplatnění důvodů zmatečnosti
mo nepraVlllho v § 288, odst.2, č. 3 tr. ř.
Proto byla zmateční stížnost zamítnuta.
čís.

6527.

, Udáním pro zločin ve smyslu § 209 tr. zák. je udáni

~ono.dárc!l ozna~uje za zločin, bez ohledu na to, ve kte~~

C!l!l a Jd~:!l o zločin trestný soudy civilními nebo
tez na vySl trestu, kterým je čin ohrožen.

VOjenskými~:t.e1~

(Rozh. ze dne 29. června 1940, Zrn I 209:140.)

.
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:\ e j v y Š š í s ou d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti
obžalovaného do ro·zsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný uznán
vinným zločinem křivého obvinění podle § 209 tr. z., zrušil n ..padený
rozsudek jako zmatečný a zprostil obžalovaného obžaloby pro zločin
křivého obvinění podle § 209 tL zo, jehož se prý dopustil tím, že dne 26.
července 19'39 v No u městské policie a dne 8. září 1939 u četnictva
tamže, tudíž u vrchnosti udal P-a, O-a a R-a pro vymyšlený na ně
zločín.
Důvody:
Zmateční stížnosti .obžalovaného uplatňující důvody zmatečností podle § 281, ,č. 5 a 9, písm. a) tr. ř. nelzeupřítí oprávněni, pokud se dovolává zmatku podle § 281, čo 9, pism. a) tr. řo
Podle skutkových zjíštění rozsudku udal stěžovatel dne 26. července
1939 u městské policie v No, že Po a 0, a dne 8. září 1939 lX. četnictva
v N., že tito a R. pronesli na výborové schůzi odborového sc!ruženíhudebníků při projednání žádostí spolku Ossariurn výrok, jenž směřoval
proti dnešnímu říšskoněmeckému vojsku. Zjistiv dále, že je tvrzení obžalovaného vymyšleno, podřaďuje nalézací soud jednání obžalovaného
ustanovení § 209 tr. z., ačkoliv je čin, ze kterého stěžovatel jmenované
obvinil, podle § 134 a) říšskoněmeckého trestního zákona jen přečinem,
který jest ohrožen trestem vězení do tří let. Odůvodňuje tO' tím, že úče
lem § 209 tr. z. je brániti nepravdívému obvinění, ze ;zločinů, t. j. ze závažných trestných činů, na něž začíná pravidelná trestní sazba v někte
rých případech od šesti měsíců trestu na svobodě. Se zřetelem k tomuto
účelu našeho zákona a k okolnosti, že trestni zákon nemá definice zločinu v techniCkém srriyslu, je prý n'lpochybné, že se u trestných činů jiného právniho řádu nelze říditi pouze označenim trestného činu v onom
právním řádě, nýbrž že nutno při posuzování závažnosti toho,to' trestného
č,nu přihlédnouti k jeho následkům, zejména k vyšší trestní sazbě. Ježto
nejsou podle trestního zákona stanoveny na přeČiny tresty vyšší jednoho
roku, dlužno se zřetelem k trestu, kterým je ohrožen čin uvedený
v § 134 a) říšskoněmeckého trestního zákoníka, považovati jednání,
ze kterého stěžovatel obvinil jmenované osoby, za čin, na který se vzta~
huje § 209 tr. zo
Právem vytýká stěžovatel, u;platňujedůvod zmatečnosti podle § 281,
čo 9, písm. a) tr. ř., že je právně pochybený názor nalézacího soudu, ,že
se II trestných činů jiného právního řádu nelze při řešení otázky, zda jde
o zločín ve smyslu § 209 tl'. Zo, říditi Dznačeníín trestného činu v onom
právnim řádu, nýbrž že je nutno posuzO'vati závažnost tohoto trestného
činu, z.ejména vzhledem k vyšší trestní sazbě,. Názor ten nemá v zákoně
opory. Jest sice pravda" že trestní zákon nemá definice zločinu v tech"
nickém smyslu, klemu podal ještě úvod k trestnímu zákonu z roku 1803
»Von den Gegenstanden dieses Strafgesetzes« ve svém odstavci. II, avšak
z toho nevyplývá správnost napadeného názoru, nýbrž spíše opak,že
dlužno považovati za zločin 'onen čin, který zákonodárce ze zločin ozna, čuje. Definice pojmu zločinu trestního zákona z r. 1803 nebyla pojat.. do
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tr.estního zá~ona. z roku. 185~. zřejmě podle zásady lex imperet,
dlsputet, avsak (jak dohcuje JIZ Herbst ve svém komentáři) trestní
kon z roku 1853 se při normování skutkových podstat zločinů drží
této definice, která za náležitosti zločinu označuje bezPlro,.tř"dn
úmyslnost porušení práva, větší rozsah tohoto porušení a vyssl
pečnost okolností s činem spojených (srovn. Herhst Handbuch des
Strafrec?tes,. Ein}eitung III B). Z toho plyne, že 'výše trestu neni
v treMmm zakone z roku 1853 závažným znakem zločinu. Mimo to
plývá to ze zákona samého, neboť týká-Ii Se křivé obviněni jen .
.
nebo přestupku, spáchá se jím jen přestupek (nebo přečin)
:Íl, a to I tehdy, kJdyž je přečin, ze kterého se třetí osoba obvi,ňuje,
zen trestem převyšujícím důležitost trestů ustanovených
(srovn. § 337 tr. z. a nyní zrušený § 393· tr. z., § 3 zák. o Ibs •."vin';,
tresty pro přečiny podle zákona o trestáni válečné lichvy).
D!wžno proto považovati za zločiny ve smyslu § 209 tr. z. toliko
které za ně zákonodárce označuje, a to bez ohledu na to ve kterém
konu tak činí a jde-Ii o zločiny trestné soudem civilní~ nebbo~d~~::~i':~
vojen~kýn;.· Pachatel, který křivě obviňuje u vrchnosti osobu f
soudmctvI vOjenských soudů, dopustí se zločinu podle §
. tr.
!~!>dy, ,?bviňuje-Ii z ,vy:nyšleného činu, který zákon, v našeelm~'.k&I;~~~~
l'lsskonemecky trestm zakon, platný ve smyslu § 1 nařízení o' v
jenského soudnictví v Protektorátu čechy a Morava z .
1939 říš. zák 1., str. 903 též pro příslušníky Protektorátu české
nosÍl, označuJe za zločin.
Nalézací soud tudíž, ,podřadiv křívé obvinění z pře čin u
§ 134 a) říšskoněmeckého tr. zák. ustanovení § 209 tr. z. porušil
ř.
a zatížil rozsudek zmatkem podle § 281, Č. 9, písm. a)
Bylo proto vyhověno zmateční stížnosti, aniž se bylo třeba
dalšími, ostatně bezdůvodnými, výtkami stěžovatele rozsudek byl
š;m v c.elém svém r?zsahu a obžalovaný byl podle § 2'59, Č. 2 tr. ř.
ten obzaloby pro Č!ll za vmu mu daný., když v sobě obžaloba pro
podle § 209 tr. z. nezahrnuje soukromou obžalobu pro urážku
oprávnění k této .obžalobě neučinili pří hlavním přelíčení v této
věci návrh na potrestání obžalovaného v tom směru.
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Soukromým účastnlkem ve smyslu § 47 tr. ř. je ten komu z velřeillo.
ž~lob~!ho ~estného ~inu vznikla hmotná škoda a 'jenž ~e připojil k
filmu nzent, aby v nemi uplatnil svůj nárok na její náhradu.
Nestači pouhý ideální zájem na potrestání pachatele.
Pro připuštěni za soukromého účastnlka stačí i tvrzení ž,ee~u~~~:~';
z trestného činu škoda, musí tu však býti určitá rozumná Sl
mezi tvrzeným nárokem a trestným činem i pachatelem.
Soukromému účastníku přísluši právo působiti k usvědčení pa.:ha.• ;
tele (právo podpůrné obžaloby podle § 48 tr. ř.) jen za tlm účelem
byl zjištěn podklad pro uplatňováni jeho ~ukromoprávních nároků.
(Rozh. ze dne 29. června 1940, Zm II 1500/40.)

Ne j v y Š š í ,s o u d jako soud zrušovací uznal z podnětu zmat.eč
ních stížností obžalovaných Jana A. a Jana B. do rozsudku krajskeho
soudu, jímž byl obžalovaný Jan A. uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 199, písm. a) tr. z. a obžalovaný Jan B. spoluvinou na zločinu podvodu podle §§ 5,197, 199, písm. a) tl'. z. takto právem:
Podle § 290, ocls!. 1 tr. ř. se zrušuje napadený rozsudek jako zmatečný .a obžalovaní Jan A. a Jan B. se zprošťují podle § 259, Č. I tr. ř.
obžaloby, vznesené na obžalovaného Jana A. pro zločin podvodu podle
§§ 197, 199, písm. a) tf. z. a na obžalovaného Jana B. pro spolUVInU
na zločinu podvodu podle §§ 5, 197, 199, písm. a) tr. z., kterých se prý
dopustili tím, že Jan A. dne 16. listopadu 19~7 u krajského ~o,:du v!".,
udav jako svědek ve sporu Jana B. prol! EmIlu B. proh pravde, ze udrzoval od léta 1921 až do jara 1922 intimní styky s Emilií B. a potom že
si.s ní dopisoval na adresu hostinské R., vydal křivé svědectví, aby
tímto lstivým jednáním uvedl procesní soucl v omyl a Emilii B. způsobil
škodu, a že Jan B. v době před 16. listopadem 1937 radou a poučením zlý
čin obžalovaného Jana A. nastrojil a k němu úmyslně dal podně!.
Důvody:

Zmateční stížnosti obou obžalovaných uplatňují důvody zmatečnosti
podle § 281, Č. 4, 5, 8, 9, písm. a), b) tr. ř.
Nejvyšší soud se přesvědčil z podnětu zmatečních stížností obžalovaných, že bylo odsuzujícím výrokem v neprospěch obžalovaných nesprávně použito zákona v otázce, je-li tu obžaloba podle zákona potřebná, v kterémžto směru nebyl rozsudek zmatečními stížn.ostmi napaden.
Ze spisu vyplývá, že Emilie B. podala dne 21. září 1938 proti Janu A.
trestní oznámení pro zločin podvodu křivým svědectvím a proti Janu B.
pro sp.oluvinu na tomto podvodu, jehož se dopusti'li tím, .že A., jsa slyšen
jako svědek v rozlukovém sporu Jana B. proÍl EmIlu B., udítI protI
pravdě, že s ni udržoval intimní poměr od léta 1921 až do jara 1922 a
potom si s ní dopisoval na adresu hostinské R. a že ho Jan B. navedl k vydání tohoto křivého svědectví. V tomto trestním oznámení prohlásila
Emilie B., že se k trestnímu řízení přip.ojuje jako soukromá účastnice.
Vyšetřující soudce usnesením ze dne 30. listopadu 1938 k návrhu
státního zastupitelství zastavil přípravné vyhledávání podle § 90 tr. ř.
Na to navrhla Emilie B. jako soukromá účastnice dne 3 .. prosince 19'38
zahájení přípravného vyšetřování a radní komora vyhověla tomuto návrhu usnesením ze dne 12. května 1939. Po skončení ,přípravného vyšetřování p.odala Emilie B. včas podpůrnou obžalobu, na jejímž základě
byli oba obžalovaní odsouzeni.
Kromě pouhého vyjádření, že se k trestnímu řízení p'řip?juje. jak~
soukromá účastnice, neuvedla Emilie B. ani v trestním oznament, ant
v návrhu na zahájení přípravného vY$etřování, ani jinak do počátku
hlavního přelíčení a dokonce ani při hlavním přelíčení své soukrol11oprávní nároky, ani nikterak nenaznačila škodu, která jí vznikla z trestného činu.

-

Čís.

6528-

-

Čís:

6529-

202

Bylo tedy především třeba řešiti otázku, zda lze Emilii B. pova:tO\'at;
za soukromou účastnici ve smvslu § 47 tr. ř. a za oprávněnou·
clle§ 48 ,tr. ř. podpůrnou obŽalobu a zda tudíž byli obžalovaní ocllsou'c<
zem na zakladě obzaloby potřebné podle zákona.
. Soukr?;uým úč~stníkem je podle § 47 tr. ř. ten, komu bylo v
pravu ~bhzeno zlocmem nebo přečinem stihatelným z povinnosti
a ktery se. k trestnímu řízení připojil pro své nároky SOluklCOnrroj)rá.vriil
tecly k vůh uplatnění těchto nároků a aby tyto nároky uplatňoval.
, Je te~y především potřebí, aby z trestného činu VZ''l'lli~'k~li:a~é~:~k:~~:~
skoda. Narok na náhradu této škody musí vyplývati z tJ
(§ 4 tr. ř.). Podle § 365 tr. ř. lze v řízení adhesním přihlížeti
ke
v:;;ešlé z tr~stn~~o činu. O ,ton:~ jaké povahy mohou býti ,soluk"onl0j}rávllí
naroky, Jez muze v trestmm nzenl uplatňovati ten, jemuž bylo UDllZleno
veř~jnožalobním trestným činem, obsahují ustanovení §§ 367 a 371
~ te~h,to ~sta":ovelú plyne, že jde a takové nároky, které se hodí k
novam pred clvllmm soudem, neboť podle § 373 tr. ř. je nález' t re,;fn,iho
soudu o soukromoprávních nárocích exekučním titulem. Stává
soukromým účastníkem jen ten, komu z trestného činu vznikly naroJ<v
ktere by, mohl upl~tňov31ti, i před civilním soudem, tedy nároky mrlOll1e
a nestačl tu ,pouhY' ldealm zajem na potrestání pachatele.
Vznikla-li někomu z trestného činu skutečná hmotná škoda
možno zpravidla zjisti!i teprve v rozsuclku. Předpisy trestního řidu '
pOS~y~UJl dostatek moznostJ pro to, aby mohla býti již v
"
zenl vzdy na JlstO postaveno, zda z trestného činu vznikla SK'"'U;l.
se teprve v rozsudku zjišťuje, že byl trestný čin spáchán. Naproti
s7 vša,~ m":sí ten, )emu~ bylo trestným činem ublíženo, připojiti k
mmu mem se svyml naroky podle § 47 tr. ř. již do počátku
přelíčení. Stačí proto pro ,připuštění za soukromého účastníka i tvrzení
že z trestného činu vznikla škoda, .musí však býti mezi tvrzeným náro~
kem na jedné straně a mezi trestným činem a pachatelem na .straně
druhé určitá rozumná spojitost. Nepostačovalo by tudíž jen hrr7pr,;
~znikla škada, nebyla-li tu vůbec myslitelná spojitost škody S hAdM{';';
cmem a pachatelem, nebo byla-li taková možnost škody vůbec
čena.

Další podmínkou fe, aby se ten, jemuž z trestného činu vznikla SKcma;
nebo kdo tvrdí, že mu vznikla, připoji! k trestnímu řízení aby up.latrlij>
své soukromoprávní nároky, tedy aby učinil prohlášení, ž~ se
k trestnímu řízení a že uplatňuje své soukromoprávní nároky.
Může-li !eyy býti soukromým účastníkem jen ten, komu vznikla
kovahmotna s~oda z ~restného činu a kdo se k řízení připojil, aby lliplat~
ml narok na nahradu skody, ,přísluší mu právo působiti k usvědčení pachatele (p.~~v,o podpůrné abžaloby podle § 48 tr. ř.) jen za tím účelem,
aby byl zJlsten podklad pro uplatňování jeho soukromoprávních nároků:
Z t~ho, co bylo uvedeno, plyne, že nejsou u Emilie B. splněny všechny predpoklady, aby mohla býti připuštěna za soukromou účastnici,
neboť ani netvrdila, zda a jaká škada jí vzešla z trestného 'činu a že
".
právě za účelem uplatnění' nároku na náhradu této škody
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k trestnímu řizeni. Na!rhovatel~~ ani nel',:mkáz~la na to, jakým způsobem jí bylo trestným cinem ubhzeno v ]e]lch pravech.
,
Nebyl tu tedy poclklad pro připojení. se na,:rhovatelky, k, tr;stmmu
"zení a nebyla proto oprávněna vystoupiti aUl Jako podpurnJ z~lobce.
Mohli by tedy býti obžalovaní uzn~i1i ,vinný~i j<;n na základe obz~loby
veřejného žalobce a ježto tu takovazakonna obzaloba nebyla, trpl rozude k nalézacího soudu zmatečností uvooenou v § 281, č. 9, plsm. c)
~. ř., ke které musiI nejvyšší soud přihlížeti ,podle ,§ 290, ?dst. 1 tr. ř.
z povinnosti 'úiřední, ježto se stala v nepros pech obzalovanych.
čls.6529.

~idič motorového vozidla nesmí vždy a za všech o~o~ostí předpo
kládati, že· se jiný účastnlk dopravy zachová podle předpISU.
porušuje-li chodec předpis § 37 vl. nař. Č. 242/19~9 Sb., ~,že jde
stále středem silnice nedbaje jeho výstražného znamem, mUSl ndic automobilu zmirniti rychlost tak, aby mohl ihned ,~~taviti, kdyby c~odec,
O' němž se nepřesvědčil, že vi, že za mm jede, ucmd ye ~tkuJ zp.ilsobeném náhlým pfibliženim auta, neuvážený pohyb do Jeho Jlzdnt drahy.
(Rozh. ze dne 5. července 1940, Zrn I 292/40.)
Obžalovaný řídil dne 5. března 1940. své osobní au!o zas?ěž~no~
ulicí v N. rychlosti o něco větší než 35 km/hod. Jel po, sve pra~e stJ1l:n<;
vozovky a asi ve vzd,áleno~ti 1:'0 ,až 8~ m da~ v~~tra:ne zna~eUl skupme
pěti žen, jdoucích pred mm tymz smerem te;n,er str~,dem s~mce. Jedna
z žen, P-ová, která i po výstražném zname~, sla Spl~~ B9.nekud. vprav~
od středu vozovky, uskočila, když se k m auto pnbllZllo a~l na tn
kroky, na pravou stranu, chtějíc patrně přebě~nouh na chodmk, a '~?
stala se tím před autO. Obžalovaný, kte!ý nezm]]']ul rychlost,!<dyz dO]lz~
děl k ženám, nezabrzdil ze strachu pred smyk~m, ~m kdyz ~~ ~-o,va
vběhla do cesty, nýbrž se jí chtěl vyh,noutJ tun, ze uhnul Jeste vice
vpravo. Přes to ji však zachylll a smrtelne zraml.
Do rozsudku, jímž ho nalézací saud uznal vinným přečine;u 'P~d:~
§ 335 tr. zák., podal obžalovaný zmateční stížnost, kterou ne j v y s S I
S o u d jako soud zrušovací zamítl z těchto
důvodů:

Zmateční stížnosti uplatňující důvody zmatečnosti podle § 281, Č. 4,
5, 9, písm. a), tr. ř. nelze přiznati úspěch.
, "
Neúplnost řízení (§ 2S1,Č. 4 tr, ř.) spatřuje zmatečn1 sllz,nost v tom,
že nalézací soud nevyhověl návrhu na výslech znalce o tom, ze vzhlooem
k rychlému uhnutí poškozené hezprostředně před autem nebylO lze zabrániti nehodě, i kdyby auto jelo rychlqstí 15 ,~m. Okolnost tat,? ,byla
však pro posouzení věci nerozhodná, neboť stezovateIovo zavmem ne-
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spočívalo v tom, ž~ nezabrzdil a;lto v P?s!ed:,im okamžiku, když byl
Jen aSI 3 m od poskozene, nybrz v prve rade v tom, že za uvedené
tuace nezařídil již př<;d tím včas svou jizdu tak, aby byl vždy p
rychlosti a aby byl pnpraven na všechny možnosti a mohl auto v
padl' potřeby ihned zastaviti. Nebyla tedy práva obhajoby zkrácena.
Stěžovatel vytýká na základě důvodu zmatečnosti podle § 281 č
písm. a! tr; ř. a nes~ráv~ě i na základě důvodu zmatečnosti podle § 2'81
c. 5 tr. r.,.ze neporusII predplsy §§ 10, 12 vlád. nař. č. 2421'1939 Sb. N
lézad soud. sám.~,;,ádí, .že s~ěžova~el mohl poškozenou předjížděti ....
prave strane a ZJlstuJe, ze daval vystražné znamení. Leč tyto VK''''I<J'U
nemohou stěžovatele zbaviti viny, ježto je tu jeho zavinění ještě i v
ném směru. Stěžovatel má za to, že neporušil ani ustanovení § 9
nař. o rychlosti, ježto nepřekročil rychlost 40 km, dovolenou v "LU"'C",
osadě, a že nemohl předpokládati, že poškozená náhle zabočí uv,,~"" •.
že je }u. t~díž v~hradné zavině?i nebo aspoň spoluzavine'ní poškozené
konec~e ~e m.~zI J~ho rychlOSÍl a nehodou není příčinná souvislost.
" VI~d~1 n~nz~Dl č .. ?~2VI939 Sb. upravuje práva a povinnosti
ucastll1'ku ver~Jne sII~Icm dopravy, Jak stěžovatel správně lIvádí, a
§ I uved. nar. Sl ma každý účastník veřejné silniční dopravy
tak, aby doprava nemohla býti ohrožována a každý musí
chování tak, aby nikdo jiný nebyl poškozován. Již toto ustanovení
vodňuje nesprávnost stěžovatelova názoru, že řidič motorového vozidla
může vždy a za všech okolností ,předpokládati, že se jiný účastník sil~
niční dopravy zachová podle předpisů pro něha platných, ježto
povinen jednati tak, aby jiný nebyl poškozen. Není však '~ld'ntV
názor nalézacího soudu, že tu není ani spoluzavinění l'u",vJZene,
šla středem silnice, ne starajíc se o to, zda tím omezuje ostatní ži,'aÍ<ele
silnice, ačkoliv byl po jedné straně chodník a po druhé straně oanK'eI
Ustanovení § 37 uved. nař. nařizuje, že chodci mají používati C"'~U'''K,
a že jiné části silnice, neurčené pro chodce, mají přecházeti napříč
smě:u jízcly ~ náležitou opatrností a. beze z9ržování. Šla-li tedy ,poškozena stale stredem sIlmce, bylo na m, aby venovala své bezpečnosti náležitou opatrnost. Přesto však nelze přisvědčiti názoru zmateční stíž'
nosti, že poškozená svým počínáním zavinila nehodu výhradně. Právě
toto počínání poškozené, kterou stěžovatel viděl jíti středem silnice aniž
. se přesvědčilo tom, že ví, že se k ní blíží motorové vozidlo, měl~ stě
žovateli zprostředkovati poznání, že poškozená může býti při náhlém
přiblížení auta uvedena ve zmatek a že nebude míti dosti času aby si
uvědomila, s které strany jí hrozí nebezpečí, a že v důsledku toho může
učiniti nepředložený a neuvážený pohyb. Ridiče motorového vozidla nezbavuje tedy odpovědnosti, d'održí-li všeobecné .předpisy § 9 odst. 1
uved. nař.o nejvyšší přípustné rychlosti, bez ohledu na to, zd~ to skutečná situace připouští. Podle § 9, odsl. 2 uved. nař. je řidič povinen za'
říditi rychlost tak, aby v případě potřeby mohl vozidlo včas zastaviti.
Viděl-Ii tedy stěžovatel, že poškozená porušuje předpisy dopravniho sil.
ničniho řádu tím, že jde stále středem silnice a že nedbá jeho
ného znamení - nalézací soud zjistil, že poškozená šla dále aniž se
uhnula - bylo jeho povinností zmírniti včas rychlost auta tak, ~by mohl
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ihned zastaviti, když ani jinak nebyla silnice VOI~lá,. ježt~ še~ po levé
straně hlouček žen a stěžovatel ted~ nemohl počltat~ s hm, ~e ~Iadce
předjede, a to tím méně, když byla SIlnice pokryta snehem proJetym Jen
uprostřed.
.
• ...
Id' ď
Při tom nezáleží na tom, že poškozená, kdy z JIZ ~uto by o o ni vz a=
tři kroky učinila náhle pohyb doprava a hm nehodu spoluzavI
a.sin
l
o,
•
..
I
"d'l'
I
nila,e
neboť prvou přičinou nehody bylo, ze stezovate nezarr 1 ~ca.s. SVOL
r chlost tak, aby mohl za zjištěn~ ~It~ace Ihned zastavlÍl, a nezal.ezI tedy
Za tom, že k tomuto jeho zavinelll pn~touplla I neopat;nost poskozene!
'ežto tuto její neopatrnost nelze za teto SItuace povazo~.,:tr z~ takove
."
ktere' vy'hradně způsobilo nehodu. Je tu tedy pnclllna SOUVISjzavwem,
hiost mezi stěžovatelovou rychlosÍl, nepnmerenoll SItuaCI, a meZI ne o
dou a tím i smrti P-ové.
. . . ,
Z uvedených vývodu pak plyne, že si stěžovatel mohl. bytr ~edom
nebezpečí spojeného s jeho. nepřiměřeno~ rychlostr, ne~o :.:e Sl. Je .p.ro
nedostatek pozornosti neuvedomll, spolennuvse na svuJ pouhy ':IC!~
neodůvodněný dojem, že poškozená uhýbá poněkud doleya .. K Z~Vllle!lI
po subjektivní stránce tu stačí, ~: stěž?v~tel mohl.'počltatr.s tlm, :~
oškozená za uvedené SItuace muze kazdym okamzlkem zmelllÍ1 sme
;vé chůze a že tak bude zasažena autem..
.
"..
.
Vzhledem k tomu není třeba se zabývatI alll dalslmI vyvody zmat<;čll1
stižnosti, vytýkajícími na základě důvodu zm.~teč~~str podle ~ 281, c. ~
• ostatně nesprávně vnitřlll rozpor, spoclvajlcI podle stezovatelov
t1.· r.,
doma t o ho ,
názoru v tom, že nalézací, soud zjistil, že si byIa pos'k. oze~a"v~
že se jezdí vpravo a že tedy s!ě.žo~atel m.ěl počítaÍ1 s ,tlm, ze. bude 'po~
škozená uhýbati doprava, jakoz 1 vytkou, ze nebylo. ,:"ozno l?gIC~y ,pred
pokládati, že poškozená uhne doprava, když ostatm zeny uhyba'jl doleva.
' ' v '

čís.

vv

. '
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V trestním řízení o zločinech, přikázaných čl. I vlád. nař. Č. 306(
1939 Sb. k příslušnosti krajských soudů i v. !ěch přip~~ec~, k~y na e
zákon stanoví trest delší než pět let, nutno vubec poUZlti ~redpls~ o tizenl před krajskými soudy, i v otázce zřízeni obhájce obzalovanemu a
v otázce opravných prostředků.
o

n.

(Rozh. ze dne 5. července 1940, Zm.ll 1781'40.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl }mlrteční .s,tížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, pokud Jim byl stezo.vatel
uznán vinným zločinem krádeže dílem dokonané, dílem nedokonan~. podle§§ 8,171,173,174 II, písm. cl, 176 II, písm. a), 179 tr. z. a zlocmem
křivého obvinění podle § 209' tr. z.
..
Z

důvodů:

Zmateční stížnost je na omylu, má-Ii za to, že měl býti obžalovanému
vzhledem k vlád. nař. č. 306/1939 Sb. zřízen z povinnosti úřední, ob-
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hájce pro hlavní přelíčení, ježto jde o čin, který by jinak příslušel
porotní soud (správněji, který před účinností uvedeného nařízení
šel před porotní soud) a že .tedy lze proti rozsudkům sborových
prve. stolIce, vydaným o takových činech, uplatň,ovati i důvody zmlat"č:
nosit podle § 344 tr. ř.
Podle čl. I vlád. nař. č. 306/1939 Sb. náleží trestní řízení pro
činy tam uvedené krajským soudům i v těch .případech, kdy na ně
sta?o~í trest delší než pět let. Uvedené vládní nařízení neobsahuje
l,me predplsy o trestním řízení pro trestné činy, jichž se týká. Bylo
umyslem zákonodárce pouze, aby některé trestné činy, které dosud
slušely do oboru působnosti porotních soudů, byly prostě prer~tdeny
ob~ru působnosti krajských soudů se všemi důsledky vyplývajícími
zmeny příslušnoslt, tedy aby bylo trestní řízení pro takové činy
děno podle předpisů platných pro řízení před krajskými soudy.
by.l zakonodárce chtěl v tomto směru učiniti některé výjimky, byl
výslovně nařídil tak jako to učinil v čl. I, odst. 2 a čl. II o ukládání
za takové číny. Třeba tedy i v otázce zřízení obhájce pro hlavní
čení užíti všeobecných předpisů o řízení před krajskými soudy.
§ 41, odst. 2 tr. z. musí býti obžal6vanému zříien obhájce z n"";,,nr,ol;
úřední jen pro hlavní přelíčení před porotním soudem, a to bez
na to, zd~.ide o čin, na nějž je stanoven trest delší než pět roků
trest kratsl, a bez ohledu na to, zda jde o zločin nebo jiný trestný
Důvod tohoto ustanovení tkví jednak v tom, že u porotního soudu
dují o vině obžalovaného soudcové z lidu bez předběžného pr~~:~·.~~;;~~;
~zdělání, jednak ve zvláštní povaze ,porotního řízení, nikoE I
cmu (srovn. rozh. Č. 363 Sb. n. s. v příčíně zastavení
00"_"0"
Nutno tedy použíti na celé řízení o takových činech n,,·nn.;,{,
ných pro řízení před krajskými soudy i v otázce zřizování obháice
i v otázce opravných prostředků. Poněvadž důvodu zmatečnosti
§ 344, Č. 2 tr. ř., jehož tu nelze použíti, neodpovídá žádný z důvodů
tečnosti, uvedených v § 281 tr. ř., nelze vytýkati v řízení před krajským
soudem, že nebyl obžalovanému zřízen obhájce z povinnosti úřední.
Poněvadž obžalovaný nežádalo zřízení zástupce chudých podle § 41,
odst. 3 tr. ř., není tu ani důvod zmatečnosti podle § 281, č. 4 tr. ř.
čis.
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, Spáchala-Ii osoba, podléhajlci jinak pravomoci SOUd.ůůa~!::;~kt~~!~~
cechy a Morava, trestný čin v budově, prostoru nebo 7
slouží k účelům, uvedeným v § 17, odst. 1 nařizenl o výkonu tre,sttdhIJ;
soudnictví v Proteldorátu čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 říš.
zák. f, str. 754, jsou k jeho vyšetření a rozhodnuti přislušny něn:ecké
trestní stihacl úřady.
Tak je tomu u trestných činů, spáchaných v bUdO',á~~~.te~I~~~f.~e~~:
a zařlzenlch, užívaných německými justičním; úřady v f
služebním účelům.
(Rozh. ze dne 9.

července

1940, Zll] I 347/40'.)
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N e j vy Š š í s o u cl jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížnosti
odané generální prokuraturou k zachování zákona do rozsudku krajpkého soudu v N. jímž byl obžalovaný uznán vinným zločinem podvodu
s ďle §§ 197, lmi,písm. a) tr. z., a do řízení, které mu předcházelo ir:á~
~dovalo, uznal právem, že byl postupem krajskéh? soudu v N. ve v,ecl
proti obžalovanému pro zločin podle §§ 197, 199, plsm. a) tr. z. porl!se~
zákon v ustanovení §§ 14, 17. nařízení o výkonu trestn!~o s?Udmctvl
v Protektorátu čechy a Morava ze dne 14. dubna 19G9, ns. zak. I, stl.
754 (výnos říšského protektora v čechách a na Moravě ze dne 20. 'Pro~
ínce 19G9 č. XVI Gen. 2476/39') a § 7 nařízení o německém SOUdlllctVI
~ Protekto~átu čechy a Morava ze dne 14. dubn~ 1939, říš., z~k. I, s!r.
752, zrušil celé řízení - zejména i rozsudek - j~ko zn;at~cne a, uloZll
krajskému soudu v N., aby spIsy postoupIl vrchlllmu statll1mu zastupcl
u německého zemského soudu.
Důvody:

Dne 8. února 1940 došlo státnímu zastupitelství v N. trestní oznámení Jana P., v němž byl příslušník Protektorátu A., aU,t.o~on!ér a šo!é~
v N., viněn, že 15. ledna 1940, jsa slyšen jako svědek pn ust~.'m jedna:"
ve sporu u německého zemského soudu v N., vydal pod pnsahou· ve~
domě křivé svědectvi. K návrhu státního zastupItel stVl v N. bylo pro.l!
A-ovi zavedeno u krajského soudu v N. přípravn~.vyhle?ávání p;o. zločlll
podvodu podle §§ 197, 199, písm. a) tr. z., ktere Skoncllo podall1m obžaloby pro tento zločin. Po provedení hlavních přelíčení dne 9, dubna
1940 a dne 16. dubna 1940 byl A. rozsudkem krajského soudu v N. ze
dne 16. dubna 1940 uznán vinným zločinem podvodu podle §§ ~97: 1?9,
písm. a) tr. z., spáchaným tím, že dne 15. ledna } 940,v N. ': pravm v~Ct
Jana P-a proti Marii R-ové pro 22.723 K 75 h, precl nemeckym zetps~y~
soudem v N. jako svědek nepřísežně slyšen vydal křivé svědec!vl, člm~
měl stát trpěti škodu na svém právu zvěd~ti, při konání spravedlnosh
pravdu, a odsouzen podle § 202 tr. z. za pOU~lt~ §§ 5~" 55y. ~. k trestu
žaláře v trvání tří měsíců zostřeného a doplnencho meslčne dvema posty
a dvěma tvrdými loži, p~dle § 389 tr. ř. k náhradě nákladů tres,tního ří
zení a podle § 393 tr. ř. k náhradě útrat právního zastoupem Jana, ~.
v částce 400 K, podmíněně na tři roky. Prah tomuto rozsudku, o~lasll
obžalovaný A. zmateční stížnost a odvolání do vmy a trestu, statm z~
stupitelství odvolání do výše trestu, přiznání podmíněného odkladu vykonu trestu a nevyslovení ztráty práva volebního, při čemž ob~ strany
žádaly o doručení opisu rozsudku. Dříve než se t~~ stalo a ?ez stran~
mohly provésti ohlášené opravné prostředky, vyzadal S,l splsy.yr.chnt
státní zástupce u německého zemského soudu vN., k!ery pa~ pr:plsem
ze dne 29. května 1940 sdělil krajskému soudu v N., ze, poneva~z bylo
křivé svědectví vydáno před německým zemským sou?em. v ~., .Jsou
k vyšetřování a rozhodnutí příslušné německé trestm slthacl urady
(§ 17 nař. o výkonu -trestního soudnictví v Protektorátu č,ech~ a Mora~,a
ze dne 14. dubna 1939, říš. zák. I, str. 754) a že proto vec prevzal. Pnpisem ze dne 6. června 1940 zaslal pak vrchní státní zástupce u němec-
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kého zemského soudu v N. spisy státnímu zastupitelsiví v N. se
aby ta';! bylo nejprv:, říze~ní skončeno tak, aby byl z podnětu pUUiifiV"C
opravny ch pro~tr~dku zrusen napadený rozsudek a vyslovena nelpřísÍu:
nost Protektoratnlho soudu, a aby byly spisy neprodleně zase "";00._
~ Podlé § 14 nařízení o výkonu trestního soudnictví v
cechy a Morava ze dne 14. dubna 1939, říš. zák. I, str. 754, v'l"aalléh
podle výnosu Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března
zák..1, str.~~85, !restají se trestné činy osob, které nejsou
statmml pnslusmky soudy Protektorátu podle trestního
tektorátu a stíhají se podle trestního procesního
v Protektorátu, pokud v §§ 15 až 18 není
§ 17, odst. 1 uved. nař. jsou pro vyšetřování a ro;,hcldovánf ,p,řís'\u,in,
německé trestní stihací úřady (pokud nepostoupí věc
úřadům Protektorát~), byl:li trestný čin, který má býti
trestan podle trestmho prava Protektorátu, spáchán v
prostoru nebo zařízení, které slouží účelům německé br;lllrlé
nějaké služeb,:y Říše, strany NSDAP. nebo jejich složek, nebo
NSFK. druhem odstavcI § 17 je pak uvedeno, že říšský protektor
na ktere budovy, prostory a zařízení je použíti uvedeného předpisu.
sky protektor v čechách a na Moravě ustanovil pak na základě·
odst. 2 uved. nař. výnosem ze dne 2,0. prosince 1939, Č. XVI Gen. .
39 (sděleným výnosem ministerstva spravedlnosti ze dne 28. mo.'nc,
1939, č. 45.251/39-16), že se § 17, odst. 1 uved. nař. vztahuje
dovy, prostory ~a z~říz~rzí ~žívané ~něm:ckými justičními úřady v
tektoratu ke sIuzebmm ucel um. Ponevadz bylo v trestním oznámení
den o, . že A. slo~il křivé svědectví při ústním jednání ve sporu ,před
meckym zem,sk~n~ soudem v N., bylo již z něho patrno, že je k ,,,,:,ptlfpnl
a rozhodnuti vecl podle uvedených předpisů příslušný německý
a ne soud protektorátní. Krajský soud v N. tím, že, nedbaje toho,
a provedl proti A-ovi trestní řízení pro uvedený čin, patřící k '
nostI německých soudů, která je ,podle § 7 nařízení o německém;
nietví v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1989 proti
slušnosti soudů Protektorátu výlučná, a věc rozhodl rozsudkem, po,rušiE
zákon v ustanovení §§ 14, 17 nařízení o výkonu trestního
v Protektorátu čechy a Morava ze dne 14, dubna 1989, říš. zák. I
754 (výnos říšského protektora v čechách a na Moravě ze dne 20.'
since 1939, č. XVI Gen. 2476/39), a § 7 nařízení o německém soudn
v Protektorátu čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 říš. zák. I
7~.
'
,
Bylo proto vyhověno zmate·čnÍ stížnosti k zachování zákona
generální prokuraturou podle § 33 tr. ř. a podle § 292 tr. ř. byl~ "","n ••
právem, jak uvedeno.

y
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Soudy Protektorátu Čechy a Morava rozhoduji o zahlazeni
zení, zapsaných v trestnich rejstřících, vedených uUě~'~~;:~~2L::~~n~~~••
nich zastupitelstev (kromě případů, vyhrazených n

. protektorátu .čechy a Morava) bezohledu'na··to, -zdale:.?dso~~ný
(navrhovatel) zdejši či cizi přisluŠfilk a zda bylodsouzenZdeci.~,'~l~!,~'
:,_

'

'.

0'-'

•

".

(Rozh. ze dne 9. července 1940,Zm I1204/4O}'
s o u d jako soud zrušovací .vyhověl zmateční stížnosti
k zachOvání zákona, podané generální pmkuratúr?u do· postupu kral:
kého sou.du v N. ve věci týkající se žádoslt LudvIka· A-a o zahlazem
~dso.uzení, uznal právem, že byl usnesením ·krajskéhosou~u vN. ze dne
4, dubna .1940 porušen zákon v ustan:oveních§§ ,I a 8 z~akona ? zahlazení ,odsouzení, zrušil toto usnesení ve smyslu§ 292 tr. r. a, ulozll kraj:
sKé l'1Usoudu v N., aby rozhodlo A-ověžlldosti za zahlazemodsouzellL'

. ,]\I e j.v y Š š í

O

Ů

vod y:

. Ludvík A., narozený veV. u 13. (naúze.mí Protektorátu čechy a Mo~
rava), příslušný podle svého udánídoBrattslavy, byl odsouzen rozsudky
okresního soudu v Hodoníně ze dne '1. března 1910, 2~. června 1910,.
8. listopadu 1910, 13. prosince 1910, 2,0. ledna 1911, 8 unor~ 1911 a.:~
. dne 30: června 1914, a rozsudkem krajského soudu v Uherske~ Hr!,dlstl
ze dne 25. července 1911, vesměs prO přestupky proh bezpecnost~ majetku podle § 460 tr. z. k trestům na svobodě v trvání od 48 hodtn do
.
~
.~, , .
jednoho měsíce. Tresty. ty hyly i vykonány.
.Podáním, došlým krajskému soudu v, B. d~ne 24. b;ezna 1940, ,zada A.
za zahlazení všech uvedených odsouzem. Lec kraj~ky soud odffiitl Il~ne~
sením ze dne 4. dubna 1940 jeho žádost .s odův~odn~n~m, že js?~k ~:oz~
hodnutí o ní příslušné jen soudy slovenské,ponevadz zadatel pnslus1 na
Slovensko .
Podle § 1 zákona o zahlazení odso,:zeni ze dn~ }4:.č.ervn,a 1928,
Č. 111 Sb., je předmětem zahlazení k a zde soudn~ CI Jlne"oclsou~em,
jež se zapisuje do rejstříku trestů, jsou-li ovšem splneny dalsl podmmky
\ODotó zákona. Podle § 1, ,odst. 4 nař. vlády o. e~~denci soudn~l~h prov,~
níku ze dne 14. července 1922, Č. 198 Sb., zaplSUj1 se do' rejstnku trestu
i odsouzení cizích státních občanů: O zahlaze~í ods?uze?í rozh~d.uJe
podle § 8 zmíněného zákona sborový so!-,d I. st~lrce, v )eho:z ,obvo~e .Jest
úřad vedoucí rej střik trestů o odsouzenem. Z techto pre,dplsu je zr~jmo,
že zákon vůbec nerozeznává, zda je odsouzený, navrhuJ~cl :ahlazem o~d
souzení, zdejší příslušnik (ať zde či v cizině odsouzeny) Cl ,zda)e pn:
slUšný do ciziny. Rozhodujejen ok?lnost, zda Jde o ~dsouzem, jez se ~la
zapsati do rejstříku trestů, a okolnost, kde odsouzem,to bylo ~ebo lllelo
býti zwpsáno do rejstříku. K veškerým nahoře uvedenym A-ovyn: od~o~U
zením došlo pro přestupky podle § 46,0 tr. z., tedy pro trestne Čtny,.r;n~
slušející před trestní soudy, ~ odsouzení ta byla vys,lovena tn.'st?lml
Mudy' podle §§ 1 a násl. nar. vlady o eVidenCI soudmch provmllcu ze
14. če;venceI922,č. 198 Sb., měla býti ,tato o~souzenízap~ána ?~O reJstříku trestů a podle výpisu z rejst~íku trestu, vyho~oveneho uradem
rejstříku trestů státního zastupitelstvlv B. dne 29.brezna 1940,byla
u něho skutečně 'zapsána v rejstříku trestů.
Trestnf rozhodnutí XXII.
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Ježto zákon o zahlazení odsouzení a ' d '
dané, neobsahují aní žádná jíná u t
pr~ plSy, k němu dodatečně
torátu čechy a Morava nemohl s a~o~em o tom, že by ,soudy

~:~~~fChzia~~~t~~IS~:v t~~~~~: ,~~íst~ik~~aee~e~jc~z~n~i,,~~l~~ť:~~~:~

nictví v Protektorátu, o (jaký vYť'Padt~/yh!azen~Ch německému
krajský soud trestni v B ' sa v e o veCI neJde), je zřejmo,
příslušný na Slovensko ~~%n~~ b~z :ohledu
na to, že snad je
SOU
v jeho případě splněny
minky zahlazení odsou~ení a va ,:ďr a t
ruši! předpisy §§ 1 a 8 'k
yn I I vec :nentorne. Neučinil-li tak
za ona 'O zahlazenI odsouzení.
'
Bylo proto vyhověno zmateční sf'
.
uznáno právem že byl uveden' m IznostI ,pro zachování zákona a
ných ustanoveních.
y usnesemm ,porušen zákon ve

ježto byl odsouzený A timt
"
práyech, týkajících se pří~o je~o ~~~:::í~I~O~ezakon~ěbzkrácen ve
zruseno ve smyslu § 292' osl ě
'
so~zem, ylo tot'O USJles'eriÚ
ta
ženo, aby meritorně J'edna'IPo A' vv. !r. hr. a krajskému soudu bylo
-o e navr u.
(

čIs.

6533.

Získal-Ii pachatel držbu věci !rte
. '"
ponechal, nikoliv tím že mu ji ~věřit~Jr:;t:t a JeJ~z trhovou cenu
nýbrž tím; že ji na tř~tím pod octu v
\,'
nebo třetí pro vlas!nlika;,
vatí s hlediska skutkové pods;aty e vyláka,I, ne~e ~ jeho č~noosti UV,.70,.
který
sm
hle~~1S:~ka~l~:v~~~,.
" byl spa'chán J'iž vy'láká'
mm z~rl!"every,
Vecl a jehožnybrz
...nuhy'
SI
pachatelova
disposice'
s
ní.
..a
d I
(Rozh. ze dne 11.

července

1940, Zrn I 236/40.)

v
,
•
N e j vy Š š í s o u d jako soud
obža~ovaného
do rozsudku kra'ské;rusov~cl ~'yh~)Vel zm~!eční

stížnosti
vmnym zločínem zpronevěr
~dle o sou u, Jlmz bll stezovatel uznán
dek a vrátil věc soudu prvé ~t~r k§ 18~ tr. z., .zrus~1 ?apadený rozsu·
Ice novemu proJednam a rozhodnutí.
D ťl vod y:

Zmateční

stížností dlužno

přísv' dčT

.. ,

'

zmatečností podle § 281 č 9 ' e / tl J~z, PO~U? s hlediska důvodu
právní posouzení v otáz~e . zdaP~~~. a vr. rt', ~ytyka .roz~~dku nesprávné
, o vec s ezovateh sverenou.
r

,

Nalezacl soud zjistil, že josef P ko ' 1 '
.
tele ~oně za 3.800 K, zaplatí! hotově 2.8~gl KV c;~~e~cI 193~ od s,těžova;
mUSIl koně dne 26 září 1938 d
., a
splatIl pracI, načez
správě. Dále zjistí!' že se josefop e~~d~.~,fy~alé ~eskoslovenské vojenské
od něho stěžovate{ odnesl evidenČní ~~t ~o~ z ~ve.h~ bra!ra Her~anna, že
ně~o opsati, a na to se ,pak dovědvl'
. a,?lm ou,. zeSl, z neho musí
eVIdenční Jíst od vojenské správy aepoz
, z~v~~
na
eJl hObzalovapy
o prodal ze kone
1.500vyzvedl
K. V tom"

že stěžovatel koně prodal a peníze si ponechal, shledal nalézaci soud
skutkOVOU podstatu zločinu zpronevěry.
předmětem zpronevěry může býti jen věc svěřená, t. j. taková věc,
která byla pachateli odevzdána nebo ponechána se závazkem, aby ji
buď zase vrátil, nebo s ní naložil určitým způsobem svěřitelem ustanoveným, Bylo by tedy možno považovati prodej koně nebo přivlastnění
trhové ceny za bezprávnou disposici svěřeným statkem jen tehdy, příči
la. by se tato disposice převzatému závazku. Nalézací soud však neli zda ků,ň byl stěžovateli odevzdán vojenskou správou s příkazem,
zjistil,
aby ho vrátil vlastníku, nebo aby s ním naJožil určitým způsobem. ZjištěnLnalézacího soudu by spíše mohlo odťlvodniti závěr, že se kůň dostal
do stěžovatelovy držby proti vůli vlastníka Josefa P. Kůň však nebyl v té
době v držení vlastníka, nýbrž v držení bývalé, československé vojenské
spráVY. V rozsudku však chybí v tomto směru jakékoliv zjištění, zda vojenská správa odevzdala stěžovateli koně s příkazem, aby ho vráti! vlast'níku, nebo zda to učinila, jsouc uvedena v omyl nebo udržována v omylu,
že vydává koně stěžovateli jako vlastníku, když jí stěžovatel, jak vyplývá
ze zjištění rozsudku, předložil evidenční list.
Skutková podstata zločinu zpronevěry by byla vyloučena v tom pří
padě, dostal-li se stěžovatel v držbu koně jiným způsobem, než tím, ,že
mu byl svěřen vlastníkem nebo někým jiným pro vlastníka, zejména tím
způsobem, že koně podvodně vylákal na vojenské správě, předloživ jí
evidenční list, který rovněž vylákal. V tomto případě by nebylo možno
v prodeji koně a v zadržení trhové ceny spatřovati skutkovou podstatu
zločinu zpronevěry, neboť trestný čin by tu byl spáchán již podvodným vylákáním koně a další pachatelovy disposice by byly jen dťlsled
kem spáchaného podvodu. Leč ani v tomto směru se rozsudek nezabýval
věcí ,po skutkové stránce, učiniv skutková zjištění jen zcela neurčitá, zejména jeho právní závěr, že se »snad« nestalo vylákání evidenčniho listu
v lúmyslu podvodném, postrádá jakýkoliv skutkový podklad, neboť rozsudek tu jen uvádí, že se vyzvednutí evidenčního listu stalo za účelem
»prý« chránění soukromoprávních nárokťl obžalovaného na nedoplatek
kupní ceny a že obžalovaný za týmž účelem vyzvedl i koně. Rozsudek
se při tom odvolává na výpověď svědka Hermanna P., aniž z ni něco
zjišťuje, a také nezjišťuje, že vojenská správa vydala stěžovateli koně
proto, že proti vlastníku uplatňoval své nároky, nebo proto, že vojenské správě prostě předložil evidenční list na důkaz toho, že je vlastnikem
~oně nebo osobou oprávněnou koně přijmouti a nebo že to jiným způsobem předstíral.
Je tu tedy důvod zmatečnosti podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř., uplat- .
něný stěžovatelem. Poněvadž však skutková zjištění nalézacího soudu
neposkytují dostatečné opory pro závěr, zda šlo o věc svěřenou a tedy
o zpronevěru, ani pro závěr, zda šlo o jiný trestný čin (podvod), nemohl
nejvyšší soud ihned ve věci rozhodnouti a proto vyhověl zmateční stížnosti již z uvedených dťlvodů, aniž se musil zabývati ostatními jejími
námitkami, zruš i! napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice
k novému projednání a rozhodnutí.
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Ke s~utkovépodstatězlOčinupodJe §205 aj tr.'z.! '.'
K pOjmu »odstraněni« vésmysluf{)hOtoustat1ov~I1Ť;'
• <?ko~ost, .ž~dlužnik'dalsvé·autó v zápisech ~rávl'lih():tíli~tJtl;(dó1:
cej.nJho reditelstvi) přepsllti,niOlíitollOSObll; nellaplňuje
pojem.
. . . . ;''; ,.' "~i;.
;.
.,'
. Skutková podstllta, dokonaitélto ZIÓčín~ podíe' § 205; á) trzák.·
~Uj~, aby zmen~ni ?lužniko~. jmění bylo v přič/nM SOůvisj~sti
~enun nebo ztencentm uspokojenijeho věřiťel6.' .; .
'...' . .'
Spoluvina ná tomto zločiŮh. "
,h

,\ "

_'_'n

(Rozh:ze dne 1 L;Čefvenc.e 1940, Zml 246/40.)

t-:1 e (v y Š Ší, s oUd jako; shud

iru~o~~CíVYhO\lěL

..

~ost~ obzalov~ne Rdoropud~ukrajského .soudů, pokUd",·'''·!'"in,c •. ul

zovate!ka uznana vmn?u zločinem podle §§ 5, 205 a) tr. z:a
padeny rozsudek v celem rozsahu v,casti odsuzujícítiitó obía]ov,an()u
Podle § ~90 tLř. zrušil však rozsudek !i ve' výroku'ímž b 1
van~ A. uznan vmným ~ločinempodlé§ 205 a) tr;z;,"důsledlemv,u"uu,
~~Š~l ~ozsu~ek, 'pokud jde o t<!hoto oBžalovaného i ve výroku o
j O~.l ve vyroclch s. tín; souvisících,a vrátil věc' soudu první
aby j~ v rozsahu zr~selll .znova projednal a rózhodl,pi'ihlíže'e k >'U.IIC",
Pla tSn3emu odsouzelll obzalovaného A, pro zlO'čin zprone~ěry
§ 1 tr. z.
D Ů vod y:

Napa~eným r~}Zsudkem byli uznáni vinnými:
a) obzalovany ~. (kromě zločinu podle § 183 tl'. z.) zločinem odle
§.205 a) tr. z., Jehoz Se dopustil tím že v lednu 1935 v Núm . I • P
řIL nebo zt~nčil uspokojení svých věřitelů nebO' jejich čá~ti l~ n<:. zm~-.
. straml so~cást svého jmění, ťotiž osobní.auto značky Ford a ,ze 0,. b)tímobzalovaná
B.
podle §§ 5,
205 .
a) tl' z., J'eh'oz' s e ·.dopus"
tlla
• k
k zločinem
"
k . h b' ze ,vy onam A-ova zlého skutku na:držO'vala pomáhala a
Je o ezpečnemu vykonání přispěla.
'
R~~sudek napadá zmateční stížnosti pouze obžalovaná B:
zmateční stí~nost j; důvodná, ,pokud s hlediska důvodu zmateč. n?Sll pO~I; § ,281, c. 9, plsm. a) tr. ř. napadá výtkou právní mylnosti
nazor na ez.a.clhO' soudu, že skutečnost, že spoluobžalovan' A dal za
souhlasu s.tezovatelky přepsati auto na J'eJ'í J'méno naplňu' y .stranění, tét
" t' A
.
, J e pOjem
.
<
o SOUcas I -ova majetku ve smyslu § 205 a) t
K k t
kovJ pods~atě, do~on~n~ho zločinu podle § 205 a) tr. z. se ~. I~du~e s a~ 9.1 uzmk, pravn~t." Je~n.an:m: třebas uzavřeným jen na oko, nebo faJticko~
~mn~stl z~e.ns.Il .sve Jmem bud' skutečně nebo aspon zdánlivě a tím Oe
skodll neJl~ene Jednoho ze svých věřitehl, jehož uspoko'enítak znfaří
nebo ztenčl. »Odstranění« je jen takové vybavení dlužníkJvy věci z 'do-

lep

Z
s!'.l1n.
Je. !)Oi.y...~.:řfte..l~".j.i. .m
•ž.s.,. 7. . T. epš. j~.•. J.·e..••~8!j.~.•. ě.nl.' d. ,O. s.',aŽ.He.!né pro....v~řit. ele!
iJoK~d _s~, !y.c~, JH!)Z ~eve~lt~ll1rn!3r:.empznu!e,.~br s.e d<:maha:1 po pnpade

pqrp0C;','W,~du .,\spók?J en~. z '. dl~~III~ovy. '{:~~, pn. čemz ..SI, y~~ pachatel
z~tlt*.v;lvf'moz~9st ,,!<\k1,,dab rnadaleij !'ep tou podle sve. vule (srovnej
l(,'zh,}: 14110, 16$8 a3,1S7 Sb,n.s.). .•.. ' ...
'':Z: ,dť)vQ4 ů napildeného rozsud~u vysvlt?, že je milézaci.soud toho
h#';ilu,;že byl př.ep~áníin auta na. jrnérióst~žOvarelkyuskutečněn pře

'i

vo cl v) a. s t II i tVí kal,ltu );Ac~ďn;i stě~óvatelku B-ovou, a že bylo
Íímt(.převódem Vlastnidvík,ďautu)!-ěi'itelumobžalovaného A. znemožněno'dosáhnouti uspokójéní prodejem auta. S tím,to názélfl"n nelzé souhlii'~it\; K převodu vlastniCtvi k věci tÍ1ovité, jakoú. je nésporně osobní
~uto,'o pěž šlo, jekiOlne právníhodŮvOdu.(titulu) třeoa.odevzdání věci ve
smyslu S 426 nebo § 427 obč:zá~.,\edybud' skutečnéhpodevzdání auta
z ruky do ruky nebo odevzdhí znameními:. Podle judikatury nejvyššího
sblldu Dáplňuje;pojemodevzdání znameními ve smyslu § 427 obč. zák.
odevzdáni certifikátu a klíče od magnetll' a skříně {rozh. Č. 4404, 4613,
13144 Sb. n. 's. civ.). Pouhé přepsáhí'auta' na určitou osobu v zápisech
správního úřadu není právním'rádeín uznaný nabývací způsob vlastnictví k autu a proto íím nenasta:la, 'žádná změna ve 'vlastnictví k autu obžalovaného A, najmě nebylo 'vlastnictví k autu převedeno na stěžovatelku,
jak se nalézací soud mylně domnívá. Nelze proto míti za to, že A. již
pouhým přepsáním auta na jméno stě'žovatelky, jež nenapLňuje ani nahývací způsob vlastnictví zmíněný v § 427 obč. zák., odstranil nebo zcizil součást svého jmění nebo jinak své jmění zmenšil. Proti exekuci, kterou by byli vedli Acovi věřitelé na ono auto, nemohla by obžalovaná
vznésti úspěšně žalobu podle § 3'7,ex.ř.,ne1ll0houc.z pouhého přepsání
aut'! na své jméno.dovoditi právo,; které by.nedopoušíě)o výkonu exec
kuce.. . . '
'. '.
.
Vycházeje z nesprávnéhO právního názoru o významu přepsáni auta
obžalovaného A. v zápisech policejního ředitelství v N. na jméno stěžo
vatelky Bcové,nezjišťovalllalézací soud, zda byl úmysl obžalovaných,
přeyésti vli'stnktví .k aulu na stěžovatelku bud' skutečně nebo jen na
okú, provázen akty opodstatňujícími nabývací způsoby vlastnictví k věci
m6vlt~ podle§§ 426 nebo 4270bč.zák. Ježto tato zjištění nelze uč,nili
bez nového projednání věci nalézacím Soudem, byl rozsudek zrušen ve
výroku. napadeném zmateční s:tížností obžalované B., aniž se bylo třeba
obírati výtkou činěnou rozsudku s hlediska Idůvodu zmatečnosti 'Podle
§ 28l,:f:.4 tr. ř., a věc bylavrácena.soudu první stolice, aby ji v rozsahu
zrušenÍ:~novuprojednal a rozhodl (§ 5, odst I zákona Č. 3/1878 ř. z.).
P(měvadžtytéž důvody, na nichž se z<rkládá./oto opatření, jsou též
ku prospěchu spoluobžalovanému Ai který zmatečnístížnos! -nepodal,
by! z povinnosti úřední zrušen rozsudek i ve výroku, jímž byl tento obžalovaný uznáqvinným zločinem podle,§ ,205,a) tr. z"a věc vrácena soudil
první stolice k novému projednáni a rozhodnuti.
Ph n,ovémprojedn;íní věd nesf11\ palépcí soud pustiti se zřetele, že
Sk\\tk~y!,\po~~tat~~?kon~né~l:~,~loČi.nU p~?,;J.le ~. 205 .a)tr:,z .. vrž,~d~ie,
aby z)11ensell)dll\zmkova Jmem bylq, V p~lCI:nne souylslosll . ~. pqrusemm
Úkojovéh'o práva' j'eho yěřitelů, člli.ÍI!)yz!Hařé~í nebo ;?tenčení uspóko-

-

čís.

čís.

-
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jení pachatelových věřitelů nebo jich části bylo způsobeno právě
ním, jímž dlužník zmenšil své jmění, podléhající jinak exekuci.
šlo po případě jen o pokus zločinu podle § 205 a) tr. z. V nalpaclenlétŤ
rozsudku je sice uvedeno, že obžalovaný A. zmařil převodem 'auta
B-ovou uspokojení svých věřitelů nebo jejich části, zejména že
uspokojení věřitele P., který chtěl na auto vésti exekuci, jak je
ze zprávy výkonného orgánu ve spise E V 877/35. Podle této
však nedošlo k zabavení auta, o něž šlo, nikoli ,proto, ,že byla
v držení auta nebo že k němu uplatnila vlastnické právo a že
upustil od jeho zabavení, nýbrž proto, že auto nebylo nalezeno.
vadního obsahu spisů pak vůbec nevysvítá, že by obžalovaní byli
A-ovým věřitelům uplatnili, že auto je vlastnictvím B-ové a že je
odradili vésti exekuci zabavením a prodejem auta.
Ke spoluvině na zločinu podle § 205 a) tr. z., jímž byla uznána u;nnn.;
obžalovaná B., se vyžaduje, aby spoluvinník, věd a o pac h
lově, ne'přiznivé
finanční
situaci a znaje
d I u hy, podporoval jeho činnost ve společném zlém úmyslu pošk(ldi'tl
věřitele (viz rozh. č. 6164 Sb. n. s.). l)falézací soud opominul ,učiniti v
padeném rozsudku tento výrok, rozhodný pro subjektivní stránku.
čís.

6535.

porotni soud jest povinen - s výjimkou případů uvedených v
tr. ř. - dáti porotcům na skutek, který je předmětem obžaloby,
otázky, kryjíci se s obžalobou jak co do skutkové podstaty, tak i co
zákonných známek trestného čtnu, zejména i co do všech jeho kvalifi,kaci, uplatňovaných v žalobě, i když snad tyto kvalifikace vedle sebe
neobstojí pro nemožnost ideálního souběhu mezi nimi.
Při právním hodnocení výroku porotců není však již vázán právnlm "
názorem obžaloby a má obžalovaného uznati vinným pouze tim trest-, ,
ným činem, který plně vyčerpává zjištěné jednáni obžalovaného, vyloučiv ideální souběh dalších trestných činů.
Ideální souběh mezi zločinem podle § 127 tr. zák. a zločiny
§§ 131, 132, III tr. zák. je možný.
, Skutečnost, která by, kdyby byla pravdivá, vylučovala skutkovou
podstatu trestného činu, není předmětem dodatkové otázky podle § 319
tr. ř., nýbrž otázky kontrolni podle § 323, odst. 3 tr. ř., kterou neni porotni soud povinen dáti bez návrhu obhajoby.
(Rozh. ze dne 23.

července

1940, Zrn I 240/40.)

N e j v y Š š í s o u d jako, soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost
obžalov'lného do rozsudku krajského soudu jako soudu porotního, jímž
byl stěžovatel uznán vinným zločínem zprznění krve podle § 131 tr. zák,
a zločinem svedení ke smilstvu podle § 132, IIItr. zák.
'

Z

důvodů:

Na základě výroku porotců byl obžalovanÝ,.it~n~n vinným: ,
'J'e v létě 1929 souložil se svou tehdy tnnacUletou vlast~[ odcer~lu
:1 zu v čemž shledal porotní soud skutkovou podstatu zločmu po e
~~~~ '131 132, III tr. zák.,
,.
'""
: d? k 't 1937 do 9. října 1939 opětovně soulo:[l se svo~
2. ze o ve na
. " .. , čt áctý rok svého veku v čemz
vlastní dcerou .JarmilOU, překroč[vs~J~z tu r~ločinů podle §§ 131: 132, III
shledal porotm soud skutkovou po s a

,

tr. zák.,
,,'
939 'tovně dopouštěl kuplířství
. 3. že se od léta ~?37 do. 9. njnt 1, hftd~l porotní soud skutkovou
na své vlastní dcen Jarm[le, v em,z s
zmatečnosti po~
odstatu zločinu podle § 132, IV tr. zak. , .. '
P Zmateční stížnos! obžalo~ané~fe ~~~~~ub~~a~~v~~Kze výrok odsuzudle § 344, Č. 6, 7 tr. r. nap~da po
1 2 III tr zák a to v celém rozjicí obžalov~ného p;o zlOČin p~?I~ .§. 3rd zločí~ poctie § i131 tr. z. spásahu .(ad 11 [,~) alYtJ.:r~t20ts(~~uV)C[ ~ďefto ostatní odsuzujíc! výroky, ,t. j.
,.
,
.
dle § 127 fr. z. (ad 1), vyrok
chany sou OZl v, e ~
výrok ~?S,uz~jíC[ obzal~vaneho prol~;o~~ ~.o spáchaný v době od května
odsuzUJ[C[ jej p~? ZI0IČ9[ll39Po( dJe2§) a vy' rok odsuzující jej pro zločin podle
HI37 do dne 9. nJna
'a ,
132 IV tr z (ad 3) ponechavá nedotčeny.
§
,
,"
dl § 344 č 6 tr ř. vytýká zmateční stížnost proto,
Zmatecnost po ~
',...
. d '(soulož s vlastní dcerou
a) že na čin obzalovaneho ~d 1. uve e~\ na zločin odle §127
mladší čtrnácti let) byly porotc~m v~d~, O~t;z{ na zločin ~odle § 131
tr. z. (prvn~ hlavn~ ot~zka) poloz~n~ina ~dle § t32, llltr. z. (třetí ~I.avní
tr. z. (druha hlavm otazka) a ~a,\o nkJ:ence těchto zločinů se zlocmem
otázka), ač je vyloučena !dealn;eč~í stížnost spatřuje porušení předpi~ů
podle § 127 tr. z., v čemz zm,~ d' také porušení předpisu § 267 tr. r.,
§§ 31 8, 323;kt~ ~. t~~t~O~~~lr~~a~ečnost podle § 344, č. 7 tr. ř.,
t
a~oryy
t
,
b) - - ' - ,
.
dl § 132 III tr z nec) že k třetí hlavní otázce z~ějíc! ~a zlo~~~P~m;slu zda Jar~lil'a B.
byla dána porotců[;, dodat,kov~ ot~zh:v;ním podnět k smilnému činu,
nedala úmyslr;ě, sv~!n VYzyvat~KJ'~ porušení předpisu § 319 tr. ř.
v čemž zmatecm sltznos t spa r
.
V' tky neobstojí v žádném směru.
"
,
že
lal Podkladem výtky zmatečn; ~~ížnosti OVdl~omt~2~0~~ J:. ~~Zjidné
je vyloučen ideální souběh mezi z20c;~e:;, ~ na d~uhé straně, poněvadž
straně a zločiny.po~l~.~ }3: a J3ij~ obs~že~o ve zvláštních skutkových
§ 127 tr; z. poslthuje J[Z vS~nOt co Tyto vývody lze ponechati strano~,
podstatach §§ 131 a 132,
r. z,,
"řed ísů §§ 318 323 tr. r.
protože nemají vý~namu pr~ tvr~e~~~f:~se~~l~ § g44,č. 6 tr'. ř. Podle
a :pro uplatňovany for m a I n [.
Pvýjimkou případů uvedených
§318 tr. ř. je porot~í dSOUd .~ovme~átí ;orotcům na skutek, jenž je záv § 317 tr. ř., o ktere z e ne] e -

_
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kladem obžaloby, hlavní otázku; ,která se inusí krýti s obžalobou jak
do skutkové podstaty, tak co do zákonných známek trestného
Uplatňuje-liobžaloba-ideáfníswběh' několika trestných činů v
skutku "bžalóvaného, je pOIotní soud povinen učiniti předmětem
,a, l'ýroku porotců všechny tyto kvalifikace, a to bud' tím,
'
hlavní otázce uvede veškeré zákonné známky trestných činů
se, ve skutku, jenž je ;;áklademobžaloby, neJ:lo že dá na každý ""a","
sbíhající trestný čin zvláštní hlavní otázku, v niž uv,de, vždy
lwnné znaky jednoho z nich. Volbu l1Je"i těmito mO,žn.ostmi none('h""
zákon v§323, odst. 2 tr. ř. úvahám porotního soudu, řídícím se
nostmi případu. V tom i v onom případě se doporučuje vyznačiti,
ó jederičin, než pominutí takovéhoto vyznačení není zmatkem
č. 1256, 3387 Sb. n. s.). Postup porotniho soudu, který v sOl1ZenélTI
padě dal porotcům podle obžaloby na každý-ideálně se
trp,,!",,
čin zvláštní hlavní otázku, odpovídá předpisu §§ 318, 323 tr.
Poněvadž pak předmětem druhé hlavní otázky znějící na zločín
§ 131 tr. z. a třetí hlavní otázky znějící na zločin podle § ]3,2, III
byl v napadeném směru, ji;lk zmate~ní stížnost sama zdůrazňuje,
obžalobou stíhaný skutek, který byl předmětem i první hlavní,
znějící na zločin podle § 127 tl'. z., totiž S<?ulož obžalovaného s
vlastní dcerou Jarmilou v době, kdy jí nebylo ještě čtrnáct let a kdy
v jeho výchově a výživě, nebyl jejich položením porušen předpis §
tr. ř., ani založen zmatek podle § 344, Č. 7 tr. ř.
Pro úplnost se dodává, že by skutečnost, že by ideální souběh
lovaných trestných činů byl vyloučen, mohla dojíti výrazu nikoli při
dení otázek porotcům, kde je porotní soud vázán právním názorem
žaloby, nýbrž teprve při' podřadění činu, zjištěného kladným
porotců na hlavní otázku (otázky), příslušným ustanovením
'zákona, kde pomtní soud není již vázán právním názorem ~h'o ,~""
může a má obžalovaného uznati vinným pouze tím trestným
který se podle jeho přesvědčení vztahuje na zjištěný čin, jej
všech stránkách vyčerpává a vylučuje ideální souběh dalších
činů. Proti pochybení porotniho soudu v tomto směru bylo
vati h ol o t n ě p r á vn í zmatek podle § 334, Č. 1I tr. ř.,
však
v souzeném případě zmatečni stížnost neuplatňuje a vihledem na stanovisko, které nejvyšší soud zaujal v otázce možnosti ideálního souběhu
mezi zločinem podle §128, resp. § 127 tr. z. a zločiny podle §§ 131
132, III tr. z. ve svých rozhodnutích Č. 1547, 1758 a 3387 Sb. ll. s. a
které zejména ve druhém z nich zevrubně odůvodnil, ani by s úspěchem
,nemohla uplatňovati.
Kb)~~~.

K c) Podle výslovného předpisu § 319 tl'. ř. mohou býti předmětem
dodatkových otázek podle tohoto zákonného 'ustanovení pouze skuteč,
nosti trestnost vylučující nebo rušící. Proto nemůže býti předmětem
datkové otázky podle § 319 trA. skutečnost; která by, kdyby byla pravdivá" nevylučovala. toliko trestnost, nýbrž: samu skutkovou podstatu
trestného činu, t. j.• některý její zákonný znak,neboť dojde nutně vý-

příslu~né

Čís.
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~r~~~~~id~~~\ké~~0~k6\~~~~st~;JI~~a,:{~

" raz u v
hlavní otázce,
roto
porotm
~oud!~
aby .dal JPt' • ná' skutečnost že JarmilaB",.dala
P ~ Zmatečlll shznos/l
upa nova,~ "
.' ' . ' . 'b", ulu"
tr. ,r.,
.
.' chovánímsamÍ1 pOdn,t ke smIlnemu čm~, .'y.~ey,J
svym vY0ttvymb ,ja pf'avdivá, trestnQst čihil obžalovaneho, ,Jel1Z ,by
čO,val~, / y I j ~ chny z11aky skU.tJwvépodstaty podle§132,. III tH;"
, II so~evy azo~a v~e ," ' ',' slMkovou podstatíttohoto lrestpeho; ŠJ~\I:
»ýbrz ?y vYl u ova~ prIm? '.," o ~ ,', roto tvořiti podklad pro 1'0IQze1}l
'totiž zako,npy ;znak sViile\l§' ~i;'rruzr Piatóskutečriosl by měla, "Ý~!l,al)l
dodatkove o~azky po e '. "dl .§ 323 odst. ,3, tr. ř., kterouvša,k ,po,
pouze pro otazku kontroln, I}\:otcům b svéújrilěbéz návrhu obhajoby.
rotní soud nebyl povmen d a I p ,
čís.
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, ' '",' - '
'I § 83 tr 'zák rozímii zákóninásilí psyNásilím na osobe ve smys. u, _~.
'--'
.
.
i
nebezpecne
vyhruzky.
" " ' '
ké
chic, zeJmena
, ~.
'
83,trzákvniknuv do přic
, V" ,J;'hrožoval-Ii
pachatel
PQ~le
.' "t' pme
,..:' h"dnocena ,pod' ,
~
b·ti zloclnu
' . tato
Jeho§činnos
,z v
bytku, domá<;I~?sobe za! m§, §~ tr zák a nelze'ji podřaditi ještě i ustařaděnim jeho ,cmu ,předpISU
,.'
"
,
'
novení § ,99 tr. zák. ,
(Rozh. ze dne 23. července 1940, Zm II 137 í 40.)
,
~p
'11 na chodbě hádka, při níž
Mezi obžalovanou a Bozen~u~ '. vzm~éa ruk nožem kterým chtěla
, obžalovaná bodla P-ovou do zaptpÍl p.raVylila{onev vocty a odcházela
. t em se za ní hnala
,krájet řepu králíkůi11' Nato na lll~. -o~a.
do sv~ho bytu. Obžalovaná, ro~z~II~~~v~nj~o v~y~vuJícť zastoupilc~stu,
s nožem, v ruce. J?sef P., Tanze
oh;ozila nožem, že ho bodn,e, n,eustoupil však, kdyz m~ obzal?Va~tl P pak do bytu (do kuchyně), kde se
pustí-li ji do bytu. Obzalovt na vnt k~číC že ji musí zabíti. p-ová však
s nO,žem v ru,c e .~nala na -fpou. :~hO;'il za ramena a vystrčil ji F ku,',
',
'po ní hodila stoltckou a Jose ' . JI
&~~

' , .

~

Nálézací soud uznal obžalova~ou~m!'s~ť' p~~Vé ruky úmyslně ji na
a) bodnuvši Boženu P-ovou o zape
,,',',
.
'
těle lehce poškodila,
...'
~l chtíc tím bezprávně ,na něm
bl Josefu P-ovi pohrozll~ Ujmou~1l t<;. eo ~byl trestný čin spáchán
vynutiti,aby ji p~stil do sve kuchyne, pn cemz "
"
s použitím zb,:an~,
~'
t d
braní vnikla do přibytkuJosefa P~a
c)i; kuchynskym nozem, e y s~ z .
oženě P-ové a
;j Boženy P-ové a v.\'kon~la ~am n~sl~ln~~ B
ke vzbuzení důvodné obavy
d) Boženě p~-dove Z~Usyosl~m a~/ji uvedla ve strach a nepokoj,
'_ '
-"
vyhrožovala vraz ou v m
,čímž spách'l-la
',' "
a) .přestupe~lehkého ublížení n~ tě~eKgg)~'&2tl~b~~ .,z;,
b) přečin ú!tsku podle §§ I, 2 zak..

21~
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e) zloči.n veřejného násilí podle § 83 t
d) z.ločm veřejného násilí podle § 99\ z. a
Ne J vy Š š í s o ud jak
d
,r.~.
,
obžalované do tohoto rozs gk sou :~us~vacl zamitl zmateční
§ 290' odst. 1 tr . 'r. Ja
'. ko zmatečný
u u, zrusll
ulz:su.:lek
ve .vsak
k napadeny'
",
..
v~né podřaděna i skutkové podst t'
u, Jl~~ ?yla činnost
nym vyhrožováním podl § 99 t a e z o mu vereJneho násilí nel)ez:Pe(
a uložil obžalované nov ~ trest ~az. V.dů~!e?ku t~ho zrušil i výrok o
§ 83 tr. z., přečin ÚtiSk~ podle ~b{v~J1C\ZIOČrn veřejného násilí
pek lehkého uškození na těle podle §' 41 ~at . č. 309YI92:1 Sb. a

??

r. z.

Z důvodů:

. Při poradě o zmateční stížnosti b' I
.
svědčil, že bylo rozsudkem nesprávn~ z~.Ot vane se nejvyšší soud
spěch obžalovilné.
e UZl o trestního zákona v
Z rozsudkových zjištění'
t
'
chodbě, při němž Boženu P~~ pa rno, ze se .obžalovaná po výstupu
Božena P-ová odešla do sv'h v~u tlepce zramla a který skončil tím
v n~~e, vnikla tam (když jí 1eO~ef ~ u, :nalla za p-ovo~. dOobJtu s '
a knčela, že musí P ovou
bT', u nu s cesty) drzlc nuz nad
stoličkou a 10sel P - že .za 1 čZf po ní však Božena P-ová
ukončen.
.
Jl vys r 1 z kuchyně, čimž byl tento

i

Uvádí-li rozsudek že se ob' I
.
hrožujic ji zabitím, ~lá tímto .~ ~vana hn~la z:, P-ovou, do bytu,
m~sli vyhrůžky, které obžalovfnf ekud nfpre,snym obratem zřejmě
vmknutí do bytu CI,
prones a, zenoue se za P_,wr.. ,
e
týž jednotný cíl, ~ to ·~~e~veden;lUčl.n?O~t, o.bžalované, která sle,dov'a!>
konci § 83 tr .•. , a byla celá z one~h cllu'.le~ JS?U uvedeny přikladmo
posuzovati jako jeden celek. provazena tym. zlym úmyslem, nutno
Rozsudek ji podřadil k tk .
vedle t?h~ i skutkové PO~SťatěO~~dJ~d§stt~ ťločinu ]Jo dle § ,83 tr. z.
uvedeny Člll obžalované na I'"
r.•. maje mylne za to
statu. Nehledíc k tomu že ~enule n,:rk onu, nýbrž i tuto skutkovou '
zločinu podle § 99 tr;
Ob rozsu e ! poku~ Jde o skutkovou
ani z roz sudkových ~jiš';ě v~ ec ťezabyval jeJl subjektivní ;;;á~lr~~~~"Ž~
v~ti, že obžalovaná nebe~~e~~/~y\ni,:; z eho ?y ?ylo možno u,.,wpredpokládaném uvedenou s
rowva a Bo.ene P-ové v únlyslu.
ve strach a nepokoj, je tento~~~;ou )?dst~ou, t. j. v ~myslu
Násilím na osobě ve Sm sl
na ezaCl o soudu 1 jmak mylný.
ze srovnáni s ustanoveními ~ ~1§
tf2J' rowmí zákon, jak VV,,!<i,';
nejen násilí lysické n 'brž' .. .'
' . ,.174, J, plsm. bl,
hrůžky, které záko'n ~ uV:d~a~ll~ PSYtChlcke, .zejména i nebezpečné
nému vztaženi ruky a které v ;?~90 ~s anov~mch st~ví na roveň
Nalézací soud t e d '
. r. z. prímo uvadí jako druh uao",.;
lovaná pronesla proll~:;:.f t.~~~d~1 'kohr~~ku za}:>itím, kterou
na osobě ve smyslu § 83 tr z a proto m. nuvsl za m do bytu, za násilí
. .
pravem Sh ledal v činu obžalované

f

g1

skutkovou podstatu podle § 83 tr. z. Podřaděním tomuto zákonnému
astanovení byla však ona činnost obžalované úplně zhodnocena po
právní stránce a nelze jí. proto podřaditi ještě i ustanovení § 99 tr. z.
'fím, že ji kvalifikoval i podle § 99 tr. z., vyložil tedy nalézací soud nesprávně zákon, a to v neprospěch obžalované, neboť důsledkem této
další zločinné kvalifikace použil při výměře trestu ustanovení § 34 tr. z.
ježto toto porušení trestního zákona nebylo uplatněno zmateční stížností obžalo~ané, postupoval nejvyšší soud jako soud zrušovací podle
§ 290, odst. 1 tr. ř. z povinnosti úřední tak, jako kdyby tento duvod
zmatečnosti byl býval uplatňován, a zrušil napadený rozsudek ve výroku o oné kvalifikaci jako zmatečný.
Proto zrušil rozsudek i ve výroku o trestu a vyměřil obžalované za
zbývající zločin veřejného násilí podle § 83 tr. z., přečin útisku podle
§§ 1,2 zák. Č. 309/1921 Sb. a přestupek lehkého uškození na těle podle
§ 411 tr. z. znovu trest, a to podle § 84 tr. z. se zřetelem na ustanovení
,§ 35 tr. z.
čil!.
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K pojmu »porušenlúfedni povinnosti« ve smyslu § 105 tr. zák.:
Je sváděnim státnlho zástupce k jejimu porušeni, snaží-li se ho pachatel ve věci jemu k vyřizeni svěřené pohnouti k intervenci u vyšetřU
jícího soudce za tim účelem, aby nebyl vyšetřovanec vydán po skončeni trestního řízeni policii, jak ona o to žádala.
Taková intervence by porušovala úředni povinnost státiliho zástupce,
která mu vel! dbáti toho, aby nebyl ni jak rušen řádný chod úředních
úkonU vyšetřujiciho soudce.
Nesejde na tom, že takové upozorněni není jeho při m o u úřední
povinnosti.
'.
,
S hlediska skutkové podstaty zločinu .podle § lOS tr. zák. je nerozhodné, zda byl dar poskytnut přímo nebo nepřímo (členu úřednlkovy
rodiny).
(Rozh. ze dne 6. září 1940, Zrn I 1104/40.)
"<'1' --::.

C

Ne j v y Š ;; í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalované A. do rozsudku krajského soudu, jímž byla obžalovaná
uznána vinnou přečinem podle § 2 zák. Č. 178/1924 Sb.; vyhověl však
zmateční stížnosti státního zastupitelství do téhož rozsudku,. domáhající
se toho, aby bylo zjištěné jednání obžalované podřaděno ustanovení
§ 105 tr. z. tak, jak bylo žalováno, zrušÍ'! rozsudek jako zmatečný a
'uznal obžalovanou vinnou, že dne 19. června 1939 v N. darem hleděla
svésti ke stranictví a k porušení úřední povinnosti státního zástupce, Dr.
O., čímž spáchala zločin svádění ke zneužití moci úřední podle § 105
tr. z.

Du vody:
Napadený rozsudek zjišťuje, že Dr. A., oznámený a dodaný krajskému trestnímu soudu v N., měl býti podle výslovné žádosti policejního

ř~di,telst~i c:devzdán

po

Čís.

skončeném

.-
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trestním
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no státního zastupitelství z důvodu, 'že byl prokázaný čin jen nesprávstí výkladem zákona právně posouzen způsobem odlišným o"d obžaným
lolJf;V tom'směrullutnopřfsvědčiHzmat<Bční stíž(1osti státního zastup i-

řízení

ka~! uloteneho mu administrativního trestu, že VL"LdlL
opetovne lll(e:v~l1Qvala jedllak na policii, jednak

aby byl? .ul;usteno od tohoto opatření - věděla
pak, konecne po ,marnýc~ int~rve\1cích upoHciea
()br~tIla na do te doby Jl neznámou manželku 's'tátníh,o
Jenz ~yl.~ s,tátního zastupitelstvi v N. referentern ve ·za's!11p(:€
a~ablzeJ~c Jl darem čtyři růžě a koženoú, kabelku v '
krat, se beh~m h?vor~ zmínila, že jí záleŽ i na. tom,
vzda,n pohclI,a ze'přI tom též paní O-ovou přrIím~'~~o;d):~~o;~\a~~
manzel zatelefon.o~al vyšetřujícímu soudci. aby I '
!1~bo, aby ~e p~hcle ,zeptal, zda trvá na
,
Dr. A., a že
glcJ(~ o?mltnuh pam O-.ové zanechala u ní v pokoji růže i
' ,
c . N1!:lezacl spud, ?~spev na podkladě tohoto skutkového děje k
.'
ze,o~zalov31na, ~avstJvlla pam O-ovou a darovala jí růže a kabelku
prave za hm ucelem, aby takto pohnula státního zástupce Dr
~e"up'o~orněn svou paní na tento dar, pod jeho dojmem obráÚI n'~
setr~Jlclho s?udce ve, smp,lu její žádosti, kvalifikoval toto jednání
rozd!I,?d o?zaloby, shhajlcl obžalovanou pro zločin svádění ke
mocI ured?1 l?odle ~ 105,
z., jeh za přečin podle § 2,zák. č.I
tb"OYéhazel~ ~ n~zoru, ze nebylo úředni povinností státniho za','t Up(
r: "ab!, cmrl navrh na zpětné dodání Dr, A, policii; že však řes
o~z,alo~an~ ~bdarováním jeho manželky, tudíž nepřímým dar~n
~e)Z, statnl. za~tupc,e Dr: 0, neměl práva, požadovala na něm jak~
relnem čllllteh urótou, mtervenci u vyšetřujícího soudce jíž měla
Dr. A. poskytnuta JIsta úleva,
'
,~mateční stížnost obžalované vytýkající tomuto zjištěnému
.
de,vslm zn;atek neúplnosti řízení podle § 281, č,4tr. ř" není odůvodnělla
~avrh obzalované na provedení důkazu výslechem svědků R, aS, Ů
z~. Je ,zyykem a pov,~hovo,u vl~stností obžalované, že osobám, s
pnchazl do, styku, pn proJ~dnavání svých záležitostí, prokazuje
no~t dro?nyn;1 ,darky, amz by od nich žádala nebo očekávala líějal:á"
vzaje;nna pl~e~l, neodpovídá především předpisu § 222tr. f,; byl
nlko~l~ o. u;clte skutecnosti, jak to zákon požaduje, nýbrž chtěl
noul! Jedme toho, aby soud zvěděl určitý úsudek vedených svědků
nak o ~ovaze ?bžalované, jednak o úmyslech, jaké má nebo
.
obdobny~h,~vych Jednáních při jiných příležitostech, Poněvadž
bylo )edme 'ukolet;J nalézacího soudu samého, aby za uvedených
kret?lCh ,okolnosll zažalovaného případu posoudil, v jakém
k. predmet~ h~v?rubylo, poskytnutí daru manželce státního
Dr. 0" .o je~oz, Int.ervencl v určitém směru bylo zároveň, žádáno,
zby;teč.~e slysetl svedky navrhované obhajobou a nalézací soud np·7"ti.'iH
proto, f1Zen~ zmatkem neúplnosti podle § 281, Č, 4 tl', ř" když tomut
. O
vodmmu navrhn nevyhověl.
,Ostatní výtky, kterými zmateční stížnost obžalované uplatňuje
tec?o~t roz~ud~u pod!e §,2~,1: Č, 4, 5, 9,písm, a) a "10 tr. ř" se vztahují
jedme ,~ pravm kva!lhkac; zjlstěného a jinak touto zmateční stížností
dotčeneho skutkovehodeje, která je zároveň napadena zmateční
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okolností' povahy druhohicfé,že"nebylo'p ř ím o u" povinnosÚ
státního zástupce Dr. 0" aby činil návrh?a~pětnédodání Dr. A, policii, neboť bylo povinností vyšetřuíícího'S6itdce, aby této žádosti policie,
obsažené ve spise, vyhověl i bez návrhu státního zastupitelství. Právě
proto by však jakákoliv intervencé"s'tatního zástupc': v jehoúrední
funkci, <)ť již ústní, telelonickánebopfsemna,která tllěla odstraniti te.tito
pózad~v~kpo.li~ie ne~o jej !l11ařiti,byla aktem stra~ictví,pOkUdbrby~~
vect~na Jedme osobnlml zreteh vzhledem, k osobe Dr, A" nebo. jelío
!Ílrttky;portišovala by však 'zároveňtakéj~ho úřední p6vinnosti;je~" 'I1}U
ve]fdbáti toho, aby nebyl nijak porušován řádný chodúřednich úIloliůC
vy~~třujícího soudce; a jež munebrání,aby při vracení spisu zo'pa,tr
'nosli , aby nebyl přehlédnut určitý další ještě nutný n~bo. přímo odJInUd
požadovaný úřední postup, výslovně upozcHnll na jisté okolnosti případu
nebo na určitou listinu nebo spisovou součást, kteroU má vyšetřujiCí
šoudce ještě vyříditi, nebo cokoliv jinak zaříditi. Každý zásah do . lté~o
širší pravomoci státnihozástupce, sledující cílzabránititakovému~~e·
dórrlitému vykonávání jeho úředních povinností, je sváclěhím k jejichc
porušení; je-Ii pak provázen darem jako prostředkem, jímž má býti to
noto dle dosaženo, naplňuje po objektivní stránce skutkovoU' podstatu
zlOčinu podle § 105 tr. z, Zjištěné věd orní obžalované, totiž, že jí by l0
známo úřední postavení státního tástupce Dr. O. vzhledem kprojédnávaně věci jejího syna, že rovněž věděla o žádosti policie za dodání vyšetřovance policii po skončeném trestním řízení, stejně jako o úmyslu
vyšetřujícího soudce vyhověti této žádosti, opodstatňovalo ~éž plně"zá
věr "nalézacího soudu o vztahu poskytnutého daru k pozadovanemu
ÚkonU státního zástupce,
. Při tom je nerozhodné, že byl dar poskytnut manželce státniho zástupce a nikoli jemu samému, neboť při vzájemném vztahu trestnío~ norem'§§ 104 a 105 tr. z. podléhá stejně trestní sankCI ten,kdo dar k učelu
naznačenému v § 105 tr. z, poskytuje jen nepřímo (členům rodiny), jako
úředník, který za okolností uvedených v § 104 tr. z, dar nepřímo přijímá,

"Je~t

. Zdůrazňuje-Ii proio zmateční stížnost státního zastupitel;;tví,že r6z~
sUdk,em zjištěný skutkový děj plně odpovídá j}rá~n,ím znak~m, skut~ove
podstaty zločinu podle § 105 tr. z' po objekÍlvm I subJektrvm strat;ce;
úutllo s ní z uvedených důvodfI souhlasiti. Rozsudek Je tedy zmateeny
podle§ 281, č. 10 tr. ř, a byl proto zrušen,
V důsledku tohoto rozhodnutí jsou bezpředmětné výtky zmateční
stíŽlwsti obžalované, pokud napadají rozsudek s hledisl<a důvodů zmac
léčllOs!i podle § 281, Č, 4, 5, 9, písm, a) a 10 tr. ř. jediné ve vztahu
k právní kvalifikaci zjištěného a zmateční stížností jinak nedotčeného
skutkového děje, Zmateční stížnost obžalované byla proto zamítnuta jakO
beidůvodná,
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. S, hlediska skl!tko~~J'Ol!staty podle § 98, písm. b) tr. zák.

h~ ,zda .trestn~ Dz~em, jÚIIŽ pachatel hrozil, chtěje na olllrož;eDéJ
~~lh maJetkovy prospech, bylo objektivně nebo subjektivně Dr~lvd;i".

Ctil niC.

(Rozh. ze dne 6. září 1940, Zrn II 2,14/40.)

V nc:ci dne 6., února 1?38 vznikl v P-ově stodole v N. požár, .
?yl,:t zp~sobe~a .skoda. aSI 60.000 K, krytá pojištěním. Přípravné
s;;trovam zahaJené prolI P-OVI pro podezření ze zločinu podle § 169
zak. byl~ z,as!aveno. K.rátce ~ato přišel obžalovaný na' pole, kde P.
coval s Jlnyml osobami a chtel s P-em mluviti mezi čtyřma očima.
ho ~. vyzval, .aby řekl přede všemi, co chce, prohlásil, že to
ode~el, podotkn.uv na !,-~v dotaz: že ,se věc týká B-a. Pak poslal
vany P-OVI dopiS, v nemz mu sdehl, ze se dozvěděl od B-a že si
stod~l~ petrolejem a jeho švagr že ji zapálil, že jsou na to' tři ""OUl,l,
P. sh~~~ B-ovl
K za to, že ho (dostal z vězení, a že by byl B.
O? POJlsťovny nejméně 1.000 K, kdyby jí to byl oznámil. Ke konci
plSU pak uvedl, že věc oznámí pojišťovně, nesdělí-Ii mu P. do osmi
CD s t~m. ho~lIá děl.ati,a ať si to pak P. vyřídí s pojišťovnou jak
P. DznamI! vec četmctvu .
. ?o rozsudkú, jím.ž byl za tento čin uznán vinným zločinem ve.rej11éh,
naslh po~le ~,98, plS.m. b) tr. z., vznesl obžalovaný zmateční su:most
kterou neJvyssl soud Jako soud zrušovací zamítl z těchto

50?

důvodů:

Zmateční ~tížnos! obžalovan~ho uplatňuje pouze důvod zmlal<,čn.osti
pod!e § 281, c.. 9, plsm. a) tr. r. a snaží se dolíčiti že zjištěný
d?plsU obžalova~é~o nenaplňuje skutkovou podstatu 'zločinu podle §
plsm. b) tr. z., JI~Z ~yl obžalovaný uznán vinným, poněvadž nejde
bec 'O hrozbu ubhzemm, a to na ctí obžalovaný neměl úmyslu vvrlutilti
n~ P-ovi nějaké pl~ění a poh~ůžka' nebyla způsobilá' vzbudítí v
duvodn.ou oba,:u. Namltky tyto nejsou odůvodněny. Posoudí-Ii se
sou~eneho dopls~ v Je~o c,el~u a v souvis!~sti se zjištěnými skllte,~no,stnli
dopISU časove predchaze]lclml, pak nemuze býti pochybnosti o tom
obzalovaný h;~zIl dopisem P~ovi, že oznámí pojišťovně, že si
'
ne?? dal zapahlI stodolu. ,Nalezací soud správně dovodil, že jde
hru3',ku ,ve smyslu § 98; plS,m. b) tr. z" a to při nejmenším oo~~:~:~!~~.
ubhzemm, na cll. Nale.zacl ~~ud také správně dovodil, že o
tednal.v umyslu, vynulIlI pohruzk'Ou na P-ovi nějak'Ou peněžitou
ze by I vynuc,em do~nání k ,tomp, že sí zapálil nebo dal zapáliti S~~d~~;::
bylo ovynucemm pinem, Jake ma na mysli § 98, písm. b) tr. z. a
pO,h~uz~~ 'Objektivně způsobilá vzbudíti v P-oví důvodnou obavu,
tecm slIznost se marne snaží opakováním soudem odmítnuté
UUlldJIUUy
obžalovaného dovodítí 'Opak. Pro posouzení všech zmateční
strádaných zákonných znaků skutk'Ové podstaty zločinu podle § 98 tr.

naprosto nerozhodné, zda si P. zapálil nebo dal zapálití stodolu, či
zda je v tomto směru úplně nevinen, a v důsledku toho í zda to, co obžalovaný v dopise psal, bylo pravdivé, nebo on to za pravdívé pokládal,
neboť se zločínu podle § 98, písm. b) tr. z. dOpDuští jak ten, kdo využívá
toho, že ví z vlastní zkušenosti, nebo se dozví od jiného, že nějaká osoba.
spáchala trestný čín, k vydírání na této 'Dsobě pohrůžkou trestním oznámením, tak ten, kdo sí pouze vymyslí, že nějaká osoba spáchala trestný
čín a vydírá na ní pohrůžkou, že ji pro tento vymyšlený čin udá a tak
ií způsobí nepříjemnosti, trestní vyšetřování a pod.
čís.
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Kle skutkové podstatě zločinu podle § 81 tr. zák.: .
Ke služebnímu výkonu berního vykonavatele "náleží nejen akt zabavovaci, ale i odnesení zabavených peněz z bytu povinného a jejich ode-

vzdáni

příslušnému úřadu.

Nesejde na tom, že se berní vykonavatel před zahájenw exekučního
výkonu neprokázal osDboJ prilkazkou a písemným exekučním rozkazem
a že neměl stejnokroj nebo odznak, věděl-li pachatel jinak, že jde
o úředoJ osobu a o její služební výkon.
(Rozh. ze dne 6,

záři

1'9140, Zrn I 269/40.)

Berní vykonavatel P. přišel do bytu obžalovaného, aby provedl exekuci pro dlužné telefonní poplatky. V kuchyni zastal manželku obžalovaného, která právě vyplácela peníze závozníkoví pivovaru. P. tyto peníze zabavil a manželka obžalovaného mu o tom podepsala juxtu. V tom
vyšel ze sousedního pokoje obžalovaný, křičel na P-a, proč se nelegítimuie, a ptal se, na koho je vedena exekuce. Když mu P. sdělíl, že je
. exekuce vedena na něho, vytýkal P-ovi, že neměl brát peníze manželce,
a volal, že ty peníze musí zůstat na místě. P. mu oznámil, že je berním
vykonavatelem, obžalovaný však trval na tom, že peníze nesmí býti odneseny, přiskočil k P-ovi, kříčel, že ho vyhodí, šermoval mu při tom před
obličejem pohrabáčem, nadával mu gaunerů a lumpů a konečně ho chytil
za rukáv a cloumal s ním.
Nalézací soud uzn,,1 obžalovaného vinným zločinem veřejného násilí
podle § 81 tr. zák: a přestupkem urážky veřejných zaměstnanců podle
. § 312 tr. z.
Ne j vy Š š í ~ o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovanéh'O do tohoto rozsudku.
Z d

ů

vod

ů:

S hledíska důvodu zmatečnosti podle § 281, Č, 5 tr. ř. napadá zmateční stížnost předpoklad soudu prvé stolíce, že v době činu nebyl ještě
ukončen služební výkon berního vykonavatele P. Pod nesprávným ozna-
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čenínMozporuisespi&y up latňuje' zma tečnbtížnost

v,:,,~d~ta:tě vytýka, že prvý soudinépřihlédl kobsahu ~,~~~~iU:'~ě~~~~I~~
povedli po~lekteréměl, s~ědekizabavené peníze u sebe,

ko:,a.imanzz.~kil'i bez namltek proti zabavení peněz podepsala
SVěU,eksejlZ ~hJ::stal k odchodu, kdyžieprve vstoupil db m'í:,tn,osti;;;
kl~t~i byI~rovad~n z,:bavovací úkon, obžalovaný a potom

nO~ll,. ktera Je predmetem trestního řízenLZmatečnístižnusti,
v:tetu ča~b?mezuJe Jen na výrok o vině zločinem podle § 81 tr. z.
pnznah u s p e c h . '
"
l]váděje v rozsudkovém nálezu, že obžalovaný jednal v úmyslu
zn: anl služební výkon berního vykonavatele P. totiž »zabavení
'
mel ,n~lézací soud zřejmě na mysli nejen sám akt zabavovací
vádelll exekučního .úkonu v širším smyslu, k, němuž náleží pro
v.r:konava:e~e } p~vmn?st, odevzdah zabavene penize příslušnému
(VIZ provade9l narfzem k § 366, odsl. 1, vlád. nař. c. 175/1927 Sb,
kOl:\u č. 76(JQ>27,Sb,ve znění vyhlášky čís. 227/1936 Sb,) .. To .
ze skut~~v:ho zakl~d~ rozsudku, na němž je dOtčený výrok vy-Dudovál
apbzvlaste z konec?eho závěru, že je odsuzující výrok o
P?i~l~ § 81 tr.~. ?du~od?ěn, prot~íe podle uvedených 7iii"~,o' f<)zsludk
~q1eř?valy akhvm n~slh a pohružka pohrabáčem
SOU?U k, tOl:'U, aby o?~alovaný, jenž exekučňí výkon
za
Če!,y, naslhm a pohruzkou zmařil jeho dokončení, I. j .. od nes' e ní
n e z z e s v é h o byt u.
~a t?hoto stavu věci, když je' podle rozsudkového zjištění jasné
kil1astl~emu zp~ohvení se došlo dříve, než berní vykonavatel P.
'
s p~n~zl b~! obzalovaného, aby je odevzdal podle platných nř,'nn,i<{,
s:lusn~m~ u,radu, nemohly míti okolnosti, jichž přehlédnutí zmateční
~ost yytyka" vhv,na r?zhodnuti soudu, i kdyby o nich nalézací soud
zo~al, "~ vyt,ykana neuplnost se proto týká skutečností nerozhodných.
" Nalezacl soud .nepřehlédl skutečnost, že se P. po příchodu do."
nl,kova bytu l;eleglllmoval a že své úřední postavení prokázal
.
vystupu s obzalov,aným. P. byl sice povinen se vykázat podle off,drdsů
platl!ysh pro berm vykonavatele osobní průkazkou a písemným ej(ektlt
níJT! rpzkazem již před zahájením exekuČního úkonu. Než Trlrnl"'r
minutí. po~ této stránce nebylo na závadu při rozhodování o vině
nebylo pochyby, ž~ P',~skutku za,kročoval z úředního příkazu jak~
yy~?navatel - coz stezovatel am nepopírá - a když přišly před
Z~Glm, s.o,:dem na přetřes skutečnosti, na jichž základě mohl
U~OUdlh, ze obžalovaný věděl, že jde o úřední osobu a o
vykon.
,Pokud zmateční stížnost zdůrazňuje v souvislosti s výtkou n<lú"lplhosti,
ze P. zakročoval Jako berní vykonavatel v civilním obleku a bez
zna~~, z kterého ~y bylo zřejmé, že je úřední osobou ~ cOž prý
ne';Jlsťoval - staCl poznamenat, že zvýšená ochrana berních vykona',""
tel u není podmíněna nošením služebního stejnokroje anebo
(stavn. rozh, č. 4432 a 6380 Sb. n. s , ) . '
.
PO,ku? stěžovatel ;,ytýká, že ?,ěl soud prvé stolice uvažovat i o
obrane, ze spal a slysel ze spam, že někdo bere, jeho manždce

tomu zabránít, uplatňuje rovněž výtku neúplnosti podle § 281,
5 tr. ř., avšak bez úspěchu, protože dotčené skutečnosti mohly objasnit jen pohnutku činnosti obžalovaného, nemohly však míti vliv na rozhOdnuti o otázce jeho viny. Vytýkaná formální vada se tudíž týká skutečností nerozhodných.
Stěžovatel nepopřel zjištění nalézaciho soudu, že v době, kdy se
zprotivil výkonnému orgánu, nebyl skončen jeho služební výkon. Nedbá-Ii při provádění hmotněprávního důvodu zmatečnosti dotčeného zjiš·tění rozsudku a namítá-li, že není splněna skutková podstata zločinu
podle § 81 tr. z., nýbrž jen přestupku podle § 312 tr. z., ač měl nalézací
soud za prokázané, že obžalovaný věděl, že má co činiti s bermm vyKonavatelem, pro vád ě j í éi m s I uže b ní v Ý k o n, a přesto se mu
zprotivil s úmyslem, aby zmařil ,tento vý~onj ne~:ovádí d~,vod z:nateč~
nosti podle § 281, Č. 10 tr. ř. po zakonu, nybrz broJl Jen nepnpustne proh
skutkovému základu rozsudku (§ 288, odst 2, Č, 3 tr. ř.).
a

běžel

Č.
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Trestný čin ,pachatele, který není německým státnlm příslušníkem,
náleží k příslušnost! soudů branné moci, byl-Ii namířen proti německé
branné moci, jej/m příslušníkům nebo jejímu doprovodu (krádež spáchaná na příslušníku branné moci).
(Rozh. ze dne 7.

září

1940, Zm 11 229/40.)

N e j vy š. š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti
aenerální prokuratury k zachování zákona do rozsudku okresniho soudu
~ N. ze dne 3, října 1939, jímž byl obžalovaný A. uznán vinným přestup
kem krádeže podle §§ 460, 171 tr. z., uznal právem, že byl postupem
okresniho soudu v N. v trestní věci proti obžalovanému A. pro přestu
pek krádeže podle § 460 tr. z, porušen zákon v ustan~vení § 1 nařízení
o výkonu vojenského soudnictví v Protektorátu Cechy a Morava
ze dne 8. května 1939', ROBI. 1., str. 003 a zrušil v důsledku toho
celé řízení, zejména i rozsudek ze dne 3, října 1939.
Důvody:

Městský policejní úřad v N. učinil dne 13. září 19;39 okresnímu soudu
v N. trestní oznámení na obžalovaného A., narozeného v N., tamtéž pří
slušného hutníka v N., české národnosti, že dne 9. září 1939 odcizil
v restau;aci v N. plnící pero a tužku v ceně 10 ř. m., které nechal ležeti
na stole šikovatel německé branné moci P. Okresní soud v N. nařídil
proti A-ovi hlavní přelíčení a po jeho provedení ho rozsudkem ze d~e
3. října 1939 uznal vinným přestupkem krádeže podle § 460 tL z., spachaným tím, že dne 9. záři 1939 v N. odňal pro svůj užitek z držení a bez
přivalení P-a plnící pero a tužku, tedy cizí věci movité v ceně pod
2:000 K, a odsoudil ho podle § 460 tL z., použiv § 260, písm, b) tr. z.,
Tresínf rozhodnuti XXII.
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k trestu vězení,:: trvá.ní dv~ce:i čty! hodin, zostřeného jedním
po?le § 389 tr. r. k n,,;h,:a~e nakladu na trestní řízení, jakož i ke
prava volebmho podmmene na jeden rok. Proti tomuto rozsudku
vzneseny opravné prostředky, takže rozsudek nabyl právní moci.
Podle § I, č. 6, písm. a) nařízení o výkonu vojenského
nictví v Pr.~tek.t?rátu ~echy a Morava ze dne 8. května 1939 RGBI.
str..9?3, pn;;lusl trestne čmy osob, které nejsou německými státními
slusmky, pred soudy branné moci, byly-Ii namířeny proti
branné ':10~i,. jejím ,.příslušník.ům nebo jejímu doprovodu. POněl'ad.Ž
v s.ouzene ve CI bylo jlZ z trestmho oznámení nepochybně patrno že
dez byla A-em spáchána na příslušníku německé branné moci 'a
p;oto k příslušnosti soudu branné moci, měl okresní soud v
vec byla oznámena, odstoupiti trestní oznámení neprod."I~e~nděnk:i;:~u;"p:~~~
soudu branné moci (§ 21 nařízení o výkonu trestního s
tekto~átu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939, RGBI. 1., str. 754
platny y?dle § 3 uved. nařízení o výkonu vojenského soudnictví
obdobne I pro soudy branné mocI). Tím, že tak neučinil, nýbrž věc sám
projednal a rozhodl, porušil okresní soud v N. zákon v ustanovení
uved. nařízení o výkonu vojenského soudnictví v Protektorátu
a Morava.
I?ylo pr?to. vyhověno zmateční stížnosti pro zachování zákona,'
dane generalnl prokuraturou podle § 33 tr. ř., a rozh'Ůdnuto tak jak. se
stalo.
'
čís.
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• Sp~~h~!:!i 'Ůbžalovan~ krádeže, ,'O nichž má býti rozhodnuto, částečně
pred cttlvejs~ 'Ůd~uz~OIm pro ~radež, částečně po něm, a nelze-Ii na
tyto dve sk~P!ny kradeži podle zasad yyslQvených v rozh. čís, 6003, 6146
Sb. n. s. UZIÍI ~st~?veOl. § 265 .tr; r., )e soud 'Oprávněn přihlédnouti
k,uvedenému drtveJslm~.trestu pf! uv~ch, 'O ~alifikaci podle § 176, II,
plSffi. a). tr. zák. a 'O pnpustuoslt zadrzeOl obžalovaného v donucovací
pracovne.
(Rozh. ze dne 11. září 1940, Zrn II 221/40.)
?bžalo~aný A. byl napadeným rozsudkem ze dne 30. listopadu 1939
uznan vrnnym zločmem drl,em dokonané, dílem nedokonané krádeže pod~e §§ 8, 171, 173, : 74 pIS~. a), 174 II, plsm. a), cl, 176 n, písm. a) tr.
zak. a zločmem v~rel~eho naslh podle § .81 tr. zák. a ods'Ůuzen podle
§ 179 tr. z. a § 1 zak. c. 471/Hf21 Sb. se zretelem na předpis § 265 tr. ř.
k t!'es~u pětiletéh~ těžkého žaláře, zostřeného jedním postem čtvrtletně.
Kradeze, pro ktere byl odsouzen (počtem čtyřicet čtyři) spáchal obžalovaný ve společnosti rúzných spoluzlodějů v době od ledna 1927 do léta
19v~7 a cena věcí, které při nich odcizil nebo se pokusil odciziti, činí té"
!::er 1.60.000 K. ~o roku 1935 spadá z těchto krádeží, vedle jiných men"
slch, I pokus kradeže, spáchaný dne 28. září 1935, při němž se obžalovaný A. se spoluzloději vloupal do místnosti Obchodníka P., v níž bylo
v nedobytné pokladně 45.000 K, nepodařilo se mu však pokladnu vylóu-
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íti, poněvadž byl vyrušen a musil se. svým! společníky up.;chnouti·v Do

~ by od druhé polovice roku 1936 az do leta 1937 spada]! JeD dve ze

s~uzených krádeží, při nichž cena odcizených věcí činila dohromady
300 Před
K. vydáním napadeného rozsudku bylo b'za Iovany'A'ov
t
. lIZ d ese tk'
rae
trestán, z toho v době, na niž se ro:,sudek vztahUje, rozsu~ke,? kra]kého soudu v Trenčíně ze dne 7. kvetna 1930 pro zločm kradeze trestěžkého žaláře v trvání deseti měsíců, rozsud~em krajského soudu
Uherském Hradišti ze dne 11. dubna 1935 pro prestupek podle § 464
~r. zák. a podle § 32 zbroj. pat. trestem tuhého vězení v trvání dvou a e ůl
měsíců, rozsudkem téhož krajského s?ud~ ze dn.e ~8. srp.na 1,936 pro presiupek podle § 477 tr. zák. trestem vezen:.v trvanr desetI d.nu, rozsudkem
okresního soudu ve Slavkově ze dne ,5. n]?a 19!6 ~ro prest~p.ek podle
§ 1 zákona o tuláctví trestem pětI. dnu tuheho ve zem a konecne roz.s~d
kem krajského soudu v OlomOUCI ze dne 23. prosmce 1937 pro precm
Misku trestem tuhého vězeni v trvání jednoho měsíce...
'
Zločinnou kvalifikaci podle § 176 II, písm. ~) tr. z. z~lo~11 napadeny
rozsudek na zjištění, že byl obžalovaný potre~tan pro kradez ro~sudkem
okresního soudu v Napajedlích ze dne .20; unora 1920 (pro .p;estupek
krádeže) a uvedeným již rozsudkem kralskeho soudu v Trenčme ze dne
7. května 1930.
.
..
.
Obžalovaný B. byl napadeným rozsudkem uznan vmnym zločmem
dílem dokonané dílem nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 173, 174 I,
ism a) 174 II 'písm. a) c) 176 II, písm. a) tr. z. a odsouzen podle § 179
fr. z: a § 1 zák: č. 471/1921 Sb. k trestu těžkého žaláře,! trvání jednoh~
roku, při čemž byla vyslovena přípustnost jeho dodánr do donuco\'acl
pracovny.
•
.
...
t.
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrusovaCI vyho.vel zmatečnr sÍlznos I
obžalovaného A., zrušil napadený rozsudek ve vyrokuo trestu t?hoto
obžalovaného a odsoudil obžalovaného podle § 179 tr. z. a §'1 zakon~
č. 471/1921 Sb. za použití § 265 tr. ř. k tr~stu těž:<ého ~aláře v trvá~1
čtyř rokú a deseti měsíců, z'Ůstřeného ]ednrm tvrdrm lozem čtv!t1~tne,
zamítl však odvolání obžalovaného B. z výroku o pnpustnosÍl drzenr tohoto obžalovaného v donucovací pracovně.

:em

Z d ú vod ů:
Obsah provedení odvolání obžalovaného A. z výroku o trestu poukazuje na důvod zmatečnosti podle ~ 281,~ ..11 }r. .~. ~e. proto k tomuto
podání, označenému jako ~rovedenr odvolanr, pnhllzetr pko k proveden í
.'
v
ohlášené zmateční stížnosÍl.
Napadený rozsudek použil ustanovení § 265 tr. r. toliko se zretelem
na rozsudek krajského soudu v Olomouci ze dne 23. pr.oslnce 193:. ~~a
teční stížnost se domnívá, že bylo porušeno ~.st~~OV~llI .§ 265 tr. r., lezto
měl nalézací soud vzíti při výměře trestu p';lmereny zreteI n,,; rozsudky
krajského soudu v Trenčíně ze dne 7. kvetna 193~, kralskeho soudu
v Uherském Hradišti ze dne ll. .dubna 1935, kralskeho s.oudu v Uhelském Hradišti ze dne 28. srpna 1936 a konečně okresnrho soudu ve
Slavkově z roku 1936.
15'
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Pokud jde o odsouzení rozsudkem krajského soudu v Trenč' ,
dne 7. května 1930, nemohlo k němu býti podle § 265. tr'
1I1e
neb<:ť trestn~ čin.\::, jež stěžovatel spáchal po tomto
. r.
a jez JSou :predmetem odsuzujícího výroku v souzené věci
vzhledem na hodnotu odcizených věcí přes 20.000 K ~užití
sazby,podle § 179 tr. z. (rozh. Č. 6003 Sb. n. s.).
p
. Jez,to podle toho, co ,~v,edeno, l1,ení odsouzení uvedeným rO''8udk,~ri
klajskeho, sc:udu v Trenc1l1e v pomeru podle § 2'65, tr. ř, s
v souzene ve'::l,' !akze jde u odsouzení uvedeným rozsudkemvu"vu.zer'In
s?ud~, v Trencme o samostatný trest, je toho důsledkem, že k němu
pnhhzetl s hledIska § 176 II, písm. a) tr. z. (srovn. rozh. Č. 6166 Sb
Ne?, pro}o, odůvodněna zmateční stížnost, snaží-Ii se dovoditi . ž~
o?uyodne?! ~v,edené zločinné kvalifikace nesmělo býti přihlíženo' ke
nenemu dnvejslmu rozsudku.
"' Pokud jde o odsuzující rozsudek krajského soudu v Uherském
dls!1 z:, dn!, 11'0 dubna 1935, nelze k němu podle § 266 tr. ř. nřlihH70+;
z techze duvod~, z nIchž nelze přihlížeti k uvedenému již
rozsudku krajskeho soudu v Trenčíně.
To však neplatí pro rozsudek lfrajského soudu v Uherském Hr,adiM
ze dne 28. srpna 1936, jímž byl stěžovatel uznán vinným
podle § 477 tr. ~. a odsouzen k trestu vězení na dobu deseti
r<:zsud;k ,okr~snrh,o soudu ve Slavkově ze dne 5, října 1936, o~,,,, .. ,·
pet d~1 v:z~?~; mel~ k nim proto býti přihlédnuto podle § 265 tr.
Pnsve~cltr 1e d~le zo;atečpí stížnosti, že bylo porušeno
§ 265 }!. ,r. I :Im;, ze I!alezac! soud vyměřil stěžovateli v souzené
tre~t tez~eh? ,:~I,:r:, petr, roku. Podle uvedeného ustanovení má se
trest ulozeny dnvejslm nalezem vzíti přiměřený zřetel tak aby se
kr?ČI~ n,ejvyšši trest uložený v zákoně na skutek přísněji trestný.
st,atnI }a~~u'Pce navrhl v obžalovacím spisu, aby bylo použito sazby
keho }alare od je?noho do pěti roků podle § 1 zákona Č. 471/1921
nesmel ;uhrn trestu, k nImž bylo přihlížeti podle § 265 tr. ř.
d~u~trro~.
. ,
Bylo proto vyhověno odůvodněné zmateční stížnosti již z toholo
vodu a napadeny: rozsudek, zrušen ve výroku o trestu. Podle § 265 tr. ..
byl ve smyslu za~ad nahore uvedených vzat zřetel též na tre8t uložen'
roz~udkem krajske~o s.oudu v Uherském Hradišti ze dne 28. srpna 1931,
a ~~Ie na trest ulozeny rozsudkem okresního soudu ve Slavkově ze dne
5. njna 1936.
,Obža,lovaný B. ?yl} souzeném případě uznán vinným trestnými
spachanym,. z hrube zlstnostl a ze zahálčivosti v době od 8. května
d? 22; pr~smce 1937. Nalézací soud pak přihlédl k dřívějším uu:mzul'clm vyrok~,:, ze ~ dne 28; března 1933, 9. května 1933 a 21. května
Odvolam obzalovaneho z výroku o přípustnosti držení v
pr~.c?vně se domnívá, že v souzeném případě nelze napadenýUUvIlýUroICk'JVzaa"c'
10Zlh na uvedených!řech, odsuz~jících. výrocích, ježto jejich spáchání
spada do ~oby, v mz ?bza~?vany vyv'lel trestnou činnost, pro niž
..
uZ,nan vmnym v soUzenem pnpade, a jezto jsou k souzeným činum v
meru podle § 265 tr. ř.
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Odvoláni nelze přisvědčiti,
Trestná činnost obžalovaného odůvodňující použití § l7g tr. z. byla
provedena dne 15. února a dne 22. únOra 1932. Jsou tudíž dřívější ods ou.zeni podle zásady vyslovené v rozh. Č. 6003 Sb. n. s. k souzeným či
nům v poměru podle § 265 tr. ř. Ježto však byl obžalovaný podle trestního lístku již dříve během pěti let před spácháním nahoře uvedených
trestných činů z r. 1932 odsouzen a potrestán dvakráte pro trestné činy
spáchané - zřejmě vzhledem k často se opětující trestné činnosti obža,
lovaného - , ze zahálčivosti a hrubé zištnosti, které podle uvedených
zásad nejsou k souzeným činům v poměru podle § 265 tr. ř. (viz roz,
sudky okresniho soud v N. ze dne 19, března 1929 pro přestupek podle
§§ 8, 460 tr. z. a ze dne 20. března 1929 pro přestupek podle § 460 tr. z"
jímíž byla vyslovena též ztráta práva volebního), jsou splněny podmínky
čl. II, odst. 2, písm, b) zák, Č, 102/1929 Sb,
Nebylo proto lze vyhověti odvolání obžalovaného z výroku o pří
pustnosti drženi v donucovací pracovně.
čís.
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Ke skutkové podstatě přečinu podle § 486, Č, 2 tr. zák.:
Poškození věřitelů tu nastává tím, že dlužník neschopný platiti činí
nové dluhy a dluhy platí na jej i c h ú k o r. Dělání nových dluhů poškozuje jednak staré věřitele, jestliže se přistoupením nových věřitelů
zmenší kvota jejich uspokojeni, jednak nové věřitele, nabudou-li jako
vzájemnou hodnotu pochybnou, často i značně nižší pohledávku.
S hlediska této skutkové podstaty je nerozhodné, proč se stal dlužník neschopným platiti.
Není třeba, aby bylo zahájeítO vyrovnací nebo konkursní řízeni.
(Rozh. ze dne 13. září 1940, Zm I 316/40.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
vinným přečinem podle § 486, Č. 2 tr. z.
Z

důvodů:

Stěžovatel námítá na základě důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. 5
ř., že v některých případech v rozsudku uvedených nešlo o učinění
nového dluhu nebo placení dluhu na úkor věřitelů, a poukazuje na to, že

tr.

u firem O. a P. šlo jen o zprostředkování obchodů, že kolo od firmy R.
koupil do provozu podniku, takže se do jeho majetku dostal předmět.
stejné hodnoty, že u firem S. a T. šlo o objednávky a dodávky na do-bírku pro potřebu podniku, které byly vyrovnány a zůstal jen nedoplatek
na úrocích a útratách, a konečně, pokud jde o berní erár a o úrazovou
pojišťovnu, že jde o dluhy spojené s provozem podniku, nikoliv o nové
dluhy. Stěžovatel tu rozsudku vytýká zřejmě vadu neúplnosti spočívající

-
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tDm, že nalézací s?~d ne~řihlédl v těchto směrech k obsahu jeho

h~Joby 3' k o~sahu v~ntelskych dotazníků, a vadu nedostatku důvodů

vyrok, ze ~bzalov~ny po nastalé neschopnosti platiti činil nové
dluhy plattl. Nalezacl soud však přihlédl ke stěžovatelovu d
I k obsah;.t,. dotazník,ů a n:ěl v nich dostatečnou oporu pro svůj uved'~n1Í
vyr~k. Stezovatel predevslm vůbec nenapadl zjištění rozsudku, že
novy dluh a plat!l fIrmě i~Ž. U.; přehlíží dále, že si firmy S. a T.
~bsahu dotazmku. vyh;adIiy ~ prodaným věcem vlastnické právo
uplneho zapl~~em a ze, ZbOZI nebylo dosud úplně zaplaceno. Již
okolnosl! stacI k naplnem pOjmu poškození věřitelů učiněním !love,,,,
d~uhu a placením dluhu, neboť poškození věřitelů nastává tím že
n~k ~eschopný plati:i činí nové dluhy a dluhy platí na úkor věřitelů.
nenun novych dluhu mohou býti poškozeni jednak staří věřitelé
::adž se přistoupením nových věřitelů zmenšuje kvota, která by
]lI1".k . vypadla, . a )ednak noví věřitelé tím, že nabývají jako vzájemné
pInem ,poch~?ne, ,casto I zn!'čně nižší pohledávky. Tak tomu bylo
chyb~e v pnpade fIrmy mz. U., kde se přistoupením tohoto véřit.'lo~
zmensIia kvota vypadající na staré věřitele a tomuto novému věřiteli
bylo P?skytnuto. vzájemné plnění s'tejné hodnoty. Ve případech kde
o dodavku s ~yhra,d~u vlastnického práva, nemohli býti stařl
uspokoJen! z predmet~, na kterých měli jiní věřitelé vyhrazeno vlastnIlC,:é
prav.o, !,vsak byh poskozem placením novému věřiteli. Poněvadž
tečn! sttžnos!.ne~ůž.e mít! úspěch již v těchto případe9h, nebylo třeba
zabyva~1 dalslml ]eJ:~m .vytkami uplatněnými v tomto směru.
N3'lezacI so~d pnhledl k okolnostem, že stěžovatel utrpěl ztráty hos,
po~~r~kou knsl a nemocí; nemusil se těmito okolnostmi blíže z;)bývati a
zvlaste)e hodnotttt, neboť je pro skutkovou podstatu přečinu
§ 486, c. 2 tr. z. nerozhodno, z jakého důvodu došlo k insolvenci
dené ustan~vení postíhuje jen nedbalé jednání po nastalé nesch~pnosti
plalIt!. Nem proto am v tomto směru uplatňován důvod zmatečnosti po,
dle § 281, Č. 5 tr. z. právem.
Námitkám zmateční stížnosti uplatněným na základě důvodu zmateč,
noslI podle §,281, č. 9, písm. a) tr. ř., že je skutková podstata přečinu
podle § 486, .c~.2 tr.. z. :,yloučena již proto, že nebylo zahájeno vyrovnací
anI ~onku:sllI nzem a ze am nemohlo býti zahájeno a že nedbalé jednání
nepred~hazel? ,neschopn~sh ~lah!l, nelze přisvědčiti. Skutková podstata
uvedeneho preclIlU nevyzaduJe vubec, aby bylo zahájeno řízení vyrov,
nacI. nebo konkur~ní, ~ýbrž stačí,. že se dlužník po nastalé neschopnosti
plahlI dop ust nek.ter.eh~. ]ednam uvedeného v § 486, Č. 2 tr. ř., tedy
v. souz~~em ,pnpade, z~ cIllIl nové dluhy a splácel dluhy na úkor ostatnIch ventelu. y tak?v.emto. dl~žníkově počínání spočívá jeho nedbalost
a toto I:~db,ale je.dnallI mUSI nasledovati po nastalé neschopnosti platiti;
k~y?y JI predchazelo,. mohlo by po případě jíti o skutkovou podstatu
pr.ec,Inu podle.§ ~86, c. I tr. z. V souzeném případě byl však stěžovatel
shhan p~oto, ze clllIl no ve dl.uhy a dluhy platil až po nastalé
.
a v dobe" kdy o l.nso,lven~1 vedě!. Není proto třeba se zabývati otázkou,
z~a. SI obzalovany pnvodll neschopnost platiti dřívějším nedbalým jede
namm.
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K pojmu krádeže ze zvyku ve smyslu § U6, I tr. zák.: .
Přiznačnou je pro ni patrná náchylnost ke kradení, již pachatel pod,
léhá při každé přiležitostij této náchylnosti nasvědčuje nejen opětné
bezúspěšné potrestání pachatele pro krádeže, nýbrž i páchání krádeží
v krátkých časových úsecích.
Pokud může naléhavá nouze vyloučiti závěr, že se pachatel dopouští
krádeži ze zvyku.
(Rozh. ze dne 13.

září

1940, Zm II 262/40.)

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční ,tížnosti
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalo,
vaný uznán vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 176, ll, písm. a)
tr. z. a zločinem podvodu podle §§ 197, 2úO tr. z., zrušil napadený rozsudek, pokud jím byl obžalovaný uznán vinným zločinem krádeže podle
§§ 171, 173, 176, ll, písm. a) tr. z., ve výroku o kvalifikací a kvalifikoval
uvedený čin obžalovaného za zločin krádeže podle §§ 171, 173, 176, I,
ll, písm. a) tr. z. S tím, že si obžalovaný vzal kradení ve zvyk.
V důsledku toho zrušil napadený rozsudek i ve výroku o trestu a výrocíchs ním souvisících a odsoudil obžalovaného podle § 179 tr. z, se
zřetelem na § 34 tr. z. k trestu těžkého žaláře v trvání pěti roků, zostře,
něho. postem měsíčně.

o ů vod y:
Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá rozsudek ve vý'
roku o vině pouze, pokud nalézací soud neuznal právem, že si obžalovaný
vzal kradeni ve zvyk a pokud následkem toho nepodřadil zločin krádeže,
jímž uznal obžalovaného vinným, i ustanovení § 176, I tr. z.
Zmateční stížnosti státního zastupitelství, uplatThující jediné důvod
zmatečnosti' podle § 281, č. 9, písm. a) (správně č. 10) tr. ř. nelze upříti
oprávnění.
Význačnou pro kvalifikaci krádeže ze zvyku
zlodějova ke kradení, které pachatel podléhá při

je patrná náchylnost
každé naskytující se
příležitosti; této náchylnosti nasvědčuje nejen bézúspěšné opětné po,
trestání pro krádeže, nýbrž i hromadění krádeží v krátkých časových mezerách (srovn. rozh. Č. 4149 víd. sb.).
V tom ohledu zjistil nalézací soud, že obžalovaný byl již pětkráte pro
krádeže trestán, že v době od 1. října 1938 do 2. únOra 1939, kdy by!
zatčen, spáchal na různých místech neméně než dvacet osm krádeží a
že po svém propuštění z věznice, k němuž došlo dne 13. srpna 1939,
do svého opětného zatčení, t. j. do 3. dubna 1940, spáchal dalších jedenáct krádeží, a to téměř výhradně jízdních kol. Nalézací soud, ač dospěl
k závěru, že obžalovaný využil každé příležitosti ke krádeži a .že se
specialisoval zejména na jízdní kola, kterých odcizil třicet pět, vy1ou,
čil, že si obžalovaný vzal kradení ve zvyk, ježto krádeže, jimiž byl uznán
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vinným, provedl v poměrně krátké době a byl k nim přiveden
tísní a nemožností opatřiti si řádné zaměstání.
Naléhavá nouze ~Herb~t ,I, ~70, Altman I, 453), a nikoli pouhá
mohla by sice vyloucllI zaver, ze se pachatel dopustil krádeži z
nostl" tedy ze z~yk~, nesmělo by však jíli o tak veliký počet krádeži
chanych v pomeme tak krátké době, kdy, jak plyne z rozsudku na'
prosIn,ec 1938 připadá třináct krádeží věcí v ceně 6.930 K, coŽ již
o sobe, nehl edic ant k podvodům spáchaným obžalovaným v téže
vyluču!e, ž~ obžalovaný spáchal krádeže z nouze, Mimo to by musilo
o nouzI nalehavou, pachatelem nezaviněnou. Že by tomu tak bylo v
z~n,én: přípa,dě,
rozsudek ,n~zjisti!, Naopak plyne z rozsudkového
tem" ze nalezacl soud vychazl z predpokladu, že byl pachatel
do lIsně a nemožnosti opatřití si řádné zaměstnáni tím že
svého vojenského tělesa, tedy z vlastního zavínění.
'
,Je:ík~~, J~k uvede?o, roz~udek?ezJi~tiI, .~e se obžalovaný dopus
kradezl, jlmlz byl uznan vInnym, z lIsmve a Jim nezavIněné nouze a
hkož dal~í r~~sudkov~ ztiště~í, ~ejména že obžalovaný spáchal tak'
pc:čet kradezl v pomerne kratke době ze zištnosti, že využil každé
lezltoslI ke krádežI a že byl již pětHáte pro krádež
nutí k
věru, ,že ,sí obžalovaný vzal kradení ve zvyk, t. j.
je u obialoval1<;ho
patrna nachylnost ke kradení, které podléhá při každé naskytující
ležitosli, vyložil nalézací soud nesprávně zákon v ustanoveni § I
tr. z. a zatížil tudíž rozsudek zmatkem podle § 281, Č. 10 tr. i.
vzdor uvedenému skutkovému zjistění dospěl k opačnému závěru' a
že u obžalovaného nejde o krádež ze zvyku.
'
Bylo proto jH z těchto důvodů vyhověno odůvodněné zmatec'lí stížn?sÍl státního zastupitelství, aniž se bylo třeba zabývati dalšími .
vyvody, a JelIkož rozsudková zjištění, jak byla shora uvedena, po,sU,čulií
byl~ podl~ § 28~, odst. 2, č. 3 tr. ř. rozhodnuto ihned ve
samé a
uznano pra~em, ze SI obžalovaný při krádežíCh, jimiž byl uznán vinným,
vzal krade~1 v: z~yk~ Důsledkem t?ho byl zločin krádeže uvedený v rozsu~ku podraden je,šte I ustanovem § 176, I tr. z. Jelikož je zločin hádeze, kvahh~~v~ny ,podJe § 176,_ I. tr. z" ohrožen trestem podle § 179
tr. z., ~ to :ezkym zal arem od peÍl do deseti let, kdežto obžalovanému
byl nankanym !:JZ~ud~em, ~lože~ trest eO;ll; § 178 tr. z., stanovícího jed"
n~tn~~_~azbu t:zkeho zalare od sesÍl meslcu do pěti let, tedy podle sazby
mlr,nejSl, byl d~sledkem vyhoVění zmateční stížnosti státního zastupitelstVl zrusen I vyrok o trestu a výroky s tím souvisící až na výrokv o zae?čteni ,vazby, _ o zh:átě práv~ volebn!ho a o poukázání souki'omých
ucastmku na porad prava clvIlmho, a obzalovanému vyměřen znOVL! trest
podle § 179 tr. z,
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Váleční zajatci podléhají co do všech trestných činů spáchaných
v době zajetí výlučně válečnému soudnictví. Soudnictví Protektorátu je
nad nimi vyloučeno.
(Rozh. ze dne 14. září 1940, Zm II 236/40.)

Ne j v y Š š i s o u d vyhověl zmateční stížnosti generálni prakurak zachováni zákona do rozsudku okresního soudu v N. ze dne 19.
1940, uznal právem, že byl postupem okresního soudu v N. proti
olským válečným zajatcům A. a B. ve věci T 157/40, počínajíc zaháPením hlavního přelíčeni, jeho provedením a rozsudkem ze dne 19. dubna
11940, jakož i všemi dalšími úředními úkony souvisícfmi s rozsudkem, ze'ména výkonem uloženého. trestu, porušen zákon v ustanoveních §§ I a
tr. ř. a § 2, Č. 3 nařizení o vojenském trestním řízení ve válce a iph
obzvláštním vypětí sil (válečný trestní řád) ze dne 17. srpna 1938 ROBl.
I z r. 1939, str. 1457 ve znění čl. I, Č. 2 čtvrtého nařízení k provedeni a
doplnění uvedeného válečného trestního řádu ze dne 1. listopadu 1939
ROBI. I z r. 1939, str. 2132, a zrušil celý tento postup jako zmatečný,

ho

Důvody:

Pravoplatným rozsudkem okresního soudu v N. ze dne 19. dubna
1940 Č, j. T 157/40, byli polští váleční zajátci A. a B., kteří byli dne'
18. dubna 1940 dodáni četnickou stanicí okresnímu soudu, ježto byli
dopadeni na útěku, odsouzeni pro přestueek tulác~ví ~ .žebroty podl~
§§ 1 a 2 zák, ze dne 24. '.května 1885 Č. 89 r. z. a ulozen!. Pn: trestsl t~"
téměř celý odpykali. Leč tímto postupem soudu, pocmapc zahaje_~lm
hlavního' přeHčení, jeho provedením, vynesením rozsudku a dalslml
úkony souvisícími s rozsudkem, z:jména výkc:nem t;;stu, byl porušen
zákon v ustanoveních §§ 1 a 60 tr. r., dale § 2, c. 3 nanzelll o vOjenskem
trestním řízeni ve válce a při obzvláštním vypětí sil (válečný trestní řád)
ze dne 17. srpna 1938 RGBl. 1 z r. 19~9'; str. 14~7 ve z_~ění ,čl. I, č. 2:
čtvrtého nařízení k provedení a doplnelll uvedeneho nanzem o vOjenském trestním řízení ze dne I. listopadu 1939 RGBI. 1 z r. 1939, str.
2132, neboť podle tohoto předpi~u po?léhají váleční ;;aja,tci _N,ěmecké
říše .pro všechny trestné činy spachane po dobu, zajeh vyluc.ne ,soudnielví válečnému, takže je nad mml vyloučeno jakekohv soudmctvI Protektorátu.
Byla proto vyhověno zmateční stížnosti generál ni prok_uratUly vzn~
sené podle § 33 tr. ř. k zachování zákona a podle § 292 tr. r. uznano pravem, jak uvedeno.
čís.

6545.

Porotní soudní sbor smí vyměřiti trest podle § 146 tr. zák:. jen, bylo-li
otcovství obžalovaného zjištěno výrokem porotců.
Je zmatkem podle § 344, Č. 12 tr. ř., vyměřil-Ii trest podle tohoto
. ustanovení, zjistiv si onu okolnost sám.
(Rozh. ze dne 17, září 1940, Zm I 233/40.)
Porotci odpověděli kladně na hlavní otáz,ku, je-li. obžalova?ý, vinen,
že v květnu 1939 vyzýval, povzbuzoval a svestl hledel k vyh~a11I vlastniho plodu Markétu P., při čemž jeho působení zůstalo bez vysledku.
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. Na zákl~dě této odpovědi porotců uznal porotní soud oozallovan.ó!
h"
vmnym zlocmem nedokonaného svádění ke zločinu
plodu podle §§ 9, 144 tr. zák., a zjistiv ze spisů že oh;IIo~:m,
je otcem nemanželského dítěte které P-ova' p'o . h
,:y
Of I"l
"'1
'
Je o marnem
p oc I a, vy:uen mu trest podle ustanovení §. 146 t
'k
í 's o u d'Ja k o soud zrušovaCÍ vyhovělr. zmateční
za .
b' NI e J v y'hs š d
o. za ova~e o o tohoto .rozsudku krajského soudu 'ako
~Iho, Zl ~sIl napadeny rozsudek ve výroku O výměře trJestu a vvrnPi'i1
zalovanemu znovu trest podle ustanovení § 145 t r. za'k .
D

ů

vod y:

Zmateční stížnost obžalovaného opřená o dův d
t'
.
344 č 12 t. _ (
,,'
o zma ecnosh
,.
1., I. n~spravne označený í za důvod zmatečnosti
§
§ 344, č'.11 tr. r.)" p~~vem brojí proti výroku napadeného rozs
kud mu JIm hyl vymere~ trest na základě § 146 tr. z. Okolnost
v tomto uS,tanov~m, toÍlz otcovství dítěte, jež mělo býti odle dP7A''';
navodu vyhnáno z
života P'e
pnte~uj}cI a v zakoně zvláště uvedena, Je to zře'mé z t;h~ že m'
zvláštní
trestAí hrozbu.
pod e t~t? 5ezsl trestm hrozby může však býti vyslovena
by}:h
Skuktkový základ ji
což se v
muze ~z e em
ustanovení § 322 odst. I tr ř sta't' , d' , vvrrr.lco'"
porotcu.
, . .
I Je Iile

10,v~,b~;~ysledn,eho
zml~en~h0t:~~~grafu ~. zápětí
zjl~ltedn
jak je

zřejmo

matčina
těžší
podmiňující,

výměr!
g~~;t~ím

z naoadeného rozsudku i z otázek clan' ch

'

~I,~,~ním(. ~řelí3Ien~ ,nebyla okolnost, že obžalovaný spáchal gi~rj!~~m

,I e e" Jez meo, Jh podle jeho bezvýsledného návodu v hnáno
cma
výrokem porotcú ' ny' b'
' k em porotmho
Y
,z
'h zlvota)
.b' zjlstena
d"
rz vyro
m o s, Ol U V o uv?dnení rozsudku, K tomu však orotní soudní
za to, že je,
;el§-\4
v
"
ny po e
6 tr. z., mel polozemm odpovída'ící on,""r"m,"
otazky ve smyslu § 3?2, odsl. I tr. ř. dáti porotcům přílelitost
se o tOI:', zda Je splnen skutkovy základ pro uznání pr'l'te" .. ,
uvedene
z v,lá'ť
' se to nestalo a zjistil-Ii
ZUjlCI nom'"'
'b'
s e v § 146 tl..z."
jesthze
S Ol soudl11 v napadeném rozsudku při výroku o v' ě'
.
skutkový, základ sám a na jeho základě vyměřil obžal~~a:~mu tre t
napadeny rozsudek zmatkem podle § 344 č 12 t
s,
je tedy zmateční stížnost obžalovanéh'o ~důvo~n~~a
IBylo JI proto. vyhověno, rozsudek porotního soudu bi" zrušan
voe u zmatečnostI, podle § 344, Č. 12 tl. ř. ve výroku o trestu a'
kem toho I ve vyrocích souvislých a obžalovanému b I
UU:Sle'l"
znovu.
StaloI se
. 'tY
'1' 'k
Č· to podle první sazby § 145 t r. z, jez
o se npd,ck,)mmé
svae el11 e z o 1I1U trestá ve smyslu § 9 tr . z. podl e pre
' dplSU
'
o pokusu,

~~~r't~~s~ebyl.

čin o~žalovaného, obžalobě
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Ustanove!l!. § 42~ tr. zák. bylo zrušeno vládním nařizením čis
1939 Sb. s ucmnosti od 1. ledna 1940. Ponechání (nezapřaženéh~)

vozu na silnici za noci trestají nyní úřady uvedené v § 47, odst. 3 uvedeného vládního nařizení podle jeho §§ 32, odst. 2, 60.
(Rozh. ze dne 17. září 1940, Zm I 358/40.)
Ne j vy Š š í s o u d uznal jako soud zrušovací o zmateční stížnosti
generální prokuratury k zachování zákona do rozsudku okresního soudu
v N. ze dne 25. června 19'10 takto právem:
Rozsudkem okresního soudu v N. ze dne 25. června 1940, jímž byl
obžalovaný A, uznán vinným přestupkem podle § 422 tr. z., byl porušen
zákon v ustanovení čL IV uv. zák, k tr. z. Rozsudek ten jakož i soudní ří
zení jemu předcházející se podle § 468, Č, 3 tr. ř. [§ 281, Č. 9, písm, a)
tr. ř.] zrušují jako zmatečné a okresnímu soudu v N. se ukládá, aby spisy
postoupil příslušnému okresnímu úřadu k dalšímu řízení.
Dťrvody:

Pravoplatným rozsudkem okresního soudu v N" vydaným dne 25,
I 940 na podkladě trestníbo oznámení, došlého tomuto soudu dne
13. června 1940, byl obžalovaný A. uznán vinným přestupkem pruti bezpečnosti těla podle § 422 tr. z., jehož se dopustil tím, že v noci na I I.
června 19'10 vP. nechal na státní silnici za nočního času státi vůz naložený kamenem, čímž mohli mimojdoucí vzíti škodu, a odsouzen podle
§ 422 tr. z. za použití § 266 tr. z. k peněžité pokutě 30 K, v případě nedobytnosti do vězení na čtyřiadvacet hodin podmíněně se zkušební lhů
tou jednoho roku a podle § 389 tr. ř. k náhradě nákladú trestního řízení.
Tímto odsuzujícím výrokem byl porušen zákon v ustanovení čl. IV
llV. zák. k tr. z. Vládním nařízením ze dne 27. září 1939 Č. 2'12 Sb, (dopravním řádem silničním), jež upravuje veřejnou silniční dopravu tak, aby
byla bezpečně zajištěna a též všichni zabezpečeni před ohrožením a
poškozením a rovněž před vetším omezováním a obtěžováním, než je
podle okolností nevyhnutelné (§ I), byla normována řada skutkových
podstat trestných činů, nahrazujících zvláštní dosavadní ustanovení
trestního zákona. Příslušnými k ukládáni trestu za skutky odporující
předpisům tohoto vládního nařízení jsou podle § 47, ods!. 3 tohoto nařízení policejní, pokud se týče okresní (obecní) úřady, pokud nejde o čin
trestný soudně (§ 49). Skutek, který je předmětem odsuzujícího rozsudku,
je vyznačen v §"32, odsl. 2" nařízení; jemu odpovídající dřívější předpis
§ 422 tr. z. byl pak výslovně zrušen podle § 51, odsl. I uved. nař. dnem
I. ledna 19'iQ (§ 50, odst. 2). V den vynesení uvedeného rozsudku nebyl
proto již skutek, pro který byl obžalovaný odsouzen, skutkem trestním,
prohlášeným zákonem výslovně za soudně trestný čin (přestupek);
okresní soud v N. pochybil, když o něm zahájil na podkladě trestního
oznámení ze dne 13. června 1940 soudní trestní řízení (§§ 447, 450 tr. L),
a odsuzující rozsudek je zmatečný podle § 468, Č. 3 tr. ř. [§ 281, č. 9,

června

písm. a) tr. ř,].
Bylo proto vyhověno zmateční stížnosti podané generální prokuraturOu podle § 33 tr. ř. k zachování zákona a podle § 292 tr. ř. uznáno právem, jak uvedeno.

-

Čís.

6547-

-

čís.

6548-

237

236
čís.

6547.

Byl-li zatčený zproštěn obžaloby, rozhoduje o jeho nároku na
hradu škody za vyšetřovací vazbu soud, který vydal osvobozující
sudek.
Pro vznik nároku zatčeného na náhradu škody za vyšetřovací
stačí, že byl zproštěn obžaloby z trestného činu, pro k t e r Ý byl
do vazby. Nevadí, že zůstal odsouzen pro sbíhající se strestný čin, ;
který do vazby vzat nebyl.
(Rozh. ze dne 17.

září

1940, Zrn 1433/40.)

Ne j vy Š š í s o u d vyhověl jako soud zrušovací zmateční stížn()sti
generální prokuratury k zachování zákona do usnesení okresního
v N. ze dne 2. února 1940, uznal právem, že byl tímto usnesením porušen
zákon v ustanovení § 1, odst. 1 a § 3, odst. I zákona č. 318/1
a zrušil je.
Důsledkem toho zrušil i usnesení krajského soudu v N. jako
oovolacího ze dne 17. února 1940 a ul@žil tomuto soudu, aby
odst. 1 zákona č. 318/1918 ř. z. znovu rozhodl a dále po zákonu "Ulllal.
Důvody:

Obviněný A. byl dne 23. května 1935 zatčen četnictvem v N. a d
do soudní vazby, ježto na něho P. učinil oznámení pro zločin podle
písm. b) tr. z. spáchaný téhož dne .. V té době bylo proti A-ovi u
ského soudu v N. v běhu vyhledávání pro zločin podle § 99 tr. z. Dne
28. května 1935 bylo proti němu v této věci zavedeno přípravné vyšetřo
vání pro zločin podle § 98, písm. b) tr. z. a byla na něho uvalena
vazba vyšetřovací. Z ní byl A. propuštěn na slib podle § 191 tr. ř.
5. června 1935, když státní zastupitelství navrhlo, aby byl potrestán
pouze pro přestupek útisku podle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. Trestní
zení se pak proti A-ovi vedlo u okresního soudu v N. a byly s touto
spojeny další trestní věci vedené proti němu u téhož soudu, a to při
čení dne 3. září 1935 věc T Vl 1148/35 pro přestupek podle §§ 2,
zák. č. 108/1933 Sb. a při líčení dne 16. dubna 19G6 včc T Vl 194
pro přestupek podle § 2' uved. zákona.
Rozsudkem okresního soudu v N. ze dne 16. dubna 1936 byl obžallD"
vaný A. odsouzen pro přestupek útisku podle § 1 zák. č. 309/1921
a přestupek podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb. se zřetelem k § 267 a §
písm. b) tr. z. do vězení na dvanáct dnů nepodmíněně. Do trestu mu
podle § 266 a) tr. z. započtena vyšetřovací vazba od 23. května I
24 hodin do 5. června 1935 II hod. 30 min.
Na A-ovo odvolání změnil krajský soud v N. rozsudkem ze 17. března
1938 částečně rozsudek první stolice, zprostil A-a obžaloby pro přestu
pek útísku, jinak výrok o vině~potvrdiv, a vyměřil mu v dúsledku toho
trest
podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb. s použitím § 266 tr. z. jako'
vězení v trvání čtyř dnů. Jinak zůstal rozsudek prvé stolíce

takže nabyl právní moci i výrok o započtení vyš~třovací vazby d?, trestu.
podáním došlým dne 29. ledna 1940,okresmmu sc:udu v N. zadal A.
a vydání usnesení podle. § 3 zákona c. 318/19l~ r.. z. Okresm soud
~ozhodl dne 2. února 1940, že není dúvodu k opatrem podle § 3 ~ved.
'kona poněvadž žadatel nebyl plně zproštěn. Do tohoto usnesem po~~l A. ~tížnost, kterou krajský soud v N. dne 17. února 1940 odmítl jako
opožděnou.
, . ' § 1
Usnesením okresního soudu byl porusen zakan v ustanovem
,
.
.
,
odst. 1 a § 3, odst. 1 zák. č. 318/1918 ř. z.
Stanovisko, které zaujal okresní soud v uveden:,1TI usnes:!1l, ~o) ze
není důvodu k opatření podle § 3 zák. č. 318/1918 r. z., ponevad:z zadatel nebyl úplně zproštěn; je nesprávné a v odporu s ustanove11lm, ~ I,
odst. 1 uved. zák., podle něhož je rozhodno, zda ,byla osoba, o ntz Jde,
zproštěna obžaloby z trestného činu, pro. k t e r y by!a ~zata do vazby,
takže odsouzení pro sbíhající se trestný čm, pro kte,ry vs~k, vazba uvalena nebyla, nevylučuje samo o sobě nárok na odskodnem ,~e s~ys,l.u
zák. č. 318/1918 ř. z. Mimo to nebyl okresní soud v tomt~ pnpadepnslušný k rozhodování, neboť podle § 3, odst. 1 u~~d. zak. rozhoduje
o povinnosti k náhradě škody v případě OSV?bOZU]1Clho rozsudku so.ud
(» ... im FalIe eines Freispruches d a s Oencht ..
Ihned usnesel11!n,
tedy soud, který vydal osvobozující rozsude~, kterym byl, '; ~.o~zenem
případě krajský soud v N., jako soud odvolacl., Teprve zprostuJ.lclm rOzsudkem krajského soudu jako soudu odvolaclho co do trestneho čmu,
ro který jediné byla vazba uvalena, nastal zákonný předpoklad pro
~ydání usnesení o povinnosti k náhradě škody utrpěné vazbou ve smyslu
zákona č. 318/1918 ř. z., pokud nebyla započtena do tre:tu.
.
Uvedený zákon porušující postup okr':.~níh? ?oudu mel za nasledek,
že nedošlo k věcnému rozhodnutí, a to pnslusnym ~oudem, o t?m, zda
přiznání nároku na náhradu škody nepřekáží n~ktera z okolnosh uveden' ch v § I a to zejména v odst. 2 a 3 uved. zako~a.
"
y Bylo p;oto vyhověno zmateční stížnosti podane genera}m pr?kurat~
rou podle § 33 tr. ř. k zachování zákona a podle § 292 tr. r. uznano pl avem, jak se stalo.

c:

«)

čís.

6548.

Ke skutkové podstatě pomluvy podle § 2 zá~ona ,č. 108/193~ Sb:
(o ochraně cti) se nevyžaduje ani pachatelovo vědon~l o, neprav~l."os;b
tvrzené skutečnosti ani úmysl ublížiti někomu na cÍl, nybrz stacl vedoml že je projev ~působilý ohroziti něčí čest.
.
hnocnění k eventuálnl veřejné žalobě podle § 14, odst. 5 za~o~
o ochraně cti, která byla podána ve lhůtě stan~v~~é v,§ 1~, ~dst. 2 ~e~oz
zákona, bylo vykázáno včas, stalo-Ii se tak l«:st~ pred, ]e]im po~~n~
třebas až po podání obžalovacího spisu pro ty~ cm, avsak podle l~n~.!t~
zákona než zákona o ochraně cti, a třebas zatim uplynula dvoumeslcm
lhůta podle § 17, odst. 1 uvedeného zákona.
(Rozh. ze dne 17. září 1940, Zm I 577/39.)
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Obžalovaný uvedl v podání, které došlo ministerstvu sprav,ectllnost
v Praze dne 4. ledna 1939, a v podáni, došlém krajskému soudu v N.
30. I~d~a 1939, že, mu vrc,hní četnický strážmistr P. při vyšetřování,
provadel protI obzalovanemu pro přečin podle § 18, Č. 2 zák. č.
Sb., vyhrožoval bitím a fackami a hrubě mu nadával. Na
ného žalobce, došlé soudu dne 25. ledna 1939 a dne 3. lúlnora I
prot~ proti, obžalovanému zahájeno trestní řízení pro zločin podle
tr. zak. Behem tohoto řízení bylo soudu dne 2. října 1939
zmocnění k veřejné žalobě pro uvedené údaje obžalovaného ve
§ 22 zákona č. 108/1933 Sb. a na jeho základě učínil pak veřejnLYÝ~~:~~;~~í
při hlavním přelíčení dne 26. října 1939 eventuální návrh na p
obžalovaného pro přestupek pomluvy. Rozsudkem z téhož dne
lovaný podle § 259, Č. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby pro zločin
tr. zák. a uznán vínným přestupkem pomluvy podle §§ 2 14 odst.
č. 108/1933 Sb.
"
,
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl
obžalovaného do odsuzující části tohoto rozsudku.
Z dů

zmateční

/0 d ů:

Zmateční stížnost vytýká s hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281
5 tr. ř., že rozsudek, jenž (s hlediska zločínu podle § 209 tr. z.)
.
že nebylo dokázáno vědomí obžalovaného o nepravdivosti jeho ohv;n"n;
přesto uZ,nal,obžalovaného vinným .přestupkem pomluvy podle §§ 2 a
o~~t. 5}ak.c. 1,08/19,33 Sb., ač »skutko~á po?stata tohoto přestupku
nez vyzaduje vedoml nepravd IVO sÍl, ammus m]unandl, vědomost pacn'ltelovu, ·že se dotýká cti uraženého«. Touto výtkou však ,!pzo\"
čuje vpravdě zmatečnost ve směru aplikace práva hmotného, nikoli zmatek formáln~, ?ebof jí namítá, že nedostatek zjíštění o vědomí nepravdivosÍl obvmem nedovoloval soudu podřaditi zjištěný děj použité právní
Č.

normě.

Rozsudek však tu není zatížen zmatkem podle § 281, č. 9, písm.
tr. ř. Jak plyne z uvedené námitky, směšuje stěžovatel vědomí o nepravdivosti tvrzené skutečnosti s vědomím, že se projev dotýká něčí cti (že
projev ohrožuje něčí čest), a toto vědomí dále ztotožňuje s úmyslem
ublíž~ti n~komu na cti (animus injuriandi). Jak již uvedl nalézací soud,
nevyzaduje se ke skutkové podstatě pomluvy, vědomí nepravdivosti
tvrzené skutečnosti, takže jeho nedostatek nevylučuje skutkovou pU'U>laLUI,
uveden,ého trest~~hoč!nu po subjekti~ní stránce~ Stej~ě je tomu, pokud
jde o umysl ubhzlÍl nekomu na ch (umysl porusovacl), neboť ke skutkové podstatě pomluvy stačí již vědomí, že je projev způsobilý ohroziti "
něčí čes!. Že je závěr nalézacího soudu O subjektivní vině obžalovaného
.'
v tomto směru mylný, nepokouší se zmateční stížnost ani dovoditi.
'Zmateční stížnost se dále domnívá, že v souzeném případě nemůžé
býti skutek stíhán [§ 281, č. 9, písm. b) tr. ř.], ježto zmocnění k veřejné
žalobě bylo dáno teprve po uplynutí dvouměsíční lhůty podle § 17,
ods!. 1 zákona o ochraně cti. Zmateční stížnost však není v právu. Podle

§ 14, odst. 5 téhož zá~ona může, ~ýti veřejná žalooba vznesen~ ve lhůtě,
která pří,~luší ,k podám soukrome zaloby. Tuto Ihutu, nutno vsak, v soueném pnpade posoudIlI podle § 17, odst. 2 uved. zakona, nebo! se ob:alovaný dopustil trestného činu obsahem dopisů ze dne 4. ledna 1939
Z 30. ledna 1939 a státní zástupce navrhl stíhání obžalovaného vzhledem
~a jejich obsah pro zločin podle § 209 tr. Z., kterýž,to ná;,rh' ,d?šel soudu
25. ledna 1939 a dne 3. února 1939. Proto mohla bylI ve~~jna,zaloba I?odle § 14, ods!. 5 uvedeného zákona vznesena behem nzem o, zlOČl11U
odle § 209 tr. z. Zmocnění podle § 22 uvedeného zákona pak oylo vykázáno včas, stalo-Ii se tak ještě před ,podání,;, podpůr~é ,veřeiné žal~by
podle § 14, odst. 5 uved. zákona, !rebas az p? p,odam obzalova,clho
spisu pro týž čin, avšak podle jiného z~kona nez zakona o ?cl1ra,~e ct!
(ro zh . č. 5607 Sb. n. s.). Těmto podml11kám bylo v souzenem pnpade
vyhověno, když bylo uvedené zmocnění předlo~eno dne, 2; října 1939
a když státní zástupce učínil na jeho podklade eventualm navrh dne
26. října 1939.
čis,

6549.

Porušeni zákona v ustanoveni § 11, odst. 1 zákona ze dne 21. března .
1929, Č. 31 Sb., byla-li v trestnim přikazu vyslovena ztráta práva volebnlho.
(Rozh. ze dne 20. září 1940, Zm I 380/40.)
r -

~"'

._

I

Ne j vy Š š í s o u d uznalo zmateční stížnosti generální prokuratury
k zachování zákona do trestního příkazu okresního soudu v N. ze dne
26. června 1940 takto právem:
Pravoplatným trestním příkazem okresního soudu V N .. ze ~ne
20. června 1940, pokud jím byli obžalovaní A., B. a C. ods,ou~~m za p:e~
stupek krádeže podle § 460 tr. z. kromě trestu ~a svobode tez ke ,ztr~te
práva volebního byl porušen zákon v ustanovem § 11, odst. 1, pos,. veta
zák. ze dne 21. 'března 1929, č. 31 Sb. Tento výrok o ztrátě práva volebního se u všech obžalovaných zrušuje.
Důvody:

Pravoplatným trestním příkazem okresního soudu v N.. ze d~e
26. června 1940 byli obžalovaní A., B. a C. odsouzeni prO' přestupek kradeže podle § 460 tr. z., a to A. za použití ustanovení § 260, písm. b)
tr. z. do vězení v trvání osmačtyřiceti hodin doplněného je?nín~ poste~;
B. za použití ustanovení § 266 a § 260, písm. bj tr. z. do ve..z,em v trv~n~
čtyřiadvaceti hodin doplněného jedním posle;n a, C. r~v!lez ~~ pouzllI
ustanovení §§ 266 a 2'60, písm. bl tr.. z. do vezem vtrvam čtynadvac;lI
hodín doplněného jedním postem, při čemž byla u, vJe~h vysloven!, ztratil
práva volebního. Odsouzení bylo u všech podmll1ene na dobu Jednoho
roku.

240
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Výrokem o ztrátě. prá~a volebního byl porušen zákon v

~ 11, odst. I; po~l. vet~ zak. ze dne 21. března 1929, Č. 31 Sb.,

JICI vys10vem ztraty prava volebního v trestním příkazu.
Bylo proto vyhověno odůvodněné zmateční stížnosti
kur.atury,. vznes~né podle § 33 tr. ř. k zachování zákona
fr. r. uznano pravem, jak se stalo.
čís.

6550.

. Je porušením .předpis~ § 10, odst. 1 zákona ze dne 21. března
c .• 3~ Sb., vydal-h.okresm soud trestní příkaz pro čin k němuž se
ne~ ~dle tres!ního .ozn:unení (učiněnéhO níkoli na podkladě vlastnit.
sluzebmho postrehu cetntctva) výslovně nedoznal.
(Rozh. ze dne 20. září 1940, Zm [ 382/40.)
N ~ j '! y š š í s o u d uznal jak@ soud zrušovací o zmate'ční snznc)sl
. generalm prokuratury k zachování zákona do trestního příkazu okl'esllíhi
soudu v N. ze dne 27. června 19'40, takto právem:
~ravoplatným trestním příkazem okresního soudu v N
27:.cervna 194?, p~~ud jím bylo trestní oznámení proH obžalov',mému
v~nzeno trestmm pr:kazem, byl porušen zákon v ustanovení § 10
zakona ze dne 21. brezna 1929, č .. 31 Sb.
'
!"alézacímu soudu se ukládá, aby proti B-ovi znOvu zavedl
a v:c rozhodl, dbaje při tom ustanoveni §§ 293 odst. 3 a 290 od t
tl'. r.
"
s '.

se pak též skutečně četnictvu doznal, že oj na jaře T -ovi .odcizil, a to
bez vědomí svého zaměstnavatele. četnické oznámení tohoto obsahu se
tudíž nezmiňuje o žádném výslovném B-ově doznání k jakémukoliv
trestnému činu, zejména ne k přestupku podle § 464 tr. z., jak toho vyžaduje předpis § 10, odst. I zák. ze dne 21. března 1929, Č. 31 Sb.; za
tohoto stavu nebyl tudíž okresní soud oprávněn vyříditi trestní oznámení
CO do obviněného B. trestním příkazem, nýbrž byl povinen zavésti proti
němu řádné řízení.

Bylo proto vyhověno zmateční stížnosti, vznesené generální pro kuraturou podle § 33 tr. ř. k zachování zákona a uznáno podle § 292 tr. ř.
právem, jak uvedeno.
čls.

Může-li řidič automobilu seznati, že dojede na výši motocyklisty,
kterého chce předejeti, v místech, kde ze státnl silnice, po níž oba jedOU,
odbočuje po levé straně okresní silnice, musí svou rychlost zmírniti tak,
aby mohl bezpečně zastaviti nebo se vyhnouti, kdyby motocyklista odbočilna okresní silnici, leda by si předem zjednal úplnou jistotu, že mOtocyklista pojede rovně dále.
Nestači, že dal motocyklistovi včas výstražné znameni a ten že se po
lIěm zachoval nečinně.
Nezáleží též na tom, že tu nebylo okolnost~ uvedených v § 106;
odst. 4, případ prvý vlád. nař. Č. 203/1935 Sb., neboť zvláště vyhlášené
bezpečnostní předpisy nejsou jediným zdrojem přectvidatelnosti· ne-

bezpečí.

(Rozh. ze dne 21.
Důvody:

• Pravoplatným tr:stním příkazem okresního soudu v N. Ze dne
cervna 1940 byl o?z~lovaný A. odsouzen pro přestupek krádeže
§ ~~O .tr. z. za.pouzltl § 266 tr. z. do vězení na čtyřiadvacet hodil!
mm~ne se .zkuse~no~.Ihůtoujednoho roku a obžalovaný B. pro nř,estun,,1i"
podtlmctvlna kradezl podle.§ 464 tr. z., a to podle § 460 ti. z.
§§ ~66 a 261 tr. z. k pokute 50 K, v případě nedobytnosti do
čtynadvacet hodin, rovněž podmíněně se zkušebnou lhůtou
roku.
. U. obou obžalovaných uvádí trestní příkaz, že se výslovně
pred cetmctvem.
Po~le trestního oznámení četnické stanice v P., které jediné
o~r~smmu ~oudu podkladem pro vydání trestního příkazu, byl
neny B. ud~n soudu. pko pod;zřelý z krádeže dřevěné oje v ceně
z duv??u, ze tato .?J, .?dclzen~ v březnu 1940 rolníku T., byla
u kovare ~". k~mJI pn~esl. ob~alovaný B., aby byla připevněnalldQo""cHi
vozu. ~bv.meny: B. 'poprel ce~mctvu jakoukoliv krádež, později však
udal, ze oJ odCIZIl Jeho čeledm A., na něhož sváděl veškerou vinu, a

6551.

září

1940, Zm [ 87/40.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán
vinným přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák.
Důvody:

Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti podle § 281, Č. 5,
9, pism. a) a 10 tr. ř. nelze přisvědčiti.
Z důvodu zmatečnosti podle § 281, č. 9; písm. a) tr. ř. namítá zmateční stížnost, že prvý soud shledal neprávem jednání obžalovaného ne C
dbalým ve smyslu § 335 tr. z. Obžalovaný prý splnil bezpečnostní před
pisy a mohl se spolehnouti, že motocyklista pojede rovně, takže nemohl
předvídati, že může přivoditi nebezpečí, uvedené v § 335 tr. z.
S timto právním náhledem nelze souhlasiti. Obžalovaný se blížil podle zjištění rozsudku rychlostí 75 km za hodinu k místu, kde odbočuje
ze státní silnice, po které jel, silnice okresní. Měl projeti tímto místem
právě v okamžiku, kdy jel před ním motocyklista, o němž mohl usuzovati při rychlosti obou vozidel, že se dostane na vyústění okresní, vlevo
odbočující silnice, přibližně ve stejnou dobu jako jeho auto. Poloha místa
Tre!;tni rozhodnuti XXII.

16
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ve. ~rojel:,í s .r:řít0l11J10S-,-t,Í jinéhovyživatcle silnice, vzdáleností mezi
a Jejlch)lzdm, rychlosLl vytvonla provozní situaci která b I
vvq,,"
ze
mv b):la
SChoY:ost'
kaf~ehO, plU!l1emcho ndlce seznatelná možnost, že motocyklista I

dl~hl,l,

~o

P!~O .~aždého člověka normál~ích

~rlh~v~h:~II~I~:n~'~o S~I%~ž~k;Ý~in\e~OžeíZ~~utaokhr'~,:;e

vaný nezmenšenou rychlostí dále.
~oněv~dž ~vláště

vyhlášené

doUllOO,č;

dostati
n, pOJede-h UU,'aj(l,

j
bezpečnostní před
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prllozene nasledky jedná~í n~b? opominutí, které mŮže každ' ~~n
r?znat~, pachate!ovo. z~mestna11l a jeho zvláštní poměry a v
-p'lvlpade mo~l: Jal())rav~ uvedeno, obžalovaný seznati moŽnost
""',HC,'"'
jl:, z 0tb~ykJ!Chh Zlvotmeh poměrů a zkušeností nemůže I;,íti
s Iznos llSreC a111 kdyby jí mohlo b'ť " 'd'
'
0~,ža10vaný, nej~1 v kritické době ~a Ok~h~o~~:s~~e(~~~S:c~ ~ej'§ín; ~~rzed"ít
pnpad prvy vlád. naL č. 203/1935 Sb Není proto třeba b" 't" o s.
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I se
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okolností, za .nichž za
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'. zJ v, ze JSou mezI uživateli silnice i lidé s menší SClIOpl'OS'I' v I'
ma t1 a reagovat! ok ;V'V b .
1
t
n-

~zéeh~e s~~;;~~~~~tdů~~~f~,djí:~~I~r~: 1~:1~~~0;;:1 an~le~f~~~~i ;~~;~o~~=

f~~~~;~~f~!s~~7te~y~;~:f~~~fto!I~~:i~~~~~~:é:e~:r~!~~~:~~~~~:~~

Za tohoto stavu nemusel se prvý soud zvláště zmiňovati o znalcově
úsudku, že přeslechnutí ostrého výstražného znamení obžalovaného
nutno považovati z provozních důvodů za nemožné. Nejde proto O zmatek podle § 281, Č. 5 tr. ř., neuvádí,li prvý soud tento výsledek hlavního
přelíčení.

Otázka předvídatelnosti nebezpečí je otázkou právní, kterou řešiti
přísluší jen soudu a nikoliv znalci. Nejde proto o zmatek neúplnosti
(§ 281, Č, 5 tr. ř.), nepřihlíží-li rozsudek ke znalcovu úsudku, že počínání
motocyklistovo mělo za následek, že obžalovaný mohl předpokládati, že

motocyklista bude pokračovati ve směru své jízdy.
'prvý soud nespatřuje stěžovatelovu vinu v tom, že si snad počínal
nedbale poté, kdy motocyklista odbočil na okresní silnici, nýbrž spatřuje
ji v tom, že spoléhaje se bezdůvodně, že k odbočení nedojde, nezařídil
již svou předchozí jízdu podle příkazu přirozené opatrnosti tak, aby mohl
,ihned a účinně reagovati na změnu motocyklistova směru, že totiž nejel
v bezprostřední blízkosti křižovatky na takovou vzdálenost od něho
a takovou rychlostí, aby mohl zastaviti okamžitě, nýbrž, že jej předjížděl
rychlostí 75 km za hodinu, při níž činí brzdná dráha jeho vozu 55 až
67 m a při níž tudíž nemohl včas zastavíti. Je proto pro posouzení věci
nerozhodné znalcovo udání, že by byl obžalovaný nemohl zastaviti svůj
automobil vzhledem na krátkou vzdálenost, ve které motocyklista uhnul
do jízdní dráhy obžalovaného, a že by bylo proto došlo ke srážce i pří
menší rychlosti (přes 30 km).
V příčínné spojitosti s výsledkem je činnost pachatelova, byla-li jí
vyvolána aspoň jedna z podmínek trestného výsledku. Není tudíž třeba,
aby výsledek nastal výhradným púsobením pachatelovým, a příčinná
souvislost není vyloučena ani tenkráte, byla-Ii jednou z příčin výsledku
kulposní činnost třetí osoby (poškozeného), pokud výsledek nevzešel
výhradně z činnosti osoby rozdílné od pachatele, talde jej pachatel nemohl odvrátiti. V souzeném případě bylo zjištěné nedbalé jednání obžalovaného jednou z příčin P-ova usmrcení, neboť k nehodě došlo proto,
že obžalovaný předjížděl P-a nepřiměřenou rychlostí, pro kterou nemohl
veas zastaviti v místě, kde ze silnice státní odbočuje okresní silnice.
Proto nelze tvrditi, že příčinou nehody byla výhradně činnost poškozeného. MOhly,li pak býti nehoda a její následek odvráceny tím, že by
byl obžalovaný zachoval potřebnou pozornost a opatrnost, nesejde na
tom, že mohly býti zamezeny též zachováním opatrnosti poškozeným.
Za tohoto stavu věci je nerozhodné znalcovo udání, jehož nehodnocení
je vytýkáno jako zmatek podle § 281, Č. 5 tr. ř., že P. mohl dáním ,smě
rového znamení upozorniti včas obžalovaného na zamýšlenou změnu
směru své jízdy a že tím mohlo býti zabráněno srážce, i při zvýšené
jízdní rychlosti obžalovaného.
Nerozhodné okolnosti se týká i výtka neúplnosti (§ 281 ,č. 5 tr. ř.), že
prvý soud ncuvážil obsah náčrtu, podle -něhož činí vzdálenost místa
srážl<y ke středu silnice 14 m a že vzdálenost 9' m, uváděná v rozsudku,
je měřena od okraje vyústění okresní silnice, Zmateční stížnost dovozuje
z uvedené vzdálenosti, že P. »řezal« zatáčku, a tvrdí dále, že by nebylo
16"
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n~?}., nJ;brz Je? o spoluzavinění motocyklistovo a tudíž
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uVE.derlÁ
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~:ba~~í nv~~;~1 ~í~ ~e měl za to, že ;;eje~en~db~~:~1 s~I~~~~o~~I~~'°'

, y rz popu'al seznatelnost změny směru P-ovy I" 'd
IZ Y.
R •
•.
místo činu vyjádřit ž~'pzeb s~ po nethode kdos,l z lidí. dostavivších se
ná I t
. . ' . ' Y na mo oey k lu blazen a ze ještě má na
I' as po zrane111 z H11nuli; dopravní nehody nelze v C 'T .
spě.ch o,~žalovaného a mohl proto soud úpln~ pominlu~Zlt~t~le ve
al11Z zatlZll rOzsudek zmatkem podle § 281 ,Č. 5 t f. r.
• .
Vfi'JIWOSl.
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' "

IIdanI svědk

Poněvadž jsou splněny obě složky skutkové odst
uznal prv}' soud, nemohlo býti jednání obžalovalého aty,
ustano.ve111 .§ 431 tr. z., jak se toho dovolává zmateční
pOIJraaé llg"odu
d
zmatecnosÍ! podle § 281 č 10 t ·
b
k
• r. r., ne o do once uznáno za
trestné [§. 281 • 9 ' , .
,c. ,plsm. a) tr. r.J,
čis.
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Zák.Pf=~~~§d~ ~~9nic?ž
t

. .,,'

z~~íš~~~.pouzlJe

se dopustí zločinu po~~e § 199, písm. d)
, plSm. d) tr, z.], pokud se tyce obecného po.dv()dli';'
k oklamáni zfalšované veřejné listíny, kterou sám

(Rozh. ze dne 21. září 1940, Zm I 362/40.)
Obžalovanému byly vy'm'
• t k'h ..
1939 'd
'
erem mes s e o uradu v N. ze dne 16 zá"
.. pre epsan~ sta':,ební poplatky z roku 1934 ve v' ši 100 K' rl
2~i r1Jn.a 1939 predlozll obzalovaný P-ovi, revidentoví ~tavebníh~ r~f~=
~a u lmes~a N., potvrzenku tohoto referátu o zaplacení částky 650 K .

~:{~cI~~~~~;a~l~~E~~~;:J:~g~'
b~~r;~d~~:~í:&~Jt~~~~~á~lil;~:
~;
číslo.
o~ž~~o7a~~~~psan'

••'.'

:oť ~yho!oVení a

jednací
Nalézací soud zprostil
za o y. pro zl?čl11.p?dv?du podle §§ 197, 199, písm. d) tr. zák.
podle Jeho presvedce111 nebyla nijak vyvrácena obhajoba o
•
ze potvrzenku nezfalšoval,
Ne'
•• ,
.
, , J v y s S I S o u d Jako soud zrušovací vyhověl zmateční slížnlostl
~t~~~~f v~~s~~f!tels~ví do tohoto rozsudku, zrušil napadený rozsudek
ezaclmu soudu, aby o ní znova jednal a rozhodl.
Z
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důvodů:

Zmateční sUžnosti veřejného žalobce nelze upříti op' . ,
uplatňuje důvod zmatečnosti podle § 281 č. 9 pís
) tra':,nem,
,

,

m. a

r. r.

Podle obžaloby dopustil se obžalovaný zločinu podle §§ 197, 199,
písm. d) tr. z. tím, že dne 23. října 1939 předložil P-ovi, revídentovi
stavebního referátu města N., potvrzení tohoto referátu ze dne 18. února
1938 o zaplacení částky 650 K, na kterém v úmyslu podvodném zfalšoval celkovou sumu z 50 K na 650 K, letopočet vyhotovení a číslo jednací, a že je předložil jako doklad o tom, že zaplatil stavební poplatky
ve výši 100 K, které mu byly předepsány k zaplacení výměrem ze dne
16. září 1939, ačkoliv tomu tak nebylo, Nalézací soud, zjistiv toliko, že
potvrzení to bylo zfalšováno, zprostil obžalovaného obžaloby pro zločin
podvodu podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z. pro nedostatek důkazů, poněvadž obhajoba obžalovaného, že zmíněnou potvrzenku nižádným způ
sobem nezfalšoval, nebyla podle výsledků hlavního líčení nijak vyvrácena.
Výrokem tím porušil nalézací soud předpis § 262 tr. ř., podle něhož
je povinností nalézacího so'udu, aby zkoumal, zda skutečnosti, na nichž
se obžaloba zakládá, samy o sobě nebo ve spojení s okolnostmi teprve
v hlavním přeUčení najevo vyšlými, zakládají jiný trestný čin, než který
jest uveden v obžalobě, Touto otázkou se nalézací soud vubec nezabýval.
Nechal proto neřešenu otázku, zda se toto zfalšování stalo s předchozím
nebo alespoň současným spolupůsobením nebo dorozuměním obžalovaného (srovn. rozh. č. 6279 Sb. n. s.) a zda potom obžalovaný předložil
onu zfalšovanou .veřejnou listinu úředníku v úmyslu uvésti ho \' omyl
o zaplacení částky 100 K, které ještě nezaplatil, a zda se touto svojí
činností dopustil spolupachatelství na zločinu padělání veřejné listiny
podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z., pokud se týče pokusu tohoto trestného
činu podle § 8 tr. z. (srovn. rozh. Č, 5768 Sb. n. s.), anebo zda, nezúčast
niv se žádným způsobem na zfalšování stvrzenky, použil jí jen ke zmíněnému účelu a spáchal tak pokus přestupku podvodu podle §§ 8, 197,
461 tr. zák.
Ježto nalézací soud v dLIsledku svého pochybného právního stanoviska neučinil ani potřebná nahoře naznačená skutková zjištění po
stránce objektivní a subjektivní a proto se nelze obejíti bez nového hlavního přeličení, nemohl zrušovací soud rozhodnouti ve věCi samé.
Bylo proto zmateční stížnosti vyhověno, rozsudek hyl zrušen v napadené části a věc byla vrácena soudu prvé stolice k novému projednání
a rozhodnutí.
čís.
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. Ke vzájemnému poměru skutkových podstat podle §§ 1, 2 zákona
309/1921 Sb. (proti útisku) a podle § 98 tr, zák.
Uvedená zákonná ustanovení sledují týž účel; liší se jen co do jakosti
a síly použitých prostředků, u pohrůžky zejména co do tíže a citelnosti
zla, jimž bylo hroženo.
Neshledal-li soud v jednání obžalovaného skutkovou podstatu zločinu podle § 99 tr. zák., ježto obžalovaný nejednal v úmyslu uvésti ohroženého ve strach a nepokoj, nýbrž v úmyslu vynutiti na něm 'plnění, je
č.
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jeho p<:)vinnosti zkoumati skutek obžalovanéh.o nejprve s hlediska
kové podstaty zločinu podle § 98, písm, b) tr. zák., a jen kdyby
splněna, s hlediska mírnějších ustanoveni §§ 1,2 zákona Č. 309/1921
Použitím zbraně míni zákon v § 2, odst. 2, zák. Č. 309/1921 Sb.
takové její použití, které zvyšuje účinnost vy!Jrůiky a zdůrazňuje ji.
(Rozh. ze dne 21.

září

1940, Zm II 217/40.)

Ne j vy Š š í s o II d jako soud zrušovací vyhověl 'zmateční MI.Zl1ClS·
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byl
vaný, byv obžalován pro zločin podle § 99 tr. z., uznán vinným Ul t'CIrle",
útisku podle §§ 1 a 2 zákona Č. 309/1921 Sb., zrušil napadený rozsuclek
a vrátil věc soudu prvni stolice, aby ji znovu, projednal a rozhodl.
Důvody:
Zmateční stížnosti veřejného žalobce, uplatňující důvody zlftal,ecr1osti
podle § 281, Č. 5 a 10 tr. ř., nelze UPfíti oprávnění.
Nalézací soud zjistiv, že obžalovaný po hádce s P-em kráčel
kerou v ruce po dvorku domu své družky a pohJOzi! P-ovi, že ho ""'nr"'a když ne, tak ho dá zavřít, aby neviděl božího světla, podřadil tento
skutkové podstatě přečinu ,podle §§ 1 a 2 zák. proti útisku a nikoliv, .
navrhovala obžaloba, skutkové podstatě zločinu podle § 99 tr. z., .
nabyl přesvědčeni, že se úmysl obžalovaného po objektivní _ sn""",""
subjektivní -- stránce nesl zřejmě jen k tomu, aby bezprávně vynutil
P-ovi, aby se ochotněji vystěhoval, a nikoliv, aby v něm vzbudil ."'"0''
a nepokoj. Otázkou, nezakládá-Ii zjištěný čin obž,l!ovaného
podstatu zločinu podle § 98, písm. b) tr. Z., se nalézací soud vůbec
býval, ačkoliv ustanovení §§ 1 a 2 zák. proti útisku a § 98, písm. b) tr.
sledují týž účel a liší se jen v jakosti a síle použitých prostředkll,
pohrůžce zejména v tíži a citelnosti zla, jimž bylo hroženo (viz rozh.
Č. 3563 Sb. n. s.). Rozsudek proto také nemá postačujícího skutkového
podkladu, který by připouštěl právní závěr, že byly vyhrůžky obžalovaného o b jek t i vně způsobilé vzbuditi v ohroženém důvodnou obavu
ve smyslu § 98, píS111. bl tr. z., to jest, že 1110hly účinkovati na vúli ohroženého, protože mohl míti za to, že je pachatel s to svou vyhrúžku uskutečniti, anebo že této intensity nedosáhly. Nalézaci soud sice zjišťuje, že
ohrožený udal četnictvu) že pohrůžkám nevěnoval jinak pozornosti a ne-:-',
učinil opatření pro bezpečnost Sové osoby, a že obžalovaný nijak Ila
nepůsobil dojmem násilníka a že platí za člověka řádného a nr;lcl,vilého.
avšak skutečnosti ty by nasvědčovaly toliko nerozhodné
, že
obžalovaný sám nechtěl vyhrůžku 113kutečniti. Naproti t0111U l1alézací
soucl vůbec nepřihlíží k okolnosti potvrzené svědkem P. a Františkou L.,
že obžalovaný už jednou ohrožoval nožem synka L-ové, a k další okolnosti vysvítajíci z přečteného výpisu z trestního rejstříku, že obžalovanÍ'
byl už odsouzen pro přestupek podle § 411 tr. Z., z čehož by se dalo
souditi. na objektivní způsobilost jeho vyhrůžek vyvolati v ohroženém

r:

, " ll1. ' 1u S 98 ÍS11J b\ tr. z. Tím, že nalézací sOllyd
ve, "í
h1avnih~ př'e1íČení zatížil rozsudek zmatecnezhOdllotJl tyto vys ec y, .
,
ností podle § 281, č. 5. tj. r.
.. , "
.
b' krvní způsobilosti
podřadil-Ii nalézací soud, al11Z r~sll, otazku ~
I tav oředpoklá
, . h . h'"' ek vyvolati v ohrozenem psyc IC Y S ,1
,
zjišt~nyc vy
b) t
čin obžalovaného mírnějšímu ustanovem
~r{ ,~ ~~kg,~~l1proti ~'ti~ku, zatížil tím rozsudek zmatečnosÍ1 podle

důvodnou y!)avu

t

:

";Z .

.
" . , I kb;J zrušen a, ježto
§ 281, c. 10 tr. r. , . "
Bylo proto zmatec~1 st,:nost".:'t~~~',~e~~~ '~~~n~ie bez) nového hIavníh<:
se pro nedostatek, potr~bnych ZJ1~
" t líce k novému projednáJ1l
přelíčení, b~la v:,c v~a~en~ ~ou ub:::t~ ďafšími výtkami zmateční stíža' rOtz,hop~~~~y; :f':e sJeen y ž~ c~futn~azmateční stížnosti též přiiStVě,~Čiti'kopno~
nos .
'''ť
b' ně podle § 2 Ol S • ~ za
kud zastává názor, že se pO~Z1 m\.~, 1~teré zv šuje Úinnost vyhrůžky
proti útisku míni pouze ,takove P,OUZ1 I"
'
Z; zjistiv že obžalovaný
a zdůrazňuje jí, z čeho! p'lyn~: ~e ~':lle:~C~U~~I\' opravě' chlívku a nikoli
,
'0 odsouzení obžalovaného
nesl se!{yru Jen proto, ze Jl po;-e o
ke zdůraznění pohrúžek, nemel podkladu P§'
'k
Č 309/1921 Sb.
2 za ona.
pro přečin útisku podle druhého odstavce
.
čís.
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'd'
"svědkem před soudem v řízen~ pro pok5lUt . 1(;lva vypo,ve ,.:'y~Janla14/1857 ř Z. je svědectvím, slozenym Jl reci
metvi podle mm. nar. c.
. ,.
'I
s ude m a podléhá sankci § 1!l9, písm. a) tr. za <.
"
Nezáleží na tom, že bylo řlzení prováděno soudem m!stnc nepřlv>'.'

°

slušným.

(Rozh. ze cine 23. září 1940, Zm I 394/40.)

d . ko SOUl~ zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížnosti
Ne J v y s S 1 S o U
]",
.,
. k'h
soudu jímž byli podle
státního zastupitelstv~ ?O r~":SL!d~U ~:J~I~v~"á A. D~O' zločin poclvodu
§ 259, Č. 2 tr. r. zpro,stem o za o y. bžalovan', B. ~o zločin spoluviny
podle §§ 197, 199, p1sm. aj tj. z. a 0
ísm) a) tr. z., zrušil napadený
99
na zlOČJllLl podvodu,podle §§
197; \-c~ paby J'i znovU projednal a rózrozsudek a vrat11 vec soudu pl V111 S O J ,
hodl.
•

v

"

,

5:

Důvody:

, ....

ď

. dl1vod

Zmateční stížnosti státního zastupitels"tví, ~platl1i~J~~lo J~á~~~ění
zmate'čnosti podle § 281, Č. 9, písm. a) tr; r., ne ~e UP~1 1 s:udní1m, . kanNalézaci soud zjistil, že se proh obz:lo,~~~e~~~hO ';oudu v N. řízení

celářskému

v\

asis;entu ~e
~fc1~ u .1~f~~'h~~0 pr~sídia, složenou ze soudpro pokoutmctvl, za nehoz k) ~ fm, O jako zapisovatele, slyšena dne
~íh~r;~~Yl::;9 a os~~d~lr~ d 1~~ r~eo;~sež'ně jako svědkyně obžalovaná A.
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Dále vzal nalézací soud za zjištěno že obžalovaná A b ,.
slechem
yVSI
.
v
v upozOlpena, ze l11USI mluviti pt.avdu, vypovídala nh;AJ..".
I ved~me, nepravdu, ,pokud udala, že soudnímu asistentu B, nic
za ,:telenl odevzdacl hst111y, a ze na ní nic nechtěl. Pokud jde "~.e'aula
vaneho B., z]lsti! naléza:í ~oud, že byl slyšen uvedenou komisí
d ? p o lve dne o obvlllemch z pokoutnictví, že důsledkem toho
k~adal, ze ~ude touto komisí slyšena též obžalovaná A že" I~"UU'O_
VSÍl,vrl v JeJlm bytě a, sdělil jí, že je zde komise,a kdyby bylf náhc)doi!
volana, aby se nezmlllovala o tom, že mu dala odměnu.
v

v

"

,

OJ

,Naléza,cí soud"neshledal v tomto zjištěném ději skutkovou no,rl.,t,,,;
zazalovaneho zloc111u ~odle §§ 197, 199, písm.
tr,
podle §~ 5, 1~7, 199, plsm. a) tr. z., zprostil oba UU.li'IUv;me
c, 2 tr. r. O?':.~loby a od~vodnil osvobozující výrok
p~koutmctvl nz~mm spravním a soudy, jež jsou ev'V"",<v
sÍl~aÍl:, vlst~PU]l v tomto řízení jako .úřady správní,
naleza]l,~1 ~ra~o a, konající spravedlnost, a že podle
n~spada knve svedectví před správním úřadem pOudo,a"c,,,
plsm. a) tr. z.

J~ sice správné, že křivé svěd~ctví před spr á v ním úřadem
sp~da pod 'pr~dpls § ! 99, písm. a) tr. z. Nalézací soud však pochybil
stran ce pra~m --:- coz zmateční stížnost právem vytýká s hlediska
vodu zmatecnosÍl
podle § 281 ' č. 9, písm . a) tl' I' _ po vazu]e- I'1 u • 'CU,;"
d
V·

."J

nou, s~e ~:kou výpověď obžalované A. za výpověd', složenou před
spravnlm uradem a nikoliv před soudem.
v

Pro povahu řízení o pokoutnictví a pro otázku zda
'.',
provádějící vyst~pujf jako úřa9Y správní čí jako' orgány
l1zem
pravomoc soudm (J,unsdlkCI), pred nimiž učiněná výpověď je svědectvím
ve Sl:ry~l~, § 199, plsm. a) tr. z., není rozhodné, ani v jakých formách se
prov~dl nzelll ? pokoutnictví, ani že skutek zakládající pokoutnictví
nem~ l?,o~ahu pre~tupků uvedených v trestním zákoně a v zákonech 'e'
doplnu)lcl~,h, nybr~ !ozhodné je jen, zda soudy projednávající pOkoutniclvl
vykon~va]l te,nto urad jak?, výron ~vé s o u d c o v s k é pravomoci ři
k~zane ]lm zakonem. UvaZl-h se, ze Je řízení proti pokoutníkům"~'
zan? po?le,§ 3, o;in. na~. ze dne 8. června 1857, Č. 114 ř. z. soudům 'P~;e:';
m,~]l vys,etrovam provesti kárnou mocí, a že je proti jejich roÚ,'odnutí
pnp~stny rek~r~ na vyšší soudy, dále že kárná pravomoc 'e nezb tn 'm
dopl~kem kaz de ~o~dcovské činnosti a již sama o sobě t~oří ne~í1!ou
součast soudnlctvl, ze soud má věc vyšetřiti při vy' konu k'· '
,
"
k'
alne pravomocI
odle § 3 u d 'h
P
.,
"
..ve ene o mllllsters eho nařízení, je nepochybné že soud
y:
Jez vysetrUJI a rozhodují případy pokoutnictví činí tak ve "I'
pravomoci s o u d n' 'k
", k '
vy<onu sve
I ~a onem Jun pri ázané a že i toto řízení řed nimi
pozlva zvysene trestUJ ochrany ve smyslu §§ 197 199 '
p) t
ťr?:o Je ~utnc: pokládati za křivé svědectví sloŽené př~~sm~ oa u;~ ~
I k~~vou ."J:poved, kterou svědek složil před soudem v řízení zavedeném
po e ~llllllsterského nařízení Č. 114/1857 ř. z. (srovn. rozh" Č' 1248
3898 VId., sb., ;~ltm~nn, 1., str. 560). Při tom je zcela nerozhod~é ~da šl~
v souzenem pnpade o soud místně příslušný, anebo zda měl vYŠeÍřování
v.,

'"

,

provésti okresní soud 'a nikoliv zvláštní komise vyslaná presidiem nadří
zenéhO soudu; stačí, že se výpověď stala před soudcem samým.
Ani z us!.anovení § 24, Č. 13 jedno řádu, podle něhož náležejí záležitosti týkající se stíhání pokoutnictví k věcem presidiálním, nelze dovozovati, že je svědecká výpověď složená v tomto řízení výpovědí před
správním úřadem, neboť se uvedený předpis jednacího řádu týká jen formální otázky zmíněného řízení, nerozhodné pro posouzení jeho povahy;
zvláště sluší naproti tomu uvážiti význam čl. IV uvozovacího zákona k civilnímu řádu soudnímu, podle něhož rozhodují O rekursech v záležitostech pokoutnictví rekursní soudy jako v obyčejných sporných věcech
(§§ 514 až 528 C. ř. s.).
Vyložil proto nalézací soud nesprávně zákon v ustanovení § 199,
písm. a) tr. z. a zatížil rozsudek zmatkem podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. ř.,
když svědeckou výpověď složenou před soudcem v řízení zavedeném
'podle min. nař. Č. 114/1857 ř. z. považoval za výpověď složenou před
úřadem správním.
Byl proto rozsudek z tohoto důvodu zrušen jako zmatečný. Jelikož
právě uvedený nesprávný výklad zákona měl za následek, že nalézacÍ
soud neučinil další potřebné zjištění, nutné pro rozhodnutí viny po
stránce subjektivní, zejména o vědomí obžalovaných, že jde o výpověď
před soudem, nemohl nejvyšší soud jako soud zrušovací rozhodnouti
ihned ve věci samé a proto věc vrátil soudu nalézacímu ve smyslu § 288,
odst. 2, Č. 3, posl. věta tr. ř.
čis.

6555.

Ten, kdo padělal veřejnou listinu, aby jí použil v podvodném úmyslu
k oklamání, je vinen dokonaným zločinem podle §§ 197, 199, písm. d)
Ir. zák., třebas ji nepředložil k úspěšnému oklamání sám, nýbrž to učinil
jiný (bezelstný) na jeho příkaz.
(Rozh. ze dne 24.

září

1940, Zrn I 368/401).

Obžalovanému A" řezníkovi v N., se nedopatřením úřadu dostal do
rukou blanket hromadného odběrního listu, opatřený ,úředními razítky
a podpisem, Obžalovaný v něm vyplnil běžné číslo, datum a obsah tak,
aby ho opravrloval k odběru sádla. Takto upravený odběrní list odevzdal B-ovi, aby jej předložil na jatkách a přivezl mu sádlo, které naň
dostane. B., který nevědělo tom, že je odběrní list padělán, ani to sám
nepoznal, předložil list na jatkách a bylo mu naň vydáno 320 kg sádla.
Nalézací soud uznal obžalovaného A, vinným zločinem podvodu po. dle §§ 197, 199, písm. d) tr. zák. Spoluobžalovaného B. zprostil obžaloby pro týž trestný čin.
.
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmate·ční stížnost,
kterou vznesl do rozsudku nalézacího soudu obžalovaný A.

-
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Důvody:

Č.

Zmateční stížnosti uplatňující
ř. nelZe přisvědčiti.

toliko dúvod

zmatečnosti

podle §

10 tr.

Stěžovatel

namítá, že jde toliko o nedokonaný zločin podvodu,
je k dokonání třeba, aby pachatel použil padělané listiny v úmyslu
vodném, což neučinÍÍ stěžovatel, nýbrž spoluobžalovaný B., který
loži I padělaný odběrní list, a že tu nebylo shodné vůle obou nesoucí
k padělání, ježto B. o padělání nevěděl.
Je správné tvrzení zmateční stížnosti, že je k dokonání zločinu
vodu paděláním veřejné listiny potřebí, aby listiny bylo použito v
podvodném. Zmateční stížnost sama však nemúže popříti a V{,'<1n,,"
uznává souhlasně se zjištěním rozsudku, že padělaného odběrního
bylo použito z podnětu stěžovatelova spoluobžalovaným B.
Ve všeobecnosti je správná i druhá stěžovatelova námitka,
v případě, kdy listinu padělala jedna osoba a použila jí osoba
potřebí shodné vůle obou osob nesouCÍ se k padělání. Leč tu nejde o
kový případ. Podle zjištění rozsudku padělal stěžovatel odběrní list,
nař, clostal sádlo, a padělaný odběfní list odevzdal B-ovi, aby sádlo
bral, aniž mu řekl, že je odběrní list padělaný. Nelze tu tedy o
uvažovati jako o spolupachateli, a stěžovatel učinil se své strany
čeho je potřebí k dokonání zločinu, tím, že odevzdal padělaný VlIue]:n:
list B-ovi, naznačiv mu, jak ho má použíti, při čemž nezáleží na tom,
B. nevědělo padělání a že tedy při předložení listiny nejednal v .
podvodném, neboť tu stěžovatel sám uskutečnil skutkovou nnrl,ht,i
trestného činu, použi" k tomu B-a jako nástroje, který proto n
trestán, ježto u něho nejsou splněny předpoklady subjektivní
podstaty trestného činu.
Byla proto zmateční stížnost zamítnuta.
Čís.

6556.

Zákon ze dne 20. prosince 1923, Č. II Sb. z roku 1924:
Pachatel, který přechovával radiotelefonní zařízení od
doby do 30. září 1939, přechovával je též za války, i když tak činil v
tektorátě a je protektorálním příslušníkem.
(Rozh. ze dne 27. září 1940, Zm I 363/40.)
Nalézací soud zjistiv, že obžalovaný, příslušr.ík Protektorátu
a Morava, přechovával v Bystré li Poličky od nezjištěné doby do 30.
1939 bez povolení radiotelefonní zařízení (úplnou přijímací stanici
různé radiotelefonní součástky), uznal obžalovaného vinným
podle § 24, ods!. 2 zák. Č. 9/1924 Sb.
Ne j v y. Š š í s o u d zamítl zmateční stížnost, kterou
vznesl do rozsudku nalézacího soudu.

důvodú:

Zmateční stížnost spatřuje důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 10 tr. ř.

v t0111, že
..
bl"
"T'
a) byl čin podle zjištěni nalézacího soudu spachan od. lze n:zJ1s ene
doby do 30. září 1~39, tedy také z.~ války, že v~ak z toho J; neur~l:o? kdy
b I čin spáchán vubec a zda Je JIz z tohoto duvodu splnena kvadhkace
~dle § 24 ods!. 2 zák. č. 9/1924 Sb.,
.., .
P b) jde ~ českého protektorátního př~slušníka a že v druh" polOVICI
. roku 1939 nebylo území Protektorátu Cechy a Morava podle povahy
svého zřízení ve válce.
,
. Na tomto podkladě poukazuje zmateční stížnost na mene trestny čin
podle § 24, odsL 1 uved. zák.
Zmateční stížnost je bezdůvodná.
Vzhledem ke státoprávnímu postavení Protektorátu čechy a MO:'a~a
v rámci Německé říše a vzhledem na notoricky známou ,ok,ol,nost .val~c
ného stavu Německé říše je bezpochybné, že se přechovavam rad~ov~ho
zařízení do 30. září 1939 stalo též za války bez ohledu na to, ze Jde
o českého příslušníka Protektorátu čechy a Morava.
Právní kvalifikace trestného činu obžalovaného podle § 24, ods!. 2
uved. zák. je založena již tím, že obžalovaný podle zjištění nalézacího
soudu přechovával radiové zařízení za. vál~'y v září 1939. a Je pr? tuto
kvalifikaci vzhledem na povahu trestncho cmu nerozhodne, zda p' echovával toto radiové zařízení i před tím mimo dobu válečnou.
v

čis.

,
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K pojmu "bez přivolenÍ« ve smyslu § 171 tr. zák.
.
Souhlas s pachatelovým činem nestačí k nas~rojeni ve smyslu § ~
Ir. zák., není-Ii zjištěno, že jím byl? v ~achat:h vz~uzeno, r?z~odnutt
spáchati čin. Lze v něm však po pnpade sp;atrova!tpomaham (psY-.
chické) ve "myslu téhož zákonného ustanovem. .
. "'
'
Nelze mluviti o škodě ve smyslu § 197 tr. zak., bylo~h .cmem porušeno pouze právo dohledu, jehož účelem je ochrana statmho majetku,
nikoli tento majetek sám.
(Rozh. ze dne 28. září 1940, Zm 193/40.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhsvěl zmatečním v stíž~
nostem obžalovaných A. a B. do rozsudku kra]skeho soudu, ]lmz byli
uznáni vinnými' obžalovaný B. přestupkem podvodu podle §§ 461, 197
tr. z. a přestupkem spoluviny na krádeži podle §§ 5, 460, 171 vtr. z., obžalovaný A. přestupkem krádeže podle §§ 460, 171
z. a pre~tupkel1l
spoluviny na podvodu podle §§ 5, 461, 197 tr. z., zrusll napad;,ny rozsudek v celém rozsahu a přikázal věc nyní příslušnému okresmmu soudu
k novému projednání a rozhodnutí.

!f.
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Důvody:

1. Poule skutkového zjištěni napadeného rozsudku opatřoval

vany svobodmk A. Jako p.~o~iantní pomocník dříví pro 1. rotu pěs.
Č .• 2, dal rozkaz, aby se dnvl vozilo z panského lesa, vyžádal si za
u:e~em
?bCl,. aby mu k vožení dříví přidělila povozy, nevyžádal
vsa. sv~ el11 spravy lesa, ač byl na to upozorněn obecním starostou
muz o,bzal?va,ný pouze. řekl, že na lesní správě nikoho nezastihl ~
tam pu!d~ Jlny den; ob:~l?v~ný poručik B" který byl velitelem uvea,,",
roty, vedel o tomto pocmam obzalovaného A. a souhlasil s
odvezeneho dříví činí asi 840 K.
V tomt~ zjištěném, děti shledal nalézací soud splněnou
p09statu p.restupku kr~dez.e, pokud se týče přestupku spoluviny na
deZ!, z~!mena, I po. subJekhvm stránce, ježto šlo o »vědomé« odněl'
»bez pnvolem« Jejich držitele.
I
S tímto právním závěrem nalé~acího soudu nelze souhlasiti
:'odle výyovědi ,svědka P., jíž naléza~í soud neupírá horln~' """noo'
snaztl se ob~alovanJ A.. do.s~hnouti svolení lesní správy, ježto
~?ho ne~~shhl, cht~l to UČll1.1!1 později. Za tohoto stavu věCi
~:-lt se tez k tornu, ze s~ ~dvazení dříví dálo veřejně s vědomím obecllíhl
uradu - by~o by lze zaveru o subjektivní vině obžalovaného ptí'sviědčifi
teprve tenkrate, k9yby byly zjištěny skutečnosti, z nichž by mohlo
Usuz?v?no na t?, ze :e obžalovaný od počátku nechtěl ucházeti ani o
9at~c~e ~vdOlel11 I:'S~1 sprav~, po případě, že ani nemohl počítati s
ze a ove' odatecne svolem bUde lesní správou dáno.
I t:otéž , cbo b~lo tu. u~ede:lO co do subjektivní viny obžalovaného
p a I lOSU Jektlvm vme obzalovaného B.
.Ježto nalézací soud mylně použil zákona na zjištěný sku/kovy' ,
zatml
•
T rozsudek zmatkem podle § 281 ' č. 9 , písm . a) t Lr.
. ento zm~tek uplaUlUje svým obsahem zmateční stížnost
neho A., a lezto Je k p;ospěchu též obžalovaného B., bylo
,odst. 1 tr~ r. POs!upovano tak, jako kdyby uvedený zmatek
I tento obzalovany.

nt

• Byl proto napadený rozsudek zrušen již z těchto důvodů an'"
treba zabývati dalšími vývody zmatečních stížností.
'
IZ se
B Podotknouti je, že k pojmu nastrojení nestačí zjištění že obžalovanv
. ~?uhlas~l .s pOČín~n!m obžalovaného A., neboť k tom~ by b 10
dalslho zJlstem, tohz ze v obžalovaném A. bylo tímto souhlas{m
zeno rozhodnutí spáchati krádež dříví. Jinak hy bylo uvažovati
lze v proJevenem souhlasu nadřízeného spatřovati' poma' h' , (ps,'ret'lÍcI,ék
podle § ,5 tr. z.
am
1,1. Podle skutkových zjištění napadeného rozsudku v lat'! ob,žal,)"
vany B. ze zálohy nějaké peníze v částce asi "000 K kteY'p xl k
'
,
re v.a
uznány hosp d" k
•
o ars ou spravou a které by byl musil zaplatiti z
pene!;; ke k:yti t~to částky dal vystaviti obžalovaným A.
VlaLSUUCJ'J
za dnvI a predlozrl Je hospodářské správě k zakrytí uvedlenE~Iio SCllQ(jkvl.>

Domnívá se pak nalézacÍ soud, že je zjištěným dějem naplněna skutková podstata podvodu (pokud se týče spoluviny na tomto trestném
činu) i tenkráte, že vojenské správě nemohla vzniknouti skutečná škoda,
neboť hospodářská správa byla zkrácena na svém dohlédaCÍm právu.
Pokud nalézací soud uznal, že je skutková podstata podvodu v souzeném případě splněna již vzhledem na škodu, způsobenou na dohlédacím právu hospodářské správy, zatižil rozsudek zmatkem podle § 281,
č. 9, písm. a) tr. ř.
Účelem dohledu hospodářské správy je ochrana státního majetku.
Lze proto o škodě mluviti tenkráte, směřoval-Ii čin k poškození tohoto
majetku, nikoli však tenkráte, když bylo činem porušeno pouze právo
dohledu (rozh. Č. 1893 Sb. n. s.).
Bylo proto zmatečním stížnostem obžalovaných, uplatňujících právní
mylnost napadeného rozsudku, vyhověno s uvedených hledisek.
čis.

6558.

Dozorce vězňů je povinen zabrániti vstupu nepovolaných osob do
mlstno.stí věznice a styku vězňů s nimi. Tato. jeho. všeobecná úřední povinno.st se vztahuje i na vězně, které ve věznici, svěřené jeho dohledu,
umístily německé úřady, i když nad nimi v určitých denních ho.dinách
vykonává dozor orgán ustanovený těmito úřady.
S hlediska skutkové podstaty podle § 104 tr. zák. je nero.zho.dné, je-Ii
dar nebo prospěch nepatrný, čili nic.
(Rozh. ze dne 28.

září

1940, Zm I 385/40.)

Obžalovaný byl dozorcem vězňů ve věznici okresního soudu v N. Do
této věznice byli umisťováni i vězňové německého úředního soudu a ně
mecké tajné státní policie. K dozoru nad nimi byl německými úřady zří
zen zvláštní dozorce vězňů, který však konal službu jen ve všední dny
od 8 do 18 hodin, kdežto v neděli, ve svátek a v noci byl ve věznici jen
obžalovaný. Vězňové dodaní do věznice německými úřady si nesměli
sami obstarávati jídlo, anÍ nápoje a návštěvy u nich byly dovoleny jen
v přítomnosti úředníka německé tajné státní policíe.
Obžalovaný dovolil, aby vězně německých úřadů Ladislava P. na"
vštívili v neděli jeho bratr Jaroslava matka, která Ladislavovi P. při
nesla potraviny. Jaroslav P. strčil za to obžalovanému proti jeho. vůli do
kapsy pětikorunu.
Dále dovolil obžalovaný manželovi vyšetřovanky německých úřadů
Ladislavu O. návštěvu uvězněné manželky, a to po třikráte, vždy v ne·
děli. Ladislav O. mu po každé vtiskl do ruky dvacetikorunu.
Také Anně R-ové dovolil asi pětkráte navštíviti manžela, dodaného
do věznice německými úřady a ta po každé' přinesla synkovi obžalovaného asi za 4 K perníku.

.-
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. Krom toho docházel, některým vězňům německých úřadů pro
vmya plO pIVO, na ktere SI dalI peníze, a na jejích výzvu sí s nimi
Nal~zací so~d zprostil obžalovaného podle § 259, Č, 2 tr. ř.
pro zlocm bl am darll ve věcecll úřednícll podle § 104, dluhá věta~~t'I" "'UU1
Ne j vy š.'i í s o u d vyhověl zmateční stížností státního
stvi do, zprošťujícího rozsudku, zrušíl napadený rozsudek a
nalezacul1u soudu, aby ji znovu projednal a o ní rozhodl.
Důvody:

Zmateční stížnosti, která uplatňujc důvody zmatečnosti

Č. 5 a 9, písm. a) tr. ř., nutno přisvědčitL

Podle obhloby dopustil se obžalovaný zločinu podle § 104
dr~h~ tf. z. tun, ze se jako dozorce vězňů okresního soudu v
sv;sh k poskytov,ání,n~oprávněných výhod vyšetřovancům německé
statm poliCIe, uveznenym ve včznici tohoto soudu.
, Nalézací soud zprostil obžalovaného podle § 259, Č. 2 tr. ř. této
~aloby lednak, ježto v případě Ladi~lava O. a Jaroslava P. bylo
~myslem ~epone~hati ~i př!ja:ý peni~, nýbrž použíti ho ve pro
setrovancu,~ v pnpade vysetro~ancu, kteří mu dali přípít z cto.nesellého
pIva a v pnp,:de Anny R. (permk) šlo o poskytnutí nepatrné, které
hodnotou ~epresa~uje ~propitné, jednak ježto neměl za vyvrácenu
h~jobU ?bz~l:lVa;neho, ze SI nebyl vědom toho, že vůči vyš~třovanci\m
n~meckych ,uradu vyko:,ával nějaké úřední funkce, ježto ho nikdo _
nemecke urady, anI prednosta soudu neustanovil dozorcem co

N.

tčchto vyšetřovanců.

Právem uplatňuje veřejný žalobce důvody zmatečnosti podle § 281
c. ~ a ,9, píSI;1. a) tr~ f." proti odů~odněl:í zprošťujícího výroku v obo~
smel ecn pra v,e na,znacenych. Na oduvodnenou druhého výroku
.
se subjektlvlll stranky sk~tkové podstaty zločinu podje § 104,
"··"'''·v.... C.
tr. z; poukazuJ,e nalez~cl s~ud na zprávu okresního soudu vN.,
ktele neb~l vo~z~lovany spravcem soudu zmocněn, aby vykonával
doz.o~cc veznu nemeckých úřadů (úředního soudu a německé tajné
pol~cle)..:v a ~1a s~~le~í těc~to úřadů, že vězni, dodaní pro německé úřady,
bylI svercnl zvlast111mu nemeckému dozorci, který konal službu ve všední
dny ,od 8 do, 18 hodin, a že od nich obžalovaný nedostal příkaz, aby
ko~aval jakeko:1 funkce co cio těchto vězňů, nýbrž měl v neděli a
svat~~ a ,v dob; od 18 do 8 hodin pouze všeobecný dozor nad v::nni~~' ;
kteryzto 'Ukol pr:vzal~u!omati?k~ j~kožto domovník (Hauswart) v
. Z t~~oto 'Ioduvodnem vyplyva, ze nalézací soud nesprávně vyKIaua'
pOjem uredmKa v: smyslu § 104 tr. Z., který definuje odstavec
§ 101 tr. ~. a jehoz neznalosti se obžalovaný ve smyslu § 3 tr. z.
omlouvatI. Podle defllllce uvedeného ustanovení trestního zákonaHC>m'''áUs""e
z:, llredníka pokládati nejen ten - jak zřejmě mylně předpokládá nale,zacI sou,d ~. kdo mocí příkazu veřejného, pří m o daného, ať
prísahou CIIr nrc, je povmen obstarávati práce vlády nýbrž i ten ktf'.rélTIU
byl dá 11 takový příkaz nepřímo.
"
v

Čís.

Obžalovaný jako Jediný dozorce věz.ňlr okresního soudu v N. byl podle § 45 instr. pro trestní soudy povinen hlídati vězně ve věznici tohoto
soudu. Z této jeho všeobecné povinnosti vyplývá samozřejmá jeho další
úřední povinnost čeliti jednak vstupu nepovolaných osob do místností
věznice, jednak styku všech v nich uvězněných s takovými osobami.
Plniti tuto všeobecnou a samozřejmou povinnost nepříslušelo mu co clo
vězňů německých úřadů jen v době, kdy funkce dozorce těchto vězňů
zastával orgán, ustanovený výslovně na tuto dobu německými úřady,
kdežto všeobecná jeho povinnost nahoře naznačená plynula již z jeho
ustanovení dozorcem vězňů okresního soudu, takže v tom směru nebylo
ani třeba přímého příkazu daného okresním soudem nebo německými
úřady, čemuž -německá tajná státní policie dává též výraz ve svém sdě
lení slovem »automaticky«, kterým poukazuie na příkaz daný obžalova-

nému

nepřímo.

Bylo proto na souclě, aby se zabýval otázkou, zda si obžalovaný byl
nebo musel býti vědom tohoto nepřímo daného veřejného příkazu, a to
tím spíše, když bylo obžalovanému podle zjištění rozsudku zn2.mo, že
návštěvy vězňů Gestapa byly dovoleny pouze v přitomnosti úředníka
tajné státní policie a že nebylo dovoleno, aby si vězni ti opatřovali jídlo
a zejména pivo. Zprostil-Ii nalézaCÍ soud obžalovaného obžaloby, aniž
řešil tuto otázku, zatížil rozsudek zmatkem podle § 281, Č. 9, písm. a)
tr. ř.
.
Nalézací soud se též dopustil neúplnosti podle § 281, Č. 5 tr. L, zmaleční stížností vytýkané, když nepřihlíží k výpovědi svědka 5., že ví od
svého kolegy T., že tento sám upozoniil obžalovaného na to, že liž ně
kteří dozorci byli zatčeni, poněvadž podstrkovali vězňům rltzné věci"
a že tedy má být opatrný; zmíněná výpověď nasvědčuje totiž rozhodné
okolnosti, že si obžalovaný byl vědom příkazu nepřímo nll.1 daného, zabrániti nedovolenému styku vězňů n~mecké tajné státní policie s osobami
třetími.

Zmatky podle § 28!, Č. 5 a 9, pism. a) tr. r. trpí též výrok týkající se
otázky braní darů,
V případě Ladislava O. přechází nalézací soud mlčením jeho výpověď, že dal obžalovanému 20 K z v d ě č II o s t i, a že se ptal své paní,
jakou o d!TI ě n II má dozorci dáti, a ta mu navrhla 2'0 K. Výpověď ta
mluví pro to, že je nehodnověrná nahoře uvedená obhajoba obžalovaného, že peníze ty přijal na přilepšení stravy manželky Ladislava O.,
a týká se tedy okolnosti závažné pro řešení otázky viny obžalovaného.
Nalézací soud nehodnotil rovněž v témže směru rozhodnou výpověď
svědka Jaroslava P., že strčil do kapsy obžalovaného proti jeho vůli pěti
korunovou minci, že jeho matka přinesla zatčenému svědkovu bratru
potraviny a že při tom dal obžalovanému 5 K za dovolení, že mohli
s jeho bratrem mluviti. Nalézací soud tedy zatížil napadený výrok
v tčchto směrech neúplností ve smyslu důvodu zmatečnosti podle § 281,
Č. 5 tr. ř.
Co se týče případů vyšetřovanců, kterým obžalovaný donášel pivo,
a případu Anny R. (perník), vyslovuje nalézací soud právně pochybený
\
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názor, že tu jde o odměny nepatrné, rovnající se zpropitnému, a že
nejde o dar ve smyslu § 104 tr. z. Nalézací soud přehlíží, že § 104
v tomto ohledu nerozlišuje, zda jde o dar nebo odměnu nepatrnou,
nic. Vyžaduje toliko, aby šlo o majetkový prospěch, který byl om;kvtn
nebo slíben za účelem svedení úředníka ke stranictví při
úředních prací. Vysvítá to jasně Z úvahy, že vina úředníka, který se
svésti ke stranictví, je tím větší, čím snadněji se k tomu dá svésti.
Právem proto vytýká zmateční stížnost rozsudku, že též v tom
trpí zmatečností podle § 281, Č. 9, písm. aj tr. ř.
Bylo tudiž zmateční stížnosti vyhověno, rozsudek byl zrušen v
svém rozsahu, a ježto se nelze pro nedostatek potřebných formálně
vadných skutkových zjištění obejíti bez nového hlavního přelíčení,
věc vrácena soudu prvé stolice, aby ji znovu projednal a o ní
čís.

Není překročením obžaloby,
veřejného násilí podle § 99 tr.

6559.

byl-li obžalovaný k
zált. uznán vinným

obžalobě pro
přestupkem

podle § 523 tr. zák.
Ke skutkové podstatě přestupku podle § 523 tr. zák. stačl, vyl{azli~
je-Ii čin, spáchaný v nahodilém opilství, na venek veškeré
tého zločínu. Není třeba, aby měl i subjektivní znaky skutkové podstatý
onoho zločinu.
Těžšimi zlými skutky jsou v § 523 tr. zák. míllěny
jíci značně míru, obvyklou při vybočeních z opilství.
jektivní skutkovou podstatu zločinu podle § 99 tr. zák.,
prvé sazby § 100 tr. zák., není takovým skutkem.
(Rozh. ze dne 1.

října

1940, Zrn I 333/40.)

Podle zjištění nalézacího soudu vrátil se obžalovaný domů
opilý a vyhrožoval své manželce, že ji opaří, pobije a shodí s pa1,lai:e
dvůr, míře na ni při tom konvicí s vařící vodou. Manželka ze
utekla s dětmi na dvůr.
Nalézaci soud, shledav v tomto jednání obžalovaného objektivní
kovou podstatu zločinu podle § 99 tr. zák., uznal obžalovaného uinn{nn
přestupkem opilství podle § 523 tr. zák. a ježto obžalovaný
zkušenosti, že je v opilství :podroben prudkému hnutí mysli a páše
nosti, odsoudil ho podle vyšší sazby § 523 tr. zák. k trestu tuhého __ ' __ '_'C
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční
obžalovaného co do viny, vyhověl jí však, pokud jde o druh trestu,
výrok o trestu a odsoudil obžalovaného podle prvé sazby § 523 tr.
k trestu vězení.
Z

důvodů:

Rozsudek je podle § 281, čís. 8 tr. ř. zmatečný jen, šel-li proti
pisu §§ 262, 263, 267 tr. ř. dále než obžaloba; těmito předpisy je

. ven o jen že soud nesmí obžalovaného uznati vinným. skutkem, je.nž

n~ní obžal~bcem stíhán ; skutkem je tu účast obžalovaného na určlt~m

llftběhU, který podle názoru obžaloby p!ivodil .tresln! ~ýsled,ek. Nejde

Proto o onen zmatek, uznal-li soud obzalovaneho v~nny~ 'pr.estuPk.e~
P ilství podle § 523 tr. .z., ač obžaloba zn~la na ~ločm;ve:eJneh? nasIl!
ó<Pdle § 99 Ir. z.; nalézaCÍ soud tu uznal obzalovan~ho vm~ym on~t;: ~on
kretním skutkem, který tvořil předmět obžaloby, ~vsak podradll t~J Jlnem~
trestnímu zákonu, než který naznačovala obzaloba (rozh. Cl-S. 293"
~.n.s.).
,.
h
Uplatňování zmatku podle § 281, čís.. 9, yísm. c1 t;. r. )e :upoc ybeno proto, že tento důvod zmalečnosh predpoklada pravm m~lno_st
rozsudkového výroku, že obžalobce je nebo nem po~le zakona ?pr~_vnen
ke stíhání skutku, z něhož obžaloba viní obžalovaneho; to a11l shznost

..
' I § 281
. netvrdí.
Námitku zmateční stížnosti vznesenou s hlediska zmatku pod e '. ,
čís. 5, 9, 10, správně jen čís. 9, písm. a) Ir. ř., že }těžovate~ ~~měl býtí
uznán vinným přestupkem podle § 523 tr. Z., kdyz soud neres!I .sub)ekUvní stránku zločinu v opilství spáchaného (§ 99 tr. z.), lze odkaz_ah na
pien. rozh. čís. 3145 a na rozh. čís. 3572, 4145, Sb; n., s., v mchz .byl~
vysloveno a odůvodněno, že ke skutkové podstate prestu.p~u op~lstv~
podle § 523 tr. z., stačí, vykazuje-Ii čin ~páchal~'ý v nahodllem. opllstvl
n a ven e k veškeré znaky určitého zločmu, a ze se nevyhledava, aby
skutek spáchaný v nahodilém zaviněném opilství jeví! té.ž znaky s u bi ek t i v n í podstaty onoho zločinu.
.
.. Byla proto zmateční stížnost codo viny zamítnuta. . ,
.
,
Vytýkaje v odvolání, že nemělo býti uznáno na t u ~ e .vez~m, pone~
vadž zločin podle § 99 tr. Z. není těžším zlým skutkem, pky ma na mysh
poslední věta § 523 tr. z., poukazuje stěžovatel na zmatek P?dle .§ 281,
čís. 11 tr. ř., a to právem. Těžšími zlými skutky JS~u tu mm~ny Jen t~c
kové které z nač n ě přesahují míru obvyklou pn vybočemch z opil~!víbuď pro těžké následky nebo z jiných důvodů; takovým sk~tkem
není rozsudkem zjištěné vyhrožování ublížením na těle a n~. majetku,
opodstatňující po objektivní stránce skutkovou podstatu zlocmu podle
. § 99 tr. Z., trestného podle § H)(), I. sazby tr. z. těžkým žalářem od šesti
měsíce! do jednoho roku.
. ov'
•
Bylo proto vyhověno zmatečm shznosh co do druhu trestu, vyrok
D trestu byl zrušen a obžalovanému byl vyměřen trest znovu podle § 523,
J.sazby tr. z. v druhu vězení.
čís.
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Osoba jíž byla udělena prozatímní (časově omezená) koncese, .nedopouští se přečinu podle § 24 zák. čís. 9 /1924 S~. ti!", že po. uplyn~tt _doby
kryté prozatimní koncesi dále přechovává radtOvy přístrOj ve Ihute stanovené v § 23 uvedeného zákona.
(Rozh. ze dne 4. října 1940, Zm II 271/40.)
Trestnf rozhodnuti XXII.
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Nejvyšší soud jako soud zrušov,ací vyhověl zmateční stížnosti
lovaného do rozsudku krajského' soudu,. jímž byl stěžovatel.···._ .. ,•..
nýmpřečinem pQdle §24, ods!. I zák.č.9/1924 Sb., zrušil naj)ad'en
rozsudek jako zmatečňý ázprostil obžalovaného podle § 259,
obžaloby pro přečin po"dle § 24, odst.l zák. č. 9/1924 Sb.
tím, žev N. počátkem července. 1939 bez !povolení přechová~al ra(liolt~;
lefonní zařízení, totiž .přijímací radiotelefonní stanici.
, Důvody:
. Zmateční stížnost uplatněná z důvodu zmatečnosti podle § 281, čis.
písm. a) tr. ř. dovozuje,poukazujíc na zjištění nalézacího soudu že"
žalovaný po zániku prozatímní koncese' nedržel radiotelefonní'7 ,H.,,',
bez povolení, jak to má na mysli ustailovení§ 24, ods!. I zák. č. '
Sb" nýbrž ve smyslu §23 uved. zák. s vědomím poštovní správy.
Zmateční stížnost je důvodná.
Podle zjištěni nalézacího soudu byl obžalovanému dne 15.
1939 dodán koupený radiový přijímač zároveň s prozatimní KUlllce.1
tící 14 dní, obžalovaný tuto koncesi předložil dne 15. června I
tovnímu úřadu v N. k záznamu a potvrzení, prozatímní koncese.',
platnost do 29. června 1939 a obžalovaný o řádnou koncesi zažádal'
prve dne 3. července 19,39.
..
Nelézací soud spatřuje splněnu skutkovou podstatu přečinu
§ 24, ods!. I zák. Č. 9/1924 Sb. a tedy vinu obžalovaného v tom,
chovával bez povoleni radiový přijímací přístroj od 29. června I
3. července 1939.
Tento názor je mylný, neboť nalézací soud přehlíží, že udělením
zatímní koncese bylo obžalovanému dáno povolení ku lIrI"ř,edlOváv,áni
díotelefonní přijímací staní ce, že čín obžalovanému za vinu kladellÝ'
spadá do doby, kdy tato už původně časově omezená koncese L"'IIKla,ď
a že § 23 zák. č. 9/1924 Sb. obsahuje ustanovení o přechovávání
telegrafních a radiotelefonních zařízení po zániku povolení.
Zákon sice v § 23 uved. zákona spojuje účinky, v tomto zákOlmérh
ustanovení uvedené, se zánikem povolení podle § 22, uved. zákona,
však závažných důvodů proti tomu, aby stejně bylo hleděno na zánik
koncese prozatímní (dočasné), neboť v takovém případě není (řeba"aby
se oprávněná osoba vzdala povolení a zachovala při tom lhůtu uv,edEmoll>,
v § 22, písm. c) uved. zákona, ježto je povolení od počátku uděleno
dočasné a terminované svým trváním.
Je proto třeba na osobu, jíž byla udělena dočasná koncese, pohlížeti
po uplynutí doby kryté prozatímní koncesí jako na radiokonceslonáře,
jehož povolení zaniklo.
. ",
Druhý a třetí odstavec § 23 zák. Č. 9/1924 Sb. obsahuje
' '
ustanovení pro případ přechovávání radiotelegrafních a ra(jiotell~fonních,
zařízení po zániku povolení, vylučující, aby jakékoli přechovávání

kových zařízení po upiynutí doby platnosti koncese bylo již přečinem
podle§ 24 uved. zák. .. " ' . . .
,'_,
;.."
, ,
.
. Trestní sankce nastupuje jen, kde jde o prechovavanr, kne muz nebylo dáno vůbec povolení, o němž tedy p~štov?í spr~v~ vŮ?,ec ne~abyl~
vědomosti, kdežtov případech,kde dozorčl organy zvedely jlZ na zakla;de
přihlášky o udělení koncese, byť) prozatí,?~í, jak tomu je. v s?uze~e,?
případě, že určitá osob~dovolene prechovava r~dlO~~le~?~nt za:lzelll, je
kontrola zabezpečena a zákon svým ustanovenlffi pnhhzl pak 1. k. soukromému zájmu koncesíonáře a umožňuje m~. v § 23 uv.~d. zák. poskyt:
nutím dostatečné hlůty provedení převqdu pnstroje ~a jln~~ ?sobu, coz
nutno stejně vykládati jako platící i pro toho, kdo Sl opatnl jen dočasnou koncesi.
. ' .
Ze zjištění rozsudku plyne, že lhůta od 29.' června 1939 (vypršení
prozatímní koncese podle počítání napadeného rozsudku) do 3. července
1939 (žádost o řádnou koncesi), ve které byl přístroj u obžalované~lO bez
koncese, nepřekročWl lhůty stanovené v § 23 uved. zák. (srov. r. c. 5636
Sb. n. s. tr.).
.:
Vzhledem k tomu nelze uznati, že obžalovaný bez 'p' o vol e n ~
přechovával radiovou přijímací stanici, takže tu v to~to .~~ěru c~ybl
skutková podstata ,přečinu podle § 24, ods!. I uved. zak. Jlz po obJektivní stránce.
Nejvyšší soud proto již z tohoto důvodu vyhověl důvod?é zt;Jateční
stížnosti zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a zprostil obz?lo,:~
ného oťžaloby, aniž se musil zabývatí další~i ..výtk~mi z~atečlll shznosti, zvláště, že obžalovaný dostal radIOVOU prrjlmaclstamcl .teprve dne
19. června 1939. Tato okolnost je vzhledem ke shora uvedenemu n~roz
hodná pro rozhodnutí souzené věci a byla by rozhodnou skutečnosh pro
zjištění, zda prozatímní koncese končila dne 28. června 1?39,"~neb~
2. července 1939, při rozhod?v,ání o. nedovole~é,~ provozu radlopnjlmaCl
stanice, což však nebylo am zalov ano, am zpsteno.
čis.
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Předchozí podmíněné odsouzeni pro přestupek spáchaný z pohnutky
nízké a nečestné nevylučuje podmíněný odklad pozdějšího trestu, uply"
nula-li ode dne kdy bylO' vyslovenO', že se poctminěně O'dsouzený osvěd
čil, dO' dne spáchání nového trestného činu, o· jehož odklad jde, doba
~~.

,

Právní účinek podle § 1, odst. 2 zák. čls. 562/1919 .Sb •. (o podmín~
ném odsouzení) nastává osvědčením se odsouzenehO', rukohv tE1Jrve vyrokem soudu o tom. '
,
Jakmile tento právní účinek nastaJ, nelze již nařiditi výkon trestu z dů
vodu uvedeného v § 6, čis. 1 téhO'ž zákO'na.
(Rozh. zedne 5. října 1940, Zm I 463/40.)
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N e j ~ y. š ~ í s o 'tl d jako soud zrušovací vyhověl zmateční
k,zachovam zakona, podané generální prokuraturou doúsnesení"~lIIUStj
m~o sou~u v N., ze dne 21. března 1940 č. j. T XlIl 3051/38-7 .
avem , ,ze byl ,lImt~ usnesením porušen zákon v ustanovení §
,
a§ 5, ČlS, 1 zak, ČlS, 562/1919 Sb, zrušil toto usnesení a
toho ~,usnesení téhožsoudu ze dne 5.' dubna 1940, Č, j, T XlIl dťil;leclkemf
a ,ulozI1 okresnímu soudu v N" aby znovu rozhodlo tom d '
vykon podmíněně uloženého trestu,
.' z a je

rr

Dťívody:

Obžal?vaný byl ro!sudkem okresního soudu v 0, ze dne 5 květ ď
1932 uzna~ vlllnym prestupkem zpronevěry podle §§ 183 4'51' t
na
ods<:uz~n podle ~ 460 tr. z, k trestu tuhého vězení v trvání .~dnoho ri ,~' a
zo~trenehu jedmm lpostem, při čemž byla vyslovena zt~áta vole6t\lli~'
prava, , Rozhodnutí o povolení podmíněného Odkladu výkonu tr" t. o
okresm soucl ~odle § 7, zák. Č, 562/1919 Sb. vyhradil. Na to
es ll . . .
ze dn~ ~O; kvetna 1?32 povolil jmenpvaný okresní soud obžalovaném
pOdmlll~n~ odkla9 vy~on~ trestu se zkušebnou dobou jednoho roku p U
uplynulI teto zkusebne Ihuty uznal týž soud usnesením ze dne 4 li o
ven c e 1933, že se obžalovaný osvědčiL
' e r20 Poté bJrl týž obžalovaný rozsudkem okresního soudu v N ze dne
, p ro s Inc e 1938, Č, j. T XIII 3051./38-4 uznán vinným .
kem podle § 431 tr. z" spáchaným dne 28. ř í n a 1938 a odsoPuflz"e"nl~zlJ-a .S
:0 podle~ 431 tr. z, za použití § 250, písm, b) tr. z, do vězení na osmačt
ncn hOdlll, zostřeného jedním postem, při čemž mu jmenovaný soud
. vo 1/?d e §§ 1, 3 zák. Č, 562/1919 Sb, podmíněný odklad výkonu trest~
~e z use ~ou dobou jednoho roku, aniž měl po ruce trestní lístek Kd' ž
!~~~o;a:,y okresnf soud zjisti! z trestního lístku vyžádaného po uplyn~H .
se ~e d,?by, t. ~. po 20. prosinci 1939, nahoře uvedené předchozí ocÍ_
so~~~m o~~al?van:h? okresním soudem v 0, pro přestupek zpronevěr
na:ldl1 vereJne sedem, ve kterém usnesením ze dne 21. b řez n a 194~
Č, J,!
3061/38-7, nařídil podle § 6, čís, 1 zák, Č, 562/1919 Sb do~
g~tecny .vykon trestu uloženého rozsudkem okresního soudu v N z~ dne
~ prosl,nce 1?38, Č. j, T XIJI 3061/38-4, s odůvodněním, že d~datečně
vyslo naJ~vo, ze podle § 2 zák. Č. 562/1919 Sb, neměl býti podmíněn"
odkla~ ~ykonu trestu p0volen, Usnesení toto vstoupilo ihned v práv~
m?c, ]oezto se ~t:any i~ned po jeho vyhlášení vzdaly opravn' ch , -rost,redku, Odvo~am, kt~re obžalovaný svým obhájcem přes to d~ uV~deneho usnesel1l ohlasI!, bylo usnesením okresního soudu v N
d
5. d~b~a, 1940,č. j, T XIII 3061/38-8, zamítnuto podle § 467 tr' :eja~~
6b<:z~ene ~ d?datkem" že se obžalovaný vzdal opravných pro'stfedků,
ovany Sl trest vezení osmačtyřiceti hodin odpykal dne 7, června

f

p;-

b

:Cll!

m:t.

Stručné Odllvodnění zmíněného usnesení 'připouští J' en te "
,'.
soud nařídil dod t č' 'k
n zaver, ze
d
" a e ~y vy on trestu proto, že vzhledem k předchozímú
o sou zem ob zal ovane ho pro přestupek zpronevěry, spojenému se ztrá-

Čí&.

(;5(;2

~

tou práva volebního, tudíž pro čin s,páchaný z pohnutek nízkých a nečestných, považoval podmíněný odklad výkonu trestu za vyloučený p<\dl~
§ 2, odst. 1 zák, čís, 5Q2/1919 Sb,
. ,
Uvedeným usnesením okresniho soudu v N. ze dne 21. března 1940,
Č, j, T XJ1I 3061/38-7, byl porušen z<\kon v ustanovení § 2', odst. 2 a
§ 6, Č, 1 zák, Č, 5(;2/1919 Sb,
Předchozí odsouzení pro čin spáchaný z pohnutek nizkých a nečestc
ných vylučuje sice podle § 2, odst. 1 zák, Č, 562/1919 Sb, podmíněiIé
odsouzení, avšak podle odst. 2 uvedeného paragrafu neplatí toto omezení, uplynulo-li do dne, kdy odsouzený spáchal nový trestný čin, pří
přestupcích pět let ode dne, kdy bylo podle tohoto zákona vysloveno, že
se podminěně odsouzený osvědčil. jelikož v tomto případě uplynula ode
dne usnesení ze 4, č e rve n ce 1933, jímž' bylo uznáno, že se obžalovaný
odsouzený pro přestllpek zpronevěry spáchaný z pohnutek nízkých a nečestných, osvědčil, do dne spáchání nového trestného činu, t. j. 28,
ř íj n a 1939, doba delší než pět let, nevylučovalo. podle § 2, odst. 1
zák, Č, 562/19.19 Sb. předchOzí odsouzení pro přestupek zpronevěry
podmíněný odklad výkonu trestu uloženého rozsudkem okresního soudu
v N, ze dne 20, prosince 1938, Č, j. T XIII 3061/38-4, je proto opačný
a z usnesení okresního soudu v N. ze dne 21. března 1940 zřejmý názor
soudil právně pochybený a porušuje zákon v ustanovení § 2, odst. 1, 2
zák. Č, 562/19'19 Sb,
Nehledíc k tomu, porušuje uvedené' usnesení ze dne 21. března 1940,
tedy usnesení vydané po uplynutí zkušebně doby, končící dnem 20. prosince 1939, zákOn o podmíněném odsouzení Č, 562/1919 Sb, také ještě
v ustanovení § 5, Č, 1, neboť nižádným způsobem nesměl býti z důvodu
§ 5, Č, 1 zákona o podiníněném odsouzení nařízen výkon nahoře uvedeného podmíněně uloženého trest\! po uplynutí zkušebné doby, v níž se
odsouzený osvědčíL Nejvyšší soud jako soud zrušovací vyslovil již opě
tovně Právní názor, že lze výkon trestu z důvodu § 6, Č, 1 zák. o podmíněném odsouzení naříditi jen, objevila-li se překážka tam uvedená
dříve, než n"sta! právní úči l1 ek podle § 1, odst. 2 téhož zákona, tedy nejpozději dokonce zkušebné doby, protože právní účinek podle § 1, odst, 2
zákona o podmíněném odsouzení nastává již osvědčením se odsouzeného, nikoli teprve výrokem soudu o tom (viz rozhodnutí čís, 2679, 2874,
3297, 3993 Sb, n, s.). Pokud jde o bližší odůvodnění tohoto právního
názoru, poukazuje se na důvody rozhodnutí čís, 2679 Sb, n, s,
jelikož tímto nesprávným a zákon porušujícím usnesením jmenovaného 0l>resního soudu utrpěl obžalovaný újmu, kterou nelze jínak odčí
niti, t>ylo vyhověno zmateční stíŽ\josti vznesené generálním 'prokurátorem k zachování zákona p,?dle §§ 33, 479 tr. ř, a podle § 292 tr. ř. uznáno
pn\v,em, jak se stalo,
.'
. ..
.
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K!\Ždén1l1 je volno ~držeti oSQIl1,l, o. niž (llá1i\l,Y<lIl1Jé podezfellí n~fl
aspoi\se diivqdně do~íyá je mítj; že Je z\o~i\1éem nebo ~\o.yěkem~o.d
Iiv,ým nebi) nebezpečllým.

--'- ČíS'. 6562 -

čís: 6562 -

262

tf :pouš!~se pr?toútisku, kdo věda o důvOdnémpodezřeni brání
~ y l1!hvt:Uenyml v § 1 zákona proti útisku předvedeni nebo 7;i~itěíli

'
,
' ~J
Bič j~ z~ranív v~ smyslu § 2, odst. 2 zákona proti utisku.
v. Oznacem bocmch obrysů vozidla ve smyslu § 24' odst 1 vlád
~t 24~/lr~ Sb. (~opravni táli silniční) se musí státi asllo'ň dvěm~
nanll,. ve~e nesmejí býti umístěny pod. vozidlem.
'
Za~~em povozníka (§ 431 tr.zák.) opatřil-Ii
o'
•
nou' svrtdnou visici asi 15 cm od země, ' ,
,
SVU] povoz pouze Jed,

I'v.,ezre e o.

'o

(Rozh. ze dne 5.. října 1940, Zm. II 187/40.)
'1! .

':NO~ža~ovaný řídíl dne 28.-Úl1ora

hodině

Sil~iCi

1940 po 19.
na státni
tažený koněm, zapřaženým po pravé s/taně o'e '
os~etleny pelrol~jovou. sví/ilu,?u,. umístěnou pod vozem na přední j , " .
snlc!. Jel po sve p:av: ..~!ravne s!lnice tak, že levá kolá jela téměř
' ••
str:,dem. V té dobe, pn]fzdel proti !Iěmu se svým automobilem O
s~etla ztIume~a podle předpisu a jel po své pravé' Waně, blíže střeďu
mce~ rychlosÍl vasl 30 k;n/hod. M~I -s počátku ta to, že proti něínu
~ykhs!a a kdy~ na vzdalevnostasl 15 m poznal svůj omyl, snažil Sev"
v
sf~utr dok:ava. PfI:StO
vsak auto narazilo na povoz obžálovanéhod~a Ov s;nY ,a n~razllo na s!rom. O. i jeho spolucestující P.vyvátIl
zranenr, autovvsak9ylo poskozeno. Obžalovaný po nárazu" . óbídl
do klusu ~naze se ujetI. P. se za ním pustil, aby ho zjistil' 'd~honiI 'h"o"',"-",

z : o ..

povoz~

v~:~l na ~ehv~' .aby z~stavvitObžalovaný

však jel dále kluse;n a P-a který
c v,:vys. ?Cltr na vuz, sVlhl dvakrátébičem,aby mu v lom zabrá~il 'j'
klusem, pak ale musil zastaviti, ježto zpozoroval že bylo'
I az/emlPos ozeno zadní kolo vozu. Na to h,o P. dohonil a přiměl ho
se rva na
,v 'tnrc
't va, k'tere
· zavolal
"
'
kolm'
d místě
"h'" až' do příchodu
. . ' ce
prostřednictvím
, e je OUCl o automobIlIsty.'" , , - , '
, "
,"",

Jestechvl:~

n~1

Čís ~~~í':~~1k~b jímž ?yl uznán vinným přečinem útisku podle § Izák,
. ',v".

,;

,:a prestupkem podle§ 431 tr. z., vznesl obžalovan'

~,mátecnr strznost,kterou nejvyšší.
soucl'jaKo soud zrušovací
zamítLY.
..
-

Z

důvodů:

",K,§§'l a2iákonačís. '309/19'21 Sb.:
, ,,' ,Zmateční slížnost není provedena po, zákonu pokud s hlediskdfi~
§ 281,.
písm., a) tr.l dokazuje na
JO y o za .~vaneho v a vmkoII na podkladě zjištěném rozsudkerh
(§ ~88, ~dst: 2,.ClS. ~ tr ..r.), ze obžalovaný, švihaje pca bičem, nečinil tak
~ ~~lsl~' jaky vyzaduJe s~ut~ov~ podstata útisku podle § 1 zákona
b"], 1 21 Sb. S hledIska tehoz duvodu zmatečnosti namítá že i kdyby
Y, o ~pravn~;v ž:' ?bžalovaný šlehal P-abičem v úmyslu ',ři~ěti ho ab
neb la o' /
upust.ll
jako
Jeho jednanlm splnena skutková podstata útisku,

b6~~.z~ateč~,?st po~le

Č. ~,

o~ ~J1stem?bžalovaného

podtladě

vinníkananehodě,P
poněvadž prlnel~ fí~

o tom, kdo chce uniknouti zjištění svého jménaVZhlédemk auť6mobilovéc
nehodě, že, by lim chtěl bezprávně vynutiti nartěkom, aby opominul uči
niti oznámení o nehodě pátrající vrchnosti. S tímt6 názOrem nelze SÓÍl e
hlasiti. Z § 93 tL z.ve spojení s§2; písm: g) .tr. z. vyplývá, že jekáž,..
demu volno zadržeti osobu, má-Iidilvodné podezření nebo aspoň se dil·
vodně domnívá je míti, že jde o zločince nebo člověka škodlivého a nec
bezpečného. Dopouští se proto útisku, kdo věda odilvodném pódezřeJlí
~rání prostředky v § 1 zákona proti útisku uvedenými předvedení; poklId
se týče zjištění podezřelého. Domněnka pachatelova, že má (lrávovynutiti na zadržujícím, aby upustil od předvedení nebo zjištění podezfelé.ho,
tř~i:)as byl tímto on sám, je neznalost zákona, jež pachatele neoml!lu~á
(§§ 3, 233 tr. z., rozh. čís., 3624 Sb. ne s:). Je vsouladě, s tímto ,výkla,dern
zákona, když byl podřaděn skutko"épndstatě útiskuskutekobž"lov;ariého, jenž' podle zjištění rozsudku záležel v tom,ze se obžalovaný, 'lěda,
že no p. clwe zjistiti a uďatijako vinníkasrážky povozu sautel1), snažil
zlý:b;r'l!ak1ádáním (šviháním bičem) na P-Dvi vynutiti, abYl1(lu stil, odzjištění'jeho osoby a jeho udání u vrchnosti. '
' '
~mat~ční stížnosti,'n~íie, přisvědčili ,ani' pokud. k dolíčení' dfJ~odu
z\11al~čnos(jpodle § 281·, č', 10 tl'., ř.,namítá, že nalézací soud, zjistivi~e
obžalovaný švihal P-a bičem, ,vyslovil neprávem, žeby!tresÍ/lÝ čin gpáe
~hánspoužítímzbraně ve slflyslu§2, odst 2 Zákol1 a čIs. 309/1921 ,lib.
J~e prý oyěc, kteráje objektivně nezpůsobilá býti zbranLNejvyšší sou,d
v;l'~lovil včet ých rozhodmltíeh (srov.rozh. č, :;1466, 4091 ,;>1645 b . n) ~J,
že ustanovení § 2, odst 2zákona proti útisku (právě tak,jakoustanoy~j
§,8,2 ,tr. z.) nemá na mysli snad jen ~bral1ě ve smyslu zbr()j!1;Í~o pat~l1\U:' \
Zbraní je tu každý předmět, jenž není součástkou pa,hatelovatěla, ~vy
šuje však pachatelovu ,útočnou schopnostaje způsobilý k zesílení útoku.
Že bič používaný k pohánění koní má takovou zpilsobiiost, ů tom nelze
pochybovati, uváží-Ii se, že zásahem biče může býti přivoděno i těžké
uškození těla (ku př. vyšlehnutím. oka)"Spadá proto pod pojem zbraně
ve smyslu § 2, odst. 2 zákona proti'útisku i bič. Vyslovil proto nalézaci
soud právem, že, byl trestný čin spách,án S pO)1zitírn zllr aně .

l1

)( § 43. L tr..·z ..:
, . Výrok r()zsUdku odsuzující obžalovaného

,"

pr~,přesti;ll"kp<3(lie §4·3.1

tr,,~.l1apad.áz'1l<lteční ~tížnost výsloYl1ě di)vody zmate~nostiI?6dle
§.~lll, čís. 5 a 9, písm. a) tr. ř., věcně,však ,prQvá41,iel1 po,sléz~uYei1ent

důvod zmatečnosti, namítajíc, že obžalovaný nepor,ušilp.řědpiSo,osv~t
lenl .povozu, ježto mHzavěšenoll n:a pravé předfií sníCÍ povozníckóu
petrolejovou svítilnu asi 20 cm .od osypovozu,kte,á osvětlovala vůz tak,

že bylo možno ve tmě na 15 až 20 kroků rozeznati, že jde o povoz, což
z)išťujevpodstatě i napadený rozsudek,~ ~e srážku,povozu ~ autel)1 zavir\ilvýlučně ,řidič ,a11taO. tím, ž~, se povozu o1;l,žaloV<Inéh()'dostatečl1l' /
fi~XyhnuLZmatečni stí.žnosQi zřejměneúyědOnjuje, že v,dob~so~E1, r'ěllO.činu, t. 1- dne 26. února1940,llylo již'vpláfnoslJ ust\,noY~l1í§~4!,
(jas!: 1 vládního nařízení ze dne 27. zář1 1939, Č. 242 Sb. o thov~l1iV,sile
niční dopravě (§ 50, odst. 2). Tento ,paragraf nařizuje, že za tmy nebo
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hust~ mlhy mu~í. býti na vozidlech a vlacich do ř
b?čhnI °bbry~y bll;:mi nel;>o slabě žlutými' s v i t i I ::ae~~ oZllač<eny
mc. o rysu vozidla j'e postač't I ; "
.
jizdni dráb asi ve ste' ' o v ' I e ne, .JS?u-h .lampy určené k OS"ětle
a nejsou-I/Od vně'šíh jn\VY~1 a v~ stejne. vzdalenosti od středu
.'
40 centimetrů. Um/stě~i ?a~~ep~~~dla d~ jehko středu v~dáleny vic~'
záno Z tohoto t
'
OZl em vyznačem obrysů je .

de~ ~si'dnla voz~l~~~o~~~smr~~it~~;~s~~l~~čěe:i ž~o;~i'~~s~~~fsŮ

' .....
po VOZI. em. Obzalovaný porušil prot . d ' v '." eJI
jízdě po státní silnici za tmy k osvětlent u.v; eny pr.~d~lS, použil-li
vo~1. ict~í a jenž nebyl tu~~ž 'P?vozem ze:~d~ls~Ý~: ~m;iC%kOnáva.l ...· .
, ~. st. I uved. vl. nanzem dosud neplatí [§ 50 d
'
pouze jedné svítilny,
kterou
zavěsil
na
př.edn'
,
'
o
~t.
3,
~Ism
..'.
ve zmateč ' t ov
t· .....
. .
I prave snm a - jak
"
.
. 111 S Iznos I tak že visela ve ,.. . 15
.
v

§

~~~~7~0 ~~~~r~b~i:::a~:::i:~ií~oj;ld~é SVit~I~~ ::l,stal~,mž~dři~~~e .......•

ť v
'.
. ,..
eprve na vzdalenost 15 až 20
na I, ze se v jeho jízdní dráze proti němu oh b .'
..
na nepatrnou vzdálenost při rychlosti jízdy !si
~e p.~vo~,
,
nemohl vyhnouti tak aby kole
vh ( '
,m, Jlna
lovaný vyvolal tudíŽ osvětlen~ ne o prOjel bez nar~z.u na povoz. .' ... ,
odst. 1 vlád. nař. Č. 242 Sb j'ednu POV?,zč~ ne,vyhoVUJlClm predpisu
'.'
k
vh v
.
z pn !ll narazu auta na po
.
~m ~e oz bylo au;o vrženo do sil.ničního příkopu a osoby v V?Z, "":"e..Il."
o !.oze~y n~ zdravl a na životě. Ježto obžalovan' sv'
nem

z

lo

~~~~l ::ee:i~sU,z~;:t~ j!nhl:!~~1ěn~P~;~ldl~~mVi~:1i~1 sam;m

:fu;1:!Cp~~I!tr§á~~~
ptrávní správně,
_
r. z.

uznal-li

...•

obžalovanéhgr~i~ným .. '

Zmateč~í stížnost byla proto zamítnuta.
čís. 65.6.3.

K pojmu »mezníků« ve smyslu § 199, písm. e) Ir. zák.
Je nerozhodné, zda byly zakresleny do měřičskéh'
átn
mapy pozemkové knihy.
.
o oper
ve

::~usem

jen me,zni\{y

~YZllll~jíc~

hranice vlastnictví k

poz~

pmst~\I p! ;o~ ~~~~:ri~trjí:~O~aW;~;~~čené jen k "Y'značml
(~ozh. ze dne 5. října 1940, Zrn II 213/40.)

vN e jv y š š ís o u d jako soud zrušov ' h VI
• ov
•
O?zalova)1é do rozsud.ku krajského soud ~CI vV ove :!natečm SÍlZQ?~\1
VInnou zločinem podv~du podle §§ 197 ui J~mz, yla stezovatelk~. uzn~~~'
. dený rozsudek a vrátil věc s()udu' prvrii stoíi~~S~b e) .lr. Z., zrusll .na~\tl··
a rozhodl.
."
. . .. , Y jl znovu projeqM.

b
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d y:

Nelze souhlasiti s názorem zmateční stížnosti, že kameny, které o';
žalo.v<)ná odstranila, nebyly »mezníky« ve smyslu § 199, písm. e)tr.z.
již pmto, že nebyly vsazeny Z<j spolupůsol;>ení úřadů a soudu a že aIii
hranice Hmi vyznačené nebyly zakresleny do katastrální mapy neboqo
mapy pozemkové knihy. Podle stálé judikatury nejvyššího s.Dudu (y\~
rozh. víd. n· s. Č. 2056, 2535, 4201 ač. 26\6 Sb. n. s.) jsou mezní1>y Ve
smyslu § 199, písm. el tr. z. znaky, které byly určeny k označeni me~i
pozemků aktem účastníky vížícím (zi!sazení za účasti souctu), neb.o ty,
které byly za takové účastníky výsl~vně nebo mlčky uznány. V tOIl](o
drUhém případě se nevyžaduje zas.azeni mezníků soudem, nýbrž stačí
shodná vůle stran, uznati kameny za znaky k označení mezí. Pro vlastnost takových znaků jako mezníků je nerozhodné, :čda byly zakre~l~ny
do měřičského operátu (do mapy), tvořícího podstatnou část po~emko;
vého katastru (§ (; zákona Č. 177/1927 Sb.), nebo do mapy knihy P\lzemkové. Je proto zmateční stížnost bezdůvodná, pokud se lIplatněnim
důvodu zmatečnosti podle § 281, č. 9, písm. a) tr. ř. domáhá zproštění
obžalované obžaloby, namítajíc, že prý obžalovaná z důvodů shora uvedenýCh neodstranila .mezníky« ve smyslu trestní skutkové podstaty,
která se jí kladla za vinu a jíž byla uznána vinnou.
,
Zmateční stížnosti však nelze upřítí oprávnění, pokud s hlediska dŮc
vodu zmatečnosti podle § 281, Č. 4 tr. ř. vytýká, že nalézací soud zkrátil
obžalovanou v právu na zákonnou obhajobu zamítnutím návrhu na výslech svědků O. a P. o tom, že obž<llovaná d o vol i I a lesní správě
v N. průjezd přes svoji parcelu Č. kat. 1790/19, že ji za to lesní správa
dala jalw náhradu pastvu pro krávu na parcele zvané »Končita«, že jí
lesní správa před třemi roky zakázala pásti kráw na »Končitě« a že obža.loYi!ná z tohoto dŮvodu nedovolila lesní správě další pn)jezd přes
svoU parcelu Č. kat. 1790/19. Z Okolností y tomto návrhu uvedených ye
spojitosti s celkovou obhajobou obžalované plyne, že se obžalovaná há.jHa a ctokazovala, že zřídila lesní správě v N. přes svůj pozemek Č. kal
1790/19 pouze služebnost jízdy. že kameny, které podle svého dozmj.ni
odstranila, sloužily PQuze k vyznačení prostoru, na němž tato služebnost
směla býti lesní správou vykonávána a obžalovanou musila býti trpěna,
a že, ježto lesní správa přestala obžalované posl}ytovati ,plnění, za něž
jí obžalovaná služebno.st zřídila (ne~ejcte na tom, zda jí byla pastva povolena bezplatně či za pachtovné 2 K ročně), považovala se tato za
oprávněnou odstraniti ze svého pozemku kameny označující prostoroyé
m~ze služebnosti jízdy, kterou nadále nemínila trpěti.
.
Okolnosti, které měli potvrditi SVědCi O. a P., jsou pro POsouze!)i
věci rozhodné. Neboť kdyby bylo zjištěno, že kameny, o něž šlo, byly
zasazeny a sloužily pouze k ohraničení prostoru, na němž jen směla lesní
správa v N. vykonávati služebnost jízdy přes pozemek patřící vlastnicky
obžalované, tu by ony kameny nebyly zasazeny a nesloužily by k určení
hraniC ve smyslu § 199, písm. e) tr. z. Předpis tento chrání jennectotkn\;telnJ?st mezníků hranic pozemků ve smyslu §§ 844 a násl. obč. zák., tedy
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tuto výpravu opakovací pistoli, k níž měl v kapse čtyři náboje. Ces
z místa činu se obžalovaní stavěli v R-ově hostinci. Krátce po jejích
odchodu přišel do hostince p.,který zatím objevil krádež a zjistil i popispravděPod?bnýchl~ach~telů. Poněvadž se popis hodil na ob~alova"né,
~ydahse za mml hostmsky R. se sousedem T. na. kolech. Kdyz Je vsak
dostihli a chtěli je zadržeti, vytáhl obžalovaný B. z kapsy pistoli a namířil ~a T-a, který již chytil obžalovanélio A. za kabát. T. selekl, pustil
obŽalovaného A. a oba obžalovaní se dalí na útěk.ulíČkou ke škole. Tam
zástáupil cestú S., ustoupil však; když naň obžalovaný B. namířilpís
K protlásledovatelům se zatím přidružilí další občané a tu si' obžaA. za vesnicí vyžádal od B-a pistoli i náboje, v. běhu nabil a
dvakráte vystřelil proti pronásledovatelům tak, že slyšeli hvizd střel zcela
blízko. Na to se obžalovaní ztratili pronásledovatelům 'v obilných polích,
vedoiIdchk lesu.
.
.
c' Na'tézacisoud uznal oba obžalované za tento čín a za další krádeže vinn~mizločitlem krádeže podle §§ 171, 173, 174, i, Ipísm. a), b), ll, písm. a),
c>',176, I, ll, písm. a), 179 tr. Z., zločinem vydíráni podle § 98, písm, a),
b) tr.zák. a přestupkempodle§§ 2, 8, 32, 36 zbroj. pat. .
,":~ej v y š š f s o u d jako soud zrušovací vyllO věl zmateční stížnosti
obžalo,\aného 8., pokud napadla uvedený rozsudek ve výroku, jimž byl
t~nto obžalovaný uznán vinným zločinem vydírání podle § 98, písm: a),
bl':t~:zák., a zrušil napadený rozsudek v. tomto výroku jako zmatečný
lalť~O do obžalovaného B., tak i (podle § 2900. tr. ř.) co do obžalovaného A.
.
., Jinak zmateční stížnosti obžalovaných zamítl.
.. V důsledku částečného. zrušení, výroku o vině zrušil nejvyssI soud
ivýrok o výměře trestu a vyměřil obžalovaným trest znovU .
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Z d li vod ů,

. Nalézací soud zjistil, že oha obžalovaní spáchali krádež; že byli stí"
háni a že protí pronásledovatelům :použilí násilí, aby jím unikli i sod,
cízenými věcmi.
V tomto zjištěném ději shledal nalézací soud naplněnu vedlezločínné
kvalifíkacepodle § 174, I, písm. h) tr. z. též skutkovou podstatu zločinu
podle § 98, písm. a), b) tr. z.; pří tom vycházel z názoru, že chráněným
statkem je v případě krádeže cízímajetek, kdežto v případě vydírání
osobní svoboda.
: Zmateční. stížnosti obžalovaného B. napadající výrok'odsuzující pro
zločin podle § 98,pism. a), b) tr. z. s hledíska zmatku Ipodle§ 281, č .. fO
ti. nutno
.
.'
Předem dlužno uvésti, že v souzeném případě nelze mluviti osouběhu
d\[ou samostatných skutku (reálný souběh) - jak se mylně ·.domnívá na~
d
lézací 'soud "'"-; vždyť nebyló zjištěno, že se obžalovanLnapře dopustili
. násilí, aby se zachovali v drženÍ. odcizených vě.CÍ, a pptoin.,na'.přík1ad
po odhození věcí, že se dopustili dalšího násilí, aby mohli uniknouti; na-

ř.

'1,

přisvědčítí.
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o~ak bylo. po~le zjištění napadeného rozsudku násilí
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předmět absolutn~b

Podotknouti je, že není správný názor (zmateční stížnosti obžaloyaného A.), že na souzený případ nelze použíti ustanovení čl. 1" odst. 1
v!iid. nař. Č. 306/1939 Sb., ježto trestné činy, pro něž byli obža:lovaní
Jí'iiáni vinnými, byly spáchány přéd platností tohoto nařízení, jakož
i že by bylo na ně použíti nižší trestní sazby, kdyby k rozsouzení věCi
došlo již dříve. Uvedené ustanovení upravuje totiž toliko formální otázku
příslušnosti krajského soudu místo soudu porotního; tato změna v soudní
příslušnosti nastala dnem účinnosti řečenéhO' ustanovení (to je dnem
1. ledna 1940) a k podání obžalovacího spisu v souzeném případě došlo
až po účinnosti řečeného vládního nařízení. Nesejde na tom, zda se
říiení pOdle něho prováděné týká trestných činů spáchaných před jeho
,účinností. Pokud má stěžovatel svojí výtkou namysli ustanovení § 1
zák.č. 471/1921 Sb. nutno uvésti, že přehlíží, že v souzeném případě
bylo trestní sazby podle § 179 tr. z. použito i vzhledem na kvalifikaci
činu podle §§ 174, I, písm. bl, 176, I tr. z., která i před platností vlád,
napzel1í Č. 306/1939 Sb. vylučovala použití ustanovení § 1 zák. č. 471/
)921 Sb. určeného jen pro snížení sazby hledíc k částce vyšší 20.000 K.
Pro použiti čl. II vl. nař. Č. 306/1939 Sb. není důvodu, neboť toholo
ustanovení lze použíti jen tenkráte, když je použití sazby nad pět rokil
odůvodněno hodnotou odcizených věcí, kdežto v souzeném případě byla
sazba podle § 179 tr. z. použita i vzhledem na zločinnou kvalifikaci podle
§ 174, J, písm. b) tr. z.
čís.

RozhOdčí

soud nemocenské
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pojišťovny

je vrchností ve smyslu §200

Ir. zák.
Zločin křivého obvinění podle § 209 tr. zák. nevyžaduje po stránce
sllbjektivní úti1ysl přivOditi obviněnému trestní stíhání nebo dotknouti se
jeTío cti.
'
, Straně v civilním sporu nepřísluší právo tvrditi smyšleně proti svémú
p~esvědčení, že svědek (znalec) vypověděl vědomě nepravdu.

(Rozh. ze dne 11.

října

1940, Zrn I 411/40.)

Obžalovaná žalovala u rozhodčiho soudu okresní nemocenské pojiš-,
fovny v N. o zaplacení nemocenské podpory. Rozhodčí soud připustil
o zdravotním stavu obžalované dilkaz znalcem lékařem. Ustanovený
úralec MUDr. P. předvolal si obžalovanou do zdravotního oddělení poliCejního ředitelství v N., tam ji vyšetřil a podal pak na základě tohoto vyšetření písemně i ústně nález a posudek. Na základě tohoto posudku ve
spojení s výsledky jiných průvodních prO'středků byla žaloba zamítnuta
v obdu instancích. Obžalovaná podala pak u rozhodčího soudu nemocenské pojišťovny v N. žalobu o obnovu tohoto sporu, v níž uvedla, že
ji na policejním ředitelství vyšetřoval nikoliv MUDr. P., nýbrž jiný lékař,
i! že Se MUDr. P. dopustil před soudem křivé výpovědi, když předčítal
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sou
o
resm
ne
mocenské
p
,"vf
'
ne,
z e§'
d k
tr.zák.
OJIS ovny nem vrchností ve smyslu

lá

b

· K e skutkové podstatě zloČinu odl
.
se obvinění stalo u úřadu kt ,IJ e § ~09' !~. z. se nevyžaduje,
trestné činy. Není ted třeba ery Je pov?l~n, prImo k tomu, aby
podaném u státního z~stu it~1 ab.\;' se. o~vmem stalo v trestním ozMlnellÍ.
sobem, že mohlo dáti vrc:nosrvl~.~'ybr~ stavčí, vže ,se, stalo takovým
oti obviněnému. Tvrdila-li s'tf{'~mtu Ik vysetro."~':1 nebo aspoň
JI Dr. P. neprohlížel a řesto oo a e a ve sve. z~dosti za obnovu.
a dopustil se tím křivéh~ svěd ~t d~1 po~udek o JeJlm zdravotním
mohlo zavdati podnět k v šetře ,VI; nem poch.l;'by o tom, že toto
nešlo jen o zcela všeobec~é ú~:am~e~o aspon pátrání proti Dr. p.
tedy i rozhodčí soud nemocend:é e~!Vt~OchybJ:' o tom, že každý
§ 209 tr. z.
pOJIs ovny, Je vrchností ve ,mu.I';;'

w

stě'

Po subjektivní stránce namítá
t I
v
v
. ..•.•.
domě ~ymyšlené, že nechtěla Dr P zo;a.e ka, ze ne~!o,? obvinění vě" .....
a nemela úmysl dotknouti se . . . vy aŤ! v.nebezpecI uredního setřeni!
konu svého práva v civiln'mJe,~o C~I, ale. učl?"a své údaje jen při výv,mezích zákona, který
kterem.
nápravy·· ••.
ved' nesprávná,' a konečně že Je s rvanamv tvrd~lI, ze Je svě?ecká
.
tvrzení. Nelézací soud sr" v neme.la ~edoml o nepravdIvosti .ventl
divosti jejího tvrzení z tgh~v':.e ~vot" ve~omí stěžovatelčino o ,'" ... :
policejním ředitelství do ;,:~, r. .. do,br,e zna.l~a, že od
.....• '
o
Jednam
v
zcela krátká dob.a ' takv,
t
hlhl
clVllmm
sporu
.
ze nemo a zapomen t' v '"
. ....'
e
skutkové
podstatě
zločinu
kVr'
'h
b
.o~
I:
ze
JI
Dr.
P.
.. '.'
K
st
v .. .
.
lve o o vmem po
'
aCI, ze SIjeJe způsobilé
pachatel vědom
neP ra Vvd'IVOStl. obvl~em
. v " a že si je vědom, •..... ,..
obvinění
pVrl'v d't
, v k v
o I I moznost trestmho t'h"
b"
ne.m vsa treba ještě , aby úm ys I pac h
'
.
. SiI kanI
o vmeného
atelův
směřoval
tomu,
aby byl~"."
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osoby, která není německým státnlm přislušnlketn,
jejlm příslušníkům nebó jejímu do:,
provodu, náleží kpřislušnosti soudů branné moci.
. '
Patři sem nejenom trestné činy spáchanéÚ1t1yslně, ale i trestné činy
z nedbalosti, pokud jen objektivně směřuji proti německé branné moci,
jejimpřislušnikům nebo jejimu doprovodu.
Je-Ii trestný

Č. 9, plsm. a) tr. ř. [nesprávně též odle
zmat;čnoslI podle §
není naplněna skutková pOdstat/zloČiJu 2~vl., ~h 9, P~Sl",l.v bl, 10 tr. ř.}
tr.z; ani po objektivní, ani po subjektivní

pr?ti křivě obviněnému zavedeno trestní řizení, a rovněž není třeba
úmyslu dotknouti se cti obviněného. Vědomí otžalované nevylučuje ani
to, že se činu dopustila :proto, abý se v civilním sporu domohla nápravy,
Stěžovatelka tvrdí, že jí jako. straně v civilním sporu přísluší práv.o
tvrditi, že je nějaká svědecká výpověd' nesprávná~ Nepřísluší jí vša,k
proti. svému přesvědčení tvrdila a' si vymýšlela, že svěde~
.;,m,,,,,,írl"l vědomě nepravdivě.
.
.

v

Z důvodů:

vo

čís.
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čin

namířen proti německé branné moci,

(Rozh. ze dne 11. října 1940, Zm I 482/40.)
Ne j vy š ší s o u d vyhověl jako soud zrušovaCÍ zmateční stížnosti
generální prokuratury na záštitu zákoll!' do· rozsudku krajského soudu
v N. ze dne 20. prosince 1939, uznal právem, že byl postupem krajskél)g
soudu v N. a vrchního soudu v P. v trestní věci proti Václavu A. prQ
přečin podle§§ 335, 337 tr. z. počínajíc zavedením přípravnéhO vyšetřo.c
vání až do rozhodnutí vrchního soudu v P. o odvolání obžalovaného z výroku o nepodmíněném odsouzení porušen zákon v ustanovení § 1 naří~
zení o výkonu vojenského soudnictví v Protektorátu čechy a Morava ze
dne 8. května 1939, Říšský zák.!., str. 903; v důsledku toho zrušil celé
pro"
. řízení, zejména i rozsudek sborového soudu první stolice ze dne 20. rv
since 1939 a rozsudek sborového soudu druhé stolice ze dne 4. če l1'l
1940 a uložil krajskému soudu v N., aby spísy neprodleně postoupil př!,
slušnému soudu branné moci.
Důvody:

policejní ředitelství v N. učinilo dne 3, mna 1939 státnímu zastupí"
telství v N. trestní oznámení na protektorátního příslušníka Václava A.,
že dne 1. října 1939 po 21. hodině jel jako řidič s osobním autem typu
»!Škoda-Popular« rejstř. znač. č-I-1785 po linecké silnici do N. tak ne~
opatrně, že najel na četu dvaceti sedmi muŽŮ německé letecké zbraně
před ním týmž směrem pochodující, při čemž bylO zraněno více vojínů,
z nich
dva těžce.
K návrhu
státního zastupitelství v N. bylO proti Václavu A. zavedeno
u krajského soudu v N. přípravné vyšetřování pro přečin podle §§ 335,
337 tr. z. a uvalena naň řádná vazba vyšetřovací podle §§ 175, č. 2, 3,
. -180 tr. ř. Po skončení přípravného vyšetřování byla proti Václavu A.
vznesena otžaloba pro přečin podle §§335, 337 tr. z. a po provedeném

-
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hlavním přelíčení byl Václav A fO
'"
'
20. prosiiJce 1939 uznán vinnim z~~dkem kraJskeho soudu v N, ze '.
chaným rychlou a neo atrnou .. pre mem podle § 335, 337 tr. z. '. "
pečných, při níž dOŠl/k těžké~~dou au!eI? za okolností zvláště "
devíti vojínů německé leteck' b P?ranent dvou a k lehkému "
, ".
pOužiti §§ 266 260'
bez rane, a odsouzen podle § 337
,
,
o
"pISm. ) ft z k trestu tuh'h
'
,
meslCu, zostřeného měsíčn' d .. .
e O vezel11 v trvání
nákladů trestního řízení 'n:po~e~a
,P~stDY a podle § 389t,~rl.;;řč't;k~n~a~:~~~:~,
§ 266 a) tr. z za'išf
;l11~ene., o trestu byla z:
do 31. října i934, 9~va~~~ 'i;s~~r~vacI vazba od 4. října 1939,
o
odvolání obžalovanéh; z vf or I omuto roz~udku bylo podáno ,_e'H""
které bylo rozsudkem vrchn'~ u od nepovolenI podmíněného
oU
nuto, K výkonu zbytku tr~st~ sd ud' v p, z; dne 4, června 1940,
Podle § I , č . 6,plSm
' , a) n"osu , nedoslo,
,
v Protektorátu čechy a Mo
anzent o vykO!lU vojenského
str. 903, příslušejí trestné ~ra ze dne 8., kvetna 1939, Říšský
příslušníky, před soudy branny: osob~ ktere ~ejsou německými
''
branné moci, jejím příslušník~e mobcl, ?y!y-lt namířeny proti
•.
tre, stným činům J'e počítatI' um. ne fJ JeJlmu doprovodu. K
','
I '
nejen umyslné n 'b ' .
d
restné činy pokud jen ob' kl"'
.. '., y rz I z ne balosti
','
jejím přísluš~íkům nebo jej/: I~;::: smeruJI p!,oti německé
, '
při nichž nedbalostí vznikl;uši?:.íroVOdu!. zeJ~éna též
,
německé branné moci nebo n
o. a na }Ivote nebo zdraví
"
"
nisterstva spravedlnosti ze ,~ maJ;tku neI?ecké branné moci
Poněvadž v souzené věci n; I '.. proslnce 1939 čís.
Václav A. svou neopatrnou 'í d Y o JIZ z trest~ího oznámení patrno
pečnost. vojínů německé let~ctéO~b~~t':.m o~rozll :: ~oškodil tělesnou bezdbalO~Í1 spáchaný objektivně
,?e a ze tU?IZ !~ho }r~stný čin z nebranne moci, měl krajský soud vs~eroval 'p roft , pnslusntkům německě
nep~odleně odstoupiti příslušnému . stre~tnt ozna~ení o. uvedené nehodě
~ vykonu trestního soudnictví v Pro~~tU
mOCI, (§ 21 nařízení
4. dubna 1939, Říšský zák I st 7
oray, Cechy a Morava ze dne
ného nařízení o výkonu ~oj~ns~' 'h 54, plaÍ1~1 podle § 3 nahoře uvedebranné moci). Tím, že tak neučinil e ? ~OU?ntctví obdobně i pro soudy
vedl trestní řízení, věc projednal ~ n;brz sam ve vlastní působnosti proS?ud, v N, zákon v ustanovení § I °v~sud~em ~ozhodl, porušil krajský
?ICtVI v Protektorátu Čechy a M nar~zelll. o, vykon~ vojenského soudorava, steJne vrchlll soud v p, tím že
Jako sborový soud druhé stol'
ného rozsudku krajského sou~: ~o~hOdl o odvolání Václava A. z uv~de, Bylo proto vyhověno zmateční sÚ"
,
,
fOU podle § 33 tr. ř. ha záštítu "k
znosft podane generalní prokuratuJak se stalo.
za ona a !podle § 292 tr. ř. uznáno právem;

?tan?e
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Protektorátní soudy nejsou řlsluš '
',.,
" •
o soukromožalobných trestných I?, h ne provadet~ l'izení a rOzhodovati cmec OSoby, ktera nenl německým stát~

nim pnslušnlkem, vznesl-Ii pro ně soukromou žalobu německý státní
slušnlk. K tomu jsou výlučně přislušny německé soudy.
(Rozh. ze dne 12.

října

při

1940, Zm II 294/40,)

Ne j vy Š š í s o u d uznal jako soud zrušovací o zmateční stížnosti
k zachování zákona, podané generální prokuraturou do rozsudku okresního soudu v N. ze dne 15. listopadu 1939, jímž byla Bernardeta A.
uznána vínnou přestupkem podle § I zák. Č, 108/1933 Sb. a odsouzena
podle téhož zákonného ustanovení za použití § 266 tr. z. k peněžitému
trestu 48 K, v případě nedobytnosti do vězení na 48 hodin a podle § 389
tr. ř. k náhradě útrat trestního řízení, zejména též podle § 34, odst. I zá'kona čís. 108/1933 Sb. k náhradě hotových výloh soukromého žalobce
Raimunda Po, takto právem:
Postupem okresního soudu v N. v trestní věci o soukromé žalobě ně
meckého státního příslušníka Raimunda P, proti Bernardetě A. pro pře
stupek podle § I zák. Č. 108/1933 Sb, byl porušen zákon v ust~novení
§ 6, Č. 2, odst. 2 nařízení o německém soudnictví v Protektorátu cechy a
Morava ze dne 14. dubna 1939 a v ustanovení § 18 nařízení o výkonu
,trestního soudnictví v Protektorátu čechy a Morava ze dne 14. dubna
'1939; celé řízení včetně rozsudku ze dne 15. listopadu 1939 se zrušuje
a okresnímu soudu v N. se ukládá, aby spisy neprodleně postoupil při~
slušnému německému úřednímu soudu v O.
DŮVo.dy:

Dne 4. listopadu 1939 došel okresnímu soudu v N, návrh Raimunda
P .. kolportéra v N., na potrestání Bernardety A" vdovy v, N., pro urážku
na cti, spáchanou výrokem »mamlasu poplašené«, Návrh byl sepsán ně
mecky a Raimund P, v něm výslovně uváděl, že je příslušníkem němec
kého národa (reichsdeutscher Volksgenosse). Okresni soud v N. ustanovil ve věci hlavní přeličení, toto provedl a rozsudkem ze dne 15. listopadu
1939 uznal Barnardetu A., příslušnici Protektorátu čechy a Morava, vinnou přestupkem podle § I zák. č, 108/1933 Sb., jehož se dopustila slovní
mážkou Raimunda P. a odsoudil ji podle téhož zákonného ustanovení za
použití § 266 tL z. k peněžitému trestu 48 K, v případě nedobytnosti do
vězení na 48 hoditi a podle § 389 tL ř. k náhradě nákladů trestního řízení,
zejména též podle § 34, odst. I uved. zák. k náhradě hotových výloh soukromého žalobCe, Rozhodnutí o podmíněném odsouzení bylo podle § 7
zák.č, 562/1919 Sb, vyhrazeno. Obžalovaná se vzdala opravných prostředků, Soukromý žalobce Raimund P. podal do protokolu stížnost do
výroku o útratách, kterou okresní soud v N. předložil k rozhodnutí krajkému soudu v O. Tento nařídil šetření za účelem zjištění, zda je k projednání věci příslušný soud německý nebo soud protektorátní, během ně
hož sdělil vrchní zemský rada v N., že Raimund P. je německým státním
příslušníkem, a to od 16. března 1939. V důsledku toho nebylo již v řízení
pokračováno.
Trestnf rozhodnutí XXII.
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Podle § 6, odst. 2, Č. 2 nařízení o německém soudnictví v PnJtekt()f;ij,~
c~chy a Morava ze dne 14. dubna 1939 (ŘíŠ sk .
'1 I t
na
výnosu
a
a or~va z~ dne 16. března 1939 (Říšský zák. 1., str. 485) nocil"',.
OSOtbf, ktere neJ,s~u německými státními přislušníky, německému
n~c VI ro tr~st?e ~!ny, které se stíhaji soukromou žalobou když
n~mec f sta tnI ~nslušník. Podle § 7 téhož nařízení je t;,a~:t~oI1E~í~~~;~~~~1
nen;eckY,ch .so,udu v Protektorátu Čechy a Morava proti S(
toratu vylucna.
Zmíněno.u z~sadu § 6, odst. 2, Č. 2 nařízení o německém
v,Protektor.atu ,cechy a Morava opakuje i § 18 nařízení o v'konu
s?ud,llIctvI v Protektorátu
a Morava ze dne 14
~RISSI~~ zak. 1., str. 754), vydaného na základě výnosu Vůd~e a nssklfho·
~nclere o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března
zak. 1., str. ~85); podle tohoto nařízení stíhají se trestné činy
~~~k~O,?O~. zťl?b,ou, jichž se dopuEmy osoby, které nejsou německvmi.
a 1lI?11 pns usm.~y, německými soudy podle procesního ráva
flatneho. a trestajl se podle trestního práva Protektorátu vPzn,esE'.lí
romou zalobu německý státní 'příslušník
'
Ok resm,' s?ud v. N. ym, že v uvedené věci
. ve vlastní působnosti
o s~ukrome. zalobe nemeckého státniho příslušníka řízení o ní
a .dhale ve vecI postupoval, porušil zákon v ustanovenich ~ahoře
nyc .
turo:m:~~f~í§s~~ntost! p~o Izachovtání záko~a podané generální prokura.·
.
,
. r. r. y o pro o vyhoveno a podle § 292 tr ř
uznano pravem, pk se stalo.
. .
.

ne~o

základě

n~~5'

Vůdce říšského kancl~ř~a~. P~~:e~'to:~;~'

Čechy

čís.
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Ne~~~ží

!Ia pojmenování, nýbrž na obsahu podání strany
.
P.ouzlJe-h vsak strana vědomě nesprávného pr03tředku ~ domáh' r
se t0<10,. aby byl vyřízen podle označení nutno se říditi tímto
a- 1
dO ;;uJatost sou~u,n~ní dův?dem k del~gaci jiného soudu. Může být jen
uv em pro zmmtám soudmch osob podle §§ 72 a násl. tr. ř.
(Rozh. ze dne 12.

října

1940, Nd II 35/40.)

x.

Ant~n~duv š ~;o sp~~s~pje~kOp~~~d §zl~ŠO~:cí Za~ítl v trestní věci proti
u okresního soudu v N
za ona . 108/1933 Sb. vedené
o delegaci některého s 'u~Od zn. sp. T XII 285/37 žádost Antonína A.
jako žádost podle §§ 6~, 6~ t~. ~.bvOdU vrchního soudu v P., označenou

D ů vo d y:
t Podle. stálého rozhodování nejvyššího soudu nezáleží na tom jak
b
'
s ~a?a pOjmenovala svoJe podání, nýbrž na tom . k'h
dam; podle toho se pak řídí vyřízen'I poda'n'I.. PouzlJe-1I
' 1~ e.ovšak
o sahu
je postrana
vě-

domě nesprávného prostředku a domáhá.li se jeho vyřízeni podle označení, jež mu sama dala, nutno se říditi tímto označením.
Usnesením nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího ze dne 14.

března 1940, zn. sp. Nd II 8/40, byla žádost, označená jako delegační
návrh podle § 62 tr. ř., postoupena vrchnímu soudu v B. k vyřízení jako
zamítací návrh podle § 73 tr. ř., neboť se žadatel podle jejího obsahu domáhal, aby bylo krajskému soudu v N. odňato konání odvolacího přelí
čení ve věci T XII 285/37 okresního soudu v N., jakož i vyřízení žádosti
za obnovu trestniho řízeni ve věci Vr V 3339/21 krajského soudu v N.
z důvodů, z nichž plynulo, že bere v pochybnost nezaujatost uvedenéhO
soudu.
Tuto žádost opakuje žadatel podáním, o něž jde, a znovu ji výslovně
označuje jako delegační žádost podle § 63 tr. ř. Nelze tudíž již za to míti,
že jde o mylné označení žádosti, nýbrž nutno postupovati podle vědomě
použitého nesprávného označení žádosti.
Delegaci jiného soudu lze povoliti, pokud je odůvodněna ohledy veřejné bezpečnosti nebo jinými důležitými důvody. Za takový důvod nelze
pokládati tvrzenou zaujatost soudu, jemuž má býti věc odňata, neboť
tento důvod může býti jen podkladem pro zamítání soudních osob podle
§§ 72 a násl. tr. ř.
Neodůvodnil tudíž žadatel svůj delegační návrh ve smyslu ustanovení § 62 tr. ř. a nebylo mu proto vyhověno.
čís.
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Řidič motorového vozidla je povinen voliti za tmy na kluzké silnici
rychlost dovolující mu zastaviti na vzdálenost, na IÚŽ má přehled po
jízdní dráze.
Musí počitati i s tím, že se v jeho jízdní dráze může vyskytnouti i neosvětlená překážka, zejména i chodec.
(Rozh. ze dne 18. října 1940, Zm II 224/40.)
Dne 14. ledna 1940 po 17. hod. šla poškozená se svým manželem po
silnici z N. do O. šli po svém pravém okraji dlážděné vozovky, při čemž
manžel poškozené šel vlevo vedle ní. V tu dobu jel po silnici týmž smě
rem na motocyklu obžalovaný·. Jel po správné pravé straně rovněž po
okraji vozovky, která byla pokryta sněhem a poněkud kluzká. Když před
sebou zpozoroval poškozenou a jejího manžela, uhnul doprava, narazil
však levým řidítkem do pravého boku poškozené, která tim byla mrštěna
ke středu vozovky a těžce zraněna. Obžalovaný se hájil tím, že spoléhal
na to, že se po vozovce pohybují jen vozidla opatřená předepsanými
světly, že jel krom toho mírnou rychlostí 15 km/hod., že však měl světlo
zatemněno podle předpisu a že proto chodce uviděl teprve na vzdálenost
asi pěti metrů, kdy se pro kluzkost vozovky nemohl již vyhnouti doleva,
ani zastaviti.
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Do rozsudku, jímž byl uznán vínným preclnem podle § 335 tr.
vznesl obžalovaný zmateční stížnost, kterou nejvyšší soud jako soud
šovací zamítl.
D

ů

vod y:

-

v Jlzdm draze pred sebou chodce. S tímto závěrem nalézacího
n~tno ~o~hl.asíti, neboť je podle § 9, odst. 2, nař. čís. 242/1939 Sb.
vlnnos!1 .ndl~e mot~rového vozidla, aby ,zvolil takovou rychlost, aby
vyhovetr svym povinnostem. Tak se obzalovaný nezachoval když jel
kluzké silnici rychlostí, která mu znemožnila zastavit na v~dálenost
kterou měl přehled po jízdní dráze.
'
Nelze proto přisvědčiti zmateční stížnosti pokud se s hlediska .""d""".
podle § 281, čís. 9, písm. a), tr. ř. snaží do~oditi právní mylnost llveó,,_
ného závěru nalézacího soudu.
Zm.ateČní stížnosti nelze dále přisvědčiti, pokud se snaží dovoditi,
z~olena rychlos~. b~la p.omě!ům přim~řen~, neboť prý byl obžalovaný
vln~n tohko pOClt~tr s trm, ze se na sllmcI budou pohybovati pouze
lena vozIdla, ktera mohl spatřiti na větši vzdálenost nikoli však ne'Ds\'ět
lení. ch?~~i! neboť bez ohledu na tvrzení zmateční StfžÍlOsti, že jsou
P?vm~1 JIlI m:mo vozovku, nesměl obžalovaný jeti rychlostí ne'vv!lm'niíei
.zasadam nahore uvedeným, neboť musil počítati s tím že se může v
dráze vyskytnouti neosvětlená překážka, zejména i ~hodec, a nesm'ě-l··.. "<
spolehnouti - jako to podle zjištění nalézacího soudu učinil v sOllzenérn.
případě - na to, že je jízdní dráha volná.
. Ježto je závěr o. nedbalosti obžalovaného odúvodněn již na tomto
pOdkla,dě" n:,bylo t~eba. se zabývati oněmi vývody zmateční stížnosti, jimiž
napada zavery nalezaclho soudu o nedbalosti obžalovaného ještě v dalších
směrech, neboť i kdyby tu bylo lze zmateční stížnosti přisvědčiti nemohlo
'
by dojíti ke zprošťujícímu výroku.
čís.

6570.

Lh~ta urče~á § 2, odst. 2, zák. čls. 562/1919 Sb. (o podmíněném odSOUZe?l) nepocíná o,de dn,e ~pácháni dřívějšího trestného činu nebo vy_
ne~e~~,rozsudku o nem, nybrz ode dne, kdy byl vykonán nebo prominut
dř!ve]s! trest nebo kdy bylo vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil.

(Rozh. ze dne 21. října 1940, Zm I 296/40.)

, N.

e j vy Š š! s o ? d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti
statm?o zastupltelst~1 do rozsudku krajského soudu, pokud jim byl obžalovanemu, o,d~o~zenemu pro zločin zpronevěry podle § 183 tr. zák., povQlen podmmeny odklad výkonu trestu, zrušil rozsudečný výrok, jimž byl
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obžalovanému podle §§ I a 3 zák. čís. 56y191? S~; ~ovolen podmí~lěný
odklad výkonu trestu na zkušebnou ,d9bu tn r~ku a JImz !nu bylo ul?zeno,
aby podle § 4 uved. zák. v téže Ihute nahradIl. soukrom~mu ucastmku P.
způsobenou škodu, a vrátil věc soudu první stolIce, aby jl v tomto rozsahu
znovu projednal a o ní rozhodl.
D

Nalézací soud shledal nedbalost obžalovaného v tom že jel za

no~i p~ kl~zké s~lnici takovou rychlostí, že nemohl zast~vití, když

čís.

ů

vody:

Zmateční stížnost státniho zastupitelství právem namítá s hlediska dů
vodu zmatečnosti podle § 281, čís. II tr. ř., že nalézací ~oud vykročil
ze své trestní moci, povoliv obžalovanému podle §§ I a 3 zakona o podmíněném odsouzeni odklad výkonu t r e s t u . '
,
Nalézací soud zjistil, že byl obžalovaný rozsudkem okresn;ho soudu
v N. ze dne 3. dubna 1933 odsouzen pro přestupek zpronevery pod!e
§§ 461, 183 tr. zák. do vězení na j,eden týden, podmíněně na dv~ ro~y, ~e
čin jímž byl uznán vinným nym napadenym rozsudkem, byl spachan
v r~ce 1939, že pětiletá lhůta (podle § 2 zákona ? podm~něném o?souzení)
již uplynula a že tudíž podmíněné odsouze~í nem vyl,ouceno. Z \1va?lC ~a
lézacího soudu, že pětiletá lhůta st~novena v § 2 !akon~ o pO,dmmen,e7
odsouzení již uplynula, je zřejmo, ze rozsude~, ac t? vyslovne neuva?,
'vychází ze skutečnosti, že čin, pro který byl obzalo,vanY,odsouzen ~kresmm
soudem v N., byl spáchán z pohnutky nízké a necestne, Jak Je téz patr,no
z výpisu z rejstříku trestů, podle něhož byla tímto soudem vyslovena ztrata
práva v o l e b n í h o . .
..
Z téže úvahy rozsudku o uplynutí pětileté IhůtY,P?dle ~. 2, od,st. 2 ~a
kona č. 562/1919 Sb. plyne dále, že rozsudek pO.,"lta po~at~~ ~~~? Ihuty
ode dne spáchání trestného činu, pro který byl obzalovany dnveJslm, roZsudkem odsouzen, nebo ode dne, kdy byl rozsudek vynesen. Tomuto vyrok~
nalézacího soudu právem vytýká zmateční stížnost, ž,e odporuj~ ustanoven~
§ 2, odst. 2 zákona o podmíněném odsouzem, nebol obmez,:,m ustanovem
§ 2, ·odst. I uvedeného zákona !,e~latí ten ~ehdy, ~plynulo:h do dne č kdy
odsouzený spáchal nový trestny čm, pn prestupclch a ?rečmech pet let
ode dne kdy byl trest vykonán, kdy byl trest pravoplatne pror:rmut, nebo
kdy byl~ podle zákona o podmíněném odsouzení ,vysl?~e~o, z.r: se podmíněně odsouzený osvědčil; proto Je rozsudek v teto caslI zatIzen zmat"
, ,
kem podle § 281, Č. II tr. ř..
Za tohoto stavu věci jsou, 'pokud Jde o konec zkuse~ne I~uty z rozsudku okresniho. soudu v Ne ze dne 3. dubna 1933, splneny predpoklady,
nichž by bylo podmíněné odsouzení podle ~ 2 zák. Č. ?62{1919 S~.
vyloučeno. Než přesto nemůže zrušovací soud . Ihne~ vysloVItI, ze, po~nll:
něné odsouzení bylo vyloučeno podle tohoto zakonneho ustanovem, nybrz
nutno výrok rozsudku o povolení podmíněného odkladu výkonu trestu zru~
šiti z důvodů právě uvedených jako zmatečný a věc vrátiti soudu prvm
stolice, aby o ní v mezích zrušení znova jedn~1 a ji rozh?d!.
".
Bude při tom povinností soudu první stohce, aby ZjIstIl a uvazll, ne~
došlo-Ii k výkonu trestu podmíněně odloženého již dříve, n~bo ne,byl-II
trest pravoplatně prominut, a v případě kladném, neuplynula-II od vykonu

za
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tr,,;stu nebo pravoplatného jeho. promínutí zákonem stanovená
Ihuta. Kdyby. to bylo patr,:? z rejstříku trestů, tedy veřejné
by mohl zrusovacl soud pnhlédnoutí a učiniti ji podkladem přezi,óum'L~i
rozsudku s hlediska věcného. důvodu zmatečnosti podle § 281, Č.
mohl ~~ o ..tom rozhod~ouh sám; ježto to však z ní patrno
zmatecnI sÍ1znosh vyhoveno zrušením rozsudkového výroku o pO'dnlínlěni,;;ť
odsouzení a nařízením nového rozhodnutí.
Čis.

6571.

Ke skutkové podstatě přečinu podplácení pOdle § 30 zák. č 1
Sb. (proti nekalé soutěži):
.
~okud ji naplňuje získání zaměstnance podniku nabídkou lepšich pr •
covntch podmínek.
a
K l??j~u })výděle~né činilOsti« ve smyslu § 32 téhož zákona.
J~.)1 cmno~t zaměstnance podniku, který uzavirá obchody pro jiného
sou!ezltele v pr~dpokladu, že mu pn.lVise z nich bude připsána k dobru až
u neho nastoupt místo.
(Rozh. ze dne 21. října 1940, Zrn 1416/40.)
Nalézací soud uznal obžalovaného A. vinným přečinem podplácení
pO,dle ~ 30, odst. 1 zák. Č. 111/1927 Sb., obžalovaného B. přečínem
placem podl~ ~.30, odst. .2 a přestupkem podle § 32,odst. 1 téhož Lct'\UUa.
• Ne j, v y s S I S o u d pko soud zrušovací lamítl zmateční stížnost obz~lo~aneh.o B., pokud napadla výrok, jímž byl tento obžalovaný uznán
vmnym pre~!upke?, podle §.32, odst. 1 zák. Č. 111/1927 Sb., vyhověl však
zmatečm s!lznosh obou obzalovaných, pokud byli uznáni vinnými přeči
~em podplacení (prvý yodle §30, odst. 1, druhý podle § 30, odst. 2 zák.
c. 111/1927 Sb.): ;Z~ustl nap~dený ;ozsudek v těchto výrocích a ve výroc:ch ,s hm so.uvlslclch a uloztl nalezacímu soudu, aby ve věci v rozsahu
zrusenl znovu jednal a rozhodl.

o ů vod y:
I. Ke z.:n.a,teční stížnosti obžalovaných A. a B.:

:odle zJ1stem napadeného rozsudku vyptal se obžalovaný A. obžalo-

~ane?o B. na )eho služební podmínky, snažil se ho nabídkou lepších slu,

z~b~~~h podmmek z~sk~tl pro svů,i. závod (závody obou obžalovaných pro"
vadejl ?bchody v t~,:,ze hospodarském oboru) a vybízel ho, aby dne
1. prOSI~ce 19~9 vrahl plat mu zaslaný, ježto tím zaniká služební smlouva,
Podle ';'jednane ~,:,I?uvy, měl. o~žalovaný B. nastoupiti nové místo dne
!:.prosl~ce 1939, jezto vypoved dal dne 1. prosince 1939 k 1. lednu 1
jlZ zam;stn~vatel nepřyal: byl v prosinci 1939 zaměstnán u dvou závodu.
. Na!ez~cI ~oud podradtl toto jednání obžalovaných skutkovým podsta" .
tam prečmu jednak podle § 30, odst. 1, jednak podle téhož paragrafu,

-
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odst. 2 zákona proti nekalé soutěži. »Nekalost postupu« obžalovaného. B.
spatřuje nalézací soud v tóm, že vystoupil ze služeb dosavadního zame~t"
navatele bez zákonné výpovědi. »Přednost při soutěži« byla v souze?em
připadě docílena tím, že závod obžalovaného A. z í s k a I dob r e h o
zaměstnance, o něhož byl dosavadní zaměstnavatel oslaben.
Tento právní názor napadá zmateční stížnost s hlediska zmatku podle
§ 281, č. 9, písm. a) tr. ř. uvádějíc, že získání dobrého .zaměstnance nénaplňuje uvedený zákonný znak.
Zmateční stížnosti nutno přisvědčiti.
V pouhém získání dobrého zaměstnance i nabídkou lepších pracovní,ch
podmínek nelze' ještě spatřovati nekalou činnost podle § 30 uve~1. zak.
(rozh. č. 5008 Sb. n. s.), byť i ztráta zaměstnance byla pro, podn~k, sebe
krutější (Skála: Nekalá soutěž, str. 88). Aby bylo lze takove jednam. pokládati za závadné ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení, Je treba,
aby byl závadný jak prostředek, tak cíl, jehož má býti dosaženo.
V souzeném případě .mělo. dojíti ke zrušení dosavadního P?měru. podle
zjištění nalézacího soudu bez dodržení výpovědní lhůty, což l~ ]Is~e p~o:
středek závadný; mohlo pa~ býti závadným. cí)e!" tohoto )ednam zjednan~
přednosti pro nového zamestnavatele zalez,c]Icl v tom, ze by .d9sa~adnl
zaměstnavatel byl připraven o možnost z I s k a t, I .v Č a s Jeste, be~em
výpbvědní lhůty vhodného nového zaměstnance, člmz by oslabemm Jeho
soutěžní možnosti v okrsku, přikázaném do působnosti obžaloVaného B.,
bylo na jeho úkor docíleno přednosti soutěžícímu podniku.
.
Zda tomu tak bylo v souzeném případě, totiž zda jednání obžalovaných bylo způsobilé přivoditi takové nebezpečí, nelze poso.uditi; neboť se
nalézací soud dosud nezabýval zjišťováním skutečností potrebnych v uvedených směrech.
Bylo proto zmateční stížnosti obžalovaných vyhověno již z tohoto dů
vodu, aniž se ·bylo třeba zabývati jejími vývody v dalších směrech.
Ježto se podle toho, co uvedeno, nelze obejíti bez nařizení nového hlavního přelíčení, bylo rozhodnuto, jak se stalo.
ll. K e z mat e ční stí ž n o s t i () b ž a lov a n é h o B.:
Podle zjištění napadeného rozsudku zúčastnil se obžalovaný B. v listopadu 1939 uzavírání obchodů pro .nového zaměstnavatele v předpokladu,
že mu provise z nich budou připsány k dobru, až jím bude přijat.
Zmateční stížnost napadá svými vývody výrok nalézacího soudu o tom,
že šlo o výdělečnou činnost uvádějíc, že soukromá žalo~kyně než~lov:,la
z toho důvodu, že provise z takto uzavřených obchodu byla pnpsana
k dobru obžalovaného.
K tomu nutno uvésti, že je lhostejné, zda soukromá žalobkyně tvrdila
uvedenou skutečnost v obžalovacím spise, neboť jde toliko o okolnost týkající se modifikace činu uvedeného v žalobě, neměnící nic na jeho identitě; k takové změně skutkového děje musí nalézací soud přihlížeti již podle
§ 262 Ir. ř. (»skutečnosti,na nichž se obžaloba zakládá, samy o sobě nebo
ve spojení s okolnostmi teprve ve hlavním přelíčení najevo vyšlýml«).
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Zmateční stížnost se konečně domnívá ž
,"
'
). ,
' e na.ezaCi soud
(§ 281 , č . 9
,pism. a tr. r. nesprávně § 281 č 10 t ')

:lk~~!těp;o~ ~:j~a~a~:~~i:~t~~~~Ýt~~~t~
'!s1:~~~~~f čJ~:~i~:ťe~~~e
ý

čí~ ~~~;s~~anec, k)ter si svou činností hledí opatřiti výdělek (sr~

..
", , '. n. s. :. Tomu tak bylo v souzeném případě kde ob:,a'I,)van';'
podle zJ~steneho deJe vyvíjel pro soutěžitele činnost za'
~uzfe~ov!se, bu,~ou při~sány k dobru, jakmile nastoupí Př'm'díPsotoklazdu,
J
Jme, ze .ucelem čmnosti obžalovaného bylo opatřiti si výděl~k
Nepoc?ybil proto nalézací soud, podřadil-li tuto činnost
.
us tanovellJ § 32 uved. zák.
Čís,

6572.

"
.
Byla-Ii krádež ve smyslu §§ 189 463 t '
je přestupkem proti veřejné mravop" tu r· .zak. spachana hlavou
by jinak byla zločinem.
. oces ost I podle § 525 tr. zák., i

. Krádeží ve smyslu § 463 tr 'k' ..
rodiny, nikoli i krádež věci cW z: • }e ]e!1 krádež, v,ěCí patřícic:lh~c~~~~~:H
členů rorUny.
c , ]souclch v drzbe nebo v u

~anžel odcizivší cizí věci z držení Své manželk
.. , ..
domacnosti, je vinen obecnou krádeži 'kd '
y, s ,mz zl]e. ve SpiJlei:né .....
manželčiným vlastnictvím.
•I
yz se mylne dommval,
(Rozh. ze dne I. listopadu 1940, Zrn II 200/40.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovac'
h 'I
'
:;
státního zastupítelstyí do rozsudku k . k'h i vy ov,:. ':,matecní stížnostI:
A. podle § 259 čís I 2 t ' _ ' ~aJs e, o soudu, jimz byl obžalovaný
'173 tr zák
''"I'' ,/.;. <prosten obzaloby pro zločin podle §§ 1.71
dne I ún~razr~~40 n~p;. e~J'ň:lozs~dek .~ u~nal obžal5lV~nélio vinným, ž~
Marie A. cizí věci movité, totiž b~ian:vuJ t~ltek ~ drze;11 a bez, přivoleni
tedy hodnotu 2000 K ř ' ' ' . ,a, z a ou mmcI, vse v cene 8.600 K:
§§ 171, 173 tr. ;ák.
p evysuJlcl, člmz spáchal zločin krádeže Pbdl~

i.

Ddvody:
Zmateční stížnosti jež uplat'· d' . d
.'.
písm. c) a písm. a) '(správně ~~e lOu)v~ y -,matlečnost~p'odJe ~ 281, čís. 9,
.' N I"
....,
.
r. r., ne ze upnÍ! opravnění
a ezaCI soud ZjistIl ze obžalov ' d"1 . .
.
zlatou minci patřící P~OVI'
d' ~ny ~ CIZI bnlIantovou náušnici a jedn.u
z rzell! Sve manželky s .. '"I
d omácnosti. V tomto zjištěném
skutk'
,..
'
nIZ Zl ve společné
skutkovou podstatu krádeže m . ov~~ deJl shledal nalézací soud pouze
uvěřil 'obhajobě obžalovanéhoez~ema~ze ~ ve smys!u ~ ~63 lL z" jeliko~
zlatou minci za 300 K a brilia~t za 08.~~~ Kuvedene ve~I,. z mCh! p,r~da}:
. 2.000 K převyšující _ v '
,
"
- !e?y vecI v cene zreJme'
Poněvadž je přestupek po~rees§ve~~3eni ze, bkere ve~1 pa~řící, své manželCe:'
r. za ., ktery nalezacl soud shledál
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v jednáni obžalovaného, stíhatelný pouze na soukromý návrh a tento
v souzeném připadě nebyl učiněn, byl obžalovaný osvobozen podle § 259;
čís. 1 a 2 (správně jen podle čís. 1) tr. ř,
Leč nalézací soud nesprávně vyložil zákon, když ve zjištěném skutkovém ději shledal skutkovou podstatu přestupku podle § 463 tr. z., jak
zmateční stížnost úvodem právem vytýká.
.
Nalézací soud pochybil po stránce právní již tím, že krádež spáchanou
manželem na manželce, žijící š ním ve společné domácnosti, podřadil
skutkové podstatě přestupku podle § 463 tr. z., vysloviv názor, že v takovém případě přisluší manželce podle uvedeného místa zákona oprávnění
k obžalobě, že však ustanovení § 525 tr. z. nepřichází v souzeném případě
v . úvahu. Nejvyšší soud jako soud zrušovaCÍ vyslovil opětovně (srovn.
rozh. čís. 4280, 6266 Sb. n. s.) v souhlase s literaturou (Miřička: Trestní
právo hmotné 1934, str. 354, Kallab: Trestní právo hmotné 1935, str. 234),
že krádež spáchaná hlavou rodiny samou je přestupkem proti veřejné
mravopočestnosti podle § 525 tr. z., a to i když přesahuje zločinnou hranici (srovn. důvody rozh. čís. 434 Sb. n. s.) .
Nahoře uvedený a jak dolíčeno právně pochybený názor nalézacího
soudu nemohl by sám o sobě způsobiti zrušení napadeného rozsudku, poc
něvadž i přestupek podle § 525 tr. z. lze stíhati jen k návrhu oprávněné
osoby; taková podle zákona potřebná soukromá obžaloba tu není, takže
i kdyby bylo lze podřaditi skutek obžalovaného ustanovení § 525 tr. z"
muselo by řízení skončiti osvobozujícím rozsudkem podle § 259, čis. 1, tr. ř.
Rozhodující právní pochybení nalézacího soudu spočívá však v tom,
že shledal ve zjištěném skutkovém ději skutkovou podstatu krádeže mezi
manžely a nikoli zločinu podle §§ 171, 173 tr. z. Názor vyslovení' nalézacim soudem k odůvodnění podřadění skutku obžalovaného pouze pod
pojem »krádeže mezi manžely«, totiž že je naprosto nerozhodné, že věci
odcizené obžalovaným jeho manželce nepatřily ve skutečnosti jí, nýbrž
osobě třetí, je právně pochybený.
Skutečnost zjištěná nalézacim soudem, a to, ž.e věci odcizené obžalovaným patřily ve skutečnosti osobě třetí a nikoliv manželce obžalovaného,
není naprosto nerozhodná, nýbrž naopak rozhodující pro posouzení otázky,
zda jde o krádež zločinnou podle §§ 171, 173 tr. z., či o pouhou krádež
v rodině podle §§ 189, 463 tr. z., v souzeném případě správně - jak nahoře dovoděno o přestupek proti veřejné mravopočestnosti podle
§ 525 tr. z.
Podle ustálené judikatury lze výjimečného ustanovení jak § 463, tak
i § 525 tr. z. (u hlavy rodiny) použíti jen tenkráte, byli-li manželé nebo
příbuzní tam uvedení s a m i okradeni, poněvadž lze jen v tomto případě
mluviti o krádeži mez i členy rodiny a poněvadž také ustanovení § 463
tr. z., že k potrestán! dojde jen na žádost hlavy rodiny a podobné ustanovení § 525 tr. z. poukazuje na to, že jsou zmíněného dobrodiní účastna
jen trestná jednání, která po š k o z ují rod i n u nebo jednotlivé jej!
členy, nikoli osoby třetí.
'
..
Nutno proto omeziti pojem domácí krádeže na věci, které patří členům
rodiny, tedy na krádeže spáchané ke škodě těchto osob, a vyloučiti věci
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cizÍ, nalézající se v bytě v d
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Ustanovení § 463 tr. z., 'pok;~e2: ;.~~ uschování jednotlivých členů roclin,,"
k v I a s t n ; k u odcizenéh
'
y § 525 tr. z., chrání poměr
omyl v osobě maiitele 'e Ob pre?mětu, .nikoli k jeho držiteli. .pX~;~~~~t,'
splněna tím, že obžalov!ný ~~vl~namn~. ~k~tková podstata krádež
C,I Z 1 Ve~1 movité z držení a be e
volení někoho jíného. Že b b
s1H~ek nezjistil. Naopak 'a~ y O?z~lovany v tom směru v om lUz
obzalovan y vlastně J'en v' t~
v~plyva z rozsudkových dllvodů ~ :1'1
<:. 1"3 t .
m smeru zda má by'ť . h č'
. , Y I,
~ • J
r. z., správně § 525 tr
,.'
1 Je o m posuzován
Jen ?,!,ylprávní, jenž nečiní be~; Cl p~dle §§ 171 a násl. tr. z. To
"~muze bS'lI a také není omYlemres~nikm. ?myl v osobě okradeného
plsm. e), tr. z. (srovn. rozh. čís 16~ ~b ovym, z?avujícírri viny podle
4338 VId. sb.).
' . n. s., ČIS. 1623,2316, 3855
.. Zatížil proto nalézací soud
'
c~~: ! O; tr. ř., když, vycházeje z ne~Ozs.ude.k z~atečností podle § 281
Zjlster:,em o skutkovém ději přestupek r:~~neho vyklad~ zákona, shledal
"
ra eže v rodme podle § 463 t
a kdyz dus ledkem tohoto
přestupku podle § 463 tr fr~vne ,foch~beného výkladu skutkové
r.·."
zákona potřebná, maje ~a' tooSfe k'3'avěru, ,že zde schází
.
podstatu soukromožalobnéh " et zazalovany skutek zakládá
Zručovac'
d
' o pres upku (§ 281, čís. 9, písm. c) Ir
' . ..
1 sou vyhovel proto ...
fecnI sÍlznosti zrušil napad'
Jlz z tohoto duvodu odůvodněné
kladě skutkOVÝCh zjištění na~?y r,~zsudek jako zmatečný, rOzhodl na
tr. ř. ihned Ve věci samé a ezacl o s5'udu Ve smyslu § 288 odst
Uznal obzalovaného vinným zl~čine~ k"ideže
podle §§ 171, 173 tr. z.

t

o

'
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!<e, zpronevěře přivlastnění
"
,
Vodeny přivíastněnirn.
mnenl treba umyslu Učiniti trvalým stav, při-

,S~a~~ že pachatel naložil s věcí
.
sluseJicun tolíko vlastníkov"
. ,proh vlastníkově vůli způsobem '"
I, Jsa Sl vedom bezprávnosti s'h
. d ' ,p..ve o Je nani.
.'
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1940, Zrn I 498/40.)
Ob~~lovaný požádal v zimě roku

I

'

,

;;,e;ndy?a~':1ť'. aby1 mu.půjčil svůj kOŽich9~~~~!~~Z~n~ho

.

Plk'" u něhož bydlel
e, Jen ehky kabát vyho ' I '
. ! y ve e mrazy a obža~&~t za ~ekolik dní kožich' zastav~~ pO~kfzen'y ,teto žádosti. Obžalovaný
Os oze;,emu .oznámil, že dal kOžich d a zas. avnI hst~k dal dále v zástavu.
Pak odesel, z .leho bytu a víc se nevrZti~P~v~kY' po~evadž měl vadný límec; .
h odou dovedel co se s k .. h
. os ozeny se teprve po d'" ,
,
OZIC em stalo. Kožich 'I
zeJI name .. cenu 5.000 K. . .
. Do rozsud~u krajského soudu 'ím'
čInem zpronevery podle § 183 t; J .~ byl za tel1t~ Clil uznán vinným zlo-'
nost, kterou nejvyšší soud J"ako . Zda ., v,znesl obzalovaný zmateční .stíž"
sou zrusovací zamítl.
,.

čís.
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ů

vod y:

uplatňující toliko důvod zmatečnosti podle § 281,
nelze přisvědčiti.
Stěžovatel namítá, že není splněna skutková podstata zločinu zpronevěry, ježto u něho nešlo o zadržení věci, kterýžto pojem předpokládá
pachatelovo rozhodnutí nevydati svěřenou věc svěřiteli a učiniti tento stav
trvalým, že k tomu nestačí pouhé nevrácení věci, tedy že skutková podstata zločinu zpronevěry není vyčerpána již tím, že stěžovatel kožich za"
stavil a konečně, že tu není ani vědomí bezprávnosti.
Stěžovatel přehlíží, že byl uznán vinným, že si přivlastni! svěřený kožich. Pojem přivlastnění nevyžaduje, aby pachatel jednal v úmyslu učiniti
tento stav trvalým, stačí, že nakládá s věcí bezprávně proti vlastníkově
vůli způsobem příslušejícím toliko vlastníku. Zapůjčil-li poškozený stěžo
vateli kožich len za tím účelem, aby jej stěžovatel nemající vlastního teplého
kabátu nosil ve velkých mrazech, a stěžovatel proti této vyslovené vuli
vlastníkově kožich zastavil, vykonal se svěřenou věcí takovou disposici,
která přísluší toliko vlastníku, a tím si věc přivlastnil. Při přivlastnění věci
nezáleží již na tom, zda měl pachatel v úmyslu učiniti tento stav trvalým
nebo zda chtěl později věc vlastníku vrátiti, t. j. zda chtěl v souzeném pří
padě kožich později vyplatiti a vrátiti, ježto ani tím by nebylo vyloučeno,
že si pachatel věc přivlastnil a jednal u vědomí bezprávnosti. Vědomí toto
spočívá již v tom, že stěžovatel věděl, že není oprávněn disponovati koži"
chem tím způsobem, jakým to učinil a nezáleží také na tom, že vlastník
. při půjčení kožichu neurčil lhf!tu, kdy má býti vrácen. Poněvadž ke skutkové podstatě zločinu zpronevěry podle § 183 tr. z. stačí jedna z činnosti
tam uvedených, bud' přivlastnění nebo zadržení věci, není třeba, když, jak
bylo uvedeno, vyčerpává stěžovatelovo jednání pojem přivlastnění, zabývati se ještě otázkou, zda je co do svěřeného kožichu naplněn i pojem
zadrženÍ.
Pokud stěžovatel namítá, že zastavení kožichu dodatečně hlásil poško. zenému, nevychází ze skutkového základu zjištěného nalézacfm soudem
(§ 288, odst. 2, čís. 3 tr. ř.), podle kterého řekl stěžovatel poškozenému,
že dal kožich opraviti, a poškozený se jen náhodou dověděl, že stěžovatel
kožich zastavil. Není tedy v této části zmateční stížnosti provedena po
Zmateční

čis.

stížností,

9, písm. a) tr.

ř.,

zákonu.
čís.
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Poškozený, jemuž nahradila škodu pojišťovna, která za ni neručila, je
vinen podvodem, dosáhl-Ii toho lstivým předstíráním nebo jednáním; nedopouští se však podvodu i tim, že se pak domáhá náhrady oné škody
i na pojišťovně, která za ni ručí•
Pouhé učtováni škOdy v přemrštěné výši není ještě lstivým jednánim
ve smyslu § 197 tr. zák., není-li účtovaná částka osvědčována důkaznimi
prostředky, schopnými uvésti pojišťovnu v omylo výši škody.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1940, Zrn I 387/40.)
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Dne 25. září 1938 došlo na silnici v N. ke srážce nákladního dUllUIlIO..

bil~ obžal?vaného. s osobním autem inž. Rudolfa L., při níž byl au:tolllObi!.
obzalova?eho poskozen. Tato srážka byla předmětem trestního

u okresmho soudu v N., který uznal inž. Rudolfa L. vinmÝm
P?dle § 335
zák., kdežto obžalovaného A. zprostil ~b'1~í()b;~"~~'~'~t~
pre~tupek. Inz. Rudolf L. byl pojištěn u pojišťovny S., VZiljernně
vaCl banky v P.
.
. Dn~ .27. září 1938 srazil se obžalovaný, řídě totéž své nákladni
n~. sl!mcl ~ .obce V. s nákladním autem řezníka S. Auto obžalovaného
pn teto s!.az~~ zno~a.p.ošk~zeno. V trestním řízení týkajícím se této
by!~.o?a ndlcl zprostem obzaloby pro přestupek podle § 335 tr. zák. S.
pO]Isten u P-ské vzájemné pojišťovny v P.
Nalézací soud uznal obžalovaného vinným zločinem dílem dOkolnallého;
dílem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, 200 tr. z., kterého
pu~ti1 jednak lín;, že P-ské vzájemné pojišťovně v P. likvidoval i SkIJd.t'j:
zp~.~obenou na .leh? autom?bilu srážkou ze dne 25. září 1938, čímž
POl~sťov?a u!~?ela skodu aSI 1.800 K, jednak tím, že pak na pojišťovně
vzajemne PO]lsťovací bance v P., ~ádal náhradu škody, způsobené
ko~..dne ~5. z~ří 19~8, ač mu ji již nahradila P-ská pojišťovna, že dále
P0l'sťovn~ S..~"dal I zaplacení účtu za opravy, týkající se výhradně
zpusobene srazkou ze dne 27. září 1938, že účtoval přemrštěnou náhraldu
".,:a .p.rozahálku« a že zároveň žádal část této náhrady »za F"UL<U'"'KUI<;
leste Jednou podle zvláštního účtu.
• Ne j vy Š š í s.? u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční
obzalovaneho, zrustl napadený rozsudek a vrátil věc nalézacímu
aby o ní znova jednal a rozhodl, a to mimo jiné z těchto
"V"UC.,

y.

důvodů:

Po~ud jde o od.~o~zení. obžalovaného pro pokus POdvv~Od~'U~n;~P~lc~:~
uplatnemm neexlstu]Ic.ho naroku na náhradu škody vMi
j,
je.mně pojišťovaci bance v P., jímž tato měla' utrpěti na
~~stkou nad .~:OOO K, spatřuje nalézací soud podvod v tom, že UULa'uv.a,,]
zaqal od pO]Isťovny .S., ~,újemně pojišťovací banky v P., náhradu 'k(ldy.. "
zp?sobene mu na aute sra"kou ze dne 25, září 1938, ač měl již škodu z
sralky. n~hraz~nu P-sko,u ~zájem~ou pojišťovn,?u vP., .že uplatňoval za.,
pl~~em učtu fIrmy R., J~~~ se ty~al .~yhradne oprav skod způsobených
sra;~ou aut. ze dne 27. zan 1938, ze uctoval »za prozahálku« zřejmě pře
mrstenou častku 4.480 K, ač bylo auto po srážce ze dne 25. září 1938
~:hopno pro~ozu jen asi jeden den, a že v účtu za »prozahálku«
uctoval polozku 650 K za opravu provedenou firmou K., ač tuto Cd',,,,,,;,,,
žádal zároveň podle zvláštního připojeného účtu .
.Po .stránce prá~ní sluší především vytknouti, že je nesprávný "" •• M·'
nalezaclho soudu, ze se obžalovaný dopustil podvodu již tím že
doval od pojišťovny S., vzájemně pojišťovací banky v P. n'áhraclušk;>du způsobenou mu srážkou aut ze dne 25. září 1938, ač Úžtuto
mel nahrazenu P-skou vzájemnou pojišťovnou. Podle zjištění rozsudku
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nebyla P-ská vzájemná pojišťovna povi~i1a ~ahradi:~ obžalov!,nému .š~O?u
ze srážky aut ze dne 25. září 1938, ponevadz ke srazce n.ed~slo ~~vm~mm
jejího pojištěnce; nahradila· li muneco, byla a jest opr~vnev~a. za?aÍl od
něho uvedenou částku zpět, dokud nenastanou okolnosÍl ruS'Cl naro~. na
vrácení této částky (ku př. promlčení). Vznikla-Ii obžalovanému.. ze sra~~y
aut ze dne 25. září 1938 na jeho autě škoda, za kter~u. odpovldal P?j1s:
těnec pojišťovny S., vzájemně pojišťo~ací banky vP., mz. Rudolf L.,)enz
podle pravoplatného rozsudku o~resmho. soudu .v N.. ~e dn.e 1~ ..brezna
1938 srážku tu zavinil, nedopusÍlI se obzalovany ISÍlveho Jednant nebo
předstíráni po rozumu § 197 tr. z., požadoval-Ii náhradu .~kody v.zniklé mu
z. oné srážky od nositelky pojištění povinné podle pOj1šťovacl smlouvy
(inž. Rudolfa L. a banky S.) k náhradč..t~to škody, i kdyby .ii~ t;těl tu~o
škodu nahrazenu P-skou vzájemnou pOj1sfovnou. Pouze domaham se nahrady oné škody na P-ské vzájemné pojišťovně, dálo-Ii se lstivě, zakládalo
by skutkovou podstatu podvodu.
."
Nesprávný je dále právní názor nalézaciho sou.du, ze. s.e ?b,:alov~~y
dopustil podvodu také již tim že účtoval za »prozahalku« zreJme premrstenOl! částku 4.480 K. Podle Účtu ze dne 14. dubna 1939 šlo o účtování
položek 1. ~a odvezení náby;k? ~O K, 2. za poškozen.i. n~b~tku 250 K,
3. soudni vylohy 800 K,. 4. usly.zlsk 2.700 K, 5. za svarem fe K. 650 K,
celkem 4.480 K.
.
V pouhém oznámení pojišťovně nároku požadovanéhO: z důvodu. po:
škození, které má pojišťovna nahraditi, částkami přemrštěnými nelze ješte
shledávati lstivé jednání nebo předstirání po rozumu § 197 tr. z., neboť
tu právě scházi znak lstivosti. Lstivým by bylo požado~ání náh;ady. nároku přemrštěnou částkou jen tehdy, kdyby byla pozadovana č"stka
osvědčována důkazními prostředky způsobilými vyvolati v pojišťovně, rozhodující se, v jaké výši má škodu n,ahr~diti, ?myl o vý.~~ odškodného. ~alé
zaci soud s hlediska svého nespravneho nazoru nezjlsťoval, zda obzalovaný použil k opodstatnění nároků uvedených v účtu ze dne 14. dubna
1939 a jejich výše závadných osvědčovacích prostředků, ba dokonce neprovedl ani důkazy, jež obžalovaný nabidl k opodstatnění těchto svých
nároků.

Právem vytýká zmateční stížnost i nesprávné právní hodn~cenf ,:;kutečnosti že obžalovaný v účtě ze dne 14. dubna 1939 uvedl polozku 6::>0 K

za svář~ní firmy K., ač tuto položk? požadoval také .předl?žen~m z:::lá~t
ního účtu lirmy K. Ježto obžalovany uvedl tuto polozku pn téze pnlezltosti, je zřejmo, že mínil-Ii skutečně uvésti pojišťovnu v omyl, použil prostředku naprosto nezpůsobilého k vyvolání omylu, neboť při nepatrném
množství položek muselo býti každému na první pohled patrno, že jde
o účtování téže pohledávky.
čís.
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K subjektivní skutkové podstatě zločinu nebezpečného vyhrožováni
podle § 99 tr. zák., která vyžaduje pachatelův úmysl, uvésti ohroženého
vyhrůžkou ve strach a nepokoj, je třeba, aby si pachatel představil tento
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cil svého jednání, aby jej chtěl a aby představa tohoto cíle byla me'tiv'enl
jeho jednání.
• .Při .verbálních ~~Iíldech, při nichž může uvážení a provedení čínu
~a~1 v Jeden okamzik,. nutno při zkoumání subjektivní stránky činu
zeh k oko!"ostem proJevu, zejména pokud měly vliv na pachatelovu
movou a usudkovou schopnost.
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1940, Zm I 260/40.)
.. Ne j v y.š ší

S? u d jako soud zrušovací zrušil z podnětu
s!!z~ostJ. ob~alova~~ho do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžal,ov,mv
uznan vmnym zlocmem podle § 99 tr. z., rozsudek prvého soudu
§ 290 tr .. ř. ~. uložil n~lézacín:u soudu, aby ve věci znovu jednal a rOl,hodL
Zmatečm sÍlznos! obzalovaneho odkázal na toto rozhodnutí.
Důvody:

Podle zjištění napadeného rozs'tdku měl obžalovaný výstup
tchyní Marií Z. a po néln hrozil P-ovi, R-ovi a jeho rodině' vypálením
obžalovaný bydlí se svojí tchyní a s Poem v jednom domku
má společnou střechu s domkem R-ovým. Na tomto podkladě u,~~~;i!~~~h
lézací soud, že vyhrůžka byla objektivně způsobilá vzbuditi v o
dů~odnou ,obavu, že bude provedena, a vyslovil, že spatřuje v Je(lOaOi"
obzalovaneho skutkovou podstatu zločinu veřejného násilí podle
tr. zák.
Zrušovací soud, přezkoumávaje napadený rozsudek z důvodu, zmat"čni ,
stížn?sti obžalovaného, shledal, že trpí zmatkem podle § 281, Č. 9, písm.
tr. zak.
Skutková podstata zločinu podle § 99 tr. z. vyžaduje po sulljeldivní
stránce, aby vyhrůžka, způsobilá vzbuditi důvodnou obavu, bvla
sena proti, někomu v úmyslu. aby byl uveden ve strach a nepokoj;
(obmyslne) pronesení takové vyhrůžky je jen tehdy trestné, děje-Ii se za
u~kutečně.ním tohoto cíle, to je vyvolati v napadeném vyšši stupeň tisnivehopocltu z nastávajícího zvláště vážného zla (rozh. č. 4201, 6512 Sb.
n. s.); k subjektivní skutkové podstatě zločinu podle § 99 tr. z. patří před
stava a chtění tohoto cíle; představa uvedeného cíle musí býti motivem
jednání (Kallab, Trestní právo hmotné, str. 53).
V. tomto směru. se však nalézací soud dosud nezabýval zjišťováním
skutecnos!!, z nlchz by bylo lze dovoditi závěr o subjektivní vině obžalovaného. Závěr nalézacího soudu, že zjištěné jednání obžalovaného naplňuje skutkovou podstatu zločinu podle § 99 tr. z., porušuje tudíž zákon;
Je proto napadený rozsudek zmatečný podle § 281, Č. 9, písm. a) tr. ř.
Tento zmatek sice nebyl zmateční stížností uplatňován, bylo však k němtl
přihlíženo z úřední povinnosti podle § 290 tr. ř.
Ježto se nelze obejíti bez nového ústního přelíčení pro nedostatek
skutkových zjištěni ve směru nahoře uvedeném, byla věc vrácena souJu
prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí.

-

čis.

6576-
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Při novém hlavním přelíčení bude nanalézacim soudu, aby při zjišťo.
vání skutečnosti, zda si byl pachatel vědom okolnosti rozho~?y~h .pro
závěr o zlém obmyslu ve smyslu nahoře vyložel!ém, vzal zylast~1 zrelcl
na to, že jde o verbální delikt; zvláštní povaha techto. delIktu tkv:v tO~I,
že při nich uvážení i provedení činu může spa~aŤI v leden o~amzlk. a, z~
'e proto při nich přihlížeti k okolnostem, za mchz k projevu doslo, zejmena
jpokud měly vlív na vjemovou a úsudkovou schopnost pachatelovu (srov.
roz h . čís. 5981 Sb. n. s.) .
čís.

6576.

Skutková podstata zločinu křívého svědectví podle §.199, ~ísm .• a?, t!.
zák. nevyžaduje, aby pachatel chtěl nebo mohl svou křivou vypovedl nekomu způsobiti škodu.
,
.
Po stránce subjektivní stačí, že pachatel VI, že vypovldá jako svědek
nepravdu.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1940, Zm II 306/40.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušo~~cí. zamítl .z.mateční stížn?s!
obžalované do rozsudku krajského soudu, Jlmz byla stezovatelka, uznana
vinnou zločinem podvodu křivou přísahou podle §§ 197, 199, plsm. a),
tr. zák.
Důvody:

S hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 5 a 9, písm. a) tr. ř.
správně jen podle § 281, čís. 9, pís'!'. a) tr. ř., ~am~tá zmateční s,tíž,nos,t.

že výrok rozsudku, že stěžovatelka jednala ve 21em umyslu, postrada na~
ležitého odůvodnění, ježto prý v souzeném případě není splnena skutkova
podstata zločinu křivého svědectví, poněvadž stěžova.telka nec~těla a nemohla svMeckou výpovědí ze dne 5. ledna 1939 nekoho uvesÍl v omyl
a ani způsobiti někomu škodu. Leč zmat.~čn~ s~ížnos!i -. pokud Je v tom.to
směru provedena po zákonu - n~lze pnsved:ltI., Predpls. o. t;estnostI. ~n;
vého svědectví chrání právo statu na nerusene vykonavam soudmctvl,
jinými slovy chrání v zákonech založený nárok stá~~" aby .svěd~i p~i soudním výslechu udali o skutkových okolnost.ec~, .t.voncIEh predme~ vy~lechu,
pouhou a úplnou pravdu; právo to doznava uJmy JIZ nepravdl~?sÍ! .neb~
neúplností svědecké výpovědi o sobě, tř:,bas nenastala, po pnpade, am
nemohla nastati další škoda (srov. rozh. CIS. 3504, 3655 Sb. n. s.l: K na;
plnění skutkové podstaty zločinu ~řivé?o. svědectv! po. stránc~ subjekyv~1
se vyžaduje toliko pachatelovo vedom!: ~e.~ypovlda p.ko s.vede~ a ze je
jeho výpověd' nepravdivá. V tom spoclva jlZ umysl posko.~IÍl stat v jeho
právu na nerušené vykonávání spravedlnos:l. (~rov .. rozh. ~IS. ~655, 4038,
4260 Sb. n. s.). Nalézací soud, jenž se oblra I subjektIvm stra~kou ~k.ut:
kové podstaty souzeného zločinu, zjišťuje a náležitě odůvodňUje zl1unene
stěžovatelčino vědomí.
.
Jinak zmateční stížnost ned?li~uje uved~ný. dů~od z~atečnosti po za~
konu; nevychází totiž při provadem hmotnepravmho duvodu zmatečnost.
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podle §, 281, .Čís. 9, ~ísm. a) tr. ř. ze souhrnu skutkových zjištění zá'va,:nvcf
pro zrus?vacI,soud, ze by.lo stěžovatelce při svědecké výpovědi dne 5.
.1939 ~n~~o, ze okolnostI. v rozsudku přesně uvedené, jež prohlašov:l!;
pravdIve, !so~ nepravdIve, a že vědomě zatajila dlIIežité okolnosti,
buduje sve vyvody na skutkové základně nezjištěné rozsudkem.
čis.

6577.

Ke skutkové podstatě zpronevěry podle § 183 tr. zák.:
Advok~t neni ?právněn použiti k započteni na svoji palmámi
davku,.p~n~z, kte~e ~u strana svěřila k určitému účelu pro třetí
U~m!-b tak, ledna protiprávně bez ohledu na to zda má proti
palmamI pohledavku a v jaké výši.
'
.

důvody:

Zmateční stížnosti dlužno přisvědčiti i pokud s hlediska důvodu zma-

tečnosti podle § 281, čís. 9, písm. a)tr. ř. vytýká rozsudku nesprávné
právní posouzeni, a to pokud nalézací soud vyloučil vinu obžalovaného

stran částky 1.00.0 K - o níž zjišťuje, že ji obžalovaný osobně přijal pro
R-a _ proto, že obžalovaný byl oprávněn zadržeti si ii ke krytí palmámí
pohledávky vůči složiteli P. Nalézací soud zřejmě neuvážil, že nešlo o peníze složené .pro klienta obžalovaného (pro P-a), nýbrž o peníze složené
jeho klientem pro R-a, tedy za určitým účelem pro třetí osobu a že § 19
adv. ř. nedovoluje advokátovi, aby použil částek, svěřených mu jeho mandantem za určitým účelem, k započtení na svou pohledávku. Jednal proto
obžalovaný protiprávně, když si uvedenou částku zadržel, a to bez ohledu
na to, zda měl proti svému mandantovi (složiteli) nějakou palmární pohledávku vůbec, pokud se týče v jaké výši.

(Rozh. ze dne 25. listopadu 194.0, Zm I 489/4.0.)
Obžalovaný, .advokát, ~astupoval poškozeného P. ve sporech
R-OVI: P. se zava~~~ so~dmm s~írem, že R-ovi zaplati 6 ..0.0.0 K a
~ro neho v kancelan obzalovaneho ve čtyřech splátkách, a to dne 4. bř,ezo.
1931 2 ..0.00 ~, dne 2. dubna 1931 2.0.0.0 K, dne 5. května 1931 1
a dn~ 17..kvetna. 19.31 1.0.0.0 K. R. však dostal z těchto peněz nu,."'"
mctvI?l ~veho pravmho zástupce pouze 1..0.0.0 K. Když zjistil po m"rnvrl"
I1P?mlllka~h P-a o zaplacení zbytku, že P. složil celou částku vVb~~~Ti~I;~~.·
,:,bzalovaneho: podal na obžalovaného žalobu na zaplacení z
tl.~DD K. ktere bylo pravoplatně vyhověno. Pak teprve UQZaIOV,mv zaplatil
zazalovaný zbytek.
.
.
. O?žalovaný doz:,al, že sám přijal prvou splátku 2.0.00 K, že z ní 1.0.0.0
pO?kazal .R-?vu prav;,ímu zást.upci a její zbytek že si ponechal na lmr"'"
~ve palmar~I pohl~da~ky pro!' !'-ovi. ,Co do zbytku 4 ..0.0.0 K se hájil
ze ~. ostatmc? splatkacb nevedel, ponevadž je J. platil v kanceláři v
nepntomnostl.

Nai~~ací soud zprostil obžalovaného podle § 259, čís. 2 .~trr~'r~ř~",.~~,!a~~~[
pro .zlocm .zprone~ery, poněvadž dle jeho názoru nebyla v
den~ o~h~Job~ obzal?~~ného, t~kž~ jednak nebylo prokázáno, že obžalo-.
vany vede I . pred pouZlÍlm d!uhe,. tretí a štvrté splátky, že je zaplatil
pro R-a, a Jed~ak n~lze spatrovatI zproneveru v tom, že obžalovaný
1.00.0 K z prve splatky k započtení na svoji palmární pohledávku.
. Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stiižnlos!!'
statního zastupitelství do tohoto rozsudku uplatňující pokud jde o '".,,, ...
4 ..0,.00 K vadu neúpl?osti rozsudku podle 281, čís. 5 tr. ř. a pokud
o c~stku I.00D.K duvod zmatečnosti podle § 281, čís. 9, písm. a) tr.
uusII n~padeny. rozsudek jako zmatečný a vrátil věc nalézacímu soudu
aby o m znovu Jednal a rozhodl.
'
Pokud jde o důvod zmatečnosti podle § 281 čís 9 písm a)
uvedl tyto
'
.,
.

§

čis.

6578.

Přest1lpky podle zákona ze dne 15. Iistopad1l 1867, čís. 135 ř. z.
(o právu shromažďovacim) trestaji od 1. března 1939 správni úřady, nikoli
soudy.
Je zmatkem podle § 281, čis. 9, písm. a) tr.
takový přestupek po 28. únoru 1939.

t.,

odsoudil-Ii soud prOl

(Rozh. ze dne 25. listopadu 194.0, Zm 1516/4.0.)
N e j v y Š š í s o u cl uznal jako soud zrušovaci o zmateční stížnosti
k zachování zákona, podané generální prokuraturou do rozsudku okresního soudu v N. ze dne 28. května 194.0, potvrzeného rozsudkem krajského
soudu v N. ze dne 17. srpna 1940, jímž byl František A. uznán vinným
přestupkem podle §§ 2 a 19 zákona čís. 135/1867 ř. z. a odsouzen podle
§ 19 zákona čís. 135/1867 L z. za použití § 266 tr. z. k peněžitému trestu
3D K, v případě nedobytnosti k trestu vězení na 24 hodin a podle § 389
tr. ř. k náhradě nákladů trestního řízení, podle §§ 1 a 3 zákona čís. 562/
1919 Sb. podmíněně se zkušební dobou jedno_ho roku, takto právem:
Trestnim řízenim okresního soudu v N. a krajského soudu tamže proti
Františku A., zejména rozsudkem okresního soudu v N. ze dne 28. května
194.0, potvrzeným rozsudkem krajského soudu v N. ze dne 17. srpna 194.0,
byl porušen zákon v ustanovení čl. IV uvozovacího zákona k trestnímu
zákonu a čl. VIII uvozovacího zákona k trestnímu řádu; celé řízení, včetně
zmíněných rozsudků, se zrušuje jako zmatečné podle § 281, č. 9, písm. a)
a § 468, čís. 3 tr. ř. a okresnímu soudu v N. se ukláda, aby spisy postoupil
okresnímu úřadu v N. k příslušnému řízení.
Dů

vo dy:

Na oznámení okresního úřadu v N. ze dne 6. května 194.0 bylo zavedeno okresním soudem v N. proti Františku A. trestní řízení pro přestupekTrestnl rozhodnutí XXII.
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podle §§ 2 a 19 zák, čís 135/1867'
,,_
okresního soudu v N z~ dne 2
r: z, Franusek A, byl pak roz:Su<Jkem'
st~pkem, že totiž dne '1, března 1~4~~et~aI1940 uz~án vinným tímto
mazdění lidu, aniž to oznámil ne'ménv,o a" na 10, i;rezna 1940 do V,
a byl odsouzen podle § 19 zák č! 13e tn dn t predem okresnímu
k peněžitému trestu 30 K v ' ří I~d' 5/1867 L z, ,za použiti § 266 tr,
24 hodin a podle § 389 t: ' Pk P . e n;edo?ytno,stl k trestu vězení na
§§ 1 a 3 zák. čís, 562/19Hi ~b bn~~ad\~~kladu trestního řízení. POdle
klad výkonu trestu se zkušebn~u ~obran I~ dU A, povolen podmíněný od_ "
nabyl právní moci, neboť krajský soud ou NIC ~OhO roku, Tento '
,".
ze dne 17. srpna 1940 zamítl d I' v. ' l~ o soud o d v o l a c í "
bezdůvodné.
o vo am obzalovaného co do viny jako

Článkem L vládního nařízení ze dne 27
.
II., bylo změněno původní znění § 19 'k' le??a 1939, ČIS. 12/1939
n?veno, že přestupky tohoto zákona a za, ona. ~IS. ~~5/1,867 ř; z. a usta,
neho vydaných trestají okresní (Vlá&f!edpls u, p.nka.z_u a zakazů podle
50.000 K nebo vězením do šesti _., I pohce]flJ) urady pokutou do
zení nabylo vládní nařízení čís 1~;~~~~ ;~dle č!',IJ téh?ž vládního naří1939 a je od tohoto dne stano~en
_ . II. ucmnostl dnem 1,
1867 ř. z. příslušnost správních ú~ ~r,(Y ~esttu?ky podlle zákona čís.
odsouzen soudem byl rozsudk
r: u .. ro Oze byl František A. I'VLuql
1940, a potvrzuji~ím roszudke~m kO resnlho soudu v N, ze dne 28.
lacího ze dne 17 srpna 1940
ra!skeh~ soudu v N. jako soudu odvoskutek kladený obžalovanému ,fa0rusen t za~o~, p~kud jde
otázku, je-Ii
šejícim.
vmu res nym CInem před soud příslu-

°

Bylo proto vyhověno Odllvodněné z t ' . "
.
hrna .e~nl .shznosh generální prokuralury vznesené podle § 33 tr ř k
uznáno právem, iak se stalo."
zac ovaflJ zakona a podle § 292 tr. ř.
čís. 6579.

Je překročením obžaloby b I r b '
podle § 199 písm a) tr zák' Y -.! o za!ovaný uZllán vinným zločinem
pro kterou byl obžalován. • pro Jmou čast své svědecké výpovědi, než
(Rozh, ze dne 6, prosince 1940, Zm II 162/40,)
Ne'
, , .
J v y s S I S o u d jako soud zrušov .
h '
obžalovaného do rozsudku kra'sk'h '
aCI ,~y ovel zmateční stížnosti
~~~ug,~ JImž byl obžalovaný uznán
vínným zločí'nem podvodu pOdle
tr. z. a podle §§ 197, 199,
písm. a) tr. z" a to pokud čelila roti '.
lovaný uznán vinným zločinem
~yrOk~{ozSUdku" jímž byl obžatr. z., zrušíl tento výrok jako zmate~ .u po e ~ 19?, 199, písm. a)
§ 250, čís. 1 tr. ř. obžaloby.
~nJ. a zprostIl obzalovaného podle
plsm. a) tr. z., jehož se prý doP~st~ °t~~ l?odvodu podle §§ 197, 199,
ve věci zn. sp. C II 1965/28 kP'h
,ze dne 15. května 1929 v N.
svědectví.
'
o resnl o soudu civilního v B. vydal křivé

§§
tOd

Důsledkem toho zrušil rozsudek i ve výroku o trestu a vyměřil obžalovanému za zločin podvodu podle §§ 197, 200 tr. z. nový trest podle
§ 202 tr. z. za použití § 55 tr. z. a § 265 h. ř.

Z

důvodů:

Proti výroku, jímž byl uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197,
'199, písm. a) tr. z., namítá obžalovaný, uplatňuje tak důvod zmateč
nosti podle § 281, čís. 8 tr. ř., že rozsudek jde proti 'P'ředpisu §§ 263,
267 tr. ř. dále než obžaloba, Podle obžaloby záleželo křivé svědectví
vydané obžalovaní'm dne 15. května 1929 před okresním soudem v N.
ve věci okresního soudu civilního v B. zn. sp. C II 1965/28 v údají,
že Anna Š. objednávku nepodepsala, ale že tak učínil její manžel jejím
jménem a s jejím souhlasem. Jen tato výpověď tvořila základ trestného
činu. 'ejž obžaloba kladla obžalovanému za vinu. Tuto výpověď však
nalézací soud křivou neshledal, a spatřuje zločin podvodu podle §§ 197,
199, písm. a) tr. z. v tom, že obžalovaný při svědeckém výsleohu, o nějž
jde, uvedl, že tehdy objednávku s Annou Š, sjednával sám v nepřítom
nosti Frantíška M. a že František M. zůstal po čas jeho jednání
s Annou Š., pokud se týče s jejím manželem venku u auta, Pro tento
údaj nebyl obžalovaný vůbec stíhán, jak vysvítá z obsahu ;písemné ob,
žaloby, na niž se veřejný žalobce odvolal v konečném návrhu při hlavním přelíčení, aniž ji rozšířil na tento údaj. Výrokem soudu byla tedy
překročena obžaloba. Důsledkem toho byl mzsudek v tétO' části zrušen
jako zmatečný, aniž bylo třeba se obírati O'statními výtkami zmateční
stížnosti, pokud se vztahují na uvedenou část rozsudku, a obžalovaný
byl podle § 259, čís. 1 tr. ř. zproštěn obžaloby vznesené na něho pro
zločin podle §§ 197, 199, písm. a) tr. z.
Důsledkem toho byl zrušen rozsudek i ve výroku o trestu a obžalovanému byl vyměřen trest znova podle § 202 tf. z.
čls.6580.

Zmateční stížnost byla opověděna včas, opověděl-Ii ji obžalovaný
v poslední den třldennl opovědní lhitty do soudního protokolu u soudu
svého bydliště a odeslal-Ii jí tento soud téhož dne nalézaclmu soudu
(jemuž došla až den na to).
Osmidennl lhůta ku provedeni zmateční stížnosti tn počala běžeti
od posledniho dne opovědní lhltty, nikoli teprve ode dne, kdy opověd'
došla nalézacímu soudu.

(Rozh, ze dne 6. prosince 1940, Zm II 277/40,)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost
a nepřihlédl k odvolání obžjllovaných A. a B. do rozsudku krajského
19'
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saudu, jímž byly stěžavatelky uznány vinnými, a ta A-avá
kr<fdeže padle §§ 8, 171, 174 II, písm. a) tr. z. přestupkem padle §
tr. z., a B-avá zlačinem krádeže padle §§ 8, 171, 174 II, pism. a), 176H
písm. a) tr. z., zločinem veřejnéhO' násilí podle § 81 tr. z. a přestupkem
padle § 312 tr. z.

o ů vad y:
Opisy rozsudku, vyneseného v nepřítamnosti abžalavaných,
abhájce, byly jim padle §§ 269 a 427 tr. ř. daručeny dne
vence 1940 spalu s usnesením a nepřiznání padmíněného adkladu v{,lmn'lI
trestu. Obě abžalavané ohlásily dne 22. července 1940, tudíž posledního
dne lhůty k opavědi zmateční stížnasti (§ 284, odst. I tr. ř.), do spalečné_
ho pratakolu u okresního soudu místa svého bydliště ve V. zmateční
nast a odvolání a žádaly za zřízení zástupce chudých k
pl'l3vE,dení.,
Okresní soud zaslal zmíněný protokol ještě téhož dne nalézacímu OU'"U<"
jemuž dašel dne 23. července 1940. Nalézací saud dal daručiti opis rozsudku a usnesení Z<fstupci chudých, jejž zřídil, a ten, dastav rozsudek
a usnesení dne 24. července 1940, provedl jen zmateční stížnost obau
obžalavaných padáním, které a'sabně předlažil nalézadmu saudu dne
31. července 1940.
neměly

Za tahoto stavu věci byla sice zmateční stížnast obau abžalavaných
opověděna dO' tří dnů pa jejich uvědomění a razsudku (§ 269 tr. ř.), a
tedy včas (§ 284, ads!. I, věta druhá tr. ř.), třebas opověď dašla nalézacímu sauduaž následujícíhO' dne pa uplynutí řečené třídenní lhůty.
Pravedení jejich zmateční stížnasti zástupcem chudý'Ch (§ 41, adst. :3
tr. ř.) je však opožděné, pratože zákanná a tedy nepradlužitelná asmidenní lhůta k provedení zmateční sUžnasti (§ 285 tr. ř.) pačala běžeti
dnem 23. července 19,40 a kančila tudíž dne 30. července 1940. Na tam
nic nemění skutečnast, že byl abžalovaným na jejich žádost zřízen ·nalézacím soudem zástupce chudých k provedení včas apavěděných
opravných prostředků proti rozsudku (§ 41, odst. 3 'Ir. ř..) a že mu byt
daručen apis razsudku až dne 24. července 1940, neboť řečenau osmidenní lhůtu třeba počítati v tomto případě od posledníhO' dne třídenní
opovědní lhůty a nelze ji počitati teprv ode dne, kdy byl us.tanavenému
obhájci doručen rozsudek, ani ode dne, kdy opa,věď zmateční stížnasti
do saudníha protokolu došla pa uplynutí třídenní lhůty nalézacímu
soudu.
Paněvadž obě obžalavané opověděly zmateční stížnost, aniž uvedly
důvody zmatečnasti, a k vývadům, uvedeným v opožděném pravedení
zmateční stížnosti zástupcem chudých nelze přihlédnauti, byla včas opověděná, avšak opožděně provedená zmateční stížnost zamítnuta :pradle
§ 4, čís. I, § I, čís. 2 zákana čís. 3/1878 ř. z. již 'v sedění neveřejném,

K ohlášenému, avšak nepravednému advolání nebyla
(§ 294, odst. 2 tr. ř.).

přihlédnuta

Křivé obvinění z úmyslného neodevzdání lov~cké p~škr (§ 2, n~
ení říšského protektora v čechách a na Morave 00 drz~.nl zbram z I .
~rpna 1939, Věstn. R. Prot. str. 62) je obviněním ze zIocmu ve smys u
§ 20~e~e zt~·o lehčí připad ve smyslu § 7, písm. a), druhá věta uvedeného nařízení.
(Rozh. ze dne 23. prosince 1940, Zm I 493/40.)
Dne II července 1940 udala abžalavaná na četni~ké st~n!ci ~ H. ~~
.
.. P kt ." d la vy' pověd' z bytu, ze skryva vomor
svoji dQmácí Mam ., era) I a.
d d 't' Tato J'ej'í obvinění se
k
'ku kterou mela davna, 00 evz a l.
. t'
lovec au pus',
. .
b' I an° věděla a jeho nepravdlvos I.
ukázalo úplně nepravdllvym_ a o ~~~vvin~ou zločinem křivého obvinění
Nalézacl saud uzna a b za lova
odle
tr. zák.
,
.
'tI zmateční stížnost
P Ne§j v209'
y Š š í s o u d jaka soud zrusavaCI zaml
ohžalavané dO' tah ota rozsudku nalézaciha soudu.
Z

důvodů:

. k dO du zmatečnasti poodle § 281,
Obžalovaná namítá s hl~dls . a "dVO
. m shledal že abžalOovaná
. 9'
) tr ř že nalezacl sau neprave
,
h
ČIS. ,plsm .. a
. .:,
, I " , Přestaupení nařízení říšské o pro~
udala (obvintla) Mam P. ze z O,ClllU..
. ločinem ježtOo o tom nenl
tektora v Čechách a na Morave nen I pry.z ,ata t~rditi že obžalavaná
v celém nařízení am sI-ova a, ne lze 'pry pr' I "t' 'úmyslné neodeprotože II nt nemuSI a JI I a
l Č·
udala Marii P . ze Z? mu,..·
d' dání z nedbalosti, jež je
vzdání zbraně, nýbrz na pnklad a neo evz
,
trestné eventuálně jen pakutou;. 'd"!, podle zjištění razsudku, z ně
Zmateční stí~nos.tl ?elze 'pns~e. CI l. ě rávní námitky a při pasuhož nutno vychazett ,pn daltča,:,am hd~~t~ PčíS. 3 tr. ř.), udala abžaI-azování jetI o~od~tatne~?s!t (§ ~88:. op 'že' u sebe přechavává loveckou
vaná na cetmcke, sta~:cI ~. H. d~~~dai; Tím tvrdila o Marii P., že nepušku, kterau mela Jlz ~n~e a . 'd' 'drží střelnou zbraň a že tedy
dbajíc nařízení o ?devzd,;,ll'l z~~ani ~e n~~~žiteIi zbraně ustanavením § 2
úmyslně nevyhovela povlnnos I U. oZ~. h a na Maravě ze dne I. srpna
nařízení říšského pratektora v cec a~9G9 ve Věstn. R. Pro!. str. 62).
t sce adle § 7 pí'sm. a) zmí1939 (uveřejněnéhO' dne 2.. srpna.
ú'myslné nevyhavění ~é:o po~mn?'~!t 1s~ ~e I'ehčfch případech může býti
něného nařízení kázmcI az . o pedl e ·. . la'vecké pušky tedy střelné
,
. ů'myslne nea evz dam
' d ' . t"
uznáno nao ve~e;ll.
_ . I, ěka akud se týče k přivo ent ezzbraně zpusoblle ,k usml cem .~ o~ o~~avati za »Iehký přip'ad« parukého poškazení t;la, ne~~e z.aJl~t~t § 1 Oods!. I německého trestníhO'
šeflÍ § 2 uvedeneho ~artZenl. '?e ~in tr~stn' káznicí zločinem. Pr~yem
zákona ze dne 15, kvetna 1871, J b' lovanl udala (obvinila) Mam P.
prato nalézací sau,d. vyslavll, ~:
za · skutkové padstatě padle§ 209
ze zločinu. padřadem sk.utkU o za ava ne
tr. z. odpavídá prato zakonu.

f
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Cis. 398 dis, ..

Do~atek.
Rozhobnutí nejvyššího soubu jako
soubu obvolacího v kárných věcech
abvokátů a notářů.
čís.

397 dis.

stav~~ťt:~~n f:~~:í e:~~~~:t{a~~VOI~í a zl.ehčení cti a
vrubně svého zaměstnavatele

I'

.>

o~~~le, nelOformovav dříve ze•••

oznámení podezření ze ZIOČi~uV~r~Vtl~prob 1!~~~ ~dyokátovi v trestnún
je opakoval a rozšířil ve své ~vědec~~zvy".eme M!lstentreho po~~lad!1, a že ••
tím vyvolal.
pov I vestnlm nzent, které
Nezáleží na tom, že jednal na výslovný přikaz strany.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1940, Ds I 8/39.)

kaci~á~?nán;~d~á~~ý~kap'~~íČi~~~opr~ ~~na!a obviněn~ho

kandidáta advo~
r sem povInnostI povolání a z!e,hčlení
čí~ají~i~~:t~:;~;~~~~~o~ ~e:~~ustil tím, že tr;stním oznámením spo~
tovi trestni řízení pro závažn' tres:~.emi. po~dklade vyveola! ~rot~, adv.okác
slovi! proti advokátovo
d y ~ , y Č n, ze v tomto trestmm nzem vy.
cr

,~.

.

~

P~~r~o~~f~~~~~m~ři~ěl
e~~~~~~:~~!~~! v~~e7eěl a~~~~l1a kO~~~~s~
enI.

!e

Ne j vy Š š í s o u d jako k"
d d
'
.
d k . arny ,sou o' volacI v kárných věcech
nálezu kárné rady ad~o~á~~í ~~~:r~~ltl odvolání obviněného z tohoto
advokátů a kandidát"

D ů vod y:
Jak zřejmo z trestního oznámení e .' h'
'
'! spIsec <restnIho soudu, je udání
na advokáta Dr P budován hl
deckými. údaji t~hbto advoká~a aa~~e .!'~ lv~ze,ných rozporech mezi svě.
kterou Dr. P. podal za ing. H. u aJI za O' nt odpovědi Ve sporné věci,
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Než tvrzených rozporů není, což obviněnému jako zkušenému právníku nemohlo při náležité pozornosti ujíti. V žalobní odpovědi se uvádí,
že ing. H. dal stroj L. & M. London na zkoušku jednomu zákazníkovi;
Dr. P. vysvětlil jako svědek, že to byla firma N. Pokud jde o stroj
Windsbrant, je tu i tam uvedeno, že firma S. dala stroj k disposici;
tam je to řečeno výslovně, tu slovy »u fy S. původně nebyl převzat pro
nějaké závady«.
N"d to, jak vyplývá z protokolu, nevypovídal Dr. P. jako svědek
o tom, co ví z vlastního názoru, nýbrž o tom, co mu sdělil ing. H. a
co zvěděl ze spisů (z korespondence).
Učinil-li obviněný přes to na Dr. P. trestní oznámení výslovně pro
trestné činy podle §§ 5, 19'7, 183 tr. zák. a pro § 199, písm. a) tr. zák.,
ve kterém uvádí svůj, konkretními okolnostmi v oznámení neodůvod
něný úsudek, že prý »vzniká důvodné podezření, že p. Dr. P. svým jed.
náním napomáhal H-ovi k tomu, aby byl R. lstivým a nepravdivým
předstíráním a zamlčováním některých okoln'Ostí uveden v omyl a tím
utrpěl škodu na svém majetku a aby si tak H. zjednal tímto obmyslným
jednáním protiprávní výhody a zisk«, a že »vzniká podezření pokud jde
o Dr. P. z trestného činu o·značenéh'O v § 199, písm. a) tr. z.«, nepochybila kárná rada, když uznala, že se obviněný tím, ze učinil na kolegu advokáta trestní oznámení, provinil proti povinnostem svého povolání a zlehčil i čest a vážnost stavu.
Potvrdil-Ii pak obviněný v trestním řízení jako svědek 'Obsah onoho
trestniho oznámení, při čemž vybočil z mezí svědeckého výsleohu nejen
úsudkem nahoře uvedeným, ale i tím, že prorresl o Dr. P. další konkretními skutečnostmi neopodstatněhý úsudek, že měl R. býti předstí
ráním falešných skutečností uveden v omyl a že »vzniká důvodné podezření, že p. Dr. P. o úmyslech H-ových věděl«, uznala kárná rada_právem, že obviněný v trestním oznámení vyslovil proti advokátovi podezření, pro něž neměl zjištěného podkladu.
Že je nerozhodné, že obviněný učinil trestní oznámení na výslovný
příkaz klientův, dovodila kárná rada správně.
Pokud jde o další formu viny obviněného, má i tu kárná rada pravdu,
že bylo povinností obviněného jako k'Oncipienta, aby v tak závažné věci,
jako· je trestní oznámBní proti advokátu ze zločinu, zevrubně informoval
svého zaměstnavatele o podstatě věci, aby m'Ohl přezkoumati, zda je
trestní oznámení opodstatněno či nikoliv. Neučinil-li tak a strpěl-Ii, "by
Dr. B. - spoléhaje na koncipienta - oznámení podepsal, provinil ~e
kárně, třebaže nevykonával na svého zaměstnavatele vliv, aby tak učinIl.
čis.

398 dls.

Je porušenim povinnosti povoláni a zlehčenÚD cti a vážnosti stavu,
podá-Ii adv'0kát do prav'0platného rozsudku '0 výpovědi z bytu odvoláni
proto, IIby oddálil exekučni vyklizeni.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1940, Ds I 20/39.)
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čís.

398 dis. -

-

Čís.

399 dis. 297

Marie P;, ~terou obviněný zastupoval, podala na obviněného u
bo;u ~dvo~atm komory oznámeni, v němž si stěžovala, že .i v
p~a~mcho vec~ch zastuI?oval k její škodě. Mimo jiné uvedll, že jí obvi
n:ny ,;pusobll velkou skodu tím, že podal pozdě námitky proti sOUd:
vYPo·~edl.' kterou proti ní podala Aranka R.
ll!
K,arn.a ra?a a?voká.tní komory neshledala v žádném směru
ke karnemu flzenl proÍl obviněnému.
Pokud jde o pozdě podané námitky proti výpovědi uvedla v dO
.,

ro~~:

~

?Obvi~~ný poukázal ve svém vyjádření o stížnosti Marie P. na to
'
k n~n~? ~tezovatelka přišla, když již nabylo právní moci soudní
n~t:, jlmz ,byla, ~znána za účinnou výpověd' daná stěž0'vatelce a že na
ste::ov~telcl.nu ~adost podal odVolání, jen aby stěž0'vatelka získala
takze jl s.v~m jedná~ím nemohl poškoditi.
Ze SpISU okresmho,3oudu v N. bylo zjištěno, že Aranka R,
kromm.ce. v N., dala. st~zova:elcesoudní výpověď, stěžovatelka že
daj:, namltky bez yravmho zastup ce a námitky ty že byly v oříitolm'no'if;'
stezovatelky zamltnuty !'O'zsudkem,ze dne 20. května 1938.
podal do tohoto mzsudku v právním zastoupení stěžovatelky , ,
teprve dne 30. května 1938. To však bylo odmítnuto pro 0'požděnost.
Z to~o vyplývá, že s~ížn?,st Marie P., že ji obviněný řádně
poval :: ze se dopustrl karneho d'eliktu, není v právu.
Stezovatelk.a ~mocnila obviněného k podání odvolání, když již byl
~ozs,udek ý pravm mO~lč ,ne?ledíc k tomu, že 0'dvolání nemohlo míti
uspech vzhledem ke zjlstenemu skutk0'vému stavu.«
N ~ (v Y š š í .s ~ ~ d jako kárný soud odvolací v kárných
'
advokatu .a kan?ldatu ~dv?kacie vyhověl částečně stížnosti Marie P.
z. uvedeneho nalezu karne rady advokátní komory a změnil tentO'
nalez potUd.' že vys~o~il, že je diívod ke kárnému stíhání obvině
?ého ~dV:0kata pr.~ pre~rn porušení, povinností povolání, po případě
I zlehcem ch a vazn?str stavu, jehoz se dopustil tím, že v právní věci
Alanky R pro:1 Mafii P., č. j. C IX 605/36 okresního soudu v N., podal
do };avoplatn~h? rozsudku o výpovědi odvolání prot0', aby oddálil exekucm vykhzem zalované strany.
Jinak stížnosti nevyhověl.
Důvody:

V ~vedené právní věci bylo rozsudkem okresního soudu v N. ze dne

~vetna 1936,. č .. j. C.IX 605/36, u~ná~o právem, že se výpověd' ža"
IUjlc~ ~tran~ uz?a~a za ~čl'llnou a ze je zalovaná strana povinna ihned

20 ..

vykhdltr a zalujlcl strane odevzdati jeden pokoj v bytě žalující strany.
Tento rozsudek byl vynesen v přítomnosti obou stran takže osmi~"
denní lhůta k podání odvolání končila dne 2'8. května 193,6.
:o,dá,ním ze dne 29. y~ě!na. 1936, daným na poštu, téhož dne, tedy
opozdene, provedlobvmeny lmenem žalované strany odvolání do tohoto

rozsudku, podle vlastního vyjádření z 28. května 1938 na výslovnou žádost žalované proto, aby pro ni získal lhůtu k vyklizení, tedy aby mařil
uvedený exekuční výkon.
Tím porušil povinnosti povolání, a dostalo_li se ono závadné jednání k vědomosti osobám, které nejsou příslušníky advokátského stavu,
zlehčil í čest a vážnost stavu.
Nezáleží na tom, že tak učinil na základě příkazu klientky, nebOť
advokát nesmí krýti ani podporovati klientovo závadné jednftnL
Bylo proto v tomto směru stížnosti vyhověno a uznáno jak uvedeno
ve výroku.
čís_

399 dis.

Advokát nesmí využíti známé mu nesprávnosti protokolu o ústním
jednání k dosažení něčeho, nač nemá nárok podle pravého průběhu protokolované procesní události.
Neomlouvá h0', že jednal podle klientova přání.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1940, Ds II 17/39.)
Obviněný zastupoval žalobkyni R. ve sporu, který vedla proti žalovanému O. u pracovniho soudu v N. V této věci se konal0' u soudu ústní
jednání dne 25. února 1937, při němž byla žaloba usnesením '.'dmítnuta
pro věcnou nepříslušnost soudu a žalobkyně byla uznán,,; po.vm~ou ~a:
platiti žalovanému útraty sporu. V protokole o tomto ustmm lednanr
bylo teprve po protokolaci, že soud prohlásil zmíněné usneseni, uvedeno, že zástupce žalovaného Dr. P. předkládá seznam útrat, zástupce
žalobkyně že seznam nepředl0'žiL Podle dodatku k tomuto protokO'lu
(bez data) byl protokol o ústním jednání opraven tak, že byla ,pwtokolace o seznamech útrat vsunuta před prohlášení usnesení o námitce
věcné nepříslušnosti.

Obviněný podal na Dr. P., zástupce žalovanéh0', disciplinární oznámení, že u onoho ústního jednání nedovoHl, aby obviněný předložil seznam útrat dodatečně po jeho' doplnění, že nwléhal na so~d, ~by ~ylo
protokolováno, že obvíněný nepředložil seznam útrat" mal:. ~am nahodou seznam útrat připraven a moha ho proto hned predlozltl.
Proti usnesení, jímž byla pro věcnou nepříslušnost odmítnuta ,žaloba
jeho klientky R. a jímž byla jeho klientka odsouzena zaplatrtr zalovanému útraty sporu, podal obviněný rekurs, v němž napadl výr?k o útratách s odůvodněním, že žalovaný (jeho zás~pce,Dr. P.) předl?zll s~~n~m
útrat až po prohlášení usnesení, tedy pozde, a ze proto nemely byt! zalovanému vůbec přisouzeny útraty, ač toto tvrzení odporovalo skuteč
nému stavu i obsahu protokolu o ústním jednání.
Kárná rada uznala obviněného pro tento" čin vinným kárným pře,
činem zlehčení cti a vážnosti stavu.

_
-

čís.

čís.

400 dis. -

399 dís. -
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N e j vy Š š í s O U d jako soud odvolací v kárných věcech a<ivn!«
a kandidátů advokacie nevyhověl odvolání, které do nálezu kárné
podal obviněný.

Námitka že si odvolatel nebyl vědom závadnosti svého jednání, k~yž
řece sá~ obrátil na kárnou radu se svou stížností na advokata
~ Pp jet bez významu protože subjektivní nepoznání kárné trestnosti
:~tk~vé podstaty o sobě neomlouvá právě tak, ja~o neomlouvá nezna"
~ost trestního zákona v trestním řízení (srov. rozh. c. IlO Sb. n. s. dIS.).

o ů vod y:
Advokátní řád ukládá sice advokátům v § 9 povinnost, aby
svých stran hájili proti každému pilně, věrně a svědomitě, a přizniiv
jím proto právo přednésti bez okolků vše, co pokládají za vhodné k
stoupení svých stran, pokud to neodporuje jejich plnomocenství,
domí a zákonům. Toto právo má však meze vzhledem k osobní cti
půree i jeho advokáta, vůči němuž má advokát stavovskou nn,";I',"c",.
vystupovat) způsobem jeho cti se nedotýkajícím. Tyto meze or,vil,"","
nezachoval, když svýmí vývody ve stížno'sti do usnesení
soudu v N. ze dne 25. únůra 1937 vybočil z mezí uložených právlrrínlu
zástupci pro účinné hájení zájmů strany, nešetrným ZpU"OD,em
jeho prácí a tím se dotkl í jeho cti, čímž porušil povinnost U1e"zellůli
§ 10, odst. 2 adv. ř., chovati se vždY' tak, aby neutrpěla čest a vá:žno.i
advokátního stavu.
J když protokol o ústním jednání činí podle § 215, odst. 1 c. ř.
plný důkazů průběhu a obsahu jednání, neměl obviněný, který byl
žalobkyní jako její právní zástupce přítomen ústnímu jednání dne
února 1937 před pracovním soudem v N. a jenž udává sám ve
vyjádření, že mu šlo hlavně o to, aby mohl založiti svůj seznam
využíti nesprávného znění proto kůlu o tomto jednání, o kteréžto
správné protokolaci musil podle stavu věci dobře věděti, k da"sa:žertí'
toho, na co neměl nárok, a zlehčiti tak čest kolegy advokáta. Bylo
obviněném, aby se postaralo' to, aby jednací protokol odpovídal pra"
vému stavu věci. Pro posouzení této kárné věci je proto naprosto
rozhodné, kdy se stala řádná oprava jednacího protokolu ze dne
února 1937 a byl"1i o ní obviněný vyrozuměn.
Příkaz klientky obvIněného, aby její právní zástupce uplatni!
stížnosti, že advokát Dr. P. založil opožděně seznam útrat, nemůže
viněného omluviti s hlediska kárného, neboť ani klientovo přání nesmělo,/
obvíněného podle stálé judikatury nejvyššího soudu jako kárného
odvolacího přiměti k tomu, aby jednal způsobem pro advokáta kárně
závadným. Při' tom je nero",hodné, jaké právní stanovisko zaujala v této
příčině kárná rada v kárné věcí proti Dr. P., advokátu v N.
Za tohoto stavu věci nebylo třeba prováděti důkaz svědky o
že měl obviněný od své klientky výslovný příkaz uplatniti vytýkanou
námitku, když by jejich vý'slech nemohl vzhledem k tomu, co uvedeno,
nic změniti na správném posouzení věci.
, Pro posouzení odvolatelovy kárné viny je nerozhodné, že snad jede
nal v dobré víře. Že si obviněný při náležité pozornosti a
musil býti vědom toho, že svým jednáním zlehčuje čest a vážnost advo"
kátního stavu, je na bíle dni, při čemž je bez významu, zda tento účinek
zamýšlel či nic.

čís.
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Příčí se povinnosti advokátního povolání a z!e~čuje ~est a vá!nost
stavu zadržuje"1i advoká,t úmyslllě a neoprávUI;ne pellt:~.e, ktere mu
stran~ svěříla k určitému účelu a o jejichž vrácen~ ho ~k ~da~ ~ u~:
lIIina1a, a oddaluje"1i úmyslně věd~ě klamnýmt zpravamt vyu ov tll
a vydání peněz, které pro stranu pn jal.
(Rozh. ze dne 7. května 19'40, Ds I 29/39).
Ne j vy Š š í s o li d jako kárný .soud od~~lací v ~á~ných věce.ch
advokátů a kllndidátů advokacie zamltl odvoh~~ obvmene~o, a~voka~a

z nálezu kárné rady advokátní komory, pok~d Jim ~y! obvl~eny.uz~an
vinným kárným přečinem porušení povmnosh P?volam a. zlehčem C!~a:
vážnosti stavu a potrestán za to p~~le .1~, plsm. c) kar. stat. za
vením výkonu advokacie na dobu tn meSICU.
,

5

Důvody:

Odvoláním zůstávají nenapadena zjištění kárného nálezu, že Marie P.
složila do rukou obviněného částku 30,000 Kn~ trhov~u cenu za, ne~o"
·t ti o j'ej'ichž koupí od Bohumila O. se za]lmala, ze s koupe s~slo,
VI os ,
..
. , , .. ydal 'pouze smenku
že jí obviněný nevrátil peníze přes jejl vyzvam, ze jl v
' '. , 'h
na 30.000 K 'a že peníze byly P"ové vyplac~ny mat.k~u obvlne~e o pr~"
střednictvím peněžního ústavu, když hrOZila podamm trestmho ozna"
men!.
, "
t 1 b 1 s to
Popíraje další zjiště?í kárnéh? ~álezu, že t~tiz stelOva e ne y
.' .
vrátiti své klientce pemze, uplatnuje odvolatel.
že se P"ová rozhodla ke koupi pozemku ~e sou.cit~ ke svym znamym
'10 N aby zachránila spory vedene proh mm Bohumilem O.,
milnze um .,
d' . t ' , h smluv
zastoupeným advokátem Dr. K., na do rzem rzmc
,."
,.
že si počínala nerozhodně, až konečně od~ola!a .. :p~lkaz ke koupI,
když už bylo vše dohodnuto, takže s koupě seslo JeJ! VlHOU,
že odvolatel naléhal na p"OV?U, aby ,d~držela. sjedn~n~~t s~~~~du~
ž očekával že přece bude koupe uskutecnena, a len z o O?
.
n:vyplatil ihne'd peníze, nýbrž dal P-ové s jejím souhlasem smenku pko
záruku do doby, než se konečně rozhodne,
b
že sice výplata peněz byla zařízena odvolatelovOU ,~atk~~e~~ ~Ít°~b~
trestním oznámením, avšak peníze byly vyplaceny z u tu,
Y

300
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viněný spO!ečně,.s !:,atkou. u Okresní hospodářské záložny v S., na
jSO~ ukla,dany,\yt~zky Jejich společného statku a na který dal uOV:tnénv
take pemze pnjate od P-ové.

b? těchto oko!nostech, uplatněných obviněným teprve v odvolán'
I
na Izen souhrnne dŮ,ka.z výše uvedenými spornými spisy,
Dr. K, matky obvllleneho, opětným výslechem Marie P a
.
u Okresni hospodářské záložny v S.
, K~rný souň odvolací neshledává potřebu doplniti řízení
mm techto důkazů.

, Je

zc~la nerozhodno, jaké byly stav a vyhlídky řečených
.
vecl, jake pohnutky vedly P-ovou ke složení peněz u obviněného a
s~ad k~upe !,ehyla uskutečněna proto, že P-ová odvolala příkaz či
nych duvodu. Tyto okolnosti nemohou změniti nic na posouze~í
latelovy vmy.
uuvo·,::
. Tvr,zení, odvolání, že o?viněný nevydal peníze ihned proto, že
ka~al, ze jJrece bUd,e koupe pl:ovedena a peněz použito k tomuto
a ~e tato Jeho nadej,e ~yla ~.uvo?em, proč nevráti1peníze, je '

v~ac~no . vysledky karneho· nzem rv prvé stolici, kterých se

br~y. nalez. p'lyn,:f z přísežné vS'povědi svědkyně P~ové, že ža'Ud'Oavla0l3Vá'
v:ne,nehO, kdyz se,slo s k~upě, vícekráte, aby ji vrátil peníze, že se
neny vymlouval, z,e je ma v P., ~ádal opětně o poshovění a že jí na
upommky dal sme,:ku, kte~ou vsak mu vrátila. Odvolalel sice činí
nlltk~ proti sp,~lehlI~osÍl vypovědi této svědkyně zvláště s
b I
na zaznam dozadaneho soudu, podle něhož »výslech
ve?en t,:k, jak, to odpovídalo inteligenci nebo snad duševním/
s~edkyne«: Nez nehle?í~ k ton;u, ,že není blíže uveden a objasněn.
teto ?ozna~ky, ne;>plfa se karna rada jen o tuto výpověd',
o svedectvl, Fra'nlIska K Výpovědi tohoto svědka se
j,:n po~ud, .~.e !,amí~á, že prý svědek neví nic z vlastní zkušeno'sti.
vs~k prehlIz!, ,ze, sved,ek lIved~ j~ko vlastní postřeh, že byl sám asi !ří
krate, u o?,,:mene.ho, ze, obvllleny doznal, že použil peněz přijatých od
P-?ve k ]Ine~u učelu, ze se omlouval, sliboval zaplacení avšak nedostal slibu. S~e~ek VYPo,,:ěděl dále rovněž z vlastní zkuš~nosti, že se
matka ~?vl~en~h<: z,aruclla za zaplacení peněz, že dala příkaz Okresní
hospodarske zalozne v S. k jejich výplatě za současného zatížení
nemovltOSÍI hypotekou.
Z. výpovědi t<:h?to svědka? sobě a zvláště ve spojení se svědectvím
P-;>,ve }de bezpecne"na jevo, ze obviněný nevrátil své klientce peníze
svere~e, mu j:,n k ,urcltému účelu přes to, že byl k tomu vyzván a opětně
upomllla? a ~e vyplata byl'~ pr~vedena třetí osobou po pohrůžce trestilI,m oznamemm. Byl-h obvmeny takto důrazně žádán o vrácení svěře
nych, p~nězkllentk{)u, je,iíž pNkaz a vůle byly pro něho jediné- směro
dat~yml a mkol:v snad Jeho vlastní záměr, je zřejmo, že neměl důvod
k pre?pokladu, ze se P-ová přece rozhodne ke koupi pozemku a tedy
a~l duvod, am pr~vo k zadržování peněz své klientky. Za tohoto stavQ
ve CI dospela karna rada, opírajíc se o další skutečnosti potvrzené svĚ:dc :c,

-
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kem K, právem k přesvědčení, že obviněný nebyl ani s to vrátiti
klientce peníze, poněvadž je neměl, a že tedy použil peněz složených
u něho jen k určitému účelu bez svolení oprávněné osoby k účelu jinému, jak to také obviněný výslovně doznal vůči svědku K., a že vydáním směnky sledoval účel protáhnouti vrácení peněz. Ze souhrnu
těchto výsledků kárného řízení v prvé stolici, o jejichž správnosti nemá
kárný soud odvolací důvodu pochybovati a jimiž je výslovně popřeno
opačné tvrzení odvolání, plyne dostatečně, že odvolatel použil, byť
i snad přechodně, svěřených peněz způsobem neshodujícím se s příka
zem klientky a tedy mu nedovoleným, aniž měl v této době po rUCe
stejnorodou a rovnocennou náhradu, takže je nasnadě, že si tímto nakládáním s klientčinými penězi způsobil nebezpečí trestního stíh<iní.
I kdyby ostatně mohlo býti připuštěno, že se výplata peněz stala
z vlastllích prostředků obviněného - jenž v odvolání sice tvrdí,že peníze byly P-ové vráceny z účtu u jmenovaného peněžniho ústavu, avšak
doznává sám, že účet ten měl společný s matkou - ba dokonce i, že
obviněný měl možnost vyplatiti vždy peníze, o které jde, bylo by nutno
spatřovati v tom, že nevydal peníze, ač byl o jejich vrácení žád<in a
upomínán, úmyslné a neoprávněné zadržování svěřených peněz, které
je samo už v rozporu s povinnostmi advokátního povolání a jímžobviněný vzhledem k okolnostem souzeného případu porušil čest a vážnost
stavu.
Poněvadž je věc dostatečně objasněna provedenými důkazy, ježto je
dále nerozhodno, zda měl obviněný účet u řečené záložny, a odvolatele
by podle toho, co uvedeno, nemohlo zbaviti kárné odpovědnosti ani
zjištění, že byly peníze vráceny P-ové z uvedeného ;účtu, nebylo třeba
prováděti důkaz vyžádáním zprávy od Okresní hospodářské záložny
v S. a výslechem matky obviněného.
Odvolatel vytýká také nesprávné právní posouzení. Netvrdi však
sám, že 'zjištěný děj nezakládá kárnou skutkovou podstatu uvedenou
v nálezu a že tedy kárná rada mylně použila zákona na zjištěný skutek,
nýbrž uplatňuje svoji beztrestnost na podkladě skutečností a důkazů,
které byly uvedeny nahoře a z nichž dovozuje, že uskutečnění koupě pozemků nezáleželo na jeho vůli, že peníze byly vráceny z jeho majetku,
že měl možnost je kdykoliv vydati a neučinil tak jen z důvodu naho'ře
uvedeného. Tyto skutečnosti, pokud se týče závěry z nich odvolatelem
činěné, jsou, jak plyne z hořejších vývodů, zčásti nerozhodné, zčásti
jsou jen bezdůvodným popír<iním opačných plně odůvodněných zjištění
a skutkových závěrů kárného nálezu, jimiž nejsou s to otřásti nově navržené důkazy. Neobstojí proto ani tato výtka.
čís.

401 dis.

Kárná rada je vázána odsuzujícím rozsudkem trestního soudu" pokud jím bylo vysloveno, že se odsouzený dopustil určitého trestného
činu. Tato vázanost trvá, dokud je tu onen rozsudek, jehož věcnou
správnost nemůže kárná rada přezkoumávati rozborem průvodní látky.

~ čis;

~ čís.

401 dis.

402 dis.

~

~

302

303

ohroziti vážnost stavu, bylo vysloveno a odltvodněno v rozh. č. 114 Sb.
o. s. dis.
Bylo proto odvoláni obviněného co do viny zamítnuto jako bez-

Advokát se i ve vlastní věci musí vystříhati jednání, jimž by
býti dotčeny právo nebo čest jiného.

důvodné.

(Rozh. ze dne 7.

května

1940, Os I 34/39.)

čís.

Kárná rada uznala obviněného vinným kárným přečinem
cti a vážnosti stavu, jehož se dopustil tím, že v připravném spise,
daném ve vlastním sporu o rozvod manželství, uvedlo třetí osobě
tečnosti, které ji mohly vydati v opovržení nebo snížiti v obecném
něni, čímž si přivodil trestní odsouzení pro přestupek podle
o ochraně cti.
Ne j vy Š š i s o u d jako kárný soud odvolací v kárných
advokátů a kandidátů advokacie nevyhověl odvolání obviněného
káta z tohoto nálezu kárné rady.

4()2 dis.

Kárný soud smí prejudiciálně řešiti všechny skutkQvé i právní
otázky, závaž~é prO' rozhodnutí kárného případu, nestanoví-Ii zákQn

jinak.

Sekretář vrchního SQudu je PQmQcným sQudcem ve smyslu §§ 1 a 3

zákona O' sQudní organisaci čís. 217/1896 ř. z.
.,
.•
Služební přečin podle § 2 zá~. čís. ~6/1.868. ř. ~., Qdpl~al-h se~re.tar
vrchníhO' SQudu, PQvěřený vedemm Qddelem pravm pomocI u kraJskehQ
soudu, vykQnávati určité služební ú!<Q?y~. ~padající do oboru SQudce
k dQžádání činnéhO' nebO' soudce vysetruJlcího.
•
• •
SoudcQvský ůřednlk není Qprávněn odepříti p.Qslus~QS~ lorma!ne
oprávněnému příkazu, i když jej nepokládá za věcne spravny a Qprav-

Důvody:

Kárná rada advokátní komory,je vázána odsuzujicím r?:~~~~;~m'
trestního soudu, pokud je v něm vysloveno, že se odsouzený
určitého trestného činu, což v sobě zahrnuje jednak zjištění "JKUlKU,
nak jeho právní kvalifikaci s hlediska hmotného práva trestního.
vázanost trvá tak dlouho, pokud je tu onen rozsudek; závaznosti
rozsudek zbaviti jen t r e s t n í s o u dob n o vou říz e n í, ";Len.!:''''
kárná rada přezkoumáním jeho věcné správnosti samovolným rozborem
průvodní látky (rozh. čís. 119 Sb. n. s. dis.).
Proto kárná rada právem zamítla návrh obviněného, směřující k
zkoumání věcné správnosti odsuzujícího rozsudku okresního
..
trestniho v P. ze dne ll. června 1937, aby byl slyšen Dr. V. o tom, že
on je autorem přípravného spisu a že mu obviněný poskytl jen infor-::
maci a že Dr. V. diktoval přípravný spis nebo dal jej na čisto opsati'
v kanceláři obviněného, která nedopatřením opatřila spis nálepkou obviněného; je též nerozhodný účel zažalovaného výroku a že obviněny
nabídl snad uražené zadostiučinění, na které nepřistoupila.
Právní posouzeni pÍ"Ípadu kárnou radou shledává kárný soud MvO ..
laCÍ správným. I když šlo o uplatňování věci ve vlastním
sporu obviněného, nebyl obviněný oprávněn použíti v ořinLavIlérn
o třetí osobě výroků, opodstatňujíCÍch skutkovou
nŤf>stlmkll
pomluvy podle § 2 zákona o ochnrně cti, jak byly ,íištěnv
nálezu. Nutno přisvědčiti názoru kárné rady, že se
obvj,r1ěnlÝ
proti cti a vážnosti stavu, neboť advokát je povinen i ve vlastní věci
vystříhati se jednání, jímž by byly dotčeny právo nebo čest třetí osoby.
Námitka odvolání, že se soukromý život advokátův vymyká juris'
dikci jeho stavovské korporace, a jeho poukaz na judikaturu v případě
neplacení vlastních dluhů advokáta, nejsou. v souzené věci případné.
Nejde tu o případ soukromého života obviněného, nýbrž o jeho útok
na česttřeti osoby; a že i neplacení dluhů advokátem může po případě
c

něný.

·...·h
ObviněnéhO' neomlouvá, že nerozpoznal karnQu zavadnost sve O'
jednám.
.
..,
PO' stránce subjektivní stačike skutkQve podstate karneho přečinu
i nedbalost, a to i nedbalost nevědomá.
(Rozh. ze dne 17. května 1940, Os II 1/40.)
Vrchní soud jako kárný soud pro soudcovské úře.dI,~iky uznal obvi-

něného sekretáře vrchního soudu vinným služebním precr?em podle § 2
zákona ze dne 21. května 1868, Č. 46 ř. z: a ~~ ~6, 47 C1S. ~at. ~e dne
3. května 1853, čís. 81 ř. z., jehož se mImo JIne do~ustrl tIm, ze byv

přidělen výnosem presidia vrchniho soudu ke. kraJske~u. soudu a p~

věřen tam jako pomocný s'Oudce vedenim odde)e'11l pravm pomOCI, ~u~
sledně odpíral vykonávati určité soudcovské ú~~ny, na ~r. uvalova:,!
,vazeb, propouštění z vazby na slib, usta~ov.ovanr z.naleckych poplat .1

a 'iné, a že tak zavinil, že na př. v trestm ve CI proÍl Cyr!lu. M. Tk ~Il!
1144/39, a proti Matěji V., Tk Vl 19G8/39, byla obvrnenym zbytecne
prodloužena vazba o jeden den.
...•
Ne j vy Š š i s o II d jako soud odvolacI. v ~arnych vec.ech soudcovských zamítl odvolání obviněného z tohoto nalezu vrchnrho soudu.
O II vod y:

Obviněný, který doznal, že dlIsledně odpíral vyko?á.vati určit~ ~IU~
žební úkony (propustiti obviněného z vazby, prohla"tI. obvrnenem .
usnesení o uvalení zatímní vazby zajišťovací, pokud se tyče usnesen;
o zavedení přípravného vyšetřování a uvaleni vazby, upravIÍl malecke
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poplatky), setrvává v ?dv?!ání .na své obhajobě, že je jako
vrchm?o soudu spravntm uredmkem a že se proto nepokládal
a. v dusledku toho za oprávněna prováděti uvedené úkony
vytkou ~esprávného právního posouzení věci výrok kárného'
Je ob~meny po~noc~ym, soudcem, a upírá kárnému soudu právo
dov~tl ,o' srorne pry otazce, zda je sekretář vrchního soudu
spravntm CI pomocným soudcem.
PoSléz.
, ,
kretní
k' e ,0. vedená
" d námitka je lichá
. , neboť kárny' soud sm'
. I, rese
,
arny, pr~pa , zaujmouti stanovísko ke všem otázkám rázu
koveho I prav?lh?, ~ nimž"dal kárný případ podnět a jež jsou
pro rozhodnuh karneho pnpadu, pokud není výslovným předpisem
kona ~~anoven? Jmak. Namltal-li obviněný ve své obhajobě, že 'e
sekretar vrchmho soudu správním úředníkem a že proto _ ne' J
.od pIr~
'I
'
, nahoře uvedené soudcovské
Jsa
cem . - pr~ve?,
'
,vykonava1J
m~sIl se k~rnr s?ud; Jezto není zákonného ustanovení, které řešení
"ta,zky ?,dmma kar~~mu soudu a vyhražuje ii výlučnému
JI?eho uradu, vyporadah s touto závažnou námitkou obhajoby
UUVInlé"'
neho .rrejudiciál~~m řešením této právní otázky.
, ~amltky, Jlml,~ odvol~ní napadá názor kárného soudu, že je
n~ny Jako sekretar vrchmho' soudu pomocným soudcem ve smysl §
za~ona o so!-,d~í, orgal1i~a~i čís. 217/1895 ř. z. a že proto iÚkon~
~?re ~ve~ene, Jez. obvmeny odpíral vykonávati, spadaly do oboru
uredm p~~obnosh Jako soudce vedoucího oddělení právní
kud se tyce la~o ~yšetřujícího soudce, neobstojí, neboť ,puuuk'á'rné,ho
soudu odpovlda zakonu a Je tudíž správný.
,~ákonem o ?rganisaci sbo'rových soudů druhé a první stolice (novyssl ro~hodnuh ze dne 14. září 1852, vyhlášené dne 19. ledna 1851
ČIs. 10 r. z.) bylo stanoveno (§ 1), že vrchní (zemské) soudy budo~
obsazeny:
, I. presi;Jentem,o 2. vicepresidentem podle potřeby, 3. potřebným 0-' .,'
ctem v.rchmch r"dU a 4. radníc~ tajemník,ů a adjunktů tajemníků (R:tsc
sek;etar, S,e~retaradJ,:n~t), kten, s:, zamestnávají sepisováním
kolu o sedem ch, Jakoz 1 seplsovamm poradních usnesení.
Podle § 41 zákona o soudní organisací čÍs. 217/1896 '
d d'.
platného J' k vd'
h' (
r. z., osu
.
' e a~ y vrc, m ,zemský) soud obsazen presidentem, vicepreSIdentem, Jakoz 1 potrebnym poctem radů vrchního (zemského) soudu
a so u d c o v s k Ý c h p o moc n Ý c h ú ř e dní k ů.
. Kdo je so~dcovskrm pomocným úředníkem, je stanoveno v § 3 zákon~ ? s,oudnI organIsacI. Jsou to - podle titulů zavedených v době
vy~anl zak?na - : radnI sekretáři a soudní adjunkti, pokud jim nebylo,
u~eleno pravo .hlasovatI nebo pokud nebyli ustanoveni samosoudci a
dale ~uskultanlI ~ soudcové jmenovaní určí tým počtem pro celý ob;od
vrchmho (zemskeho) soudu.
Títul radní sekretář byl později změněn (víz výnos ministerstva
spravedlno~lI ~e d~e 5, k~ětna 1897, čís. 14 Věstníku min. sprav.) na
lItul soudm taJemmk (Oenchtssekretar) a nařízením minísterstva spra-

vedlnosti ze dne 17. ,prosince 1908, čís, 17 Věstníku min. sprav, na titul
okresní soudce (Bezirksrichter), Podle posléze uvedeného .nařízení byl
titul soudní adjunkt nahrazen titulem soudce (Richter).
Platovým zákonem čís. 103/1926 Sb" a to § 40, odst. 7, jenž je zařa
zen v druhé části, díl !', mezi ustanovení týkající se výhradně soudců,
bylo vedoucím pomocným silám ustanoveným u sborových soudů druhé
stolice přiznáno funkční služné VII. stupnice (2.400 K).
Zákonem ze dne 9. listopadu 1928, čís. 201 Sb. bylo pak stanoveno
(§ 9, odst. 2), že vedoucím pomocným silám ustanoveným u sborových
soudů druhé stolice na služebních místech systemisovaných v Vll. stupnici funkčního služného přísluší úřední titul »sekretář vrchního soudu<<.
Změnami v titulech soudcovských úředníků ustanovených ve smyslu
§ 41 zákona o soudní organísaci k výpomocné službě u vrchního soudu
nezměnilo se nic na jejich služebním postavení a na obsahu jejich práv
a povinností jako soudcovských pomocných úředníků ve smyslu § 3
zákona o soudní organisaci.
Podle druhého odstavce tohoto paragrafu mohou býti pomocným
soudcovským úředníkům svěřeny všecky práce sporného nebo nesporného řízení, jakož i trestního řízení, které neobsahují soudcovského rozhodování. Práce vyšetřují~Iho soudce, soudce z příkazu nebo k dožádání činného nesmějí však býti svěřovány auskultantům.
Je-li - jak dovoděno - obviněný soudcovskýmjlomocným úř~dc
níkem, byl oprávněn, pokud se týče povinen vykonávatí všechny prace
právě vypočtené,

Propustiti obviněného, z vazby po zastavení trestního řízení, pokud
se týče na slib podle § 191 tr. ř., prohlásiti usnesení o uvalení prozatímní vazby zajišťovací, prohlásiti usnesení o zavedení přípravného vyšetřování a uvaliti vyšetřovací vazbu spadá do kompetence soudce
k dožádání činného, pokud se týče soudce vyšetřujícího, jímž byl obviněný, stejně tak í úprava znaleckých poplatků (o těchto viz sdělení ministerstva spravedlnosti uveřejněné ve Věstníku min. sprav. roč. 1922,
str. 187).
Názoru obviněného, že je sekretář vrchního soudu správním úřed
níkem, nenasvědčuje žádné ustanovení zákona, Obvíněný nemohl býti
na omylu ve výkladu nahoře uvedených zákonných ustano,vení, aspoň
ne po té, když bylo jeho přeložení od vrchního soudu ke krajskému
soudu, k němuž byl president vrchního soudu, pokud se týče jeho zástupce oprávněn již podle § 48 zákona čís. 46/1868 ř. z., schváleno
ministerstvem spravedlností, z kteréhož schválení si obviněný musil,
pokud se týče měl vzlti poučení, že opatření presidia vrchního soudu
odpovídá zákonu.
Kárný senát shledal jádro kárného zavinění obviněného správně
v tom, že úmyslně neuposlechl a nerespektoval příkazu svých přímÝ,ch
představených a nadřízených úřadů a v tom, že v tomto bezdůvodnem
odpírání výkonu určitých slllžebních úkonů setrval i přes daný mu výslovný příkaz k jejich 'výkonu. Že by presidium krajského soudu trestTrestnf rozhodnuti XXII.
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ního, pokud se týče, úřadujicí správce tohoto soudu soudni rada Dr. P
neměli právo disponovati se soudcovskými úředníky přidělenými k
muto soudu, obviněný v odvolání netvrdí a vzhledem k nařízení miínilS!roi'
spravedlnosti ze dne 17. května 1905, čís. 10 Věstníku min. spr.
tvrditi nemůže. Bylo proto na obviněném, když byl pověřen vedelrríni
oddělení pro právni pomoc, aby tohoto příkazu bezpodmínečně a
výhradně uposlechl a vykonával všechny služeb ni úkony, sp,aaaJlc
tohoto soudního oddělení, zejména i uvalování vazby a
z vazby na slib. Obviněnému nepříslušelo odmítati výkon
žebních úkonů a tím 'Poslušnost nadřízenému presi.diu a správci on, .." ..•
Z důvodu, že nepokládal příkaz daný mu k vedení oddělení, za
správný a oprávněný. Obviněný měl své stanovisko, správně své
chybnosti, přednésti a zastávati, ovšem způsobem nezávadným
málně oprávněného příkazu měl však bezpodmínečně a
uposlechnouti. To plyne již z ustanoveni § 47 soud. instr.,
náleži k úředním povinnostem soudcovského úřednika (odvolání'
padá výrok kárného nálezu, že pro obviněného 'Platí předpisy§§
a 47 soud. instr.), aby s pílí, horlivostí a nezištností obstarával
přikázané mu nejen zákonem, ale též příkazy jeho představených.
toto, ani žádné jiné zákonné ustanovení neopravňovalo obviněného,
činil splnění příkazu daného mu nadřízeným ]'lresidiem závislým na tom,
uzná-Ii sám příkaz za věcně správný. Nerozpoznání kámé závadnosti
nemůže pak obviněného zbaviti viny stejně jako pachatele trestného
činu nemůže podle §§ 3, 2'33 tr. z. zbaviti viny nerozpoznání trestnosti
jejich skutku.
Po stránce subjektivní stačí podle ustálené judikatury nejvyššího
soudu v řízení kárném nedbalost, a to i nevědomá (rozh. čís. 211,
281 Sb. n. s. dis.). Není třeba zlého úmyslu, který odvolání na straně
obviněného vylučuje. Při uvažování věci s tohoto hlediska, jež je směro
datné i při porušení úředních povinnosti podle § 47 soud. in str., nemůže
býti o subjektivní vině obviněného nejmenší pochybnosti, zvláště když
tu šlo o jednáni vědomé a úmyslné a když obviněný po víceletém pů
sobení II vrchního soudu nemohl nevěděti a neuvědomiti si, že je povinen vyhověti služebnímu příkazu udělenému mu nadřízeným presidiem. I kdyby si to byl obviněný neuvědomil, bylo by to pouze důsled
kem toho, že o důsledckh svého jednání s hlediska kárného neuvažoval
s pečlivostí, jíž bylo třeba a jež byla možná.
Vzhledem k tomu, že bylo jádro kárného zavinění obviněného shledáno v tom, že neuposlech daného mu příkazu vésti všestranně oddě
lení právní pomoci, je bez významu, že obviněný dával nahoře zmíněné.
služební úkony, které měl podle § 47 soud. instr. vykonávati sám, a
10 pilně a horlivě, a jichž vyřízení měl podle § 46 soud. instr. co možná
urychliti, provésti jiným soudcům, a to ještě tak, že prostě odevzdal
spis kanceláři, aby sama opatřila provedení uvalení vazby nebo propuštění z vazby jiným soudcem, aniž sám ~ařídil nebo alespoň vyčkal,
že se tak skutečně stalo, čímž došlo k závadám zjištěným v kárném

,

Sv' m

očínáním před kanceláří dával kromě toho obvi~ěný

~a~ř~~ě š~atn~ příklad,

snižoval příkaz nadřízených úřadů a s:pravce
soudu a poskytoval příklad neukázněnosti v úřadě (§ 46 soud. !Ostr.).
čís.

403 dis.

Porušení všeobecné povinnosti, uvedené v § 10, odst: ~ adv. ř.! ~
ldádá jen tehdy kárný přečin poru,šení ~~ipnostl povolam, byla-It jttn
porušena i určitá povinnost advokáta v UZSl~ sm~~lu., v.
Tomu je tak, použil-Ii kandidát ~dv~kacle pn sve clnnosti prostředků nemorálnich a zákonem zakázanych.
(Rozh. ze dne 21. června 1940, Ds I 22/39.)
Kárná rada advokátní komory uznala obviněn.ého vadvokáta vinnfm
kárným přečinem zlehčení cti a vážnosti stav~, Je~ozv.se ~op~st~~ ylm,
_ ,V" I . ko advokátní koncipient zastoupem v zalezltostl tykaJlcl se
ze .pnJa Ja
.
v' d I
něžní částku
obstaráni veřejných dodávek a že si při t?m vy,za a pe
.
s odůvodněním, že jí hodlá použíti ke kryh pro~lS~.
v
.' o
Ne '.J' v Y š š í s o u d jako soud odvolací v karnych vecech advoka?i
a kandidátlt advokacie vyhoveVI o d voI"am za'stU'pce komory
' " z,tohoto
'I nalezu kárné rady advokátní komory, změnil napadeny ~~rny nav~z ve
výroku o právní kvalifikaci činu právě uvedeného a ky~!lflkovalv~l~ .~~
kromě za přečin zlehčení cti a vážnosti stavu I za precln porus n
k' 'm trestu
vinností povolání.
Důsledkem toho zrušil napadený nález i ve výroku o arne
a vyměřil obviněnému znovu trest.
D ů vod y'
dl k' 'nález ve výroku o vině a je nutno
d"
VI b '('kárně kvalifiZástupce komory nap~ 'arny v

k~:~~d:!l~~e~: z~!~nd:~~' C~ie aČ~á;na:s~rst~~~, e:lb~ei zr~orušení povinností povolání.
t t k
2 k'
Aby kárné jednání bylo ".e s?"yslu..§§ 2.a 39, o~s~'a ř:~i~s ao~uš~~i
liiikováno za přečin zlehčem ch a vaznoshstavu I v p · . p vše
I' "
tno aby jím byly poruseny nejen . povinností povo am, ,Je nu .'
.. k d se týče kandidáta advokacie,
ob e c n é povmnosh advok~ta, po ~ctivostí a čestností ve svém jeduvedené v § 10, odst. 2 adv. r. (aby p
,v
" b I porušeny
.na'ní zachovával čest a vážnost stavu), nybrz abYIJlm( Yh Yč 9.6 359
.
k't
vVO slova smys u roz. .
,
i u r čit é povinno stl advo a a v éuzsln:l'padě zJ'ištěny' m jednáním obviže byly v souzen m pr
.
, .
'I
Sb . n. s. dis)
'v'
,
d ' h ovinností dovodIl karny na ez
něného poruseny prve z ,UV\~rYcč'
napaden Že obviněný porušil
správně a jeho výrok n~~1 v ~ o ~s Id káta' v užším smyslu, je
tímto jednáním ony, určtte dP~vI~noJh va ;~dle něho je advokát oprávzřejmé z ustanovem § 9, o s .
a v. r.
'0'

f
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něn p'oužiti. k hájení. zájmu své strany všech prostředků, pokud 'e
za.pnh?dne,. ale ovsem Jen pokud se prostředky t ne říči I 1
svedo';ll ~ zako~u. Jak zjistil napadený nález; vyžáKal
pne
,advokatm kon~lpl~nt od zastupované strany, totiž inž. V. K
12;O~0 K za. ltm uče lem, . aby jí použil jako úplaty k dosaže~í
statmch dOd, avek straně při čemž me'lo by' tl' k te'm' '1'
"
rť k'h
r '
uz CI I POUZlto
I IC : o v IVU, Také oné částky skutečně k tomu účelu
"I
p:.?~!r~dek bJ::I n~pochybně nemorálni a zakázaný zákone~~u~l.
zJls ,enl, do~pe! s!c: I . sám, napadený nález, nevyvodil však
sp;~vnr. pravnl zaver, ze totiž obviněný použitím tohoto
"
~~Sl! tez svou. zvláštni povinnost neužívati při své činnosti
!dat advokacIe. prostředků příčicích se morálce a zákonům
~Inn?stl .nezb~v.'lo o~yiněného ani vědomí strany o kvalitě ,,'p"'r,ost:ře(jjw
Je?oz ~e.lo bytt pouZllo, nebo dokonce její žádost zaň Jeho
melo by tl odmitnuto.
.
ITJe .proto dův?d,;é o~~olání zástupce komory z výroku
I I aCI onoho karneho, cmu. Bylo mu proto vyhověno
?yl v t?m!o výroku změněn a bylo v3'sloveno, že se on'ennapa(~;:?,!,,,,,, ...,,
I za prečIn porušení povinností povolání.
D~s~ed,kem toho byl zrušen kárný nález i ve výroku ci
a obvmenemu byl vyměřen trest znova.

E
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404 dis.

0l?atřeni podl~ § p kárného statutu ,pro advokáty a kandidáty
~Oka~e (~~stayem vykonu advokacie)nemusi býti omezeno na
eS~lho r,!Zem, ktere k němu dalo podnět, nýbrž může býti vyl!I01~enO
bez ~asoveho omezeni a trvati i za kárného řízeni zahájenéh
o na
klade pr.avoplatného odsuzujlclho rozsudku.
'
~~e Je však vydati jen za trestnlho řlzenl, nikoli za kárného řízeni

zaha jeneho po jeho skončeni.

'

(Rozh. ze dne 29. října 1940, Ds II 6/40.)
Obviněný byl rozsudkem krajského soudu v U. ze dne 24
193? zn. sp ... T~ V~l 1083/37 uznán vinným zločinem podvod~
zem?, se o knve svedectví podle §§ 197, 199, pism. a) tr. zák a vZllosl::
protI tomuto rozsudku zmateční stížnost. Kárná rada advokát" !wmn,rv i
vfdala na to dne, 2. září 1939 usnesení, jímž vyslovila. že sn: oh,vir,ěc,
nemu za~t~v~je vykon advokacie až do skončení trestního řízení Stíže
nost obvmeneho do tohoto usnesení byla zamítnuta na'lezem n .. "'h '
so d . k k' 'h
.
.
ejvyssl o
, u U ja *o arn~ o soudu odvolacího ze dne 2. prosince 1939, Č. j. Ds
~. 39/39 ). K?y.z pak byla rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 1
rezna 1940, c. J. Zrn II 266/39**) zamítnuta uvedená zmateční stiznl)st
*) viz rozh. čís. 391 Sb. n. s. dis.
**) viz roz-ho čís. 6476 Sb. n. s.

obviněného,

vyslovila kárná rada advokátní komory na podkladě pravoc.
platného odsuzujícího rozsudku usnesením ze dne 26. června 1940, že
je důvod ke kárnému stíhání obviněného advokáta pro kárný přečín
zlehčení cti a vážnosti stavu a porušení povinností povolání, že se ruší
prozatímni opatření opatrnosti vyslovené podle § 17 kár. stat. usnesením ze dne 2. září 1939 a že se zamítá návrh zástupce komory, aby
bylo vydáno nové opatření O'patrností podle § 17 kár. stat.
Zástupce komory podal do tohoto usnesení, pokud jím byl zamítnut
jeho zmíněný návrh, stížnost, kterou nejvyšší soud jako kárný soud
O'dvolací v kárných věcech advokátů a kandidátů advokacie zamHI
z těchtO'
dťívodů:

Zásadně nemusí arciť býti fakultativní zastavení výkonu advokacie,
podle § 17 kárnéhO' statutu omezeno na dobu trestního řízení a je pří
pustné, aby zastaveni výkonu advokacie, vyslovené všeobecně bez ča
sového omezení, trvalo i po dobu kárného řízeni zavedeného na podkladě pravoplatného odsuzujícího rozsudku, p'Oněvadž odsuzující výrok
je závažnější než pouhé podezření z tre'stného činu; v případě O'svobození obžalovanéhO' anebo zastavení trestního řizení musí pak dojiti ke
zrušení opatření opatrnosti podle § 17 kárnéhO' statutu (srv. Lohsing:
»Osterreichisches Anwaltsrecht«, str. 378). Leč v souzeném případě
bylo zastavení výkonu advokacie obviněného, učiněné usnesením kárné
rady ze dne 2. září 19G9, omezeno výslovně až do skončeni trestního
řízení, vedeného proti němu pod zn. Slp. Tk X 1083/37 krajského soudu
v U. Proti tomuto výroku kárné rady si nestěžoval ani zástupce komory,
ani vrchní státní zástupce, nýbrž toliko obviněný; jeho stižnost byla
nálezem nejvyššiho soudu jako kárného soudu odvolacího ze dne 2. prosínce 1939, č. j. Ds II 39/39-8 zamítnuta. Důsledkem toho, když skončilo zmíněné trestní řízení pravoplatným rozsudkem nejvyššího soudu
jako soudu zrušovacího ze dne 19. března 1940, Č. j. Zrn II 266/39-12,
jimž byla zamítnuta zmateční slÍ'Žno,stobviněného do rozsudku krajského soudu v U. ze dne 24. června 1939, č. j. Tk VII 1083/37-79, pokud jím byl jmenovaný advokát uznán vinným zločinem podvodu uchá~
zením se o křivé svědectví podle §§ 197, 199, písm. a) tr. z., musilo
býti zrušeno prozatímní opatřeni kárné rady ze dne, 2. září 1939, po~
něvadž uplynula doba, na kterou bylo vyslO'venO'.
Proti tomuto zrušení nenamítá nic zástupce komory, nýbrž se do.máhá, aby bylo vydáno nO'vé opatření opatrnosti a uplatňuje, že je dů
vod ke kárnému stíháni obviněného pro trestný čin, pro který byl
pravoplatně odsouzen. Návrh zástupce komory zamítla kárná rada
s odůvodněním, že ,pro vydání navrženého opatření není z á k 'O n n é hO"
podkladu. Zástupce komory napadá toto usnesení, pokládaje je za
mylné, ježto je odsuzujicí rozsudek nejvyššího soudu, který slouží za
podklad kárného řízeni, závažnějším důvodem k vyslovení tO'hoto O'patření, než pouhé pO'dezření z trestného činu a předcházející vyšetřování.
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~ěu;~d~t~~~;e nr: 7tř~~:n ~~Šiti t at °tbírati se dalšími. v~vody stížnosti,
e o s a u u se lze o opatrem opatrnosti US!1ésti.
t l"k b'
o I, o be~m trestního řízení a nikoliv během kárného řízení kt '
nym v e u a během něhož se zmíněné opatření navrhuje. ' ere
Nemohlo proto býti stížnosti vyhověno.
čís.
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!"es~ovnává se se ctí a vážností stavu, obviňuje-li kandidát
kacle nekoho nerozvážně a bezdůvodně z trestnéh •.
K' , •
o CIUU.
. . arn~ prečin zlehčení cti a vážnosti stavu nepředpokládá
nanl obvlUen~ho vzbudilo u osob, které nejsou příslušnlk adv"~kiitm[hO
stavu, pohorsení.
y
(Rozh. ze dne 17. prosince 1940, Os I 19/40.)

Obviněný advokát byl rozsu~kem okresního soudu
N
21. prosInce 1938 uzná;, vinným přestupkem pomluvy pO~le §
ČIS. 108/1~33 .sb., Jehoz se dopustil tím, že dne 5,. března 1938
o ~~ukr5'me:n zalobcl P: a R. pfed třetími osobami, že byli na "~k[;'Hie7;'
o?lh a. z~ pn tom R. drzel P-OVI koně a že dne 21. prosince 1938
pred treÍl osobou o P-ovi, že měl tolik drzosti že J' eJ' obviněného
zal oval.
' J ,

z::

Od. kaz ovacím usnesením kárné rady advokátní komory 'b I
veno
"č'
k k"
yo
.' žeJ'e
, • pn
I~a • e a~ném~ říz~ní proti obviněnému, ježto je tu
dezre~l, ze se karne provlml lIm, ze použil jako advokát (kandidát
v?k~c~e), nezaručených zpráv, pokud se týče pomluv k přímému
nem trehch osob z krádeže.
• Kárná ra~a a~vokátní komory zprostila obviněného tohoto
preČi.nu: ponevadz během průvodního řízení'llevyšlo na jevo nic
nas~~dcovalo tomu, že by jednání obviněného vzbudilo DO:'ho,ršeni
v oClCh osob stojících mimo advokátní stav.
N'
'"
.
. . e ! ': >: s s I S o u d Jako soud odV'olací v kárných věcech advokátů
a kandldatu advokacie vyhověl odvolání zástupce advokátní
z ,tohoto ná~ezu kárné rady advokátní komory a změnil napadený
nal~: tak, ze uzn.al o.'JViněného vinným kárným přečinem zlehčenn·í "'l'
a.vaznosÍl ~ta~u, Jehoz se dopustil tím, že ja,1<o kandidát advokacie 0uzIl nezarucenych zpráv k přimému obvinění třetích osob z krádeže. p .
d

Důvody:

Nedotčena zůstávají skutková zjištění kárného nálezu č'"
základě
trestních
spisů
Int,:na
~a
,
•
k okresního soudu v N'. v trestnr' ve.'.
Cl upro
I ob Vl"
enemu pro prestup y pomluvy, a zejména na základě rozsudku ze dne
21. prosmce 19'39. Podle nich se obviněný dopustil přestupku pomluvy
podle § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. a byl za tenlo přestupek odsouzen
'll'

Cís. 406 dis. -

k peněžitému trestu 300 K, v případě nedobytnosti do vězení na dva
dny, při čemž mu byl povolen podmíněný odk",d výkonu trestu na
jeden rok.
.
Odvolání zástupce komory napadá výrok kárné rady, že není v tomto
jednání obviněného skutková podstata kárného přečinu, ježto během
průvodního řízení nevyšlo najevo nic, co by nasvědčovalo tomu, že by
jednání obviněného vzbudilo pohoršení v očích osob stojicích mimo
advokátský stav, a domáhá se výroku, že se obviněný jednáním zjiště
ným v nálezu kárně provinil.
Tomuto odvolání zástupce komory nelze upříti oprávněni.
Každý advokát a karrdidát advokacie je podle § ID, odst. 2 adv. ř.
povinen zachovávati bezelstností a poctivostí ve svém chování čest a
. vážnost stavu. Jednou ze zásad sem spadajících je, že. nesmí nikoho
urážeti, nesmí nikomu nadávati, ani s ním zle nakládati, nesmí, tudíž
ani nikoho bezdůvodně a nerozvážně obviňovati z trestného činu.
Takové jednání příslušníka advokátského stavu se příčí povinnosti
uložené mu v § 10, odst. 2 adv. ř. a tvoří. skutkovou podstatu kárného
přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu.
Okolnost, uvedená' v kárném nálezu, že nevyšlo najevo nic, co by
nasvědčovalo tomu, že jednání obvi:něného vzbudilo pohoršení v očích
osob stojících mimo advokátský stav, nejen není zákonným předpokla
dem kárného přečinu,· nýbrž ani nemá opory ve zjištěních kárného
nálezu.
Advokát je povinen vyvarovaíi se každého jednání, které zákon kvalifikuje jako trestný útok na čest, a dopustil-li se takového útoku, jak
je zjištěno pra\'oplatným rozsudkem trestního soudu, pak je splněna
i další podmínka skutkové podstaty kárného přečinu, to-tiž že se jednání obviněného dostalo k vědomosti oso-b jiných, stojících mimo okruh
příslušniků advokátského stavu. Tím mohla býti zlehčena čest a vážnost advokátského stavu a po-chybila tedy kárná rada, neshledavši
v činu obviněného skutkovou podstatu kárného přečinu.
Bylo proto o-dvolání vyhověno a uznáno, jak je uvedeno ve výroku.
čís.

406 dis.

Je porušenlm povinnosti povolání a zlehčením cti a vážnosti stavu,
a provádí-li advokát společenskou smlouvu s advokátem, vymazaným. z listiny advokátů, ač může při náležité pozornosti seznati,
že není důvěryhodnou osobou, pokračuje-Ii snlm ve smlouvě i po zamítnutí jeho 7.ádosti o zápis do listiny advokátů a umožní-li mu nedostatečným dozorem závadnou činnost.
Je nerozhodné, že mu smlouvou uložil povilldOSt chovati se čestně,
a podle předpisů advokátního řádu a že chtěl jemu a jeho rodině umožniti existenci.
uzavře-li

(Rozh. ze dne 17. prosince 1940, Os I 24/40.)
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kárn~%n~f~~~e~d~~~~i~;'i kO:~:fn uz~ala ob,vi~ěného.

advokáta Vi"tlnvn..
nosti stavu, jehož se dopusf-I t' oslI povolam a poskozeni cti a
1 "',
,
I
lm,
,,'
. ze v umyslu zlskati si klientelu
•. .
"
o .p:o':,ozu své kanceláře s osobou kt . ,u~arrel spol~čensk?u smlouvu
katu, ze přihlásiv tuto osobu
',. ela ya yymazana z IIstmy
ve smlouvě s ní p'Okračoval a k za?lsu do hSlI~y kandidátů advokacie.
mítnuta žádost o zá is a tr ěl pomer ten nezrusII, ani když jí byla za~
v jeho kanceláří až Pdo
IP. ' aby tato nespolehlivá osoba byla
'•
,
po ovmy roku 1936
.'
z~ nedostatečným dozorem nad tout~ .
.•
by tl znamo, že je trestně stíhá
.,
.os~b?u, o nlz. m u · :
rech; umožnil, aby tato osob ?a a ze Je v hsmvych frnancních
advokáta ab na sv' , '. a m t ~rvenovala u soudu a vydávala
ného a j~ netdvedla : ~~~n~. vybl'f~la větší čás~ky pro klienta Obvině".
kovaného v kanceláři obvin~n~K:.movala proVISI z obchodu zp""}.,;tř(~d"
N e j v y Š š í s o u d jak
d d
'
,
a kandidátů ad k '
~ sou o' volacl v karných věcech advol<átl!
nálezu kárné ra~~. aCle zamrtl odvolání obviněného advokáta .z

, .z.

(

Důvody:

Výrok uvedený pod bOdem 1 ká n e'h
.
výtkou neúplnosti řízení záležející' pf' r • o ;;alezu nap~dá ,odvolatel
re
neprovedla důkaz výslechem D. O Y PD devsl';' v tom, ze karná , •. '.:
Dr R 'k
'1 'h
r. ,a r. P ze mu Dr O
lat~Ii 'z~~~o~~i~:~~f::~~vitek'hol' a tSPOlehlivého kolegu. Tim'
.
...•....
. h '
• '.
o o nos rozhodnou podle . h
Je 'O presvedčení že uzavření s I v . '
]e o
".
diska stavovského dovoleno, 'et:~o~censke sml:?u~'y s Dr. ~', bylo s.
.•
psanou pro samostatný Výko~ advok~r., R. mel Jmak kvahfrkacI prede.
kona ze dne 31. ledna 1922 Č 40 . Cle ~ brl ~~dle, § 3, odst, 3 záv
do listiny advokátů z niž byl'
S? opravnen zadalI za opětný zápis'
komory ze dne J 3,' června 19~~n::~an podle .us?eseni výboru advokátni
v~ti advokacii zaniklo zahájením]
proto, ,ze ]~?O .?právnění vykoná?IST?' i) zákona Č, 40/1922 Sb,) ktt?V;aIClho ,nzem (~. 3, odst. I,
cene,
'
re y o zalIm plOhlaseno za skonOdvolání nelze přisv v dč'ť p.'
.
.
s Dr R b . " e ,I I. n rozhodování obviněného zda sm'
. . ez pOfUsenr povInností p l "
I
.
'
I
stavu uzavříti společenskou sml. ovo am a z ehčení cti a vážnosti
osvědčil jako koncipient Dr O ~u;u, nebylo ro~-hodné, jak se Dr. R.
vislém po dobu pouhýoh de~ít' " ve Jo '( posta've?, nesamostatném' a zá~.
1935), nýbrž rozhodná byla v I ~:s.'c.U?d 29. brezna 1934 do 31. ledna
p U! ~ad~,povaha a.osobnost Dr. R, jak
se projevilacelkov'm 'eh.
poznání Dr. R v t!mt; s;ě~o~avadU!m zlvotel~v ver~Jnosti známým. Pro
vodítkem skutečnost, že roku 1§J~ ;;ol~U~ ~e !y~e mela býti obviněnému
v N" zavedeno trestní řfzení že dů ~e dk JmeU! Dr.R" tehdy advokáta'
vykonávati advokacii a že době :d ~m, tJh? zaniklo právo Dr. R.
lečenský poměr byl Dr R vym " y
,,:!Ueny s Dr. R ujednal spo·
,
" a z a n z Ishny advokátů. Obviněný do.

v'

f:

znal; že mu tyto skutečnosti byly známy. K obhajobě obviněného, že
nabyl uváženim příčin vyrovnacího řizení, jak mu je Dr. R. vylíčil, pře.
svědčeni, že k hospodářskému úpadku Dr. R. došlo nikoli jeho vinou,
nýbrž okolnostmi jím nezaviněnými, nepřihlížela kárná rada právem,
když obviněný ani nenaznačil, že mu Dr. R nějak dokázal pravdivost
svého ličenÍ. Obviněný měl trvati na tom, aby Dr. R svoje tvrzení doložil a umožnil obviněnému přezkoumati pravdivost údajů aspoň, nahlédnntim do vyrovnacích spisů, Z vyrovnacích spisů by byl obviněný
musil dojíti ke stejnému závěru, k jakému došla zamítajíc žádost
Dr. R. za zápis do listiny advokátů - advokátní komora v T, v usnesení ze dne 20, záři 1930, potvrzeném rozhodnutím nejvyš~ího soudu
ze dne 16, ledna 1931, jakož i advokátní komora v p, v usnesení ze dne
9, prosince 1933, že se Dr. R stal svým jednáním vedoucím k vyrovna.
címu řízeni o jeho jmění nehodným důvěry, že tedy nemá vlastnost, bez
níž nikdo nemůže vykonávati advokacii (§ 2 zákona Č. 40/1922 Sb,).
Již skutečnost, že Dr. R. nebyl roku 1935 zapsán v listině advokátů, ač
podle § 3, odst, 3 zákona Č, 40/1922 Sb, mohl, když bylo vyrovnací
řízeni prohlášeno za skončené, žádati za opětný zápis, měla býti obviněnému podnětem k podezření, že se Dr. R nedostává nahoře uvedené
podmínky požadované zákonem k dosažení oprávnění výkonu advokacie,
Obviněný se ovšem hájil před kárnou radou a setrvává při obhajobě té i v odvolání, že byla společenská smlouva s Dr. R, ujednána
pod podmínkou - patrně odkládací - , že Dr. R. bude výborem advo·
kátní komory v p, zapsán do listiny advokátů nebo aspoň do seznamu
hndidátů advokacie a že mu bude vydána substituční legitimace, a
vytýká neúplnost řízení proto, že kárná rada neprovedla o této obha. jobě důkaz svědky, Výtka neobstojí. Uvedenou obhajobu obviněného
odmítla kárná rada plným právem jako nehodnověrnou již na základě
informace ze dne 8, listopadu 1935, kterou obviněný podle' svého do·
zmrní 'obsaženého ve vyjádření ze dne 28, dubna 1936 sám nadi,ktoval,
zjistivši z jejího zcela jasného a jednoznačného obsahu, že obviněný
a Dr. R Ip>rováděli společenskou smlouvu o výkonu advokacie pod jménem
obviněného již před 8. listopadem 1935, nečekajíce vůbec na vyřízení
žádosti obviněného o zápis Dr. R. do seznamu kandidátů advokacie,
O zápis do listiny advokátů se Dr, R. roku 1935 ani nepokusiL Obvi·
něný přiznal ve svém vyjádření ze dne 28. dubna 1936, že po podání
žádo·sti za zápis Dr. R. do seznamu kandidátů advokacie intervenoval
u advokátní komory a zvěděl při té příležitosti, ,že js.ou proti osobě
Dr. R. jisté námitky, Přizl)al také, že poznal desolátní majetkové po·
měry Dr. R a že se na něho množily exekuce, Při vylíčení případu
inkasa peněz pro Růženu L. uvedl obviněný okolnosti, z nichž jako
osoba práva znalá nemohl míti pochybnosti, že se Dr. R. dopustil jednání zakládajícího skutkovou podstatu zločinu podvodu. Též tylo Qkolnosti stavěly Dr. R do nepříznivého světla a měly ,býti obviněnému
vodítkem, ~da smí setrvávati ve společenském poměru s osobou, která
zřejmě neměla vlastnosti předepS!lUé zfrkonem pro výkon advokacie.
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-

ž~ byl Dr. R. činným v kanceláři obviněnéh .
nene~~ doručeno usnesení vrchního.
d o I po t?rr:, kdy bylo
Je.ho zadost o zápis Dr. R. do
sou u vP.: JImz byla za,nf/'M,',.
vyslovné doznal ve svém v .. ~~zn~mu kandldatu advokacie,
obviněný Dr. R., jak se há·/J: ren.1 ze dn~,28. dubna 1936.
e
a jeho nevinné rodině eXis/e~ci j~V~ ~ance~an proto, aby umožnil
souzení, zda Se obviněný tímt~ J·ed~a.on'p°k~ut~a bez významu pro
v

,1lll

arne prOVInIl.

Okolnost, ze obviněný f ' d . .
Je
o společenské smlouvě a i
zejména při uiednání ze
Dr. R. povine~ chovati se n~ . ,lStopadu 1935 kladl důraz na
vyhýbati se všemu co by .cestne ~ podle předpisů advokátního
a úhoně vysvítala' již z lemu ~e .. o' kanceláři obviněného bylo k
ústním j~dnání před kárn;~s~~dne mformace, kter~ byla přečtena
okolnosti důkaz svědky Pro o ou. Nebyl? p:oto treba prováděti o
rozhodná. Neboť obviněný / S?U~gl veel Je..však i tato okolnost
I . lm, ze r. R. ulozll, aby se ve svém
nání řídil předpis
neodčinil nedostaČk/ oast:%~lstfr~r P~SIU,š~íky ,~dvokátského' stavu,
společenskou smlouvu a okr
'. .,pro nez s mm nesměl Uz:avi%
který byl povinen vykoná~ati ~ČO;~I v m,. am nenahradil osobní
v kanceláři , za niž byl odpOve,ad'
en. r. R. Jako nad osobou zalně"tn.anc)!j

II

tam

Pokud jde o výrok po,a bode '2 k"
.
volání neúplnost řízení že ká . m d' arneho nalezu, vytýká i tu
že obžalovaný na svo~ kan/~~' Ia ~ ~eprovedl~ důkaz svědky o
dohlížel, že Dr. R. zakazovat i'::k zeJn:.e~a ve, ve:ech peněžních,
tervencím u soudů a že se O
as?vanl pe.nez,. ze ho neposílal
nevydával za advokáta Pr r r. ,Rct pr~ soudmch Illtervencích, o něž
věděl, že je Dr R tre~tn' o I. p;e po ladu kárného nálezu, že obvíněn'fl
nosti dověděl iep;ve v řífn~tl~~~5namítá obviněný, že se o této

nelz~:í~ ;~c~tovl~~!~~Ch nelz~ přiznati

odvolání

důvodnost.

ním stíhání Dr: R. tepr~e O~h:!ObU lobvměného, Ž': Se dověděl o
'"
b
IJnu 935 - patrne z obsahu usrles"nC
advokátní komor
znamu kandidátl~dJlmkz . yla zamítnut~ žá~ost o zápis Dr. R. do
vo aCle - musIl s, obvm' .... ..
I
ečenské smlouvy uvědomiti ž'
b d
enr JIZ pn uzavírání
obzvláště ostražitě již z ok~ln~stmu, ~l e vykonavatJ nad Dr. R.
provedeno vyrovnací řízení a o I~.:e ~ o. o, o~ob~, o jejímž jmění
z
š~atných finančních poměrech p/ Od v~?eny v.e~ěl; že ~ije ~e
'nych pouze o Ú'kolnostech povŠech~~~oen~m. zmmeuhYI ch ~u.kazu, v~11eCi.i
konkretní skutečnosti v šlé . ' .
.. razu n<;m? . y ,bylI
radou z nichž j -s ' . y .t ra]evo pn pro]ednavam veci
nání Dr R
. ~ ne vysvl a o, že obviněný 'hned od počaá~t~:~~,!~~~~~;st;(ii
v~žně. 6bvin~d;Jo:~~C~~~ien~talktovinnost dozoru .. o
klIentek v pÚ'lovici května 1935 t'd ~rou llJU O;. R. pnvedl v
láře obviněného ab v I '
' e J:' ,r~y po svem vstupu do
nání pod záminkou Yže Ys~~~j!a obvl~eneho, z přímého, osobního
následkem toho o Její věci řád pr~J~ nalI ~ec pou~e. s Dr. R. a
ne In .ormovan, umozml Dr. ROl že

Čís.

407 dis. 315

vědomí obviněného vyinkasoval pro Růženu L. přes 20.000 K na základě padělané plné moci, zhotovené, jak obviněný doznal, úřednicí N.,
která dokonce, ač se tak v kanceláři obviněného nikdy nedělo, chodila
osobně peníze inkasovati, aniž o tom obviněný věděL Tato okolnost
svědčí o tom, že obviněný řádně nedohlížel ani na kancelářský personál. Plyne to však i z další' okolnosti, kterou obviněny přiznal a dokonce v domnění, že je v jeho prospěch, chtěl dokázati svědkem B.,
že totiž při rocích ve sporech zn. sp·. C Vlll 165, 165, 157/19'36 okresního soudu v N. měl podle disposice obviněného intervenovati solicitátor B. a že tento, jsa prý jinak zaměstnán, poslal k nim Dr. R., ač
to bylo v době, kdy žádost za zápis Dr. R. do seznamu kandidátu advokacie byla pravoplatně zamítnuta.
čís.

407 dis.

Obviněný advokát není sice pÚ'vinen zjednávati svým vyjádřením
v kárném řízení materiál ke svému usvědčení, dopoušti se však kárného přečinu zlehčeni cti a vážnost! stavu, snižuje-li takovým svým
vyjádřením, tvrdě v něm vědomě nepravdu, bez potřeby a účelu kolegu
advokáta.

(Rozh. ze dne 17. prosince 19'40, Os I 26/40.)
Obviněný zastupoval Annu P. ve sporu O' rozvod, ktery vedla se svým
manželem Františkem P., zastoupeným Dr. O. Dr. O. podal později
na obviněného u kárné rady advokátní komory stížnost, v níž uvedl,
že s ním obviněný v uvedeném sporu při posledním roku před vynesením rozsudku ujednal za souhlasu Anny P., že společně s ním podepíše žádost za rozluku manželství, že však potom podpis odmítl.
Obviněný, byv vyzván, aby se o této stížnosti vyjMřil, uvedl ve
svém vyjádření, že při posledním roku nebylo vubec mluveno o rozluce
manželství, že se nezavázal podepsati žádost o rozluku a že je tvrzení
Dr. O. opovážlivou nepravdou. Dr. O. žaloval proto obviněného 'Pro
urážku na cti.
Kárná rada zjistivši, že se v rozvodovém sporu manželů P-ových
jednalo při ústním jednimí před uzavřením· smíru O provedení rozluky,
uznala obviněného vinným kárným přečinem zlehčení cti a vážnosti
stavu, jehož se dopustil tím,' že, jednav s odpůrcem o provedení rozluky při smírném ukÚ'nčení sporu o rozvod, bezduvodně popřel toto
ujednání a označil tvrzení ódpůrce advokáta, uplatňujícího existenci
ujednání, za opovážlivou nepravdu, čímž zavdal podnět k trestnímu ří'
zenf proti sobě.
Ne j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných v.ěcech advÚ'kátů
a kandidátů advokacie zamitl odvolání obviněného z tohoto nálezu
kárné rady.
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Důvody:

Obviněný namítá v odvolání'

!. že ve ~vém vyjádření za.sl~ném kárné radě advokátní KOme,n,
poprel Jednaní o pro d .
P-ových,
ve em rozluky manželství Františka a

r

2. že i kdyby byl tak e.. d .
že o rozluku manželství ;evb
n~ní. popřel, učinil t~~ V·P're';Vě,dčeI1í
kové jednání nepamatoval a Y o Je nano, pokud se tyce,
se na
3 . ze
' podle analoaie trestního
'
"d
dl
něn popříti čin za vin"u mu kl d .. ;a u, po .e něhož je obviněný
lUku manželství.
a eny, byl opravněn_ popříti jednání o

Odvolání není 'Opodstatněno Ob . , .
o rozluce manželství vůbec mlu~e vm~nr uve::lI ve svém vyjádř.ení,
dospěla kárná rada právem k .
n~ y o. Vyk~adem tohoto
,
'
zaveru, ze obvmeny popřel
i~(1'!'Jihlí
Iuk
u 'll1anzelství
neboť tvrdil-l' '
.
J'
'
mluvilo tvrdil Úm spíše'
I, .ze sbe
rozluce manželství vůbec
. "
' ze
U! ne ylo jednáno.
.
Vyrokem, ze 'Obviněný pop' I í d . .
d ů vod n ě, vyjádřila kárná ~e. e. n~llI ? mz:u~u manželství b e
nil proti své dobré víře Tot;a ,a s~edčPre~ve.dč~U!, ze tak obviněný
,
"'t"
.
presve em karne rady J'e pln'
~eno ZJIS elllm učiněným na základě
. hl" ' .
.
e
.,
ze bylo před uzavřením s . .
, pro aseU! soudmho rady Dr.
P"ových jednáno o rozlucem~r~e v~ sporu o :ozvod manželství "'d.llzt'lU
Pamatoval-Ii si soudce projedná~~í~~~p~~e~u bylO' .gosažen o ,dohoelv;'

:10

°

°

~/~:~~~~~a~:l~:;;; j~dná~obylo

a, že strany

d~~~~~e

byly

, ...

viněný, jenž byl p: Je~t zreJmou, vyrhluvou tvrzení odvolání, že

~Zeavřela, n.ep,an;ato~a;;~I~ ~m~~~I:~~e~y1~dj!d~:n~~ra6bs~~erá

dOlhoclué
nce vymenene mezI obviněn' m a D O '
.
tiška P. o rozluku manžel'stv/ .
r. . ~red.p,:d~ním návrhu rr"",,,
rozluku manželství 'ednáno aU! nevyvracl ZJlst~llI kárné
ného, uplatněnou tep/ve v od b~II?,. a';l nepodporUje .o?hajobu
pamatoval.
v am, ze se na Jednam
rozluku

,hledala skutkovou podstatu kárného přečinu zlehčení cti a vážnosti
stavu.
Obírajíc se výrokem napadeného nálezu, že se obviněný dopustil
kárného přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu i tím, že označil tvrzení
odpůrce advokáta, uplatňujícího existenci ujednání
rozluce manželství, za opovážlivou nepravdu, namítá odvolání, že nezjistila-Ii kárná
rada, že se obviněný zavázal, že podepíše žádost za rozluku manžeIství, je mimo pochybnost, že tvrzení Dr. O.
ujednání takového závazku bylo nepravdivé, a označil-li je obviněný za opovážlivou nepravdu, že šlo jen o přípustnou a kárně nezávadnou kritiku. Ani v tomto
směru nelze s odvoláním souhlasiti. Kárná rada nezjistila, že tvrzení
Dr. O. bylo nepravdivé, nýbrž vzhledem k vyjádření soudního rady
Dr. N., že se strany dohodly, že bude provedena rozluka manželství a
dále vzhledem k svědectví manželů P-ových, z nichž František P. udal,
že bylo ujednáno, že Anna P. podepíše žádost o rozluku manželství,
kdežto Anna P. udala, že něco takového ujednáno nebylo, došla k závěru, že obsah jednání o rozluce manželství mohl býti stranami a je"
jich právními zmocněnci vykládán různě. Vyjádření obviněného, že je
tvrzení Dr. O. o existenci dohody provedení rozluky opovážlivou nepravdou, nesloužilo nijak k osvětlení věci a nebylo s hlediska obhajoby
obviněného ani potřebné ani účelné .. Bylo však snižováním odpurce
advokáta, neboť jím na něho bylo vrháno obvinění, že na odvolatele
učinil vědomě nepravdivé udání, vymyšlené, ba zlomyslné. Snižov'ání
kolegy advokáta je podle stálé judikatury nejvyššího soudu kárným
přečinem zlehčení cti a vážnosti stavu (srovn. rozh. čís. 70, 78, 106,
Sb. n. s. dis.).
Bylo proto odvolání obviněného z výroku o vině zamítnuto jako

°

°

°

neoduvodněné.
Čís.

°

°

Přisvědčiti nelze ani odvolatelově námitce '

.

6rrá~ně~ popříti. ve ~vém vyjádření o obviněni, ~~er~y~roJt~k;ěmoubviněný . ,• ,

né~, ~teí~ě ~~~o J~,~~f:~n.o r?~luk~ manž.elství. Obviněný v řízení
zodpovídáním zjednávati ~~t~~~:r~ ~~~t::::, ne?í,sic; po."inen vla;s.tnílm;
povídati podle pravdy. Obává-Ii
' b usyedc~n~; ma se však
~mi, Od§§epříti odpověd' (vyjádření) s(§§zeI91,~~s~~atl'~o~ra~~K uš!rodil,
I. r.,
41, odst. 2 a 59 kárného statutu) N . . ! . '
,
Is.tností, př~m.?st~ a čestností (§ 10, odst.·2 ae~~~~~r~C~e'I~~ak s
..

~a~;~č;I~dt~ekll! ž~~~~~~~í t z ~~rn;hlo

je.dnání uČiněn/mI ~;:okátem
roveň na udavatele _. advoká~~ I o o ~OS!I l~eI;.ravdivé, vrhaje takzánepravdu. Nepochybila proto kárn/~de:,re~~y:\Vje~~~~í udáni tvrdil

408 dis.

Vymáhaje nárok své strany milže advokát druhé straně pohroziti
žalobou.
Je však kárným přečinem, připoji-Ii i pohrUžku, která vybočuje
z nonnálniho' potřebného zpusobu vymáhání nároku.
Neomlouvá ho, že jednal na přikaz své strany,
(Rozh. ze dne 17. prosince 1940, Ds I 27/40.)
Obviněný advokát
těchu P. dopis ze dne

zaslal v zastoupení své strany, firmy N., Voj22. května 1939, v němž P-a upozornil na nedovolené jednání jeho společnice R., která mimo jiné přemlouvala děl
nice firmy N., aby nastoupily práci u Vojtěcha P., ,žádalo vysvětlení
a zjednání nápravy a uvedl, že by byl jinak nucen podati podle daného
mu příkazu žalobu, »při čemŽ by se jeho strana musila zejména zajímati o zpusob vzniku firmy Vojtěcha P.«.

-

čís.

.__

409 dís. -

čís.

409 dis. -
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. K.árná, r~da advokátní komory uznala obviněného advokáta "",",'.~rnym. pre~mem poruš~ní 'pov~nnosti povolání a zlehčení cti a vážnl)sti
a"o~' jer~z se dOlu~t!1 ~m, ze se v dopíse zaslaném odpůrci
nep~Peus ne ,a, ~epnmere~e vymoci požadavky své zmocnHelky ..
! ~ ~ s S I S o u d pko soud odvo'lací v kárných' věcech adlvok;ít.1
a kandld~tu. advokacie zamítl odvolánÍ' obviněného advok·t
nalezu karne rady.
aa z
Důvody:

. ~dvolání. ob,vině;,ého nelze přiznati důvodnost. Nehledíc k t m
uvadl '?espravne znem poslední věty v druhém odstavci do isu o u,
1939
P. »nebudl-Ii
e . en.l, ano, podam ~alobu, ve které se moje mandantka bude
~~tl tez o zpusob VZllI~.U fy Vaší«, když uvedené místo
b yl bych nucen dle pnk~zu mně uděleného podati žalobu při
fi~ se, mOje r;',~ndantk~ ~ej;'1éna musila, zajímati o způsob v~niku
, m~<, prehlIzl, odvolanl, ze byl obvrnený napadeným nálezem
vmnym, proto, ze ~žil této pohri'l~y, uplatňuje .okoInost, jež neh"II,";
v sou~I~lo,str s P?:adavkem jeho mandantky. Je sice správné
o~vol~nl,. ze pohruzka žalobou sama o sobě není ještě kárně zá'vac]ná:/
le~ ~arna. r~da neshl:dala vinu obviněného v tom, že hrozil' zalO'tIOU,:,
~ybrz d zr;'r?en~u pohružkou, která :přesahuje normální potřebnou
'. ~Je .nam n~p:avy, pokud se týče k uplatnění nároku Podle
jadrenr obvl?eneho samélI? šlo tu o uplatnění, že VO'jt1<ch P.
pOd?lk:. kter~ vznIkl obeJI!rm platných předpisů .. Obviněný b I
opravnen, mel-Ir k tomu dostatečný podklad oznámiti . d Y
nému úřadu I č b"
.
'
zava U pt.iSltlŠ_.
, e o vmeny se tak nezachoval nýbrž použil . ť h'
k tomu, aby nepřípustným způsobem vynuti1' ~a Vojtěchu P
b ee
hověl)eho ž~dosti ve zmíněném dopise.
.
., a y vyPn~az kl!e,nta obviněného, aby zmíněnou okolnost uvedl v rl",,",;,"
zasla~em Vo}techu P", ?e;nůže obviněnéh.o omluviti s hlediska
nebo! ~nr klI~nt~vo pram nesmělo ho podle stálé judikatury ~~i~~IŠ~:h6'fé
soudu jako karneho soudu .odvolacího přiměti k tomu aby
s~bem pro ad~?ká~a kárně. závadným. Proto není o',podstalněloa
v~tka kusoslr nzem, kterou vidí odvolání' v tom
že nebyl nřinuštěn
dukaz výsl:chem Jindřicha N. o tom, že dal ob~ině'llému k dopi~al
dne 2~. kvetna 1939 ve znění výše uvedeném informaci a vnlKaz.
Pr~vem .'Pr?t~ posou~lla kárná rada skutek obviněného;
z mezI o~ravnem. ~dvokat~ podle § 9 adv. řádu, za přečin
P?VII1~o~tI povolam a ponevadž jednání to nezůstalo utajeno
p;ls!uSI1Iky ,ad:,okátníh~ .stavu, shledala v jednání tom <n,O,mp
precII1 zlehcem ctI a vazností stavu.

;~:tfv~t~a.

za:la'n~ho obviněným Vojtěchu

čís.

to~~

409 dis.

Provozovánlm advokacie ve smyslu § 13, plsm. b) kár. stat. je i
vokátni činnost v ojedinělém případě.

319

Nezáleží na tom, že účinnost úkonu, provedeného v době suspense,
nastala až po jejím uplynutí.
Je též nerozhodné, že advokát jednal z úsluhy ke Idientovi.
Obviněného neomlouvá, že svů j čin nepokládal za kárně trestný.
(Rozh. ze dne 20. pr.osince 1940, Ds I 16;140.)

Obviněnému advokátu byl nálezem kárné rady' advokátní komory
ze 'dne 11. října 1933, pokud se týče rozhodnutím nejvyššího soudu
ze dne 16. října 1934 zastaven p.odle § 12, písm. c) kár. stat. výkon
advokacie na dobu jednoho měsíce (od 14. listopadu 1934 do 13. 'prosince 1934). Dne 5. prO'since 1934 přijal obviněný Karla P., jednal
s ním o prodeji pozemků štěpána S, exekuční dražbou, přijal od
Karla P. zálohu 150 K a příkaz, aby pro pohledávku Josefa R. vedl
exekuci nucenou dražbou dalších pozemků štěpána S. Dne 12. prosince 1934 napsal obviněný advokátovi Dr. N. dopis, v němž mu sdělil,
že by ve věci Josefa R. proti Stěpánu S. mohl zrušiti exekuci jen,
»kdyby bylO uhraženo v mé kanceláři :pro pana Josefa R. a'spoň
3.500 K<<.
Na základě tohoto skutkového stavu byl obviněný kárnou radou
advokátní komory uznán vinným kárným přečinem podle § 13, písm. b)
kár. stat., jehož se dopustil tím, že v době suspense vykonával
advDkacii.
Ne j v y Š š í s o u d jako kárný soud odvolací v kárných věcech
advokátů a kandidátů advokacie nevyhověl odvolání obviněného advokáta dO' tohoto nálezu kárné rady advokátní komory.
D

ů

vod y:

Odvolání obviněnéhO' vytýká napadenému kárnému nálezu věcnou
nesprávnost spDčívající na nesprávném právním posouzení věci. Snaží
se dovoditi, že přijetí příkazu k pokračování v exekuci a přijetí zálohy
150 K od Karla p, nebylo advokátským úkonem, nýbrž pouhou úsluhou
vůči substHutovi a klientovi a že napsání a odesláni dopisu ze dne
12. prosince 1934 Dr. N., které se stalo ve skutečnosti až dne 13'. pro,since 1934, nespadá do doby suspense, protože dopis došel adresátO'vi
až dne 14. prosince 1934 a nemůže sám o sobě jako ojedinělý advokátský úkon tvořití výkon advokacie ve smyslu § 13, písm. b) kár. stat.,
který předpokládá souvisle postupující řadu advokátskýoh úkonů.
Těmto vývodům nelze při svědčiti. Právní názor odvolání, že pojmu
provozování advokacie ve smyslu § 13, písm. b) kár. stat. odpovídá
pouze trvalé (opětovné) provozování advokacie, je mylný. Advokát,
jemuž byl výkon advokacie zastaven na určitou dobu kárným nálezem,
je pO'vinen zdržeti se v této době veškeré advokátní činnosti. Poněvadž
§ 13, písm. b) kár. stat. nečiní podle svého, znění a svého smyslu roZdílu mezi trvalým (souvislým) provozováním advokacie a jejím provO-

-

Čís.

409 dis. -
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Seznamy vypracovat

Dr. LUMÍR LELEK,

zovamm V ojedinělých případech. je provozovanllll advokacie ve
tohoto zákonného ustanovení rozuměti i advokátní činnost v
ojedinělém (rozh.Čís. 339 Sb. n. s. dis.). Takovými ojedinělými nři,,,";
advokátni činnosti obviněného byly i případy zjištěné kárným nalezetÍJ
které obviněný prováděl ve své advokátní kanceláři, a to jako
V případě Karla P., který sena něho"obráti! jako na
nešlo - jak odvolání uvádí - o pouhé vyslechnutí jeho žá,jm;li
kračování v exekuci, nýbrž jak kárný nález zjišťuje - o konfeTel1c
tedy o poskytnutí právní porady a přijetí příkazu k podniknutí
exekučních kroků ve smyslu poskytnutého právního poučení. P~'nA"",
§ 13, písm. b) kár. stat. 'nedovoluje výjimek a obcházení, nemuže
viněného omluviti tvrzený motiv porušení zákona (wzh. čís. 348
n. s. dis.), který by ostatně znamenal úplné obcházení uloženého
zastavení výkonu advokacie. Že je i pouhé udělení rady úkonem
ního zastoupení a tudíž úkonem advokátním, vyslovil kárný soud
volací již ve svém rozhodnutÍ' čís. 147 Sb. n. s. dis.
Rovněž dopis ze dne 12. prosince 1934, v něm{ obviněný jako
vokát a právní zástupce Josefa R. sděluje advokátu Dr. N. jak{(o~~~~~ťPl
druhé strany podmínky, za kterých by byl ochoten zrušiti e:
nepochybně úkonem PfO'vozování advokacie (srovn. rozh. čís.
n. s. dis.). Při tom je rozhodné, že byl dopis koncipován a odev"dál
kanceláři obviněného a touto opsán a vypraven ještě v době
obviněného, která trvala do dne 13. pwsince 1935 včetně a
nutno bezpodmínečně dodržeti. § 13, písm. b) kár. statutu ne()Osaht1je
totiž výjimek, zejména ne v tom směru, že by advokát mohl v
suspense prováděti alespoň takové advokátní úkony, jichž účinnost
stane teprve po uplynutí suspense (na př. sepi'sovati a vypraviti uupl"y3;
nebo podání, která dojdou adresátu nebo soudu až po uplynutí
pense) nebo která jsou přípravou advokátní činnosti po uplynutí
pense (konference se stranou za účelem přípravy k ,roku a
proto nerozhodné, že snad dopis ze dne 12. prosince 1934 '
sálovi až dne 14. prosince 1934. Omyl v tomto směru nemůže
ného omluviti. stejně jako pachatele trestného činu podle §§
tr. zák. neomlouvá, že nerozpoznal trestnost svého činu (rozh. Č.
n. s. dis.): Po stránce subjektivní stačí pak ke kárnému provinění
dbalost i nevědomá.

soudní rada
přidělený sekretariátu nejvyššího soudu.

Věcný seznam abecedni.
.,.
dle § 411 t r. zák.: nezasáhl-I~ ká.men
Aberratio ictus II P r~.,. s ~,u p k II h Pt~1 hodil
úmyslu, vyžadovaném pre5ÍPls<:m
osobu A., po mz JHU pac a
htěl zasáhnouti, jde o soubeh p~~
§ 411 tr. z., nybrž osobu ~" kterou bnye~ s přestupkem podle § 431 tr. zak,
stupku podle §§ 8, 411 tr. zak, na osO e .
1
47 tr ř J'e ten komu z vena osobě B. čís 6477.
'
,vastníkem ve smys II §
"
,
'I
Adhesní řízení: sou kromym yc
kla hmotná škoda a jenž se pnpoj~,
řejnožalobmho trestneho Cl~U VZ~I t'l vůj nárok na JeJÍ náhradu; nestacI
k trestnímu řízeni, aby v nem ~p, a m hs tele čís 6528
pouhy ideální zájem na po~rest~~1 pa~ a stačí i tvrzení že vznikla z trestpro připuštění za sou~rome~o ku~a~t~m~~ltá rozumná s~uvIslost mezi tvrzeného činu škoda, musI ,tu ,-:~a
~ I hatelem č i s, 6528.
,
ným nárokem a tre;;tnyu:, cl~~m } pac ůsobiti k usvědčení pachatele (~!va~o
soukromému účastmku pnslusl prav~
tím účelem, aby byl Z]lsten
podpůrné obžalob~ p~d~e. § 48 t\r~mJe~á:~íCh nároků čís. 6528,
podklad pro uplatnovam leho so~ , P
. palmární pohledávku peněz,
,
,y
vítI k zapoctem na SVOJI
6577
v·t'
účelu pro Uetl osobu Cl S.
.
Advokát: neUl opravnen ~~uz
C
které mu strana ~vef11a. k ,ur ! em~o ouští se zpronevěry bez ohledu na to,
_ učiní-li tak, ledna protlpr~vn,e a hleaávku a v jaké výšI čís. 6577.
zda má proh strane palmarm po
v,
innosÍ1 povolám a zlehčení
pov advokacie, nem
'f
t ') k'rny'
(karná rozh odnU.I:
a
, přečin. t'pomsem
,. e kandidát
orm.ov av.
cti a vážnostI stavu spachapy 1m, t Z.le VVSIOVIl proti jmému advokatovl
dříve zevrubně svéh? zames!na:v a e ~loč~inu pro něž neměl zjištěného
v trestním oznáment podezrent ~~ I e své svědecké výpovědi v trestpodkladu, a že je opakoval a rozsl~\ 'f, a tom že jednal na výslovný
ním řízell!, které tím vy~olal; neza eZI n
_ '
, .
příkaz strany čís. 397, dlS. "
lehčením cti a vážnosti stavu, poda-lI
all1
je porušením povinnosh,povol
~kz
výpovědi z bytu odvolání proto,
advokát do pravoplatneho. roz~~ , II ?
'
aby oddálil e~ekučt;! yykl}ze;l1 c 1 ~e;9~á:~~'sti protokolu o úst~írn jedadvokát nesrnl VyUZltt znan:e mu, .P ku podle pravého průbehu pronání k dosaže-ní něčeho, nat; oe ma faro, ho že jednal podle klientova
tokolované procesní událosh; neom ouva
,
řání
čís
399
dis.
I"
zlehčuJ' e čest a vážnost
P
'.
ť
dvokátního
povo
a
ktere. mu
příčí se povtnnos I a
"
.,. am
neoprávněně peníze,
stavu, zadržuje-li a~:v?kat ~~IsJnae oa 'ejichž vrácení ho pak žáda,l~ a
strana svťřila k urc~ten:u, uce v věd;mě klamnými zprávami vyuctoupomínala, ,a ,odda!uJe~~ ~,rn;:on~tranu přijal čís. 400 dis.
vání a vyda~1 pe~e~, e e
., " rozsudkem trestního soud~, p~~ud
kárná rada Je vazan~ odSUzJJlclm , dopustil určitého trestneho, cmu;
jím bylo vyslove~o, ze se ,o s~~z;~ci rozsudek, jehož věcnou sprav~~st
tato vázanost trva, doku.,.d Jke t , f rozborem průvodní látky c I s,
nemůže kárná rada prez oumava 1
.
401 di~,
,
I t ' ěci musí vystřihati jednání, jímž by mohly
advokat se 1 ve v aS ll! Vv
.. 'h čís 401 dis.
, .
býti dotčeny právo neb? ces~ J1lle o . ' 10 odst. 2 adv. ř" zaklada
poruporušení vše?b~cnéy ~?Vmnos!l, t;ve~~?~n~sfi p~volání, byla-li
jen tehdy karny precm Pdoru~~~ ~ užším smyslu čís. -403 dls.
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šena i určitá povmnost a vo
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tornu je tak, použil-li kandidát
nemorálních a zákonem zak'

d

rok '

~
va,cle pn s:e dnnosti
'v aza~yc 1 C 1 5, 403 d18.
V'

•

v

nesrovnává se se cti
někoho nerozvážně a ~e;3~~O~tI stavu, o~viňuJ.e-1i kandidát advoka<·I •.
kárný přečin zlehče'
.
o . ~e z ,trestneho cmu čís. 405
obviněného vzbudil~l ~tl o~o~az~~st1, sta,:,u nep~~dp?k!ádá'ad~"k~~~:~~,
~tavu, pohoršení č i S. 405 d"18. efe neJsou pnslusmky
Je porusemm povinností povol'n'
1h
uzavře-li
a provádí-li advokát ap~l a" z \ cením cti a vážnosti
:nazaným z listin advoká II s e::ns ~~ s,?l~~v:u s advol<át'em,
ze není důvěry h6~nou oso~o~ a~o~u~e. p~~ nah;zlte pozornosti oe.<HaItl "
v

v

,

V

v

ci r {acujed: I s ,mm ve smlouvě i
statečnyrn dozorem závadnou ~'nlS l~y cv~ vokatů !l umožní-Ii mu
je nerozhodné že mu sml ou 1 nos v. 1 s. ~06 dls.

mítnutí jeho žádosti o zápis

P??le předpise: advokátního
eXistenci čís. 406 dis.

ř~~~ :l~~d chfv~lI~nost

ch.ovati se. ~estně
e Jemu a Jeho rodme

mÍl

není sice p '
. d'
.
řízeníadvokát
materiál ke svému ovm~~vzJe, nJvatl ~v:ým vyjádřením v

obviněný

ném

~~~~ě z~h~~ní cti da v~žnosti st::~,e s~ff~je-~Pt~~~~;~ ~~;~k~~j;~~~e~~~.·
čís. 407 d~, ve ome nepravdu, bez potřeby a účelu kolegu

Io

VYbmáh~j,e

nárok ~vé strany může advokát druhé
(
ou c 1 s. 408 dlS.
1" .
"
je však kárným přečinem
málního potřebného způS~b~npO]l-,~ ,1 yyh,ružku, která vybočuje z
na! na příkaz své strany č í S~Y4~~ ~~l. naroku; neomlouvá ho, že jedV'

.,

b) .
provozováním advokacie ve smyslu § 13 '
kátní činnost v ojedinělém přlpadě čj, s '48~s~:
kar. stat.
v , v'
.
.
lS.
nezálež i n t
ast I
va o~,}e uctnnost ukonu, provedeného' v době suspense
~ ús~u~ya~e P~ii:l~~i ~~lin~b~ Jfs. též nerozhodné, že advokát jednaÍobvine.vného
neomlouvá, že SV,"I'. cm
.. nepů kládal za kárně
409
dIS.
. viz též říz e n í kár n é v e věc ech a d v o kát ů.
Amnestie: ze dne 7. října 1938' .
byl-I! o~žalovaný po jejím ~i~á~r~~~~~zpodle § ~81, ~ís. ~, písm.
ktery zakon nestanoví d j':' t
en pro C!ll pred tlm sp"ctlaný,
čís. 6432.
e SI rest na svobodě než trest jednoho
p~i

zkoumání ofázky, jde-li o první trest
v
nemu na překážku jeho dřívější podm' ~ ~e dsmYSlu cLy II, není obžaJovaAnimus iniuriand'.
'
mene o souzem CI s. 6478
Sb. (o
p0l!lluvy podle § 2 zákona .
tvrzené
ani
p!lkchatelovo
o
v..'
IZl 1 ne omu na cf
'b
ze. Je proJ:v způsobIlý ohroziti něčí čest čís. 6548 I, ny rz
vedomí,
Automobil: reakcním okamžikem . e d b
v,
•
rnžitého zákroku jehož v ž~du' o a. p~tr~.bna kv uvážení a provedení oka_ je-li přehlednost' jízdní diáh Je ,?bJevlvsl ,s~ prekážka jízdy Č I s. 6461.
zi~lem částečně do ní zasahu~c~ntzen~,
!:yt I v n:velké celkem míře, vo.p~ipustnou nejvyšší rychlost JJíz~' lte tdlCb automhobdu p~vlllevn z!llírniti Jinak
Cl s. 6461.
y a , a y mo I po pnpade vcas zastaviti
-

oc~~a~~ ~~iut~~v~ po~statě

skutečnost:

uemVyyzsaldUUbJel"''!t~1

vědomI n~;)r~~d;~;:~
Y

•

musí počítati s obecně znám' m'
".
. v
za VOZidly, stojícími na ní nebo n ~ .. zJevkem!. z;. chodCI precházejí silnici
k k
a Jejlm o raJI c 1-S 6461
s ut ovou podstatu podle § 335 t ' k
...'
'
opominutí, kterým se zv'ší 'in'
r. za " naplnuje 1 nedbalé jednání nebo
tělesnou .bezpečnost lid?č í~. ~~tYVolane nebezpečí pro žÍvot, zdraví nebo
může ~

řidič motorového vozidla muze a má počítati s tím, že se chodec, prekročivši již při přecházení silnice jeho jízdní dráhu a dosáhnuvší druhé polo-

vice vozovky, lekne jeho výstražného znamení a vstoupí mu zpět do jízdní
dráhy a musí podle' toho upraviti rychlost své jízdy čís. 6500.
nejvyšší přípustná rychlost jízdy, uvedená v § 106, odst. 1. vládního naří
zení č. 203/1935 Sb., nesmí býti překročena, byť byly podmínky jízdy sebe
příznivější čís. 6506.
jízda vyšší rychlostí je již sama o sobě jednáním, způsobilým přivoditi nebo
zvětšiti nebezpečí pro právní statky, uvedené v § 335 tr. zák. čís. 6506,
okolnost, že je na některém místě vyhrazen pro chodce přechod přes ulici,
neopravňuje řidiče motorového vozidla, aby dbal bezpečnosti osob jen na
takovém místě a na jiných místech nedbal překážek, které se vyskytnou
v jízdní dráze čís. 6515,
řidič motorového vozidla nesmí vždy a za všech okolností předpokládati,
že se jiný účastník dopravy zachová podle předpisu čís. 6529.
porušuje-li chodec předpis § 37 vl. nař. č. 242/1939 Sb. tím, že jde stále
středem silnice, nedbaje jehO výstražného znamení, musí řidič automobilu
zmírniti rychlost tak, aby mohl ihned zastaviti, kdyby chodec, o němž se
nepřesvědčil, že ví, že za nim jede, učinil ve zmatku, způsobeném náhlým
přiblížením auta, neuvážený pohyb do jeho jízdní dráhy č i s. 6529,
může-li řidič automobilu seznati, že dojede na výši motocyklisty, kterého
chce předejeti, v místech, kde ze státní silnice, po níž oba jedou, odbočuje
po levé straně okresní silnice, musí svou rychlost zmírniti tak, aby mohl
bezpečně zastaviti nebo se vyhnouti, kdyby motocyklista odbočil na okresní
silnici, leda by si předem zjednal úplnou jistotu, že motocyklista pojede
rovně dále čís. 6551.
nestačí. že dal motocyklistovi včas výstražné znamení a ten že se po něm
zachoval nečinně či s. 6551.
nezáleží na tom, že' tu nebylo okolností, uvedených v § 106, odst. 4, případ
prv~r vlád. nař. Č. 203/1935 Sb., neboť zvláště vyhlášené bezpečnostní před
pisy nejsou jedin)'ffi zdrojem předvídatelnosti nebezpečí čís. 6551.
řidič motorového vozidla je povinen voliti' za tmy na kluzké silnici rychlost dovolující mu zastaviti na vzdálenost, na níž má přehled po jízdní
čís.' 6569.
dráze
musí počítati
i s tím, že se v jeho jízdní dráze může. vyskytnouti i ne-

osvětlená překážka, zejména i chodec čís. 6569.

Autorské právo viz p r á v opů vod s k é.
ke služebnímu v)rkonu berního vykonavatele ve. smyslu ~ 81
tr. zák. náleží nejen akt zabavovací, ale i odnesení zabavených peněz
z bytu povinného a jejich odevzdání příslušnému úřadu čís. 6539.
ího
nesejde na tom, ~e se berní vykonavatel před zahájením exekučl1
výkonu neprokázal osobní průkazkou a písemným' exekučním rozkazem
a že neměl stejnokroj nebo odznak, věděl-li pachatel jinak, že jde
o úřední osobu a o její služeb'ní výkon čís. 6539.
Betrestnost (§ 2, písm. a), c) tr. zák.): předpoklady, za nichž je porotní soudní
sbor povinen dáti porotcům dodatkovou otázku na stav vylučující trestnost podle § 2, písm. a) tr. z. a na stav pomatení srnyslú podle § 2,
písm. c) tr,. z. čís. 6431.
otázku, zda byl obhajobou obžalovaného tvrzen takový stav, nelze
řešiti podle ojedinělý' ch vět nebo slov obžalovaného, nýbrž podle jeho
celkové vnitřně souvislé obhajoby čís. 6431.
rozčilení nebo disposice obžalovaného k němu pro dědičné zatížení není
ještě stavem podle § 2, písm. c) tr. z. čís. 6431.
úplnou opilostí [§ 2, písm. c) tr. z.] je stav, provázený ztrátou vě
domí o činu nebo takov)'m jeho zkalením, že páchatel vůbec nepostře-

Berní

vykonavatel~

21"
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hliJe okol~1Osti, za nichž jedná, nebo je nepostřehuje úplně a <nd",""

~.

ze ~ema správných představo tom k jakému vy' sledku SlllÓř,;;p
v

cm c

1 S.

6433.

'

zl~ ~n:ysl ,podle § 1 tr. zák. předpokládá, že tu není ~~;~~,;~n~;:~.ýŠ;t
lu,ChUJICICh Jednak pachatelovu schopnost poznati bezprávnost
ne o skutku, jednak jeho svobodu vůle čís. 6471.

žádn~ z těchto dvou složek pachatelova duševního života
po~usena, aby mu bylo lze přičítati čin k vině čís .6471
opilost vylučuje zlý úmysl [§ 2, písm. c) tr. z.], nebyl-li ro
~hat~I s to p~~~~ti protip:á.vnost činu, k němuž hyl nlltk~n
hhoVlll, .n~bo ndltt svou vulI a určovati své jednání podle ,m:"'~~;:'
rozpoznant čís. 6471.
[§ 2, p~st?. e) tr. zák.]: k subjektivní skutkové podstatě zločinu
obvm~llI ~odle § 209 tr. z.. stačí pachatelovo vědomí o abi',ektivni
p~avdlvostl ;td!Ínfj nezáleží na tom, že pachatel z nemalosti
za~on~ ~levedel, že skutek, křivě jím tvrzený, je zločinem čís.

faJ~o!,~l1J d (a po~~žit!) prošl..é pohraniční propustky (změna jejího
o ata) , Jlmz SI chtel pachatel umožniti přechod hranic je
podle § 199, písm. d) !t. Z., i když by byl pachatel '{nak
prekaze~ ?os~hl jejího .. prodloužení příslušným úřadem; pachJatele
omlollV~, ~e Sl nebyl vedom trestnosti svého jednání čís 6441
aberratlO lCtUS ...ll .přestupkt( podle § 411 tr. zák.; neza~áhl-li'
osobu A., po n~z J!m pachatel hodil v úmyslu, vyžadovaném př"d!>i"'m';
§ y411 tr. z., nybrz osobu B., kterou nechtěl zasáhnouti jde o
pr4e3st1UPtkU podl~ §§ 8,y 411 tr. zák. na osobě A. s př~stupkem
§
r. zak. na osobe B. čís. 6477.
?kolnost, že má pa~hat~l ypodvo~~ za obelstěným pohledávku
lve, ° tom mylne presvedcen, muze vyloučiti jeho poškozovací
c, s. 6497.
krá?eží v.e s.myslu, § ..463.. t,r. ~~k. je jen krádež věci patřících
~odl.~y, n~koh 1 kradez ve Cl CIZ1Ch, jsoucích v držbě nebo v us,oh"vámÍ. ď
clenu rod:n~; manžel odcizivší cizí věci z drženi své manželky s
ve sp,olecn..,e ~omácnosti, je vinen obecnou krádeží i kd y' s
dO~l1JVal, ze JSou manželčiným vlastnictvím čís. 6572. yz e
[§ 2, písm. g! tr. zák.]: pachatel, který vykročil z mezí nutné obran 'e
~e~trestny, vpok,ud se týče propadá trestu podle § 335 tr. z. jen, uč~il~li
a z .podes~nI, ze strachu vnebo z leknutí; jiné pohnutky
z mezI, nutne, obrany (na pr. soucít, rozčilení) nemohou vyloučiti
s~~lz.elli ~ro umyslný trestný čin (vraždu) čís. 6431.
~nva ,vypv~věď, kterou v trestním řízení vydá pachaa~t:e;lltk;:~~:~s~:,~~
trestneho Ctnu, slyšený jako svědek netvoří jen tehdy sl
stat~ zločinu .křivéh~ ~vědectví podle § 199, písm. a) tr.
~e jl vy~nout~ doznanl k trestnemu činu, o němž je právě
Jako ~ l?redmetu to~o~o tr~stní~lO řízení (a o němž měl tedy
sk~~tec~~~? ~tavu veCl slyse~ Jen j~k~ obviněný), nikoli však
~aJI~h. Jl Jmy.... ': to~to n~elll, ne,:y~etrovaný trestný čin; pokud
ytl Jeho knva sVédecka vypoved v posléz uvedeném případě
trestnou pro neodolatelné donucení čís. 6472.
nou~e ve smysl~ § ,.?' písm. ~? ~r. z. se nemůže dovolávati pachatel,
kkte1: Y
d ' se !re~tn}'!TI cmem snazI1 Jen vyhnouti povinnostem které mu,
tl a a pravlll řád čís. 6474.
'
(§
tr. :-Iák.): svolení pachatele zpronevěry, aby na jeho nemovitosti
~~ a vte ena kauce, není účinnou lítostí ve smyslu ~. I~ 187, 188 tr. z.
c 's. 6446.
"~
pouhá nabídka náhrady škody neni ještě účinnou lítostí ve smyslit
§ 187 tr. z. čís. 6452.
r;~cne
c:ne~,

y

r

1:7í

ježto zločin ucházení se o křivé svědectví nepatří k trestným činům,
jichž trestnost může býti zrušena pozdější účinnou lítostí, nelze Již
spáchané uch~zení se o křivé svědectví sprovoditi se světa a nemá na
dokonání tohoto zločinu vlivu ani okolnost, že snad pachatel později
svoji výzvu odvolal čís. 6476.
zpronevěra přestává býti trestnou pro účinnou lítost podle § 187 tr.
zák. jen, když pachatel nahradil celou škodu vzniklou jeho činem
čís. 6498.
nahradí-Ii -pachatel škodu jen u některých z více zpronevěr, které spáchal, nastane beztrestnost zpronevěr, u nichž nahradil škodu, jen tehdy,
je-li možno považovati jednotlivé jeho zpronevěry za samostatné,
věcně se sbíhající trestné činy, nikoli však i tehdy, jsou-li jen pokračováním téhož pachatelova jednotného zločinného rozhodnutí čís. 6498.
(§ 6 zákona o ochraně cti): k důkazu omluvitelného omylu je třeba, aby
byly zjištěny okolnosti, z nichž by každý člověk prllměrných vlastnosti
čerpal při normální bedlivosti přesvědčení o pravdivosti uvedených
nebo sdělených skutečností; je tu tedy použíti objektivního měřítka;
nestačí pouhý poukaz na to, co se povídalo ve městě čís. 6442.
je-Ii žalován odpovědný redaktor pro zanedbání povinné péče, nelze
otázku omluvitelného omylu posuzovati podle subjektivního stanoviska
pisatele článku, nýbrž podle stanoviska objektivního; stačí důkaz okolností, ·z nichž by mohl každý člověk prúměrných vlastností při normální bedlivosti usouditi, že jsou tvrzené okolnosti pravdivé čís. 6466.
ani pravdivé zprávy o veřejném soudním jednání nepožívají imunity
či s. 6469.
'
(různé): i jinak oprávněné omezování osobní svobody je trestné podle R 93
tr. zák., překročil-li pachatel vědomě hranice nezbytně nutné ke zločincovu zadržení č i s. 6495.
právo obviněného neudati soudu pravdu, nelze rozšiřovati na jeho kři
vou výpověd', jíž má býti jiný usvědčen, třebas se jí chtěl obviněný
zbaviti viny v trestním řízení proti němu vedeném čís. 6503.
straně v civilním sporu nepřísluší právo tvrditi smyšleně proti svému
přesvědčení, že svědek (znalec) vypověděl vědomě nepravdu čís. 6565.
Braní darů ve věcech úředních (§ 104 tr. zák.): dozorce vězňú je povinen zabrániti vstupu nepovolaných osob do místností věznice a styku vězňů
s nimi; tato jeho všeobecná úřední povinnost se vztahuje i na vězně,
které ve věznici, svěřené jeho dohledu, umístily německé úřady, i když
nad nimi v určitých denních hodinách vykonává dozor orgán ustano,-'
vený těmito úřady či s. 6558:
s hlediska skutkové podstaty podle § 104 tr. zák. je nerozhodné, je-li
dar nebo prospěch nepatrný, čili nic čís. 6558.
Branná moc německá: trestný čin pachatele, který není němeCkým ,státním pnslušníkern, náleží k příslušnosti soudu branné moci, byl-li namířen proti
německé branné moci, jejím příslušníkům nebo jejímu doprovodu (krádež spáchaná na příslušníku branné moci) čís. 6540.
je-Ii trestný čin osoby, která není- německým státním příslušníkem, namířen proti německé branné moci, jejím přís!ušníklim nebo jejímu doprovodu, náleží k příslušnosti soudú branné moci čís. 6566.
patří sem nejenom trestné činy, spáchané úmyslně, ale i trestné činy,
z nedbalosti, pokud jen objektivně směřují proti německé branné moci,
jejím přislušníkúm nebo jejímu doprovodu ř. í s. 6566.
krádeže musí h}'t i cena věci, rozhodná pro kvalifikaci činu, pojata
do pachatelova zlého úmyslu; stačí tu však dolus eventuaIis čís. 6464.
Cizinci: Předpisy §§ 25 a 323 tr. zák. byly zrušeny § 14 nařízení o zacházení s cizinci ze dne 5. září 1939, říšský zák. L str. 1667, s platností od 6. září 1939
čís. 6.521.

Cena

věci: II

326
327

je zmatkem podie § 281 Č. 11 tr ř bili
ob)' a I
.
.
llznán vinným přestupke~ podle § 323 Ytovany yD dm 5. září
pověděni z území Protektorátu čech a fMza . a ?yl-h vysloven trest
soud~' Protektorátu, čechy a Morava YrozhoJr~va Cl s. 65~L
.

'k

.rátu
gft~lit~e (k;~~~ni~I!. reJ~tříCíc~, ved~ných II ~i~t~kf~r~f~~~l s~~~~~~enl,
če h
M npa
vy razeny ch nemeckému soudnictví v
v

11,

zdejší

čf ~zr Pří~l:~~~k ~e:d~h~~~uo~:o~~~t1z~~eječiOes~~~~~~}rč í s.

6532.

Delegac~: zaujatost soudu není důvodem k del
....
duvOd~m,.pro za~lítá~í soudních osob po~rea§~t;~h~ ~~~~~~. 7u~eí sbyt
Delikty verb~l~t. ~1 sU~jekttvní ~kutkové. podstatě zl"očinu nebezpečného
.
~an~ti° e §,~~ tr. zak., ktera vyžaduje pachatelův úmysl
"·""",0.
zen~ o vy llru,z Ol~ ve .strach a .nepokoj, je třeba, ab si n'.cllatel
stavil ten~o cil sveho Jednání, aby jej chtěl a ab' Yd tl"
b:y!a mO!lv~rn jeho jednání či s. 6575.
y pre s ava
~~\i V~b~~lCh delikt~.ch, při nichž. může uvážení a provedení činu
přihHžetl k e~k~~~~Zlk; nu!no při. zkoumání subjektivní stránky
I'
l , ern projevu, zejména pokud měly vliv na
pdCnate,C
. . , "o~~ vjemovou a usudkovou schopnost čís. 6575.
Disc1pltnarnt nzení viz ř f z e n í k a' r ne,'
Dodatková otázka viz otázky porotcům
Dokonáni činu: tvoří-li jednotlivé akty trest',
t· b'
,
ť t'
y
,
,
ne cmnos I o zalovaneho
pro} .em.u~ pravmmu statku a porušující týž trestní
'
s~ye ledl~ny celek, nemůže Ihllta k podání soukromé
~lV~, o;zl byla., tato jednotná trestná_ činnost dovršen~
1 ,~-I ysa,( o radu samostatných činů, porušUjících o
tyz.Phravnll"~t~t:k a týž trestní zákon, vzniká žalobní grávo u
z nIC zv aste c í s 6504
MW"no.···.
spolu~~na I?omocÍ při tre~tném činu podle § 5 fr zak J'e
.".
okamzlku Jeho dokonání čís. 6513.
'
. -.
rnozna Jen
gor~~ roskytnutá po této době je účastenstvím ve smyslu -~- 5 tr
.. Ol~ .-1 se o ,ní, pomocník, před tím s pachatelem čís 651.3
.
n?- Je. trestna ]en ~. .,rnezlcvh. § 6 tr. zák. čís. 6513.'
.
o v

•

V'

k

v~~d~~ 1~e~;ekč~n~7~. J~5103~netJm věci;

není

třeba,

aby

zloděj

uvedl

Dolus eventualis viz ú mys 1.
Donuceni

ne,~dola~elné: kři,:á výpověct', kterou v trestním řízení v

dá

~llcastntk) trestneho emu, Slyšen}' jako svědek netvoř' je Y
ovou. pod~!atu zločinu křivého svědectví podle' § 199

I .

n

C~ce-!l s~ Jl vyhnouti doznání k trestnému činu o dě~~n\

sly~han Jako o př~dmětu tohoto trestního řízeni (a o ně~ž měl

?t~~dodle ..s~~~e~n~ho

stavu věci slyšen jen jako obviněný) nikoli
k
taJ~-h JI }'~y: v tomv~o řízení nevyšetřovan)' trestn}' dn č i s
P9 u ., múze bYŤ! Jeho ková svědecká výpověd' v osléz
.
uv,ed"ném
pripade beztrestnou pro, neodolatelné donucení- čís 6P472
nouze ve smyslu ,§ 2 ' )
'.
-kt '
,~.' plsm. g tr. z. se nemúže dovolávati pach:;tel,.'
uk~~~á s~r~~~lnlá~ čCTs~m64;~ažil jen vyhnouti povinnostem,

I'

Donuco,:ací vprvac~vna: v~p~.:~al-li obžalov~ný krádeže, o nichž má b 'ti «nllodlnuto,
častecne pred dnvejs1m odsouzením pro krádež část ~ v
yv
gf46.ty~~ dvě skUEti~Y krádeží podle zásad VY~lovený~~e ~or~:::'
. ? s. 1!~1 ! ..,~stanovení § 265 tr. ř., je soud o .- v .
\s~edae)netrll1UzadknvelSlm.,~ tretstu při úvahác'h ° kva1ifik~~fvpn~~leP. ř§ihlél'~76nOl~!L
.
.
. a o pnpus nos ti zadr ven' b v l '
,
covně čís. 6541.
z 1 o za ovaneho v donucovací pra-

P

Doplnění

trestu viz t r e s t.

obviněného: i pouhé doznání obviněného nl'.lze
zji~ťovací činnosti nalézar.ího soudu čís. 6444 .

Doznání

býti pramenem

skutkově

zbraně nedovolená: přestupku podle § 32 zbrojního patentu se do poušti,
kdo má zbraň nebo munici, nemaje k tomu dovolení; dovolení je třeba jen
k držení zbraně a munice zapověděné, to jest předmětů uvedených v ~ 2
téhož patentu; nedovolenou je ve smyslu § 32 zbrojního patentu držba
zbraní, ·i~ příčí-li se všeobecnému dočasně vyslovenému zakazu míti zbraně
čís, 6439.
křivé obviněni z límyslného neodevzdání lovecké pušky (~ 2 nařízení nsského protektora o držení zbraní z 1. srpna 1939, Věstn. R. Proto str. 62)
je obviněním ze zločinu ve smyslu § 209 tr. zák. čís .. 6581.
nejde tu o lehčí případ ve smyslu § 7, písm. a), druhá věta uvedeného nařízení čís. 6581.
Dřívější trest (§ 265 tr. ř.): ustanovení § 265 tr. ř. se vztahuje i na případy, v nichž
. podle zákona není možné jednotné trestní řízení o všech trestných činech
obžalovaného, ježto náležejí částečně k příslušnosti autonomních soudů Protektorátu Čechy a Morava, částečně k příslušnosti říšskoněmeckých soudů
čís, 6524,
nutno tedy podle § 265 tr. ř. přihlédnouti k trestu, uloženému za sbíhající
se trestný čin dřívějším rozsudkem soudu, příslušného podle obecnéh.o říš
ského práva čís. 6524.
Důchodková kontrola: úředník důchodkové kontroly nepotřebuje písemného povolení ku prohlídce provozovny a bytu majitele sodovkárny čís. 6496.
Důkaz: i ,pouhé doznání obviněného muže býti pramenem skutkově zjišťovací čin
nosti nalézacího soudu čís. 6444.
(svědecký): zmatečnost podle § 344, Č. 4 tl'. ř. tvoří jen přísežný výslech
svědka, jehož slabomyslnost nebo zeslabená duševní -činnost (§ 170,
č. 5 tr. ř.) byla soudu již před tím, než ho vzal do přísahy, tak zjevná
nebo návrhy a tvrzením -stran napověděna nebo jinak výsledky řízeni
osvědčena, 'že mu dala podnět k úvahám a usnášení se o tom, má-li
býti svědek vzat do přísahy či má-li býti slyšen nepřísežně; nestačí
pouze zeslabená schopnost vnímati nebo -upamatovati se, musí jíti
° značné zeslabení čís. 6435.
omluvitelného omylu viz o rn y lom I u v i tel n "ý'.
(znalecký): pozorování ve veřejném ústavě je zaříditi jen, nelze-li zkoumání duševního stavu obžalovaného provésti jinak čís. 6431.
je věcí znalců, aby posoudili, stačí-li časový a věcný rozsah jiného vyšetření pachatelova duševního stavu k tomu, aby mohli podati spolehHv)' posudek, či je--li třeba ještě jiného pozorování nebo vyšetření, zejména ústavního čís. 6431.
souhlasil-li Obžalovaný s tím, aby byl u hlavního přelíčení čten zápiS
o výslechu znalců (spoluobžalovaných, svědků), slyšených v příprav
ném vyšetřování, může svůj souhlas odvolati jen, může-li býti výpověď
těchto osob -v podstatných bodech doplněna nebo vysvětlena, zejména
co do nov)fch okolností čís. 6431.
trestní řád nepředpisuje, aby byl duševní stav obviněného zkoumán
psychiatry; nařizuje jen (I§ 134 tr. ř.), aby byl vyšetřen dvěma lékaři,
nečině při tom rozdílu co do závažnosti Obvinění nebo tíže trestu j ani
okolnost, že jde o obvinění z hrdelního zločinu, nezavazuje soud, aby
přibral znalce se zvláštními odbornými znalostmi ve smyslu druhého
odstavce § 118 tr. ř. čís. 6449.
jen znalcům náleŽÍ posouditi, je-li tu postačitelný podklad pro spolehlivý
posudek nebo jde-li o nesnadný případ, vyžadující delšího pozorování
a vyšetřování nebo přibrání psychiatrů čís. 6449.

Držba

329
328
~

ve zrušovacím řízení nelze odporovati věcné správnosti znaleckého
sudku

čís.

6449.

otázka pachatelovy viny nespadá do rámce znaleckého
čís. 6525.
otázka předvídatelnosti nebezpečí je otázkou právní, kterou řešiti
sluší jen soudu a nikoliv znalci; nejde proto o zmate:{ neúplnosti (§
Č. 5 tr. ř.), nepřihlíží-li rozsudek ke znalcovu úsudku, že počínání
cyklistovo m~lo za následek, že obžalovaný mohl předpokládati,
motocyklista bude pokračovati ve směru své jízdy čís. 6551.
Duševní choroba: předpoklady, za nichž je porotní soudní sbor povinen dáti
rotcům dodatkovou otázku na stav vylučující trestnost podle § 2, písm.
tr. z. a na stav pomatení smyslů podle § 2, písm. c) tr. z. čís. 6431.
otázku, zda byl obhajobou obžalovaného tvrzen takový stav, nelze
podle ojedinělých vět nebo slov obžalovaného, nýbrž podle jeho
vnitřně souvislé obhajoby čís. 6431.
rozčileni nebo disposice obžalovaného k němu pro dědičné
.ieště stavem podle § 2, písm. c) tr. z. čís. 6431.
trestní řád nepředpisuje, aby byl duševní" stav obviněného zkoumán
chiatry; nařizuje jen (~ 134 tr. ř.), aby byl vyšetřen dvěma
při tom rózdHu co do závažnosti,obvinění nebo tíže trestu; ani
že jde o obvinění z hrdelního zločinu, nezavazuje soud, aby přibral
se zvláštními odbornými zflalostmi ve smyslu druhého odstavce § 118 tr.
čís.

6449.

Eventuální veřejná žaloba (§ 14, odst. 5 zák. o ochraně cti): zmocnění k
álni veřejné žalobě podle § 14, odst. 5 zákona o ochraně cti,
podána ve lhůtě stanovené v § 17, odst. 2 téhož zákona, bylo v.yk,ázilno 'i
včas, stalo-li se tak ještě před jejím podáním, třebas až po podání
lovacího spisu pro· týž čin, avšak podle jiného zálwna než zákona o ochraně
cti, a třebas zatím uplynula dvouměsíční lhůta podle § 17, odst. 1 uvedeného zákona čís. 6548.
Exekuce, jej í mař e n í: předmětem přečinu nebo přestupku podle ~
čís. 78/1883 ř. z. (o maření exekuce) mohou býti jen věci, na něže~~,~~:~"".·;
věřitelé podle zákona vésti exekuci, tedy nikoli věci, které v době
nejsou exekutovým vlastnictvím, nebo které nepodléhají exekuci, nebo z
byly vyloučeny čís. 6440.
pOSléz uvedené věci mohou však býti předmětem přestupku podle § 3 téhož
zákona, jakmile byly ve smyslu tohoto zákonného ustanovení zabaveny
čís. 6440.
<
prostředkem maření exekuce jsou takové dlužníkOVY činy, kte,ré záležejí ve
faktické nebo právní disposici jeho majetkem, jíž se tento majetek ---'-- třeba
jen zdánlivě - odnímá věřitelovu dosahu čís. 6451.
není takovou disposicí a proto ani mařením exekuce podle ,§ 1 zákona o maN'·
ření exekuce, předstírá-li dlužník lstivě soudnímu vykonavateli, že zaplatil
vymáhanou pohledávku a zmaři-Ii tím provedení prodejového řízeni
čís. 6451.
jeho činnost však naplňuje skutkovou podstatu přestupku podvodu, i když
nejednal v úmyslu zpusobiti hmotnou škodu, chtěje pouze získati času
čís. 6 4 5 1 . ·
.
právem ve smyslu § 197 tr. z. je i právo vymáhajícího věřitele na nerušen·ý
výkon exekuce a s ním se sbíhající právo státu na nerušený výkon spravedlnosti 'č í s. 6451.
falšování

veřejné

listiny viz pad

ě

lá n í ve ř e j n é I i s t i n y.

d f t

usus' je krádeži opustí-li pachatel

furtum u"sns,: k ~ozl~~enl ~~adbe:le p~užirrkUj1zdě, ~imo dosah' vlastníkO\;,y ?isp~,

,

v

o.dnate a~t,
Y.
. I dalš' osud a ponechávaje tak pouhe nahode,
SI ční mocI, nestaraJe se o Je 10
1
"
zda se opět dostane do vlastníkovy drzby c 1 S. 6462.
v

•

,
. d· 'd alisace činu v hlavní otázce ve
lndividua1isace trestn~ho čin~:. k ~taJc~~no 1~lárl~ky na náhradu, je jejím účel~n~
smyslu § 318 tr. r., po u, .J kt ' podminuje nárok na odškodnem
ziistiti jakost poruchy prava,
era
č'í s. 6454.
,
,y'
'chaného
ve výroku roz~udku.: k nálež!té kindivid~~~S:cist~~rn.ie~~ c~~~des~a tiskopi~,
obsahem tiskOPISU, ye vyro u, r?~s
.
ď tma číslo, nadpis zav němž byl, uveřejnen za.va~ny kCtlan,ekj.'ín{etoYI :p~chán· zjištění obsahu
vadného článku a trestny cm, :ry o y ,
'
(;lánku náleží do rozsudkových duvodu c: 1 s. 6430.
, , ,
.
dléhajícimi pachatelovu kárnému právu
Kárné právo: zlé..na~lad'.ln~ s osobami po 1 tr zák .. en, odpovídá-li svou povahou
lze podradltl predplsum ~§ 413 az 4,2k "koti iJ tehda bylo-li jím způsobeno
pouze přestupk~ pod~e §v ~11 tr. za ., nI
,
těžké poškozenI na tele CI s. 6517.
Kárné řízení viz říz e n í kár n é.
o
Kontrolní otázka viz. o t á z k y por o t c II m. b 'lk
'v b la hodina hlavního
Kontumační rozsudek (§ 427, odst. 1 t~. ř:): n~lzS~ ;~v~ž~~ati \a obsílku k hlavpřelíčení omylem uved~?~ nvesdP~avn§c, 427 odst 1 tr f (§ 281 Č. 3 tr. ř.)
nlmu přelíčení, vyhOVU]ICl pre plSU
,
.
.'
,
y

čís. 6491.

v

h'::: nejistota původu koupených
že lze míti důvod~ě za
.
vecI~ nyblrz mdu~1 byt pZJr.',S c.:;~ž nelze »odcizení« ztotožňovati s pOjmem
to, ze by y o clzeny,
.. ,
6
odcize.ní podle ~ .171 tr. z. c 1,S. 6420d . vfcí . nelze .jejich kupce trestati
zjistí-h se pochvy a. b~~v,:dn6 {'Dvpodle ;evních okolností podezřelé
podle § 477 tr. z.,,
yz y y
čís. 6426. ..
,
..ra'd u, u sta"0VUj' ící,
,'h zákona k trestmmu
Krádež: člápe~ VI. B, c. ~8d uyo,z~va~v~ob pro zločin krádeže příslušné porotn~
ze ~sou k'~I'p!~J~o~f:~~ml~9 Ztr. z. uložiti trest žaláře me~i pěti a des~S
~~t~,Yb;azr~šen článkem IV . .vládního nařízení z 9. hstopadu 19 ,
čís. 306 Sb. čís. 6437.

Kóupě podez!e"ýc~ v~cí

(§ ,47~ tr· ..~t~:

v'

n~~~~~l~~ji~tota,

330

331

I?~čínaje .dnem 1. ledna 1940 jsou k rozhodovaní o zločinu krádeze
h.nkoya~n:rn podle § 179 tr. z. příslušné krajské soudy jako soudy
leza Cl Cl s. 6437.
k rozli.šení krádeže od furtum usus: je krádeží, opustí-li pachatel
auto! Rdyz h? byl P?užil k Fzdě, mimo dosah vlastnikovy
mocI, nest~raJe se o Jeho da1s1 osud a ponechávaje tak pouhé
zda se opet dostane do vlastníkovy držby čís. 6462.
II krádeže musí být i cena věci, rozhodná pro kvalifikaci
do pachatelova zlého úmyslu; stačí tu však dolus eventualis č
má-li pachatel provésti co do věci, která mu byla odevzdána
v

smluvní úkon, není mu věc svěřena ve smyslu § 183 tr. zák. Čí~.
z?městnanec zasilatelství, jemuž byl zákazníkem odevzdán kufr k

lllruu odbavení a zaslání do ciziny, se dopustí krádeže nikoli
věry, přivlastní-li si cizí valuty: které jsou v něm tajně ukryty čí
s hlediska ..~k?tk?,:"~ pOds,taty .~rádeže stačí, že věc byla cizí, není
aby byl zjlsten JeJ! pravy maJ1tel čís. 6473.
krádež je dokonána již odnětím věci;
věc do bezpečí čís. 6513.
k pojmu »bez přivolení« ve smyslu § 171 tr. zak. č i s, 6557.
(§ 174 I, pís";'. a) tr. zá~.):. zbraní ve smyslu .§ 174 !, písm. a tr. zák.
I.,. ?enablta pistole, mel-lI pac'hatel ll. sebe náboje, jimiž ji mohl
Cl s. 6564.
(§ 174 I, písm. b) tr. zák.): zlocin podle § 174 I, písm. b) tr. zák. je
. podle § 179 tr. zák. čís. 6484.
P?užil-y pachatel krádeže násilí, aby unikl svým pronásledovatelům
zaroven aby se zachoval v držení odcizených věcí nejde o
ust~nove~í § 174, I, písm. b) tr. zák. s ~lstanovením' ~ 98 tr. z.
lze jeho cm podřadíti pouze speciálnějšímu ustanoveni § 174 I písm
tr. zák. čís. 6564.
.
,
.
pojmem »při krádežÍ« v § 174 I, písm. b) tr. zák. rozumí zákon
dokud nebyla odcizená věc dopravena do bezpečí čís. 6564.
(§ 17~ I, písm. c) !~. zák.): k pojmu obecné nesnáze ve smyslu § 174
plsm. c) tl'. Z. Cl s. 6447.
.
kr~dež, k níž pachateli dala příležitost jen okolnost, že odcizená
stala bez dohledu v polích, a nikoliv přechodná nepřítomnost voiska...
bezpečnostních orgánů a vrchnosti v kraji, nelze kvalifikovati
§ 174 I,písm . .c tr. z. čís. 6447.
(§ 17~.1 t~. zák): k pojmu krá.deže ze zvyku ve smyslu § 176 I tr.
p,n~nac. .~ou Je yro,.., n~. pat~na ,náchy}nost ke kradení, jíž pachatel
leha, p~l.; ~azde pnl,eZ;ltostl; teto nachylnosti nasvědčuje nejen
bezuspesne potrestal11 pachatele pro krádeže nýbrž i páchání k"ád"ží
v krátkých časových úsecích čís. 6543.
J
pokud může naléhavá nouze vyloučiti závěr že sé pachatel
krádeží ze zvyku čís. 6543.
'
k pojmu krádeže ze zvyku ve smyslu ~ 176 I tr. zák. čís. 6564.
(§ 17~ .11, písm. a) tr. zák.): spáchal-Ji obžafovaný krádeže o nichž
bY.,.Í1 .,.rozhod.,.nuto, částeč~ě před dřívějším odSouzením pr~ krádež,
tecne I?o nem, a I).~!ze-h na tyto dvě skupiny krádeží podle zásad
~Iovenych v ,rozyh, CI~. ~003, 6.146 Sb. n. s. užíti ustanovení § 265
Je, soud opray.nen. pnhlednouÍl k uvedenému dřívějšímu trestu
hach, o. kva~lhkacl podle § 176 II, písm .a) tr. zák. a o přípw,tnos!1
zadrzel11 obzalovaneho y donucovací pracovně čís. 6541.
(§ 176 I~ pís,?,. b) tr. zák.),' us)anovení § 176 II, písm. b) tr. zák.
poklada, ze byla kradez spachána za služebního poměru čÍ' s. 6505; '"

nelze mu proto podřaditi krádež, spáchanou služebnou osobou na
službodárcl po skončení služebního poměru čís. 6505.
(§ 176 II písm. c tr. zák.): ustanovení § 176 II, písm. c) tr. zák. P?dléh~
i krádež, kterou spáchal živnostenský volontér na svém mistrOVI
čís. 6509.
(§§ 189 463 tr. zák.): krádeží ve smyslu § 463 tr. zák. Je jen krádež ':,ěc!
patřících členům rodiny, mkoli i krádež věcí Cizích, jsoucích v drzbe
nebo v uschování Čl61Ů rodiny čís. 6572.
manžel odcizivší ciZÍ věci z držení své manželky, s níž žije ve společl3é
domácnosti, je vinen obecnou krádeží, i když se mylně domníval, ze
jsou manželčiným vlastnictvím či 5. 6572.
hlavy rodiny: byla-li krádež ve smyslu §§ 189, 463 tr. zák.. spáchána hlavou
rodiny, je přestupkem proti veřejné mravopočestnosÍ1 podle ~ 525 tr.
·zák., i když by jinak byla zločinem čís. 6572.
v rodině: krádeží ve smyslu § 463 tr. zák. je jen krádež věcí, patřících 'čle
nům rodinv nikoli ( krádež věcí cizích, jsoucích v držbě neb.o v uschování členů" ~odiny čís. 6572.
manžel odcizivší cizí věci z držení své manželky, S> níž žije ve společ~é
domácnosti, je vinen obecnou krádeží,,i když se mylně domníval, ze
jsou manželčiným vlastnictvím čís. 6572.
Krida viz úpa dek z n e d b a los t i.
Křivé obvinění (§ 209 tr. zák.): k subjektivní skutkové podsta~ě zloč~ml .kři;rého
obvinění podle § 209 tr. z. stačí pac}latelovo vědomi o obJ~ktlvm -?epravdivosti udání; nezáleží na t9ID:" ze pach~te~ z ?e~nalost~ ,t~estmho
zákona nevěděl, ž~ skutek, knve Jim tvrzeny, Je ZIOClllem Cl S. 6427.
zločin křivého obvinění podle § 209 tr. z. lze spáchati bud' udá.ním p~o
vymyšlen}' zločin II vrchnosti, nebo. obvin~ním z yněyho . t~kovym zpu:
sobem, že by to mohlo dáti vrchnostl poctnet k vysetrovam nebo aspon
k pátrání proti obviněnému čís. 6453.
po subjektivní . stránce se vyžaduj~ v ~n;,ém příp~dě t?,liko vědomi
o nepravdivosti skutkC?vtc~ t~~zenl, 1!danl, v ~ru~,':I? pnpad~ ~roI?~
toho i vědomí, že obvlllem muze datl vrchnosti pnclllu k vysetrovalll
nebo pátrání proti obviněnému čís. 6453.
skutková podstata zločinu křivého obviněni ~~dle § 209. tr. zák. n,:~y
žaduje, aby pachatel jetlnal v úmyslu o~yJmh napa~,:,:eh~ ~: zlocmu
a docíliti toho, aby proti němu bylo zahajeno trestm nzem Cl s. 6493.
udáním pro zločin ve smyslu § 209 tr. zák. jest udání pro, čin, .kter~
zákonodárce označuje za zločin, bez ohl~~u, n~ to, ve k.terem. z~kone
to činí a jde-li o zločin trestn~ so.ud~. C1Vl1nll~:11 n~~o vOJ~nskyml; nezáleží též na výši trestu, kterym Je C!ll ohrozen c 1 s. 6.::1..:::7.
rozhodčí soud 'nemocenské pojišt'ovny je vrchností ve smyslu ~ 209
tr. zák. čís. 6565.
zločin křivého obvinění podle § 209 tr. zák. nevyžaduje po stránce ~ub
jektivnÍ úmysl přivoditi obviněnému trestní stíhání nebo dotknouÍl se
jeho cti čís. 6565.
straně v civilním sporu nepřísluší práyo,.. tv~diti ~myšleně pr9~i svému
přesvědčeni, že svědek (znalec) vypovedel vedome nepravdu Cl s. ~565:
křivé obvinění z úmyslného neodevzdání lovecké pušky (§ 2 nanzem
.říšského protektora o držen{ zbraní z 1. srpna 1939, V;st. y~. Prot.
str. 62) jest obviněním ze zločinu ve smyslu § 209 tr. zak. CIS.· 6581.
nejde tu o lehčí případ ve smyslu § 7, písm. a), druhá věta uvedeného
nařízení čís. 6581.
.
•
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Křivé svědectví

viz svědectví křivé.
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Le~ké u~lížen~ na těle viz uškození na těle úmyslné

lehk'
'§ ?94 Ůe

ď

Lhuta zak0!1na: zákonné lhůty stanovené v § 285 odst I
]SOU n,e~rodlu.ži!elné; na tom nemění 'nic a~l o~~n'ost te st. 2 tr.
zmeskam zavmeno tím, že byl k žádosti obžalovaného
~~~~ug~~. ~~;3.0venému obhájci chudých teprve v poslednuílorctUe'''nm
v

Ž~?!1}-1i .o~žalovanÝJ aby mu byl zřízen zástupce chudých ku pr,ov"d"n;
asenyc v, opra~nýcho prostředků a tomu aby byl doručen opis

~u

ddku, poema beh lhuty kuv provedení opravných prostředků (§
o. st. 1,. § 29~, odst. 2 tr. r.) od doručení opisu rozsudku z:říz'eni;m;;c
zastupcl chudych čís. 6518.
tato, lhůt~ se ani nep,rodl~lžuje an,i nepočíná znOVll, zbaví-li soud
z~neho zas,tupce chudych Jeho povmllosti a zřídí-Ii obžalovanému
zastupyce,. l~.?"IuŽ doručí opis rozsudku čís. 6518.
zmatt;cm stIzr:?st b~la oPQ~ěděna včas, opověděl-li ji obžalovaný v
sle~m den. t:ldennt opovední lhůty do soudního protokolu u
s~eho,y byd~lste ~ odeslal-li ji tento soud téhož dne nalézacímu
(Je~uz d?sla az den na tú) čís. 6580.
o
osmlde~nr' lhuta ku provedení zmateční stížnosti tu počala běžeť
po~ledn.lh? dt;e opovědní lhůty, nikoli teprve ode dne kdy
I
d~sl~ nalezaclmu soudu č i s. 6580..
'
k podanl ~oukrom~v ob~alob~: ~vo~-1i jednotlivé akty trestné činnosti obža~":~
loykaneho" naIEI~e~e pr?Íl. te~~z právnjmu statku a porušující týž trestn{
za von, m1stnye,.1 c~,sove J~dmy celek, nemůže lhůta k podání
:-,
~~zaloby pOCltl dnve, nez byla tato jednotná trestná činnost
Cl S. 6504.
jd~-li ,však o řad?v samostatných činů, porušujících po určitou dobu
praYyn: s!a,tek a tyz trestní zákon, vzniká žalobní právo u každého
z
zvlaste c 1 s. 6504.
l~~~u, stanovenou ~ 34, odst. 2 zák. Č. 111/1927 Sb. (proti' nekalé
tep)" nut~o "v po~lez u,,:e~eném případě počítati od doby, kdy se oprávne"nY,dovede,! o Je,dnothvrch p~rušeních chráněného statku nebo o po,:
rusell1~h! sl?achanych v Jednothvých časových úsecích čís. 6504
'
poo~racuJe-h . tu p~chatel ve s.vé činnosti i po podání stíhacího ná'vrhu
:U,uze pro TI! by tl odsouzen . .jen, byl-li včas podán nový stíhací návrh,
Cl s. 6504.
'
bylo-li trestným činem ublíženo fysické osobě je jen ona sama o rá
nen.a k s~uk~om,é obžalo?ě ve smyslu § 34, 'odst. 2 zák. č. 111119;7
Sb., ,u pravm~~~ osoby 1e za oprávněného pokládati
povoÍan" .'
p? z'.lko,?u k jejlmU zastupování (u akciové společnosti
y
mkoh vsak prokuristu) čís. 6504.
m~-!i ,oprávněný orgán více členů, počíná lhůta k podání žádosti za'
Stt'lha~1 dne "!, yk~y se prvý z nich dověděl o trestném činu a o pacha~
e ove oso b e c 1 s. 6504.
Lichva (ds. nař. čís. 2!5/19!4 ř. :-'}y: náležitosti skutkové podstaty přečinu lichvy
pOkctt~e ~ ~', c. 1 CIS. nar. c. 275/1914 ř. z. po stránce objektivní a suble lVm c 1 s. 6486.
k pojmu »,le~~omyslnost« a »nezkušenost« ve smyslu tohoto zákonného
ustanovem c 1 s. 6486.
?ení tř~ba ' - ale také, nestačÍ - J aby byl čin spáchán při provozování
~lvnostI . nebo .aby byl" .~pakován, s~a~í, že je z něho patrný pachatelův
~,~ysl zjednati s!. castejSlm opakovantm zdroj příjmů aby mohl z lichvy'.
ZIÍ1 zcela nebo cástečně čís. 6486.
'
. L~stina ,~~ře~ná, jej í pad ě lán í viz pad ě 1á n í ve ř e j n e I i s t i II y.
litost UClOna (§§ ~87J 188 tr. zák.): ~~~hatelovo svolení, aby na jeho nemovitosti
.. ?yla vtelena kauce, nem ucmnou lítostí ve smyslu §>:: 187 188 tr z'
cls.6446.
.~,
.'

pouhá nabídka náhrady škody není ještě účinnou lítostí ve smyslu § 187
tr. zák. čís. 6452.
ježto zločin ucházení se o křivé svčdectvÍ nepatří k trestným činům,
jichž trestnost může býti zrušena pozdější účinnou lítostí, nelze již spáchané ucházení se o křivé svědectví sprovoditi se světa a nemá na dokonání tohoto zločinu vlivu ani okolnost, že snad pachatel později svoji
výzvu odvolal čís. 6476.
zpronevěra přestává by ti trestnou pro účinnou lítost podle ~ 187 tr. zák.
jen, když pachatel nahradil celou škodu vzniklou jeho činem čís. 6498.
nahradí-li pachatel škodu jen u některých z více zpronevěr, které spáchal, nastane beztrestnost 7pronevěr, u nichž nahradil škodů, jen tehdy,
je-li možno považovati jednotlivé jeho zpronevěry za samostatné, věcné
se sbíhající trestné činy, nikoli však i tehdy, jsou-li jen pokračováním
téhož pachatelova jednotného zločinného rozhodnutí čís. 6498.
u podvodu je vyloučena beztrestnost pro účinnou lítost čís. 6498.
Loupež: k pojmu »trapný stav« ve smyslu § 195 tr. z. čís. 6456.
_
k jeho naplnění není třeba vyš!iího stupně tělesné útrapy a trý·zně čís. 6456.

v

y

Majetek cizí, jeho zlomyslné poškození~ pachatel jedná ve zlém úmyslu, předpo
kláda!lém ustanovením § 468 tr. Z., je-li si vědom, že protiprávné poškozuje
cizí majetek; pohnutka a účel činu jsou nerozhodné: čís. 6462.
l\lanželka obžalovaného, jej í p r á v o v z n é s t i z I I a teč n í stí ž n o s t (§ 282
tr. ř.): prohlásil-li obžalovaný, že nastupuje trest, a ohlásil-li zároveň zmateční stižnost, nelze v tom, že nastoupil trest, spatřovati vzdání se zmateční
stížnosti čís. 6428.
manželka nemŮže podati zmateční stížnost proti manželově vuli čís. 6428..
z toho, že obžalovaný nastoupil trest, nelze ještě souditi, že zmateční stížnost, podaná jeho manželkou, byla podána proti jeho vůli čís. 6428.
. neopověděla-li manželka obžalovaného zmateční stížnost ve lhůtě, ustanovené v § 284 tr. ř., nemůže vykonatí své právo vznésti zmateční stížnost
ve prospěch obžalovaného (§ 282 tr. ř.) tím, že provede zmateční stížnost
jako dodatek k opovědi, učiněné včas obžalovaným samým či s. 6428.
Maření exekuce. (zákon ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř, z.): předmětem přečinu
nebo přestupku podle § 1 zákona čís. 78/1883 ř. z. (o maření exekuce)
mo11Ou býti jen věci, na něž mohou věřitelé podle zákona vésti exekuci,
tedy nikoli věci, které v dobe exekuce nejsou exekutovým vlastnictvím,
nebo které nepodtéhají exekuci, nebo z ní býly vyloučeny čís. 6440.
_ posléz uvedené věci mohou však býti předmětem přestupku podle § 3
téhož zákona, jakmile byly ve smyslu tohoto zákonného ustanovení
zabaveny čís. 6440.
prostředkem maření sekuce jsou takové dlužníkovy činy, které záležejí ve faktické nebo právní disposici jeho majetkem, jíž se tento majetek ~ třeba jen zdánlivě -- odnímá věřitelovu dosahu čís. 6451.
není takovou disposicí a proto ani mařením exekuce podle § 1 zákona
o maření exekuce, předstírá-li dlužník lstivě soudnímu vykonavateli, že
zaplatil vymáhanou pohledávku a zmaří-li tím provedení prode]ovéhc
řízení čís. 6451.
jeho činnost vša,k naplií.uje skutkovou podstatu přestupku podvodu,
i když nejednal v úmyslu zpiJsobiti hmotnou škodu, chtěje pouze získati
času čís. 6451.
právem ve smyslu § 197 tr. z. jest i právo vymáhajícího věřitele na
nerušen~1 výkon exekuce a s ním se sbíhající právo státu na nerušen~'
výkon spravedlnosti čís. 6451.
Matka obžalovaného, její právo vznésti zmateční stížnost (§ 282
tr. ř.): pro otázku, je-li matka obžalovaného oprávněna. vznésti zrna·
teční stížnost proti jehO vůli, je rozhodný věk obžalovaného v době,
kdy ji vznesla, nikoli v době, kdy obžalovaný spáchal trestný čin nebo
kdy proti němu bylo zahájeno trestní řízení čís. 6509.
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byI-}i . obžalovva~}r :'v této době zletilý. nebyla jeho matka nr""'"n,'""
vznestl zmatecm shznost proti jeho vůli ani tenkráte
žena poru~en3'ká (otc9vská) moc nad obžalovaným Čís.
z okolnostI, ze se obzalovaný po vynesení rozsudku vzdal
prostředků, n~lze ještě usuzovati, že se tím mlčky vyslovil proti
oS?b, ~,:edenych v § 282 tr. ř. vznésti zmateční stížnost na jeho
spech c 1 s. 6509.
Mezníky (§, 19~J;písm. e) tr. zák.): k pojmu »mezniků« ve smyslu § 199, písm.
tr. zak. C 1 s. 6563.
je nerozhodné, zda byly zakresleny do měřičského operátu nebo do
pozemkové knihy čís. 6563.
patří sem jen mezníky vyznačující hranice vlastnictví k pozemkúm ve
§§ 844 a násl. obč. zák., nikoli mezníky určené jen k vyznačení prosió;,;
pro výkon služebnosti jízdy na pozemku čís. 6563.
Místo spáchaného čipu ~(§. 51, ,odst. 1 tr. ř.): místem spáchaného činu ve snlys,lt(
§ 51, ?dst.} tr. r. Je mIS to, k?e ~yla P?dniknuta činnost, dovršující
!r~stneho emu; II podvodu Je ]lm mIsto, kde nastalo uvedení v
Cl s. 6457.
Mladiství provinilci viz pr ov i n i 1 c i rn 1a d i stv í.
Mravopočestnost, její urážka viz urážka mravopočestnosti.
Munice, jej í n e -d o v' o len á drž b a' viz drž b a z b ran ě n e d o vol e n

podle prvé věty § 214 tr. zák.
kdyz JIZ vrchnost zna pachatele zločinu a když se již pach"tel
přiznal a byl již usvědčen čís. 6488.
pohnutka činu je nerozhodná čís. 6488.
pachateli nepřísluší posuzovati jsou-li okolnosti které tají, df,Ie;ité
a proč čís. 6488.
'
,
otázka, za jakým účelem pachatel jednal jest otázkou
čís. 6488.
'
p? stránce subjektivní stači ke skutkové podstatě zločinu podle
vety § 214 tr. zák., že obžalovaný zamlčev skutečnosti jež mohly
k objevení pachatele zločinu, a p~přev proti pravdě -na' dotaz vrchnosti
ž~ r:ěco~ ví o zl?činu a že z~á jeho pachatele, podporoval osobu, o nít
vedel, ze po III vrchnost patrá iako po pachateli zločinu čís 6488
pře:hoyá,:ání podle třetí věty .§ 21~ tr. z. předpokládá po strá~ce ob~
Jekt~vfl1~ ze paoc~hat~l pos~yt~uJe tajný úkryt zločinci již' trestanému.
z ,neh?z ose muze, JS~ chranen před ,stíháním, chystati k novýtn trest~ym cm~.m, a ..I?o ~,trance subjektivníj'-že pachatel zná přechovávaného
Jako zlocmce JIZ dnve trestaného a že vědomě podporuje jeho budoucí >Ó,
trestnou činnost čís. 6467.
Náhrada škody: škoda jest . objektivní podmínkou vyšší trestnosti podle § 94
zák.;_ její rozsah je nerozhodný: náhrada škody nebrání použití
sazby podle § 94 tr. zák. čís. 6490.
.
z.pro~evěra p!estává b}fti trestnou pro úCinnou lítost podle § 187 tf:
zak. )el~, kdyz pachatel nahradil celou škodu
jehO činem'
hradll-h pachatel škodu jen u některých z
které ',""-,,
chal, nastane beztrestnost zpronevěr u nichž
.
j~-li mož!l0 považovati jednotlivé _jeho zpronevěry, za i~~(~~'~;:~~~;:~f~
se sbíhající trestné činy, nikoli však i tehdy jsou-li jen
téhož pachatelova jednotného zločinného ro~hodnutí čís. 649B.
viz též lítost účinná.
za. vyšetřovací vazbu: byl-li zatčený zproštěn obžaloby rozhoduje
o Jeho nároku na náhradu škody za vyšetřovací vazbu soud který vy:'
dal osvobozující rozsudek čís. 6547.
J
Nadržování

zlo~~cům:~ z!~čjn nadržová~í

chab,

1

pro vznik nároku zatčeného na náhradu škody za vyšetřovací vazbu
stačí, že byl zproštěn obžaloby z trestného činu, pro k t e r ~T byl vzat
do vazby; nevadí,' že zůstal odsouzen pro sbíhající se trestný čin, pro
který do vazby vzat nebyl čís. 6547.
Nákup podezřelého zboží (§ 477 tr. zák.): nestačí pouhá nejistota pÍ1vodu koupených věcí, nýbrž musí být zjištěna taková nejistota, že lze míti duvodně za to, že byly odcizeny, při čemž nelze »odcizení« ztotožňovati
s pojmem odcizeni podle § 171 tr. zák. čís. 6426.
zjistí-li se bezvadný původ věcí, nelze jejich kupce trestati podle § 477
tr, zák.).j když byly podle zevních okolností podezřelé čís. 6426.
Nároky soukromoprávní: soukromým účastníkem ve smyslu § 47 1r. ř. je ten,
komu z veřejnožalobního trestného činu vznikla hmotná šlwda a jenž
se' připojil k trestnímu řízeni, aby v l1cm uplatnil svůj nárok na jeji
náhradu čís. 6528.
nestačí pouhý ideální zájem na potrestání pachatele čís. 6528.
pro připuštění za soukromého účastníka stačí i tvrzení. že vznikla
. z trestného činu škoda, musí -tu však býti určitá rozumná souvislost
mezi tvrzeným nárokem a trestným dnem i pachatelem Č. í s. 652ft
soukromému účastníku přísluší právo púsobiti k usvčdčenÍ pachatele
(právo podpůrné obžaloby podle § 48 tr. ř.) jen za tím účelem, aby
byl zjištěn podklad pro uplatňování jeho soukromoprávních nárokú
čís.

6528.

Násili nepřímé viz fl á s i rl v e ř e j n é pod I e § 81 t r. zák.
psychické: násilím na osobě ve smyslu § 83 tr. zák. rozumi zákon i násilí
psychické, zejména i nebezpečné vyhrúžky čís. 6536.
veřejné (§ 81 tr. zák.): násilí nemusí b)'t bezprostřední, stačí, že je třebas
jen nepřímo namířeno proti vrchnostenské osobě čís. 6424.
je takovým nepřím~'m násilím, vytrlll-li pachatel četníkovi z rukou
osobu, kterou četník uchopil, aby ji předvedl a zjistil čís. 6424.
vrchnostenskirm rozkazem ve smyslu § 81 tr. zák. je každý rozkaz
vydanS' vrchností k tomu oprávněnou čís. 6496.
je-li úkon vrchnostenské osoby formálně oprávněn, nesmí se mu
osoba, jím dotčená, zprotiviti, i kdyi má za to, že je věcně neoprávněný, nezákonn~r nebo bezprávný čís. 6496.
nezáleží na tom, zda Mední úkon ceE proti pachateli ci proti jiné
osobě čís. 6496.
ůředník dúchodkové kontroly nepotřebuje písemného povolení ku
prohlídce provozovny a bytu majitele sodovkárny čís. 6496.
k dokonání zločinu podle § 81 tr. zák. se nevyžaduje, aby byl služební úkon skutečně zmařen nebo ztížen č i s. 6496.

ke služebnímu výkonu berního vykonavatele náleží nejen akt zabavovací, ale i odnesení zabavených peněz z bytu povinného a jejich odevzdání přísiušnému úřadu čís. 6539.
nesejde na tom, že se berní vykonavatel před zahájením exekuč
ního výkonu neprokázal osobní průkazkou a písemným exekučhím
rozkazem a že neměl stejnokroj neQo odznak, věděl-li pachatel jinak,
že jde o úřední osobu a o její služební výkon čís. 6539.
(§ 83 tr. zák.): násilím na osobě ve smyslu § 83 tr. zák. rozumí zákon
i násilí psychické, zejména i' nebezpečné vyhrúžky čís. 6536,
vyhrožoval-li pachatei zločinu podle ~ 83 tr. zák., vniknuv' do pří
bytku, domácí osobě, zabitím, je tato jeho činnost plně zhodnocena
podřaděním jeho činu předpisu § 83 tr. zák. a nelze ji podřaditi
ještě' i ustanovení § 99 tr. zák. čís. 6536.
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tr. zák.): nezáleží na tom, jak dlouho věznění trvalo,
nebylo zcela pomíjející čís. 6438.
s hle?is~a skutkové podstaty podle prvé věty ~ 93 tr. z. je
hod ne, ze pachatel hned poslal pro policii čís. 6438.
překážení v užívání svobody, které nezáleží ve věznění
pojem ~mezování osobní svobody ve smyslu § 93 tr. z. jen
se kvahtativně věznění čís. 6455.
'
pouhé znemožňování pohybu, jež bylo snadno
omezováním osobní svobody ve smyslu § 93 tr. z. čís. 6455.
omezování osobní svobody ve smyslu § 93 tr. ·zák. se musí
tativně blížiti věznění čís. 6490.
není však třeba, aby trvalo určitou dobu; kratší trvání může
vyváženo intensitou násilí čís. 6490.
nevy'žad~je se, aby byly užívání svobody kladeny překážky
rnozltelne nebo takové, že by byl nemožný jakýkoliv odpor
deného čís. 6490.
pohnutka činu nerozhoduje čís. 6490.
k dokonání činu není třeba úplného odnětí svobody čís. 6490.
k pojmu spolupachatelství u tohoto trestného ,činu čís. 6490.
~~~da je obj.ektivní podmínkou vyšší trestnosti podle § 94 tr.
JeJI rozsah Je nerozhod1l1ý; náhrada škody nebrání použití
sazby podle § 94 tr. zák. Č i s. 6490.
i jina~ opr~vněnv~ o.mezování os?bní ~vobody je trestné podle §
tr. zak., prekrocI1-h pachatel vedome hrantce nezbytně nutné
zločincovu zadr~ení čís: 6495.
byl-Ii ~apadený při omezování osobní svobody lehce zraněn, je
!restny podle druhé věty § 94 tr. zák. i poranění tu nelze podřaditi
1 skutkové podstatě přestupku podle § 411 tr. zák. čj s. 6495.
(§ 98 tr. ~ák.): vyhrůžka újmou na cti a majetku (skandalisováním
adv?ka,ta, působícího na~ malém městě) a na tělesnlié~u:~:~:~~~~~~~Y~:
nem zakonem dovoleným prostředkem k vymáhání S<
ního nároku (výživného nt:! nemanželské dítě) čís. 6502.
zakládá proto, jsou-li splněny' náležitosti § 98, písm. b) tr. zák.,
sk,utkovou P?dst~t~ zločinu vydírání, i když je jinak vymáhaný
narok po pravu c 1 s. 6502.
s hlediska skutkové podstaty podle § 98, písm. b) tr. zák. je
~oz~odné, zd~ ~rest~í oznámení, jímž pachatel hrozil, chtěje na
z.enem vynuhtI majetkový prospěch, bylo objektivně nebo SU:01ekhvně pravdivé, čili nic čís. 6538.
ke vzájemnému poměru skutkových podstat podle §~ 1 2 zákoná
Č. 309/1921 Sb. (proti útisku) a podle § 98 tr. zák:'č i~. 6553.
uve~ená zákonná ustanovení sledují týž účel; liší se jen co do
kos~1 a síly použitých prostředků, u pohrůžky zejména co do nze:' >5'
a citelnosti zla, jímž bylo hroženo čís. 6553.
~~shledal-li soud v jednání obžalovaného skutkovou podstatu zló:"
emu yo~le '§ 99 tr. zák., ježto obžalovaný nejednal v úmyslu
ohr.?z.en~ho. ve stra~h a nepokoj, nýbrž v úmyslu vynutiti na něm
pInem,. Je Jeho povmností zkoumati skutek obžalovaného nejprve
s ~ledlska skutkové podstaty zločinu podle § 98, písm. b) tr. zák.,
a Jen kdyby nebyla splněna, s hlediska mírnějších ustanovení §§ 1,
2 zákona č. 309/1921 Sb. či s. 6553.
každ~mu je volno zadržeti osobu, o níž má důvodné podezření nebo
aspOll se důvodně domnívá je míti, že je zločincem nebo člověkem
škodlivým nebo nebezpečným čís. 6562.

(§ 93

_

~

_

dopouští se proto útisku, kdo věda o důvodném podezření brál1í
prostředky uvedenými v § 1 zákona proti útisku předvedení nebo,
zjištění podezřelého čís. 6562.

použil-Ii páchatel krádeže násilí, aby unikl svým pronásledovatelům
a zároveň aby se zachoval v držení odcizených věcí, nejde o souběh ustanovení § 174 T, písm. b) tr. zák. s ustanovením § 98 tr. z.,
nýbrž lze jeho čin podřaditi pouze speciálnějšímu ustanoveni
§ 174 J, pism. b) tr. zák. č is. 6564.
(§ 99 Ir. zák.): hrozi-Ii pachatel zločinu podle § 99 tr. z. vraždou a
žhářstvím je trest vyměřiti podle druhé sazby § 100 tr. z.; není
třeba, aby pachatel zamýšlel skutečně přivoditi zlo, jímž hrozil
či S. 6450.
_
_
_
ke skutkové podstatě zločinu nebezpečného vyhrožování podle § 99
tr. zák. je po stránce subjektivní třeba, aby pachatel je~~~l v úu:ys!u,
uvésti obžalovaného ve strach a nepokoJ. tedy ve VySSI stu pen Í1snivého pocitu t. nastávajícího zvláště vážného zla čís. 6512.
_
_
_
vyhrožoval-li .pachatel zločinu podle § 83 tr. zák., vniknuv do pří
bytku, domácí osobě zabitím, je tato jeho činnost plně· ~~odn~ce~~
podřaděním jeho činu předpisu ~ 83 tr. zák. a nelze II podradlÍl
ještě i ustanovení § 99 tr. zák. čís. 6536.
_
_
_
neshledal-li soud v jednání obžalovaného skutkovou podstatu zločinu podle § 99 tr. zák., ježto obžal?va"ný n;jednal v úm~~lu uvé"sti
ohroženého ve strach a nepokoj, nybrz v umyslu vynutItI na nem
plnění, je jeho povinností zkoumati skutek obžalovaného nejp~ve
s hlediska skutkové podstaty zločinu podle § 98, pism. b) tr. zak.,
a jen kdyby nebyla splněna, s hlediska mírnějších ustanovení §§ 1,
2 zákona č. 309(1921 Sb. či S. 6553.
_
_
_
není -překročením obžaloby, byl-li obžalovaný k obžalobě pro zločin veřejného násilí podle § 99 -tr. zák. uznán vinným přestupkem
opilstvi podle § 523 tr. zák. č i S. 6559.
_
_
_
ke skutkové podstatě přestupku podle § 523 tr. zák. stačí, vykazuje-li čin spáchaný v nahodilém opilství, na venek veškeré znaky
určitého ~ločinu; není třeba, aby měl i subjektivní znaky skutkové
podstaty onoho zločinu čís. 6559.
_
_
_
těžšími zlými skutky jsou v § 523 tr. zák. míněny skutky, přesa
hující značně míru, obvyklou při vybočeních z opilstvij čin, naplňující objektivní skutkovou podstatu zločinu_ podle § 99 tr. zák.,
trestného podle prvé sazby § 100 tr. zák., není takovým skutkem
či S. 6559.
_
_
_
k subjektivní skutkové podstatě zločinu nebezpečného vyhrožování
podle §, 99 tr. zák., ktera vyžaduje pac.ha~e1ťíy úmysl, uv.ésti ohroženého vyhrůžkou ve strach a nepokoJ, Je treba, aby Sl pachatel
představil- tento cíl svého jednání, aby jej chtěl a aby představa
tohoto cíle byla motivem jeho jednání čís. 657.5.
~ _
~ při verbálních deliktech, při nichž může uvážení a provedení činu
spadati v jeden okamžik, nutno při zkoumání subjektivní stránky
činu přihlížeti k okolnostem projevu, zejména pokud měly vliv na
pachatelovu vjemovou a úsudkovou schopnost čís. 6575.
Násilné smilstvo viz smilstvo násilné.
_ vztaženi ruky viz nás i I í ve ř e j n é pod I e § 81 t r. zák.
Násilný vpád do cizího movitého statku viz nás i I í v e ř e j n é pod 1 e § 83
tr. zák.
Nastrojeni trestného 'činu (§ 5 tr. zák:>: sou~l~s .~" pacha...tel?yým činem nestač~
k nastrojení ve smyslu § 5 tr. zak., nem-h zjlsteno, ze JIm bylo v pac!tatel!
vzbuzeno rozhodnutí spáchati čin; lze v něm však po případě spatrovatl
pomáhání (psychické) ve smyslu téhož zákonného ustanovení čís. 6557.

_

_

_

Trestn! rozhodnutí XXII.
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Návrat vypov~~en~e (§ 32~ tr., zák.): předpisy §§ 25 a 323 tr. zák. byly zrušenu'
§ 14 nanzem o zachazem S Clzmet ze dne 5. září 1939 Říšský zák. I str
s platností od 6. září 1939 čís. 6521.
J
•
je z~at~em, podive § 281, Č. 11 tr. ř., byl-li obžalovaný po dni 5. září
uZll,;n v!nnY?1 pr,estupkem ~odle § 323 tr. zák. a byl-li vysloven trest
v

povedem z lizeml Protektoratu

čechy

a Morava

čís.

6521.

Návrh průvodní.: průvodní návrh vyhovuje předpisu § 222 tr. ř.- jen tehdy
čuje-li skutečnosti a body, o nichž má býti proveden navrhovaný'
čís.

-

6429.

při zkoumání otázky, vyhovuje-li průvodní ná~rh tomuto požadavku
lpěti na znění návrhu, může-ll být jeho -smysl nepochybně poznán ~

ností, za nichž se stal čís. 6429.
Návrh stíhaci viz s o II těž II e k a 1 á.
Nebezpečné 'vyhrožování viz násilí veřejné podle § 99 tr. zák.
Nedbalost (ves mysl u §§ 335, 337 t r. z á k,) viz u š k o z e n í n ~ těl e
dbalosti.
~ ve smyslu zákona o obchodě s potravinami
s potravinami.
Nedokonané sváděni viz s vád ě n í n e( d ok o n a n é.
Nekalá

soutěž

viz s o u těž n e k a 1 á.

Německá branná moc viz pf í s I u š -n o s t něm e c k Ý c h s o u d ů.

Německé soudnictví viz příslušnost něm'eckých soudů.
Německé soudy, jej i c h pří sl uš n o st viz p ř ís I uš n o st něm e c ký c
s o u d ů.

Neodolatelné donucení viz d o n u cen í n e o d o I a tel II é.
Neosvětlený' povoz viz p o voz n e o s vět len ý.
Nepatrný prospěch viz ú pIa tká ř s t v i.
Nesnáz obecná (§ 174 I, pism. c) tr. zák.): "k pojmu obecné nesnáze ve
§ 174 I, písm. c) tr. zák, čís. 6447.
krádež, k níž pachateJi' dala příležitost jen okolnost, že odcizená věc
bez ~ohledu. V polích, a .nikoliv.. přechodná . ~epřítomnost vojs,ka, bezop,oe"č'_":"~
nostmch organuo a vrchnosh v kraJI, nelze kvalifikovati podle & 174 I písm c)
tr. zák. čís. 6447.
"
,
.
Nouze (§ 2, pis~: g) ,tr. zák.):" kři~.á výpoyěd:' ;kterou v trestním řízení vydá
pachatel (ucastmk) trestneho cm u, slyseny lako svědek netvoří jen tehdy
skutk~vou 'podstatu ~ločinu, kpvého sv~dectv.í podle § 199, písm. a) tr.
~hce-h Se)l vyhnouti doznam k trestnemu čmu, o němž je právě vvslv·chán': ...
Jako o predmětu tohoto trestního řízení (a o němž měl tedy
~.k':l.te~ného stavu věci slyšen jen jako obviněný), nikoli však i
Jl JlllY, v tomto řízení nevyšetřovaný trestný čin čís. 6472.
pokud může býti jeho křivá výpověď v posléz uvedeném případě
nou pro neodolatelné donucení čís. 6472.
nouze ve smyslu § 2, písm. g) tl'. zák. se nemůže dovolávati
který se trestn)'m činem snažil jen vyhnouti povinnostem které mu
právní řád čís. 6474.
'
Nutná obrana .(§ 2, písm .. g) tr. zálL): pachatel, který vykročil z mezí nutné
?bran~! Je .beztrestny, Rok~d se týče propadá trestu podle § 335 tl'. zák~
jen ... uC,mtI-ll ta~ z p~desell1, ze strachu nebo z leknutí; jiné pohnutky vy:'
krocem z mezI nutne obrany (na př. RoucH, rozčilení) nemohou vyloučiti
odsouzení pro úmyslný trestný čin (vraždu) čís. 6431.

Obecná nesnáz (§ 174 I, písm, c) tr. zák.) viz nesnáz obecná.
Obeslání k hla v ním u pře 1í č e ní: obsílku, v níž byla hodina hlavního pře
líčení omylem uve~ena nesprávně, nelze považovati za obsílku k hlavnímu
přelíčení, vyhovující předpisu § 427, odst. 1 tr. ř. (§ 281, čÍs. 3 tr. ř.) čís.
6491.
Obhájce: svědecký výslech obhájcův o tom, co mu jako obhájci svěřil obviněný,
není zrna tečný čís. 6502.
v trestním řízeni o zločinech, přikázaných čl. I vlád. naf. Č. 306/1939 Sb.
k příslušnosti krajských soudů i v těch případech, kdy na ně zákon stanoví
trest delší než pět let, nutno vůbec použíti předpisů o řízení před krajskými
soudy, i v otázce zřízení obhájce obžalovanému a v otázce opravných prostředků čís. 6530.
Obhajoba obviněného: právo obviněného neudati soudu pravdu, nelze rozšiřovati
na jeho křivou výpověd', jíž má býti jiný usvědčen, třebas se jí chtěl obviněný zbaviti viny v trestním řízení proti němu vedeném čís. 6503.
Obchod s potravinami (zákon ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák. z r. 1897):
prodavači potravin je zákonem uložena provinnost opatřiti si jistotu
o jejich neporušenosti; neučiní-li tak, dopustí se nedbalosti ve smyslu
§ 14, Č. 2 zák. Č. 89/1897 ř. z. (o potravinách) čís. 6519.
uznav obžalovaného vinným přestupkem podle § 14, č. 2 uved. zákona,
může soudce voliti mezi dvěma tresty, uvedenými v § 14 téhož zákona čís, 6519.
předpis druhé věty § 134 tr. zák. o příčinném vztahu vyslovuje zásadu
platnou pro celou oblast trestního práva, tedy i pro zákon o obchodě
s potravinami čís. 6525.
k subjektivní skutkové podstatě přestupku podle § 14 zákona o obchodě
s potravinami stačí nedbalost nevědomá čís. 6525.
k § 18, čís. 2 zákona o potravinách: pojmu »do obchodu dává« vyhovuje každá lidská činnost, která, byť i bezúplatně, zprostředkuje pře
chod potraviny s jedné osoby na druhou čís. 6425.
spoluvinníka nutno posuzovati jako přímého pachatele čís. 6425.
Objektivní podmínka vyšší trestnosti: škoda je objektivní poďmínkou vyšší trestnosti podle § 94 tr. zák.; její rozsah je nerozhodný; náhrada škody
nebrání použití vyšší sazby podle § 94 tr. zák. čís. 6490.
Obrana nutná viz nutná obrana.
Obsazení soudu: sborové ~pudy prvé stolice se od 1. ledna 1940 usnášejí ve sborech tří soudců, i když veřejný žalobce před tímto dnem navrhl, aby
věc rozsoudil samosoudce, a i když již samosoudce před t.ím ve věci
jednal čís. 6503.
.
soud nebyl náležitě obsazen, projednával-li věc proti předpisu čl. IV.
bod 2 vl. nař. Č. 306/1939 Sb. mis!o senátu samosoudce čís. 6520.
tuto skutečnost "lze s úspěchem vytýkati jako zmatek podle ~ 281, Č. 1
tr, ř. jen, uplatnil-li ji stěžovatel včas, to jest ihned, jakmile si uvě
domil obsazení soudu samosoudcem; netřeba, aby si "též uvědomil, že
se takové obsazení soudu příčí zákonu čís. 6520.
navázal-li soud při dalším hlavním přelíčení tam, kde skončil přelíčení,
odročené podle § 276 tr. ř., protože usoudil, že dojem z odročeného
hlavního přelíčení není v myslích soudců setřen, sluší obě hiavní přelí
čení považovati za souvislý celek čís. 6520.
v takovém případě nemúže stěžovatel uplatriiti vadné obsazení soudu
při dalším roku, uvědomil-li si obsazení soudu již při roku odročeném
čís. 6520,
Obviněni křivé viz křivé obvinění.
22'
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Obžaloba, jeJí

překročení

viz

pře

k r o -č e II í ob žalob y.

podpůrná "(§,, 4~ tr. ř.): souk,romému úč~stníku přísluší právo působiti
k u~ved,Cye01 pachatele (pr.~V? podpúrne obžaloby podle § 48 tr. ř.) jen
e

za ,tH~ ucel~mJ ab~ byl ZlIsten podklad pro uplatňování jeho soukromo.
pravmch naroků c í s. 6528.
její právní názor viz otázky porotcům.
soukrom~: ,tvo~í-li )ed~ot1ivé akty trestné činnosti obžalovaného, namířené
protI ~en:u~ pravmmu st,;tku a porušující týž trestní zákon, místně i cas~ye ]ed~ny celek, n~muže lhltta -k podání soukromé obžaloby počíti
dnve, nez byla tato Jednotná trestná činnost dovršena čís. 6504.
j~~-li yša~ o řadu s~~ostatných činů, porušujících po určitou dobu

tyz pravm statek a tyz trestní zákon vzniká žalobní právo u každého
'
z nich zvláště čís. 6504.
I~~tu stanovenou § 34, odst. 2 zák. čís. 111/1927 Sb. (proti nekalé sout:zq nutr:o Y po~léz uv.e~eném případě počítati od doby, kdy se opráv~
ne~y ,dovede! ,o Je?nothv:ych p0.ru~enícvh chráněného statku nebo o po~
rusemch, spachanych v Jednothvych casových úsecích čís. 6504.
pOot:račuje~li .tu pachatel ve své činnosti i po podání stíhacího návrhu
~?ze pro m být odsouzen jen, byl-li včas podán nový stíhací návrh
Cl s. 6504.

Odčinění odsouze~i

(zákon ~e dne 21. b~zna 1918, čís. 108 Sb.): zákonem o za- .
hl,azem odsouzenI ze dne 14. cervna 1928, Č. 111 Sb., zůstal zachován
naro,k na zahlazeni odsouzení. kterého již někdo nabyl před jeho účin~
nosÍl podle dosavadního zákona čís. 6522.
pOd,Je zákona č. ,10811~1~ ř. zák. (o odčinění odsouzení) lze zahladiti
1 VIce odsouzem, lze-h Je rozděliti ve skupiny mezi nimiž uplynula
lhůta zákonem stanovená čís. 6522.
'

Odklad trestu .p~dmíněný (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 562 Sb.): bylo-Ii při
ukladar:í trestu na svobodě přihlédnuto podle § 265 tr. ř. k trestu na
svobode,. ulov~enému ~b~alo~anému dřívějším pravoplatným rozsudkem,
rozh?duJe pn. zkoumall1 otazky, zda trest obžalovanému uložený pře~
sah~J~ dobu Jednoho ro~u (§ 1, odst. 1 zákona o podmíněném odsouzem c. 562/1919 Sb.); uhrn obou těchto trestů na svobodě čís, 6487.
okolnost, že byla do trestu započtena vyšetřovací vazba nemá při tom
J
vlivu čís. 6487.
pted~hozí podn:íněné odsouzení pro přestupek spáchaný z pohnutky
mzke.a necestne nevylučuje podmínený odklad pozdějšího trestu, uply~?la-lt ode dne! kdy ,bylo vysloveno, že se pqdmíněně odsouzený osvěd-
cti, do dne spacham nového trestného činu o jehož odklad jde doba-·
pěti let čís. 6561.
'
,
právní účinek podle § I, odst. 2 zák. čís. 562/1919 Sb. (o podmíněném
odsouzení) nastává osvědčením se odsouzeného nikoliv teprve výrokem soudu o tom č j, s. 6561.
'
jakmile tento právní účinek nastal, nelze již naříditi výkon trestu z dů
vodu uvedeného v § 6, čís. 1 téhož zákona č i"s .6561.
lhUta ~rčeriá ~. 2; odst. 2 zák. čís. 562/1919 Sb. (o podmíněném od~
souze~l) nepocma oge dn~ spáchání dřívějšího trestného činu nebo vy~
n:~e?~,rozsudku o neru, nybrz ode dne, kdy byl vykonán nebo prominut
dnVejSl trest nebo kdy bylo vysloveno že se podmíněně odsouzený
osvědčil čís. 6570.
'
byl-li ml~~istvému, obvi~ěné~u povolen podmíněný odklad výkonu .
trestu, amz ?yla zaroven nanzena ochranná výchova, musí b)fti dán
pod oc~ranny, dozor; o~ t?hoto opatření lze upustiti jen, jde-li o čin
nepatrneho vyznamu a Je-li zároveň o náležitý dozor jinak postaráno
čís. 6444.

při zkoumáni otázky, jde·-li o první trest ve smyslu čl. II amnestie ze
dne 7. října 1938, není obžalovanému na překážku jeho dřívější podmíněné odsouzeni čís. 6478.
Odstranění mezníků viz -mez n í k y.
Odvolání: trest, vyměřený podle § 1 zákona čís, 91/1934 Sb. nelze dále snížiti
podle § 338 tr. ř. č i s. 6460.
odvolání z výroku o tomto trestu je bezdůvodné, byl-li vyměřen v nejkratším trvání, jaké připouští § 1 zákona Č. 9111934 Sb. (patnáct let) čís. 6460.
výtkou, že soud uložil obžalQvanému trest nejvyšší přípustnou měrou, ač
použil ustanovení .§ 55 tr. zák., není uplatňován zmatek podle & 281, č. 11
tr. ř., nýbrž odvo1ání čís. 6464.
výzvy ke křivému svědectví viz bez t r e s t fl o s t.
viz též svědectví křivé.
Ochrana cti (zákon ze dne 28. června 1933, čís. 108 Sb.): i opakování urážky
nebo pomluvy je trestné čís. 6442.
předpis § 2 zákona o ochraně cti stíhá nejen původce pomluvy, nýbrž
i toho, kdo dále sdělí skutečnost, dotýkající se cti čís. 6469.
ke skutkové podstatě pomluvy podle § 2 zákona č .. 108/1933 Sb.
(o ochraně cti) se nevyžaduje ani pachatelovo vědomí o nepravdivosti
tvrzené skutečnosti, ani úmysl ublížiti někomu na cti, nýbrž stačí vě
domí, že je projev způsobilý ohroziti něčí čest čís. 6548.
ani pravdivé zprávy o veřejném soudním jednání nepožívají imunity
či s. 6469.
k důkazu omluvitelného omylu je třeba, aby byly zjištěny OK;olnosti,
z nichž by každý člověk průměrných vlas~ností čerpal při normální bedlivosti přesvědčení o pravdivosti uvedených nebo sdělených skuteč
ností; je tu tedy použíti objektivního měřítka; nestačí pouhý poukaz na
to, co se povídalo ve městě čís. 6442.
je-li !:hování rázu soukromého ve vztahu k oprávněným zájmům veřej
ným, přestává býti věcí života ryze soukromého čís. 6442.
veřejnost má zájem na tom, aby byla klasifikace na veřejných školách
prováděna podle skutečn}-ch vědomostí žáků bez jakýchkoli vlivů, pramenících ze soukromých vztahll učitelů čís, 6442.
_ "otázku veřejného zájmu nelze řešiti podle toho, které ze skutečnosti,
obsažených ve zprávě, byly dokázány, nýbrž bez ohledu na pravdivost
či nepravdivost zprávy jen podle toho, je-li v zájmu veřejnosti, aby
znala zprávu, kdyby byla' pravdivá či s. 6442.
.
k otázce veřejného zájmu. ve smyslu § 6, odst. 3 a 4 zákona o-ochraně
cti čís. 6466.
je ve veřejném zájmu, aby bylo při ustanovování veřejných zaměst
nanců postupováno podle platnýCh předpisů a aby byly odstraněny
protekční vlivy čís. 6466.
je-li žalován odpovědný redaktor pro zanedbání povinné péče, nelze
otázku omluvitelného omylu posuzovati podle subjektivního stanoviska
pisatele článku, nýbrž podle stanoviska objektivního; stačí důkaz okolností, z nichž by mohl každý člověk průměrných vlastností při' nonnální
bedlivosti usouditi, že jsou tvrzené okolnosti pravdivé čís. 6466,
uveřejnění rozsudku podle § 7 zákona Č. 124/1924 Sb. je obligatorní,
navrhne-li je žalobce; není tu třeba - na rozdíl od uveřejněni rozsudku
podle § 12 zákona č. 108/1933 Sb. - aby bylo v zájmu veřéjném nebo
v odůvodněném zájmu žalobce čís. 6430.
zmocnění k eventuální v~řejné žalobě podle § 14, odst. 5 zákona
o ochraně cti, která byla podána ve lhůtě. stanove-né v § 17, odst. 2
téhož zákona, bylo vykázáno včas, stalo-li se tak ještě před jejím podáním, třebas až po podání obžalovacího spisu pro týž čin, avšak podle
jiného zákona než zákona o ochraně cti, a třebas zatím uplynula dvoum"ěsiční lhůta podle § 17, odst. 1 uvedeného zákona čís. 6548.
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Ochranna vychova VIZ provinilci mladist .
.
Ochrann'Y d OZOf v~z
. provinilci mladistv'V 1.
Omezování osobní, svobody (§ 93 tr. zák.):
na tom· "ak dia
v
v.
trvalo" Jen když nebylo zcela pomíjející čís. 6438. J
uho veznem
s hlediska skutkové podstaty podl
. •t
že pachatel hned poslal pro POlici~ g~~~ ~:3~ § 93 tr. z. je nerozhodné)

nez~'leží

překážení ,v užív~ní

~me:ov~m

svobody, které nezáleží

v~ vězn"nL n"plňu.ie

osobm svobody ve smyslu § 93 tr z jen
tlvne veznení čís. 6455.
..
J
v

p~u~é znemo~ňování pohybu, jež bylo snadno přemoženo
valllrn ~SObnt svobody ve smyslu § 93 tr. z. čís. 6455. '

pOlen"

není

'k
omezovaní osobní svobody ve smyslu § 93 t
tivně blížiti věznění čís. 6490.
, r . za . se musí kvalitan~?í vš~k tře!:la,

aby. trvalo určitou dobu; kratší trvání může by'ť
mtensltou nasilí čís. 6490.
I
1y
~~~f:;d~~~o ~~~k~~, ble b~ž~vy~n~~~~~~~y. ~~~eťY p~ekážky nepře!llOpohnutka činu nerozhoduje čí;. 6490 y Ja y o IV o por napadeneho;
k do~onáni činu není třeba úplného odnětí svobody čís. 6490.
~ pOJm~ spo~up~chatelství u tohoto trestného činu čís. 6490.
~~?da Je o?JektJvní podmínkOU vyšší trestnosti podle § 94 t
'k
škody nebrání použití vyšší'

vaze~o

b~:l1~o§s~~ Jt~. nz~~.z~~~~Ýci4gghrada

S~~b~

I )inak .. opráy'ně!Ié omezování osobní svobody je trestné odle
zak.,.. pr~krocll-h pachatel vědomě hranice nezbytně nutné Pke I~' 93 tr.
zadrzent čís. 6495.
z ocmcovu
~yl-li ,napadený při omezování osobní svobody lehce zraněn .
,..
. restny podle druhé věty § 94 tr. zák' poranění tu nelze
c~~
1 s~u~kové podstatě přestupku podle § '411 tr. zák. čís. 6495 podradlh
1

•

Omyl.

;~e~~:tjfrr:c~~~h~f~e~~udifu

J:

~sobu

p,odle I§ 411 "t.:· zák.; nez,:sáhl:--li kámen
A.
'b ."
V umys u, vyz~ dovaném predpIsem § 411 t
'k'
ny rz osobu B., kterou nechtěl zasáhnouti jde o souběh ře~til k r. za .,
~
8,411 tr. zák. na osobě A. s přestupkem'podle § 431 t P'k' p u podle
Cl s. 6477.
r. za . na osobě B.

~:~~~yfneě ;ř~~~~~~:~~l niuož~v~~ťo:č~tiOťe~~t~nl~o:oov~~t~~~SI n~~~ ~9~e
o

u~~~~it: ~ ~ťcka}u omlt~yi~el?éh~

om);:l!! je třeba, aby byly ziištěn~ sku~
mální _b~d1ivo~f ~r ka?-gY c,lovek pl'U1;těrných vlast?ostí čerpal při,nor-

skuttečností j

te?/~~euž~~t~gříť{:v~~r~:Nv~~~~e~~~t~Čr~bO~hSy.,děpl~~t~~

je
na o, co se povldalo ve mestě čís. 6442
'
-je-li žalov~~ odpovědný redaktor, -nelze ~tázku omluvitelného om lu

~t~~~~~~!I
b~j~~ti!~?J~~t~~~~o d~~;zov~~~rngits!itele
.člhá?kbU,' nýbrž po~i~
člověk prů ." 'h I'
S I,
mc z y mohl každy ,
Z

tvrzené 9k~~6~;ic pr~:Ji~~S~í í ~.ři 6~g~rnáfní bedlivosti usouditi, že jsou

i9

právn§í:
sfbje~tívfií s~utkové podstatě, 'zločinu křivého obvinění
2, '. r! z,~~',_ stacI pac~atelovo vědomí o objektivní n"n"'vníw,.t;······,
u~a~l, ."nezalezl na ."~o1]1',,ze pacha~el z neznalosti -trestního
vedel, ze skutek, knve JIm _tvrzeny, je zločinem čís. 6427.

falšování (a použiti) prošlé pohraniční propustky (změna jejího koneč
ného data), jímž si chtěl pachatel umožniti přechod hranic, je zločinem
podle li 199, pism. d) tr. Z., i když by byl pachatel jinak bez překážek
dosáhl jejího prodloužení příslušným úřadem; pachatele neomlouvá, že
si nebyl vědom trestnosti svého jednání čís. 6441.
krádeží ve smyslu § 463 tr. zák. je jen krádež věcí patřících členům
rodiny, nikoli i krádež věcí cizích, jso_ucích v držbě nebo v uschování
členů rodiny; manžel odcizivší cizí věci z držení své manželky, s níž žije
ve společné domácnosti, je vinen obecnou krádeží, i když se mylně domníval, že jsou manželčiným vlastnictvím čís. 6572.
Opilost úplná (§ 2, písm. c) tr. zák.): úplnou opilostí (§ 2, písm. c) tr. z.} je stav,
•
provázený ztrátou vědomí o činu nebo takovým jého zkalením, že pachatel vůbec nepostřehuje okolnosti, za nichž jedná, nebo je nepostře
huje úplně a správně, a že nemá správných představo tom, k jakému
výsledku směřuje jeho čin čís. 6433.
zlý úmysl podle § 1 tr. zák. předpokládá, že tu není skutečností, vylučujících jednak pachatelovu schopnost poznati bezprávnost zamýšleného
skutku, jednak jeho svobodu vůle čís. 6471.
žádná z těchto dvou složek pachatelova duševního života nesmí býti
porušena, 'aby mu bylo lze přičítati čin k vině čís. 6471.
opilost vylučuje zlý úmysl (§ 2, písm. c) tr. z.), nebyl-li pro ni pachatel s to poznati protiprávnost činu, k němuž byl nutkán požitím
lihovin, nebo říditi svou vůli a určovati své jednání podle správného
rozpoznání čís. 6471.
Opilství (§ 523 tr. zák.): ke skutkové podstatě přestupku podle § 523 tr. zák. stačí"
vykazuie-li čin, spáchaný v nahodilém opilství, na venek veškeré znaky
určitého zločinu; není třeba, aby měl i subjektivní znaky skutkové podstaty onoho zločinu čís. 6559.
těžšími zlými skutky jsou v § 523 tr. zák. míněny skutky, přesahující
značně míru; obvyklou při vybočeních z opilství; čin, naplňující objektivní skutkovou podstatu zločinu podle § 99 tr. zák., trestného podle
prvé sazby '§ 100 tr. zák., není takovým skutkem čís. 6559 .
Opominutí nedbalé viz uškození na těle z nedbalos-ti.
Opr:avné prostředky: v trestním' řízení o zločinech, přikázaných čl. I vlád, nař.
č. 306/1939 Sb. k příslušnosti krajských soudu i v těch případech, kdy
na ně zákon stanoví trest delší než pět let, nutno vůbec použíti před
pisů o řízení před krajskými soudy, i v otázce zřízení obhájce obžalovanému a v otázce opravných prostředků čís. 6530.
nezáleží na pojmenování, nýbrž na obsahu podání strany čís. 6568.
použije-li však strana vědomě nesprávného prostředku a domáhá-li se
toho, aby byl vyřízen podle označení, nutno se říditi tímto označením
čís. 6568.
obžalovaný nemůže vznésti zmateční stížnost na svoj'i újmu čís. 6484.
prohlásil-li obžalovaný, že nastupuje trest, a ohlásil-li zároveň zmateční
stížnost, nelze v tom, že nastoupil trest, spatřovati vzdání se zmateční
stížnosti čís. 6428.
manželka nemůže podati zmateční stížnost _proti manželově vůli
čís. 6428.
.
z toho, že- obžalovaný nastoupil trest, nelze ještě souditi, že zmateční
stížnost podaná jeho manželkou, byla podána proti jeho vůli čís. 6428.
neopověděla-li manželka obžalovaného zmateční stížnost ve lhíttě, ustanovené v § 284 tr. ř.,· nemt1že . vykonati své právo vznésti zmateční
s_tížnost ve prospěch obžalovaného (§ 282 tr. ř.) tím, že provede zmateční stížnost jako dodatek k opovědi, učiněné včas obžalovaným samým čís. 6428.
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pro otázku, je-li matka obžalovaného oprávněna vznésti zmlOt"čn,
nost proti jeho vůli, je rozhodný věk obžalovaného v
vznesla, nikoli v době, kdy obžalovaný spáchal trestný
proti němu bylo zahájeno trestní řízení čís. 6509.
byl-li obžalovaný v této době zletilý, nebyla jeho
vznésti zmateční stížnost proti jeho vůli ani tenkráte,
žena poručenská (otcovská) moc nad obžalovaným čís.
z okolnosti, že se obžalovaný po vynesení rozsudku vzdal oP,ra'vn',c~,\;
prostředků, nelze ještě usuzovati, že se tím mlčky vyslovil proti
osob, uvedených v § 282 tr. ř. vznésti zmateční stížnost na jeho
spěch č i s, 6509,
zákonné lhůty stanovené v § 285, odst. 1 a v ~ 294, odst. 2 tr. ř.
neprodlužitelné; na tom nemění nic ani okolnost, že bylo jejich ZlTleŠkáni zaviněno tím, že byl k žádosti obžalovaného doručen opis
sudku ustanovenému obhájci chudých teprve v poslední den těchto
č i s, 6450,
žádal-li obžalovaný, aby mu byl zřízen" zástupce chudých ku O")v"denl
ohlášených opravných prostředků a tornu aby byl doručen opis
sudku, počíná běh lhůty ku -provedení opravných prostředků (§
odst 1, § 294, odst 2 tr, ř,) od doručeni opisu rozsudku zři,ienémú!
zástupci chudých čís. 6518.
tato lhůta se ani neprodlužuje ani nepočíná znovu, zbaví-li soud zříze
ného zástupce chudých jeh6 povinnosti a zřídÍ'-li obžalovanému jiného'
zástupce, jemuž doručí opis rozsudku čís. 6518.
zmateční stížnost byla opověděna včas, opověděl-li ji obžalovaný v po':'
slední den třídenní opovědní lhůty do soudního protokolu u soudu svého
bydliště a odeslal-li ji tento soud téhož dne nalézadmu soudu (jemuž
dpšla až den na to) čís. 6580.
"
osmidenní lhůta ku provedení zmateční stížnosti tu počala běžeti od;
osmého dne opovědní lhůty, nikoli teprve ode dne, kdy opověď došla
nalézadmu soudu c í s. 6580.
obžalovanému nepřísluší stížnost do usnesení, jímž byla podle § 1, č. 1 .'
zák. Č. 3/1878 ř. z. zamítnuta zmateční stížnost, kterou v jeho prospěch
ohlásili jeho zákonní zástupci čís. 6475.
k soukromé obžalobě: bylo··Ji trestným činem ublíženo fysické osobě je_
jen ona sama oprávněným ve smysht .~ 34, odst. 2 zák. čÍs. ťa/
1927 Sb, č i s, 6504,
u právnické osoby je za oprávněného pokládati orgán, povolaný -po
zákonu k jejímu zastupování (u akciové společnosti představenstvo,
nikoli však prokuristu) čís. 6504.
má-li oprávněný orgán víCe členů, počíná lhůta k podání žádosti za
stíhání dnem, kdy se prvý z nich dověděl o trestném činu a o pacha- telově osobě čís.

i co do zákonných známek trestného činu, zejména i co do všech jeho
kvalifikací uplatňovaných v žalobě, i když snad tyto kvalifikace vedle
sebe neobstojí pro nemožnost ideálního souběhu mezi nimi čís. 6535.
při právním' hodnocení výr~ku por,otců není, v~ak, již vázán 'právním
názorem obžaloby a má obzalovaneho uznati vmnym pouze bm trestným činem který plně vyčerpává zjištěné jednání obžalovaného, vyloučiv ideální 'souběh dalších trestných činů čís. 6535.
k otázce individualisace činu v hlavní otázce ve smyslu § 318 tr. ř.
č i s, 6454,
pokud jde o nároky na náhradu, je jejím účelem zjistiti jakost poruchy
práva, která podmiňuje nárok na odško~nění či s .. ?454. ,.
o
předpoklady, za nichž je porotní soudm sbor povmen datl porotcum
dodatkovou otázku na stav vylučující trestnost podle § 2, písm. a) tr.
zák. a na stav pomatení smyslů podle § 2, písm. c) tr. zák. čís. 6431.
otázku, zda byl obhajobou obžalov~ného t~rzen t,ak~vý. stav! nelze řešit!
podle ojedinělých vět nebo sl-ov obzalovaneho, nybrz podle Jeho celkove
vnitřně souvislé obhajoby čís. 6431.
skutečnost, která by, kdyby byla Plavdivá, výlu~oval,a skutkovou podstatu trestného činu není předmětem dodatkove otazky podle § 319
tr. ř. nýbrž otázky 'kontrolní podle § 323, odst. _3 tr. ř., kterou není
porotní soud povinen dáti bez návrhu Obhajoby čís. 6535.
okolnost, že byl v přípravném vyšetřování zkoumán duševní stav ~b
žalovaného neukládá sama o sobě porotnímu soudnímu sboru pov m nost aby dal porotcům dodatkovou otázku podle § 319 tr. f. čís. 6454.
por~tní soudní sbor smí vyměřiti trest podle § 146 tr. ~ák. jen, bylo-U
otcovství obžalovaného zjištěno výrokem porotcu čís. 6545.
je zmatkem podle § 344, č. 12 tr. f ... vyměřil-li trest podle tohoto ustanovení, zjistiv si onu okolnost sám čís. 6545.

Padělání veřejné listiny (§ 199, písm. d~ tr.. ~~k.): fal~o~ání (a po~ži~) 'proš~é
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ves m. y s I u § 34 z á k o n a o n e k a 1 é s o u těž j viz předešlé heslo'
a heslo s o u těž n e k a I á.
Osoba vrchnostenská viz nás i 1í ve ř e j n é. pod 1 e § 81 t r. zák.
Osobní svoboda viz -o mez o v á n í o s o b n í s v-o bod y.
Otázka právní: otázka předvídatelnosti nebezpečí je otázkou právní, kterou řešiti.
. příslUŠí jen .soudu a nikoliv znalci; nejde proto o zmatek neúplnosti
(§ 281, č. 5 tr. ř.), nepřihlížel-li rozsudek ke znalcovu úsudku, že po.:.
čínání motocyklistovo mělo za následek, že obžalovaný mohl předpo
kládati, že motocyklista bude pokračovati ve směru své jízdy čís. 6551 ..
skutková: otázka, za jakým účelem pachatel jednal, je otázkou skutkovou
č i s, 6488,
Otázky porotcům: porotní soud jest povinen - s výjimkou případů- uvedených
v § 317 tr. ř. - dáti porotcúm na skutek, který je předmětem obžaloby,'
hlavní otázky, kryjící se s obžalobou jak co do skutkové podstaty, tak

_

pohraniční propustky (zmena ]e1Iho kom~cneho data)} 11mz ~1 chtel
pachatel umožniti přechod hranic je zločmem podle ~ 199, pIsm. d)
tr. zák.} i když by byl pachateľ jinak bez překážek. d~sáh~ jejího
prodloužení příslušn~'m úřadem; pachatele neomlouva; ze Sl nebyl
vědom trestnosti svého jednáni čís. 6441.
_
_
popřel-li obžalovaný nejen úmysl Po.š~ozovací, ný~rž i úm~sl okla~
mati a vědomí že sIo o veřejnou lIstinU, neporustl porotm soudm
sbor předpis §' 320 tr. L, nedal-li porotcům" vedle hlavni ,ot~zky na
zločin podvodu podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z. eventualm otázku
na přestupek podle § 320, pism, f) tr. z, č i s, 6454,
.
ke skutkové podstatě zločinu podvodu podle §§ 197, 199, plsm, d)
tr. zák. č i s. 6454:
předpoklady za nichž se dopustí zločinu podle § 199, písm. d) tr.
zák, [podle '§§ 8, 199, pism, d) tr, z~k.], p~kud ~e tý~e ~becného
podvodu} ten, kdo použije k oklamaní zfalsovane vere]ne ltstmy,
kterou sám nezfalšoval čís. 6552.
_
_ ten, kdo padělal veřejnou listinu, aby jí po.užil v podvodném úmyslu
k oklamání, je vinen dokon~ným v' zločI."etpv ~odle .§§ 1~7/ 1,99.•
písm. d) tr. zák., třebas ji nepredlozll k uspesnemu oKlamam sam,
nýbrž to učinil jiný (bezelstn_ý) na jeho příkaz čís. 6555.
(§ 320"pism. I) tr. zák.): popřel-li o~žalo~a~ý !lejen ún;ysl poškqzovad, nýbrž i úmysl oklamati a vedomI, ze slov _o vereJ~ou hsti:1.U,
neporušil porotní soudní sbor předpis § 320 tr. L, nedal-ll pO,rotcum
vedle hlavni otázky na zločin podvodu podle §§ 197, 199, plsm, d)
tr. zák. eventuální otázku na přestupek podle § 320} písm. f)
tr, zák, č i s. 6454,
poštovních známek viz p r á v o p tI vod s k é.
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přímé: zločinem ve smyslu ustanovení § 9 tr. zák. je netoliko
přímého pachatele, nýbrž j jednání spoluvinníka a účastníka ~n"d()kO'_':
nané svádění ke spoluvint nebo k účastenství na zloč;nu) č
ten, kdo padělal veřejnou listinu, aby jí použil v podvodném úmyslu
k oklamání, je vinen dokonaným zločinem podle § 199, písm. d) tr. zák.

Pachatelství

třebas ji nepředložil k úspěšnému oklamání sám, nýbrž to učinil jin~

(bezelstný) na jeho příkaz čís. 6555.
povinná, její zanedbání viz t i s k.
Pískoviště: vlastník pískoviště, přikázavší dělníkovi práci II stěny, o níž věděl
že hrozí sesutím, by se mohl zbaviti odpovědnosti ve smyslu § 335 tr. zák:
jen, kdyby mu zakázal další práci a postaral se o to, aby zákazu uposlechl
čís. 6482.
dobývání písku v pískovišti, provozovaném v malém rozsahu (jedním
níkem), se neděje za okolností zvláště nebezpečných ve smyslu § 337
zák. čís. (i482.
Podáni strany: nezáleží na pojmenování, nýbrž na obsahu podání strany čís.
použije-li však strana vědomě, nesprávného prostředku a domáhá-li
toho, aby byl vyřízen podle označení, nutno se říditi tímto
čís. 6568.
Podezřelé věci, jejich koupě viz k o u P ě pod e z řel Ý c h věc í.
Podílnictví: ke skutkové podstatě zločinu podle § 185 tr. zák. se po stránce sub~
jektivní vyžaduje, aby pachatel určftě věděl, že věc, kterou na sebe převádí,
je ukradena nebo zpronevěřena čís. 6445.
spoluvina pomocí při trestném činu podle § 5 ti". zák. je možná jen do
mžiku jeho dokonání čís. 6513.
'
pomoc poskytnutá po této době' jest účastenstvím ve smyslu § 5
dohodl-Ii se o ní pomocník před tím s pachatelem čís. 6513.
jinak je trestná jen v mezích § 6 tr. zák. čís. 6513.
Podmíněné odsouzeni viz o dkl a d tre stu pod m í ně n ý.
Podpláceni: ke skutkové podstatě přečinu podplácení podle § 30 zák. č. II
Sb. (proti nekalé soutěži); pokud ji naplňuje získání zaměstnance podniku ..... ...
nabídkou lepších pracovních podmínek čís. 6571.
Podpilrná obžaloba viz obžaloba podpůrná.
Podvod: podvodný prodej losů na splátky; je nerozhodné; zda byl zákazník s .to
. zaplatiti celou kupní cenu čís. 6443.
učinil-li zákazník v mylném předpokladu, vyvolaném v něm pachatelem,
náklad, který by jinak nebyl učinil, je poškozen na svém majetku, ježto
se onen předpoklad nesplnil čís. 6443.
prostředkem maření exekuce jsou takové dlužníkovy' činy, které záležejí ve faktické nebo právní disposici jeho majetkem, jíž se tento majetek - třeba jen zdánlivě - odnímá \~ěřitelovu dosahu čj s. 6451.
není takovou disposicí a proto ani mařením exekuce podle § 1 zákona"
o maření exekuce, předstírá-li dlužník lstivě soudnímu vykonovateli, že
zaplatil vymáhanou pohledávku, chtěje pouze získati času čís. 6451.
jeho činnost však naplňuje skutkovou podstatu přestupku podvodu,
i když nejednal v úmyslu, způsobiti hmotnou škodu, chtěje pouze získati času čís. 6451.
právem ve smyslu § 197 tr. zák. je i právo vymáhajícího věřitele na
nerušený výkon exekuce a s ním se sbíhající právo státu na nerušený
výkon spravedlnosti čís. 6451.
.
místem spáchaného činu ve smyslu § 51, odst. 1 tr. ř. je místo,. kde
byla podniknuta činnost, dovršující pojem trestného činu; u podvodu
je jím místo, kde nastalo uvedení v omyl čís. 6457.
okolnost, že má pachatel podvodu za obelstěným pohledávku nebo že
je o tom mylně přesvědčen, může vyloučiti jeho. poškozovaCÍ úmysl
čís. 6497.
Péče

předpoklady, za nichž se obchoďní zástu~~e, po~echavší, si p:nize,
které vybral u zákazníků své firmy,. a zbozl, ,~tere mu zak~a~ntCl pro
firmu vrátili, dopustí zpronevery, pOKud se tyce podvodu Cl s. 6498.
u podvodu je vyloučena beztrestnost pro účinnou lítos~ čís. 6498: ~
objednatel, který si ponechá a nezapl~tí ~boží, které obJe~~al na vyber
v úmyslu, že je podrží a nezaplatí, Je vmen podvodem c 1 S •. 6,499: .
při podvodu, spáchaném vylákáním zboží, je škodou prodejnl, mkoll
výrobní cena zboží čís. 6499.
,
'
pfedpoklady za nichž se dopustí zločinu podle §-199, písm. d) tr. zak.
(podle §§
199, písm. d) tr. zák.), P?kud, se týče obecného pO,dvodu,
ten, kdo použije k oklamání zfalšovane vere]ne hstmy, kterou sam nezfalšoval čís. 6552.
.
získal-li pachatel držbu věci, kterou prodal a jejíž trhovou cenu Sl ponechal, nikoliv tím, že mu ji svěř~l vla~tník nebo tř~tí P:? vla~tlllka,
nýbrž tím, že ji na třetím podvod ne vylakal, pelze ,o j~ho cm~ostt uvažovati s hlediska skutkové -podstaty zpronevery, nybrz s .hledl~ka podvodu který byl spáchán již vylákáním věci a jehoz pouhym dusledkem
byla' další pachatelova disposice s ní čís. 6533.
nelze-- mh.lvíti o škodě ve smyslu § 197 tl'. zák., bylo-li .čin,em por,:,-šeno
pouze právo dohledu, jehož účelem jest ochrana statmho majetku,
nikoli tento majetek sám čís. 6557.
.
v,.
poškoze~)r, jemuž nahradila škodu p.oj!šťov~a, k~e~á. za nt ner~cda! l,es~
vinen podvodem, dosáhl-li toho lsttvym predstlramm, n,ebo, ]ednamm:
nedopouští se však podvodu i tíf!1' ž~~ ~~ pak domaha nahrady one
škody' i na pojišťovně, která za m rUCI CI s. 6574.
.
.
"
pouhé účtování škody v přemrštěné výši není ještě l~ttyý~ jednoamm
ve smyslu § 197 tr. zák., ~ení-li, ú.čtov~~á částka osvedcova?~ dykaz~
ními prostředky, schopnými uvestI POJlsťovnu v omyl o VySl skod}
čís. 6574.
)
(§ 199, pism. a) tr. zák.): křivého svědedví v~ smys!~ § 19~, písm. a
tr. zák. se dopouští i svědek, ktery umyslne zamlel skutecnostI jemu
známé čís. 6468. '
zlý úmysl tu záleží již ve svědkově vědomí, že vypovídá jako svědek
a že nevypovídá pravdu čís. 6468.
, .
nezáleží na tom zda šlo o okolnosti rozhodné či nerozhodne a mohlo-ll
svědectví míti ~liv na rozhodnutí soudu čís. 6468.
křivá výpověd' kterou v trestním řízení vydá pachatel (účastník) trestného činu, slyŠený jako svědek, netvoří jen tehdy sku!kovou p~dstat~
zločinu křivého svědectví podle v~ 199, p!sn~: ~) _tr., ~ak., c.~ce:h ~e kll
vyhnouti doznání k trestnému CinU, o nemz Je ~prave v~s!ychan Ja o
o předmětu tohoto trestního řízení (a v n~m~ž !llel t~dy. bY!1 po~le sku·
tečného stavu věci slyšen jen jako obvl~eny), ?l~?h vV,sak 1 tehdy,
tají-li jí jiný, V tomto řízení nevyšetřovany trestny cm CI s. 6472. ,
pokud může býti jeho křivá svě-decká v)lpověď v posléz uvedenem
případě beztrestnou pro neodolatelné donucení čís. 6472.
,
ke skutkové podstatě zločinu podle § 199, písm. a) tr. o zák., .pachaného ucházením se o křivé svědectví; nezáleží tu na zpusobu a mtensitě působení na svědkovu vůli čís. 6476.
"
čin je dokonán již působením na svědka, i ~dyž ~ůstalo. bezv:ysledny~;
použije-li pachatel dopiSU, je čin dokonán, Jakmile dOPIS dOjde svadeného č í s.6476.
' ,
.
...
h t I bez
pozdější odvolání výzvy ke křivému svedectvl neClllI .pac a e e
•
trestným čís. 6476.
..•
. dl § 339
' s
. C. r. .
je nerozhodné, že se sváděný může vzdáti svedectvI po e
čís. 6476.

8:

349

348

právo obviněného neudati soudu pravdu, nelze rozšiřovati na jeho
vou výpověď, jíž má býti jiný usvědčen, třebas se jí chtěl ob.v;,,""';
zbaviti viny v trestním řízeni proti němu vedeném čís. 6503.
křivá výpověď, ,vydaná svědkem před soudem v řízenuí.ln').~~.v~)"::;'.,t:;.•••
nktvi podle min. naŤ. č. 114/1857 ř. Z'J je svědectvím, ~
soudem a podléhá sankci § 199, písm. a) tr. zák. čís.
nezáleží na tom, že bylo řízení prováděno soudem místně n€.př.ísltlšnýrrt;
čís.

6554.

je překročenim obžaloby, byl-li obžalovaný uznán vinným v~g~~~~~.·'
podle § 199, písm. a) tr. zák. pro jinou část své svědecké
než pro kterou byl obžalován čís. 6579.
(§ 199, písm. d) tr. zák.): falšování Ca použití) prošlé POhr'aa:~n:i:Č;ln~~íli~"~f~c~:~~iď'
(změna jejího konečného data), jímž_ si chtěl pachatel _u
hranic, je zločinem podle § 199, písm., d) tr. zák., i když by
chatel jinak bez překážek dosáhl jejího prodloužení příslušným
čís. 6441.
pachatele neomlouvá, že si nebyl vědom trestnosti svého
čís. 6441.
popřel-li ·obžalovaný nejen úmysl poškozovacÍ., nýbrž i úmysl oklamat(
a vědomí, že šlo o veřejnou listinu, neporušil porotní soudní sbor před:'"
pis § 320 tr. ř., nedal-li por,otcům vedle hlavni'- otázky na zločin
vodu podle §§ 197, 199, písm. d) tr. zák. eventuální otázku na
stupek podle § 320, písm. f) tr. zák. čís. 6454.
ke skutkové podstatě zločinu podvodu podle §§ 197, 199, písm d)
zák. čís. 6454.
předpoklady, za nichž se dopustí zločinu podle § 19.9, písm. d) ti. zák:
(podle §§ 8, 199, písm. d) tr. zák.), pokud se týče obecného podvodu, .
ten, kdo použije k oklamání zfalšované veřejné listiny, kterou sám ne...
zfalšoval č i s. 6552.
ten, kdo padělal veřejnou listinu, aby jí použil v podvodném úmyslu
k .oklamání, je vinen dokonaným zločinem podle §§ 197, 199, písm. d)
tr. zák., třebas ji nepředložil k úspěšnému oklamání sám, nýbrž to-učinil
jiný (bezelstný) na jehO příkaz čís. 6555.
(§ 199, písm. e) tr. zák.): k pojmu »mezníků« ve smyslu § 199, písm. e)
tr. zák. čís. 6563.
je nerozhodné, zda byly zakresleny do měřičského operátu nebo do
mapy pozemkové knihy čís. 6563.
patří sem jen mezníky vyznačující hranice vlastnictví k pozemkům 've
smyslu § 844 a násl. obč. Z., nikoli mezníky určené jen k vyznačeni
prostoru pro výkon služebnosti Jízdy na pozemku čís. 6563.
Podvodný úpadek (§ 205 a) tr. zák.): není odstraněním ve smyslu tohoto usta'
,
novení, spotřebuJe-li dlužník peníze ZÍskané prodejem svých věCÍ (po~
zemkú) na nutnou výživu pro -5ebe a pro svou rodinu 'a na lékaře a
léky, k jichž úhradě je povinen podle § 91 obč. zák. čís. 6470.
k pojmu »odstranění« ve smyslu tohoto ustanoveqí čís. 6534.
okolnost, že dlužník dal své _auto v zápísech správního úřadu (policejního ředitelství) přepsati na jinou osobu, nenaplňuje ještě tento pojem',
čís.

6534.

.

skutková podstata dokonaného zločinu podle § 205 a) tr. zák. vVža~
duje, aby zmenšení dlužníkova jmění bylo v _příčinné souvislosti se
zmařením nebo ztenčením uspokojení jeho věřitelů čís. -6534.
spoluvina na tomto zločinu čís. 6534.
Pokračování v trestné činnosti: nahradil-li pachatel škodu jen u některých z více
zpronevěr, které spáchal, nastane beztrestnost zpronevěr, u nichž nahradil šk'odu, jen tehdá, je-li možno považovati jednotlivé jeho zpro-

nevěry za samostatné, věcně se sblhající trestné činy, nikoli však
i tehdá, jsou-li jen pokračováním téhož pachatelova jednotného zločin
ného rozhodnutí čís. 6498.
tvoří-li jednotIívé akty trestné činnosti obžalovaného, namířené proti
témuž právnímu statku a p0fušující týž. trestní 7ákon, mí'3tně !. ča~~}Vě
jediný celek, nemůže lhůta k podání soukromé obžaloby POČiŤI dnve,
než byla tato jednotná trestná činnost dovršena čís. 6504.
_
jde-li však o řadu samostatných činů, porušujících po určitou dobu týž
právní statek a týž trestní zákon, vzniká žalob ní právo u každého
z nich zvláště čís. 6504.
lhůtu stanovenou § 34, odst. 2 zák. čís. 111/1927 Sb. (proti nekalé
soutěži) nutno v posléz uvedeném případě počítati od doby, kdy se
oprávněný dověděl o jednotlivých porušeních chráněného statku nebo
o porušeních, spáchaných v jednotlivých časových úsecích, čís. ,6504.
pokračuje-li tu pachatel ve své- činnosti i po podání stíhaclho navrhu,
může pro ni být odsouzen .ien, byl-li včas podán nový stíhací ná.vrh
čís.

6504.

.

Pokus (§ 8 Ir. zák.): aberratio ictus u přestupku podle ~ 411 tr. zák. čís, 6477.
nezasáhl-li kámen osobu A., PQ níž jím pachatel hodil v úmysl~, vyžadovaném předpisem § 411 tr. z., nýbrž osobu B., kt~rou nechtel" zasáhnouti, jdt: o souběh přestupku podle §§v 8, 4~.1, tr. zak. na osobe A.
s přestupkem podle § 431 tr. zák. na osobo B. CI s. 647~.
.
k pokusu násilného smilstva podle § 8, .125 tr. z. s,::a?l za ostatmch
jeho předpokladů každé jednání, vedoucí ke skutecnemu provedeni
mimomanželské soulože čís. 6480.
předpoklady, za nichž se ten, kdo použije k. úkla~ání zfalšované veřejné: listiny, kterou sám nezfalšoval, dopUSŤ! zločmu podle, ~ § 199,
písm. d) tr. zák. (podle §§ 3, 199, písm. d) tr. z.), pokud se ty ce obecného podvodu čís. 6552.
"
,.
"
(§ 9 Ir. zák): nedok?nané .sváděnI po~le ,§. 9 t'é. zak. předpoklada J~n, ze
se pachatel bezvysledne pokUSil pnmetl ?r~ltou osobu, ~by' spachala
určitý trestný čin; nezáleží na tom, proc Jeho působem zustalo bez
výsledku čís. 6474.
skutková podstata podle § 9 tr. zák. by byla vyl~uče~é!- jen, l.cdybY:
činnost, K níž pachatel sváděl, byla naprosto nezpusoblla k dosazetll
zamýšleného výsled~u čís; ~4~4.
'.
v,
• _ v,
k pojmu l1edokonaneho svadem podle- § 9 tr. zak .. patn sem 1 ;:mpa1,
v němž se sváděný pokusil č:.bsolutně nezpůsocn,'m prostředkem nebo
na absolutne nezpllsobiIém předmětě o čin, k němuž ho pachatel svedl
čís.

6523.
.
.
"V,;·
zločinem ve smyslu tohoto ustanovení j~" netohko Jednam pnI?eh~ t:a~
chatele, nýbrž i jednání spoluvinníka a ~.castník~ (nedokonane svadem
ke spoluvině nebo k účastenství na 71ocmu) Č I s. 6523.
;'

Pomáhání (§ 5 tr. zák.): spolu~,i.na ~omocí při t:e~t~~m činu podle § 5 tr. zak. Je
možná jen do okamzlku Jeho dokonam c I s. 6513.
pomoc poskytnutá po této d~bě j~ účastenstvím ve v ~myslu ~ 5 tr. Z'J
dohodl-li se o ni pomocník. pred hm s pachatelem CI s. 6513.
jinak je trestná jen v mezích § 6 tr. zák. čís. 6513.
souhlas s pachatelovým činem nestačí k n~strojení ve smyslu §,5 tr.
zák., není-li zjištěno, že jím bylo v pachat~h vz:buzen? ~o~hodnuŤ!. sp~
chati čin; lze v něm však po případě spatrovatt pomaham (psychtcke)
ve smyslu téhož zákonného ustanovení čís. 6557.
Pomatení smyslů viz beztrestnost (§ 2, písm. c) tr. zák.).
Pomluva (§ 2 z á k o 11 a o och ran ě cti): i opakování urážky nebo pomluvy
je trestné čí s. 6442.
předpis § 2 ~ákonav C ochr31ně cti st.íhá" ~eien ~ů~o,dce pomluvy, nýbrž
i toho, kdo dale sdelí skutecnost, dotykaJlcl se ch c I s. 6469.

351

350

ke skutkové podstatě pomluvy podle § 2 zákona čís. 108/1933 Sb. (o oc/lra11ě
cti) se nevyžaduje ani pachatelovo vědomí o nepravdivosti tvrzené SKUt<,e_.
nosti, ani úmysl ublížiti někomu na cti, nýbrž stačí vědomí, že je
způsobilý ohroziti něčí čest čís. 6548.
Pomoc viz pomáhání.
po čínu viz p o m á h á II í.
Forotci, jej i c h P o II Č e II í: okolnost, že si porotci nevyžádali poučeni
§ 327, odst. 2 tr. ř. písemnou žádostí vrchního porotce, nýbrž tak
z nich přivolal předsedu porotního soudu, neni zmatkem podle
tr. ř.; neplatností je ohroženo jen nešetření ustanovení posledního od"ta',ce
§ 327 tr. ř. č i s. 6 4 4 9 . '
.
Porotní soudy: článek VI. B, č. 18 uvozovacího zákona k trestnímu řádu" ~i~l;:~~;
vující, že jsou ku projednávání obžalob pro zločin krádeže o
porotní soudy, má-li se podle § 179 tr. z;-~ uložiti trest žaláře
a deseti lety, byl zrušen článkem IV. vládního nařízení z 9.
1939, čis. 306 Sb. č i s. 6437.
počínaje dnem 1. ledna 1940 jsou k rozhodování o zločinu
kvalifikovaném podle § 179 tr. zák. příslušné krajské soudy jako
nalézací čís. 6437. rozhodne-li se porotní soud (§ 338 tr. ř.) zmírniti trest doživotníhožaláře v trest dočasného žaJáře, nesmí překročiti nejvyšši hranici dočasného žaláře, stanovenou předpisem § 17 tr. z. (dvaceti let) čís. 6456.
porotní soud jest povinen - s výjimkou případů uveden~'ch v § 317
tr. ř. - dáti porotcům na skutek, který je předmětem cbžaloby, hlavní
otázky, kryjící se s obžalobou jak co do skutkové podstaty, tak i co
do zákonných známek trestného činu, zejména i co do všech jeho kvalifikací, uplatňovan}'ch v žalobě, i když snad tyto kvalifikace vedle
sebe neobstojí pro nemožnost ideálního souběhu mezi nimi čís. 6535.
při právním hodnocení výroku porotců není však již vázán právním
názorem obžaloby a má obžalovaného uznati vinným pou'ze tím trest-'ným činem, který plně vyčerpává zjištěné jednání obžalovaného, vyloučiv ideální souběh dalších testných činů čís. 6535.
porotní soudní sbor smí vyměřiti trest podle § 146 tr. zák. jen, bylo-li
otcovství obžalovaného zjištěno výrokem porotců čís. 13545.
je zmatkem podle § 344, Č. 12 tr. ř., vyměřil-Ii 'trest pocle tohoto usta-noveni, zjistiv si onu okolnost sám čís. 6545.
článek I, odst. 1 vlád.- nař. '"čís. :~06/1939 Sb. upravuje pouze formální
otázku příslušnosti krajského soudu místo soudu porotníbc čís. 6564.
Porušení povinnosti povolání viz a d v o kát (k á r n á r o z hod n u t O.
předpisů zvláště vyhlášených viz u š k o z e n i n a těl e z II e d bal o s ti.
Posudek znalecký viz d li k a z z na I e c k ý.
Poškození na těle z nedbalosti viz uškození na těle z n-edbalosti.
zlomyslné cizího ,majetku viz ma jet e k c iz í.
Potraviny viz o b c hod s pot r a v i n a m L
Poučení porotců viz ]J o rot c i.
Povoz neosvětlený: zaviněnI vozky. který, jeda po veřejné silnici v noci a v době
nařízeného zatemnění, neopatřil svůj VŮz světlem (§ 6 vyhlášky zem..;
ského presidenta v Praze ze dne 18. ledna 1934, Č. 9 zem. věst.) aní
zadním červeným světlem (§ 18, odst.' 2 nař. říšského protektora ze
dne 25. srpna 1939, Věst. R. Prot. str. 71) či s. 6507.
jest nerozhodne, že snad tresJ"nj výsledek nastal i pro nepřiměřenou
jízdu řidiče motocyklu, který mohl, kdyby byl jel opatrně, včas za-,
hlédnouti povoz a zabrániti nárazu naň čís. 6507.
označení bočních obrysů vozidla ve smyslu § 24, odst 1 vlád. nař.
čÍs. 242/1939 Sb. (dopravní řád silniční) se musi státI aspoň dvěma
svítilnami, které nesmějí býti umístěny pod vozidlem čís. 6562.

f/

zaviněni povozníka (§ 431 tl'. zák.), opatřil-li svůj povoz pouze jednou
svítilnou visící asi 15 cm od země čís. 6562.
jeho ponechání na ulici přes noc: ustanovení ~ 422 tr. zák. bylo zrušeno
vládním nařízením čís. 242/1939 Sb. s účinností od 1. ledna 1940; ponechání (nezapraženého) povozu na silnici za noci trestajl nyní úřady
uvedené v § 47, odst. 3 uvedeného vládního .'1ařízení podle jeho § 32,
odst. 2 čÍs. 6546.
Pracovna donucovací viz do n II c ov a cíp ra c ov n~.
Právo dohledu viz pod vod.
kárné, jeho výkor; viz zlé nakládání při výkonu kárného
p r á v a.
obhajoby obviněného: právo obviněného neudati soudu pravdu, nelze rozšiřovati na jeho křivou výpověď, jíž má býti jiný usvědčťn, třebas se
jí chtěl obviněný zbaviti viny v' trestním řízení proti němu vedeném
či s. 6503.
podpůrné Obžaloby viz o b ž a lob a pod P ů r n á.
původské (zákon ze dne 24. listopadu 1926, čis. 218 Sb.): ke skutkové
podstatě přečinu podle § 46, odst. 1, Č. 3 zákona č. 218/1926 Sb.
(o právu původskem) a k jejímu rozlišení (lel skutkové podstaty podle
§ 45 téhož zákona č i s. 6479..
..
_.
trestná činnost podle § 46, odst. 1, c. 3 uvedeneho zakona zálezl v klamavém označení díla čís. 6479.
jde o zásah do původského práva ve smyslu § 45 zmíněného, zákona,
padělá-li pachatel poštovní známky vzaté z oběhu, aby je prodával
filatelistům čís. 6479.
v tom, že na nich padělá značku znalce 7,nárr!ek, n~Ize spatřov,ati kl~
mavé označení dila ve smyslu § 46, odst. 1, L. 3 zakona opravu puvodském čís. 6479.
shromažd'ovaci (zákon ze dne 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. z.): přestupky
podle zákona ze dne 15. 1istop~adu 1867, čís. ~35, ř.,}, (o ~ráv:u shromažďovacím) trestají od 1. brezna 1939 spravm urady mkoh soudy
či s. 6578.
je zmatkem podle § 281,_ čís. 9, písn;., a) tr. ř., odsoudil-li soud pro
takový přestupek po 28. unora 1939 c 1 s. 6578.
volební (zákon ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 Sb.): porušení zákona v usta~
novení § II odst..l zákona ze dne 21. března 1929, Č. 31 Sb., byla-li
v trestním příkazu vyslovena ztráta práva volebního čís. 6549.
zaměňovací viz t r e s t.
žalobní: bylo-li trestným činem ublíženo fysické osobě, je jen ona samo.
oprávněna k soukromé obžalobě ve smyslu .§ 34, odst. 2 zák. Č. 111/
1927 Sb.; li právnické osoby jl:! za oprávněného pokládati orgán, povolanv po zákonu k jejímu zastupování (u akciové společnosti před
stavenstvo, nikoli však prokuristu) čís. 6504.
má-li oprávněný orgán vÍCe členů, počíná lhůta k podáni žádosti za
stíhání dnem, kdy se prv1' z nich dověděl o trestném činu a o pachatelově osobě či s. 6504.
viz též soutěž n.ekalá.
Promlčení práva k soukromé obžalobě viz o b fal o b a s o u k r orná.
Propadnutí daru pod I e § 9 z á k o nač i s. 178(1924 Sb.: předpis § _~ zákona
o úplatkářstvi (zák. Č. 178/1924 Sb.) Je povahy kOJe~tni. Cl s. 6485;
-,- __ poskytnutý dar nutno prohlaslÍ1 za propadly, t kdyz 11m pachatel lIZ
disponoval (prodal jej a stržené peníze spotřeboval) čís. 6485.
Prospěch nepatrný ves mys I II Z á k o n a o úp I élŤ k á ř s t v i viz úp 1 a 1; ...
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Protiprávnost přivlastnění (zadržení) viz z pro fl e věr čl.
Provinilci mladlství (zákon ze dne 11. března 1931, čís. 48 Sb.): byl-Ii mladist_
vému obviněnému povolen podmíněný odklad výkonu trestu, aniž byla
zároveň nařízena ochranná výchova, musí h}'ti dán pod ochranný dozor; od tohoto opatření lze upustiti jen, jde-li o čin nepatrného významu a je-li zároveň o náležit}, dozor jinak postaráno čís. 6444.
Provedení zmateční stížnosti viz z mat e Č II í stí Ž II o s t.
Průvodní návrh viz návrh průvodní.
Předstiženi (§ 51 tr. ř.): přerušení trestního řízení podle § 452, Č. 2 tr. ř. není
samo o sobě vyšetřovacím úkonem ve smyslu § 51, odst. 3 tr. f., za-'
kládajícím předstižení čís. 6436.
Přechovávání zločinců viz fl a drž o v á fl í z I o č i II C Ů m.
radiotelefonního zařízení: obchodní zmocněnec, kterého obchodník opráv~
něný k prodeji radiotelefonních zařízení (§ 16 zák. čís. 9/1924 Sb.)
pověřil prodejem radiových přístrojů, nedopouští se přečinu (zločinu)
podle § 24 zákona čís. 9/1924 Sb. tím, že, nemaje sám povolení, drží
radiový přístroj určený k předvádění a uskladňuje radiové přístroje,
byť i byly určeny jen k opravě čís. 6483.
k pověření stačí i neformální úmluva mezi oprávněným obchodníkem
a pověřeným čís. 6483.
(
pachatel, který přechovával radiotelefonní zařízeni od nezjištěné dOby
do 30. září 1939, přechovával je též za války, i když tak činil v Pro~
tektorátě a .ie protektorátním příslušníkem čís. 6556.
osoba, jíž byla udělena prozatímní (časově omezená) koncese, nedo- í
pouští se přečinu podle § 24 zák. čís. 9/1924 Sb. tím, že po uplynuti
doby kryté prozatímní koncesí dále přechovává radiový přistroj ve
lhůtě stanovené v § 23 uvedeného zákona čís. 6560.
~
Překročeni obžaloby: zmatek podle § 28], č. 9 písm. cJ tr. ř. předpokládá, že je
- pro materiálně nesprávné posouzení trestného činu - nesprávný
výrok rozsudku o tom, vyžaduje-li řízení veřejné či soukromé obžaloby, nebo je-li osoba, vystupující jako žalobce, k tomu oprávněna
či s. 6476.
není tímto zmatkem, ani zmatkem podle § 281, Č. 8 tr. ř., podřadil-li
rozsudek zažalovaný skutek obžalovaného jinemu zákonnému ustanovení než obžaloba čís. 6476.
není překročením obžaloby, byl-li obžalovaný k obžalobě pro zločin
veřejného násilí podle § 99 tr. zák. uznán vinným přestupkem opilství
podle § 523 ti. zák. č i s. 6559.
je překročením obžaloby, byl-li obžalovaný uznán vinným zločinem
podle § 199, pJsm. a) tr. zák. pro jinou část své svědecké výpovědi~
než pro kterou byl 'obžalován čís. 6579.
Přerušení trestního řízení: podle § 452, Č. 2 tr. ř. není samo o sobě vyšetřovacím
úkonem ve smyslu § 51, odst. 3 tr. ř., zakládajícím předstižení čís. 6496.
Přestupek opilství (§ 523 Ir. zák.) viz o p i I s tví.
Příčinná souvislost: k přičítatelnosti výsledku stačÍ, že nastal i jen pro nahodilé
okolnosti, za nichž pachatel jednal (opo.minul jednati) čís. 6448. __
pachatel odpovídá za vše, co je s jeho jednáním (opominutím) spo-_
jeno příčinně tak, ze by to bez něho nebylo nastalo, i když konkretní
následek ohrožení nastal také proto, že se k příčině, vyvolané pachatelem, přidružily ještě jiné příčiny, spočívající v dalších okolnostech,
pachatelem třeba nepředvídaných a nechtěných čís. 6448.
spoluzavinění poškozenéhg h(} nezbavuje viny čís. 6448.
zavinění vozky, který, jeda po veřejné silnici v noci a v době naříze
ného zatemnění, neopatřil svůj vůz světlem (~ 6 vyhlášky zemského

presidenta v Praze ze dne 18. ledna 1934, Č. 9 zem. věst.) ani zadním
červeným světlem (§ 18, odst. 2 nař. říšského protektora ze dne 25.
srpna 1939, Věst. R. Prot., str., 71) č i s. 6507.
je nerozhodné, že: snad trestnS' výsledek nastal i pro nepřiměřenou jízdu
řidiče motocyklu, který mohl, kdyby byl jel opatrně, včas zahlédnouti
povoz a zabrániti nárazu naň čís. 6507.
předpis druhé vtty § 134 tr. zák. o příčinném vztahu vyslovuje zásadu
platnou pro celou oblast trestního práva, tedy i pro zákon o obchodě
s potravinami (zák. Č. 89/1897 ř. z.) čís. 6525.
Příkaz trestní viz trestní příkaz.
Přímý pachatel viz pac h a tel s tví pří m é.
Příslušnost německých soudů: spáchala-li osoba, podléhající jinak pravomoci soudů
Protektorátu Čechy a Morava, trestný Cin v budově, prostoru nebo
zařízení, které slouží k účelům, uvedeným v § 17, odst. 1 nařízeni
o výkonu trestniho soudnictví v Protektorátu čechy a Morava ze
dne 14. dubna 1939, Říšský zák. I, str. ,754, jsou k jeho vyšetření a
rozhodnutí příslušné německé trestní stíhací úřady čís. 6531.
tak je tomu u trestných činů, spáchaných v budov..ách, prostorech
a zařízeních, užívaných německými justičnímI úřady v Protektorátu ke služebním účelům čís. 6531.
_ _ _
protektorátní soudy nejsou příslušné prováděti řízení a rozhodovati
o soukromožalobních trestných činech osoby, která není němec
kým státním příslušníkem, 'vznesl-li pro ně soukromou žalobu ně.;
mecký státní příslušník; k tomu jsou výlučně příslušné německé
soudy č i s. 6567.
trestný čin pachatele, který není ~ěmec~ým s!átním ,yříslušn~kel!l'
náleží k p'říslušnosti soudu branne moct, byl-ll namlren prah nernecké branné moci, jejím příslušníkům nebo jejímu doprovodu
(krádež spáchaná na příslušníku branne moci) čís. 6540.
je-li trestný čin OSOby" ~která ~ení n~m~c~ým ~~át~í~ příslušníke~,
namířen proti německe branne mOCI, JeJlm pnslusmkum nebo Jejímu doprovodu, náleží k příslušnosti soudů branné moci čís. 6566.
patří sem nejenom tr~stné č~ny ~pá. .chan~" ú!;lys~ně! al~ i tre~tné čin~
z nedbalosti pokud Jen obJekbvne smeruJl proh nemecke branne
l)1oci, jejím 'příslušníkům nebo jejímu doprovodu čís. 6566.
_ _
_ váleční zajatci podléhají co do všech trestných činů spáchaných
v době zajeti výlučně válečnému soudnictví; soudnictví Protektorátu je nad nimi vyloučeno čís. 6544
soudní: článek I, odst. 1 vlád. nař. čís. 306/1939 Sb. upravuje pouze f?rmální otázku příslušnosti krajského soudu místo soudu porotmho
či s. 6564.
článek VI. B čís. 18 uvozovaciho zákona k trestnímu řádu, ustanovující, že jsou ku projednávání obžalob pro zlo,,~i~ kráde~e Rříslušn~ p,?:
rotní soudy, má-li se pOdl,e, § 179 tr. z,, UI~Zlb tr~~t z,alare ~ezl peb
a deseti .lety, byl zrušen c1ankem IV. vladmho nanzem z 9. ltstopadu
1939, čis. 306 Sb. čís. 6437.
počínaje dnem 1. ledna 1940 jsou k rozhodování () zločinu krádeže kvalifikovaném podle § 179 tr. z. příslušné krajské soudy jako soudy nalézací čís. 6437.
,
'
soudy Protektorátu čechy a Morava rozhodují o zahlaz,em, odso~z,:m,
zapsaných v trestních rejstřících, vedených u prote~toratmch statmch
zastupitelstev (kromě případů, vyhrazených nemeckému .soudnictví v Protektorátu čechy a Morava) bez ohledu na to, zda Je odsouzený (navrhovatel) zdejší či cizí příslušník a zda byl odsouzen zde
či v cizině čís. 6532.
-0._
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ustanovení § 422 tr. zák. bylo zrušeno vládním nařízením CIS. 2421
1939 Sb. s účinností od 1. ledna 1940; ponechání (nezapřaženého) povozu na silnici za noci 'trestají 'nyní úřady uvedené v § 47, odst. 3 uvedeného vládního nařízení podle jeho § 32, odst. 2 čís. 6546.
přestupky podle zákona ze dne 15. listopadu 1867, čÍs. 135 ř. z.
(o právu shromažďovacím) trestají od 1. března 1939 správní úřady
nikoli soudy čís. 6578.
'
je zmatkem podle § 281, čís. 9, písm. a) tr. ř., odsoudil-li soud pro
takový přestupek po 28. únoru 1939 Č í 5, 6578.
přerušení trestního řízení podle § 452, čís. 2 tr. ř. není samo o sobě
vyšetřovacím úkonem ve smyslu § 51, odst. 3 tr. ř., zakládajícím před
stižení čís. 6436.
místem spáchaného činu ve smyslu § 51, odst. 1 tr. ř. je místo, kde
byla předsevzata _činnost, dovršující pojem trestného činu; II podvodu
je jím místo, kde nastalo uvedení v omyl čís. 6·157.
viz též příslušnost německých soudí!.
Původské právo (zákon ze dne 24. listopadu 1926, čis. 218 Sb.) viz p r á v opů vod s k é.
Radiotelefonní zařízení, jeh o pře c h o v á v á n í viz pře c h o v á v á n í rad i 0telefonního zařízení.
(
Reakční okamžik viz a II t o mobiL
Reformatio in peius viz zákaz reformace in peius.
Rozhodčí soud nemocenské pojišťovny: je vrchností ve smyslu § 209 tl'. zák.
či s. 6565.
Rozsudek: k náležité individualisaci trestného činu, spáchaného obsahem tiskopisu, ve výroku rozsudku stačí, je-li uveden tiskopis, v němž byl uveřejněn
závadný článek, jeho datum a číslo, nadpis závadného článku Cl trestný čin,
který jím byl spáchán; zjištění obsahu článku náleží do rozsudkových dů
vodťt č,í s. 6430.
uložil-li soud obžalovanému povinnost uveřejniti rozsudkový výrok širšího_
rozsahu (obsahující i znění závadného článku), uložil mu tím i uveřejnění
části důvodů čís. 6430.
Rušeni míru domovního (§ 83 tr. zák.): násilím na osobě ve smyslu g. 83 tr. zák
rozumí zákon i násilí psychické, zejména i nebezpečné vyhrůžky
či s. 6536.
vyhrožoval-li pachatel zločinu podle § 83 tr. zák., vniknuv do příbytku,
domácí osobě zabitím, je tato jeho činnost plně zhodnocena podřaděním
jeho činu předpisu § 83 tr. zák. a nelze ji podřaditi ještě i ustanovení
§ 99 tr. zák. č i s. 6536.
•
Rychlost jízdy: nejvyšší přípustná rychlost jízdy, uvedená v § 106, odst. 1 vlád.
nařízení čís. 203/1935 Sb., nesmí býti překročena, byť byly podmínky
jízdy sebe příznivější čís. 6506.
jízda vyšší rychlostí je již sama o sobě jednáním, způsobilým přivoditi
nebo zvětšiti nebezpečí pro právní statky, uvedené v § 335 tr. -zák.
čís. 6506.
.
viz též automobil.
viz též uškození na těle z nedbalosti.
Řízení

-

adhesní viz adhesní řízení.
disciplinárni viz říz e n í kár n é.
kárné ve věcech advokátů: kárná rada je vazana odsuzujícím rozsudkem
trestního soudu, pokUd jím bylo vysloveno, že se odsouzen}' do-

pustil určitého trestného čirw; tato vázanost trvá, dokud je tu
onen rozsudek, jehož věcnou správnost nemůže kárná rada pře
zkoumávati rozborem pruvodnf látky čís, 401 dis.
opatření 'podle § 17 kárného statutu pro advokáty a kandidáty
advokacie (zastavení výkonu advokacie) nemusí býti omezeno na
dobu trestního řízení, které k němu dalo podnět, nýbrž mdie býti
vysloveno bez časového omezení a trvati i za kárného řízení, zahájeného na základě pravoplatného odsuzujícího rozsudku čís.
404 dis.
lze je však vydati jen za trestního řízení, nikoli za kárného řízení,
zahájeného po jeho skončeni či s. 404 dis.
obviněný advokát není sice povinen zjednávati svým vyjádřením
v kárném řízení materiál ke svému usvědčení, dopouští se však
kárného přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu, snižuje-li takovým
svým vyjádřením, tvrdě v něm vědomě nepravdu, bez potřeby
a účelu kolegu advokáta čís. 407 dis.
provozováním advokacie ve smyslu § 13, písm. b) kár. stat. jest
i advokátní činnost v ojedinělém případě čís. 409 dis.
nezáleží na tom, ~!e účinnost úkonu, provedeného v době suspense,
nastala až po jejím uplynutí čís. 409 dis.
je též nerozhodne, že advokát jednal z úsluhy ke klientovi čÍs.
409 dis.
obviněného neomlou\Tá, že svuj čin nepokládal za kárně trestný
č i s. 409 dis.
ve věcech soudců: kárný soud smí prejudicielně řešiti všechny skutkové i právní otázky, závažné pro rozhodnutí kárného případu,
nestanoví-li zákon jinak čís. 402 dis.
porotní: okolnost, že si porotci nevyžádali poučení ve smyslu § 327, odst. 2
tr. ř. písemnou žádostí vrchního porotce, nýbrž tak, že jeden z",nich
přivolal předsedu porotního soudu, není zmatkem podle § 344, CIS. 4
tr. ř.; neplatností je ohroženo jen nešetření ustanovení posledního odstavce § 327 tr. ř. č i s. 6449,
před krajskými soudy: sborové soudy prvé stolice Se od 1. ledna 1940 usnašejí ·ve sborech tří soudců, i když veřejný žalobce před tímto dnem
navrhl, aby věc rozsoudil samosoudce, a i když již samosoudce před
tím ve věci jednal čís. 6503.
soud nebyl náležitě obsazen, projednával-li věc proti předpisu či. IV,
bod 2 vlád. nař. čís. 306/1939 Sb. misto senátu samosoudce či s. 6520.
tuto skutečnost lze s úspěchem vytýkati jako zmatek podle ~ 281,
čís. 1 tr. ř. jen, uplatnil-li ji stěžovatel včas, to jest ihned, jakmile si
uvědomil obsazení soudu samosoudcem; netřeba, aby si též uvědomil,
že se takové obsazení soudu příčí zákonu čís. 6520.
navázal-li soud při dalším hlavním přelíčení tam, kde skončil přelíčení
odročené podle § 276 tr. ř., protože usoudil, že dojem z odročeného
hlavního pře1íčen'í není v myslích soudcťt setřen, sluší obě hlavní pře
líčení považovati za souvislý ceíek či s. 6520.
v takovém případe nemťtže stěžovatel uplatniti vadné obsazeni SOU?U
při dalším roku, uvědomil-li si obsazení soudu již při roku odročenem
čís. 6520.
v trestním řízení o zločinech, přikázaných čl. I vlád. nař. Č1S. 306/1939
Sb. k příslušnosti krajských soudů i v tě~h případ~~~, k~dy t:tao ně ~~kOI~
stanoví trest delší než pět let nutno vubec POllZIÍ1 predplsu o nzem
před krajskými soudy, i v otázce zřízení obhájce obžalovanému a
v otázce opravných prostředkft čís. 6530.
Shromažďovací právo viz p r á vos hro maž ď o v a c í.
23·
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Služební výkon ve smyslu § 81 tr. zák.: ke služebnímu výkonu berního vykona.:.'
vatele náleží nejen akt zabavovací, ale i odnesení zabavených peněz z bytu
povinného a jejich odevzdání příslušnému úřadu čís. 6539.
Smilstvo násilné: skutková podstata z!očinú násilného l';milstva podle ~ 127 tr.

zák. nevyžaduje, aby došlo k řádné s.ouloži; není k ní ani třeba, aby
pohlavní úd vnikl do ženina pohlavního ústrojí čís. 6480.
k pokusu násilného smilstva podle §§ 8, 125 tr. zák. stačí za ostatních
jeho předpokladů každé jednání, vedoucí ke skutečnému provedení
mimomanželské soulože čís. 6480.
ideální souběh mezi zločinem podle § 127 tr. zák. a zločiny podte
§§ 131, 132, !ll tr. zák. je možný či s. 6535.
svedení k němu viz s v e d e II i k e -s m i I s t v u.
proti přirozenosti: zločinu podle § 129 l, písm. b) tr. zák. se dopouští ja~o
spolupachatel i ten, kdo osobě téhož pohlaví propůjčí své tělo k~ smtlstvu buď tak, že na vlastním těle trpí její smilné činy, nebo že Je sám
páše na jejím těle čís. 6444.
Souběh: nezasáhl-li kámen osobu A., po níž jím pachatel hodil v úmyslu, vyžadovaném předpisem § 411 tr. zák., nýbrž osobu B., kterou nechtěl zasáhnouti,
jde o souběh přestupku podle §§ 8, 411 tr. zák. na osobě A. s přestupkem
podle ~ 431 tr. zák. na osobě B~ čís. 6477.
byl-li ňapadený při omezování osobní l::ivobody lehce zraněn, je čin trestný
podle druhé věty § 94 tr. zák.; pofallční tu nelze podřaditi i skutkové podstatě přestupku podle § 411 tr. zák. či s. 6495.
tvoří-li jednotlivé akty trestné činnosti obžalovaného, namířené proti témuž
právnímu statku a porušující týž trest3í 7ákon, místně i časově jediný celek,
nemÍlže lhúta: k podání soukromé obžaloby počíti dříve, než byla tato jed- ,
notná tr.=stná činnost dovršena; jde-li však o řadu samostatných činů, pofllšujících po určitou dobu týž právní statek a týž trestní zákon, vzniká
žalobní právo u každého z nich zvláště čís. 6504.
ustanovení § 265 tr. ř. se vztahuje i na připady, v nichž podle zákona není
možné jednotné trestní řízení o všech tltstných činech obžalovaného, ježto
náležejí částečně k příslušnosti autonomních soudů Protektorátu čechy a
Morava, částečně ,k příslušnosti říšskoněmeckých soudů čís. 6524.
nutno tedy podle § 265 tr. ř. přihlédnouti k tľestu, uloženému za sbíhající
se trestný čin dřívějším rpzsudkem wudu, příslušného podle obecného říš
ského práva Gí s. 6524.
ideální souběh mezi zločinem podle ~ 127 tr_ zák. a zločiny podle §§ 131,
132, III tr. zák. je možný čís. 6535.
vyhrožoval-li pachatel zločinu p'odle § 83 tr. zák., vniknuv do příbytku, ~o
mácí osobě zabitím, je jeho činnost plně zhodnocena podřaděním jeho čmu
předpisu § 83 tr. zák. a nelze ji podřaditi ještě i ustanovení § 99 tr. zák.
či s. 6536.
použil-li pachatel krádeže násilí, aby unikl svým pronásledovatelům a zároveň aby se zachoval v držení odcizenS'ch věcí, nejde o souběh ustanovení
§ 174 I, písm. b) tr. zák. s ustanovením § 98 tr. zák., nýbrž lze jeho čin
podřaditi pouze speciálnějšímu ustanovení § 174 I, písm. b) tr. zák.
čís. 6564.
Soudce: kár II á r o z hod n u t í: kárný soud smí prejudiciálně řešiti všechny
skutkové i právní otázky, závažné pro rozhodnutí kárného případu, nestanoví-li zákon jinak čís. 402 dis.
sekretář vrchního soudu je pomocným soudcem ve smyslu §§, 1 a 3 zák.
o soudní organisaci čís. 217/1896- ř. z. čís. 402 dis.
služební přečin podle § 2 zák. čís" 46/1868 ř. z., odpíral-li sekretář vrchního
soudu, pověřený vedením oddělení právní pomoci, vykonávati iJrfité služ~bní úkony, spadající do oboru soudce k dožádání činného nebo soudce
vyšetřujícího čís. 402 dis.
pachatelův

soudcovský úředník neni oprávněn odepříti poslušnost formálně oprávně
nému příkazu, i když jej nepokládá za věcně správný a oprávněný čís.
402 dis.
obviněného neoml0uvá, že nerozpoznal kárnou závadnost svého jednání
čís. 402 dis.
po stránce subjektivní stačí ke skutkové podstatě kárného přečinu i nedbalost, a to i nedhalost nevědomá čís. 402 dis.
Soudy branné moci: trestný čin pachatele, 'který není německým státním přísluš
níkem, náleží k příslušnosti soudu branné moci, byl-li namířen pro:i
německé branné moci, jejím přísiušníkttffi nebo jejímu doprovodu (kradet. spáchaná na příslušníku branné moci) čís. 6540.
je-li trestný čin osoby, která není německým státním příslušníkem,
namířen proti německé branné .moci, jejím příslušníkům nebo jejímu
dOJJťovodu, náleží k příslušnosti soudů branné moci j patří sem ?ejenom
trestné činy spáchané úmyslně, ale i trestné činy z nedbalosti, pokud
jen objektivně směřují proti německé branné moci, jejím příslušníkům
nebo jejímu doprovodu čís. 6566.
.
, .
sborové, jejich obsazení viz říL.ení před kraJskyml soudy.
porotní viz porotní soudy.
válečné: váleční zajatci podléhají co do všech trestných činů spáchaný~h
v době zajetí výlučnč válečnému soudnictví; soudnictví Protektorátu Je
nad nimi vyloučeno čís. 6544~
Souhlas obviněného seč ten í m pro t o k o 1 tl: souhlasil-li obžalovaný g tím,
aby bvl II hlavního přelíčení čten zápis o výslechu znalců (spohiobžalovaných, . svědků), slyšených v přípravném vyšetřování, můž~ svúj souhlas
odvolati jen může-li býti výpověď těchto osob v podstatnych bodech doplněna neb~ vysvětlena, zejména co do nových okolností c í s. 6431.
Soukromá obžaloba viz ol/žaloba soukromá.
Soukromoprávní nároky viz n á r o k y s o u k r o mop r á v 11 í.
Soukromý účastník viz ú č a s t n í k s o u k r o mST.
Soutěž nekalá (zákon Le dne 15. července 1927, čÍs. 111 Sb.): tvoří-li jednotlivé
akty trestné činnosti obžalovaného namířené proti témuž právnímu
statku a porušl1Ucí týž trestní zákon: místně i časově jediný celek, nemůže lhMa k p(:~dání soukromé obzaloby počíti dříve,· než byla dovršena
tato jednotná trestná činnost čís. 6504.
jde-li však o řadu samostatných..činů, por.uš,ujfcich p,o U~č,itOLl dUb;l !yž
právní statek a týž trestní zaKul1, vZlllka zalobnI pravo u kazdeho
z nich zvláště čís 6504.
lhůtu stanovenou § 34, odst. 2 zák. čÍs. 111/1927 Sb. (proti nekalé
soutěŽi) nut\1n v posléz uvedeném případě počítati od doby; kdy se
oprávně:1ý dověděl o jednotliv)'ch porušeních chráněného statku nebo
o porušeních, spáchaných v je,d~?t1iv~'~h. časovýc~ ?se~íc11 'oč í s. ,6504.
pokračuje-li tu pachatel ve sve cmnosŤI 1 po podam stlhaclllo navrhu,
může pro ni býti odsouzen jen, byl-li včas podán nový stíhací návrh
či s. 6504.
bylo-li trestným činem ublíženo fysické osobě, j~ jen ?na ~~ama oprávněna k soukromé obžalobě ve smyslu § 34, odst. 2 zak. ClS. 111/1927
Sb.; u právnické' osoby je za oprávněl:éh? pokl~dati .orflán, povolaný
po zákonu k jejímu zastupování (u akclOve spolecnosh predstavenstvo,
nikoli 'však prokuristu) čís. 6504.
má-li oprávněný orgán v!ce č~enů, pO.Čí?á' 1hMa k, po.?ání žádosti za
stíhání dnem, kdy se prvy z mch dovedel o trestnem cmu a o pachatelově osobě Č 1 s. 6504.
ke skutkové podstátě přečinu podplácení podle § 30 zák: Č. 111/1927
Sb. (proti nekalé soutěži) j pokud ji naplňuje získání zamestr~ance podniku nabídkou lepšich pracovních podminek čís. 6571.
k pojmu »výdělečné činnosti« ve smyslu § 32 téhož zákona čís. 6571.
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jest j~. činnost yzaměstnance podniku, který uzavírá obchody pro jiného
soutezltele v predpokladu, že mu provise z nich bude připsána k dobru
až II něho nastoupí místo čís. 6571.
Souvislost příčinná viz příčinná souvislost.
Spolupachatelství: zločinu podle. § 129 I, pism. 1'» tr. zák. se dopoušti jako spolu_
pach~tel 1 ten, k~o o~obe t~~o~ po~layí "propiljčí své tělo _ke smilstvu buď
t~k, ~~ na vlastnlm tele trpl JeJI smtlne cmy, nebo že je sám páše na jejím
tele C 1 S. 6444.
k jeho pojmu u zločinu podle § 93 tr. zák. či s. 6490.
Spoluvina. (§ 5 tr0v.zá,k.): spoluvinníka nutno s hlediska trestního zákona posuzo_
vati Jako pnmehú pachatele čís. 6425.
spy~luvi~a pomocí př,i yt~estném činu podle § 5 zák. je možná jen do oka_
mZlku Jeho dOkonam Cl s. 6513.
Pdomh Odcl lPoskytnu,tá po té~ok době je účastenstvím ve smyslu § 5 tr. zák.,
.. o o . -1 se o. fl! pomoem před tím s pachatelem čís. 6513.
JInak Je trestna Jen v mezích § 6 zák. čís. 6513.
k poj~u.. n~dokona.ného svád~ní podle § 9 tr. zák.; patří- sem i případ, v němž
se s,:ade~y. pokl!.sil a~fi?lutn~ nezpůsobilým prostředkem nebo na absolutně
nezpusobllem predmete o CIn, k němuž ho pachatel svedl, zločinem ve
s'!lY,slu tohot? ~stanov~~í je ?etoliko je.dnání přímého pachate{e, nýbrž i jed~
na~I spoluv~nmka a ycastplka (nedoi.wnane svádění ke spoluvině nebo
k učastenstvI na zločmu) c í s. 6523.
sou_~l~s ~Yyacha!elo~ým činem nestačí ~ nasttojení ve smyslu § 5 tr. zák.,
nem-Ir ::JIs.~no, ze 1~1? bylo v pachateh vzbuzeno rozhodnutí spáchati čin.
lz;: v n~m vsak po pnp~d.ě spatřovati pomáhání (psychické) ve smyslu téhoŽ
zakonneho ustanovem Cl s. 6557.
vydá-li sv~děný u ,,~ouduy. křivé svědectví, jest uchazečova, činnost spoluvmou na Jeho ZIOClllU knvého svědectví podle §§ 5 197 199 písm a)
tr. zák. čí::;. 6476.
'
,
,
.
~~Oluv6i5nla4 na přečinu podle § 9, odst. 3 zák. čís. 124/1924 Sb. je možná
CI S.
.
k~ spolu~ině ~a zločinu p"odle ~. 295, a~ tr.". z,ák: se vyžaduje, aby spoluvlllmk, veda y pachateJove nepnzmve fl1lancOl sItuaci a znaje jeho dluhyP?dporoval jeho činnost ve společném zlém úmyslu poškoditi věřitel~"
CI S. 6534.
Spoluzavinění ,poškozeného: nezbavuje viny pachatele, kterSr se sám provinil nedbalosh ve smyslu § 335 tr. zák. či s. 6448 6507.
Správce vnucený viz ú ř e d TI í k v e ř e j n f '
Stavitel: předpisuje-li zákonodárce vÍCe současných opatření na ochranu zdraví a
žlyota, dopustí se t~n~ Je.muž. je zákon ukládá, jednání nebo opominutí podle
§ 3~5 ytr., z., zanedba-h 1 Jen Jedno z nich_ a vzejde-li z toho poškození statků
chranenych § 335 tr. z. čís. 6481.
'
zavinění stayitele, naří.~i1-li prc:~i předpisy . vlád. na!. ~. 53./1931 Sb., aby
bylo pr? v,Ytah ymatenalu pOUZlto vadneho neupotrebItelného lana, a nep:e~v~dstl-h. se, ze bylo provedeno nařízené jím zajišt~ní výtahu, ač musil
v:dv~tJ, ze )eho stavbyvedoucí nestačí na řádné provádění dohledu nad
vetslm podem staveb čís. 6481.
Stíhací návrh viz S o u těž n e k a I á.
Stížnost podle, ~,2" zák. čís. 3/1878 ř., z.: obžalovanému nepřísluší stížnost do
u~~eselll, 1Imz byl~ podle,§ 1, Č. 1 zák. Č. 3/1878 ř. z. zamítnuta zmateční
, ~ŤIznost, k!\;t,oll v Jeho prospěch ohlásili jeho zákonní zástupci čís. 6475.
Svaděnt ke ~neuzt~t moci úřední (§ 105 tr. zák.): k pojmu »porušení úřední p"oy,lllnosh« ~e ~mysl~, §. 105 tr. zák.: je sváděním státního zástupce k jeJlmu po:use~l1, snazl-.h se ho pachatel ve věci jemu k vyřízení svěřené
pO?n~utl k mterv~nCI II vyšetřujícího soudce za tím účelem, aby nebyl
:rsetro~~nec vydau po skončení trestmllO řízení policii jak ona o to
zadala Cl s, 6537.
'
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taková intervence by pOrll.ŠOv6.la úřední povinnost státního zástupce,
která mu velí dbáti tono, aby nebyl nijak rušen řádný chod úředních
úkonů vyšetřujícího soudce čís. 6537.
nesejde na tom, že takové upozornění není jeho pří m o u úřední povinností čís. 6537.
s hlediska skutkové podstaty zločinu podle ~ 105 tr. zák. je nerozhodné,
zda byl dar poskytnut přímo nebo nepřímo (členu úředníkovy rodiny)
či S. 6537.
nedokonané (§ 9 tr. zák.): nedokonané svádění podle § 9 tr. zák. před
pokládá jen, že se pachatel bezvýsledně pokusil přiměti určitou osobu,
aby spáchala určitý -trestný čin; nezáleží na tom proč jeho působení
zdstalo bez výsledku; skutková podstata podle § 9 tr. zák. by byla
vyloučena jen, kdyby činnost, k níž pachatel sváděl, byla naprosto nezpůsobilá k dosažení zamýšleného výsledku čís. 6474.
patří sem i případ, v němž se sváděný pokusil absolutně nezpůsobilým
prostředkem nebo na absolutně nezpůsobilém předmětě o čin, k němuž
ho pachatel svedl čís. 6523.
zločinem ve smyslu tohoto ustanovení je netoliko jednání přímého pa•
chatele, nýbrž i jednání spoluvinníka a účastníka (nedokonané svádění
ke spoluvině nebo k účastenství na Zločinu) čís. 6523.
Svedení ke smilstvu (§ 132 III tr. zák.): svěření k vyučování odpovídá i takový
poměr mezi svůdcem a vyuč9vanou osobou, II něhož je bud' normou
stanovena nebo obecně předpokládána svůdcova povinnost bdíti nad
mravním chováním a neporušeností vyučované osoby čís. 6489.
je nerozhodné, zda se svěřená osoba dala svésti vlivem svůdcovy autority nebo jiným jeho působením na její vůli čís. 6489.
vyučováním ve smyslu ustanovení § 132 III. tr. zák. je i vyučováni soukromé a nesejde na tom, že je vyjednala sama svedená osoba é í s. 6489.
pokud má soud, neshledav v pachatelově činu skutkovou podstatu zločinu svedení ke smilstvu podle § 132 III. tr. zák., zkoumati, nenaplňuje-li
jeho jednání skutkovou podstatu útisku čís. 6489.
ideální souběh mezi zločinem podle § 127 tr. zák. a zločiny podle
§§ 131, 132 lll. tr. zák. je možný či s. 6535.
Svědecká výpověd' křivá viz s věd e c t v i k ř i v é.
Svědectví křivé (§ 199, písm. a) tr. zák.): křivého svědectvi ve smyslu § 199,
písm. a) tr. z. se dopouští i svědek, který úmyslně zamlčí skutečnosti jemu
známé čís. 6468.
zlý úmysl tu záleŽÍ již ve svědkově vědomí, že vypovídá jako svědek a že
nevypovídá pravdu čís. 6468.
nezáleží na tom, zda šlo o okolnosti rozhodné či nerozhodné a mohlo-li
svědectví míti vliv na rozhodnutí soudu čís. 6468.
skutková podstata zločinu křivého svědectví podle § 199, písm. a) tr. zák.
nevyžaduje, aby pachatel chtěl nebo mohl svou křivou výpovědí někomu
způsobiti škodu č i s. 6576.
po. stránce SUbjektivní stačí, že pachatel ví, že vypovídá jako svědek nepravdu č i s. 6576.
ke skutkové podstatě zločinu podle § 199, písm. a) tr. z., spáchaného uchá·zením se o křivé svědectví čís. 6476.
nezáleŽÍ. tu na způsobu a intensitě působení na svědkovu vůli čís. 6476.
čin je dokonán již působením na svědka, i když zůstalo bezvýsledným
čís. 6476.
použije-li pachatel dopisu, je čin dokonán, jakmile dopis dojde sváděného
čís. 6476.
pozdější odvoiání výzvy ke křivému svědectví nečiní pachatele beztrestným č i S. 6476.
je nerozhodné, že se sváděný může vzdáti svědectví podle § 339 c. ř. s.
či S. 6476.
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~!ivá vÝI?0v~ď,. kterou "v trestním řízení vydá pachatel (účastník) trestného
CJDu,. slyse~y Ja~o svedek, netvoří jen tehdy skutkovou podstatu zločinu
kn;re,ho svede~tvl ~?dle § lJ9\ písm. a) tr. zák., chce-li se jí vyhnouti doznam ,k tr~stn~mu cmu~ 0" ne~z je právě vyslýchán jako o předmětu tohoto
!restplho nZe?l" (~ o n.em~ ~el. tedy být podle skutečného stavu věci slyšen
Jen Jako obvmeny), mkoh vsaK i tehdy tají-li jí jiný v tomto řízení nevy-

šetřovaný trestný čin čís. 6 4 7 2 . '
J
pokud může býti jeho křivá svědecká výpověď v posléz uvedeném případě
beztrestnou pro neodolatelné donucení čís. 6472.
p~ávo "o?v.i~ěné~o ,n~~?a.ti so~d~ pravdu, nelze rozšiřevati na jeho křivou
vypoved, JIZ ma byt! Jmy usvedcen, třebas- se jí chtěl obviněn~r zbaviti viny
v trestním řízení proti němu vedeném čís. 6503.
křivá výpověď, vydaná svědkem před soudem v řízení pro pokoutnictví
podle min. nař. č. 114/1857 ř. z., je svědectvím, složeným před soudem
a podléhá sankci § 199, písm. a) tr. zák. č-í s'. 6554.
nezáleží -na tom, že bylo řízení prováděno soudem místně nepříslušným
čís. 6554.
je překro,čením obžalo?y, byl-I!. obžalovaný uznán vinn~rm zločinem podle
§ 199, pIsm. a) tr. zak. pro Jmou část své svědecké výpovědi nez pro"
kterou byl obžalován čís. 6579.
'

,

Svědek: svědecký výslech obhájcův o tom.
není zmatečný čís. 6 5 0 2 . '

co mu jako obhájci

svěřil obviněný.

.

zmatečnost podle § 344, č. 4 tL ř. t;oří jen přísežný výslech svědka, jehož

slabomy'~ln~st ~ebo z"eslabená duševní činnost (§ 175, Č. 5 tr. ř.) byla
soudu JIZ pred bm, nez ho v?:al do přísahy, tak zjevná nebo návrhy a tvrze-ním stran napověděna nebo jinak výsledky řízení osvědčena že mu dala
p.odn~t . k ~v:ahá~ a usn~še~í "se o tom, má-li býti svědek vz~t do přísahy
Cl rna-II byh slysen nepnsezne; nestačí pouze zeslabená schopnost vnímati
nebo upamatovati se, musí jíti o značné zeslabení čís. 6435.
Svěření k vyučování ve smyslu § 132 III. tr.- zák. viz sv-edení ke
smilstvu.
ve -smyslu § 183 tr. zák. viz z pro n e věr a.
~voboda osobní viz omezování osobní svobody.
škoda: soukromým účastníkem ve smyslu § 47 tr. ř. je ten, komu z veřejno
žalobního trestného činu vznikla hmotná škoda a jenž se připojil k trestnímu řízení, aby v něm uplatnil svůj nárok na .iejí náhradu čís. 6528.
nestačí pouhý ideální zájem na potrestání pachatele čís. 6528.
pro připuštění za soukromého účastníka stačí i tvrzení že vznikla z trest-'
ného činu škoda, musí tu však býti určitá rozumná s~uvislost mezi tvrzeným nárokem a trestným činem i pachatelem č- í s. 6528.
soukroom~mll "účastníku přísluší právo působiti k usvědčení pachatele (právo
podpurne obzaloby podle § 48 tr. ř.) jen za tím účelem, aby byl zjištěn
podklad pro uplatňování jeho soukromoprávních nároků čís. 6528.
škoda j~ objektivní podmínkou vyšší trestnosti podle § 94 tl'. zák.; její
rozsah Je nerozhodný j náhrada škody nebrání použití vyšší sazby podle
.
§ 94 tr. zák. čís. 6490.
byl-li napa~ený při omezování osobní svobody lehce zraněn, je čin trestn)1
podle druhe vety § 94 tr. zák.; poranění tu nelze podřaditi i skutkové podstatě přestupku podle § 411 tr. zák., čís. 6495.
učinil-li zákazník v mylném předpokladu, vyvolaném v něm pachatelem,
náklad, kt.erý by jinak nebyl uéinil, je poškozen na svém majetku (§ 197
tr. zák.), Ježto se onen předpoklad nesplnil čís. 6443.
'
při podvodu, spáchaném vylákáním zboží, je škodou prodejnÍ" nikoli vý'
robní cena zboží čís. 6499.
nelze mluviti o škodě ve smyslu § 197 tl'. zák., bylo-li činem porušeno
pouze právo dohledu, jehož účelem jest ochrana státního majetku, nikoli
tento majetek sám čís. 6557.

Těžké

ublížení na těle viz II Š k o z e II í na tě Je ú mys I n é.
Tisk (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 Sb. ve znění vyhlášky C1S. 145/1933
Sb.): ke skutkové podstatě přestupku podle ~ 4 zákona čís. 124/1924 Sb.
stačí po stránce objektivní, že stíhaný článek tvoří skutkovou podstatu ně
~terého z trestných, činů, uvedených v § 1 téhož zákona, a po stránce subJektivní, že si odpovědn)' redaktor při náležité pozornosti a opatrnosti mohl
a měl uvědomiti obsah článku, že to však z nedbalosti opominul čís. 6469.
nezáleží na subjektivním zavinění původce článku, ani na tom, zda si odpovědn~r redaktor uvědomil urážlivou povahu clánku čís. 6469.
předpis § 2 zákona o ochraně di stíhá nejen púvodce pomluvy, nýbrž i toho,
.
kdo dále sdělí skutečnost, dotýkající se cti čís. 6469.
~ni pravdivé zprávy o veřejném soudním jednání nepožívají imunity
c í s. 6469.
uveřejnění rozsudku podle § 7 zákona čís. 124/1924 Sb_ je obligatorní, navrhne-li je žalobce čís. 6430.
není tu třeba - na rozdíl od uveřejnění rozsudku podle ~ 12 zákona č. 108/
1933 Sb. - , aby bylo v zájmu veřejném nebo v odůvodněném zájmu žalobce čís. 6430.
k náležité individualisad trestného činu, spáchaného obsahem' tiskopisu, ve
výroku rozsudku stačí, je-li uveden tiskopis, v němž byl uveřejněn závadný
článek, jeho datum a číslo, nadpis závadného članku a trestný čin, který
jím byl spáchán; zjištění obsahu článku náleží do rozsudkových duvodů
čís. 6430.
uložil-li soud obžalovanému povinnost uveřejniti rozsudkový výrok širšího
rozsahu (Obsahující i znění závadného článku), uložil mu tím i uveřejnění
části důvodů čís. 6430.
ke skutkové podstatě přečinu podle § 9, odst. 3 zák. Č. 124/1924 Sb.: pří
posouzení otázky, je-li nově vydávaný časopis pokračováním zastaveného
časopisu, nezáleží na tom, že se změnily .osoby, zúčastněné na vydávání
čís. 6514.
je nerozhodné, že byl nový časopis úředně. povolen čís. 6514.
spoluvina na tomto přečinu ve smyslu EJ 5 tr. zák. je možná čís. 6514.
po stránce subjektivní je třeba, aby spoluvinník věděl o tom, že bylo vydávání časopisu zastaveno a že časopis, na jehož vydávání se vztahuje jeho
činnost, je totožný se zastaveným časopisem čís. 6514.
Trapný stav: k pojmu »trapný stav« ve smyslu ~ 195 tr. zák.; k jeho naplnění
není 'třeba vyššího stupně tělesné útrapy a trýzně čís. 6456.
Trest: podle § 55 tr. zák. lze trest doplniti některými ze zostření podle ~ 19 tl'.
zák. jen, byl-li skutečně zmírněn čís. 6464.
je zmatkem podle § 281, čís. 11 tr. ř., byl-li takto doplněn trest-vyměřený
v nejvyšši hranici použité trestní sazby čís. 6464.
rozhodne-li se poratní soud (§ 338 tl'. ř.) zmírniti trest doživotního 'Žaláře
v trest dočasného žaláře, nesmí překročiti nejvyšší _hranici dočasného žaláře, stanovenou předpisem § 17 tr. zák. (dvacet let) čís. 6456.
hrozí-li pachatel zločinu podle § 99 tr. zák. vraždou a žhářstvím, je trest
vyměřiti podle druhé sazby § 100 tr. zák.; není třeba, aby pachatel zam)'šlel
skutečně přivoditi zlo, jímž hrozil čís. 6450.
uznav obžalovaného vinn~lm přestupkem podle § 14, Č. 2 zákona o obchodu
s potravinami, může soudce voliti mezi dvěma tresty, uvedenými v § 14
téhož zákona čís. 6519.
článku II. vládního nařízení čís. 306/1939 Sb. lze použíti jen, je-li sazba
vyšší pěti roků odllVodněna hodnotou odcizených věcí čís. 6564.
byl-Ii proti trestnímu příkazu (§ 10 zák. Č. 31/1929 Sb.) podán odpor,
nesmí ani nalézací ani odvolací soud uložiti přísnější trest na svobodě nebo
na penězích, než jaký byl uložen trestním příkazem, leč by se Skutkový
podklad rozhodnutí podstatně změnil; přísnějším trestem jest i změna podmíněného trestu v' nepodminěný čís. 6494.
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je zmatkem podle § 281, čís. 11 tr. ř. (vykročením z moci trestní) usta_
novil-Ii soud zkušebnou dobu čtyřletou ač uložil trest na svobodě ďo šesti
měsíců čís. 6444.

'

podle § 1 zák. čís. 91/1934 Sb.: trest, vyměřený podle ~ I zákona Č. 91/
1934 Sb., nelze dále snížiti podle § 338 tr. ř. čís. 6460.
podle § 265 tr. ř.: spáchal-li obžalovaný krádeže, o nichž má býti rozhOď':,'
nuto, čá~tečně před dřívějším odsouzením pro krádež, částečně po něm .
~,nelze-1I na tyto dvě skupiny krádeží podle zásad vyslovených v rozh:
Cl~. ~003, 6,146 Sb. n. s. užíti ustanovení § 265 tr. ř" je soud oprávněn
pnhlednouh k uvedenému dřívi2jšÍmu trestu při úvahách o kvalifikaci
podle § 176 II, písm. a) tr. zák. a o přípustnosti zadržení obžalovaného
v donucovaCÍ pracovně čís. 6541.
ustanovení § 265 tr. ř. se vztahuje i na případy, v nichž podle zákona
není možné jednotné trestní řízení o všech trestných činech obžalova,..
ného, ježto náležejí částečně k příslušnosti autonomních soudu Protek~
torátu čechy a Morava, částečně k příslušnosti říšskoněmeckých soudIl
či s. 6524.
nutno tedy i10dle § 265 tr. ř. přihlédnouii k trestu, uloženému za sbíhající se trestný čin dřívějším rozsudkem soudu, příslušného podle,
obecného říšského práva čís. 6524.
Trestni příkaz: byl-li proti trestnímu plíkazu (§ tO zák. č. 31/1929 Sb.) podán
Odpor, nesmí ani nalézací ani odvolací soud uložiti přísnější trest na
svobodě nebo ~a penězích, než jaký byl uložen trestním příkazem, leč
by se skutkovy podklad rozhodnutí pod s t a t n ě změnil· přísnějším
trestem je i změna podmíněného trestu v nepodmíněný č í~. 6494.
je porušením předpisu § 10, odst. 1 zákona ze dne 21. března 1929
Č. 31 Sb., vydal~li okresní soud trestní příkaz pro čin, k němuž se obvi~,
něný podle trestního oznámení (učiněného nikoli na podkladě vlastního
služebního postřehu četnictva) VýSlovně nedoznal čís. 6550.
porušení zákona v ustanovení § ll, odst. 1 zákona ze dne 21. března
1929, čís. 31 Sb., byla-li v trestním příkazu vyslovena ztráta práva
volebního ~ i s. 6549.
soudnictví nad mládeží viz provinilci mladiství.
účastenství

viz s p o.lu v i n a.

Účastník soukromý: soukromým účastníkem ve smyslu § 47 tr. ř. je ten, komu

z veřejnožalobního trestného činu vznikla škoda 'a jenž se připojil
k trestnímu řízení, aby v něm uplatnil SVtlj nárok na iejí náhradu
či s. 6528.
.
nestačí pouhý ideální zájem na potrestání pachatele č i s. 6528.
pro připuštěni za soukromého účastníka stačí i tvrzení že vznikla
z trestného činu škoda, musí tu však býti určitá rozum'ná souvislost
mezi tvrzeným nárokem a trestným činem i pachatelem čís. 6528.
soukromému účastníku přísluší právo působiti k usvědčení pachatele
(právo podpůrné obžaloby podle § 48 tr:. ř.) jen za tím účelem, aby',
byl zjištěn podklad pro uplatúování jeho soukromoprávních nároků
či s. 6528.
účinná lítost viz lít o s t Ú čin n á.
Ucházení se o křivé svědectví viz s věd e c tví k ř i v é.
Ukládání trestu viz t r e s t.
Ukrývání zločinců viz II a drž o v á n í z 1o čin c ů m.
úmysl: u krádeže musí bSrt i cena věci, rozhodná pro kvalifikaci činu, pojata do
pachatelova zlého úmyslu; stačí tu však dolus eventualis čís. 6464.

ke zlému úmyslu je podle § 1 tr. z. třeba, aby pachatel zlo spojené se zlo~
uvážil a pro ně se rozhodl; zlý úmysl tudíž předpokládá jednak čin
nost myšlenkovou, jednak činnost vůle; obě tyto složky zlého úmyslu musejí býti dány a zjištěny ČÍS. 6465.
skutková podstata zločinu těžkého poškození na těle podle § 155, písm. a)
tr. z. vyžaduje, aby pachatel způsobil poranění, byť i jen lehké, v obmyslu
způsobiti některý z těžkých následků, uvedených v § 152 tr. Z.j bylo-li poranění přivoděno takovým nástrojem a takovSrm způsobem, s nímž bývá
obyčejně spojeno nebezpečí života (prvá věta § 155, písm. a') tr. z.), netřeba uvedený úmysl zvláště dokazovati; stačí tu, že si byl pachatel vědom
ž.ivotu nebezpečné povahy nástroje a způsobu jeho použití; jinak (druhá
včta § 155, písm. a) tr, z.) je třeba zjistiti, že pachatel před činem nebo
při něm přímo uvážil (představil si a poznal) zlo uvedené v § 152 tr. zák.
(činnost myšlenková) a že se pro ně rozhodl (činnost vůle) čís. 6465.
zlý úmysl ve smyslu § 199, písm. a) tr. zák. záleŽÍ již ve svědkově vědomí,
že vypovídá jako svědek a že nevypovídá pravdu čís. 6468.
zlý úmysl podle § 1 tr. zák. předpokládá, že tu není skutečností, vylučují
cích jednak pachatelovu schopnost poznati bezprávnost zamýšleného skutku,
jednak jeho svobodu vůle čís. 647l.
žádná z těchto dvou složek pachatelova duševního života nesmí býti porušena, aby mu bylo lze přičítati 'čin k vině čís. 6471.
opilost vylučuje zlý úmysl (§ 2, pism. c) tr. z.) , nebyl-Ii pro ni pachatel
s to poznati, protiprávnost činu, k němuž byl nutkán požitím lihovin, nebo
říditi svou vůli a určovati své jednání podle správného rozpoznání čís. Q471.
okolnost, že má pachatel podvodu za obelstěným pohledávku nebo že je
o tom mylně přesvědčen, může vyloučiti jeho poškozovací úmysl čís. 6497.
úpadek podvodný viz podvodný tipadek.
z nedbalosti: ke skutkové podstatě přečinu podle § 486, č. 2 tr. zák.: poškození věřitelů tu nastává tím, že dlužník neschopný platiti činí nové
dluhy a dluhy platí n a jej i c hú k o r; dělání nových dluM poškozuje
jednak staré věřitele, jestliže se přistoupením nových věřitelů zmenší
kvota jejich uspokojeni, jednak nové věřitele, nabudou-li Jako vzájemnou hodnotu pochybnou, často i značně nižší pohledávku čís. 6542.
s hlediska této skutkové podstaty je nerozhodné, proč se stal dlužník
neschopným platiti čís. 6542.
.
není třeba, aby bylo zahájeno vyrovnaCÍ' nebo konkursní řízení čÍs. 6542.
úplatkářství (zákon ze dne 3. č_ervence 1924, čís. 178 Sb.): dá-li si veřejný činitel
poskytovati prospěch na základě dohody, uzavřené výslovně nebo mlčky
mezi ním a poskytovateli, nutno otázku, jde-li o nepatrný prospěch ve
smyslu § 2, odst. 2 a § 3, odst. 2 zákona č. 178/1924 Sb. (o úplatkářstvi),
posouditi podle součtu poskytnutých úplatků čís. 6508.
pojem nepatrného prospěchu čís. 6508.
II přečinu podle § 2, odst. 1 a § 3, odst. 1 zákona o úplatkářstVÍ, není třeba,
aby byl pachatelovým jednáním dotčen. důležitý veřejný zájem čís. 6508,
předpis § 9 zákona o úplatkářství (zák. č. 178/1924 Sb.) je povahy kogentní č i S. 6485.
poskytnutý dar nutno prohlásiti za propadlý, i když jím pachatel již.. disponoval (prodal jej a stržené peníze spotřeboval) čís. 6485.
Urážka viz ochrana cti.
tiskem viz t i s k.
mravopočestnosti (§ 516 tr. zák.): necudn)' čin spáchaný na veřejném místě
(silnici) je způsobilý vzbuditi veřejné pohoršení jen, mohl-li býti podle
okolností, za nichž se stal, snadno pozorován třetí osobou; je třeba
zpŮSObilosti konkretního rázu, nestačí pouze pomyslná (abstraktní)
možnost příchodu třetí osoby čís. 6455.
úředník veřejný: vnucený správce je veřejným úředníkem ve smyslu § 101, odst. 2
tr. zák. čís. 6501.
činem
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Uškození na těle úmyslné těžké: ubližení, které je s hlediska lékařského samo

•

o sobě težké, je těžkým ublížením ve smyslu § 152 tr. z., i když
z něho nevzešlo přerušení zdraví nebo nezpůsobilost k povolání
trvající nejméně dvacet dní čís. 6459.
'
ke skutkové podstatě zločinu těžkého ublížení na těle podle § 152
tr. zák.; není třeba, aby měl pachatelův čin v zápětí jak porušeni
zdraví', tak i nezpůsobilost k povolání trvající aspoň dvacet dní;
stačí, že nastal ten či onen z těchto následků čís. 6463.
skutková podstata zločinu těžkého poškození na těle podle § 155,
písm. a) tr. z. vyžaduje, aby pachatel způsobil poranění, byť i jen
lehké, v obmyslu způsobiti některý' z těžkých následků, uvedených
v § 152 tr. z. čís. 6465.
bylo-li poranění přivoděno takovým nástrojem a takov}rm způsobem,
s nímž bývá obyčejně spojeno nebezpečí života (prvá věta § 155,
písm. a) tr. z.), netřeba uvedený úmysl zvláště dokazovati; stačí
tu, že si byl pachatel vědom životu nebezpečné povahy nástroje
a způsobu jeho .použití čís. 6465.
jinak (druhá věta § 155, písm. a) tr. z.) je třeba zjistiti, že pachatel před činem nebo při něm přímo uvážil (představil si a poznal) zlo uvedené v § 152 tr. zák. (činnost myšlenková) a že se
pro ně rozhodl (činnost vůle) č Is. 6465.
zlé nakládání s osobami.-t:podléhajícími pach.atelovu kárnému právú
lze podřaditi předpisům s§ 413 až 421 tr. zák. jen, odpovídá-li svou
povahou pouze přestupku podle § 411 tr. zák., nikoli i tehda, bylo-li
jhn způsobeno tl1žké poškození na těle čís. 6517.
lehké: aberratio ictus II přestupku podle ~ 411 tr. zák.; nezasáhl-li
kámen osobu A., po níž jím pachatel hodil v úmyslu, vyžadovaném
předpisem § 411 tr. zák., nýbrž osobu B., kterou nechtěl zasáhnouti, jde o souběh přestupku' padle § 8, 411 tr. zák. na osobě A.
s přestupkem podle § 431 tr. zák. na osobě B. čís. 6477.
byl-li napadený při omezování osobní svobody lehce zraněn, je
čin trestný podle druhé věty ~ 94 tr. zák.; poranení tu nelze podřaditi i skutkové podstatě podle § 411 tr. zák. č i s. 6495.
zlé nakládání s osobami podléhajícími pachatelovu kárnému právu
lze podřaditi předpisům §§ 413 až 421 tr. zák. jen, odpovídá-li svou
povahou pouze přestupku podle § 411 tr. zák., nikoli i tehdá, bylo-li
jím způsobeno těžké poškození na těle čís. 6517.
z nedbalosti: k přičítatelnosti výsledku stačí, že nastal i jen pro
nahodilé okolnosti, za nichž pachatel jednal (opominul jednati)
či s. 6448.
pachatel odpovídá za vše, co je s jeho jednáním (opominutím)
spojeno -příčinně tak, že by to !lez něho nebylo nastalo, i když
konkretní následek nastal také proto, že se k příčině, vyvolané pa- .
chatelem, přidružily ještě jiné příčiny, spočívající v dalšíčh okolnostech, pachatelem třeba nepředvídaných a 'nechtěn~'ch čís. 6448.
spoluzavinění poškozeného jej nezbavuje viny čís. 6448.
zásady § 335 tr. zák. platí nejen pro toho, kdo je podle svého
povolání, úřadu a pod. povinen prováděti určité úkony, nýbrž zcela
všeobecně pro každého, kdo třebas i bezplatně z pouhé ochoty
převzal práci, při jejímž provádění nutno zachovati opatrnost, jakoupředpokládá § 335 tr. zák. čís. 6526.
reakčním okamžikem je doba potřebná k uvážení a provedení oka-',
mžitého zákroku, jehož vyžaduje objevivší se překážka jízdy
čís.

6461.

je-li přehlednost jízdní dráhy. snížena, byť i v nevelké celkem míře,
vozidlem částečně do ní zasahujícím, je řidič automobilu povinen
zmírniti jinak přípustnou nejvyšši rychlost jízdy tak, aby mohl po
případě včas zastaviti čís; 6461.

může a musí počitati s obecné znám)'m zjevem, že chodci přechá
zejí silnici za vozidly, stojícími na ní nebo na jejím okraji čís. 6461.
skutkovou podstatu podle § 335 tr. z. naplňuje i nedbalé jednání
nebo opominutí, kterým se zvýší jiným vyvolane nebezpečí pro
život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost lidí čís. 6461.
řidič automobilu může a má počítati s tím, že se chodec, překro
čivší již při přecházení silnice jeho jízdní dráhu a dosáhnuvší druhé
polovice vozovky, lekne jeho výstražného znamení a vstoupí mu
zpět do jízdní dráhy, a musí podle toho upraviti rychlost své jízdy
čís.

6500.

nejvyšší přípustná rychlost jízdy, uvedená v § 106, odst. 1 vládního nařízení čís. 203/1935 Sb., nesmí býti překročena, byť, byly
podmínky jízdy sebe příznivější čís. 6506.
jízda vyšši rychlostí je již sama o sobě jednáním způsobilým při
voditi nebo zvětšiti nebezpečí pro právní statky uvedené v § 335
tr. zák. čís. 6506.
okolnost, že je na některém místě vyhrazen pro chodce přechod
přes ulici, neopravňuje řidiče motorového vozidla, aby dbal bezpečnosti osob jen na takovém místě a na jiných místech nedbal
překážek, které se vyskytnou v jízdní dráze čís. 6515.
řidič motorového vozidla nesmí vždy a za všech okolností před
pokládati, že se jiný účastník dopravy zachová podle předpisů
čís.

6529.

porušuje-li chodec předpis § 37 vl. nař. č. 242/1939 Sb. tím, že
jde stále středem silnice, nedbaje jeho výstražného znamení, musí
řidič automobilu zmírniti rychlost tak, aby mohl ihned zastaviti,
kdyby chodec, o němž se nepřesvědčil, že ví, že za ním jede, učinil
ve zmatku, zpŮSObeném náhlým přiblížením auta, neuvážený pohyb
do jeho jízdní dráhy čís. 6529.
může-li řidič automobilu seznati, že dojede na výši motocyklisty,
kterého chce předejeti, v místech, kde ze státní silnice, po níž oba
jedou, odbočuje po leve straně okresní, silnice, musí svou rychlost
zmírniti tak, aby mohl bezpečně zastaviti, nebo se vyhnouti, kdyby
motocyklista odbočil na okresní silnici, leda by si předem zjednal
_ úplnou jistotu, že motocyklista pojede rovně dále čís. 6551.
nestačÍ, že dal motocyklistovi včas výstražné znamení a ten že se
po něm zachoval nečinně čís. 6551.
nezáleží též na tom, že tu nebylo okolností, uvedených v § 106,
odst. 4, případ prvý vlád. nař. č. 203(1935 Sb., neboť zvláště vyhlášené bezpečnostní předpiSY nejsou jediným zdrojem předvída
telnosti nebezpečí čís. 655L
řidič motorového vozidla je povinen voliti za tmy na kluzké silnici
rychlost dovolující mu zastaviti na vzdálenost, na níž má přehled
po jízdní dráze čís. 6569.
musí počítati i s tím, že se v jeho jízdní dráze může vyskytnouti
i neosvětlená překážka, zejména j chodec čís. 6569.
zavinění vozky, který, jeda po, veřejné silnici v noci a v době nařízeného zatemnění, neopatřil svůj vůz světlem (§ 6 vyhlášky zemského presidenta v Praze ze dne 18 ledna 1934, čís. 9 zem. věst.)
ani zadním červeným světlem (§ 18, odst. 2 nař. říš. prot. ze dne
25. srpna 1939, Věst. R. Pro!. str. 71) čís. 6507.
je nerozhodné, že snad trestný výsledek nastal i pro nepřiměřenou
jízdu řidiče motocyklu, který mohl, kdyby byl jel opatrně, včas
zahlédnouti povoz a zabrániti nárazu naň čís. 6507.
'
označení bočních obrysů vozidla ve smyslu § 24, odst. 1 vlád. nař.
čís. 242/1939 Sb. (dopravní řád silniční) se musí státi aspoň dvěma
svítilnami, které nesmějí býti umístěny pod vozidlem čís. 6562.
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zavinění

povozníka (§ 431 tr. zák.) , opatří-li svůj povoz pouZe
jeqnou svítilnou visící asi 15 cm od země čís. 6562.
pachatel, který vykročil z mezí nutné obrany, je beztrestný, pokUd
se týče propadá trestu podle § 335 tr. zák. jen. učinil-li tak z poděšení, ze strachu nebo z leknutí j jiné pohnutky vykročení z mezí
nutné obrany (na př. soucit, rozčilení) nemohou vyloučiti odsou_
zení pro úmyslný trestný čin (vraždu) čís. 6431.
-- nezachování předpisů zvláště vyhlášených není jeStě trestným
podle trestního zákona, bylo-li v konkretním případě postaráno
o bezpečnost lidí způsobem postačujícím za normálních okolností
(na př. postupuje-li neoprávněná osoba při provádění práce, vy_
hrazené takovým předpisem jen určitým odborníkům, tak, jak by
si počínal oprávněný odbornik) čís. 6434.
zaviněqí majitele studně, svěřil-li její opravu (proti předpisu ~ 8
vlád. nař. Č. 53/1931 Sb.) neodborníkovi, který si při ní nepočínal
tak, jak by to činil oprávněný odborník, a nezabránil-li s náležitou
autoritou a rozhodností jeho dalŠÍ práci, ač si musil, pokud se tý'če
měl uvědomiti, že její pokračování může ohroziti bezpečnost pracujícího čís. 6434.,
předpisuje-li zákonodárce více současných opatření na ochranu
zdraví a života, dopustí se ten, jemuž je zákon ukládá, jedn'áni
nebo opominutí podle § 335 tr. zák" zanedbá-li i jen jedno z nich
a vzejde-li z toho pošf{ození statků, chráněných ~ 335 tr. zák. ,
čís. 6481.
_ _ _ zavinění stavitele, nařídil-li proti předpisu vlád. nař. Č. 53/1931 Sb.,
aby bylo pro. výtah materiálu použito vadného neupotřebitelného
lana, a nepřesvědčil-li se, že bylo provedeno nařízené jím zajištěni
výtahu, ač musil věděti, že jeho stavbyvedoucí nestačí na řádné
prováděn~ dohledu nad větším počtem staveb čís. 6481.
_ vlastnik pískoviště, přikázavší dělníkovi práci u stěny, o níž věděl,
že h~'ozí sesutím, by se mohl zbaviti odpovědnosti ve smyslu § 335
tr. zák. jen, kdyby mu zakázal další práci a postaral se o to, aby
zákazu uposlechl čís. 6482.
_ _ _ dobývání písku v pískovišti, provozovaném v malém rozsahu (j.edním dělníkem), se neděje za okolností zvláště nebezpečných ve
smyslu § 337 tr. zák. či s. 6482.
_ _ _
aberatio ictus při přestupku podle § 411 tr. zak.: nezasáhl··li kámen osobu A., po níž jím pachatel hodil v úmyslu, vyžadovaném
předpisem § 411 tr. zák., nýbrž osobu B., kterou nechtěl zasáhnouti, jde o souběh přestupku podle §§ 8, 411 tr. zák. na osobě A.
s přestupkem podle § 431 tr. zák. na osobě B. či s. 6477.
útisk (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 Sb.): zlým nakládánim ve smyslu·
§ 1 zákona Č. 309/1921 Sb. je každé protiprávné, okolnpstmi neospravedlněné působení na tělo napadeného. má-li v zápětí třeba jen přechodnou
nevolnost a je-li způsobilé vykonati nátlak na vůli napadeného; není třeba.'
aby bylo spojeno s porušením tělesného zdraví nebo aby dosáhlo určité
intensity čís. 6455.
pokud má soud, neshledav v pachatelově čiml skutkovou podstatu zločinu
svedení ke smilstvu podle § 132 III tr. zák., zkoumati, nenaplňuje-li jeho
jednání skutkovou podstatu útisku čís. 6489.
ke vzájemnému poměru skutkových podstat podle §§ 1, 2 zákona Č. 309;
1921 Sb. (proti útisku) a podle § 98 tr. zák. či s. 6553.
uvedená zákonná ustanovení sledují týž účel; liší se jen co do jakosti a sHy
použitých prostředků, u pohrůžky zejména co do tíže a citelnosti zla, jímž
bylo hroženo čís. 6553.
neshledal-li soud v jednání obžalovaného skutkovou podstatu zločinu podle
§ 99 tr. zák., ježto obžalovaný nejednal v úmyslu uvésti ohroženého ve

stra~h a nepo~oj, n)'brž ': úmyslu vynutHJ lla něm plnění, je jeho povinnos!.! zkoumati skutek, obzalovaného nejprve s hlediska skutkové podstaty
z~ocmu po~l~, § 98, plsm. b) tr. zák., a jen kdyby nebyla splněna, s hledls.ka, mlr~eJs,ch ustan,:vem §§ I, 2 zákona Č. 309/1921 Sb. či s. 6553.
kazdoemu J~ volno, z,a?rzet! .0~Ob~, o ~~ž má důvodné podezření nebo aspoň
se duvodne dommva Je mlÍ!, ze Je zloclllcem nebo člověkem škodlivým nebo
nebezpečn)/lTI čís. 6562.
dopouští se proto útisku, kdo věda o důvodném podezření brání prostředky
uvedenými v § 1 zákona proti útisku předvedení nebo zjištěni podezřelého
čís. 6562
bič je zbraní ve smyslu § 2, odst. 2 zákona proti útisku Č'í s. 6562.
Uveřejnění ro~sudku:, uveřejnění. ~oz~udku podle § 7 zákona ČÍS. 124/1924 Sb. je
0t.?lt!Iatorm, navrhne-h Je zalobce; není tu třeba - na rozdíl od uveřej
neEI!.r~zsudku podle § 12 zákona čís. 108/1933 Sb. - aby bylo v zájmu
vereJnem nebo v odúvodněném zájmu žalobce čís. 6430.
k. náležité. individualisaci trestného činu, spáchaného obsahem tiskopl~U!. ve yyrok~ :o,zsudkl! stačí, je-li uvrden tiskopis, v němž byl uvereJnen zavadny clanek, Jeho datum a číslo, nadpis závadného článku
a; trestný čin, který jím byl spáchán; zjištění obsahu článku náleží
do rozsudkovs.'ch dúvodů či s. 6430.
?lc:~il-1i soud obžalova~ému povinnost uveřejniti rozsudkov}' výrok
slrslho rozsahu (obsahUjící i znění závadného článku) uloží! mu tím
i uveřejnění části důvodů čís. 6430.
'

Váte·čné

soudnictví: váleční" zajatci podléhají co do všech trestných činů spáchan}'ch v době zajetí výlučně válečnému soudnictví' soudnictví Protektorátu
je nad nimi vyloučeno čís. 6544. .
'
Váleční zajatci viz v á leč n é s o u d II i c tví.
Vazba vyšetř?vací! n á h,r a d a za, II i: byl-li zatčený zproštěn obžaloby, rozhodUJe o Jeho naroku na nahradu škody za vyš~tfovací vazbu soud který
vydal osvobozující rozsudek čís. 6547.
J
pro vznik nároku zatčeného na náhradu škody za vyšetřovací vazbu
stačí, že byl ~pr~štěno obžaloby z trestného činu, pro který byl vzat do
vazby; nevadl, ze zustal odsouzen pro sbíhající se' trestný čin, pro
ktery do vazby vzat nebyl čís. 6547,
Verbální delikty víz d el i kty v er bál n í.
Veřejná. listina yiz p a rl ě 1 á n í ve ř e j n é I i s t i n y.
mr!lvopocestnost, pře st u p ek pro t i ní (§ 525 t r. zák.): byla-li krádez ye ~m;y~lu §§ 189,v 463 tr .. zák. spáchána hlavou rodiny, je přestupkem
pro!! verel~e mravopocestnostJ podle § 525 tr. zák., i když by jinak byla
zlocmem c 1 s. 6572.
žaloba eventuální viz och ran a cti.
Veřejné násilí viz nás i 1 í ve ř e j 11 é.
pohoršeni (§ 516 tr. zák.): necudný čin spáchan\' na veřejném místě (silnici) je, způso~ilý vzbuditi veřejné pohoršení jen, mohl-li býti podle
okolnosÍ1, za nichž, se stal snadno pozorován třetí osobou' je třeba
způsobilosti konkretního ~ázu, nestačí pouze pomyslná (~bstraktní)
možnost příchodu třetí osoby čís. 6455.
Veřejný zájem: je-li chování J ázu soukromého ve vztahu k oprávněn)'m zájmům
veřejným, přestává býti věcí života ryze soukromého čís. 6442.
veřej?-0vst má zájem na t?m, aby byla klasifikace na veřejných školách
provadena podle skutečny ch vědomostí žáků bez jakýchkoli vlivů .pramenících ze soukromých vztahů učitelů čís, 6442.
'
otázku veřejného zájmu nelze řešiti podle toho které ze skutečností
ubsažených ve zprávě, byly dokázány, nýbrž be~ ohledu na pravdivost
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či nepravdivost zprávy jen podle toho, 'je-li v zájmu veřejnosti,
znala zprávu, kdyby byla' pravdivá čís. 6442.
je ve veřejném zájmu. aby bylo při ustanovování veřejnýc;rhds~'~~~:~;;
nanců postupováno podle platných předpisů a aby byly G
protekční vhvy čís. 6466.
II přečinu podle § 2, odst. 1 a § 3, odst. 1 zákona o úplatkářstvi
třeba, aby byl pachatelovým jednáním dotčen dfiležitý veřejný
či s. 650S.
úředník: vnucen~r správce je veřejným úředníkem ve smyslu § 101, odst. 2
tr. ,ák. či s. 6501.
Vnucený správce je veIejným úředníkem ve smyslu ~ 101, odst. 2 tr. zák. čís. 6501.
Volební právo viz právo volební.
Vozka viz u-škozenÍ na těle z nedbalosti.
Vrchnost viz násilí veřejné podle § 81 tr. zák.
viz též křivé obvinění.
Vrchnostenský rozkaz viz násilí veřejné podle § 81 tr. zák.
Vydávání zastaveného periodického tiskopisu (§ 9, odst. 3 zák. čis. 124/1924 Sb.):
při posouzení otázkY-J je-li' nově vydávaný časopis pokračováním zasta'veného časopisu, nezáleží 00 tom, že se změnily osoby, zúčastněné na
vydáváni čís. 6514.
je nerozhodné, že byl nový .časopis úředně povolen čís. 5514.
spoluvina na tomto přečinu ve smyslu § 5 tr. zák. je možná čís. 65f4.
po stránce subjektivní je třeba, aby spoluvihník věděl o tom, že bylo
vydávání časopisu zastaveno a že časopis, na jehož vydávání se vztahuje jeho činnost, je totožný se zastaveným časopisem čís. 6514.
Vydírání (§ 98 tr. zák.): vyhrůžka újmou na cti a majetku (skandalisováním advokáta, púsobícího na malém městě) a na tělesné bezpečnosti není zákonem
dovoleným prostředkem k vymáhání soukromoprávního nffi,roku (výživného
na nemanželské dítě) čís. 6502.
zakládá proto, jsou-li splněny náležitosti § 98, písm. b) tr. zák., skutkovou
podstatu zločinu vydírání, i když je jinak vymáhaný nárok po právu
čís.

6502.

s hlediska skutkové pod'staty podle § 98, písm. b) tr. zák. je, nerozhodné,
zda trestní oznámení, jímž pachatel hrozil, chtěje na ohroženém vynutiti
majetkový prospěch, bylo objektivně nebo subjektivně pravdivé, čili nic
čís. 653S.
ke vzájemnému poměru skutkových podstat podle §§ 1, 2 zákona Č. 309/
1921 Sb. (proti útisku) a podle § 9S t,f. zák. či s. 6553.
uvedená zákonná ustanovení sledují týž účel; liší se jen co do jakosti a síly
použit)'ch -prostředků, u pohrůžky zejména co do tíže a citelnosti zla, jímž
by 10 hroženo čís. 6553.
neshledal-li soud v jednání obžalovaného skutkovou podstatu zločinu podle
§ 99 tr: zák., ježto obžalovaný nejednal v úmyslu uvésti ohroieného ve
strach a nepokoj, nýbrž v úmyslu vynutiti na něm plnění, je jeho povin~
nosU zkoumati skutek obžalovaného nejprve s hlediska skutkově podstaty
zločinu podle § 98, písm. b) tr. zák., a jen kdyby nebyla splněna, s hlediska
mírnějších ustanovení §§ 1, 2 zákona čís. 309/1921 Sb. čís. 6553.
použil-li pachatel krádeže násilí, aby unikl svým pronásledovatelům a zároveň aby se zachoval v držení odcizených věcí, nejde o souběh ustanovení § 174 I, písm. b) tr. zák. s ustanovením § 98 tr. zák., nýbrž lze jeho
čin podřaditi pouze speciálnějšímu ustanoyení § 174 I, písm: b) tr. zák.
čís. 6564.
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Vyhnání plodu: porotní soudni sbor smi vyměřiti trest podle § 146 tr. zák. jen
bylo-li otcovství obžalovaného zjištěno výrokem porotců; je zmatkem podl~
§ 344, čís. 12 tr. ř., vyměřil-li trest podle tohoto ustanovení, zjistiv si Onu
okolnost sám čís. 6545.
Výhrada vlastnictví VIZ Z pro n ev ě r a.
Vyhrožování nebezpečné (§ 99 tr. zák.): hroZÍ-li pachatel zločinu podle § 99 tr.
zák. vraždou a žhářstvím, je trest vyměřiti podle druhé sazby § 100
tr. zák.; není třeba, aby pachatel zamýšlel skutečně přivoditi zlo, jímž
hrozil čís. 6450.
ke skutkové podstatě zločinu nebezpečného vyhrož~vání podle § 99
tr. zák. je po stránce subjektivní ti'eba, aby pachatel jednal v úmyslu,
uvésti obžalovaného ve strach a nepokoj, tedy ve vyšší stupeň tísni··
vého pocitu z nastávajícího zvláště vážného zla čís. 6512.
vyhrožoval-li pachatel zločinu podle § 83 tr. zák., vniknuv do příbytku,
domácí osobě zabitím, je tato jeho činnost plně zhodnocena podřadě
ním jeho činu předpisu § 83 tr. zák. a nelze ji podřaditi ještě i ustanovení § 99 tr. zák. čís. 6536.
neshledal-li soud v jednání obžalovaného skutkovou podstatu zločinu
podle § 99 tr. zák., ježto obžalovaný nl~jednal v úmyslu uvésti ohroženého ve strach a nepokoj, nýbrž v úmyslu vynutiti na něm plnění,
je' jeho povinností zkoumati skutek obžalovaného nejprve s hlediska
skutkové podstaty zločinu podle § 9S, pism. b) tr. zák., a jen kdyby
nebyla splněna, s hlediska mírně.iších ustanovení §~ 1, 2 zákona čís.
309/1921 Sb. č i s. 6553.
.
není překročením obžaloby, byl-li obžalovaný k obžalobě pro zločin
veřejného násilí podle § 99 -tr. zák. uznán vinným přestupkem opilství
podle § 523 tr. zák. č i s. 6559.
k subjektivní skutkové podstatě zločinu nebezpečného vyhrožování
podle § 99 tr. zák., která vyžaduje pachatelův úmysl, uvésti ohroženého
vyhrúžkou v~ strach a nepokoj, je třeba, aby si pachatel představil
tento cíl svého jednání, aby jej chtěl a aby představa tohoto cíle byla
motivem jeho jednání čís. 6575.
při verbálnich deliktech, při nichž může uvážení a provedeni činu spadati v jeden okamžik, nunto při zkoumání subjektivní stránky činu
přihlížeti k okolnostem projevu, zejména pokud měly vliv na pachatelovu vjemovou a úsudkovou schopnost čís. 6575:
Vyhrůžky nebezpečné viz nás i 1í psy chi c k é.
Vykročení z mezí nutné obrany viz n u t n á obr a n a.
z moci trestní viz z mat e k pod 1 e § 281, čís. II t r. ř.
Vypovědění ze země: předpisy § 25 a § 323 tr. zák. byly zrušeny ~ 14 nařízení
o zacházení s cizinci ze dne 5. září 1939, Říšský zák. I, str. 1667 s platností od 6. září 1939 či s. 6521.
je zmatkem podle § 281, čís. 11 tr. ř., byl-li obžalovaný po dni 5. září
1939 uznán vinným přestupkem podle § 323 tr. zák. a byl-li vysloven
trest vypovědění z území Protektorátu čechy a Morava čís. 6521.
Výrok porotců: k vadě jeho nejasnosti a neúplnosti podle § 344, Č. 9 tr. ř. čís. 6454.
rozsudkový viz r o z s II dek.
·Vyšetřovací tikůn: přerušení trestního_ řízení podle § 452, čís. 2 tr. ř. neni samo
o sobě vyšetřovacím úkonem ve smyslu § 51, odst. 3 tr. ř., zakládajícím
předstiženi čís, 6436.
vazba viz vazba vyšetřovací.
Vzájemná pOhledávka viz z pro n e věr a.
viz též podvod.
Vzdáni se zmateční stížnosti viz z mat e ční stí ž n o s t.
Vztah příčinilY viz pří čin nás o u vi s lost.
Vztažení ruky násilné viz násilí veřejné podle § 81 tr. zák.
Trestnl rozhodnuti XXII.

24

370

<I
371

Zadržení v donucovací pracovně viz d o II II C o v a c·í p r a c o v II a.
Zahlazení odsouzení (zákon ze dne 14. června 1928, čís. 111 Sb.): zákonem o zahlazení odsouzení ze dne 14. června 1928, čÍs. 111 Sb., zůstal zachován
nárok na zahlazení odsouzení, kterého již někdo nabyl před jeho účin
nosti podle dosavadního zákona ř í s. 6522.
podle zákona č. 108/1918 ř. zák. (o odčinění odsouzeni) lze zahladiti
i více odsouzení, lze-Ii je rozděliti ve skupiny, mezi nimiž uplynula
lhMa zákone-Ol stanovená čís. 6522.
soudy Protektorátu čechy a Morava rozhodují o zahlazení odsouzení,
zapsaných v trestních rejstřících, vedených II protektorátních státních
zastupitelstev (kromě případů, vyhrazených německému soudnIctví
v Protektoratu čechy a Morava) bez ohledu na to, zda je odsouzený
(navrhovatel) zdejší či cizí příslušník a zda byl odsouzen zde či v cizině čís. 6532.
Zajatci váleční viz v á leč n é s o u dni c tví.
Zájem veřejný viz och ran a cti a ú p I a tká ř st" í.
Zákaz reformace in peius: byl-li proti trestnímu příkazu (§ 10 zák. čís. 31/1929
Sb.) podán odpor, nesmí ani nalézad ani odvolací soud uložiti přísnejst
trest na svobodě nebo na penězích, než jaký byl uložen trestním příkazem,
leč by se skutkOVý podklad rozhodnutí podstatně změnil; přísnějším trestem
.iest i změna podmíněného trestu v nepodmíněný čís. 6494.
Zákonná lhůta viz 1 h ů t a z á k o n n á. ,
Záměna trestu viJ t r e s t.
Zamítání soudních osob: zaujatost soudu není důvodem k delegaci jiného souduj
může být jen důvodem pro zamítánÍ' soudních osob podle §§ 72 a násl. tr. ř.
či s. 6568.
Zanedbání povinné péče viz t i s k.
Zásah do původského práva: jde o zásah do púvodského práva ve smyslu § 45
zákona o právu původském, padělá-li pachatel poštovní známky vzaté
z oběhu, aby je prodával filatelistům čís. 6479.
Zastaveni ulice povozem v noci: ustanovení § 422 tr. zák. bylo zrušeno vládním
nařízením čís. 242/1939 Sb. s účinností od 1. ledna 1940; ponechání
(nezapřaženého) povozu na silnici za noci trestají nyní úřady uvedené
v § 47, odst. 3 uvedeného vládního nařízení podle jeho § 32, odst. 2
či s. 6546.
výkonu advokacie: opatření podle § 17 kárného statutu pro advokáty a
kandidáty advokacie (zastavení v)rkonu advokacie) nemusí býti omezeno na dobu trestního řízení, které k němu dalo podnět, nýbrž může
býti vysloveno bez časového" omezení a trvati i za kárného říz~ní, !-ahájeného na základě pravoplatného odsuzujícího rozsudku; lze Je vsak
vydati jen za trestního řízení, nikoli za kárného řízení, zahájeného po
jeho skončení čís. 404 dis.
Zastavený periodický tiskopis, jeh o vyd á v á n í viz vyd á v á n í z a s t a v eného periodického tiskopisu.
Zavinění podle §§ 335, 337 tr. zák. víz u š k o z e n í n a těl e z n e d bal o s t i.
_ podle § 431 tr. zák. viz uškození na těle z nedbalosti.
Zbraň: zbraní ve smyslu § 174 I, písm. a) tr. zák. je i nenabitá pistole, měl-li pachatel i1 sebe náboje, jimiž ji mohl nabíti čís. 6564.
bič je zbraní ve smyslu § 2, odst. 2 zákona proti útisku č i s. 6~62.
,
použitím zbraně míni zákon v § 2, odst. 2 zák. č. 309/1921 Sb. Jen takove
její použití, které zvyšuje účinnost vyhrůžky a zdůrazňuje ji čís. 6553. ~
její nedovolené držení: přestupku podle § 32 zbrojního patentu se d?po~stí,
kdo má zbraň nebo munici, nemaje k tomu dovolení; dovolení 'le tr~ba
jen k držení zbraně a munice zapověděné, to jest předmětů uvedeny ch

v § 2 téhož patentu; nedovolenou je ve smyslu § 32 zbrojního patentu
držba zbraní, i příČÍ-ji Se všeobecnému dočasně vyslovenému zákazu
míti zbraně čís. 6439.
křivé obvinění z úmyslného neodevzdání lovecké pušky (~ 2 nařízení
říšského protektora o drž.ení zbraní z 1. srpna 1939, Věstn. R. Prot. str. 62)
je obviněním ze zločinu ve smyslu § 209 tr. zák.; nejde tu o lehčí případ
ve smyslu § 7, písm. a), druhá věta uvedeného nařízení čís. 6581.
Zkoumání duševního stavu: pozorování ve veřejném ústavě je zaříditi Jen, nelze-li
zkoumání d~lševního stavu obžalovaného provésti jinak; je věci znaIct\
aby posoudilI, stačí-li časový a věcný rozsah jiného vyšetření pachatelova duševního stavu k tomu, aby mohli podati spolehlivý posudek
či je-li třeba ještě jiného pozorování nebo vyšetření, zejména ústav~
ního t í s. 6431.
trestní řád nepředpisuje, aby byl duševní stav obviněného zkoumán
psychiatry; nařizuje jen (§ 134 tr. ř.), aby byl vyšetřen dvěma lékaři,
nečině při tom rozdílu (;0 do závažnosti obvinění nebo tíže trestu; ani
okolnost, že jde o obvinění z hrdelního zločinu nezavazuje soud, aby
přibral znalce se zvláštními odbornými znalostmi ve smyslu druhého
odstavce § 118 tr. ř.; jen znalcům náleží posouditi, je-li tu postačitelný
podklad pro spolehlivý posudek nebo jde-li o nesnadný případ, vy7.adující delšího pozorování a vyšetřování nebo přibrání psychiatrů
či s. 6449.
Zlehčení cti a vážnosti stavu advokátského viz a d v o kát (k á r n a r o z h o dn
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Zlé nakládání pří výkonu kárného práva: zlé nakládání s osobami podléhajícími
pachatelovu kárnému právu lze podřaditi předpisům §§ 413 až 421 tr. zák.
jen, odpovídá-li svou povahou pouze přestupku podle § 411 tr. zák., nikoli
i tehdá, bylo-li jím způsobeno těžké poškození na těle čís. 6517.
Zlomyslné poškození cizího majetku: pachatel jedná ve zlém úmyslu, předpoklá
daném ustanovením § 468 tr. zák., je.:Jj si vědom, že protiprávně poškozuje
cízí majetek; pohnutka a účel činu jsou nerozhodné čís. 6462.
zlý úmysl viz ú mys 1.
Zmateční

stížnost: zákonné lhůty stanovené v ~ 285, odst. 1 a v ~ 294, odst. 2
tr. Ť. jsou neprodlužitelnéj na tom nemění nic ani okolnost, že bylo
jejich zmeškání zaviněno tím, že byl k žádosti obžalovaného doručen
opis rozsudku ustanovenému obhájci chudých teprve v poslední den
těchto lhůt č i s. 6450.
'
obžalovaný nemůže vznésti zmateční stížnost na svoji újmu čís. 6484.
obžaiovaný se nemůže ve zmateční stížnosti domáhati změny výrOkU
o trestu ve svůj neprospěch čís. 6503.
žádal-li obžalovaný, aby mu byl zřízen zástupce chudých ku provedení ohlášených opravných prostředků a jemu aby byl doručen opis
rozsudku, počíná běh lhůty ku provedení opravných prostředků (§ 285,
odst. 1, § 294, odst. 2 tr. ř.) od doručení opisu rozsudku zřízenému
zástupci chudých čís. 6518.
_
tato lhůta se ani neprodlužuje ani .nepočíná znovu, zbaví-li soud zříze
ného zástupce chudých jeho povinnosti a zřídí-li obžalovanému jiného
zástupce, jemuž doručí opis rozsudku čís. 6518.
prohlásil-li obžalovan}', že nastupuje trest, a ohlásil-Ii zároveň zmateční stížnost, nelze v tom, že nastoupil trest, spatřovati vzdání se
zmateční stížnosti čís. 6428.
z toho, že obžalovaný nastoupil trest, nelze ještě souditi, že zmateční
stížnost podaná jeho manželkou, byla podána proti jeho vůli čís. 6428.
manželka nemůže podati zmateční stížnost proti manželově vůli
či s. 6428.
2"
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neopovčděla-li manželka obžalovaného zmateční stížnost ve lhůtě, ustanovené v § 284 tr., L, nemůže vykonati své právo vznésti zmateční
stížnost ve prospěch obžalovaného (§ 282 tr. ř.) tím, že provede zmateční stížnost jako dodatek k opovědi, učiněné včas obžaloyaným samým č i s. 6428.
pro otázku, je-li matka obžalovaného oprávněna vznésti zmat;ční stíž::
nost proti jeho vÍlU, je rozhodný věk obžalovaného v dabe, kdy II
vznesla, nikoli v době, kdy obžalovaný spáchal trestný čin nebo kdy
proti němu bylo zahájeno trestní řízení; byl-li obžalovaný v této_ době
zletil)', nebyla jeho matka oprávněna vznésti zmate,ční stížnos,t proti
jeho vůli ani tenkráte, byla-li prodloužena poručenska (otcovska) moc
nad obžalovan)rm čís. 6509.
z okolnosti že se obžalovaný po vynesení rozsudku vzdal opravných
prostředků,' nelze ještě usuzovati, že se tím mlčky vyslovil proti právu
osob uvedených v § 282 tr. ř. vznésti zmateční stížnost na jeho prospěch č i s. 6509.
obžalovanému nepřísluší stížnost do usneseni, jímž byla podle ~ 1,
čís. 1 zák. čís. 3/1878 ř. z. zamítnuta zmateční stížnost, kterou v- jeho
prospěch ohlásili jeho zákonní zástupci čís. 6475.
zmateční stížnost byla opověděna včas, opověděl-li ji obžalovaný v poslední den třídenní opovědn{ lhůty do soudního protokolu u soudu
svého bydliště a odeslal-li ji tento soud téhož dne nalézacímu soudu
(jemuž došla až den na to) čís. 6580.
osmidenní lhůta ku provedení zmateční stížnosti tu počala běžeti od
posledního dne opovědní lhůty, nikoli teprve ode dne, kdy opověd;
došla nalézacímu soudu čís. 6580.
k zachováni zákona: čis. 6478, 6494, 6521,6522, 6531, 6532, 6540, 6544,
654č, 6547, 6549, 6550, 6561, 6566, 6567, 6578.
Zmatek podle § 281, čís. 1 tr. ř.: sborové soudy prvé stolice se od 1. 1.edna-1940
usnášejí ve sborech tří soudců, i když veřejný žalobce před hmto dn~m
navrhl, aby věc rozsoudil samosoudce, a i když již samosoudce pred
tím ve věci jednal čís. 6503.
soud nebyl náležitě obsazen, projednával-li včc proti předpiSU. čl. IV,
bod 2 vl. nař. čís. 306/1939 Sb. místo senátu samosoudce; tuto skutečnost lze s úspěchem vytýkati jako zmatek podle § 281, čís. 1 tr. ř~
jen, uplatnil-li ji stěžovatel včas, to jest ihned, jakmile si uvědomil,
že se takové obsazení soudu příčí zákonu čís. 6520.
iIavázal-li soud při dalším hlavním přelíčení tam, kde skončil přelíčení
odročené podle § 276 tf. ř., protože usoudil, že dojem z odročeného
hlavního přelíčení není v myslích soudců setřen, sluší obě hlavní pře
líčení' považovati za souvislý celek; v takovém případě nemůže stěžo
vatel uplatniti vadné obsazení soudu při dalším roku, uvědomil-li si
obsazení soudu již při roku odročeném čís, 6520.
podle § 281, čís. 3 tr. ř.: obsílku, v' níž byla hodina hlavního přelíčení omylem uvedena nesprávně nelze považovati za obsílku k hlavnímu přelí
čení, vyhovující předpisu § 427, odst. 1 tr. ř. (§ 281, čís. 3 tr. ř.)
čís; 649l.
svědecký výslech obhájcův o tom, co mu jako obhájci svěřil obviněný,
není zmatečný čís. 6502.
obžalovanému, který byl na příkaz předsedy soudu odveden ze zasedací síně, zatím co byl v. jeho nepřítomnosti vyslýchán spoluobžalovaný, musí býti po jeho návrat\.!.. nejpozději však před u~onč~ním prů
vodního řízení sděleno, co se dálo v jeho nepřítomnosŤl, zejména co
vypověděl spoluobžalovaný; je zmatkem podle § 344, Č. 4 tr. ř'J nestalo-li se to č i s. 6458.
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podle § 281, čís. 5 tf. ř.: důvodem zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tr. ř. lze
napadati jen výrok o skutečnostech, nikoli i právní závěry, utvořené
z techto skutečností čís. 6433.
podle § 281, čÍs. 8 tr. ř.: zmatek podle § 281, čís. 9, písm. c) tr. ř. před
poidádá, že je - pro materiálně nesprávné posouzení trestného činu nesprávn)' výrok rozsudku o tom, vyžaduje-li řízení veřejné či soukromé oh žaloby, nebo je-Ii osoba, vystupující jako žalobce, k tomu
oprávněna; není tímto zmatkem ani zmatkem podle ~ 281, čís. 8 tr. ř.,
podřadil-li rozsudek zažalovaný skutek obžalovaného jinému zákonnému ustanovení než obžaloha čís. 6476.
není překročením obžaloby, byl-li obžalovan)' k obžalobě pro zločin veřejného násilí podle § 99 tr. zák. uznán vinným přestupkem opilství
podle § 523 tr. zák. č i s. 6559.
je překročením obžaloby, byl-li obžalovaný uznán vinn)'m zločinem
podle § 199, písm. a) tr. zák. pro jinou část své svědecké výpovědi,
než pro kterou byl obžalován čís. 6579.
podle § 281, čís. 9, písm. a) tr. ř.: přestupky podle zákona ze dne 15, listopadu 1867, čís. 135 ř. z. (o právu shromažďovacím) trestají od 1.
března 1939 správní úřady, nikoli soudy; je zmatkem podle §: 281,
čís. 9, písm. a) tr. ř., odsoudil-li soud pro takový přestupek po 28.
únoru 1939 čís. 6578.
podle § 281, čís. 9, pism. b) tr. ř.: je zmatkem podle § 281, čÍs. 9, písm. b)
tr. ř., byl-li obžalovaný po vydání amnestie ze dne 7. října 1938 (čl. lH)
odsouzen pro čin před tím spáchaný, na který zákon' nestanoví delší
trest na svobodě než trest jednoho měsíce čís. 6432.
podle Š 281, čís. 9, písm. c) tr. ř.: zmatek podle § 281, čís. 9, písm. c) tr. ř.
předpokládá, že je pro materiálně nesprávné posouzení trestného
činu nesprávný výrok rozsudku o tom, vyžaduje-li řízení veřejné
nebo soukromé obžaloby, nebo je-li osoba, vystupující jako žalobce,
k tomu oprávněna; není tímto zmatkem, ani zmatkem podle § 281,
čís. 8 tr. ř., podřadil-li rozsudek zažalovaný skutek obžalovaného jinému
zákonnému ustanovení než obžaloba čís. 6476.
podle § 2.81, čís. 10 tr. ř.: tvrzením, že je zjištěný čin stihatelný jen dů
chodkovými úřady, není doličován zmatek podle '§ 281, čís. 10 tr. ř.,
který lze uplatňovati jen dokazováním, že zjištěn)' čin tvoří jinou mírněji trestnou skutkovou podstatu podle t r e s t n í h o z á k o n a, než
jakou v něm shledal nalézaci soud čís. 6473.
podle § 281, čís. 11 tr. ř.: je zmatkem podle § 281, čís. II tr. ř. (vykročením
z moci trestní), ustanovil-li soud zkušebnou ďobu čtyřletou, ač uložil
trest na svobodě do šesti měsíců čís. 6444.
podíe § 55 tr. z. lze trest doplniti některými ze zostřeni podle" § 19
tr. z. jen, byl-li skutečně zmírněn; je zmatkem podle § 281,_ Č. ] 1 tl'. ř.,
byl-Ii takto doplněn trest vyměřen)' v nejvyšší hranici použité trestní
sazby čís. 6464.
bylo-li při ukládání trestu na svobodě přihlédnuto podle § 265 tr. ř.
k trestu na svobodě, uloženému obžalovanému dřívějŠím pravoplatným
rozsudkem, rozhoduje při zkoumání otázky, zda trest obžalovanému
uložený přesahuje dobu jednoho roku (§ 1, odst. 1 zákona o podmíněném odsouzení Č. 562/1919 Sb.), úhrn obou tč<;hto trestů na svobodě; okolnost, že byla do trestu započtena vyšetřovací vazba, nemá
při tom vlivu; je zmatkem podle §. 28l, Č. 11 tr. ř. (vykročení ztrestní
moci), povolil-li soud obžalovanému podmíněný' odklad v}'konu trestu,
ač zmíněný úhrn obou trestů na svobodě přesahoval dobu jednoho
roku čís. 6487.
předpisy § 25 a § 323 tr. zák. byly zrušeny § 14 nařízení o zacházení
s cizinci ze dne 5. září 1939, Říšský zák, L, str. 1667 s platností od
6. září 1-939; je zmatkem podle § 281, čÍs. II tr. ř., byl-li obžalovaný
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l;ná-li pac~atel pr?véstiy;:o do věci, která mu hyla odevzdána, pouze smluvní

po dni 5. září 1939 uznán vinným přestupkem podle § 323 tr. zák., a
byl-Ii vysloven trest vypovědění z území Protektorátu čechy a Morava
čís. 6521.
podle § 344, čís. 4 tr. ř.; zmatečnost podle § 344, čÍs. 4 tr. ř. tvoří jen
přísežný výslech svědka, jehož slabomyslnost nebo zeslabená duševní
činnost (§ 175, čÍs. 5 tr. ř.) byla soudu již před tím, než ho vzal do
přisahy, tak zjevná nebo návrhy a tvrzením stran napověděna nebo
jinak

výslťdky řízení osvědčena,

že mu dala

podnět

k úvahám a usná-

š~ní

se o tom, má-li býti svědek vzat do přísahy či má-Ii býti slyšen
nepřísežně; nestačí pouze zeslabená schopnost vnímati nebo upamatovati se, musí jí'Íi o značné zeslabení čís. 6435.
okolnost, že si porotci nevyžádali poučení ve smyslu ~ 327, odst. 2
tr. ř. písemnou žádostí vrchního porotce, nýbrž tak, že jeden z nich
přivolal předsedu porotního soudu, není zmatkem podle § 344, čís. 4
tr. ř.; neplatností jest ohroženo jen nešetření ustanovení posledního
odstavce § 327 tr. ř. Č i s. 6449.
obžalovanému, který byl na příkaz předsedy soudu odveden ze zasedací síně, zatim co byl v jeho nepřítomnosti vyslýchán spoluobžalovan)', musi být po jeho návratu, nejpozději však před ukončením prů
vodního řízení sděleno, co se dálo v jeho nepřítomnosti, zejména co
vypověděl spoluobžalovanÝj je zmatkem podle ~ 344, čÍs. 4 tr. ř., ne(
stalo-li se to čís. 6458.
podle § 344, čís. 9 tr. ř.: k vadě nejasnosti a neúplnosti výroku porotcú
podle § 344, č. 9 tr. ř. čís. 6454.
podte § 344, čís. 10 tr. ř.: porušení nebo nesprávné použití zákona porvtním soudem (§ 344, Č. 10 tf. ř.) musí býti dovozováno ze skutkového
stavu, zjištehého výrokem porotClt čís. 6454.
podle § 344, čÍs. 12 tr. ř.: parotní soudní sbor smí vyměřiti trest podle § 146
tr. zák., jen bylo-li otcovství obžalovaného zjištěno výrokem porotců;
je zmatkem podle § 344, čís. 12 tr. ř., vyměřil-li trest podle tohoto
ustanovení, zjistiv si ónu okolnost sám čís. 6545.
Zmírnění trestu viz t r e s t.
Zmocnění k eventuální veřejné žalobě viz och ran a cti.
Znalecký důkaz viz d ů k a z z n a I e c k ý.
posudek viz dtíkaz znalecký.
Zneužití úřední moci viz b ran í dar ů v e věc ech u ř e dní c h.
viz též svádění ke zneužití moci úřední.
Zostření trestu viz t r e s t
Zprávy o veřejném soudním jednání viz t i s k.
Zpronevěra: ke skutkové podstatě zpronevěry spáchané přivlastněním si sverené
věci stačí pachatelovo vědomí, že disposicí se svěřenou věcí porušuje svě
řitelovu důvěru čís.

6446.

okolnost, že má pachatel dostatečný nemovit), majetek, nestačí k tomu,
aby vyloučila jeho vědomí o protiprávnosti přivlastnění, n)'brž je třeba,
aby pachatel měl již v době svemocné disposice po ruce stejnorodou a
rovnocennou- náhradu, tak, že je kdykoli s to splniti svěřitelův příkaz
či s. 6446.
pachatelovo svofení, aby na jeho nemovitosti byla vtělena kauce, není účin
nou lítostí ve smyslu §§ 187, 188 tr. zák. čís. 6446.
k subjektivní skutkové podstatě zločinu zpronevěry podle § 183 tr. zák. není
třeba zištného nebo ~ poškozovacího umyslu, nýbrž -stačí pachatelovo vědomí
o hmotné protiprávnosti jeho jednání čís. 6452.
u pachatele, který prodal svěřenou mu vzorkovou kolekci, by toto vědomí
bylo vyloučeno jen, kdyby byl přesvědčen, že svěřitel nebude proti prodeji
nic namítati a že bude souhlasiti s úhradou ceny kolekce z pachatelOVY
provise čís. 6452.

uko~, nem mu vec sverena Ve smyslu § 183 tr. zák. čís. 6473.
zamestn~nec zas!la,telství,. j.emuž byl zákazníkem odevzdán kufr k celnímu
odbav,e~l ~ ~a,slafll do clzmy, se dopustí krádeže, nikoli zpronevěry, při
vlas,tm-lt Sl ~IZJ va!ut~, které jsou v něm tajně ukryty čís. 6473.

sprav.ce penez, ,uroc.~nych pro }:":'án~~ní včelku«, jemuž je dovoleno pOSkytovati ,z nich zapu.1c~(y do yrcIte ~y~e a yt~k, ,aby byly do vánoc vráceny,
dop~stJ y~e zpro,.nevery" ~pnvlastnenl) sverenych mu peněz, vypůjčí-Ii si
z, nIch cas~~u 'p~esahuJlcl dovolenou míru, aniž má možnost ji vrátiti do
v~noc a amz Sl Je předem jist, že ji do té doby vrátí čís. 6492.
pr~dpoklady, za, ~ichž, s.e obchodní zástupce, ponechavší si peníze, které
vyoral ,u zakazn~ku sve hrmy, a zboží, které mu zákazníci pro firmu vrátili
dopustl zpronevery, pokud se týče podvodu čís. 6498.
'
vy.hra~il-li si prodateJ vl.a~tnické právo ke zboží, které prodal k dalšímu
zCIze~l nyeybo ke zpracovanl a zcizení ve zpracovaném stavu, je toto zboží
kupCI svereno ve smyslu § 183 tr. zák. či s. 6510.
při tom je nerozhodné, zda jde o věci spotřebitelné či nikoli čís. 6510.
prodá-Ii kupec toto zboží dále (ať v pÍlvodním nebo ve zpracovaném
stayv~), v,~tupuJe místo n~~o v poměr svěření stržený peníz, pokud nepře
vysuJe naKUpnl cenu ZbOZI čís. 6510.
pouhá existence provisní pohledávky nevylučuje objektivní skutkovou podstatu zpr~)lle,věry svěřen~ vzorkové kolekce, nebot' je tu vyloučeno vzájemné
zapoctem naroku na vraceni kolekCe s provisní pohledávkou (§ 1440 obč
zák.) čís. 6511.
.
má-li býti vyloučeno pachatelovo vědomí o hmotné protiprávnosti přivlast
nění in~~sova.ných pe~ěz z důvodu vzájemné pohledávky, je třeba, ahy tu
tato VZa]elnna pohledavka byla již v době přivlastnění čís. 6516.
pachatele nezbavuje viny, použil-li vybraných peněz k započteni na bndoutí vzájemnou pohledávku čís. 6516.
z~ska~-li pachyatel dr~?u ~~~i, ktero~I prodal a jejíž trhovou cenu si ponechal,
nikolIv tlm~ ze mu Jl svenl vlastmk nebo třetí pro vlastníka n~·brž tím že
ji na třetím podvodně vylákal, nelze o jeho činnosti uvažo~ati s hlediska
~.~utkO\:é y?dsta!y. zpr~)lleVyěfy, ný?rž s" hlediska podvodu, který byl spáchán
JIZ vylakaJllrn vecl a Jehoz pouhym dusledkem byla další pachatelova disposice s ní čís. 6533.
ke zpronevěre přivlastněním není třeba umyslu učiniti trvalým stav přivov

děný přivlastněním čís. 6573.

'
~,t~čí, že. pachatel, nal?ži.l s ~ěc! proti vlas~níkově vůli způsobem, přísluše

JlClm tolIko vlastmkovI, Jsa Sl vedom bezpravnosti svého jednání čís. 6573.
adv9kát není oprávněn použíti k započtení na svoji palmární pohledávku
pene~, kt,ere ~u ~tr<:na svěřila k určitému účelu pro třetí osobu; učiní-li
tak, Jedna protIpravne bez ohledu na to, zda má proti straně palmární pohledávku a v jaké v}',ši čís. 6577.
Zprznění krve: ideální souběh mezi zločinem podle § 127 tr. zák. a zločiny podle

§§ 131, 132, !ll. tr. zák. je možný čís. 6535.
Ztráta práva vo1~bního viz též, t r e s t n í pří k a z.

žaloba soukromá viz och ran a cti.
žalobní právo viz právo žalob ní.
žhářství: ke skutkové podstatě zločinu žhářství podle § 166 tr. z. čís. 6454.
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čís,
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Seznam ustanoveni zákonných, jež
byla v tomto svazku vyložena.
I,

Trestni zákon.
čís.

6464, 6465, 6471
. 6431, 6449
· 6449
písm. b)
písm. c) 6431," 6433, 6449, 6471
·
.
. 6427, 6441
písm. e)
písm. g) 6431, 6472, 6474, 6562
6427, 6558, 6562
§ 3
·
6425, 6476, 6513,
§ 5
6514, 6523, 6534, 6557
·
.
.
. . 6513
§ 6
6477, 6480, 6552
§ 8
6474, 6476, 6523
§ 9
· 6456
§17
· 6464 I
§ 19
· 6521
§ 25
· 6487 \
§ 34
· 6487
§ 35
· 6449
§ 46, písm. a)
· 6487
§ 54
· 6464 II
§ 55
· 6496
§ 68
6424," 6496, 6536, 6539
§ 81
· 6562
§ 82
· 6536
§ 83
'6438, 6455," 6490, 6495, 6562
§ 93
.
.
.
. . 6490, 6495
§ 94
6536, 6538, 6553, 6564
§ 98
.
6502, 6538, 6553
- písm. b) 6450,
6512, 6536, 6553
§ 99
.
. . 6450
§ 100
· 6558
§ 101
· 6501
odst. 2
6537, 6558
§ 104
· 6537
§ 105
6480, 6536
§ 125
6480, 6535
§ 127
6480, 6535
§ 128
· 6444
§ 129 J, písm. b)
· 6535
§ 131

§ 1
.'
§ 2, písm. a)

. . .
132 III
6448, 6481,
134
145
146
6459,
152
153
155, písm. a)
. . . .
166
6426, 6462, 6473,
171
.
.
.
.
173
.
174 I, písm. a)
6484,
I, písm. b)
§ 174 I, písm. c)
§ 176 I .
.
.
ll, písm. a)
-

6489, 6535
6507, 6525
· 6545
· 6545
6463, 6465
· 6501
· 6465
. · 6454
6557, 6572
6508, 6572
· 6564
6536, 6564
· 6447
6543, 6564
· 6541
· 6505
- II, písm. b)
· 6509
- II, písm. c)
· 6484
§ 178
6437, 6484
§ 179
6446, 6452, 6473,
§ 183
6492, 6498, 6510, 6511,
6516, 6533, 6573, 6577
.
. 6445, 6513
§ 185
· 6513
§ 186 .
6446, 6452, 6498
§ 187
· 6446
§ 188
· 6452
- písm. b)
.6572
§ 189
· 6536
§ 190
· 6456
§ 195
6443,
6451,
6457,
6497,
§ 197
6499, 6533, 6557, 6574
6468, 6472, 6476,
§ 199, písm. a).
6503, 6554, 6576, 6579
_
písm. d).
.
. 6441, 6454,
6552, 6555
· 6563
písm. e)
6470, 6534
§ 205, písm. a)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

.6427, 6453, 6493,
6527, 6565, 6581
§ 214
6467, 6488, 6513
6507, 6562
§ 233
§ 239
.
.
· 6514
§ 263, písm. a) .
· 6504
písm. b) .
· 6504
§ 267
.
.
.
· 6487
§320, písm. f) .
· 6454
§ 323
· 6521
§ 335
.
6431, 6434, 6448,
6461, 6481, 6482, 6500,
6506, 6515, 6517, 6526,
6529, 6551, 6569
§ 337
6448, 6481, 6482

§ 411
.
§§ 413--421
§ 422
§ 431
§ 461
§ 463
§ 464
§ 468
§ 477
.
§ 486, čís.
čÍs. 2
§ 516
§ 523
§ 525
§ 530

6477, 6495,
·
. .
.
6449, 6477,
·
·
·
6454,
·
·
·
·
6433,
·
·

6517
6517
6546
6562
6451
6572
65U
6462
6426
6542
6542
6455
6559
6572
6504

ll. Trestní l'ád.
čís.
čl.

Č.

18 uv. zák ..
·
6544, 6566,
2
·
3
·
4
·
6, odst. I
·
13
·
41, odst. 2
·
6518,
odst. 3
§ 47
·
§ 48
·
§ 51
·
odst. I
·
§ 56
·
·
- odst. 1
6544, 6566,
§ 60
§ 62
·
§72
·
§ 79, odst. 2
·
§ 118
·
§ 125
·
§ 126
·
§ 134
6431,
§ 152, čís. 2
·
§ 170, čís. 5
·
§ 199, odst. 2
·
§ 202
·
§ 222
6429,
§250
·
§ 252
·
§ 258, odst. 1
6429,
odst. 2
·
§
§
§
§
§
§
§

Vl. B,

I

Tresmf rozhodnuti XXII.

6437
6567
6472
6429
6528
6518
6503
6530
6530
6528
6528
6436
6457
6524
6457
6567
6568
6569
6518
6449
6431
6431
6449
6502
6435
6472
6472
6537
6458
6431
6520
6444

čís.

II § 260,
II

l

§ 261
§ 262
§ 263
§ 265
§ 267
§ 270,

čís.

1
6552,
6487,
6535,

čís.

4

odst. 2,

čís,

5

§ 276
§ 281, odst. 1
ČÍS.

1

čís.
čÍs.

3
4
5

čÍs.
čís.

8

. .
6476, 6523,

čís.

9, písm. a)

čís.
čís.
čÍs.

9, písm. b)
9, písm. c)
10

čís.

11

§ 282
§ 284
§ 285, odst. 1
odst. 2
§ 289
§ 294, odst. 2
§ 296
§ 317
§ 318
§ 319
§ 320
§ 322, odst. 1

6485,
6428,

6431,

· 6430
· 6437
6559, 6571
6559, 6579
6524, 6541
6559, 6579
· 6430
6426, 6430
· 6520
· 6503
6503, 6520
6435, 6502
· 6520
. · 6433
6559, 6579
· 6578
· 6432
· 6476
· 6473
6444, 6464,
6487, 6521
6484, 6509
6428, 6580
6450, 6518
· 6580
· 6458
6450, 6518
· 6487
· 6535
6454, 6535
6454, 6535
6449, 6454
· 6545
25

379

'-"~'i

378
čís.

Čís.

·
6456,
·
·
6535,

§ 344
čÍs.
čis.

čís.
čÍs.
čÍs.

§ "346
§ 365

6535

§ 323, odst. 3
§ 327
§ 338
2

4
6
9
10
12

čís.
předposl.

·
·
·
·
·

odst.

posl. odst.

6449
6460
6530
6530
6449
6449
6454
6454
6545
6454
6431

§
§
§
§

367
371
373
389, odst. 1.
odst. 2

§ 397
§400
§ 416
§ 427, odst. 1
§ 452, čís. 5

III. Ostatni zákony a

6458
.6528
· 6528
· 6528 .
· 6528
· 6451
· 6479
· 6428
· 6428
· 6436
· 6491
· 6436

nařizeni.

§ 426.
§ 427 .
§ 844 sl.

.

.

.

.

. 6536
. 6534
. 6563

1852 říjen 24., ClS. 223 ř. zák.

(zbrojní patent)
§2
§ 32 . . . ,
1854 červen 16., čís. 201

r.

.6439
. 6439
zák.

(instrukce pro trest. soudy)
§ 45 .
. . . . . 6558
§ 46
. 402 dis.
§ 47
. 402 dis.
§ 126
. 6479
.
. 6479
§ 127..
1857 červen 8., čÍs. 114 ř. zák.

(pokoutníci)
§3
. . . . . . 6554
1862 prosinec 17., čís. 1 ř. zák.
z roku 1863 (obchodní zákoník)
čl. 42 .
. 6504
čl. 227
. . . . . 6504
1867 listopad 15., čís. 135 ř. zák.
(o právu shromažďovacím)

§ 2
§ 19

.

.'

. 6578
. . 6578

1868 květen 21., čís. 46 ř. zák.

(kárný zákon pro soudce)
§ 2
. . . . . 402 dis.
§ 48 . . . . . 402 dis.
červenec 6., čís. 96 ř. zák.
(advokátní řád)

§ 9, odst. 1

§ 10, odst. 2

398 dis., 399 dis.,
403 dis., 408 dis.
397 dis., 398 dis.,

§ 18,

1897
1914
1918

403 dis., 405 dis., 406 dis.,
407 diS.
1871 květen 15., Říšský zák. str.
127 (něm. tr. zák.)
§ 1
. 6581
§ 134 a)
. . . . 6527
1872 duben 1., čís. 40 ř. zák.
(kárný statut advok.)
405 dís.
§ 2
. . .,
§ 3
. .
403 dis.
§ 13, písm. b)
409 dis.
§ 17
404 dis.
§ 31
407 dis.
§ 37
407 dis.
§ 38
401 dis.
§ 39, odst. 2
403 dis.
§ 41, odst. 2 .
. 407 dis.

1919

1877 prosinec 31., čís. 3 ř. zák.
z r. 1878 (novela k trestnímu řádu)

1921

čis. 1.
. . 6475,
květen 25., čís. 78 ř. zák.
(maření exekuce)

§ 1,
1883

1920

6509

. .'
6440, 6451
. . . . . . 6440
1885 květen 24., čís. 89 ř. zák.
(o toulání a žebrotě)
§ 7
. . . . . . 6541
1895 srpen 1., čis. 112 ř. zák.
(uvozovaCÍ zákon k civilnímu řádu soudnímu)
čl. IV..
. . . . . 6554
1896 leden 16., čis. 89 ř. zák.
z r. 1897 (o obchodě s potravinami)
§ 14
. 6525

2
2
27.,

čís.

6519
6425

.
79

ř.

zák.

§ 37
. 6534
106. . . . . . 6501
hstopad 27., čís. 217 ř. zák
(zákon o soud. organisaco'
~ 1
. 402 dis.
3
. 402 dis.
§ 41
. 402 dis.
kyěten 5., čÍs. 112 ř. zák.
(Jednací řád)
§ 24, čís. 13
. 6554
říjen 12., čís. 275 ř. zák.
(o lichvě)
§ 4, čís. 1 .
. . . 6486
březen 21., čís. 108 ř. zák.
(odčinění odsouzení)
§ 1
6522
§ 2
6522
§ 3
6522
srpen 18., čÍs. 318· ř. zák.
(náhrada za vyšetřovací
vazbu)
§ I, odst.
. 6547
§ 3, odst. 1
.
. 6547
říjen 17., čís. 562 Sb. (podmíněné odsouzení)
§1
. . . . 6487
- odst. 2
. 6561
§ 2
..
6561, 6570
§ 6, čís. 1.
. . . . 6561
duben 9., čís. 293 Sb. (ochrana osobní svobody)
§ 8
· 6496
. . 6496
§ 9
srpen 12., čís. 309 Sb.
(útisk)
6438, 6455, 6489,
§ 1
6536, 6553, 6562
. . 6536
§ 2
6553, 6562
odst. 2
.
prosinec 22., čÍs. 471 Sb.
(trestní novela)
§ 1
6437, 6541, 6564
§4
.6437
§6
. .
6503
červenec 14., CIS. 198 Sb'
(evidence soudních provi~
~

399 dis., 400 dis., 401 dis.,
(

čÍs.

květen
čís.
(exekuční řád)

Čís.

ČÍS.

1811 červen 1., čís. 946 Sb. z. s.
(obecný zákoník občanský)

Čis.

§ 1
§3

1922

nUců)

§ 1

1923

...
19., čís. 50 Sb.
(ochana republiky)
§ 12
březen

· 6532
· 6488

čís.

prosinec 20., čís. 9 Sb.
z r. 1924 (radiotelefony)
§ 16
· 6483
§ 22
· 6560
· 6560
§ 23
6483, 6560
§ 24
odst. 2 .
· 6556
1924 květen 30., čís. 124 Sb.
(urážka tiskem)
§ 1, odst. 2
· 6514
· 6469
§ 4
.6430
§ 7
§ 9
· 6514
§ 11
..
· 6514
červenec 3., čÍs. 178 Sb.
(o úplatkářství)
6508, 6537
§ 2
§ 3
· 6508
· 6485
§ 9
.
.
1926 listopad 24., čís. 218 Sb.
(původské právo)
· 6479
§ 31
.6479
§44
§ 45
· 6479
§ 46
· 6479
. . 6479
§ 50.
.
1927 červenec 15., čÍs. 111 Sb.
(nekalá soutěž)
§ 30
· 6571
§ 32
· 6571
§ 34
.'
. · 6504
prosmec 16., čís. 177 Sb.
(katastrální zákon)
~6
.'
. . . . 6563
1928 cervenec 14., čís. 111 Sb.
(shlazeni odsouzení)
§ 1
· 6532
§ 3
· 6532
§ 4
· 6532
.6532
§ 8
6532
§ 11
.
.
.
1929 březen 21., čís. 31 Sb. (valorisační novela)
§ 10
6494, 6550
§ 11, odst. 1 .
. 6549
~ 14, odst. 4.
. . . 6494
. cer,:en 25., čís. 102 Sb. (nu~ene pracovní kolonie)
cl; II, odst. 2, písm. a)
. 6541
1931 brezen ll., čís. 48 Sb.
(trest. soudnictví nad mládeží)
§ 7, čÍs. 4 . .
. 6444
§ 28, odst. 3 . .
. 6509
březen 26., čís: 53 Sb.'
(ochrana zdraví a života
dělníků při stavbách)
25*

380
čís.

§
§
§
§
§
§

5
8

45
46
48
96

. .
28., čís. !O8 Sb.
(ochrana cti)
§ 2
6442, 6469,
. .
§ 4
6442,
§ 6
§ 12
.
§ 14, odst. 5
.
§17
§ 22 .
1934 květen 3., čís. 91 Sb. (trest
1933

čís.

6434
6434
6481
6481
6481
6434

§17
§ 21

..
6540,
květen 8., Říšský zák. I,
str. 903 (nařízení o výkonu
vojen. soudnictví v Protektorátu čechy a Morava)
§ 1, čis. 6, písm. a) 6540,
§3
. . ..
srpen 1., Věst. R. Prot. str.

červen

6548
6504
6466
6420
6548
6548
6548

..
..
26., ČÍS. 81 Sb. (jízda motorovými vozidly)
§ 38, odst. 2.
. . .
říjen 19., čís. 203 Sb .(vlád.
nařízení o provedení zákona o jízdě motor. vozidly)
§ !O6, odst. 1 .
..
odst. 4 .
6500,
§ !O7, odst. 3.
. . .
1937 prosinec 21. čís. 248 Sb.
(daň z limonád, minerálních
a sodových vod)
§ 10 . . .
.
1939 duben 14., Říšský zák. I,

1935

6460

březen

str. 752
němec.

6500

6506
6551
6551

6496

(nařízení o výkonu
soudnictví v Protek-

torátu čechy a Morava)
6567
§ 6, odst. 2
6531
§ 7
.
.
.
duben 14., Říšský zák. I,
str. 754 (nařízení o výkonu
trestního soudnictví v Pro-

tektorátu
§ 14

čechy

a Morava)
. 6531

IV. Jiné

li
;1

ri
li
I'

li (
I

§ 2
§ 7.

.

Oprava
6566
6540
6581
6581

srpen 17., Říšský zák. I, str.
1457 ve znění naŤ. ze dne

1. listopadu 1939 Říšský
zák. I, str. 2132 (válečný
trestní řád)
§ 2, čís. 3 .
...
srpen 25., Věstn. R. Prot.
str. 71 (o zatemnění)
§ 18, odst. 2. . .
září 5., Říšský zák. I, str.
1667 (o zacházení s cizinci)
§ 14 .
. ..
.
září 27., čís. 242 Sb. (dopravní řád silniční)
§ 1
. 6529,
§ 9
6515, 6529,
§ 24
§ 32
.
§ 37
.
§ 47
.
§ 49
.
§ 50
§ 60
..
listopad 9., čís. 306 Sb.
(novela k trestnímu zákonu
a řádu)
čl. I
6530,
čl. II
6530,
odst. 2
.
. .
čl. IV .
6437, 6503,

6545
6507
6521
6545
6569
6562
6546
6529
6546
6546
6562
6546

6564
65M
6487
6520

předpisy.

čís.

Vyhláška zemského presid~nta
v Praze ze dne 18. ledna
1934 Č. 9 zem. věstn. (o
jízdě na státních, zemských
a okresních silnicích)

6531
6566

62 (o držení zbraní)

smrti)

§ 1

...

Čís.

§ 6
§ 8
.
Amnestie ze dne 7.
čl. II
čl. III
čl. V

6507
6507
října

1938
6478
6432
6478

důležitějších

tiskových chyb.

Str. 24., ř. 13. zdola správně »Počínaje« místo »Pačínaje«.
» 40., ř. 17. shora správně »ochranný« místo »ochránn~r«.
» 74., ř. 8. zdola správně ),Zm II 66/40« místo »Zm I 66/40«.
ř. 16. shora správně »přezÍľá« místo »přizírá«.
"» 98.,
99., ř. 24. shora správně »méně« místo ).'>mčné«.
» 100., ř. 10. zdola správně »dřívější« místo »dřívejší«.
» 119., , 20. shora správně »Nalézací« místo »Nelézací«.
» 129., ř. 9. zdola správně »vSrrocích« místo »vyrocích«.
» 130., ř. 19. shora správně »nepochybil« místo »nepochyhyl«.
» 142., ř. 19. zdola správně »stížnosti« místo »stižnosti«.
» 143., ř. 10. shora správně »pohledávka« místo »pohlédávka«.
» 143., ř. 20. shora správně »nalézacímu« místo »nalézecímu«.
» 145., ř. 7. zdola správně »nalézacÍ« místo »nelézacÍ«.
» 146., ř. 8. zdola správně »jízdni« mísío »jídní«.
» 147., ř. 15. shora správně »pravé« místo »právé«.
» 152 .. ř. 9. shora správně »nalézacÍ« místo »)nalzecí«.
» 183., ř. 8. zdola správně »subjektivní« místo »jubjektivní«.
» 188., ř. 3. zdola správně »byly« místo »byk
» 192., ř. 18. zdola správně »absolutně« místo >/absalutnř«.
» 236., ř. 6. shora správně »trestný« místo »strestný«.
» 247., ř. 7. shora správně »zmatečností« místo »)zmatečno;;ti«.
» 258., ř. 21. shora správně »Nalézací« místo »Nelézací«.
» 270., ř. 8. zdola správně »NalézacÍ« místo »NelézacÍ«.
» 275., ř. 17. zdola správně »na niž« místo »na níž«.
278., ř. 1. shora správně »pětiletá« místo »pěliletá«.
> 282., ř. 21. shora správně »Zrušovací« místo »Zľučovací«.
~\
292., ř. 2. shora za zkratku tr. z. třeba dáti čárku.
» 300., ř. 22. shora správnč »upomínky« místo »upomníky«.

"

