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Dozorčí

Předmluva.
Ke druhému svazlm generálních rejstříků trestní
sbírky rozhodnutí nejvyššího soudw byla. připojena
sbírka plenárních usnesení, obsahujlcí všechná usnesení zesflených (jedenáctičlenných) senátů nejvyššího
soudu v trestnlch věcech ze zemí historických i ze Slovenska z let 1919 až 1933, poněvadž dosud nemáme čes
kou sblrku těchto usnesení.
Plenární usnesení byla uveřejňována jednak ve sbírCe rozhodnutí nejVYŠŠího soudu v příslušném čas,)vém
pořadí s rozhodnutími pravidelných (pětíčlenných) senátů nejvyššího soudu, jednak ve sblrce ministerstva
spravedlnosti a v právnických časopisech; plenární
usnesení čís. 2 této sbírky nebylo vůbec nikde uveřej
něno.

Z vláštnl seznamy ke sblrce plenárnlch usnesení nepřipojeny, poněvadž se sbírka nevydává samostatprávnl věty plenárnlch usnesení i jednotlivá zákon- .
nd ustanoveni v nich problraná jsou pojata do generálnich rejstříků; právm věty plenárních usnesení jsou.ve
věcném seznamu abecedním vytištěny proloženě a připo
jena k nim i k zákonným ustanovenlm na plenární usneseni se vztahujlcím dvoji citace Usel: prvnl znamená
Uslo sblrky rozhodnuti nejvyššlho soudu ve věcech trestních, druhé čfslo v závorce znamená číslo této sbírky
plenárních usneseni.
Pokud judikatura právm zásady plenárních usneseni dále rozváděla, prohlubovala, jejich platnost rozšiřovala neb omezovala, jest uvedena v poznámkách
k plenárním usnesenlm; poznámky k plenárnlm usnesenim čís. 4, 7, 8 majl význam zejména pro řízeni odvolací.
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září 2i. čís. pres. 1462/25 2482 (10)
lU28.

duben 12. čís. pres. 186/273145 (11)
říjen 29. čís.pres. 1490/26 33\0 (12)

1929
čís.

čís.

leden
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»

»

»
»

3. Zrn I 646/28
3. Zrn I 740/28
3. N II 68/28
10. Zrn II 478/28
16. Zrn I 752/28
16. Zrn II 276/28
16. Zrn II 436/28
17. Zrn I 625/28
17. Zrn I 665/28
17. Zrn II 432/28
17. Zrn II 458/28
18. Zrn I 571/28
18. Zrn 1 582/28
24. Zrn 1 51/28
24. Zrn I 391/28
24. Zrn 1 663/28
25. Zrn 1 478/28
25. Zrn I 753/28
26. Zrn II 477/28
31. Zrn 1 713/28
31. Zrn II 323/28

únor 1. Zrn I
»
2. Zrn I
»
7. Zrn II
»
8. Zrn 1
» 13. Zrn I
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» 11. Zrn [ 184/29
" 3522
13. Zrn I 628/28
.: 3523
»
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15. Zrn II 9/29 .
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»
20. Zm J 716/28
»
20. Zrn 1 503/29
»
20. Zrn II 233/29
»
20. Zrn II 263/29
»
21. Zrn I 416/28
21. Zrn I 432/29
»
»
21. Zrn II 346/29
»
27. Zrn I 704/28
»
27. Zrn I 459/29
»
27. Zm I 708/29
»
28. Zm I 799/29
»
27. Zm II 332/29
»
27. Nd II 173/29
»
28. Zrn ľ 94/29
»
28. Zrn I 438/29
»
28. Zm I 730/29
»
29. Zrn II 338/29
»
30. Zm I 601 /29
»
30. Zrn I 680/29
»
30. Zrn 11201/29
»
30. Zm II 336/29

,v'

· 3590
· 3691
· 3592
.3593
· 3694
· 3695
· 3695
· 3697
· 3598
· 3599
· 3700
· 3701
· 3702
· 3713
· 3704 ,
· 3705;
· 37051
· 3707
· 3708
· 37,09
· 3710
· 3711
.. '3712
· 3713
· 3714
· 3715
· 3715
· 3717
· 3718
· 3719
.3720
· 3721
.3722
· 3723
· 3724
.3725
.3726
· 3727
· 3728
· 3729

čís.

čís.

9.
» 16.
» 16.
» 17.
» 18.
» 18.
» . 20.
» 20.
» 20.
» 21.
» 21.
» 22.

Zm
Zrn
Zrn
Zm
Zm
Zrn
Zm
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

II 251/29
I 73/29
1748/29
I 151/29
II 205/29
II 344/29
I 470/29
I 542/29
I 724/29
I 387/29
II 228/29
I 453/29

.
.
.
.

.

·
·
·
·
·
·
·
·
.
·
·
·

3730
3731
3732
3733
3734
3735
3735
3737
3738
3739
3740
3741

leden 30. Zm
» 30. Zm
» 30. Nd
» 31. Zm
» 31. Zm
» 31. Zm

»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

"»
»
»

»

»
»

»
»

»
»
»

»

leden 22.
» 22.
» 23.
» 23.
» . 23.
» 24.
» 24.
» 25.
» 25.
» 27.
» 28.
» 29.

Zrn I 545/29
Nd I 30/30
Zrn I 761/29
Zrn I 773/29
Nd II 20/30
Zrn I 494/29
Zm I 10/30-1
Zrn I 439/29
Zrn II 234/29
Zrn I 475/29
Zm I 287/29
Zm I 306/29

.

.
.
.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3742
3743
3744
3745
3745
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753

»
»

»
»

».
»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»

I 557/29
II 280/29
II 178/29
I 559/29
I 589/29
II 355/29

.
.
.
.

·
·
·
·
·
·

3754
3755
3755
3757
3758
3759

čis.
březen

»

»
»
»
»
»

I 797/29
I 353/29
I 728/29
II 146/29
I 554/29
II 135/29
1 452/29
1 701 /29
1 920/29
II 326/29
II 18/30
1 559/29
1 565/29
I 512/29
I 688/29
I 852/29
I 924/29
I 118130
I 334/29
I 874/29
I 882/29
II 465/26-2
II 308/29 .
I 472/29
I 835/29
II 270/29
I 869/29
I 870/29
I 16/30
I 29/30
I 128/30
II 282/29
I 547/29

· 3760
· 3751
· 3752
· 3753
· 3754
· 3755
· 3755
· 3757
· 3758
· 3769
.3770
· 3771
· 3772
· 3773
. 3774
· 3775
· 3776
. 3777
· 3778
· 3779
· 3780
· 3781
· 3782
· 3783
.3784
· 3785
· 3786
· 3787
· 3788
· 3789
.3790
· 3791
· 3792

1. Zm I 693/29
1. Zrn II 335)29
4. Zm I 309/29
4. Zm I 517/29
5. Zrn II 50/29
6. Zrn I 497/29
6. Zrn I 720/29
6. Zrn II 191/29
6. Zrn II 235/29
8. Zml 452/29
11. Zm I 513/29
ll. Zm I 903/29
12. Zrn I 854/29
13. N I 82/29
13. Nd I 591/29
13. Zrn II 284/29
13. Zm II 393/29

· 3793
.3794
· 3795
· 3795
· 3797
· 3798
· 3799
.3800
· 3801
.3802
· 3803
· 3804
· 3805
· 3805
· 3807
.3808
· 3809

1. Zrn
3. Zm
3. Zm
4. Zm
5. .zm
5. Zrn
5. Zrn
5. Zm
5. Zrn
5. Zrn
6. Zrn
7. Zrn
7. Zrn
12. Zrn
1.3. Zrn
.13. Zrn
13. Zrn
13. Zrn
14. Zrn
14. Zrn
14. Zrn
20. Zrn
20. Zrn
22. Zrn
. 25. Zrn
25. Zrn
27. Zrn
27. Zm
27. Zrn
27. Zrn
27. Zrn
27. Zm
28. Zm

únor
»

březen

1930
leden

čís.

»
»
»

»
»
»
»
»

duben
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
květen

»

»
»
»
»
»

14.
15.
18.
18.
19.
20.
20.
20.
21.
21.
22.
25.
28.
29.
29.

Zm
Zm
Zm
Zm
Nd
Zm
Zm
Zm
Zm
Zm
Zm
Zrn
Zm
Zm
Zrn

1.
1.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
5.
5.
10.
10.
ll.
ll.
12.
12.
12.
14.
14.
15.
15.
15.
22.
24.
24.
24.
24.
25.
25.
25.
26.
29.

Zrn 1 692/29 .
Zrn II 27/30 .
Zrn II 259/29
Zrn 1 446/29 .
Zm I 499/29 .
Zrn I 802/29 .
Zrn II 109/29
Nd II 27/30 .
Zrn I 681/29 .
Zrn I 91/30
Zrn I 288/29 .
Zrn I 627/29 .
Zrn I 329/29 .
Zrn I 551/29 .
Zrn I 547/29 .
Zrn II 274/29
Zrn I 490129· .
Zrn I 875/29 .
Zm II 352/29
Zrn I 774/29 .
Zrn II 334/29
Zm I 713/29 .
Zrn I 826/29 .
Zrn 1413/29 .
Zrn I 402/29 .
Zrn I 885/29 .
Nd I 192/30 .
Zm II 178/29
Zrn II 318/29
Zrn II 128/29
Zrn II 286/29
Zrn I 25/30 .
Zrn II 362/29
Zrn II 302/29

· 3825
· 3826
· 3827
.3828
.3829
· 3830
· 3831
· 3832
· 3833
· 3834
· 3835
· 3836
· 3837
· 3838
· 3839
· 3840
· 3841
· 3842
· 3843
· 3844
· 3845
· 3846
· 3847
· 3848
· 3849
· 3850
· 3851
· 3852
· 3853
· 3854
· 3855
· 3856
· 3857
· 3858

3.
3.
5.
5.
5.
8.
8.

Zrn I 927/29
Zm II 375/29
ZmL391/29
Zm I 477/29
Zm I 848/29
Zrn I 749/29
Zrn I 769/29

· 3859
.3860
.. .3861
· 3862
.3863
· 3864
· 3865

11.
11.

II 323/29
I 907/29
I 578/29
II 219/29
I 25/30 .
I 697/29
I 917/29
II 14/30
1 412/29
I 752/29
1 45/30 .
1 473/29
II 229/29
II 305/29
II 385/29

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3810
3811
3812
3813
3814
3815
3815
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824

JO

květen

»

»
»
»

»
»
»

'y:
",
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

»
»
červen

»

»
»

»
»
»

»

»
»,
»
»
»
»
»

čís.

Čís.

8. Zrn I 65/30 .
10. Zrn I 482/29

. 3866
· 3867

Hl Zrn I 703/2Q

· 3868

srpen 9. Zrn 1395/30 .
3920
» 21. Zrn II 170/30.
3921
3922
» 23. Zrn I 517/30 .
3923
» 23. Zrn I 609/30.
3924
»
28. Zrn I 856/29.
» 29. Zrn I 660/29 .
· 3925
» 29. Zrn II 296/29 .
· 3926
záři 3. Zrn I 415/30
· 3927
» '3. Zrn U 300/29
· 3928
»
4. Zrn I 463/30
.3929
»
4. Zrn U 363/29
· 3930
»
4. Zrn U 326/30
· 3931
»
6. Zrn I 805/29
· 3932
» 11. Zrn I 651/29'
· 39~3
» ll. Zrn I 855/29:_
· 3934
» ll. Zrn I 92/30:
· 3935
» ll. Zrn II 200/29
· 3936
» .11. Zrn U 356/29
· ,3937
» ,12. Zrn I 616/29
· 3938
,.» d3. Zrn II 98/29
: 3939
»;15. Zrn II 175/29
i'. 3940
» 19. Zrn II 389/29
· 3941
» 20. Zrn I 68/30
· 3942
;f> 23. Zrn 1523/29 .y
'. 3943
•. 3944
»23. Zrn r 825/29
: 3945
»22 5. Zzm 1 358/30,'
5 m 1 491/3Ó
»25. Zrn I 528/30
, . 3948
,» 25. Zrn II 196/30
.» 26. Zrn II 181/29
.3949
»29. Zrn 1 424/29'
· 3950
řijen 1. Zrn 1'635/29
· 3951
· 3952
»
3. Zrn I 821/29
»
3. Zrn Ii 262/29
· 3953
»
4. Zrn I 527/29
· 3954
»
7. Zrn I 707/29
· 3955
»
7. Zrn I 716/2[1
· 3956
»
7. Zrn 1 556/30
. 3957
»
8. Zrn I 634/29 .
· 3958
· 3959
»
8. Zrn 1 844/29, .
». 9. Zrn II 337/29-2
· 3960
· 3961
» , 10. Zrn I 831/29
». 10. Zrn I 888/29
· 3962
» 10. Zrn I 103/30
· 3963
· 3694
» \(). Zrn I 186/30
» 15. Zrn 1 303/30
· 3965
.» 16. Zrn I 776/29
· 3966
» 16. Zrn I 923/29
· 3967
» 16. Zrn II 417/29
.3968
» 16. Zrn II 92/30
· 3969
» . 17. Zrn II 361/29
" .3970
» ' 18. Zrn I 560/29
· 3971
» 21. Zrn I 792/29'
.3972
» , 23. Zrn I 789/30
· 3973
» , 24. Zrn I 5&1/29
· 3974
» 24. Zrn I 133DO
· 3975
» 24. Zrn I 2J2/3Ó
· 3976

10. Znr ll,171/29.
· 3869
13. Zrn' r: 745/29
· 3870
13. Zrn 'I 850/29 .' . 3871
15. Zrn I 610/29'
· 3872
15. Zrn 1752/29
· 3873
16. Zrn II 322/29'
· 3874
20. Zrn I 706129
· 3875
20. Zrn I 250/30
· 3876
21. Zrn I 417/30
.3877
22. Zrn II 2/30 .
· 3878
23. Zrn I 194/30
· 3879
23. Zml 245/30
· 3880
24. Zrn I 520129
· 3881
24. Zmll 102/30 '
· 3882
25. Zrn II 311/29
· 3883
27. Zrn II 337/29
· 3884
28.;lm I 33/20 .
· 3885
30. Zml 154j30
· 3886
30. Zrn f 27!/lO
· 3887
31. Zrn 1:885/29
· 3888
5.
5.
6.
7.
ll.
12.
12.
13.
13.
13.
13.
14.
14.
21.
25.
27.
27.
28.

Zrn I 168/30
Zrn II 8~/30 '
Zrn I 366/30
Zmll 41/30 '
Zrn I 639j29-4'
Zrn I 905/29
Zrn I 89/30 . '
Zrn 1646/29
Zrn I 695/29
Zml 834/29
Zrn 11355/29
Zrn I 85/30 '
Zrn U '347 /29
Zrn 11109/30
Zrn I 308/30
Zrn I 221/30
Zrn I 226/30
Zrn II 292/29

· 3889
· 3890
· 3891
· 3892
· 3893
.. 3894
· 3895
· 3895
· 3897
· 3898
· 3899
· 3900
· 3901
.3902
· 3903
.3904
· 3905
· 3906

,
li

I

, »,.
1
1,

II
,I

"

I:

'
I
I

II
'1

'I
!

1,

červenec

»
»
»
»
»
»
»

»
»

2.
3.
3.
12.
12.
15.
16.
24.
24.

Zrn 1199/30
Zrn J 289/30
Zrn 1387/30
Zml 841/29
Zrn I 150/30
Zrn I 284/30
Nd U 70/30
Zrn I 148/30'
Zrn I 274/30
24. Zrn I 356/30 .:

7. Zrn I 738/29 .
7. Zrn U 387/29 .
9. Zrn I 3lH/30 . '

·
·
·
·
·

3907
3908
3909
3910
3911

· 3912

3913
· 3914
· 3915
· 3916
· 3917
· 3918
· 3919

I'I

I'

: ~~!~

čís.

říjen

24. Zrn I 275/30
Zrn I 73/30

27.
27.
» 29.
.» 29.
», ,30.
~' 30.
» 31.
» '31.
listopad
»
»
»
?

Zrn II 95/30
Zrn I 292/30
Zrn 1 397/30
Zrn I 214/30
Zrn II 4/30
Zrn 110/30-2
Zrn I 449/30
4. Zrn,! 582/29
6. Zrn I 501/30
7. Lm I 498/30
»,
7. Zrn I 499/30
»
7. Zrn I 558/30
»
7. Zrn 1 590/30
»
7. Zrn U 198/30
»
7. Zrn II 356/30
»
7. Zrn II 383/30
'. »
8. Zrn I 804/29
'»
8. Zrn I 117/30
»
8. Zrn I 580/30
»
II. Zml 817/29
,»
13. Zrn I 171/30
»
14. Zrn 1·86/30
»
15. Zrn l.3P2j30
»
19. ZIli I ~35/30
»
20. Zrn I 471/30
»
21. Zrn I 691/29
»
26. Zrn 1 5/30 .
prosinec 1. Zrn I 268/30

čís .

· 3977
i
· .3979
3978 '\
.3980
· 3981
l,
· 3982
· 3983
· 3984
· 3985
· 3986
· 3987
· 3988
· 3989
· :1990
· 3991
· 3992
· 3993
'. 3994
· 3995
· 3996
.3997
· 3998
· 3999
.4000
· 4001
· 4002
· 4003
.4004

· 4005
.4006

prosinec
>~.

»

»
»

»
»

»
»
»

»
»

,»
»
»

.»
»

»
»
,o,,»

1. Zrn II 303/29
2. Zrn I 104/30
2. Zrn II 396:29
3. Zrn I 662/29
5. Zrn I 712/30
9. Zrn I 152/30
9. Zrn I 406/30
9. Zrn I 903/30
9. Zrn II 264/30
12. Zrn I 684/29
12. Zrn I 36/30
13. Zrn I 41.5/29
13. Zrn I 880/29
18. Zrn I 93/30
18. Zrn I 101/30
18. Zrn I 884/30
18. Zrn II 351/30,
19. Zrn I 771/29
19. Ztl' I 872/29
20. Zml 300/30
20. Zrn, II 62/30
22. Zrn J 335/30
23. Zrn I 671/29 .
23. Zrn 1 90/30
23. Zrn !l 307/29 ,
23. Nd II 128/30
30. Zml 180/30
30. Zrn L 477/30.
30. Nd 1'648/30 "
30. Zrn II 180/29
30. Zrn II 149/30

.4007

.4008
.4009

".4010
,,: 4011
;, 40\2
· 4013
· 4014
.40\5
· 4016
· 4017
· 4018
· 4019
.4020
· 4021
· 4022
· 4023
· 4024
· 4025
· 4026
· 4027
· 4028
· 4029
.4030
· 4031
· 4032
· 4033
· 4034
· 4035
· 4036
· 403!

1931
čís.

leden 15. Zrn I 663/29 .
» 15. Zrn 1.18/30 .
» 15. Zrn l' 467/30 .
» 15. Zrn I 730/30 .
» 16. Zrn I 876/30 .
» 17. Zrn !l '385/30 .
» 20. Zrn I 6/30
.
,» 20. Zrn !l127/30.
» 22. Nd 110/31
,» 22. Zrn II 36/30
',»
23. Zrn T 46/30
»23. Zrn 1881/30
,» 23. N I m6/30
» 23. Zrn U 58/30
» 27. Zrn I 388/30
» 29. ZmI516(30
» 29. Zrn ! 956/30
,> 30. Zrn I 830/30
» 31. Zrn I 69/30

· 4038
· 4039
.4040
· 4041
.4042
· 4043

únor 3. Zrn I 21(;30

.4057

· 4044

· 4045
· 4046
.4047
· 4048
· 4049

.4050
· 4051
· 4052
· 4053
.4054
· 4055
.4056

čís.

únOr 3. Zrn I 276/30
»
4. Zrn I 269/30
»
4. Zrn I 287/30
». 5. Zrn I 22/30
»
5. Zrn I 706/30
». 6. Zrn I 48'1 j30
»' 6. Zrn I 490/30
»
7. Zrn I 452/30
»
7. Zrn II 19/30
» 10. Zrn II 35/30
» 11. Zrn II 51/30
» I 1. Zrn II 131/30
» 12. Zrn 1 50/30
» 12. Zrn I 123/30
» ,13. Zrn I 472/30
» 13. Zrn II 145/30
»', 14. Zrn I 551/30
» , 14. Zrn II 216/30
» 14. Zrn Ii 15/31
» 16. N II l2/31
» 17. Zrn I 856/30

· 4058
· 4059
.4060
· 4061
.4062

.4063
.4064
· 4065
· 4066
· 4067

· 4068
.4069
.4070
· 4()71
.4072
.4073
.4074
· 4075
.4016
.4077
· 4078

13

12
čís.

únor 20.
» 21.
» 25.
» 25.
» 26.
» 26.
» 26.
» 27.
» 27.

Zrn I 304/30
Zrn 1 859/30
Zrn I 176/30
Zrn I 267 j30
Zrn I 332/30
Zrn II 205/30
Zrn II 258/30
Zrn I 61/30
Zrn II 73/30
březen 2. Zrn I 444/30 .
4. Zrn I 288/30 .
>
»
4. Zrn I 372/30 .
»
4. Zrn I 445/30 .
»
5. Zrn I 661/30 .
»
5. Zrn II 167j30
»
6. Zrn I 54/30 .
»
6. Zrn I 136/31 .
»
10. Zrn I 249/30 .
» 10. Zrn I 413/30 .
»
I 1. Zrn I W5/30 .
» I 1. Zrn 11 437/30
» 12. Zrn I 523/30 .
»
12. Zrn 11 191j30
»
12. Zrn 11 359/30
» 13. Zrn 1 651/30 .
» 13. Zrn I 982/30 .
»
13, Zrn 1 2/31 '
» 13. Zrn 111/31 .
»
13. Zrn II 458/30
»
13. Nd II 15/31 '
» 14. Zrn I 990j30 .
»
20. Zrn I 132/30 .
»
20. Zrn I 375j30 .
» 20. Zrn II 33/30 ,
»
24. Zrn I 887/29 .
»
25, Zrn I \ 14/30 .
»
25. Zrn II 28/30 .
»
26. Zrn I 79/30 .
»
26. Zrn I 904/30 .
»
26. Zrn II 116/30
»
27. Zrn I 579/30 .
»
27. Zrn II 432/30
» 30. Zrn I 139/30 .
» 30. Zrn I 912/30 .
» 30. Zrn I 105/31 .
» 30. Zrn II 141/30
» 30. Zrn II 162/30
»
30. Zrn II 91/31 .
»
31. Zrn I 647j30 .
duben 7. Zrn I 324/30 .
»
7, Zm I 456/30 ,
»
8. Zrn II 211/30
»
9.2m 1 A58j.30 .
»
9, Zrn I 130j31o.
»
9. Zrn II 121/30
»
9. Zrn 11 169/30
»
9, Nd II 27/31 .

· 4079
· 4080
· 4081
.4082
.4083
.4084
· 4085
.4086
.4087
.4088
· 4089
.4090
· 4091
.4092
· 4093
· 4094
.4005
· 4096
· 4097
.. 4098
, 4099
· 4100
· 4101
· 4102
· 4103
· 4104
· 4105
· 4106
· 4107
· 4108
.4109
, 4110
· 4111
, M12

.4113
· 4114
· 4115
· 4116
.4117
· 4118
· 4119
· 4120
· 4121
· 4122
· 4123
· 4124
· 4125
, 41~6
· 4127
.4128
· 4129
· 4130
.4131
· 4132
· 4133
· 4134
.4135

čís.

li

II
"

II
II
!~

II

l,>i

"II
"

l,]i

duben 10.
»
1O.
»
14.
»
14.
»
15.
» 15.
» 15.
»
17.
»
18.
»
21.
»
23.
»
23.
»
23.
» 23.
»
23.
»
24.
» 25.
»
30.
»
30.
»
30.
květen

»
»

»
»
»

»
»
»
»

"»

,!
j)

»

II

»
»

II
!I

»
»

II'I
II'I,

»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
červen

»
--->~

»
»
»
»

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

I 382/30 .
II 302/30
I 376/30 .
I 419/30 .
II 49j30 .
II 71/30 .
II 184/30
1422/30.
I 921/30 .
II 85/30 .
1 345/30 .
I 464/30 .
I 620/30 .
I 655j30 .
II 206/30
I 468/30 .
I 378/30 .
1 24/30 .
I 401/30 .
II 141/31

2. Zrn I 293/30
6. Zrn I 485/30
7. Zrn I 421/30
7. Zrn I 478/30
8. Zrn 1 233/30
12, Zrn II 102/31
15. Zrn I 49j30 .
15. N I 44/31 .
15, Nd I 253/31 .
15. Nd II 47/31 '
16. Zrn'! 826/30
16. Zrn I 1002/30
16. Zrn I 216/31
16. Zrn II 110/31
19. Zrn I 603/30
20. Zrn 1 495/30
20. Zrn I 506/30
20. Zrn II 146/30
21. Zrn I 328/30
21. Zrn I 708/30
22. Zrn I 301/30
23. Zrn I 75/30 .
23. Zrn 1I60j30
28. Zrn I 455/30
28. Zrn 1 524/30
28. Zml 759/30
28. Zrn I 909/30
29. Zrn II 52/31 .
30. Zrn II 255j30
1. Zrn I 818/30 .
I. Zrn II 276/30
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I 17/33
!II 332/32
IV 610/32
I 1046/31
I 1012/32
I 28/33
!ll 512/32
IV 574/32
IV 103/33
I 559/32
I 438/31
I 1043/32
III 75/33
IV )9/33
I 878/31
II 401/31
IV 290/32
IV 332/32

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

· 4620
· 4621
· 4622
· 4623
.4624
· 4625
· 4626
· 4627
· 4628
· 4629
.4630
· 4631
.4632
· 4633
· 4634
· 4635
· 4636
.4637
· 4638
.4639
· 4640
· 4641
· 4642
· 4643
.4644
.4645
.4646
· 4647

březen

»

30. Zm IV 613/32
30. Zrn IV 90;33

· 4677
· 4678

duben

1. Zrn II 20/33 .

· 4679
· 4680
· 4681

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»

»
»

březen

»
»

»
»

»
Čís.

7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.

únor

čís.

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2. Zm I 165/33
3. Zrn I 347/31
6. Zrn III II /33
8. Zrn IV 131/33
9. Zrn 1 307/31
9. Zm IV 593/32
10. Zrn II 320/31
11. Zrn I 409/31
ll. Zn, IV 31/33
14. Zm' lil 78/33
14. Zrn IV 95/33
15. Zrn I 1026/31
15. Zrn I 897/32-2
15. Zrn III 72/33
15. Zrn IV 42/33
17. Zrn II 189/31
18. Zrn I 524/31
18. Zrn IV 63/33
18. Zrn IV 110/33
22. Zm III 82/33
22. Zrn IV 69/33
23. Zm IV 104/33
24. Zrn II 96/31
25. Zrn II 240/32
25. Zrn lil 46/33
28. Zrn I 1022/31
28. Zrn III 103/33
28. Zrn IV 132/33
30. Zm 1 927/31

Generáln!

rejstříkY

trestní

· 4648
· 4649
.4650
· 4651
· 4652
· 4653
.4654
· 4655
· 4656
.4657
· 4658
.4659
.4660
· 4661
· 4662
· 4663
· 4664
.4665
· 4666
· 4667
· 4668
· 4669
· 4670
· 4671
· 4672
· 4673
· 4674
· 4675
.4676

květen

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

1. Zrn IV 601/32
5. Zrn IV 187/33
6. Zrn 1533/31 .
6. Zrn III 39/33 .
6. Zm IV 1/33 .
6. Zm IV 46/33
10. Zrn I 304/31 .
ll. Zrn II 302/31
ll. Zrn II 378/31
ll. Zrn IV 616/32
12. Zrn IV 86/33
19. Zrn I 1048/31
19. Zrn III 19/33
19. Zrn IV 3/33 .
20. Zrn IV 221/33
21. Zrn I 958/31 .
25. Zrn I 1123/31
25. Zrn I 164/32
26. Zm I 377/31 .
26. Zrn I 513/32 .
26. Zm II 160/31
26. Zm IV 58/33
27. Zrn 1 35/33 .
29. Zm I 934/32
29. Zrn I 39/33 .
3.
4.
4.
4.
5.
6.
9.
9.
10.
10.
ll.

»
»

12.
13.
16.

»

17.

»

17.
17.
17.
18.
22.
22.
24.
26.
27.
29.
30.
30.
30.

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»

· 4682

· 4683
· 4684
· 4685
· 4686
· 4687
· 4688
· 4689
· 4690
· 4691
· 4692
· 4693
· 4694
.4695
· 4696
· 4697
· 4698
.4699
· 4700
· 4701
· 4702
· 4703
· 4704

Zm 1 1092/31
. 4705
Zrn III 497/32
. 4706
Zm IU 102/33
. 4707
Zrn IV 114/33
. 4708
Zrn I 1036/31
. 4709
Zrn I 233/33 .
. 4710
Zrn 1742/32.
.4711
Zrn IV 236/33
. 4712
Zm IV 177/33
. 4713
Zm IV 311/33, 312/334714
Zrn IV 185/33
. 4715
Zm II 172/33
. 4716
Zrn III 34/33
. 4717
Zrn II 171/33
. 4718
Zm 1228/32.
. 4719
Zrn II 88/33 .
. 4720
Zrn IV 136/33
. 4721
Zm IV 223/33
. 4722
Zrn I 418/33
. 4723
Zrn I 205/32
. 4724
Zrn II 98/32
. 4725
Zrn IV 281/33
. 4726
Zrn I 1032/31
. 4727
Zrn I 944/32
. 4728
Zrn 1 1020/32
. 4729
Zm I 147/32
.4730
Zrn 1 472/32
. 4731
Zrn I 757/32
. 4732
2

lB

ll>
čís,

čis.

květen

»
l>

červen

»

»
»
>l

»
»

»
»
»
>l

»
»
»
»

»
»
»
»

30. Zrn I 23/33 .
31. Zrn III 115/33
31. Zrn IV 282(33

.4733
. 4734
. 4735

1.
6.
6.
7.
10.
12.
13.
14.
19.
19.
20.
21.
24.
26.
27.
28.
28.
28.
28.

. 4736
.4737
· 4738
.4739
.4740
· 4741
.4742
· 4743
· 4744
· 4745
· 4746
· 4747
· 4748
· 4749
.4750
· 4751
· 4752
· 4753
.4754

Zrn I 972/32
Zrn I 373/32
Zrn II 87/32 .
Zm II 49/32 .
Zrn IV 298/33
Zrn I 278(32
Zrn IV 328(33
Zrn IV 295(33
Zrn Iii 44(33
Zrn IV 332/33
Zrn I 54(32 .
Zrn I 579, 580/32
Zrn IV 138(33
Zrn II 213/32
Zrn II 162(33
Zrn I 399/32
Zrn I 633/32
Zrn III 185(33
N Iii 43/33 .

září

»

»

»
»
»
»
»

»
»
říjen

»

»
»

»
»
»
»
)l

»

»
»
»

»
červenec

»

srpen
»
»
»
>l

»
»
»
l>

»

22.
24.
24.
25.
25.
26.
29.
29.
31.
31.

1. Zrn III 134(33 .
8. Zrn IV 387(33 .

.4755
.4756

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

· 4757
· 4758
· 4759
.4760
· 4761
· 4762
· 4763
· 4764
.4765
· 4766

IV 309/33
IV 344(33
IV 410(33
I 429/32 .
I 7\9/32 .
IV 362/33
IV 319/33
IV 627/32
III 188(33
lil 192(33

»
»
»
»

»

»
»
»
»

»

»

"»
»

»
, září

»
»
»
»

»
»

»
»

»
>'

»

»
».
»
»
»
»

5.
5.
7.
7.
8.
8.
ll.
12.
13.
14.
14.
15.
18.
19.
19.
19.
20.
20.

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

I 561(33
11329/31
I 923(31
I 926(31
I 269/32
I 48/33
I 642/31
lil 162/33
II 169/31
III 183/33
IV 398/33
I 791/32
II 327/31
Iii 204(33
III 335/33
IV 403/33
I 420/31
IV 226(33

.
.
.
.
.
.

· 4767
· 4768
.4769
· 4770
· 4771
· 4772
. 4773
· 4774
· 4775
.4776
· 4777
. 4778
. 4779
· 4780
· 4781
. 4782
. 4783
· 4784

»

»
»

»
»
l>

»
»

»
»

,
I

'I
II,I

»
»

»

21.
21.
Zl.
21.
22.
25.
25.
26.
27.
30.

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

I 283/32
IV 240(33 .
IV 368/33 .
IV 417/33
I 410/32
I 480(32
II 388/31
II 296/32
I 473/32
IV 153(33 .

. 4785
· 4786
· 4787
· 4788
· 4789
· 4790
· 4791
· 4792
· 4793
.4794

2.
3.
3.
3.
7.
7.
9.
9.
9.
10.
ll.
ll.
12.
12.
13.
17.
18.
19.
) 9.
19.
20.
20.
21.
23.
23.
24.
24.
24.
25.
25.
30.
30.
30.
30.
30.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Nd
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

II 382/31
II 34/32
II 95/33
IV 498(33 .
II 99/33
III 230/33 .
I 712(31
I 211(33
II 205/32-2
II 43(33
I 418(32
I 538(32
I 848/32
II 95/32
I 769(32
I 680(33
I 920(32
II 207(33 .
Iii 286(33 .
Iii 302/33 .
I ~92(33
li 122/33 .
IV 355/33 .
I 64(32
I 791/33
I 608(32
II 396(32
IV 149(33 .
I 45/33
II 73(32
I 301(33
I 553(33
I 603/33
I 703/33
III 87(33
I 93/32
I 749(32
I 1032/32 .
I 140(33
III 239/33 .
IV 168/33 .
IV 378/33 .

.4795
.4796 .
· 4797'
· 479;}
· 47!J\l
· 4800
.4801
· 4802
.4803
.A804
" 4805
ď • 4806
.4807
.4808
· 4809
.4810
· 4811
· 4812
· 4813
· 4814
· 4815
· 4816
· 4817
· 4818
· 4819
· 4820
· 4821
· 4822
· 4823
.4&24
· 4825
· 4826
. 4827
· 4828
· 4829
· 4830
· 4831
· 4832
· 4833
. 4834
· 4835
· 4836

listopad
»
»
>l

6.
6.
7.
7.

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

y

I 280(32
II 355(33
I 674(33
IV 500(33 .

· 4837
· 4838
.4839
. 4840

čls.

8. Zrn II 226/32
9. Zrn III 293(33
9. Zrn IV 116/33
II
9. Zrn IV 232/33
»
9. Zrn IV 304(33
»
ll. Zrn II 27/33
»
13. Zrn I 385/32
»
13. Zrn I 664/32
»
»
17. Zrn II 135/33
18. Zrn IV 329/33
>l
20. Zrn I 41/32
»
»
20. Zrn I 85/32
20. Zrn I 264/32
»
21. Zrn I 170/32
»
21. Zrn I 857(32
»
Ol
21. Zrn IV 94/33
22. Zrn II 132(33
»
25. Zrn III 403(33
»
»
25. Zrn IV 106/33
28. Zrn IV 433/33
»
»
29. Zrn I 288/32
29. Zrn I 23(33
»
»
29. Zrn 1'864/33
29. Zrn li 184(32
»
»
30. Zrn IV 432/33
prosinec 2. Zrn IV 402/33
!istopad
»

· 484\
· 4842
· 4843
.4844
· 4845
· 4846
· 4847
· 4848
· 4849
· 4850
· 4851
· 4852
· 4853
.4854
· 4855
· 4856
.4857
· 4858
.4859
· 4860
· 4861
.4862
· 4863
· 4864
· 4865
· 4866

.
.
.
.

.

.
.
.

.
.

Čís .

prosinec 4.
4.
4.
»
5.
:>
5.
6.
"»
6.
»
7.
»
9.
»
ll.
>l
ll.
»
12.
»
12.
»
12.
»
12.
»
13.
13.
»
»
14.
»
18.
18.
»
»
18.
»
18.
20.
»
20.
»
21.
»
»
21.
21.
»

Zrn I 908/31
Zrn I 309(32
Zrn I 372/32
Zrn II 278/33
Zrn IV 371/33
Zrn I 673(33
Zrn I 792(33
Zrn I 1011(33
Zrn IV 357/33
Zrn I 828(31
Zrn I 299/32
Zrn I 1044/32
Zrn I 995(33
Zrn I 1015(33
Zrn IV 603/33
Zrn I 304(32
Zrn I 350(32
Zrn III 439(33
Zm I 329(32
Zrn II 212(32
Zrn II 325/32
Zrn IV 503(33 .
Zrn I 905/33
Zrn II 360(33
Zrn I 749(33
Zrn II 460/33
N IV 12/33

· 4867
· 4868
· 4869
· 4870
· 4871
.4872
4873
· 4874
· 4875
· 4876
· 4877
· 4878
· 4879
· 4880
· 4881
· 4882
· 4883
· 4884
· 4885
· 4886
· 4887
· 4888
· 4889
· 4890
· 4891
· 4892
· 4893

Dodatek
(rozhodnutí disciplinární).
1929.
Cís,

Cis.

leden 19. Os I 17(28 .
» 19. Os II 10/28

· 78 dis.
· 79 dis.

únor 14. Os I 7/25

· 80 dis.

duben 18. Os I 16(28 .

· 81 dis.

květen

4. Os I 15(28

· 82 dis.

červen

»

I. Os II 1(29 .
I. Os II 2/29 .

»
»

7. Os I 11(29
7. Os II 12/28

·
·
·
·

červenec

3. Ds II 5/29

83
84
85
86

dis.
dis.
dis.
dis.

· 87 dis .

listopad
»
»
»
»
»

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

I 31(29
I 10(29
I 13/29
I 27/29
I 28/29
I 29/29
I 18(29

prosinec 13. Os
»
13. Os
»
18. Os
»
18. Os
»
19. Os
»
19. Os
»
19. Os
»
19. Os

II 4/29
II .6(29
I 14/29
I 16/29
I 20/29
I 21(Z9
I 32(29
II 8/29

»

16.
19.
19.
19.
19.
\9.
23.

·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
.
.
.

88
89
90
91
92
93
94

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

95
96
97
98
99
. 100
101
102

dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis .
dis .
di •.
2"

Zl

1930.
únor ll. Ds
» ll. Ds
» ll. Os
» 15. Ds
» 15. Ds
» 15. Os
» 15. Os
květen

»

»
červen

»

I 8 a 9/29
II 9/28 .
II 9/29 .
1 22/29 .
I 23/29 .
I 1/30
I 3/30

·
·
·
·
·
·

\03
\04
105
106
lOí
108
109

1933.

čís,

čis.

dis.
di •.
dis.
dis.
dis,
dis.
dis.

115 dis.
116 dis.
117 dis.

27. Ds I 5/30
27. Ds II 3/30
27. Os II 5/30

1 \O dis.
111 dis.
112 dis.

25. Os I 12/29
25. Os I 6/30

113 di:;.
114 dis.

červen

»
»

II

I

I

I
II
I

II

25. Ds I 11/30
25. Os II 2/30
25. Os II 4/30
18.
18.
22.
22.
22.
22.

Os
Os
Os
Os
Os
Os

118
119
120
121
t22
123

I 24/30 .
II 6/30
I 2/29
I 22/30
I 25/30
II 1 /30

dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
di~.

124 ctls.
125 ,dis.

prosinec 29. Os I 21/30 .
»
29. Os II 14/30 .

1931.
Čis.

· 126 dis.
· 127 dis.
128 dis.
129 dis.
130 dis.

»
»

17. Os I 2/30
17. Os I 9/30
17. Os I 5/31
17. Os II 13/30
21. Os II 10/30

duben

1. Os I 4/31

131 dis.

9. Ds I 16/30
9. Os I 3/31

132 dis.
133 dis.

»

»

květen

»

září

»

15. Os I 14/31
15. Os II 4/31

Y

řijen 16. Os I 28/30 .

»
»
»

24. Ds I 18/31 .
24. Os I 22/31
24. Os I 23/31 .

. 134 dis.

135 dis.
· 136 dis.
· 137 dis.
138 dis.
139 dis.
140 di•.
141 db.

listopad 3. Os II 9/30
»
19. Ds I 15/31

1932.
čís.

Čís.

únor 17. Os I 6/32 .

142 dis.

duben 23. Os I 21/31

143 dis.

květen

144 dis.

9. Os III 41/30 .

listopad 4. Os
»
ll. Os
»
11. Os
»
ll. Os
»
ll. Os
»
17. Os

II
I
I
I
II
I

14/31 .
21/32 .
23/32 .
26/32 .
3/32 .
26/3(}-1

listopad 19. Os I 12/31 .
»
21. Os III 1/32 .

·
·
·
·

145
146
147
148
149
150

di3.
db.
dis.
dis.
dis.
dis.

151 dis.
152 dis.

květen

>1
červen

listopad
»
»
»
»
»

čís.

březen

Cís.

listopad 21.
»
21.
»
21.
»
21.

· 153 di:'>.
Os III 24/32
Os !II 28/32
· 154 dis.
Os III 32/32
. 155 dis.
Os 11147/32,63/32 156 dis.

prosinec I. Ds I 6/31
»
1. Os I 28/32 .
»
19. Ds III 6/32
»
19. Os III 11/32
»
19. Os lil 15/32
»
19. Os III 16/32
»
19. Os ll! 66/32
Os III 73/32
"» 19.
19. Os III 82/32
»
29. Os II 9/32 .

·
·
·
·
·
·
·
·
·

157
158
159
160
161
162
163
164
165

di•.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis..

· 166 (Hs.

»
»

»
září

15. Os !ll 20/32 .
15. Ds !ll 25/33 .
26.
26.
26.
26.

Os
Os
Os
Os

III
III
III
III

43/32
75/32
81/32
51/33

4. Os 1 35/33 .
» 15. Os II 5/32
» 18. Os I 11/31

.
.
.
.

167 dis.
168 dis.
169
170
171
172

dis.
dis.
dis.
dis.

· 173 ,li;:;, .
· 174 di,.
· 175 dis.

č!s.

I

II

řijen

23.
» 23.
» 23.
» ' 23.
» 23.

Os
Ds
Os
Ds
Os

III 79/32
III 39/33.
III 50/33
I 20/32
I 20/33

176
. 177
178
179
180

dis.
di..
di •.
dis.
dis.

181
182
183
184

dis.
dis.
dis.
dis.

I
II

prosinec 11. Ds
»
ll. Ds
»
ll. Ds
»
21. Os

III 39/32
III 42/32
III 54/32
II 2/32

2,3

1929.
čís.

Seznam rozhodnuti podle spisových
značek:
Zm I.
1928.
čís.

Zm I 38/28 .
»
51/28 .
»
95/28 .
»
106/28
»
197/28
»
286/28
»
309/28
»
354/28
»
362/28
»
368/28
»
391/28
»
392/28
» 395/28
»
396/28
»
416/28
» 418/28
» 434/28
» 437/28
»
456/28
» 457/28
» 470;28
»
477/28
» 478/28
» 482/28
»
484/28
» 488/28
» 491/28
»
515/28
» 517/28
» 531/28
»
532/28
»
537/28
» 545/28
»
571/28
»
582/28
»
583/28
»
585/28-1
-2
»
» 592/28
»
602/28
» 617/28
» 625/28
»
628/28
» 633/28

· 3686
· 3378
· 3416
· 3399
· 3434
· 3486
· 3393
· 3406
· 3623
· 3387
· 3379
· 3410
· 3412
· 3467
· 3713
· 3394
· 3390
· 3672
· 3429
· 3509
· 3495
.3446
· 3381
· 3610
· 3386
· 3440
· 3572
· 3411
· 3462
· 3436
· 3482
· 3413
· 3439
· 3376
· 3377
· 3519
· 3515
· 3695
· 3435
· 3520
· 3500
· 3372
· 3522
· 3511

čís.

Zrn I 646/28
»
658/28
»
660/28
»
663/28
»
665/28
»
666/28
"» 667/28
674/28
681/28
» 682/28
»
686/28
»
695/28
»
696/28
»
702/28
»
704/28
»
705/28
»
709/28
» 713/28 ) .
»
716/28
»
720/28
»
721/28
» 722/28
»
725/28
»
726/28
»
727/28
» 728/28
»
729/28
731/28
»
732/28
»
733/28
» 737/28
»
739/28
»
740/28
»
742/28
»
744/28
»
746/28
»
752/28
» 753/28
»
761/28
» 765/28-1
-2
»
767/28
» 769/28
»
771/28

"

"

y

· 331\5
· 34,76
· 3395
· 3380
· 3373
.'.3417
.3448
/: 3526
· 3501
· 3517
· 3510
· 3401
· 3402
· 3483
· 3716
· 3661
· 3422
· 3384
· 3709
· 3407
· 3414
· 3484
· 3420
· 3441
· 3442
· 3421
· 3430
· 3485
· 3389
· 3542
· 3452
· 3578
· 3366
· 3560
· 3431
· 3404
· 3369
· 3382
· 3396
· 3456
· 358\
· 3419
· 3447
· 3415

Zm 1 1/29
»
5/29
8/29
»
9/29
» 12/29
»
17/29
»
19/29
»
21/29
»
29/29
» 30/29
» 34/29
» 38/29
"» 46/29
47/29
» 51/29
» 52/29
» 58/29
» 59/29
» 60/29
» 63/29
» 69/29
» 70/29
» 72/29
»
73/29
»
78/29
81/29
»
82/29
»
85/29
» . 86/29
»
89/29
» 94/29
»
95/29
» 96/29
»
103/29
»
104/29
»
108/29
»
111/29'
»
112/29
»
115/29
»
116/29
»
119/29
» 127/29
»
133/29
» 136/29
» 139/29
»
140/29
» 142/29
»
143/29
» 146/29
» 149/29
»
151/29
»
152/29
» 153/29
»
155/29
» 157/29
»
167/29

"

"

· 3622
· 3423
· 3583
· 3403
· 3543
· 3455
· 3424
· 3574
· 3502
· 3428
· 3449
· 3563
· 3.645
· 3654
· 3468
· 3697
· 3463
· 3469
· 3616
· 3608
· 3652
· 3474
· 3437
· 3731
· 3562
· 3470
· 3486
· 3398
· 3405
· 3.546
· 3722
· 3548
· 3503
· 3457
· 3488
· 3534
· 3450
· 3.453
· 3573
· 3408
· 3544
· 3679
· 3505
· 3537
· 3496
· 3613
· 3575
· 3631
· 3458
· 3479
· 3733
· 3705
· 3639
· 3418
· 3555
.3524

éís.

Zrn 1 171/29
"» 173/29
182/29
» 183/29
»
184/29
»
185/29
187/29-1
-2
188/29
»
190/29
»
195/29
»
196/29
» 198/29
» 201/29
»
203/29
»
210/29
» 214/29
»
215/29
»
219/29
»
220/29
» 235/29
» 238/29
»
248/29
»
258/29
»
262/29
»
263/29
» 264/29
» 272/29
»
275/29
»
283/29
»
287/29
» 288/29
» 295/29
»
296/29
»
297/29
» 305/29
» 309/29
»
325/29-1
-2 .
» 327/29
»
329/29
» 334/29
» 335/29
»
336/29
»
338/29
»
339/29
» 351)29
» 353/29
» 354/29
»
364/29
» 366/29
»
367/29
»
369/29
» 371/29
» 372/29
» 381/29

"
"

· 3535
· 3553
· 3551
· 3454
· 3521
.3489
· 3527
· 3528
· 3536
· 3617
· 3576
· 3.582
· 3497
· 3605
· 3669
· 3690
· 3649
· 3554
· 3,549
· 3655
· 3570
· 3550
· 3545
· 3504
· 3529
· 3.611
· 3624
· 3.634
· 3658
· 3.540
· 3752
· 3835
· 3.518
· 3635
· 3:678
· 3.530
· 3795
· 3.516
.3628
· 3606
· 3837
.3778
· 3.629
· ~:646
· 3490
· 3557
· 3506

· 3761
·
·
·
·
·
·
·
·

3630
3568
3682
3571
3641
3,594
3666
3507

.~4

25
Čís.

Zrn I 386/29
» 387/29
»
391/29
»
394/29
»
401/29
» 402/29
» 411/29
»
412/29
»
415/29
»
417/29
» 424/29
»
428/29
»
432/29
»
434/29
» 435/29
» 435/29
» 438/29
»
439/29
» 445/29
»
445/29
» 448/29
» 452/29
» 453/29
» 458/29
» 459/29
» 461/29
» 462/29
» 469/29
» 470/29
»
472/29
»
473/29
»
475/29
» 477/29
»
482/29
» 486/29
»
487/29
. :» 490/29
»
494/29
» 497/29
» 499/29
» 501/29
»
502/29
»

»
»
i).

»
»

"»
»
»

»
.»

»
»

»

»

503/29

505/29
512/29
513/29
515/29
517/29
523/29
527/29
541/29
542/29
547/29
551/29
555/29
559/29
560/29
561/29

· 3531
· 3739
· 3851
.3587
· 3540
· 3849
· 3518
· 3818
· 4018
· 3695

· 3950

· 3573
· 3714
· 3700
· 3589
· 3674
· 3723
· 3749
· 3583
· 3828
· 3552
· 3802
· 3741
· 3547
.3717
· 3659
· 3766
· 3670
· 3735
· 3783
· 3821
· 3751
· 3862
· 3867
· 3667
· 3595
· 3841

· 374i
· 3798
· 3829
· 3619
· 3658
· 3710
· 3566
· 3773
· 3803
· 3596
· 3795
.3943
· 3954
.3636
· 3737
· 3792
· 3838
· 3597
· 3771
· 3971
· 3688

čís.

Zrn I 553/29
» 566/29
» 554/29
»
565/29
»
557/29
»
558/29
» 559/29
»
574/29
»
576/29
» 578/29
»
581/29
»
582/29
»
584/29
» _589/29
»
500/29
» 601/29
» 610/29
» 615/29
»
620/29
»
627/29
» 633/29
»
534/29
»
535/29
» 639/29-4
» 639/29-12
»
642/29
»
645/29
»
646/29
»
647/29
»
651/29
» 654/29
» 660/29
»
662/29
»
663/29
»
666/29
» 671/29
»
680;29
»
681/29
»
684/29 .
»
686, 687/29
»
688/29
»
691/29
»
692/29
»
693/29
» 595/29
»
697/29
»
701/29
»
703/29
» 706/29
»
707/29
»
708/29
»
713/29
» 716/29
»
720/29
» 724/29
» 728/29
»
730/29
» 738/29

;-

· 3625
· 3584
· 3754
· 3772
· 3754
· 3705
· 3757
· 3575
· 3701
· 3812
· 3974
· 3985
· 3702·
· 3758
· 37q3
· 37~5
· 3872
· 3938
· 3881
· >3836
.. 4268
.'. 3958
· 3951
· 3893
· 4527
· 3637
· 3742
· 3895
· 3839
· 3933
· 3698
· 3925
· 4010
· 4038
· 3592
· 4029
· 3727
· 3833
· 4016
.3680
· 3774
· 4Q04
· 3825
· 3793
· 3897
· 3815
· 3767
· 3858
· 3875
· 3955
· 3718
· 3845
· 3955
· 3799
· 3738
· 3762
· 3724
· 3917

čís.

Zm I 745/29
»
748/29
»
749/29
» 752/29
» 751/29
» 752/29
»
769/29
»
771/29
»
773/29
»
774/29
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

»

776129
792/29
795/29
797/29
799/29
802/29

804/29
805/29
817/29
821/29
825/29
. 825/29
831/29
834/29
835/29
841/29

Cis.

· 3870
· 3732
· 3854
· 3819
· 3744
· 3873
· 3855
· 4024
· 3745
· 3844
· 3956
· 3972
· 3589
· 3760
· 3719
· 3830
· 3995
· 3932
· 3998
· 3952
· 3944
· 3847
· 3951
· 3898
· 3784
· 3910

Zm I 844/29
» 848/29
» 852/29
» 854/29
» 855/29
» 855/29
» 860/29
» 869/29
»

870/29

»

872/29
874/29
875/29
880/29
882/29
885/29
885/29
887/29
888/29
903/29
905/29
907/29
917/29
920/29
923/29
924/29
927/29

»
».

»
»
»
»

»
»
»

»
»
i)·

»
».
»
»

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3959
3853
3775
3805
3934
3924
3871
3786
3787
4025

· 3779

· 3842
.4019
· 3780
· 3850
· 3888
· 4113
· 3962
· 3804
· 3894
· 3811
· 3816
· 3768
· 3957
.3776
· 3859

1930.
čis.

Čís.

~.

,

Zml 5/30
» 6/30
» 10;30-1
-2
»
16/30
»
18/30
»
21/30
» 22/30
»
24/30
» 25/30
»
29/30
»
33/30
» 36/30
»
45/30
». 45/30
» 49/30
» 50/30
» 54/30
» 51/30
»

»
»
»
»
»
»

55/30
58/30
59/30
73/30
75/30
79/30
85/30

· 4005
· 4044
· 3748
· 3984
· 3788
· 4039
· 4057
· 4061
· 4153
· 3856
· 3789
· 3885
.4017
· 3820
.4048
· 4162
· 4070
· 4094
· 4086
· 3856
· 3942
· 4055
· 3978
· 4177
.4116
· 3900

Zm I 86/30
» 89/30
»
90/30
» 91/30
» 92/30
» 93/30
»
101/30
»
103/30
»
104/30
»
105/30
»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

114/30
117/30
118/30
123/30
128/30
132/30
133/30
139/30
148/30
150/30
152/30
153/30
154/30
157/30
158/30

171/30

.4000
· 3895
· 4030
· 3834
· 3935
· 4020
· 4021
· 3953
.4008
· 4098

· 4114
.3996
.3777
· 4071
· 3790
· 4110
· 3975
· 4121
· 3914
· 3911
· 4012
· 4248
· 3886
· 4216
· 3889

· 3999

av

26
Čís.

Zm I 173/30
»
176j30
»
180/30
»
184/30
»
186/30
»
194/30
»
205/30
» 210/30
»
214/30
»
217/30
»
221/30
»
225/30
»
232/30
» 233/30
»
235/30
»
245/30
»
250;30
»
249/30
»
252/30
»
255/30
»
267/30
» 268/30
»
269/30
» 271/30
274/30
»
275/30
» 27'6/30
» 284/30
» 287/30
»
288/30
» 289/30
»
292/30
» 293/30
»
300/30
»
301/30
»
304/30
»
308/30
»
320/30
»
321/30
»
323/30
»
324/30
»
328/30
»
332/30
»
335/30
»
345/30
»
356/30
»
358/30
»
366/30
»
372/30
»
375/30
»
376/30
»
378/30
»
382/30
»
387/30
»
388/30
» 391/30
, » , 392/30

"

· 4291
· 4081
· 4033
· 4189
· 3954
· 3879
· 4246
· 4199
· 3982
· 4211
· 3904
· 3905
· 3975
· 4150
· 4002
· 3880
· 3876
· 4095
· 4188
· 4242
· 4082
· 4006
· 4059
· 3887
· 3915
· 3977
· 4058
· 3912
· 4060
· 4089
· 3908
· 3980
· 4156
· 4026
· 4176
· 4079
· 3903
· 4192
· 4260
· 4245
· 4128
· 4174
· 4083
· 4028
' 4146
· 3916
· 3945
· 3891
· 4090
· 4111
· 4138
· 4152
· 4136
· 3909
· 4052
· 3919
· 4001

čís.

čís.

Zrn I 395/30
»
397/30
"» 401/30
405/30
»
413/30
II
»
I'
415/30
II,I
»
417/30
»
419/30
»
421/30
II
»
I
422/30
»
444/30
»
445/30
»
449/30
» 452/30
»
455/30
»
455/30
»
458/30
»
463/30
II.1
» 464/30
»
467/30
»
468/30
» 471/30
II
»
472/30
»
477/30
»
478/30
I
»
479/30
» 481/30
I
»
485/30
II
490/30
"» 491/30
495/30
II
»
498/30'
»
499/30
I:
»
501/30
» 506/30
II
»
',.I
515/30
»
517/30
»
523/30
II
»
524/30
»
528/30
» 542/30
li
»
544/30
II
»
554/30
,I
»
556/30
,
»
558/30
»
561/30
II
» 570/30
»
579/30
1\
580/30
!!
»
583/30
» 584/30
»
590/30
"» 593/30
596/30
»
603/30
»
609/30
»
616/30-1

I

I

I

"

"

v

.3920
· 3981
· 4154
.4013
· 4097
· 3927
· 3877
· 4139
· 4158
· 4143
.4088
· 4091
· 3985
· ;m5
· 479
· 4129
· 4131
· 3929
: 4147
· 4040
. /' . 4151
· 4003
· 4072
· 4034
· 4159
· 4235
· 4053
· 4157
· 4064
· 3945
· 4171
· 3988
· 3989
: 3987
· 4172
· 4053
· 3922
· 4100
· 4160
· 3947
· 4210
· 4269
' 4193
· 3957
· 3990
· 4074
· 4249
· 4119
· 3997
· 4:;19
· 4197
· 3991
· 4261
· 4331
· 4170
· 3923
· 4198

Zm I 517/30
»
520/30
»
524/30
»
525QO

"»
»
»
»

»
»

»
»

»
»

»

»
»

,»

»

"»

»'
»
»
>?'

»
»

»
»
»
»

»
»
»

535/30
538/30
542/30
547/30
551/30
655/30
561/30
553/30
555/30
572/30
677/30
678/30
687/30
705/30
708/30
710/30
712/30
717/3Q
720/30
723/30
730/30
734/30
746/30
753/30
754/30
755/30
759/30
789/30
812/30
815/30
818/30

· 4233
· 4148
· 4555
· 4229
· 4322
· 4228
· 4252
· 4127
· 4103
· 4149
· 4092
· 4282
· 4243
· 4194
· 4346
· 4201
· 4550
· 4052
· 4175
· 4270
· 4011
· 4287
· 4302
· 4325
· 4041
· 4303
· 4344
· 4283
· 4326
· 4310
· 4181
· 3973
· 4284
· 4204
· 4185

Čís.

Zrn 1 819/30
825/30
»
830/30
» 833/30
» 835/30
» 838/30
» 843/30
»
845/30
»
853/30
»
855/30
» 859/30
» 875/30
» 881/30
884/30
»
»
887/30
»
903/30
»
904/30
»
909/30
»
912/30
»
918/30
»
921/30
»
930/30
» 933/30
»
936/30
»
943/30
» 945/30
»
956/30
»
97lJ30
»
977/30
»
982/30
» 985/30
»
990/30
»
993/30
»
1002/30
» 1012/30

"

1\'I,

I"

I'"

· 4231
· 4155
· 4055
· 4348
· 4289
· 4290
· 4323
· 4273
· 4305
· 4078
· 4080
· 4042
· 4049
· 4022
· 4332
· 4014
· 4117
· 4182
· 4122
· 4300
· 4144
· 4557
· 4254
· 4294
· 4195
· 4341
· 4054
.4304
· 4271
· 4104
· 4353
· 4j(j9
· 4351
· 4167 '
· 4308

1931.
čis.

Cí,s.

Zrn I 2/31 .
»
11/31
»
33/31
»
34/31
» 40/31
41/31
»
»
42/31
»
43/31
» 53/31
»
80/31
» 95/31
» 96/31
»
97/31
»
103/31
»
104/31
»
105/31

·
·
·
·
·
'
·
·
·
·
·
·
·
·
'
·

4105
4105
4315
4339
4432
4342
4190
4301
4318
4384
4475
4311
4362
4502
4425
4123

li

II

II
I,

Zm I 130/31
:~
116/31
»
135/31
»
137/31
»
170131
183/31
"» 210/31
»
214/31
216/31
»
231/31
»
232/31
»
249/31
»
255/31
» 262/31
»
287/31
» 294/31
» 300/31

"

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
'
·
·
·
·

4132
4505
4095
4547
4558
4428
4360
4363
4168
4453
4285
4456
4409
4361
4223
4226
4205

?8

29
Čís.

Čís.

Zm I 307/31
"» 304/31
314/31
» 316/31
» 342/31
»
347/31
358/31
I>
»
365/31
»
370/31
»
377/31
» 396/31
o;>
409/31
»» 411/31
412/31
»
420/31
»
438/31
»
443/31
»
452/31
»
454/31
» 461(31
» 481(31
»
483(31
»
488(31
»
520/31
»
521/31
»
524/31
» 527/31
533(31
547/31
"» 548(31
»
549/31
» 564(31
»
573/31
» 580/31
»
602/31
»
619(31
»
623/31
» 626(31
» 642/31
»
654/31
» 669/31
»
671/31
» 673/31

"

, 4652
, 4686
· 4489
· 4370
· 4377
· 4649
· 4426
· 4217
· 4217
· 4698
· 4218
: 4655
, 4309
· 4357
· 4783
· 4640
· 43Ql
· 42U6
· 4607
· 4224
· 4213
· 4590
· 4617
· 4262
· 4397
· 4664
· 4285
· 4682
· 4250
.4275
· 4367
· 4394
· 4482
· 4499
· 4599
· 4288
· 4259
· 4413 '
· 4773
· 4433
· 4620
· 4529
· 4291

Zm I 674/31
»
701/31
»
702/31
»
703/31
»
712/31
»
746/31
»
797/31
»
818/31
»
823/31
»
828/31
»
836/31
»
857/31
»
878/31
»
893/31
»
908/31
»
910/31
»
913/31
»
919(31
»
923(31
»
926(31
»
927/31
»
937(31
»
937/31-2
»
939/31
» 941/31
»
958/31
»
973(31
»
978(31
»
992(31
"» 1004(31
1019(31
» !tJ22/31
» 1026(31
»
1032/31
» 1036/31
»
1046(31
»
1048(31
»
1051}31
»
1059(31
»
1060/31
»
1075(31
»
1092(31
»
1123(31

II
II

li

li

/'

' 4466
' 4276
' 4277
· 4278
· 4801
· 4295
· 4569
· 4580
· 4507
· 4786
· 4508
· 4404
· 4644
' '. 4329
· 4867
· 4628,
· 4581
· 4416 .
· 4759
.4770
· 4676
· 4498
· 4609
· 4627
· 4402
· 4695
· 4595,
· 4340
· 4503
· 4516
· 4509'
· 4673
· 4659
.. 4727
· 4709
· 4633
· 4691
· 4352
· 4389
· 4463
· 4371
· 4705
· 4696

1932.
Čís,

Zm I 23(32
» 41(32
» 54/32
», 64(32
»
71(32
» 85/32
» 93/32
147(32

·
·
·
·
·
·
·
·

4390
4851
4746
4818
4410
4852
4830
4730

Čís,

Zm I 164(32
»
170(32
»
194/32
»
197(32
»
205(32
» 228/32
»
259/32
»
264(32

'
'
·
·
·
·
·
'

4697
4854
4403
4405
4724
4719
4514
4853

Čis.

Zm I 269132
» 278/32
»
280/32
»
283/32
» 288/32
» 299/32
» 304/32
» 307/32
»
309/32
» 329/32
» 343/32
» 350/32
»
372/32
»
373/32
» 385/32
»
394/32
»
399/32
»
410(32
»
418(32
»
429(32
»
439/32
» ' 451/32
»
460/32
»
472/32
» 473(32
» 480(32
»
513/32
538(32
»
559/32
»
574}32
»
577(32
»
578(32
»
579, 580/32

"

Čís.

' 4771
' 4741
· 4837
· 4785
· 4861
· 4877
· 4882
· 4535
· 4868
· 4885
· 4616
· 4883
· 4869
· 4737
· 4847
· 4475
· 4751
· 4789
· 4805
· 4760
· 4450
· 4593
· 4629
· 4731
· 4793
· 4790
· 4699
· 4806
· 463g
, 4491
· 4522
· 4497
· 4747

Zm J 608/32
» 616/32
»
633/32
»
646/32
» 664/32
»
701/32
»
713/32
»
719/32
»
742/32
»
749/32
»
757/32
»
769/32
»
791/32
» 800/32
»
844/32
»
847/32
» 848(32
» 850(32
»
856(32
»
857/32
»
867/32
»
897(32-1 .
»
897(32-2 .
» 920/32
» 934(32
»
944/32
»
972/32
"» 1012/32
1020/32
»
1032/32
»
'037/32
»
1043/32
»
1044/32

, 4820
, 4492
· 4752
· 4469
· 4848
· 4485
· 4572
· 4761
· 4711
· 4831
· 4732
· 4809
.4778
.4542
· 4528
· 4573
· 4807
· 4618
· 4591
· 4855
.4596
· 4598
· 4660
· 4811
, 4703
.4728
· 4736
· 4634
.4729
· 4832
· 4621
· 4641
· 4878

1933.
Čís.

Zrn I 17(33
»
21/33
»
23/33
»
28/33
>,
35(33
»
39(33
45(33
>,
48/33
140(33
»
165/33
»
192/33
»
211/33
» 233/33
301(33
»
418/33

· 4630
· 4862
· 4733
· 4635
· 4702
· 4704
, 4823
· 4772
· 4833
, 4648
, 4815
· 4802
, 4710
· 4825
, 4723

čfs.

Zm I 553/33
»
561/33
»
603/33
»
673(33
»
674/33
»
680(33
»
703/33
»
749/33
»
791(33
»
792(33
»
854/33
»
905(33
»
995/33
»
1011/33
1015/33

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4826
4767
4821
4872
4839
4810
4828
4891
4819
4873
4863
4889
4879
4874
4880

31

30
Cít:;,

Zm II.
Zrn II 83/29

1926.
čís.

. 3781

Zrn II 465/26-2

1928.
čÍ's.,

Zrn II 100/28
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

"»

118/28-2
176/28
214/28
217/28
219/28
233/28
244/28
252/28
254/28
276/28
311/28
314/28
319/28
322/28
323/28
330/28
335/28
336/28
344/28
365/28
370/28

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3443
4207
3493
3603
3508
3498
3451
3600
3409
3501
3370
3646

čís.

ii

II Zrn II 372/28
II

»

»

li

»
»

II

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

· 3642

·
·
·
·
·
·

3685
3626
3385
3558
3459
3397

»
»
»
»
»

· 3SV9

· 3499
· 3541

»

390/28
412/28
413/28
421/28
432/28
436/28
450/28
456/28
458/28
462/28
465/28
466/28
470/28
477/28
478/28
479/28
484/28
485/28
486/28
487/28

>

· 3494
· 3450
· 3~:\2
· 3$12
· 3593
· 3374
· ·3371
· 3471
/ .. 3444
· 3375
· 3391
· 3388
· 3656
· 3426
· 3383
· 3368
· 3392
· 3477
· 3492
.3433
· 3400

1929.
čís.

čis.

Zrn II 6/29
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
.»
»

9/29
11/29
13/29
14/29
15/29
16/29
22/29
23/29
24/29
27/29
32/29
45/29
46/29
47/29
50/29
52/29

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3438
3525
3653
3579
3547
3502
3559
3427
3491
3590
3513
3461
3475
3472
3504
3797
3627

Zrn II 54/29
»
»
»
»
»

»

"»
»
»
»
»
»
»

»

»

56/29
57/29
59/29
62/29
63/29
65/29
66/29
57/29
68/29
70/29
72/29
73/29
75/29
:79/29
81/29
82/29

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3580
3445
3620
3704
3487
3621
3693
3514
3425
3632
3538
3650
3694
3555
3480
3481
3465

87/29
»
89/29
»
» 98/29
» 99/29
»
100/29
» 102/29
»
103/29
» 104/29
» 105/29
» 109/29
»
113/29
»
115/29
» 117/29
»
118/29
»
128/29
» 129/29
»
132/29
»
135/29
» 140/29
» 145/29
» 148/29
»
155/29
» 164/29
»
165/29
» 166/29
»
170/29
» 171/29
» 174/29
» 175/29
» 178/29
». 180/29
» 181/29
»
182/29
» 184/29
»
191/29
» 192/29
» 200/29
»
201/29
»
205/29
» 208/29
» 210/29
. 211/29
» 214/29
» 217/29
» 219/29
» 224/29
» 228/29
» 229/29
» 231/29
» 233/29
» 234/29
»
236/29
»
238/29

"

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3609
3584
3507
3939
3591
3614
3615
3638
3523
3539
3831
3473
3562
3612
3681
3854
3564
3561
3765
3577
3763
3587
3598
3691
3633
3707
35f37
3869
3588
3940
3852
4036
3949
3585
3592
3800
3651
3936
3728
3734
3643
3586
3663
3644
3648
3813
3599
3740
3822
3671
3711
3750
3801
3677

Cís.

Zrn II 243/29
»

?51129

»

256/29
259/29
262/29
?63/29
270/29
274/29
280/29
282/29
284/29
286/29
292/29
294/29
299/29
296/29
300/29
302/29
303/29
305/29
306/29
307/29
308/29
311/29
318/29
322/29
323/29
326/29
332/29
334/29
335/29
336/29
337/29-1
-2
338/29
344/29
346/29

»

»

»
»

»

»
»

»

»
»

»
,>

»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»

"»
»

»
>

»
»

"

»
»
»
»

»
»

"

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

347/2~

352/29
353/29
355/29
356/29
361/29
362/29
363/29
365/29
371/29
375/29
385/29
387/29
389/29
393/29
396/29
413/29
417/29

· 3650
3no
· 3708
3827
· 3953
3712
· 378"
· 3840
· 3755
· 3791
· 3808
· 3855
· 3906
· 3657
· 3676
· 3926
· 3928
· 3858
· 4007
· 3823
· 3753
· 4031
· 3782
· 3883
· 3853
· 3874
· 3810
· 3769
.3720
· 3845
· 3794
· 3729
· 3884
· 3960
· 3725
· 3735
· 3715
3901
· 3843
· 3664
· 3759
· 3937
· 3970
· 3857
· 3930
· 3899
· 3699
· 3850
· 3824
· 3918
· 3941
· 3809
· 4009
· 3848
· :l968

32

33

1930.

čís.
ČÍ5.

Čis.

Zrn II 2/30
»
4/30
»
13/30
»
14/30
»
18/30
»

19/30

»

27/30
28/30
33/30
35/30
36/30
41/30
49/30
51/30
58/30

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
.)

"»
»

»

»
»
»
»

»

»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

60/30
52/30
71/30
73/30

83/30
85/30
92/30
95/30
99/30
102/30
104/30
109/30
116/30
121/30
126/30
127/30
131(30
141(30
145(30
146(30
149/30
157/30
159(30
162(30
167(30
168(30
169(30
170/30
171/30
184(30
185(30
190/30
191(30
193(30
196/30
198(30
205(30
206(30
210/30

·
·
·
·

· 4066
· 3826
.4115
.4112

· 4067
4047
3892
4140
4068

· 4051
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4178
4027
4141
4087
3890
4145
3969
3979
3907
3882
4337
3902
4118
4133
4196
4045
4069
4124
4073
4173
4037
4328
4255
4125
4093
4347
4134
3921
4298
4142
4236
4253
4101
4202
3948
3992
4084
4150
4220

· 4327

»

251/30

»
»
»
»
»

255/30
256/30
257/30
258/30

»

26éj/30
276/30
277/30

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

I!
I

»
»
»

I:

»
»

I'',]

»"

J,

!'

il
I
II

'1iI

i

»

»

"»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

"»
»
»

264/30

.'

283/30
285/30
287/30
289/30
300;30
302/30
303/30
313/30
315/30
318/10
319/30
326(30
333/30
334/30
337(30
339/30
340/30
347(30
351(30
356/30
359(30
373/30
378(30
381(30
383/30
385(30
403/30
409(30
422/30
429(30
431(30
432(30
433(30
437/30
438(30
451(30

· 4234
· 4191
· 4208
· 4227
· 4343
· 4244
.4,184
· 4237
./4241
! 4085
, 4015
· 4334
· 4186
· 4312
· 4238

· 4230
,,,'

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4239
4299
4203
4137
3965
4266
4313
4319
4350
3931
4272
4293
4330
4214
4274
4222
4023
3993
4102
4263
4264
4314
3994
4043
4267
4187
4471
4256
4305
4120
4265
4099
4240
4374

Zrn II 468/30
» 471/30
.»
477/30

· 4576
· 4107
.4324

Zrn II 454/30
» 458/30
» 460/30

· 4075

"

.3770

·
·
·
·

· 4130

ZOI II 211/30
»
212/30
» 216/30
221/30
»
232/30
»
237/30
»
238/30
»
248/30

3878
3983
4215
3817

čís.

· 4316
· 4247

· 4307

1931.
čís.

.4461
· 4076
· 4296
· 4317
· 4531
· 4183
· 4286
· 4378

Zrn II 4/31
» 15/31
» . 18/31
»
24/31
» 45/31
» 52/31
» 53/31
» 68/31
» 74/31
» 79/31
»
88/31
» 91131
» '. 95/31
»
102/31
»
110/31
» . 111/31
»
117/31
» 121/31
»
125/31
.». 128/31
»
139/31
»
141/31
»
146/31
» 151(31
»
160/31
»
161(31
»
169/31
»
183/31
» 189/31
» 192/31
»
193(31

čís.

I

II
I
11

1\

II

· 4540

I,
· 4483
"
· 4536
· 4126
.4670
· 4161
I
· 4169
· 4209
· 4373
._4225-.
· 4335
· 4473
· 4345
I,
· 4155
· 4221
· 4417
· 4700
· 4559
.4775
· 4388
· 4663
· 4251
I
· 4200
!

I
I

I
I

Zrn II 197/31
» 21Z,J:ll
». 213/31
» 220/31
» 226/31
» 235/31
» 245/31
» 249/31
» 259/31
» 268/31
» 281/31
» 282/31
» 285/31
» 289/31
»
292/31
»
302/31
» 320/31
» 327/31
» 329/31
» 334/31
»
370/31
.»
378/31
» 382(31
» 384(31
» 388(31
»
401(31
»
402(31
» 406(31
»
424(31
» 429/31
» 435(31

· 4510
.4368
· 4257
· 4597
· 4321
· 4279
· 4380
· 4456
· 4381
· 4280
· 4500
· 4292
· 4561
· 4423
· 4281
· 4687
· 4654
.4779
· 4768
· 4336
· 4490
· 4688
· 4795
· 4600
· 4791
· 4645
· 4415
· 4622
· 4544
· 4545
· 43Q5

1932.
čís.

Zrn II 8(32
» 27/32
»
41(32
» 34(32
» 49(32
» 59/32
» 67(32
»
73/32
»
87/32
» 95/32
'Oenerálni

rejstříky

·
·
·
·
·
·
·

4392
4554
4546
4796
4739
4435
4551
4824
· 4738
· 4808

trestní

čís.

I!

[I
"

II

[i
II
II

Zmll 97(32
»
98(32
»
134(32
» 143(32
»
144(32
» 189(32
» 205(32-1
"» 205(32-2
211/32
» 212/32

· 4411
.4725
· 4414
· 4506
· 4518
· 4537

· 4605
· 4803
· 4555
· 4886
3

34
čís.

čís.

Zrn II 213/32
»
»
»
»
»
»

»

226/32
234/32
237/32
240/32
243/32
281/32
294/32
296/32

·
·
·
·
·
·
·
·
·

,
,
·
·
·
·
·
·

Zrn 11 322/32
ď,»
324/32
» '325/32
» 349/32
»
393/32
»
396/32
»
429/32
433/32

4749
4841
4454
4568
4671
4457
4612
4512
4792

4574
4532
4887
4486
4602
4821
4575
4623

čís.

·
·
·
·
·

Zrn 1ll 391/32
» 393/32
» 407/32
» 412/32
» 413/32
»
437/32

čís.

II-

4520
4561;
4567
4582
5577
4608

Zm III 440/32 .
»
443/32
" 462/32
"
497/32
»
499/32
"
512/32

, 4583
· 4624
.4610
' .. 4706
· 4601
· 4635

1933•.
1933.

,cl•.

čís.

Zrn I! 20/33
» ' 27/33
~)
43/33

;)' 88/33
»
95/33
» . 99/33
;/ '132/33
»
135/33
» 162/33

· 4619
· 4846
· 4804
.4720
· 4797
· 4799
· 4857
· 4849
· 4750

Zrn 11 171/33
»
172/33
»
184/33
» 207/33
»
278/33
»
355/33
»
360/33
»
460/33

.j~718

,

· 4716
.4864
· 4812
.4870
. 4838
.4890
· 4892

Zm. 111.
1931.
Čís.

Zrn HI 387/31
» 426/31

· 4400
· 4354
· 4372

Zrn III 11/33

19/33
34/33
39/33
44/33
» 46/33
» 72/33
». 75/33
» 78/33
» . 82/33
» 87/33
» 102/33
» 103/33
»
115/33
»' 134/33

.»
»'
»
»

· 4650
· 4692
· 4717
· 4683
· 4744
· 4672
· 4661
· 4642
· 4657
· 4667
· 4829
· 4707
· 4674
.4734
· 4755

28/32
37/32
61/32
79/32
» 89/32
» 142/32
» 154/32
» 169/32
" »178/32
»
182/32
» 200/32
». 269/32
» 273/32
»
275/32
» . 283/32
» . 289/32

I

"I'
· 4385
l' Zrn 111 294/32
· 4424
1,1'
»
298/32
· 4420
»299/32
1
· 4441 • ','j:'
»
309/32
· 4422
»321/32
· 4493
!I
»326/32
· 4427
»332/32
· 4458
»334/32
· 4470
»346/32 .
· 4451
» ' 350/32
· 4431
»352/32
· 4560
»' 359/32
· 4455
»365/32
, . 4437
» ' 368/32'
· 4525
» '371/32
· 4523
»380/32

Zín III 162/33

I

»183/33
»
185/33
» 188/33
» 192/33
-»
204/33
» 230/33
. »
239/33
"
286/33 .
»
293/33"
»
302/33
»
335/33
»
403/33
»
439/33

I,
i,'1

I1

· 4774
'. 4776
.4753
.4765
· 4756
· 4780
· 4800
, 4834
.:. 4813
... 4842
· 4814
· 4781
: 4858
· 4884

Zm. IV"-

· 4375
· 4356

1932.
Zrn III
»
»
»

Ce

1,1

1931.

čís.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4556
4438
4445
4443
4474
4472
4631
4538'
4548
4480
4519
4533
4484
4552
4606
4543

Zrn IV 234/31
.»" 497/31
»
531/31
» . 543/31
» 588/31
» 594/31
» 604/31
»
609/31
». 611/31

čís.

II

Cis.
Čís.

Cls.

li

Cls.

>

Zrn ll! 236/31
»' 364/31
»
367/31

Čís.

· 4359'
.4382
· 4365
.4358 '
· 4355
: . 4383
· 4366
· 4387
· 4517

Zrn IV 669/31
»., 689/31
» 717/31
» ,730/31
"»
735/31
:,» 773/31
»
777/31
» 779/31

· 4349
· 4364
.4369
.4376
· 4379
· 4386
.4406
· 4395

1932.
Čís.

Zrn IV 16/32
»

»
»

»
»

21/32
39/32
41/32
72/32
99/32

·
·
:.
:
·
·

4407
4587
4399
4412
4452
4434

čís.

l,:i

I' Zrn IV
»,
II: .»

li

li

.Iji

108/32
114/32
115/32.
»
121/32
»é, 129/32 .
"
156/32

· 4421
.4408
.4588
.; 441.9
,...
: 4401
· 4449

36

37
čís.

Zm IV
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
.».
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

»

"»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

160/32
165/32
179/32
180/32
184/32
189/32
190/32
192/32
200/32
203/32
206/32
225/32
232/32
238/32
248/32
262/32
276/32
285/32
289/32
290/32
291/32
298/32
308/32
332/32
339/32
350/32
353/32
358/32
365/32
375/32
379/32
380/32
387/32
394/32
395/32

čís.

.4521
· 4440
· 4442
· 4459
· 4478
· 4398
· 4487
· 4460
· 4439
· 4418
· 4457
· 4479
· 4436
· 4462
· 4477
· 4429
· 4495
· 4430
· 4465
· 4646
, 4488
, 4446
· 4464
,4647
, 4524
, 4526
· 4504
· 4444
· 4511
· 4468
, 4447
· 4513
, 4563
· 4494
· 457D

Zrn IV 409/32
»
410/32
414/32
» 427/32
»
442/32
»
446/32
461/32
»
462/32
» 469/32 '
470/32
»
472/32
»
475/32
» 498/32
»
499/32
»
516/32
»
518/32
,»
519/32
»
528/32
»
533/32
»
534/32
»
546/32
» 557/32
»
569/32
». 573/32
»
574/32
,»
582/32
»
586/32
»
593/32
»
601/32
»
607/32
»
610/32
» 613/32
» 616/32
»
627/32

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
'.

"
"
"

. ,'"

.

" i" ,
1

,.
,

,
·
·
,
,
·
·
,
·
,
·
·
,

4496
4515
4448
4481
4571
4541
4562
4530
4613
4589
4549
4539
4553
4~86
4584
4603
4579
4578
4625
4604
4594
4626
4614
4611
4637
4619
4615
4653
4680
4592
4632
4677
4689
4764

Zrn IV
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

1/33
3/33
19/33
31/33
42/33
46/33
58/33
63/33
69/33
86/33
90/33
94/33
95/33
103/33
104/33
106/33
110/33
114(33

, 4684
· 4693
, 4643
, 4656
· 4662
, 4685
· 4701
· 4665
· 4668
· 4690
· 4678
, 4856
· 4658
, 4638
,4669
, 4859
, 4666
, 4708

"

"

"

"

, 4843
, 4651
, 4675
, 4721
, 4748
· 4822
, 4794
, 4835
· 4713
· 4715
, 4681
· 4694
.4722
, 4784
· 4844
· 4712
, 4786
.4725

Zrn IV 368/33
» 371/33
»
378/33
» 387/33
»
398/33
»
402/33
»
403/33
»
410/33
417/33
432/33
"» 433/33
» 498/33
»
500/33
»
503/33
»
603/33

"

· 4787
· 4871
, 4836
· 4756
· 4777
· 4866
· 4782
· 4759
· 4788
· 4865
· 4860
· 4798
.4840
· 4888
· 4881

Pres.
čís.

Pres, 223/20 .
» 1053/20 .
» 627/21
» 1197/22 '
221/23
» 466/23

"

,

363
482
1170
1223
1248

čís.

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pres.

»

»
»

»

»

1510/23 .
166/24
570/25
1462/25 .
1490/26.
186/27

, 1597 (7)
· 1731 (8)
,2218 (9)
, 2482 (10)
· 3310 (12)
· 3145 (11)

N I.
Čís.

Čis.

, 3806
, 4050

čís.

Zrn IV 116/33
»
131/33
»
132/33
»
136/33
»
138/33
»
149/33
»
153/33
»
168/33
»
177/33
»
185/33
»
187/33
»
221/33
» ' 223/33
»
226/33
»
232/33
»
236/33
»
240/33
» 281/33

Čis.

· 4735
· 4743
· 4740
· 4845
· 4757
· 4714
· 4714
· 4763
· 4742
· 4850
· 4745
· 4758
· 4817
· 4875
· 4762

Zrn IV 282/33
" 295/33
298/33
" 304/33
309/33
»
311/33
312/33
»
319/33
» 328/33
»
329/33
»
332/33
344/33
» , 355/33
»
357/33
" 362/33

N I 82/29
» 196/30

1933.
čís.

Čís.

N I 44/31
» 103/31

, 4163
· 4232

N II.
ČÍIS.

N II 68/28
» 48/29

Čís.

:, 3367
. 3533

N II 12/31

· 4077

N III.
Čís.

N III 43/33

. 4754

N IV.
Čí~.

N IV 7/32

čís.
I

, 4393

I,I

N IV 12/33 .

, 4893

p8

39

Nd I. '

Čis.

čis.

čís.

.3432
· 3556
· 3807
· 3743
· 3851
. 4035

Nd I 104/29
» 286/29
» 591/29
» 30/30
» 192/30
» 648/30

Nd I
»
»
»
»

.4046
4164
· 4333
· 4338
· 4564

10/31
251/31
451/31
510/31
545/32

Nd II.
Čís.

'
'
·
·
·
·
'
'

Nd II 47/29
»
105/29
»
173/29
178/29
>
»
2/30
»
26/30
» 27/30
70/30
"

Ds I 3/31
» 4/31
» 5/31
» 6/31
» 11/31
» 12/31
» 14/31
» 15/31
» 18/31
» 21/31

·
·
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Věcný seznam abecedni.
Administrativní delikt viz spr á v TI í pře s t II pe k.
soudce čís. 138 dis., 139 dis.
viz též s o II d c e.
Administrátor poštovní viz p o š to v fl í a d rn i TI i st r á t o r.
Adresář: kritika jeho zamýšleného vydánÍ' čí s. 3581.
Advokát (obhájce): obhájce je podle § 152 čls. 2 tr .ř. zproštěn povinnosti vydati
svědectví jen pro trestné (kárné) řízení, které se vede proti -osobě, kt#rou
Ad~inistrativni přeloženi:

nebo v jejímž zájmu byl požádán _o právní poučení neb o zastupování; justanovení § 152 Č, 2 tr. ř. nemá místa v trestním (kárném) řízení, ve kterém

jde o stíhání osoby jiné č i s, 98 dis.
porušení povinnosti povolání, prohřešil-li se advokát na povinnosti zmocněnce podle § lOto obč. zák. tím, že přijav příkaz a generální plnou moc
k podání žaloby a k vedení sporu, odevzdal přímé vedeni tohoto sporu bez
předchozího vyrozumění a s.volem svého zmocnitele jinému advok~t'u; s hlediska kárného. přečinu nezáleží na tom, že zmocnitel tento postup_ do.datečně
schválil čí s. 100 dis.
o otázce imunitního práva § 9 adv. ř. jest uvažovati nejenYs hlediska objektivního, nýbrž i subjektivního; toto právo nemá meze ,jen v přesvědčení
právnrho zástupce, nýbrž i v zákonech čÍ" s. 3880.
,.<
pokud nejsou beztrestnými urážlivé výroky právního zástupce při hájení
oprávněných zájmu: jeho klienta čí. s. 3880.
.
uložení pořádkového trestu soudem civilním podle §§ 86 a 200 c. ř. s. právnímu zástupci za urážlivé projevy proti právnímu zástupci odpůrce není
pro trestni soud předurčujícím při řešení otázk~, zda byl oněmi projevy
spáchán přestupek proti bezpečnosti cti, nýbrž trestni soud jest povinen
samostatně zkoumati, zda jsou tu veškeré náležitosti přestupku proti bezpečnosti cti i po objektivní i po subjektivní stránce; v tomto směru jest
i uvážiti, zda advokát nepřekročil meze' práv a povinností § 9 adv. r.
čis.3991.

advokát může sice míti bydliště odlišrié od sídla advokátní kanceláře, bydliště nesmí 'však býti voleno tak, by vzhledem k okolnostem případu přímo
znemožňovalo stálou a povinnou účast advokáta na právním zastupování
věcí, jež podle svého povolání převzal, a činilo Husornim dozor nad odborným výcvikem kadidáta advokacie, jejž přijal do svých služeb čf s. 151 dis.
vkladních knížek nelze použíti podle § 19 adv. ř. k zaplacení paIJnár'llí po·hledávky č Is. 91 dis.
okolnosti, že mUJ n.ebyl zř-Ízen po rozumu § 6 zák. čís. 471/1921 obhájce
k ,podání odporu, nemuže se dovolávati jako zmatku čís. 1 § 281 tr. ř. obžalovaný, který - ač byl při hlavním přeHčení osobně přítomen a viděl, že
se věc projednává před samosoudcem - ihned se proti tornu neohradil
č Is. 4812.
peníze, které přijal advokát v zast~':lpeni strany, staly se vlastnictvím strany
již tím, že je advokát jménem strany přijal nebo nabyl disposiční moci nad
nimi; advokát dopouští s.e zpronevěry, spotřeboval-li je pro sebe, nemaj':!
v době této svémoci po ruce dosti prostředků, jimiž by mohl vyhověti pří
kazům oprávněných osob co do tě!;hto peněz čís. 4823;
»povo1áním advokáta« ve smyslu § 8 a násl. adv. ř. jest -rozuměti každou
činnost, kde advokát, vystupuje jako zmocněnec stran (kapitola 22. obč.
zák.) -a -současně jako znalec práva a právních poměrů vůbec, převzal na
sebe závazek obstarávati záležitost °a zájmy věci jemu svěřené se zvýšenou

J

kautelou bezpečnosti (bezelstnosti a poctivosti), správnosti a svědomitosti.
Při tom nezáleží na tom, zda určitý úkon či celá řada jednání byla mu
svěřena z důvodu osobní známosti nebo příbuzenského poměru či zvláštní
důvěry, snad se zřetelem k odborným jeho v_ědomostem; byl-li věcí pověřen
Jako advokát, jde při obstarání věci o vykon povolání čís. 175 dis.
chudých (ex offo): zmocnění- (oprávnění) obhájce úředně ustanoveného
jen pro hlavní přelíčení (zástupce chudých) končí provedením hlavního
přeličeni (§ 41 odst. třetí tr. ř.) či s. 3515, 4241.
k dalšímu zastupování jest se mu vykázati plnou mocí; neučinite-li tak,
jest jeho odvod na zmateční sHžnost odmítnouti obdobným použitím
§ 1 čis. 1 zák. čis. 3/78 čís. 3515.
nového zástupce chudých k provedení zmateční stížnosti nelze zříditi,
nežádal-li o to obžalovaný čís. 4241.
zákon nepfedpisuje, by byl obžalovaný poučen o právu žádati o zřIzení
obhájce chudých čl s. 4241.
ex offo obhájce ustanovený jen pro hlavní přelíčení musí .př.ipojiti k provedení zmateční stížnosti, ohlášené přímú obžalovaným, plnou moc
čl s. 3714.
sborovému soudu prvé stolice náleží odmítnouti zmateční stížnost podle
§ 1 čís. 2 nov. čís. 3/1878, i když nebyla provedena proto, že obžalovaný nebyl pouč.en o svém právu vyžádati si přiděleni zástupce chudých (§ 41 tr. ř.) čl s. 3588.
ustanovení prvého odstavce § 44 tr. ř. platí jen pro zvoleného obhájce;
púsobnost obhájce s,oudem zřízeného- jest vyčerpána úkonem, pro který
byl zi'ízen čís. 4022.
zástupce chudých, zřízený jen k provedení opravných prostředků obžalovaným ohlášených, nemůže bez zmocnční obžalovaného vzíti zpet
zmateční stížnost Obžalovaným opoyězenou č i s. 4049.
volil-li obžalovaný provedení zmateční stížnosti vlastn-ím podáním, je
na něm, by vyhověl všem předpisům zákonným pro tento případ stanoveným. Nezáleží proto na tom, že si nemůze opatřiti podpis obhájce
ve smyslu § 1 čís. 3 nov. čís. 3/1878 ř. zák., nemaje peněz čís. 3770.
dómněle poškozený nemůž,e žádati, by mu byl zřízen obhájce chudých
k sepsání trestního oznámení (§ 41 tr. ř.) čís. 3806.
nevyhovění žádosti o zřízení zástupce chudých (§ 41 ods±. 3 tr. ř.r nezakládá zmatek (§ 281 čls. 3 tr. ř.) či s. 3919.
zmateční stížnost opovězená a provedená mimo hlavní přelíčení bez
jak.ékoliv součinnosti obžalovaného obhájcem, který se při tom označil
za zástupce chtldých a který při hlavním přelíčení obžalovaného hájil,
ač mu byl výborem advokátní komory pro ně ustanoven - za zástupce
chudých jiný advokát, - byla opovězena a provedena osobou neoprávněnou, třebaže obžalovaný dodatečně po uplynutí lhůty žádal,
by bylo ,dotyčné podání považováno za dolíčení zmateční stížnosti podané s jeho svolením čís. 3B31.
horlivost v zastupoyání podle § 9 adv. ř. vyžaduje, by advokát, který'
byl podle § 28 písm. i) adv. ř. a se zvlastním Zřetelem'k předpisu čl. 10
odst. 3 vl. nař. ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a n. ustanoven zástupcem chudé strany německé národnosti a jest úplně znalý i státního
jazyka, i jazyka, jímž mluví zastoj.lpený jako příslušník _národní' menšiny, - použil znalosti menšinového jazyka ve prospěch svého chudého
klie.nta čÍs. 118 dis.
jde -o .-přečjn porušení povinnosti povolání, odepřel-li advokát ustanovený' ex offo zás,tupce)11 chudé strany, podati žalobu a .tím zastoupeni
chudé strany, ač byl k tomu advokátnÍ. kO!llorou opětovně vyzván a
bylo mu to nařízeno čís. 118 dis.
zlehčení cti á -vážnosti' stavu a porušení povinnosti povolání, dal-li se
advokát - ač si p"ři povinné pečlivosti musel býti vědom, ž'e. spor jeho
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klientů nemůže -míti úspěch-,. a přes to že znal jejich nuzné poměry,
jimž na, zá~l,adě vysvědčení chudoby v'YITlOhl pro spor právo chudých
zavazaŤt k Qsobnímu zastupování a zastupování to podržel a ač
~ohl v míst~ .procesního i odvolacího soudu bez újmy jejich prÁv dáti
JIm u~tan~:-:'Ittv zástupce ch~dýc.~J sán; k~ -vše~ ,sporným }ednáním
osobne dOjlZdel a tak zbytecne Jim ZPUSObll velke utraty pro něž byli
těžce majetkově poškozeni čís. 149 dis.
'
podle § 364 ť~. ř. lze povoliti obžalovanému. navrácení v předešly stav
pro ,zmeškání lhůty k provedení opravných prostředků, které obžalo··
. -vany včas soudním protokolem opověděI vyhověl-li nalézací soud
současné žádosti obž.alovaného -o zřÍZení obhájce chudých k jejich provedení tak pozdě, že tento obhájce obdržel dotyčné usnesení advokátní
komory a rozsudek až po uplynutí IhMy čí-s. 4605.

žádal-li obžalov~ný, ohlašuje zmateční stížnost, aby k jejímu proved'ení
byl ustanovef!. zastupce chudých a jemu doručen opis rozsudku byh,'tím
podle § 285 tr. oř. počátek 'Os,miáenní lhůty ku provedení zmat~ční/stíž
nosti odsunut- až do ,doby, kdy opis rozsudku bude skutečně obhájci
doručen; účinek ten nemohl býti zmařen ani tím, že -vyhotovení rozsudku bylo snad ponecháno v rukou obžalovaného č is. _4874. '
obhájce ex offo; přidělený obžalovanéniu pro řízení před- soude'l-n první
stolice, není oprávněn ohlásiti zmateční stížnost proti rozsudku odvo,<-'
lacího soudu čÍ' s. 4829.
ustanovení § 1 čís. 3, nov. čís.. 3/1878 nebylo dosud zrněného ani zrušeno; nestanovíc výsadu stavu advokátského, zabezpešJ.!je především
v zájmu obžalovaného řádné provedení zmateční stížnosti; netýká se
ho ustanovení § 106 úst. list. čís. 4892.
/
plná moc: p-odle ,§ 477 čís. 5 c. ř. s. je.připustno, by vedeni rozepře bylo
dodatečně schváleno. Tohoto předpisu 'lze použíti obdobně i v trestním
_řt~ení, ~lespoň tehd~, bylo~li P?~le stanov potřebné schvále-hí vykázano az do- vynesem rozsudku CI s. 37Q4.,
v trestním řádě není- ustanovení; že se musí zástupce strany ihned při
jednání' vykázati písemnou plnou mocí, a phití tu zásady občanského
zákona o ,zmocnění (§ 1005 obč. zák.) čís. 4322.
ex offo _obhájce ustanovený jen pro hlavní přelíčení musí připojiti
k provedení zmateční stížnosti .ohlášené přímo obžalovaným plnou moc
čís. 3714.
ve smyslu § 1010 obč. zák. je~t zmoc-něnec oprávněn přenésti plnou
moc na jinou osobu jen v případě potřeby, jinak len s výslovným ~vo
lením svého mandanta. Podle § 14 adv. L jest advokát oprávněn substituovati v -případě svého - zaneprázdnění jiného advokáta, při čemž
ovšem jeho z;ákonné ručení zůstává nedotčeno. Toto ustanovení advokátního' řádu -doznalo, pokud jde o procesní plnou moc, změny § 31
odst. 2 c. ř. s. potud, že advokát může udělenou -mu plnou moc procesní přenésti pro jednotlivé- úkony neb oddíly řízení na -jiného advokáta, a to i v,iiných případech, než v ,případě zaneprázdnění, na rozdíl
od obecného zmocněnce podle obč., zákoníka, který mimo případ p-otřeby vždy musí si vyžádati, výslovné svolení, Tohoto svolení (zmocnění) nemá advokát zapotřebí, avšak jen v tom případě, jedná-li se
o přenesení -plné- mód pro. jednotlivé úkony neb oddíly řízení, kdežto
pro substituci pro celý spor (nehledíc ,k případu zaneprázdněni) potře
buje advokát ve smyslu § 1010 zvláštní -zmocnění 'č Í s. 100 dis.
'obh~jce ex offo, ;přidělený 'obžalovanému pro .řízení- před soudem první
stolIce, _není opravněn ohlásiti zmateční stížnost proti rozsudku odvolacího soudu -č í s. 4829.
zástupce chudých, zřízený jen k -provedení opravných prosfředků obža;"
lovaným ohlášených,. nemůže -bez zmocnění obžalovaného vzíti zpět
z-mateční' stížnost obžalovaným opovězenou čís. 4049.

-
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(ílápis a ,výmaz) -

z plné moci ,musí vycházeti, že ~yla udělena -před hlavním přelíčením;
jinak by 'bYlo kontumační rozsudek' s pouóenÍm o opravných prostředcích doručiti obžalovanému. _č í s. 4198.
v trestním řádě není ustanovení, že se zástupce strany mus( ihned při
jednání vykázati- písemnou plnpu mocí čís. 4322.
pQslal-li ,soukromý obžalbbce :k hlavnímu přelíčení advokáta, třebas
bez písemné plné moci, dal dostatečně na jevo, že od stíhání ustoupiti
nemíní, a nelze míti vzhledem k ustanovení- třetího odstavce § 46 tr. ř.
za to, že ustoupil od stíhání a vynés.ti podle § 259, čís. 3 !t. ř. zprošťu
jící rozsudek čís. 4322 .
smrti soukromého obžal-obce a tím nastalým; zánikem obžalovacího
_ práva (ius persona1issimuni) zani~á. i zmocnění, které soukromý obžalobce za, svého života. ,ve smyslu, § 50 tr. ř. uetě1il; nelze tu užíti ani
předpis.ů § -1022 obč. zák .• ani předpisů §§ 31, 35, 155, c. ř. s.; opravný
prostředek provedený ještě za jeho života nestává se však bezpředmět
ným, nýbrž musí o něm opravná stolice jednati čís. 4644.
prohlašením, že - jest- s rozsudkem spokojen, vzdal se obžalovaný pro
svoji -osobu práva podati opravný prostředek a nemůže toto právo
přenésti ani na obhájce. kterého si dodatečně zvolil čís. 4763.
porušení povinnosti povolání, prohř-ešil-1i se - advokát na povinnosti
zmocněnce podle § lOto 'Qbč. zák. tím, že přijav -příkaz a ge-ntrální
plnou moc k podání žaloby a k vedení sporu, odevzdal přímé vedení
tohoto sporu bez předchozího. vyrozumění a svolení svého zmQcnitel~
jinému,- advokátu; s hlediska kárného přečinu nezáleží na tom" že zmocnitel ténto postup dodatečně schválil čís. 100 dis.
viz též zmocnenie.
viz též z m.o c n 'ěn e c.
zápis do a výmaz ze seznamu: na trest výmazu -ze seznamu ádvokátů p.odle
§ 12 písm. d) kárn. stat. jest uznati, jsou-li tu_ velmi závažné - při
,
těžujíCÍ> okolnosti, zejména, pO,kračoval-li obviněný přes opětné
předcQozí tresty důsledně po delŠÍ: -dobu, v kárné činnosti, kterou
byla neobyčejně těž'~ým způsobem _ poškozena důstojnost stavu
v -tuzemsku i v cizině čís. 96 dls.
proti usnesení vrchních soudů nelze podle předpisů trestního iádu
kromě, zvláštních případů, jako §§ 39 a, 63 tr. ř., týkající se zapsání do seznamu obhájců -a povolení delegace vrchním soudem,
. podati stížnost čís. 3806.
oso~a, která sice koná službu u advokáta, avšak v době činu není
ještě zapsána v seznamu kandidátů- advokacie, není příslušníkem
advokátního stavu; její čin :nelze pokládati za zlehčení cti a vážnosti -stavu advokátního; nezáleží na tom, že snad v době oznámení (jednání o odkazovacím usnes.ení) již v seznamu zapsána
byla čís. 107 dis.
,
vedlejší zaměstnání jako takové jest sice slitcitdně- -se zaměstná
ním advokátní-ho koncipienta, pokud toto zaměstnání zůstane za-městnáním hlavním, a důkazem o patřičném teoretickém a praktickém výcviku koncipienta nemusí býti právě_ ukolnost zda přesně
dodržoval kanCelář. hodiny,_avšak k tomu, by přezkcrumAval-vzdělání
. kandidáta advokacie a jeho schopnos.t státi se .advokátem, jest povolán výbor advokátní komory, nikoliv zaměstnavate1 č.í s. 120 dis.
údaje advokátovy_ v:e vysvědčení o tnt,aní a o způs.obu praxe -u něh-o
kandidátem ztrávené musi-. proto odpovídati. o_bjektivně přesně a
úplně skutečném1:l'_ stavu (býti _yěrnou praydou),a sice: nesmí býti
zamlčeno, co by moh!o _mí1:i v-ýznam pro správné posouz-enJ praktického výcviku zák0!1em předpoklad.mého, najmě - ne-smějí hýti

-
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utajeny případné odchylky od pravidelného
praxe čís. 120 dis..

45
průběhu

°

koncipientské

P?jmu »vyloudění« zápisu do seznamu advokáti't ve smyslu § 13 a)
ka~. sta~. odpovídá jen jednání fraudulosní, při němž si pachatel
uY,edoll111 ~aterielní' nepravdivo,st. údajů :,e vysvědčení, a jednal

pnmo za ucelem, by vymohl zapts bez zakonných podmínek
120 dis.
-

-

-

čís.

jde o zlehčení cti a vážnosti stavu i o porušení stavovské povinnost,i, vydal-Ii advokát svému koncipientovi vysvědčení, v němž
proti pravdě potvrzoval dodržování úředních hodin a zamlčel že
koncipient měl vedle koncipientské praxe zaměstnání, o němž
vzhledem k jeho povaze a odměně nelze tvrditi, že nebylo advokátnÍ' praxi na újmu a že vedle něho advokátní praxe neklesla na
úroveň vedlejšího zaměstnání čís. 120 dis.

zastavení výkonu advokacie:- kárný trest zastavení výkonu advokacie (helze
odložiti ani obdobným použitím ustanoveni §§ 397 a 401 ftr. ř.
čís. 109 dis.
•
»trestním soudním vyšetřováním« (strafgerichtliche Untersuchung)
ve smyslu § 17 kárného statutu adv ok. jest rozuměti každé trestní
řízení od jeho počátku až do pravoplatného skončení, nikoliv jen
připravné vyšetřování podle desáté hlavy trestního řádu čís.
142 dis.
'
je;;t proto opatření zastavením výkoll1t advokacie podi~ § 17 statutu přípustné i za přípravného vyhledávání právě tak jako bylo-li
přípravné vyšetřování ukončeno a na obviněného podána obžaloba .č í s. 142 dis.
'
zastupováni (obhajování): soud neporušil zákonný předpis, otázav se přímo
obžalovaného, zda se vzdává přípravné osmidenní lhůty (§ 221 odst. 1
tr. I.) čís. 3404.
tato .lhůta ,neplati pro obhájce; je jeho věci, by, neměI-li dosti času,
by SI obhajobu; náležitě připravil - navrhl ódročení hlavního přeUčení
a zabezpečil-si tak po případě uplatňování zmatku čís.. 5 § 344 tr. ř.
či s. 3404, 3419.
vzdání se opravný.ch- prostředků obžalovaným je i v řízení .porotním
neodvolatelné- a pro obhájce_ závazné čís. 3168.
prohlášení obžalovaného o vzdání se opravných prostředků a přijetí
rozsudku není ve své účinnosti podmíněno souhlasem obhájcovým ani
předchozÍ poradou obžalovaného s obhájcem čís. 3768.
obhájce nemá vlastního práva podati zmatečnÍ' stížnost, ani se nemůže
v zas.tupování obžalovaného rozejíti s jeho vůlí a s prohlášeným rozhodnutím se čís. 31-68.
ani v řízení porotním není formálně stranou obhájce, nýbrž obžalovaný
čís.

Advokát (zastupováni) -

376.8.

ani v říz.en,i porotním (§ 346 tr. ř.) nemůže proti vůli nezletilého obžalovaného podati zmateční stížnost na jeho prospěch nikdo jiný (obhájce), než příbuzní uved,ení v~ § 282 -tr. ř. čís. 3768.
nejde o zmatek čís. 4 ani čís. 5 § 344 tr. ř., bylo-li obhájci odep·řeno
slovo potom, když byly _ skončeny řeči obhájců spoluobžalovaných
čís. 3817.
obhájce smí při -hlavním přelíčení činiti průvodní návrhy i po předse
dově prohlášení o skončení průvodního řízení až do _okamžiku, kdy se
s.ou~dní sbor -odebral do poradní síně, by se usnesl' o rozsudku čís. 3842.
zachování osmidenní lhůty § 221 tr. ř. co do obhájce není zabezpečeno
pohrůžkou zmatečnosti' čís. 4011.

-

-

-

-

nejde
zmatek podle § 344 čís. 2 tl". ř., měl-Ii obžalovaný po celou
dobu hlavního přelíčení obhájce, ať to byl jeden a týž obhájce nebo
bylo to více různých obhájců čís. 4011.
při změně obhájce není celé hlavní přelíčení zopakovati za přítomnosti
nového obhájce, nýbrž jest nově vstupujícímu obhájci dáti možnost,
by se na svů'j úkol řádně připravil; přiměřenost lhůty, na niž jest
k tomu účelu odročiti hlavní přelíčení. Bylo by porušením § 298 tl". ř.,
kdyby z tohoto důvodu bylo líčení odročeno až do příštího zasedání
porotniho soudu čís. 4011.
považuje-li se obhájce v obhajobě v právu, dávati vys'lýchaným 08.0bám otázky (§ 249 tr. ř.), za zkrácena tím, že mu předseda hlavního
přelíčení nařídil by otázku dával jen jeho prostřednictvím, je na něm,
by si vyžádal p'odle §§ 238, 311 tr. ř. rozhodnutí (porotního) soudního
dvoru 'o tom, zda má zůstati při opatření předsedy; neučiniv tak, nemá
podkladu k uplatňování zmatku § 344 čís. 5 tr. ř. čís. 4011.
obhájce je oprávněn i bez vÝslovného svolení obžalovaného činiti za
něho veškerá prohiášení ,a návrhy i jen, odporoval-li tomu obžalovaný
.před soudem neb učinil-li návrhy nebo prohlášení oq.chylná od proh"lášení nebo návrhů obhájcových, rozhoduje vůle jeho, nikoliv obhájcova čís. 4055.
omyl kancelářské síly obhájcovy při záznamu ltiůty čís. 4077.
i" pouhé udělenÍ' rady je úkonem zastoupení ve smyslu §§ 9 odst. 1 a
10 odst. 1 a_dv. ř. čís. 147 dis:
ide o zmatok ,podl'a § 384 č. 6 tr. p., nebol-li v -pokračovaní podl'a
§ 518 tr. p. odsúdenérnu v prípadoch, označených v § 518 odst. ll. tr.
p., ustánovený obhájca z úradnej povinnosti čís. 4438.
O' otázce imunitního práva § 9 adv. ř. jest uvažovati nejen s hlediska
objektivního nýbrž i subjektivního; toto právo nemá meze jen v pře
svědčení právního zástupce, nýbrž i v zákonech čís. 3880.
pokud nejsou beztrestný_mi urážlivé výroky právního zástupce při hájení, oprávněných zájmů jeho klienta čís. 3880.
okolnosti, Že mu nebyl zřízen po rozumu § 6 zák. čÍs. 471/1921 obhájce k podání odporu, nemůže se do'Volávati jako zmatku čís. 1 § 2.81
tr. ř. obžalovaný, který --------=- ač byl při hlavním přelíčeni osobně příto:
men a viděl, že se věc projednává .před samosoudcem - ihned se proti
tomu neohradil čís, 4812.
ustanovení § 1 čís. 3, nov. čís.. 3/1878 nebylo dosud změněno ani zrušeno; ,'nestanovÍc výsadu stavu. advokátského, zabezpečuje především
v zájmu obžalovaného řádné .provedení zmateční stížnosti; netýká se
ho ustanovení § 106 úst. list. čís. 4892.
několika obhájci: o témž předmětu při odpovědi na týž pfednes veřej
ného ,obžalobce smí mluviti jen jeden obhájce. - Je-li více bodů
obžalOby, mohou si jich zodpověděni obháJCi mezi sebou rozděliti;
pokud v tom, že druhý obhájce jen doplnil pfednes prvního obhájce, není" zmatku čís. 5 § 344 tr. ř. (§ 40 odst. druhý tr. ř.) čís.
3400.
h)l'ly-li proti rozsudku podány obžalovaným dvě zmateční stížnosti,
je.dna zvoleným a plnou mocí vykázaným obhájcem, druhá zástupcem chudých, zřízeným podle § 41 odst.- 3 tr. ř. k provedení
opravných prostředků obžalovaným opověděných, lze přihlížeti jen
ke zmateční stížnosti podané zvoleným obhájcem čís. 3789.
byl"y-H_ včas opovězeny a provedeny dvě zmateční stížnosti, jednak
obžalovaným samým protokolárně ještě před doručením opisu rozsudku, jednak obhájcem písemně po doručení opisu' rozsudku, jest
tu i onu, pokládati za stížnost jednotno!.!, opakuje-li podání obhájcovo výtky _obžalovaného čís. 4223.
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nucené: z~,sťavena-l/působnos't poroty, ne,zřizuje se
v pT1padech Jinak
poro.tních obžato_vanému
z Ú ~ e ~ ním o c, i ob háj.~ e a fl i por o -ř.í ze rf I tJ} e d v Ý j imecnym senatem ani pro řízení. na soudě zrušov.a~írn~.~ to ..an,i teh~a, rozhodo,val-li v' prvé stoliCI vYJlmecny senat šestičlenný čÍs. 363 (1)
od~or a opověd' zmateční stížnosti a odvolání" nemusí býti 'podepsany advokátem čf s. 3418.
.
požiadavku, vyslovenému v ustanovení § lOt" ódst. IV adv zák
že !otiž s~kroI1!ná s.trana, ~ disciplinárnej veci proti advo'káto~i
moz·e SV?J~. prav~ ~platnIť, len prostredníctvom advokáta, nie je
vyhovene, .zlada-h .sukromna strana v odvolaní samam, -aby jej bol
n~ kontra~lgnov~n.te ale90v rrevedenie odvolania ustanovený advokat z povmnostI uradneJ C IS. 156 dis.
aj .kandid~t advokáci~, je~t1i. P?~ává ako. súkromná str~na 0C\volame ,-protI rozhodnutlU dlsclphnarneho sudu prvej' stolIce t}1'Us'í
byť zastúpený advokátom či s. 165 di-s.
' ;'
aj verejný no tár, jestli po dá va' -odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu pre _veci advokátov musí byť zastúpený advokátom čís. 164 dis.
'
. '
yolil-li obyžalovaný pro~edevní zm~teč~í o stížn,osti vlastním pÓdáním,
Jest na nem, by vyhovel vsem predplsum zakonným pro-tento při
pad stanoveným. Nezáleží proto na tom, že si nemuže opatřiti
po~pis ob~háj:~ v,e smyslu § 1 'ČJs. 3 nov. čís. 3/1878 (: zák., nemaje penez Cl s. 3770.
v
o~h~lce ,~~sí býti nepřetržitě přítomen při celém' pordtním hlavním
"
prehcem c 1 s. 4292.
jde o zmatek čís. 2344 tr. ř., odešel-liobhá]ce po své řeči a nebyl-Ii
přítomen při konečném přednesu a při právním poučení předsedy
porotního soudu čís. 4292.
"
'"
.-- ustanovení § 1 čís. J nov. č'Ís. 3/1878. nebylo dosud změněno ani
zru~:no; ne.~tanovícy ..výsadl! stayu advok-<\tskéhoj' zabezpečuje pře
devslm v zajmu obzalovaneho řádné- provedeni zmateční stížnosti'
'
netýká se 'ho ustanovení § 106 ús.t. list. -č Í' s. 4892.
zástupc?m ysúk:orriného žal?bcu ,v pokračovaní pred -sborovým-súdo~ pn .vsetkych procesnych ukonoch aj pri .ohlásení odvolama - 'ak nejde o prípad zastupovania zákonriým _zástup com
v smysle § 47 odst, L tr, p., móže ,byť len advokát; preskúmal-li
odvolaci'súd meritorne odvolanie, ohlásené pred sborovým súdom
v m~~ne súkromn~h? ž~lohcu o~obou, ~t.orá níe je adv'okátom, prekrocIl ~edze SVOle] posnbnostl -a zavmll zrrUitok podl'a § 384 Č. 4
tr. p. C I s. 4589.
.
Advokáti -,kárné delikty: form.áln-í--_ předpisy viz řfzení kárné.
advokátní řád ani kárný statut neobsahuji přesně formulované skutkové podstaty kárných přečinů advokátů a kandidátu advokacie'
spadají sem veškerá jednání, jimiž advokát nebo kandidát advo~
kacie poruší povinnosti ';povolání, nebo která jsou na újmu cti a
vážnosti stavu advokátského čís. 151 dis.
- ,
s~bjektivní S~~nka ~0!llyl): neomlouvá: omyl, že -zákaz _podvojného zastupovam plah I po vystoupení z kanceláře, ani názor jiných advokátů, že jde o věc n,ezávadnou čís. 79 dis.
_'
ani omylo rozsahu podvojného zastupování čís: '131 dis.
~ $ku~ková ,podstat~ ká~ného přečinu nevyžaduje umyslné porušení
povmnosh advokatu zakonem uložených, ani-'úmyslné poškození tti
vážTI?sti stavu, stačí v- tom i v onom směru pouhá nedbalost čí 3.
95 dls.
.
....,..-. ~ neznalostí zákonného předpisu § 234 c. ř. s. ne~ůže se advokát
omlouvati čís. 95- diS.
Á

>

_
_

_

-

porušení- povinností povolání a poškození cti a vážnosti stavu
netresce. se jen, ts,alo-li se úmyslně, nýbrž pro_ subjektivní zodpo~
vědnost s hlediska kárných předpisů stačí, prokáže-li se nedbalost
obviněného čís. 101 dis.
subjektivní' nepozn~ní kárné trestnosti skutkové podstaty o 30bě
neomlouvá právě tak j~ko neznalost tres.tního- zákona v trestním
ÍÍzení čís .. 110 dis.
net)'řístojnost: neplacení komorních příspěvku advokátem _není kárn}lm přeči
nem, nýbrž je jen nepřístoj-nosti, jejíž .vytknutí přísluší advokátní komoře a jejímu výboru (výnos- býv. mIll. práv z 28. ledna 1895, čÍs.
23.882) č i s. 84 dis.
porušení povi~ností povOľ~í: ,»P?voiá~i.m advok4ta« ve s!nyslu §- 8 .a ~ásí.
adv. r .. jest rozumeh kazdoU' cmnost,. kde advokat, vystupuje Jako
zmocněnec stran (kapitola 22. obč. zák.) a současně jako znalec
práva a právních poměru vůbec, převzal -na sebe závazek obstarávati záležitost -a' zájmy věci' jemu svěřené- se zvýšenou kautelou
bezpečnosti (bezelstnosti a poctivosti), správnosti a svědomitosti.
Při tom nezáleží na tom, zda určitý úkon či celá řada jednání byla
mu svěřena z důvodu .osobní známosti nebo příbuzenského pomeru
či zvláštní dú'věry, snad se zřetelem k odbo-rným jeho vědomostem i
byl-li 'věcí pověřen jako advokát" jde' při obstarání věci o výkon
povolání čís,. 175 -dis.
.,
__ _
advokátní komora jest každému advokátu v jejím obvodu úřadem
představeným a dohlížejícím a jesť povinností' ad\'okátovou dbáti
její. příkazů čís. 84 dis.
'
~ _
ne,zodpověděQÍ přípis.ů advokátní kOt1:lOry jest porušením pO'/innosti povolání, nikoliv však nezodpově,d~ni přípisu kárné rady, které
byly,řízeny na advokáta jako ,na obviněného'i máť i v kárném říz-ení
obviněný právo oderřiti odpověď ;§§ 203, 245 II tr. ř., §§ 41 11,
59 kárn. sta!.) č is. 84 dis.
.
zkráceni cizích práv, ve-smyslu 53 čís. 3 kárn. stat. _může :;e advokát dopustiti jen porušením ,povinnosti povolání _čí s. 85 dis.
, porušení povinnosti pov-olání -může s,e advokát dopustiti nejen proti
!?vym klie~tům; ný,brž i proti osobám třetím č, i ~-" 9 3dis.
jde o porušení povinnosti povolání, nevyhověl-li kandidát advokaCie
vyzvání kárné rady advokátní komory, by -vrátil -oznámení, které
rn u bylo 'kárnou radou zasláno k vyjádření čí ,s. -1II dis.
,_ _
horlivost. v zastupovánI podle § 9 adv. ř. -vyžaduje, by advokát,
který byl podl-e § 28- pjsm. i) adv. ř. a se z;vláštním zřetelem k p'řed
pisu čl. 10 odst. 3 _vL nař. ze dne 3. února 1926, -,čís. 17 sb. z. a n.
~stanoven zástupcem chudé stra.ny německé národnosti a jest úplně
.znalý i státního jazyka, i jazYl<:a, jímž mluvJ zastoupený jako pří
slušník národní menšiny. - pou,žil znalosti. menšinového jazyka ve
prospěch svého chudého klienta' čís., 118 dis.
jde o přečin porušenI povinnosti ,povOlání: odepřel-li advokát, U.3tanovený ex offo zástupcem chudé strany, podati' žalobu- a tím zastoupení chudé strany, ač' byl k tomu advokátní Komorou opětovně
vyzván a. bylo mu to nařízeno č lS. 118 dis.
trpěl-li -a'dvokát svému koncipientovi, by provnzoval praxi jako
samostatný obhájce ve věcech trestních, ač mu to -bylo výborem
advokátp,i'-komory zakázáno čís. 145 dis.
'
_
přijal-li a schváli~li advokát substitutem provedený postup pohledávky, svěřené k vymáhání, a.~hleděl-1i na klientovi docíliti zálohy
poukazem, (v dopise) na 'tOj že - nedostane":,li zálohu - bude
míti za to, ž,e si klient provedení, opra-vného prostředku nepřeje a
že V důsledku joho bude klient mus'et trest bezodkladně nastoupiti
čís. 157 dis.

-
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hleděl-li

advokát v dopise matku klientky přiměti ke složení zálohy
na opravný prostředek poukaz,ell" na to, že by jinak její dcera

musela tres.t odpykati

čís.

usnesením takového t:ázu (§ 2 nař. ze. 4. červenCe 1924, čís. 152
sb. z ..a n.) je proj~v advokátní komory, by· ustanovování laiků
vyrovnávacími správci bylo .podle možnosti omezeno čís. 92 dis.
advokát je povinen dbáti cti a vážnosti stavu nejen ,ve sporu strany
jím zastoupené, nýbrž i ve sporu vlastním čís. 106 dis.
pohrůžka trestním ·oznámením není o sobě zlehčením cti a vážnosti 'stavu, je-li advokát přesvědčen, že trestný čin, jehož udáním
hrozeno, byl spáchán a zpŮSObil škodu, o jejíž náhradu jde čís.

157 dis.

porušení povinnosti povolání, prohřešil-li se advokát na povinnosti zmocněnce podle § 1010 obč. zák. tím, že přijav příkaz a generální plnou moc k podání žaloby a k vedení sporu, odevzdal
přímé vedení tohoto sporu bez předchozího vyrozumění a svoleni
svého zmocnitele jin-čmu advokátu; s hlediska kárného přečinu
nezáleží na tom, že zmocnitel tento postup dodatečně schválil
čís. 100 dis.
porušení povinnosti pO\'olání, nikoliv i zlehčení cti a vážnosti stavu,
nevynaložil-li advokát, sepis.uje poslední pořízení, dostatečnO~1 bedlivost a zavinil-li neplatnost posledního pořízení, dav je podep.sati
nezpůsobilým svědkem čís. 174 dis.

184 di,..
_

_

_

_

_

_

příkaz věrnosti zakazuje advokátovi i po zrušení smlouvy :qmocil0va:cí podnikati proti dřívějšímu klientovi zákroky, jež by h,b poškozovaly nebO. ohrožovaly čís. 148 dis.
příkaz mlč e nI i v o st i podle § 9 odst. 2 adv. ř. se vztahuje
ke všemu, co souvisí s vedením věci svěřené advokátovi~ ,bez rozdílu, zda jsou to projevy a postřehy klienta, advokáta či třetkh
osob čís. 103 dis., 148 dis.
~('
é
důvěra, že právní zástupce nikdy nepoužije toho, co mu kli~nt svěří
o nepříznivých stránkách své ·věci, Jest tak nezbytnjm předpokla
dem pro správnost a úplnost informace a na ni závislé správnosti
rady, že jest bez výjimky žádati, by právní zástupe-e ani v domně
lém zájmu klienta takového sdělení nepoužil (nikomu je nezjevH),
pokud k tomu nemá výslovné svolení klienta čís. 110 dis.

povinnost mlčenlivos.ti přetrvává poměr zástupčí čís. 148 dis.
neš'etření povinnosti mlčenlivosti, spolupůsobiľ-li za účelem své
reklamy· při rozšiřování zprávy, jakoby se jeho klienti pokoušeli za velíký honorái' zjskati ho za obhájce pro osobu obviněnou
z trestných činů orotí českoslovel?-skému státu čís. 157 dis.

c

by se závadné- jednání dostalo k vědomosti o·sobám, které nťjsou
stavu advokátského a u kterých by mohlo býti nebezmohly ze závadného jednání jednoho člena stavu advokátského nepříznivě us.uzovati o Člene·ch ostatních; pokUd se jednání obvin'ěn'ého nedóstalp na veřejnost a zůstalo skryto uvnitř
. komory, nelze mluviti o zlehčení cti á vážnosti stavu čís. 84 diK
příslušníky
pečí, že by

-

-

podle § 2 kárn. stat. je
advokátovi bez rozdílu,
cti a vážnosti stavu, ve
jména i ve ·svém životě

pro posouzení, zda jednání advokáta je na úkor cti a vážnosti 8tavu,
je rozhodné jen, jak se jeví jednání třetím osobám tím dotč,eným
čís. 184 dis..
_
nejde·o poškození cti a vážnosti stavu, p'Ůzval-li advokát v ojedinělém případě tazatele v bezplatné poradní rubrice časopisu k bezplatné poradě, do své kanceláře čís. 157 dis.
jed not 1 i v é pří pad y: čest a vážnosti advokátního stavu jest
porušena jednáním advokáta, který - nedbaje vůbec jemu známého právního zástupce 'Odpůrce ,svého klienta - vejde v přímý
styk s odpůrcem v zahájené právní věci čís.. 128 dis.
čest a vážnost stavu advokátního ukládá advokátu za povinnost,
by se vystříhal všeho, co by mohlo vrhnouti na jeho osobu podezření nebo dojem nereelního jednání nebo dokonce účasti na trestném činu jiné osoby čl s. 146 dis.
i pouhé udělení rady je úkonem zastoupení ve smyslu §§ 9 odst. 1
a' 10 odst. 1 adv. ř. čís. 147 dis.
advokát, ktery se dá nutiti k plnění zákonných povinnosti pohrůž
kou nadřízeného stavovského úřadu (jehož ochrany se strana musí
dovoláv'ati), ba dokonce i trestním zakročením, vzbuzuje nepochybně svým chováním nedCtvěru stran a obecenstva k advokátnímu stavu a otřásá jeho vážností čí 8.. 132 dis.
nejde o poměr substituční, nýbrž o jednání poškozujjcí čest a vážnost stavu, dal-li si advokát vyplatiti peněž·itou odměnu od advokáta
to, že ho .doporučil klientovi čís. 150 dis.
to, že na advokátu byly příliš horlivě vymáhány daně a poplatky,
neospr"avedlňuje zadržení nebo použití svěřených mu peněz pro
vlastni soukromé účely í s. 132 dis.
jde o zlehčení cti a vážnosti stavu: zavinil-Ii si advokát špatný
. finanční stav tím, že neprováděl příkazy jemu dané a do kanceláře
se nedostavoval, tákže klienti nebyli s to v kanceláři ho zastihnouti
čís. 84 dis..
uzavřel-li advokát, súčastniv Se jako dražitel ve vlastním jméně
(a jménem své manželky) dražby nemovitosti, s dalšími spoludražiteli za dražebnTho' roku ujednání, že - vydraží-li nemovitost
jako celek - přenechá jim část za cenu, jež bude ·určena poměrem
mezi cenou odhadní a nejvyšším podáním, avšak potom se zdráhal
ujednání splniti, namítaje mimo jiné neplatnost smlouvy podle dvor.
dekr. ze Jne 6. června 1838, čís. 277 sb. z. s. čís. 83 dis.
nepoučil-li kupit elku o podstatě a o právních účincích poznámky
pořadí, kterou shledal při lustru v knize pozemkové před sepsáním
kupní smlouvy a před vyplacením zbytku kupní ceny kupitelkou.
tomto směru nemá advokát m-:nší povinnost než notář, který
lest podle §§ 52-53 not. ř. povinen poučiti strany i o smyslu a
o následcíCh právního jednání čís. 8'6 d~s.
opomenul-li advokát jako člen ředitelského výboru spolku učiniti
opatření, by spo'lek (rozesíláním lIpomínacích dopisů, v nichž účtuje
lIpomínací útraty a vyhrožuje podáním žaloby) nezasahoval do
agendy advokátské čís. 90 dis.

za

zlehčenÍ' cti a vážnosti staVU: zlehčení cti a vážnosti stavu předpokládá,

-

-

kárná rada povolána zakročiti kárně proti
zachoval se způsobem, který j-e na ujmu
svém povolánI či mimo své povolání, zesoukromém čís. 84 dis.

povinností advokáta chovati se, jak čest a vážnost stavu mu při··
kazuje, nevzniká ještě subjektivní právo třetích osob na takové
chování se advokátů, a to ani tehdy, když jim nelze upřiti zvláštní
osobní zájem čís. 85 dis.
jde-li o zlehčení cti a vážnosti stavu, nemají třetí osoby práva stížnosti, neshledala-li kárná rada v (jejich) oznámení důvod ke ká.rnému zakročení čís.. 85 dis.

y

jde o provinění proti- cti a vážnosti stavu, příčí-li se postup advousnesením, která v mezích zájmů, ochraně advokátní komory jako- stavovského úřadu svěřených přivádějí k platnosti ně
který zákon nebo jiný závažný předpis vefejné moci čís. 92 dis.

kátův
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navrhl-li advokát, by za vyrovnacího správce byla ustanovena
osoba podezřelá, že je: ,řerneslIJým vyrovnávačem, třebas tak učinil
v hmotném zájmu a z· přika,zu svého klienta čís. gQ dis.
uvádí-Ii advokát na veřejnost své jméno a svůj charakter v souvislosti s provozem hostinské živnosti způsobem v kruzích obchodních obvyklým, ttlkže vzbuzui~ dojem, že používá svého postavení
jako advokát za reklamu pro živnost hostinskou, a dal-Ii se při
svémocném vyklizení manželky svého s.tálého klienta jako jeho
právní zástup~e jemu k disposici a vyklizení toho, provedeného
bez vědomí jemu známého právního zástupce odpůrkyně; se činně
súčastnil a je proti policejnímu orgánu kryl čís. 101 dis.
zakročil-li advokát v zastoupení majitele domu soudně o výpověď
nájemníka a uplatňoval při tom za důvod výpovědi, že mu nájemník
dal část bytu do podnájmu za úplatu vzhledem k nájemnému fím
placenému nepřiměřeně vysokou, ač podnájemní smlouvu a }\odnájemné sám s ní ujednal čís. 102 dis.
./
odpírá-li advokát platnost vlastnímu ujednání čís. 103 dis. f
žádal-li na cti uražený advokát složení pokuty a zaplacení útrat
trestního řízení pohrůžkou trestního oznámení a pustil-li se do vyjednávání s odpůrcem za zády a bez vědomí jeho právnjho zástupce čís. 112 dis.
vážnost stavu může ohroziti i soustavně (vědomé) neplac~'~í dluhů
(daní) advokátem čís. 114 dis.
/
jde o přečin poškození cti a vážnosti stavu: najal-li a..dvokát osobně
byt za přemrštěné nájemné a po zrušení nájr.mného/ poměru učinil
na pronajímatele trestní oznámení pro bytovou lichvu či s. 115 dis.
''-"- nesrovnává se se ctL a 'vážnos.tÍ' stavu, by se 'advokát ve věcech
jeho oboru (§ 1299 obč. zák.) dával poučovati agentem, třebas
úředně ustanoveným čÍs. 116 dis.
jde o- poškození cti a vážnosti stavu: nakládal-li advokát se svou
manželkou násilně a hrubě tak, že bylo p~oti němu zavedeno trestní
řízeni pro delikt proti bezpečnosti těla č'í s. 121 d-is.
omlouval-li nevyúčtování peněz pro cizozemskou stranu do.šiých
tím, že je v československu obvyklé, že advokáti rozesílají palmární
účty ke konci roku či s. 124 dis.
~ nešetřil-li advokát, přijímaje častečné placení svého zažalovaného
palmáru od klienta jím a jinými. věřiteli exekvovaného, náležité
opatrnosti, čímž vzbudil dojem, jakoby sám měl účast na maření
exekuce, jehož se klient dopustil čís. 14-6 dis.
nabízel-li advokát bez plné moci a bez příkazu, formou obvyklou
li' provisních sprostředkovatelů, litografovanými oběžníky bez udání
mandantů reality ku prodeji, hledal 'společníky a finančníky, takže
. mohl vzbuditi u adresátů domnění, že se zabývá sprostředkovatelskými obchody za provisi, a zavazoval-li E,e také přihlásivším se
zájemníkům za provisi opatřiti úvěr čís. 141 dis.
provedl-li advokát proti advokátu exekuci pro nepatrnou útratoVOll
pohledávku, aniž ho dřive vyzval k zapJ,aceni čís. 180 dis.
podvojným zastupováním: zákaz podvojného zastupování
(§ 10 adv. t.) platÍ' pro toho, kdo byl zástupcem strany jako koncipient advokáta, i když z kanceláře vystoupil a stal Se koncipientem jiného advokáta nebo samostatným advokátem; nevyviňuje ho omyl v tomto směru, aniž projevený názor jiných advokátů,.
že neshledávají v tom nic závadného čís. 79 dis.
porušení povinnosti povolání a poškození cti a vážnosti stavu,.
vstoupil-li advokát jako vedlejší intervenient za žalující stranu a
přes. to v dalším období sporu převzal zastoupení strany žalované,.
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jejíž zájmy byly v rozporu se zájmy strany i s jeho vlastním zájmem
či s. 100 dis.
podvojné zasvtup,ován~ neza.kládá 0, ~o.bě kromě skutkové PO~S!<;tty
přečinu porusem povmnosh povolam 1 skutkovou podstatu precmu
zlehčení cti a vážnosti stavu č i s. 104 dis.
_
ustanovení § 10 advok. řádu o podvojném zastupování platí i v ří
zení nesporném (vyrovnávacím) čís. 110 dis., 116 dis., 131 dis' J
158 dis.
jde o podvojné zastupování (§ 10 adv. ř.), zastupuje-li advokát ve
vyrovnacím řízení i vyrovnacího dlužníka i vyrovnacího věřitele
čís. 116 dis.
fde o podvojné zastupování podle § 10 adv. ř., sepsal-li advokát
smír ve sporech svého klient~ s kli.enty jiného v~dvokátaJ ~řebas smír
uzavřely spon~é strany bez Jeho mtervence Cl s. 123 dlS..
_
advokát, který zastupuj~ dlužníka,. ~o~áh,ající~.o se sou~ního vyrovnání nesmí, nechce-II se dopushh karneho cmu podVOjného zastupování podle § 10 adv. ř., ucházeti se o zastoupení vyrovnacích
věřitelů, pokud se nedohodli o přijetí vyrovnacího návrhu čís.
IlO dis., 131 dis.
zákaz podvojného zastupování čelí nejen proti současnému, nýbrž
i proti postupnému zastupování odpůrců v téže rozepři (stran súčastněných na témže právním jednání s protichůdnými zájmy)
čís. 131 dis.
omyl o rozsahu zákazu podvojného zastupování neomlouvá čís.
110 dis., 131 dis.
pří~í se ustanovením §§ 9 a 10 adv. ř. (porušuje povinnosti povolánO, zastupoval-li advokát ve vyrovnacím řízení dlužníka i vě
řitele, třebaže tito souhlasili s nabí,zenou kvotou a vyrovnací řízení
skončilo zpětvzetím vyrovnacího návrhu čís. 158 dis.
pře m r š t ě II o stí p a I már n í h o .ú čtu: přemrštěnost pal'márního
požadavku příčí se cti a vážnosti stavovské, druží-:-li se k přemrště
nosti požadavku vylíčení jednotlivých úkonů, jež jest nazvati pře
hnaným (přehánějícím), ,protože zdůrazňuje, zveličuje a vychvaluje jejich dŮ'kladnost a pečlivost, nebo si zakládá na jejich obtí.žnosti čís. 103 dis.
~ jde o porušení povinnosti povolání i o poškození cti a vážnQsti
stavu, ·nesplni1-1f advokát smluvní závazek, že bude předkládati
pololetně palmární účty, nýbrž až po rozvázání smluvního poměru
předložil za několik let přemrštěný palmární účet, a když nebyl
uznán, sám jej snížil o více než polovinu čís. 150 dis.
r e k'l a m o u: nabízení .se advokáta k bezplatnému zastupování je či
nem advokátského stavu nedůstojným, protí ostatním advokátům
nekolegiálním a z mezí bezelstnosti a poctivosti (§ 10 odst. 2 adv.
ř.) vybočujícúm čís. 131 dis.
poškození cti a vážnosti stavu: nabízeL-li se advokát cízím osobám
za právního zástupce, doporučuje se jako zv.láště informovaný ve
věcech pozemkové reformy či s. 99, dis.
nabízel-li opětovně insercemi v časopísech zastoupení nemajetným osobám a setrval při ·tom, ač byl kolegy upozorněn na nepří
pustnost takového postupu čís. 122 dřs.
uvádí..,li advokát na veřejnost své jméno a svůj charakter v souvislosti s' provozem hostinské živnosti způsobem v kruzích obchodních obvyklým, takže vzbuzuje dojem, že používá svého postavení
jako advokát za reklamu pro živnost hostinskou čís. 101 dis.
spolupůsobil-li nešetře povinnosti mlčelivosti za účelem své
reklamy při rozšiřování zprávy, jakoby se' jeho klienti pokoušeli
za veliký honorář získati ho za obhájce pro osobu obviněnou
z trestných činů proti československému státu čís. 157 dis.
spolupůsobil-li advokát vědomě za účelem nepřípustné- reklamy
pro sebe při uveřejňováni časopiseckých zpráv, v nichž by-l'a jeho
4'
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činnost jako advokáta nernlrne vynášena, a to- i ve věcech rázu
soukromého a ro.dinného, bez povinného šetřeni duvěrnosti čís.
'157 dis.
u r á ž I i v Ý m výr o k e m: jde o chování, příčící se kárnému před
pisu § 235 (236) tr. ř. a o přečin zlehčení cti a vážnosti stavu, nikoliv o pouhý pořádkový přestupek podle § 28 písm. g) adv. řádu,
vytkl-Ii advokát advokátu neznalost zákona při veřejném líčení

-

-

-

-

-

způsobem ho sesměšňujícím a formou příčící. se důstojnosti soudu
čís. 78 dis.
povinnosti, chovati se způsobem společensky bezvadným, o8.obní
cti kolegy-odpůrce a důstojnosti soudu se nedotýkajícím, nemťtže

advokáta zprostiti ani ta okolnost, že se sám cítí dotčena výroky
onoho čís. 78 dis.
zlehčení cti a vážnosti stavu, vyslovil-li se advokát ke koncipientovi jiného advokáta na chodbě soudní budovy, aby řekl svému
chefovi, že si obsah _žaloby vymyslil a vylhal či s. 86 di-s. /'
závadnými výroky v podání advokáta advokátní komoře může býtí
zlehčena čest a vážnost stavu, i když podání nebylo určeno pro
širší veřejnost čís. 106 dis.
poškozeni cti a vážnosti stavu, vyzval-li advokát dopis.em klienta
jiného advokáta, by neposlouchal rad lidí, kteři mu poctiv'ě neradi,
nýbrž by se domluvil přímo s odpůrcem, byla-li výzva t:púsobilou,
by byla vztahována i na onoho advokáta čís. 113 dhh
jde o přečin zlehčení cti a vážnosti stavu, urazil-li advokát svého
klienta v dopise a uzavřel-li s ním smlouvu, že mt( bude účtovati
v obyčejných saldovkách pro případ, že pohledávka nebude vy"!
dobyta, jen hotová vydání či s. 117 dis.
porušení povinnosti povolání a zlehčení cti a vážnos,ti stavu výroky, zakládajícími skutkovou podstatu podle §§ 312 a 81 tr. zák.
čís. 119 dis.
nesnáší se se stavovskou ctí a vážnosti. by advokát bez dostateč
ných důvodů tvrdil o advokátu, že je <iluševně úchylný (pathologický) člověk, a nabízelo tom důkazy při veřejném soudním hčení
čís. 12.9 dis.
poškození cti a vážnosti stavu, použil-li advokát v soudní síni
urážlivých výroků proti dřívějšímu klientovi, a musel-li výroky ty
odvolati čís. 148 dis.
ú tra t o v Ý m rek u r sem: pokud v podání útratového rekursu, napadajícího četné jen nepatrné .položky, nelze spatřovati advokáta
nedůs,tojné, ve smysľu zásad hájených výborem advokátní komory
cti a vážnosti sta,vu se příčící, malicherné brojení proti nepatrným
položkám přísudku č i s. 89 dis.
kárný přečin poškozeni cti a vážnosti stavu, brojil-li advokát v rekursu malicherným zpitsobem proti útratám přisouzeným odpftrci
č I s. 108 dis.
porušeni povinností povolání i zlehčení cti a vážnosti stavu (souběh
ideální a reálný): porušením, povinností povolání může býti zlehčena i čest a vážnost stavu č i s. 9'1 dis.
souběh kárných přečinů zlehčení cti a vážnosti stavu a porušení
povinností povolánI či s. 96 dis.
porušení všeobecné -povinnosti druhého odstavce § 10 adv. řádu
(by advokát poctivostí a čestností ve svém jednáni zach?vá,val
čest a vážnost svého stavu) je podle §§ 2 a 39 odst. 2 karneho
statutu předmětem a podstatou kárného přečinu zlehčeni cti a vážnosti stavu, a nelze je zároveň kvalifikovati za přečin porušeni povinnosti povolání, pokud se dotyčné jednání nepříčí i určité povinnosti advokáta v užším slova smyslu čís. 96 dis.

_ Advokáti (porušeni povinnosti

Izle~č~ni cti~ ~

čin

porušující povinnosti advokátského povolání lze podřaditi i pod
skutkovou podstatu přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu jen, při
stou.pí-li k němu ještě zvláštní okolnosti, z nichž jest na takové
zlehčení cti a vážnosti stavu us'Uz-ovati čís. 104 dis., 174 dis.
porušení povinnosti povolání může se advokát dopustiti též z ne_dbalosti _(zanedbáním povinné péče), najmě podpisem podáni sepsaného jeho kanceláří beze zkoumání j~ho obsahu; toto porušeni
povinností povolání ~ůže se sbíhati i s poškozením cti a vážnosti
stavu čís. 147 dis.
vkladních knížek nelze použíti podle' § 19 adv. ř. k zaplacení palmární pohledávky čís. 91 ?iS4
použil-li adv~kát bez sou?las~ vkladn!ch knížek~ ~aných m!1 na
vazební kaUCI, k zaplacenI SVe pohledavky, prohrestl se proh povinnostem povolání (§§ 9-, t9 adv. ř.) a stalo-li se-tak za takových
okolností že byl podezřelým z trestného č,inu, porušil tím i stavovskou 'čest a vážnost čís. 91 dis.
jde o porušení povinnosti povolání a o zlehčení cti a vážnosti stavu,
nikoliv jen o nepřístojnost, poučil-li advokát koho nesprávně, pokud, se týče nejasně a nesprávně o nutnosti přistoupiti jako spolužalobce do sporu, vedenéhO' jinou osobou; ujistil-li ho, že z toho
pro něho nevzejdou výlohy; oznámil-Ii v jeho zastoupení bez věcně
nutnosti jeho přístup k onomu, sporu jako s.polužalobce; informovab-li ho nedostatečně o dalším postupu a o výsledku sporu, najmě
že' bez jeho vědomí a souhlasu podal i jeho jménem odvolání a
do'volání, čímž zavinil, že týž byl těžce ohrožen na svém majetku,
byv z nenadání stihán exekucí pro značné útraty sporu čís. 95 dis.
poškození cti a vážnosti stavu, vyzval-Ii advokát do;pisem klienta
jiného advokáta, by neposlouchal rad lidí, kteří mu poctivě neradí,
nýbrž by se domluvil přímo s odpůrcem, byIa-1i výzva způsobilou,
.by byla vztahována i na onoho advokáta, a porušení povinnosti
. povolání, nevyúčtoval-li advokát se stranou a zbytek deposita jí
nevydal (§ 19 adv. ř., § 1009 a 1012 obč. zák.) čl s. 113 di>.
nedodržování usnesení valné hromadY advokátní komory o 7hodinné pracovní době personálu a o pracovním klidu o svátcích jest
nejen jednáním proti povinnostem povolání, 'nýbrž i přečinem proti
cti a vážnosti stavu čís. 114 dil?
porušení povinnosti pOVOlání a zJehčeni cti a vážnosti stavu výroky, zakládajícími skutkovou podstatu podle §§ 312 a 81 tr. zák.
a nepřípustným nájezdem na veřejnou obžalobu; pokud sem nespadá výrok, _že malí zlodějové se zavírají a velcí p-ouštějf čís.
119 dis.
pojmu »vyloudění« zápisu do seznamu advokátů ve s.rnyslu § 13, a)
kár. st~t~ odpovídá jen jednání fraudulo'sní, při němž -si pachatel
uvědomil materielní nepravdivost údajů ,VEt vysvědčení, a jednal
přímo za, účelem, -by vymohl zápis bez zákonných podmínek čís.
120 dis.
.
porušení povinností povolán'í a poškození cti a vážnosti stavu se
dopouští idvokát, 'který- neomluveně a neomluvHelně odpírá vyšetřovací výkony, jimiž byl jako- člen kárné' rady pověřen (§ 31
odst. 1 kár. stat.) čís. 127 dis.
porušeni povinn'Qstf ,povolání a poškození, ctí a v'~žnosti stavu, spolupůsobil-li advo,kát ia úplatu při směnečné transakci za podezře
lý'ch okolríost,í,_ a ,dopustil~li, aby" jeho·'·ka"celáf podala trestní ozná~
men~ (j~ž ._~~m podepsal)' p~o~i os~b,ě, které v téže věci dříve udělil
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radu a ač byl přesvědčen,. že se osoba ta žádného trestného činu
nedopustila čís.. 147 dis.
jde o zlehčení cti a vážnosti stavil i o porušení povinností povolání: dal-li se advokát zapsati do seznamu advokátů s bydlištěm
v určitém místě, avšak nebyl v .tomto místě vůbec hlášen a nikdy
tam nebydlel ani své povolání tam nevykonával, nýbrž bydlel trvale
a své povolání vykonával v místě jiném čís. 96 dis.
nedbal-li advokát resoluce valné hromady moravské advokátní komory, zakazující zástupci vyrovnacího. dlužníka nabízeti se vyrovnacím věřitelům k bezplatnému zastupování či s. 116 dis.
vydal-li adv-okát svému koncipientovi vysvědčení, v němž proti
prav:ďě potvrzoval dodržování úředních hodin a zamlčel, že koncipient měl vedle kondpientské -praxe zaměstnání, o němž vzhledem k jeho povaze a ·odměně nelze tvrditi, že nebylo advokátní
praxi na újmu a že vedle něho advokátní praxe neklesla na ~toveň
vedlejšího zaměstnání čís. 120 dis.
.
učinil-li

advokát se svým koncipientem úmluvu o společném provozování advokacie poá svou záštitou s tím, že režii z větší části pře
sunul na koncipienta, a odpíral-Ii převzíti zodpovědnost v, právnÍ'ch
věcech koncipientem vedených čís. 141 dis.
"
dal-li se advokát - ač si .při povinné pečlivosti musel Jj'~ti vědom,
že spor jeho klientů nemůže míti úspěch, a přes to, i'e znal' jejich
nuzné poměry, jimž na základě vysvědčení chudoby vymohl pro
spor právo chudých - zavázati k osobnímu zastňpování a zastupování to podržel, a ač mohl v místě procesního. i odvolacího soudu
bez újmy jejich práv dáti jim ustanoviti zástup·ce chudých, sám ke
všem sporným jednáním osobně· dojížděl a tak zbytečně jim způ
sobil velké útraty, pro něž byli těžce majetkově poškozeni čís.
149 dis.
nepřevzal-Ii advokát přesídHv kancelář do města, ve kterém se
sám neusadil ani nezdržoval - osobně její vedení, nýbrž př~ne
chal výkon advokacie v podstatném rozsahu svému koncipientovi
a tím vzbudil dojem, že kryje svým jménem provozování advokacie touto osobou k tomu nl:oprávněnou a nezpůsobilou čís.
151 di,..
každá činnost advokáta, jež má za účel vědomě· spolupůsobiti při
ošálení úřadů finančních a takto vymknouti se zákonitým daňo
vým či jiným platebním závazkům ke státu, porušuje povinnosti
- povolánÍ' a poškozuje čest a vážnost stavu čís. 175 dis.
porušení, povinností povolání a poškození cti a vážnosti stavu, nepostaral-li se advokát - převzav úkol správce· cizího jmění a osobní
ručení .- o naprosto bezpečné uložení peněz a klamně Ujišťoval
klienta o bezpečném zajištění peněz těch i v době, kdy byly jil:
ztraceny; neučinil-li advokát, který. byl ustanoven vykonavatelem
posledni vUle a jemuž bylo pozůstalQ.stní jmění s.věřeno do uscho-~
vání- a správy, opatření, aby bylO jmění to .řádně spravováno ba
ani bezpečně uschováno, nakládal-li s ním libovolně bez náležitého
zajištěnf a ve značné částce spotřeboval je pro sebej nepoužil-li
svěřených peněz dle :příkazu klienta a peníze ty bezdůvodně nevrátil, až po žalobě čís. ·175 dis.
jde jen o zlehčení cti a vážnosti stavu, nikoliv í o porušení povinností povolání: trpěHi advokát provozování inkasní kanceláře ~vého
solicitátora s připojením na svou kancelář, uveřejňování jeho insertů o bezplatném vymáhání pohledavek jakéhokoli druhu v tuze_msku .i v cizině i jeho úmluvy se zákazníky o t. zv. honoráři za
výsledek, nepropustil-li soIicitátora ze služeb, nýbrž z jeho činnosti,

na kterou nedohlížel, pod pláštíkem advokátní kanceláře i sám
hmotně těžil; zabýyal-li se advok*t, dávaje si ·přislíbiti provisi,
zprostředkováním dodávek, a uplátil0val-li iprostředkovatelskou
provisi soudněj pos.toupil-li domnělou SVOu pohledávku z provise
svému solicitátorovi, jehož pak ve sporu zastupoval, za něho
o právo chudých zakročil na oko, by si uspořil kolky a poplatky,
by znemožnil áďpůrci v případě úspěchu vydobytí procesních útr:1t
a by si zajistil ve sporu roli sv.ědka čís. 9-6 dis.
-

dle práva. slovenského: discip\inárneho prečinu podl'a § 68 b) zák. čl.
XXXIV:1874 dopúšťa sa advokát, ktorý zaviaže sa vykonať určité
práce, dá si vopred za ne zaplatiť, nevykoná ich však a prez to
uistí klienta, že »je všetko v poriadku« čís. 154 dis.

jestli advokát, poverený svojím substituentom vykonaním exekúde proti ustanoveniu § 48 adv. por. alebo proti úprave substituenťom mu danej neupovedomí substituenta, že peniaze inkasoval,
ani mu ich ihned' neodvedie ani s ním nevyúčtuje, dopúšťa sa
disciplinárneho prečinu podľa § 68 lit. a) adv. por. čís. 160 dis.
nedokončený civiJný spor, zahájený po pravoplatnosti rozhodnutia
discipJinárnehó súdu p·re veci ádvokátov, taktiež rozhodnutie najvyššieho súdu v inej .vec;i vynesené nie sú novými dókazmi v smy. sIe § 99 zák. čl. XXXIV:1874 čÍs. 163 dis.
nejde o značnú liknavosť v smysle § 69 lit. c) zák. čl. XXXIV:
1~74, podal-li advokát z územia platnosti pr~v~ kedysi uhorského
opravný prostriedok v. oblasti práva kedysi rakúskeho II nepatrič
ríého súdu, takže opravný pros.triedok došiel k príslušnému súdu
opozdene čís. 161 dis.
obvinenie pojednávajúceho sud cu za zúmyselného pokračovania na
úkor strany alebo advokáta a vyhrážka oznámením a nadriadenej
vrchnosti, prehlásená advokátom v súdnej sieni, je· verejným obvinením sudcu z vedomej nesprávnosti a zakladá skutkovú podstatu
discipHnárneho prečinu podl'a _§ 68 lit. b) adv. zák. čís. 155 di.,.
porušenie povinností, uložených advokátovi v § 49 adv. zák:, je
discipIinárnym prečinom v smysle § 68 bodu a) adv. zák. len
vtedy, jestli sa stalo zavinenfm ádv.?kátovým čís. 153 dis.
proti usneseniu disci.p1inárneho súdu advokátskej komory, ktorým
bolo pominuté nariadit'. disciplinárne pokračovanie proti advokátskemu osnovnikovi, odvolanie nie je prípustné' čís. 159 dis..
v disciplinárních věcech proti· advokátům jest přípustná žádost o
milost čís. i44 d18.
v disciplinárnych veciach proti advokátom niet samostatného opravného prostriedku len proti odóvodneniu rozhodnutia disciplinárneho súdu prvej stolice čís.. 152 dis.
v disciplinárnych veciach proti advokátom súd nerna právo odvolať sa proti rozhodnutiu disdplinárneho súdu prvej stolice čís.
162 dis.
disciplinárny obžalob ca je oprávnený žiadať zav~denie disciplinárneho pokračovania aj bez oznámenia urazeného čís. 176 dis.
disci.plinárny súd móže pokračovať proti advokátovi bez ohl'adu
na to,.či obvinený advokát bol pre svoj čin aj riadnym súdom poriadkovým trestom potrestaný, aiebo nie čís. 183 d.is.
discipliriárnr S:úd pre veci advokMov je viaianý pravoplatným rozhodnutím trestnéhó súdu, že ne"lestvuje v konkrétnom prípadE. trest-
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dóvod podl'a § 17 odst. 2 zák.
maže znova riešH tMo otázku čís. 182 dis.

57
čl.

XLI:1914 a ne'

nijak sa neprevinil discipIinárne advokát, ktorý prija! od koncesovaného inkasačného podniku poverenie k súdnemu vymáhaniu inkasačnej provízie, prislúchajúcej podniku proti klientovi za činnost'
vykonanú v rámci konce~:je čís. 177 dis.
zistenie s~utkovej podstaty prečinu nevernej správy podl'a § 361
tr. zák. me je podrnienené tým, aby čin bol spáchaný za zištnosti
(spácha,nie nevernej správy za zištnosti je zločinom podl'a § 363
tr. zák.); preto oie je prípustné suspendovat' z výkonu advokácie
advokáta, ktorý bol pravoplatne daný v obžalobu pre spomenutý
prečin čís. 172 dis.

nárok na vydanie prevzatych spisov a na vyúčtovanie preddavku
voči advokátovi moze súkromná strana upl~tnit' v _pokračovaní
podl'a nariadenia uhor. min. sprav. z 1. mája 1879 Č. 4544 čI s.
169 dis.
.
patnást'dňová lehota, určená v ~ 95 ady . .p~r. p,re podal!ie. ~.dv.o
lania, počíta sa pre stranu, ktora n~ pOle,dnavant, p~ed dtsclp} mar7
riym súdom prvej stolice peb?la pntomna, .b.ola v~ak zastúpe~a
advokátom, odo dňa vyhlasem a rozsudku a me od Jeho dorucema
čís. 168 dis.
_ _ _ dvojročná premlčacie leho:a § }.02 adv., z~k. pr;rušuje ~a ~i~z podaním oznámenia pre taky precm, ktory Je, mozno podnadlt ustanoveniam nielen disciplinárneho zákona, lež aj predpi,som trest'":
ného zákona; ku, pretrhnutiu premlčania v d!sciplinárnom pO,kračovaní proti advokátom per anal. ,§ 108. t~: ~ak ..sl.?v. ~tacl sudn.e
opatrenie proti ,~ác~~tel'ovi pr~ spachany cm,. nevy.zaduJe s,a m~n:
torné rozhodnutIe cr s. 176 dlS.
Advokátní komora: jest každ~mu adv.0kátu, v jejím, obvodu úřadem představeným
a dohliž'ejícím a Jest povmnos,tI advokatovou dbáti její příkazů čís.
84 dis.
viz advokáti:- por,ušení povinnqstí-povolání.

- -

-

,

y

čin

advokáta, že podal 'l mene exekúta opravný prostriedok v exekučnej ved,_ v ktorej _vredtým - až do odvolania, plnomocenstva
zastupoval exekventa, zakladá skutkovú podstatu discipIi~ár
neho prečinu pod!'a § 47 a § 68 lit. a) zák. čl. XXXIV:1874.fo' s.
171 dis.
.'
advokát, ktorý v právnej ved, sverenej mu k _zastupovaniu (prevedeniu) viac osobami; koná niečo proti prejavenému záujmu a
vóIi niektorého z poverovatel'ov, dopúšťa sa "disciplinárneho prečinu pod!'a §§ 47, 68 lit. b) zák. čl. XXXIV:1874 čís. I7g dis.

čin advokáta, že podal v mene exekúta opravný prostriedbk v exekučnej ve ci, v ktorej predtým -

až do odvolania pln,ómocenstva
zastupoval exekventa, zakladá skutkovú podstatu disciphnárneho prečinu pod!'a § 47 a § 68 lit. a) zák čl. XXXIV:1874 čís.
171 dis.
/

ak sú záujmy tej strany, ktorú zastupuje advokát v základnom
spore, totožné 50 záujmom hlavného intervenienta, ustanóvenie
§ 47 adv. p'or. nebráni, -aby'v 'hlavnom intervenčnom spore za3tupoval súčasne aj hlavného intervenienta či s. 181 dis.
netreba, aby upovedomenie o inkasovaní peňazí v smysle § 48
adv. por. stalo sa doporu~eným dopisom č i s. 167 dis.
disciplinárne maže byť trestaný advokát (§ 68 lit. b) adv. zák.),
ktorý v podaniach vo vlastnej veci užil urážli.vých výrazov čís.
176 dis.
spisovanie zrejme neužitočných a bezzákladných podaní na súdy
alebo úrady je disdpHnárnym previnením podl'a § 69 lit. a) adv.
zák. Vzt'ahovala-li sa taká závadná činnost' advokátova na zákony
a nariadenia, ktorými sa advokát zaoberá vo svojej praxi len výnimečne, možno to uznat' za pol'ahčujúcu okolnost' čís. 176 dis.
podl'a obdoby § 79 adv. zák. proti u sne sen i u disciplinárneho
súdu prvej stolice možno sa odvolat' len za 8 dní po jeho doručení;
na tom nič nemeni mylné poučenie dané disciplinárnym súdom
prvej stolice čís. 178 dis.
nel'ze s úspechom vytýkat' vadnos.t' pokračovania pred discipHnárnym súdom prvej stolice na tom základe, že proti ustanoveniu § 85
odst. 1 adv. por. súkromná strana nebola upovedomená o termíne
záverečného pojednavania, ak je zrejmé, že tento' formálny nedostatok nemohol mať vliv na rozhodnutie disciplinárneho súdu čís.
167 dis.
v smysle §94 zák, čl. XXXIV:1874di s ciplinárny súd prvej stolice
má rozhodfiúť aj o útratách právneho ·zas.túpenia súkromnej strany,
ktoré tiež patria, ,k útratám disciplinárneho pOkračovania čís.
169 dis.

Advokátni koncipient: aj kandidát ad.v0k~ci~, Je~t1i podá~a ako s~krom~á stran~~
.

odvolanie proti rozhodnuhu dlsclphna:neho sudu pryeJ stohce, mU~l
byt' zastúpený advokátom č i s. 165 dls.
osoba, 'která sice koná služb~ ,ll o advokáta,. avša~ Vy, do~ě, činu není
Ještě zaps4na v seznamu kal1dlda~u a?VOkaCle,v ne?l, 1?ri'Slus,l!lkem. advokátního stavu; její čin nelze P?kladah za zle~cem ,ch ~ v~zno~t~ stavu
advokátního; nezáleží na tom, ze snad v d?be-ozna~e.nl (Jedna~l o odkazovacím usnesení) již v seznamu zapsana byla Cl S. 107 dlS.
porušeni povinnosti _povolání a poškození cti a vážnosti stavu, učinil-li
advokát se svým ~o."cipient.em ~mluy.~ o spc:l.e~~é~ P5ovozování adv~
kacie pod svou zástJtou s ttm, ze rezu z vetsl 'castt presunul na konc!pienta, a odpírá-li převzíti z?dpovědnbst v právních věcech konCIpientem vedených čís. 141 dlS.
vedlejší zaměstnání jako takové jest sic~ sl~č~tel~é se zani~stn~n,!m
~dvokátního koncipienta, pokud toto zarr:.estnall1 zustan~ z~mest?a~lm
hlavním či dť'tkazem o patřičném teorettckém a pra:khckem vycvlku
kOllGipi~nta nemusí býti prá~ě okoln?st, zda ~p.ře,sně d?d;žovaI kanc~
Jářské hodiny; k tomu, hy prezkoumaval. vzdelalll ~a.n,dl?ata advok~cl~
a jeho schopnost státi se advokátem, Je~t povolan vybor advokatm
komory, nikoliv zaměstnavatel či s. 120 dlS.
údaje advokátovy ve vysvědčení cl trvání a o způsobu praxe u něho
kandidátem ztrávené musí proto odpovídati objektivně přesně a up'lně
-skutečnému stavu (býti věrnou pravdou), a sice nesmí bý~i zamlče!1 0 '
co by mohlo míti význam pro správné posouzení praktického výcviku
zákonem předpokládaného, najmě nesmějí býti utajeny .případné odchylky od pravidelného prť'tběhu koncipientské praxe č is" 120 dis.
viz též advokáti -

'porušení povinností povolání.

Afekt: a opilost čís. 4176.
viz též opIlost.
Agent: pokud jde o podvod, dával-Ii provisní agent živnostníkům k podp.isu objednací lístky, znějící na větší množství zboží, než bylo objednáno:. jehož však
objednatelé ve svých živnostech mohli upotřebiti čís. 3687.
provokatér viz s.P o lu v i na. ,

-
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Agitace: pro násilnou z:n.čnu ústavy co do demokraticko-repub1ikánské formy
státu čí s; 4830.
Agitačtiiletáky: pro Rudý den čí Se 3470.
Agitprop: pojem čís. 4113.
"~;"k ,tajnosti s~ačí,- že použitím určitého označení pro nějakou organisaci
.~ "--.\»"ele?1e~t~rm, škol~«-) se za~!čuje to, co je skutečně jejím pravým účelem
""'-_ '(vyucovam zakladum komunIsmu ve smyslu illegálního tiSkopisu »Agitpro-

P?'«). 'Lhostejno,. že ~kola byla ohlášena v novinách, nebylo-li zárovell uči
ne-no naprosto zJevnym, čemu se bude ve škole učiti a že jde o organisaci
onoho. cíle č i s. 3452.
'
Vi, též ochrana republiky (§ 15 č. 3, § 17 č. I).

Akcie:
.'

C

~s.ou - jako zastupitelné věci vůbec - vhodným předmětem svěření a zpronevěry, třebaže byly paChateli odevzdány se svolením k opatření si zápújčky

lombardem čís. 4595.
Akciová společnost: neobsahují-Ji stanovy akciové společnosti nic o tom že odpovědnost jednotlivých členů správní rady (výkonného výboru) 'při vedení
záležitostí může býti omezena,.na určité obory neb oddíly, aniž ki .oni
členové sami rozděJili péči o jednotlivé obchodní odvětví tak že í'ozdě
lení to mělo podle pravidel obchodního života za účinek zp;oštění povinnosti dohledu nad obchody, jež dotyčnému orgánu výslovn'ě přiká
zány nebyly, jsou všichni členové správní rady a výkonnéhó výboru
zásadně ,povinni starati se náležitě o veškeru obchodnr činnost .společ
nosti, a lze je činiti zodpovědnými s hlediska § 486 c) k-'Žák. (jako
orgállY podniku) nejen za všechna opatření správní rady ,á' .výkonného
výboru, opírající- se o usnesení, k nimž došlo za jejich souhlasu nebo
bez jejich výslovného odporu, nýbr_ž i za ta, jež byla uCtněna beze svolení' spravn'í rady 'nebo výkonného výboru tím- kte,rým čihitelem společnosti svémocně, pokud se jim nevzepřeli a neusilovali o to, by jim
bylo. čeleno; to platí i '0 zodpovědnosti za nepořádné vedení knih
(§ 485 a) tr. zák) čí s.4857.
vzali-Ii obžalovaní na·sebe ony funkce, nezáleží na tom, že je nemohli
zastávati bud' fysicky nébo proto, že na· ně svými znalostmi nestačili

čís. 4867.
Aktivní 'legiťimace k 'žalobě viz '1 e
Akutni opojeni vi, o p i los t.

gi t i m a c e

}
k ž o, I o.b ě.

AlimeritáčtiI zakon .Čís. 4/1931: porušení táko'na (§'9 alim .. zák.), bylo-li trestní
'řízení pro přestupek § 8' cit. zák. zaháj"eno' bez návrhu opatrovnického
-soudu tí s. 4810.
.
předpokladeI)1 tres.tnosti podle § 8 zák. čís.' 4/1931 je povinnost obviněného vyživovati l1t:bo zaopatřiti jinépo čís .. 4838.
matka nemanželského otce není právně .zavázána vyživovati jeho nemanželské dítě (§ 166 obč. zák.); není proto podmětem trestného činu
podle § 8 cit. zá!<.; podporovala-Ii onoho svého' syna, takže si nehleděl
výděl~čné činnosti; uložené mu v § 1 cit. zák., může -to míti podle § 3
odst. 1 alim. zák .. pro ní za následek jen civilněprávní závazek za- dávky
oprávněné o,sobě příslušející, nečiní ji však odpovědnou trestněprávně
,

.:- Amnestie ....:.-

I

čís. 4838.
.
miestom spáchania priestu.pku podl'a § 8 zák. Č. 4/31 ·Sb. z. a n. (aliment. zák.) je miesto pobytu osoby povinnej po'skytovať výživu aiebo
zaopatrenie. Bol-Ii čin spáchaný v obvode, vi'.lc okrespých súd~)y, je
miestne príslušný ten okresný súd, ktorý druhé predstihol (§ 16 odst. II.
tr. por. driev UhOL, § 51 tr. ř. driev rak.) čís. '4534.
Alkolwlvi, o p i los Ť.
-"- ·viz též z·nalec.
Alternativní výiok: vyhovuje § 250 Č. j tr. ř: 'č'i s. 4287.Alternativní způSOb činnosti viz o t á z k a hla v n í.

Amnestie z 19. října 1928: .podle čl. VI. ,amnestie z~ 19., října. 1928 není použití
amnestie na překazku ods.ouzem k trestu vezent, byl h tento trest v rozsudku zároveň změněn v peněžitou pokutu čís. 3379.
s hlediska amnestie jest se otázkou, zda obžalovaný splnil předpoklady
podmíněného odsouzení, zabý~ati tep,rve po. prav?platnosti . r.ozsudku;
dokud nenastala, nevzešla obzalovanemu ani povmnost plmŤ1, co mu
bylo rozsudkem uloženo čís. 3379.
rozsudek lze po případě zrušiti použitím § 290 tr. ř. i ohledně obžalovaného který vzal zmateční stížnost zpět a byl účasten amnestie presidenta :epubliky ze dne 19. října 1928 čís. 34~0.
úvahy o tom, jaký jest význam prol)1inutí ~restu !UHostí presidenta .republiky a osvědčení se odsouzence Je~n~ak, .s hlediska §,4.6 b)
zak.,
jednak s hlediska § 1 zák?na o podml.n~~~~ o~stouzoent, JSou vyrone~
právně posuzuj5~í činnosti sou~du! ,k JeJlmz· vysledkum se nevztahuje
vubec zmatek C1S. 5 § 281 tr. T. CI s. 3534.
není závady, by si naléza"cí <;o"úd" n~op~t:ři~:spisy '0 pře~~h~.:ích tr~stec~!
které byly amnestjÍ ~ebo osvedc~n!~' odcmeny, a nepnhhzel k mm pn
výroku o podmínenem odsouzeni c I s .. 35.3~.
.
. rozhodnutím presidenta republ!k~ ~e dne ~9. říi.na 1928 by}, byl-li rozsudkem uložen trest nepodmmene, prommut .len trest (cl. lL) a za
určitého předpokladu i některé násleqk~, _odsouzení v čl. V,. výčetmo
uvedené. Na skutečnosti odsouzení, pokud se týče na další jsoucnosti
odsuzujícího rozsudku nebylo amnestií nic změněno čís. 3534.
předpoklad soudní bezúhonnosti a nepřípustnost jakéhokoliv přihlížení
k doťčenému rozsudku nastává jen zahlazením trestu (srovnej §§ 5, 6
zákona čís.. 111 z roku 1928). Takové zahlazení - Qv~em i cestou
m'Hosti možné (viz § 12 zák.) - nebylo nařízť;!Qo rozhodnutím presidenta republiky z 19. října 1928 čís. 3570.
opravné podání vytýkající v části of·načené jako. odvolání nesprávnost
názoru že podmíněné odsouzení je podle §.. 2 zák. čís. 562/1919 vyloučen~, ač odsouzený dostál všem podmínkám rozh. p~esidenta republiky z 19. října 1928, jest pokládati za zmateční stížnost (§ 281
čís. 11 tr. ř.) čís .. 3570. .
byl-li trest prominut rozhodnutím presidenta republiky ze dne 19. října
1928 s účinky § 1 zák. o podmíněném odsou~ení (čl. II. výnosu o atrme_stU), fest míti za to, že amnestovaný ne,byl 2ro tento čin odso~z~ni
tento čin nevylučuje proto pudle § 2 zak. CIS. 562/1919 podmmene
odsouzení čís. 3696.
p~kud nejde o reformatio in peius (§ 290 odst. druhý tL ř.), byl-li obžalovaný zrušovacím soudenl zproMěn pro přestupek § 461 tr. zák. a za
zbývající nedotčené 'odsouzení pro přestupek § 522 tr. zák. byl použitím
§ 260 tr.. zák. odsouzen do vezení, ač zrušeným výrokem o trestu
byl mu vyměřen i za přestupek § 522 tr. zák. trest vězení, ten pak, ač
přísnější, než ke kterému měl býti obžalovaný odsouzen podle § 522
tl'. zák., byl rozhodnutím presidenta republiky z 19. října 1928 prominut
čís. 3518.
domáhá-li se zmateční stížnost toho, by čin obžalovaného; zjištěný
v rozsudku, byl kvalifikován niJ:wIi za přestupek podle čís. 1 § 'U, nýbrž
za přečin podle čis. 2 § 11 zák. na ochr. rep. a tato část zmateční
stížnosti stala se bezpředmětnou vzhledem ke. článku I. a VIL rozhodnutí presidenta republiky z 19. října 1928, jest trestní řízenÍ"j·V tomto
směru zastaviti čís. 3695.
byl-li trest uložený podmínečně rozhodnutím presipenta republiky z.l~.
října 1928 prominut s účinkem § 1 zák. o .podmíněném odsouzen; tak,
že se dnem 28. října 1928 považovala zkušební 'Ihuta za uplynulou,· pokládá se podle § 1 zák. o podmíněném odsouzení za, to, . ž.e odsQuz~qý
nebyl odsouzen, jen, osvědčil-li se skutečně v oné IhUtě; došlo-li do roka
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době zkušebné proti němu k trestnímu řízení pro čin spácháný v době
zkušebně, které skončilo 'odsuzujícím rozsudkem, jest naříditi dodatečně

po

výkon onoho odloženého trestu podle § 18 odst. (2) zák. o pod. ods.;
proto ono odsouzení (pro čin spáchaný z pohnutky nízké a nečestné) _přes usnesení o amnestii podmíněný odklad ,trestu nově uloženého čís. 3839.
podle čl. VI. rozhodnutí presidenta republiky ze dne 19. října 1928
není použíti amnestie na závadu ani předchozí odsouzení, bylo-li podmíněné a odsouzený se osvědčil, ani odsouzení po 28. říjnu 1928
či s. 3988.
bylo-li vzhledem k doslovu- onoho rozhodnutí a k délce trestu napovězeno použiti amnestie, nesmí soud v trestním, řizení pokračovati,
aniž dři-ve zkoumal, nejsou-li tu její pQdmínky č i s. 3988.
jakmile právoplatným použitím rozhodnutí presidenta republiky ze dne
19. října 1928 platí domněnka § 1 odst. 2 zák. o podmíněném odsouzení, že vinnik nebyl odsouzen. není tu předpoklad pro rozhodovaní,
zda mají býti vykonány oba tresty, ani pro tO J zda má býti podmírlěně
odložen i trest dodatečně přisouzený a pro určení, že zkušební doba,
stanovená při pozdějším ods.ouzení, platí i pro prvnÍ' odsouzení čís. 3989.
ustanovení § 18 odst. (2) zákona o podmíněném odsouzení platí i'v pří
padě, že na osvědčení se podmíněně odsouzeného bylo uznáno::cpoužitím amnestie ze ,dne 19. října 1928; o takový případ však nejd~y bylo-li
j;ž na konci zkušební doby pro trestný čin, spáchaný již pře.d prvním
rozsudkem, v běhu nové trestní řízení (§ 18 čís. 1 zákona) _č í s: 3989.
soud není oprávněn zrušiti své' vlastní usnesení, jímž prQ-ti ustanovení
čl. JI. rozhodnutí presidenta republiky ze dne -19. října 1928 přiznal odsouzenému bezpodmínečně účinky amnestie; učinil-li Ják, porušil zákon
v základních zásadách trestního řízení čís. 4103.
v případech, kde nejde o dodatečný trest podle § 265 tr. ř., jest u každého ro'zsudku zvlášť zkoumati, zde nejde o trest, na který se vztahuje
čl. II. amnestie, bez - ohledu na to, zda obžalovaný byl v době před
28. říjnem 1928 pravoplatně o.dsouzen více ne~ jednou čís. 4226.
byl-li s.ouzený čin spáchán po vynesení dřívějšího rozsudku v prve stolici, nelze při vÝrněře trestu za souzený čin přihlížeti k trestu 1,lloženému
za onen čin, - a to ani, kdyby byl býval rozsudek o onom činu již
v moci práva; oba rozsudky jest v tomto případě pokládati za rozsudky
zcela samostatné, mezi nimiž není poměru .předpOkládaného ustanovením § 265 tr. ř.; dúsledkem toho je sčítání trestů nepřípustné a nebyla použití amnestie z r. 1928 na závadu skutečnost, že součet trestú
na svobodě' uložených oběma rozsudky činí více než jeden měsíc čís.
422n.
pro rozhodnutí okresních souďů o použití rozhodnutí presidenta republiky o amnestii z 19. října 1928 na ten který případ platí povšechná
zásada § 481 tr. ř. čís. 4226.
vylučuje

Amplion: sám o sobě nespadá pod pojem radiotelegrafního nebo Tadiotelefonního
zařízení po rozumu § 24 odst. 1 zák. čís. W1924; není proto ku přechová
, vání amplionu třeba povolení ve smyslu tohoto zákona čís. 4729.
Amputace viz a u t o,mobil.
viz 'též příčinná spoji:tost.
Analogj.e: ve smyslu'. čl. IV. llV. zák. k tr. zák. čís. 3868.
_ viz též čin t r e st n ý.
Animus' injitri~udi viz II r á ž k a n a cti.
Antena,viz teleg-rafy.

Asistentka porodní viz por o d :tl í

a s' i 5,.t e II t k a.

AutobUs kolej'ový: krádež '.součástek kolejového autobus.u státních drah (rozvodové skřínky a elektrické houkačky) spadá pod ustanovení § 175 I b)
tr. zák., třebas autobus n~byl v- pr~v.ozu, jsa doprav~v~~-'na otevřeném
železničním vagonu do dIl~n statmch drah k oprave CI s. 4172.
Autoorožkář viz a u t o mobi1.
Automobil: záleželo-li lstivé předstí!ání pa~~atelovo v tvrzení, že a,uto, ~~e~é dá,:á
do zástavy je bez dluhu, ac bylo JIZ zabaveno pro pohledavky Jlllych Veřitelú můž~ býti i při šáHvosti tvrzení yyloučen poškozovací úmysl, před
pokládal-li pachatel a mohl-II t~ž ,:..rzhle~em kye sku~č~é cen,ě aut~ důvodně
předpokládati, že auto poskytUje I po uhrade zata]enych zastavfl1ch pohledávek postačitelnou úhradu čís. 4100..
..
y.
Y'
nejde o krádež podle § 174 II c) tr. zak., bylo-ll odCIzeno kolo pnpevnene
k áutu šroubem čís. 4266.
. . ,
zločin nadržování zločinL!~ ve ~~ys!u § 21~ tr. zak .. zlom~slny.m opomell1!t,lm
řidiče auta překaziti zlo cm nasllneho smilstva, spachany v Jeho autu CI s.
4253.
úder bičem do ochranného skla čís. 4783.
padělání dopravního osvědčení na automobil vepsáním doložl{y »Přihhišen,
dosud není v provozu«' pro relativní způsobilost k oklamání úřadú o po-o
vinnosti daňové po roz~mu § 199 d) ,tr. z~k. zá!eží i .~,a tOym, mŮlŽe-li ~íti
doložka ta význam pro vznik a trvam povmnosŤ1 plahÍ1 dan z motoroveho
vozid:a (§ 14 a násl. zák. čis. 1)6/1927) č i se. 4702.
.
i. -za' platnosti vl. nař. ze dne ~O. cer~na 1932, CIS. 107 sb. z. a n. Je (ne?ovoleně) rychlá jizda aut?mobilem ~rest~pkel!'. podle, § 428 (427) tr. zak.,
nikoli jen přestupkem stJhanym pohhckyml urady Čl s. 4863.
riadič, ktorý r úmysle, aby. p~e~á~a,~ úrad~ému orgá!1u va výko~e, POV?lania, ktorý je po práve, zamlenl Iduc,lm ~ozldlom pro!l, onomu organu, spa.chat čin 50 zbraňou v smysle § 6 zak. cl. XL:1914 Cl s. 4182.
natažením těžce 'zraněného na auto, by ho dopravil do nemocnice, převzal
řidič automobilu povinnost v~ smys~u § 360 tr. zák.; za~echa}-li zraněn~h~
na odlehlém místě, zodpovida za prestupek § 360 tr. zak., trebas zraneny
,žádal, aby ho pustil z auta ven čís. 3522.
Automobily (§§ 335,337 tr, zák.; min. moř: čis. ~1/1910; vl. ~a.~: č!~: I07/1~32):
řidič automobilu' smí sice předpokladatl" ze VOZidla pnpzdeJlcI o.pacnym
směrem ,budou se držeti po levé straně silnice ve směru jízdy, jest však přes
to povinen věnovati pozornost tomu, nepřibtižuje-'li se Je němu opačným
směrem vozidlo jedoucí proti předpis.u po pravé straně silnice čís. 3409.
. srážka automobilu s cyklistou čís. 3412.
dávání V:ý5tražných znamení a nevykročení z mezí přípustné jízdy ještě nestačí (§§ 335, 337 tr. zák.), nýbrž řídič automo.bilu musí ryc~lost jízdy Fodl~
okolností, případu voliti tak, by mohl býti pŤlpraven na vsechny moznostI
(na možné náhlé objeve!)í -se překážky) čís. 3430.
.
zákonné předpisy o povinnostech řídiče nečiní rozdílu mezi řídičem miadým
a nezkušeným a mezi řidičem starším a zkušenějším čís. 3439.
také jízdy na zkoušku (training) před závody podléhají zákonným před
pisům, majícím za účel chrániti bezpečnost těla, života a zdraví lidí (§§ 335,
337 tr. zák.) či s. 3460.
srážka a\.ltomobilu s povozem čís. 3477.
srážka automobi.lu s motocyklem čís. 3487.
nevyviňuje sama o sobě okolnost, že byl rozmočený sněhový poprašek,
který mohl přivoditi smyk auta, ani stáří a menši spolehlivost stroje čís.
3497.
pokUd jest předsevzíti místní ohledání k zjištění celkové situace v době nehody (§ 116 tr. ř.) čís. 3497.
trestné zaviněni (§§ 335 337 tr. zák.), jel-li kdo na motocyklu příliš rychle
s kopce po silnici před' silniční odbočkou a nedával výstražných znamení
čís. 3503.

-
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trestní

zodpovědnost

auto drožkáře, jenž

přenechal řízení

autobusu

osobě

pro. její uevyspalost neschopné a nezpůsobilé k bezpečnému a řádnému plnění
tohoto úkolu (§§ 335, 337 tr. zák.) či s. 3520.

otázku, zda šlo o událost nepředvídanou a nepředvídatelnou (o náhlé" ne-

nadálé objevení se překážky v jízdní dráze) jest
řidiče čís. 3521. .

řešiti výhradně

s hlediska

okolnost, že' řídič vykonal řídičskou zkoušku teprve krátce před úrazem,
ukládala mu právě za povinnost, by tím bedlivěji zachoval zákonné před
pisy (§ 22 min. nař. čis. 81/1910) či s. 3521.
zavinění řídiče automobilu, změnil-li při nedovolené rychlosti na křižovatce
předpisům směr jízdy a vyhýbal Sf motocyklu napravo čís. 3772.

proti

pokud řidič automobilu zodpovídá (§ 335 tr. zák., § 53 odst. 2- min. nař.
čís. 81/1910), nechal-li říditi auto s,polujedoucím řízeni neznalým majitelem
auta čís. 3934.
'
-~,
zavinění (§ 335 tr. zák.), nejel-li řídič automobilu za mlhavého počasí, ,maje
stížený rozhled při křižování s protijedoudm autem, s háležitou opatril.Ostí,
nevěnoval-Ji dostatečnou pozornost jízdní dráze a přehlédl-Ii zjevy, llutíd
ho k zastavení nebo zmknění jízdy (nepotřehl-Ji> výstražná znamení a
přejel na silnici ležícího zraněného čís. 4,048.
zákon (§§ 335, 337 tr. zák.) spokojuje se s takovou měrou opatrno'sti, kterou lze požadovati na každém člověku, dbalém povinností k ok9'fí, nechce
však _trestati opomenutí vzešlé z ,nedostatku kromobyčejných/vlastností
(zvláštní duchapřítomnosti); nelze proto řídiči automobilu přičítati za opomenutí ve smyslu § 335 tr. zák., že v okamžiku, kdy byl překvapen -tím, že
volant nefungoval, hledal příčinu vyjetí vozu z původníl)o směru a snaHI
se především o to, by auto, vyjedší ze směru jízdy, do 'tohoto směru zas.e
dostal č i s. 4056.
povinností řidiče f1.utomoblu v úseku jízdní dráhy (na stanici), ve kterém
na jedné straně slál vlak elektrické dráhy, a na druhé straně povoz s nákladem dlouhého dříví čís. 4083.
podle § 9 zák. čís. 47/1866 z. zák. pro čechy (vyhlášky místodržitele_ pro
čechy čís. 54/1886 z. zák.) musí býti za tmavé noci každy povoz, jeaouci
po silnici, opatřen rozžatou svítilnou, která musí býti umístěna tak, aby
ji bylo z daleka pozorovati čís. 4088.

a ,posudk-u, jejž jest vyžádati jen,- pokud jest potřebí odborné znalosti (§ 118
tr. ř.) čís. 4134.
i při nečekané náhodě (rozhledu bránícím náhodnému zaslzenL očí), pokud
nepůsobí tak rychle a intensivně, že není v lidské moci jí čeliti, jest zachovati povinnou opatrnost, kterou by mohlo býti odvráceno nebo zmenšeno
nebezpečí pro lidský život- či s. 4141.
zavinění řidiče automobilu (§ 335 tr. zák.), vybočil-Ii z jízdní dráhy až
skoro ke příkopu do bezprostřední blízkosti telegrafního sloupu, na nějž
narazil čís. 4141.
pokud min. nař. čís. 81/1910 platí, js.ou soudy povinny k němu přihlížeti a
nemohou podrobiti zkoumání otázku jeho vhodnosti a účelnosti se zřetelem
na změněné poměry dopravní ani, kdyby snad v praxi policejními úřady
k přísnému dodržování jeho předpisú přihlíženo nebylo; nelze se dovolávati
zvyklosti ohledně nedodržování předepsané rychlosti čís. 4261.

není povŠechného zákazu ponechání vozidla všeho druhu na ulici; zákaz
§ 8 sil. ř. (čis. 47/1866 z. zák, pro čechy) neplatí pro silostroj"e či s. 4367.
kdo nejedná ani proti platným předpisum, ani takovým Způsobi;;m, že jeho
jednání již o ,sobě - příomo, a bez'Prostfe9n~ směřt!je k poškozování
(ohrožení) pravních statku zakonem chranenych, nemusI - vzhledem na
trestnost i pouhého zvětšení nebezpečí (§ 335 tr. zák. - zpravidla počítati
. s tím, že stav věcí, který svým jednáním vytvořil, může nabýti směru k nebezpečí onoho rázu přístupem zlomys-lného nebo nedbalého jednání jiné
osoby čís. ,4367.
řidič

automobilu má (§ 335 tr. zák.) zmírniti světla i při jízdě mimo osady
po městsku' zastavěné (§ 10 min. nař. čÍs. 81/1910), vidí-li člověka v jízdní
dráze proti sobě jdoucího; hráni-li mu počasí při stlumených světlech v další
jízdě, má rychlost zmírniti tak, by byl jejím pánem a mohl vůz okamžité
zastaviti, byla-li by bezpečnost oné osoby ohrožena (§ 45 cit. min. nař.)
či s. 446l.
ani předpisy §§ -45 a 46 min. nař. čís. 81/1910 ř. zák. ani ustanoveni § 12
·nyní platného v-1. nař. čís. 107/1932 sb. z: a n. nevyčerpávají všechny pří
pady opatrnosti, jíž jest použíti, by se předešlo úrazu při řízení automobilu č ís.-4547.
zavinění

(§ 335 tr. zák.), vyjél-li řidič automobilu s.vým autem ze alepé
na silnici, aniž se náležitě přesvědčil, že mu nic v jízdě nepřekáží
(nevyslal. před vyjížděním na silnici osobu výstražnou a dozorčí) čís. 4547.

nocí jest doba, po kterou není denního světla; tmavou jest noc, není-li
nedostatek denního světla ani částečně nahrazen zřídly světla jinak. v noci
účinnými (měsícem a hvězdami) čís. 4088.

'uličky

povinnost řídičů ,povozů (vozidel) pohybujících se na veřejn)/ch silnicích
k ostražitosti a opatrnosti nutné k zamezení nehod nelze omeziti na šetření
příkazů a zákazů silničních řádů, nýbrž jest učiniti vše, co omezuje nebezpečí srážek a nehod na nejmenší míru, a opomenouti vše, co p.řispívá ke
vzniku nebo ke zvýšení takového nebezpečí čís. 4088'.

řízení motorového vozidla nezkoušenému řidiči; ani
tějšLm řízením motorového vozidla není prokázána

srážka automobilu, jedoucího po hlavní silnici, s motocyklem, jedoucím
po vedlejší silnici, na křižovatce obou silnic čís. 4099.
zavinění řidiče

automobilu, jel-li nepřípustnou rychlostí, a řídiče motocyklu,
nedbal-li rychlosti auta a nezařídil-li se zřetelem k ní způsob své jízdy tak,
by nedoš.J.o ke srážce čís. 4099.

řídič silo stroje nemůže spoléhati na to, že řidič jiného silostroje bude dbáti
zvyklosti (že vozidlo jedoucí po vedlejší silnici nechá předjeti vozidlo jedoucí po hlavní silnici) čís. 4099.

otázka, zda řídič automobilu jel dostatečně vlevo, by bezpečnost jin)'ch na
silnici neohrožoval, jest otázkou viny, spadající do právniho usuzování o náležité opatrnosti, jejíž řešení vůbec nespadá do oboru znaleckého nálezu

n'edbale ve smyslu § 290 tr. iák. slov. jednal obžalovaný, svěřil-li samostatné
faktickým, třebas i čas
úplná způsobilost řidiče
k samostatnému jeho řízení čís. 4626.
nebezpečí,

o němž mluví § 335 tr. zák., musí býti nebez.pečÍm konkrétním;
pachatelem musí býti vyvolána nebo zachována situace, za které je se obávati možnosti škodlivého výsl'ťdku nejen obecně (povšechně), nýbrž i a to
právě ve zvláštním připadě, o- ktel'ý jde č i s.. 4778.

§ 45 min.

nař. čís.

81/1910

přikazuje řidiči zmírnění

rychlosti jízdy a po

případě zastavení vozidla jen, mohou-Ii jeho vozidlem býti vyvolány nehody
nebo poruchy dopravy, takže i podle tohoto nařírzení jest odpovědnost za
opomenutí uvedených opatřenI vázána poznáním anebo možností poznání
konkrétního nebezpečí, že dosavadní rychlostí jízdy nebo vůbec dalším pohybem vozidla může dojíti k nehodě čís. 4778.

nešlo-li o závody na zvláštnej závodnej dráhe automobilovej ktorá by bola
pre závody pripravená, lež o jazdu na, verejných sUniciach, určených pre
pref!1ávku všetkých druhov vozidiel, a d'alej aj pre rudí a pre doby tok, mala
5a lazda závodníkov konať podl'a predpisov o premávke motorových vo-

-
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zidiel na verejných silniciach a podl'a všeobecných pravidiel obozretnosti
čís.

kandidát, ktorý šoférskou 'skúškou mal teprve osvedčiť svoju dovednost' pri
riadenI motorového vozidla, nie je trestne zodpovedný za úraz, sposobený
tretím osobám len jeho nedovednosťou; skušobný komisár taktiež nezodpovedá za následky privodené len nedovednosťou skúšaného, ak nebolo
v jeho moci iru-zabránit' čís. 4637.
ani zřízení zkušeného a zkoušeného zástupce v řízení auta nezprošťuje majitele auta odpovědnosti za nehodu při jízdě vozem, jestliže II něho nastaly
předpoklady trestnosti podle § 335 tr. zák.; tyto předpoklady nastaly, pozoroval-li majitel auta, že si řidič ,počíná nedbale a na úkor bezpečnosti ji, ných ,osob, přes to však nezasáhl a rozka,zem (zákazem) nezařfdil, čeho
bylo třeba, aby odstranil z tohoto jednání šoférova plynoucí nebezpečnost
jízdy pro zdraví a bezpečnost osob na veřejné cestě- jezdících nebo jc;ioucích čís. 4698.
všeobecná zkušenost velí řidiči nákladního automobilu, na němž se 4~pra~
vují lidé, aby byl pamětliv, že jejich tělesná bezpečnost může býti při jízdě
ohrožena větvemi stromů, vyčnIvajicími do prostoru nad jízdní drahou; jinak jedná nedbale ve smyslu §§ 290, 291, 310 tr. zák. slov. Zákon v téchto
ustanoveních trestá nedbalost, nerozlišuje mezi culpa lata a cuLpa levis
čís. 4859.
, .
pri automobilových závodoch o sút'až spol'ahlivosti, konaných n,a silniciach
pri obyčajnej premávke vo.zidiel všetkého druhu, je' závodník"povinný zachovat' pravidlá platné pre premávku na verejných silnicia~h a všeobecné
pravidlá obozretnosti čís. 4817.
/

děti

v jízdní dráze: okolnost, že si na silniCÍ hrajf' několik dětí, ukládá řidiči
automobilu povinnost zmírniti rychlost jízdy tak, by byl jejím pánem a mohl, bude-li třeba, i zastaviti (§ 45 naŤ. čis. 81/1910)
čís. 3508.
řidič automobilu musí počítati s obecn~ známým zjevem, že děti
přebíhají přes. silnici bezprostředně přea jedoucími auty; vidí-li
hrající si děti po jedné straně silnice zúžené po druhé straně hroudami země z vykopávek, musí voliti takovou rychlost, při které
by mohl vůz zastaviti i na krátkou vzdálenosti ona místní situace
opodstatňuje pojem »zvláště nebezpečných okolností« ve smyslu
§ 337 tr. zák. či s. 4197.

chodec v jízdní dráze: povšechná způsobiIost ohroziti na živé silnici zdraví
nebo život chodců jest při rychlé jízdě automobilem dána vždy
již samou povahou stroje, s níž musí řidič počítati a své jednání
zaříditi tak, by bylo vyloučeno ohrožení chodců k používání silnice
stejně oprávněných čís.

-

-

třebaže

nedbalost chodce nezbav.uje řidiče automobilu povinností,
by sám se své strany dbal uložené mu pozornosti a opatrnosti a
učinil vše možné, by :předešel úrazu, nelze přece jíti tak daleko
a příslušné předpisy vykládati "tak, by tím byla jízda automobily

4817.

-

přispěla-li

4081.

k výsledku činnost jiné osoby (poškozeného), vylučo
vala by příčinnou spojitost, kdyby s ní řidič auta při pravidelném
běhu věcí a při obyčejné míře pozornosti počítati nemohl a nemusil; to nelze říci o přecházení silnice chodci pi-ed automobily,
s. kterýmžto obecně známým běžným zjevem automobilista počí
tati má a musí čís. 4081.
řidič auta neručí (nezodpovídá) za následky srážky s chodcem,
zachoval-li všechny .potřebné nebo předepsané opatrnosti a nemohl-li přes to - jeda dovolenou rychlostí po volné silnici a dávaje opětně výstražná znamení - včas zastaviti, protože mu chodec vstoupil z nenadání do jízdní dráhy na vzdálenost, na ktero~
nebylo lze zastaviti; není-li tu těchto předpokladů, nezbavuje am
převážné spoluzavinění chodce řidiče zodpovědnosti za úraz, který
zavinil s.vým jednáním (opomenutjm) čís. 4083.

_

_

_

vůbec znemožňována čís. 4347.
i od osob pěších i od těch, které

užívaji jiných dopravních pronutno považovati při zvýšeném uličním ruchu přesné dodržování všech bezpečnostních předpisů a opatrnosti. Leč nedbání
této opatrnosti z jejich strany může sice opodstatniti i jejich vlastní
spoluzaviněni nehody, nezbavuje však ještě řidiče automobilu zodpovědnosti za úraz, který přivodil také svým jednáním neb o,pomenutím čís. 3429.
_ _ _
řidič silostroje neodpovídá za vlastní neopatrnost chodců, jdoucích
po stranách silnice, jen tehdy, nebylo-li tu zevních známek na ni
upozorňujících čís. 3521.
_ _
_
řidič automobilu nedopustil se neopatrnosti ve smyslu § 335 tr.
zák. tím, že dle platných předpisil a podle místních poměrů o sobě
přípustnou rychlost nezmírnil vzhledem k tomu, že lidé jdoucí (stojící) na levém okraji silnice zvláště nedali n.ajevo, že slyšeli výstražné znamení a že si všimli přijíždějícího automobilu čís. 4347.
-' _ _ ojedinělý dospělý chodec na dostatečně široké, volné a přehledné
silnici není takovou překážkou v dopravě, pro kterou by řidič motorového vozidla byl povinen zmírniti. ve smyslu §. 44 lit. p) nař.
č. 57.000/1910 uh. min. vn. jeho rychlost až na rychlost povo.zu
taženého koněm, krokem jdoucím, čís. 4606.
, '
_ _
_ přécházení silnice chodci též před anebo za vozidly pohybujícími
. se' na silnici jest zjevem . tak častým a obecně známým, že i řidič
auta nebo motorového vozidla' s ním počítati' může' a musí, pročež
lze a dlužno na řidičích vozidel žádati, by pozorovali bedlivě jízdní
dráhu a 'její okolí též' po této stránce.·č í s. 4778.
jelikož však i chodci na veřejné ulici se, pohybující jsou . v zájmu
svém a v zájmu bezpečné dopravy povinni ku stejné neb obdobné
opatrnosti, je možnost konkrétního nebez,pečí nebo ko.nkrétní mož. nost nebezpečí dána teprve náznakem neopatrnosti chodcovy a
nutnost opatření, kterými má býti čeleno neqo, zjednána možnost
čeliti úč"innosti případné neopatrnosťi někter~hq chodce, nastane
pro řidiče motorového vozidla teprve· tím, ž~, ,mu ty' či ony náznaky
zprostředkují 'poznání, 'že dojde neb alespoň může d~jíti k neopatrnosti chodce, již' bude po, pří-padě nutno. čeliti se strany řidiče
vozidla čís. 4778.
náznaky toho rázu mohou se V,YSky,tl1oUti bud' v osobě chodce
(těles.né vady, choroba, opilost, nerozhodnost, malé děti a pod.),
nebo mimo jeho osobu (chodník anebo chodník schOdný jen na
jedné' straně vozovky, domy,> najmě hostinec n~b obchod <:t .na
druhé straně silnice, než po které chodec jde, křiž'ovatky neh od.
bočky a pod.) čl s. 4778.
jízda vlevo: řidič automobilu smí sice předpokládati; že vozidla přijíždějící
opačným směrem budou se držeti po levé straně .. !?ilmce ve směru
jízdy, "jest však přes to povinen věnovati pozornost 'tomu, nepři
, . bližuje:...li 'se k němu opačným směrem vozidlo jedoucí proti j:lřed
pisu po pravé. st~aně silnice čís. 3409.
otázka, ~da řidič automobilu ,jel dostatečně vlevo, by bezpečnost
jiných na .silnici neohrožoval, jest otázkou ,,-iny, spadající do právního l).suzování o náležité opatrnosti, jejíž řešení vůbec nespadá
do oboru znaleckého nálezu a posudku, jejž jest vyžádati jen, pokud jest potřebi odborné znalosti (§ 118 tr. ř.) či s. 4134.
není sice předpisu, který by přímo a výslovně nařizoval jezditi po
levé .stqně čís. 3412,,3439.
avšak z předpisů silničních řádů o předjíždění a vyhýhánI vychází
najevo, že 'se má jezdec vždy, zejména pak, vidí-li před sebou
středkil,
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p~e~ážku! držeti

-

-

-

zvláště nebezp-ečné)

-

v!evo. Ze ~tálého dlOllhol~tého ,šetření těchto před
piSU vyvlllula se Jako pravidlo, vseobec.ne uznavané i fakticky zachovávané, zvyklost, ,že se na silnicích jezdí po levé straně; tato
zvyklost vztahuje se i na cyklisty čís. 3412.
ustanovení ~iln!~!1í~~ řá~u, že ,v"e,škeré vvozy mají ~levo vyh}'bati
a, vpr~,,:? pred]lzdetl, predpoldada a vyzaduje povsechné zachovavam Jlzdy vlevo, by tak i nepředvídané vyhýbání a předjíždění
,_ .. b'y1o umožněno čís. 4141.
křižov~tka: zavinění řidiče automobilu, změnil-Ii při nedovolené rychlosti
n~: křižovatce proti pŤedpis.ům směr jízdy a vyhýbal se motocyklu napravo čís. 3772.
O'v~ísto (nepřehledné), pro něž. § 46 nař. čís. 81/1910 stanoví nejvyšší
pnpustnou rychlost 6 km za. hodinu, jde i v případě, kde jedna ulice
.
druhou neprotíná, nýbrž jen do ní ústí č i s, 3944.
pojem »křižovatky« ve smyslu § 46 odst. 2 nař. čís. 81/1910 nevyžadUJ.e, by tam byla zřízena stálá po1icejt:lí sltlžba; okolnost že dnpravní
l'>trávžnÍ~ označil jízdní dráhu .za volnou, nezprošt'uje_ řidiČe povVmostí,
ulozenych mu co do rychlost( a opatmosti v §§ 45 a 46 onoho naří
ZeJ1Í čís. 4070.
?plně přehledná v~řiž?v.atka. ne~k,ýtá~á kon~rétní ne~ezpečL s nimž by
J~zdec musel pocltatJ, Jen, Je-lI. uplne volna._ I na prehledné křižovatce
'jest však konkrétní nebezpečí y blížÍ:-li se k ní z různých stran vozidla,
je.ž se tam mohou střetno.uti č í-s._ 4099.
/
řidič automobilu, vida, že křižovatka- jest ohrožena autem Se strany
se k ní řítícím, může vhodně, čeJiti tomuto ohrožení jen zastavením
před ohroženou křižovatkou, a J.e povinen tak -učiniti/nemá-li jistotu,
že ~řižovatku bezpečně p~~jede d(íye, než ono auto; vjf:de na ohrožené
místo č í s_o 4261.
jízda na nebezpečné křižovatce ~e p,o případě. děje, za okolností zvláště
nebezpečných ve smyslu § 337 ,te,zák:. č'Ls. 3429; 42.61.
ok~'posti. zvláště nebezpečné: jízda, motorovými vozidly n_eděje se vezdy za
okolností 2;vJáště nebezpeč.nýc.h čís. 3429; 4852.
nespadá ,proto sama o sobě po-d. hlediskťJ_ §. 337 tr. zák. čís. 4852.
jest na soudě" by pečlivě z.h.o:dhoti! celKo:v:ou situaci, dané poměry
a zvláštní. okolnosti. při úrazu se., sběhší, a by padle toho v každém
případě zvláště zkoumal a 'zjistil, zda ne.bezpeČí dostoupilo stupne
v §§ 337, 85 písm; cJ tr. zá.k. pfedpoklád"n~~o čís. 3429.
~ silostr,Oje n~JeŽ,ejí, k předmětí'-U)1, jejichž, prov:oz se zpravidla děje
za okolností ~vláště nebezpečných~ Arcif ij1O,holt_,zvIáštnf okolnosti
v jed_notHvém připadě. vylo.učjti to.Ío. pray,íde~né nebezpečí, zejména~
po.hybov.al-li. se. silostroi' tak, mírná_tJ rychlostí;, že se rovnal v po-hybu, jen_ oby.čejné_mu_ ProvO'Zll, a mohl-li proto-:_sv.Ůj pohyb na ráz
z;astav.iti Č, í s. 3412.
poj~m »zvlá,ště_ nebezpečných okolností«; [)úkud sem nespadá
okolnost, že k srážce došlo. na, křižQvatc.e,, sarna,,O sobě čís. 3429.
jde .o jízdu, motorovým vo'z.idlf:m za zv-.Iášt; nebez,pečn.ých okolností
(§ 337. -tr. zák,), vjel-li jeho řidič značnou rychlostí do 'velmi ostré
a nejJře_hledné zatáčky v době, kdy, vě,da, že n_astávají závody a
že_ ,silnice není leště uzavřena, mohl. o,čekávati, že, z opačné strany
přijedou ještě,- jiná v.ozidla_ č: í s.. 3460.
i jízda nákladním automobilem za_ okolností zvláště nebezpečných
spadá_ pod ustanovení § 337_ tr. zák. č:í s. 3535._
ve vnitřním. městě na kluzké půdě za, poledni frekvence nesmí jeti
větší rychlostí než 6 km" a, musi po případě jeti tak pomalu a
opatrně, by, mohl ,každou chvíli zastaviti. Jízda za takových I)kolno stí děje se za zvláště nebezpečných okolo-ostL-ve smyslu § 337
tr. zák. čís. -4312.
P:o pojem »ok?lností. zvláště nebe_zpe.čných« po' rozum.u § 337 tr.
zak. nerozhodUje tu Jen rychlost auta pachatelem řízeného, nýbrž
jest přjhlížeti j k celkové situaci dané poměry na silnici a k nebe~,..
v
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hrozícímu onou neopatrností ostatním vozidlům na silnici se
pohybujícím čís. 4547.
třebaže ona jízda nebyla rychlá, dála se za okolností zvláště nebezpečných (§ 337 tr. zák.), bylo-li nebezpečí jí oněm Voz;dlům
beztak hrozící ještě zvýšeno tím, že silnice byla omrzlá a kluzká,
takže se těžko brzdilo a snadno mohlo dojíti ke smyku' čís. 4547.
_
_
_
řidič automobilu musí počítati s obecně Z1lám~7m zjevem, že děti
přebíhají pře5, sil~ici ?ezpro~tře;1n.ě. p~:d jedoucími, auty; v vidi-li
hrající si děti po Jedne ~trane sllmcI zuzene po druhe strane hroudami země z vykopávek, musí voliti takovou rychlost, při které
by mohl vůz zastaviti i na krátkou vzdálenost; ona místní situace
opodstatňuje pojem »zvláště nebezpečn)7ch okolností« ve smyslu
§ 337 tr. zák. čís. 4197.
předjíždění a vyhýbání: řidič sil~s~roie nem~ž~ spol~hati .na to" že řidič i~:
.
ného si1ostroje- bude dbatl zvyklosti (ze VOZIdlo ledoucl po vedleJsl
silnici nechá předjeti vozidlo jedoucí po hlavní sílnici) čís. 4099.
není sice .předpisu, který by přímo a výslovně nařizoval jezditi po
levé straně čís. 3412, 3439.
.
avšak z předpisů silničních řádů o předjíždění a vyhýbání vychází
naj-::vo že se má jezdec vždy, zejména pak, vidí-li před sebou
překážku, držeti vlevo. Ze ~tálého vdlouhol:tého ,šetř~n~ těch~o před
pisu vyvinula se jako .,pravidlo, ,:s~o?ec~e u~navane ! fakhc!'y zachovávané, zvyklost, ze se na sIlmclch Jezdi po leve strane; tato
zvyklost vztahuje se, i na cyklisty čís. 341,2.
_
_
_
zavinění řidiče automobilu,_ změnil-li při nedovolené rychlosti na
křiž-ovatce proti předpisům směr jízdy- a vyhýbal se motocyklu napravo čí 5.. 3772.
_
_
_
řidič automobilu, předjIžděje jiný automobil (nákladní), musí auto
zastavitD (§ 45 min. nař. čís. 81/1910), spatří-li p-řed sebou cyklisty jedoucí za sebou po levé straně silnice ve směru své jízdy
těsně při hromádkách štěrku a písku čís. 3412.
__ _
_
zaviněnÍI řidiče automobilu (§, 335, 337 tr. zik.), předjížděl'-li cyklistu na křižovatce rychlostí vyšši než 6 km, aniž dbal možnosti,
že cyklista právě na křižovatce změní směr jízdy čís. 3429.
jde o spoluzavině-ní cyklisty, opomenul-li' upozorniti povozy pří
padn-ě za ním jedouCÍ zvednutím ruky nebo jiným vhodným způ
sobem na ú'mysl odbočiti do postranní ulice čís. 3429.
_
z § 2- zák. ze dh€' 15. června 1866, čis.. 47 z. zák. _pro čechy,_ jenž
nařizuje) že vozidla se rnajI-' vyhýbati na stranu levou, jest usuzo. vati, že toto vyhýbání se vozidel mU5.Í býti - nemá-li dojíti k nebezpečí srážky podle okolhostí připravováno včas, tedy vždy
když situace je _taková, že vozidlo opačným směrem jedOUCí by
mohlo býti. zpozorováno teprve tak p'Dzďě, že by řidič nemohl své
voziéilo dostati na levou stranu bez nebezpečí srážky. Taková
včasná příprava k plnění onoho předpisu,- která se nemůže díti
jinak, než že vozidlo jede, je-li- tu možnost náhlého objevení se
jiného vozidla, po levé strane silnke - jest obivláště nutnou pro
vozidla 5, pohybem rychľejším, jakými jsou silostroje čís. 3439.
řidič automobilu, před nímž jede selský povoz a opačným smě
rem s kopečku rychlým tempem cyklista, z jehO-ž rozpačitého a
nejistého chování se musí řidič poznati, že neví, po které straně
se má autu vyhnouti, iest povinen zajeti na svou správnou (levou)
stranu silnice a zmírniti rychlost tak, aby mohl .před srážkou automobil zastaviti čís. 3579.
~ předjíždí-li ddič automobilu-, v nepřehledné zatáčce motocykl takovou rychlostí, že ji před protijedoucím automobilem nemohl -ovládnouti a byl- nueen zabočiti těsně k motocyklu, zodpovídá' podle
§ 335 tr. zák.; musí počítati i s úlekem spolujezdce na motocyklu
čís. 411D.
5'
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řidiči povozu i motoru jest výjimečně dovoleno předjížděti a se
vyhýbati na nesprávnou stranu (předjížděti po levé a vyhýbati se
po pravé straně), avšak jen, je-Ii trať po této nedovolené straně
naprosto volná a děje-li se předjíždění (vyhýbání) s. náležitou opatrností čís. 4210.
jízda (§§ 45, 46 nař. Č. 81/1910): dáváni výstražných znameni a nevykročení z mezí přípustné jízdy ještě nestačí (§§ 335, 337 tr. zák.),
nýbrž řidič automobilu musí rychlost jízdy podle Gkolností případu
voliti tak, by mohl býti připraven na všechny možnosti (na možné
náhlé objevení s.e překážky) čís. 3430.
není-Ii silnice přehledná do dálky a místy vadí přehledu mlha, má
řidič automobilu počítati (§ 335 tr. zák.) s možností objevení se
náhlé překážky a proto voliti takovou rychlost, by byl za všech
okolností jejím pánem, zmírniti rychlost po případě na 6 km (§ 45
min. nař. čís. 81/1910) a dávati pokud možná často znamení poukačkou (§ 48 min. nař.) č i s. 3439.
,1
předpis § 46 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. z~k., že
mimo uzavřené osady nesmÍ. býti rychlost jízdy vystupňována nad
45 km, má význam jen negativní; po stránce positivní (zda a do
které míry jest přípustnou rychlost 45 km nepřevyšující) jest před
pis ten doplniti z povšechné zásady § 45, že jest 'rychlost jízdy
voliti za všech okolností tak, by byl řidič pánem rychlosti a by
nebyla ohrožena, bezpečnost osob a majetku čís. 3477.:"
míru přípustné rychlosti jest. i pro jízdu mimo uzavřené osady
určiti podle zvláštních -okolností případu čís. 3477.
okolnost, že--řidič automobilu jede - maje tlume~ná světla - za
přítmí v roční době, kdy může předvídati, že lidé- pracují ještě- na
poli a domů s,e vracející povozy zabočují na silnici, jest okolností
podobného rázu, s jakými -spojuje § 46 nař. zákaz větší rychlosti
než 15 km po případě 6 km, č i s. 3477.
zákaz větší rychlosti než 15 .km v uzavřených místech - který
má svůj důvod v nebezpečí náhlého oQjevení se překážek z domů
nebo chodníků - - nerozeznává mezi dny svátečními a všedními
nebo -mezi čÍlejš( a slabší. frekvencí na -ulici čís. 3487.
při kromobyčejné živosti pouličního r'ttchu nebo při velkém nahromadění se lidu jest naopak podle dalšího ustanovení téhož § 46
min. naří-zení čís. 81 ř. zák. p-a rok 1910 nepřípustnou již rychlost
větší než 6 km za hodinu čís. 3487.
_základní směrnice ,pro zjištění ,zodpovědnosti 'řidiče -,motorového vo"zidla za nehodu jest' ~stanoveni -§ -45 min. nař. ze dne 28. dubna
1910, čís. 81 ř. zák., podle něhož má býti rychlost jízdy zvolena za
všech okolností tak.- by řidič byl 'pánem' vozidla a by bezpečnost
Qsob a -majetku nebyla ohrožována' čís. 3497.
předpis'§ 46 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čÍs.,81 ř. zák. ukládá
povinnost zmírniti rychlost na 6 km za hodinu na všech mís.tech,
kde silnice nemůže býti přehlédnuta; křižovatky jsou tam uvedeny
jen přikladmo; rozhodnou je v tom směru místní situace konkrétního případu, která se i tehdy, nejde-li o křižovatku v technickém
slova smyslu, nýbrž jen o odbočku, vyústěni silnice do silnice,
může utvářiti tak, že třeba počítati s možností náhlého objevení_
-se překážky dříve nepozorovatelné č i s. -3503.
řidič je povinen jeti rychlostí ne větší než 6 km za hodinu již dojížděje k místu oné povahy (odbočce) čís. 3503.
v místě, kde má silnice značný spád a kde je křižovatka, jest řidiči
zmírniti rychlost jízdy tak, by zůstal pánem vo~idla (rychlosti)
a mohl každým okamžikem zastaviti (§ 45 min. nař. čís. 81/191-0)
či s. 3521.
řidič automobilu má" jede-li neznámou mu cestou (v uzavrené
osadě) počítati stále s možností, že se ocitne- se svým vozidlem
na místech, kde nesmí jeti rychleji než 6 ·km za -hodinu (§ 46 min.

nař. čís. 81/1910), na pr. na křižovatce, nebo že nastane dokonce
nutnost, by rychlost jízdy ještě značněji zmírnil, po případě zů
stal státi a zarazil motor; musí proto jeti zvlášť opatrně, by zůstal
pánem rychlosti svého vozidla čís. 3535.
řidič automobilu nesmí jeti rychleji než 6 km za hodinu, kde silnice
nemůže býti přehlédnuta čís. 3622.
jede-li po frekventované silnici za noční temnoty, musí \ždy počítati s možností nahodilé překážky v jízdní dráze a musí býti
stále připraven zaříditi, čeho třeba, by mohl ihned podle potřeby
stroj zastaviti čís. 3622.
přestoupení předpisu § 46 min. nař. čís. 81/1910 ř. zák. o rychlosti
jízdy o sobě je přestupkem správním; jde však o skutkovou podstatu přestupku (přečinu) podle §§ 335 (337) tr. zák., jakmile
jest rychlou jízdu podle zásad trestního zákona považovati za jednání nebo opomenutí, o němž pachatel již podle jeho přirozených
následků, které každý může poznati, podle předpisů zvláště vyhlášeny-ch a, podle svého povolání mohl postříci, že se jím může
zpúsobiti nebo zvětšiti nebezpečenství života, zdraví nebo tělesné
bezpečnosti lidi (§ 55 min. nař. čis. 81/1910 ř. zák.) či s. 3772.
řidič automobilu, jedoucí za jiným (nákladním) automobilem, který
rozviřuje kotouče prachu, bránící 1'idiči v rozhledu, nesmí jeti rych..
lostí 6 km za hodinu převyšující (§ 46 odst. 2 rninist. nař. čís.. 81i
1910) a má po prípadě i voliti rychlost ještě menší (§ 45 nař.),
by byl pánem rychlosti a mohl v případě objevení se překážky po
případě vozidlo včas zastaviti čís. 3e13.
podle § 335 tr. zák. má řidič automobilu věnovati stejnou pozornost jízdní dráze vůbec, tedy cestě před sebou a oběma stranám,
a podle toho zaříditi rychlost auta vzhledem k základnímu před
pisu § 45 nař. čis. 81/1910 čís. 3892.
o mís.to (nepřehledné), pro něž § 46 nař. čís. 81/1910 stanoví nejvyšší přípustnou rychlost 6 km za hodinu, jde i v .případě, kde
jedna ulice druhou neprotíná, nýbrž jen do ní ústí čís. 3944.
zavinění řidiče automobilu, nezmírnil-li rychlost na takový stupeň,
by se stroj dal v každém okamžiku bezpečně a spolehliVě ovládati,
po případě včas zastaviti, ač místní situace to vyžadovala; an 'jel
uzavřenou osadou a měl stížený rozhled, ocitnuv se ve stanici
elektrické dráhy za motorovým vozem čís. 4079.
okolnos.t, že si na silnici hraje několik dětí, ukládá řidiči automobilu povinnost zmírniti rychlost jízdy tak, by byl jejím pánem a
mohl, bude-li třeba, i zas.taviti (§ 45 nař. čís. 81/1910) či s. 3508.
zavinění řidiče automobilu, jel-li nepřípustnou rychlostí, -á řidiče
motocyklu, nedbal-Ii rychlosti auta a nezařídil-1i se zřetelem k ní
způsob své jízdy tak, by nedošlo k srážce či s. 4099.
řidič -automobilu musí počítati s obecně známým zjevem, že děti
přebíhají přes silnici bezprostředně před jedoucími auty' vidí-li
hrající si děti po jedné straně silnice, zúžené po druhé stra~ě hroudami země z vykopávek, musí voliti takovou -rychlost při které by
mohl vůz zastaviti i na krátkou vzdálenost; ona místní situace opodstatňuje pojem »zvláště nebezpečných okolností-« ve smy-slu
• §337 tr. zák. čis. 4197.
řidič automobilu, vida, že křižovatka jest ohrožena autem se strany
se k ní řítícím, může vhodně čeliti tomuto ohrožení _jen zastavením před ohrože-nou křižovatkou,' a je povinen tak učiniti nemá-li
jistotu, že křižovatku bezpečně pfejede dříve než ono a~to_ vjede
na ohrožené místo čís.. 4261.
,ve vnitřním městě na kluzké půdě za polední frekvence nesmí jeti
větší rychlostí než 6' km, a musí po případě jeti tak pomalu a opatrně, by mohl: každou chvíli zastaviti. Jízda za takovfch ókolností
~~je- se za z~Iáště nebezpečných okolností ve smyslu § 337 tr. zák.
Cl s. 4312. .
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řidič

řidič

automobilu nedopustil se neopatrnosti ve smyslu § 335 tr.
zák. tím, že dle platných předpisů a podle místních poměrů o sobě
přípustnou rychlost nezmírnil vzhledem k tomu, že lidé jdoucí (stojící) na levém okraji silnice zvláště nedali najevo, že slyšeli výstražné znamení a že si všimli přijíždějícího automobilu čís. 4347.
řidič automobilu má (§ 335 tr. zák.) zmírniti světla i při jízdě mimo
osady po městsku zastavěné (§ 10 min. nař. čís. 81/1910), vIdí-Ii
člověka v jízdní drázE:. proti s.obě jdoucího; brání-li mu počasí při
stlumených světlech v další jízdě, má rychlost zmírniti tak, by byl
jejím pánem a mohl vůz okamžitě zastaviti, byla-li by 'bezpťčnost
oné osoby ohrožena (§ 45 min. nař.) čís. 4461.
-- zavinění, nejel-li řidič automobilu za mlhavého počasí, maje stižený
rozhled při křižování s protijedoucím autem, s náležitou opatrností,
nevěnoval-li dostatečnou pozornost jízdní dráze a přehlédl-li zjevy,
nutící ho k zastavení nebo zmírnění jízdy (nepostřehl-li výstrílžná
znamení a přejel na silnici ležícího zraněného) čís.. 4048. )
§ 45 min. nař. čís. 81/1910 přikazuje řídiči zmírnění rychlostV jízdy
a po případě zastavení vozidla fen, mohou-li jeho vozidlem býti
vyvolány nehody nebo poruchy dopr.avy, tilkže i podle tohoto nařízení jest odpovědnost za opomenutí uvedených opatření vázána
poznáním anebo možností poznání konkrétního nebezpečí, že dosavadní rychlostí _jízdy nebo vůbec dalším pohybem. vozidla může
dojíti k nehodě čís, 4778.
/'
správnou volbu rychlosti ve smyslu všeobecného předpjsu § 45 min.
nař. čís. 81/1910 jest posuzovati vždy podle dané situace čís, 4197.
zavinění (§ 335 tr. zák.) řídiče automobilu) jel-li )na kluzké půdě
~.~přípu'5tnou rychlostí, nemaje kola opatřena ,ochrannými řetězy
Cl s.. 4 3 1 2 . '
jel-li řídič automobilu v nepřehledném úseku silnice (v prudké zatáčce) proti předpisu § 46 odst. 2 min. nař. čís. 81/1910 rychlostí
6 km za hodinu .převyšující, zodpovídá (§ 335 tr. zák.) po případě
i za následky (za úraz) způsobené prasknutím nebo sesmeknutím
se pneumatiky čís. 43i3.
~
spoluzavinění: obžalovaný nebyl by viny prost ani tehdy, kdyby bylo zjištěno, že protizákonný v~rsledek (srážka vozidel a z ní vzniklá smrt)
nenastal výhradně z činu neb opomenutí obžalovaného, nýbrž vzešel
též ze spolupůsobení činitelů dalších, zejména i ze spoluzavinění samotného poškozeného, Stačíť, vyvolal-li obžalovaný třebas i jen jednu
z podmínek, jež měly vzápětí protizá,konný výsledek čís. 3412.
spoluzavinění _poškozeného nevyviňuje, leč že by úraz byl vyvolán jen
jeho vlastním neodvratitelným a nepředvídatelným jednáním; k trest-nému zavinění stačí, bylo-li Jednání neb opomenutí pachatelovo jednou
-z podmínek trestného výsledku, kter-ý by nebyl nastal, kdyby si byl
obžalovaný počínal jiným, správným způsobem čís. 3429.
spoluzaviněni cyklisty, opomenul-li upozorniti povozy případně za ním
jedoucí zvednutím ruky nebo jiným vh-odným způsobem na úmysl odbočiti do postranní ulice čís. 3429.
i od os.ob pěších i -od těch, které užívají jiných do-pravních prostředku,
nutno požadovati při zvýšeném uličním r.uchu přesné dodržování všech
bezpečnostních předpisů a opatrnosti. Leč nedbání této opatrnosti z -je-jich strany může sice opodsfatniti i jejich vlastní spolu zavinění nehody,
nezbavuje však ještě řidiče automobilu _zodpovědnosti za úraz, který
přivodil také sv~rm jednáním neb opomenutím č-í s. 3429.
ani převážné spoluzaviněnÍ' poškozené'ho nevylučuje odpovědnost pachatelovu za vlastní zavinění čís. 3460.
souběžná hrubá nedbalost řidiče .povozu nesprošťuje řídiče automobilu
.zodpovědnosti --za vlastní nedbalost čís. 3477.
zavinění třetich -osob- {neopa1rnost pošk0z-eného) nezprošťuje ho zodpovědnosti za vlastní nedbalé jednání čís. 3503.

-

-:-

-

sílostroje ne-odpovídá za vlastní neopatrnost chodců, jdOUCích po
stranách silnice, jen tehdy, nebylo-li tu zevních známek na ni upozorň-ujicích čís. 3521.
nevyviňuje spolu zavinění třetí osoby (kočího, který svů] pov-oz neosvětlil) č i s. 3622.
povšechná způsobilost ohroziti na živé silnici zdraví nebo život chodců
jest při rychlé jízdě automobilem dána vždy již samou povahou stroje,
s níž musí řídič počítati a své jednání zaříditi tak, by bylo vyloučeno
ohrožení chod cu k používání silnice stejně oprávněných čís. 408l.
_
přispěla-li k výs.l,edku činnost ji~~. ~~oby (p9.škoze~ého)., vy!učov~l~
by příčinnou spoJ1Íost, kdyby s Ol ndlc auta pn pravldelnem behu veCI
a při obyčejné míře pozornosti počítati ne_mohl a nemusil; to nelze
. říci o přecházení silnice chodci před automobily, s kterýmžto obecné
známým běžným zjevem automobilista počítati má a musí čís. 4081.
řídič auta neručí (nezodpovídá) za následky srážky $. chodcem, zachoval-li všechny potřebné nebo předepsané opatrnosti. a nemohl-li
přes- to _ jeda ~ovole~ou rychlo.s~í po v?lné silnici a dávaje, opětně
výstražná znamem - vcas zastavIÍl, proto ze mu chodec vstoupIl z nenadání do jízdní dráhy na vzdálenost, na kterou nebylo lze zastaviti;
"nenHi tu těchto předpokladu, nezbavuje ani převážné spoluzavinění
chodce řídiče zodpovědnosti za úraz, který zavinil svým j edn_ántm (opomenutím) čís. 4083.
řfdi-č silostroje nemůže spoléhati na to, že řídič jiného snostroie bude
dbáti zvyklosti (že vozidlo jedoucí po vedlejší silnici nechá předjeti
vozidlo jedoucí po hlavní silnici) čís. 4099.
debažé nedbalost chodce nezbavuje řidiče automobilu povinnosti, by
sám se své strany dbal uložené mu pozornosti a opatrnosti a učinil vše
možné, by ,předešel úrazu, nelze přece jíti tak daleko a příslušné před
pisy vykládati tak, by tím bylo jízda automobily vůbec znemožňo
vána čís. 4347.
-řidič automobilu nedopustil se neopatrnosti ve smyslu § 335 tr. zák.
tím, že dle platných předpisů a podle místních ,poměrů o sobě přípust
nou rychlost nezmírnil- vzhledem k tQmu, že lidé fdoucí (stojící) na levém okr.afi silnice zvláště nedali na jevo, že slyšeli výstrainé znamení
~ "že si' všimli přijíždějícího automobilu čís. 4347.
- kdo nejedná ani proti platným předpisům, ani takovým zp_usobům, že
jeho _jednání již o sobě - přímo a bezprostředně _- směřuje k poško"zqvJiií (ohtoženi) právních statku zákonem chráněných, nemusí o vzhledem na- trestnost i- pouhého zvětšení nebezpečí (§ 335 tr, zák.) z:pravidla .po-čítati s tím, že stav věcí, který svým jednáním vytvořil,
maže nabýti směru k nebezpečí onoho rázu 'přístupem zlomyslného nebo
nedbalého jednání -jiiíé -osoby čís. 4367.
subjektivni stránka: čis. 4056, 4197, 4210, 4313.
subjektivní skutková .podstata podle § _339 _tr.: zák. vyžaduje, by
pathatel předvidal nebo -mohl předvídati, "ž-e.. oz jeho jednáni může
nastati konkretní ohrožující stav, jenž pak vyvrcholil ve skutečnou
škodu čís. 3409.
.po s.ubj ektivnÍ stránce stačí, neuvědo'JTIH:·li sL pachatel plně přes
zjištěnou situac1 i vydané předpisy neotiatrn6st svého jednáni
či s. 3429.
. .
jde-li _o _překročení zvl:išť vy-lllašeného bezpeč~dstního předpisu,
jejž pac11atel znal nebo znáti byl -povinen, (§ 46 odst. 1 nař. čís.
81/1910), _záleží subjektivní vina -(culpa) již v samém překročení
-předpisu, buď věd-orném neb --j jťn'-zá.viněť1ě- nevědomém čís. 3930.
ve".směru subjektivním nejde
zda pa~háterIn,ohl za dané situa~_ předvídati, že může jízdou ohroziti,-~iYP~,,_-il~raví a tělesnou
bezpečrtost-1idí, nýhrž rozhoduje jen, ?:d.a_ mo.1U__ :Qř_e9-vídati, že rych-
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Automobily

(uzavřená

osada) -

Iou jízdou může způsobiti nebo zvětšiti nebezpečí pro život zdraví
a tělesnou bezpečnost lidí čís. 3970.
J
po subj~ktiyní stránce~ nemusí soud zji,šťovati pachatelovo vědomí
~ vŤom,v ze .Jde "o uz~vrenou osadu (polem právní); stačÍ, je-li zjisteno, ze Sl uvedomIi skutkový stav, takové seskupení domů které
nes~~jí ,o sam?tě a nečiní dojem samostatných jednotek, nýb~ž jeví
s.e casÍ!. skupmy zcelené, spolu související čís. 3970.
~do.neje?ná ~n} p'~oti platným předpisům, ani takovým způsobem,

z,e Jeho ]ednam JIZ o sobě - přímo a bezprostředně ,- smě_řuje
k poškozování (ohrožení) právních statků zákonem chráněných

nemusí -- v~hledem na trestnost i pouhého zvětšení neóezpečí
(§,335. tr. ,z~k.) - zp'ravid}~ počít~ti s t!m, že stav věcí, který
s~ym j;,dnamm vytvonl, muze nabyti. smeru k nebezpečí onoho
razu pnstupem zlomyslného nebo nedbalého jednání jiné OSOby
či s. 4367.
k sublektivní skutkové podstatě přečinu podle § 335 tr. zák. se
nevyhledává, by pachatel předvídal právě ten způsob neštěstí,
který sku1~čně n~~tal;, ~tačí,o že mohl postří~i;y že jeho jedháním
(oromenutlm) muze by tI zpusobeno nebo zvetseno nebezpečí pro
pravní statky y § 335 tr. zák. uvedené čís. 4313.
zák~n (§§ 335, 337 ytr. zák.) spokojuje se s takovou měro'u opatrnostI, ~terou lz.e ~ozadovati na každém člověku, dbalém p,D-vinností
k okoh, nechce vsak trestati opomenutí vzešlé z nedosta.tku krom··
~.b~~.ejných' vl~stnoy~~í, _(zvláštní duchapřítómnosti) j ,nelze proto
:ldlCI aut0f!1:obtlu pncltat :za opomenutí, ve smyslu ~ 335 tr. zák.,
ze v ~~~mzlku! ~dy byl překvapen tím, že volant nefungoval,' hledal _pnclllU' ,-vYjeh vozu z původního směru a snažil se' především
o to, by auto, .v.yjedší ze směru jízdy dO toho'to směru zase dostal č i s. 4056.
..
' .
uzavfená osada: »uzavřenou osadou« je celý okruh povrchu zeí:ně na kte:~I? ,se zcelenyá ~sada, rozkládá, tak že' ,nelze z 'obvodu _toho "vyIů"u
clh usek, v nemz, nem fak těsného seskupení budov jako v úsecích
jiných čís. 3813, 3430, 4082.
,
spadá sem_ jak začátek osady, tak i mbto na jedné straně silnice
domy zastavené; na druhé straně pak vroubené stromy' čís. 3430.
předpisem § 46 odst. 1 min. nař. ze dne 28. dubna ľ910 č!s --81
t· zál.c předpokládaná uzavřenost osady je tu, js.ou-li ,budovy tvorící .os,adujen ,poněk~~ těsněji -s:sky.p~ny ne.bo seřaděny; takže jednothva stavem ,nestolI o samote, cmlce dOjem jednotek samostatných, nýgrž jeví. se i letmé111u -pohledů jako část skupiny nebo řady
ve spo-Iecnou 'osadu -zcelené -č í s. 3813.

,"

-

"~

prp pojem.. ,uz:ayř,ené o~ad{-(u~avřeného místa) ve smyslu § M>
mm. nař. CIS. 81/1910 Jest rozhoáné, že nejde o jedno beb o jednotlivá, o 'samotě STOjící, dojem samostatné jedů'otky činíCí -stavení, nýbrž o více budov po hro mapě stojíoí<;:h, třebas ne těsně
"seskupených, avšak takových, jež se, L při povrchním letmém pohledu _jeví jako společn~ osídlení, jako' skupina, tvodcí místní ce,lek, ať již osadu~ ,{)-be~ ·nebo jen její 'část čís: 3970. '" - :- --=--- pro pojem, u:zavřené" osady' (uzavřeného místa) je rozhodné zda
Jest v mí~tě činu (na rozdJl od jednoho, nebo jednotlivého, ~ _samot~ stoi-íc~'hů-,: 13tavení, činícího' dpjem 'samostatné je"dnotky, - samqty) skupIna, vke budov,'. tvofících spol'ečné, osídlení, obec, osadu
n~bo, j~jI část, )')ejí-m~ ,i)bvodu, yzpiká __ čilejší rUch, :podmíněný stykel1J obY\1atelů 'Jednothvych -budbv, po příp~'dě, jednotlivých místnI~h~ -skupin. -bu~,ov:. frekvencí 'povoz;ů, p~šk~; -pohytem dětí, odů
vodňujíd, -by'- se'.' jízda -po.-- silnici, děla S~' zvý§enou -' opatrností. Nezáležj"·na: tom, -zda jsoú budovy 'p-o' obou ,,'či"-jen---' 'po jedné straně

-

-
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Bezpečnostní

orgán -,

sUdce zda jsou přímo u silnice či poněkud dále, zda jsou těsně
vedle 'sebe či oddělené sady, zahradou, silnicí, potokem atd. č í 8.

4079. o uzavřene.mlsto
,
••.
I'
nejde
ve smys Iu § 46'
mm. nar.
CIS. 81/1910'
, Je-I
jedna strana silnice ve směru jízdy na vzdálenost 600 m úplně
volná a ojedinělé-domy po druhé straně JSOll od sebe značně vzdáleny čís. 4347:
•..•...• .
.
.
výstražná znamení: povmno.st. }ldl~e dav~tl. vystrazna zn,:-men.l (~- 48 mm.
nař.) vchází pro řrdlce ysd~str?j~ .Jen tehdy, vyzaduJ:~h toho S1tuace' kdy je toho potrebl zaVISI na okolnostech pnpadu. Onu
povin~os.t řidič má, dojíždí-li j{ odbočce, na níž nemá dO,statečného
přehledu a vidí-!i před seb?u jedoucí ~SO?y čís., 35~3.
'"
_ _ __
dávání výstražnych znamenl a nevykrocem z meZI pnpustne J1zdy
ještě nestačí (§§ 335, 337 tr. zák.), nýbrž řidič automobilu musí
rychlost j-ízdy podle oko!ností. případu ~ol,iti t,ak" by .mohl, bytí pfipraven na všechny moznosÍ1 (na mozne nahle objeveni se prekážky) čís. 3430.
.
.
.
.•..
..
_ _
_
není-li silnice přehledna do dalky a mlsty vadl prehleau mlha, ma
řidič automobilu počítati (§ 335 tr. zák.) s- možností objevení- se
náhlé překážky ~' proto v?1i!i. takovou rychlg,st, ~y byl za všech
okolností jej1m panem, zmrrmtl rychlost po prt'pade na 6 km (§ 45
min. nař. čís,. 81/1910) a dávati pokud možná často znamení houkačkou (§ 48 min. nař.) či s. 3439.
Autor viz původoe.
Autorské právo viz p ů vod c o v s k é p r á v o.

Bánda česká a § '14 Č. 5 zák. na ochr. rep. čís.. 4862.

Babička a vnuk:, spadají pod ustanovení § 463 tr. zák. c 1 S. _3692.
Bankéři (zák. čis. 241/1924): i cenné papiry (a~~ie), danépachat~le!',l.se so"hlasem vlastníka bance do zastavy za ucelem realisace zapujcky, .kterou
vlastník tímto způsobem chtěl pachateli poskytnouti, mohou býti před
mětem zpronevěry; svémocný prodej těchto papírů pachatelem _jest
»přivlastněním si« jich po lOzumu § 183 tr. zák. čí 8.. 4595.
pro dosah §§ 183, 184 tra zák. (pro zjištění, jde-li o zločinnou .kva.lifi-:
kati pokud- se týče vyšší sazbu trestní) jest však z, povšechné ob]ekttvm
hodnoty těchto papírů odeč.Ísti částku, kterou by bylo vlastníku (svě
říteli) bezta,k vynaložiti, by si znovu ~jednal skutečnou moc nad nimi,
i kdyby nebylo došlo ke svémoci (částku, kterou vlastník prostředkem
svěření papírů' k lom bardu zamýšlel zapůjčiti) čís. 4595;

Bankovky: jich vylákánič i s. 3631.
'-,_'viz, též'Plod/vod.
Bár': inajitel baru trestně zodpovídá podle § 45, původcovského zákona" byly-li ka. :-,p~lpu jím najatou v jeho podniku hrány chráněné skladby čís. 3708.
Báseň:-- y'ybizej-ící k yojenskym zločínúm čís. 3-614. _
viz též ochrana republiky (§ 15 čís. 3).
Benediktinské- láhve: chráněnou známko~ může býti po případě i láhev -určitéhO:
'tvaru, vykazující ve skle láhve _provedené určité znaky. Pokud není
šálivé zaměnitelnosti mezi láhvemi benediktinkami a t zv. benediktin~
skými láhvemi, vyráběnými' ve zdejších sklárnách v nichž přicháieH :9-0
obchodu kořenné bylinné likéry čís. 3399.
Benzin: jeho zapáleni (§ 335 tr. zák.) či s. 3967.
BOrni eXekuce (§ 350 zák. Č. 76/1927) viz ex e k u c e.
Bernj vykonavateil viz_ v Ý k o ,n n Ý o r g á n.
Bezohlednost a- neriúlosrdnost: jakož i činnost rovnajíd se úderu pěstí, projevená
k lidu 'hospodářsky slabšímu~, jest podle názorů společenských krjlQů,
k nimž náležÍ- zámožný statkář, způsobHá, -by" ho v obeGném "minění
uvedla v _o.p:ůvržení -nebo snížila či s. 3627.
B~pečnost .cti viz.,u r.á ž k a TI,a cti dJ e § 487 _(l- .n á s 1. :t r. zák.
viz též u r á ž k a trs k e m.
J
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Bezpečnostní

orgán viz 1 í t o s t ú čin TI á.
viz též s tar o s t a o b e C II í.
Bezpečnostní polici~: není zákonného ustanovení, jež by činilo vrchnostenskou povahu zřlzenců obecního úřadu (členů civ-Uní stráže) - v § 68 tr. zák.
v)"slovně st~.n0venou - závislou na nošení určitého šatu (odznaku) neb
omezovalo Jl na dobu, po kterou konají bezpečnostní službu podle rozvrhu práce mezi jednotlivé členy bezpečnostní stráže téže obce čís. 3413.
okolnost, že strážník jest z duvodu nutného zotavení se pro určitou dobu
zp~oštěn ~ po~inn()sti k výkonu bezpečnostní služby, nezbavuje ho ani
prava, ant povinnosti, by se sám i v této době - zejména při postřeh
nutí trestných činů i z vlastního podnětu - uvázal v úkony bezpečnostní
služby, jež jest jeho trvalým povoláním a náleží mu tudíž kdykoliv·
činí-Ji tak, požívá po dobu těchto úkonú zvláštní ochrany §§ 68, 81 t/
zák., je-li poznání, že jde o strážníka konajícího službu, - sprostřed
kované zpravidla již služebním stejnokrojem - osobě úkonem dotěené
sprostředkováno jiným způsobem čís. 3413.
jest a zůstává- »prací vládní« bez ohledu, zda ji vykonávají zř)'lzenci
obecního či státního úřadu policejního; zřízenec státního úřadu pblicejního (inspektor) jest úředníkem veřejným ve smyslu § 153 tr. zák.
či s. 4211.
orgánovia verejnej bezpečnosti sú v naliehavých prípadoch oprávnení
a povinní zakročiť ciel'om zistenia účastníkov trestného činu a zabezpečenia trestných znakov aj mimo služby; taký kh vSrko_n- je úradf'
ným výkonom, ktorý je po práve čís. 4538.
obecný starosta je podl'a zákona oprávnený s.amostatne~ vy:konávať
miestnu polidu a zakročovat' proti každému porušeniu kl'udu a poriadku
v obci. Bol-li pri takom výkone niekýrn napadnutý naYtele, ide o zločin násilia proti členovi tiradu podl'a § 2 zák. čL XL:1914 čís. 4744.
viz též ú 'ř e dní k v e ř e j n ý.
.f
viz též uškozen-í dle § 153.
viz též zneužití moci úřední (§ 101).
služba: z povahy bezpečnostní služby, jejímž úřadům a činitelům náleží
'zejména péče o bezpečnost osob a majetku a o zachování, po případě
zjednáni veřejného klidu a pořádku, plyne, re vykonáváním služby jest
i pouhá pohotovost k přfpadným zákrokům nutným k zabezpečení oněch
právních statků nebo k represi proti jich ohrožení a poškození čís. 3626.
úřad: křivé svědectví před bezpečnostním úřadem (před činitelem bezpečnostního úřadu) je př-estupkem podvodu podle §§ 205" 461 tr. zák.
é i s. 3494, 4617.
Bezprávné uživární (§ 127 přest. zák. slov.): odmontoval-li pachatel součástky cizího motorového vozidla a, použiv jich jen k jedné jízdě na svém strojl,
zase je vrátil na původní místo, nejde o krádež, nýbrž toliko 'O přestu
pek bezprávného užívání podle § 127 tr. zák. o pfe~t. čís. 4706.
Bezprávnosť privlastnenia viď k r-á d:e ž.
-_ viz též ad ň a t i e cI r ž b y.
Bezprostředně hrozící nebezpečí viz bez:trestnost :dla § 2 g).
viz též ll'eodolatelné donucení.
Bezpros.třednost: a hlavní přelíčení čís. 3767.
- _ -porúšení zásady č i s_o 4250.
viz též p r ů vod n í ř Í z'e n í.
Beztrestnost: dle § 2 a) tr. zák.: kdo je částečně zbaven svéprávnos~i,.je podle 1test-ního zákona plně zodpověden_ 'a pod'le trestního -'řadu- ,plně" seb-uven vystupovati jako obviněný (obžal(!)va'ný~ před trestními sÓť1ďy -·Sárnostatně
-a činiti platná a závazná p'focesuálni prohlášení č í 5.. 4317.
dle § 2 a) až 2 b) tr. zák.': t. zv. zmenŠ'ená příčetnost, duševní méněcennost
nebo zatíženost není ,-dl1ševnlm stavem vylučujlcfm po-dle § 2 a), b)
tr. zák. příčetnost, anTž zrů-dný -pud .pohlavní (homosexua1ismus i povahy sadistické) sám o· sobě, není-li výronem všeobecné poruchy duševní čís, 3404.
-

-

stavem bezvědomí, vyvolaným pomatením smyslů, jest stav duše pachatelovy ve kterém jeho 'smysly nepostřehuií skutečnosti zevního života neb~ nepostřehují je správně a 'úplně a ve kterém pak mysl pachatelova reaguje na popudy zevního života činy, jichž si není vědoma
či s. 3923.
duševní choroba není nutným výsledkem dědičného zatížení, jež naopak nemusÍ, nýb,rž jen může ,?~!i p~dklad. .em'v.~a ~ěmž se úc~yl~):
a poruchy duševlllho stavu vyv1lell spise a caste]l nez u potomku hdl
úplně zdravých čís. 3923.
zda skutečně (najmě následkem úrazu, na pL pádu s kola na hlavu,
jejž pr)' utrpěl obžalovaný) nastaly poruchy duŠ'ev~í .~Jnn?,~ti, jest po. suzovati výhradně podle. . toho" zda s~ u osoby:, o ]eliz pncetnOs!.l,de,
objevily příznaky toho, ze nell! - stale § 2 pism. a) nebo v urctŤych
dobách (přechodně) § 2 písm. b) tr. zák. - s to, poznati protiprávnost
činu, k němuž ji nutká p~d ": ní se zrodi~ší; ~t;bo říditi svou vůli a své
jednání podle tohoto spravneho rozpoznalll CI s. 3923.
příznakem takové neschopnosti nejsou však již pouhé bolesti hlavy,
který mí se úkony so~~nosti (vyb~yení oa se~kup,ení před.~~av) snad
·i vůle (zdolání zrodivslch se v dusI pudu) stavaJI pomalelSlmt a obtížnějšími, aniž se však ptí!D0 znemožňují nebo svádějí na scestí, tím
méně bolestí v kloubech C I s. 3923.
příznakem ono·ho dosahu není ani zvýšení sensibmty a zvýšená popudlivost čivú, sesílená reakce nervů na vnější popudy, kteréžto pathologické změně nervové soustavy odpovídá pravidelně i zvýšená účin
nost pudů v duševním životě, aniž by však znamenala současně, že
se nedostává tlumů tím, že úplně odpadly nebo ses.lábly tak, že jsou
proti 'se síleným pudům bezmocnými čís. 3923.
za pravidelných o.kolností ,provázejí každou myšlenkovou činnost a čin
nost vůle jednající osoby představy odpo.vídající jejímu mravnímu i právnímu cítění, které podle svého poměru k zamýšlenému činu a podle
jeho povahy púsobí na činnost vůl'e vlivem buď rozhodnutí posilujícím
nebo brzdIcím čís. 4078.
zá'kon (§·2 b) tr. ·zák.) rozumí střídavým pominutím smyslů prave
tak, jakO při úplném zbavení užívání rozumu (§ 2 a) tr. zák.) takové
zatemnění ,mysli, že pachatel jest vitbec neschopen rozpoznati protiprávnost 'svého jednání a dáti své vůli a svému konání směr odpovídající -právnímu citu a právním normám. Dělítkem obou těchto vyviňují
cích důvodů jest jen doba trvání duševní poruchy; při střídavém pominutí smys.lů podle §_ 2 b) tr. zák. musí tu býti v době rozhodné pro
přičítatelnost trestného skutku čís. 4078.
dle § 2 a) až c) tr. zák.: nejde o rozpor ani nejasnost, pomi,nul-li rozsudek
mlčen4m~ údaje posudku, jimiž lék. rada nemění nic na smyslu svého
posudku, jehož obsah je v rozhodovacích důvodech reprodukován a
jímž vyloučila vyviňujíd dúvody § 2 a), b), c) tr. zák., nýbrž jimi jen
zdůrazií.uje, že jest na nalézacím soudu, by posudek -o duševním stavu
obžalovaného hodnotil a podle toho řešil otázku příčetnosti obžalovaného, a že není úkolem znalců lékařů usilovati o to, »by eventuelm zastaralost ustanovení § 1291. b) tr. zák. byla nahrazena jiným názorem,
který by byl cftění dnešní společnosti přiměřenějším«, nýbrž že pří
padná náprava v tomto směru mohla by býti zjednána zákonodárcem
změnou ustanovení § 129 I. b) tr. zák.), nebo soudy (změnou vý~
kladu posléze cit. ustano.venÍ zákona) čís. 4090.
bylo-li formálně bezvadně zjištěno, ,že obžalovaný ze zločinu podle
§ 129 I. b) tl'. zák. je duševně zdráv, neodpodstatňuje dalŠÍ zjištění, že
je od přírody homosexuální, že vy:kaZ11je neuropatické znaky, že pochází z rodiny dědičně zatížené, ,a že·v době činu byl jeho nenormální
-pohlavní pud podstatně zvýšen požitím alkoholických nápojů, vyviňu
jíci důvody podle § 2 písm ..a) až c) tr. zák. čís. 4293.
>
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tr. zák.: připuštění dodatkové otázky ve smyslu § 2 pism. b)
n:~} důvo~em "pro dOl?něnku! že sám porotní soud měl pochybpncetnostJ obzalovanehoj otazku tu musil soud porotcům dáti
shledal, že jest tu tvrzení poukazující na střídavé pominutf
smyslů, i když by-I o bezpodstatnosti tohoto tvrzení sebe vÍCe přesvěd
čen (§ 319 tr. ř.) čís. 3419.

dle § 2 b)
tr. z~k.
nosti o
jakmile

~třídavým pominutím mysli (§ 2 b) tr. zák.) jest stav duše, pro který

Jest v některých obdobích, zejména i v době páchání trestného skutku
pachatel neschopným rozpoznati protiprávnost skutku nebo říditi svou
vůli a své jednánI podle tohoto správného. rozpoznání čís. 3482.
zl!1eryš~,ná (seslabená) příčetnost není ani částečným pominutím mysli;
zalezeJlc v tom, že se v mysli osoby jí stižené nevybavují představy
tak rychle a určitě a neuplatňují tlumy tak mocně jako II osoby pravidelného duševního rozpoložení, aniž by však schopnost k rozpoznání
protiprávnosti skutku a schopnost volného rozhodování byly zrušeny,
rovná s'e zmenšená (seslabená) .příčetnos.t (duševní méněcennost) stavu
mdlejšího -rozumu, který_ jest jen polehčující okolností podle § 4,5 a),
§.264 a) tr. zák., nevylučujíc trestní zodpovědnost, leč by šlo o t,testné
ČIny spáchané z pouhé nedbalosti, při nichž jest přihlížeti k mdlejšlmu
rozumu _pachatele již při posouzení, zda mohl poznati nebezpečnou
povahu svého jednání, jelikož poukazUje k »zvláštním jeho poiněrům«
(§ 335 tr. zák.) čÍs. 3482.
otázku na 'střídavé pomiriutí smyslů podle § Z- b) tr. zák. lz~,' a nutno
dáti porotcům jen, bylo-Ii tvrzeno nebo aspoň výsledky řílení napovězeno, že obžalovaný spáchal čin ve střídavém pominu'tí smyslů, v čase,
kdy pominutí- trvalo. Poněvadž' pak zákon rozumí s.třídavým pominutím
smyslů podle § 2 b) přechodnou duševní chorobu, najmě periodickou
psy chasu vylučující přechodně užíváni rozumu, je n,utno pro dodatkovou otázku v tomto směru, by bylo tvrzeno nebo 'napovězeno, že čin
byl spáchán v době, kdy byl pachatel následkem přechodné duševní
choroby zbaven užívání rozumu a jeho duševní síly potlačeny tak, že
nebyl s to rozpoznati protiprávnost svého činu a zaříditi své jednání
podle správného rozpoznání čÍ' s. 4'602.
dle § 2 b) ,až c). tl'. zák.: při opilosti -jde o střídavé pominuti smys.lů ve
smyslu § 2 b) tr. zák. jako o důvod trestnost úplně vylučující, je-li tu
taková tělesná a duševní disposice pachatele, pro kterou požití alkoholu nezpůsobuje u něho jen poru-chu vědomí a stav úplného opilství
ve smyslu § 2 c) tr. zák., nýbrž naprosté přechodné chybění rozumu
čí s.4006.
nakolik nejde o zmatek, dal-li soud přes. ohražení státního zastupce
dodatkovou otázku ha .okolnosti vylučující tr.estnosť podle § 2 b), c)
tr. zák. _č í s. 4602..
.
dle §_ 2 c} tr. zák.: zmenšená příčetnost nespadá pod § 2 c) tr. zák.
čís. 3512.
otázku ve smyslil § 2' c) tr. zák. smí a musí dáti -porotní soud porotcům jen', l:lyHi tvrzen stav pomatení smyslů, v němž si pachatel
svého. tinu- nebyl vědom, t. j. bylo-li jeho vědomí v dob,ě, kdy spáchal skutek" úplně zrušeno, ,neb aspoň zkaleno tak) _že- nepostřehl
vůbec, neb aspoň ne úplně a správně _skutkové okolnosti, za nichž
jednal- a neměl správné představy o tom, k jakému výsledku smě
řuje: jeho čin čís. 4602.
-" _a) opilstvi':- k'~ s,kutkov-é pod,statě přestupku opilství
pod 1 e § 523 ťr. zá k. s t a č i, v Y k a z u j e -1 i _č i II S pá cha fl Ý
V na hoď i 1- é mop i l' s t v ~ 'n a ven e k veš k e r-é z n a k y
urč.i-t'ého z,ločinu- čís. 3145 (11).
úmysl překaziti úřední vý-ko-n není vyloučen ani podnapilostí pachatelovou čís. 3447.
.
.odolnost jednotlivcov'a proti množstvÍ požitých lihovin je čisté individuelní;' množstvÍ samo 0- sobě není ještě důkazem úp1né opilosti
ve smyslu'§<2 cy tr; zák.- Záleží jedině na. tom, jak ťa lderá osoba
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podle své tělesné povahy a zvyklosti reaguje na účinn-ost alkoho'
., ,
y
lických nápojů čís. 3512. o'"
při verbálních deliktech muze} Opl!ost n~dosa~ul~cl stupne ...~.2 c~
tr. zák, následkem zkal-ení ve~oml s, m ~pC:l~neho VylOUCItl zly
úmysl k takovým deliktům predpokladany C 1 s. 3528.
spáchal-li obžalovany podle pos.ud~u znalců p~ychiatrů, čin ve s~avu
pathologického opojení alkohohckeho, vyhovel porotm soud predpisu § 319 tr. ř. (§ 344 čís. 6 tr. ř.), d.y por?~cům do~atko~ou
otázku na úplné opilství podle § 2 c) tr. ,zak.; daít onu ot~zku 1. na
jiné pomatení smyslů podle § 2 c) tr. zak. byl y~y tu povmen len,
kdyby ho výsledky řízení k tomu z~vazov~ly c ~ s. 3663.,
.. ~
opojení (opilost) nebo jinaké porusení ve doml , vylUČUJe y p~lcet:
nost (§ 2 c) tr, zák.) jen, ~'ylo-1i úplné .(ta~ovehoo ~tupne, ze SI
pachatél nebyl vědom svého cmu); vItv opIlostt na vult pachatelovu
nepřichází tu v úvahu čís. 3835.
porušení věd,omí m~n~!h? stupně (z opojení, ~,afektu) ~ůže býti
jen okolnostl po leh cu jl Cl (§ 46.d) tr. zak.) Cl s. 3835.
zákon stihá za přestupek op~I,ství činy, ~te:é, ~provázy~nJ.y~mŽsle~
podle § 1 tr. zák., byly by zlocmem, pn Olc,hz, vsak sloz!te]s~ du~evn~
pochody pro zločinný úmysl nevyhnutelne, lS,OU pro uplne optlstvl
pachatelovo vyloučeny čís. 4162.
_
stav úplného opilství- nelze vykládati ve smyslu obvyklém, jako by
musilo jíti o toho, kdo Je pro opilo"st zcel~ _~ez~ smys!ů, je~ož veškerá duševní činnost je odstranena, _nybrz Jest zakonny znak
»úplného opilství, v ně~ž si pachatel. sv~ho činu neb:yl v,ědom«,
pojímati ve smyslu .právll1cko-psychologlckem, tedy tak, _ze pachatel
býl zbaven schopnosti uvážiti náležitě a správně význam a dosah
svého činění, jinými ;lovy, ro-zpoznati protiprávnost svého skutku
čís. 4176.
stav úplného opilství nepředpokládá nutně úplné zrušení, nýbrž
stačí i zkalení pachatelova vědomí o skutkových, okolnostech" za
kterých jedná, a o pr?tip!,ávních n,ásledcích" které n~s!~nyo;-t z Jednání k němuž ho pohaneJl pudy v jeho myslI se ZW-ÓWSl CI s. 417-6.
spol~hÍivým předpokladem příčetnosti nemusí býti, že _opilý delší
kus cesty běžel,. ani, že poznal stf/Hníky jako takové"č í s. 4176.
nemožnO-st upamatovati se na to, co se za opilosti sb,~hlo, nasvědčuje stavit bezvědomí čís. 4176,
,
_
i:' opilost" 'jež o sobě nezaklá?á ještě nepří~e~nos:!y můžEi ;s~" přistou
'pí-IL k ni afekt, vystupňovatI tak, ze vylucuJe pncetnost CI s. 4176.
množství vypitých lihovin a jejich účinek nejsou _vždy v přímém
poměru čís. 4176."
,
úplná opilost (stav bezyěciomí) předpokládá, že bylo- účinky nemírně požitých lihovin zrušeno neb alespoň zkaleno vědomí stěžo
vatele o skutkových okolnostech, za kterých jednal, a o protiprávních následcích, které nastanou z jeho jednání _č í s. 4591.
náznakem úplné opilosti nejsou, protože se vyskytují i při pouhé
napilosti a nezkaleném vědomí, o vnějším životě', nejistá chůze a
nezdolatelná ospalost čís. 4591.
výstižným naznakem úplné opilosti a pádným poukazem na tento
stav bezvědomí byl, by ovšem p,ozdější nedostatek, vzpomínek _na
to, co se v opilosti sběhlo, avšak jen naprostý nedostatek. jich, nikoliv jen neúplnost, jen pouhé mezery v paměti čís .. 4591.
-nakolik nejde 0- porušení př~dpisů §§ 319, ,320 tr., ř. a Q zmatek
čís. 6 § 344 tr. ř., nedal-li soud k hlavním otázkám na zločiny
žhářství a vydírání dodatkové otázky, na úpl~é opilství, a. pro pří
pad jejich kladného zodpovědění d~lšI eventuální otázky na pře
stupek opilstVÍ podle § 523 trc zák. čís. 4591.
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b) jiné p~ma~ení, ~mys[ii: -př~dpokládá, že vědomí pachatelovo bylo
~ dobe pachaol skutku zuplna zrušeno nebo alespoň zkaleno tak
ze ,pa:hatel nepostřehl vůbec oeh alespoň nepostřehl úplně ~
spravne skutkové okolnosti, za nichž jednal, a neměl správné před
sta,":y o tom, k čemu směřuje čin, k němu? ho poháněly pudy v jeho
dUŠl se zrodivší čís. 3547.
podle § 319 tf. ř. jest povinností soudu dáti dodatkovou otázku na
onen stav, byly-á bud' obžalovaným tvrzeny oeb bylo-Ii aspoň v,'·sled~y průvodního řízení poukázáno na skutečnosti, které by opodsta,tnoval.y onen trestnost vylučující důvod či 5, 3547.
spachal-h obžalovaný pOdle posudku znalců psychiatrů čin ve stavu
'P~thologického opojení alkoholického, vyhověl porotní s,oud před
PiSU § 319 tr. ř. (§ 344 čís. 6 tr. ř.), dav porotcům dodatkovou
otázku na úplné opilství podle § 2 c) tr. zák.; dáti onu otázku i na
jiné pomateni smyslů podle § 2 c) tr. zák. byl by tu povinen j'en~
kdyby ho výsledky řízení k tomu zavazovaly čís. 3663.
\,
stavem bezvědomí, vyvolaným pomatením smyslú, jest stav,lduše
pachatelovy, ve kterém jeho smysly nepostřehuií skutečnosti zevního života nebo nepostřehují je správně a út.dně a ve kLerém
pak mysl pachatelova reaguje na popudy zevniho života činy jichž
si není vědoma čís. 3923.
'
pokud nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. Ť., nebyla-li dána :k hlavni
otázce na· zločin loupežného zabití (mimo jiD~) dodatko;l/á otázka
n~ sta'Y, bezvědomí, zpúsobený patho.Jogíckýmť afekty l§ 2 c) tr.
zak.) C 1 s. 3923.
.
dle § 2 e) tr. zák.: městsk)' strážník jest formálně oprávněn stíhati a zat1~~~u.ti podezř-elou osobu, dopustivší se trestného činu v obvodu, pronelz Je ustanoven, i mimo tento obvod; pokud vyyfňuje podle § 2 e)
tr. zák. omyl pachatelův ohledně tohoto oprávnění čís. 3370.
i k~yž pachatel nenabyl práv autorských k dílu- literárnímu (knize)~
ponevadž práva to nebyla pojata do inventáře pozůstalosti kterou
zdědil, jde o omyl skutkový podle § 2 e) tr. zák., domn.ival:1i se, že
taková práva do pozůstalosti náležela, že je zdědiL a že mu proto příslušejí čís. 3672.
~
okolnost, že_ se práva neznalý zástavní věřitel mohl považovati za oprávněna, když nebyla pohledávka včas zaplacena, zástavu prodati poukazuje po připadě na skulkový omyl podle § 2 e) tr. zák. (§ !i33 Ir.
zák.) čf s. 3723.
okolnost, že se žalovaný (čl. XLII uv. zák. k c. ř. s.) domníval; že musi
přísežně, ud-ati jen takové věci, o kterých se v předchozím (sporném"
nespornem a trestním) řízenÍ- nastala zmínka (že jen takové věci byly
by věcmi zatajenými a zamlčenýrni),_poltkazuje po případě na skutkOVý
omyl (§ 2 e) tr. zák.) z oboru civilního- řádu soudního či s. 3872.
ochrana známek a omyl ohledně předpisů § 5 zák. čís. 19/1890 a práva
obchodního o firmách čís. 4005.
ustanov,ení § 2 písm. e) tr. zák. vztahuje se jen na skutkové omyly
a na neznalost nebo na· mylný výklad jiných zákonů než trestních
čís. 4087.
pokud nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyla-li k hlavní otázce na
zločin násilného smilstva podle § 125 tr. zák. dána dodatková otázka,
zda nebyl obžalovaný v takovém úmyslu (ohledně zneužití ve stavu
neschopnosti k odporu pro opilost), pro který nelze spatřovati v jeho
činu zločin (§ 2 e) tr. zák.) čis. 4170.
kdy vyvii'í.'uje omyl ohledlfě oprávnění lesního zřízence zakročovati v cizim revíru? čís. 4348.
omylo povaze a funkci obalu (o označení zboží) není omylem skutkovým, nýbrž omylem co do práva trestního č í,s. 4409.
není podvodem, vylákal-li věřitel na dlužníku nebo na osobě za dlužníka jednající jen, čím mu byl dlužník povinen (0_ čem věřitel měl za
to, ž,e je mu tím dlužník povinen) čís. 4498;
-

odpovědnosti

za svémoc (§ 83 tr. zák.)

nezprošťuje

pachatele ani mylný

předpoklad, že je oprávněn odstraniti sám skutečný stav, který je v rozPOrtl s_ jeho právem nebo s právním nárokem, který mu skutečně nebo
domněle přísluší proti osobě dotčené násilím čís. 4505.
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pro beztrestnost přechováváni (§ 24 zák. č. 9/1924) nestačí mylný
předpoklad přechovávatelUv, že j.eho prechovávctní bylo určenou jím
k tomu osobou k jeho příkazu ohlášeno; jdeť v předpokladu dostateč
nosti pouhé přihlášky o právní omyl,~ který podle- §§, 3, 233 tr. zák. odpovědnosti nezprošťuje čís. 4672.
v subjektivním směru není trestnost jednání (vyhrůžky) vyloučena jakýmkoliv omylem v otázce, zda nárok, který má býti vynucován, je po
.právu čili nic, nýbrž odpovědnosti ve směru zločinu vydírání může
pachatele s .onoho hlediska zprostiti jen omylo rozhodných okolnostech
skutkových jemuž ovšem j,e na roveň klásti omylo normách právních,
vyjímajíc j~n omylo předpisech hmotného práva trestního čís. 4792.
nerozhoduje o sobě, že obžalovaný následky svého jednání nepředví
dal jestliže jen ohroženi lidské bezpečnosti bylo pro něho za náležité
po;ornosti předvídatelné. Nemůže se proto zprostiti viny proto, že následky svého činu nepředvídal, že totiž o~ nkh byl na omylu, když následky ty byly předvídatelné a on j.e nepredvídal jen z omylu, který si
sám zavinil nedostatečnou pozornosti č Í's. 4824.
nevyviňující omyl o trestněprávních- ustanoveních, patentového zákolla
ve smyslit §§ 3, 233 tr. zák., či vsviňujíCl skutkový omyl ve smyslu
II 2 e) tr. zák.? čí s. 4802.
případný předpoklad pachatelUv, že může beztrestně opakovati projev,
jenž byl tiskem uveřejněn anebo třeba jinou osobou učiněn, aniž nastala- repres.e bezpečnostních a soudních úfadů, nebyl, by než omylem
o právním významu projevu čili výsledkem neznalosti zákona, jež dle
§§ 3, 233 tl'. z. pachatele trestného činu neomlouvá čís. 4883.
~ 2 \) Ir. zák.: ustanovení § 2 písm. fl Ir. zák. týká se nedbalosti či s.
4087.
§. 2~ f) tr. zák. nemá na zřeteli nahodilost jednáni (opomenutí) pachatelova; nýbrž výsledku z jednání (opomenutí) toho vzešlého; ojedině
lost opomenutí je skutečností- pro otázku nahodilosti v onom STilyslu
bezvýznamnou. čís. 4633.
§- 2' g) tr. zák.: nakoJik nejde o porušení předpisu § 319 tr. ř., nepři
pustil-li porotní soud otázku podle § 2 g) tr. zák. čís. 4532.
1) n-eodolatelné' donuceni (stav nouze)": přichází v úvahu jen tehdy,
'jedná-li~ pachatel pod dojmem přítomnéhO bezprostředně hrozícího
nebezpečí, které hy,lo jedinou pohnutkou s.páchání trestného činu,
neměl-li pachatel. právnú po.vinnost snášeti hrozící škodu, a není-Ii
hodn,ota o bětovaného statku nep_oměrrrě vyšší než hodnota statku,
, o jehož' záchranu pachateli jde čís. 3384;
při homosexualitě nutno rozeznávati dvojí.' původ sklonů k ukájení
pohlavního pudu s osobami téhož- pohlaví: vrozený, kde úchylnost
Je důsledkem pathologického stavu, a získaný,_ jako následek jisté
zvrhlosti a snahy po zpestření. a zvýšení pohlavních požitků; pokud
v tomto případě neodolatelné donucení (.§ 2 g) tr. zák.) jako nucení
pSYChické samo o sobě nezbavuje pachatele zločinu podle § 129
I b) tr. zák. trestní zodpovědnosti čís. 3450.
neodolatelným ctónucenÍm ve smyslu § 2 g) tr._zák. jest kolj.ge zájmů
a povinností, při níž můž-e, jednající zbaviti sebe nebo jiného tě ikého a bezprostředního nebezpečenství jen tím, že se dopustí činu
trestním' zákonem za-kázaného čís. 3670, 4682.
v takovém případě stává se pachatel beztrestným, nezavinil-li stav
nouze spácháním trestného činu, není-li povinen snášeti hrozící
škodu a nellÍ-li hodnota statku, obětov.aného nepoměrně vyšší než
hodnota statku zachráněného č-í s;-- 3670.·
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porušení předpisu §- 319 tr. ř. (§ 344 čís. 6 tr. ř.) pro opomenuti
dodatkové otázky na neodolatelné donucení (stav nouze) přichá
zeI~ ,by, v, úvahu jen, kdyby byl onen stav výslovně tvrzen nebo
poslÍl'vmml výsledky hlavního přelíčení napovězen čís. 3670.
okolnost, že se zájem pachatelův, by nepravdivou (neúplnnu) výpovědí zakryl neúplnost (nepravdivost) svých údajů četnictvu a
zabránil, by nevyšel najevo přestupek (§ -307 tr. zák.) těmito údaji
spáchaný, střetl se zájmem (právem) státu na ryzí a úplné svě
dectví, pokud se týče,-s příslušnou povinnosti pachatele, takže pachate} byl v jakémsi stavu nouze, nevyviňuje ho s hlediska § 2 g)
tr. zak.; mohl poukazem na § 153 tr. ř. svědectví odepříti čís.
3936.
i pro těhotnou (z důvodu neodolatelného donucení podle § 2 g)
tr. zák.) i pro lékaře (z důvodu řádného plnění lékařského povolání) jest vyhnání plodu beztrestným jen, je-li ho nezbytně třeba
k odvrácení životu těhotné bezprostředně hrozícího nebezp,ečí a
fr
jen k záchraně tohoto života čís. 4033.
neodolatelné donucení (§ 2 g) tr. zák.) předpokládá nátlak ,'~'nější,
za něhož pachatel mohl zachrániti sebe nebo jiného z těžkého a
bezprostředně hrozícího nebezpečí jen spácháním činu trestním zákonem zapovězeného. Nátlak vnitřní, pozů,stávající v chorobném
nedostatku tlumů, nepřichází tu vůbec v úvahu čís. 4090.
bylo-li formálně bezvadně zjištěno, že obžalovaný ze -,_z<ločinu podle § 129 I b) tr. zák. je duševně zdráv, neopodstatňuje další zjištění, že je od přírody homosexuální, že vykazuje neuropatické
znaky, že pocházÍ' z rodiny dědičně zatížené, a že v době ČiliU byl
jeho nenormální pohlavní pud podstatně zvýš~rt požitím alkoholických nápojů, ani neodolatelné donucení podle -§ 2 g) tr. zák. čí 3.
4293.
stav bidy (nouze) zakládá beztrestnost podle § 2 g) tr. zák.,
byla-li takové síly, že jí byl život pachatele neb osoby jemu blízké
přímo a bezprostředně ohrožen, a neby{o jiného východiska k záchraně života, než spáchati trestný' čin, takže jedinou pohnutkou
byl názor pachatele, že jinak zemře hlady čís. 4532.
2) nutná obrana: vyviňující důvod nutné obrany předpokládá podle
§ 2 písm. g) tr. zák., že se skutek stal jedině z.a účelem odvrácení
útoku čís. 3392.
skutečnost, že se pachatel mohl sice pokládati za ohrožena a k obrané nucena, že však vykročil z mezí nutné obrany jen ze strachu,
nezbavuje ho zodpovědnosti podle § 335 tr. zák. čís. 3482, 2675.
tato nedbalost ve smyslu posl. věty § 2 g) tr. zák. nevztahuje ~e na
samu povahu skutku, k odvrácení útoku podniknutého, nýbrž na
poměr tohoto skutku k rozsahu nutné obrany čís. 3482, 3675.
nedbale, ve smyslu onoho ustanovení nejedná pachatel již tt>hdy,
když věděl nebo mohl poznati, že skutek může přivoditi nebo zvět
šiti nebezpečí pro život, zdravi nebo tělesnou bezpečnost toho,
proti komu v nutné obraně jednáno, nýbrž teprve, když věděl nebo
mohl poznati, že jednání to nebylo k odvrácení útoku nutné, bud'
že za tím účelem vůbec nebylo třeba skutku ohrožujícího ony statky, nebo že nebylo třeba ohrožení jich v té míře, ve které skutečně
byly ohroženy (poškozeny) či s.. 3482.
pro skutkovou podstatu podle § 335 tr. zák. stačí tu i nedbalost
nevědomá čís. 3482, 3675.
nedbalost, předpokládaná v § 2 g) tr. zák. pro přičítání skutku podle § 335 (431) tr. zák. spočívá v možnosti poználJ!l že skutek
není úměrným útoku a potřebě obrany čís. 3482, 3675. .
zákon neuznává v § 2' g) tr. zák. nutnou obranu proti útoku na
čest čís. 3584, 3900.

ani záleží-li útok ve vyhrůžce nebo ve zlém nakládání či s. 3584.
z ~stanovení § 93 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 2 písm. g)
tr. zák. vyplývá jasně, že jest každému volno, zauržeti betrestně
osobu o níž má důvodné podezření neb a~5:Poií důvodně se domní;vá
je míti, že lde, o zločif!ce ~~eb o člověka škodlivého, najmě jeho
vlastním pravmm statkum Cl s. 3624.
domnívá-Ii se pachatel (§ 1 odst. 2 zák. o útiskU), že má právo
vynutiti na osobě za~rževší jeh? otce. pro ~důvodn~né podezře~í
z krádeže na jejím poh, by upusttla od leho predvedem k starostovI,
věda o onom důvodu zadržení, jde o neznalost trestního zákona
[§ 93 ve s.pojeni s § 2 g) 1 a tudiž o omyl právni či s. 3624.
pro přečin zanedbání povinn~ péče vykroč~ním z I?ezí sprav~dlivé
nutné .sebeobrany jsou tu predpoklady nejen, kdyz byl podmknut
skutečně protiprávní útok na život, svobodu nebo jmění, a povaha
osob času místa, způsob útoku nebo jiné 'okolnosti činí použití
tako~é obr~ny potřebným, by útok byl odvrácen, nýbrž i, když se
pachatel omylem mohl ,don:n~vati, že Jest na'p~den ,a v t~.";to mylném chápání skutečnostI braml se protI domnelemu utoku Cl s. 3706.
subjektivní skutk?vá 'po~st~ta §, 335 tr. zák. vykročen(~ z "mezí
nutné obrany vyzaduJe 1 vedoml pachatelovo neb aspon moznost
uvědomění si že překročuje nutnou mez toho, co bylo potľebné,
by odvrátil dd sebe protiprávní útok na život) na svobOdU nebo
na jmění č i s. 3791.
proti úřednímu výkonu jest vyloučena nutná obrana, leč by se
výkon úřední osoby sám jevil bezprávným útokem (byl by nedovolený, zakládal by zločin zlého užívání moci úřední, nenáležel by
vůbec k působnosti úřední osoby) čís. 3818, 3835.
nebezpečnost osoby pachatelem napadené nedovoluje mu, hy při
svém zákroku libovolně překračoval meze nutné svépomoci (§§ 19
a 344 obč. zák. a § 2 písm. g) tr. zák.); učinil-li tak, jest zjistiti
jeho vědomí o protíprávn.osti ,P?uži!ého n.~s,ilí (vědomí o proti~
právnosti před~evz,:teho le~na~~ pres.ahullClho co do ~ vhod~o,stl
použitých prostredku a co do ucelnostI nezbytnou potrebu) Cl s.
3866.
okolnost -že se kdo »bránil« v urážlivém článku proti útoku na
svou Če~t, není důvodem trestnost vylučujícím (§ 2 g) tr. zák.)
čís. 3900.
opomenutí dáti k eventuální otázce na zabití dodatkovou otázku
na nutnou (putativní) sebeobranu čís. 3921.
nutná obrana (putativní) předpokládá protiprávnost (mylný před
poklad protiprávnosti) útoku, který se skutkem pachatelovým od~
vrací; protiprávním útokem není, snaží-li se kdo. uchopiti, zadržeti
a po případě učiniti neškodným člověka, který se v noci za úče
lem krádeže (loupeže) vloupá oknem do jeho bytu čís. 3923.
pokud nejde o porušení předpisu § 3-19 tr. ř. a o zmatek čis. 6
§ 344 tr. ř., nebyla-li ke hlavní otázce na zločin úkladné vraždy
loupežné dána dodatková otázka na stav poděšení, strachu a leknutí čís. 4259.
zákon v § 335 tr. zák. pokládá zvláštní poměry pachatelovy i
zvláštní okolnosti, za nichž pachatel jednal, -za rozhodné pro posouzení otázky, zda si pachatel byl nebo mohl býti vědom, toho,
že feho jednáním (opomenutím) může býti zpusobeno nebo :?vět
šeno nebezpečenství pro právní statky § 335 tr. zák. chráně'né;
při řešení této otázky jest přihlížeti i k duševnímu stavu pachatelovu v době činu (§ 2 g) tr. zák.) čís. 4303.
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyly-li dány ke hlavní
otázce na zločin zabití dodatková otázka na sebeobranu podle § 2
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g) tr, zák., po případě další otázka (eventuální) na vykročení z mezi

nutné obrany podle § 335 tr. zák. či s. 4403.
viz též obr a n a op r á v n e n á,
dle § 187 tr. zák. viz lítost účinná.
dle § 4 tisk. nov. viz urážka tiskem (§ 4).
dle § 21 Č. 3 zák. na ochr. rep.: kto sprostredkuje alebo snaží sa umožniť
tajnú sch6dzku páchat~l'a vojenského zločinu s osobou jemu blízkou,
dopúšťa sa zločinu nadržovania vojenským zločinom v smysle § 21 Č. 2
zák. č. 50/23 sb. z. a n. a nemaže sa dovolávať beztrestnosti z dóvodu
§ 21 Č. 3 cit. zák. č i s. 4860.
podle § 27 čís. 2 zákona na ochr. rep.: předpokládá, že bylo od podniku
upuštěno neb sloučení oznámeno dobrovolně; není jí účasten pachatel
učinivší oznámení, byla-li vhodná obrana úřadu možnou i bez oznámení, poněvadž úřad o oznámeném spolčení v době onoho oznámeni
již odjinud věděl, ani pachatel, jehož oznámení není t~kového rozsahu,
by byla úřadu umožněna vhodná a úspěšná obrana; je proto zap9hebi,
by vyjevil členy, stanovy, záměry (úmysly) a podniky dotyčnéhQi' spolčení čís, 3375.
dle slov. práva: okolnosť, že poškodený 1~2 hodiny pred spáchaním trestného činu ublížil obžalovanému na tele, nestačí k záveru, že' obžalovaný spáchal na poškodenom čin v duševní poruche v smysle § 76
tr. zák. či s. 4611.
",'
k nu~né obraně se vyžaduje, by to, co obžalovaný podnikt proti neoprávněnému útoku, bylo objektivně potřebné k jeho odvracení a aby
mělo zřetel k životu a k osobní neporušenosti útočníl5:a; nestačí jen
subjektivní přesvědčení obžalovaného, že pokládal svojf obranu za potřebnou čís. 4594.
"
ustanovení § 77 tr. zák. nelze použíti, spáchal-li otržalovaný trestny čin
z rozkazu a návodu svých nastávajících představených čís. 4587.
ke zjištění nutné obrany nestačí, že obžalovaný byl neoprávněně napaden, nýbrž vyžaduje se, aby to, Co obžalovaný podnikl, bylo potřebné
k odvrácení útoku. Otázka potřebnosti nutné obrany musí býti posuzována se stanoviska objektivního, nestačí tedy pouhé subjektivní pře
svědčení obžalovaného, že svou obranu pOkládal za potřebnou. Mezi
útokem a obranou musí býti zachován určitý poměr. I ten, kdo byi. napaden, musí bráti zřetel na život a osobní neporušenost útočníka a smí
útok odvrátiti jen takovým způsobem, který podle okolnosti případu
stačí k tomu, aby osoba jeho byla ochráněna čís. 4594,
ochranu podi'a § 17 odst. 1 zák. čl. XLI:1914 nel'ze priznať obžalovanému, ak jeho zistený čin nemožno posudzovať ako utrhanie aiebo
urážku na cti, lež ako krivé obvinenie (§§ 227, 229 tl'. zák.), alebo nedbalé obvinenie "red úradom (§ 20 zák. čl. XLI:I914) či s. 4715.
poslanců viz i m tl' nit a.
promlčením viz P' r oml č e fl í.
vojenské zrady: z důvodu účinné lítosti podle § 27 čís. 1 zák. na ochr. rep.
nastane jen, je-li ústup od protiprávní činnosti dobrovolný čís. 4542.
Beztrestný pokus viz p o k u 5,
Bezvědomá OSoba: násilí na ni a loupež čís. 4209.
Bezvědomí (§ 2 c) tr. zák.): pojem či s. 3923.
Bezvýslednost opravného prostředku: a útraty č is. 3594.
Bič: úder jím do ochranneho skla auta č is. 4783.
Bída (nouze): zakládá beztrestnost podle § 2 g) tr. zák., byla-li takové síly, že
jí byl život pachatele neb osoby jemu blízké přímo a bezprostředně ohrožen, a nebylo-li jiného východiska k záchraně života, než spáchati trestný
čin, takže jedinou pohnutkou byl názor paChatele, že jinak zemře hlady
č i s.' 4532.

Bigamie viz m an žel s tví d voj n á so bn é,
Biti: pohružka jim (§ 98 b) tr. zák.) či s. 3819.
Bitka vzájomná viď obr a n a o p r á v n e n á.
Blanket zmenkový viď pad e I a n i e s ú krom n e j I i s t i n y.
Bodání vidlemi. oknem viz nás i I Í dle § 83.
Boykot: popuzováni k němu čís. 3856.
_ českého hudebníka čís. 3968.
_
lirmy viz ochrana republiky (§ 14 čís. 2, 4).
Brachiální .síla: užití jí starostou: čís, 4635.
Braní darů viz zneužití moci úřední (§ 104).
_ užitků viz maření exekuce,
Branné síly (§ 2 zák. č. 50/23): jsou takové, které při Úkladném podniku mají
užíti zbraně, které při podniku mají konati služby ve zbrani a St zbraní
či s. 4799.
Brannými n~~o pom?cn~mi ,s~ami: ~ye sm~-slu ~ 2 al. 3 zák: na ochr. rep. je lidský
matenal, ]ehoz ma byh pouzlÍo k ukladum o republiku, na rozdíl od materiálu věcného podle § 2 al. 4 č i s. 4799.
Brunner: neoprávněné označování s'ýra tímto jménem čís. 4248.
_ viz "též och ran a zná m e k.
Brutální: slova »brutální« se v obecné mlwvě běžně užívá nejen k označení fysické
hrubosti (násilného jednání, manuelního), nýbrž i ve smyslu přeneseném
o k~ždém jednání hrubě se příčícím slušnosti a společenskému taktu, tře
. ~ baže hrubost se neprojevila po stránce fysické násilnými skutky, nýbrž slovy
nebo jiným způsobem čís, 36()6,
Břemena rolnictva: a zámožný rolník čís. 3836.
Bř~eno průvodní: v trestním řízeni čís, 3475.
·viz též p r ů vod n í říz e n í.
Bujnost mladická viz p o hor š e n í v e ř e j n é.
Buržoasie: líčení, útisku dělnictva jí čís. 4274.
viz též och ran are p u b I i k Y (§ 14 čís. 1, 5).
Býkovec: ozb.rojen·í se jím či s. 3392.
- . viz též ú ř e dní k ve ř e j n ý.
Bylinné likéry viz och r a II a zná m e k,
BYtOVá komise: její člen je veřejným činitelem čís. 3416,
- "viz též úp 1a·t k á ř s tví.
B,ytóvá lichva: I skutková podstata podle § 8 písm. a) až c) zákona o trestaní vá. " leč~élichvy čís. 568/1919 (v doslovu zak. éís. 80/1924) předpokládá využiTí
.
mimořádných válkou vyvolaných poměrů čís. 4663.
viz též pře dra ž o v á n í.
Causalita viz· p ří či n n á sp o j i to st.
Celkový dojem se známky viz och ran a zná m e k.
Celní přestupek: zakládá-li jednání kromě celního přestupku zároveň i skutkovou
.
podstatu n~kterého z trestný-ch činů podle obecného zákona trestní-ho
jest je trestati podle předpisů tohoto zákona bez ohledu na to že pa~
chatele stihne za ně kromě toho i některý z trestťt stanovených 'na celní
přestupky celním zákonem čís. 3812.
'
P?dvod p~~ělállím nákladního listu za účelem uvedení v omyl finanč
mho resplclenta a celního deklaranta pří vyclívání zboží' spoluvina na
tomto podvodu čís. 3812.
'
nejde. o pouhý celni přestupek podle § 130 zák. čis. 114/27, nýbrž
o podvod, šlo-li o vyvezení -nevyclené věci vůbec a o předstírání, že
clo bylo zaplaceno ·č í s. 3812.
Cena věCi viz zpronevěra.
viz též výhrada vlastnictví.
6·
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Cenné papíry: isou - jako zastupitelné věci vůbec - vhodným předmětem svě
ření a zpronevěry, třebaže byly pachateli odevzdány se svolením k opatření si zápůjčky lombardem čís,. 4595.
Ceny: jich pok'les a § 486 tr. zák. čís. 4725.
Censura viz t i s k o v Ý z á k o n (§ 17).
Cestovní poplatky: o, jich. vý.~i ,rozh~duji výhradně, s platností zavazující 1 kárný
soud, organy justIcm spravy; karný s.oud odvolací není oprávněn ony
poplatky snížiti čís. 137 dis.
Církev: us~ano~e?ím ~ 14. Čí~. 3 z~k. "na och~. rep. není chráněna církev jako takov~, a~~ je~ n~kohk ledno~hvsu, ný!Jrz jen skupina obyvatelů-; popuz~)Vání
mus! ml~1 'prImy vztah k nabozenstvl skupiny obyvatelů, proti níž je popuzovano c 1 s. 4097.
zákonným článkom XLI:1914 o ochrane cti je chránená aj cirkev čís. 4773.
viz též náboženstvÍ.
"
City nevážnosti, neúcty a pohrdání viz och ran are pn b I i k Y (§ 14 čí,: 5).
Civilní geometr: požívá ochrany § 68 tr. zák., je-li úkon, jímž byl Státním g6zemkovým úřadem pověřen, v rámci úřednich úkonů tohoto úřadu čís: 3461.
ochrany -podle § 68 (81, 312) tr. zák. požívá i pomocník civilního geometra, umísťuje z příkazu soudce mezníky tam, kam soudce nařídí!
(kopaje jámu pro mezníky) čís. 42'83.
manželstvi: napodobení a předstírání obřadu čís. 3411.
viz též podvod dle § 199 bl.
,'.
rozsudek viz s věd e k.
viz též účastník soukromý.
spor: tvrzení nesprávných skutečností v něm čís. 3808.
stráž viz bezpečnostní policie.
Cizí dno víz původcovské právo.
dopis: jeho odcizení čís. 3532,
viz též tis,tovní: tajemství.
dúm: viz nás i I í dle § 83.
majetek: viz žhářství.
revír: zakročení hajnéhO v nem čís. 4348.
smilstvo: nadržování mu čís. 4244.
viz též kuplířství.
věci movité (§ 17l-tr. zák.): tento pojem třeba vykládati nikoli s hlediska,
zda dotyčná věc skutečně již náleží někomu odliš,němu od pachatele a komu, nýbrž jen ve vztahu k osobě samotného pachatele;
zda on jest podle platného právního řádu oprávněn s věcí tou nakládati jako se svojí vlastní (si ji přisvojiti) čís. 4733. '
Cizím činitelem (§ 2 zá~., na ochr. rep.): jsou zahraniční osoby, které svým významem, vlIvem a mocí jsou způsobilé podporovati úklady podle § 1
cit. zák., i nepravidelné organisace vojenské, skupiny bohatých je?}nc?, banky, fondy, ba ~ strany politické, i cizi žurnalistika; jest
11m 1 strana NSDAP v Nemecku v letech 1930--1932 i jeji předáci
Hitler, Goebels, Rosenberg, Peder čís. 4799.
Cizina: výměra trestu, soudí-li soud v územ i českého práva trestního trestn}' čin
spáchaný v oblasti trestního práva slovenského čís. 3411.
s hlediska § 16 čís. 1 zák. na ochr. rep. nezáleží na tom, že trestné činy
byly spáchány v cizině a cizími státními příslušníky a zda a jak byly stíhány tamními úřady. Směrodatným zůstává jediné, že podle zdejšího právního řádu jest taková činnost zločinnou čís. 3826.
jde-li o přečin nebo přestupek, může soud vyhostiti cizozemce z republiky
jen, uznal-li ho vinným takovým přečinem nebo přestupkem, na nějž ukládá
zákon výslovně a zvláště trest vyhoštění z tuzemska jako trest hlavni nebo
trest vedlejší či s. 4042.
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není-li právně možné jedynotně vyříditi sbíhající se trestné činy, an byl CIZI
státní příslušník souzen ceskoslovenskýr, soudem jen pro trestné činy spáchané na zdejším státním území, nelze přihlížeti při. výměře trestu k trestu
uloženému rozsudkem v cizině, třebaže byly ony činy spáchány před vynesenim tohoto rozsudku čís. 4117.
předpoklady § 54 odst. druhý tr. ř. jsou splněny, žádá-li veřejný žalobce
ustanovení příslušného soudu, by se mu dostalo oprávnění žádati o vydání
obviněného cizími úřady čís. 4135.
trestné činy spáchané československým příslušníkem v cizině jest posuzovati podle hmotného práva platného v oblasti, do níž obviněný přísluší domovským právem čís. 4450.
Podkarpatská Rus stala se 's.oučástí československe republiky již dne 28.
řijna 1918 čís. 4366.
za cizozemské jest považovati rozsudky cizích soudů, byť byly vydán v podle práva věcně shodného s právem platným na československém st~tníl11
území čís. 4366.
bol-li československému príslušníkovi za trestný čin spáchaný v cudzine
nesprávne uložený trest podl'a miernejšieho práva, platného na území kedysi
uho(skom, hod mu mal byť vymeraný prísnejší trest podra práva, platného
na území kedysi rak-úskom, obžalovaný sa nemóže domáhať ďalšieho zmiernenia trestu použitím mimoriadneho zmierňovacieho práva podl'a § 92 tr.
zák. slov. čís. 4455.
'pjíkaz prvého. .odstavce §, 36 tr. zák. pJati neobmezeně bez ohledu na rozsah proveditelnosti zásady druhého odstavc2 téhož § čís,. 4596.
odpykal-li J'i již pachatel v cizozemsku trest na svobodě, uložený mu. pro
týž hrdelní zločin, nelze mu podle § 50 tr. zák. v tuzemsku uložiti trest
smrti, nýbrž jen trest těžkého žaláře doživotního, který však lze zmírniti
.použitím ustanovení § 338 tr. ř.; uložení tohoto trestu není tu na závadu
zákaz zostření tr"estu doživotního žaláře podle § 50 tr. zák., nebyly-li s výkonem onoho trestu na svobodě v ciz-ozemsku buď povšechně pro způsob
jeho výkonu nebo konkretně pro zvláště nařízené zostření pro pachatelespojeny újmy, které podle předpisů v tuzemsku platných s výkonem doživotního. těžkého žaláře spojeny nebývají a spojeny býti nesmí čís. 4596.
Cizozemská firma viz gen e r á 1 n i z á s tli- P c e.
Cizozemský Obchodník: prodavší bez úředního povolení v tuzemsku radiotelefonní
zařízení, dopouští se přečinu podle § 24 čís. 1 zákona čís. 9/1924, a.to
i, opatří-li si -kupitel povolení k dovozu koupeného zařizení čís.. 4302.
·Condictio impossibilis viz z pro n e věr a.
?
ob turpem causam viz ne Q. d o I a t e'~ n é jed n án í.
Conjunctio membTOtUit11: nevyžaduje § 127 tr. zák. čís. 3710.
Constitutum possessorium (§ 428 obč. zák.): a zpronevěra čís. 3553.
Cudzozemský' rozsudok viď r o z s ll! dok.
Cukerín: neo,právněné obchodování jim čís. 4185.
-'- viz.též potraviny.
Cvičení (§ 2 zák. Č. 50/23): je jakékoliv vyučováni o poučování branných a pomocných sil, aby mohly splniti své určení při úkladném podniku. Spadá
se~m tedy zejména i -pouhé cvičení připravující budOUCí vojenskou kázetl, výchovu, prostředkující odborné znalosti, informativní poučování
sil pomocných, jejich odborné školení za účelem úspěšného provedeni
prací podporujících úklad čís. 4799,.
'Cyklista: výslovného předpisu o tom, po které straně silnice jezditi jest cyklistům,
neobsahují sice ani předpisy o jízdě na velocipedech, jimiž doplněny byly
silniční řády (nařízení pražského místodržitelství čís. 54/1886 zem. zák. vyhláškou místodržitele .pro Cechy ze dne 27. ledna 1892, Č. 9-14 pres., čís. 7
zem. zák. pro Čechy, zákon čís. 47/1866 zem. zák. zákonem ze dne 12.
ledna 1891, čís. 7 zem. zák. pro čechy), av'šak zvyklost, jezditi. po levé
straně silnice, vztahuje se i na cyklisty čís. 3412.
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jde o spoluzavinění cyklisty, opomenul-Ii upozorniti povozy případně za ním
jedoucí zvednutím ruky nebo jiným vhodným způsobem na úmysl odbočiti

do postranní ulice čís. 3429.
Cyklostn viz t i s k o v i fl a.
čas

-

požáru: a krádež čís. 4208.
viztéžkrádeŽ'dle§174Ic.

časopis:

nakolik výtka, že se čtenářům určitých novin zdvíhá žaludek, nem Jen
beztrestnou kritikou a satirou, nýbrž výtkou opovržlivé vlastnosti po rozumu
§ 491 tr. zák. čís. 4489.
který je majetkem kavárny a po celý den je k použití hostům kavarnu
navštěvujícím, jehož obsah je tudiž přístupný většímu počtu osob ať individuelně určitému nebo co do množstvÍ neurčitému, jest rozšiřovaným spi-

sem ve smyslu § 39 na ochr. rep.

čís.

4760.

'

jestli boly periodické listy vopred určené a v smysle § 16 odst. II. č. 4 iák.
čl. XIV:1914 príslušnému úradu ohlásené, a to označením určitých kAiendárnych dr;.í, obdobia, v ktorých bude periodický list vychádzať, vyddvatel'
je povinný ohlásit' úradu vždy aj zmenu týchto terminov čís. 4495.
jeh o u r á ž k a viz u r á ž k a t i s ke m (§ 27).
část díla: je chráněna jen, vykazuje-li sama o sobě povahu autorovy saniostatné
tvitrčí činnosti čís. 3848.
tástečné doznáni viz d o zná 11 Í.
viz též okolnosti pnlehčujf.cí.
/'
zmař~i uspokojení viz úpa dek pod vod n ý.
Cekilni na chodbě: před jednací síní a § 46 odsl. 3 tr. ř. čís. 482J.
čelední řád: obvinil-li obžalovaný soukromého obžalob ce ze zléh~, nakládání se
služebnou, z činu příčícího se nejen čelednímu řádu pro Moravu ze
dne 2. května 1886, čís. 53, z. zák. (§ 17 odst. 2; §28 odsl. 2), nýbrž
zejména i nynějšímu sociálnímu a mravnímu cítění, vinil ho z určitého
nepočestného a takového nemravného činu, který by ho v obecném
míněni mohl uvésti v opovržení nebo snížiti (§ 488 tr. zák.) čís. 3763
čepování lihovin viz z á k a z čep n vat i.
černý p-rach: předpisy nařízení ze dne 2. července 187'7, čís. 68 ř. zak. nemohou
se vztahovati na černý prach čís. 4483.
šrapnel, jehož náplň pozůstává z černého prachu, není vhodným před
mětem jednání upravených ustanovenim prvního odstavce § 1 a stíh~
ných trestními normami §§ 2 a 3 zákona o třaskavinách čís. 4507.
'červenka viz pot r a v i n y.
česká banda viz banda česká.
československá republika: se svoji demokraticko-republikánskou ústavou jest
s hlediska komunistického označována za stát kapitalistický čís. 3980.
Ceský hudebník: jeho boykot č (s. 3968.
čest: nutnou obranu proti útoku na čest zákon neuznává ani tehdy, záleží-li útok
ve vyhrůžce nebo ve zlém nakládání čís. 3584.
čest koUektivity viz u r á ž k a n a cti (§ 4(2).
čestná práva občanská: jich ztráta podle § 32 na ochr. rep. čís. 4094, 4206.
viz též ochrana republiky (§ 32).
četnické oznámení: bylo-li při hlavním .přelíčení čteno, stal se tím složkou prů
, vodní látky i tam uvedený mimosoudní údaj svědka, který soud nesmí
.ponechati mimo okruh svých úvah, třeba že 's.vědek odepřel při hlavním přelíčení svědectví, používaje dobrodiní § 152 čÍs. 1 tr. ř. čís; 4196.
četník: ds. nař. ze dne 27. října 1853, čís. 228 ř. zák. o urážkách vojínů nevztahuje se na rotmistry čsl. vojska ani na strážmistry čsl. četnictva, kteří jsou
na roveň postaveni rotmistrům; nevztahuje se ani na vrchní četnické strážmistry, kteří jsou označeni vojenskými odznaky podporučíků (dóstojníkit),
třebas byli platovým zákonem zařazeni do skupiny gážis-tů mimo služební
třídy čís. 3726.
p

jest proto, lhůtu § 530 tr. zák. počítati ode dne, kdy se vrd.ní četnický strážmistr sám dozvědělo urážce, nikoliv od doby, kdy se o ní dověděl jemu
nadřízený zemský četnický velitel čís. 3726.
výkonný orgá." j,est oprá~něn 9.ož~d;:lti s,e přímo pom?c!, četnictva, má-li
za to, že četmcka pomoc jest pn vykonu exekuce nutna Cl s. 3818.
četník smí použíti zbraně i, nelze-li jinak překonati odpor směřující ke
zmaření jeho služebního výkonu čís. 3818.
úkolem četnictva jako úřadu bezpečnostního jest podle § 24 tr. ř. (§ 1
zák. čÍs. 299/1920 sb. z. a n.) vyzvídati veškeré zločiny a přečiny, pokud se
nevyšetřují jen k žádosti účastníka čís. 4109.
orgánovia verejnej bezpe~nost.i s~ ~ v ~aliehavých. príp_~doch oprávne!1Í . a
povinni zakročiť ciel'o~ zlstel1131 ucastn~k~v tre~tneh~ clonu a. zabe~pecema
trestných znakov aj mimo sluzby; taky lch vykon je uradnym vykonom,
ktorý je po práve čís. 4538.
prehlásenie četnictva o zatknutí páchatel'a bez skutočného jeho uvaznenia
nefze považovat' za zatýmne zadržanie v smysle § 94 tr. zák. slov.; četnictvo
nie je oprávnené predľžit' zatýmne zadržanie čís. 4553.
četnictvo viz· čet n í k.
čin kolektivní viz spolupachatelství.
viz též žhářství.
nepřátelský viz n e p ř á tel s kýč i n.
trestný: z pouhé. vnější okolnosti, že jednotlivé závadné projevy byly ob-

žalovaným proneseny v rámci téže, časově I místně nepřerušené řeči,
nelze 'ještě bez výhrady usuzovati, že projevy ty pozbyly veškeré samostatnosti fl že je proto nelze posuzovati o sobě, nýbrž jen v jejich
souvislosti jako nedělitelný celek čís. 3750.
jedinost a jednotnost zľého nakládání nevyžaduje nutně ani časové
ani místní nepřetržitosti. útoků v tom smyslu, že by tu nesměla býti ani
krátká přestávka mezi jednotlivými útoky, ani přenesení jich s jednoho
místa na místo jiné; nepředpokládá nutně ani totožnost útočníků v jednotlivých jeho dějstvích se ho súčastňujícfch č i s. 3385.
při činu kolektivním zodpovídají za žhářství stejnou měrou' všichni, kdož
spolupůsobÚi při s,amém činu čís. 3449.
ohledně údaju, které učiní kdo ve své vlastnosti jako svědek, je při
puštěna úchylka od všeobecné zásady § 490 tr. zák., v ten rozum, že
svědek, jemuž nebylo .prokázáno, že učinil údaje ncpradivé vědomé
nebo dokonce úmyslně, nemůže se výkonem své povinnosti svědecké
dopustiti trestného činu vůbec a urážky na cti zvláště čís. 3599.
výše ško~y (zamýšlené nebo způsobené) jest složkou trestného činu
a musi proto, jako jeho ostatní složky, posuzována býti podle poměrů
na místě a v době spáchání činu, najmě i podle toho, jakou cenu v této
. době měla věc trestným činem dotčená, bez ohledu na nahodilou okolnost, že cena věcí tohoto druhu dodatečně stoupla nebo klesla čís. 3631.
způsobená škoda rovná se vnitřni hodnotě vylákaných rak. uh. korun
.
v době souzených skutktl čís. 3631.
pro obor práva trestního nerozJ"toduje civilně-právní, nýbrž faktický
stav, který tu byl v době trestného činu čís. 3707.
i útoky, jichž se řečnik dopustil při provádění jednotlivých rázných a
samostatných myšlenek, jest posuzovati úplně samástatně a nezávisle
bez rozdílu, ·zda směřují proti témuž zákonem chráněnému statku, čili
nic č i s. 3750.
.
trestný čin je dokonán již tím, že dojde svého s.tělesnění a výrazu
v tiskopisu nebo v rozšiřovaném spisu, určeném právě k rozšiřování,
nehledíc k tomu, zda došlo skutečně k jeho rozšiřováni a zda jeho
obsah došel k vědomosti osob, pro něž byl určen či s. 3809.
.
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čl. IV. uvoz. pat. k tr. zákonu v}'slovně vylučuje obdobu pn resení
otázky, zda ten neb onen skutkový děj naplňuje skutkovou podstatu

toho l1eh onoho trestného

činu čís.

3868.

je vyloučeno, by týž trestný čin byl spáchán úmyslně a při tom i L nedbalosti a z lehkomyslnosti čís. 3868.
ohrazoval-li se obžalovar:ý po odevzdáni závadného tiskopisu jinému
ve výborové schůzi své organisace proti tomu, by jeho obsah byl čten,
a schůze se usnesla, že se čísti nebude, byla přerušena jeho činnost
stíhaná §, 7 tr. zák. čís. 391l.

I'

Ctvrtá, státní piijéka -

. spoluvina jest všeobecnou formou trestného provinění, která má platnost při všech deliktech, II nichž není stanovena výminka nebo nepře
káží tomu zvláštní povaha činu čís. 3915.
soud zrušovaCÍ přezkoumává rozsudek, jenž zjišťuje a posuzuje děj
dan)' v obžalobu. Ta i ona činnost odnáší se k činu, jak se stal svého
času. Pro otázku viny nelze přihlížeti k událostem pozdějším čís. 3940.
i výrok nedokončený zakládá skutkovou podstatu dokonaného trestJ/ého
čin~, je:li smysl. výroku patrný již ~ p.ronesených slov, tvoří-li proneseny vyrok svym obsahem ob]ekhvnI skutkovou podstatu určitého
trest.ného činu a jsou-li tu i náležitosti subjektivní skutkové po.dstaty
tohoto ·trestného činu čís. 3972.
.
uložení pořádkového trestu (možnost takového trestu) nevylu,žuJe stíhání a potrestání trestním soudem čís. 4084.
,.'
kdo je částečně zbaven svéprávnosti, je podle trestního zák'ona plně
~odpověden.a podle trestního řádu plně schopen vystupovati jako obviněný (obžalovaný) před trestními soudy samostatně a činiti platná
a závazná procesuální prohlášení é í s. 4317.
;-'
pře kvalifikoval-li soud při použiti mimořádného zmírňovacího práva
trestný čin, kvalifikovaný zákonem jako zločin, se zřetelem na ustanovení § 20 tr. zák. slov. na přečin, jest použíti zákonných ustanovení,
platných pro přečiny, i co do trvání vedlejších trestů čís. 4714.
jen tomu může býti přičitána vina, kdo ve své činnosti naplnil veškeré
objektivní a subjektivní náležitosti skutkové podstaty toho kterého trest~
ného činu čís. 4799.
bylo-li shledáno, že byla činnost trestně závadná konána v rozsahu širším, nikoliv ojediněle, nýbrž v kruhu osob spojených organisačně v soubory, útvary, spolky, mohou ovšem býti obžalovaní nejen sami příl1lými
pachateli, - každý sám o sobě, nebo mezi s,ebou spolupachateli, po pří
padě pomocníky a účastníky po rozumu § 5 trest. zák. ale mohou
i býti spolupachateli, pomocníky a účastníky v poměru k osobám nežalovaným čís. 4799.
soubor sám jako takový, jako organisační útvar, trestně ovšem stihán
b~'ti nemůže, poněvadž není způsobil)'m subjektem deliktu čís. 4799.
je-li v rozsudku zjištěna (aniž. je přičítána určitým osobám) činnost
vykazující objektivní známky skutkové podstaty deliktu, k níž docházelo ve straně nebo organisaci, není takový výrok rozsudku výrokem
o vině strany nebo organisace ve smyslu trestně-právním čís. 4799.
má však takové skutkové zjištění po případě svůj význam jakožto dů
kazní moment pro otázku viny jednotlivců, zejména po stránce subjektivní, kdyžtě ze sdružení s.e k dosahování určitých cílů, z pří družení
se k nrganlsaci, jež se chce snažiti a snaží o dosažení určitých clů,
.možno usuzovati na příslušné složky viny obžalovaného sdruživšího se
jednotlivce čís. 4799.
v rozšiřování tiskopisu obsahujícího několik projevíl zakládajících skutkové podstaty trestných činu ruzné povahy a ruzného významu právního, jde o skutek jediný a jednotný čís. 4806.
pro pos,?uzení trestnosti závadného projevu jest bez významu, že pro.1evy stelného znění (obsahu, smyslu) byly již uveřejněny tiskem neb

učiněny Jinými osobami (že souzeny projev byl jen opakováním projevu dříve jinou osobou učiněného) čís. 4883.
činitel ústavní viz úst a v nič in i tel.
_ veřejný viz ú P I a tká ř s tví.
čjnn~ spolupůsobení: při zločinu loupežného zabití nevyžaduje ani vztažení ruky
proti osobě, jíž se násilí děje; stačí každá činnost pachatelova, jíž při
samotném vykonání onoho zločinu hlavního pachatele posiluje a podporuje, ať se to projeví jakýmkoliv způsobem čís. 422l.
- činnost: rovnající se úderu pěstí čís. 3627 .
viz též' u r á ž k a dle § 488.
,myšlenková viz ú mys I zlý.
stranická viz zneužiti moci úřední (§ 104).
v národních obranných spolcích: nevylučuje, by dotyčná osoba, podnícena
nějakou pohnutkou, byť i soudem nezjištěnol1, nehanobila surově \'lastní
národ a stát čís. 4189.
vůle jednající o$Oby viz ú mys! z I ý.
Cinným spolupůsobením (§ 136 tr. zák.): jest každá činnost, která při společném
zločinném' úmyslu a při skutečném provádění zločinu předního jedna-'
Jícího pachatele posiluje, po případě utvrzuje ve zločinném rozhodnutí,
takže jedná v pevném vědomí, že jeho .přítomný druh jest jeho oporou
a že jest kdykoliv ochoten přispěti jakoukoliv podle okolností nutnou
pomocí čís. 4259.
Čistopis -protokolu viz pro t o k o I.
Cíšník: odcizování kontrolních známek čís. 4001.
Článek: okolnost, 'že obžalobou byla pozastavena jen část článku, nebrání tomu,
by soud nezjistil smysl této části ve spojitosti s nepozastaveným ob:;ahem
článku čís. 3836.
_ _ výldad smyslu viz hod noc e n í p r u vod ů.
_ viz též ll' r á ž k a t i s k e m.
_ ,IX. uvoz. zák. k tr. zák. viz s o u běh z á k o n ů t r e s t ní c h.
člen Národního Shromáždění viz i m u nit a.
. ~ -. viz též s věd e k.
obecní bytové 'komise: je veřejo)'m činitelem čís. 3416.
viz též úplatkářství.
viz též' urážka dle § 491.
rady viz ú ř e dní k ve ř e j n ý.
:-. viz též u š k o z e n í dle § 153.
- . viz též z n e u žit í' moc i ú ř e d ní (§ 101).
obecního zastupitelstva: pověřený k příkazu okresního úřadu obecním zastupitelstvein prováděním kontroly, zda jsou váha a jakost pečiva, stanovené 'okresním úřadem, v živnostenských podnicích dodržovány, požívá při provádění této kontroly jakožto obecní zřízenec ochrany podle
§ ·68 tr. zák., třebaže nebyl vzat do přísahy a vybaven další výkonnou
. mocí čís. 4779.
Člověk nebezpe,čný viz nás i l' í dle § 93.
čteni odpovědi: porotců (S 330 odst. 3 tr. ř.) č i's. 3877.
otázek~ viz por ota.
~ spisů (protokolů): ve smyslu § 252 tr. ř. či s. 4250, 4262.
viz též průvodní řízení.
čtvrtá státní půjčka: zákon čís. 417/1920 sb. z. a n. a příslušná prováděcí nařízení'
byly vydány jen ve prospěch takových vlastníků válečných pŮJček,
kteří vyhovovali stanoveným podmínkám, tedy zejména jen ve prospěch upisovatelů, příslušných do republiky československé, kteři
byli vlastníky vál,ečných půjček dne 28 .října 1918; stát nechtěl
a neměl, příčiny zjednávati si oním způsobem úvěr od upisovatelů
takto kva1ifikovanýchč í s. 3616.

-
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Delegace-

byly-Ii tudí~ dohléda~í ~rg~I!Y státní o kvalitě upisovatelů uvedeny
v omyl" a tltry,IV. statnl pUlcky byly takovým neoprávněným upisovate!um vrda~ny, !Jyl stat p~sk~zeny (§ 197 tr. zák.); okolnost, že
o~y' ~a~o;me predp}sy stanOVl presne podmínky, za nichž. lze poUZl,Íl .oPISU rakousky~h a uh,erských válečných pfijček, nečiní tu spácham podvodu na ukor statu naprosto nemožným čís. 3616.
podvod či ?řestupek.podle prvého odst~vce § 13 zák. čís. 417/1920
sb. z. a n., skutkova podstata tohoto přestupku čís. 3616.
Daň nápojová všeob.ecn!Í: z us~an?venia ~ 8.odst. II. č. 3 zák. č. 533/19 Sb. z.
a. n. plynle, z~ len ,h ~yrob~ovla vma alebo iných, v § 1 č. 1 a 2 cit.
za~. m,en~va~ych nap,?jov, su oslab ode ní od povinnosti platit' všeobecnú
dan napojovu z. mnozstv~ vyroben~'cl~ nápojov neprevyšujúceho maxi-

m!:m vymedz~ne. v prevadzacom nanadení, ktorí vyrábajů víno Blebo
vys sp~',TI~n.ute na-poje pre vlastnů spotrebu neobchodujú nimi ani'kh
nečapaju Cl s. 4511.
'
, -t

podě~ání, plomb, urč,ený~h

k zajištění výměry daně z lihu, způsh~.em
v §,1 za,k. cl. XXX'VII:1897, jest trestné podle ustal:lOvení
obecneho trestmho zakona bez ohledu na potrestání pachatele pr rVk'
y
důchodkový přestupek spáchaný zkrácením daně čís. 4539. ,o ez y
Dan z obratu: v účtě a poměr komisní čís. 3873.
Daňové .~esI?~áv!1?sti,: ~~aždoá ~inn?st. advokáta, jež má za účel vědomě ~P'olupůso
~~tl"P~1 osalem u;adu Jmancmch a takto vymknouti se zákonitým dai10vým
~I Jlfl~m ~platebfl1~ zavazkům ke státu, porušuje povinnosti povolání a poskozuJe cest a vaznost stavu čís. 175 dis.
Dar: pro fond politické strany čís. 3652.
Darování: odhlášeného radiového aparátu čís. 3845.
Dary ve věcech úředních viz zneužití moci úřední (§ 104).
úředníku viz úpj1atkářství.
Dávání výstražných znameni viz a u t o mobil.
Dávka ze zábav: kontrola vstupenek a § 68 tr. zák. č i~s. 4695.
:- viz též ú ř e d TI í k ve ř e j TI ý.
Davky a po~latky: ~tači (§ 3 odst. 2 zák. Č. 178/24), byl-Ii uplatkářstvim dotčen
~~lem statu a obce na vybirání dávek a poplatků (zájem finanční)
CI s. 3794.
Dcera: jest rodičům svěřena ve smyslu § 132 tr. zák. čís. 3999.
nadržování cizímu smilstvu s ní čís. 4244.
viz též k upl í ř s tví.
Delegace: navrhuje-I,i se,,, by byla ~.ěc, ~dňa~.a .soudu postižení příslušnému podle
§ 52 odst:, pr~~ tr. r. a byla pnkazanva Jlllemu soudu v obvodu téhož vrchního
soudu"pnslusl po~l~ §§ 62, 63 tr. r. rozhodnouti o tomto návrhu vrchnímu
zemskemu soudu Cl s. 3556.
pro~~ u~nese?í vr;hl!ích soudů nelze podle předpisů trestního řádu kromě
zvla~~n~ch rpnpadu, ,Jako §§ 39 a 63 tr. ř., týkající se zapsání do seznamu
obhaj cu a povolem delegace vrc.hním soudem, podati stížnost čÍs. 3806.
povole,ní, delega~e ne~í vyloučeno tíl!I' že původně obviněný prohlásil, že
nepodav~ proz~~m n,ayrh na",dele.?"acl; ono prohlášení není vzdáním s.e náv:huJ. ~avrh o muze by tl po pnpa~e znovu o~akován čís. 3807.
dulezl~ym ~,duv?dem ~ro poyolem d_elegace jest, že jí mfiže' býti provedení
trestmho nzent zlevneno, zjednoduseno a urychleno čís. 3807.
pro výklad, že lze povoliti delegaci jen k ušetřeni delších cest úředních
osob, neposkytuje zákon opory čís. 3807.
k vůli zkrácení vyšetřovaCÍ vazby lze podle § 62 tr. ř. přikázati' věc soudu
u kterého nastane dříve porotní období čís. 4164.
'
delegac~ s.enátu ~Iád~ž'~ vkralskéh? soudu, u něhož je mladistvý obviněný
ve vazbe, Je po pnpade uCE:'lna v zajmu urychleni a zlevnění řizení čís. 432Ó.
ozn~c~nym
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dúvodem delegace muze býti po případě i, nemá-li obžalovaný peníze na
cestu ke vzdálenému příslušnému soudu čís. 4333.
Delikty do1osní: delikt ~odle § 24 zák. čís. 9/24 jest deliktem dolosnim či s. 3845.
_ _ návod i pomáhání podle § 5 tr. zák. jsou zásadně možné i u deliktú
dolosních i kulposních čís. 3845.
kulposní: přestupek (přečin) podle čl. lil. zákona čis. 142/1868 ř. zák. je
deliktem kulposním čís. 3640, 4096.
při čemž culpa, která se k tomuto deliktu vyžaduje, není zvláštním
druhem nedbalosti, nýbrž má tytéž podstatné vlastnosti jako culpa
podle trestního zákona vůbec; tresce se tu pachatel .pro. příČinnou souvislost činu s výsledkem, proto, že se z nedbalosti dopustil trestného
-činu, založeného obsahem tiskopisu čís. 3640.
majetkové: při zjišt'ování ceny věci, prodané s výhradou prá.va vlastnického, jest vziti za základ obecnou hodnotu věci v době, kdy pachatel
s, ní protiprávně naložil, při čemž jest vzíti zřetel na znehodnocení věci
obvyklým užíváním, a pak jest vzíti do počtu úhrnnou výši splátek
či s. 3391.
o zá.konné náležitosti, že jde o prospěch nikoliv nepatrný, jest uvažovati _ bez ohledu na rozsah, nákladnost a výsledek činnosti příjemce
úplatku _ výhradně s hlediska hodnoty úplatku o sobě, při čem?, je.,t
přihlížeti k okolnostem případu, zejména k pokleslé hoJnotě peněz,
k drahotním a ostatním poměrům čís. 3415.
pro otázku kvalifikace zpronev.ěry jest rozhodnou cena předmětu a nikoliv výše zápůjčky, za niž byla svěřená věc dána do zástavy čís. 3570.
výše škody (zamýšlené nebo způsobené) jest složkou trestného činu
a musi proto, jako jeho 'ostatní složky, posuzována býti podle poměrů
na místě a v době spáchání činu, najmě i podle toho, jakou cenu v této
době měla věc trestným činem dotčená, bez ohledu na nahodilou okolnost, že cena věcí tohoto druhu dodatečně stoupla nebo klesla čís. 3631.
způsDbená škoda rovná se vnitřní hodnotě vylákaných rakousko-uherských banko'vek v době činu čís. 3631.
pro otázku ceny zpronevěřené věci jest rozhodnou jen skutečná cena
předmětu, vypočtená s hlediska osoby vlastníka (toho, kdo věc svěřil)
v době, kdy pachatel s ní protiprávně naložil, nikoliv peníz půjčený na
věc jako na zástavu' čís. 3681.
nutnost přivoděná jednáním pachatelovým, vynaložiti jakýkoliv miklad
na získání vlastní věci, jest újmou, která byla způsobena vlastníku na
jehQ disposičních právech čís. 3681.
při majekových deliktech, vykazujících známky n1zných zákonných skutkových povah, rozhoduje pro otázku kvalifikace ta činnost pachattlova,
z niž poškození cizího majetku přimo vzešlo čís. 3846, 4001.
,není důvodu, vymeziti pojem nedbalosti pro trestné činy proti bf'zpeč
nosti majetku, najmě pro přečin úpadku jinak (úžeji), než jest zákonem
vymezen pro trestné činy proti bezpečnosti života v § 335 tr. zák.
či s. 4150.
jde-li o s'čítací trestný čin ,(krádež), spáchaný v obvodech různých
SOUdů, nemění nic na p,říslušnosti předstihnuvšího soudu (§ 51 oést. 2
tr. ř.) zastavení tr,estního řízení podle § 90 tr. ř. tímto soudem až po
dojití trestních oznámení druhým soudům čís. 4165.
při podvodu spáchaném zatajením neshořelých věcí za účelem vylákání
pojistného i za ně nemusí hodnota věcí těch představovati škodu, která
mohla a měla pojišťovně vzejíti čís. 4537.
zásada, že se příslušnost ke stíhání téhož pachatele pro několik majetkových deliktů, spáchaných v obvodech různých soudů, řídí ustanovením § 56 tr. ř., takže- ani vyloučením řízení ohledně některého ze
zločinných .útoků obviněného z řízení dotud společně vedeného nemůže
dojíti k účinkóm § 58 tr. ř., - neplatí, byl-li celý soubor majetkových
_
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de1iktlJ proti některým obviněným vyloučen a jen ohledně spoluobviněného byla podána odděleně- obžaloba čís. 4564.
po obdobě po~l. .,~ěty ,§ 173 tr~ ~ák. jest i ~,zpronevěry přihlížeti k výši
skody oS?hy, JeJIZ praVD k veCl se vztahuji Cl bylo zpronevěrou poškozeno, takze bude pro dosah §§ 183, 184 tr. zák. z povšechné objektivllí
hodnot:y zpronevěřené věci odečísti částku, jíž by bylo osobě k věci
oprávnené beztak vynaložiti - za tím účelem, by si znova zjednala faktickou moc nad věcí - i kdyby nebylo došlo ku trestné svémoci čís ..
4595.
při zjiš~ování hodnoty svěřeného statku po rozumu § 183 tr. zák. jest
obdobn~ ~ ustanovení posledni věty § 173 tr. zák. přihlížeti k výši škody
~soby, Je]í,ž právo ~e svě.řen~ ~ěci se v~tahující ~ylo, zpronevěrou poskozeno; Jest za m pokladat! Hodnotu, Jakou svereny statek předsta
voval v době svěření pro svěřitele podle zájmu jaký svěřitel ma na
zachování svého práva na onom statku čís. 4676,
při, .zjišťo,,:ání ceny věci prodané ~ yýhradoy práva vlastnickéh9\: jest
VZltI za zaklad obecnou hodnotu veCl v dobe, kdy pachatel s ní!proti.I;r,ávně naložil, a odečísti o.d ní poplatky, které již na kupní cenu ;aplatil
C J s. 4076.
.
výpočet škody podle příslušných předpisů lesního zákona (ds.' patentu
ze dne 3. prosince 1852, čis. 250 ř. zák.), totiž podle §. 72 tqhoto zákona a podle přílohy D k tomuto zákonu (§ 2 čís. 2 této příIqhy) odpovíd,á zásadě poslední věty § 173 tr. zák. čís. 47'85.
.'
pro kvalifi-kaci mařeni exekuce jako přečinu rozhoduje je'~ výše s.kutečné škody, nikoliv i výše ušlého zisku či s. 4795.
)'
škodou je rozurriěti újmu na jmění, zmenšení (ztenčení) majetku již
existujícího na rozdíl od ušlého zisku, »jejž může někdo očekávati podle
obyčejného běhu věci« (§ 1293 obč. zák,) čís. 4795.
ustanovením § 4 (1) zák. č. 31/29 byla změněna trestní sazba § 460
tr. zák. pro přestupky krádeže toliko v případech, ve kterých činí cena
kradených věCÍ vÍCe než 1.000 Kč, tak, že je za uvedeného předpokladu
trestati krádež tuhým vězením od 14 dnů dťq 6 měsÍCů. Pro přestupky
krádeže, ll' nichž hodnota kradených věcí nepřevyšuje 1.000 Kč, zůstala
trestní sazba §.460 tr. zák., obzvláště i horní hranice zákonem čís. 31
sb. z. a n. 1929 nezměněna čís. 4853.
návrhové: po·rušení zákona (§ 9 alim. zák.), bylo-Ii trestni řízení pro přestu
pek § 8 cit. zák. zahájeno bez návrhu opatrovnického soudu čís. 481-0
návrh s.úkromnej strany (§§ 112 tr. zák., 41 odst. I. tr. p.) možno i pri
trestných činoch, stihateľných na hlavnú súkromnú obžalobu a patriacich dÚ' oboru posobnosti okresného súdu, v zákonnej lehote platn~
podať aj u štá~neho zastupiteľstva. Nevyžaduje sa, aby návrh bol štátným zastupiteľstvom odovzdaný príslušnému súdu ešte v 'lehote § 112
tr. zák. čís. 4487.
trestní oznámení, učiněné poškozeno.u osobou u četnictva, jest ~lova
žovati zároveň za s.oukromý návrh ve smyslu trestního zákona, aby bylo,
zahájeno trestní řízení čís. 4722.
ohrožující: přečin podle § 335 tr. zák. jest deliktem ohrožujícím, k němuŽ:
se nevyhledává, by pachatel předvídal určitý účinek; stačí předvída
telnost o,hrožení čís. 3967.
přečin podle §·27 zák. čís. 111/1927 není deliktem výsledečným, nýbrž
ohrožovacím čís. 4178.
přečin pOdle § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep. patří k deliktům ohrožovacím
čís. 4580.
pokračovací: pojem předpokládá, že několikeré přestoupení trestních zákazů tvoří jednotný .právní celek čís. 4580.
jde o sbíhající se delikty po rozumu § 265 tr. ř., nikoliv o delikty pokračovací, uznal-Ii napadený rozsudek obialovaného vinným s.amostat-

~,ý~ trestnym činem, jímž byl jen opakován stejnorodý trestný čin,
Jlmz ho uznal vinným dřívější rozsudek čís. 4580.
sčítací viz d e I i k t Y m a jet k o v é.
soukromoža1obní: jsou jen ty, které trestní ~ákony za, n~~ oZ~::CUJI;~ nevyhrazuje-li zákon výslovným l1stanoyeplm tr~stny cm oozalobe soukromé, jest jej stíhati obžalob,ou verejnou. ťrest;rpek § 11~ p~ten~o~
vého zákona podle zákona neTIl vyhrazen obzalobe soukrome a Jest Jej
proto stíhati obžalobou veřejnou čís. 4104.
ustanovení § 490 tr. zák. C! vy:l~učení ,d,ůkaz!1 era,vdy, vztahuje-li se ,o.b:vinění na čin, který lze stlhah len k zadost! tret! o~ob~, chce zameL..!h,
by soud nemohl oklikami zjistiti, že se kdo stal vmnym soukromoza.lobním deliktem _čís. 4215.
odhodlal-li ·se k žalobě oprávněný- ~tíhánímv pro ~oukron;ožal~bn~ de~
likt vydati okolnosti soukromého ,de!lktu. vere]n<:st! -sO,ud.mh~ hce.;''1I; I~e
prováděti důkaz pravdy i soudn,lmt ~plsy y ,(svedeckyml vypovedml),
vztahujícími se na tyto soukrome dehkty Cl s. 4215.
zásady § 262 tr. ř., že nalézací souod nen~ vázán oz~ačením činy~ Y. ob~
žalovacírri spise, nelze do všech dusledku a bez vyhrady pouzIt! 1 0,1
delikty soukromožalobní čís. 439'?
viz též o b žalob a s o u k r o m a.

tiskové viz t i s k o P i s.
trvalé: ukrývání kradených věcí (§ 185 tr. zák.~ je~.t ,delikte,? trvalým, ~ter?'
je ukončen teprve tehdy, když přestalo ydrz?ya,lll tre.stne~o s!a,;,u (ukq.vané věci byly nalezeny a vr~~e~y ~9 dISPOS1C~1 ~OCt opr~v,nene osoby);
teprve tímto okamžikem pocma bezetI promlcecl doba Cl s, 3493.
.verbální: jde-Ii o trestný čin, spáchan}' ur~itým ,:ýrokeym, (ve~báln,í deli~t),
nestačí poukaz k doslovu výro~u o sobe k.. o~llvodnénl p~tre~neho zleh?
úmyslu, nýbrž jest nezbytně treba,
vz Jm'yc~ okolnost! ~Jfok P?d~~
ňujících nebo provázejicích bylo vZJlste.~o,~.J~ky smys! obzal?vany .Prlkládal svému výroku, co jím chtel vy]adnh a zda SI, byl y~edom Je~~
závadné povahy ve směru sktttkové podstaty trestneho cmu, o oelL
právě jde ·č í s. 3628.
y"
.
při tom nutno přihlížeti nejen k ()ys~b~os:ti. ob~z~lova~eh?, ke ?tup;tl te.ho
vzdělání, ke způsobU, jak se obyceJne vyjadr~]e, a JakY,:h vyra~u ~zlva
a k tomu co jinak jest známo o jeho chova~1 a smyslem, nybn: zejména i ť tornu ,co bylo podnětem výroku a Jaka ?alece m~ohla 'podn~
pilost obžalovaného působiti na jeho intellekt a vulI a na Ved0IT11 o vy. zna'mu a dosahu výroku čís. 3628.
při verbálnfch deliktech vzhledem k i,ejich "z~víáštpí povaze i op!los!,
nedos.ahující stupně § 2 písm c) tr. zak. muze !1asl~dke!ll ozkalc.r11 vedo'mí s lÚ spojeného vyloučiti zlý úmysl k.tak9vy~to deh~tum . .prE';dpokládaný. Proto jest nU'tn~o, zjistiti stupeň opIlostI obzalovaneho a zpusob,
jakým došlo k výroku C 1 s. 3628.
.
. při deliktech verbálních do obo!u skytko~~y ~ji~ťovací činno~ti, v~hra
žené soudům nalézacím spadá. predevs.lm zJtst~m ~o~lo,:,u (znem, t_xtu)
souzeného 'projevu a dále výklad~ pro]eyu, u!~em, Jaky byl smysl, vyznam dosah směr účel a předmet projevu c 1 s. 3680.
význ~m a ~měr ~rojevu jest určiti nejen po~le )eho dosl9vy, tlj~bri
i přihlížejíc k okolnosten;-, ~a kt~rých ~s~ stal, zejmena k pomerum, k LeL
tu byly v době a na mIste prOjevu CI s. 3769.
,
i výrok nedokončený zakládá skutk?v?~ podstatu d~konaneho tr:~t~
ného činu je-li smysl výroku patrny lIZ z proneseny ch slov, tvon-~1
pronesen/ výrok svý~ obs.~he~ o?je~~tiv,n! sku.tko~ou, podstat~ ,.urČl=
tého trestného činu a Jsou-h tu 1 nalezltosÍl sub]ekt!vm skutkove. pod
staty tohoto trestného ·činu čís. 3972.
veřejnožalobní viz o b žalob a~
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Disciplinární rada -

výsledeč.né:

precm podle § 27 zák. čís. 111/)9-27 není deliktem výsledečnýrn, nýbrž ohrožovacím čís. 4178.
zákazové: přečin podle § 25 zák. o ochr. zn. jest ryzím deliktem zakazovým; je spáchán již přestoupením právní normy bez ohledu na další pa_
chatelův záměr, jenž nemusí přímo směřovati k zásahu do cizích práv
známkových čís. 3949,

Dé!lka trestu viz odklad trestu
šrapnel viz t ř a s k a v i II y.

podmíněný.

Dělový

Demokracie: jest vládou lidu jako celku, při čemž sociální (nebo jiné) rozvrstvení
obyvatelstva nečiní rozdílu čís. 4156.
Demokraticko-republikánská forma státu: ve smyslu ústavní listiny spočívá no zásadě demokracie, rovnosti a svobodě občanů v životě soukromém j veřejném čís. 3798.
Den s1(áteční: nevčítánÍ ho do lhůty čís. 3681.
viz též lhůta.
Desetileté výročí samostatnosti: a komunistická strana čís. 3730.
Dědic: jeho zatajení a § 197 tr. zák. čís. 4700.
Dědičné zatížení: duševní choroba není nutným výsledkem dědičného zatíženi jei
naopak nemu.sí, nýbrž jen může býti podkladem, na němž se úchylky
a poruchy duševního stavu vyvíjejí spíše a častěji než u potomků lidí
úplně zdravých- čís. 3 9 2 3 . ,
t'
Dělnická strana: výtka zástupcům dělnické strany na radnici, že u.rČitými éiny
(pomáhajíce nedělnické straně v případě vnucování dílovedoucího) poškozovali zájmy dělnictva, jež hájiti bylo první a hlavf}:Í jejich povinností, takovou měrou, že je dělníci při příštích volbách odmítli, je
výtkou nečestného jednání, jež je způsobilé, snížitj/je v obecném mínění těch kruhů, jichž účinné zastupování bylo jejich úkolem a povině
ností čís. 4876.
Dělnické sbory obranné: jsou tajnou organisací čís. 3640.
viz též o c II ran are p u b"l i k Y (§ 17).
Dělnicko~rolnická vláda: podle ústavy sovětll jest vybudpvána na principu třídního
boje a tfídnÍ nadvlády čís. 3798.
Dělnictvo: líčení jeho útisku buržoasií čís. 4274.
viz též o<chrana republiky (§ 14 Č. 1, 5).
Dělová střela: není zbraní dle § 13 čís. 1 zák. na ochr. rep. čís. 4066.
Děti: přebíhání dětí přes silnici bezprostředně před jedoucími auty je okolnost
obecně známá; v bezprostřední- blízkosti silnice bez dozoru si hrající děti
jsou rychlou jízdou auta po silnici uvedeny do konkretního nebezpečí, které
automobilistovi pro přirozenou svoji povahu musí býti zřejmé, a s nímž
musí počítati, třebaže bylo spoluzaviněno nedostatečným dozorem na děti
ČíS.4l97.

Diktfltura proletariátu: znamená vládu menšiny nad většinou a vládu jedné sociální vrstvy obyvatelstva nad vrstvami ostatními čís. 4156.
myšlenka diktatury proletariatu jest v příkrém rozporu se zásaaou demokracie, na níž jest založena československá republika; projev nadšení pro onu myšlenku obsahuje zároveň působení ve smyslu této zásadě nepřátelském čís. 4156.
její schvalování čís. 3659.
viz též och ran are p u b I i k Y (§ 16).
Dílem literárním: lze se dopustiti urážky na cti (nikoliv jen ve smyslu a směru
§ 489 tr. zák.) čís. 397l.
viz též p ů vod c o v s k é P ľ á V o.
Dílovedoucí C. S. D.: pokud požívá ochrany § 68 či s. 3690.
DiSCiplinarne pOkračovanie proti advokátom viď a d v o kát s k Y por i a dok.
Disciplinární rada viz kár n á rad a.

Dohled na

děti
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řízení viz říz e n í kár n é.
trestáni vězňů viz t r e s tni c e.

DiSpOsice s věcí viz z p ~ on:. v ě :~.
"
D'C' jako nástroj trestneho cmu Cl s. 47j1. ~
.. , . ,
má povinnost, a to _ jelikož jest ~lozena ~ upravena.l~n~n:l ;;akony n~~
občanským zákonjkeJ? .--:. veřejnopravní povmnost k navsteve skoly, tudlZ
i k účasti na vyucovam c l' s. 4818.
jeho devzdání do opatrování čís. 4036.
_. viz též Ú ř e dní k ve ř e j n ý.
,
"
.
. delní návěští: nepožívají ochrany púvod.covs~éh? zakona a nesp~dal1, anI pod
Diva
v' 'imku poslední věty § 6 (2), nejsou-li vy tahem z textu dila Cl s. 3792.
'v~~ahu z textu díla odpovídá jen .stručněJší zp,racování pŮyodnih,o.díla
/ ten způsob, 'že byl oJsah ~k!acen ome~em~, se na zaklao11l 1ehf)
složky a vyloučením složek mene podstatnych Cl s. 3792.
kdy jde o pouhé divadelní návěští a kdy o výtah z textu literarního
díla (operety) čís. 3~92.
.• ,
Dluh: jeho neplacení. o sobě nem trestne c I.S. 4254.
Dluhy: neplacení jich advokátem čís. 114 ~lS.. _
Dlužníkova neschopnost platiti: jest jen oblektIvn~m předpokladem skutkové podstaty přečinu podle § 486 a) tr. zak. čís. 3715.
Doba. promlčecí viz pro mlč e n í . ,
Dobirán(si: není sesměšňováním (§ 491 tr. zak.) CI s. 4236.
Dobrovolné ustoupeni: od pokusu čís. 3820, 3871.
_ _ viz též p o k u s.
-7- viz téŽ podvod.
.
Dobrovolnost náhrady škody (§ 187 tr. zák.): není vylouče,na ti,!" že se p.c~atel
rozhodl k náhradě škody jen pod psychlckym natlakem, ze 11l1ak
bude trestně stíhán (vzat do vazby) čís. 3927.
Dobrovolný prodej: a maření exekuce' čís. 4002.
Dobyt.č í mor viz n a k a ž 1i v é n e moc i z v í ř e c í.
-;-- pasy viz pad ě 1 á n í ve ř e j n Ý c J, I i s ti 11.
DQdatečné nařízení výkonu trestu: podle § 6 čis. 1 zákona o podmíněném odsouzení č í"s. 4123.
_ .odvólání: křivého obvinění nečiní paChatele beztrestným čís. 4121.
-_
schváleni: vedení rozepře čís. 3704.
Dodatečné uděleni koncese: neúčinkuje zpět na dobu, k?y měl pachatel u ~ sebe
radiový aparát nemaje úřední povolení, trebas byl dodatečne zapraven poplate'k za tuto dohu čís. 3845.
Dodatková otázka Vbz otázka dodatková.
Dohled: ve smyslu § 132 tr. zák. při vězních čís. 3634.
viz též svedení.
na děti (§ 376 tl'. zák.): § 376 tr. zák. jest jen použitim § 335 tr. zák. na
určitý výsek možných případů čís. 3519.
k odsouzení pro přestupe~ pod~~ § 37? tr. ~ák. s~ v~žaduje, by k!omě
zjištění, že se osoba, ktera z pnr~~ene pov:n~osh ~ ma dohled ~ det~m,
jež nejsou samy s to, by se opatnly. a chraOIly pr~d n~~~e:pece~stvlm,
provinila nepečlivostí, plníc t~to poovmn?st, bylo dale, zp~tenoJ ~e ta!o
osoba již p9dle přirozených nasledku sveho opomenuti, lez kazdy můze
snadno poznati, mohla postříci, že jím může býti ohrožena tělesná ,bezpečnost dětí čís. 3519.
povinnost otce, by sám osobně dohlížel, k, tělesné bezpečn?sti d~tí, !1~
nastává dokud otec vzhledem ke konkretmm okolnostem duvodne muze
předpokládati, že se tak stane matkou (§ 141 obč. zák.) či s. 3519.
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Dolus eventua1is -

9pO~1enu!í povinného do:?r~ P?dle §, 376 tT- zák. lze stíhati jen, Vzesla;l! z neh~ sn:rt nebo tez,ke usko~e~l, ll,a tele osoby svěřené k dozoru
(dlteye) j m~lo-h, opomen~tl t~ v zapeh Jen lehké uškození na těle neb
ohr~ze~l. telesne bezpecnostI bez následků, nelze je ani podpůrně
podradtŤ1 pod ustanovení ( 431 tr. zák. č; í s. 4457.
Dohlédací právo: v y k o II á v aj e, rl o ~z ,o r č í ~p r á v o II ~ d II i ž š í m i s o 1.1 d Y
po r,ozu~~ § 13 zak. C1S. 2lbj1919, Sml i nejvyšší ~oud
vyty~atllen vady apoklesky v úřadování rázu či~,tě
ze~nlho a formálního (nepořádky nepravidelnosti
a II k II a vos t i v ú řad o v á II í) a II e smí 'z a s a h o vat i d o v ý_
kla,du zákona čís. - (2').
v tr,estn,Ich věcech z oblasti býv. práva llher~kého
TI e II ~
II ': J v Y š š í s o 1.1 d,
v Y ř i z u jez mat e ční stí ž n o st
op r a v n e n" b y z moc i ú ř e dní for m á 1- n í při P o min·k o ~
~ Yt ~ I n a lez. a c í.~ u. s o u ~~, že z á p i s. o ,h I a v ním pl e I i: e n I, -o d v, o I a v a J Jo C 1 se :p rl pro t o k'o lov a n í s e zná nH o bz a I Q. van e h o a v Ý p o věd í s· věd k Ů 11 a úd aj e tě c h t Jaj iných osob, uložené ve spisech předchozího řízení
se p·říČí předpisŮ'm § 331 odst 2 uh. tr. Ť. čís. -"(2). '
nejvYŠ~Í ~~ud ~ení povolán ani rozhodovati ani učiniti opatřéní o dohledacl ShZhosh (§§ 15, ~~ tr. ř., §§ 74, TY.org. zák., § 5 zák, čÍs. 216/
1919). Nelze S.l proto stezovah k neJvysslmu soudu že ne.b·ylo k dohlédací stížnosti nařízeno kárné řízení proti soudců~ č í s/81 dis.
výtku, že výrok podle 21 tisk. nov. neměl býti pojat do ťózsudku jest
'
pokládati za dozorčí stížnost podle § 15 tr. ř. čís. 3&83.
/
Dohoda se svěřitelem viz z pro n·e věr a.
Dókaz pravdepodobnosti viď II r a ž k a t i s k e m.
Dókaz pmvdy viď och ran a cti.
Dokonaný čin trestný viz čin t r e s t n ý.
Doktorský diplom: jeho paděláni či s. 3963.
Dokumenty: násilné se jich zmocněni 'č í s. 4285.
~ viz též nás i I í dle § 83.
DoUčování zmatečnosti viz z mat e k.
Dolus eventualis: ke skutkové podstatě § 23 zák. o ochr. známek stačí i eventuální
zlý úmysl' čís. 3610, 3976.
jde o eventuální zlý úmysl, počítal-li pachatel sice jen s možností, že
by svým činem mohl přivoditi určitý, trestnímu zákonu se příčící výsledek (nepokládal-li tento výsledek za jistý), je-li však zároveň jisto,
že by nebyl od svého činu upustiJ ani, kdyby byl věděl, že onen výsledek určitě nastane čís. 3649;, 3685, 4802.
dolus eventualis stačí ke skutkové podstatě spoluviny na zločinu vyhnáni vlastniho plodu podle §§ 5, 144 tr. zák. či s. 3649.
skutková podstata přečinu podle § 97 pat. zák. může býti po stránce
subjektivní dána nejen úmyslem přímým, uskutečněno-li něco z toho, co
§ 95 zákona o.značuje za porušení patentu, jakožto zlo přímo rozvážené
a umíněné (§ 1 tr. zák), nýbrž i eventuálním zlým úmyslem.č í s. 3685.
přečin § 97 zák. pat. je činem dolosním; k jeho subjektivní podstatě
nestačí pouhá nedbalost; jest jen takovou nedbalostí, kdyby pachatel
mohl (musil) za náležité a povinné pozornosti v dotyčném směru dospěti k pochybnostem o trestní nezávadnosti svého jednání, najmě
o jsoucnosti cizího práva patentového, pokud se týče o tom, zda svým
jednáním nezasahuje v právo to, kdyby byl za věd dále šel a vyšetřil,
čeho třeba, ~ jestliže však tak daleko nedospěl, nesledovav, kam vedou
pUl.hy či s. 3685.
k eventuálnímu zlému úmyslu je naproti tomu ještě třeba, by pachateli
alespoň vskutku vzešly v oněch směrech pochybnosti, jimiž se však nedal odraditi od s.vého záměru nebo jichž se rozhodl nedbati čís. 3685.
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k při čitatelnosti zásahu do práva původského po stránce subjektivní
dolus eventualis, záležející v tom, že pachatel věda, že v jeho
podniku byly hrány skladby chráněné, neučinil žádné opatření, ani nezakázal, by kapelou jím najatou nebyly hrány čís. 3708.
je sporna, zda vražda t;Ióže býti spáchána za všech .okolností i eventuálním zlým úmyslem Čl s. 3907.
§ 23 zákona.o ochraně známek vyžaduje ke skutkové podstatě přečinu
zásahu do práv známkových vědomí obžalovaného aspoň ve způsobě
eventuálního zlého úmyslu čís. 3976.
subjektivní skutková pod$tata přečinu podle § 27 zák. o nek. sout. ne~yžaduje, by byl pachatel pří!ll,o přesvědčen o nepravdivosti svých
údajů; stačí. i dolus eventuahs C 1 s. 4059.
ke skutkové podstatě přečinu podle § 45 zák. o právu původském stači
eventuální zlý úmysl či s. 3708, 4801, 4154.
při přičítání eventuálního zlého úmy.slu pO,stih~Je ~e _trestností, po ,pří
padě vyšší trestnosH, ~?~h~telovo J,ednan~, pn nemz v.e~shatel , pocltal
sice jen S· možností urclteho, trestmmu za~onu... se pnclcl.ho vysledku,
je-li však zároveň jisto, .že }?y.. nebyl od "s,veho. cmu upu5hl, ant kdyby
věděl že onen výsledek urclte nastane c 1 s. 4530.
V'ědo:U'ý zásah do puvodského práva po.dle § .4~ ;ák. ~ís. 218(26 sb; z.
a n .. předpokládá, že pach~tel, ve~a O' eXlste~cl c!zl"ho.p~vo~skeh,o pr,,~v~,
- jednal úmyslně' nevyžaduje s.e vsak,' aby mel vzdy pme vedoml (pnme
přesvědčení) d tom, že svým jednimím porušuje práva třetí osoby,
nýbrž stačí dolus eventualis čís. 4721.
k opodstatnění přečin,u § 97 P!l..t. zák. stačí- ,po subj~~~ivní ,stránce ji~
dolus eventua1is pokladal-li tohz pachatel pravll se pnclCÍ vysledek sve
činnosti sice Je~ za mO'žný, jednal-li však přes to tak, že je předpoklá
dati že by hO' nebylo zdrželo od trestného jednání ani, kdyby byl ;Jřed
víd;l, že trestnímu právu se pdčíci výsledek jistě nastane čís. 480~.
. obchodník s mlékem ručí podle § 23' zák. na ochr. zn. čís. 19/1890 za
to že opomenul zabrániti tomu, aby v jeho podniku nebylo mléko uváděno do ohěhu v lahvích opatřených cizí ochrannou známkou (v zaměněných lahvích jinéhO' podnikU) jen, počítal-li s možností neb aspoň
- měl-li dftvodné podezření, že se to v jeho podniku děje a pres to nezakr'oči1 (neučinil. proti tomu potřebná opatření) čís. 4811.
stačí

-

-

Ó,i:)máca ki'li:eň Viď k á z e ň d O' m á c a.
Domáci lidé viz' nás i 1í dle' § 83.
Domkář: zabití jím vepte a § 399 tr. zák. čís. 4224.
-'- viz též m·aso neoh-ledané.
Domněle poškozený:' nemůže žádati, by mu byl zřízen obhájce chudých k sepsání
trestního oznámeni (§ 41 tr. ř.) čís. 3806.
nomovní prOhlídka: jest podle § 139 tr. ř. přípustná nejen II podezřelého z trestného činu, nýbrž II kohokoliv, je-Ii důvO'dné podzeření, že jsou v jeho
příbytku předměty, jichž držení neb ohledání může býti ve vyšetřDvání
důležité čís. 3936.
formální předpisy §§ 140-142 tr. ř. nepřicházejí v úvahu, jde-li o domovní prohlídku zřízenci úřadu bezpečnosti podle druhého odst. § 141
tr. ř. čís. 389l.
Domovník: není nádeníkem ve smyslu § 176 II c) tr. zak., ovšem ale osobou služebnou po rozumu § 176 II b) tr. zák. čís. 4361.
Donucení neodolate1né viz neodolatelné donucení.
Donucovací pracovna viz rob o tár n a.
Dopis viz krá d e ž.
Generální

rejstříky

trestní
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Dozorce

vězňů
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že obžalovan~r byl po 3 léta nemocen zánětem mozkov~'ch blan, a že jeho matka již po dlouhá léta trpí touto
chorobou, není listinou ani pisemností jiného druhu ve smyslu § 25~
předposL odst. tr. ř. čís. 4262.
uzavřený viz u z a vře II S, d o p i s.
Doplnění přednesu viz a d v o k _~ t.
Doprava viz p r e m á v k a.
Dopravní osvědčení: jeho padělání či s. 4702.
viz též automobil.
Doručení: neodporoval-li obžalovaný příslušník národní menšiny doručení rozsudku
jen ve státním jazyku v propadné třídenní lhůtě čl. 21 odst. 2 nař. čÍs. 17/
1926, nemá nárok na doručení rozsudku i v jazyku menšiny a lhůty k ,opravným prostředkům počínají od onoho doručení' ve státním jazyku čí se' 4506.
V řízení podle § 425 odst. II tr. ř. slov. jest rozsudek vrchního sO}.idu Vyhlásiti obžalovanému a není nutno, aby byl vyhlášen nebo doruG~n ještť.
zvlášť jeh\> zvoIenému obhájci čís. 4399.
1
nařizuje-li § 269 tr. ř., by obžalovanému k vyhlášení rozsudku s,e nedostavivšímu byl rozsudek doručen v opisu a činí-Ii v takovém případě § 284
tr. ř. v prvém odstavci počátek lhůty k odpovědi zmateční stižl10sti závisl~rm na tomto doručení, má tím nepochybně na mysli doručenf správného
a úplného opisu rozsudkú čís. 3383.
~.,
sdělením prvopisu rozsudku je rozsudek po. rozumu § 78 tr. f,,' státnímu zastupitelství doručen a tím mu zJednána možnost, by seznalo doslov rozsudku
a rozhodovacích důvodů, pokud toho bylo třeba k proy.edení ohlášeného
odvolání čís. 3442.
důvod zmatečnosti pOdle čís. 3 § 281 tr. ř., ježto obsíli5-á k hlavnimu přelíčení,
nebyla doručena obžalovanému, nýbrž' jeho matce, jíž mu obsílka před hlavním přelíčením dodána nebyla, nelze uplatňovati (posl. odst. § 28'1 tr. ř.),
dovědě'l-li se obžalovaný o hlavním přelíčení tak včasně, že se přes to mohl
k němu dostaviti čís. 3467.
lhůta k provedeni opravného prostř-edku počíná dnem skutečného doručení
opisu rozsudku, třebas bylo ve zpátečním listkÍi omylem uvedeno jiné (nesprávné) datum doručení či s. 351-6.
ke každé zásilce, která má býti doručena ve věcech trestních, nutno přivojiti
zpáteční lístek (§ 7 min. nař. z 15. dubna 1902, čís. 74 ř. zák.) čís. 3544.
výtka obžalovaného, že doručená mu obsilka k hlavnímu přelíčení nezněla
na správn~r den, nýbrž na den pozdější, napovídá zmatečnost podle § 281
čís. 3 tr. ř. pro porušení § 221 tr. ř. čís. 3557.
doručení opisu rozsudku státnímu zastupitels.tví je nahraženo sdělením
prvopisu, a lhůta § 281 (294) tr. ř. k provedeni opovězené zmateční stížnosti a opovězeného odvolání počíná pro státní zastupitelství dnem, kdy
mu: byl dodán prvopis rozsudku k nahlédnutí čís. 4092, 4174.
lhostejno, zda z podnětu opovědi opravného prostředku či z jiného podnětu
čís. 4174.
účinek tohoto doručení, že totiž osmidenní lhůta k provedení zmatečni stížnosti i odvolání po"číná dnem tohoto doručení, nemůže odvrátiti ani státní
zastupitelství tím, že prohlásilo při vrácení spisů, že jich použilo pro jinou
trestní věc, ani nalézací soud tím, že doručil státnímu zastupitelství spisy
ještě jednou, a to tE'ntokráte s poukazem na opověď opravn~'ch prostředků
čís. 4174.
nevyplývá-li z plné moci, že byla udelena před hlavním přelíčením, jest doručiti kontumační rozsudek obžalovanému čís. 4198.
žádal-li obžalovan)', ohlašuje zmateční stíž'nostJ aby k jejímu provedeni
byl ustanoven zástupce chudých a jemu doručen opis rozsudku, byl tírr.
podle § 285 tr. ř. počátek osmidenní lhůty ku provedení zmateční stížnosti
odsunut až do doby, kdy opis rozsudku bude skutečně obhájci doručen;
účinek ten nemohl býti zmařen ani tím, že vyhotovení rozsudku bylo snad
ponecháno v rukou obžalovaného čís. 4874.
(str)lce obžalovaného):

sdč:lující,

knihovního výpiSU: a úplatek čís. 4047.
obžaloby viz o b ž a lob a.
opisu rozsudku: ctie § 285 tr. ř. čís. 4286.
_
_
viz též r o z s ude k.
_
_
viz též z mat e ční stí ž n o s t. v"
• • .•
v ' . . e veřejnou listinou toliko v cas1:I pochazejlCI od poštovníhO
Doručenlrn pOstovnt"t J. obsahu J'e listinou soukromou čís. 4665.
.
úřadU;' v os a mm
Dosah projevu viz hod noc e n í p r ů vod Ů. v
I 'bec proti osobe obzalovaneho, nybrz mel za učel
Dotaz sou.du: .ktery hnes.me.rova n:nfl 'stíhacím aktem ve smyslu §§ 227, 531 tr. zák.
zjistiti len Je o jmeno,
. v'
4644
"
.
.
a běh promlčer;:Í lhůty nepřetrhuje cr s.
v

•

•

,...

v

•

vv

Dotek těla viz z p rz n ě n i.
Doteky prsou viz p o hor š e n í v e ř e j n é.
.
. .
, . ' " (§ 25 ák čís 19/1890): pojem ten Jest brah druhove (gener!~kY)J
Dotycne. z~~t zvláště Z (ad sp'eciem); míněno je zbožl toho dru~u, ta~o ZbOZI, jez
mko. \
kou pravou a způsobem pozastavenym c 1 s. 3949.
bylo oznaceno znam
, ..
'h d'deJ PYJ'j stačí pro § 127 tr. zak. c, s. 4247.
Dotýkání. se-o zevmc ro 1
t 'j
.'
..•
v' 1 o d st 2 z á k n a och r. re p .): pro pojem ten nes ac
Dověd~~ se d(§ }2 ~. 1 S:brž vyhl~dává s~ vědomí pachatelovo, že se chystá podJIZ po ezrem, ny
. č' 4297
nik zákonem předpokládany 1 s.
.
D I ' stížnost:. pro podáváni dovolací stížnosti a .Ero řízení Ov ni ,piaN. obdobně
ovo aCl
t
n' §§ ?84 až 293 tr ř a zákona CIS. 3/1878 r. zak.; jest proto
us anove,
..
tk' ("
9--11 § 281 tr ř) . do
.
i ři doličování hmotněprávních zm,a Jl v CIS.
,
.. v· v' V
=
Pl : stížnosti vycházeti bezpodnunecne ze skutkovych zJlstenf napa
~~:éc~o rozs~dku (§ 288 čís. 3- tr. ř.) čís. 3809.
Doznáni: L riOlehčujíd okol~o~tiv ~ 2?4 ,1) v !r. zák. se nevyžaduje, by doznáni bylo
lítostné; stačí i do~nalll ca.stecne Cl s.. 3444.
v

v

•

•

Dozor: riad trestanci čís. 3985.
De:wr policejní viz policejní dozor.
Dozorce vězňů': jemuž· bylo procesním soudem nařízeno, by vy~~:)llal na pach....at~
kárný trest vězení (§ 199' odst. 2, 201 c. ř. s.)) .l~ozlv.a och~any ...s
tr. zák., zadržuje pachatele, kte~ý, se :~těl vzdahtt z jednaCl SIne, by
se vyhnul výkonu onoho trestu C.1 s. 3/02.
v
činnost dozorce vězňů; pověřeného výknnem va::by, vys.~t~ovacl, ~a
tímní soudní vazby zajišťovací a tre~!ů n~. Svo~o?e,. zaleZe]ICl v opatrování' vedlejšíCh .požitku vězňům, kten majl d, c~nJ s~ ?Cl.~ok n~ ty!O p?žitky, n~spadá sice pod pojem »rozhodovan.l vereJnych zalez:tos.y«,
spadá však pod ·pojem »správy spravedlnosh« ve smyslu prve vety
§104 tr. zák, čj s. 3735.
. není úřední (služební) povinností do~orce v.~~ňů ~ okresního soudu,
by vězňům a vyšeřovancům .dovolenc vedle]SI pozltky osobne Jlakupoval a donášel čís. 3735.
subjektivní skutková podstata zločinu podle §, 1O~ tr. zák. (pří~ad
prvý) předpokládá zjištění, že si byl obžalo~any ~edom toto, ze ,lest
jeho úřední (služební) povinností,
ob~.tarav~l, (Kupoval a donasel)
vězúúm žádané jimi dovolené vedlejsl pozltky Cl s. 3735.
výkon služebního dozoru nad trestanci jest úřední činností dozorce
vězúů čís. 3985.
jest úředníkem ve smyslu §§ 101, 104 tr. zák. čís. 4102.
na pasivní úplatkářství dozorců vězňů a na v.spoluvinu na ~ě~ není
použíti ustanovení § 3 odst. Č. 1 a 2 zákopa ~l~,. 178/1924, nybrz přísnějšího ustanovení dr~hé věty § 104 tr. zak. Cl s. 4102.
v

•

v

?J

7"

-

~ Důkaz ~

Dubiosní pohledávky -

100

101

ve ~ sv~d,ěvní (;;;vede~í) so.udních dozorců vězňů ke stranictv{ nebo k porusem ured~l povmnosÍ! darem nelze shledati zločin podle § 105 tr.
z~~:~ nýbrž Jest o, takové pro~t}právní činylOsti uvažovati s hlediska mír~~JSIC~

ustanoveni § 2 odst. .Cl~: 1 a 2 zakona ze dne 3. července 1924,
CIS. ~ 18 vS,b. z. a TI., vstouplvstch na místo zrušeného předpisu § 311
tr. zak. C 'I s. 4102.
Dozorčí právo viz d ohl é d a cíp r á v o.
vojín: jeho nedbalost (§ 6 Č. 4 zák. na ochr. rep.) vzhledem ke kulomefu
čis.484l.

Dožádání o zodpovědný výs!lech: rovná se vydání obsílky čís. 3951.
viz též pro rn I č e TI í.

D"chodkové přestupky: neoprávněné obchodování s umělými sladidly (sar:hariu
nem ·cukerinem) není sOl,dním přestupkem podle § 10 zák. o potravinách (čis. 89/1897), nýbrž přestupkem důchodkovým (§ 4 odst. 1 cis.
nař. čis. 37/1917) či s. 4185.
padělání plomb, určených k zajištění výměry daně z lihu, způ50bem
označeným v § 1 zák. čL XXX-VII: 1897, jest trestné podle ustanovení
obecného trestního zákona bez ohledu na potrestání pachatele pro těžký
dllChodkový- přestupek spáchaný zkrácením daně čís. 4539 ..
řízení: zásada § 202 tr. ř. platná pro trestní řízení před řádnými s.oudy,
platí také -pro trestní Hzení dúchodl<:ové. Vyplý_vá to přímo z pfedpisů
důchodkového trestního zákona z ll. července 1835, čís. 63 Sb. zák.

. pol., najmě z §§ 590-592 a §~. 628. 631,632, 541, 642, 54~-548 a dál~
(úsudkem z opaku) z § 461 CIS. 4 CIt. zakona, podle ktereho se tresta
jenom křivé sV,ědectví před dů~hodkovým trestním soudem O: to bylo-li

Dráha viz železnice.
Drahotni poměry viz de 1 i- k t Y ma jet k o v é.
Drancov?n,ím: y, obecn,ém smyslu OZl1ač~je se i nesvědomité zacházení nebo plýt-

vant s ClZIm majetkem vubec, aniz pachatel z toho těžil pro sebe čís. ,-'8870.
Dravá zvěř viz š k o d n á.
j
Dražba: zleh6en,Í ct! a. v~žnos.ti ~tavu, ll'~avřel-~i advokát,,,súčastniv se .iako dražitel
ve vlast~:m .1mene (~ Jmenem sve manzelky) drazby nemovitosti, s dalšími
spoludrazlt;h za ~r~zebp!ho roku uje~n~nÍ, že -"vydraží-li nemovi,ťost jako
celek ----:- prel1:ec~~,Jlm ca~t .za, ce~u, lez bude urcena poměrem m~zi cenou
od,ha?m <: neJ~'ys.slm podamm, avsak ,potom se zdráhal ujednání ~plniti, na,,:,
mlta]e mimo Jme neplatnost smlouvy podle dvor. dekr. ze dne' 6. června
1838, čís. 277 sb. z. s. či s. 83 dis. .
./
usedlosti viz mař e n í ex e k u c e.
v
Dráždění smyslnosti viz z p r z II ě n í.
Drůbež: daná do komise čí: s. 4177.
viz též komisionář.
Družka života: náleži k rodině (§ 55 tr. zák.) či s. 3396.
Družstvo: zodpovědnost ředitele podle § 335 tr. zák., nebyla-li ohražena žumpa
na dvo,ře domu družstva č·j s. 3833.
~
přisvojenÍ si zboží jeho skladníkem čís. 4137 . .
viz též s p o leč e n s t v o.

Drzost viz urážka dle § 491.
Držba: ve smyslu § 171 tr. zák.: nekryje se sice pojmově s »držbou« podle § 309
obČ.

zák.

či

s. 3840, 4733.

p~es to yšak ."sk,utkov~ podstata krádeže předpokládá, že pachatel odníma

vec z ~ISpO.Sl.~ll1 moCi dosavadního" držitele a že, zmocniv -se jí, stáva se
!a,kto sam JeJIm detentorem, po pripadé prostřednictvím leho osoba třetí

c, s. 3840.
jest }aktic~ý poměr k věci, záležející v tom, že někdo má věc ve své moei
tak, ze s O-J může podle libosti nakládati, a vyloučiti z takového riakládáni
s věcí osoby třetí čís. 3555, 4733.
Drženúu: zaká~an~ zbraně ve smyslu § 32 zbroj. pat. není držba ve smyslu soukrom~pr.avnlm (§ 309 obč. zák.), nýbrž držba ve" smyslu běžném, jakýkoliv
skute~~n.y poměr k věci, mající v zápětí, že věc _jest, třebas jen pfechodně
u urelte osoby, tedy i pouhá její detence či s. 3538.
'
Dubiosa vid' úpadok podvodný.'
".
Dubiosní p~h1edá~ky: maF majetkovou hodnotu a jich vynechání ve Výkazu m(JJetk~, Jest zata!el1írn aktiv ve smyslu § 4 zák. čl. V:1916 (§ 414 čís. 1
tr. zak. ~lov.); skodu, způsobenou tím věřitelům, jest určiti podle pravdě
podobne hodnoty těchto pohledávek; pro kvalifikaci trestného činu a
pro vý,m·iru trestu stačí však zjístiti aspoň minimální hodnotu v čá.st
~á.ch u~edených v § 383 tr. zák. slov. ve znění nov. čís. 31/29 Sb. z. a 11.
c1s.4:;17.

vydáno pod phsahou za podmmek dekretu dv. kane. ze 14. unora 1840
č. 1320 (č. 20 sv. 68 sb. pol. zák.) jako zločin podle§ 199 a) tr. zák.
či s. 46Z1.
Důkaz: 'správnost (pravdivost) p~oje,vu v; forr~ě úsudk~. l"ze vd?kazovati jenom
pravdivosti návět na jejichz zaklade byl usudek ucmen CI s. 3567.
předpis § 152 tr. 'ř. ne~rání tom.u,~by so~d .~epr?vá~ěl o mim?so,udníc~ pro-

jevech osob zřeknuvslch se svedectvl, J1nake dukazy, zelmena dukazy
·sVědky a hy' P?k nepřihlížel i k výsledkům těchto důkazů čís. 3568.
nikoli již-. znalost soudu, nýbrž všeobecna neb aspoň širokému okruhu osob
žijících ve stejných ž'ivotních p,oměrech společná, cestou každému přístup
nou, dosažitelná znalost skutečností (t. zv. notorieta) zprošťuje od zvláštního provádění důkazu čís. 3423.
jde-li o závažné okolnosti, které pro rozhodnutí otázky- viny výrokem porotců mohou míti význam, nelze zamítnutím důkazů o oněch okolnostech
pro předpokládanou' jejich důkazní nemohoucnost zbaviti porotce možnosti,
by sami podle výsledků tohoto a jiných důkazů v úvaze všech okolností
o důkazní s·íle toho kterého průvodního prostředku na jevo vyšl-ych v mezích
svéh.o oprávnění posoudili a podle toho rozhodli o jeho věrohodnosti čís.

3653.

_,_

trestilÍ řád neuvádí podrobně průvodní prostředky, nestanoví pravidla dů
kaznÍ" nerozlišuje mezi možnými druhy 'důkazů; pramenem soudcovského
p,i'esvědfení' může býti vše, co bylo předneseno při hlavním přelíčení a co
,jest podle logickýcb zásad s to, by založilo důkaz a objevilo pravdu čí-s.

3908.

soud není vázán osvobozujícím rozsudkem v předchozí souvislé-trestní věci
a' může samost4tně rozhodovati o tom, zda se důkaz pravdy zdařil, používaje při tom průvodů vyšlých na jevo v oné trestní věci čís. 3908.
zamítnutí nab}dnutého důkazu porušením zásady vyslovené v §: 3 tr. ř. nesrovnává se se zákonem (§ 33 tr. ř.) čís. 3945.
pramenem soudcovského přesvědčeni po rozumu § 258_ tI". ř. může býti
nejen každý z průvodníCh prostředků, jejichž provádění je trestním i;ádem
upraveno, nýbrž vše, co může míti význam pro přesvědčení soudu, ovšem
s výjimkou pruvodních prostředků, jichž použití zákon výslovně zapovídá
či

s. 4§98.

ustan~vením

§ 258 tr. ř. nemělo býti sice soudu ukládáno, by prováděl dů
o takových skutečnostech, které důkaz nepotřebují, buďto ze jsou
obecně známé, nebo proto, že jsou soudu známy, třeba ze zdrojů ležících
mimo rámec hlavního přelíčení. Než na druhé straně nelze přehlížeti že tu
jde o výjimku z pravidla, jaké má na mysli § 258 tr. ř. a že výjiri-Iku tu
Jako takovou nelze rozšiřovati čís. 4554.
pravděpodobnosti viz II r á ž k a rl a cti (§ 490).
viz též n e k a 1 á s o u t ě:ž; (§ 27).
viz též urážka tis_kern (§ 4).
pravdy viz II r á ž k a n a ~ t i (§ 490).

kazy

1

-

102

-

Duševní stav -

103

viz též d 6 k a z p r a v d y.
rl e k.
Dům: pod pojem domu po rozumu 2. věty § 83 tf. záK. spadá
dvůr k domu
přináležející čís. 3795.
viz též TI á s i 1 í dle § 83.
Dušev~ poruc~~: okvolnosť, ,že poškoden)" 1-2 hodiny před spácháním trestného
emu ublml obzalovanernu na tele, nestačí k záveru, že obžalovaný spáchal
na poškodeném čin v duševnej poruche v smysle § 76 tr. zák. slov. čís
4611.
.
-

svědecký viz s v ě

Duševní ChOl:ob~: ,není ~~tnÝl1! .výsledkem dědičného zatížení, jež naopak nemusí,

nybrz jen muze byt! podkladem, na němž se úchylky a poruchy du-

ševního stavu vyvíjej'í spíše a častěji než
vých čís. 3923.
méněcennost: nevylučuje příčetnost čís, 3404.
viz duševní stav.

Elementární kursy -

II

potomků lidí úplně zdra-

\

porucha viz beztrestnost.
l
stav: nepřibrání odborníků psychiatrů k jeho vyšetření není porušením zá-

kona (§§ 134, 344 čis. 5 tr. ř.) či s. 3404.
~ z~ák?ně pení, .předpisuž který, by zabraňoval soudu provésti nové vysetrem dusevmho stavu vzhledem k tomu, že obviněný byl již v jiném
předchoz.ím případě co do duševního stavu zkoumán a o sta.vu jeho
podán posudek, třeba i lékařskou fakultou čís. 3405.
/'
§ 134 tr. ř. nařizuje kategoricky a bezvýjimečné, aby k/vyšetřování
duševního stavu obviněného byli vždy přibráni dva lékaři čís. 3536.
porušení. tohoto předpisu nezakládá sice zmatek čís. 3 j § 281 tr. ř. lze

je však po případě uplatňovati s hlediska čk 4 § 281 tr. ř. Mož~ost
že obhajoba obžalovaného dozná újmy, je na snadt v každém případě'
v němž byl vyšetřováním jeho duševního stavu pověřen jediný lékař:
onen předpís nečiní rozdílu co do závažnosti skutku mezi jednotlivými
případy či s. 3536.
kdy jest pozorovati duševní stav obž·alovaného ve veřejném ústavě
(čl. 1. čís. 6 zák. ze dne 1. července 1927, č-ís, 107 sb. z. a n.) čís. 3670.
není tu zákonného podkladu pro pozorování duševního stavu obžalovaného a pro podáni posudku psychiatry (čl. l. čís. 6 zák. ,čís. 107/1927
s~. z. a ~.), dali-li znalci lékaři tím, že podali ihned a bez jakýchkoliv
vy hrad nalez (posudek), zřejmě na jevo, že nepokládají případ co do
úkolů znaleCkých za nesnadný čís. 3670.
trestní řád nepředpisuje, by duševní stav obviněného byl zkoumán
psychiatry, nýbrž nařizuje v § 134 jen, by za předpokladů prvého odstavce tohoto ustanovení byl duševní stav obviněného vyšetřen dvěma
lékaři č i s. 3670, 3536, 3732.
otázku, zda vzešly pochybnosti, zda je obžalovaný v užívání rozumu
Ši zda trpí duševní chorobou, jíž by mohla býti jeho. příčetnost vylo11ce~,a, (§ 134 tr. ř.), jest řešiti nikoli podle subjektivního dojmu rozhod~llClho s?udu o tom, zda s,e obžalovaný jeví býti abnormálním čili nic,
nybd poale objektiv:ních okolnosti vyšlých najevo za trestního řízení
při čemž jest přihlížeti k veškerým skutečnostem přicházejícím ve směr~
tom v úvahu, nikoliv jen k zodpovídání se pachatele; není třeba, by se
obžalovaný v tom směru hájil či s. 3724.
podle § ,134 tr. ř. (Odst. prvý), který nebyl změněn zákonem čís. 107/27
Jest vyšetřování duševnj,ho stavu obžalovaného předsevzíti dvěma lé~
k~ři, j.imiž však nemusí býti odborníci -z oboru psychiatrie čís. 3732.
p~e.dpls ten vztahuje se na veškeré případy, v nichž vzešla potřeba
dati vyšetřovati duševní stav obviněného; nečiní rozdílu co do závažnosti obvinění nebo tíže trestu; ani okolnost že jde o obviněni ZE": zloči,nt: hrdelní~o,. nezavazuje soud, by přibral ~a znalce osoby se· zvláštmml odbo.rnyml znalostmi ve smyslu druhého odst. § 118 tl'. ř. č-i s. 3732.
pokud nejde o zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., nebylo-li vyhověno návrhu na
zkoumání duševního stavu obžalovaného (§ 134 tr. f.) čís. 3744.

zálwo nevyžaduje, by ~e ob~al?van~r s~m hájil duševní n:téně~~Ili1osH
nebo nepříčetností. Am opacna~ tvrzenI p.ac~atelova. n~z?avu]1 soud
povinnosti ve smysl~ § 319, tr. r., ~?uk~Zule-lr proveae!1I.:CtnU, ~.odpo~
vídání se obžalovaneho a vysledky nzenl o sobe nebo Jejich vza]emnysouhrn a poměr ~e skutečnost~~, k~~ré by, kdyby byly pravdivé, vylučovaly nebo rusIiy trestno~t .cmu. CI s. 4078;~
~
~
.. ' .
okolnost, že pachatel za\:razdll m:lenku, s mz ~htel.. spo)ečne zemrl'Íl,
k její žádosti, nepoukazule o sobe na choroblly dusevm stav (§ 319
tr. ř.) čís. 4078.
lidé prosti, najm~ nem~jí-li. z~vláš~ního vzděIání, ned?yedou se vždy
přesně vyjadřovati o svych ausevnlch ..s~avech a neznali mnohdy smysl
výrazů, týkajících 3e takových stavu CI s. 4290.
'podle § 134. tr. ř. jest dáti vy~etř~tj ~uševní stav;.: pac~~ tele vraždy, který
se sám v zápěti na to pokUSil vazne o sebevrazdu c 1 s. 4528.
vady: tvořící podklad sesměš,ňováni S~ 4~1 tr .. ~ák), nesmějí se, :aldá.dati
na zneuctívajícím jednám nebo cI~em pos~l~ene~?, nebo ~ t.kv.1Í1. v leho
povaze, takového jednáni sc~h?ppe (ne~~e]l, byt~. opov.rz~1Vyml vi~st
nostmi nebo výrol1e~~?.poyr~hv~ho ~ smysle~I); ~~n vytykalli takovych
vad by nešlo o sesmesnovam, r.ybrz o hanenl Cl s. 4215.
vlastnictví: nedovolené,. svémosné ..opisováni a zhotovování kopií nespadá
pod ustanovení § 111 tr. zak. Cl s. 4886.
zatiž~n()st: nevylučuje příčetnost čj s. 3404.
Iiátěr'~ 'iaka:Íníka: její ztráta ,č í s. 4059.
.:.:....- ''''''''- viz též ,nekalá soutě'ž (§ 39).
Důvody: jsou integrujíd součástí rozsudku čís. 4189.
-'-"' zprošt'ujíc.ího rozsudku: nemohou nabýti právní moci ani míti závaznost
'.
pro jiný soud při rozhodování o jiné trestní věci čís. 4062.
Dva nebo více lidí .(§ ti zák. na ochr. rep.): jest tu třeba, by tito li?é byli současně na místě činu přítomni, nevyžaduje se však, by dve nebo více
osob projev skutečně postřehly; po stránce objektivní stačí možnost
tohoto postřehu, po stránce subjektivní vědomí pachatelovu, ŽE' skutek
může býti .postřehnut j:ště jinou. oso~ou, než se. kterou r?z~louval a
}{ jejíž vědomosti se mel podle Jeho umyslu projev dostati CI s. 4045.
D"ě;,zt1Ulteční stimostiJ: ku kter.é je přihlížeti? čís. 4223.
..,....-', ..,...... viz z ni a teč n í stí ž n o s t.
Dvojnásobn~· man~lství viz man ž els tví d voj nás o b n é.
I>-vúr:;věznlce vi~: o,C hr a nad o m.á c; í hop o k oje.
DYruan1.0Jf (rozbušky): pokud jest. předmětem státního monopO'Lu čís. 396i.
postup. při jich rozdáváni čís. 3853.
viz též t ř a s k a v i n y.

.

E1ektri~káhotikačka-viz krádež dle § 175 I b)
po~Učrii

dráha: ustanovení železničníhp provoz. řádu, jež propůjčuje železza určitých předpoktadů moc policejní, plati i pro
zřízence elektr,ických pouličních drah čís. 4246.
Elektrický proud (elektrická energie): není movitou věcí ve smyslu § 171 tl'. zák.
č rS.3641.
povinnost stavitele, pos.tarati se o vypnutí proudu po dobu, kdy se konají práce pobliže elektrického vede.ni, i kdyby snad nebyla kryta doslovem § 33 nař. min. obchodu ze 7. února 1907, čís. 24 ř. zák., při
kazujícím, .by vodici dráty elektrického osvětlení byly na ochranu proti
doteku veskrze isolovány, pl'Yne jistě z duchu tohoto předpisu čís. 3647.
vi~ též krád~ž.
viz též Ipodvod.
Elementární kursy: pořádané komunistickou stranou čsL, jsou po případě tajnou
organisací čís. 3847.
'ničním zřízencům

-

-

Exekuce-

škola: je tajnou organisacI, jejímž účelem jest podvraceti samostatnost a
demokraticko-republikánskou formu státu; založení a účast na JeJím
působení jest nedokonaným přečinem § 17 čís. 1 ,zák. na ochr. rep. i,
nebyl-li žádný další člen pro organisaci získán" a bylo-li pokračování
(v kursech) zákrokem bezpečnostního úřadu zmařeno čís. 4113.
k pojmu »tajnosti« stačí, bylo-Ii použitím označení pro elementární školu
zamlčeno, co bylo v pravdě jejím pravým účelem (vyučování základům
komunismu ve smyslu i1Iegálního tiskopisu »Agitprop«) čís. 4113.
nemusí podle obecného smysl-u, který se 'pojmu tomu přikládá, býti
totožnou s vyučováním v prvních počátcích' obecného vzdělání, nýbrž
rozumí se tím vůbec prvopočátečné vyučování, základům, v kterémkoli
oboru, tedy po případě i základůin komunismu čís. 3452.
viz též och ran are p u b I i k Y (§ 17).
Enuntiát viz výr o k.
Error in corpore viz o myl v pře d m ět u.
Eventuální otázka viz o t á z k a e ven t ll- á I II í.
),
zlý úmysl viz dol ll' S e ven t II a 1 i s.
Evidenční koně viz v S, voz e v i d. k o n í do c i z i n y.
Ex oHo obhájce viz a d v o kát.
Excessus mandati: vykonal-li pachatel úmyslně něco jiného nebo více, než k čemu
směřoval úmysl spoluvinníka (návodce atd.) nebo účastníka_.;(excess),
nelze spoluvinníku i toto přičítati čís. 3737.
. >-~•
nejde-li o překročení příkazu daného pachateli, spluvinníkeťÍi (excéssuS
mandati), ručí spoluvinník za veškeren rozsah i výsled~k trestné činnos.ti přímého paChatele čís. 3464.
~~
Excindačni žaloba viz v y I u č o v a c í -ž a I ti ba.
Exculpační důvody viz bez t r e s t n o s t.
Exekuce: zákon' o maření exekuce předpokládá v § 1, že pachatel jednal v úmyslu
zcela neb částečně zmařiti uspokojení věřitele tou cestou, kterou se toho
domáhal; Ů' tomto úmyslu neI-ze mluviti, šlo-li paehateli jen o odstranění věcí,
k nimž má třetí osoba právo, které 'by činilo provedení exekuce podle § 37
ex. ř. nepřípustným čís. 3382.
~
tornu, kdo- nabyl usedlosti v dražbu dané za dražebního řízení, nebrání- tato
skutečnost sama o sobě, by nemohl užitky z ní bráti, plody si přivlastniti
a jich i jinak než k uspokojení knihovnkh věřitelů upotřebiti, děje-li :,;.e to
v rámci řádného hospodaření a nejsou-li tyto užitky zasaženy vnucenou
správou nebo mobilární exekuCÍ čís. 3453.
dokladem dlužníkovy neschopnosti platiti némusí býti o sobě, že ho ně
kter}' věřitel o zaplacení pohledávky ž'aloval a vedl naň exekuci, nýbrž
zpravidla teprve tehdy, když se žaloby množily a dlužník nemohl zaplatiti

I
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ani předměty, na něž podle § 37 ex. ř. uplatňuje třetí osoba práva činící
provedení exekuce nepřípustným, ani předměty z exekuce podle § 251 ex. Ť.
vyloučené nemohou býti předmětem trestného činu podle § 1 zák. o mař.
ex. čís. 3758.
pro otázku, zda předmět jest z exekuce vyloučen, jest rozhodnou Již ona
skutečnost o sobě, aniž je třeba, by dlužník byl zavčas vyrozuměn o vyloučení exekučním soudem čís. 3758.
ókolnost, že dlužník učinil před prodejem věci _návrh na vyloučení věci
z exekuce (vyzval svého zástupce, by tak učinil), múže po případě, i kdyby
tu objektivně neby.Jo předpokladu § 251 ex. ř, (čís. 6) 'míti význam pro
posouzení subjektivní stránky jeho činu čís. 3758.
aby příslušenství nemovitosti (§§ 29-4, 297 obč. zák.) sdílelo osud věci
hlavní v dražebním řízení,. jest třeba, by podle §§ 144 a 253 ex. ř. veškeré
ony věci z příslušenství, jež nejsou k věcí hlavní přibity, přinýtovány, do
země neb do zdi zapuštěny a pod., byly v odhadním protokole zvláště a jednotlivě seznamenány, popsány a oceněny, a nestačí pouhý všeobecn}', heslovitý náznak čÍs. 38'40.

I y t i do dražebního řízeni patřící z nemovitosti odstraněno
b~'lo-!J P:~f usen:vŠak před přechodem věcí těch do držby vydražitele (před
az PI~
ep~'emovitosti), lze po případě v ta1<~vét;I. jednání s~le_áav~!i
ode\: amITl d tatu zpronevěry' jde-li o odstranenr \ veCl za exekucmho n-:
skU~ OVO!! kPo ~ e d příklepem 'lze takové "jednání po případě posuzovati
zem avsa P r
'y.
k
y, 3840
s hl~díska § 1 příp. § 3 zákona o marem exe u:e c .lIS,
-"350""
Y'l r .k n' orgán práv daných mu predplsem §
zaK. CIS.
nepOU'ZI- 1 vy on Yka esní zájem přibrání bezpečnostních orgánu za ú,č~~
76/27m~~~n~' Oad;~r~ dl~žníka), ne~ílŽe pouhé zdráhání se ob~alované ~ratJtJ
~~a~ený předmět činiti ji zodpovědnou ve smyslu § 1 za~. o maL ex
•

v'

ln.

čís, 4664,

,
, " '
k
'
' .
d ~ty svémoci ustanovením § 3 zakona o marem exe uu: za1
d
Y
vho. n '!1h p~e. ITl. e t 'k' ve"c,' m~vité J'ež· byly -jako příslušesntví někten~ ne,
y'
dh d . d t" ,
kona stl ane JSOU a e
o exekucmm o k a u'_to 'cene
mOVl't ost'1 popsa'nj' a oceněn)' v protokole
, v .
't ť ( bavením po rozumu § 3 zakona o marem exe uce les 1 pov

neT?~vl ~Sll za tv', předsevzaté v dražební-m řízení nemovitosti) či 3. 4832.
psam pns usens ,
v.
~
•
slov sekvestrování, zabavení a obstavení. má zákon zreJI1J-e .na .rny~h. ve~
šker~ zákroky vrchnosti a vrchnost:nskY.,.ch ,~~,~b, kter:yml. Sl nektera
h
t
.. . : t'uje určitou věc jako predmet pnsttho opatrem vrchnostenvkrShflOS IZc:ll~, osoby' dosud oprávněné k disposici s dotčenou věcí z každé
s ' e o" vy ucullc
v'''' • d'
" vrc h nos t'1. Tak ovy.n.
'. zák t ' by odňala věc tu pnsÍl
lSpOSlCl
dIsposlce,
k
t 1
v'k
e ekuřního
era
krokem 'est i sepisování .příslušenství vy o~ava. e em z pn,yazu x.
-.
sQudu dnným v odhadním protokole nemOVitosti, ohledne mz zaveaeno dlažební řízení čís. 4832.
pro nepatrnou pohledávku Cl s. 180 dis. v
•
v
v..
"
•• ~
hrozí: dlužníku-pachateli (§ 1 zák. o m~~. ex.) neJ~~, kdyz vent~l n;~ JIZ
't' 1 ekuční ny'brž hrozí mu JIZ od okamzlku splatnosti naloku,
v ruce t 1 u e x ,
.. I' h
.
b d
' k sv o· vy
ví-li pachatel, že jeho věřitel, neuspokol:l- 1. o san;, u. . ~ nam
U)
máhati cestou žaloby a exekuce, takže :e.Jme~a hroz~ dluznlku-pac~ateh :--xekuce, Je-li žalován a nechce-li vyhovetl naroku zalobou uplatnovanemu
v

čís,

4700,

d

prohlídka dlužníkova bytu nebo jiných n~ístn~stí ~náležejících k jeho 0. tnácnosti, vykonaná exekutorem podle § 3~0 zak. c. ,,76(27 Sv~· z. ya, n.~ ne~
stává se bezprávnou jestliže nutnost rychleho zakrocenl nepnpoustl ~,e~ne
zachování- předpisu § 34-9 cit. zák. K naplnění skutkové podstat~ prcč~nu
podle"§ 4 odst. II. zák. čl. XL:1914 stačí zjištění, že pachatel věděl, že Jde
. 'o výkon povolání -úředního orgánu čís. 4369.
-Exekučrii orgán: vykázání ho z místnosti čís. 3932.
_ -:- viz :též v Ý k o n n Ý o r g á n.
_
titul: není jím výrok podle § 4 zák. o podm. odsouzení čís. 3386.
_
úkon víz ochrana úradov (§ 4).
Exekutor viz v Ý k o n fl Ý o r g á n.
Fabule: nenC chráněna původcovským právem čís. 3848.
Fair: výtka, že kdo nepostupoval fair čís. 4028.
Faktický poměr k věci viz d t-ž b a.
~ viz též krádež.
Faktura: nepozastavené přijetí jí a komisionářský pomer čj s. 3857.
Fakulta viz z n a I e c.
falšováni potravin viz pot r a v i n y.
Farář: vyhrožování mu čís. 3637.
viz též ú t i s k.
favorisovaná oosba viz ú pIa tká ř s tví.
firma: pro posouzení aktivní legitimace k žalobě te ro.zho;Iná ťoto~nost ~oho, .komu
bylo na jeho právech ublíženo, s tím, kdo zalu]e, ze snad Jeho fuma Je po-

-
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Hajný-

107
někud odchylně

protokolována v obchodnlm rejstříku, při tom na váhu nepadá čís. 4114.
urážka firmy a žalobní právo majiteli'! (společníků) čís. 3859,
bylo-li užívání jména nebo firmy nabyto po právu, nikoli obmyslně za úče
lem klamání, jest chráněno .předpisem § 5 zák. čís. 19/1890, bez ohledu
~a, to, zda p~-otichůdné známkové právo je mladší či stárší, než právo na
Jmeno nebo firmu; omyl (§ 2 e) tr. zák.) ohledně předpisů § 5 zák. čís. 19/
1890 a práva obchodního o firmách č is. 4005.
nenáležité vedení knih č Í' s. 4590.
útok na ni může býti útokem na čest majitelů čís. 3709,
viz též och r a II a zná rn e k.
viz též úpa dek (§ 486 a).
viz též II r á ž k a II a cti (§ 492).
Fond: i'y 1!~čitém »fondu« soustředené hmotné prostfedky, o nichž snad ani nelze
ZJIStiti, ze kterých peněžitých pramenů pocházejí, mohou býti předmětem
svěření i zpronevěry, pol}ud jen má dotyčný fond sloužiti ke kryti v~;loh
určité fysické nebo hromadné osoby čís. 4062.
/'
Formace proletářské viz pro let či ř s k é for m a c e.
t
Formální břemeno 'průvodní: trestní řád nezna či s. 3919.
ukončeni výslechu viz s v ě' dek:
viz též podvod dle § 199 a).
zmatek viz z I I a t e k.
/'
Fr.ancové ze zámku: jsou podle povšechnych názorů lidu najmě venkovsk'ého proto~
typem lidí- n~dutých, 'omezen-ých, pánovitých, utlačovatel6 drobného
pracujícího lidu, lidí, jež venkovský lid. všeobecně označet'Val a označuje
za karabáčníky čís,. 3753.'
Frekvence ,na ulici viz a u t o ,mobil.
Frekventovaná silnice: za noční temnoty Cl s, 3622.
funkce veřejná viz ve ř e j n á fu n k c e.
fukcionář voje.nského prokuratora: křivá výpověď před ním c 1 s. 3494.
Furlum usus: o (beztrestném) furtum usus lze mluviti j;en, jde-Ii o normální, obvyklé potřebě vyhovující a jen krátkou dobu trvající užívání odňaté
~izí v.ěd, při němž, se věc podstatně neznehodnocuje, nikoliv však, odeJme-ll kdo cizí vec bez svolení vla<;tníka, užfvá-li jí .po dlouhou dobu
a takovým způsobem, že se tím značně znehodnocuje, těžce poškozuje, ba ničÍ; tu nejde o užívání (usus), nýbrž o zneuž'Ívání (abusus,),
a jest podřaditi jednáni odcizitelovo pod skutkflvou povahu krádeže podle § 171 tr. zák. čís. 4332.
viz též bez p r á v n é II Ž i v ci n í.
Genera1ia: v nesprávním sdělení genera1ií, ať se stalo v jakémkoliv úmyslu nelze
shledati ani skutkovou podstatu přestupku podle § 320 .písm. e) t;. zák.,
ano šlo o případ trestního vyšetřování, tim méně skutkovou podstatu pře
stupku podvodu podle § 461 tr. zák. čís. 3618.
výslech ad generaIia je svědectvím ve smyslu § 199 a) tr. zák. čís. 4260.
Generální prokuratura: je oprávněna prováděti hmotněprávni zmatek při zrušovadm líčení od,chylně od písemné zmateční stížnosti státního zastupitelství čÍs. 4616.
viz též zmateční stížnost na záštitu zákona.
zástupce cizozemské titmy: pro C. S. R. je po případě opráv.něn k soukromé
obžalobě podle § 34 odst. 3 b) zák. tis. 111/1927 čís. 4769.
Geometr civilní viz c i v i I n í g e o met f.
Granát: není zbraní ve smyslu § 13 čís. 1 zák. na ochl'. rep. či s. 4066.
Grenzlandjugend Y Liberci: pokud spadá pod ustanovení § 17 čís. 1 zák. na ochl'.
rep. čís. 3849.

Hájení práva zájmů: a urážka na cti č.i s. 3595.
_
veřejného zájmu viz tl r ,á ž· k a t I S k e m (§ 4).
Há"nik lesný vid' ochral:~ ~Ira~o.v (§ ,5): .o~
~
~ ,
•
Haln': pokud nejde o vyd~:a!l1, n:--,ttl-h h.a1ny vyhl uzkoy o:"o~y pod;zrele z pyt~~1 Y ctví k tomu, by se Jim dah pro?ledno~tl; v. subJekhvmffi smer~ h,? po pnpadě vyviňuje (§ 2 e) tl'. zák.) I, pokla9adl-l~ ~e k, tkomu za- 0dravnl'~na, z ne. cervna
znalosti nebo nesprávným v~lkladem pre plSll za ona ze ne
1872, čís. 84 ř. zák. čÍs. 3936.
~.
.,
kontinuita služebního výkonu opravnujehalpeho k nutnym yykonum 1 nl1~o
vlastní revír (§ 58 lesního zákona, § 4 zak. ze dne 16. cel'vna 1872, C13.
84 ř. zák.)č i s. 4116.
.
6 '
-? '"
84
výkon práva hlídače (hajného) podle § 6 zakona ze 1 . ,cervna 18/_. CIS.
ř. z.ik., ktery' pia.tí i pro lesní haj.ne ..a. pro Mo:avuJ . nen.1 omezen na obvod,
pro který jest hajný ustanoven, ny b rz· Jes t mu Je pnznatl i v bezprostfedním
o-kolí služebního obvodu čís. 4264.
'de proto o vykon onoho práva, odebírá-li lesní. hajn~ro na h!anicícb~t,V,ého
Jevíru (služebního obvodu) v sousedním lese pIlku duvodne podezrclcmu
~ krádeže stromku v lese svěřeném jeho dohledu čís. 4264.
pojal.:.li lesní ;řízenec podezření, že by pa~hat~l~ jehož ~spatřil v le~e _sv.aeném jeho dozoru a stopoval, .mohl ~ les 7 sk?dltI, an mel sebou rucn,! ptlk~,
jednal jen za účelem kontinu,Ity sl~zťb111ho. u~o,nu (§§ 57 a 58 lesmho zakona), když, počkav na lesll1 ceste vedoucl cl:~m l~sen:. pa pachatele, ;Jro. hlásil pilku za zabavenu a vyzval ho, by mu JI Vydal c 1- s. 4348.
kdy vyviňuje (§ 2 e) tr. zák.) omyl_ ohledně oprávnění lesního zřízence za,kročovati v. ciz·ím rev-Iru? čís. 4348,
.
zajal-li lesní v lese jeho do~oru svě~~n~rn }io\!Jylek ,tam se paso'ucl a _h~aJ
jej do vsi, by t~k zjistil majItele... pozIva pn tomto ukoTIU ochrany § 68 \.r.
zák. i mímo obvod onoho lesa ci s. 4353.
ani u hajných myslivosti ~ení zvláštní ochrana §§ 68, 81, 312 ~~. z~k: záv.islá na nosení předepsaného služebního šat~, neb ?dznaku) _~tacI, ~1-1t -pachatel ,odjinud, že jde o osobu vzatou. do pflsahy, Jako ha!ny" mysl~:ostJ a
ustanovenou ke službě ochrany myshvQstI v revlru, v nemz se cIn stal
. čís. 4363.
přísaha a ustanovení pro lesní strážní službu. nez~hrnuj~ y'ša~ v s.obě 1 přl:
sahu a ustanoveni pro službu ochrany myslIvostI, do ]e]lhoz oboru spada
'zabavení a odnětí _pušky či s. 4363.
. za službu přísežného lesní-ho personálu lze pov~žovat~ je~ službu. k ochr~ně
lesního ,majetku, za službu přísežného pol~Iho h!ld~c~ .pak len ~sluz~~
k ochraně polníhO majetku; nespadá sem sluzba, zalezepcl v t?!ll! ze pnsežný lesní a polní hlídač dozírající na ledování na ry-bmku, patnClll1 k obvodu jeho dohledu svěře~ém, zavíral za pachatelem, vykázaným z rybníka,
vrata v ohraqě a pak ho odváděl k četnictvu čís. 4529.
požívá ochrany § 68 tr. zák. i při měření kusů dříví (stromku), při jichž
odcizování pachatele přistihl čís. 4~05.
pravomoc lesních hajných neni upravena výlučně předpisy lesního zákona
(čís. 250/1852 ř. zák.), nýbrž platí pro ně, najmě ~ na Moravě, předpisy
zák, Č. 84/1872; v případech § 3 čís. 2 tohoto zákona je hajný oprávněn
i k opatřením, jichž třeba ke zjištění osoby pfistiženého, a to po případě
i mimo les jeho dohledu svěřený č-í s. 4688.
lesní a polní zřízenci vzatí do příSahy pro určitý obvoq pozemkový, jSOE
podle povahy své služby povinni" a oprávněni vykonávati dozor v zÉ.sadf
jen v tom obvodu, pro který byli ustanoveni; nepožívají _ochrany § ti8 tr.
zák., jestliže _ jsouce- na honu· l1'a",poz,emci-ch mimo onen obvod' (na nichž
má jejich zaměstnavatel pronajatu honitbu) - zakročují proti osobé, vystřeli vší na svých pozemc-ích č J s. 4820.'
štátny lesný hájnik nie je verejným úraďníkom '.i smysle trestného zákona
" Q

čís.

4675.

_

•

_ Hlavní
-

přelíčení

-

109

Hlášeni falešné -

108

so stanoviska l1ZlvaJ1\a trestn}'ch zákon0\- lesní hájnici povazuju sa za
úradných orgán ov len vtedy, jestli vykonali v smysle § 38 zák. či. XXXI:
1879 tl příslušného okrcsného úradu služebnů prísahu čís. 4571.
přísaha vykonaná lesními úředníky ve smyslu § 8 zák. č.' 82/19 Sb. z. a n.
(o prozatímní ochraně lesů), není rovnocenná přísaze předepsané ustanovením § 38 zák. čl. XXXI:1879 a neposkytuje jim sama zákonné ochrany
úředních orgánů při strážní a dozorčí službě v lesich k dozoru jim svěře
n)'ch. Přísahu podle § 38 zák. čl. XXXI:1879, vykonanou u úřadu, jenž není
na území československé republiky, nelze považovati na tomto území za
platnou čís. 4631.
Hanění (§ 491 tr. zák.): záleží v obvinění, že kdo předsevzal zneuctívající jednání,
nebo' že jest alespoň takového jednání schopen, aniž by se při obvi/lOváni
tom uváděly určité okolnosti čís. 4215.
Hanobení: nemus( pouk'azovati k možn~sti a k pravděpodobnosti ,útoku na h~no
ben)' národ a již podle povahy své- popuzovati k ,takovému útoku; _~tač-í
vzdálenější nebezpečí, pouhá. možnost ohrožení obecního míru, která- nastává přelJlěnou národnostní snášenlivosti v národní nevraživost čí s,.f3769.
jednotlivců: jest hanobenim -celé sk~lpiny (národa),- směřoval-li proj.ev' podle
okolností, ia kterých se stal, i jin)'m poznatelně proti celému, 'národu
a byl-li tento širši význam i hanobitelem zamýšlen čís. 3769.
republiky: dle § 14 čís. 5 zák. na ochr. rep. čís. 4274.
_..'
je jím každé úmyslné a vědomé snižování její vážnosti, ka~aý projev,
směřujíc-í a zároveň zpúsobi1ý k tomu, by v jiných vyvolaL-éo do jejich
poměru k republice takový duševní stav, ve kterém není yážnosti k repUblice čís. 3862.
}
nevyžaduje, by pachatel užíval slov »republika, čsl. stát« a pod.; stačí
i hanobení ústavních činitelů, úřadů a ,veřejných organfl čís. 3678, 3784.
nebo celé vlády, má-li jím býti hanobena republika sama čís. 3678,
ba i kritika jejich jednání, je-li úmyslně jednostranná, zkreslená a pře
hnaná, užívá-li pachatel při ní ostrých V)lraZÚ, způsobilých snížiti vážnost republiky nebo vyvolati v posluchačích ,náladu nephitelskou proti
hanobenému státu čís. 3784.
projevem o propouštění zlodějů a zaviráni dělníku, a označením postupu soudů za persekuci dělnictva (za část utiskování a vykotisťování
dělného lid~l) čís. 4883.
viz též och '1' a TI are p u b I i k y' (§ 14 či s. 5).
Hazení kameny: po určit)fch osobách jest přestupkem podle § 431 tr. zák· nelze
tu nikdy vyloučiti, že osoby ty mohou býti zasaženy čís. 3613.
viz též u š k o z e n í dle § 335.
Herečka: kritika jejího výkonu a !.1fédka na di čís. 4007.
Hesla: jich pronášení a §§ 14 č. 1, 15 Č. 3 zák. na och1". rep. či s. 42-73.
mtler: provolání mu slávy a § 14 Č, 1 zák. na ochr. rep. čís. 4873.
Hítlerova říšsko-německá národně-socialistická strana dělnická: je organisací tajnou čís. 3917.
Hlásání programu strany viz p o I i t i c k á s t ľ a n a.
sebeurčovacího práva: v tom směru, že se buď cast státního národa (Slováci) nebo národní menšina (Maďaři) oddělí s _územím jimi ob)fvaným
od státu, do něhož jsou vtěleni platnými mezinárodními smlouvami, a utvoří
buď stát nový nebo se při vtělí lee státu cizímu, směřuje proti ústavní jednotnosti republiky (§ 14 čís. I zák. na ochr. rep.) čís. 3630.
HJáš-enr falešné (§ 320 e) tr. zák.): ar.i trestní zákon ani trestní řád neukíádajj
obviněnému pod sankci (kromě §§ 45 a 263 pism. m) tr. zák.) povi-nnost, by za trestního řízení činilo vlastní osobě a o činnosti pta\ divé
údaje vyšetřujícím orgánům (četnictvu a soudu) čís. 3618.
c
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dVl'-"'n' generalií ať se stalo v jakémkoliv úmyslu, nelze
v qespravnem se\.- I
,
§ 3'0'
) tr ák ani
· d t' k tkovou podstatu ani přestupku
... plsm. e
. z ".
I al s u
she
'k~'
3618
přestupku podvodu podle .§ 461 tr. za . Cl s.
.
Hlavní otázka viz otázka ~lavn1.
pachatel viz s pol II Vln a.
, ~'s 4370
'l'~
. rážka při n"'m pronesena C I . ·

·..·k
b
n-eb I-li k němu předvolán so~kromý llc~.stm a yfo~~ť~ež~~o zfak~on~Jůkaz~ího prostředku spisů, [dere nebyly pn něm čteny

pre tcent:~ ll"

č -í s. 3423.

,

hlavní přelíčení jsou ovládány zásadou

v'

předpisy trestmho t~a~~oft~o a jest jejím důsledkem- jednak, že nejen

ústnos~l a ?ez~~os re d ' n 'brž i strany mohou vys.lýchaným osobám
čl~no,:e n~lezacl
S§ll 249
ř jednak že nalézací soud jest povinen
da~a~l ~~~zkYf po ,:
'sad' st~novené v § 252 tr. ř. čís. 3767.
dbatl vYJtmk~ z !elO za t 1telstva iest účast ve schůzi zemského zapro .člena ze~vskeh~ zash~~i 'eho klubu zemských zástupclt a .i~ho úk~t
stu.pltelstva, u~ast vle sc _ dl 'ratnou pře_kážkou ve smyslu § 225 tr. r.
navrhovatelsky v P enu neo v
čís. 3774.
.
?
t ~ ·ehož jeSt podle druh~ho.· odstavce § 314
porL1še~ní vp~edpJ~L1 § v-;41 ,rp. ř~'dJ soudy porotními, není zmatkem (či~,. 4
tr. ř. setnh take v nzenl
§ 344 tr. ř·)tČtíls . 34~1. na cestu není neodvratnoll překážkou ve smyslu
pokud nedos a e~e ~~nez
. .
§§ 226, 427, tr. :: c l,S. 3?4~~ vztahovati neien na veřejnožalobní čin. .
. v obnovene m nzem ma
'b v ' · na výrok o trestu ohledne
ohl:dn~ tě~~~ ~~~~~z~~~V;r;o:~~~~~~~~a.f~blní činy, ohledně nichž obpra"rop a ne
v , 3680
nova p.ovolena n~?yla Cl~·v, 'r-:'§ 344 tr ř bylo-li obhájci odepřeno
nejde o zmatek C1';· b4 I~m s~~~gen)f řeči· oi~hájců spoll1obža!ovaných
slovo potom, kd yz y_
čís, 3817:
~,
'řízem jest
"tk
roti znalcům podavším ponlde~ v vpr}pra.vr:em
2
nam It .ft' dPHve než b)d posudek při hlav mm prehcem cten čís. 39 3.
up la m 1
_'
v
1 v h ět členů kmet. vyvoláním věci zapiSo\d'~telem ~n~e, .J.~lŠt~ b~aOvn~se~řeJi~ení . ve smyslu
ského soudu pohroma e, nepoca o
~,
1 t ~) a
§ 239 tr ř soud nebyl ještě náležitě obsazen (§ 281 ~lS.
:\ r. : )
nelze' r~t~'· s nepřítomností soukromého obžalo?c~, (}eho zas upl:e
sPo.jOV~ti' právní účinky třetího odstavce § 46 tr. r: .e
3984. ' b "f
, § 248 t
- ; že dosud nevyslechnuty svedek nema Y I
~~:ton~:~n~ři průvOdr~í~"řízení při hlavním p~elíčenJ' ~e~zta?u.j~ ~eSI~~
toho: ohledně něhož se -soud ještě neusnesl, ze bu e Ja o sVť e.
šen čís. 4191.
,
~.
_
.,
i' když svědek odepřel .při v~la~ní~l pře.líčení v.ýpověd, pouza: dd~.brou~~;~
§ 152' Čís.-1 tr. ř., jest pnhhzeh k. Jeho m~~osoud,nJmu," ~': al~, ~
denému v četnic,kém oznámení, ktne bylo pn hla'llllm preltl:enl eteno
čís. 4196.
. d ,.
.,
. t anovemm
. § 457. odst.
I tl'
;o; určuJ·e s.e počátek věcného Je nan.l, anlz
us
' ,.
" I ' v d .~
'sou 'ím ve smy~.lu § 458 po sl. ?,Gst.. tr·v ř. dotce~y for~a TI1 pIe pl:::>Y
~§
a 'násl. tr. ř., jež jest v Hzenl pre~tul?kov.em za~hovaŤl, PO~r~d
jicl1 je před okresním ~oudem třeba (na pr., Jde-ll o obzalobu sout mou) t í s. 4827.
"
třebaže soukrom~1 obžalobce nm:i uč!niti opatření, _a?y byl._l1.~hlaynll~~
, I"' _ . )'rl'tomen není »lledostav~mm se ke hlavmmu prellcem« 1
pre .cem S1 46 o";st
. , 3 tr Í" 1ll"byl-l1. pro zv Ias· 'nit ·mlS
· t . 'poměry a pod :
rozumu s
d.
..,.
•
"'
,
v t knt ém)
dostavit-ll
přímo v jednací síni, n}"'brž stačí (I, V nz~nl pres up ?V,
'.
.
I
se zavčas do její bezprostřední bl1zkostl, kde bez Jake~ohv nam~ ly
a pÁtráni mohlo b\,ti ve stánovenou dobu jeho do_st~v~llJ. se k pro)e~)
návání' včci zjiště"no (čgkal na. chodbě přede dverml ]ednaCl sme
č'í s. 4827.
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Hliniště
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111
§ 250 tr. ř.: ustanovení § 250 tl' ř . t '.
.
práva~ že obžalovaný ~á býti přÍto~J:~ e onem zas~dy proc~s~álního
z~lob.e, aby se mohl hájiti proti veškerým ~~u. SvO~dll1~u Jedn,anl o obrekohv strany čís. 3449
.
vmemm vznesenym z kteporušení onoho před pi ' .
I'
..
svědků za nep"'t
s~ neJ~e up at,novat! Jako zmatek, nernaji-li úct .
fl omnostl obzalovaneho slyšených
r
t"
"
aje

/t

veřejnost (§ 228 tl'. ř.): veřejnost líčení neznamená jeho neobmeze:nou
přístupnost; jest otázkou praktikability,_ do jaké míry může býti
obecenstvu zjednán přístup k líčení čís, 4218.
ustanovení o veřejnosti hlavního přelíčení Ci pbrotního) má za účel
jen, by se soudní ř-ízenÍ nekonalo bez umožnění 'jeho veřejné kon-

~~h~lnd~ knve~~d~hla(-~iO~U o~~~a gi~~~ (~~~Isč~~e;:i) §m3~4~~~' ~~)~Ue~V~Yo3n4~~~
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49.

nepřítomrlOsti obžalo~aného číL s4~~~neho obsahL! vypovědi učiněné

přítomnost obžalovaného při hlavním d," 1 .' l'v,
.
podmínky stanovené § 1 zák č' 8/24 °S~ o aC1m l~enl, neJ,sou-li splněny
ností jen v případech podle ~§ 414 423 . dZ't a n.,
nutna pod zmateč
zák. čl. XXXIV: 1897 Č i s. 4449.'
o s . 5 tr. r. slov. a podle § 23
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lhůta k p·ňpravě (§ 221 t
se přímo obžalova
(§ 221 odst. prvý ~~.

{r"..)"

soud r:ep,or~šil~,zákon~ý pře.dpis, otazav
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~~) zg~ s~e3~~1.ava
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Odro~e~l. vzhledem k za~,ade kontinuitv, vyslovené v §§ 273 a 27" t •
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llspechu an
dosud dporrie;ut~vaJl ,J'e~te df ro p~t!á~í po něm prostředky a cesty
hilé k b' , ' 'y a\sa
e zvlast;mch okolností případu Zp,oISOo Je\ em svedkovy stopy čís. 4591.
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troly č i s. 4336.
zákon nejen nezakazuje, nýbrž přímo pfeďpokládá a připotiští možnost kontroly osob, jež se domáhají vstupu ke hlavnímu přelič-ení,
najmě pokud jde o jejich mravní způsobilost, vy'žadovanou § 228
tr. ř. čís. 4336.
vyloučení veřejnosti hlavního přelíčení zakládá zmatečnost podle
čís. 3 § 281 tr. ř. jen, došlo-li k němu bez formálního usnesení
soudu nebo z důvodu v § 229 tr. ř. neuvedeného čís. 4598.

fllliv()u rodiny:, oprávněnou žádati potrestání pachatele ve smyslu § 463 tr. zák.,
není matka, nýbrž otec, třebaže otec je bez zaměstnání a nic nevydě
lává, kdežto matka rodinu živí a domácnost řídí (§ 91 obč. zák.)
čís. 4803.
HMač viž h-a j n ý.
H'lii1iště- (min. nař. ze dne 29. května 1908, čis. 116 ř. zák.): předpisů min. nař.
ze dne 29. května 1908, čís. 116 ř. zák. pro živnostenský provoz lomů jest
PO případě obdobně šetřiti i při příležitostném lámání kamene S€ svolením
majitele lomu čís. 3484.
spadá sem 'používání dělníka k pracem, jejichž konání jest nutně neb alespoň
pravidelně spojeno s nebezpečím pro tělesnou bezpečnost, život nebo
zdraví dělnika čís. 3484.
meze povinnosti zabezpečiti dělníka; osobou k tomu povinnou jest podnikatel; ten však nemusí povinnost tu konati osobně; stačí po případě, ustanovit-li k tomu způsobilého zástupce; pokud pro ustanovení takového zá.- stupce stačí poukaz osobě u pOdnikatele zaměstnané, by určila dělníky pro
dotyčné práce čís. 3484.
povinnost podnikatele (jeho zástupce) k zabezpečení dělníka, k dozoru nad
jeho prací trvá jen, pokud dělník koná práci pro dotyčného podnikatele
čís. 3484.
péče o to, by nespotřebovaná zapalovadla a nes:potřehované náboje byl.y
: nált;žité- _dělníky po' skončení pracovní doby vráceny do skladiště (§§ 105,
1,15 nař. ze dne 2. července 1877, čís. 68 ř. zák.) není osobní povinností zaměstnavatele; péče o to nemusí býti přenesena na osobu třetí, stačí ustanpvení vedoucího dělníka; ten musí býti osobou způsobilou (nedbalo:::>t při
výběru) čís. 3577.
na zaměstnavateli nei'ze se stanoviska trestního zákona žádati, by jeho dozor šel dále, ~než se mu zákony a předpisy nařizuje, neboť pak by veškeré
podnikání bylo znemožněno, ježto by kontrol'a každého jednotlivého dělníka
a jeho ,prací podnikatele úplně vyčerpala; podnikatel ,se musí proto spoléhati
na orgány, které kontrolou určitých prací pověřil a na t. zv. přední dělníky,
při jichž výběru ml1's,í zachovávati- jistou opatrnost čís. 3577'.
výklad- nařízení a povinností podle nich pOdnikateli příslušejících jest věcí
soudu, nikoliv znalců čís. 3577.
zavinění okresního silničn-ího správce, jemuž' okresní správní komise jako
nájemce lomu svěřila péČi o lom a dozor v něm, nepostaral-li se o spolehlivé
ohraženÍ lomu zábradlím (§ 21 nař. z 29. května 1908, čís. 116 ř. zák.)
a zavinční osob-y, která k žádosti onoho dobrovolně převzala- povinnost
o ohražení lomu se postarati, avšak neučinila tak (§ 335 tr. zák.) čís. 3778.
tím, že kdo dovolil ve sv-ém pískovišti pracovati za obzvláštč nebezpečných
podmínek, vydal pracující osoby v ohrožení jich tělesné bezpečnosti a pře
vzal za tuto jejich bezpečnost odpovědnost. Bylo jeho povinností učiniti
taková opatření, by jakémukoliv nebezpečí zabránil; nestačí, že si počínal

-

112
pasivně,

vydav

_

Hodnocení' průvodů -

nepostaraf'č fs Jd~~hoz

určité

příkaz

~

...

zachování se však s patřicnou
predplsl'
nar'l'z en'I z 2
'
..
"
.
'cervence
1877
,,>
6
na cerný ,prach či s. 4483.
,tiS. 8 r. zak. (§ lOg) nevztahují se

a?tori!ou a energií

v

•

oby~ejný. dělník (v kamenném lomu)"
.
pad~
p~vmen přezkoumávat, nepříčÍ-ii ~:n~ s~ hI~dlsk.a

prev~ai-h ~do

místo

poučen

~35

§

tr. zák. po

pří-

řeď' II
PU~~9 prace, Jak byl o něm zod(?ař. čís. 68/1877, 116/1908)' s. ~~8!f v nsskem zákonlku uveřejnéným

povednyrn správcem

lí

zodpovědného

dozorce

.

tr. zak. am nemožnost p'lniti p .
ti
! nevy,:"mu]e ho s hlediska § 335
covati i jako dělník ani II 'k OVl~OS s hm spojené proto; že musel
vrchnosti
4483.
eza Dony postup jiných
ani

čís.

Y

•

podnikatelů,

Iikna~~~t

ani min. nař.
ukl~9aný
mu

z 29. května 1908 'v'
",
dozor nad provo'z~~' ~~~:. z.ak. než~dá, by majitel závodu
stavc!, ustanovil-li k tomu způsob'!
nnehc: lomu konal sám osobně'
nar.) čís. 4518.
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denému v četnickém oznámení, které bylo při hlavním přelíčení čteno
čís. 4196.

pramenem soudcovského přesvědčení po rozumu § 258 tr. ř. může býti
nejen každý z prúvodních prostředků, jejichž provádění je trestním řá
dem upraveno, nýbrž vše, co může míti význam pro přesvědčení
soudu, ovšem s výjimkou průvodních prostředků, jichž použití zákon

v}lslovně zapovídá č i s. 4598.

ustanovením § 258 tř. ř. nemělo býti sice soudu ukládáno, by prováděl
důkazy i o takových skutečnostech,. které důkaz nepotřebují, buďto že
jsou obecně známé, nebo proto, že jsou soudu známy, třeba ze zdrojů
ležících mimo rá.mec hlavního přelíčení. Než na druhé straně nelze pře
.hlížeti, že tu jde o výjimku z pravidla, jaké má na mysli § 258 tr. ř. a

že výjimku 'tu jako takovou nelze rozšiřovati čís. 4654.
obsahu projevu: verbálního (ústního): podkladem úvah nalézacích soudů
o smyslu, významu, dosahUj směru a účelu projevu (úmyslu mluvčího)
nemůže býti výlučně ona čast projevu, v níž obžaloba shledává trestný
čin, nýbrž jest přihlížeti. i k okolnostem projev podmínivším a doprová~ejícím, óbzvláště k jiným - předchozím nebo následujícím - projevům; pokud se týč.e částem celkového projevu, jsou-Ii alespoň ve
vnitřní souvislosti s pozastaveným projevem nebo s jeho částí čís. 3401.
výrok sám o sobě závadný může pozbýti, a stejně může výrok sám
o sobě nezávadný nabýti protiprávní povahy předchozími nebo dalšimi
výroky, vztahují-li se zřejmě neb alespoň poznatelně k onomu výroku
a zavdávají-'li tím posluchačům podnět, by rozuměli onomu výroku
způsobem jimi naznačeným čís. 3401.
jiné projevy mluvčího mohou poukazům - v závadném projevu (dílu
projevu) obsaženým ~ na události minulé nebo na názory (hesla)
jiných osob dodati ráz (smysl a účel) schvalování jednání nebo smýšlení projevivšího se v oněch událostech nebo názorech (heslech), nebo
i ráz (smysl a účel) zrazováni Dd něho čís. 3401.
úmysl, význam a dosah projevu jest posuzovati podle celého jeho obsahu
a vnitřn-í s.ouvislosti jeho částí čís.' 3440.
správnost a pravdivost projevu ve formě úsudku lze dokazovati jenom
důkazem pravdivosti .návět, na jejichž základě byl úsudek učiněn. O tom,
zda tyto návěty ospravedlňují pronesené výtky, rozhoduje soud podle
svého volného uvážení podle § 258 tr. ř. či s. 3567.
p.ři verbálním deliktu nestačí poukaz k doslovu výroku o sobě k odů
vodnění zlého úmyslu, nýbrž jest nezbytně třeba, by z jiných okolností
výrok podmiňujícich nebo provázejících bylo zjištěno, jaký smysl pachatel výroku přikládal, co jím chtěl vyjádřiti a zda si byl vědom jeho
závadné povahy ve směru skutkové podstaty trestného činu, o nějž
právě jde čís. 3628.
při verbálních deliktech může i opilost, nedosahující stupně § 2 c) tr.
. zák. následkem zkalení vědomí ,8, ní spojeného vyloučiti zlý úmysl k takovým deliktům předpokládan}' čís. 3628.
.
při deliktech verbálních do oboru skutkově zjišťovací činnosti vyhraže.!1 soudům nalézacím spadá především zjištění duslovu (znění, textu)
é
souzeného projevu a dále i výklad projevu, určení, jaký byl smysl význam, dosah,
a
projevu
3689.
'
z pouhé vnější okolnosti, že jednotlivé závadné pro jevy by-ly obžalovaným proneseny v rámci téže, časově i místně neprerušené řeči nelze
bez"
usuzovati, že proj.evy ty pozbyly veškeré sad1Ostatn?stt a ze Je proto nelze posuzovati o sobě, nýbrž jen v jejich souVislosti jako nedělitelný celek čís. 3750.
i útoky, jichž se řečník dopustil při provádění jednotlivých různých
a. samostatných myšlenek, jest posuzovati úplně samostatně a nezáVisle bez rozdílu, zda směřují proti témuž zákonem chráněnému statku
nic
3750.
8 '

směr, účel predmět

ještě.
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význam a směr projevu jest určiti nejen pOdle jeho doslovu, nýbrž
i přihHžejíc k okolnostem, za kterých se stal, zejména k pomériim
které tu byly v době a na místě projevu čís. 3769.
•

otázku, zda rozšiřováním nepravdivé zprávy může nastati některý z následk"ů § 18 čís. 2 zákona na ochranu republiky, jest posuzovati ~odle .
rozšiřované zprávy, t. j. především podle obsahu této zprávy čís. 3910:
smysl pozastaveného výroku jest zjišťovati jen, může-Ii výrok mW
různý smysl, nikoli, je-li smysl jasný, jednoznačný čís. 3951.
nezáleží na tom, co pachatel podle svého tvrzení vysloviti chtěl, nýbrž
na tom, co skutečně projevil čís. 3951.
výroky za vášnivé debaty na politickém kolbišti nebo v rozčilení
v soudní síni, bez předcházející střízlivé rozvahy, trpí často přehna
ností výrazu, jichž třeba je zbaviti, by byl zjištěn jejich pravý smysl
čís.

4028.

o

'

čís.

3416.

)

obsahuje-li projev dvě různé výtky, dotýkají se cti jiné osoby v růz
nýCh směrech, počínal si soud správně, pOkud tento projev podřadil
všem na něj dopadajícím trestním zákonům čís. 3501.
je-Ii podstatou urážlivého projevu úsudek, nelze jej odděliti od premis,
na jejichž podkladě byl pronesen, nýbrž sluší jej zkoumati ohledně jeho
smyslu a dosahu, jakož i ohledně jeho správnosti a přípustnosti současně s ončmi předpoklady, v jejichž spojitosti a na jejichž základě byl
pronesen čís. 3688.
urážlivý útok jest zkoumati jaků celek, aniž lze se spokojiti jen zkoumáním toho, zda mají urážlivou povahu jednotlivé úseky, věty nebo
slova zprávy čís. 4215.
tiskem (dánku): zjištění smyslu významu a dosahu zažalovaného článku
spadá v obor skutkově zjišťovací činnosti nalézacího soudu, jemuž jest
vyhraženo právo, by si úsudek o dos.ahu a o smyslu článku utvořil podle volného přesvědčeni čís. 3381, 3451, 3567.
výrok soudu v tomto směru musí však býti jasný a určitý, musí odpovídati zásadám logického myšlen-í, musi obsahovati náležité odúvodnění~
z něhož lze seznati, jakou logickou operací dospěl s.oud od doslovu
článku k úsudku o jeho smyslu, a musí se při tom vypořádati i se všemi
námitkami obžalovaného, pokud mohou býti pro posouzení věci významnými (§§ 258, 270 čis. 5, 281 čis. 5 tr.ř.) čís" 3381.
i když není správným postupem vytrhnouti jednotlivé statě ze souvislosti a uvažovati jen o nich bez ohledu na původní souvislost, nemůže býti předmětem trestního stíhání a uvažování soudu jen základní
myšlenka a celkový úmysl, ježto i článek podle' základní myslenky

•

v

•
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o

'

o

)

pro posouzení trestnosti souzených projevů je bez významu, že projevy
stejného znění neb alespoň stejného obsahu (smyslu) byly již ťiveřej
něny tiskem aneb učiněny jinými osobami nebo třeba že souzený, projev
byl jen opakováním projevu dříve jinou osobou učiněného č Ls. 4883.
tl r á ž ľ i v é h 'Ů: nezbytným předpokladem zákonným předpisům hovícího řešení otázky viny při trestných činech proti bezpečnQ$ti cti je,
by soud formálně bezvadným způsobem zjistil nejprve oQšah, smysl
a dosah závadných projevů, by se přesně vyjádřil, jaké o!!'\iinění dotýkající se cti soukromého obžalobce bylo obsahem a smy;;lem dotyčných
projevů proneseno, by s,e pak na tomto skutkovém p&'"dkladě vyjádřil
o tom, které ze skutkových podstat §§ 487 a násl? tr. zák. skutkově
zjištěný projev ve směru objektivním podřaďuje, by' na tomto podkladě
přikročil pak k řešení otázky, zda je v tom neb onom směru důkaz
pravdy přípustný, pakli ano, zda se podařil, po případě, pokud tato
otázka nebyla kladně rozřešena ve prospěch obžalovaného, by přistoupil
ke zkoumání- otázky důkazu pravděpodobnosti ve smyslu § 4 tisk. nov.

.
,ve v j'ednotlivých obratech ba i ve slovech obsahovati
bezva9ny m~z y '
trestnou urázku c 1 s. 3785.
,
v b." lobou byla pozastavena jen část článku, nebr~nl tomu,
okolnost, ze ,? t~!a yS"J této části ve spojitosti s nepozastavenym obsaby soud, nezJl~ ,I srn
hem članku c 1 s. 3836.
,
.
v '
•
,
slu dosahu článku a určem, co pIsatel chtel svyml
vyklad o~,sa.?t~' ~my ':štění skutková která jsou vyhrazena soudu naslovy, vYJadn I, J~o~ ~Jl t . Nel'vyšší ;oud jako soud zrušovací vázán
lézaclmu a kteryml Jes I v.
v v ' 3567
vzhledem k předpisu § 288 CIS. 3 tr. r. Cl S.
v·
v •
o'"
řicházeti v úvahu ze pUVOdCI cIani\:u bylI
při vý~ladu.t clan~u. ~~~d~~ecí~ které v článcích shledal soud. Jen dove sv:.er;n TI! ru C1Z1 I ..,
~ěho vyplývá v jeho logickém a gramaslov clanku· a smys, jenz z
. v,
3940
·· k"
vy' kladu může tu rozhodovatI Cl S. ' •
t lC em
,
! b . " •
"v, •
1
. . lovaném článku o soukromém obž~ o ,Cl rec~no..'
~~t~J;:;e~~k?y s~:d z~z:stupovati nejen vý~l~dem ~raf!1~tlc~ym, nybr~
.
. . y v'hr
k souvislosti iednothvych mlst clanku, vyhledati
~ ~?glckym, pn l~ele,
sl a uvážiti i dosah článků, t. j. UVáŽiti, jak
]ellchd. t~~baVSte~ás/r~~eSj~d~Otlivým článkům rozuměti a kt~ré ph;dnepo ja y c
volány j'ednotlivy'mi články ,o soukromem obzastavy budoU v ~em, vy~ ,
lobci a o jeho Jednam Cl s. 3977.
•• v
"
k . t odle § 270 čís. 5 tr. ř. náležitě odůvod-niti
' - tyto ZllSťOV:C.l .':Y{O ar~jZm pve vykládané látce a vyložením logických
~,~~~:~t~terje~~dlYz soud k jeho skutkovým závčrům z premis daných
vykláganou látkou čí-s. 3977.
,
p. ri trestných činoch
proti cti netreba ~íce, baby bOhl ~razenr.tťorn:on~~
,
v
d je sa však aby bolo mozno ezpoc Y ne us a 1 ,
van{, ;Yhz~e~ na mysli' Púhy dojem tretích osob nestačí.; stala-Jí. sa
m~ "kPaCt! ac•ou treba sm·ysel závadného článku vykladať len podľa Jeh. o
uraz a a
,
.
'h v·t t ľ
4452
skutočného obsahu tak, ako po sobí na pnemerne o Cl a e a c 1S.
.
..
• a"n1" o otázce zda si průměrný čtenář časopisu mohl uvědopn uvazov
,
kt'
.'
jiném kraji
miti koho· se týče urážlivé sdělení o veCI,
era pry .lev v . Vt
•
veř~'n' m tajemstvím jest přihlížeti i k tomu, l!-elll'-h vcaso~ls C en, ~
v, totnio jiném kraji, '~ebo nejsou-li čtenáři v kraj!J kd~ ,casop1s vY",ch.az~
e čte tak znalí poměrů, že mohou ze znamen1 ve clanku uved ... nyc
:e~nati 'koho se urážlivá zpráva týče čí' s. 4654.
v

-

,

V'

v

•

béře-li 'soudce skutečnost,

že si průměrný čtenáfl1ča;;.opiS~ n~~~~;' uč~!
domiti, koho se článek týče, za ~jiš~ěnu ~a ~a {a e sve v z
~. 11 ' nářstva časopisu, jest povi~en uv~~tI, na jakem podklade a z pKych
zdrojů si tuto skutečnost Zjednal Cl S. 4654.
pro posoúzení trestnosti souzených projevů je bez významu, ~.: proj:vy
stejného znění neb alespo~. s!ej~ého obs~hu (s~yslu). . byly ]1z, tlver.e]něny tiskem aneb učiněny JlTIYn:~ OS??amI nebo treb! ~e ~ouz:~y projev
byl jen opakováním projevu dnve Jmou o5.obou uC111eneho Cl s. 4883

Ode-li o důkaz pravd;y (pravděpodobnosti): první podmínku beztrestno~t~
J
ve ~ smyslu § 4 tisk nlov (důkaz okolností, pro které tvrzení mohlo by tI
považováno důvoďně z~ pravdivé), jakOŽ i sub!e~tivní, .stránku dru~é
podmínky (zřejmý úmysl chrániti předevš1m vereJný zaJe,m) 'p0s~zu]e
po stránce skutkové podle §§ 258, 288 čís. 3 tr. ř. soud nalezacli o,tazka/
zda šlo o veřejný zájem, podléhá jakožto otázka právní posouzem take
zrušovacím soudem čís. 3474.
soud není vázán osvobozujícím rozsudkem v předchozí souvislé trestní
věci a může samostatně rozhodovati o tom, zda se důka:: pravdy z~a-:
řil, použÍvaje při tom průvodů vyšlých na jevo v one trestm veCI
či s. 3908"
8'

-
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průvodů

-

-
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má-Ii býti spr~vn~ ~~~en?- o~ázk~; zda lze P?kládati nabízený dúkaz
prav~y za zdareny cl11 nIC, lest reba postavItI proti sobě therna proba~.d.l ~ důk~zy ·,0 ně~" ~abídnuté a provedené; thema probandi lze
~1:CIÍ1 jen presnym zJlstením doslovu a smyslu urážlivého výroku
Cl s. 4028.
zda se nabjd:~1Ut)r d~kaz pravdy podaří ,,(nepodaří), může soud řici
t,eprve, kdyz Jeho vysledky zevrubně uvazIl; nemůže odmítnouti tuto
uvah~ s odůvo~~~ní~J že se podle jeho mínění nemůže nabídnutý dů
kaz mkdy podantl, Jec by se strana nabízela dokázati něco co je zhola

J
nemožné nebo obecně známou nepravdou čís. 4028.
pr~ ~osouzepí, trestnosti sc:uzenýc? projevů je bez významu, že projevy
st~Jne~o znem neb v~le"sp0f!. s~el~eho obs.ahu (sn:ys.lu) byly již uveřej
neny' tIskem an~b ,llcmeny JmyrnI osobamI nebo treba že souzený projev
byl Jen opakovamm projevu dříve jinou osobou učiněného čís. 4883.

v

řízení

porotním: jde-li o závažné důkazní okolnosti které pro rozho(4'nutí
otázky viny výrokem porotců mohou míti význ'am nelze zamítnutím
důkazů o oněch okolnostech pro předpokládanou 'jejich důkazrÚ nem~~oucnost zbaviti porotce možnosti, by sami podle výsledku tohoto
a J1flých důkazů v úvaze všech okolností o důkazní síle toho 'kterého
-prův?~ního prostředku na jevo vyšlých v mezích svého oprávněl1i poSOUdIlI a podle toho rozhodli o jeho věrohodnosti čís. 3653."
vzhledem k předpisům §§ 313 a 326 tr. ř. je výhradně vě.cf porotců
by přezkoumavše pečlivě a svědomitě výsledky řízení, naj:fuě veškeré
provedené důkazy, rozhodli, zda mají tu kterou skutečgost za prokázánu čili nic čí. s. 3922.
~
v řízení porotním jen porotcům přísluší právo a uložen jest úkol zkoumati a. odpovědí na dané jim otázky vysloviti, které" skutečnosti týkaJící
se. skutku obžalovaného JSDu prokázány, po případě, které zákonné
znamky toho kterého trestného činu js.ou prokázanými skutečnostmi
naplněny čí: s. 3987.
vysloviti, zda jest právně závažnou skutečnost pokládati za prokázánu
a učiniti ji podkladem (částí podkladu) rozshdku, jest (vyjfmajíc pří
pady. § 317 tr. ř.) výhradně právem a úkolem porotců. Nezáleží na tom,
~~a Jest on~ ski!tečnost podle výsledků hlavního- přelí:čení nepochybná
Cl pochybna, anI, zda byla brána v odpor čili nic čís. 4161.

znaľeckého posudku: otázka postačitelnosti podkladu pro podání spolehlivého posudku jest otázkou odbornou, již řešiti je znalcům podle jejich
přlsahy

(§ 121 tr. ř.) čís. 3404.
správnosti znaleckého posudku je v řízení zrušovacím vyloučena z odporu. O správnosti a přesvědčivosti posudku uvažuje jen
~oud nal~zací (§§ 258, 288 čís. 3 tr. ř.); ani zrušovaCÍmu soudu, jenž
Jako stohce opravná není oprávněn činiti skutková zjištění nepřísluší
přezkournávati věcnou- opodstatněnost posudku čís. 3405.'
otázka

věcné

ani posudek lékařské fakulty není pro nalézací soud bezpodmínečně závazným (§§ 258, 288 čÍs. 3· tr. ř.) čís. 3405.
není zákonného předpisu, který by zabraňoval soudu provésti nové vyšetření duševního stavu vzhledem k tomu, že obviněný byl již v jiném
předchozím př~padě co do duševního stavu zkoumán a o jeho stavu
pOdán posudek, třeba i lékařskou fakultou čís. 3405.
povinnosti soud jest, by stejně jako v příčině jiných průvodních prostředků i věrohodnost a průvodní moc znaleckého posudku zkoumal
pečli,vě a sv~domitě (druhý odst. § 258 tr. ř.), nerozhoduje ani tu
o otazce, zda Jest tu kterou skutečnost považovati za prokázánu podle
zákonných pravidel průvodních, nýbrž jen podle svého volného pře
svědčeni, získaného svědomitým zkoumáním všech pro a proti předne
sených průvodních prostředků čís. 3412.

odchýlil-Ii se soud od posudku z!1~lcov~, stačí (§ ~70 vČís., 5 tr· ř.), jsou-Ii
v rozsudkových důvodech nasvtlTIv:ny uvahy, na Jlch~ z-ak!adev ~oud neshledal znalcův posudek presvedcI.~~m a pr? se?e zavaznym C I s. 34}2;
připouštěje (§ 118 tr. ř) SPOkOjItI s~ ~ Jedn};n z!1alcem, preneshav:
zákon posouzení, je-li tre?a v k?!1kr,etlllm p~Ipade dvou znaku, Cl
stačí-li znalec jeden, volnem u uvazem soudu Cl s. 3789.
v

v

v

Hodnota peněz viz d e 1 i k t Y m a jet k o v é.
,
.
.
Hodnotou svěřeného statku: po rozumu §§ 183, 184 tr. zak. nem proste vzdy ~obecna
hodnota tohoto statku. Při zjišťo,váni }ét~ h.odnotx,. J~st obdobne u.st.~:
novení poslední věty § 173 tr. zak. pnhhzeh k vys~ skodY",osoby, Je]IZ
právo ke svěřené věci se vztahují.si bylo, zp~oneverou poskozenov' Z~
, hodnotu svěřeného statku jest tUd1Z v pokladah v~?dnotu, kter.~1! sve~en~
statek představoval v době zpronevery pro sventele pod!e, zajmu, Jaky
svěřiteJ. má na zachování svého práva na tomto statku C 1 s. 4576.
Hojlčstvi nemocných (§ 343 tr. zák.): pod poje~ provozo~ánÍ lé~ař~tvÍ .P?dle ~ 343
tr. zák. spadá i provozování odborneho (zubmho) lekarstvI Cl s. 3686.
i když pachatel provozoval po živnos!ens~u zubpí ~ékařstv,í ~ léčil ~!mo
-to za odměnu i jen jediného nemo:r:eho Jako lekar! ~pada ~ tot~, levcen~
ve- spojení s oněmi případy, v nichz slo ? ~ro~OZ?Va~I zubn!~o leKarstvl
po živnostensku, pod pojem provozovanI lekarstvl po zIvnostensku
podle § 343 tr. zák. čís. 3686.
_
_
provozování lékařství po živnostensku je yodle, v~ .3~3 tr. ~ák..:. dovolen~
jen osobám, které maji podle zákona pravo, lecIŤ1 Jako lekan nemocne
čís. 3686.
za »nfl,bytí lékařského učenÍ« po rozumu § 343 tr. zák. jest pokládati
jen nabytí doktorátu veškerého lékařství čís. 3686.
po stránce subjektivní stačí jakékoliv zaviněné jednání proti zákazu zákona čís. 3686.
zákon čís. 303/1920 nic nezměnil na ustanovení § 343 tr. zák. čís. 3686.
provozování lékařství po živnostensku předpokládá, by provozování
poskytovalo pachateli aspoň částečný zdroj příjmů, jichž by použí'(al
buď k rozmnožení svého majetku nebo jmění jiné osoby, nebo k vy žIvě
vlastní nebo jiné určité osoby, při čemž není zapotřebí, by tento zdroj
příjmů byl pravidelným a stálým čís. 4187.
zubníCh techniku, kteří nevykonali s úspěchem praktíckou zkoušku,
'nebo kteří nebyli od ní v době, kdy zákon čís. 30.3/1920 na9yl platnostj osvobození může -zubní lékař použíti jen k činnosti, kterou nelze
oznaČiti za »lékafs.ký výkon«; nemohou konati práce, jimiž jest zasahováno do -funkční činnosti orgánů lidského těla a jimiž jest porušována stavba jeho součástí čís. 4187.
to že kdo jako pomocná síla zubního lékaře za pevný ,plat koná (pod
lél~ařsk)'m dozorem) úkony zubního lékařství a techniky, které podle
zákonných předpisů není oprávněn vykonávati, není překážkou, by
jeho činnost neměla znak provozování lékařství »po živnostensku« ve
smyslu § 343 tr. zák. čís. 4187.
Homosexua1it~: nevylučuje příčetnost čís. 3404.
při homosexualitě nutno rozeznávati dvojí původ podobných sklonů, vrozený, kdy úchylnost jest dťisledkem pathologického stavu, a zíSkaný. jako
následek jisté zvrhlosti a snahy pro zpestření a zv)'šení pohlavních požitků
čís. 3450.
hrozba očerňováním z ní u rodiny č -í s. 3770.
Honební právo: z ustanovení § 38 odst. 2 honebního zákona pro Čechy ze dne
1. června 1866, Ns. 49 z. zák., že dravou zvěř smí každý - je-li toho
třeba k ochraně os.oby nebo vlastnictví - i v cizím revíru skoliti, nelze
dovozovati právo si ji přivlastniti; toto okupační právo přísluší výhradně
majiteli honitby čís. 3713.
v

,

v
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Hrozba-

viz též ID y s I i vos t.
obchod: a krádež čís. 4208.
viz též krádež dle § 174 I cl.
Hospodářská kr~se: i poukaz na ni může býti ve vhodné spojitosti způsobilým
prostredkem k podněcování politického boje čí, s. 4256
stagnace viz ID i moř á d TI é v á I k o II V Y vol a TI é po m 'ě r y.
Hospodářský bOykot: českého hudebnika čís. 3968.
podnik: předmětem urážky na cti (nehledíc k výjimečným ustanovenim
§ 49~ t~., zák.) může býti jen osoba fysická, nikoii však hospodářský
-

Hořící

podnik c 1 s. 3859.
je-li v ú~okll' proti hospodářskému podniku zároveň urážka na cti osob
na podmku spolupůsobících, vznikne každé z těchto osob soukromé
právo ža!obní čís. 3859.
oprávnění k obžalobě pro zlehčování čís. 4350.
viz též nekalá soutěž (§ 34 ods,t 3).
HostinSký:, pokud, jest dohl~.du ho~tins~éh.o. svěřena S§ 132 tr. zák.) mladistvp' kuchynska llcedmce, pn]ata ao ucenl Jeho manzelkou čís. 3668.
t
Hotel: majiter hotelu, který pronajímá pOkoje ženštinám docházejícim do ,hotelu
v p~ůvodu mužů za účelem soulože, i jeho osoba služebná která tak činí
bez Jeho v~d0l!lí, doyouš!í ~e přestupku proti ve.řej~e mravophčestno,sti podle
§ 515 tr. zak., 1 kdyz nevI, ze Jde o prostitutky' Je-II mu tato okolnost znama
.dopouští se přestupku kuplířství podle § 512' a) tr. zák. č {s. 3506.
'
'
Hotove peníze: mohou býti předmětem zpronevěry čís. 4062.
Houkačka viz automobil.
/"
Hozeni kamenem: po osobě, stojící v qtevřeném okně (přízemního,Ýc1omku,) Jest in
abstracto způsobilé přivoditi lehké ublížen-í na těle fl í s 3ú29
na četnický kordnn a pokus zločinu § 87 tr. zák. č'f s. 482'5. .
lIra zakázaná (§ 52? tr; z~k.): udavači podl~ § ,522 tr. zák. nepromíjí se jen výkon
trestu, nybrz zakon mu poskytuje uplnou beztrestnost· udání jest tu
okolností trestnost vylučující, ve smyslu § 259 čís. 3 t;. ř. čís. 3599.
opom,en~!-1i soud při odsouzení pro přestupky §§ 461 a 522 tr. zák, a
Pn vymere trestu podle § 460 tr. zák. použitím § 267 tr. zák. ve smyslu
posl. odst. § 267 tr. zák. kromě trestu na svobodě vzhledem k trestní
s~zbě § ,522 tr. z~.k. vyslo,viti též zvláštnÍ; trest peněžitý (případný trest
nahradm), vykrocll ze sve trestní moci (§ 281 čís. 11 tl'. ř.) čís. 3618.
pokud nejd~e o refo:matio in peius, byl-li obžalovaný zrušovaCÍm 80Ude~ zpros~en pro prest. § 461 tr. zák. a za zbývající nedotčené od50uzem pro prest. § 522 tr. zák. byl použitím .s 260 a) tr. zák. odsouzen
do vězení" ač zrušer:ýrn ,výrokem o trestu byl mu vyměřen i za přesto
§ ~22 tr. z~k. trest vezem, ten pak, ač přísnější, než ke kterému měl býti
obzalovany odsouzen podle § 522 tr. zák. byl amnestií ze 17. řijna 1928
prominut čís. 3618.
'
Hraní komedie: výtka toho a urážka čís. 4028.
Hranice pozemků: jich určování a ochrana § 68 tr. zák. či s. 4283.
Hromada písku (štěrku) viz a u t o mobiL
I-Iromaděnf zbraní a střeliva viz och ran are p ubl i k Y (§ 13).
Hromadná osoba: její urážka viz u r á ž k a n a cti (§ 492).
Hromadná účast: na zakázaném táboru čís. 3719.
viz též shromážděnÍ.
Hromadné neplnění: veřejnoprávních povinností (§ 15 Č. 1 zák. Č. 50/23) Čís. 4318.
pácháoí: přestupků i' í s. 3719.
viz též ochrana repu-bliky (§ 14 čís. 4).
Hrozba: nenabitým revolverem (míření jím na ohroženého) Cl s. 3950.
Hrubou: v~ smls~u § 6 ~ís. ~ zák. ~.a o~hr. rep. je nedbalost, zejména byi-li nedbalym ccuutel, na jehoz ostrazltostl a opatrnosti zvláště záleží, protože jsou
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vzhledem na jeho význačné postavení jeho péči svěřeny zájmy zvláště dů
ležité nebo byla-Ii nedbalostí dotčena bezpečnost chráněného právního
statk~ v části nebo ve směru, jejichž nedotčenost má pro bezpečnost statku
zvýšený nebo třeba podstatný význam, nebo mohl-li pachatel zanedbanou
opatrnost osvědčiti (opomenutý úkon předsevzíti), aniž by mu to způso
bilo značnější tělesnou nebo duševní námahu; spadá sem, vztahovala-li se
nedbalost dozorčího vojína ke kulometu čís. 4841.
Hrubší nemravnosti (§ _525 tr. zák.): skládá-Ii se rodina z několika sourozenců a
krádež spáchBl jeden z nich, jest kterýkoli z ostatních oprávněn žádati
za potrestání pro přestupek podle § 525 tr. zák., byl-li pachatel hlavou
rodiny _č í s. 4280.
výjimečné předpisy §§ 189, 463, 525 tr. zák. jest vykládati přísně, na-jmě, pokud jde o okruh osob, na něž se vztahují, a vyloučiti z okruhu
toho příbuzné vzdálenějšího stupně a sešvagřené vůbec, třebaže žili
s poškozeným ve společné domácnosti č i s. 4456.
Hudebi'IÍ produkce: její pořadatel sice trestně zodpovídá za bezprávné uspořádání
i, když kapelníkovi provedení zapověděl, avšak o dodržení zákazu s dostatečnou _energií se nepostaral; avšak tuto zásadu nelze vykládati tak,
že zákaz (upozornění) 1<:apelníka pořadatelem nikdy nestačí, a že se
pořadatel musí vždy a za každých okolností postarati kromě toho ještě
o dodržování zákazu příslušnou další kontrolou; bude naopak třeba
v tom kterém případě řešiti zcela individuelně otázku, zda si pořadatel
při svých opatřeních, směřujíCÍch k zamezení zásahu do cizího původ
ského práva, počínal z-působem postačitelným, či způsobem. tak nedostatečným, že z toho lze usuzovati nejen snad na jistou jeno nedbalost, nýbrž na takové počínání si, které naplňuje již náležitosti »dolus
eventualis« čís. 4305.
a § 45 autor. zák. čís. 4801.
Hůl:. jest zbraní ve smy'slll' § 82 tr. zák. čís. 4217, 4568.
~ avšak jen, byla-li v konkretním případě způsobilá seslliti útok proti vrchnostenské osobě a ohroziti její _tělesnou bezpečnost, a byla-li jí vůlí útoč
níka způsobem jejího použití jako -prostředku k útoku propůjčena ona vlastnost zbraně čís. 4568.
Hu;moristické obraty: -nejsou sesměšňováním (§ 491 tr. zák.) čís. 4236.
Hymna štátna:- nesňal-li páchatel' pri spievaní (hraní) štátnej hymny s hlavy klobúk ani vtedy, ked' bol k tomu vyzvaný, a dal-li si ho znova na hlavu,
ked' mu ho poslucháč zo zástupu sňal, dopustil Sa štvavého hanobenia
štátnej hym"ny a tým aj banobenia republiky; verejný záujem v ~akom
prípade vylučuje podmienečný odklad výkonu trestu čís. 4656.
Chlípný chtíč viz z p r z n ě n í.
Chodec: přecházení silnice čís. 4081.
vstup z nenadání do jízdní dráhy c; s. 4083.
je_ho nedbalost a zavinění řidiče auta čís. 4347.
jde-li o .přecházení silnice chodci, je konkretní možnost nebezpečí dána teprve náznakem neopatrnosti chodcovy a nutnost opatření, kterými má býti
čeleno nebo zjednána možnost čeliti účinnosti případné neopatrnosti ně
kterého chodce" nastane pro řidiče, motorového vozidla teprve tím, že mu
ty či ony- náznaky zprostředkují poznání, že dojde neb alespoň může dojíti
k neopatrnŮ'sti chodce, jíž bude po případě nutno čeliti se strany řidiče vozidla čís. 4778.
viz též a u t o mobil.
Choditi do školy: je veřejnoprávní povinností dětí čís. 4818.
Chorobný duševní stav viz d II šev n í s t a v.
Chovanec viz š k o I n í řád. Chráněná známka viz ochrana známek.
Chránění veřejného zájmu viz u r á ž k a na cti (§ 490).
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viz též urážka tiskem (§ 4),
II í ve ř e j II é.
Chudá strana:. zákon st~noyJ úleyu pro oso,by nemajetné, připouštěje, by provedeO! zmateč~l sÍ1znostt bylo podano do protokolu okresního soudu ve
s~y~lu ,~ruhe~o odst~vce § 81, tr. ř. Volil-li obžalovaný provedení zffiat~C?l stl~nostJ ,vlastmm pOdámm, bylo na něm, by vyhověl všem před
plsurn zakonnym pro tento případ stanoveným čís. 3770.
zlehčení cti a vážnosti stavu a porušení povinnosti ,povolání dal-li se
~dvoká~ - o ač sLpři 1??v~nn~ pečlivosti musel býti vědom', že spor
Je?o k.l.le~tu ne~llze mltt uspech, a přes to, že znal jejich nuzné pom,efy, 11mz n~ za,kladě ~rys~ědčeni chudoby vymohl pro spor právo chud~ch -, zava~a~ k osob~lmu. zastupování a zastupování to podržel a
a~ .~?hl v mlst~ ,Pro,cesmho I odvolacího soudu bez újmy jejich práv
datl JI!f1 u~!~n?Vltl zastupce yc~u~ých, sám ke všem sporným jednápím
o:?bne d?Jlzdely a t~k zby.tecne Jim způsobil velké útraty pro něž tbyli
tezce maJetkove poskozem čís. 149 dis.
'/"
viz též advokát (chudých).
j
Chudinský referent: milostný poměr s podřízenou jeptiškou čís. 37'85.
viz též u r á ž k a na cti (§ 489).
Chudých zástupce viz a d v o kát.
Chyba ve psaní viz r o z s ude k.
Chyběni důvodů viz n e d o s t a t e k d ů vod ů.
-

-

-

ChUč pohlavní viz p o hor š e

Ideálnf pomoc viz s pol u v i n a.
Y
souběh viz souběh ideální.
megální tiskopis viz z mat e k čís. 2 § 281.
Imaterie!lní právo: sukcese singulární a universální v ně čís. 3672.
Itnmissio penis:
" "C 1, s.
3710. se nevyžaduje pro skutkovou podstatu po dl e § 127 tr. za<.

ImunitB;: jaký~~o~iv tr~stním stíháním pro čin neb opomenuti, jak se vyjadřuje § 24
ustav?1 hstmy, J: be:pochy'b~ě uložení každé újmy, jež má postihnouti pře
stup~lka za to, ze ne co ucmll neb opomenul proti předpisu zákona Co jest
?,hroze~o tres.te~., Nelze p~oto vylučovati z toho ani peněžité tresty za poradkova provmenl :podle predpisů trestního řádu čís. 3424.
~ložení pe~ěžit~h? !restu za předchozí,nedostavení Se svědkovo (§ 159 tr. ř.)
Jest tre.stnlIE st~h~ll1mvve smys~u § ~4 ustavní listiny; jest protok němu třeba
sO~yhl~s~ ~nslusne s~eI?ovny, Jedna-li se o potrestání člena Národního shrom~zd~~I; Jeho obeslall1 pod pohrůžkou peněžitým trestem souhlasu nevjržadUJe CI s. 3424.

o::nát;tení osoby, neovládají,cí jazyk, v němž je časopis vydáván, za zodpovedn~h~ red~ktora, zakláda skutkovou pvdstatu přečinu podle § 11 odst
druhy !!sk. zak. čís. 3463.
.
jev-l~. on.en redaktor poslancem, je pŤlipustno jeho trestní stíhání pro onen
'P~ecm 1 bez souhl-asu příslušné sněmovny (§ 24 odst. druhý úst. listiny)
C lS,

3463.

obža!?v~ný byo se nemohl státi účastným zakonné výhody § 5 tisk. llOV
oznacli-h za puvodce poslance (osobu chráněnou imunitou) či s. 397~. .,
~~ souhlas ke st~~á~í člena Národního shromáždění bylo ve smyslu § 1 zák.
CIS. ~26/192~ »zadano« }eprve, když byla žádost u příslušné sněmovny
(u p;eds:dlllctva) skutecne podána) nikoli jíž když byla žádos.l. soudem
napsana c í s. 4076.
, t
odepření s?~hlasu sněmovny ke stíhání jejího 'člena jest úkolem positivním'
n~lz,e r:tIUVIÍl oy,odepřer:,Í, nebyla-!i yž~dost s.oudu za souhlas k trestnímu stí~
ham. vu?ec vynzena pred rozpusteIi1ffi dotyčné sněmovny (nebylo-li o žá-

dOStI snemovnou jednáno) čís. 4180.

člen Národního shromáždění nepožívá imunity pro trestný čin spáchaný
v době tohóto členství, byla-li dotyčná sněmovna rozpuštěna, aniž odepřela
souhlas k trestnímu stíhání pro onen čin, a obžalovaný nebyl zvolen členem
nového Národního shromáždění čís. 4180,4075.
. dnem, kdy soud po~ádal předsednid,vo ~~nátlt o souhlas ke~ st!hání ob~.mě
ného senátora, staVl se podle § 1 zak. CIS. 126/1924 promleec! doba az do
dne kdy soud úředně zvěděl, že nastala událost, jež má v zápěti, že onoho
souhlasu k trestnímu stíhání není již zapotřebí (kdy bylo vydáno rozhodnutí presidenta republiky, jímž byl senát rozpuštěn) čís. 4240.
. souhlas sněmovny k trestnímu stihání jejího člena vztahuje se na konkrétní
skutek, nikoliv na určitou právní kvalifikaci tohoto skutku či s. 4257, 4299.
sněmovna může dáti souhlas ke stíhání určitého skutku též s. omezením na
určitou kvalifikaci; toto omezení- musí však býti z jejího rozhodnutí výslovně
patrné čís. 4257.
je· otázkou případu, kterou jest řešiti vždy zvláště, pro které skutky byl
souhlas· ke stíhání dán; rozhoduje o bsah usnesení sněmovny, s nímž bude
zpravidla srovnati i obsah příslušného soudního dožádaní; důležitym je i
parlamentnI jednání o dožádání; jen tak lze zpravidla posouditi význam
citace· zákonného ustanovení ve sněmovním usnesení; různý význam této
citace čís. 4257.
byl-li v případech, kde trestní zákon byl porušen jednotlivým skutkem v ně
kolika směrech, a právní kvalifikace trestných činů tím založených jsou po·dle·· předmětu právem chráněného, nebo podle způsobu trestné činnosti a
pod. jednotlivě od sebe naprosto odlišné, - souhlas ke stíhání pachatele
dán ve smys.lu dožádání jen hromadně a bez specialisace na určitou složku
činnosti, v té formě, že se vyhovuj e žádosti soudu za souhlas s trestním stíháním poslance pro určitý trestný čin nejtěžší, je v takových případech po
případě předpokládati, že sněmovna měla na mysli jen ty složky činnosti
pachatelovy, které skutečně zakládají skutkovou podstatu tohoto nejtěžšího
trestného činu čís. 4257.
přichází-li s hlediska téže právnÍ. kvalifikace v počet několik skutků (samostatných výroků), o nichž se však ani usnesení sněmovny ani sdělení před
sednidva nezmiňuje, nelze přikládati citaci .právního poznačení skutku význam, že by tím· byl určen sám. skutek, pro který bylo stíháni povoleno čís.
4299.
aby obžalov'aný mohl býti stíhán a odsouzen pro další výroky, musí býti
nepochybně zjištěno, že byl i pro ně sněmovnou vydán. Pro otázku, zda se
tak stalo, čí nikoliv, rozhoduje obsah usnesení sněmovny; pro jeho zjištění
a určení má dttležitost i parlamentní jednání o soudnim dožádání čís. 4299.
nelze míti za to, že sněmovna svolila ke stíhání obžalovaného i pro činy
(výroky), o nichž se při jednání, předcháievším jejímu usneseni, vůbec nedověděla čís. 4299.
věcná: beztrestným lze uznati pisatele, referujícího o veřejném soudním
líč~ní, jen potud, pokUd v rozsahu soudního rozhodnutí, třebas i nepravoplatného, referoval pravdivě a věrně o skutečnostech bez samovolných závěrů čís. 4579.
.předpis posledního odstavce § 28 tisk. zák. jest ustanovenim speciálním,
jež nelze -ext.ensivně vykládati. Neplyne z něho, že výroky v Národním
shromáždění pronesené, třebas obsahem zakládají skutkovou podstatu
trestného činu, mohou b}'ti beztrestně kýmkoliv opakovány čís. 3466.
i programové projevy zástupců politických stran ve veřejnoprávních
sborech, pokUd nejsou chráněni imunitou podle § 23' ústavní listiny,
jsou s hlediska trestněprávního dovoleny jen v mezích platných trestnkh zákonů čís. 3750.
zodpovedný redaktor, obžaJovaný z prečinu utrhania na cti po dra § 1
zák. čl. XU:1914, spáchaného uverejnením referaátu o verejnom 5Útlnom pojednávaní, nemóže byť odsúdený pre zanedbanie povinnei peč
livosti podl'a § 6 zák. č. 124/24 sb.· z. a n., vyskytuje-li sa v jeho prospech dóvod vylučujúci trestnost' podl'a § 44 zák. čl. XIV:1914; :$verné
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a .praydiv~« sd~lenie v smysle § 44 zák. čl. XIV:1914 nevyžadu'e ab
llverelnena zprava obsahovala doslovne čo bolo predmetom ' J d' 'hY
' I" sa zprava
, J v podstate s t 'm
ura ~e
"
'
' sta"
Cl, Sh o d llJe-l
b 1o
POJ'edna'vanl'a'
pOJe~~avané; len tendenčně a jednostranné sdelenie o ladn~ co~n. o
. , ~epozlva beztrestnosti čís. 4577.
m jeanallI
lmumtnt pmyo: J-:odle § 9- adv. ř. čís. 3880.
Viz tez a,dvakát.
In ~n!egru~ restitutio viz II a v r á c e TI í v pře d e š I Ý s t a v
IndlVtduabsa~e p~~le § 3~8 tr. ř. viz o t á z k a hla v II í.
.
trestneho. c~~: p~letí k.o~krétní;hy. okolností do hlavní otázky má za účel
:nd.lvld~ahsovat1 zalobm CIn, nikoliv umožniti obhajobu' st ... ·
,okolností v, té mHe, by se zameziia
emu s J}~Y!!1 podob~ym trestným jednáním, a tím se v loučilo
~~b,ezpecl, ze by obzalovaný mohl býti stíhán znovu pro ~)'ž čin
C I s, 4183,
Indívidua1isující (§zařízení
podniku (J' e h o z neUZI
,.. t I') VIZ
, nekalá souJěž
29).
Y

t~tI one~~

zaměstnavatele

c:

zárnčn~ žaf~bnf~o

čís.

l

lnfonnace: u
(výstraha) a urážka na cti
4738.
Informátor: jeho trestnost čís 3542
"
,,~iz též u.r á ž k a TI a C ťi (§ 493 odst. 2).
InJekcnt preparaty: z chráněných přípravků čís. 4882.
Inkasní podnik: ~ijak. sa n~previnil disciplinárne advokát, ktor}' prijal o'd konceso~an~ho lTI~~sacn~h~ po?~ik~ poverenie k- súdnemu vymáhániu inkaskacnej ,prov~zle,. pnsluc~al'1!sel podniku proti klientovi za ěinnosť vyonanu v ramCI koncesle c 1 s. 177 dis.
"
Inserát: a nekalá soutěž čís. 3942.
y
n~~ízení, se jít? k zast~pování advokátem čís. 122 dis. ,
~a:,a~ zavadny .~ ,hledlsk~, známkového zákona nelze sp~třovati v pouhém
m~:r,atu,v nabl~~Jlclm zb~zl pod známkou pro jiného chraněnou, aniž nabízeJlcl ~el. Z;bO~1 s tak?vymto označením současně pohotově čís. 4005.
lnspekto! p,?hc,e]nt ,vp p o II ce j II í i II S P e k t o r.
-I ktveálze~ske straze: trestankyně je svěřena jeho dohledu či s. 3634.
t
u·nt pomocník viz spoluvina.
~
Ine'e
piivod.cov~!ví viz oc~rana repUbliky (§ 15 čis. 3).
VIz tez s p o I u V lna.
Intrikou: l1o~u~ěij,í ys~ pletichy, jimiž se ma překaziti :přirazeny'
rozvoJ ve Cl c J s. 3938.
a. obvykl)' běh a
o

Inve.ntM US~losti: jako náhrada ve smyslu § 187 tr. zák. čís. 4790.
Ironte: v ynt o. so~ě ~elz.e spatřovati ještě skutkovou podstatu přečinu proti bezpecnostt ctI Č 1 s. 4027.
viz též satira.
Ius personalissimum viz obž,alobce soukromý.
Jahn: nabádání k působení v jeho smyslu čís. 3635.
Jatky: ochrany.~ 68. tr. ,zák. p.oŽívá i ~epří~ežný smluvní úředník městských jatek
yedoucl ucetm;tv~ podm.ku a v~:?IraJlcí obecní dávky a státní daň z masa:
Jde o YJn~cefl1 vykonyu Jeho sluzoy po rozumu § 81 tr. zák., byl-li dOfiucel~
~ odv.azenl. a ke zdanent dobytka, přivezeného do jatek k porážce čís. 4500,
Jazyk casoptsu VIZ r e d a k tar.
Jazyková neznalost:. nejsou-~i v protokol:\', ~ hlavním přelíčení zjištěny jazykové
neznalostI porotcI:' ne?o. menSl Jazykové znalosti zapisovatele, nelze
okolnost tu uplatnovatI Jako zmatek čís- 1 § 344 ti' ř Me" 1-11' ••••
v tom s y dO d k
.
-..
oona!ce
v, . ,mer~ uvo y v pocvhy.bnostem" bylo, na něm, by možn'!TI neP:lz~lvym "nasledkům vcas cehl vho_dnymi navrhy nebo jinými ~roces
mmI prostredky (výkonem odmítaciho. práva) čís. 4244.
Jazykové pohnutky viz ochrana republiky (§ 14 čís, 2,4),

jednací

síň

-'-
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právo: zmateční stížnost, podanou v menšinovém ,iazyku obhájcem obzalovaného, který udal .při zodpovědném výslechu, ze jest národnosti
české, jest odmítnouti podle čl. 4 odst. třetí nař. čís. 17/26 čís. 3365.
byly-li s obžalovaným mad'arské národnosti a maďarským státním pří
slušníkem sepsány protokoly (a opověď zmateční' stížnosti) v jazyku
německém (jehož je mocen), odporuje takový postup jazykovému zákonu (nařízení) čís. 3507.
věcné vyřízení zmateční stížnosti, jejíž opověď byla sepsána spiávou
věznice s obž-alovaným mad'arské národnosti a maďarským státním pří
slušníkem v jazykU německém čís. 3507.
rozhodnutí nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího, odmítající zmateční stížnost (odvolání) podle čl. 4 odst. 3 nař. čís. 17/1926, jest konečným právoplatnSrm rozhodnutím; opětné vyřízení odmítnutých opravných prostředku jest vyloučeno; ministerstvo spravedlnosti nemůže mě
niti ani rušiti ono rozhodnutí (§ 7 zák. čís. 122/1920) čís. 3893.
horlivost v zastupování podle § 9 adv. ř. vyžaduje, by advokát, - který
byl podle § 28 písm. i) adv. ř. a se zvláštním zřetelem k předpisu
čl. 10 odst. 3 vládního nařízení ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a n.
ustanoven· zástupcem chudé strany německé národnosti a jest úplně
znalý i státního jazyka i jazyka, jímž mluvi zastoupený jako příslušník
národní menšiny, - použil znalosti menšinového jazyka ve prospěch
svého chudého klienta čís. 118 dis,
v otázce přípustnosti menšinového jazyka při sepsání zmateční stížnosti
nepřicházejí v úvahu předpisy trestního řádu, najmě ustanovení § 6
novely k tr, ř, čís, 3/1878 čís, 4124,
stížnost na odmítnutí zmateční stížnosti zrušovacím soudem pro jazykovou 'závadu řízenou na zrušovací soud jest odmítnouti čís. 4124.
neodporoval-Ii obžalovan)' příslušník národní menšiny doručení rozsudku jen ve státním jazyku v propadné třídenní lhůtě čl. 21 odst. 2
nař. čís. 17/1926, nemá nárok na doručeni rozsudku i v jazyku menšiny a lhůty k opravným prostředkům počínají od onoho doručení -ve
státním jazyku čís. 4505.
odmítnutí opravného prostředku podle čl. 4 odst. 3 nař. čís. 17/1926
jest věcí soudcovského rozhodování. Není platného předpisu, podle
kterého by 1;>yl nejvyšší soud jako soud zrušovaCÍ vázán opačným názorem soudní správy, a není orgánu, který by mohl tento rozpor rozhodnouti způsobem závazným pro zrušovací soud. Nejvyšší soud nemůže
onen odmítnutý opravný prostředek vyříditi znovu ani, bylo-li jeho rozhodnutí ministerstvem spravedlnosti zrušeno a uloženo mu, by o něm
rozhodl, nehledě k oné -jazykové závadě čís. 4527.
požiadavku, vyslovenému v § 4 odst. l. vl. nař. č. 17/26 Sb. z. a n., že
podanie v štátnom jazyku má byť »vecne nezmenené«, - jestli ide
o opravný prostriedok - je rozumet' ta,k, že má byt' verným prekladom původného podania, v inom než štátnom jazyku učineného čís.
4458,
pre jazykovú otázku u súdu príslušného k vybaveniu trestnej ved preto,
že jeho působno.st' sa vzfahujť na okres miesta spáchaného činu (§, 15
odet. 1 tr. por.), je jedine rozhodné, či v okrese miesta spáchaného činu
je kvalifikovaná jazyková menšina podl'a čl. 15 vlád. nariadenia čís.
17/1926 Sb. z. a n., a nezáleží na tom, či je taká menšina v okrese,
v ktorom je bydliště obžalovaného čís. 4364.
Jed: jeho neopatrné uschování čís. 4258.
_
viz též o t á z k a e ven t u á I n í.
jednací síň: není místem, kde jest odkliditi pochybnosti, ozvaVSl se ze středu porotců o souladu projevu vrchního porotce se skutečným výsledketr porady porotců; k tomu je určena poradní síň a rozprava porotců v nepřítomnosti jinSrch osob čís. 4015.
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Jednání bezděčné viz II r á ž k a dle § 488.
nedovolené viz II e d o vol e II é jed II á
nemravné viz II r á ž k a dle § 488.
viz též s· mlo II v a II e mra v II á.
nepoc~vé.~riz nepoctivé jednání.
VIZ tez nepočestné jednání.
podvodné viz pod vod.

fl

Jméno

í.

příčící se právni:mu řádu: pokud nespadá pod § 488 tr. zák. čís. 4107.

přípravné viz přípravné jednání.
smilné: pojem čís. 3413.
viz též p o hor š e II í v e ř e j 11 é.
snižující mravní hodnotu viz II r á ž k a dle § 488.

tajné viz telegrafy.
Jednatel' pojišťov~~: nárok na provise a zpronevěra premií Cl s. 4771.
_~,
dle §,,.381 Cts. 2 ,tr. ~. slov.: »jednatel'om« súkromnej firmy v smysle
381
CIS. 2. tr. zak:, J~ len. te~" ~to ním je podl'a obchodného zákona. Obc~o~ny c~st~J~Cl, S?le~alUcl za ujednané provízie len objednávk' re

f/

s\ oJho pnnClpala~ me Je takým »jednatel'om« ani »súkromným ú~adni
kom« v smysle CIt. ustanovenia čís. 4735.
Jednočinný souběh viz s n u běh i d e á I II í.
Jednolamp0y,á stanice: může býti zařízením, jež má zákon o telegrafech
24 zák
CIS. 9/1924) ~a .t;Iysli, skládá-li se skutečně ze součástek kteté ve své~
celk~ ..~dpovIdaJI ob}~klému .označení »jednolampová 'stanice« nebo
~t,ere JIZ samy o sobe 1S0U radlOtelegrafním zařízením ve -smyslu ~ákona

.{§

Cl S.

4219.

Jednotlivec: pokud jeho hanobení je hanobením národa čís. 3'769.
Jena: porážka Němců č I s. 3635.
Jeptiška: milostný poměr s. ní čís. 3785.
viz_též urážka na cti (§ 489).
Jiné pomatení smyslů: ~ředpoklá9á, že vědomí pachatel6vo bylo v době páchám
skytku :uplna zrllseno nebo alespoň zkaleno tak, že pachatel nepostre~l vllbe~ n~b. alespoň nepostřehl úplně a správně skutkové okolnos.,t~, .za .,~Ichz levdna~ a nemě~ správné představy o tom, k čemu
~~eflIJe ~1ll, k nemuz ho pohanely pudy v jeho duši se zrodivší
Cl s. 3547.
viz též bez t r e s t n o st dle § 2 c).
Jízda automobilem viz á II t o mobil.
motorovými, vozidly: neděje se vezciy za okolností zvláště nebezpečných'
nespada proto sama o sobč pod hledisko § 337 tr. zák. čís. 4852.
'
na zkoušku viz tra i n ing.
po levé straně viz s i I nič n í řád.
vlakem: na černo čís. 4046.
viz též pod vod.
Jízdenka: ne.;tí. sice ještě o sobě podvodem, že kdo jede ve vozu bez jízdenky'
dopopsh ~,e v~ak podvodu, kdo, nemaje jízdenku, svým chováním vzbuzuj~
v ,?ruvd~1hclm u~yslně dojef!!, že ji má, nEbo vědomě využívá tohoto omyiu
pruvo ClOna skodu podmku čís. 4044.
nejde 'O zločin po,dvodu podle § 199 d) tl', zák., nýbrž po případě je'n o pře
st.,upek P?,dle §§ 2~?J 461 tr. zák., předloží-ii pachatel průvodčímu viaku padelanou Jlzge~ky! JIZ neplatnou, i kdyby byla vydána dne na ktery' přepsal
datum vydam Cl s. 4310.
'
]izdni dráha: nevěnování jí dosti pozornosti či s. 4048.
~ kolo viz k o I o.

občanské:

podle § 5 zákona na ochranu známek není zápisem ochranné
známky' jin)' omezen na právu označovati sve zboží svým (občanským)
jménem; cizího občanského jména nelze však nabýti smlouvou čís.
4248.
společníka: jeho užíváni.v označení pO,dniku .,~1?ad~.po. případ~ pod ustano~
.
veni § 29 odst. 1 zakona o nekale soutezl, de1e-h se zpusobem, ktery
je s to, by přivodil záměnu ve styku zákaznickém g,e jménem (firmou),
užívaným jiným soutěžitelem či s. 4248.
jungstunn: je tajnou organisací ve smyslu § 17 zák. na ochr. rep., jíž šlo o to,
. podvraceti ústavní jednotnost československé republiky se vztahem na její
územní nedílnost čís. 4846.

Kámen: spadá pod pojem »zbraně« ve smyslu ~ 2 odst 2 zák. o útisku čís. 4091.
Kamenné lomy viz hli 11 i š t ě.
Kameny:. zasazeni jich do pozemku a § 431 tl'. zák. č is. 4106.
Kancelářská síla obhájcova: její omyl při záznamu lhuty čís. 4077.
Kancelářský pomocník exekučního soudu: s hlediska zločinu zpronevěry v úřadě
podle § 181 tr. zák. nesejde na tom, zda byl dle služebních předpisů
oprávněn a' povinen přijímati peníze (Od dlužníků); stačí, že ten, kdo
mU. peníze dal, takové oprávnění u něho (omylem) předpokládal čís.
3997.
Kandidát advokácie viz advokátní koncipient.
Kapita1:ismus viz ochrana repub.Iiky (§ 14 čis.. 5).
"Kapitalistický stát: i Československá republika se svojí demokraticko-republikánskou ústavou jest s hlediska komunistického označována za stát kapitalistický' čís.. 3980.
Kárání činů jednotlivce viz u r á ž k a na cti (§ 490).
Kárná rada: může se odchýliti od odkazovacího usnesení ve zjištční způsobu a
míry účasti obviněného co do předmětu obvinění a v právním posouzení jehO jednání čís. 146 dis.
dospěl-li určitý konkretní případ k projednávání před kárnou radou, jest
.vždy jejím úkolem zkoumati veškeré jeho podstatné okolnosti s hlediska, zda se dotyčná osoba v onom s.měru nějak neprovinila či s.
151 dis.
Kárné právo vězňů viz t. r e s tni c e.
řízení viz říz e n í kár n é.
Katecheti (učitelé náboženství): jsou (státními) úředníky podle druhého odstavce
§ 101 tr. zák., a tudíž požívají ochrany, zaruče-né veřejným úředníkům před
pisem § 153 tr. zák. či s. 4193.
K8tharální zánět (krku) ~ se zvýšenou teplotou může býti neodvratnou překážkou
ve smyslu třetího odst § 427 tr. ř. čís. 3766.
Kauční pohledávka viz pod vod.
Kázeň domáca: discipHnárna moc učítel'a proti žiakom v škole nie je totožná s. právom domácej kázne podl'a § 313 tr. zák. Prekročil-Ji učitel' medze svojej disciplinárnej pravomoci a spasobi! žiakovi poškodenie na tele, nemaže sa dovolávať beztrestnosti v smysle cit. zákonného ustanovenia
čís. 4762.
~znica: pri v§mere súhrnného trestu je treba dbat' predpisu § 22 odst. 2 tr. z.,
že najdlhšia doba dočasného trestu káznice řiní 15 rokov čís. 4448.
Káznice viz t r e s t.
~ viz též ll' her s kýt r e s t n í z á k o n.
l{ecati: znamená nejen mluviti mnoho, nýbrž i nehodnotně, žvaniti čís. 4236.
Kleknutí na koho: a vydírání čís. 3602.
Klerikál: tento výraz je poukazem na určité politické přesvědčení čís. 4215.
Klid sváteční: nedodržování ho advokátem čís. 114 dis.
Kmet: povolání jeho náhradníka čís. 3560.

-

Komisionář

-

-

126
Kněžství,:

jest zařízení~yycírk,evním; poŽí".á ~ch~any § 303 tr. zák., bylo-li zlehčo
vano nebo sesmesnovano ve funkcI nabozensko-církevní čís. 4557.
Knihkupec: pro dav ,k.nihu, jejíž původce, nakladatel a tiskař jsou v cizině a nemoh.ou proto byh -post~v.eni pře.dy tuzemský so~~d (§ 1 odst. 2 tisk. nov., § 24
tisk. ~o.v.), ~ed?po:-,ysŤ1 se urazky.na dl, all1Z ho stihá zodpovědnost za zanedbant poymne pec~ 'p05He § 6 bsk. nov., neznal-li závadný obsah knihy a
n:mo~l-:h SI proto byh vedom toho, že se rozšiřováním knihy doty'kti cti J'ineho c I s. 4069.
Knihovní věřitel viz e x e k u c e.
výpis: doručení ho a úplatkářství či s. 4047.
zástava: její zřízení není konečnou náhradou; pro otázku beztrestnosti
P?dle §§ .187 a 188 tr. zák. záleží ta na tom zda dohoda sloužící za
zakla~ k~lho~~ímu zajištění jest narovnáním, a' zda pachatel dostál jeho
podmmkam CI s. 4012.
Knihy: nenáležité jich vedení čÍs. 4590.
viz též úpa d ek [§ 486 a)].
Koaliční záko~: ,§. 3 z,á~ona čís. 43/1870 ř. zák., jenž označoval jako tresh{á jen
u,rclt!l J~dnant za. st,ávky" byl zrušen § 7 zákona čís. 309/2'1 (§ 1 ódst. 2
tchoz zakona). Jmym zakonem neby.la prohlášena za trestny' čín čís
4644.
.
Kočí: neosvětlení povozu čís. 3622.
Koleje - útěk po niCh viz u š k o ze n í dle § 335.
/'
Kolejový autobus viz autobus kolejový.
/"
Kolektiv}ta:, če~t ~olektivity a čest jedinci'! v ní sdružených jsou)'Uva podstatně
ruzne prav~1 statky a tudíž nelze útok na jeden z nich pokládati beze všeho
za napadem druhého čís. 3880.
/
kolektivní označení uražené osoby čís. 3828.
viz též urážka na cti (§ 492).
Kolektivní čin viz čin t r e s. t n ý.
viz též žhářství.
Kolo auta: jeho odcizení (§ 174 II c) tr. zak.) čís. 4266.
jízdní: jest zbraní ve smyslu § 82 tr. zák. čís. 3.897.
Kombinovaná známka viz och ran a zná m e k.
Kombinov.ané označení zboží viz och ran a zná m e k.
Komedie: obvinění z hraní komedie č 1 s. 4028.
Komisař Č. S. D.: požívá ochrany § 68 čí 5. 3690.
Komisionář: ~ryodej, zboží da~ého do kom!se je podstatou obchodu komisionářského
a nen;uz~ sam o sobe - nestal-ll se proti výslovně ujednaným smiuvním
po.dmmkam - naplniti pojem »zadržení« nebo »přivlastnění« si svěřeného
statk~ ve smyslu § 183 tr. zak. či s. 3471, 3671, 4891.
Jde vsak .o zpr?nevě,ru, když si pachatel vědomě protiprávně přivlastnil nebo
za se?ou zad!~el vy!ěyžek za prodané zboží, jenž prodejem zboží vstupuje
n~ mlsto Z~OZl, za nez ho pachatel docílil čís. 3471, 3671 4891.
premen~a, puvodní smlouvy (komisionářské) ve smlouvu ji~ého obsahu (novace) CIS. 3471.
z!:wží dan~ do komis~. zů~!ává vlastni~tvím ~k~mitentovým až do doby, kdy
bylo prodano. a ..komISlOna!en; odev~~<:no trehmu nabyvateli. Jakmile došlo
k tomuto prodeJI, nas~upuJe. Jeho vytezek (kupní cena), pokud nepřevyšuje
cenu! smluvenou meZI komItentem a komisionářem na místě zboží takže
od
doby st,ává se výtěžek, jehož bylo prodejem ~boží docíleno .n~ místě
zbozi sa}TIotneho věcí, komisionáři svěřenou čís. 3489.
'
zpropevery lze s~ ~9pustiti i na zboží, jež bylo pachateli původně prodáno a
dO,~an? na pevny ucet, d~dat:čně však, když již bylo jeho vlastnictvím, prohlasen.lm 'podle § 428y ?bc. zak. (constitutum -possessorium) přešlo opět do
vlastmctvl pro datele c 1 s. 3553.
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předmětem zpronevĚ:ry může býti jen výtěžek skutečně docílený či s. 3671,

3956.
nedosáhl-li výtěžek ceny, komitentem za prodané zboží účtované, bez viny
prodatele (následkem ~nep~íznivé obc~od~í ~~onjunkturY)J mů~e s~ komisio.nář dopustiti zpronevery Jen ohled ne vytezku skutecne doclleneho; nezaplacení zbytku účtované ceny může míti jen následky soukromoprávní č i s,
3671.
ujednání mezi pachatelem a poškozeným po tom, kdy již pachatel použil
. pro sebe výtěžku z~ zboŽ.í mu svě~ené (kdy již z.I;ron~,,:ěra ?yla dokoná~a)
nevylučuje zproneveru am, kdyby Je bylo podle predpIsu prava soukromeho
pokládati za -novad, a může přijíti v oboru práva trestního v uvahu Již jen
jako smir podle § 188 b) tr. zak. či s. 3739.
ke skutkové podstatě zločinu zpronevěry zboží daného do komise nestačí
zji~titi, že byla prodávající stranou způsobem vážným a jasným projevena
vůle svěřiti zboží obžalovanému jen do komisione1ního prodeje, n}rbrž jest
i Zjistiti, že přejímatel na tuto po.dmínku přistoupil a že souhlasnou vůlí
obou stran došlo k ujednání smlouvy komisionářské čís. 3816.
.předm~tem p0111ěru komisonářského mohou býti věci zastupitelné i nezastupitelné, zužívatelné (spotřebitelné) i nezuživatelné (nespotřebitelné)
čís. 3857.
jde o zpronevěru, naložil-li komisionář s výtěžkem za prodané zboži jinak
.než_ jeho odevzdáním komitentovi čís. 3857.
k založení komisionářského poměru stači po prípadě přijetí bez námitek
faktur, v nichž bylo zboží označeno výslovně jako zboží komisní, nikoliv
však, obsahují-li faktury dodatky, které nelze beze všeho uvésti v soulad
s, pojmem zboží komisního. Nepozastavené přijeti faktur takového obsahu
nemůže o sobě založiti komisionářský poměr, nýbrž musí zaslání faktury
předcházeti úmluva o tom, _že zboží bylů dodáno a přijato jako komisní
JÓ í s. 3857.
skutková podstata zpronevěry vyžaduje kromě jiného po stránce subjektivnj vědomí pachatelovo o tom, že věc T kterou za sebou zadržuje nebo
sobě přivlastňuje, byla mu svěřena, najmě, že mu bylo zboží dáno jen ,do
prodejní komise a že tedy, rozprodav je a podržev si za ně výtěžek, protiprávně za- s.ebou ,zadržel a- si přivlastnil věc mu svěřenou čís. 3873.
okolnost, že v účtě byla i daň z obratu, může po případě nasvědčovati tomu, že pachatel přes ústní ujednání mohl míti za to, že zboží takto účto
vané bylo mu prodáno na pevno a nikoliv dáno jen do komise či s. 3873.
o poměr 'komisionářský může po případě jíti i když pachatel mohl zboží
prodávati vlastnim jménem a na vlastní účet a byl povinen prodeje s- firmou
čas od času zúčtovati čís. 3926.
okolnost, že páchatel zapravil celkový peníz, účtovaný mu za zboží, Jane
mu do komise, až na poměrně nepatrný zbytek, ukIadá soudu, by otázku
trestného zavinění zkoumal hlavně po stránce subjektivní zvlášť pečlivě a
by zjistil způsobem vylučujícím jakoukoliv pochybnost, že si byl pachatel
vědom hmotné protiprávnosti svého-jednání čís, 3956.
ke vzniku smlouvy komisionářské není třeba zvláštního výslovného ujednání smluvních stran; stačí jednání, poukazující na jejich shodnou vů.u
uzavříti smlouvu toho druhu (přijal-li kdo zboží a účet za ně s doložkou
»zboží do komiSe«, aniž se proti takovému závazku ohradil, znaje jeho význam) čís. 4177.
pod trestní předpis o zpronevěře spadá i Komisionář, jenž výtěžek za zboží
do komise dané ve zlém úmyslu § 183 tr. zák. za sebou zadrží nebo si při
vlastní čís. 4177.
komisionář si však může odečísti skutečné výlohy, k nimž jest počítati
i útraty udržování komisního zboží v dobrém stavu. Byla-li zbožím živá zvířata (dri'!bež), náležej i k těmto výlohám i utraty krmení čís. 4177.
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jest v p'0vaze kO~yisionářskéh? poměru . že komisionář jest oprávněn zboží
do komise mu sverené prodati. Ovšem je při prodeji zboží jeho povinnosti
by peníze....za ně stržené, jež jako svěřený statek nastupují na místo svěře~
~~ho Zb?ZI, odvev~l ,komitentovi.; po.ku~ odpovídají cenám komitentem mu
uctovanYI?; ~adrzl-h nebo spotrebu]e-lt peníze pro sebe, dopustil se činí-Ii
tak ve z}em ymyslu, t. j. II vědomí materielní protiprávnosti svého j~dnání.
zpronevery Cl S. 4891.
.
pro?á-li komisi.onář z~oží ~u svěřené ~a ,úvěr, dopouš~í se zpronevěry jen,
Je-ll .n:u }akovy prodej komItentem zakazan, nebo lze-II z okolnosti případu
SO.ll~lt1, z,e se tak stalo p'roti intencím komitentovým, a (subjektivně) jedna-ll v umyslu, by komitent nedostal ani zboží ani výtěžek za ně neb
alespoň s vědomím, že komitent jich následkem jeho postupu neddstane
či s. 4891.
Komunistick~ strana: jde o zločin § 16 čis. 2, nikoliv o pouhý přečin § 16 čís. 1
zak. na ochr. rep., přečetl-li komunistický člen okresního zastupitelstva
v jeho schůzi »zásadní prohlášenk, v němž schvaloval občanskou\vál
ku, s:tátní převrat a nastolení diktatury proletariátu jakž jest v intencích komunistické strany čís. 3659.
'
~
jest obecně známo, že stoupenci komunistické strany jsou politicky vedeni výlučně zásadami, třídního boje a nepřátelství čís. 3730.'
zkreslování veřejných poměrú, které posluchače vSrlučně třídtÍ'ě orienti:?vané přivádí k úsudku, že jiná třída občanstva (kapitalisté) jest
vmna nezdravými prý poměry v republice, nutně je vede k'vystupňo
vání onoho nepřátelství k oné třídě, vzbuzuje takto možnost sociálních
a politických bojů, zkaluje tím klidné soužití rúzných vrstev obyvatelstva a svými důsledky ohrožuje obecný mír v republice, ve smyslu
§ 14 čís. 5 zák. na ochr. rep. či s. 3730.
/
pobuřování

proti Čs. státu pro jeho demokraticko-republikánskou formu
státní (§ 14 čÍs. 1 zák. na ochr. rep.) jednostranným a tendenčním
oslavováním S. S. R. (výkřiky: »Sláva sqvětskému Rusku, ať žije rudá
armáda, ať žije pátá divise rudé armády«), jímž pachatelé zřejmě projevili přání, by tu místo čs.' republiky zavlácl'a komunistická republika
Sovětů podle ruského vzoru é í s. 3737.
dělnicko-rolnická vláda podle ústavy sovětů jest vybudována na orindpu třídního boje a třídní nadvlády čís. 3798.
.
pobuřování proti státu (§ 14 čís_ 1 zák. na ochr. rep.) odmítáním
oslavy 28. října v pamětním spise komunistického klubu, adresovaném
obecnímu zastupitelstvu pro slavnostní zasedání 28. října 1928 čís.
3798.
byla-li řeč zakládající ve dvojím směru pfečin rušení obecného míru
(pobuřováním proti státu a hanobením republiky) pronesena ve veřej
noprávním sboru způsobem zvláště příkrým a nejedná-li s,e jen o okolnostmi způsobené vybočení z mezí řádného života, nýbrž o projev, spadající do pro gramatického poměru pachatelova k platnému veřejnému
pořádku, vyžaduje veřejný zájem (§ 35 zák. na ochr. rep.) výkon trestu
či s. 3823.
skutečnost, že obžalovaný jest jedním z vůdců komunistické strany,
opravňuje nalézaci soud, by při zjišťování subjektivní stránky jeho
trestných činů přihlížel i k obecně známým činům a k programu strany,
z jejíhož příkazu a v jejichž intencích obžalovaný jednal, a který tudíž
spolupůsobil při jeho úmyslu, vědomí čís. 3825.
programatické vstupní prohlášení příslušníka komunis.tické stranv pri
ustavující schůzi okresního zastupitelstva je již svou povahou určeno
veřejnosti, nikoliv jen přítomným členům tohoto shromáždění čís. 3825.
okolnost, že političtí druhové obžalovaného znali obsah prohlášení, nevylučuje, že byli jeho přednesem podněcováni k trestným činům čí 5.
3825.

schvalování komunistické revolty v Berlíně čí s_o 3826.
okolnost že elementární kursy pořádá komunistická strana a že jsou
v novinách ohlašovány, nevylučuje, že jde po případě o tajnou organisaci ve smyslu § 17 zák. na ochl'. rep. čís. 3847.
měl-Ii býti slovem »Rev"olutionsheld« ?á!1 j~n výraz m~šl:?se, že S?Ukromý obžalob ce j~st. cle~em komu?tsttcke st~any, uSIlUJtCl o zmenu
demokratícko~repubhkansk~ f~rmy s~at~ rev?l.ucI~ nebylo by lze "v otomto
výrazu spatřovati než spravne oznacem pohttckych snah a smeru soukromého obžalobce a nenaplnil by pak projev ten skutkovou podstatu
přečinu podle § 491 tr. zák. či s. 3889.
ohrazoval-li se ten, kdo předal jinému tiskopis (zásadní prohlášení
K S C.) jehož Dbsahem byl spáchán trestný čin (§§ 15 čis. 3, 14
Čí~. i 5 'a 18 čÍs. 2 zák. na ochl'. rep.), k přečtení v určité schú~i
(okre~ního zastupitelstva), proti tomu, by)eho 0v~s~h byl čten a schů..,ze
(jeho politické organisace) se usnesla, ze se Clstt nebude, byla prerušena jeho ·činnost stihaná § 7 tr. zák. čís. 3911.
výroky: _»At' žije sovětské Rusko«, »A{ žije sovětská unie« jsou pobuřováním vé smyslu § 14 čís. 1 z"~k.,,.na ~chran~ re~., byly-li pron:s~ny
ckomunistickým ,činovníkem u pnlezltosh zakazaneho demonstra~mho
průvodu, pořádaného komunistickou stranoU' v rámci rudého zájezdu
. č i s. 3914.
podle obecně známé ideologie dnešního .ko~unistickéh.o ,ličení je, i čes
koslovenská republika se svoj~ d,emokratlc.ko-re~ub!lk~ns~oy. ustavou
s hlediska komunistického oznacovana za stat kapltahshcky c 1 s. 3980.
hanobení republiky a pobuřování. přečtením "pr.9h}ášení ~om}lni~tic~é
strany ve schůzi okresního .zast~pltels.~v~, SmerU]lClh9. pr~h vl,adnt vetšině a proti státnímu aparatu, J..,ednall;lmu p,odl.e pnk~zu, vlady, tedy
proti ústavně-zákonnému podmetu zakonodarne a vladlll mOCi v republice čf s. 4010.
páše-li trestné činy proti zák. ~a ochr. r.;p. "placený. t~je;n?ík a předák
. komunistické strany, nelze míti za t.o, ze slo O oledmely pok;lesek a
nahodilé vybočení z mezí řádného života čís. 4263.
oposice: nelze přihlížeti k t-omu, že obsahem projevu byl hlásán progra~
politické strany, po případě ani k. pozdějšímu. o~klonu kom~~isticke
oposice od leninské linie (orthodoxle); rozhodUje Jen doslov danku a
smysl, který se z něho podává v jeho logickém a gramatickém výkladu
čl s. 3940.
Komunistické obranné sbory dělníků: účel obrana proti násilí fašistů jest tu před
stírán čís. 3640.
Komunistický řečník: republiku hanobí komunistický řečník, ~nvozuje. ve .štva~é
řeči z ne17ravdivých skutečnosti, -že československa republIka Je statem buržoasie a stavě ji proti státnímu útvaru, který si má dělnictvo
založiti podle' programu komunistického, čímž může republika utrpěti
na vážnosti (v očích posluchačů, kteří řečníkovi věří) jako domněl)'
nepřítel dělnictva čís. 3784.
jde o štvavé hanobení republiky ve smyslu § 14 čís. 5 zák. na ochl'.
rep~ dov'ozuje-li komunistický řečník, že čsl. republika je státe~ buržoa~ie, a staví-li ji jako udanlivého nepřítele dělnictva proti statnímu
útvaru podle komunistického programu čís. 4256.
který ke svým stoupencům, znalým programu a cílů komunistické strany a stejně jako on smýšlejícím, pronáší obvyklá hesla, po případě obvyídý májový projev dopouští se trestných činů podle § 15 č. 3 a §- 14
č. 1. zák. na ochr. r~p., třebaže tím v nich nevyvolal jakékoli vzrušení
a_zjevnou odezvu čís. 4273.
pObuřování proti státu ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep'J _pokud
se týče hanobení ve smyslu § 14 čís. 5 zák. na ochr. rep., líčil-lt domnělý útisk dělnictva v československé republice buržoasií a vyzdvi-
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havaj-li dělnické pomčry v sovětském Rusku; pokud tu jde o pobuřo

vání proti státu pro jeho vznik, poukazoval-li II příležitosti 10letého
trvání republiky na to, že se v novém státě utvářely poměry dělnictva
tak zle a nepříznivě čís. 4274.
Konání shromáždění: ve smyslu § 3 shrorn. zák.; jde o ně po případě i, řečnil-li
kdo na veřejném místě, upoutav svou řečí a vystupováním na sebe

pozornost lidf nahodile se tam nalézajících čís. 4026.
pojem č ~ s. 4381.
viz též sh romážděnÍ.
spravedlnosti viz pod vod (§ 199 a).
úřadu viz TI á s i 1i dle § 81.
viz též urážka dle § 312.
Koncesovaný obchodník: který :předváděl radiostanici k propagaci rozhlasu; (za
účelem reklamním) v jiné obci, než ve které měl ohlášenou a povolenou
prodejnu, dopustil se tím, že tam nechal přís.troj v úschově, jen jadministrativního deliktu podle § 24 odst. 6 zák. čís. 9/1924; avšak vsoba,
která vzala aparát ten bez povolení do úschovy - třebaže jen pře
chodně na několik málo dní a z ochoty dopustila se tím, přečinu
podle § 24 odst. I zák. čis. 9/1924 čís. 4791.
Koncipient viz a d v o kát n í k o n c i.p i e n t.
Koně evidenční: s.kutková podstata přečinu podle § 48 odst. 1 zák. Čís."Ú7/24 nevyžaduje nějaké tajné nebo podloudné jednání; trestný j.ť. vývoz evidenčních koni -do ciziny bez. souhlasu ministerstva nál'Odní obrany v každém případě', ne,chť se doprava děje jakýmkoliv způsbbem; stačí vě
domí pachatelovo, že jde o evidenční k-oně a že s;Duhlas ministerstva
národní obrany nebyl vyžádán ani udělen či s. 4794.
Konkludentní čin: zmateční stížnosti lze se vzdáti nejen výslovně, nýbrž i konkludentními činy (prohlášením obžalovaného, že nastupuje trest) čís.
4049.
(pľohlášení): a vzdání se opravného prostředku čís. 3754.
lviz též p, r Q. s tře d k Y op r a v n é.
jednáni: přečin § 29 zák. čís. 111/1927 lze spáchati i jednáním konkludentním, aniž bylo třeba výslovně pojmenovati cizí značku atd. čís.
4769.
Konkretisováni skutku viz o t á z k a h I a v n í.
Konkretní ohrožující stav viz u š k o z e n í dle § 335.
Konkurence: prozrazování její zásilek čís,. 4160.
viz též ú.p r a tká ř s tví.
činů trestných viz s o u běh.
Konkurz viď úpa d o k z 'a v i n e n ý.
Kontinuita viz z á s a d a k o n t i n u i t y.
Kontľo1a pečiva: a § 68 tr. zák. čís. 4779-.
vstupenek: a § 68 tr. zák. čís. 4695.
Kontrolní lékař okľesni nemocenské pojišťovny: je veřejným úřednikem po rozumu § 101 odst. 2 tr. zák. a v důsledku toho též po rozumu § 1.13 tf.
zák. čís. 4416.
otázka viz 'otázka kontrolní.
známky: odcizování jich číšníkem či s. 4001.
Kontumační rozsudek: jeho doručení čís. 4198.
viz též r o z s ude k.
Kopie: opis.ování a zhotovování jest t. zv. krádeží duševního vlastnictví, která
však nespadá pod trestní ustanovení § -171 tr. zák. či s. 4886.
Korba: zabezpečenI dělníka u ní čís.. 3955.
viz též .s t a v 1teL
Kořenné likéry viz o c hr a n a zná m e k.

Kotel parní: zavinění při obsluze parního kotle; zabezpečovaci samočinn~r ventil:
jest bezvýjimečně přede-psán pro každý parní kotel (§ 3 nař. z 1. října'
1875, Č. 130 ř. zák.) čís. 3906.
okolnost, že jde o opomenuti při parním kotli, jest o sobě objektivním
důvodem přísnější kvalifikace § 337 tr. zák., pro niž zákon nerozlišuje
mezi kotly malými a velkými čís. 3906.
Koupě budoucí úl'ody: pouhou koupí budoucí úrody pachatelem pro poškozené byl
založen jen obligační poměr; k tomu, by tito nabyli »držby« (§ 171
tr. zák.) úrody, jest potřebí zvláštního úkonu odevzdání čís. 3591.
podezřelé věci (§ 477 tr. zák.): kdežto § 185 tr. zák. trestá nejen na se
převedení věci ukradené nebo zpronevěřené, nýbrž i její ukrývání
(prošantročení), jest podle § 477 tr. zák. trestnou jen koupě, to
jest úplatné na se převedení pOdezřelé věci nebo přijetí jí jako
zástavy za půjčku čís. 3368.
podezřelost koupených věcí musí býti pro pachatele (při vynaložení obyčejné pozornosti) poznatelná již při koupi, t. j. v době až
do uskutečnění koupě čís. 3868.
podstatou přestupku § 477 tr. zák. jest, že někdo koupí věci, které
svou povahou vzbuzují proti nabízejícímu podezření, že jsou odcizeny; musÍ' býti alespoň zjištěno, že původ věcí· jest nejistý tak,
že lze důvodně za to míti, že byly odcizeny, při čemž výraz »odcize nÍ« nelze stotožňovati s pojmem 'odcizení podle § 171 tr. zák.
čís. 3745.
nejde o skutkovou podstatu přestupku podle § 477" tl'. zák., nabyl-ji
pachatel koupí věci, která se podle zevních okolností mohla zdáti
podezřelou, o níž však přes to se konkretně zjišťuje, že její původ
byl zcela poctivý a bezvadný čís. 3745.
podflníku (§ 185 tr. zák.) musi býti známo, že jde o věc zpronevěřenou, nestačí již podezření; v takovém případě by mohlo jíti
o přestupek § 477 tr. zák. č i s. 4306.
Krádež (§ 171- tl'. zák.): výraz »odcizenÍ« (§ 477 tr. zák.) nelze stotožňovati s po_o
jmem zcizení ,podle § 171 tr. zák. čís. 3745.
odnětí cizí .věci držiteli bez jeho přivolení za účelem jejího zastavení
třebas i jen na krátkou dobu je krádeží této věci; úmysl pachatelův
nesměřuje tu k pouhému užívání věci (furtum usus), nýbrž ke zcizení
odňaté věci, jímž věc přechází z držby dosavadního držitele a pachatele do držby osoby, jíž se věc dává do zástavy, k nakládání s cizí
věcí po zpusobu vlastníka. Má-li v takovém případě pachatel v době
odnětí věci úmysl škodu nahraditi, nemůže to na jeho vině nic měniti
či s. 3753.
urážka na cti viněním z krádeže čís. 3446.
skutková podstata krádeže ,předpokládá, že pachatel věc odňal z dľženÍ
os.oby jiné, -od pachatele rozdi1né čís. 3591.
pouhou koupí budoucí úrody paChatelem pro poškozené byl založen jen
obligační poměq k tomu, by tito nabytí »dľŽby« (§ 171 tr. zák.) úrody,
jest potřebí zvláštního úkonu odevzdání čís. 3592.
pokud lze podle § 5 zák. z'e dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z roku
1878 v neveřejném sezení rozhodnouti, že čin, jehož se obžalovaný dopustil, není zločinem krádeže, nýbrž zločinem podvodu čís. 3641.
výrazem »pro SVltj užitek« v § 171 tr. zák. prohlašuje zákon t. zv. »zlodějský úmysl« za náležitost skutkové podstaty krádeže, t. j. úmysl pachatelův odejmouti věc oprávněnému trvale a bez úplaty, a to za tím
účelem, by pachatel mohl s ní nakládati tak, jak smí to činiti vlastnik
podle svého práva vlastnického či s. 3686.
pokud nejde o překročení obžaloby, byl-li obžalovaný k obžalobě pro
zločin krádeže uznán vinným zolčinem podílnictví na krádeži čís. 3715.
9'
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užit~e1!l ve .smyslu § ,171 tr. z~k; jest )iž" bezprávné p'řisvojení si disP?Sl~nl mOR. npd odcizenou vecI; nem treba, by pachatel odcizenou

vec 1 zpenezll C í s. 4035.
.
zpeněžení odcizené věci múž,e po .případě naplniti i skutkovou podstat? po~vod~u, pokud zloděj (prodatel) rozvinul při zpeněžení odcizeneho premetu činnost, vykazující po stránce objektivní i- subjektivní
skutkovou podstatu § 197 a násl. tr. zák. čís. 4035.
.
vy~cazuj~~li č!nnos~ pv~cha~elova, čelící proti cizímu majetku, v různých
s.~X:h .de]st.~ICh nalezlt~stl skut~ové pova~y rů~ných majetkových deh',_(l:, .J,es! II po~uzovatt s hlediska trestnlho zakona podle toho jednaLI, Jlmz byl cIzi majetek_ přímo zasažen čís. 4001.
pO!~l1d jde o ~Rr~n~věru, nikoliv -0_ krádež, odcizoval-Ii číšník kontrolní
znamk~ ~r? Z]lstem toho, co měl za pokrmy a nápoje odvésti restaurateroVl c 1 s. 400l.
~e př~čít~_ní ~krádeže není třeba zjistiti vlastnictví určité - osoby, sjači,
ze odnata vec byla věcí pachateli cizí či s. 4011.
)
~a zločinnou kvalifikaci krádeže nelze po případě uznati, směřo;al-li
umysl pachatelův jen k odcizení nižší částky a nebyl-li by krád-ež' spáchal, kdyby mu byla vyšší hodnota odcizených -věcí známa čís: 4013.
sk~tkoyá rodstata ;dokonané -loupeže liší se od skutkové podst~ty krá-

d~z~ Ť11l!; z,e na mlsto zdolání opačné vil1e (odporu) držitele iJdn[mané
ves! fYSICk:t~ nebo psychickýin násilím vstupuje jen nedostai'ek svolení
"
drzltelova Cl s. 419,5.

y?zlišení skutkových podstat dokonané loupeže a krádeže'/ (uškozen( na
_tele podle §411 tr_ zák) čí s_ 4195.
_
~mysl,. skoliti zvěř' a .přisvoJititi si ji beze svolení 'riIajitele myslivosti
Je~. zře~m)\ stojí-li někdo v cizím lese 'a revíru za stromem _8-_ puš-kou
pn.~ravenou.. k, výs~t~e~u! tř,ebaže s.e· ještě v dosahu střely neobjevuje
ZajIC nebo jma zver ,c '1 s. 4363.
'
spoluviqa na _krádidi č' í 4686.

s. -

--

byla-JÍ věc (dřÍ~í) ':prodána pod PQdmínkou, ž~ kupítel nesmí ji odvézti
doku~ nezaplatí pro dateli kupní cenu, dopouští se kupitel knideže, od~
vezl-lI si věc tu (.dříví odplavil), ač nebyla úplně zaplacena čís. 4628.
zá~o'n~ý ~nak »ciZÍ- věci movité« ve smyslu § 171 tr. zák. třeba vyklá~a~~ n}koh s' hlediska, zda dotyčná věc- skutečně již náleží někomu
odhsnemu od pachatele a komu, nýbrž jen ve vztahu k osobě samotn~ho .pachatele; zda on jest podle platného právního řádu oprávněn
s -v~~~ tO? nakládati jako se svoj-{ vlastní, po případě vůbec si ji při
SVOjIti Cl s. 4733.
ryby v přirozených vodních tocích mohou býti· předmětem "krádeže
čí s_ 4733.
krádež duševního 'vlastnictví (nedovolené, svémocné opisování a zhotovování kopií) nespadá pod ustanovení § 171 tr. zák. čís. 4886.
elek't'ric-ké.h.o proudu: elektrický proud (elektrická 'energie) není
movitou věcí 've smyslu § 171 tr. zák. 'č -í s: 3641 ..
jde "o podvod, pikoliv o krádež, navrtal-li kdo do elektroměru otvor a
. ypravil tím .otvot;em do elektroměru spínací špendlík, jímž brzdit při
svícení kotouč ,elektroměru tak, že počítadlo vykazovalo menší spotřebu
:proudu čj s. 3641.
. P 'ř í<s I J.-! š e n s tví ne m o v i t o s t i: odstraněni pUslušenství nemovitosti
exekuiem -za, exekučního řízení před přechodem do držby vydražitele
(před -odevzdáním nemovitosti) není krádeŽÍ, nývrž jest je po případě
posuzovati s hlediska ,§ 1 '(3) 'zákona o maření exekuce, stalo-li se
předl __ a . za', zpro"nevěru. stalo-Ii -se, po přiklepu", ti í s. 3840.
. pojem: »příslušenstvÍ«' f jo s: 3840:-

_
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úro d Y na p o I i: paběrkování na cizím poli bez svolení majitele jest krádeží, vyhradil-li si majitel pozemku sám zužitkovati plodiny na pozemku
po sklizni zbylé, paběrkovala-li a přisvojila-li- si takové plodiny osoba,
jíž tato okolnost byla známa a jež nemá povolení majitele pozemku
k paběrkování, a nejde-li o sbírání a přivlastnění si množství zcela
nepatrného čís. 3480.
pojem »paběrkovánÍ« není omezen jen na sbíráni ,plodin zbylých po
žních na povrchu, nýbrž spadá sem i přehrabováni a překopávání půdy
čís. 3480.
z a m ě s t n a n c e m: nejde o krádež, vzal-li si zaměstnanec při odchodu ze
služby věc (kolo) prodanou mu zaměstnavatelem s výhradou práva
vlastnického a danou mu k užívání, třebas věc byla v zaměs.tnavate
lově bytě č í s_ 3762_
pokud jde o zpronevěru, nikoliv o krádež, odcizoval-li číšník kontrolní
známky pro zjíštění toho, co měl za pokrmy a nápoje odvésti restauraterovi čís. 4001.
z věř e: z ustanovení § 38 odst. 2 honebního zákona pro Čechy ze dne
1.. června "1866, čís. 49 z. zák., že dravou zvěř smí každý - je-Ii toho
třeba k ochraně osoby nebo vlastnictví i v cizím revíru skoliti, nelze
dovozovati právo si ji přivlastniti; toto okupační právo pfíslušf výhradně majiteli honitby čís. 3713.
i po,zemky budovami zastavěné lze zpravidla řaditi k pozemkům zdmi
nebo ploty dokonale a trvale ohrazeným, Ua nichž smí vlastník ve
smyslu.§ 3 čes. honeb. zák. vykonávati samostatné právo honební
čís. 4086.
nejde proto 'O krádež, přivlastnil-li si kdo kunu polapenou na jeho půdé,
a po případě, ani, přivlastnil-li si králíky chycené ve své stodole čís.
4086_
ryby v přirozených vodních tocích mohou býti předmětem krádeže
či s_ 4733_
držba: »držbou« ve smyslu § 171 tr. zák. jest faktický poměr k věci, záležející v tom, že někdo má věc ve své moci tak, že s ní může podle
libos-ti nakládati, a vyloučiti z takového nakládáni s věci osoby třetí
č í s_ 3555, 4733_
držba ve smyslu -§ 171 tr. zák. nekryje se sice pojmově s »držbou« podle § 309 obč_ zák_ čís. 3840, 4733.
přes' to však skutková._p-Odstata krádeže před po kláda, že pachatel odnímá věc z _disposični moci dosavadního držitele a že, zrnocnív se jí,
stává se takto sám jejím detentorem, po případě prostřednictvím jeho
osoba třetí čís. 3840.
furtum usus: ódnětí cizí věci držiteli bez jeho přivolení za účelem jejího zastavení třebas i jen na krátkou dobu je krádeží této věci;- úmysl pachatelův nesměřu-je tu k pouhému užívání věci (furtum usus) nýbrž ke
zcizení odňaté věci, jímž věc přechází z držby dosavadního držitele a
pachatele do ,dr~by osoby, jíž se věc dává do zástavy, knakládání s cizí
vě{ú po způsobu vlastníka. -Má-Ii v takovém případě pachatel v době
odnětí věci úmysl škodu nahraditi, nemůže to na jeho vině nic měniti
čís. 3753.
.
o (beztrestném) furtum usus lze mluviti jen, jde-U o normální, obvyklé
vyhovující a jen krátkou dobu trvající užívání odňáté cizí věci,
při němž se věc podstatně neznehodnocuje, nikoliv však, odejme-li kdo
cizí věc bez svolení -vlastnika, užívá-li jí po dlouhou dobu' a takovým
způsobem, že se tím věc značně -znehodnocuj.e, těice poškozuje, ba
niČÍ; tu nejde"Q užívání (usus), nýbrž o, zneužívánÍ- (abusus), a jest
podřadili _.leclnání odcizitelovo poň skutkovou povahu' kťádeže podle
§ 171 tL zák. .č i s_ 4332.
potřebě

-
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odmontoval-li pachatel součástky cizího motorového vozidla a, použiv
jich jen k jedné jízdě na svém stroji, zase je vrátil na původni místo,
nejde o krádež, nýbrž toliko o přestupek bezprávného užívání podle
§ 127 slov. tr. zák. o přesto čís. 4706.
litost účinná: dopustil-li se pachatel několika krádeží a nahradil-li škodu
z jedné z nich, nastane beztrestnost krádeže, ze které byla škoda nahrazena, za ostatních podmínek § 187 tr. zák. tehdy, když jednotlivé
zlodějské útoky jsou činy samostatnými, vnitřně nesouvisejícími, nýbrž
tvořícími jen jednotu vnější po.dle § 173 tr. zák. čís. 3551.
jsou-li však jednotlivé krádeže podle pachatelova záměru jen částí zamýšleného činu úhrnného a vykonáním téhož zločinného úmyslu, takže
pozdější krádeže jsou jen pokračováním v dřívějších a všechny pospolu
tvoří v podstatě jeden čin a jednu krádež, nestane se náhradou škody
z jednoho takového zlodějského útoku beztrestným ani tento čís. 3551.
při nedokonané krádeži jest účinná lítost (§ 187 tr. zák.) vyloučena
čís. 3555.
otázka na krádež: pokud nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. L, nedal-Ii soud
k hlavní otázce na zločin nedokonané krádeže kontrolní otázky: »zda
spočívala překážka v nezpůsobilostI nástrojů« a »zda obžalovaný upustil od dokonání činu dobrovolně vzhledem k nezpůsobilosti nástrojů«
čís. 3820.
pokud nejde o porušení pře.dpisu § 320 tr. ř. a o zmatek čís. 6 § 344
tr. ř., nebyla-li dána ke hlavni otázce na zločin loupeže eventuelní otázka na zločin krádeže čís. 3965.
opomenutí eventuální otázky na krádež čís. 4195.
pokud nejde o zmatek čÍs. 6 § 344 tr. ř., nebyla-li dána (mimo jiné)
k hlavní otázce na zločin loupežného zabití eventuální otázka na krádež
čís. 4209.
pokus: nejde o krádež dokonanou, nýbrž o pokus krádcže, když se okradená, zpozorovavši, že jí někdo sáhl do nákupní kabely a pohřešivší
ihned dámskou kabelku, otočila a tím vyrazila pachateli kabelu z ruky;
Lhostejno, že ani okradena nenabyla potom ihned faktické moci nad
kabelkou, poněvadž pronásledovala vzdalujícího se pachatele v domnění, že má kabelku ještě u sebe čís. 3555.
k dokonané krádeži podle § 171 tr. zák. se vyžaduje odnětí věci z ciZÍ
držby (by věc přešla v moci zlodějOVU) čís.. 3555.
subjektivní stránka: přesvědčení pachatelovo, že má za okradeným pohledávku a že Je oprávněn podržeti si věc k zabezpečení oné pohledávky
až do zaplacení, vylučuje po případě zlý úmysl v § 1 tr. zák. před
pokládaný a tím i trestnost krádeže čís. 340'6.
o.dnětí cizi věci držiteli bez jeho přivolení za účelem jejího zastavení
třebas i jen na krátkou dobu je krádeží této věci; úmysl pachatelův
nesměřuje tu k pouhému užívání věci (furtum usus), nýbrž ke zcizení
odňaté věci, jímž věc přechází z držby dosavadního držitele a pachatele do držby osoby, jíž se věc dává do zástavy, k nakládání s cizí
věcí po způsobu vlastníka. Má-Ii v takovém případě pachatel v době
odnětí věci úmysl škodu nahraditi, nemůž·e to na jeho vině nic měniti
čís. 3753.
výrazem »pro svůj užitek« v § 171 tr. zák. prohlašuje zákon t. zv. »zlodějský úmysl« za náležitost skutkové podstaty krádeže, 1. j. úmysl pachatelův odejmouti věc oprávněnému trvale a bez úplaty, a to za tím
účelem, by pachatel mohl s ni nakládati tak, jak smí to činiti vlastník
podle svého práva vlastnického čís. 3686.
na zločinnou kvalifikaci krádeže m~lze po případě uznati, směřoval-li
úmysl pachatelův jen k odcizení nižší částky a nebyl-Ii by krádež spáchal, kdyby mu byla vyšší hodnota odcizených věcí známa čís. 4013.

vzájemná pohledávka: přesvědčení pachatelovo, že má za okradeným pohledávku a že je oprávněn podržeti si věc k zabezpečení oné pohledávky
až do zaplacení, vylučuje po případě zlý úmysl v § 1 tr. ·zák. předpo
kládaný a tím i trestnost krádeže čís. 3406.
odnětí věci věřitelem jen k zabezpečení jeho pohledávky za držitelem
věcí není krádeží, nýbrž jen svémocí či s. 3407.
§ 173 tr. zák.: zásady § 173 tr. zák. o sčítání částek nelze použíti v zákoně
o úplatkářství čís. 178/1924 sb. z. a n. pro rozhodnutí otázky, jde-li
o nepatrný prospěch, na nějž veřejný činitel nemá práva, či o prospěch
stupeň ten převyšující čís. 3765, 4160.
podle zásady § 173 tr. zák. o s.čítání částek při krádeži nelze činnost
téhož obžalovaného, pokud sám byl pachatelem krádeže, nedosahující
svou výší částky potřebné pro zločinnou kvalifikaci, podřaditi pod
skutkovou podstatu přestupku podle § 460 tr. zák., a jeho zločinnou
spoluvinu na krádeži kvalifikovati odlišně za zločin spoluviny na krá··
deži, nýbrž jest sčítati částky ze všech zlodějských .útoků,. 3"ť
i~e
o krádež přímou a dokonanou, neb o pouhou spoluvmu a ucaSl pOQle
§ 5 tr. zák., po případě i o pokus podle § 8 tr. zák., jakmile veškerá
tato činnost jest předmětem téhož trestního řízení a téhož rozsudku
čís. 3821.
bylo-li trestní řízení ohledně všech některým obviněným za vinu kladených činů u jednoho soudu vyřízeno a odsuzujícím ~o~su.dkef!1 y~on
čeno není překážky, by trestní věc proti ostatmm obvmenym, jez nyla
v s~uběhu s trestními věcmi oněch obviněných, nebyla vyloučena a
postoupena jinému soudu, jenž by byl pro ni příslusný nehledíc k. so~
běhu jejímu s jinými trestními věcmi, a nevadl tomuto postupu am SCltací zásada § 173, druhé věty tr. zák. čís. 3913.
jde-li o dvě (zločinné) Juádeže, spáchané jednak v oblasti platnosti
trest. zákona uher., jednak dříve rak., nelze použíti beze všeho sčítací
zásady § 173 tr. zák. čís. 4032.
»hodnotou svěřeného statku« po rozumu §§ 183, 184 tr. zák. není prostě
vždy obecná hodnota tohot,o ~tatku. ~Při zji~ťová!:í ~~t~ hod~v~t~ jest
obdobně ustanovení posled11l vety § 1/3 tr. zak. pnhhzett k vysl skody
osoby jejíž právo ke svěřené věci se vztahující bylo zpronevěrou poškoze~o. Za hodnotu svěřenuého statku jest tudíž pokládati hodnotu,
kterou svěřený statek představoval v době zpronevěry pro svěřitelé
podle zájmu, jaký věřitel má na zachování svého práva na tomto statku
čís. 4676.
výpočet škody podle příslušných předpisů lesního z~kona ke zjišt~ní
hodnoty ukradeného dříví odpovídá zásadě poslední vety § 173 tr. zak.
čís. 4785.
§ 174 I b) tr. zák.: skutková podstata.~.174 Iv?) tl'. z;.ák. liší se ?d ~lo
činu loupeže dobou, kdy bylo nasllt pouzltO, I. roí"!ll?U zlocmneho
úmyslu. Při loupeži použije pachatel n~silí, by. s~ CIZ! v':,C1 .. !eprve zmocnil, zločin podle § 174 lb) tr. zak. predpoklada kradez JIZ dokonanou
čís. 4221.
pokud nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř. 'porušení.;n 'přcdpis~.§ 320 tr .. ř' l
nebvla-li dána k hlavní otázce na zločm loupezneho zabItI eventual11l
otážka na zločin krádeže podle § 174 I tr. zák. čís .. 4221.

yž

skutková podstata zločinu krádeže podle § 174 I ~). tr. z~k. nevy~a
duje, by se okradený osobně snažil 9debratl zlo~~jl odCl~~~ou .vec;
stačí že se pokusil, zamýšlel neb aspon mohl (poknkem) 'e:lvol~Í! pomoc' a tak zabrániti, by kořist nebyla odnes~na ~o bezpecI, a v~e pachatel krádeže použil násilí v úmyslu, by prekazll tako:rou~o 1cmnos~
poškozeného, jež mu mohla znemožniti zachovati se v drze11l u,{radene
věci čís. 4641.

-
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nakolik nejd: o por~šení př~dpisu §§ 320, 267 tr. ř. a o zmate'k čÍs,---6
7 § 344 tr. 1'., dal-II PO:otlll soud. k~ hl~vní otázce .na zločin IOllpež~
po.dle §§ 190, 194 tr. zak. eventualnl otazku na zločin krádeže podl~
§174Ib)tr.zák.čís.4641.·
e

!

§ 174 ctt;. zák.: pod ustanovení § 174 I c) tr. zák. spadá krádež
z .honclho o?chodu« v čase požáru; krádež pO.požáru spadala hy pod
pOjem »n~snav~e okrad~ného :vláště potkavšÍ«, kdyby bylo zvláštnúni
ok~lnostnll pr~padu poskozenemu znemožněno nebo stíženo, by svů'
majetek chraml, a pachatel si byl toho vědom čís. 4208.
J
-

§ 174 II a) .Ir. zák.} krádež ve společnosti (§ 114 II a) tr. zák.) záleží
v t~rn, "ze asp~n vd,:~ pachatelé. vě?orně spolup~sobí při činu, že jsou
soucasll"e. na mIste ctnu pntoffim, trebas ne nepretržitě od počátku do
konce C 15.. 3435.
nezáleží na tom, zda je činnost jednotlivých spoluzlodějů v podstatě
spolupachatelstvím, či pomáháním; jest nerozhodno zda ví jedepJ co
druhy bere čís. 3435.
' . ,

skut~o~á yodstata krá~eže ve společnosti (§ 174 II a) tr. zák.). ~řed
P?~lad.,a,. ze pachatel sam vyvinul činnost vedouCÍ k odejmutí cizí mov~te vec~ v )eho, p!ospěch, buď jím samým, nebo jinou osobou;:kterou
vsak svym Jednamm podporoval čís. 4074.
/'
ke 5~utkové pod~tatě. zl.o~.i.?~ ~rávdeže ve společnosti podle §i·174 II a)
tr. zak. ~e, nevY.,~a~uJe zll~t~m, ~e spoluzloději jednali P9 předchozím
d?Tozumemj ,stac} I" na~9dr1a, ovsem vědomá spolučinnost spoluzlodějů
pn provedem kradeze c t s. 4082.
spolllzlodějí (§ 174 II a) tr. zák.) jsou jen osoby spolupúsobivši při
prov.ede~í krádeže ,vědomě společně, a to tak, že 'každá z -nich může
spolehati na spolučmnost druhé (ostatních) na místě činu nebo
jeho
blízkosti čís. 4082.

v

ustan?v~ní §, 174, II a) tr. zák., o spolu;lodějs!ví "předpokládá yě_domé,
spo~ecnymv z.lyru .u~ysleru nes.,en,e spolupusobení nekoHka osob při uchope~.! se vV~Cl a je]!ru vymanem z dosahu skutečné moci dosavadního
drz! te le c 1 s. 4266.

~ta~í jakýkoliv ze."způs?b~ ~res.;t,:é pomo;í; uvedených v § 5 tr. zák.,
Je-h poskytnuta pn odmmam vecI, v dobe a na místě neb alespoň tak
bUzko. mlstu krád~~~, žv~ se tím zajišťuje dr,Uhé~u spoluzloději neb
ostatn!m spoluzlodejum cmnost na samotném míste krádeže čís. 4266,
ne~t~~í ,jen pfít~mpost pa ?lístě činu be.z j,aké~oliv _ zjištěné dohody,
svedc}cl o' s.polecnem zlem umyslu a bez _jakekohv aktivní_ činnosti ani
P?uhe .opomen.utí překa~iti krádež, leč že by ten, kdo -opo-me-nui k~ádež
pre~azlÍ1, byl lako zamestnanec držitele věci k tomu povinen a po dohade s pachatelem tak neučinil čís. 4266.

!l174 II c) Y,'. z~k.: spoluvi~ou na krádeži pOdle §§5, .174 lIe) tr. zák.
l~e P? P!l~ade ~zn~tt 1 ?~vodce, který při návodu -lll=:věděl, žé jde o odc!zem veCI zamcenych Cl s. 3448.
._
o

'.',

,

. pro .kv~lifíkaci P?dle ~. 174 II c) tr: zák, stačí, vnikl-Ii pacháleI' ao
zamcene mlstnostI otevrenym pok~d se týče r:ozbítým_ okn"em čís. 3464.
, u~a~šenou :rě;;Í p-o rozuml! § ,174 II c) tr. zák. je ~.ěc opatřť;ná schválně
p~ekazkou" jez ~an;ez~je" peb ~!~sp:o~ ~těž'uj.~ přístup k :nÍ nepovolanYJ? oso bam, najme prekazkou, JIZ umlstt1 majitel meZI věc a ciZÍ osoby
v u~yslU' a za' tím cflem~ by: byla před nimi chráněna' _č; s. A266, 4804.
~am~~en.
.alésp?-ň ;stížen musí -býti _sám příStup k věci,-' nikoíiv jen
odloucem 'veCI od· Jme věci větších rozměru nebo ·větŠí stability čís
4266.
. '

nep

nejde o 'krádež podle § 174·II c) tl'. zák., bylo-li odcizeno kolo p.řipev
něné k autu šroubem čís. 4266.
nezáleží na tom je-li k odstraněni překližky potřebí většího či menšiho

napětí sil nebo' tělesné námahy vilbec; stačí, že měl býti překážkou
zejména podle úmyslu majitelova zamezen nebo ztížen přístup k věci
os:obám nepOVOlaným čís. 4804.
kvalifikačním_ duvodem je tu větší energie- zločinná, jevící se ve svémocném odstranění takové překážky čís. 4804.
-jde o krádež na věcech _llza"mčených ve smyslu § 174 II c) tr. zák., 'odciúl-li: pachatel věci z kufru, který si odemkl klíčem, jejž mu majitel
kufru svěřil, avšak jen k opravě zámku čís. 4804.

§ 174 II d) tr. zák.: pojmu »zahájeni« po rozumu § 17411 d) tr. zák. "eod. povídá zařízení, jež ozna~uje jen hra~ice, les~ n:bo lep l~~S.I sy~b,?hcky
dává na jevo vůli vlastntkovu vlastnIctvl sve durazne haJltI, nybrz »zahájenÍ« musí tvořiti skutečnou překážku pro pachatele 'Odciziti z lesa
lesní maj etek, překážku, která se co do intensity aspoň přibližuje uzávě.ře jiných' předmětů čí 8., 4785.
les obehnaný příkopem je pokládati za »zahájený« ve smyslu § 174
II d) tr. zák. jen, tvoří-li příkop .překážku onoho rázu či s. 4785.
ustanovení § 174 II d) tr. zák. nevztahuje se na osoby, které se zdržují
v zahájeném lese s dopuštěním vlastníka nebo správy lesa či s. 4785.
. § 174 II e) tr. zák.: podle § 174 II e) tr. zák. trestá s.e za zločin jen krádež
ryb ulovených v rybníku, nikoliv v -potoce čís. 3966.
§ 175 I b) tr. zák.: krádež součástky železnice spadá pod ustanDveni § 175
I b) tr. zák. jen, může-li míti krádež vliv na bezpečnost železničního.
provozu čís, 4000.
značkovací hřebíky v -pražcích na trati jsou sDučástkami železnice ve
smyslu §§ 85 c), 175 I b) tr. zák.;jich-odstranění může míti aspoň nepřímo nepříznivý vliv na bezpečnost železničního provozu čís. 4000.
"krádež -uhlí složeného na nádraží spadá pod, § 175 I b) tr. zák. jen,
kdyi krádež' mohla míti vliv na bezpečnost železničního provozu čís.
3717.
ke kvalifikaci -podle §- 175 I b) tr. zák. není třeba, by nebezpečí 'pro
provoz odnětím._věci skutečně nastalo nebo bezprostředně nastati mohlo;
ona kvalifikace- byla by vyloučena-jen, kdyby bylo lze za daných poměril ,naprosto vyloučiti možnost tohoto účinku čí 5, 4172.
krádež součástek kolejového autobusu státních drah (rozyodové skřínky
a elektrické houkačky)- spadá pod ustanovení § 175 I b) tr. zák., tře
bas autobu.s. nebyl v provo'zu, jsa dopravován na otevřeném železnič
ním vago,nu dQ dílen státriích' drah k opravě čís. 4172.
§ 176 tr. zák.: skutková podstata podílnictví na krádeži podle § 185-lr.
zák. vyžaduje" by pachatel v době, kdy ukradepou vě-c na- sebe pře
vedl, věděl, že je kradená, '_pa ,případě, že šlo -o krádeŽ' zlo~innou, nikoliv však zločinnou z duvodu § 17ú tr. zák. (§ 186 a) -tr. zák.), a je za
- 'ostatnídl podmínek splněna, 'vztahuje-li. 'se činnost uvedená -v § 185 tr.
zák.~,na kradenou věc- samu, nikoliv i, vttahuje,..li se- na to, co' hylo--za
ni zí~,káno čís. 4284.
'
podle' § 177 tr.' zák. je zločinnou kvalifikací' kradeže ;pqdie §'j ?trti". zák.
přičítati jen_ dotyčnému přímému pachateli; nikqliv" i 'ostatt:Iím účastní
ku,m nebo spoluvinnikům, není-li II nich týž pOTl1ěr'k _<?k~a~'enému; to
platí i při souběhu další :zl.očinhé_ kvalifikace. na ,!:.tran-ě' :"pachatclove
čís. 4337.
. '.
'.'
ď
...
§ 176 II a) tr.zák.: kdo c-'- byv jiždvakrátepto krMežtrestán':- nastrojil
radou krádež věcí v ,ceně přes 5{}O Kč,_ d?~pouští se zločinú spoluviny
na krádežipodle.§§5, 171, 176 II-a) .tr.zák.,-i kdy~ jednáni přimého
pachatele jest "jen přestupkem krádeže - čís. ~ 3821.' '
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zločinnou kvalifikací krádeže podle § 176 II a) tr. zák. zakládá i dří
vější

-

potrestání pro krádež, označenou podle předpisu § 3 zák. čís. 48/
1931 za provinění č. í s. 4618.
.
§ 176 II b) tr. zál,.: »osobami služebnými« ve smyslu § 176 II b) tr. zák.
není jen čeled', nýbrž i jiné osoby, pověřené služebními výkony, které
nejsou převahou rázu intelektuelniho a nepředpokládají vyšší, najmě
vědecké průpravy, ať přísluší k domácnosti zaměstnavatele čili nic
čís. 4361.
domovník není nádeníkem ve smyslu § 176 II c) tr. zák., ovšem ale
osobou služebnou po rozumu § 176 II b) tr. zák. čís. 4351.
§ 176 II c) tr. zák.: kvalifikační moment krádeže, záležející jen v osobní
povaze pachatelově (§ 175 II c) tr. zák.), nelze podilníku přičítati za
zločinnou kvalifikaci (§ 186 a) tr. zák.) čís. 381l.
jde o krádež podle § 176 II c) tr. zák., nikoliv o zpronevěru, přisvojil-li
si skladník, vedoucí prodejnu družstva, zboží, které bylo vlastnictvím
družstva čís.. 4137.
o krádež kvalifikovanou za zločin »podle příběhu« ve smyslu § 186 a)
tr. zák. nejde a podílnictví na takové krádeži není zločinem, záleží-li
důvod zločinné kvalifikace krádeže jen v osobní povaze pachatelově
(na př. § 176 II c) tr. zák.) čís. 4271.
§ 177 tr. záli.: podle § 177 tr. zák. je zločinnou kvalifikaci krádeže podle § 176 tr. zák. přičítati jen dotyčnému přímému pachateli, nikoliv
i ostatním účastníkům nebo spoluvinníkům, není-Ii u ní ch týž poměr
k okradenému; to platí i při souběhu další zločinné kvalifikace na straně
pachatelově čís. 4337.
§ 178 tr. zák.: okolnost, že nalézací soud vyměřil trest se zřetelem k § 265
tr. ř., brání podati odvolání na újmu obžalovaného, pokud použito bylo
nalézacím soudem při trestní sazbě § 178 tr. zák. mimořádného zmírnění a záměny trestu podle §§ 54 a 55 tr. zák. a nebylo ještě dosaženo součtem obou trestů nejvyšší zákonné sazby čís. 3731.
zákon přikazuje v § 178 tr. zák. způsobem velícím, kdy jest vyměřiti
trest podle prvé a kdy podle druhé věty čís. 3780.
jsou-li tu jen okolnosti přitěžující, na nichž závisí použití druhé sazby
§ 178 tr. zák., jest soud povinen nejen použíti této druhé sazby, nýbrž
i vyměřiti trest jen v jejích mezích čís. 3780.
sešel-li s.oud pod nejnižší mez tohoto trestu (těžký žalář jednoho roku),
vykročil ze své trestní moci (§ 281 čís. 11 tr. ř.), porušív zásady zákonem závazně vyslovené uložením trestu, který může míti místo jen
za určitých hmotných podmínek, a nepochybil jen při svém arbitrerním
uvažování a rozhodování čís. 3780.
zmateční stížnost státního zastupitelství, uplatňující zmatek čís. 11
§ 281 tr. ř. proto, že soud vykročil při výměře trestu ze s.vé moci
trestní, nevyměřiv trest podle druhé sazby § 178 tf. zák., neprovádí
zmatek ten po zákonu, doličujíc nesprávnost rozsudku v otázce okolností polehčujících a přitěžujících a jich vzájemného poměru čís. 3887.
§ 460 tr. zák.: při odsouzení pro přestupek krádeže nelze vysloviti, že .odsouzený smí býti držán v robotárně čís. 3790.
podle zásady § 173 tr. zák. o sčítání částek při krádeži nelze činrlOst
téhož obžalovaného, pokud sám byl pachatelem krádeže, nedosahující
svou výší částky potřebné pro zločinnou kvalifikaci, podřaditi pod
skutkovou podstatu přestupku podle § 460 tr. zák., a jeho zloc~nnoú
spoluvinu na krádeži kvalifikovati odlišně za zločin spoluviny· na krá-.
deži, nýbrž jest sčítati částky ze všech zlodějských útoků, ať již jde
o krádež přímou a dokonanou, neb o pouhou spoluvinu a účast podle
§ 5 tr. zák., po případě i o pokus podle § 8 tl'. zák., jakmile veškerá
tato činnost jest předmětem téhož trestního řízení a téhož rozsudku
čís. 3821.
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pri odsouzení podle § 460 tr. zák. je nepřípustné vyhoštění odsouzeného
(§ 249 tr. zák.) čís. 3425.
ustanovením § 4 (1) zák. čís. 31/1929 byla změněna trestní sazba
§ 460 tr. zák.· pro přestupky krádeže jen v případech, ve kterých čin i
cena ukradených věcí více než 1000 Kč; pro přestupky krádeže, v nichž
hodnota kradených věcí nepřevyšuje 1000 Kč, zůstala trestní sazba,
najmě i horní hranice § 460 tr. zák. zákonem čís. 31/1929 nezměněna
čís. 4853.
v rodině (§§ 189, 463 tl'. zák.): výjimečný předpis § 463 tr. zák. jest pfísně
vykládati, pokud jde o kruh osob, na které se vztahuje, a vyloučiti
z něho příbuzné vzdálenější, než JSOll tam uvedeny čís. 3692, 4456.
sešvagřené vůbec, třebaže žili s poškozeným ve společné domácnosti
čís. 4456.
»rodiči a dětmi« ve smyslu § 463 (189) tr. zák. jest rozuměti podle § 42
obč. zák. veškeré příbuzné v pokolení vzestupném a sestupném; spadá
sem babička a vnuk stejně jako nevlastní otec (matka) a nevlastní dítě
čís. 3692.
krádež spáchaná zetěm na tchýni ve společné domácnosti není krádeží
v rodině po rozumu §§ 189, 463 tr. zák. čís. 4456.
přestupek podle § 463 tr. zák. je deliktem soukromožalobním; i tu platí
ustanovení prvé věty § 530 tr. zák. o subjektivním promlčení čís. 4280.
skládá-li se rodina z několika sourozenců a krádež spáchal jeden z nich,
jest kterýkoli z ostatních oprávněn žádati za potre'stání pro přestupek
podle § 463 tr. zák., byl-li však pachatel hlavou rodiny, podle § 525
tr. zák. čís. 4280.
hlavou rodiny oprávněnou žádati potrestání pachatele ve smyslu § 463
tr. zák., není 'matka, nýbrž otec, třebaže otec je bez zaměstnání a nic
nevydělává, kdežto matka rodinu živí a domácnost řídí (§ 91 obč. zák.)
čís. 4803.
§ 333 tr. zák. slov.: v § 333 tr. z. vyslovený požiadavok »bezprávnosti« privlastnenia nevzťahuje sa na sp6sob spáchania činu, ani nepredpokladá
úmysel obohatiť sa; znamená však, že úmysel páchatel'ov musí smerovať k privlastneniu si movitej veci, ktorú z cudzej držby alebo detencie odníma, bez právneho dovodu, sposobilého k nadobudnutiu vla8tníctva, a že je si toho páchate!' aj povedomý čís. 4401.
při krádeži se vyžaduje, aby odcizená věc měla skutečnou, byť i nepatrnou obecnou hodnotu majetkOVOU: Obyč~jn~ dopisy o s.ob~ tét,o
hodnoty nemají; odcizil-li pachatel dOPISY,. v nlChz podJe l;otonck~ z,namostí bývají peníze, v úmyslu, peníze v l11ch snad ulozene vybrati, jest
jeho čin pokusem krádeže, i když nebylo zjištěno, zda v dopisech peníze skutečně byly čís. 4408.
odmontoval-li pachatel součástky cizího motorové~o vozidla a" po uživ
jich jen k jedné jízdě na svém stroji, zase je vráhl na původl11 misto,
nejde o krádež,. nýbrž toliko o přestupek bezprávného užívání podle
§ 127 tr. zák. o přest. čís. 4706.
§ 336 Č. 3 tr. zák. slov.: kvalifikační mome~t podle ~ 3~6 ~. 3, !r. zák. jest
dán jen tehdy, musel-li pachatel zdolah mechal11cke prekazky, aby se
dostal k předmětu krádeže čís. 4464.
§§ 336 Č. 7, 8, 338 tr. zák, slov.: kV,alifika~ná zá~~.da § ~35 ,tr. 'Sák. (sčítanie
cien všetkých ukradených vecl) plat! po ucmnusŤl zak. c. 31/29 Sb.
z. a n. aj pre prípady podl'a §§ 336 Č. 7 a 8, 338 tr. zák. čís. 4515.
§ 338 tr. zák. slov.: bol-li obžalovaný síc~ už dV31 razy ?ds~dený pre trestné
činy uvedené v § 338 odst. 1 tr. zak., avsak ~lozen~ m~ t~esty boly
shrnuté v trest úhrnný (§§ 517, 518 tr. p.), ktory ?dsudeny. a) ?dpyk~l,
nemožno tvrdiť, že bol dva razy potrestaný a nelze kvahf1kac!e podla
§ 338 tr. zák. použiť čís. 4726.

-
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Kritika-

Králíci: chycení jich ve stodole a krádež čís. 4086.
Krámová lichva viz pře dra ž o v á n í.
Krevní zkouška: podle dosavadních zkušeností a podle dnešního stavu vědv doP?u~tí důkaz k:evní zkouško~ j~n v poměrně malém počtu případů určitý
zaver na nemoznost otcovstVI c I s. 3697.
Kríminál: hrozba jim čí' s. 3747.
Krise: a úpadek z nedbalosti čís. 4554.
hospodářská viz h o s pod á ř s k á k r i s e.
Kritika: o sobě přípustná, může se zvrhnouti v hanobení a pobuřování čís. 3640.
činnosti vládní může býti hanobením republiky, je-li úplně jednostranná a
přehnaná, a užívá~li se při ní silných výrazů, způsobilých snížiti vážnost
státu nebo vyvolati v posluchačích náladu hanobenému státu nepřátelskou
čís. 3678.
(ať oprávněná ať neoprávněná) spadá pod ustanovení § 14 zák. na ochr.
rep., volí-li za prostředek posuzování výrazy, jimiž se úmyslně (vědomě)
vážn?st republiky zlehčuje způsobem surovým nebo štvavým, t. j. použitím
hrubych prostředků, nebo tak, že může se tím vyvolati nepřátelské smýšleni
proti státu, ono zlehčování pak je způsobilé snížiti vážnost republiky neb
ohroziti obecný mir čís. 3730.
tvrzení o horečných válečn)Tch přípravách a o zbrojení československé buržoasie proti sovětskému svazu není dovolenou kritikoú, nýbrž nepravdivou
zprávou ve smyslu § 18 čÍs. 2 zák. na ochr. rep. čís.. 3750.
pro pojem »hanobení republiky« (§ 14 čís. 5 zák. na ochr. rep.) stačí i han?b~n! ú~ta.vních Šin.itelů, úřadů. a veřejných orgánů, ba i kritika jejich jednam, Je-lI umyslne Jednostranna, zkreslená a přehnaná, užívá-li při ní pachatel ostr~~h vý.razů, způ~?bilých sníži~i vážnost republiky nebo vyvolati
v posluchaclch naladu nepratelskou protI hanobenému státu čís. 3784.
pokud nejde o sesměšňování, trestné podle § 491 tr. zák., vytýkal-li divadelní kritik herečce, že našla pravé uplatnění v groteskní figuře ač svůj
obor hledala i ve vážné zpěvohře čís. 4007.
'
právo kritiky jest sice složkou veřejného života a zaručeno v § 117 ústavní
listiny,. leč .v. k,:ždém. případě jest třeba. zkoum~ti, zda kritika nevybočuje
z meZI vytycenych predplsy §§ 487 a nasl. tr. zak, zda se nedotýká obsahem a formou mravních kvalit napadeného, zda nenabývá takového rázu
hanlivého a sesměšňujídho, že se tím dotčený snižuje v úctě a v vážnosti
čís. 4143.
be~trestposti ve smyslu § 4 tisk. nov. není účasten pachatel, který, zneuží:"
vaJe l?rava volné kritiky, pod záminkou, chrániti veřejný zájem, podkopává
čest hstu jemu nepříjemného způsobem, jenž nemá nic společného s ochranou veřejných zájmů čís. 4143.
kritika (tendenční a nevěcná) může býti vhodným prostředkem hanobení
najmě, staví-li proti sobě různý prý postup státu proti kapitalistům a proti
dělníctvu čís. 4256.
urážkou na cti podle § 2 zák. čl. XLI:1914 jsou jen útoky snižující mravní
hodnotu postiženého v očích jeho spoluobčanů; pouhá kritika literárních
a pod. děl, neprojevuje-li se jí postiženému navážnost nebo opovržení není
trestná čís. 4493.
' .
platnýc!t zákonů .0 ~kolství: ve smyslu § 303 tr. zák. odst. druhý, mluviHi
knez, vykonavaJe kazatelský úřad, všeobecně o tendenci zákonů jako
protináboženských, najmě o zákonné úpravě školské otázky, a tvrdil-li
že ško.la je vybudována na týchž (protináboženských) základech, a ž~
proto Jest škole přičísti k vině veškeré zločiny o nichž se čte v novinách čís 4289.
'
Kritika, satira a ironie: mohou býti nepříznivé, nepříjemné, po případě i zesměš
ňující, nesmějí se však dotýkati osobní hodnoty, mravních kvalit
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napadeného a
směšňujícího,

nesmějí svou formou nabývati takového rázu zeže se tím napadený snižuje v úctě a vážnosti čf s.

4489.
Krivé obvinenie (§ 227 tr. zák. slov.): nátlak úředníka na strany, aby učinily
něco proti své vůE, nelze považovati všeobecně za jednání dovolené,
nýbrž jest při nejmenším přečinem disciplinárním, nebylo-li prokázáno,
že nevybočil z mezí výkonu úřední mocí čís. 4588.
neodporuje zákonu, jestliže náhradní soukromý žalobce, převzav podle
§ 42 odst. 8 tr. ř. zastupování obžaloby pro přečin křivého obviněn!
podle §§ 227, 22g tr. zák., navrhl ve zmateční stížnosti, aby čin byl posuzován případně i s hlediska § 1 zák. čl. XLI:1914. V samém tvrzení,
že náhradní soukromý žalobce, technický úředník státní správy, provedl nesprávně soukromou kolaudací stavby, není ani křivé obvinění
ve smys.lu § 227 tr. zák., resp. nedbalé obvinění podle § 20 zák čl. XLI:
1914, ani přečin pomluvy podle § 1 cít. zák. čís. 4632.
ochranu podľa § 17 odst 1 zák. čl. XLl:1914 nefze priznať obžalovanému, ak jeho zistený čin nemožno posudzovať ako utrhanie aleba
urážku na cti, lež ako krivé obvinenie (§§ 227, 229 tr. zák.) alebo nedbalé obvinenie pred úradom (§ 20 zák. čl. .XLl:1914) čís. 4715.
sve.dectvo (§ 222 tr. zák. slov.): ustanovením § 222 tr. zák. se trestá bezvýsledné navádění ke křivému svědectví. Došlo-li skutečně ke křivé
výpovědi svědecké, jest použíti ustanovení o návodu podle § 69 Č. I
tr. zák. Naváděni ke křivému svědectví jest trestati podle § 222 tr. zák
i tehdy, svědčil-li svědek sice křivě, avšak svoji křivou výpověď pří
sahou nepotvrdil čís. 4708.
Krmení drůbeže: do komise dané čís. 4177.
Krytí: zpronevěřených peněz čís. 3652.
Křivé obviňování viz u trh á n í n a cti.
svědectví: svědek vypovídá křivě i, vydává-li výslovně nebo mlčky za vlastní
smyslové postřehy údaje o skutečnostech, o kterých se dověděl jen ze
sdělení jiného čís. 4833.
viz též pod vod dle § 199 a).
Křiže v učebnách: jich přemfstění čís. 4017.
Křižování: s protijedoucím autem čís. 4048.
viz též a u tom o bil.
Křižovatka viz a u t o mobil y k ř i ž o vat k a.
Kuchyňská učednice: pokud je svěřena hostinskému či s. 3668.
Kulomet: a nedbalost dozorčího vojína (§ 6 č. 4 zák. Č. 50/1923) čí 8. 4841.
Kulposní delikty viz d e I i k t Y k u 1 p o sní.
Kumulativní zodpovědnost viz u r á ž k a t i s ke m (§ 24).
Kuna: polapená na půdě čís. 4086.
viz též mys 1i vos t.
Kůň: jeho popohánění a násilí podle § 81 tr. zák. čís. 4319.
Kupítel obyčejný viz o c hr a n a zná m e k.
Kuplířství: majitel hotelu, který pronajímá pokoje ženštinám docházejícím do hotelu v průvodu mužů za účelem soulože, i jeho osoba služebná, která tak
činí bez jeho vědomí, dopouští se přestupku proti veřejné mravopočestnosti
podle § 515 tr. zák. i když neví, že jde o prostitutky; je-li mu tato okolnost
známa, dopouští se přestupku kuplířství podle § 512 a) tr. zák. čí s.3506
ustanovení § 512 tr. zák. platí i po vydání zákona ze dne 11. července 1922,
čís. 241 sb. z. a n. či s. 3506.
ideální souběh přestupku podle § 512 a) tr. zák. s přestupkem podle
§ 515 tr. zák. je vyloučen čís. 4425.
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ro:díl té i oné skutkové podstaty C 1 s. 4425.
pOjem »nevěstky« po rozumu § 51? tr
'I "'

4
,za c c, s. 425,
tr. zak.): ke zločinu kuplířství odle § ?
'
Jakekohv nadržování cizímu smilst
,13 IV tr. zak. stačí
4244.
.
Vll Vll ee, nezalezl na pohnutce či s.
spoluvina osob, na nichž b rl k r v .
,
II třetích osob platí však Plni ~ása~P l§rS~Vlt spa,chá~~, jest vyloučena;
II d
a
b r. zak. Cl S. 4244
a fzavafl1 clzlmu smlistvu s vlatn' d '
.
'jř,stvÍ podle § 132 IV tr. zák
:k f·ero,u Je dokon~ným zločinem kupCl S. 4244.
'J nI o IV Jen
SPOlUVlllQU nebo pokusem

(§ 1 3 2 '

,-

. "V.
v

"6.'

"

v";

' . ' .

ideální souběh zločinu podle ~§ 5 127 t
'
IV tr. zák. jest možný čís. 4244.
r. zak. se zločinem podle § 132
(podle slov. práva)' i všeobe ,_,
byt za tím úč~Iem ab c~a n~~va pachatelova, aby žena přijala u \něho
na j~í rozhodnutí, ~adJuje jí PřiP~~~ozo,:alf dros,tit~ci~ ;ryk9náva' vliv
a Je e y zlskavanlm zeny!k nemanzelské souloži nebo ke <::.milst
XXXVI: 1905, Poskytl-li pach~tel n~~'ěs~~e S;'~SI\ §1 43 o~st. I ,z.ák, čL
vene podle Jeho hodnoty n 'b "
'1
ni o I za naJemne stano_
těžkli získaného pro"'tiťuc?:z b~a ,up atu , lel~ž výše se řídí podle v'ičís. 4690.
~
J
a yva se k uphrstvlm po živn.'ostensku

r.

Kupní cena: lstiv.é předstírání, že bude zaplacena čís. 4181.
~~
smlou'va VIZ smlouva kupní.
/>
Kupování alkholických nápo·b.
d
~
~,
ního shromáždění ne~~Žev ,er: pred ,volb~Hl nebo v den volby do Národpodle § 58, I čís. 7 zákon~Yi~/r~~1/~óand í ~~ 19~Qě spoluviny na přečinu
K usmrcení Spolupůsobil (§ 141 tl' 'k)
kládánf (§ 195 tl'. zák) ·J·i~~
:na~len~ každ~~ účastenství na zlém naz PflJoe c ovek o ZIVot tedy i
h'
I
spo
ve smyslu § 136 tr. za'k. CI
Y'
'
pOli e cmne
, upusobelll
.
s. 4221.
.
..
Kvahfikov,ana krádež viz krá d e ž.

. }..

o

•

"

Y'

Kyretáž: bez asistence čís. 3863.
viz též té k aŤ.
Láhev určitého tvaru viz och r a TI a zná m e k.
Lahve: s cizí ochrannou známkou čís. 4811.
Lakýrnická živnost viz živnost Iakýrnfcká
Lámání kamene viz hli n i š t ě.
.

Legie (legionářské sbory): jsou samostatn

"',
armády ve smyslu čl. V zákona ze ~u Cf~tI (od.delením) č~~koslovet1ské
z roku 1863 čís. 4299.
ne
. prosInce 1862, CIS. 8 ř. zák.
v

urážka I.egionářÍl výrokem, že páchal', na S
ibíři hanebnosti čís. 4299.
Legitimace k obžalobě čís. 4773.
viz též obžaloba soukromá
leg i t i m a c e.
Legitim~č~í ,li~t,: opravňující sbírati
'
papuy, hadry, kosti a staré železo; jeho padelanl CI s. 389"8.
Lehkomyslnost: pojem čís. 4565.
viz též I i c h v a.
Lehota viz I h ů t a.
Lékárna: zhotovení léků
l'
čís, 3954,
na ekařský předpis je prodejem (§ 1166 ob"c, zák,)
Lékárníci: urážka většiny 'kh
"I b
1
a za o ní právo jednotlivce čís. 4773.

•

Lékař:

těhotnou (z důvodu neodolatelného donucení [§ 2 g) tr. zák.]) a pro
(z důvodu řádného plnění lékařského povolání) je vyhnám plodu
beztrestným jen, je-li ho nezbytně třeba k odvrácení bezprostředně životu
těhotné hroiícího nebezpečí a jen k záchraně tohoto života čís. 4033.

i pro

lékaře

. operujúci lekár je trestne zodpovedný za zanedbanie takých opatrení pri
operácii, ktoré sú svojou povahou určené k tomu, aby nebezpečenstvo pre
život alebo zdravie operovanej osoby pri lekárskom zákroku alebo vóbec
nemohlo vzniknúť, alebo aby bolo čo najviac obmedzené; otázku, či ide
o nedbalost' v smysle trestného zákona, pos,udzuje súd samostatne a neodvisle od posudku znalcov čÍs. 4567.
(§ 343 Ir. zák.) viz hoj i č s t vL
neoútámení nemoci (§ 359 tr. zák.): byl-li lékař, obžalovaný pro zákrok
za účelem přerušení těhotenství (§§ 5, 144 tr. zák.) zproštěn, an ~oud
vzal za prokázáno, že šlo jen o kyretáž, nelze ho odsouditi ani -pro pře
stupek § 359 tr. zák., nebylo-Ii neoznámení podezřelé nemoci předmě
tem obžaloby (ani dodatečně rozšířené - §§ 262, 263, 2n7, 281 čís. Str. ř.); nejde tu však o překročení obžaloby, bylo-li uznáno na přestu
pek § 431tr. zák, čís. 3863,
provinění se nevědomostí (§ 356 tr, zák): trestní zá]{ion vzhledem k povaze lékařského povolání a k těžkostem s jeho výkonem spojeným poskytuje ošetřujícímu lékaři v poměru k nemocnému výsadní postavení
potud, že omezil jeho zodpovědnost způsobem v §§ 356 až 358 vytče
ným, takže nelze vúbec stíhati lékaře, vykonávajíciho své povolání,
podle všeobecných předpisů §§ 335 a 431 tr. zák., leda že by š-lo o takový úkon, jenž nespadá již v rámec onoho poměru, jak by tomu na
př. bylo při zásahu lékaře na ženě těhotné, nikoli na nemocné čís.
3733, 4775.
trestnost ošetřujícího lékaře podle §§ 356 až 358 tr. zák. je podmíněna
tím, že z jeho činu skutečně povstala újma na zdraví nemocného čís.
3733.
ošetřujícího lékaře lze činiti zodpovědným za kulposní činy neb opomenutí, jichž se v této vlastnosti dopustil, jen za předpokladů §§ 35&
až 358 tr. zák. čís. 3863,
byl-li lékař, obžalovan;' v ideální konkurenc.i pro zločin spoluviny na
vyhnáni plodu podle §§ 5 a 144 tr, zák, a pro. přečin dle § 335 k zák.
uznán vinným oním zločinem, je v zásadě myslitelný souběh onoho
zločinu s přečinem podle § 335 tr. zák.; byl-li však zproštěn z obžaloby
pro onen zločin, je zpravidla uvažovati o jeho zavinění s hlediska
§§ 356 až 358 tl'. zák.;. jen kdyby šlo o zákrok spadající mimo v~>koil
jeho lékařského povolání, bylo by lze i v případě zproštění pro onen
zi.očin věc posuzovati rovněž s hlediska § 335 tr. zák. čís. 4775.
zanedbání nemocného (§ 358 tf. zák.): vykonal-Ji lékař kyretáž (zákrok
k odstranění zbytků plodu a přirostlých zbytku lůžka) bez asistence a
nejsa k tomu se stanoviska lékařs.kého nějak nucen, jest v tom jen zanedbání nemocné (§ 358 tr. zák.), nikoliv přestupek § 431 tr. zák.
čís. 3863.
ke skutkové podstatě přestupku § 358 tr. zák. se však vyžaduje, by ošetřující. lékař zanedbal nemocného podstatně ke skutečné škodě jeho
zdraví čís. 3863.
Lékařská fakulta: její posudek je n'ahrazen posudkem lékařské rady či s. 3638.
viz též z II ale c.
praxe: ustanovení zákona ze dne 28. června 1929, čís. 114 sb. z. a n. f
jímž byl upraven jen výkon lékařské praxe, nemohou míti významu při
řešení otázky, zda postup soudu při volbě znalců v řízení trestním
nebo civilním vyhovuje zákonu č Í' s. 3732.
Lékařské rady: při formulování průvodního návrhu jest se říditi předpisem čl. I.
čís. 3 odst. 2 zák. čís. 107/27, upravujícím nový doslov § 126 tr. ř.
či s. 3404.
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144
z~konem ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a n. byly. organisovany soudní lékařské rady jakožto nejvyšší instance znalecké v oboru
lékařské vědy a soudního lékařství; jejich posudkem byl nahrazen dří
vější posudek lékařské fakulty čís. 3638.
soudní lékařské radě přísluší přezkoumávání posudku znalců soudem
již slyšených; instančně stojí výše; jest nejvyšší institucí znaleckou'
odlišnost jejího názoru od mínění znalců dříve slyšených není důkazen~
nesprávnosti jejího úsudku čís. 3638.
post;.~~k soudní léka~ské rady podl~h,á přezkou.mání soudu, jemuž má
SlouzIŤ1 za podklad jeho rozhodovam; soudu j·est ponechána voinost
žádati od soudní lékařské rady objasnění nebo dodatečný Dosudek neposk~~uje-:i povs;xde~ ~odaný soudní !.é~ařskou ra~ou úplné vysvltlení,
po pnpade vyzadatl Sl posudek od jme soudní lekařské rady (§ 126
odst. třetí tl'. ř.) čís. 3638.
přezkoumání interního postupu soudní lékařské rady při Dodávání posudku jest nepřípustné čís. 3638.
'
1. odstavec § 134 tr. ř. nedoznal změny zákonem ze dne 1. července
1927, čís. 107 sb. z. a n. č Is. 3732.
uvst~novenÍ druhé věty čtvrtého odstavce § 126 tl'. ř. a předpis čl. II
trehho odstavce § 1 zákona čís. 107/27 sb. z. a n. vztahují se jen na
posudky, pokud se týče na vnitřní půs.obnost soudních léka'řskvch rad'
nepřicházejí v úvahu v případě, v němž obhájce vyžádání 'posudk~
soudní lékařské rady vůbec nenavrhl čÍs. 3733.
vyžádání posudku soudní lékařské rady jest nejkrajnějším, posledním
prostředkem k objasnění otázek spadajících do oboru lékařské vědy;
tohoto prostředku k přezkoumání posudku soudních lékařů má bý ti
použito jen, nemohly-li býti vady posudku odstraněny ani vysvětliv
kami znalců podavších yadný posudek, ani posudkem jiných znalců
(v sídle sborového soudu druhé stolice) čís. 3923.
osobní dostavení se lékařské rady k soudu (stejně jako dříve lékařské
fakulty) není možné; nejde proto o zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., byl-li při
hlavním přelíčení přečten (§ 252 čís. 1 tl'. ř.) přes odpor obhájcův
posudek soudní lékařské rady čís. 4120.
porotci mají právo zkoumati obsah i důvody posudku soudní lékařské
rady a zjednati sj samostatné přesvědčení, zda lze pokládati okolnosti
posudkem dokazované (usmrcení z pohnutek sadistických) za dokázané čili nic čís. 4120.
nakolik nejde o zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., zamítJ...1i porotní soud návrh
obhájce, by bylo vyžádáno doplnění lékařského posudku novým posudkem soudní lékařské rady o tom, co bylo příčinou nastalé smrt! napadeného, odůvodněný i poukazem na obtížnost a důležitost případu
p~ rozumu 4. odst. § 126 tl'. ř. (v doslovu čl. I čís. 3 zák. čís. 107/1927)
c í s. 4532.
posudok súdnej lekárskej rady má byť vyžiadaný tiež vtedy, pokladá-li
to súd za potrebné pre dóležitosť alebo pre obťažnosť prípadu. Ak je
spl~ená .táto podmi~nka" nemožno návrh na vyžia~anie posudku súdnej
lekarskej rady zamletnut len s poukazom na to, ze strana mala najprv
navrhnúť vyžiadanie posudku stálych znalcov lekárov v sídle sborového súdu druhej stolice čís. 4787.
viz též z n a I e c.
Lékařství:

jeho provozování čís. 3686.
_
viz též hoj i č s tví n e moc n Ý c h.
Les obehnaný příkopem: kdy je pokládati za »zahájený« ve smyslu § 174 II d)
tr. zák. čís. 4785.
Lesní hajný viz haj n ý.

Lesní (personál) viz haj n Ý ahá j n i k.
a polní zřízenci: vzatí. do přísahy pro určitý obvod pozemkový jsou podk
povahy své služby povinni a oprávněni vykonávati dozor ~ zásadě jen
v. tom. oby.odu, PTo který byli ustanoveni; nepožívají ochrany § 68 tl'.
z~k.,v jes~h~e ..- jsouse na honu na p.ozemcích mimo onen obvod (na
lllchz ma JejIch zamestnavatel pronajatu honitbu ) - zakročují proti
osobě, vystřelivšÍ na svých pozemcích čís. 4820.
úředníci viz och ran a ú rad o v.
zákon: výpočet škody podle přislušných předpisů lesního zákona (cís. pateptu ze dne 3. pr?since 1852, čís. 250 ř. zák.) , totiž pOdle § 72 tohoto
zakona a podle pnlohy D k tomuto zákonu (§ 2 čÍs. 2 této přílohy)
odpovídá zásadě poslední věty § 173 tr. zák. čís. 4785.
Lest: pojem lsti jest naplněn už pouhým zklamáním důvěry v životě obvvklé tře
bas důvěra nemá opory v zákonném závazku pachatele k udání pravdy 'nebo
třeba k úplné zprávě o dotčených poměrech. Nemístnou jest a z dosahu
ochrany§ 197 tr. zák. vykročuje důvěra klamané osoby nezaručená zákonn~~ ustanovením uvedeného rázu jen tehdy, může-Ii klam už v době klamu
byt! klamanou osobou poznán jako klam bez dalšího pátrání a bez důklad
nějšího rozmyslu prostředky, které má klamaná osoba po ruce již v době
klamu čís. 4700.
Lešení: kdy jest je zříditi čís. 3955.
zavinění (§ 335 tr .zák.), nebyla-li při stavbě lešení prozkoumána nosnost
materiálu čÍs. 3852.
jeho zřícení čís. 4242.
viz též s t a v i tel.
viz též z n a I e c.
Leták: byť byl v podstatě pozváním ke schůzi lidu, přestává býti pouhou vyhláškou ve smyslu § 23 odst. 3 tisk. zák., je-li dalši jeho obsah rázu politického
ba i trestného čís. 4731.
urážlivý: jeho rozšiřování z nedbalosti čís. 4391.
viz též u rá ž k a t i s ke m (§ 6).
Levante: členství v mad'arském spolku »Levante« je členstvím ve spolčení k úkladům o republiku podle prvého odst. § 2 zákona na ochr. rep. čís. 3375.
Lhářem: jest, kdo vědomě mluví nepravdu; v běžné mluvě lidí průměrné duševní
úrovně zaměňuje se však slovo »lež« se slovem »nepravda«; jde o obviněni
z opovržlivé vlastnosti ve smyslu § 491 tr. zák., bvl-Ii kdo označen za lháře
v onom smyslu čís. 3597.
•
k odsouzení pro výrok »Ihář« nestačÍ průkaz objektivní nepravdivosti výroku, nýbrž jest třeba dokázati, že paéhatel nepravdu pronesl vědomě
čís. 3597.
Lhůta: nejde o neodvratnou
nezaviněnou překážku ve smyslu § 364 čís. 1 tr. ř.,
byl-Ii příčinou zameškání lhůty omyl kancelářské síly obhájcovy při záznamu lhůty čís. 4077.
neodporoval-li obžalovaný příslušník národní menšiny doručení rozsudku
jen ve státním jazyku v propadné třídenní lhůtě čl. 21 o.dst. 2 nař. čís.
17/1926, nemá nárok na doručení rozsudku i v jazyku menšiny a lhůty
k opravným prostředkům počínají od onoho doručení ve státním jazyku
čís. 4506.
.
zmeškání lhůty a § 364 tr. ř. čís. 4605 ..
třídenní lhůta podle druhého odstavce § 211 tr. ř. je - jde-Ii o obžaLobu
soukromou (§ 46 tr. ř.) - lhůtou propadnou a nelze ji prodloužiti čís. 4623.
»případným návrhem« po rozumu druhého odstavce § 211 tr. ř. lze rozuměti
jen návrh věcný, čelící svým obsahem k odstranění závady, pro kterou byla
obžaloba prozatím zamítnuta; takovým návrhem není žádost soukromého'
obžalobce o lhůtu k podání dalších návrhů čí 5.. 4623.

a

Generální

rejstříky

trestní

10

-

146

Lhůta

(§ 221 tr.

ř.)

-

-

Lhůta

(§§ 284, 285 tr.

ř.)

-

147

odvolací v řízení přestupkovém čís. 4716.
§ 6 tr. o ř.: ustanovení § 6 tr. ř. o nevčítánÍ dne nedělního (svátečního) do
lhuty neplatí pro lhůtu § 221 tr. ř. k 'přípravě obhajoby čís. 3681.
!1stanovení § 6 tr. ř. o nevčítánÍ dnů poštovní dopravy do lhůty pIatí
JeTI P:ú lhůty p.ráva procesního, nikoliv .pro šestinedělní lhůtu § 34
(2) zakona proti nekalé soutěži, která jest Vl'r!učně hmotneprávní čís
4304.
.
jest proto výrazu »obžaJ.obu jest podati« v § 34 (2) zák. čís. 111/19-27
rozuměti tak, že obžaloba musí býti v oné lhůtě podána již II soudu
či

s. 4304.

o.p:ayný prostřed~k jest ~okládati za l?odan}"r včas jen, byl-li odevzdán
pos~e (v, posledm devn lhu~y) Y., čase, kdy mohl býti ještě opatřen podaclm zaz~amem po~tovnlho uradu z téhož dne; nestačí, byl-Ii dopis
s pro;vedemm ?.pravn~eho pr~střed~u dán do P?štovní schránky po (posledmm) vybram posty z m, takze mohl by tl orazítkován až následujícího dne čís. 4335.
j

" ce
ustanovení třetího odstavce § 6 tr. ř. platí i pro veřejného obžalob
či s. 4346.
odvolání
lhůtě (§
druhého
odvolání

z nálezu kárné rady jest po.dati v neprodlužitelné čtrnáctidenní
48 kár. stat.); i na tuto lhůtu jest obdobně použíti ustanoveni
odstavc,e § 6 tr. ř.; jest zkoumati z povinnosti úřadu lfebylo-li
podáno opozděně; pak-li ano, jest je odmítnouti čí 1." 133 dis.

§ 78 tr. ř.: sdělením prvopisu rozsudku je rozsudek státnímu J:astupitelství
doručen ve, smysl? ,§ 78 tr. ř.; dnem sdělení prvopisu 'počíná lhůta
k provedem odvolam (§§ 285, 294 tr. ř.), neprodlužujíc·'se tim že státní
za~tupite~ství ~aléhal~ na doru~ení opisu rozsudku a že mu byly proto
spisy opetovne daru ceny S opisem rozsudku čís. 3441.
lhůta §,28,5 (294) .tr. ř. ~( provedení zmateční stížnosti (odvolání) počíná
pro statnl zastupltelstvI dnem, kdy mu byl dodán prvopis rozsudkl1
I
k nahlédnuti (§ 78 tr. ř.) či s. 4092, 4174.

lhost-ejno, zda z podnětu opovědi opravného prostředku či z jiného podnětu čís. 4174.

ÚČ!g ek , toh~!o d?ruč,ení .n:m~že ..odvrátit! ani státní zastupitelství pro-

ustanovení § 6 tr. ř. o nevčítání dne nedělního (svátečního) do lhůty
neplatí' pro lhůtu § 221 tr. ř. k přípravě obhajoby či s. 3681.
porušení předpisu prvé věty § 22-1 tr. ř. pficházelo by v úvahu jen,
kdyby bylo hlavní přelíčení ustanoveno tak, že by - pokud by obžalovaný sám nesvolil ke zkráceni této lhůty - nebyla mezi dnem, kdy
byla obsílka obžalovanému dodána, a dnem hlavního přelíčení aspoň
lhůta 3 dnů č i s. 3686.
jest lhostejno, zda lhůta § 221 tr. ř, k přípravě k hlavnímu přelíčeni
stačila či nikoliv, rozhodným jest jen, by byla dodrž.ena čís. 3827.
§§ 284, 285,294 tr. ř.: třídenni lhůta §§ 427 a 284 tr. ř. nemůže býti podle
prvého odst. § 6 tr. ř. prodloužena, a to ani opomenutím osob, jimž
přináleželo vypraviti opověď zmateční stížnosti (ředitelství tr,estnice,
II něhož ohlásil obžalovaný zavčas do protokolu zmateční stížnost)
či s. 3473.
sdělením

prvopisu rozsudku je rozsudek státnímu zastupitelstvÍ' doručen
ve smyslu § 78 tr. ř.; dnem sděle-ní prvopisu počíná lhůta k provedení
odvolání (§§ 285, 294 tr. ř.), neprodlužujíc se tím, že státní zastupitelství naléhalo na doručení opisu rozsudku a že mu byly proto spisy
opětovně doručeny s opisem rozsudku čís. 3441.
lhůta § 285 (294) tr. ř. k provedení zmateční
číná pro státní zastupitelství dnem, kdy mu byl
k nahlédnutí (§ 78 tr. L) či s. 4092, 4174.

stížnosti (odvol'ání) pododán prvopis rozsudku

lhostejno, zda z podnětu opově di opravného- prostředku či z jiného pQdnětu č Vs. 4174.
účinek 'tohoto doruče-ní nemůže odvrátiti ani státní zastupitelství prohlášením při vrácení spisů, že jich použilo pro jinou trestní věc, ani
soud doručeníin spisů státnímu zastupitelství ještě jednou s. poukazem
na opověď opravných prostředků čís. 4174.
osmidenní lhůta § 285 tr. ř. k provedení zmateční stížnosti je nepro:.dlužitelná a nepřekročite-Iná (§ 6 tr. ř.) čís. 3550, 4213.
provedení zmateční stižnosti po oné lhůtě jest opOZděno, třebas se tak
stalo proto, že soud pozdě vyhověl žádosti obžalovaného o zřízení obhájce- chudýc.h k ,provedení zmateční stížnosti či s. 3550.

hlasemm pn vracem SpISU, ze JIch pouzilo pro jinou trestní věc ani
sou.d doručením spisů státnímu zastupitelství ještě jednou s pouk~zem
na opověď opravných prostředků é í s. 4174.

po jejím uplynutí je vyloučeno podati zmateční stížnost do protokolu
(§ 1 čís. 3 zák. čís. 3/1878), i přiděliti obhájce chudých k poupisu
zmatE;ční stížnosti čís. 4213.

§ 112. orls!. 2. tr. ~.: lhůta ~odle 2. odst. § 112 tr. ř. je propadná; prodloužiti
Jlv z. Jllleho duvodu nez § 112 odst. 3 tr. ř. (na př. z důvodu složitosti
veCI nebo pro zrněnu právního zástupce) je nepřípustné čís. 4561.

nezáleží na tom, že byla zameškána proto, že obžalovaný nebyl vyrozuměn o tom, že k provedeni zmateční stížnosti ustanovený zástupce
chudých ji ne.provede čís. 4213.
včasnost 6povědi zmateční stížnosti jest posuz-ovati podle toho, kdy
podání došlo k naJ.ézacímu soudu čís. 3473.

nevyrozuměl-li

vyšetřující soudce soukromého obialobce o uzavřeni
při~ravného vyšetřování po rozumu 2. odst. § 112 tr. ř. zvláštním lIsncse~Im, . d~r~čen.~r~ mu do vlast~Í'C~l, r~lk.ou (§ 79 odst. 2 tr. ř.), nýbrž
za~.l~l-h Spl~yo pnem,u soudu s aozadall1ill, by soukromý obžalob ce ve
lhute do SpIS.U nahledl a v další čtrnáctidenní lhtltě 'Dodal další návrhy
nenastal z~nik žalobnJhn práva podle § 112 odst. 2 'tr. ř" podal-li sou~
~ro~y obzalob~: ohzalobu ve l1";Ie!ln} lhůtě po nahlédnutí _do spisů,
Jlmz teprve zvedej o obsahu dozadalll, třebaže nedodržel lhútu k tomuto nahlédnutí určenou čís. 4670.
v

§ 221 tf. Ť.: soud neporušil zákonn)" předpis, otázav se přimo obžalovaného
zda se vzdává přípravné osmidenní lhMy (§ 221 odst. I tr. f.) č; s. 3404:

povin~á ~5ls.midenní~.lhůta ,k ~říprav,,:ě obhajoby (§ 221 odst. prvý tf. ř.)
neplat,I tez pro obhaj ce, nybrz sta Cl, byla-li dodržena ve příčině obžalovaneho C 1 s.3404, 3419, 4011.
v

,I

lhítta k provedeni opravného prostředku počíná d!lem skutečného doopisu rozsudku; třebas bylo ve zpátečním lístku omylem uvedeno jiné (nesprávné) datum doručení čís. 3516.

ručení

přib~uzi1ým obžalovaného, uvedeným v § 282 tr. ř., běží lhůta k ohlaH
šenÍ zmateční stížnosti od téhož dne, od kterého počíná obžalovanému
čJ s. 3768.
třebaže obžalovaný ohlásil zmateční stížnost protokolárně u ředitelstvi
věznice ve lhůtě § 284 tr. ř., jest opověď ta opožděná, byl-li protokol
phnesen dozorcem včzňů do podatelny nalézacího soudu až po uplyn lití oné lhůty čís. 4497.
lhůta k opovědi zmateční s.tížnosti a k podání odporu počíná dnem,
kdy manželka obžalovaného, jíž byl doručen opis kontumačního rozsudku, jej obžalovanému (po jeho návratu s cesty) odevzdala čís. 4516.
10'
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Lhůta

Lichva-
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_

nežádal-li zmocněnec soukromého obžalob ce, nebydlící v obvodu nalézacího soudu, již v telegrafické opovědi zmateční stížnosti za opis
rozsudku, nýbrž až v písemném opakování opovědi té v dodatečné lhůtě
třetího odstavce § 97 j. ř. (nař. min. spr. ze 17. října 1912, čís. 46
věst. min.), čítá se lhůta ku provedení zmateční stížnosti ode dne oné
telegrafické opově di, třebaže byl stěžovateli (soukromému obžalobci)
opis rozsudku (neprávem) doručen čís. 4576.
žádal-li obžalovaný, ohlašuje zmateční stížnost, aby k jejímu provedení
byl ustanoven zástupce chudých a jemu doručen opis rozsudku, byl
tím podle § 285 tr. ř. počátek osmidenní lhůty k provedení zmateční
stížnosti odsunut až do doby, kdy opis rozsudku bude skutečně obhájci
doručen; účinek ten nemohl býti zmařen ani tím, že vyhotovení rozsudku bylo snad ponecháno v rukou obžalovaného čís. 4874.
§ 427 tr. ř.: třídenní lhůta §§ 427 a 284 tr. ř. nemůže býti podle prvéhv
odst. § 6 tr. ř. prodloužena, a to ani opomenutím osob, jimž přináleželo
vypraviti opověď zmateční stížnosti (ředitelství trestnice, u něhož ohlásil obžalovaný zavčas do protokolu zmateční stížnost) čís. 3473.
lhůta k opovědi zmateční stížnosti a k podání odporu počíná dnem,
kdy manželka obžalovaného, jíž byl doručen opis kontumačního rozsudku, jej obžalovanému (po jeho návratu s cesty) odevzdala čís. 4516.
viz též o d por.
§ 1 čís. 3 nov. čís, 3/1878: třídenní lhůta k podpisu zmateční stížnosti
advokátem (§ 1 čís. 3 druhá věta DOV. čís. 3/1878) je podle § 6 tr. ř.
lhůtou nepřekročitelnou; její nedoržení má pro obžalovaného vzápětí
ztrátu opravného prostředku zmateční stížnosti čís. 3702.
viz též n Cl v r' á c en í' v pře d e š I Ý s t a v.
viz též ob ž a lob c e s o u k r orný.
viz též ří z e n í pře s tup k I) v é.
viz též z mat e ční stí ž n o s t.
ke stížnosti d~e § 481 tf. ř. viz říz e n í pře s tup k o v é.
dle práva slovenského: návrh súkromnej strany §§ 112 tl'. zák., 41 odst. l.
tr. p.) možno i pri trestných činoch, stihatel'ných na hlavnú súkromnú
obžalobu a patriacich do oboru posobnosti okresného súdu, v zákonnej
lehote platne podať aj u štátneho zastupitel'stva; nevyžaduje sn, aby
návrh bol štátnym zastupitel'stvom odovzdaný príslušnému súdu ešte
v lehote § J 12 tr. zák. čís. 4487.
súd, dožiadaný v pokračovaní podl'a § 425 odst. ll. tr. p. o vyhlásenie
rozsudku, }e tiež zmocnený přijať ohlásenie a prevedenie zmatočnej
sťažnosti, pokiaľ sa stalo hneď po vyhlásení rozsudku či s. 4427.
v trestných ve cia ch proti mladistvým treba 50 zretel'om na ustan. § 396
odst. l. tr. p. predložiť spisy odvolaciemu súdu teprv po uplynutí lehót
k podaniu opravn)/ch prostriedkov tých osob, ktoré sú uvedené v ustan.
§ 50 odst. I. zák. č. 48/31 Sb. z. a n. čís. 4479.
z nezákonného doručení rozsudku obhájci nemohou obžalovanému
vzniknouti nové lhůty k podání opravných prostředků č i s. 4399.
za včas podaný opravný prostriedok treba považovat' i taký, ktorý bol
podaný pred počiatkom zákonnej leholy, počítanej od správneho doručenia napadnutého rozsudku čís. 4523.
~
z opatného, nezákonného vyhlásenia rozsudku nemaže obžalovaný odvodzovat' pre seba beh novej lehoty k podaniu opravného prostriedku
čís. 4592.
okresní soud, dožádaný sborovým soudem první stolice, aby obžalovanému vyhlásil podle § 425 odst. II tr. ř. rozsudek odvolacího soudu,
vyhlášením rozsudku a sepsáním zápisu o tom skonči! činnost, o kterou byl dožádán. Přijal-li po tomto roku, třebas ještě v zákonné lhůtě,
provedení zmateční stížnosti obžalovaného, které zaslal sborovému
soudu první stolice, jednal jako soud nepříslušný, postupující podáni

soudu příslušnému; proto doba, po kterou byl spis dopravován poštou
k sborovému soudu první stolice, neprodlužuje zákonnou lhůtu k provedení zmateční stížnosti čís. 4601.
z yne~ákonn~ho vyhlá,seni-:. (?o:uč~n!a) \ozsud~!l a Zy nesprávneho poucellla o prave podat zmatocnu staznost nemozu obzalovanému vzniknút' nové lehoty k podaniu opravného prostriedku či s. 4638.
po~kodený ne!llá nárok .n~ doručen!e ro~sudku súdu prvej stolíce a dotycne opravnych prostneakov proti takemu rozsudku je viazaný lehotou predpísanou pre žalobcu predtým jednajúceho a to bez ohradu na
to, či verejný žalob ca použil opravného prostriedku alebo nie. Zpatvzatie verejným .žalobcom ohláseného opravného prostriedku neaán
poškodenému možnost' opravný prostriedok dodatočne ohlásiť. Lehola
8 ~ní v § 42 tr., p. určená, k prev~atiu obžaloby netýká sa zákonných
lehot, s.íanovenych trestnym ponadkom pre ohlásenie a prevedenie
opravných prostriedkov či s. 4681.
šesťmesačná lehota § 581 tr. p. neprerušuje sa ani uplatnením nároku
na náhradu súkromnou žalobou proti tretej osobe čís. 4754.
lehota 8 dní, určená k prevedeniu zmatočnej sťažnosti, ohlásenej poškodeným na prípad, že by verejný žalobca zmatočnú sťažnosť neDOdal, počíta sa od ohlásenia zmatočnej sťažnosti, nic teprv od upovectomenia, že v:.ch~é. štát~e zastupitel'st,vo zmatočnú sťažnosť nepodalo,
alebo ze zmatocna sťaznosť bola zpať vzatá čís. 4881.
v řízení kárném viz říz e n í kár n é.
viz též z mat e ční stí ž n o s t.
§ 530 tl'. zák. viz pro mlč e n í.
Licence; užívání předmětů vynálezu při prodeji patentu čís. 4837.
Lidé domácí viz nás i l:í dle § 83.
Lihoviny - zákaz čepovati je viz tam ž e.
Lichva. (cís. nař. ze dne 12. října 1914, čis. 275 ř. zák.): tísní (§ 2)
Jest každá naléhavá, třebas i jen pomíjející nesnáz peněžitá nutící k úvěru
třebas za nevýhodných podmínek; nespadají sem méně pří~nivé majetkové
poměry, pokud nenutí dožadovati se úvěru za podmínek neobvykle nepříznivých čís. 4020.
vykořisťování úvěr hledajícího záleží v -tom, že si ten, kdo úvěr poskytuje,
dá, slíbiti ~ebo poskytnouti vzájemné plnění, které jest ve značném nepomeru mez! hodnotou požadovanou a hodnotou poměry ospravedlněnou
čís. 4020.
po stránce subjektivní se vyžaduje úmysl vykořisťovati v onom smyslu,
i vědomí o tísni toho, kdo se uchází o úvěr čís. 4020.
zákon o lichvě chrání bez ohledu na povolání, vzdělání, sociální postavení
a životní zkušenosti každého, kdo, ocitnuv se v tísni, je nucen dožadovati
se uveru nebo pro nedostatek zběhlosti v obchodech nepozná nepoměrnost
vzájemného plnění čís. 4565.
spoluvina na lichvě předpokládá ve směru subjektivním kromě vědomí spoluvinníka o stavu dlužníkově, naznačeném v § 2 Uch. zák., a o nápadné nepoměrnosti obapolných plnění též úmyslnou činnost spoluvinnika, podporující hlavního pachatele ve vykořisťování dlužníkovy situace čís. 4565.
~ojmy: »tíseň«, »lehkomyslnost«, »nezkušenost« a »nápadná nepoměrnost«
c fs. 4565.
§ 2 lich. zák. tresce nejen poskytování úvěru, nýbrž i jeho prodloužení
(prolongování směnek) čís. 4565.
y

z.

čl.

XXV:1883: tísní ve smyslu § 1 zák.

čl.

XXV: 1883 jest takový hospo-

dářský stav dlužníkův, který ho nutí, aby pro dosažení úvěru neb odkladu placení učinil krok, který by při náležitém rozvážení neuznal za

vhodný; skutková podstata trestného činu podle cit. zákonného usta-'
novení vyžaduje, aby dlužník byl v tísni již při poskytnutí úvěru neb
odkladu placení čís. 4460.
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bytová viz předražování.
Likéry kořenné viz ochrana známek:
Likvidace: )est říz~ním, n~~távaj}cim podle .zák~n~ po zrušení obchodní společ
nostl,y - ':YJrno~~ pnpad upadku, - lehaz ticelem jest skoncováni zrušené
?polec~9.,sb oa vzaJemné, vypořádání se společníku v jejich zájmu, ale i v záJmu ventelu. Jest rozdll v tom, o jakou obchodní společnost jde čís. 4229.
Listina: ve smyslu § 252 předposl. odst. tr. ř. je písemnost, tvořící důkaz o tom
Co se v ní potvrzuje čís. 4262.
'
násilné se zmocnění listin čís. 4285.
důkaz o její pravosti čís. 3789.
viz též II á s i 1í dr I e § 83.
viz též znalec.
.

_

_

-

_

_

_

_

_

-

_

_

_

y

psaná psacím strojem: je tiskopisem čís. 3809.
viz v e ř e j fl á 1i s t i II a.

veřejná

\

Listiny a pisemnosti jiného druhu: ve smyslu druhého odst. § 252 tr. ř. čís. 34-9'0.
viz též p r ů vod n í říz e n í.
Listonovš: na ,služ:bní Pochiiz~e (§ 68 tr, zák.); Podmínky ochrany, Není vy1ouce~a hm, ze nezachovany v nepodstatnych bodech předpisy ministerstva
post a telegrafů o doručovací službě z roku 1931 čís. 4732.
'
Listovní tajemství v(zákon ze dne 6. dUb,na 1870, (Hs. 42 ř. zák.): skutková podsta~a prestupkuY.1?odl~ § 1 .z~kona jest založena již tím, že pachatel
v umyslu porusltI tajnost CI zich dopisů je odcizil čís. 3532/
§ 116 Ústavní listiny zaručuje sice zásadně tajemství listovní avšak
vyslovuje sou.časně, ž~, podr~bn?sti upravuje zákon; příslušný' zákon
:~ dne 6. dubna 187D, CIS. 42 r. zak, - dosud platný podle čl. II zákona
CIS. 11 sb. z. a n. 1918 nechává výslovně (§ 5) nedotčenými ustanovení trestního řádu o zabavení a otevření dopisl! obviněných čís

4660.

nice)

-

-

-

-

-

-

či

s. 3927.

k vyloučení beztrestnosti. podl€ § 187 tr. zák. jest třeba by fe
vrchnost dověděla o konkrétním provinění pachatelově" nestačí
pouhá možnost, že se pachatel kromě provinění vrchn'osti známých dopustil snad ještě dalších zpronevěr o nichž se vrchnost
nedověděla a pro něž nebylo prozatím dů~odu pachatele podezřívati čís, 3997.
'
~ vyloučení beztrestnosti podle §§ 187, 188 písm,. b) tr. zák. není
treba, by pachatel, který nedodržel lhůtu určenou narovnáním
právě poškozeným byl udán, stačí že se vůbec vrchnost třeba~
i od třetí OSOby dověděla o tom, Že pachatel zpronevěru' spáchal
a narovnání nedodržel čís. 3997.
při n~d,okonané krádeži jest účinná lítost (§ 187 tr. zák.) vyloucena Cl s. 3555.
pOdmínkOU ÚČinné lítosti jest, by pachatel vrátil věc dobrovolné

čís.

či

.

vho,dným, pros~ředket;I ~rážky úřadu je dopis i tehdy, je-li předpisem
o h:;;tovmm taje~stvI pIsatel zabezpečen proti tomu, že se o obsahu
dOPIS~ nedozví. J1TIá osoba než adresát; stačl, ~e se obsah dopisu má
dostat~ a zp,rvavldla ~':. i dostává k vědomí adresáta, jehož vážnost k napadenemu uradu mu ze pak doznati újmy čís. 4660.
Literární dílo viz dílo literární.
jeh o och ran a viz p ů vod c o v s k é p r á v Q.
Lítost účínná: §§ 187J 1~8 tl'. zák.: k vyl?uč~~yí úč~~né lít?sti (§ 188 tr. zák.) není
zapotrebl, by vrchnost mela JIZ urcltou vedomost o vině pachatelově, stačí pouhé, půtahy odůvodněné podezření (»soukromé<<:
udání věc vyšetřujícího poštovního komisaře veliteli četnické sta-

3576.

beztrestnost podle § 187 tr. zák. jest vyloučena, odhodí-li při horkém činu přistižený pachatel ukradenou věc, an nemtiže počítati
s tím, že by ji moh~ pro sebe zachrániti či s. 3576.
ani zákon v § 188 -a) tl'. zák. nepovažuje vrácení za dobrovolné,
když stíhaný pachatel odhodí odciz-ené věCi čís. 3576.
nezáleží na tom, že ten, kdo věc vrchnosti hlásil, nechtěl tím činiti
trestní oznámení, nýbrž pro vyloučení beztrestnosti stačí, že vrchnost pojala z hlášení toho podezř.ení, že činnost paChatelova má_
nebo by mohla míti veškeré zákonné znaky krádeže nebo ~pro
nevěry čís. 4109,
podmínky účinné lítosti podle § 187 tl'. zák. pro' zpronevěru nečiní
beztrestným souběžný přestupek podle § 320 f) tr. zák. ani, sloužil-li jen k zakrytí zpronevěry čís. 4109.
podle § -188 tr. zák. jsou volnému ujednání zúčastněných osob zů
staveny jen doba a způsob, nikoliv i rozsah (úplnost) náhrady

_

_

_

_

_

_

_

_

s. 4502.

určení

škody z podílnictvÍ' po rozumu 2. odst. § 187 tr. zák. pří. .
sluší jen nalézacimu soudu, aníž podílník může těžiti z omylu nebo
z přízně poškozeného čís. 4502.

náhrada škody (narovnání, smír): rozsah náhrady škody jako podmínky beztrestnosti ve smyslu § 187 tr. zák. nelze určovati ex nunc,
podle doby kdy náhrada škody přichází v úvahu, nýbrž ex tunc,
podle doby' kdy byl spáchán trestný čin (při podílnictví na krádeži po,dle 'doby, kdy pachatel věci ukryj, na se převedl nebo za:
šantročil věda že věci ty pocházejí z krádeže); nemožnost úplne
ná'hrady' škodý, způsobené náhodou nebo cizí vinou, jde na vrub
pachatelťtv čís. 3498.
škodu z činu' (§ 187 tr. zák.) vzniklou jest posuzovati podle ceny
věcí, již měly v době dokonání trestného skutku čís. 3498.
dopustil~li se pachatel několika krádeií a nahradil-Ii škodu z jedné
z nich nastane beztrestnost krádeže, ze kterc byla škoda nahrazena ~a ostatních podmínek § 187 tr. zák, tehdy, když jednotlivé
zlodějské útoky jsou činy samostatnými, vnitřně nesouvisejícími,
nýbrž tvořícími jen jednotu vnější podle § 173 tr. zák. č Í's. 3551.
_
jsou-li' však jednotlivé krádeže podle pachatelova záměru jen částí
zamýšleného yčinu ,úh:nného ~ ~ykonán~m ~é~ož zloŠip~~y~o úmYslU,
takže pozdějsí kradeze 1sou Jen pokracovamm v dnvelslCh a vsechny pospolu tvoří v podstatě jede-n čin a jednu krádež, nestane
~e náhradou škody z jednoho takového zlodějského útoku beztrestným ani tento čís. 3551.
_
přes to že poškozený učinil na pachatele trestní oznámení v době,
kdy jeŠtě neuplynula lhůta stanovená narovnáním pro napravení
Škody může se pachatel s úspěchem dovolávati beztrestnosti pro
účinn~u lítost, avšak jen, dal-li ve lhůtě narovnáním určené poškozenému náhradu (§§ 187, 188 b) tr. zák.) čís. 3691.
ujednání mezi pachatelem a poškozeným po tom, když liž pachatel
~ použil pro sebe výtěžku za zboží mu svěřené (když již zpronevěra
byla dokonána), nevyluč~ie zpron,evě~u ani, kdy?y je bylo p?~,l~
předpisu práva soukromeho pokladaŤl za novaCl, a muze prt]IŤl
v oboru práva trestního v úvahu již jen jako smír podle § 188 b)
tr. zák. čís. 3739.
_
k vyloučení beztrestnosti v případě § 188 b) tl'. zák. se nevyžaduje, by poškozený učinil na pachatele formální trestní. oznámení
pro nesplnění smíru, stačí, že se soud o tom dověděl jtným zptisobem čís. 3739.
_
dobrovolnost náhrady škOdy (§ 187 tr. zák.) není vyloučena tím,
že se pachatel rozhodl k náhradě škody jen pod psychickým ná-
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tlakem, ž~. Ji~ak bude trestně stíhán (vzat do vazby);_ bylo by ji
lze VylO~ICltI len, kdyby, pachatel byl v podobném stavu, jaký má
na mysli § 188 a) tr. zak., kde pro fysickou prekážku nezávisí na
jeho dobré vůli, chce-li škodu nahraditi čili nic čís. 3927.
~činn~ lít~~t, nev~ža~~ljeJ by pachat~l složil ihned celý peníz, stačí
caSOve urclty srn Ir, J1mz Se zavazuje nahraditi celou škodu uzavřený dříve, než vrchnost o věci zvěděla, byl-li poškozeným' přijat
a pachatelem splněn, třebas byla část ško.dy nahražena až když
věc byla již soudně projednávána čís. 3927.
'
nero~,ho.?llje! .odkud o ~!. pacha!~l peníze na úhradu škody opatřit
(~taCl, ze ~l Je vypujcll od pnbuzných), ani z čí majetnosti byla
nahrada dana; stačí, že při náhradě škody činně spo]upľ!sobiI
čís. 3927.
škodu lze nahraditi po případě i prostřednictvím třetí oSOby čís
4012.
.'
\
zříz,ení k!1ihovní zástavy není konečnou náhradou; pro otázku bk'~
trestnosti podle §§ 187 a 188 tr. zák. záleží tu na tom zda dohbda
sloužící za základ knihovnímu- zajištění jest narovnání~ a zda, pachatel dostál jeho podmínkám čís. 4012, 4790.
'
nedodržení n.arovnání vylučuje beztrestnost i, dovědě'la-li se,. vrchnost o provmění jiným způsobem než oznámením poškoz'eného·
beztre.stnosyt} v~ak ~ebr~ní, p~volil-1i poškozený liknavému pa~
chateh dal-SI lhutu pred tlm Dez se vrchnost o provinění/dověděla
č Ls. 4 0 1 2 . '
,
,

beztrestnosti podle § 187 tL zák. není na závadu, žě se náhrada
šk?dy stala n~ naléh~!1í pošk?zeného; účill1~oU Htost nevylučuje
am okolnost, ze zlo de] odhodli ukradenou vec stalo-li se tak takovým způsobem, že z jeho jednání vysvítá zát'něr dobrovolně napraviti škodu z činu povstalou; nešlo by však ~ účinnou lítost
kdyby nahradil škodu, vida, že mu nezbývá nic jiného čís. 4013:
P!,? Otáz~ll včasnosti ~á~rady škody rozhoduje jen, zda se stala
dny~J nez ".::chnost zved~la o pachatelově ~provinění. V úvahu při
chazl okamzl-k, kdy se nahrada dostala poškozenému, nikoliv, kdy
pachatel předal náhradu jiné osobě, by ji odevzdala poškozenému
čís. 4109.
z~lež:el'O-li n~rovnání ve smyslu § 188 b) tr. zák. v tom, že byly
mlsto hotoveho placení odevzdány poškozenému směnky podepsané třetí osobou, čímž byla podle úmyslu stran ceiá věc vyří
zena, bylo narovnání po případě splněno již odevzdáním směnek
čís. 4282.
slovu »za« v_ obratu »třetí za něj« (§ 187 tr. zák.) nelze rozuměti
ve smyslu »v zastoup-ení«, nýbrž ve smyslu slov »místo a bez
něho«. Jinak podle zákona není rozhodné, odkud si obžalovaný
opatřil prostředky na úhraou škody, ani, z čí majetnosti byla náhrada dána; rozhoduje jen, zda pachatel- při náhradě škody činně
spolupůsobil čís. 4282.
pro návodce (§ 5 tr. zák.) neplatí ustanoveni druhého odstavce
§ 187 tr. zák.; jest proto povinen nahraditi celou škodu s pachatelem krádeže rukou společnou a nerozdílnou· ani náhrada celé
škody pachatelem neprospívá návodci- který s~ sám nijak o ni nepřičini-l čís. 432'4.
'
pro otázku beztrestnosti z důvodu účinné lítosti nemůže býti rozhodující pachatelem projevená ochota škodu nahraditi (§ 187 tr.
zák.), nýbrž jen zpúsob, jakým škodu ve skutečnosti nahradit
čís. 4790.
předal-li pachatel (§ 183 tr. zák.) dříve, než o jeho zpronevěře
zvěděla vrchnost, poškozenému s jeho souhlasem místo zpron-e-
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věřen)'ch peněz k volné disposici inventář usedlosti své a své
manželkv, může býti účasten beztrestnosti pro účinnou lítost
(§§ 187: 188 tl'~ zák.), třebyaže náh!ada y~ko~y byla tu o dána ~ ze
jmění Jeho manzelky ovsem za leho cmneho spolupusobenl -a třebaže poškozený proti úmluvě použil výtěžku k zaplaceni jiné
pohledávky než ze zpronevěry či s. 4790.
vrchnost: pojem »vrchnosti« ve smyslu § 187 tl'. zak.; nespadají sem
orgány okresní správní komise, pfedsevzavšÍ revisi obecního účtl!
čís. 4012.
starosta 'obce mľlže býti vrchností ve smyslu § 187 tr. zák. i v pří
padě zpronevěry, spáchané na úkor obce čís. 3389, 3434,
jsou-li tu předpoklady pro. úřed~í . výko~ je~u náležející ~§§ 24,
84, 86 tr. ř.), jest jeho povmnostJ Jednat!. a Jest ner?~ho,dnyl~~ pro
určení povahy jeho ÚkOl.lU, zda svou, ~ovmnost ,splntíl chc~ Cl nechce zda rozlišuje meZl svou funkCI Jako spravce obeCního majetkd, jako orgán provádějící jen usnesení zastupitelstva obce nebo
jako orgán bezpečnostní čís. 3389.
_
_
_
nabyl-li starosta obce jako ta~ový úředn! vědon;osti p některém
z trestných činů v § 187 tr. zak. ~vedeny~?, sp.achanem na ~k~.r
obce nelze s hlediska § 187 tr. zak. rozlIsovatI, zda Se dovedel
o tr~stném činu a o jeho pachateli ve své vlastnosti jako správce
obecního jmění či (aspOň též) jako vrchnost ve smyslu § 187 tr.
zák. čís. 3434.
vrchností ve smyslu § 187 tr. z,áky j~st. s~á~ní zastupit~l~tyí, nikoli
však soud, pokud je vybaven vylucne CIV11111 pravomocI Cl s. 3997.
vrchností ve smyslu § 187 tr. zák. jest i okresní úřad (jeho před
nosla) čís. 4148.
pro otázku účinné lítosti. nyen;á významu, zda vr~h~ost, ~t7rá ,zvě~
děla o pachatelově provme111, chce nebo se zdraha splmh shhacI
povinnost čís. 4148.
_
_ ._ zákon mluví v § 187 tr. zák. o »soudu« vů~ec, vše?becn~. be: bliž~
šího označení neb omezení co do oboru pusobnostI; v zakone nenl
podkladu pro názor, že slovem .soud jsou ,tu míněna jen ta, ~d-:
dělení a ony orgány soudu, jež JSou povolany k trestmmu stIhall1
čís. 4233.
přednosta soudu, revidující věci ~oli~~é, jest »soudem nebo jínou
vrchností« ve smyslu § 187 tr. zak. c I~. 4tl1·
poštovní administrátor není vrchností ve smyslu § 187 tr. zák.
č,Í s. 4109.
podle § 27 zák. na ochr. rep. viz tam ž e.
Lítostné doznání viz okolnosti polehčující.
Logická operace viz hod noc e n í p r fr vod ů.
Lomy viz hli n 1Š t ě.
Losy na splátky: podle § 3 písm. c). a ,d) zákona .ze dne ~O. červn~ 1878, čís., ~O
.
ř. zák. -musí pro datel mlh losy prodane na splatky po 1 uce, nesml Je
prosIati ani zastaviti, nýbrž musí je na .požádání kupiteli dáti k nahIédnutí č- í s. 3834.
Loupež: spadá pod § 209 tr. zák., yzn~mil'-li ~~o četnict~u - p-ředsth:<;tj: ,loupežné
přepadení _ jiného z vymysleneho zlocmu spoluvmy na l?,UpeZl Ci s. 379?
.
pokud nejde o- porušení předpisu § 320 tr:. ř. a o zymatek ClS., 6,§ 3~ tr. L,
nebyla-li dána ke hlavní otázce na zlo cm loupeze eventualm otazka na
zlo-čin krádeže či s. 39-65, 4195.
či vydírání čís. 3571.
podle § 50 tr. ř. není přípustno, by byl obž~J.ovanému,y který se vedle Z~?
činu loupeže dopustil též přestupku § 36 zbrOJ. pat., ulozen vedle trestu tezkého žaláře podle § -195 tl'. zák. ještě trest peněžitý čís. 3465.
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J:;ředpisoům §§ 3~8 a 322 ,tr.}. je vyhov,ěno, ro;čieniI~li pOľotní soud otázky
tlm zpusobem, ze trestny cm dokonane loupeze, spachané ve společenství
pojal do hlavních otázek ohledně každého ze spolupachatelů zvláště v otázky dodatkové pak zahrnul .onu další náležitost učiněného násilí, která po
zákonu zakládá změnu druhu trestu (§ 141 tr. zák.) čís. 4221.
úprava otázek v ten způsob, že první a druhá hlavní otázka byla co do obou
obžalovaných tak formul.ována, že v první otázce, týkající se prvního obžalovaného a znějící na zlo čín loupeže, jest jako jeho spoluloupežník uváděn
přímo druhý obžalovaný, v druhé otázce pak, týkající se druhého obžalovaného, jako jeho spoluloupežník první obžalovaný, nezakládá o sobě zmatečnost rozsudku (§§ 323, 344 čís. 6 tr. ř.) čís. 4225.
pokud n.ejde o porušení předpisu § 320 tr. ř., nebyla-li ke hlavní otázce na
zločin úkladné vraždy loupežné dána eventuální otázka na zločin účasten
ství na loupeži podle § 195 tr. zák. čís. 4259.
bezprostředně a okamžitě (jak předpokládá loupež na rozdíl od vydíniní)
odnímá se věc i tehdy, zmocúují-Ii se jí pachatelé v souvislosti se zlým nakládáním, třebas v jiné místnosti, najmě zabezpečují-li si pachatelé přístup
k věci a odnětí jí tím, že zlým nakládáním zbavují napadenou osobu možnosti brániti jim v přístupu k věci a v odnětí jejím čís. 4532.
skutková podstata loupeže i loupežného zabití nerozeznává, zda jde ve věci,
jejíž odnětí jest účelem násilí, o věc osoby, které se činí násilí, či o věc
osoby jiné; předpokládá se jen, že nejde o věc, která je vlastnictvím pachatele nebo třeba jednoho z více pachatelů čís. 4532.
ustanovení § 141 (190) tr. zák. je k ustanovení § 140 tr. zák. v poměru
zvláštního zákona k zákonu povšechnému; proto nelze podřaditi pod pojem
prostého zabití jednání pachatele (pachatelů), záleževší ve zlém nakládání
s určitou osobou, směřovalo-li ke zmocnění se cizí věci movité prostředkem
zlého nakládání, a vedlo-Ii ke smrti napadené osoby čís. 4532.
prostředkem zmocnění se cizí věci movité může býti zlé nakládání a podřadění ho pod ustanovení § 140 tr. zák. je vyloučeno i tehdy, když ke zmocnění se věci nemá a nemůže dojíti za a přímo na místě samotného zlého nakládání, protože napadená osoba nemá podle předpokladu pachatelů nebo
nemá skutečně v době útoku u sebe věc, o niž pachatelům jde čís. 4532.

tre~t?í, zákon označuje, zavoúčel v~~růžky při vydírání vynucení konání, dopus~enJ neb
věcI movité

opomenutI, pn loupezl (spachané pohrůžkou) zmocnění !Oe cizí
(její okamžité odnětí) čís. 357l.
rozdíl mezi skutkovými podstatami oněch zločinů záleží v tom, že zlo. jímž
bylo pohrozeno, hrozí u loupeže bezprostředně a okamžitě u vydírání však
teprve v budoucnu čís. 3571.
'
skutková podstata zločinu loupeže podle § 190 tr. zák., spáchaného pohrůžkou, předpokládá takovou pohrůžku směřující proti životu nebo tělu že
~apadené osobě nezbývá volnost pro to, jak se má rozhodnouti a že n~má
Jiného východiska, než obětovati věc. Při zločinu vydírání podle § 98 b)
tr. zák. nedosahuje však pohrůžka této síly a bezprostřednosti, tak7e napadená osoba má na vůli, splniti to, co žádáno, nebo splnění žádosti odepříti čís. 3571.
záko~ nevyža?uje, by činnost všech spolupachatelů (loupeže) byla rovnocen,na; s hlediska § 192 tr. zák. stačl, že více osob vědomě spolupůsobí za
s~eJným ci~em; nen! tř.eba, , by s~ .~aždý ,~P?lupachatel ve smyslu § 192 tr.
zak., oso~ne dopustIl zJevneho naSIlI; stacl, Je-li skutečnému pachateli v dohode s 111m po boku, věda, že tento s ním jako se svým pomocníkem počítá
a že takto aspoň nepřímo přispívá k provedení činu čís. 3371.
uvedení v trapný stav může býti přivedeno déle trvaj.fcím zlým nakládáním
nebo ?ebeozpečným. v:yhrožováním; j,de tu o dvě možnosti, z nichž již každá
o sobe muze naplmtI pOjem »trapneho stavu« čís. 3371.
»zlé ,~akládáni« ve smyslu § 195 tr. zák. nemusí býti takové intensity, by
se pr.lmo ;?~nalo mučení a n:ě1o v zápětí těžké poranění tělesné, aniž musí
trvatI zvlast dlouhou dobu, Jen když bylo takovým že buď délkou svého
trvání,,?,ebo .svou sil?u délk~ trv,ání, nahražující, přivodilo u napadeného
mOCne]SI poclt bolestI nebo telesne tryzně (uvedlo ho v trapný stav) čís
3371.
.
jde o uplatňování zmatku čís. 12 § 344 tr. ř., nikoliv čís. II § 344 tr. ř., dovoz~je-li vzmateční stížnost, že čin byl neprávem podřaděn § 195 tr. zák.,
ponevadz napadený nebyl uveden v trapný stav čís. 3371.
i když byla dána otázka na zločin loupeže, trestné podle § 195 tr. zák.
ač, o,~~?loba zněla r:a zločin nedokonané vraždy loupežné, trestné podl~
mlmeJ.slho ust~novenJ § 138 odst. druhý trestního zákona, nejde o porušení
pi'l,"~~ISU druheho odst. § 320 tr. ř. (§ 344 čís. 6 tr. ř.), prohlásil-li ex oHo
obhaJce bez odporu obžalovaného, že nečiní námitek proti otázkám čí 5.
4055.
skutková podstata dokonané loupeže liší se od skutkové podstaty krádeže
tím, že na místo zdolání opačné vůle (odporu) držitele odnímané věcí fysickým nebo psychickým násilím vstupuje jen nedostatek svolení držitelova
čís. 4195.
pokud jde o porušení předpisu § 320 tr. ř. a o zmatek čís. 6 § 344 tr.ř.
byly-li k obžalobě (a jí přizpůsobeným otázkám hlavním a dodatkovým) n~
zločin loupeže podle §§ 190, 192, 194 tr. zák. dány eventuální otazky na
krádež a na přestupek § 411 tr. zák. čís. 4195.
násilím ve smyslu § 190 fr. zák. může býti i násilí (svázání nohou) vykonané na osobě bezvědomé, slouží-li k tomu, by osoba ta, kdyby včas nabyla
vědomí, nebyla s to brániti loupežníkovi, by se věci nezmocnil a s ní se
nevzdálil čís. 4209.
skutková podstata § 174 [ b) tr. zák. liší se od zločinu loupeže především
dobou, kdy bylo násilí použito, i formou zločinného úmyslu. Při loupeži použije pachatel násilí, by se cizí věci teprve zmocnil, zločin podle § 174 [ b)
tr. zák. předpokládá krádež již dokonanou čís. 4221.
slovy »k usmrcení spolupůsobil« rozumí zákon (§ 141 tr. zák.) každé účas
tenství na zlém nakládání (§ 195 tr. zák.), jímž přijde člověk o život, tedy
i pouhé činné spolupůsobení ve ~myslu § 136 tr. zák. čís. 4221.
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nakolik nejde o zmatek čís. 6, 7 § 344 tr. ř., dána-U ke hlavní otázce na
loupež eventuální otázka na krádež dle § 174 I b) tr. zák. čís. 4641.
dle § 344 tr. zák. slov.: k íúpeži sa vyžaduje, aby páchatel' ešte pred vykonaním nási1ia na poškodenom pojal úmysel privlastniť si jeho veci a
vykonať násilie ako prostriedok k ich odňatiu čís. 4888.
dle § 345 tr. zák. slov.: pri zločine podťa § 345 tr. zák. nevyžaduje sa k spolupáchatel'stvu v smysle § 70 tr. zák., aby sa vinníci vopred rozhodli,
že pri krádeži ak bude treba, použijú aj nási1ia alebo hrozby; použitie
násilia alebo l;rozby je zpravidla následkom nepredvídaného odporu pri
vykonaní krádeže alebo po nej pri prostihnutí páchateľov. Taktiež sa
nevyžaduje, aby činnosť každého účastníka hola rovnocenná čís. 4814.
dle § 349 odst. II tr. zák. slov.: při spolupachatelství na zločinu loupeže
kvalifikované podle § 349 odst: II tr. zák. jest považovati za pachatele
nejen toho, kdo přímo vykoná celou činno,st, ,z níž nast~l vÝv~ledek ::ut~ý
k naplnění skutkové podstaty tohoto !Olozeneho trestneho cmu, nybrz 1
toho, kdo vykoná činnost vedoucí jen k jednomu z těchto výsled~ů,
byl-li ve vzájemném doroZllt;Jění s jiným ~l?achat~l~m, vy~onavším Č1l1:
nost vedoucí k druhému vysledku a smeroval-h Jejich umysl shodne
i k 'tomuto výsledku, způsobenému jen jedním ze spolupac~atel'ů. ~~
pokus zločinu loupeže, při němž byl úmyslně zabit člověk, Jest UI~zltl
trest dočasné káznice od tři do patnácti roků (§ 66 odst. III. tr. zak.)
či s. 4613.
viz též s p o I u pac h a tel s tví při 1 o u p e ž i.
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Loupežná vražda viz v r a ž d a ID II P e Ž TI á.
Lo~pežné zabití viz z a bit í 1 o II p e Ž TI é
Lstivá činnost viz p -o d vod dle § 201. .

Lstivé jednání viz pod vod.
Lstivé předstírání viz pod vod.

LstiVOS~a~~ ~;;b;~' a~~k;~:lá?t'~ře9foJdádá zvlá~tní

"opatrnost (nedllVěřivQst) ldabezpečně a' 's vhS TI! ",za II nos~ neb ySk?C~05t klamu, jíž nemohlo býti
čís. 4067. s II pec ern celeno am vzdalenyrnl a nepohotovými prostředkj.:

Lstivým předstiránim' po ro
§ 197 t
.k . . ,
srněřu'e k'
~uJ?~.,
r. za . Je lakekoli nepravdivé tvrzen'í 'ei
způso~ilé k o~~~:r::~~íJbnf~.o 4~J.e podle okolností konkrétního přípaJdu

i. . ,přípověd' plnění, jež slibuJ'ící
c 1 s. 4640.

"v

JIZ

v

d

pre ern

b I
y

odhodlán neplniti"

estivá úskoč~osť: »l'.stivo~ úskočnost'ou v smysle § 384 tr. zák. nerozumie
/~
~~~;~~;n~iz l~~k~a~é ~v~prhavdivé tvrdenie, ktorého nepravdivost~ang[.~~
.
a ne]Sle o rozmyslu alebo pátrania ř_ i s. 4S00
Lucerna: povm~ost opatřiti jí povozy čís. 3673.
'
.
Lúpež viď I o up e ž.
Lživost a neomalenost útoku: a důkaz pravdy čís. 418S.
Madridská úmluva víz ú m I II V a m a d r i d s k á.
Maďarská národnost viz j a z y k o v é p r á v o.
Maďaři: a sebeurčovací právo č i s. 3630.
M- viz též Dchrana republiky (§ 14 CIS. 1).
aggi: pro.dej jiného. kDření z lahví Dznačených Maggi čís. 3610, 4008.
viz též o. c hra n a zná m e k.
Majetek obecní viz I i t o. s t ú čin n á.
viz též s tar o. s t a o b e e.
Majetkové delikty viz delikty majetkDvé.
.~
poměr! pa~hatelovy: a trestnost zpronevěry čís. 3377, 3391.
::a~~ml p~ehatele ~ ~r~tiprávnosti svémDci může býti, je-Ií sv~řeným
' em vec zastupltewa, rušeno a vyváženo. - třebas ne pouhou b)'ť
duVDdnou nadě1'i pach t l ' b
' .easu s to dDstáti svému
'
,a. e DVOU, ze ude svehD
~~~:~~u žClh ~d~.~odll1h <:.sobt! sv~mocí dotčenou, přece vědomím pa, e ~a. JIZ v dObe Svemocl rovnocennou a stejnorodou úhradu
l:.D ru~ev' ~akze };st kdykDliv s to, by dostál příkazu nebo svému závazku
QS?v e . e svere~~ věci oprávněné; nestačí, že stav jmění pachatelova
u~vozn~le a yD p:lpadě ~aj,iš!'l1je uve~e~ou úhradu vůbec; vyžadu'e se
splske, ze;rPkachat,eh J~ ~?zna uhrada veCI, s nimiž svémocně nakládi j'ii
v o amZl ll' svemOCl C I s. 4823.
'
Majetkový prospěch: ve smyslu , 8 cís, 1 odst, 2 a ) za,
'k čÍs, 568/1919 čís, 4204,
viz též předražování.
.-:- upadca: viď úpadok zavinený.
Majitel -auta: pokud zodpovídá za zavinění řidičovo čís. 4698.
hotelu viz kuplířství.
{.táj~výp~()jev viz ochrana republiky (§ 14 Č, 1, § 15 Č, 3),
1\tlam:ska Zl:nost Vl: ž i v 11 o. st m a I í ř s k á.
Manevr: vyrazem tm1 se ozn v· . d "
v".
"
'<; k .. d
' 'I
. ~c~le je naHl nepnme, j"ednall! na OkD, po případě
~~~í ~ebeo ~~~ ~k~~n~, !shvé, ba i záludné a úskočné; 'označí-li někdo jedv
: ll! a11I Jme Dsob~ za v~manévr«, může v tom spočívati po ří. pa~e, sk~~kova ~odstat.a trestneho emu prDti bezpečnosti cti č i s. 3900. p
Mandestacm pnsaha VIZ vYl e v O. v a c i pří s aha.
,

V'

,

v

:c:.

~'\r\anipulace se Jtnentm VIZ tl r á ž k a cl 1 e § 48,8.
Manžel: prohlášení 'manželovo (v novinach), že za svou manžeIku žádné dluhy
,
platiti nebude, není urážkou na cti čís. 3960.
Manželka: nemůže podRti zmateční stížnost za manžela (§ 282 tr. _ř.), který :;>ť
opravných prostředkŮ vzdal, ani s jeho souhlasem čís. 3529.
vyhrožovala-li manželka manžE:lovi (v době rozvodu) děláním dluhů na jeho
jméno a na jehO účet, nedopouští se ani manžel ani ten, !edo na leho žádost
napsal a v novinách uveřejnil v~/stľahu, by jí nikdo nedával nic na dluh,
urážky na cti čís. 4199.
~iz též z pro n ev ě r a v rod i n ě.
advokátova: zlé nakládání s ní manželem čís. 121 dis.
Manželský slib viz zn e u ctě n í.
Manželství: napodobení a předstírání obřadu uzavření civilního manželství čís. 3411.
předpisy zák. čl. XXXI:1894 o překážkách manželství jest pDvažDvati za
součást trestního práva, ježto se v trestních ustanoveních, obsažených v § 121
a dalších cit. zák. čl. na ně poukazuje; jich neznalDst podle § 81 tr. zák.
slov. nevylučuje, .aby čin byl přičítán čís. 4646.
okoln9st, ktera jest důvodem pro rozvod manželství, může býti důvDdem
i pro. nesplnění slibu uzavříti manželství (§ 506 tr. zák.); na trestní posouzení nesplnění tohoto slibu nelze však použíti ustanovení občanského. práva
o tDm, že se odpuštěním vzdává účastněný práva uplatňovati určité OkDI..
nQsti jako důvod rozvodu čís. 4392.
odsouzením svedené pro zlDčin stal se manželský slib nezávazným, třebaže
svúdce výslDvně neprohlásil, že slib zrušuje (necítí. se jím vázán); nezáleží
ani na tom, že pak v poměru Se svedenou pokračoval čís. 4392.
dvojnáSobné (§ 206 tr. zál<.): manželství uzavřené (registrované) v sovět
,
ském Rusku 'jest platné a účinné s hlediska ( 206 tr. zák. i, vystěhovali-li se manželé z Ruska do Československa a přerušili-li manželské soužití čís. 4323.
podle § 5 tr. ř~ jest vyvolati řízení civilního soudu jen, .ieví-Ii se i.r"estnimu soudu danými ('prokázanými, pravdivými) skutečnosti, jež jsou
překážkou manželství a jichž jest dbáti z povinnosti úřední čís. 4323.
pr.o skutkDVDÚ pDdstatu zločinu dvojženství podle § 206 tr. zák. jest nerozhodným, zda druhé manželství jest (bez ohledu na překážku manželskéhD' svazku) neplatným ještě z jiného důvodu; stači, byla-li při
uzavření druhého manželství dDdržena zevnější forma sňatku čís. 3'850.
oklamání příslušných veřejn~rch činítelú jest jen prostředkem k dosažení zapovězeného. účelu (uzavření druhého manželství);' jest odsouzením pro zločin § ,206 tr. zák. vyčerpáno a nelze V nem spatřovati souběžný přestupek podvodu podle §§ 205, 461 tr. zák. čís. ~~850.
§ 208 tr. zák. nevyžaduje pro pDužití vyšší sazby, by se pachate: V)'slovně vydával za svobodného, stačí, že sVllj manzelsk}, stav zatajil
čí 5, 3850,
pro dDbrovolné ustDu-pení od pokusu zločinu padle §,205 tr. zak. po
případě stačÍ, nepředložil-li pachatel -faráři žádaný křestni list, ač tak
učiniti mohl čís. 3871.
Nianželstvo dvoinásobné: nebota-li otázka- platnosti manželstva predmetDm pokračovania- pred civilným súdom, ustanovenie § 7 odst. IV. tr. p. nebráni,
aby o nej trestný súd samostatne nerozhodol čís. 4375.
fVlatšnerovy bonbony: výrazy »bonbony«, ?>šumivé bonbony« a »limonádové hon..
bony« jsou pouhým označením zboží, postrádajíce distinktivni způso
bilosti, která je nepDstradatelným předpokladem každé podle zákona
chránitelné známky; tuto z,působilost však mohou ony vyrazy míti,
'objevuj~li se ve spojitosti s dalším chráněným slovem (Maršncrovy)
čí 5, 4005.
lVlařed exekuce: poškození cti a vážnosti stavu, nešetril-li advokát, pdjímaje. čá
stečné placení svého zažalovaného palmáru od klienta jím a jinými vě-
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Matení exekuce (§1) _

-

Maření exekuce (zákon ze dne 25. května 1883, čís. 78- ř. zák.):

§ 1 ~kona: ~ákon o maření exekuce předpokládá v § 1, že pachatel
Jednal v umyslu zcela neb částečně zmařiti uspokojení věřitele tou
cestou, ~t~rou se toho domáhal; o tomto úmyslu nelze mluviti, šlo-Ir
pac~~t~h len o ods!ranění věcí, k nimž má třetí osoba právo, které
by cmda provedem exekuce podle § 37 ex. ř. nepřípustnym čís

-

TI~

.

tomu, kdo nabyl usedlosti v dražbu dané za dražebního řízení ne-brání t~to v.skliteČ~?st ~am~ ::! sobě, by nemohl užitky z ní bráti"

plody Sl pnvlastmtl a Jich 1 JInak než k uspokojení knihovních vě
řitelů upotřebiti, děje-Ii se to v rámci řádněho hospodaření a nejsou-li tyto užitky zasaženy vnucenou správou nebo mobilární eXe-.
kusí (§ 1 zákona) čís. 3453.
i
ke skutkové podstatě spoluviny (účastenství) na přečinli ma,fen!"
exeku~e je třeba nejen úmyslu hlavního vinníka, by zcela nebo'
z čásh bylo zmařeno uspokojení jeho věřitelů, nýbrž i vědomosti
spp1uvipníka (účastníka) o tomto úmyslu, pokud se týče jel}O pří-:
meho umyslu, by bylo zmařeno uspokojení věřitelů či s. 3.183.
pokud obžalovaný nemůže uplatňovati jako zmatek čís.· 7 § 281
tr. ř., že ho soud ve výroku rozsu.dku v~rslovně nezprostif z obža-.
loby pro přečin § 1, uznav ho vinným jen přestupke)I1 podle § 3:
zák. o maření exekuce, poněvadž podle dúvodú rozsudku dospěJ<
k přesvědčení, že vymyšleným jednáním (podáním vylučovací žaloby) nebyla škoda zpi'isobena či s. 3,645.
předmětem odstranění (pokažení, zničení, zbavení ceny vzdání' se)
při trestném činu zmaření exekuce podle § 1 zák. ze dne 25. květ
na 1883, čís. 78 ř. zák. moholl býti jen takové věci nebo majetkové
předměty, na něž lze podJ,e příslušných pře9pisů vésti exekuci čís.
3382, 3758.

-
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řj~eJi e~e~,:ovaného, ?ál;žité opatrnost~ čímž. vzbudil dojem, jako hy
sam mel ucast na marem exekuce, jehoz se khent dopustil či s. 146 dis
viz též och r a fl a Ú rad o v.
~

-

Maření

--

-

ani předměty, na něž podle § 37 ex. ř. uplatňuje třetí osoba práva
činící provedení exekuce nepřípustným, ani předměty z exekuce
podle § 251 ex. ř. vyloučené nemohou býti ,předmětem trestného,
činu podle § 1 zák. o mař. ex. čís. 3758.
i když dlužník talcové zabavené ptedměty odstraní, jest zodpověd-
ným po případě jen pOdle § 3' zák. o maŤ. ex., nikoliv podle § 1
z~k?:na. Okyolnost ta je důležitá i t::ři zjišt'ování subjektivní stránky
precmu (prestupku) podle § 1 zakona, zda měl pachatel vůbec
úmys~' zmařiti uspokojenI věřitele, jednal-li jen v domnění, že vymáhaJícímu věřiteli ,vůbec nepřísluší právo na konkretní exekuční
úkon, či zda jen chtěl zabavené věci odstraniti, by úřad nemohi
s nimi nakládati čís. 3758.
,
pro otázku, zda predmět jest z exekuce vyloučen, jest rozhodnou
již ona skutečnost o sobě, aniž je třeba, by dlužník byl zavčm' vyrozuměn o_vyloučení exekučním soudem čís. 3758.
o~olnost, že dlužník učinil před prodejem věCÍ návrh na vyloučeni
vecí z exekuce (vyzval svcho zástupce, by tak učinil), mŮže po
případě, i kdyby tu obj'ektivně nebylo předpokladů § 251 ex. Ť.
(čís. 6) míti v~rznam pro posouzení subjektivní stránky jeho činu
čís. 3758.
podstatou přečinu maření exekuce není zcizení věci osobou jež
jinému něco dluhuje, n~rbrž takové zcizení tresce se podle §§' 1 a
2 zák. čís. 78/1883 ř. zák. jen tehdy, ~talo-li se za exekuce alespoň
hrozící a za účelem, by uspokojení věřitele z části nebo zcela bylO
zmařeno čís. 3808.
'

ke všem těmto náležitostem musí se nésti i úmysl spoluvil1i1íka na
tomto přečinu; nestačí jeh~" v~do~í, že rro~atel máy. ~ěj<:~ý dIu,h r
nýbrž se vyhledává, by vědel I o .le~o ::!.meru,.! ,zmanti pn hrOZlCI
exekuci z části nebo zce!-a UspOkOjenI venteIe Cl s. 3808.
spoluvina na maření exekuce zaplacením nedoplatku kupní ceny
po soudní obstávce čís. 3808.
bylo-li příslušenství do dražebního řizení patřící z nemovitosti odstraněno až po příklepu, avšak před p.řech?de I11 věcí těy~h d~ držby
vydražitelů (před odevzdáním nemovitosti), lze po pripyade ': ta:
kovém jednání shledávati ~k~tkoy.ou pods.,.tatu ~pron~."ery; Jde-h
o odstranění věci za e;<ekucnlho nZe!l1, avsa.k pred pny~lepeIll, l~e
takové jednání po případě posuzovah s hledIska § 1 pnp. § 3 zakona o maření exekuce čís. 3840.
předmětem činností, stíhaných zákony o. mař;ní exe~u~e a o. P?d~
vodném úpadku, mohou býti jen tako,ve slozky dluznlkova Jmenl.'
lIpadku); pokud sem spada
jež nejsou vyloučeny ~ exek~ce
živnostenský (obchodlll) podnik Cl s. 4002.
zákonnou výsadu některých částí dlužníkova jměni, podle níž jsou
. vyňaty z exekuce (neIze je pojati do ~padkové .podstaty), r:~lz~
rozšířiti na úplaty, docílené dobrovolnym prodejem onech cash
dlužníkem čís. 4002.
zákonné ustanovení o přečinu (přestupku) maření exekuce jest
ustanovením podpůrným, ustupujícíT? p!~y~ kteroukoliv. tr':,stní normou, podle níž jest čin, olll~o~en pnsne]slm trestem, 1 pred ustanovením § 205 a) tr. zak. Cl s. 4002.
pro posouzení, zda čín vykazující jinaky.společné nál~žitm:ti pře
činu (přestupku) maření exekuce a zlo~mu .yodvo?neho . upadku,
spadá pod ono mírnější či pod toto phsn~Jsl hl~dlS;ko, l~st r.ozhodnou intensita způs.obent škody ya ~.tupen proŤ1pra~n~~ti úe~o
úmyslu pachatelova; do oboru marem exekuce spad~ ~Jma pr~
chodná, pro podvodný úpadek škoda povahy konecne (trvale)
čís. 4002.
SUbjektivní stránka čís. 4002.
odstraniti majetkový předmě~ (~ 1 zák,ono: o !ll~ř~ní yexek,!ce) ,zn~
mená positivní činností provestJ takove preml~tenl predme,tu, ~e Je
jeho postiženÍ' exekuci alesp'Oň ztíženo; spadya seJ? ukrY~1 a. Jemu
se blížící způsoby disposice s majetkov~rm predmetem, lllkoltv zataj~ní čís. 4071.
neplacení pohledávky' nelze podradíti pod pojem odstranění majetkových předmětů čís. 4071.
positivní disposici s majetkovým předmCtem (odstraněni~. ma~et
kového předmětu) není po~ření jsouycvnc:~t~ (dľž~y)., n?aJetK~~~h~
předmětu ani odepření zpravy umoznllJlCl vymahajlCllTIU venteu
(výkonnému orgánu) exekuční 'návrh na majetkový predmět čís.
4071.
pokud jde o překročení obžalOby (§§ 262, 153, 267 !t..
.byl?-Ii
1<.. obžalobě na"zločin podle § 199 a) tf. zak. uznano 11a precm § 1
zák. '0 mař. ex. čís. 4071.
účel a doba trvání ochrany § 1 zák. o mař. ex.; spadají sem majetkové disposice dlužníkovy nejen v době, kdy věřitel zahájil. již
exekuci uhražovací neb aspoI1 podal žalobu, nýbrž i v době, kdy
mu z nějakého dúvodu ještě nebylo lze svůj narok žalo~?ou. upl,atiíovati· stačí že pachatel:o nároku tom věděl a musel pocltah s tím,
že bude po~inen plniti, bude-li míti spor pro věřitele příznivý v ;/.
sledek či s. 4620.
nevyviňují pouhé subjektivní dohady pachatelovy, že by snad jeho
námitky ve sporu mohly míti úspěch čís. 4620.
v
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~;pollžil-li výkonný orgán práv daných mu předpisem § 350 zák
CIS., 7?/192? .. sb. z. a n. (kapesní zájem, přibrání bezpečnostních
o:g~nu za ucelem zmaření odporu dlužníka), nemůže pouhé zd .
h~ll1 se pachatelovo vrátiti zabavený předmět činiti ho ZOPdov!~~
nym ve smyslu § 1 zák. o mař. ex. čís. 4664.
e ~
věřitelem je každý, komu přísluší proti pachateli nárok 1'enz' m"
b'r
,
uze
. y 1 vyma'h'an ( exekucí) ze jmění pachatelova bez rozdílu
zd
Jde o nárok věcn~' či obHgačni čís. 4700.'
,a
~xekuce hroZ"Í dlužníku-pachateli nejen, když věřitel má -již v fU
h,tu.' exekuční, vný~rž hro;!. mu již od okamžiku splatnosti nárok~~
Vl-!l, pach~teI,. ze Jeho vente!, neuspokojil-Ii ho sám, bude lláliQk
SVll] vymahah cestou za1aby a exekuce čís. 4700.
takže .zejména l!ro~í dlužnjJw-pachateli exekuce, je-li žalován a nechce-li vyhovetl naroku zalobou uplatňovanému čís. 4700.
P?dvOd,y ,:ydával-li .. se. manžel zesn~l,é soudnímu komisaři za jedi_
ne ho ~edlce) ~at~llv lsouenos~. d~lsJllO o zákonného dědice (d~cery
ze~nule) a marelll exekuce, zClzll-h pozustalostní věc (dům) ':kdYž
nan byla podána dědická žalDba čís. 4700.
'
stač~, vzešla-Ii. z činu dlužníkova taková přeměna v jeho, jmění
ktera, způsobuje věřiteli obtíže, obzvláště průtahy ve vydobytí po:
hledavky či s. 4795.
..

odstranění výkoným orgánem zjištěno) jest rozhodným pro otázku

_

_

_

_

_

_

~

~

_
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nejde o nedokonané svádění ke spoluvině na podvodnén;' úpadku
podle ~§ 9, ~, 205 a) t~. zá~., nýbrž jen na maření extkuce . podle
§~ ~: :} tr. zak. a § 1 zak. ČlS. 78/1883 ř. zák., svá(!.~I-1i sice dlužn:k Jl~OU os?bu.~ ,tomu, by uplatňovala ve vyrovl1aéím řízení dlužnlk~ve neexlsh~llCI pohledávku, avšak vůbec nepomýšlel na zkrá:elll SVýchvyěřI:elů, ?ý.br,ž chtěl podáním návrhu na zahájení vYlovnacího nzelll doedItl Jen oddalení dražby nemovitostí za úče
lem jich vyhodnějš'Ího prodeje z volné ruky čís. 4795.
.
pro I~valifikaci maření exekuce jako přečinu rozhoduje jen výše
skutecné škody, nikoliv i výše ušlého zisku čís. 4795.
v!~stní~, odstr~.n~v vl~st~í věc, kterou dat ,do zástavy, může se po
pnpade dOruS;IÍ1 marem. ex~k~ce - nebot' proti předpisům zákona o marenl exekuce ledna. 1 ten, kdo se snaží zmařiti exekuci
třeba teprve hrozící - po případě i podvodného úpadku nikoliv
'
'
však zpronevěry čís. 4848.
§ 3 zákona: p~kuť obžalovaný nemůže uplatňovati jako zmatek čís. 7.
§ 28]. tr. r., ze ~ov. soud ve výroku rozsudku vý_slDvně nezprostil
z obz,aloby pr? p,recm § I, uznav ho vinným jen přestupkem podle
§ 3 }ak· o vm~re~lI exekuse, p,oněyadž, podle důvodů rozsudku dospěl
k presvedcefl1, ze vymyslenym jednaním (podáním vylučovací žaloby) nebyla škoda způsobena čís. 3-645.
pok~d jde o překročenI obžaloby (§ 281 čís. 8 tl'. ř.), byl-li obžalov!lny ods0!-1ze~ pro sku!ečné odevzdání některých zabavených věcÍ
tretJ osobe, ac mu obzaloba kladla za vinu jen že chtěl zmařiti
uspokojení věřitele tím, že si vymyslil právní je'dnání nesouCÍ se
k uplatně,ní vlastnictv} oné třetí osoby k zabaveným věcem (podal
vymyšlenou žalobu vylučovací) čís. 3645.
skutková podstata přestupku podle § 3 zákona o maření exekuce
v~žaduje, b} .odstsar:.ěnáv věcy byla skutečne zabavena a by ten, kdo
vec odstra11llJe, vede1, ze vec byla zabavena a že zabavení ještě
trvá čís. 4021.
v

sankci § 3 (na rozdíl § 1) zák. o mař. exek. chrání se i zabavení
předmčtů dlužníku nepatfících nebo z exekuce vyloučených čís
4021.
.
čin je dokonán odstraněním věcí; tento den (nikoliv den, kdy bylo

promlčení č f s. 4021.
ustanovení § 3 zákona o maření exekuce nepředpokládá nutně
zabavení uhražovací nebo zajišt'ovací exekucí; spadá sem i zabavení policejní (závadných brožur) čís. 4095.
po stránce subjektivní se vyžaduje ke skutkové podstatě přestupku
poďle § 3 zák. o maření exekuce jen v~dO"!,í pachatelovo" že O?straií.uje za účelem v tomto ustanovem zaKona uvedenym vec
úředně zabavenou (sekvestrovanou neb obstavenou) čís. 4095.
přestupek § 3 zák. o mař. ex." n~p!edpo~ládá zne,m?ž~ění uspokojení věřitele, nýbrž jen znemozn~nl, voln~ho ~ak!~da~l s ~o~cen?u
věcí úřadem; tato možnost nelll dana hm, ze 11 ma dluzmk, Jsa
s to věc kdykoliv úřadu předložiti čís. 4345.
onen přestupek vyžaduje však úmyslnost odnětí věci z dosahu

úředního opatření čís. 4345.

vhodnými předměty svémo 7i vstihané .ustano~,eni~ § 3, zák. čís: 78(
1883 jsou i věci movité, Jez byly jako p~lslusenstvl nemov~tost~
popsán·y a oceněny v protok~le o ex~kučmf!1 ?dhad~ ~en:?Vl~OStI
(zabavením po rozumu § 3 zak. o mar. ex. Je 1 popsam pnslusenství, provedené v dra~ebním ťíz;ní o nemovitosti); vodpově~,nost
za svém oe není tu rusena am umyslem pachatele, ze opatn do
dražby stejnorodou a rovnocennou neb alespoň podle zásad řád
ného hospodaření náležitou náhradu, ani skutečností, ~e po oné
svémoci byli zúčastnění věřitelé uspokojeni, nebo že neJsou zmenšením příslušenství nikterak ohroženi čís. 4832.
. Maso neohledané '(§ 399 Ir. zák.): přestupku podle § 399 tr. zák. mohou se dopustiti jen živnostníci, kteří jsou oprá,:n,ěni pro,~~vati f!1avs~ buď 'VS~-:
rové nebo jakkoliv připravované. ~rezn:.cI, uz:na~:, hostmsh, vyvaľ,ev~l
a pod., po přLpadě jejich pomocmcl v Zlvnosh); JIné osoby (d0.n~kan,
rolnki, pachtýři selských pozemků) se přestupku toho dopustIh ne,mohou čís. 4224.
jest ·nutno, )Jy se prodej stal oněmi osobami při provozování živnosti,
která k prodeji masa opravňuje čís. 4224.
dal-li- domkář zabíti vepře ve svém hospodářství vypěstěného a rozprodal z něho maso a jaternice, aniž dal ,maso podle pťedpisu ?hle~~ti,
nedopouští se ani přestupku § 399 tr. zak., am soudne trestneho emu
podle zák. čís. 177/1909 ř. zák., ani správního přestupku (pOdle § 13
cit. zák.) čís. 4224.
přestupek podle §§ 8, 399 tr. zák. není trestným činem, pro který by
při odsouzení byla podle ustanovení, -platných v době, kdy zákon čís.
75/1919 sb. z. a n. nabyl účinnosti, nastávala ztráta vDlebního práva
do obcí a nebyla ani pozdějšími zákony na tento trestný čin rozšířena;
nemůže' proto při odsouzeni pro tento přestupek vůbec nastati ztráta
práva volebního čís. 4281.
rolník není živnostníkem po f.Ozurriu § 399 tf.. zák; prodal-li syrové
maso z neohledal}ého telete, které při svém hospodářství poq.zil, nejde
ani ~o _trestný čin soudem stihatelný s hl~diska zákona čís; 177/1909
(§§ 64 až 67), a poněvadž tele patří k drobnému jatečnímu dobytku,
ani o správní přestupek podle § 13 (§§ 68 a 63 č. 3) cit. zák. čís. 4486.
hranice mezi pokusem a beztrestným jednáním přípravným, při přečinu
podle § 18 čís. 2 zák. čís. 89/1897 a přestupku podle § 399 tr. zák.
čís. 4705.
masem ve smyslu § 309 tr. zák. je rozuměti i celá těla zabitých zvířat
čís. 4705.
přestupek § 399 tr. zák. není deliktem omisivním; pokus, je tu možný
čís. 4705.
Generáln[
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v subjektivním směru se nevyžaduje nutně zlý úmysl, nýbrž stačí jakékoliv zavinění, i pouhá nedbalost čís. 4705.
Materiál vyšetřený viz vyšetřený materiál.
Matka: a § 4D3 tr. zák. čís. 4803.
nemanželSkého otce: není právně zavázána vyživovati jeho nemanželské
dítě (§ 166 obč. zák.); není proto podmětem trestného činu podle § 8
alim. zák.; podporovala-Ii onoho svého syna, takže si nehleděl výdě
lečné činnosti, uložené mu v § 1 cit. zák., může to míti podle § 3 odst. 1
alim .. zák. pro ni za následek jen civilněprávní závazek za dávky oprávněné osobě příslušející, nečiní ji yšak
odpovědnou trestnčprávně
č í:s. 4838.
Matrika zomrelých: padelanie čís. 4666.
Mdlá schopnost vnímací: nebo rozpomínací (značná) jest jen překážkou přísahy,
nikoliv však i svědeckého v}'slechu čís. 3865.
Mdllejší rozum viz b eztrestno st dl e § 2 b).
Melodie skladeb: a ochrana § 45 autor. zák. čís. 4801.
;t
Méně příznivé majetkové poměry: nejsou tísní (§ 2 cís. nař. čís. 275/1914), poWud
nenutí dožadovati se úvěru za podmínek neobvykle nepříznivých
čís. 4020.
Menšinový jazyk viz j a z y k o v é p r á v o.
Meze nutné obrany viz bez trcsnost dle § 2 g).
Mezitírnní usnesení viz u sne sen í.
Mezery zákona: není úkolem soudů a jest jim naopak čl. IV. uv. zák. W' tr. zák.
přímo zakázáno vyplňovati mezery trestního zákona čís. 4108.
y
Mezníky: jich odstranění čís. 4111.
umísťování jich a ochrana § 68 tr. zák. čís. 4283.
Měna: výše škody (zamýšlené nebo způsobené) jest složkou trestného činu a musí
proto, jako jeho ostatní složky, posuzována býti podle poměru na místě
a v době spáchání činu, najmě i podle toho, jakou cenu v této době měla
věc trestným činem dotčená, bez ohledu na nahodilou okolnost, že cena
věcí tohoto druhu dodatečně stoupal nebo klesla čís. 3-631.
způsobená škoda rovná se vnitřní hodnotě vylákaných rak. uh. korun v době
souzených skutků čís. 3631.
Měření stromků: (kradených) lesním hajným je služebním úkonem vrchnostenské
osoby, jehož úmyslné maření nebezpečnou vyhrůžkou naplňuje skutkovou podstat\)' zločinu podle § 81 tr. zák. čís. 4805.
Městská rada: je veřejným úřadem po rozumu čl. V zák. čís. 8/1863; její urážka
je stíhati jen k obžalobě státního zástupce, nikoliv obžalobou soukromou, třebaže se urážka vztahovala na přiděl bytů v městských domech
čís. 4869.
Městský strážník viz úředník veřejný.
Míchání se do úředního výkonu (§ 314 tr. zák.): »mícháním se« do úředního (služebního) výkonu po r,ozumu § 314 tr. zák. jest i činnost směřující
jen nepřímo proti vrchnostenské osobě (na př. vybízel-li kdo osobu
oním výkonem dotčenou k neposlušnosti nebo k odporu) čís. 4466.
Milenka: její vražda a sebevražda čís. 4078.
Militarismus viz ochrana republiky (§ 14 či!:'.. 5).
Milost: nerozhodl-Ii zrušovací soud o rozsudku podle § 288 čís. 3 tr. ř. nebo podle
§ 350 odst. prvý tr. f., nelze mu předložiti žádost o milost podle § 411 tr. ř.
čís. 3654.
soud není při posudku pOdle § 341 tr. ř. co do výměry náhradního trestu
vázán us.tanovenÍm § 17 tr. zák., nýbrž můze navrhnouti i delší náhradní
trest než dvacet let čís. 4232.
jde-li žadateli jen dosažení vysvědčení zachovalosti, které ve smyslu § 6
zák. čí;;. 111/1928 sb. z. a n. nesmí obsahovati ani zápis o zahlazeném již
odsouzení, ve svém podáni pak ničeho jiného ani náznaktm se nedožaduje~
-

-

I
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I § 8 (12) zákona § 411 tr. ř. příslušným k řízení o žádosti
' ,
d· h
jest ve smys. IIodsouzení milostí presidenta
repu bl·lky sou,
v Je oz o b vo d~e
za za I1
1 azem
,
~ ,
3814
, t '~d edoucí rejstřík trestů o odsouzenem Cl s . .
.
~~s di~~fpiinvárních včcech proti advokátům jest přípustná žádost o mllost
v

čís. 144 dis.

d"
. Cv
e í
chudinským referentem s po ľJzenou lep lS.~Ol1 n n.
1\'1ilostný P~~~~:e~a~':z~~~ta soukromého (§,489 tl'. zák) čís., 3789'n, tl' e s t u
Mimori-adne zmierňovade právo (§ 92 tr. zak. ,slOV.) VIZ zml r II e 1
•
Mimořádné právo zaměňovací: podle § 261 tr. zak. či s. 3629,
_. _
viz též t r e s t . , ~.
36'9
._ _
zmírňovací: podle § 266 tL zak. Cl s. ' L .
_ ~ viz též trest.
. .,
~

"

'v

Mimořádnými vbá~kt0IUt vayv~~~~r~tí ;f:ě?e: :~z~~~ s~e~ta;řtct°n~~f~h~~ti~~~; ~~~I~~=

v ,
'
v· o bUje]a
· . I{Q pr'ed valko u souk 1 e shospodářského
rozvratu
nepnzpuSO
h~m nejnižších naprosto nutných nákladů a ~~sků ~Yrobc.ú a pott~~~ých činitelú obstarávajících převod zbozl z vyroby do spo~
třeb I •. V tísni té 'jde o (vál~ou ,zp~,s~~benou) P9r~chu souhry ~mezl
nabí~koll a poptávkou, ktera ma pncmu ve zmenach na strane nabídky čís. 4169.
.
nes adá sem stav hospodářské stagnace a ?eprese a s~ojeny
s ~ťm vzestup počtu nezaměstnaných, ana tu l~la, porucha .. one" souhry svůj vznik a svou púvodni pří-činu ve zmenach na Strane popotávky čís. 4169.
.
. d·
.. t
lnou
Minister s plnou mocou pre sP;áVttSSllovenkska: bbOl~-hj'Ú~~n:á~;~e p~~W: §a
p Č. 3
mocou pre spravll ovens a, o sa u
,
,
'
"1
Vl XIV'1914 uverejnené v prHohe uradnych nov~n) n.eodp?~~~~
predpisu § 1 zák. č. 139/19 Sb. z. a n.; platp?stt n~nad;~ta
neJni na ujmu, že bolo podpísané plnomocníkom mm!strovym c! s.

fo

to'

bl···
dat'
4387.
.
minister s plnou mOCDU pre spravu Slovenska, o ~ oprav~ehY ,~y _
'k rozšiřovania tlačív podl'a § 10 odst. 3 zak. cl. XIV.l 914, zru
. Š:n~~ ministerstva s -plnou mocou pre sp~áv:l ~S}ovenska nestaly sa
výnosu a nariadenia ním vydané neplatnY~l Cl s. 4382.
'v",'
Ministerstvo národní obrany: jeho rozhodování (čjn~os! le~l?, rd~renta, zal;zej~c~
v tom' že podával návrhy) o tom, Ja~.a ~re]lmaCl cena ma byt!
nabíd;uta (zda má býti zvýšena) majtteh ~~Iko?tat~u pO,zem~o
v'm úb.dem zabraného a ministerstvu k~ .zr,lzenl yot~nske strely
~'d~1 'ho I'e rozhodováním o vere]nych zalezttostech po
~Jce
pn§e e10
n;- tr za·k třebaže pozemkovl'l úřad náhradu neurčil,
10zumu
D.
.,
. .
'
. d '. r
nýbrž ponechal majiteli a mWlsterstvu, by o nI vYJe na-va 1 a se
dohodli čís. 4682.
.
obchodu. jeho výrok o některých 'předurčujících otázkác~ § 30 od~!, : Jakh
o o~hr. zn. (zda kdo třetí může užívati zapsané znamky pro JIny ru
zboží) čís. 3976.
.. ?;n~. zrUSl
v·t·Iv ľ?Z hodnutí
nejvyššího soudu jako
spravedlnosti: nemůze změnl!l
,~
soudu zrušovacího, od!mta]lCl zmatecllI stJznost (odvoiání) podle čl. 4
odSt. 3 nař. 6s:17/1926 čís. 3893.
Mír.: její padělání viz podvod (§ 199 cl·
Mírnější zákon: čl. IX uvo~z. zá~. k tr. zák. čís. ~4~5.
_ _ viz též soubeh zakonu trestnych.
Mírové smlouvy: právo národů na určení st.át!lí pHslušnosti, pokud';l se ~~c~ cla
utvoření vlastních států lze uznatJ len pO,tud, ~~oklld doslo pmc o II
a zjednalo si platnost v mírových smlouvach Cl s. 3917.
_ _ viz Podkarpatská Rus.
Místní ohledání: podle § 116 tr. ř. ~~ b~!i ~ístní ohle.dání pře~se.,vza,to! ~t%:~~~~
je toho potřebí k objasnem neJake okolnostI pro vysetrovam
o
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Obhajoba, podávajíc tento důkazní návrh, má naznačiti, které okolnosti,
rozhodné pro posouzení věci neb aspoň závažné, potřebují objasnění
tímto pruvodním návrhem čís. 3429.
pokud jest předsevzíti místní ohledání k zjištění celkové situace v době
nehody (§ 116 tr. ř.) či s. 3497.
rozsudek není zmatečným (§ 281 čís. 3 tr. ř.), protože zápis o místním
ohledání, přesněji o hlavním přelíčení, konaném na místě souzeného
skutku, zaznamenával udání stěžovatelovo neúplně a nesprávně. Vady
tohoto druhu nelze vtlbec uplatniti a odstraniti cestou zrušovacího ří
zení, nýbrž jen žádostí o doplnění a o opravu zápisu o hlavním přelí
čení řízenou na s.oud prvé stolice čís. 3579,
provedení místního ohledání a podání posudku jediným znalcem i mimo
případy vyznačené v prvém odsL § 118 tr. ř. nečiní postup ten zmateč
ným čís. 3772.
otázku, zda je třeba dvou znalcll či zda stačí znalec jediný, ponechávA
zákon (§ 118 tr. ř. v doslovu zák. čís. 107/1927) volnému uváženi soU(~u
či s. 3777, 3789.
stačí přibrati jednoho znalce, není-Ii tento průvod ani jediným ani hl'1:tvním důkazním prostředkem čís. 3777.
šetření předpisů §§ 118, 135 tr. ř. zákon neukládá výslovně pod neplatnoetí (arg. § 281 čís. 3 tr. ř., jenž necituje §§ 118 a 135 tr. ř.) čí 5.3789.
vadným úkonem přípravného řízení ve smyslu § 344 čÍs. 3 tr. ř."nejsou
místní ohledání provedená bez předchozího vyrozumění a v n.epřítomnosti obhájce č í s~ 4011.
/'
Mistnost zamčená viz krádež dle § 174 II cl.
ý
Místo domy zastavěné viz a u t o mobil .
nepřehledné viz n e pře hle d n é mís t o.
spáchaného činu: podle § 51 tr. ř. jest místo, kde byla - nehledíc k výsledku - předsevzata činnost pojem trestního činu dovršující
či s. 3756.
při podvodu čís. 3743.
při zločinu podle § 199 a) tr. zák. či s. 3756.
při podílnictví čís. 3665.
viz též příslušnost.
uzavřené viz II z a vře n é m i sto.
vroubené stromy viz a u t o mobil.
Mistr viz s v e den í.
- 'viz též smilstvo (§ 1291 bl.
Mladická bujnost viz 'P o hor š e n í v e ř e j n é.
Mladistvá osoba: zamestnáva,nie mladistvej .osoby, II ktorej, hl'adiac k jej veku, nel'ze
vóbec predpokladať dostatečnú mieru skúsenosti a pozornosti, pri obsluhe nebezpečnéhc zariadenia :'.troja hnaného motorickou silou, je nedbalosťou v smysle § 290 tr. zák. s.lov. Takú skúšenosť a pozornost' nel'ze
predpokladať u osób vo veku okolo 14 rokov čís. 4563.
Mladistvá služebná: je svěřena dozoru přednosty domácnosti, třebas ji do služby
najala jeho manželka čís.. 4314.
její svedení čf s. 4051.
vizt též svedel).Í,
Mladiství provinilci: odpovídá účelu zákona čís. 562/1919, by mladistvému provinilci při prvním poklesku nebyla příliš dlouhá zkušebnl IhUta překážkou
v uskutečnění jeho snahy zjednatí -si lepší vzdělání a postavení čís. 4315.
delegace senátu mládeže krajského soudu, u něhož je mladistvý obviněný ve vazbě, je po případě účelná v zájmu urychlení a zlevnění
nzení čís. 4320.zákon čís. 48/1931: nestaví přísedící esnátu mládeže na roveň porotcům;
i pro tento senát -platí předpls § 270 tr. ř. čís. 4389.

i

vyhnání vlastního plodu není činem menšího významu, pro který by
bylo podle § 6 (1) odst. .1. z~k. čís. 48/31 .up~st~ti od uložení t.res1.u či
podle § 7 čÍs. 4 nevyslovIti, ze se mladlstvy dava pod ochranny dozor
či s. 4469.
jestli bolo beze svolenia nadriadeného súdu (§ 41 odst. ll. zák. č.48;31
Sb. z. a n.) trestne pokračovanie proti mladistvemu obžalovanému prevedené pred súdom príslušným pre spolu obžalovaného staršieho 18 rúkov bol tým zavinený formálny zmiitok podra § 384 Č. 1 tl'. p.j nedostat~k tohoto svolenia nic je nahradený tým, že onen nadriadený súd,
rozhodujúc vo veci ako súd odvolací, neučinil v tomto smere nijaké
. opatrenie čís. 4479.
v trestných veciach proti mladistvým treba so zretel'om na usian. § 396
odst. 1 tr. p. predložiť spisy odvolaciemu s.údu teprve po uplynutí lehót
k podanill opravných prostriedkov tých osob! ktoré sú uvedené v. ustan.
§ 50 ods!. 1. zák. č. 48/31 Sb. z. a n. čís. 4479.
zás.ada § 219 tr. ř. a důsledky z ní plynouci neplatí pro připady, ve
kterých je příslušným senát mládeže čís. 4598.
byl-li někdo obžalován nejen z trestn):ch činů, jež jsou proviněním ve
smyslu § 3 zák. čís. 48/1931, ale i z pokračování v těchto trestný'ch
činech po dosažení 18. roku svého věku, nastal takový souběh trestných činÍl, který vykročil z mezí § 28 (2) a tím i z dosahu odchylek,
platných podle druhé hlavy zákona o trestním soudnictví nad mládeží
pro trestní řízení proti mladistvým, najmě i Co do zvláštního senátu
mládeže a nelze uplatňovati jako zmatek čís. 1 § 281 tr. ř., že i pro
Ona pwvinění vynesl rozsudek místo tohoto senátu nalézací soud v obyčejném sestavení čís. 4598.
pro posouzení trestného činu, spáchaného mladistv)rm, plati ~- 'pokud
zákon O mladistvých nestanoví odchylek - předpisy zákona trestl1lho.
V těchto předpisech jsou pak zejména upraveny skutkove podstaty
jednotlivých trestných činů v jejich objektivních a subjektivních složkách a jest proto podle těchto skutkových podstat posuzovati trestné
činy mladi'stvých provinilců a podřaďovati je pod příslušný předpis
trestního zákona čís. 4618.
zločinnou

kvalifikaci krádeže podle § 176 II a) tr. zák. zakládá i dří
potrestání pro krádež, označenou podle předpisu § 3 zák. čís. 48/
1931 za provinění čís. 4618.
názvem provinění bylo zavedeno jen označení trestného činu místo dří
vějšího označení jeho jako zločinu, přečinu, přestupku, nikoli však jeho
zákonné pojmenování podle druhu trestného činu čís. ·4618.
ustanovení § 28 zák. čís. 48/1931 je částí formálních předpisů, upravujících trestní řízení proti mladistvým; pro hmotně-právní hodnotě ní
souzených činností přichází v úvahu ustanovení § 25.odst. č. 5 cit. zak.;
důvod ustanovení druhé věty § 25 odst. Č. 5 čís. 4660.
zločin podle § 2 zák. na ochr. rep. promlčuje se v 5 letech i, je-li kvalifikován za proviněni (§ 26 zák. čis. 48/1931) či s. 4660.
v fom, že se trestní řízení proti mladistvému konalo před soudem pří
slušným podle § 13 tr. ř., nikoliv před senátem mládeže ve smyslu
§ 30 zák. čís.. 48/1931, není zmatek čÍs. 1 § 281 tr. ř., stalo-li se tak
proto, že nadřízeny soud nařídil ve smyslu § 41 (2) cit. zák. společné
řízení před .oním soudem čís. 4809.
odvolací soud překročil obor své působnosti a zavinil zmatek podle
§ 384 Č. 4 tr. ř., projednal-li v trestní věci proti mladistvému provinilci
odvolání, ač rozsudek soudu prvé stolice nebyl ve smyslu § 50 odst. 2
zák. čís. 48/31 sb, z. a n. doručen zákonnému zástupci obvině'ného
či s. 4844.
ustanovenie § 65 odst. I. zák. čís. 48/31 sb. z. a n . , majúc na mysli
vější
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len predpisy trestného pokračovania, nederoguje zásade § 2 tr. zák. slov.;
preto treba materiálne predpisy o podrnienenom odsúden{ ako miernejšit
upotrebiť na činy mladistvých previnilcov, spáchané pred účinnosťou
zák. Č. 48/31 sb. i. a n, čís. 4582.
Mladistvý učedník viz 5 mil s. t v o pod 1 e § 129 lb).
Mlčenlivost: podle § 9 odst. 2 adv. ř. čís. 103 dis., 110 dis.
vztahuje- se ke všemu, co souvisí s vedením věci advokátovi svěřené bez
rozdílu, zda jsou to projevy a postřehy klienta, advokáta či osob třetích
čís. 148 dis.
Mlékárna: dodávání jí odtučněného mléka čí 5, 3729,
viz též potraviny.
Mléko: v lahvích opatřených cizí. známkou čís. 4811.
Mlha viz a II t o mobil.
Mlhavé počasÍ: jízda za něho čís. 4048.
\
viz též a II tom obil.
!
Mlynář: opomenutí zahraditi transmise v podkolí mlýna ochranným zábradlím) jehož zřízení mu bylo jako majiteli mlýna příslušnou okresní politickou spr4vou
jako úřadem živnostenským v zájmu bezpečnosti zaměstnanců mlýna naří
zeno čís. 3421.
koupě většího množstvÍ obilí a § 486 čís. 1 tr. zák. čís. 4558.
Mlýnské výrobky viz pod vod.
Mobilárni exekuce viz ex e k u c e.
i
Moniturai viz ř í' Z' e n í op r a v o v a c í.
viz též P o k rač o v a II i e o p r a v n é.
Monopot výbušných látok viď t ř a s k a v i n y.
Mor dobytčí viz nakažlivé nemoci zvířecí.
Morálka zákona: a morálka politické strany é i s. 3785.
viz též politická strana.
Moravská zemská nemocnice viz n e moc II i c e.
Motocykl viz a u t o mobiL
Motorové vozidlo viz II Š k o z e II í na tě.J e (§ 310 tr. zák. slov.).
Možnost náhrady škody: a zpronevěra čís. 3899.
Mrštění sklenicí: v hostinci čís. 3964.
Mrtvola (§ 306 tr. zák.): zlým nakládáním s -mrtvolou ve smyslu § 306 tr, zák.
jest jednání, jehož účelem bylo mrtvého pohaněti čís. 4262.
Mučení viz t r a·p n Ý s tav.
Myslivost: dokonalým ve smyslu § 3 čes. zák. hon. jest takové ohrazení, které zamezuje přístup k okolním pozemkům, honební revír tvořícím, na všech stranách, tedy po celém jejich obvodu. Trvalým jest ohrazení, když vlastník
pozemku je určil a zařídil tak, by přístup k pozemkům, honební obvod tvořícím, zamezovalo na delší dobu, ne jen nahodile nebo dočasně čís. 4086.
i poz'emky budovami zastavené lze zpravidla řaditi k pozemkům zdmi nebo
ploty dokonale a trvale ohrazeným, na nichž smí vlastník ve smyslu § 3
čes. honeb. zák. vykonávati právo honební čís. 4086.
nejde proto o krádež, přivlastnil-li si kdo kunu polapénou na jeho půdě, a
po případě ani, přivlastnil-li si králíky chycené ve své stodole čís. 4086.
právo odstřeliti psa podle § 40 honebního iákona pro Čechy jest nejkrajnějším opatřením dovoleným majiteli honitby k zabráněni poškozováni
zvěře a jeho práv. Byl-li pes učiněn neškodným jiným způsobem (chycením a uvázáním) a potom odstřelen, nejde o dovolený výkon onoho práva,
nýbrž jde po případě o přestupek podle. § 468 tl'. zák. či s. 4136.
výstražná tištěná tabulka, upozorňující ve smyslu nař. místodrž. mor. ze
17, ledna 1914, čís. 12 z. zák. (§ 7), že se v- jejím okoIí provádí trávení
vran a podobných škůdců, je tiskopisem určeným jen místním potřebám, na
který se podle třetího odstavlce nevztahuje zákaz prvého a druhého odstavce
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§ 23 tisk. zák.; v)/běr míst~, n~ němž l1!-á b~ti, umístěna,)~ ponechán majiteli honitby a je omezen Jen ucelem vystrazne tabulky CI s. 4718.
i když byla tabulka ta p!ibi!a b~z povol:ní úřadu na. telef?nní tyč~ n:jde
o porušení předpisu druhe vety tretJho dSlavce § 23 hsk. zak., ktery predpokládá, že jsou místa){ -~lč~lu !~m ~az~a~enému. vUřadem u:če~a) ~en.i-1i
tomu tak nemůže vyvěsovanl (pnpevnovam) vyhlasek v prve vete tretJho
odstavce J cit. § míněných zakládati skutkovou podstatu trestného činu
v

"i s. 4718.

viz též hon e b n í p r á v o.
Myšlenka: není chráněna původcovským právem Cl s. 3848.
Myšlenková činnost viz čin nos tmy šle n k o v á.
Mzdový bOj viz ž h á ř s tví.
Nabízení se advokáta: k be~platnémy zastup~v~ní je čine~ ~dvokátskéh~ stavu
nedůstojným, proh .ostatmm advokatum ~ekolegJa!n~~,_ a ~,meZl bez.elstnosti a poctivostJ (§ 10 odst. 2 a~v. T.) vyboc;tV(:1m C I·S. 131 dlS.
Náboženské pohnutky viz ochrana republlky (§ 14 C15. 4).
Náboženství: zločin dle § 122 a) tr. zák.: skutková pods,tata. pře~inu podlt; §. 303
tr. zák. jest proti zločinu podl~ §o 122 v~2. t:, .za~ . .len raz~ p.?dp,urneh~;
ideální souběh obou těchto dehktu v pncme ledmeho a tehoz vyroku Je
nemožný; subjektivní stránka čís. ,3?86.
,.
v,
'
ustanovení § 122 a) tr. zák. nechram v~bstraktm ~oJ:m BO,zs~e bytOS~l,
nýbrž představu o Bohu, jak se vytv9r1la naukam} te kte;e c!:kve (naboženské společnosti zákonem uznane); pokud vyraz »Pamblcek« znamená Boha v tomto smyslu čís. 3633.
rouháním není jen popírání jsoucnosti Boha způsobem zlehčujícím, nýbrž
jakýkoliv, k Bohu se vztah~ljíc~ p~'oje~ ~evá.žn?sti, neúc,ty,. posm~~h?.;
pohr.dání neb opovržení, jakekoltv ledna1U, zeJmena SI?V,lll vyrok~/, ]lmlZ
někdo zlehčuje posvátnost a velikost Boha nebo odpIra Mu zpusobem
opovržlivým vlastnosti, které vyznačují Božství jako nejvyšší, neJdokonalejší bytost čís. 3633.
přečin dle § 303 tr. zák,,: sybjektivní sk~tkv~v~ P?dstata př;č.inu pOdle ~,30~
tr.. zák. -předpokláda. ze pachatel vedel, ze Jde o obycej neb o zanzell1
státem uznané církv'e, a že jeho úmysl směřoval k posmívání se nebo
zlehčení tohoto obyčeje nebo zaH.zení čís. 3428.
skutková podstata přečinu podle § 303 tr. zák jest proti zločinu podle
§ 122 a) tr. zák. jen rázu podpůrného; ideální souběh obou těchto deliktů v příčině jediného a téhož výroku je nemožný; subjektivní stránka
čís: 3586.
nesLušné chování (třetí- věta §, 303 tr. zák.) musi býti s náboženským
úkonem nejen v určité časové, nýbrž zároveň i místní spojitosti; nešlo
by o neslušné chování, zpusobilé vyvolati pohoršení, kdyby k němu
,došlo na místě od místa bohoslužebného úkonu tak vzdáleném, že by
ani ona možnost vzbuditi pohoršení nebyla nasnadě; zda tomu tak, zá.
visí na okolnostech případu čís. 3-666.
i předsíňku kostela jest považovati za misto způsobilé, by z něho mohla
býti rušena bohoslužba ve chrámě čís. 3-666.
k subjektivní skutkové podstatě podle třetí věty § 303 tr. zák. s·e nevy1aduje pachatelův úmysl rušiti bohoslužebný úkon, stačí jeho vědomí,
že neslušným chováním může způsobiti pohoršení čTs. 3666.
.
přečin~ podle § 303 odst. 1 tr. zák neslušným choyáním v čase veřej
ného provozování náboženství, ze kterého může Jiným vzejiti pohoršení, může-se dopustiti i náboženský služebník, který náboženské úkony
vykonává čís. 4097.
kněžství jest zařízením církevním; požívá ochrany § 303 tr. zák., bylo-li
zlehčováno nebo sesměšňováno ve funkci nábožensko-církevní čís. 4557.
odstavec druhý: »promlouváním« ve smyslu § 303 odst. 2 tr. zák. jsou
jakékoliv úV«.hy a proslovy, mající na rozdíl --od úvah ryze nábo-
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ženských a mravních, myšlenkovy vztah k předmétům v zákon'
blíže označeným čís. 4289.
e
školská výchova, jest věcí nejen státního, nýbrž i politického života
ve smyslu druheho odstavce § 303 tr. zák. _č i s. 4289.
zákon nevy.žaduj~,. b:r pacha!el ,Přečinu podle druhého odstavce
§ 3~3 t~. zak., •.knŤI~~l~ p!atne zakony a nařízení vládní, jmenoval
ll: pr~~ne Qznacl1 urclty zakan nebo nařízení které pOdrobuJ'e kritIce Cl S. 4289,
' .

poskytováním výhody po rozumu § 485 tr. zák. je jakékoliv jednání,
jímž jest neb alespoň může býti zlepšeno postavení dotčeného vě
řitele nad postavení, které by měl při vnucené realisaci dlužníkova
jmění bez -oné výhody čís. 4378.
výhodu ve smyslu § 485 tr. zák. a způsobilý prostředek ku poškození ostatních věřitelů lze spatřovati i v tom, že byla dána jednomu věřiteli v zástavu nemovitost, nezatížená do výše své plné
hodnoty jinými zástavními právy (vyhotovení a podepsání dlužního úpisu k onomu cíli) čís. 4378.

jde o kriti~u plat~ý~h z~konú o ~kolství ve smyslu § 303 tr. zák.
odst. druhy, mluvIl-lI knez, vykonavaje kazatelský úřad všeobecně
~ tend~nci ,zákonů jak? p.ro!in~bože~ských, najmě o zák~nné úpravě
s~ols~e ota,zky, a,tvrdIl-h, ze "skola Je vybudována na týchž (protinabozen~~ych) z~kl~dechJ a z.e pr?to jest škole přičísti k vině veškeré zlocmy, o mchz se cte v nOVinách čís 4289
Nábytek v bytě: polití ho petrolejem a zapálení čís. 3757.'
.
viz též nás i I í dle § 87.
Nabyti Iékařské~o učení: podle § 343 tr. zák. čís. 3686.
viz též hOj í č s tví n e moc n Ý c h.
Nactiutrhač: označení koho takovým čís 4?15
viz též urážka na cti (§ 491).' - .
-

-

-

Nadáv~: p~d

potem »hanobení« ve smyslu § 14
nadavka cf s. 3628.
a hanobení republiky čís. 3862.
1

-

Nadávk~.:

samy o

sobě

!SOU

již

čís.

5 zák. na ochr.

z.půso~iIév.býti, han9b.e~.ím

ustanovení § 485 tr. zik. nevyžaduje, by se poškozeni věřitelů
stalo skutkem nýbrž jen, by bylo dalším - vedle nadržování jednomu z nich' sledovaným - účelem jednání. Tento zlý úmys.l je
lichý a pro dosah trestního práva bezvýznamný jen, uskutečňuje-Ii
se výhodou, ze které škoda ostatních věřitelů nikdy a za žádných
okolností nastati nemohla a nemůže čís. 4378.
ustanovení § 485 tr. zák. předpokládá vědomí dlužníka o jeho neschopnosti uspokojiti pohledávky všech věřitelů úplně podle pravidel řádného hospodaření, najmě řádného provozu dlužníkova podniku čís. 4453.
nevyžaduje se,,,b): z P?v~.ky!nuté v~~o~y jednomu věřit~li ~~~t:~ně
nastala škoda ]mym ventelum, staCI umysl k tomu smeruJ1Cl CI s.
4453.
přečin nadržování věřiteli podle § 485 tr. zák. náleží k deliktům,
k jichž promlčení se nevyžaduje', by byla splněna podmínka § 531
b) tr. zák. č í. s. 4555.

rep~<"spadá
i

ve smyslu Ý§ 14

čís.

5

za~.. na ochr. rep., podstatnou nalezltostí nem Jejich souvis19st· mohou na-

plntt! on~ ~l,~l.!tkovou podstatu i když jsou pronášeny jedf10tdvě zdánli ~
bez zeVll! pncmy a vnitřně nesouvisejí či s. 4189.
,ve
Nádeník ve smyslu § 176 II c) tr. zák. viz krádež.
Nádražní prodejna viz t i s k o P i s.
Nadržování cizímu. smilstvu viz k upl í ř s tví.
~pita1ismu viz ochrana republiky (§ 14 čís. 5).
prečinu ne~~ p~e~t~pk!1 ,(§ 307 tr. z~k): p!estupek podle § 307 tr. zák. ne,...
muze byt! stlhan soukromym obzalobcem čís. 4245
Nadržování věřiteli .(§ 485 tr. zák.): ke skutkové podstatě přečin; podle § 485
tr. zak. a. ke skut~ové 'podsta~ě p~kusu tohoto přečinu podle §§ 8,
1.8~ tr:"v~ak. se vyzaduJe, by Jednaní-pachatelovo bylo ZPůsobilým
pne ventele poškoditi č í' s. 3801.
u~t~novení § 48'5 tr. zák. předpokládá, že pachatel přeosevzal jednanl v tomto ustanovení zákona uvedené po tom kdy u něho na_
'
stala neschopnost platiti čís. 3801.
poš~oz~ní věřite.lů po rozumu § 485 tr. zák. záleží v podstatě ve
zkracen.l kv?ty, Jíž by se těmto věřitelům v řízení úpadkovém nebo
vyrovnavaClm dostalo, k.dyby ~~l~žník ~vebyl po tom, co u něho
noastala n~schopnos.t platItI, urCltemu veriteH nebo určitým věřitc
lum, nadrzovaJ., t. J. kdyby nebyl předsevzal jednání jímž postavelll. určitého yěř}t~le nebo urči~t~h věřitelů 1l1í'iže býti zlepšeno
l?roÍl po?tavem, Jez by. ten~o ve!l~el nebo tito věřitelé v řízení
upadkovem nebo vyrovnavaClm meh, kdyby k onomu jednání dlužmkovu nebylo došlo čís. 3801.
po stránce subje~tivní vyhledává se ke skutkové podstatě přečinu
P?dle § 485 tr. zak. a k p<:kusu tohoto,přečinu pOdle§§ 8, 485 tr.
zak., by p?-chatel,v Jsa Sl vedom toho; ze u něho -nastala neschopnost p1avt.lt~, na~~~ov~1 v onom smyslu úmyslně určitému věřiteli
n~bo ~rv:lty~ vente~um v tom dalším úmyslu, by tím způsobil "_
nym ventelum onu skodu čís. 3801.
Ji

zločincŮ111:
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§ 212 tr. zák.: pokud řízení nenÍ' vadným (§ 344 čís. 6 tr .ř.),
nebyla-li dána k hlavní otázce na zločin žhářství dodatková otázka
(§ 319 tr. ř.) ve smyslu § 168 tr. zák. a eventuelnÍ otázka (§ 320
tr. ř.) na zločin podle § 212 tr. zák. pokud se týče podle §§ 5, 166,
167 c) tr. zák. či s. 3449.
zločin nadržování zločinu ve smyslu § 212 tr. zák. zlomyslným opomenutím řídiče auta překaziti zločin násilného smilstva, spáchan)'
v jeho autu čís. 4253.
s hlediska § 212 tr. zák. stačí k trestnosti, že čin hlavního pachatele naplňuje v objektivním směru skutkovou podstatu zločinu
podle § 125 tr. zák., a že obžalovaný ze zlomyslnosti opomenul jej
překaziti, ačkoliv snadno tak mohl učiniti čís. 4253.
nezáleží na tom, zda hlavní čin, který se jeví býti zločinem v objektivním smyslu, může býti hlavl1fmu pachateli přičítán ve srnťru
subjektivním, ani na tom, že jeho trestnost pomitlUla smrti pachatelovou čís. 4253.
k pojmu »ze zlomys.1nosti« ve smyslu § 212 tr. zák. stačí zlý úmysl
ve smyslu § 1 tr. zák. čís. 4253.

§ 214 tr. zák.: nelze s.e dopustiti spoluviny na zločinu nadržování podle
§ 214 tr. zák. sobě samému nebo jiným ·osobám, jež měla spáchati
~osoba třetí, 'j"ehož skutková podstata však není dána proto, že
nikdo z těch, jimž mělo býti touto osobou nadržováno, zločin nespáchal čís. 3483.
má-li býti nadržováno určitému zločinci, musí býti zjištěno, že -tato
osoba zločin skutečně spáchala (je zločincem) ·č í s. 3483. .
k subjektivní skutkové podstatě zločinu podle § _214 tr. zák. s.tačí
zjištění, že obžalovaný zamlčením skutečností, jež mohly vésti
k objevení pachatele zločinu, a popřením proti pravdě (na dotaz
policejních agentů), že pachatele zná a že ho může popsati, podporoval osobu, o níž- věděl, že vrchnost po ní jako· po pachateli
zločinu pátrá čís. 3953.

-
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pojmu »tajení půtahů« po rozumu prvé věty § 214 tL zák. odpovídá jakýkoliv ·positivní čin, jenž směřuje podle úmyslu jednajícího
k tomu, by známá mu (jednajícímu) okolnost, jež je způsobilá
k objevení zločinu nebo pachatele, zůstala pátrající vrchnosti utajena čís. 4268.
spadají sem nejen takové činy, podniknuté přímo proti pátrající
vrchnosti, nýbrž i jiné činy oné povahy, jimiž má býti křižováno
případné usilování pátrající vrchnosti o objevení zločinu nebo jeho
pachatelů čís. 4268.
pokud jde o zločin nadržování zločinu Uluyva111m podle § 214 tr.
zák., dal-li kdo osobám, o nichž věděl, že se dopustily zločinu (podle § 83 tI. zák.) peněžní prostředky na cestu, by unikly pátrající vrchnosti čís. 4268.
pro 1. větu § 83 tr. zák. se nevyžaduje, by se tajení půtahů dálo
v době, kdy vrchnost zahájila již ve věcí pátrání čís. 4268.
»pátrající vrchností« ve smyslu § 214 tr. zák. jest prostě vrchnost
povinná a povolaná k pátrání čís. 4268.
osoba, jež se súčastnila hlavního trestného činu, nemůže býti či
něna zodpovědnou za zločin podle prvé nebo druhé věty § 214 tf.
zák., dopustila-li se nadržování pachateli (nebo účastníku) hlavního trestného činu ke své vlastní ochraně (šlo-li jí o to, neb
aspoI1 též o to, by chránila sebe samu) čís.. 4268.
otázka záměru, který pachatel s.ledoval svým činem, jest otázkou
skutkovou čís. 4268.
pokud nejde o překročení obžaloby, podřadil-li rozsudek podle
výroku jednání obžalovaného pod ustanovení prvé a druhé věty
§ 214 tf. zák., ač obžaloba zněla jen na zločin podle druhé věty
§ 214 tf. zák. čís. 4268.
ustanovení (prvé věty) § 214 tf. zák. vztahují se i na zločince již
odsouzeného, který si ještě trest neodpykal čís. 4508.
i pachatel hlavního činu může se dopustiti spoluviny (§ 5 tf. zák.)
a nedokonaného svádění (§ 9 tf. zák.) ke zločinu nadržování zločincům podle § 214 tr. zák. čís. 4508.
zločin podle § 214 tf. zák. je samostatným zločinem, přesněji - viz
§ 6 tr. zák. - zločinem různým a zvláštním od zločinu, k němuž
nadržování hledí. Než přes to je nezbytným předpokladem trestnosti jednání v první větě § 214 tr. zák. naznačeného nejen, že byl
spáchán zločin, ku kterému se jednání vztahuje, nýbrž i, že v době
tohoto jednáni je tu ještě pachatel, kterého je pro zločin ten stíhati čís. 4617.
činnost naznačená v prvé větě § 214 tf. zák. nezakládá zlotin podle
tohoto §, zanikl-li již v té době nárok státu na stíhání a potrestání
hlavního pachatele (na pl'. jeho smrtí - § 224 tr. zák.); může však
_ záležela-li ve křivém svědectví před bezpečnostním úřadem zakládati přestupek podvodu podle §§ 205, 461 tr. zák. či s. 4617.
Nahé tělo viz z p r z n ě n í.
Náhlé objevení se překážky viz a u t o mobil.
Nahodilá škoda: ze lstivého jednání či s. 3656.
N$odiilé opilství: dle § 523 tr. zák. čís. 3572.
_
viz též o pilo s t.
Nahodilost j'ednání (opomenutí) pachatelova a výsledku z jednání (opomenutí)
toho vzešlého čís. 4634.
Náhrada nákladů viz ú tra t y.
škody: všeobecná zákonná povinnost rodičů starati se o dítě po smrti
jeho matky ustupuje zvláštnímu závazku, plynoucímu z předpisů o náhradě škody čís. 3822.
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okolnost, že pachatel měl možnost kdykoliv škodu nahraditi, může po
případě vyloučiti zlý úmysl ohledně zadržení, nikoliv ohledně přivlast
nění (zpronevěra) čís. 3899.

podle §§ 229 b), 531 b) tf. zák. čís. 4234.
po rozumu § 4 zák. čís. 562/1919 čís. 4476.
d1e § 187 tr. zák. čís. 4790.
s hlediska § 531 b) tr. zák. se nevyžaduje, by pachatel bezpodmínečně
nahradil všechnu škodu činem způsobenou, nýbrž stačí, nahradil-li ji
»podle svých si1« (§ 229 b) tr. zák.); po případě stane se beztrestným,
třebaže škodu ani částečně nenahradil, nebylo-li mu to lze vzhledem
k jeho majetkovým, výdělkovým a rodinným poměrům čís. 4593.
od požadavku (částečné) náhrady škody po rozumu § 531 b) (§ 229
b) tr. zák.) nelze však upustiti ani v případech, kde finanční síla pachatelova dovoluje jen poměrně nepatrnou míru náhrady čís. 4593.
odškodné podle § 576 tr. ř. ,sl?v. přísluší osobě, k.terá ,?yla m~~n~. za~
tčena a zadržena místo skutecneho pachatele trestneho cmu, byt I nzem
proti ní nebylo soudem formálně zastaveno; stačí, bylo-li zastaveno
konkludentním činem čís. 4893.
viz též o d k 1 ad t r es tup o d m í ně n ý.
viz též pro mlč e n í.
viz též s o u k r o mop r á v n í n á r o k y.
viz též ú č a st n í k s o u k r o m ý.
viz též vaz b a.
viz též z m f r n ě n í t r e s t udl e § 410 t r. ř.
útrat viz ú tra ty.
za vazbu (zák. čís. 318/1918): k vyloučení nároku na náhradu za vyšetřo
vací vazbu po rozumu § 1 odst. 2 zák. ze dne 18. srpna 1918, čís. 318
ř. zák. je třeba jednak dostatečné podezření ke stíhání a k uvalení
vazby, jednak, by podezření to nebylo napotom vyvráceno; nestačí
podezření o sobě, nýbrž jest uvážiti a rozhodnouti (odůvodniti) i tuto
okolnost čís. 4491.
byl-Ii obžalovaný vzat do zatímní uschovávací vazby soudu, v jehož
obvodu byl policií zadržen na základě odvolaného zatykače soudu,
II něhož bylo trestní řízení proti němu již provedeno a skončeno, a propuštěn pak z vazby oním soudem na žádost tohoto soudu, jest k vyřízení žádosti obžalovaného o náhradu za utrpěnou vyšetřovací vazbu
podle zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 318 ř. zák ve smyslu § 3, tohoto zákona příslušná radní komora tohoto, nikoliv onoho soudu č i s.
4816.
šesťmesačná lehota § 581 tr p. neprerušuje sa ani uplatnením nároku
na náhradu škody súkromnou žalobou proti tretej osobe čís. 4754.
Náhradný súkromný žalobca viz ob žalob ce s o u k r o 111 ý.
Náhradný trest na svobode: omezení stanovená v § 8 odst. 3 zák. čís. 31/29 sb.
z. a n. vztahují se i na případy záměny peněžitých trestů hlavních a
vedlejších, za něž rovněž dohromady nesmi náhradní trest převýšiti vytknuté hranice čís. 4349.
vedfa trestu 15 ročnej káznice uložený trest peI1ažitý nemožno premeniť
na d'alší trest na slobode; stalo-li se tak, bol zavinený zmiitok podfa
§ 385 č. 2 tf. p. čís. 4445.
Nahromadění se lidu viz a u t o mobil.
Nákaza zvířecí viz n a k a ž I i v é n e moc i z v í ř e c í.
Nakažlivé nemoci zvíř·ecí zákon (ze dne 6. srpna 1909, čís. 177 ř. zák.): s~!1tkov~
podstata přečinu podle § 66 zák. ze dne 6. srpna 1909, c~s. 17 ~
ř. zák. nepředpokládá, by se nákaza rozšiřovala důsledkem čmno~tt
pachatelovy ve velikém rozsahu neb i .len ~.? o?ce: okresu, ,~rale
dosud nákazou nepostižených; pro pOjem sirem nakazy stacl, ze

-
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čj~nI:ostí pachatelovou bylo přivoděno onemocnění zvířat i v ojedinelych usedloste~h dosud nákazy té prostých čí s. 3455.
pOJ,em nedbalosti ne~í zákonem ,Č,ís. 177/1909 vymezen; jest jej
1 PlO, rozsah ~ohoto ..~akona vymezlh podle povšechných zásad § 335

tr. zak. ~ak, ze, ?tac}, nedbalost nevědomá, záležející v tom, že pachat~lo'Pre~sebere <;m, o ,něvmž. může třebas jen podle zvláštních
pomefu v~vych na,hle?flouti, ze, Je způsobilý .,.přivoditi, nebo zvětšiti
nehezpeCl pro praVllI statek zakonem chránený či s. 3455.
P?dle §
o~st. prvý zákona o dobytčím moru jest soukromé účatlt
nJ,~Y ~dkazatr ?a pořad práva soukromého (§ 366 tr. ř.), nedá-li se
vyse oskody presně zjistiti a nelze-Ii rozhodnouti zda byla škoda
t~ ~pusob"ena vÝ,hradně zaviněním obžalovaného Či také spoluzavi-

7?

nemm poskozenych čl s" 3455.

Jde-I! ~ přes~oupení § 4 zák. čís. 177/1909, nestačí ohroženi jako při
!ednam pro!l, usta,,~9v~ní
5 cit. zák., nýbrž musí býti prokázáp'o,
ze ne!?ezpecI rOZSlrem nakazy v souzeném případě skutečně ina_
stalo c í s. 4186.
!

?

-

-

-

'-

~ -

dal-Ii dom.kář v zabíti vepře. ve ~vém ~ospodářstvÍ vypěstěné~o a
rozprod.al z neho v~aso a ]ater11lce, aniž dal maso podle předpisu
ohled~tr, ~~dopoustr se ani přestupku § 399 tl'. zák., ani soudně
trestneho cmu podle zák. čís. 177/1909 tl'. zák., ani správního přestupku (podle § 13 cit. zák.) čís. 4224.
<"
rolník není živnost~íkem po rozumu § 399 tl'. zák.; prodaJ:-!i syrové
m~so z ~eohledan~ho". telete, které ,při svém hospodářstvÍ porazil.
nejde anI o trestn~ cm soude~ stlhatelný s hlediska' zákona 'čís.
177/1909 (§§ 64 az 67), a ponevadž tele patři k drobnému jateč
mmu .dob{'tku, am o správní přestupek podle § 13 (§§ 68 a 63 Č. 3)
CIt. zak .. c I s. 4486.

Nakladatelem:" p~ !ozumu § 24 tisk. nov. jest osoba, která fakticky obstarává
roz~~ozovam ~ :?zš.iř?v"á~í tiskopisúj při tom je nerozhodno, zda tak činí
na ucet vIastnt Cl CIZl c I s. 4645.
§ 24. tiskové novely ~iní ~~po~ědnos:. spráyce tiskáJ;.ny závislou jen na tom,
zda Je nakladatel znam clh lllC, ne cm!' vsak rozdMu zda nakladatelem je
osoba právnická či fysická čís. 4607.
'
je-Ii ~akladatel (':lfdav~tel) ~otožný .s R,ůvodcel!1, kte~ý byl odsouzen podle
§ 1 tISk. nov .• rUCI take s mm soltdarne vlastmk tiskarny c í s. 4652.
Nakládání věci viz z P 11 o n e věr a.
Nákladní auto viz a u to mobil.
Nákladní lisl: jeho padělání čís. 3812.

žele~n!čný nákladn}' lis~ je verejno~ listinou; tútu povahu nestráca,
vyda-lt sa po skoncen,l dopravy sukromnej strane; právnou ujmou
v. smysle § 3~1 tr.. z~k. slov. netreba rozumet' výlllčne materiálnu
uJm~ a!eb.o ~aletkov;~ skodu; lljma nastane i vtedy, ked' sa padelaním
vereJnet ,hshny zhorsl právne postavenie poškodeného v bárs akom
smere c I s. 4860.
Náklady' procesní viz útl' a t y.
Nákllady t~e~t~.í~o řízem .viz útl' a ty.
uvetelnen~ (§ 14 hsk. nov.): Jest rozumeti jen obvyklým uveřejněním skutečně vzniklé přiměřené náklady čís. 3951.
veřejného roku viz útl' a ty.
Naložení zraněného na auto viz z a n e dbá n í fl e moc n Ý c h.
Námestník obecného starostu viď o' ch ran a ú rad o v.
Nápadná nepoměrnost: pojem čís. 4565.
viz též lichva.
Napliváni: do obličeje čís. 3495.
- . viz té~ u r á ž k a dle § 491.
v

Napodobená potravina: jeji prodej či s. 3729.
viz též 'p otl' a v i II y.
, Nárazník: jízda na něm čÍ' s. 4046.
_
viz též pod vod (§ 197).
Národ:" jeho hanobení čís. 3769.
_
viz též ochrana republiky (§ 14 Č. 5).
Národně-socialistická strana dělnická (NSDAP): je oranisaci tajnou čís. 3917.
snahy říšskoněmeck~ nes?u se t~~é" ke sloučení n,ěmecký~l oby~.~:
telstvem souvisle oSldlenych kraJ u ceskoslovenske repubhky sns!
německou a nejsou proto slučitelné s územní celistvostí a integritou
československého státu; týž obsah a cíl mají také snahy německé
národně-socialistické strany dělnické v československu (DNSAP);
orcranisační složky této strany spolek Volkssport (VS) a Deutscher
nationa1istischer Studentenbund (St. B.) měly organisaci rázu vojenského, která sbírala, ?rga~i~ovala a cvičila branné a pomocné
síly k úkladům o repubhku c 1 s. 4799.
je výrok »Hei! Hitler!« pobuřováním ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na
ochr. rep.? čís. 4873.
trestnost jednání toho, :cd? měl stykr .~ ~íšskoněn:tecko~ ~árodně
socialstickou stranou delmckou a s je]lml polovo]enskyml formacemi SA podle § 2 zák. na ochl'. rep. není vyloučena tím, že nalézad soud nemohl zjistiti úkladný podnik již in concreto strojený;
stačí že jde ve zjištěné činnosti o přípravy chrtrakterisované urči
tostí' právního statku, proti němUŽ by úklad ~rněřo~~l; a .~tačí" že.
styky s cizím činitelem (s mocnou stranou .dlsponupCI vOJenskyml
formacemi) jsou způsobilé přiblížiti, byť v budou~nu, možnost výsledku totiž úkladného podniku po rozumu § 1 zak. na ochl'. rep.;
z urče~i a povahy SA plyne násilnost jakožto složka podniku, jenž
je v programu NSDAP a jejích SA (odtržení území Nemci obýva:ných od československé republiky a připoj-ení. Jích k německé říši)
čís. 4889.
Jde o zločin přípravy úkladů o republiku podle § 2, nikoliv jen
. o. přečin § 17 čís. 1 zák. na oelu. rep., přistoupil-li kdo za člena
úderného- oddílu (SturmabteUung) říšskoněmecké národně-sociali
stické strany dělnícké a jeho činností se súčastnil, věda, že programem strany je sloučení všech Němců kdekoliv obývajících
v jednu říši, a že úderné oddíly jsou cvičeny za tí~ ú~~ler:n, by
v> případě provádění _tohoto programu mohly obsadlŤI CIZl Uzeml,
tedy též .území československé republiky čís. 4872.
Národní shromáždění viz i m u nit a.
~

-

viz též s v' ě dek.
- ' viz též tiskopis (§ 28 tisk. zák.).

Národnostní pohnutky viz ochrana repu b1iky (§ 14 čís. 4).
Nároky SOukromoprávni viz s. o u k r o mop r á v n í n á r o k y.
Narovnání: uzavírání smírných narovnání mezi soukromými stranami nenáleží do
oboru pťÍsobnosti obecních komisí, nýbrž příslUŠí podle § 27 čís. 11 mor.
obec. zříz. činiti narovnání mezi stranami vedoucími spor, v rámci samostatné působnosti obce obecnímu zastupitelstvu samotnémU, jež ar ci vykonává tento úřad důvěrníky, zvolenými z obce čí 5.. 3438.
přes to, že poškozený učinil na pachatéle trestní oznámení v době, kdy
ještě neuplynula lhúta stanovená narovnáním pro napravení š-kody, může
se pachatel s úspěchem dovolávati beztrestnosti pro účinnou litost, avšak jen,
dal-Ii ve lhfltě narovnáním určené poškozenému náhradu (§§ 187, 188 b)
tr. zák.) čís. 3691.
ve smyslu § 188 b) tr. zák. čís. 4282.
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viz též 1 í t o s t ú
Nařízení

-

č

i

II II

á.

z1wumání jeho platnosti viz s o

Násilie proti úradnému orgánu

viď

tl

d.

och r a II a

Ú

rad o v.

NásiJi na osobách: jest i násilí psychické, najmě pohrúžky, i omezeni volnosti
vůle, svobodně se rozhodovati. a jednati, najmě i nátlak na cizí vůli
by se brala směrem, jímž by se nebrala, kdyby nebylo nátla"ku čí.{
4017.
~

na statku: jest nejen zničení a poškození movitSrch věci, nýbrž i jakákuliv
s.vérnoc, kterou se s věcí nakládá zpúsobem, jejž oprávnčná osoba při
pustiti nechce; pojmu násilí jest podřaditi již pouhé přemístění křížů
z hlavních na postranní stěny učeben čís. 4017.

, . I" j'e spáchán i dokonán bez rozdílu, zda bylo dosaženc
ren z oem
v'l' . v '
366'7
cíle'.pachatelem zamýšleného Cll nIC Cl s.
.
,
dstat zločinu podle § 81 tr. zák. i přestupku ~odle
§k~i~o~~ ~~k~ předpokládají, že veřejný ~ivnitel vyko~ává ~. c,~se,
kdy ~e ~u pachatel zprotivil, pokud s_e tyce ho urazIl, SVUj urad
nebo svou službu čís. 4138, 3626.
,.
'Ie § 81 'T zák je dalším předpokladem, že tu byl
pro z Iocm POCl
I •
•
I"
'k
eřej'né}-o
konkretní úkon soadající -pod povšec 111y pOje;n vy onu \'
"I
., d (er'cI·ne· sl·llžbl') an předmětem zlého umyslu § 81 tr. zak.,
urau
,
ov
b'"
'd"d
YT v 'Ion úřadu neb
~lužby, muze
yh jen ~n
lVI 1!-a'IV
ne v"l' ~man 1, viá~{fOk veřejného činitele, směřující k urČItému ukolu poroceny I u'řadu (služby) mu náležejícímu, avšak pro skutkovou
dl e rozsa lU
I . . . k § 81 tr ák neruše
odstatu § 312 tr. zák., který nec no:m,)a'o ~
" zv"
~
~ost konkretních výkonů veřejn~rch úradu a sluzy~b, nybrz. po~s~c~ne
.'
t ver'oj·ny· ch c','nitelů , takového' vztahu
pntomnostl
vaznos
o
d .. , vere]neho
.
,
,. ·t I
místA činu k určitým zakrokum, spa ajlClm 00 ODOru
C1nI e e na
-, 't ,. b I ľ
's1' urážky
'eho úřadu (služby), zapotřebí není; ? ac!, y -I pva ml ~
_.
křítomen z důvodu svého úřadu (sluzby) a za ueelem Jeho ue~
jího) výkonu čís. 4138.
·d I·
'r'ednl·m (služebním) úkonu o jehož maření se uvažuje,
je-Ivu
'
'd ·I·d .
§28-t
s hlediska § 81 tr. zák., o úkon povahy p,re po~ a ~ne. v .
,J.!.
zák" jest podřaděním činu P?d.~ 81 tr. za~. vycerpan 1 prav11l ~y
znam případné neposlušnos,h, J1~a~ trestne y p~d;e § 283 ,tr. /ak.:
ezila-li se na dobu násilí, pouzIteho k marem ukonu, ,a slouzI1a-lt
?e~ k umožnění tohoto násilí (pachatel ne\lposJ~ch} vyz~y ~ roz~hodu, zastaviv se, by sbíral kameny a hazel jImI po ce1.mctvu)
či s. 4159.
_
shledal-li soud v jednání, kvalifikov~ném ob.žalobo~, .j~ko zloči~
§ 81 tr. zák. jen urážku skutkem, Jest povlllen nC1111tl skutkove
zjištění i ohl~dně okolností, podT?~iíujících podle 2. odst. § 313 tr.
zák. použití vyšší trestní sazby Cl s. 4184.
_
formální. oprávnění k výkonu, který jest prové~tiv i,en ,na žádOS:
strany, závisí na tom, že tu byla Y. dobe provadenl vykonu tato
žádost neb aspoň svolení k němu CI s. 4202,
V

vefejné: d!le § 78 tf. zák.: okresní nemocenské pojišťovny nejsou veřejnými
úřady, any nejsou úřady ani státními ani obecními. Jde tu o zaří~
zení, jimž sice náleží pro důležitost oboru jejich půs.obnosti ji'stý
význam veřejnoprávní, jež však proto ještě nejsou veřejnými úř~dy"
nýbrž jen zákonně uznanými korporacemi podle §§ 78 a 49:1 tr.
zák. č i s. 3993.

v

dle § 81 tr. zák.: otázka, zda byl služební výkon vrchnost. osoby době:
činu již ukonč,en či nikoli, je rozhodnou s hlediska zločinu podle § 81
tr. zák., k jehož skutkové podstatě se vyhledává, by úmysl-,pachatelův směřoval ke zmaření určitého úředního (služebního)' v)lkonu
oné osoby; naproti tomu jest ona otázka právně bezvýznamnou pro
posouzení, zda obž,alovaný spáchal přestupek podle ~..-312 tr. zák.,.
k jehož skutkové podstatě se nevyžaduje, by čin byl spáchán
v době, kdy ona osoba zakročuje proti pachateli, nebo kdy j.de
vůbec o předsevzetí určitého úkonu, spadajícího do oboru jejiho.
úřadu nebo její služby, nýbrž stačí, byl-li čin spáchán v době, kdy
vrchnostenská osoba konala vůbec svůj úřad nebo svou službu
či s. 3394.
skutková podstata dokonaného zločinu je z{lložena již tím, že někdo
v úmyslu, by zmařen byl výkon vrchnostenského rozkazu nebo výkon úřadu (služby), předs.evezme některé z jednání v § 81 tr. zák.
uvedených bez rozdílu, zda jím výsledku pachatelem zamSršleného
dosaženo bylo čili nic, aniž se vyžaduje takový stupeň fysického
násilí, který by činil úřednímu orgánu výkon naprosto nemožným
či s. 3447.
úmysl překaziti úřední výkon není
telovou čís. 3447.

i
a

zločin

podle § 81 tr. zák.
3476.

může

vyloučen

_

~

_

_

v

zločin podle § 81 tr. zák. (t~háním ,se, o ~u~k~ s čet.níkem) je spá~

býti spáchán z pohnutky nízké
_

zločinem podle § 81 tr. zák. jest již násilné zprotivení se vrchnos.tenské osobě v úmyslu, zmařiti úřední (služební) úkon jí provactěný, již pokus o způsobení protiprávního účinku, leč by šlo o jedná11l takOvého rázu a směru, že jimi nemohl
ti onen úkon nikdy
a za žádných okolnosti zmařen čís. 3574.

by

zločin

§ 81 tr. zák. předpokládá, že tu byl konkretní úkon, spadající pod povšechný pojem výkonu veřejného úřadu (veřejné služby), kdežto pro § 312 tr. zák. takového vztahu přítomnosti veřej
ného činitele na místě činu ke konkretním zákrokům spadajícím
do oboru jeho úřadu (služby) zapotřebí není, stači, že byl na místě
urážky přítomen z duvodu svého úřadu (služby) a za účelem jeho
(jejího) v)rkonu čís. 3626.
ke skutkové podstatě zlcičinu podle § 81 tr. zák. se nevyžaduje, by
(služební) výkon vrchnostenské osoby byl skutečně zma-

úřední

>

ani podnapilostí pacha-

nečestné čís.

,

chán i dokonán i, nevedlo-ll skutecne nasllne vztazellI ruky (ne
b~zpečná pohrůžka) k cHi či s. 4218.
vrchnostenským příkazem po r~zumu §y81 ~r. zák.)e ka~~ý pří-kaz,
jenž dán byl vn;:hnosti, která Je k udelem takoveho pnKazu formálně oprávněna čís. 3752.
pro ochranu podle § 81 (68) tr. zák. jest. rozhodnou jep for:.n ální
. oprávněnost k služe?!lÍm~ v~konu: N~pr?tI t~ll1U Jt;;st ::a.sa~ne yr;erozhodné, zda jest uredm vykon I vecne oduvodnen cllI IllC c 1 s~
3835, 4868.
.spolupachatelství zločinu podle § 81 tr. zák. čí 5, 3952.
skutková podstata zločinu podle § 81 (přestupk~ Y~,dle § 312), tr.;
zák. předpokládá, že vrchnost (úřad) rozk.~z ~d.ehvSl ybyl f~:m~ln:
oprávněn učiniti rozhodnutí, jehož výkon mel byh z:naren (pn ~e~z
se pachatel dopustil urážlivého projevu), že takove rozhodnuti naleží do působnosti úřadu čís. 4036.
úkon veřejného činitele pozbývá povahy výkon~ ú~adu (služb,Y).
a činitel sám zvláštní ochrany §§ 68, 81, 312 tr. zak. jen, nespa~a-h
dotčený úkon vůbec podle povšechné své povahy v o,kr~h je.ho
oprávnění a povinností; stačÍ, že veřejný činitel byl formalne k C10-

-

Násilí veřejné (§ 81 tr. zák.) -

-

176

Násilí veřejné (§ 81 tr. zák.) -

.
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-

-

-

tčenému úkonu oprávněn, třebaže tu nebyly jeho věcné předpo
klady čís. 4432.
první věta § 81 tr. zák. předpokládá, že mařený úkon byl v době
násilného vztažení ruky nebo. nebezpečné vyhrůžky zahájen a neskončen (právě prováděn); druhá věta § 81 tr. zák. čelí jen proti
vynucení (budoucího) úkonu úředního (služebního), nikoliv i proti
vynucení opomenutí takového (budoucího) úkonu (proti jeho zamezení skutečným násilím nebo vyhrůžkou) čís. 4463.
ochrany § 68 tr. zák. požívá i nepřísežný smluvní úředník městských
jatek, vedoucí účetnictví podniku a vybírající obecní dávky a státní
daň z masa; jde o vynucení výkonu jeho služby po rozumu § 81
tr. zák., byl-Ii donucen k odvážení a ke zdanění dobytka, přiveze
ného do jatek k porážce čís. 4500.
v druhém případě § 81 tr. zák. se nevyžaduje, by vrchnostenská
osoba konala skutečně svůj úřad (službu) v době, kdy pachatel
předsevzal jednání, směřující k vynucení úředního (služebního)
úkonu; zákon stíhá tu již každé násilí v předchozí větě blíže vyznačené, spáchané na vrchnostenské osobě v určitém vztahu k její
úřední (služební) povinnosti čís. 4510.
náležitosti skutkových podstat § 81 a § 312 tr. zák. čís. 4868.
právní věta rozhodnutí sb. čís. 1839, že ke zločinu podle § 81 tr.
zák. dostačí, směřuje-li násilný čin proti předmětu, platí jen, když
jej vrchnostenská osoba již v rukou drží (uchopila). Podstatou zločinu veřejného násilí podle § 81 tr. zák. je však vždy jen násilné
zprotivení se za okolností v zákoně naznačených, směřující proti
osobě v § 68 tr. zák. jmenované čís. 4tl64.
skutková podstata ziočinu veřejného násilí podle § 81 tr. zák. pl'edpokládá vždy totožnost osoby, v § 68 tr. zák. jmenované, proti níž
skutečné násilné vztaženi ruky (nebezpečná pohrůžka) směřuje,
s onou, jejíž výkon vrchnostenského rozkazu, úřadu nebo služby
má býti tímto způsobem zmařen čís. 4664.
formálně oprávněnému úkonu veřejného činitele nesmí se dotčená
jím osoba zprotiviti ani, pokládá-li úkon za věcně neoprávněný,
za nezákonný a bezpráví, a dotčená osoba nesmí použíti odporu,
jaký stíhá § 81 tr. zák., ani ku zjednání si doby a příležitosti ku
protestu proti domněle neoprávněnému úkonu veřejného činitele
čís. 4868.
nás i ln é v z taž e n í r u k y: pojem čís. 3916.
ke skutkové podstatě zločinu podle § 81 tr. zák. nestačí,
že vzpírání se pachatelovo (škubání řetízky při poutání) znesnadňuje služební výkon vrchnostenské osoby, nýbrž musí býti
použito násilí nejen proti služebnímu výkonu, nýbrž i proti osobě
vrchostenské samé; musí tu býti vědomí a vůle pachatelova dotknouti se skutečně vyvinutým násilím buď přímo neb aspoň nepřímo, přece však s fysickým účinkem vrchnostenské osoby čís.
3370.
násilným vztažením ruky ve smyslu § 81 tr. zák. jest rozuměti každý
útok podniknutý na tělo vrchnostenské osoby, třeba se minul cílem
a se nezdařil čís. 3402.
i útok, třeba nezdařený, nel11 jen činem vedoucím ke skutečnému
vykonání odporu, nýbrž již samým zprotivením se a skutečným násilným vztažením ruky čís. 3402.
.
v § 81 tr. zák. je vedle nebezpečné pohrůžky jako jednoho z pOjmových znaků skutkové podstaty uvedeno jako jednání s ním souřádné a jemu úplně rovnocenné též skutečné násilné vztažení ruky,
takže v případech, v nichž zjištěno je pachatelovo jednáni, odpovídající tomuto zákonnému pojmu, není vůbec zapotřebí, by tu současně byla též nebezpečná pohrůžka čÍs. 3447.
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{lenerální

sk~tk~vá p~d~~ata n~,v~ža~uje. ani určité intensity ani delší doby
fyslckeho nasIl!; stacI jakykohv odpor, který by musela vrchno~t.ens~á .osoba. vynalože~ín: vv}astních si! přemoci, kdyby chtěla
uredl11 vykon vubec provesÍ1 CI s. 3574.
:t ásilí ve smyslu § 81 tr. zák. nemusí býti bezprostřední; jest třeba
jen, aby alespoň nepřímo bylo namířeno proti úřední osobě, stačí
vytržení věci z ruky soudního vykonavatele který ji ucho'pil za
účelem zabavení čís. 3580.
'
není třeba, by se vrchnostenská osoba pokusila odpor přemoci a
~J; za tím účelem použila protinásilí, ani, by sama byla přemožena
CI s. 3580, 3667.
pojmu, »~kut~č~é?o násiln~ho v~tažení ru~y«, ve smyslu § 81 tr. zák.
odpovlda kva.z~Y ,c11l!yodl11knu!y. s vynal?::el11m tělesné síly a značící
odpor, smerujlcl pnmo neb I jen nepnmo proti některé z osob
chráněných ustanovením § 68 tr. zák. čís. 3667 3916.
'
nestačí pouhý trpný odpor; nezáleží na tom, j~kým způsobem
pachatel použil fysického násilí proti oné osobě, stačí i jednání
směřující proti ní jen nepřímo čís. 3 6 6 7 . '
,
vytrhnut~ r~ky si}ou .~ r~ky č,et.njka, po~ou~ejícího se dáti pachateli
na r~ce, retlzky, je pnmym naslllm na cetl11ku, skutečným násilným
vztazel11m ruky ve smyslu § 81 tr. zák. čís. 3'667.
skutečné násilné vztažení ruky ve smyslu § 81 tr. zák. lze spatřo
vati i v popohánění koně zapřaženého do vozu, jehož otěže drží
vrchnostenská osoba v rukou čís. 4319.
skutečné násilné vztažení ruky (§ 81 tr. zák.) nemusí býti provedeno bezprostředně rukou; stačí takový stupeň násilí, který staví
vrchn?stenskou osobu před volbu, by buď od úředního výkonu
upusÍ11a, nebo odpor přemohla přiměřeným vlastním násilím čí 8.
3924.
skutečné násilné vztažení ruky (§ 81 tr. zák.) vyžaduje by násilí
bylo proti úřední osobě namířeno, by ho bylo vědomě ~ úmyslně
proti ní použito; nestačí mimovolné udeření čís. 4016.
ne bez peč n á vy h růž k a: pojem čís. 3916.
pojem nebezpečné pohrůžky ve smyslu § 81 tr. zák. nepředpokládá
že ohrožený byl pohrůžkou skutečně ve strach uveden' stačí ž~
pohrůžka ublížením na těle, na svobodě, na cti nebo n'a maj~tku
(§ 98 b) tl'. zák.) byla objektivně způsobilou vzbuditi v ohroženém
důvodné obavy, zejména v tom směru, že pachatel opovězené zlo
pravděpodobně ihned uskuteční čís. 3509.
nebezpečnou vyhrůžku jest spatřovati i v tom, opoví-li pachatel
»skutečné násilné vztažení ruky«, jakmile vKhnostenský orgán
počne s úředním výkonem (vytrhne z jeho ruky věc kterou vrchnostenský orgán hodlá u výkonu vrchnostenského r~zkazu svého
úřadu nebo služby uchopiti), zvláště když z jeho slov je ~ároveň
zj~vno jeho odhodlání, že by to, čím hrozil, vykonal ihned, jakmile by byl splněn předpoklad, na němž činil toto své odhodlání
závislým čís. 3916.
projev toho, proti němuž směřuje úřední výkon vrchnostenského
or~án~, ~~ to rozmlátí, nevystihuje, jsou-li jím míněny jen věci,
k jlchz zajmu se chystal vrchnostenský orgán, ani .pojem vyhrůžky
ublížením na (jeho) majetku, anÍ vyhrůžky ublížením na os.tatních
právních statcích, uvedených v § 98 b) tr. zák. a nelze proto
v nich spatřovati nebezpečnou vyhrůžku ve smyslu § 81 tl'. zák.
čís. 3916.
pro posouzení, zda byla vyhrůžka objektivně způsobilá vzbuditi
důvodné obavy, že ji pachatel ihned vykoná, čili nic, jest rozhodná doba spáchání činu, nikoliv doba podání trestního oznámení
čís. 3952.
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Nasilí

veřejné

(§ 82 tr. zák.) _
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(§ 83 tr. zá~) -
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II k a: musí tu býti vědomi a. vůle pachatelova
dot~~OUtl se skutečně vyvinutým násilím bud' přímo neb aspo-ň

s _ll b j e'k ti v. TI í str á
~~pnmo, přece

s. 3370.
§ 81 tr. zák.
Cl

_. -

Násilí

-

však s fysickým
.

účinkem

v.rchnostenské

osoby

nepředpokládá skutečné zmaření služebního výkonu

stač i, že pachatel chtěl výkon zmařiti a v tom úmyslu jednal čís'

3402.
.
.
úmysl překaziti úřední výkon není vyloučen ani podnapilostí pachatelovou čís. 3447.
po stránce subjektivní jest i II zločinu podle § 81 tr. zák., i II pře
~!upku § 3!2 tr, .. zák. nezbyt~~ !~eba, by-pachatel věděl, že veřejný
c~mtel k?,na SVOll sluzbu (SVll] urad) a II zločinu § 81 tr. zák. i že
predsebere. konkn;tní služební (úřední) úkon, který jest iedná'ním
pa~hatelo~ym maren; zvláštních úvah o tom, je-li tu toto vědomí'
a Jeho vyslovného (přesného) zjištění je v rozhodovacích důvo-,'
dech třeba jen, vyskytly-Ii se (byIÝ-1i vysloveny) pochybnos!\
o tom, zda pachatel měl ono vědomí čís. 3626.
,l
v subjektivním směru se nevyžaduje pachatelův úmysl porušiti tě
lesnou neporušenost poraněním vrchnostenské osoby čís. 3024.
nezáleží na tom, zda byl pachatel v poměru k napadenému s to
.:
zamýšleného výsledku docíliti čís. 3924.
§ 82 tr. zák.: zbraní jest jak~'koliv předmět, způsobilý sesmti úto{ proti
, vrchnostenské osobě nad míru pouhých tělesnSrch sil pachalelových
a ohroziti její tělesnou bezpečnost čís. 4217, 4283, 3584.
.
zákon nemá v § 82 tr. zák. na mysli jen zbraně smrtící. 6ebo zbraně
v technickém slova smyslu; spadá sem i jízdní kolo čís. 3897.
nezáleží na tom, zda se pachatel opatřil zbraní předem v ún1Yslu
~~ jí použil při činu, či zda jí použil, maje ji náhodou po "ruc~
Cl s. 3584.
spadá sem i húl v ruce obžalovaného čís. 4217, 4568.
avšak jen, b~la-1i v ~konkretnír:n. ~říp'advě zpuspbilá sesíliti útok proti
~,rchon?s!en~.k~ osobce a Ohr?z.l~l JeJI t~!e,s~ou bezpečnost, a byla-li
JI vuh utocnJka zpu'Sobem leJlho pouzltI Jako prostředku k útoku
propújčena ona vlastnost zbraně čís. 4568.
aby.s.i pa.chatel uvědomil nejen skutečnou povahu, nS/brž i právní
kvalIfIkaCi předmětú, o něž jde, t. j. by též věděl že jde o zbraně
jaké má na mysli § 82 tr. zák., zákon nevyžadu{e vzhledem k zá~
sad-ě § 3 tr. zák. čís. 4283.
odpor~ se čin~ ~e z~rani (§ 82 tr. zák.) nejen, použil-li pachatel
zbrane sktitecne k utoku na vrchnostenskou osobu nýbrž i když
zbraní jen hrozil čís. 4217.
'
jde o zmatek čís. 11 § 281 tr. ř., nebyl-li vyměřen trest podle druhé
sazby § 82 tr. zák., ač se odpor stal se zbraní či s. 4217.
uplatňování tohoto zmatku veřejným obžalobcem nebrání že nenavrhl použití oné sazby, a že v obžalobě uvedl (a rozsudek zjistil)
skutkové okolnosti, podmiňující její ,použití jen v důvodech čís.
4217.
'
poškození veřejného orgánu je jen Objektivní podmínkou přísnější
~azby druhé věty § 82 tr. zák.; přísnější trest stíhá pachatele i když
Jeho úmysl k nastalému poškození nesměřoval (pOŠkození bylo
způsobeno jen náhodou) čís. 3886, 4283.
p~e~pokládá se však, že pOŠkození bylo výsledkem právě toho jednam pachatelova, jímž se vrchnostenské osobě vzepřel \' úmyslu
její výkon zmařiti čís. 4283;
,
vyšší sazba podle 2. věty' § 82 tr. zák. má místo, i když zbraně
nebylo použito, bylo jí však aspoň hrozeno či s. 3952. 4217.
v

vyšší trestní sazby druhé věty § 82 tr. zák. jest použíti, stal-li se
odpor se zbraní, bez rozdílu, záležel-li odpor v násilném vztaženI
ruky či ve vyhrůžce čís. 4311.
dle § 83 tf. zák.: přeskočil-li pachatel ohradu, jíž jest obehnána zahrádka
patřící k cizímu domu, vnikl již tím do ciziho domu ve smyslu
§ 83 tr. zák.; jest proto lhostejno, že při výkonu násilí (bodaje
vidlemi oknem do příbytku) nevnikl ani částí svého těla do domu;
pojem »vniknutÍ« čís. 3502.
násilím po rozumu 2. věty § 83 tr. zák. jest nejen násilí fys.ické,
nýbrž i násilí psychické, jež může býti vykonáno i slovy čís. 3795.
účel pachatelem sledovaný a pohnutka činu jsou nerozhodnými
čís. 3795.
pod pOlem domu po rozumu 2. Yěty § 83 tr. zák. spadá i dvůr
k domu přináležející čís. 3795.
spolupachatelství zločinu podle § 83 tr. zák. vpádem do školy a
přemístěním křížtt v učebnách čís. 4017.
ke skutkové podstatě rušení míru domovního podle druhé věty
§ 83 tr. zák. není třeba násilného vpádu; stačí vniknutí buď ozbrojeného jednotlivce nebo několika (nejméně tří) osob neozbrojených
a sebraných, ve vzájemném dorozumění vnikajících čís. 4017.
násilný vpád nevyžaduje nutně přemožení fysického odporu čís.
4017.
vniknutím jest vstup do cizího domu nebo do ciziho příbytku,
děje-li se vědomě proti vyslovené neb i jen předpokládané vůli
oprávnčné osoby, při čemž stači, že paChatelé vzhledem k bezprávnému účelu vstupu nemohli se souhlasem oprávněného počÍ
tati čís. 4017.
násilím na statku je nejen zničení a poškození movitých věcí, nýbrž i jakákoliv svémoc, kterou se s věcí nakládá způsobem, jejž
oprávněná osoba připustiti nechce; pojmu násilí jest podřaditi již
pouhé přemístění křížů z hlavních na postranní stěny učeben po
odmítnutí žádosti obžalovaných o toto přemístění křížů učiteli i
místopředsedou školní rady a přes varování učitelů čís. 4017.
nás.ilím na osobách (§ 83 tr. zák.) jest i nasilí psychické, najmě
'pohrůžky, i omezení volnosti vůle, -svobodně se rozhodovati a jednati, najmě .j nátlak na cizí vůli, by se brala směrem, jímž by se
nebrala; kdyby nebylo nátlaku čís. 4017.
pokud jde o zločin -nadržování zločinu ukrýváním podle § 214 tr.
zák., dal-li kdo osobám, o nichž věděl, že se dopustily zločinu (podle § 83 tr. zák.) peněžní prostředky na cestu, by unikly pátrající
vrchnosti čís. 4268.
návod a pomoc ph zločinu podle § 83 tr.- zák., jehož cílem bylo
zmocniti se dokumentů (listin), předpokládá, že pachatelé vybídli
hlavní pachatele právě k tomu, by se jich zmocnili násilím podle
§ 83 tr. zák. (násilným vpádem do příbytku držitele listin), a že
k bezpečnému vykonání právě tohoto násilného vpádu vědomě svou

-

činností přispěli čís.

4285.

Skutková podstata § 83 příp. 2 tr. zák. nevyžaduje, by byl někdo
pachatelovým jednáním ve strach uveden (by jím byla omezena
vůle oprávněného nebo jeho domácich lídí svobodně se rozhodnouti a jednati) čís. 4490.
násilí stíhané druhou větou § 83 tr. zák. není beztrestné aní, je-li
jím odstraňován stav, na jehož odstranění si pachatel činí nárok,
ani, je-li jím zjednáván stav, odpovídající právnímu nároku pachatelovu (na vystěhování nájemníka z bytu) čís. 4505.
.odpovědnosti za takovou svémoc nezprošťuje pachatele ani mylný
předpoklad, že je oprávněn odstraniti sám skutečný stav, který je
12'

-

Násilí

veřejné

~

(§ 85 a) Ir. zák.) -

180

veřejné (§

85 b) tr. zák.) 181

v rozporu s jeho právem nebo s právním nárokem, ktery mu skutečně

nebo domněle přísluší proti osobě dotčené násilím čís. 4505.
pojem »násilí« podle § 83 tr. zák. nevyžaduje násilí n.ějaké větší
intensity čí 5.. 4739.

_

pokud jde o násilí spáchané na osobě, odpovídá mu každé fysické

-

Násilí

-

- nebo psychické - násilí; netřeba, by fysické násilí vedlo k porušení tělesné integrity (neporušenosti), nýbrž stačí každé úmyslné
protiprávně porušení tělesné nedotčenosti čís. 4739.
znak ozbrojeného vniknutí podle § 83 II. tr. zák. předpokládá, že
pachatel měl zbraň vědomě jako takovou při vniknutí II sebe čís.
4739.
po str á TI C e s II b i e k t i v TI í: vyžaduje se ke skutkové podstatě zločinu podle § 83 (příp. 2) tr. zák., by pachatel byl si vědom, že
vniká do domu nebo do příbytku jiné osoby proti její výslovně,
projevené neb alespoň předpokládané vůli (pouhá možnost po~
znání oné vůle nestačí), a by měl úmysl dopustiti se tam násiH tfa
osobě .oprávněného, na jeho lidech domácích, nebo na jeho stat1ť:u
čís.

-

-

-

-

_

_

_

3502.

nevyžaduje se, by pachatel měl již předem úmysl vykonati násilí,
stačí, bylo-li násilí po bezprávném (úmyslném) vniknutí skutečně
vědomě vykonáno čís. 3795, 4739.
<'
vědomí rušené držby je náležitostí subjektivní stránky zločjnu podle 1. věty §·83 tr. zák.; ke skutkové pods,tatě zločinu podI'~ druhé
věty § 83 tr. zák., spáchaného s více sebranými lidmi} stačí vě
domíl pachatelovo, že vniká do cizího domu nebo příbytku čís.
3795.
úmysl vykonati násili nemusí býti pojat již v době vniknutí čís.
4017.
úmysl vykonati násilí (§ 83 tr. zák.) se nekryje s úmyslem nepřá
telským směřujícím k porušeni tělesné neporušenosti, jak jej vyžaduje § 411 Ir. zák. čís. 4739.
,
§ 84 tr. zák.: »původcem« rušení domácího poko<je po rozumu 1. věty
§ 84 tr. zák. není jen návod ce a strůjce, nýbrž jest jím každý pří
mý pachatel, jenž -předsevzal čin llikoli v cizím zájmu, byv k tornu
jinou osobou zjednán, nýbrž v zájmu vlastním, pro svůj vlastní
účel čís. 3795.
za »pomocníky« ve smyslu 2. věty § 84 tr. zák. jest pokládati jen
osoby, které nejednaly ve vlastním zájmu, nýbrž sloužily vt'tli jiné
osoby, davše se jí použíti jako nástroje čís. 3795.
dle § 85 a) tr. zák.: zločin utrhání na cti udáním ze zločinu poškození
cizího majetku podle § 85 písm. a) tr. zák. (politím prádla) před
-pokládá jak tvrzení, že škoda tím vzešlá nebo zamýšlená převysuje
200 Kč, tak i tvrzení, že poškození (zničení nebo znehodnoceni
prádla) bylo zamýšleno; škodou není celá cena (prádla), nýbrž jen
, částka její, rovnající se znehodnocení čís. 3440.
ke skutkové podstatě zločinu § 85 a) tr. zák. se vyhledává úmysl
směřující ke způsobení škody částku v tomto us,tanovenÍ zákona
uvedenou převyšující- jen, nenastala-li ze zlomysln.ého poškození cizího majetku ona škoda, ač ji pachatel způsobiti zamýšlel č i s. 3572.
skutkovou podstatu zločinu § 85 a) tr. zák. nevylučuje napotomní
náhrada škody č i s. 3572.
dle § 85 a), b) tr. zák.: přestupek opilství spáchaný Ciny, vykazujícími
na venek veškeré znaky zločinu podle § 85 a), b) tr. zák., pokud
se t.ýče zločinu podle §§ 5, 85 a), b) Ir. zák. č i s. 3572.
dle § 85 b) Ir. zák.: slovo »lidem« v § 85 b) Ir. zák. nelze vykládati
v ten rozum,' že- jest lim míně,no »několik lidí« .č i s . 3523.

~

_

_

pokud nejde o zmatek čis.. 7, ani. čís. 10 c)'v.ani ~č!s., 11 §~ 344 t~. ř.,
byla-li k obžalobě a k hlavm otazce na zlocm tezkeho uskozem na
těle podle §§ 152, 156 a) t!. zák. dána ,a poro~ci kla~ně. z,odpově.děna
eventuelní otázka na zločm zlomyslneho poskozem CIZlho majetku
podle § 85 b) tr., zá~." kvalifikovaný podle první věty druhého odstavce § 86 tr. zak. Cl s. 3922.
nejde o. tento, .nýbrž o open zločin, mr~til-Ii pachat.~l piv,ní sklenici
_ _
přímo po jedne z perouclch se osob v umyslu, by Jl zasahl, a udeřiv ji sklenicí do hlavy, poranil jí oko tak, že jí muselo být operativně vyjmuto čís. 3922.
_ _ ke skutkové podstatě zločinu podle § 85 b) tr. zák. stačí možnost
ublížiti komukoliv, třebas způsobem nepatrným; velikost nebezpečí
a skutečnost způsobeného poškození jsou jen další náležitosti činu,
rozhodné pro výměru trestu podle § 86 tr. zák. čís. 4068.
_ _
zločin podle § 87 tr. zák. vylučuje i zlomyslná jednání neb opomenutí za okolností zvláště nebezpečných, jež o sobě jsou zlomyslným poškozením cizího majetku podle § 85 tr. zák. Lze proto i při
jednóm trestném činu usuzovati na trestnost pachatelovu i podle
§ 85 b) i podle § f1fl Ir. zák. čÍs. 4334.
subjektivní stránka: ke skutkové pOds1atě zločinu § 85 b) tr.
zák. se nevyžaduje, by úmysl pachatelův směřoval přímo k zpi'tsobe ní některého z nebezpečí v § tom uvedených, stačí po stránce
subjektivní, byl-li si pachatel, poškodivší úmyslně· a -vědomě bezprávně cizi maj-etek, při páchání činu vědom, že z jeho skutku může
nastati některé z oněch nebezpečenství čís. 3572.
~ _
pto subjektivní skutkovou podstatu § 85 b) tr. zák. nestačí, že pachatel přť;dsevzal čin (mrštil sklenicí) úmyslně, jsa si vědom toho,
že by z této činnosti mohlo vzejíti nebezpečí pro život, zdraví a
bezpečnost těla osob (v hostinci), nýbrž jest i třeba, by tak učinil
v úmyslu poškoditi cizí majetek č -i s. 3964.
- . _ subjektivní stránka zločinu podle § 85 b) tr. zák. jest naplněna~
měl-li pachatel úmysl poškoditi cizí majetek (rozbíti okna) a uvě
domil":U si současně, že z tohoto poškození může vzejíti některé
z nebezpečí v zákoně uvedených (že v mistnosti jest nebo' může
. býti někdo přítomen a bude nebo může býti zas,ažen), že však před
stava ta ho nezdržela od provedení skutku čís. 4068.
_ _
otázka, zda pachatel měl vůli ohroziti statky v § 85 b) tr. zák.
,uvedené, patří ke stránce subjektivní, již soud- nemusel zjišťovati
v jednotlivých jejích složkách, jakmile, zjistiv úplné opilství pachatelovo, posuzoval jeho činnost jen s hlediska pře~tupku § 523 tr.
zák. čís. 4162.
dle § 85 c) Ir. zák.: při zločinu podle § 87 [85 c) 1 Ir. zák. lze přičí
tati okoln.ost, že s. čin~m pachatelovým bylo spojeno velké nebezpečí~ jako přitěžujícú okolnost (§ 43 tr. zák.) jen, šlo-li o nebezpečí, přesahující co do rozsahu. nebo co do hrozivosti náležitosti
nebezpečí jako skutkového znaku oněch zločinů č'j s. 3973.
značkovací 'hřebíky jsou součástkami železnice ve smyslu §§ 85 c)
a· 175 I b) tr. zák., ano· jde o předměty, -jichž odstranění může
míti aspoň nepřímo nepNznivý vliv na bezpečnost železničního
provozu čís. 4000.
§ 86 odst. 2 tr. zák.: úrazem ve. smyslu druhého odslavce § 86 Ir. zák.
jest jen újma J;1a lidském zdraví nebo tělesné neporušenosti vážnějšího rázu a ve svých důsledcích pro postiženého značnějšího
dosahu; nespadil sem pouhé lehké ubHžení na těle čís. 393l.
dle § 87 tr. zák.: pro pojem »zlomyslnosti« ve smyslu § 87 tr. zák. ne~
stačí, že pachatel jednal z pouhé »svévole«, která sice předpokhidá
(stejně jako zlomyslnost) jednáni úmyslné, avšak předsevzaté bez

_

_
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ohledu na možné následky, jen pro potěšení s ním spojené čís.
3433 ..
ke skutkové podstatě 'zločinu podle § 87 tr. zák. se nevyžaduj.e, by
bylo pachatelem způsobeno nebezpečí pro život, zdraví nebo tě
lesnou bezpečnost několika lidí; stači, šlo-li o ohrožení tělesné neporušenosti i jen jedné osoby čís. 3523.
pojmu zpúsobenÍ nebezpečí po rozumu § 87 tr. zák, odpovídá
i zvýšení jsoucího tu již nebezpečí čís. 3523.
ke skutkové podstatě zločinu § 87 tr. zák. výkřikem se nevyžaduje, by pachatel vyzýval k násilnostem čís. 3523.
pouhé položení tyče přes silnici, které by mělo v zápětí, že by se
jedoucí auto ·přes ni prostě přehouplo, aniž by koho Ha životě
ohrozilo, nestačí ke skutkové podstatě zločinu podle § 87 tr. zák.
ani v objektivním, ani v subjektivním směru; jde však o skutkovou,
podstatu § 87 tr. zák., byla-li tyč položena takovým způsobem, c
j.ímž bylo zpusobeno nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesno~,
bezpečnost lidí jedoucích v autu čís. 3609.
i
skutková podstata podle §§ 5, 87 tr. zák. tu vyžaduje, by pomocník, který tyč vybral a pomohl přímým pachatelť1m ze dvora ji vynésti, avšak při kladení tyče na silnici přítomen nebyl, se buď s pří
mými pachateli -dohodl, že tyč položí způsobem ony statky ohrožujícím, nebo by s takovS'm způsobem položení souhlasil čís. 3'609.
skutková podstata podle ,první věty § 87 tr. zák. nevyžadufé, by
se čin podniknutý ze zlomyslnosti nesl k provozu jízdy žpiezniční
nebo děl a podniků uvedených v § 85 c) tr. zák. čí 5.,,3757.
skutková podstata zločinu podle § 87 tr. zák. nevy!učtje, by čin
ze zlomyslnosti nebyl podniknut po případě i výlučně na vlastním
majetku pachatele, jen když jím bylo způsobeno 'podle jeho zlomyslnosti nebezpečenství pro cizí majetek, v § 85 b) tr. zák. naznačené čís. 3757.
pokud sem spadá polití petrolejem a zapálení nábytku v bytě
čís. 3757.
při zločinu podle § 87 [85 c) 1 tr. zák. lze} přičítati okolnost, že
s. činem pachatelovSrm bylo spojeno velké nebezpečí, jako přitě
žující okolnost (§ 43 tr. zák.) jen, šlo-li o nebezpečí, ptesahujkí
co do rozsahu nebo co do hrozivosti náležitosti nebezpečí jako
skutkového znaku oněch zločinů čís. 3973.
skutková podstata zločinu podle § 87 tr. zák. (výkřikem »jéll skrz«
k demonstrantům, jimž bránil četnický kordon vstupu do města)
je dána i, jestliže nebezpečí v zákoně uvedené z činu pachatelova
ani nenastalo, mohlo však jím býti přivoděno nebo se z výsledku
činu vyvinouti čís. 4218.
stačí i jen možnost vzniku nebezpečí čís. 4218.
zločin podle § 87 tr. zák. vylučuje i zlomyslná jednání neb opomenutí za okolností' zvláště nebezpečných, jež o sobě jsou zlomyslným poškozením cizího majetku podle § 85 tr. zák. Lze proto i při
jednom trestném činu usuzovati na trestnost pachatelovu_ i DocIle
§ 85 b) tr. zák.) čís. 4825.
'
nebezpečí podle § 87 tr. zák. není dáno již bezprostředním ohrožením života, zdraví' nebo bezpečnosti lidí takovym Cinem, jemuž
je takové ohrožení přímým účelem, nýbrž vyžaduje se, by vzniklo
pro chráněné statky nebezpečí jiného druhu ncž jejich bezjJTOstřr:dní
ohrožení činem samým; k pachatelovu činu musí přistoupiti okolnos.ti, jimiž je dáno obecnější nebezpečí (podle z-aměru pachatelova vytvořen stav budící obavy, že bude míti v zápětf následky
§ 85 b) tr. zák. čís. 4825.
jen skutková podstata dokonaného zločinu § 87 tr. zák. vyžaduje,
by pachatel nebezpečí v § 85 b) tr. zák. naznačené skutečně zpi't-

~
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-
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sobil; šlo-li pachateli dle jeho záměru o to, pfivoditi činem (hozením ka~ey~e na čet111ck~ k~rdo~) ono obecné' "nebezpečí, jde
o pokus zlocmu § 87 tr. zal<:., Jesthze ono nebezpecí nevzešlo ale
'
po případě vzejíti mohlo čís. 4825.
přivoděním nebezpečí po rozumu § 87 tr. zák. Je jakékoli" jednání
neb opomenutí, jež má podle povšechné své povahy nebo podle
okolností, za kterých se stalo, poznatelný, směr na některou ze
škod, o něž jde, a nezáleží na tom, zda "bylo skutečnému vzniku
škody zabráněno dNve či později čís. 4783.
nebezpečí .jednání podle § 87 tr. zák. lze po· případě spatřovati
v úderu bičem do ochran_ného skla jedoucího auta čís. 4783.
s II b jek t i.v n í s -t rán k a: ke skutkové podstatě zločinu podle § 87
tr. zák. se po stránce subjektivní nevyhledává, by úmysl pachatelův
směřoval přímo k přivoděni některého. z nebezpečenství v § 85 b)
tr. zák. uvedených; stačí po této stránce, když pachatel byl si toho
vědom, že z určitého jednání může vzejíti některé z nebezpečí
v § 85 b) tr. zák. naznačených, a když přes toto vědomí jednání
takOVé úmyslně předsevzal čís. 3433, 3523.
subjektivní skutková popstata nevyžaduje zvláštní zlomyslnosl;
stačí i 1., zv. dolu,:, ohrožovaCÍ (pachatelovo vědomí, že svou čin
ností ono nebezpečí způsobuje)' čís. 4218.
v subjektivním sl11ěru stačí, byl-li si pachatel vědom, že z jeho
jednání může vzniknouti nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou
bezpečnost lidí, a přes to podnikne _jednání,' se kterým jest nebezpečí to spojeno čís. 4783.
dle §'93 tr. zák.: pOdle § 93 tr. zák. -se nevyžaduje, by se při zdánlivé
Odllvodněné příčině zadržení opomenutí, dáti o tom ihned věděti
řádné vrchnosti; stalo schválně, 1. j. v· úmyslu znemožniti úřadu,
by oprávněnost zadržení co nejrychleji přezkoumal a podle okolností je zrljšil; opomeputí z pouhé nedbalosti není trestné čís. 3420.
z ustanovení § 93 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 2 g). tr. zák.
vyplývá, že jest každém\} volno zadržeti beztrestně osobu, o níž
má důvodné podezření neb aspoň důvodně se domnívá je míti, že
jde o zločince neb p člověka škodlivého nebo nebezpečného,~ najmě
jeho p~ávním statkům či s. 3624.
~ omezování osobní svobody nesml, má-li· jím býti založena objektivní skutková podstata zločinu podle § 93 tr. zák., ani trvati po
. dobu tak krátkou, že by -pro své jen zcela pomíjející trvání nebylo
pociťováno jak,? omezování volnosti pohybu, jehož pouhé stížení
nestačí, ani ne~l11í býti tak l1.epatrné, by překážky při něm kladené
mohly kýmkoli a beze všeho býti překonány ,.č í s. 3674.
pokud jde o zlo,čin §, 93 tr. ~ák., uzamkl-li prchající pachatel strážníky na pOlicejní" strážnicí, ti však mohli místnost opustiti oknem
a skutečně tak učinil( čís. 3686,
otázku, zda 'má pachatel příčinu ,pokládati uvĚ'zněného důvodně
za škodlivého nebo nebezpečného člověka (§ 93 tr. zák.), jest
zkoumati podle bezelstnos.ti pachatelovy (osoby svobodu omezujicí)č í s. 3800, 4727.
.
okolnost, že vězněný mohl místnost opustití oknem, nevylučuje
skutkovou podstatu ·podle § 83 h. zák., riskoval-li při tom vzhledem -ke svému stáří a k výšce okna od země své zdraví a bezpečnost těla čís. 3800.
i devítiletý hoch, který sadaři sbírá a přisvojuje si spadané ovoce,
může se podle okolnosti- případU jeviti sadaři jako osoba nebezpečná jeho majetku (§ 93 tr. zák.) čís. 3865.
nebezpečnost osoby pachatelem napadené 'nedovoluje mu, by při
's\,'ém zákroku iibovolně překročoval meze nutné svépomoci (§§ 19
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a 344 obč. zák. a § 2 písm. g) tr. zák.); učinil-Ji tak, jest zjistiti
jeho vědomí o protiprávnosti použitého násilí (vědomí o protiprávnosti předsevzatého jednání, přesahujícího co do vhodnosti
použitých prostředkt't a co do účelnosti nezbytnou potřebu) č i s.
3866.
omezování osobní svobody po rozumu § 93 tr. zák. lze spatřovati
v uzamčeni dveří a ve zhasnutí světla i tehdy, vedly-li sice z místnosti j- jiné dveře neuzamčéné, alt byl-li odchod uzavřených osob
dveřmi těmi pro neznalost polohy a zařízení místností spojen s pře
kážkami (s nebezpečím) čís. 4531.
nakolik nejde o porušení předpisu § 320 tr. ř., nebyla-li dána eventuální otázka padle § 93 tr. zák. čís. 4532.
vědomí protiprávncisti jednání po rozumu § 93 tr. zák. tu není,
považoval-Ii pachatel zadrženého bezelstně za nebezpečného; tuto",
nebezpečnost nemusel spatřovati v trvalých vlastnostech zadržey
něho, nýbrž mohl ji shledati i ve zp'ůsobu, jak se zadržený v rot..:
hodné době choval, najmě v tom, že podnikal protiprávní útok FÍa
statky zákonem chráněné, i na jmění (pokus.il se svémocně s opomením vrchnosti ~ § 19 obč. zák. ~ odnésti věci, o nichž se ,pachatel domníval, že jsou jeho) čís. 4535.
překážení v užíváni osobní svobody, které nezáleži ve věznění;' odpovídá pojmu omezování osobní svobody po rozumu § 9:1 tl:' zák.
j,
jen, blíží-li se kvalitativně věznění čís. 4727.
pod pojem omezovaní osobní svobody ve smyslu § 93 tr. "'zák. nespadá pouhé stížení nebo znesnadňováni volného pohybtí, při nemž
překážky mohou býti- kýmkoliv snadno přemoženy, ,n'ebo omezení
svobody, které trvá ta-k krátkou dobu, že nemůžé býti pro své
rychlé pominutí jako takové zadrženým vůbec pociťováno čís.
4727.

spadá sem však, uchopil-li kdo 15letého hocha a dav mu kolem
krku oprať z kravského povozu vedl ho, drže tuto oprať v ruce,
značný kus cesty, vědomě jiným směrem, J;lež byl směr, kterým
chtěl jítí čís. 4727.
zločinem ve smyslu § 93 tr. zák. je rozuměti nejen osobu, jež spáchala zločin v technickém slova smy,slu, nýbrž každého, kdo se
dopustil činu v zákoně trestem ohroženého (polního pychu.) čís.
4727.

-

-

~

(§ 96 Ir. zák.) -

s u b jek t i v n' í str á n k a: pokud s hlediska § 93 tr. zák. vyviňuje
subjektivní nazírání (přesvědčení) pachatelovo, třebas mylné, že
má před sebou člověka nebezpečného nebo jinak škodlivého
čís. 3420.
k subjektivní skutkové podstatě zločinu podle § 93 tr. zák. se kromě
úmyslu omezovati jiného v osobní svobodě nevyžaduje j.eště dále
sahající úmysl (pohlavně obcovati s napadenou, vynutiti na ni soulož); okolnost, že pachatel od tohoto konečného cíle dobrovolně
upustil, nevadí, by mu jeho jednání nebylo přičítáno za zločin
podle § 93 tr. zák. čís. 3674.
§ 94 tr. zák.: »škodou.« opodstatňujíd vyšší trestní sazbu § 94 tr. zák.
jest i škoda na majetku; nezáleží na jejím větším nebo menším
rozsahu; stačí škoda (nebo jinaké zlo), která byla způsobena zároveň s omezením os.obní svobody tímto omezujídm jednáním samým, í škoda, která při tom vznikla jen nahadile, nejsouc jako
t~ková pachatelem zamýšlena čís. 4308.
dle § 96 tr. zák.:- podle § 96 druhé věty tr. zák. dopouští se únosu, kdo
vdanou ženu, třebas i s její vůlí, manželu lstí nebo násilím unese
čís. 4003.
únos mŮže se státi i se svolením unesené či s. 4003.
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účel

únosu muze býti jakýkoli, nemusí směřovati ani ke sňatku
arii ke smilstvu č i s. 4003.
lest nesměřuje tu praH unesené, nýbrž proti držiteli moci (.proti
manželu unesené) či s. 4003.
pro pojem lsti stačí, proveden-li únos bez vědomí osoby oprávněné; v případě, že osoba podrobená moci jiného odešla bez jeho
vědomí sama, s.poČívá lest již v tom,v ~e ji pachatel k tomu pře
mluvil nebo jí v tom byl nápomocen Cl s. 4003.
ve směru subjektivním stačí vědomí pachatelovo, že jeho činnost
jest nedovoleným zásahem do mocenských práv manžela unesené
čís. 4003.
s hlediska skutkové podstaty zločinu únosu (§ 96 tr. zák.) musí
býti lest, jevÍGÍ se v tajném odchodu ženy z domácnosti manžela,
zapříčiněna bud' přímo nebo nepřímo pachatelem únosu é í s. 4060.
nestačí, že ji přiměj k odchodu od manžela. dopis pachatelův, nýbrž
jest třeba, by ji pa~hatel obsahem dOPISU pohnul k tomu, by
opustila muže tajně či s. 4060.
_
~ _
podle· § 96 II tr. zák. jest tr'estným nejen, k~o přímo I?ředsev~a:
odvedení chráněné osoby (zosnoval, by manzelka ma,nzela taJne
opustila), nýbrž .~, k~o ženě Ov své vújmě z moci ,ma!1ž;la u~ikm;vší
při provedení jepho umy-slu vedome k tomu napomaha za Ílm uč,e
lem, by nedovoleně zasáhl do mocenských prá\;' manželových
Č.í s. 4060.
dle § 98 tr. zák.: podřadění trestného jednání pod ustanovení § 98 tr.
zák. nemá místa, i když jsou tu všechny zákonné znaky tohoto
zlóčinu, obsahuje-li čin zárovei1 veškeré náležitosti skutkové podstaty trestného činu s přísnější trestní sankcí (§ 128 tr. zák.)
čís. 3819.
dle § 98 a) tr. zák.: osobu, podezřelou z trestného činu, který jest stí..
hati z povinnosti úřední, smí kdokoliv zadržeti za tím účelem, by
ji odevzdal přIslušné v:rchnosti; toto .právo je nutným důsledkem
. práva uvedeného v § 86 tr. ř. a výronem zájl)1u státu na zachování
právního pořádku a pro jednotlivce, jenž je jako člen státního celku
s'Účastněn na jeho zájmech, konkretním právem, jež porušiti' není
zadržené os,obě dovoleno (§ 98 a) tr. zák., § 2 odst. 2 zák. o útisku)
čís. 3677.
_ _ ~_ shledal-li nalézací soud v činu pachatele, obžalovaného pro zločin
podle § 98 a) tr. zák., jen zlé vnakládání é! vyloučil-li součas~ě )~~o
úmysl poškoditi osobu, s níz zle nakladal, na kterémkoli JeJlm
konkrétním právu vůbec a na jejím majetku zvláště, nezakládá
jednání obžalovaného ani přečin podle §§ 1, 2 zákona proti útisku
čís. 4029.
._ __ _
pod pojmy zlého nakládán-í a způsobeni újmy na těle po rozumu
§ 1 zák. o útisku spadá jen takové působení na tělo jiné osoby,
které· nemá jinakého dalšího účinku než přechodnou nevolnost,
chvilkový -pocit nepříjemnosti; jde o násilí ve smyslu § 98 a) tr.
zák.,_jakmile. nastaly nebo podle povšechné povahy jednání pacha~ telova mohly nastati účinky vážnější, zejména poruchy těla nebo
duševního klidu časově nebo co do stupně rozsáhlejší čís. 3677,
4091.
nakolik nejde o zmatek, nedány-li ke hlavni otázce na žhářstvI a
vydíránj dodatkové otázky na opilství čís. 4591.
vydírání a útisk liší se jen různou intensitou nátlaku. U psychkkého
násití jest hraniée ta samým zákonem vymezena ustanovením, že
pohrůžka musí býti způsobilá vzbuditi v ohroženém důvodnou
obavu, má-li se státi složkou 'skutkové podstaty vydirání. Podle
obdoby tohoto znaku jest vymeziti hranicí tu i při fysickém násilí,
II něhož zákon tako\'ého poukaz\} neobsahuje' či s. 4600.

I

-

Násilí

veřejné

(§ 98 bl Ir. zák.) _

-.Násili

veřejné

(§ 98 b) tr. zák.) 187

zlým nakládáním, pokud se tyče způsobením újmv na těle ve
smyslu § 1 zák. o útisku bude tudíž jen takové Pllsobení na tělo
jiné osoby, jež nemá jinakého dalšího duševnjho účinku, než pře
chodnou nevolnost, chvilkGv~', pocit nepříjemnosti. Jakmile však
nastal~, .n.. ~bo po?]e vE?vše~hné povahy jednání pachatelova mohly
~asta~ uClnky vaZnC]SI, -zejména poruchy těla nebo duševního klidu
casovvc nebo ,~tl1P.ňovitě. roz~áb~eiší,_ jest fysické násilí pokládati za
p~ostredek teze mtenslty, Jakym je vyhrůžka způsobilá vzbuditi
duvodnou obavu a podřaditi -,ie 'pod poj-cm skutečného násilí ve .
smysl-u § 98 a) tr. zák čj s. 4600.

vadné, úmysl hrozícího, by svým vystoupením vzbudil v osobě,
nrdti níž vystupuje, dtlvodné obavy, a by osobou tou jeho jednání
~ tomto smyslu bylo také pojímáno; není třeba, by pohrůžka dů
vodnou obavu skutečně vzbudila, stačí, byla-li k tomu objektivně
způsobilou čís. 35-63.
spadá sem, vyhrožoval-li kdo uveřejněním urážlivých insulttl a výpadů by vynutil upuštění od uveřejnění trestního rozsudku, na něž
měl ten, komu bylo hrozeno, právo; nezáleží na tom, že dopis, vyluůžlnr obsahující, byl zaslán právnímu zástupci napadeného
čís. 3563.
způso bi1~·:n. prost~~dke~l d~n~cov acíl11 ve s;nyslu. § 9~ b) tr; 7:ák.
může býh 1 vyhruzka Jednal11m o sobe nezavadnymj 1 takove Jednání stane se protiprávním, použil,..\i ho kdo k dosažení prospěchu,
na nějž mu nepřísluší právní nárok čís. 3563.
ustanovení § 98 b) tr. zák. a předpisy §§ 1 a 2 zák. o útisku sledují
týž účel ~ liší se je.I~. v i~kosti a. síle ~?u~itých prostředk?" při pohrůžce zejména v hZI a cltelnost! zla, jlmZ bylo hrozeno CI s. 3563.
ke s_kuíkové povaze zločinu vydírání stačí i pol1fúžka nepřimá, tedy
i pohrůžka pronesená k třetí osobě, byl-li pachatel při tom veden
úmyslem, by pohrůžka byla přivedena k vědomosti toho, proti
němuž čelí čís. 3563.
trestní zákon označuje za účel -vyhrůžky při vydírání vynucení konání dopuštění neb opomenutí, při loupeži (spáchané pohrúžkou)
zmo~nění se cizí věci movité (její okamžité odnétí) či s. 3571.
rozdíl mezi skutkovými podstatami oněch zločinů záleží v tom, že
zlo', jímž bylo pohrozeno, hrozí u loupeže ?ezprostředně a okamžitě, u vydíráni však téprve v budoucnu Cl s. 3571.

dle § 98 a), b) tr. zák: rozdíl mezi skutkovými podstatmi podle
§ 98 a), b) tr. zák. a podle §§ 1 a 2 zák. proti útisku č Is. 4029.
spolupachatelství zločinu veřeJ'ného násilí podle ~ 98 a) bl tr zák
čís. 4600.
~
,
.
.

y

při z,ločinu vydírání podle § 98 a), b) tr. zák. jest směrodatným cíl
k~ery ~a~?atc1 sfeduje trestným jednáním, jeho úsilí bud' sktue,č~
~ym naslhm nebo vyhrťtžkou působiti na vůli napadeného (ohťozenéhv) a dáti jí určitý směr čís. 3602.
_
relativní nemož~os.t,v ~o~íci '! ,ko~kretnrm případě chtěného -výsledku nezbavuje Jeste lednal1J zakonnych znakú trestnosti ,č í s
3602.
.

-
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-
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-

trestnost činu jest posuzovati s hlediska pachatele čeho ch{ěl do_ -'
/_sáhnouti svým jednáním či s. 3602.
kle~nutí na kolo a tak částečné zbavení jeho volnostiypohybu ve
spojení s vyhrožováním- dalšími násilnostmi přesahuje- pojem zlého
~akládání ve smyslu přest. útisku podle § 1 zák! čís. 309/1921
c í s. 3602.
_
, '
jd,e-li o zločin vydírání, naplňuje pouhá' 'příťoiririÓ'st pachatele na
miste, kde, a v době, kdy nutí jiný_ pachatel S,vou- nbět' (fysickým)
:_lásilím anebo pohrůž~o.u ke. k~ná~~, opomenutí nebo snášení, poJem spolupachatelstvl Jen, Je-li pntomnost onoho pachatele _
ut'(rzuj}c, druhéh.o' pa~~~tele (nási~ník,a) v teho zločinném úmyslu
~. J~dnanl, a sesIiule uClnnost (fyslckeho nebo psychického) násilí
cmeho pachatele v očích osoby, které- se činí násilí _ složkou
nátlaku na vůli napadené osoby, jejíž vůle má i -podl~ úmyslu pachatele zůstavšího nečinným býti sesi1eným' nátlakem nucena ve
směr oběma pachateli chtěn-ý čís. 41'19.

dle § 98 b) tr. zák:: keskutkov~ podstatě zločinu 'vydirání (§ 98 b) tr.
za~.) ~e nevyzaduje, by duvodná obava potrvala delší dobu, ba
am, by skutečně byla vzbuzena, stačí již objektivní způsobilost pohrůžky, by jí tento účinek byl vyvolán čís. 3532.
zjištěna-li dúvodná obava pro důležitost zla, jímž hrozeno nezá~e~í na tom, že nebyla zjištěna j- pro osobní povahu napa'deného
Cl s. 3532.
.
r?zhodnýrn je výhradně dojem, jak pohrůžka mohla pů,sobiti (pusobila) na osobu', jíž bylo vyhrožováno čís. 3532.
k zákonnému pojmu »vyhrožování ublížením na cti« stačí I)ohrůžka
čímkoli, co by -pro ohroženého mohlo míti v zá.p~tí újmu~ na jeho
osob ni cti a vážnosti. Nevyžaduje se, aby šlo o pohrůžku ublížením
na ct.i, jež by zakládalo některou ze skutkmj~rch podstat urážky
na cti ve- smyslu §§ 487 a~ 499 tr. zák. čís. 3532.
spadá sem vyhrůžka vyzrazením soukromý,ch dopisů a soukromého
života snoubenky snoubenci čís. 3532.
-

pohrůžka ve smyslu § 9-8 b) tr. zák. nemusí býti pronesella přímo
a výslovně jako -pohrůžka; může zálcžeti v každém konkludentním
jednání, jež projeyuje, tfebas na venek ve formě slušné a bezzá-
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skutková podstata zločinu loupeže podle § 190 tr. zák., spáchaného pohrůžkou, předpokládá takovou pohrůžku směřující proti
životu nebo tělu, že napadené osobě nezbýva volnost pro to, jak
se má rozhodnouti, a že nemá jiného východiska, než obětovati věc.
·Při zloč,inu vydírání podle §.98 b) tr. zák. nedosahuje však pohrůžka
této _síly a bezprostřednosti, takže napadená osoba má na vůli,
~plniti t~, co žádáno, nebo splnění žádosti odepřiti čís. 3571-.
pokud není porušením předpisu § 320 tr. ř. (§ 344 -čís. 6 tr. ř.), nebyla-li k_hl'avni otázce na- zločin loupeže dána eventuelní otázka na
zločin vydírání čís. 3571.
přes platné zákonné'předpisy o ochraně osobní svobody jsou oprávněny stíhati a zaclrieti osobu podeZi'elou z trestného Cinu za tím
účelem, by mohla býti odevzdána příslušnému úřadu, nejen org~ny
veřejné bezpečnosti, nýbrž každý, kdokoliv nabude vědomostt o
trestném činu, který má bý,ti stíhán z -povinnosti úřední (bylo to
strážníkem požádán) čJ s. 3715.
ideální snuběh zlotinu podle §§ 8, 152, 155 a) tr. zák. a
podle § 98 b) tr. zák. čís. 37J5.
~ důvodem

zločinu

tre·stnosti vydírání není protiprávnost prostředku pachatelem použitého, nýbrž protiprávnost nároku, jejž prostředkem tím
vymáhá čís. 3747, 3936, 4879.
nezáleží na tom, zda pachateí je či neTlí oprávněn způsobiti zlo
skutečně způsobené neb opovězené čís. 3747.
»ublíženÍ« pojímá se v .zákoně s hlediska poškozeného; jest jím
i újma na statcích v zákoně uvedených, kterou by ohrožený na
nich mohl b$'ti postižen, i kdyby mu hrozila po právu či s. 3747.
i pohrůžkou oznámení pro trestný čin skutečně spáchaný jest vyhrožováno ve smyslu § 98 b) tr. zák., bylo-li ji použito k bezpnivnému účelu v zákoně naznačenému čís. 3747-.
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(§ 98 b) tr. zák.) -

jde o vyd!rání, ni]w!iv )en ti př,estupe~ útisku, bylo-li vynucováno
postoupem spolecenskeho podIlu opetovnou vyhriížkou trestního
oznámeni pro podvody (kriminálem) čís. 3747.
j,a~o př,:?pis § ,98 b) tr. zák. čelí ! ustanovení § 1 zákona proti
utlsku, JIZ P?uhemu, pokusu, by vůh osoby, na niž se činí nátlak,
by'I d~~, s~er, kterym by se nebrala, kdyby nebylo nátlaku. Útisk
pnchazl vsak ~ úvahu již i při takových pohrůžkách, které nejsou
s t<?, b~ vzb~dlly důvodnou obavu; obě skutkové podstaty rozlišují
se JeTI JakostI a silou prostředků, jichž bylo použito čí 8.. 3771.
vy~učuje-Ii. rozsudek LpůsobBost pohrůžky (očerňováním koho
II Jeho ~od1l1y z homosexuality) '. by jí byla v ohroženém vzbuzena
dťtvodn~ obav~ (§ 98 ?) tr. zak.), jest se mu zabývati otázkou
nebyla-h aspon způsobllou vzbuditi v ohroženém přechodnou ne~
~o}nost ~,pomíjející pocít nepříjemnosti (nedokonaný přestupek
utlsku) Cl s. 3771
otázka způ~~bi1osti vyhrůžky vzbuditi důvodnou obavu je otázlt-bu
skutkovou Cl s. 3771.
T
zda I.ze pohrůžku bitim (zlým nakládánim) podřaditi pod § 98' b)
tr. zak., !ze~ bezpečně posouditi jen podle zvláštních okolností pří
padu, naJ~~ podle toho, zda jsou tu i ostatní zákonné podmínky
ono~o .zloCInu; spadá sem, nikoli pod předpis zákona o útisku
hrozil-II pachatel jím zprzněnému devítiletému děvčeti "zbitím'
jestliže doma něco poví čís. 3819.
;'~'

(§ 99 Ir. zák.) 189,

_

_

pokud, nej?e o vydírání, nut}l-li hajný vyhrůžkou osoby -' podezřelé
z pytlactvl k tomu, by se jím daly prohlédnouti; v>subjektivním
smeru ho po případě vyviňuje (§ 2 e) tr. zák.) .i, pokládal-Ii se
k .t~mu, za opravněna z neznalosti nebo nesprávným vykladem před
pISU zakona ze dne 16. června 1872, čís. 84 ř. zák. čís. 3936.
zlo~činu vydírání dopouští se p,odle §. 98. b) tr. .;;ák., kdo vyhrožuje

o
a z!em j"am uvedenym - Je-lt vyhruzka
povahy tam naznacene -:- nekomu v úmyslu, by na něm vynutil nějaké konání
'
bez rozdIlu, zda měla vyhrůžka účinek čili }nic čís. 4057.
~oko~~nÝ!ll. zlo~inem v'ydírání je j}ž pokus, dáti psychickým nási1!-f!1 CIZI vulI smer, kterym by se vule ta bez onoho nátlaku nebrala

_zpu~b~m

Cl s. 4057.
není třeb,:, ~~ vůle o~roženého podlehla nátlaku hrozby a rozhodla
~e ~e s~er Jl vnuceny, by se vnucené rozhodnutí projevilo přimě
renym skutkem (opomenutím) nebo snášením s.kutku či s. 4057.
~ez~leži an~ na tom, zda se vynucené jednáni, opom-enutí nebo sná~.e~l stane Ihned po vyhrůžce na místě vyhrůžky, či až později na
]lfleED místě; stačí, že jest účelem, po případě 1, třebas místně a ča
sove od vyhrůžky odděleným výsledkem vyhrůžkv čís. 4057.
~epředpoklád~ se totožnost pachatele s osobou: v jejímž zájmu
les.t vynucene jednání, opomenutí nebo snášení čís. 4057.
nezále~í ~a, tom, .:9a byI"pachatel přítome~ a súéastněn i při (na)
uskutecnem vyhruzky, pn (na) tom, kdyz ohrožená osoba uvádí
vnucené jí rozhodn-utí vůle ve skutek čís. 4057.
pro I;l0souzení zpusobilosti vyhrůžky vzbuditi v ohroženém dů
~od,ne _Obavy záleží na tom, zda má ohrožený při objektivním uvá~~1lI vse_ch okclnosti dů.vod, míti za io, že pohnHka bude splněna
cls.4b3.
okolnosti, z nichž se usuzuje 11a důvodné obavy ohroženého musl
tu býti v době činu a musí býti ohroženému známé či s. 4153.
s.p~dá sem hrczba závažným zlem (vraždou) za účeiem překažení
prace nestáv-lcujících čí:;. 4153.
ustanovení § 99 tr. zák. je doplněním ustanovení § 98 b) tr. zák.

veřejné

__

__

a může právě přijíti teprve v úvahu, není-li tu náležitostí § 98 b)
tr: zák. čís. 4327.
bezprostředně a okamžitě (jak předpokládá .loupež na rozdíl od
vydírání) odnímá se věc i tehdy, zmocňuji-li se jí pachatelé v souvislosti se zlým nakládáním, třebas v jiné místnosti, najmě zabezpečují-li si pachatelé přístup k věci a odnětí ji tím, že zlým nakládáním zbavuji napadenou os,obu možnosti brániti jim v přístupu
k věci a v odnětí jejím čís. 4532.
o právním nároku na plnění, vyviňujícím s hlediska zločinu pOdle
§ 98 b) tr. zák., může býti řeč jen tam, kde flárok (subjektivní
právo) je založen v konkretnkh ustanoveních platného práva objektivního, takž~ právnjl!'u n~~oku ~dp~ví~dá na dr.uh,é stran~ prá~ní
povinnost, a narok muze bY,tI opravnenym vymahan protI POVinnému u příslušných úřadů Čl s. 4792.
jde-U snad jen o morální nárok, by veřejné funkce nebyly zastávány osobami stranickými a 'příst.upnými~ úplat~tlm, n~přichází n~
dostatek proti:pravnostJ vymahaneho pinem v uvahu Jako skutecnost vylučující objektivní skutkovou podstatu zločinu vydírání
či s. 4792.
v s u b jek t i v ním smě r u: není trestnost jednání (vyhrůžky) vyloučena jakýmkoliv ,omy!~t? y ot~zc~, zda ~árok,. který I;tá býti
vynucován, je po pravu Clh mc, nybrz odpovednostt ve smeru zločinu vydírání múže pachatele s onoho hlediska zprostiti jen omyl
o rozhodných okolnostech skutkových, jemuž ovšem je Ha roveň
klásti omyl Ů' normách práyních, vyjímajíc jen omyl o předpisech
hmotného práva trestního čís. 4792.
dle § 99 tr. zák.: spolupachatelství zločinu podle § 99 tl'. zák. čf s. 3492.

i vyhrůžka zcela všeobecně znějkí (s vámi si to spočítám, pomstím se vám a pod.) může po případě býti pohrůžkou ublížením
na cti, na svobodě, na těle nebo na majetku (§ 99 tr. zák.) a způ
sobilou vzbuditi důvodné opavy, směřuje-li úmysl pachateiův k tomu, uvésti ohroženého ve strach a nepokoj, ohrožený pak podle
jeho úmyslu (vědomí) může v oné všeobecné pohrůžce spatřovati
bhlášení'určitého zla a ji též jako takovou pojímá či s. 3662.
je-li slovní vyhrůžka sesíIena bezprostředně následujícím skuteč
ným násilným jednáním pachatele proti napadenému (lehkým -poraněním), jest to í- ono jednání přičítati za samostatné souběžné
tre~tné óiny Č' ÍI s. 3933.
okolnost, že pachatel proti ohroženému bezprostředně po vyhrúžce
oním způs.obem jednal, může míti význam jednak pro zkoumání
pachatelova úmyslu uvésti ohroženého ve strach a nepokoj, jednak otázky, zda pachatelova vyhrůžka, hledíc 11a důležitost zla,
'jímž bylo hrozeno, byla vzhledem k tomu, jak byla provedena,
způsobilá vzbuditi důvodnou oba"u čís. 3933.
vyhrůžka (opověď zla) ve smyslu § 99 tl'. zák. mŮŽE: se díti nejen
~ús-tně nebo pÍ'semně, nýbrž i jin)'m způsobem, jakýmkoli jednáním (Chováním se), jež na venek poznatelně naznačuje, že osobu,
jíž vyhrůžka svědčí, stíhne v bližší nebo vzdálenější budoucnosti
púsobením oSDby, jež hrozí, neb alespoň jejím přičiněním zio- v zákoně uvedené čís. 3950.
_
posouzení, zda jest projev nebo jednání (chováni se) pachatele
opovědí zla (vyhrůžkou ve smyslu § 99 tr.. zák.), závisí ua okolnostech projev anebo jednání (chování) paChatele podmiňujících
a doprovázejídch; spadá proto do oboru skutkově zjišťovací činnosti nalézacího, soudu. čís. 3950.
-

-

-

Násilné vztaženi ruky -

Návod-
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Násilím

Násilné

nezáleží na tom, jaká jest vpravdě podstata jednaní, v němž shledána vyhrůžka, nSrhrž jen na t0111, jak bylo jednáni to pojímati
osobě, které vyhrůžka svědčila; spadá sem po případě i hrozba
nenabitým revolverem (míření jím na ohroženého) čís. 3950.
ke skutkové podstatě zločinu podle § 99 tr. zák. stačí i podmíněná
pohrůžka, závisí-li její splnění na vůli hrozicího, nikoliv jen ohro. ženého, nebo lze-li z jiných důvodů. s jistotou očekávati, že podle
obyčejného běhu věcí bude podmínka splněna čís. 4171.
nezbytným předpokladem skutkové podstaty § 99 tr. zák. není, že
bylo vyhrožováno osobě bojácné; záleží na tom, zda při objektivním uvážení všech okolnosti má ohrožený důvod míti za to, že vyhrůžka bude splněna, což lze vyvozovati nejen z povahy ohrože- .
ného, nýbrž i z důležitosti zla, jímž bylo hrozeno čís. 4182.
ustanovení § 99 tr. zák. je doplněním ustanovení- § 98 b) tr. zák,
a může právě přijíti teprve v úvahu, není-Ii tu náležitostí § 98 rb)
tr. zák. čís. 4327.
.f
souběh zločinu podle § g.9 tr. zák. se zločinem utrhání na cti, skrýval-'J,i se pisatel vyhrůžného dopisu za jinotl osobu, by jí přivodil
trestní stíhání čís. 4327.
'
souběh se zločinem § 153 tr. zák. čís. 4237.
s u b i e k t i v TI í str á TI k a: čís.. 3-662.
(,.
subjektivní skutková podstata podle § gg. tr. zák, vyžaduje; by pachatel použil nebezpečného vyhrožování v úmyslu, by jÍlu vyvolal
v napadeném vyšší- stupeň tísnivého pocitu z nastávajkího zvláště
vážného zla (uvedení ve strach a nepokoj) čís. 420l.
po stránce subjektivní se nevyžaduje, by pachateli měl úmysl skutečně přivoditi zlo, kterým hrozÍ; nesejde na toní, zda je pachatel
i ve svém nitru opravdu odhodlán uvésti zlo ve skutek, či zda chce
vyvolati v ohroženém strach a nepokoj proto, by tím dosáhl jiného
výsledku čís. 4327.
nestačí, že výrok, vykazující objektivní- znaky nebezpečné výhrůžky,
byl pronesen »úmyslně«, nýbrž se vyhledává, by se projev stal
v úmyslu, by byl ohrožený uveden ve strach a nepokoj čís. 4182.
§ 100 tr. zák.: pojem »trapného stavu« ve smyslu § 100 tr. zák. zákon
sice neurčuje, ale jest jím tělesná nebo duševní trýzeň, klerá jednak svou silou, jednak délkou trvání přesahuje pfi zločinu § 9'8 a)
tr. zák. onu míru. újmy tělesné neporušenosti napadeného, při zločinu § 98 b) tr. zák. pak onen stupeň obavy nebo strachu a nepokoje ohroženého, které, i když trestným cinem byly způsobeny,
mají jako pojmov)' znak té které skutkové podstaty v zápěti potrestáni pachatele jen podle mírnější sazby prvého odstavce § 100
tr. zák.; onen pojem není omezen jen na újmy na tělesné neporušenosti, nýbrž odpovídají mu i zjevy rázu psychického čís. 4600.
viz též o e hra n a Ú fa do v.
dle § 468 tr. zák. viz p o š k o z e n í e i z í h o m aj e t k u z lom y s I 11 é.
ve smyslu § 190 tr. zák.: může býti i násilí (svázání nohou) vykonané na
osobě bezvědomé, slouží-li k tornu, by osoba ta, kdyby v č.as nabyla vědomí, nebyla s to bránit.i Ioupežníkovi, by se věci nezmocnil
a s ní. se nevzdálil čís. 4209.
provedení územních změn: nesejde na tom, zda je jako takové cílem
NSDAP., nýbrž rozhoduje, že by uskutečnění územnich cílů pachateli
v konkretním případě nebylo možné bez násilí čís. 4799.

Násilné smilstvo viz smilstvo násilné.
vztažení ruky: pojem čís. 3916.
jest každý útok podniknutý na tělo vrchnosfensk č osoby,
minul cílem a se nezdařil čís. 3402.

třeba

se

i útok, třeba nezdař~ný~ ~~:li jen, činem V~dol:cim ke skuteč~ér:r1U

'y'konání odporu, nybrz JIZ samym zprotlVemm se:- ,a skutecnym
\násiln)/m vztazemm
"I"
0 ?~~.,.....
ru3
(y 4
Cl S.
..
,
.
Následky (§ 411 tr. zák.): pro pojem ten nestac.l. ~l:St.ltl Jenv vl::hte!ne :namky
(modřiny a boule), nýbrž jest treb~' zjlstJh 1 roru~e,m (as,?"on nepazdraví (neporušenosÍ1) napadeneho e 1 s. 3933.
t rne') ,t"lesného
'~'6
I' t
odsouzení: předpisy §§ 26, .242. a 2?8. tr; zá,k., pozmen~ne ~
no~~ y j{ r.
'k ~, 131/1867 f. zak. Jakoz 1 rUZl1a llstanovelll prava obcanskeho,
z~o~e~l~iho, volebního a ~právního, u,stanv~v,ujfcí p,ro, r~chatei~. ~rest
P 'h c",nu v du"sledku J'eho odsouzent urclte skodhve uJmy a JIna obne o
' t
' '§§ J- a 6 za,.
'k o za 11
mezení
nejsou nikterak dotceny
us anovemml
1 azení odsouzení čís. 3814.
ro obor zákona na ochranu republiky byly předpisy §§ 26" 27 tr. zá~.
~ zákona čís. 131 ř. zák. z roku 1867 nahrazeny usta~ovel11m § 32, za.~
kona na ochranu republiky, takže ,v rozs.ahu ,tohoto zako~a n~e?astavall
následky, o které jde, již podle zakona samym odsouzemm Cl 5., 4094.
ustanovení prvního odstavce ~
zák. na. o.chf. rep: .~l~jádá sou,du
prostě, by 'v případech tam vy.tvceny~h ~/'ysl?vl1 )~ko vedlejSI trest zt:·~t.u
čestných práv občansÍ)'ch, al11~z osml P~lzpusoblŤ1 ľ~zsa~ tOh?,to Vealejšího trestu individuálním pom~ru;n, ??zalova~ého Ť1m~ .ze lifel, a v {OZsudku vysloví, v čem se proJevl ucmek ztraty cestnych prav obL-anských čís. 4094.
"
.
.y
druh)' odstavec § 32 zákona nemá význam pro upravu vyroku o dotceném vedlejším trestu v rozsudku, ,nýbrž jen pro výkon dotčeného rozsudečného výroku příslušným úřadem čís. 4094~
viz též, 5, h I a z e n í nás 1e d k ů o d s 0, u z e n 1.
Nastolení diktatury: její schvalování č i~. 3659.
~ _
viz též och ľ a II are pll b II k Y (§ 15 čís. 3).
Nastoupení trestu: ,za j.in,é~o čís. 34~8., ,~_
.
_
_
rovná se vzdaní se zmatecOl shznostJ čís. 4049,
. viz též pod vod.
Nas'trojení! k pojmu »,na~troje~í« (~ ~ t~·. zák.! se ~evyža~~je, by návodce ~ zly
~ skutek, k jehož spachaOl sm~ruJe. ,le.ho v,ule a ~eho p~l::..oben} na ya,chale1e,
určoval do všech podrobnosh, zejmena pokud jde ov)eho '~redT~t, rozsah,
místo a Cas; stačí i všeobecn(~ vybídnuti k trestné cmnostr- urclteho druhu
Č í~, 3448,
zločinu: ve smyslu § 5 tr. zák. čís. 4285.
viz těž s p o I u v i II a.
Navádění ke křivému svědectví: ustanovením § 222 tr. zá~. sl?v. se ~re~tá bezy~ý~
sledné navádění ke- křivému svědectví. Doslo-1I skutecne ~e knve
výpovědi svědecké, jest použíti ustanovení _o návodu POdl~ § 69
Č. 1 tr. zák. slov. Navádění ke křivému. svědectví jest tre-statl podl~
§ 22.2 tr. zák. slov. i tehdy, svědčil-li svědek s.ice křivě, avšak SVOJI
" křivou výpověď přísahou nepotvrdil čís. 4708.
Náv~stí divadelní viz diva d-e I n í 11 á v ě stí.
y

y

3?

y

Návladní komory: neni do fé míry dominus liti s, že by způsobel'!l, ~ár~ou r~du ,a
odvolad soud omezujícím určoval stupeň a slovné vYJadrem pľoJedna
vaného provinění. Předmětem řízení a posouzení je vždy jen sám Šin,
jejž odkazovací usnesení, ať již podle obžal~vad věty ne~o ~~odle svy~h
důvodů vzneslo na kárnou radu k posouzell1 a rozhodnutI e 1 s. 151 dlS.
viz též říz e n Í kár n é.
Návod: musí se vztahovati na lndividuelně určitý čin, návodce mU,sí míti urči~o~
představu o činu, který má býti proveden, alespoň v hlavn~c~ ~ysech, l~Z
by opodstatnily určitou trestní skutkovou podstatu a Odpovlda Jen za vysIedek, kter~' obmýšlel čís. 3812.
viz též s-póluvina.

-

Návrat nedovolený -

-
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(§ 69 Č. ~

tr: ~~k. slov.): k pachatelství absorbuje případný návod k po~
mocmctvl c 1 s. 4446.
aby ,skutková otázka, týkajíci se návodce k trestnému činu (§ 69 Č. 1
tr.; zak.) vyhovov~la ustanocení ~ 5 odst. II. por. nov., musi obsahovati
vsechny sk~tkove okolnosti podle stavu věci v době návodu, nikoli

podle toho, lak byl čin později v konkretním případě spáchán čís. 4446.
další činnost návodce ke zločinu vraždy, že totiž pomáhal pachateli
ukrýti mrtvolu, nelze kvalifikovati ani jako pomocnktvo ani jako nadržování; jde o ideální souběh ve smyslu § 95 tr. zák. slov. čís. 4756.
a pomoc: jsou rovnocenné formy viny a každá z nich naplňuje již sama
o sobě pojem spoluviny čís. 4686.
ke zločinu viz spoluvina.
pri vraždeviď vražda (§ 278 tr. zák. slov.).
Návodca: poru~il-li verejný úradník ~a úplat?k svoju úradnú povinnosť, je t~n,
kto mu uplatok poskytoI, trestny ako navodca podl'a §§ 69 Č. 1,467 tr. zák.
slov. čís. 4748.
•
Návodcem (§ 5 tr. zák.) jest, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí ke spáchání
určitého trestného činu. Návod vyhledává na straně návodcově úmysl
směřující ke vzbuzení takového rozhodnutí a záleží v podstatě v tom'
že návodce v pachateli takové rozhodnutí úmyslně vyvolá. Více se' k ná~
vodu nežádá, než hy návodce chtěl, aby čin byl spáchán (po"případě
aspoň podniknut) osobou navedenou čís. 3376.
;
nezáleží na účelu a na úmyslu, s jakým kdo jinou osobu k -'trestnému
činu (krádeži) navedl a při jeho provádění činně působil; Jest trestným
třebas se mu jednalo o to, aby pachatele usvědčil a trestný čin (k ně
muž dříve sám navedl) překazil čís. 3376.
Navrácení v předešlý stav (§ 364 tr. ř.): pokud nelze povonti navrácení v předešlý
stav pro zmeškání lhůty k podání zmateční stí-žnosti (§ 364 tr. ř.),
neudal-li obžalovaný při svém předvedení řediteli trestnice správně
oč jde čís. 3357.
'
-- poukazuje na nesprávné právní pouče'ní, j~ž mělo za následek,. že
se obžalovaný k vitU opovědi opravných prostředků zavča:, k obhájci nedostavil, vede tím obžalovaný průkaz ve smysiu čís. 1
prvého odstavce § 3-64 tr. ř.; okolnost, že žádost nebyla výslovně
označena jako žádost za navrácení v předešlý stav, nebrání, by za
ni nebyla pokládána čís. 3383.
_.- odpor a opověď zmateční stížnosti a odvolání nemusí býti podepsány advokátem. I když byl omyl v tom směru ve svých ditsledcích přičinou zmeškán.í lhůty, nejde o neodvratnou okolnost ve
smyslu § 354 ČÍs. I tr. ř. čís. 3418.
nejde o neodvratnou a nezav,inčnou překážku ve smyslu § 364
čís. 1 tr. ř., byl-li příčinou zameškání lhůty omyl kancelářské síly
obhájcovy při záznamu lhůty čís. 4077.
podle § 364 tr. ř. lze povoliti obžalovanému navrácení v předešl)"
stav pro zmeškání lhůty k provedení opraYných prostředků, které.
obžalovný včas soudním protokolem opověděl, vyhověl-li nalézací
soud současné žádosti obžalovaného o zřízení ohhájce chudých
k jejIch provedení tak pozdě, že tento obhájce obdržel dotyčné
usnesení advokátní komory a rozsudek až po uplynutí lhůty čís.
4505.
Návrat nedovolený (§ 323 tr. zák.): skutková podstata přestupku podle § 323 tr.
zák. vyžaduje jednak pravoplatný nález o vyhoštění; jednak skutečně provedené vyhoštění a pak návrat vyhoštěně osoby do území
tohoto státu č i s. 3552.
nejde o onen přestupek, zůstal-li vyhoštěný přes. doručeni nálezu
v místě, kde se posud zdržoval,· ano jeho yyhoštění nebylo z jakéhO'koliv důvodu uskutečněnO' čís. 3552.
>

Ne bis in idem -
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n·evyslovH-li vyhoštění činitel obce, nýbrž soud nebo státní úřad
správní, jest návratem po rozumu § 324 (323) tr. zák. i pouhý vstup
na území, z něhož byl pachatel vyhoštěn; v subjektivním směru je
třeba, by pachatel vědělo zákazu (znal obsah vyhošťovacího dekretu); domněnka pachatelova, že návratem na krátkou (přechod
noú) dobu zákaz (zákon) neporuší, odpovědnosti nezprošt'uje (§§ 3,
233 tr. zák.) čj s. 459\.
Návrh súkrOmnej strany (§§ 112 Ir. zák., 41 odst LI... p.): možno i pri trestných
.,
činoch, stihatel'ných na hlavnú súkromnú obžalobu a patriacich do
oboru posobnosti okresného súdu, v zákonnej lehote platne podat'
aj u štátneho zastupitel'stva; nevyžaduje sa, aby návrh bol štátnym
zastupitel'stvom odovzdaný pľÍslušnému súdu ešte v lehote § 112
tr. zák. čís. 4487.
zpatvzatie súkromného návrhu proti jednému z tých, letorí boli
obžalovaní ako účastníci toho istého trestného činu, stihatel'ného
len na súkromný návrh, nemá účinku proti óstatným účastníkom
len vtedy keď je dokázané, že onen Obžalovaný, voči ktorému bol
súkromnÝ návrh odvolaný, nezúčastnil sa trestného činu čís. 4658.
požiadavku § 238 tr. zák., že trestné pokračovanie pre zločiny UVE'den,s. v §§ 232-237 tr. zák. možno zpravidla zahájiť len na návrh
poškodenej strany, je vyhovené, jestli otec nezletilej poškodenej
súkromný návrh, učinený matkou, dodatočne včas schválil čís.
4659.
_
_
_
trestní oznámení, učiněné poškozenou osobou u četnictva, jest považovati zároveň za soukromý návrh ve smyslu trestního zákona,
aby bylo zahájeno trestní řízení čís. 4722.
Návrhové delikty viz d e 1 i k t Y n á vrh o v é.
Názory jiných osob viz hod noc e n í p r ft vod ů.
Nebezpeči: o němž mluví § 335 tr. zák., musí býti nebezpečím konkretním; pachatelem musí býti vyvolána nebo zachována situace, za které je se obávati
možnosti škodlivého výsledku nejen obecně (povšechně), nýbrž i a to právě
ve zvláštním případě, o který jde čís. 4778.
podle § 87 tr. zák.: není dávno již bezprostředním ohrožením života, zdraví
nebo bezpečnosti lidí takovým činem, jemuž je takové ohrožení pří
mým účelem, nýbrž vyžaduje se, by vzniklo pro chráněné statky nebezpečí jiného druhu než jejich bezprostřední ohrožení čínem samým;
k pachatelovu činu musí přistoupiti okolnosti, jimiž je dáno obecnější
nebezpečí (podle záměru pachatelova vytvořen stav budící obavy, že
bude míti v zápčtí následky § 85 b) tr. zák.) čís. 4825
N,ebezpečná hrozba viď och ran a ú rad o v (§ 4).
osoba: ve smyslu '§ g.3 tr. zák. čís. 3865.
_
povaha nástroje viz uškozeri'í dle § 156 a) tr. zak.
vyhrůžka: pojem či s. 3916.
Nebezpečné jednání: podle § 87 tr. zák. lze ·po případě spatřovati v· úderu bičištěm
do ~ochranného skla jedouciho auta čís. 4783.
'okolnosti viz zvláště nebezpečné okolnosti.
Nebezpečný člověk viz nás i li.j dle § 93.
Ne bis in idem: rozsudek, jejž vynáší okresní soud o zločinu nebo přečinu, jest pro
absolutní nepříslušnost soudu sám o sobě Opso jure) neplatný a nemůže brániti zahájéní zákonného řízení, právě tak, jako by mu nebylo na závadu opatření administrativní, nesoucí se k trestnému
činu. Ve příčině zločinu nebo přeč,inu příslušný soud. muže proto,
nehledě k vynesenému rozsudku, zakroč-iti a má jen pti výměře
trestu míti zření podle právní zásady obecně qznané k trestu, obviněným snad již vytrpěnému či s. 3378.
-Generáln!

reistříky

trestní
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oprávněnost postupu
stavu věci kdy byl

podle § 353 čís. 4 tr. ř. sluší Posuzoya~i pod!t
postup ten zahájen, ne podle konecneho vysledku prdvedeného trestního řízení; nezáleží na tom, že.,: so~z~
ném skui'ku byl shledán zase jen přestupek; v tomto pnpade Je
nalézací soud oprávněn postupovati při vYn:ěř?v~ní tr~stu san:?:
statně a smí bez porušení zákazu »reformahoms In pelUs« UlozlÍl
trest přísnější než byl trest uložený okresním soudem čís. 3378.
účelem indívidualisace podle § 318 tr. ř. jest zjistiti osobitost činu
za účelem zajištění neporušiteln-osti zásady »ne bis in idem«. Tuto
individualisaci neruší, byl-li v otázce alternativně uveden způsob
činnosti ve smyslu obžaloby, když se tato činnost vztahuje k témuž
podnětu, k témuž předmětu a k těmže okolnostem dle místa ,časl!
čin jinak pevně určujícím, takže o jeho totožnosti pochybnostI být!
nemůže čís. 3411.
pokud jde o porušení zákazu ne bis in idem, byl-li pachatel pr<?
sepsání a odevzdání závadného dopisu odsouzen pro urážku na cti
a kromě toho pro přečin zlehčování podle § 27 zák. čís. 111/1927
(oním odsouzením bylo žalobní právo vyčerpán-o) čís 3824.
zásadou o nepřípustnosti opětného stíhání skutku ji~ pravoplatn~
rozsouzeného (bez předpokladů a povoler:f obnovy), J.~st .;:rusovacl
soud vázán neméně než soudy prvé stohce a muze Jl, trebas neobsahuje napadený rozsudek o předchozím odsouzení výroku nebo
zjištění, zjednati průchod čís, 4805.
byl-li kdo pravoplatně odsouzen pro přečin čl. III čís. 3 zák. čís,
142/1868 a přestupek § 23 tisk, z~k", spác~ané rO,zš!řC!vánín: letáku:
brání zásada ne bis in idem opetnemu Jeho stlham a oosouzem
pro přečin §§ 488, 491 tr. zák, a ~1. V zák, čÍs, 8/18~3 ř. },ák:, ~pá
chaný rozšiřováním téhož tiskopIsu, třebaže pro ]1n,é.. castl . Jeh~
obsahu, než které byly podkladem ,onoho. rozsu,dku; .uCIn.n~stt one
zásady není tu na újmu okolnost, ze tu 1 tam Je k Jednam a rozdohování příslušný soud jiného sl~~ení; ~kuteč.n0st on~h~ . od~,ou
zení je událostí procesní, kterou muze zrusovacl soud ZJistitI pnmo
ze spisů čís. 4806.
.
Nečestným: je, kdo dává z hmotných duvodu předn?st tomu, ,že, mu ?yly ve ,sporu
přiřčeny útraty, před otázkou věcnou, zda I po morallll ~~rance vysel ze
sporu jako vítěz očištěn na své cti čili nic; důkaz pravdy CI s. 3951.

Nedbalé obvinenie: pre rozlišovanie, či ide o utrhani~ na,cti. v :,mys.le ~ 1 z~~;
čl. XLl:1914, alebo o obvinenie podl'a § 20 CIt. zak. c.l., Je najr?Zllo~netSl
úmysel páchatel'ov. Sk~tkov~ p,o~stata pr~činu ~odla § .20, CIt. zak. cl.
je daná len vtedy, keď je zreJmy ~mys~l pa~hatelov dOtyCllU o~obu pre~
úradom obvinit' preto, aby protI obvmenemu bolo zavedene trestne,
alebo disciplinárne pokračovanie čís. 4458.
viz též ochrana cti (zák.

čl.

Nedovolené jednáni -

XLl:1914).

PP)

Nedbalost: nedbale jedná a škodný výsledek z jedn,á,ní zaviňu~e po~le § ~35
tr. zák. každý, kdo poznává neb alespoň .?1úze p.oznat1, ze ,Jeho jfdEIal11 Je
s to, by způsobilo nebo zvětšilo nebezpecI pro ZlVOt, zdravl nebo telesnou
bezpečnost lidí čís. 4255.
.
pro pojem nedbalosti se nevyža:duj~ p~z.nání (m~ž~ost PJznání), ž~ ~ je?nání nebezpečí skutečně nastane, nybrz jen poznam (moznost poznam), ze
z něho nebezpečí nastati může čís.. 4255.
nedbalost není vyloučena ani, předpo~ládá-li pachatel" ž~ nebezpečí z jeh~
jednání hrozíci ne~~stane, apo bude, jeh? ,:~n!ku z~bran.~no b,ud ~,patrnost1
osoby, jíž nebezpecI to hrozl, .nebo hm, ze Jmy spl11I SVOJI povmno",t, onomu
nebezpečí čelící čís. 4265.
Nedbalosť viď II iŠ k o z e n í n a těl e.

viď z a bit í č lov ě k a z n e d b a los t i.
Nedbalosti (§ 6 čís. 4 zák. na ochr. rep.): jest i neosvědčení povinné opatrnosti,
najmě úplné i částečné opomenutí úkonů, jež byly pachateli - závazným proň předpisem nebo příkazem - uloženy (předepsánv nařízeny)
za účelem zabezpečení toho kterého právního statku. V zájm'u právního
řádu nelze připustiti, by pachatel činil osvědčování náležející mu opatrnosti (provedení náležejících mu úkonů) závislým na výsledku vlastních úvah, zda tu je nebezpečí, jemuž mělo předepsanou (přikázanou)
činností (opatrností) pachatele býti bráněno podle pachateli známého
(proň poznatelného) účelu dotčeného předpisu (příkazu) čís. 4841.
Nedbalý úpadek viz úpa dek z n e d b a los t i.
Nedodělky: i když svou povahou, nahromaděním a početným stupňováním jsou
povážlivého rázu, který po stránce objektivní přesahuje rámec pouhé nepří
stojnosti, nejde o skutkovou podstatu kárného přečinu (ani o nepřístojnost)
po stránce subjektivní, nebyl-Ii onen nepříznivý stav soudní agendy zaviněn
nedbalostí nebo takovým poklesem pilnosti soudce, který by nemohl ospravedlniti, ana byla výkonnost soudce snížena těžkými chorobami čís. 136 dis,
Nedodržení narovnání: vylučuje beztrestnost (§ 187 tr. zák.) i, dověděla-Ii se
vrchnost o provinění jiným způsobem než oznámením poškozeného;
beztrestnosti však nebrání, povolil-Ii poškozený liknavému pachateli další
lhůtu před tím, než se vrchnost o provinění dověděla čís. 4012.
Nedokončený výrok viz výr o k ne d o k o n č e n ý.
Nedospělá osoba: smilný čin s ní čís. 3735.
viz též z p r z n ě n í.
. -- Nedospělých přestupek: §§ 237, 269 a) tr. zák.: pří odsouzení pro přestupek podle
§ 259 a) tr. zák, nelze vysloviti ztrátu práva volebního čís. 4212.
trestní řízení pro přest. § 259 a) tr. zák. není vyšetřováním pro zločin
ve smyslu § 170 čís. 2 tr. ř. čís. 3388.
Nedostatek důvodů (§ 281 čís. 5 tf. ř.): je tu, jestliže rozsudek neuvádí pro výrok
o určité rozhodné skutečnosti žádné důvody čís. 3795.
zmatek podle § 281 čís. 5 tl'. ř. pro chybění důvodů je dán jen, nejsou-li. pro zjištění soudu a pro jeho přesvědčení o vině nebo nevině
obžalovaného žádné důvody, nebo důvody nehovící pravidlům logiky,
Není však dán, zdají'-li se důvody ty býti stěžovateli nedostatečnými
čís. 4178.
Nedostatek návrhu: oprávněného žalobce (§ 259 Č. 1 tr. ř.) čís. 4724.
peněz: a podpis advokáta (§ 1 čís. 3 nov. čís, 3/1878) čí s. 3770.
na cestu k líčení čís. 3643.
povoleni viz tel e g r a: f y.
Nedostatek vedení knih: dlužníkem čís, 3715.
viz též úpa dek [§ 485 a)],
Nedoplatek kupní ceny viz v Ý hra d a v I a s tni C tví.
viz též z pro n e věr a.
Nedostavení se k líčení: výtka opětného sama o sobě nedotýká se cti a není proto
urážkou po rozumu § 488 tr. zák. čís. 4737,
ve smyslu § 46 odst. 3 tr. ř. čís. 4827.
Nedostavení se: kmeta čís. 3560,
svědkovo viz i m u nit a.
viz též s věd e k.
Nedovolená držba viz z b roj n í pat e n t.
rychlost viz a u tom o bil.
Nedovolené j'ednání: § 1174 obč. zák.: ani v případech, kde jest civilní žaloba o vrácení peněz podle § 1174 oOč. zák, vyloučena, není podvod vylá13'
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káním peněz za nedovoleným -účelem zásadně vyloučen pro nemožnost škody po rozumu § 197 tr. zák. čís. 3386.
obžalovanému lze uložiti podle § 4 zák. o pod. odsouzení i náhradu takové škody, jíž se poškozený nemůže domáhati pořadem
práva občanského (na př. z důvodu ustanovení § 1174 obč. zák.);
výrok ten není však exekučním titulem čís. 3386,
ozbrojování: podle § 13 čís, 1 zák. na ochr. rep. čís, 3670,
Nedovoleny návrat viz návrat nedovolený.
zásah (§ 45 pův. zák.): stačí, že hudebníci použili melodie chráněných
skladeb tak, že bylo lze rozeznati, které skladby se hrají, třebaze před
nes nevyhovoval požadavkům dokonalého hudebního přednesu čís.
480l.
Nejasnost (§ 281 čís. 5 tf. ř.): je tu, je-Ii výrok rozsudku o rozhodných skuteč
nostech nesrozumitelný nebo připouští různý Výklad čís. 3795.
výroku porotců: podle § 344 čís. 9 tr. ř. čís. 4043, 4226.
Nekalá rek\lama viz nekalá soutěž (§ 25).
Nekalá soutěž: zák. čís. 111/1927: zásady § 262 h. ř., že nalézací soud není vázán
označením činu v obžalobě, nelze do všech důsledku a bez výhrady
použíti na delikty soukromožalobní čís. 4397.
stíhal-li soukromý obžalob-ce jen porušení právního statku;,~hráně
ného zákonem proti nekalé soutěži, aniž za řízení uplatňOVal i poškození své cti, nemuže vytýkati, že soud nepoužil;..rustanovení
§ 262 tr. ř.; není-ť tu příslušný nárok, který by mohl býti podkladem pro výrok odsuzující pro urážku na cti čís .. 4397,
v § 27 :zákona proti nekalé soutěž.i nejde o jeden z těch případů,
kde· trestní právo hmotné ukládá obviněnému, by tvrdil a dokázal
jisté skutečnosti vylučující jeho vinu (trestnost), zejména pravdivost neb aspoň t. zv. pravděpodobnost závadných tvrzení (§§ 490,
491 tr. zák., § 4 tiskové novely; srov. též § JO zákona proti nekalé
soutěži »pokud nedokáže jejich pravdivost«y' Ale z toho plyne jen,
že tu nastupují povšechné zásady trestního řádu, jenž nezná formální břemeno původní, což platí i v řízení konaném k obžalobě
soukroJ11é čís. 3475.
podstatným znakem přečinu proti zákonu o ochraně známek jest,
že použitím známky, která jest ve hmotném poměru ke zboží neb
obalu, přivoděn byl účinek zákonem zapovězený; bylo-li zboží označeno jen slovy jako zboží chráněné známkou mohla by přijíti
v úvahu jen skutková podstata prečinu nekalé soutěže čís. 3625.
zásada platná v řízení pro urážky na cti, že jest obžalovanému
uloženo, by tvrdil a dokázal pravdivos.t (pravděpodobnost) závadných tvrzení, neplatí v trestním řízení o nekalé soutěži čís. 4178.
právo učiniti návrh podle § 6 odst. 1 zák. čís.. 471/1921 přísluší jen
obžalobci veřejnému, nikoliv obžalob ci soukromému (v trestní věci
pro přečin zlehčování podle§ 27 zák. čis. 111 /1 927) čÍs. 4340.
§ 10: při »zlehČovánÍ« i s hlediska ochrany trestní podle hlavy II
(§ 27) i s hlediska ochrany soukromoprávni podle hlavy I (§ ID)
zákona proti nekalé soutěži nesměřuje pachatelova snaha nutně
k vlastnímu prospčchu; rozhoduje, zda bylo pří zlehčování zamýšleno ublížiti soutěžiteli zeslabením jeho hospodářské. posice čís.
3824.
zlehčovatelem mohou býti i osoby, které nejsou, soutěž.iteii zlehče
ného, pokud jen účelem zlehčovaní jest, zlehčenému soutěžní posici zhoršiti, zeslabiti, z čehož vyplyne 112"přimo výhoda jiným
soutěžitelUrn čís. 3-824.

nevyhledává se, by pachatel poškození podniku
ani, by poškození skutečně nastalo čís. 3824.

přímo

zamýšlel,

proti §§ 10 a 27 .zákona ~e ~ne 15. ~:rven~e 1~27, čís. 111 sb. z.
a n. může jednati kdokohv 1 nesoutezdel c í s. 3881.
J

_

_

_

_

§ 11 odst. (1), (3): skutková p~dstata p~ečÍnu 'podle § 29 z~k. o nek.
s. liší se od soukromopravm z?d~o~ednosh p'odl~ .§ ~ 1 ~lS. 1 a 3
jen tím . že k přečinu je zapotrebl umyslu pnvodlÍ1 zamenu, a sestává z~ dvou složek: jednak z přímého úmyslu přivoditi záměnu,
jednak z pachatelova vědomí, ať přímého ať eventuálního, že prostředek, jehož ke klamáni používá, je způsobilým přivoditi záměnu
čís. 3942.
§ 16 (1): přečin podle §§ 44, 45 zákona o puvodcovském právu před
pokládá po subjektivn} ~tránce vě~o~ý ~ásah do cizí~o práva ,P~
vodcovského tedy zly umysl bud pnmy neb 3.lespon eventualm;
pouhá nedb~lost nestačÍ; nel::e prot? poje~ oné~y.ědomosti vy~lá
dati podle obdoby § 16 (1) zak. P!~o!t nekale soutez! ze dne 15. cervence. 1927, čís. 111· sb. z. a n. Cl s. 3672.
§ 25. rozdH skutkových podstat podle § 14 čís. 2 zák. na ochr. rep.
~ podle § 25 zákona proti nekalé soutěži (ze dne 15. července 1927,
čis. 111 sb. z. a n.) či s. 3472.
reklama (§ 25 zák. čís., 111/19272 p~ed'PokIádá vychvalo'~~ní vlastního podniku na rozdrl .od zlehcovanl clZlho podmku Cl!:',. 3881.

_

_

_

_
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§

údajem o oprávněnich (o oso!?~.ích poměrech) ve sm~slu ~ 2 (~)
a § 25 zák. proti nekalé soutezl (neka.lou rekl~!.11ů'u) Jest 1,_ vydava-li se podzástupce v korespondencI a v uctech za zastupce
továrny čís. 4019.
nekalá reklama podle § 25 (stejně jako podle § 2) zák. o nekalé
soutěži vyžaduje, by se sdělení nebo rozšiřování údaju tam naznačených stalo veřejně (nikoliv i před více lidmi) čís. 4059.
. i pro přestupek nekalé reklamy platí vykládací pravidla § 2 odst.
2, 3, 4 čís. 4059.
.
,veřejnými údaji (§ 25 zák. čís. 111/1927) jsou údaje pĚístupné a
zjevné· každému (širokému obecenstvu), určené pro mnozstvl osob
počtem ~eurčité (pro část obece~stya, ok~uh od?ě:atelu ,a po~.);
nespadajl sem reklamy pron,eysene len.,.~ Jedno!~I,ve~u, zakazmku!
jen pro tohoto, nikoliv za uc~lem ~alslho ro~slro':.a.!l.l. Nemohl-lt
býti obsah pa.chatelova sdělenI postrehnut omm vetslm okruhem
osob nestačí pro veřejnost výroku, že hyl pronesen v místnostiveřej~ě přístupné (v ústřednich jatkách), nebo jen před jedním
svědkem čís. 4059.
poku.d jde o nekalou f ceklamu ve smyslu § 25 zák. čís. 111/1927,
využitko-val-li nástupce v tovární místnosti při prodeji svého výrobku oproti veřejnosti vyznamenání firmy předchůdcovy či s. 4328.·
predmetom ochrany podra. § 25 zákona o nekalej súťaži nie sú
~ záujmy spoltebitel'ov, lež len záujmy súťažitel'ov čf s. 4420.
26: ke skutkové podstatě přestupku podle § 26 zák. čÍs. 1111/1927 se
vyžaduje úmysl oklamati; jest však Ihostej-no zda pachatel' zaill)·š.Jel i někoho poškoditi a zda poškození skutečně nastalo či
nikoli čís. 3802.
»původem zbOŽÍ« míní se v § 26 zák. čís. 111/1927 zeměpisné místo neb obvod, v němž bylo zboží vyrobeno; není jím pouhé místo
nákupní nebo .prodejní, ani místo, kde má výrobní podnik j.en své
obchodní sídlo či s. 3802.
vydával-Ii se pachatel někomu za zástupce. určité firmy, by ve
J

J
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Nekalá

soutěž (§

-

27) -

soutěž (§
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?tyku zákaznickém při.v0~il zát;:ěnu. 5, !irmo~)inou způsobem, který
Je .. sto, ~Y takovou zamenu pnvodd, Jde SpIse o přečin podle § 29
nez o prestupek § 26 zákona proti nekalé soutěži čís. 3802.

-

Nekalá

-

pokud jde o porušení zákazu. ne b-is in idem, byl-li pachatel pro
sepsání a odevzdání závadného dopisu odsouzen pro urážka na
cti a kromě toho pro přeČin zlehčování podle § 27 zák. čis. 111/
1927 (oním odsouzením bylo žalobní právo vyčerpáno) čís. 3824.

§ 27: aby ,byla splněna skutková podstata přeČinu zlehčování podle
§ 27 z!lkona o TI"ekalé. soutěži, ,musí býti d?ká~áno: a) že údaje
o pom~r.e'ch }leh~?vaneho pOdmku byly objektIvně nepravdivé a
Zpusoblle poskodlt! tento podnik, b) ze tyto údaje byly obžalovan.ýrn učir:ěny za účelem. soutěže, t~ j. že směřovaly k tomu, by posice zlehcovanéhoO p~d.nlku ': s0l!,teži byl~ seslab,ena.; a že údaje ty
byly k tomu Zpusoblle, c) ze Sl byl obzalovany vedorn nepravdivosti údajú a jich způsobilosti poškoditi zlehčovaný podnik čís.
3475, 4059, 4229.

proti §§ 10 a 27 zákona ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z.
a n. může jednati kdokoliv, i nesoutěžitel či. s. 388l.
soutěž může přicházeti v úvahu nejen ohledně určité dodávky
zboží nebo práce, nýbrž i ohledně objednávek a pracÍ již zadaných neb i budoucích čís. 3881.

pojem »za účelem soutěže« vyžaduje, by tu bylo jedminí, které
jest na venek způsobilé sloužiti účelům sOlltěže, a by pachatel
předsevzal toto jednání v úmyslu směřujícím k soutěži čís. 3881.

v § 27 zákona proti nekalé soutěži nejde o jeden z těch případů,
kde trestní- právo hmotné ukládá obviněnému, by tvrdil a dokázal
jisté skutečnosti vylučující jeho vinu (trestnost), zejména pravdivost neb aspoň t. zv. pravděpodobnost závadných tvrzení (§§ 4gb
491 tr. zák., § 4 tiskové novelyj srov. též § 10 zákona proti nekálé
~outěži »poku~ nedokáže jejich pravdivost«). Ale z toho plyne jen,
ze tu nastupují povšechné zásady trestního řádu, jenž nezná -formální břemeno původní, což platí i v nzení- konaném k obžalobě
soukromé čís. 3475.

jednající musí chtíti přivoditi prospěch neb újmu jednoho soutě
žitele v poměru 'k jiným soutěžitelům, po případě, je-li s4m soutěžitelem, svůj prospěch na újmu jiných soutěžitelt1 č; s. 3a81.
musí. se jednati o ohrožování zájmů soutěžftelských přI stycích
hospodářSkých čís. 3881.
ideální souběh přečinu zlehčování podle § 27 zák. čís. 111/1927
s přestupkem proti bezpečnosti cti jest možný-m čís. 3881.

tř;bas byla do~áv~a )iž pr~voplatně zadána, jest přece moŽ~o, by
nasledkem zlehcovalll pOdmku dodavatelova objednatel us{oupU od
smlouvy. Právní vázanost objednatele nikterak nevyJt.;čuje poškozenI podniku dodavatelova č i s. 3475.
'

i údaj pravdivý nebo částečně pravdivý může býti podle o~olností
nepravdivým údajem ve smyslu § 27 zák. o nek. sout., je-Ii upraven příliš všeobecně a uzpůsoben tak, že vykoná na zákazníka
zlehčovaného podniku tý~ účinek jako údaj objektivně nesprávný.
Jest tu zejména přihližeti k tomu, jak onen údaj pojímá ten, komu
svědčí čís. 4059.

s hle~i,ska §y 27 ~á~. nežádá se 1?o s~bje~tivní st.ráric~, by pachatel
b~l 'pnm~ pr~svedc~n Ov nepr.avdlV"ostt svych údaJů, nybrž stačí, zjis~l-l,I se, zve Sl as-pan uved0l!ul mozn.O'~~, že jeho údaje nejsou prav~I-ve" ~ pres ,t? Jedn.aJ, nesl,ed~av ~I pstoty a že by ho nebylo od
Jey~n~lll, odvrattlo an:.~abyt~ presvedcení o nepravdivosti údajů jím
ucmenych nebo rozs'lrovanych (dolus eve"tualis) čís. 3475.
v § 27 zák. není obžalovanému ulo,ženo, by tvrdil a dokázal jisté
skutečnosti, vylučující jeho vinu (trestnost), zejména pravdivost
neb aspoň t. zv, piTavděpodobnost závadných tvrzení čís, 3475.
slova »0 n!chž ví«. v ~ 27, ~á~on.a proti n~.ka~é ,sout~ži mají stejný
smysl a vyznam, Jaky stala ludlkatura pnklada pOjmu vedomosti
zásahu do, práva původcovského, známkového nebo patentního
čís. 3475.
ke skutkov~ podstatě ,přečinu zlehčování podle § 27 zák. čís. 111/
1~27 se mUTI.o jiné vyžaduje, by bylo dokázáno, že údaje 0- pomerech podmku byly obžalovaným účil1ěny »za účelem soutěže«
t. j. že údaje směřovaly k tomu, by posice zlehčovaného podn1k~
Y,soutěži byla zeslabena, a že údaje ty byly k tomu i způsobilé
c IS. 3824.
při »zlehčování« i s hlediska ochrany trestní podle hlavy II (§ 27)
i s ~lediska, ochr<:~r soukrv~m.opráv:ní podle hlavy I (§ 10) zákona

proh nekale soutezI nesmerule ,pachatelova snaha

nutně

k vlast-

ní~~. 'prosp~~~u;. rozhoduj~, zda bylo při zlehčování zamýšleno
Ub'hzItI soutenteh zeslabemm jeho hospodářské posice čís. 3824.

~leh;čovatelem mohou býti i osoby, které nejsou soutěžiteli zlehcen~ho, pokud jen účelem zlehčování jest, zlehčenému soutěžní
-poslci zhoršiti, seslabiti, z čehož vyplyne nepřímo výhoda jiným
soutěžitelům čís. 3824.

neyyhledává se, by pachatel poškození podniku
am, by poškození skutečně nastalo čís. 3824.

přímo

zamýšlel,

přečinu podle § 27 zákona o nekalé soutěži může se dopustiti
každý, i nesoutěžitel; musí tak činiti vždy za účelem soutěže, jeho
jednání musí směřovati k tomu, by posice zlehčovaného podviku
byla v soutěži seslabena čÍS. 4178.

míti zájem na konkurenčním podnikuj muze lel
(za účelem soutěže) i z jiných důvodů a pohn,utek (zá, vist, pomstychtivost) čís. 4178.
pachatel'

nť'-ffills.Í

zlehčovati

není
>

třeba,

by škoda ze zlehčování podniku zlehčovanému sku...
již možnost škody Jako následek zl'ehčovacÍch

tečně' vznikla; stačí
údajů čís. 4178.'
přečin

podle § 27" zák. čís. 111/1927 -není deliktem
nýbrž ohrožovacirn čís. 4178.

výsledeč,ným

'

stěžuje-li

se nebo podkopává-li se podnikateli úvěr. se5lahuje se
jeho posice v poměru soutěžitelském čís; 4178.
tvrzení, že podnik (pojišťovna) je v likvidaci, může se podle pov~hy případu dotknouti nepříznivě hospodářského 'postavení podniku, jež může zhoršiti i poškoditi; může proto býti zlehčováním
ve smyslu· § 27 zák. čís. 111/1927 čís. 4229.

právo učiniti návrh podle § 6 odst. 1 zák. čís. 471/1921 přísluší jen
obžalobci veřejnému, nikoliv obžalobci soukromému (v trestní věci
pro přečín zlehčování podle § 27 zák. čís. 111/1927) čís. 4340.
pro .dtlkaz objektivní a subjektivní nepravdivosti údajů (§ 27 zák.
prott nek. sout.) platí zásady oficiálnosti a pravdy materielní nikoli
zásada § 490 tl'. zák, čís. 4350.
'
nakolik nelze tvrzení (v letácích), že kdo :t-dostal výpověď bez
u?ání důvodů« podřaditi pojmu »rozšiřování údajů o poměrech p'od,mku« po rozumu § 27 (§ 2 odst. 2) zák. čís. 111/1927 čís. 4397.

~
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návrh na potr~stání pro přečin podle § 27' zák. čis. 111/27 Sb. z.
a n. nezahrnuje v sobě pro případ, že by nebyla dána skutková
podstata tohoto přečinu, návrh na potrestání .pro pomluvu čís
4560.
.
zlehčování po rozumu §- 27 zák. o nekalé soutěži se nedopouští
kdo jednal jako úředník ve smyslu vl. nař. čís. 104/31 sb. z. a n:
a zákona čís. 165/24 sb. z. a n. z příkazu svého představeného
v okruhu své úřední činnosti čís. 4807.

bola-li obžaloba podaná len pre prečin paškodenia úveru, nemožno
trestný čin pOBudzovat' s hradiska prečinu zl'ahčovania podl'a § 27
zák. čis. 111/27 sb. z.a n. č i s. 4610.

s

II

pokud jde o pojem soutěže s hlediska
§ 27 zákona, dále o způsobilost zlehčující-ch údajů, zhoršiti postavení, zlehčovaného podniku v sout~ži -a poškoditi tento podnik a'
o posouzení pachatelova úmyslu tomu odpovídajícího, nelze přit.,
hlížeti jen k soutěži o určitou dodávku a k možnos.ti poškoze:tH
ztrátou- této dodávky, nýbrž jest přihlédnouti i k jiným budoucí'tn
dodávkám, jakož i k tomu, že podnikatel může býti poškozen již
tím" že se zlehčováním podrývá. důvěra jeho zákaznúků a že místo
hladkého vyřízení dodávky jest po případě nucen nastoupiti cestu
sporu či s. 3475, 4059.
skutkové podstatě př.ečinu zleh~ování- je po stránce subjé'ktivní
potřebí zvláštního zlého úmyslu, totiž úmyslu přivoditi p1-ospč'ch
neb ,újmu jednoho soutěžitele v poměru k' jiným 'soutěžiet1í'tm (t.
.y
zv. úmyslu soutěžitelského) čís. 4807.

b jek t i v TI í str á ll- k a:

- - - ke
-

-

-
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.Nekalá soutěi (§ 29) -

§ 29: vydává:'ii se pachatel někomu za zástupce určité' firmy, by ve
styku zákaznickém přivodil záměnu s firmou jinou způsobem, který
jest s to, by takovou záměnu přivodil, jde spíše o _přečin podll" § 29
než o přestupek § 26 zákona proti nekalé soutěži čís. 3802.

pojem »zvláštních zevnějších zařízení podniku nebo závodu« ve
smyslu.§,29 (2) zák. proti nekalé soutěži ě í s. 3905.
li přečinu podle--§ 29 zák. o nek. s., spáchaného tiskem (insertem),
počíná zodpovědnost pjsatele odevzdáním závadného písemného
projevu ,(objedrapého inserťu) do tisku čís. 3942.
předmělem ochrany podle druhého odstavce § 29 zák. o nek. s.
může býti i' ochranná známka čís. 3942.
i pro skutkovou podstatu přečinu podle § 29 odst. 2 je nutné, by
příznačné zevnějši zařízení _podniku (ochranná známka), o jehož
ochranu Ne, bylo užíváno již jiným soutěžitelem. Jest tu uvažo. vati, -čI~-pr~vo k onomu zevnějšímu zařízení je silnější, zda žalobce čr obžalovaného, a či chování, zda žalob-ce -či obžalovaného
činí dojem větší loyality č Í's. 3942.
jde,.li o užívání ochranné známky, je lhostejno, že registrace
známky b-yla sice formálně bezvadnou, avšak rnaterielně nesprávnou, byla-li známka registrována a ani ministerstvo obchodu nevy~lovilo" že se tak státi nemělo (§ 21 d) zákona známkového),
a ani úbžalovaný nežalovalo výmaz podle § 4 zák. čís. 108 ř. zák.
prorok 1895 či s. 3942.
při posuzování »klarnavosti« jest, vycházeti s hlediska zákazníka
(odběratele v-ýrobku) ani' příliš prozíravého ani naprosto nepozorného. Jsou-li odběrflteli jen odborníci, musí ·se II nich předpo
kládati větší znalost věci a o,stfejší pozorování a důkladnější zkou.~,'ání q i s; 3942.
~'l1ení připustno trestati, týž čin' v ideálním souběhu dvou skutko'vých podstat (podle §c 23 zák. o .ochr. zn. a .podle§.29 zák. proti

Nekalá

soutěži),
něných různými

soutěž

(§ 29) -

nejde-li o porušení různ)'ch ;právních statků, chrátrestními zákazy čís. 3954.
§ 29 zákona proti nekalé soutěži -nevyhledává, by z činu vznikla
postižen.ému sout~žitep. př.i~'o~ hmot,ná š~odya, .. ~aopak dyůvod;!ll
tresnostI jest ohrozovalll zajmu podlllku, zaleZe]lO v tom, ze muze
býti přivoděna záměna a tak těženo z podnikových značek druhého, ať se již tak děje k vůli vlastnímu obohacení, nebo k vůli
poškození druhého- čís. 4008.
podstatným znak~.rr: přeč!nu podle ~ ~9 zákona pro,ti nekalé soutěži jest že pouzlhm znamky, ktera lest ve hmotnem pomeru ke
zboží n~bo k obalu (§ 11 známkového zákona), byla přivoděna
u kupitele klamná představa o původu a o jakosti zboží jím koupeného; pokud by bylo koření nepocházející od firmy Maggi prodáno z láhve opatřené chráněnou známkou Maggi, šlo by o pře
čin podle známkového zákona. Byla-li však klamná představa
ohledně zboží u kupitele' vyvolána jiným způsobem, než známkou
na zboží nebo na obalu (slovním označenim), přicházi k místu
podpilrný předpis § 29 zák. proti nekalé soutěži, podle něhož se
tresce použití zvláštního označení podniku (tu typického označení Maggi) ke klamným účinkům ve styku zákaznickém. Objektivní zpllsobilost přivoditi takovou záměnu není vyloučena, pokud
zboží ústně jako, pravé Maggi-koření nabízené nebylo v typické
láhvi firmy Maggi, nýbrž snad v láhvi Grafově s kohoutkem druhu
llsa č i s. 4008.
soutěž v hospodářském smyslu jest boj několika (nejméně dvou)
osob nebo skupin osob, z nichž se jedna snaží nabýti před druhou
přédnosti; účel soutěže čís. 4019.
soutěžiteli jsou, kdož sledují týž dl v témže nebo :y. podobném
oboru hospodářského podnikání; soutěžitelem může býti jen podnikatel č i s. 4019.
předmětem soutěže může býti i výkon práce (živnostenské provozování opravy strojů) č ~ s. 4019.
jde o přečin podle § 29 zákona pro-ti nekalé soutěži, vydával-li se
zástupce. jiných firem za zástupce určité firmy (Alfa Separator),
by zákazníky této firmy přiměl k tomu, by mu jeji výrobky (odstředivky) dávali do opravy čís. 4019.
povahu podniku mají všechny 'samostatně provozované činnosti,
nesoucí se za trvalým zdrojem příjmů, ať již zhodnocováním
zboží nebo výkonů, bez rozdHu; zda jde o činnost upravenou živnostenským řádem či nikoIív čís. 4019.
proti trestnímu zákazu § 29 odst. 1 zák. čís. 111/1927 není se prohřešeno_ teprve, až k zcáměně vskutku došlo, nýbrž stačí způso
bilost k záměně čís. 4248.
i užívání jména (společníka) v označení podniku spadá po pří
padě pod ustanovení § 29 odst. 1 zákona o nekalé soutěži, děje--li
~se_ způsobem, který je s to, by .přivodil záměnu ve styku zákaznickém se jménem (firmou), uživaným jiným soutěžitelem čís,. 4248.
pokud nelze trestati týž skutek, který napIň'uje skutkovou podstatu
přečinu podle známkového, zákona, v ideálním souběhu i za přečin
podle § -29 zák. proti nekalé sout~ži čís. 4328.
s hlediska § 29 z;ák. o nek. s. musí pachatel,_ zneužívaje individua-lisujících zařizení podniku (přímým použitím nebO napodobením) zamýšleti záměnu_ jednoho ppdniku s dr\1hým 'podnikem soutěžitel
ským, a jeho jednání musí 'býti způsobilé tutů. záměnu přivoditi
. čís. 4404.
nekalé

-

202

Nekalá

soutěž

(§ 34) _

Nekalá

soutěž

(§ 40) -

203
n~spadá sem, nýbrž po případě pod ustanovení §§ 25 nebo 27
~.a~. ~ oek. 8., tvrdil-li kdo. nabíz~je zákazníkům opravu výrobků
lme fIrmy ,proti pravdě že tato firma zanikla a že jeho firma J'i

-

-

-

-

-

-

převzala čís. 4404.
'
s h!ed!s~a § 29 zák. o nek. s. nerozhoduje, zda došlo skutečně
k z~f!1en.e ~ poškození s.outěžitele; stačí objektivní způsobilost při
VOdIti zamenu čís. 4769
tU!O z~~ěnu je řešiti podle poměrů průměrného obecenstva s prostr~~n!rn~ schopnos~mi, tedy ani přHiš prozíravé,ho, obezřetného,
zvla~te mformo,:~~eho,. ant .napr?~to nepozorneho, lhostejného.
Nem tu ro"zhodu]lClffi nazor o]edmeleho kupitele, nýbrž nazor obe-

censtva vubec

čís.

4769.

přeči~ § 2~v zák. čis. 111/1927 lze páchati i jednáním konklu~
~~ntmm, amz bylo třeba výslovně pojmenovati cizí značku atd.

-

-

-

Cl s. 4759.
s u b jek t i v fl í st -r á ll' k a: čís. 4004, 4008.
.'
skutková podstata přečinu podle § 29 zák. o nek. s. liší se/od
sou~r?m0I=:rávní zodpovědnosti ,podle §. 11 čÍs. 1 a 3 jen tím- že
k prec1nu Je zapotřehí úmyslu přivoditi záměnu a sestává ze .ďvolÍ
složek: jedn~ak z přímého úmyslu přivoditi zá~ěnu, jednak z pa~
ch~telova ve,domí, ať přímého ať eventuálního, že prostře-de'k jehoz ke klamaní používá, je způsob.ilým přivoditi záměnu č t<s. 3942.
§ 30;, k pojmu »prospěch« podle § 30 zákona proti nekalé soutěži
Ci s. 3783.
"
?>nekalý« postup ve smyslu § 30 zák. čÍs. 111/1927 řie spatřovati
l~ y porušení smlouvy, k němuž měl býti kdo podplácením pohnut
CI s. 3783.
§ 31: z~kon s~m nevymezuje, co je obchodním nebo výrobním tajemstvlm, avsak ze zákona samého a ze zkušeností v životě obchodním a I?odnikatelském jde najevo, že jsou tajemstvím veškeré skuteČ?ostl, kter~, souvisejíce s podnikem, nejsou zjevné, a podle vŮ'le
majitele podnIku mají býti tajeny čís. 41111 4749.
tvofení různých cen u různých odběratelů' za účelem odstranění
soutěžye, jest obchodním tajemstvím ve smyslu § 31 zák. čÍs. 111/
1927 Cl s. 4114.
v případě § 31 odst. (2) zák. čis. 111/1927 nestačí (jako k § 31
odst. (1) téhož zákona) vědomí pachatelovo, že obchodního nebo
výrobního tajemství objektivně múže býti použito za účelem soutěže, nýbrž sdělení nebo užití tohoto tajemství musí se státi za
účelem soutěže čís. 4655.
k, p~Jmu o~c~odflího nebo výrobního tajemství nestačí objektivní
nalezltost, ze Jde o skutečnosti tajné, tudíž ve veřejnosti neznámé,
nýbrž vyžaduje se též po subjektivní stránce, že skutečnosti měly
býti a zůstati tajnými podle vůle podnikatelovy čís. 4749.
Vynález přestává zpravidla přihláškou k patentni ochraně býti tajemstvím čís. 4749.
§ 34 odst, (2): propadnuti ža1obního práva čís. 4008.

šestinedělní lhůta §
lhůta § 530 tr. zák.

34 (2) :zákona proti nekalé soutěži stejně jako
k podání soukromé obžaloby počíná, když se
obžalob ce dovědělo trestném činu i o osobě pachatelově. Nepočítá se od okamžiku k okamžiku, nýbrž podle dnů, při čemž se
den, kdy se ž?-lobce dovědělo trestném činu a o pachateli, do této
lhUty nepočítá či s. 3904.
ustan~)Vení § 6 tr. ř. o nevčítání dnů poštovní dopravy do lhůty
platí jen pro lhůty práva proc.esního, nikoliv pro šestineděiní lhůtu
§ 34 (2) zákona proti nekalé soutěži, která jest výlučně hmotně
právní čís. 4304.

jest proto výrazu »obžalobu jest podati« v § 34 (2) zák. čís. 111/
1927 rozuměti tak, že obžaloba musí býti v oné lhiítě podána již
u soudu čís. 4304.
i s hlediska § 34 odst. 2 zák. o nek. s. nezáleží na tom, že stíhací
návrh, byv v zákonné lhůtě podán u nepříslušného soudu, došel
k příslušnému soudu teprve po uplynutí lhůty čís. 4342.
§ 34 odst (3): oprávnění podati obžalobu pro přečin zlehčování přísluší
obchodním a hospodářským podnikům bez ohledu na formu, v niž
jsou provozovány, a bez ohledu na to, zda jde o podnik jednotlivCův či o podnik kolektivní čís. 4350.
hlediska § 492 tr. zák. nemá tu místa čís. 4350.
zemedelská rada pre Slovensko, vystůpila v záujme chrániť nezámožné vrstvy zemedelského obyvatel'stva, nie je oprávnená podať
súkromnú (hlavnú) obžalobu podl'a § 34 odst. 3 a) zákona o nekalej súťaži či s. 4420.
'
_ _ _
je-li zaměstnavatel jako soutěžitel alespoň stejnou mírou dotčen
závadnou činností obžalovaného jako všichni ostatní ~outěžitelé roz. obchodníci mající společné hospodářské zájmy (§ 45 odst. I
zák. o nekalé soutěži) - není závady, by mu nebyla přiznána aktivní legitimace k trestnímu stíhání úplatce podle § 34 odst; 3 zákona čís. 3783.
_ _
_
soutěžitelem. (§ 46 odst. 1 zák. čís. 111/1927), oprávněnym podati podle § 34 (3) zák. proti nekalé soutěži obžalobu, jest i podnikatel, který zboží prodává, aniž má k tomu zvláštní zařízení,
provozovnu nebo krám. Pod pojem soutěžitele spadá každá samostatná činnost, nesoucí se k ukojení lidských potřeb a směřující
k docílení výdělečného zdroje. ž·alovati může výro-bce i obchodník
čís. 3802.
_
§ 34 b): podle § 34 b) zák. čís. 111/1927 nezávisí právo podati obžalobu na tom, zda dotčený utrpěl škodu, nýbrž přiznává se právo
žalobní tomu, jehož se čin bezprostředně dotýká čís. 4008.
_ generální- zástupce cizozemské firmy pro Č. S. R. je po připadě
.oprávněn k soukromé obžalobě podle § 34 odst. 3 b) zák. čís. 111/
1927 čj s. 4759.
§ 35 _(5): nelze si stěžovati do usnesení, jímž rozhodl vrchní soud jako
soud nadřizený ve smyslu § 35 odst. 5 zákona proti nekalé soutěži
o stížnosti do rozhodnutí soudu první stolice čís. 4050.
..:...... § 39: při odškodném podle § 39- zákona proti nekalé soutěži nejde
O; soukromoprávní nárok na náhradu škody majetkové, nýbrž o od~
škodné za příkoří činem způsobené a za jiné osobní újmy (o odškodné na statčích nehmotných) čís. 4059.
ztráta důvěry stálého zákazníka znamená pro Obchodníka nejen poškození po stránce hmotné, nýbrž i újmu _na vážnosti a na obchodní cti '(na statcích nehmotných) či s. 4059.
dom"há-li se obžalobce'nároku na přiměřené odškodné za utrpěné
příkoří, opíraje se 0- ustanovení § 39 zákona proti nekalé soutěži
(nikoli jako soukromý účastnfk), nelze ho odkázati na pořad práva
soukromého podle § 366 tr. ř. čís. 4059.
§ 40: uveřejnění rozsudku (§ 40 zák. čís. -111/1927) není závislým ?d
toho, zda jde o čin lehčího či těžšího rázu, nýbrž jen od uvážení
soudu, zde je účelným či s. 3881.
účel opatření podle § 40 zákona proti nekalé soutěži; případna
škod.a strany jest tu nerozhodná čís. 3905.
Nekalý postup: ve smyslu § 30 zák. čís. 111/1927 lze spatřovati i _v porušení
smlouvy, k němuž měl býti kdo podplácením pohnut čís. 3783.
Nekorektní jednáni viz u r á ž k a dle § 488.
Nemanželský otec: alimentační povinnost čís. 4838.
viz též a 1i m e n ta čni z á k o n.
pohlavní styk: mezi sešvagřenými čís. 4158.
-'- _

__

-

204

_ Nepravdivost zprávy -

Noodvratná překážka -
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viz též pohoršení veřejné (§ 501 tr. zak.).
Nemilosrdnost: k lidem slabším čís. 3627.
viz též urážka dle § 488.
Nemoc: a zodpovědnost redaktora čís. 3559.

viz též redaktor.
Nemocenská pojišťovna viz o k r e s

II i fl e moc e II s k á P' o j i š ť o v fl a.
pokladna ČS, státních drah: ústřední v}rbor pokladny není oprávněn samo~
statně nastupovati soukromou trestní obžalobou; potřebuje dáti se
v té příčině zastupovati statní železniční správou ČÍS. 3603.
Nemocenské příspěvky - zpronevěra: poj e m s věř e II é věc i v e ~ I I Ys I II
Č I. XV z á k. č f s. 268/1919 j e s top o d s t a t n ě n j e 11 t e h d Y
měl-li zaměstnavatel v době té které výplaty

-

mzdy nebo služného více peněz v rukou nebo po
r II c e, II e Ž jím bylo v yp I a c e TI o z a !TI ě s t II a II C Ů I I II a
r.yzi' mzdě; pouhá srá~ka (účetní) nestačí č(.s.
2482 (l0).
I

N~moci pOhlavlÚ: viz pot i rán i p O h I a v nic h c hor o b.
.
Nemoci zvířecí viz n a k a ž I i v é ne m O' c i z v í ř e c í.
NemocQice zemská moravská: ošetřování nemocných ve veřejných nemocnicích je
záležitostí veřejnO'u; lékaři těchtO' nemO'cnic, konající lékařské ,práce,
k nimž patří i udržování pořádku při léčení, obstarávají veřejné záležitůsti čís.

4576.

/

ochrany §§ '68, 81 tr. zák. požívá lékař· (asistent) veřejné nemocnice, nařizující při výkonu lékařské služby po uplynutí" doby prO'
návštěvy, aby se hosté vzdáIíli z místnosti, poněvadžYpřijde visita
čf s. 4576.
Nemocný (§ 360. tr. zák. viz z a n e dbá n í 11 e moc n Ý c h.
Nemožnost stíhati vinníka: podle § 27, 40 tisk. zák. čís. 4597.
Nemravná smlouva viz s min ll' van e mra v n á.
Nemravně ,doteky viz pohO'ršení veřejné.
jednání viz urážka dle § 488.
Nenabitý revolver: hrozba jím čís. 3950.
Neobezřetná jízda viz r y chl á j í z d .a.
Neodolateiné donucení (stav nou,ze): ve smyslu § 2 g) tr. zák. přichází v úvahu
jen tehdy, jednal-li pachatel pod dojmem přítomného bezprostředně
hrozícího nebezpečí, které bylo Jedinou pohnutkou spáchání činu a jemuž nebylo lze uniknouti jinak než právě spácháním trestného činu,
neměl-li pachatel právní povinnost snášeti hrozící škadu, a není-li hodnota obětavanéha statku nepoměrně vyšší než hadnota statku, o jehaž
záchranu pachateli jde čís. 3384, 3670.
předpokládá nátlak vnejší, za něhož pachatel mohl zachrániti ~ebe nebo
jinéhO' z těžkého a bezprostředně hrozícího nebezpečí jen spácháním
činu trestním zákonem zapovězenéhO'. Nátlak vnitřní, pozůstávající
v chorabném nedostatku tlumů, neprichází tu vůbec v úvahu čís. 409'0.
předpokládá případ kolise zájmů nebo pavinnastí, v němž jednající
může sebe nebo jinéhO' zachrániti z těžkého a bezprostředního nebezpečenství jen tím, že se dapustí činu trestním zákanem zakázaného čís.
4682.
podle § 77 tr. zák. slov.: ustanavení § 77 h. zák. nelze použíti, spá~
chal-li obžalovaný trestný čin z rozkazu a návadu svých nastávajících představených čís. 4587.
viz též beztrestnost dle § 2 g).
Neodpovědným: je ten, kdo za sve jednáni neručí; pakud j'de o jednáni neodpo~
vědné, radil,..}j samostatný živnastník, který nemohl býti dalším trváním a
případným neblahým výsledkem další stávky pro svau osabu postižen, stáv~
kujíéÍm dělnikftm, aby pakračovali ve stávce čís. 3621.
Neodvratná překážka (§ 427 tr. ř.) viz od por.
ve smyslu § 364 Č. 1 tr. ř. Č i s; 4077.
~ viz též n a v r á cen í v pře d e š 1 Ý s t a v.
-

-

-

Neohledané maso· viz m a s a n e oh! e d a n é. y
Neoprávněná osoba: ve s,mysl~ ~ 1. c. 1.. ~ov ... ;. 3/78 čís. 4344.
N.eoprávněné obchodovám: um~lyml s~a~ldlY c 1 s. 4185.
-.-:. označení: chráněnau znamkou CI s. 3610.
Neosvětlení povozu: kočím čís. 3622.
Neoznámení nemoci viz I é k a ř.
".
_ trestných podniků: padle § 12 ~!~. 1 odstavec druhy zákana na ochranu re_
publiky; ·p!edpoklady ,c 1 s. 4,,297.
~.
"
Nepatrný, prospěch: výš~ uplatku llem a sobe razhod~10u p:a ola~~u, ~.da Jde a ;~ne
patrný praspech« ve smyslu § 2 ~dst. 2 }ak. oy~platkarstvl, tento ROjem
jest relativní a iest stupeň prospechu vzdy Ul"CIÍ1 podle povahy pnpadu
čís. '3632, 3957.
.
.• .
376~.
ve smyslu § 3 zák. čís. ~78/1924 .~ ~asad,~ §Q 173 !r .. z,ak. :,
má vztah jen k majetkavym .~~b~ pnym zajmum vereJneho clllltele, nIkoliv asoby úplatek paskytUjlCl Cl s. 4160.
viz též ú I a tká ř s tví.
Neperiodický tiskopis viz t i s k a ř.
Neplacení dluhů: advókátem čís. 114 dis.
, _ _ víz též a d vak á t.
, ..
y~.
~.
komorních příspěvků advokátem: ,ne~~ k~~·nym pr,ecl,nem, nyorz JC..len TIt;přístojnastí, její~ yyt~nuh pnslusl advokatnl k,?m,?.re a jeJ.Jmu" ,":yboru (v~rnos byv. mm. prav z 28. ledna 1890, CIS. 23.882) CI s.
84 dis.
pohledávky: nelze padřaditi pod pajem odstranění majetkavych předmětů

i:.

p

'.

čís.

4071.

•

.

Neplatným po zákonu (§ 344 čís. 3 tf. ř.): jest vyš~třovací nebO' v!,h~~d.ávací úko~,
.
byl~li předsevzat proti zákonnému zakazu, nebylo-ll pn JehO' provadění šetřeno zákonného zákazu, nebO' byl-li jeho předsevzetím
nebO' po jehO' předsevzetí zjednán předpoklad zákanem stanavený
a stanoví~li zákan na nešetřeni zákazu nebO' nezjednávání předpo
kladu následek neplatnasti· úkanu čís. 4591.
Nepoctivé jednání: jediným měřítkem při Rasuzavání čestnosti jednotlivce nemůže
býti zach oválo st ve smyslu zákona ~r~~tn.íha, .d?kance. zach~v~last !,~~
lativní, naapak nepactiv~lm ,může ?yh l)v~dnanl, kte-:-e se, SIC~ nepf1;1
ještě 'normám zákana trestmha, avsak pnCl se abecnym nazorum slusných kruhů společensky ch čís. 3416.
Nepočestné. jednání viz ú r á ž k a dle § 488.
.Nepočestným. (§ ·488 tr. zák.): není·a sabě každé jednání, příčki se právnímu řádu,
pauhé překročení předpisú, jež mají v zápětL jen ci".ilněprávní následky;. taková překročení, ne majíce a sobě vztah ~ c.~s~nostI" mohap zas,:h,ovah dO'
oboru cti teprve vzhledem k okolnostem, jlmJZ JsaU' aopravazena Cl s. 4107.
Nepořádné vedení knih: )>,nepařádně« po rozumu § 486 a) tr. zák. jsou yeden~
knihy které neumažňují,přehled stavu majetku (aktiva pasIv) ani
dlužníka vi ani třetí asabě s patřebným vzděláním; vyhavuje takové
vedení knih, že i třetí osoba účetnictví znalá může z nich - tře~
bažč s průtahem - sestaviti přehled o stavu jmění; nestačí, zjedná-Ii si abchodník teprve dadatečně předepsaný stav knih z da~kladů a zápisků jen jemu srozumitelných čís. 4590.
_ _ _
zadpovědnost členů správní- rady akciové spalečnosti čís. 4867.
Neposlušnost výzvy k rozchodu viz s h I u k n u t í.
. Neposlušností: trestnou podle § 283 tr. zák. jest i pouhé atálení s adchadem, .zastávka na odchodu, liknavost v apouštění místa shluknutÍ'i nezáleží na tom,
že se pachatel zastavil jen na krátkou dOQu čís. 4159.,
Nepostřehnutí výstražných znamení: řidičem auta čís. 4048.
Nepovolaná osoba viz o s o b a n e p a y a 1a n á.
Nepravdivá svědecká výpověď viz p b d vod dle § 199 a).
Nepravdivé údaje viz n e k a 1: á .s. o ut ě' ž.
Nepravdivost zprávy viz u ľ á ž k a tj .s;k e m.

-

-

Neslušné chováni -

2 a 3 zák. na ochr. rep.); je zpráva i tehdy, když sdělený
přlběh nabývá zamlčením nebo zrněnou i jen některých jeho složek
tvářnosti jiného příběhu a takto je v rozporu se skutečnými událostmi
ke kterým se zpráva vztahuje čís. 4818.
'
Nepravdivý údaj: ve smyslu § 27 zák. o nek. s. čís. 4059.
Nepravdomluvný: označení koho takovým a § 491 tr. zák. čís. 4215.
Nepravé oddělení viz s o u d.
Nepřátelský čin: popuzováni k němu či s. 3856.
nepřátelským činem ve smyslu § 14 čís. 4 zák. na ochr. rep. je každé
jednání, jímž se někomu způsobÍ' újma, jíž by jinak neutrpěli spadá
sem i hospodářský boykot českého hudebníka či s. -3968.
pojem či s. 3472.
viz též ochrana republiky (§ 14 čís. 2,4).
Nepřátelský úmysl viz uškození doJe § 155 a).
Nepřehledná silnice: jízda po ní čís. 3622.
viz též a u t o mobi1.
zatáčka viz automobil.
Nepřehledné misto: podle § 46 nař. čis. 81/1910 j€ i misto, kde jedna ulice druhou
neprotíná, nýbrž jen do ní ústí čís. 3944,
Nepřiměřený úvěr viz ú věr.
Nepřípustná exekuce viz mař e fl í e x e k u c e.
Nepřípustnost vyhoštění viz v y h o š t ě n í.
Nepřipuštění otázky viz o t á z.k Y por o t c ů m.
Nepříslušnost (§ 261 tr. ř.): kdy lze ji vvsloviti či s. 4659.
viz přlslušnos! (§ 261).
.
Nepřístojný výraz: pokud není sesměšňovánim podle § 491 tr. zá~, čís. 4236.
Nepřítomnost obžalovaného viz hla v 11 í pře 1 í č e n í.
viz též o b žalo van )r.
Neschopnost k placení: po rozumu § 486 tl'. zák. lze spatřovati i v tom, že byla
na obžalovaného podána celá řada žalob a exekuci; přičítání této neschopnosti k placení a vzniknuvšího z ní poškození včřitelů není po
případě na závadu, že by k předlužení nebylo .došlo, kdyby nebyl nastal nepředvídaný a ohromný pokles cen čís, 4725.
jest nezávisle na poměru součtu aktiv k součtu pasiv dána, nenI-1i diužník s. to, by uspokojil úplně všechny své věřitele v době přiměřené pravidlům řádného provozu jeho výdělečné činnosti čís, 4639.
neschopným platiti není dlužník, který se jen přechodně octl ve stavu
nemožnosti platiti dluhy (u něhož došlo jen k dočasnému váznutí platů),
který však může počítati s opětnou- možností, že bude moci dostáti
svým závazkům, má z-ejména aspoň důvodnou a spolehlivou naději,
že se mu dostane hotových prostředků v takové míře a v takové době,
že svým závazktlm vyhoví s odkladem, nepřevyšujícím míru, jakou vě
řitelé v podobných případech obvykle poskytují, Čl S. 3716.
z tohoto pravidla nelze zásadně a bezvýjimečně vyloučiti ani případy,
v nichž si dlužník možnost dostáti svým závazkům zjednal nebo může
zjednati v hotových prostředcích, jichž se mu dostalo- nebo má dostati
úvěrem, při čemž však používání úvěru. nesmí býti nepřiměřeným ani
lehkomyslným; jest přihlížeti i k tomu, za jakým účelem se používá
úvěru (ke krytí běžných výloh provozu či k účelům investičním) čís.
3716.
Neskončený pokus viz p o k u s.
Neslušné chování (t ř e t í. vět a § 303 t r, z á k.): musí -býti s náboženským úkonem nejen v určité časové, nýbrž zároveň i místní spojitostij nešlo b-y
o neslušné chování, způsobilé vyvolati pohoršení, kdyby k němu došlo
na místě od místa bohoslužebného úkonu tak vzdáleném, že by ani
ona možnost vzbuditi pohoršení nebyla nasnadě; zda tomu tak. závisí
na okolnostech případu čís. 3666.
Nepravdivou ,(§ 18

čís.

Notář-
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neslušného chování v čase veřejného provozovallI náboženství, ze kterého jiným může vzejít pohoršení, se může dopustiti i náboženský služebník, který náboženské úkony vykonává čís. 4097.
Nesnáz okradené zv1áště potkavší: ve smyslu § 174 I c )tr. zák. čís. 4206.
Nesociální čin viz u r á ž k a n a c ti (§ 487 a fl á s 1.).
Nesplnění manželského slibu viz z n e u ctě ní.
Nesprávné datum doručeni viz d o ruč e n í.
_ _ _
viz též pro stře d k Y o P r a v n é.
Nesprávné použití zákona viz z mat e k čís, 10 § 281.
_ právní poučení viz por ota.
_ sdělení: generalií čís. 3618.
_ _ viz též h I á š e n í f a I e š n é,
Nešvary: v politické straně čís. 3542.
Nevdaná těhotná žena (§ 339 tr. zák.): s hlediska přestupku podle druhé věty
§ 339 tr. 'zák. je lhostejno, zda zemřelo novorozené dítě po porodu
smrtí přirozenou, či zda byla jeho smrt způsobena cizím zaviněním
(vraždou) či s. 4043.
Neverná správa: zistenie skutkovej podstaty prečinu nevernej správy podi'a § 361
tr. zák. nie je podmienené tým, aby čin bol spáchaný zo zištnosti (spáchanie nevernej správy ze zištnosti je zločinom pOdl'a § 363 tr. zák.);
preto nie je prípustné suspendovat' z výkonu advokácie advokáta, ktorý
bol pravoplatne daný v obžalobu pre spomel1utý prečin čís. 172 dis.
Nevědomé jednáni viz u r á ž k a dle § 488.
Nevědomost lékařova viz 1é k a ř.
Nevěsta: náleží k rodině ve smyslu § 55 tr. zák. čís, 33·96.
Nevěstka: po rozumu § 512 tr, zák. čís. 4425.
viz též kuplířství.
Nevybuchnutý granát: jeho nález čís. 4066.
_ viz též och ran are p u b li k Y (§ 13).
Nevypažení: příkopu čís. 3928,
Nevyřízeni objednávky viz pod vod.
Nevyslechnutý svědek: jeho přítomnost při líčení čís, 4191.
Nevyúčtování peněz: advokátem čís. 124 dis.
Nezaplaceni dluhu: o so.bě není trestné ani s hlediska § 183 tI. zák., ani s. hlediska
jiného předpisu trestního zákona čís. 4254.
Nezaviněná překážka: ve smyslu § 364 Č. 1 tr. zák, čís, 4077.
viz též navrácení v předešlý stav.
Nezkušenost: pojem čís. 4565.
viz též 1i c h v a.
Nezletiiý obžalovaný (§ 282 tr. ř.) viz z mat e ční stí ž n o st.
Neznámá osoba: může býti uražena čís. 3709.
Neznámý nakladatel viz u r á ž k a t i s k e m (§ 24).
Nezpůsobilost: použitého prostředku čís, 3514.
viz též p o k u s.
Nezpůsobilost k povolání: ve smyslu § 156 c) tr. zák. čís. 4039.
prostředku: o bezelstný pokus jde, bylo-li pachatelem použito prostředku
k dosažení cíle naprosto a bezvýjimečně (in abstracto) nezpůsobilého.
Záležela-li příčina neúspěchu pachatelova jednání jen ve způsobu provedení činu nebo v konkrétní povaze nebo činnosti .předmětu (osoby,
na níž měl 'býti trestný čin spáchán), jde jen o konkretní nezpůsobilost
prostředku, nevylučující trestnost pokusu čís. 4131.
Nocí: jest doba, po kterou není denního světla čÍs. 3673, 4088.
_ a tmavou jest noc, není-li nedostatek denního světla ani částečně nahrazen
zřídly světla jinak v noci účinnými (měsícem a hvězdami) čís. 4088.
Noseru odznakiu viz ú ř e dní k ve ř e j n ý.
Notár verejný: aj verejnÝ notár, jestli podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu pre veci advokátov, musí byť zasrupen}' advokátom
čís. 164 dis.
_

_
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Notář:

kárné _provinění notáře (§ 157 not. ř.): porušil-Ii předpis § 5- odst. 2 not.
ř., pře-dloživ jím vyhotovené listiny, s.traně k podpisu, aniž by ji o obsahu
poučil a se přesvědčil, zda se obsah srovnává s vážným á skutečn~'m jEjím

úmyslem; nedbal-li při vyhotovení listin předpisu § 38 not. ř. ohledně časo
vých a místních údajů, uvedených v oněch iistinách; nepostaral-li se o uschování lega1isačního protokolu na bezpečném místě (§ 110 not. ř.), což mělo
za následek, že se protokol ztratil či s. 82 dis.
.
k pořizování listin náleží i jejich podpisování stranami čís. 82 dis.
jde o ~árný přečin podle § 157 not. ř., osvědčil-U notář, že strany podepsaly hstinu vlastnoručně v jeho přítomnosti, ač to neodpovídalo skuteč
nosti, any smlouvajicí se strany daly své podpisy na prázdný papír; nezáleží
na tom, že strany zmocnily notáře, by na onom papíru in bianco jimi podepsaném dodatečně sepsal smlouvu podle toho, co bylo v jeho přítomnosti
ústně ujednáno čís. 94 dis.
' .
předpis § 159 odst. 2 not. ř., že kárný soud nemůže uznati na mírnější trest
než na pokutu, potvrzuje-li notář v notářské listině o skutečnosti, že se před
ním stala, ač se nepřihodila za jeho přítomnosti, je předpisem velícim a nepřipouští úchylek čís. 94 _dis.
Notorieta viz- o k o I TI o s t i o b e c TI ě zná m é.
Nouze viz TI e o d o I a tel n é d o n u cen í.
Nová porada porotců: podle § 330 odst. 4 tr. ř. Cl s. 3877.
Novace (§§ 1376, 1387 ob Č. z á k): a poměr komisionářský či s. 3739, 3471.
Novináři: aj riadne organizovaný stav novinárov je spoločenským stavom v smysle
§ 4 odst. 2 zák. č. 124/24 sb. a n. Hájenie jeho stavovskej cti je verejným
záujmom čís. 4684.
pokud novinář nezodpovídá (§ 4 tisk. nov.) za sepsan'ou jím zprávu,
byl-li veden zájmem na objasnění nebezpečného zločinu a nevybočil-li z mezí
informací daných mu policejnim ředitelstvím čís. 3939.
Noviny - jich urážka viz urá'žka tiskem (§ 27).
Noviter reperta viz o b n o v a.
Nový zákon: opravná stolice nemůže přihlížeti k us.tanovením nového mírnějšího
zákona (ze dne 21. března 1929, čís. 31 sb. z\ a n.), byl-li rozsudek
prvé stolice vynesen před účinností tohoto zákona čís. 3435, 3454.
je-li čin (zločin krádeže) v době, kdy bude o něm následkem úspěš
ného opravného prostředku obžalovaného soud prvé stolice znovu rozhodovati, podle § 1 zák.- ze dne 21. března 1929, čís. 31 sb. z. a n. již
jen přestupkem (čl. IX. uv. zák. k tr. zák.), jest věc přikázati k novému
projednání okresnímu soudu čís. 3480.
v zákonech popřevratových nelze užíti mimořádného zmírňovacího
práva tou měrou, jak se to stalo -při sazbách starého trestního zákona,
které byly mnohdy nepřiměřeně vysoké, což neplatí u řečených novodObých zákOnŮ čís. 4189.
Nucení psychické viz beztrestnost dle § 2 g).
Nuticí okolnosti: ve smyslu § 489 tr. zák. čís. 4300.
nelze vykládati v úzkém smyslu fysického nebo psychického násilí
(§ 2. g) tl'. zák.), nýbrž mají slova ta širší smysl, že ten, kdo veřejně
pronesl obvinění, měl k tomu dostatečné důvody (že -veřejné pronesení
obvinění je za daných okolností omluvitelné) čís. 4028.
Nubiá obrana: pojem č í' s. 3923.
, viz též! bel,trestnost dle § 2 g).
viz též obr a n a o p r á v n e n á.
Obal: po'jem čís. 4409.
viz též och r a: n a zná m e k.
Obal plodový: jeho proražení čís. 4269.
- ~ -~ viz též v y h II á n í p I o d u.
Občanská prráv'a: ztráta jith podle § 32 zák. na ochl'. rep.
válka: její schvalování čís. 3659.

čís.

4094:

viz též ochrana republiky (§ 16 čís. 1,2).
Občanské jméno viz j m é n o o b č a n s k é.
Občanský zákon: i trestní i občanský ~~kon jsouy č.~stmi ..téhyož organisačníh9, ~elku
(právního řádu), které se navzaJem, dopln~JI" ~ lIChz p.roto, lze pouzltI ,~a

vzájem k výkladu jejich ustanovem, nebram-h tomu lasny smysl a ucel
ustanovení, o jehož výklad jde čís. 3692.
Obdobia periodického listu viď per i o d i c k é 1 i sty.
Obecně známé okolnosti viz o k o I n o s t i o b e c n ě zná m é.
Obecní komise stavební: uzavírání smírných narovnání mezi soukromými stranami
nenáleží do oboru působnosti obecních komisí, nýbrž přísluší podle
§ 27 čís. 11 mor. obec. zříz. činiti narovnáni mezi stranami vedoucími spor, v rámci samostatné působnosti obce obecnímu zastupitelstvu samotnému, jež arci vykonává tento úkol důvěrníky,
zvolenými z obce čís. 3438.
viz též podvod dle § 199 dl, 201 a).
příkaz viz pří k a z o b e c n i.
rada: vybočila-li z mezí své pŮsobnostiJy.ana~. nevyvolavši a r:e~yčkav~I
rozhodnutí příslušného soudu, sam~ ~nkroc,I!~ Ihned"k exekucmt:nu vy~
konu odevzdání dítěte do opatrovam a vyzlVy. JeJl rozhodnutI nema
tu povahu vrchnostenského rozkazu čís. 4036.
radní: který je pověřen obecním zastupitelstvem, by konal v obci službu
policejního komisaře, je veřejným úřední-kem ve sn;ysl~ §§ 153 ya 10!
tr. zák.' za výkon povolánI ve smyslu § 153 tr. zak. lest povazovatI,
když, v~aceje se pozdě v noci domů, potká hlouček výtržníků a napomíná je ke klidu čís. 3694.
y.'
y
provádějící k příkazu obecního starosty kontrolu vstupenek pn zaby~v~
po rozumu § 9 řádu o vybírání d~vkyy ze zábav (pro če~h~), P?zIvya
ochrany §§ 68, 81, 312 tr. zák., ,trebaze ,kontrolu t? pro,,:ad~, nepnmeřeným způsobem v sále, ve kterem se zabava kona; nezalezl na tom,
že se nevykázal předepsaným ověřením, je-li pachateli beztak znám
čís. 469-5.
razítko. viz podvod dle § 199 dl.
sluha: je úředníkem ve smyslu § 101 odst. 2 tr. zák. čís. 3414. ,
starosta viz starosta obecní.
úřad: vydávati vysvědčení o případu neš~ěstí neb? vysvědčení. chudoby
k tornu, by někdo mohl z místa ~a ymI~to chodlyÍ1 ~ebrotou,y l:st ,zakazáno. Nepatří tedy vystavení ovysvedc.~TIl o v~hOr~?l a '::y'svedcenl chudoby k cíli žebroty v obor pusobnostt obecmho uradu Cl s. 3455.
váha viz v á žní 1 i s t.
,
zastupitelstvo: a kontrola pečiva (§ 68 tr. zák.) čís. 4779.
_
výkon práva povinností, jichž nabyl občan volbou do obecmh~ zastupitels.tva, je podmíněn složením slibu, věrnos~i českoslov~nske r:pu~
blice' odmítnutím slibu stal se zvoleny pouhym posl-uchacem; rusII-1I
pořádek v zasedací síni (ujav se svémocně slova, ač mu v tom bylo
bráněno), požívá obecní strážník, odstraňuje ho z příkazu orgánu ~o
hlédacího (politického) úřadu ze zasedací síně, ochrany § 68 tr. zak.
či s.4868.
zřízenec (Sluha): provázející berního vykonavatele na j~ho požád~ní, -nepožívá při exekučním úkonu ochrany §§ ?8, 81 tLyzak., pebyl~h k ty~mu
určen zvláštním· příkazem vrchnostenskym pro neho zavaznym (pnkazem obecního úřadu, staros.ty obce) čís. 4664.
je úředníkem ve smyslu § 101 odst. 2 tr. zák. čís. 3414.
Obecný mír: jest ohrožen bez rozdílu, zda hro~í.~~ýbuchy národní zá~,ti j!ž ,v ,době
hanobení či teprve pro dobu pozdelSI, zda se strany pnslus~I~~ hanobeného národa či stranníků hanobitele, a zda v rozsahu vetslm či
menším čís. 3769.
Generální
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Obeslání pod pohrůžkou viz s věd e k.
Obětovaný statek viz s t a t e k obě t o van ý.
Obhájce viz a d v o kát.
Obcházení zákonů: vytýkání ho čís. 3696.
Obchod: přehnané vychvalování jeho prosperity při prodeji č i s.. 4255.
komisionářský viz k o m i s i o n á ř.
Obchodní a průmyslové podniky: nejsou oprávněny k obžalobě pro trestné činy
proti bezpečnosti cti, nejsouce »korporacemi zákonně uznanými«
ve smyslu § 492 tr. zák. čís. 3709.
cestující: vybírání záloh čís. 3537.
nebo výrobní tajemství: ve smyslu § 31 zák. Č. 111/27 čís.. 4749.
podnik: pokud je předmětem maření exekuce a podvodného úpadku čís.
4002.
legitimace k obžalobě pro zlehčování čís. 4350.
viz též ne k a I á s o ut ě ž (§ 34 odst. 3).
provozovna: nevztahuje se na ni § 8 Č. 1 ods.t. a) zák. Č. 568/19 čís. 4204.
viz též pře dra ž o v á n í.
Obchodník (průmyslník): lze na něm (§ 486 tr. zák.) požadovati jen takovou
opatrnost, která počítá s normálními poměry; nemůže se na něm požadovati, by počítal s okolnostmi mimořádnými, tě~~o předvídatelnými
(při používání úvěru v roce 1928 a v první polOVIC! roku 1929 s nynější světovou krisí) čís.. 4554.
s mlékem: ručí podle § 23 zák. na ochl'. zn. čís. 19/1890 za to, že opomenul zabrániti tomu, aby v jeho podniku nebylo mléko uváděno do oběhu
v lahvích opatřených cizí ochrannou známkou (v zaměněných lahvích
jiného podniku) jen, počítal-li s možností neb aspoň měl-li důvodné
podezření, že se to v jeho podniku děje a přes to nezakročil (neučinil
proti tomu potřebná opatření) čís. 4811.
Obchodním (výrobním) tajemstvím (§ 31 z á k. o ne k a I é s o ut ě ž i): jsou veškeré skutečnosti, které, souvisejíce s podnikem, nejs.ou zjevné, a
podle vůle majitele podniku mají býti tajeny čís. 4114.
Obchodný cestujúci viď jed n a tel' s ú k r. f i r m y (pod fa § 381 Č. 2 tr. zák.
slov.).
Obchodováni neoprávněné viz n e o p r á vně n é o b c hod o v á n í.
Obchody splátkové viz s plá t k o v é ob c hod y.
Obnova trestního řízeni: §§ 352-363 tr. ř.: rozsudek, jejž vynesl okresní soud
o zločinu nebo přečinu, jest pro absolutní nepříslušnost soudu sám
o sobě (ipso jure) neplatným a nemůže brániti zahájení zákonného
řízení právě tak, jako by mu nebylo na závadu opatření administrativní nesoucí se k trestnému činu. Ve příčině zločinu nebo pře
činu příslušný soud proto může, nehledě k vynesenému rozsudku,
zakročiti a má jen při výměře trestu míti zření k trestu, obviněným
snad již vytrpěnému čís. 3378.
oprávněnost postupu podle § 363 čís.. 4 tr. ř. sluší posuzovati podle
stavu věci, kdy byl postup ten zahájen, ne podle konečného výsledku provedeného trestního řízeni; nezáleží proto na tom, že
v souzeném skutku byl shledán zase jen přestupek; v tomto pří
padě je nalézací soud oprávněn postupovati při vyměřování trestu
samostatně a smí bez porušení zákazu »reformationis ll! peius.«
uložiti trest přísnějŠÍ než byl trest uložený okresnim soudem čís.
3378.
hlavní přelíčení v obnoveném řízení má se vztahovati nejen na veřejnožalobní čin, ohledně něhož byla obnova povolena, nýbrž i na
výrok o trestu ohledně právoplatného odsouzení pro soukromožalobní činy, ohledně nichž obnova povolena nebyla; ustanovení
druhé věty § 390 tr. ř. nemá tu mista čís. 3680.
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~yl-Ii ?bžv~lovaný novým rozsudkem zproštěn pro onen (veřejno
zalobm) cm, a rozsudek neobsahuje výměru trestu pro tyto (soukromožalobní) činy, jde o zmatek čís. 3 § 281 tl' ř (§ 2nO tl' ř)
čís. 3680.
"
.
o.
i stížnost do zamítnutí žádosti o obnovu kárného řízení jest podatl
~ ,8dennÍ !hůtě (§ 39 zák. čÍs. 46/1868, § 357 odst. tfetí tr. ř.)
c I 's. 88 d18.
u~enevse:;í, povolují~Í ~bnovu trestního řízení je stíhacím úkonem
prerUSUjIClm promlcem podle § 531 tr. zák. čj s. 3·941.
ani am~estie! ~!1i uděl~n,í milosti, ani výrok, že se podmíněně ods~1!zeny osvedcll nebral11, by se odsouzený nedomáhal úplné rehablhtace obnovou trestního řízení čís. 119 dis..
byla-li pov?lena .??no~a j,en ve 'prosp~ch, obžalovaného, musí (§ 359
O?,st~.~, tl'. r.) seJ1Í1 z jak~h~kohv ulo~em trestu, byl-li trest uložený
dnVejSlm rozsudkem meZI tIm vykonan. Skutečnému výkonu trestu
rovná se jeho prominutí (§§ 226, 529 tl'. zák.) čís. 4309.
příčí se. ustanovení třetího odstavce § 359 tr. ř., uložil-li soud obzalovanemu v obnoveném řízení trest, aniž zjistil, že nebyla splněna
podmínka, pod níž byl obžalovanému prominut trest uložený mu
dřívějším rozsudkem čís. 4309.
'
okolnost, že při správném použití zákona nebylo při opětném odsouzení uložiti vůbec žádný trest, nebrání (kladnému) výroku
o podmíněnosti odsouzení čís. 4309.
není třeba vyhraditi výrok o podmíněném odsouzení soudu prvé
stolice, promluvil-li již tento soud v dřívějším řízení v tomto směru
na podkladu výměry trestu pro obžalovaného nejnepříznivější ze
všech možností, jež mohou v obnoveném řízení nastati čís. 4309.
oprávněnost postupu podle § 363 čís. 4 tl'. ř. jest posuzovati podle
stavu věci, kdy postup ten byl zahájen; nezáleží proto na tom že
to, co pak krajský soud vzal za prokázáno, nebylo zločinem Čís.
4545.
§ 355 črs. 2 tr. ř. předpokládá pro povolení obnovy trestního řízení,
že vyjdou najevo buď nové sku1ečnosti nebo nové průvody, které
navrhovateli obnovy nebyly známy neb aspoň přístupny (novíter
repreta); nespadá sem výpověď znalce, v níž nejsou novými skutečnosti, nýbrž jen úsudek čís. 4723.
jestli skutkový stav, v základnom pokračovaní zistený, nebol za
obnovy zme.nený, nelze uplatňovať proti novému rozsudku materiálny dovoď zmatočnosti podl'a § 385 Č. 1 a) tl'. p., a to ani vtedy,
keď rozsudok v základnej veci prvým súdom vynesený nebol súdmi
vyšších stolíc preskúmaný čís. 4674.

Obrácení na čtyráku viz u r á ž k a dle § 491.
Obrana nutná viz n u t n á obr a n a.
oprávnená: § 79 tr. zák. slov.: ak ide o vzájomnú bitku medzi páchatel'om
a poškodeným, v ktorej obe strany používaly pomerne rovnakého sposobu vzájomného útočenia, nemaže žiadna z nich tvrdiť, že jej útok bol
oprávnenou obranou proti útoku druhej strany; prekročenie medzí
oprávnenej obrany predpokladá vždycky, že obrana sama je jJodstatne
odovodnená a že jejbolo použité len vo vačšej miere, než bolo potrebné; ak vabec niet predpokladov pre priznanie oprávnenej obrany,
nemaže sa páchatel' dožadovať, aby bolo uznané na jej beztrestné prekročenie čís. 4566.
ke zjištěni nutné obrany nestačÍ, že obžalovaný byl neoprávněně napaden,
nýbrž vyžaduje se, aby to, co obžalovaný podnikl, bylo potřebné k odvrácení útoku. Otázka potřebnosti nutné obrany mus.í býti posuzována
se stanoviska objektivního, nestačí tedy pouhé subjektivní přesvědčení
14'
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obžalovaného, že svou obranu pokládal za potřebnou. Mezi útokem a
obranou musí býti zachován určitý poměr. I ten, kdo byl napaden,
musí bráti, zřetel na život a osobní neporušenost útočníka a srní útok
odvrátiti jen takovým způsobem, který podle okolnosti případu stačí
k tomu, aby oSDba jeho byla ochráněna čís. 4594.

Obranné sbory dělníků: jsou tajnou organisací čís. 3640.
Obrat rázu humoristického: není sesměšňováním (§ 491 tf. zák.) čís. 4236.
Obsah dopisu viz II r ci ž k.a dle § 491.
Obsílka viz d o r II Č e TI í.
Obstarávání úředních věcí: podle §§ 101, 104 tr. zák. čís. 4102.
Obvinenie viď TI e rl bal é o b v i TI e TI i e.
Obvinění při hlavním přelíčení: před soudem jest udáním II vrchnosti čís. 4040..
~ z nepoctivosti viz II r á ž k a dle § 491.
Obviněný viz ob žalo van ý.
Obviňování ze zločinu viz u trh á n i n a cti.
Obvod soudu viz pří 's 1II Š n o st.
Obyčej církve viz n á b o žen s tví.
Obyčejný dělník: (v kamenném lomu) není s hlediska § 335 tr. zák. po případě
povinen přezkoumávati, nepříčí-li- se způsob práce, jak bylo něm zodpovědným správcem poučen, předpisům v říšském zákoníku uveřejně
ným (nař. čis. 68/1877, 116/1908) čí,.. 4483.
kupitel: pojem či s. 3399, 3436.
s hlediska § 25 zák. o ochr. zn. je ovšem kupíte! dotyčného zboží, ale
právě kupitel obyčejn,ý, nevyzbrojený znalostmi odbornými čís. 3949.
Obžaloba: nebyla-li obžaloba při hlavním přelíčení změněna, musí býti hlavní otázka
podle § 318 tr. ř. přizpůsobena jak co do okolností skutkových, tak i do
zákonných známek trestného činu obžalobě, bez ohledu na to, nasvědčují-li
výsledky přelíčení vůbec tomu, že tento žalobní skutek je trestným činem,
za nějž jej pokládá obžaloba, či nikoliv čís. 3426.
soukromožalobní delikty jsou jen ty, které trestní zákony za takové označují; nevyhrazuje-li zákon výslovným ustanovením tre'stný čin obžalobě soukromé, jest jej stíhati obžalobou veřejnou č i,s. 4104.
přestupek podle § 113 patentního zákona jest deliktem veřejnožalobním
či s. 4104.
obžaloba .byla podána včas, byl-li stíhací návrh podán ve lhútě u místně
příslušného soudu bydliště obžalovaného; nezáleží na tom, zda a kdy byla
postoupena s.oudu místa spáchaného činu čís. ,4114.
podle třetího odstavce čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 i. zák.
z roku 1863 isou (za dalších předpokladů tam uvedeny ch) předmětem i veřejné obžaloby jen přečiny, nikoliv i přestupky proti bezpečnosti cti čís.
4278.
byla-li obžaloba podána pro přečin a pro přestupek zanedbání povinné péče,
spáchaný rozšiřováním určitého tiskopisu, a to cel)rm obsahem, může soud
i bez modifikace obžaloby sam podrobiti doslov tiskopisu obžalobou za závadný označený právnímu rozboru a podřaditi jej pod určité právní normy
či

s. 3605.

na obžalobu pro přečin proti bezpečnosti- cti může dojíti k odsouzení pro
přestupek zanedbáni povinné péče redaktorské a naopak může návrh na
potrestání pro onen .přestupek vésti k odsouzení pro trestný čin spáchaný
obsahem či s. 3621, 3704.
obžaloba pro přečin podle § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep. spáchaný tím, že
obžalovaný jako autor a zároveň i jako tiskař letáku tiskopisem tím veřejně,
pobuřoval proti demokraticko-republikánské formč státu, jest současně obžalobou pro přečin zanedbání povinné péče, jestliže soud na straně obžalovaného neshledal veškeré: podstatné náležitosti subjektivní skutkové podstaty

toho deliktu

č

i s. 3658.

wo~lášení obžalobycovo, že u~tu.puj~ od obž~loby, pokud jde o právní oznaceDl ,s~~tku v obz~l?bu dan,~ho (Jen v urcltém směru), nemuže míti pro:~sm uCI~ek §y259 "CIS. 2' t~. r. I pod!e § 259 čís: 2. tr. ~. lze zprostiti jen pre-

cm v obzalobe obzalovanemu za vmu kladeny nikoliv pro některou jeho
právní kvalifikaci čís. 3901.
'
na jednou založené příslušnosti soudu se nic nemění ani změnou právní
kvalifikace zažalovaného činu čís. 3901.
je-I! rozsud~ll zmyateční ~tížností vytý)~ána zmatečnost podle § 281 čís. 11
tr. r. proto, v~e ?~~alovaneJ?u byl vymeren t~est podle 1; (mírnější), na místě
~?dle ~, (pr!S~eJsl) !restm sazby § 82 tr. zak., není duvodnosti námitky na
ujmu, ze verelny obzalobce nenavrhl ani v obžalovacím spise ani v koneč
ném návrhu při hlavním přelíčení vyměření trestu podle 2. větý § 82 tr. zák.,
jak mu náleželo pOdle § 207 odst. 1 čís. 3 a podle 1. věty § 255 tr. ř. čís.
4217.
podle §.263 tr. ř. pro rozšíření obžaloby na nový skutek není třeba zvláštního mezitímního nálezll' soudu ani výslovného souhlasu obžalovaného'
stačí, že soud po rozšířeni obžaloby dále jednal a obžalovaný neprotestoval;
nezáleží na tom, že se tak stalo u nepříslušného soudu čís. 4342.
.
byl-li .obviněný vydán pravoplatně v obžalovanost, protože bud' nepodal
odpor nebo vrchní soud připustil obžalobu přes podaný odpor, neize po-dle
ustanovení § 219 tl'. ř. - ani z důvodů místních, ani z důvodů věcných _
napadati dodatečně příslušnost soudu~ který je podle obžalovacího spisu
povolán provésti hlavní přelíčení čís. 4598.
tres.tnÍ řád nemá ustanovení, které by soudu ukládalo, aby zkoumal z úřední
povinnosti nejen, zda ten který návrh byl učiněn oprávněným k tomu žalobcem (§ 92 odst. 1 tr. ř.), nýbrž i, zda jsou splněny (a prokázány) před
poklady, jimiž je po případě podmíněno stíhací právo žalobcovo čís. 4724.
předpis § 213 čís. 4 tr. ř. nepřichází v úvahu, bylo-li potřebne svolení před
loženo již před podáním obžaloby čís. 4724.

urážka na cti spáchaná na veřejném úřadě je stíhatelnou pouze z moci
úřední a nikoliv soukromou obzalobou čís. 4869.

to tož n o s t s k u t k u (§§ 262, 267 ir. ř.): předmětem obžaloby jest podle
§ 207 odst. druhý čís. 2 tr. ř. konkretně označený určitý skutek. Nalézacímu soudu jest plně zůstaveno, by, oceniv volně výsledky veškerého
průvodního řízení (§ 25S tr. ř.), zjistil skutečný průběh' dntyčné události;
tedy, by zjistil u verbálního deliktu trestný výrok, výklad jeho smyslu,
jakož i to, co pachatel chtěl vyjádřiti svými slovy, by vše to zjistil úplně
samostatně a zcela neodvisle od Údajů obžaloby, a by, po!oživ takto za základ výrok jím za prokázný vzatý, prozkoumal jej ve všech závažných smě
'rech tak, aby pak rozsudkem odpověděl na otázku viny a otázku kvalifiimce
trestného činu č fs. 3475.
jest tedy s hledisk& § 262 tl'. ř. bezvýznamno, že se výroky, uvedené -v obžalobě' nekryjí zúplna a doslovně s v)rroky, jak je zjistil nalézací soud
čf s. 3475.
pokUd nejde o překročení obžaloby, byl-li obžalovaný k obžalobě pro zločin
krádeže uznán vinným zločinem podílnictví, na krádezí čís. 3715.
byl-li lékař, obžalovaný pro zákrok za účelem přer,ušení těhotenství (§§ 5,
144 tr. zák.) zproštěn, an soud vzal za prokázáno, že šlo jen o kyretáž,
nelze ho 'odsouditi ani pro přes.tupek § 359 tr. zák., nebylo-li neoznámení
podezřelé nemoci předmětem obžaloby (ani dodatečně rozšířené - §§ 262,
263, 267, 281 čís. 8 tl'. ř.); nejde tu však o překročení ObžalOby. bylo-li
uznáno na přestupek § 431 tr. zák. čís. 3863.
okolností, že nalézaCÍ soud nezkoumal podle § 262 tr. ř., zda ve skutku
není skutková podstata jiného trestného činu, nemůže se nejvyšší soud zabývati na škodu. obžalova-ného, nebyl-Ii rozsudek v tom směru
veřejným obžalobcem napaden čís. 3762.
pachatelově
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totožnost skutku tvořícího předmět obžaloby .není rušena tím, že skutek nabyl při hlavním přelíčení jiné tvářnosti následkem toho, že pominuly obža-

lobou uplatňované skutkové složky a přibyly skutkové s.ložky, jichž obžaloba neuplatňovala čís. 3863.
podle §§ 262, 267 tr. ř. není předmětem obžaloby právní kvalifikace činu
v obžalobě, nýbrž skutek, jejž jest soudu právně posouditi nezávisle na oné
kvalifikaci čís. 3905, 3957.
předpis § 267 tr. ř. je způsobem, opodstatňujícím důvod zmatku podle čís. 7
§ 344 tr. ř., porušen jen, byla-li porotcům dána (a jimi pak kladně ·zodpověděna) otázka na skutek, na který obžaloba ani původně nezněla ani při
hlavním přelíčení rozšířena nebyla čís. 3922.

»skutkem« je určitý příběh, pokud' se
příběhu, který podle názoru obžaloby

týče účast obžalovaného na určitém
přivodil trestný výsledek čís. 3922:

právní zásada, že obžalobce 'nemůže zmateční s.tížností proti odsuzujicímů
rozsudku uplatňovati ideální (jednočinný) souběh trestných činů rozsiIdkem prvé stolice opomenutý nebo nesprávně popřený, nevylučuje, by obžalobce zmateční stížností proti osvobozujícímu rozsudku neupíatňo.val
trestnost skutku podle zákona, který rozsudek prvé stolice v úvahácn, náležejících mu podle § 262 tr. ř. bez ohledu na směr a úplnost právních
názorů obžalobcem uplatňovaných opomenul aneb o němž neprávem
vyslovil, že se ke skutku nevztahuje čís. 3957.
jest nejen právem, nýbrž i povinností nalézacího soudu, by - přihlížeje
i ke všem změnám, jež doznal skutkový podklad obžaloby výsledky hlavního přelíčení - uvažovalo zažalovaném skutku se všech právních hledisek, ,přicházejících v úvahu, a podřadil skutek ten - nejs.a yázán právními
názory obžalob ce - pod ten zákon, který se při správném výkladu ke
skutku vztahuje čís. 3957.
nedostatek opodstatnění některého zákonného znaku v obžalobě uvedeného
v důvodech obžaloby nemění nic na tom, že obžaloba směřuje k tomu, že
se obžalovaný dopustil stíhaného skutku v oné formě viny, jež jest určena
zákonnými znaky, pojmenováním trestního řádu a zákonnými ustanoveními,
jež uvádí obžaloba či s. 4011.
přísnější hledis.ka obžalovacího návrhu jsou vzhledem k' zásadám předpisů
§§ 259 čís. 3, 262 a 267 tr. ř. do té míry směrodatná pro nalézací soud, že,
shledav ve skutku pachatelově souhrn zákonný'ch znaků určitého trestného
činu" s mírnější trestní sankcí; nemůže nechati beze zřetele další skutečnosti
vyšedší na jevo z výsledků řízeni, jež, rovněž skutkově zjištěny, pozměnily
by ve spojení s ostatními jednání pachatelovo v přísnější trestný č1n, pokud
se t}'rče aspoň při témže druhu deliktu odůvodňovaly by použití vyšší trestní
sazby č ts. 4184.
soud jest návrhy obžalobcovými vázán jen potud, že nesmí uznati vinným
obžalovaného skutkem, k němuž obžaloba původně nesměřovala a na který
nebyla rozšířena při hlavním přelíčení čís. 4217, 4Ó09.
kdežto jinak není soud podle § 262 tr. ř. vázán ani označením činu v obžalobě, ani návrhy obžaloby (obžalob ce) na použití určité trestné sazby nebo
rozsahem skutečností obžalobou v ,příčině trestní sazby uplatňovaných, nýbrž
vynese - nenastaly-li předpoklady § 261 tr. ř. (pÍ'Íslušnost porotniho s.oudu)
- rozsudek podle svého právního přesvědčení, bera za podklad skutečnosti,
jež pokládá za prokázány, po -případě vedle nebo na místě skutečností obžalobou uplatňovaných čís. 4609.
soud má podle § 262 tr. ř. -použíti, na zjištěný jím skutek v otázce
trestu těch ustanovení zákona, která se při správném jejich výkladu na
skutek ten vztahují, třebaže se jich obžalobce ne"dovolával č [s. 4217.
nejde o porušení předpisů §§ 262, 263 a 267 tr. ř., působící zmatečnost rozsudku podle § 281 čís. 8 tr. ř., uznal-li sice rozsudek obžalovaného vinným

skutkem, )e~ž ,byl pře~m~tem obž31loby" avšak ~odřadil s~utek ten pod jinS'
nebo take Jmy trestm zakon, nez ktery naznacova1a obzaloba čís. 4268.
pro posouzení věci v tomto směru js,oú rozhodné důvody obžalovacího
spisu čís. 4268.
podle § 263 tr. ř. pro rozšíření obžaloby na nový skutek není třeba zvláštního mezitímního nálezu soudu ani výslovného souhlasu obžalovaného'
stačí, že soud po rozšíření obžaloby dále jednal a obžalovaný neprotestoval~
nezáleží na tom, že se tak stalo u nepfíslušného soudu čís. 4342.
'
pokud nejde o překročeni obžaloby (§§ 262, 263, 267 tr. ř.): bylo-li k obžalob~ na zločin podle § 199 a )tr. zák. uznáno na přečin § 1 zák. o mař.
ex. čl s. 4071.
podřadil-li rozsudek podle výroku jednání obžalovaného pod ustanovení prvé
a druhé věty § 214 tr. zák., ač obžaloba zněla jen na zločin podle druhé
věty § 214 tr. zák. čís. 4268.
třebaže obžalobce odůvodnění (návrh) obžaloby pro zločin podvodu, uplatř1ující škodu 2000 Kč převyšující, nepřizpůsobil změně § 203 tr. zák., nastalé zákonem čs. 31/1929, vydaným po právomoci obžaloby, byl soud po
připadě povinen uvažovati, nejsou-li dány i nyní předpoklady oné trestni
sazby (nepřevyšuje-li škoda i 20.000 Kč) čís.. 4609.
k rozší.ření obžaloby po případě stačí eventuální návrh veřejného obžalob ce
v konečné řeči či s. 4703
trestní řád nemá ustanovení, které by soudu ukládalo, aby zkoumal z úřední
povinnosti nejen, zda ten který návrh byl učiněn oprávněným k tomu žalobcem (§ 92 odst. 1 tr. ř.), nýbrž Í, zda jsou splněny (a prokázány) před
poklady, jimiž je po případě podmíněno stíhací právo -žalobcovo čI s. 4724:
předpis § 213 čÍs. 4 tr. ř. nepřichází v úvahu, bylo-li potřebné svolení před
loženo již před podáním obžaloby čís. 4724.
urážka na cti spáchaná na veřejném úřadě je stihatelnou pouze z moci
úředni a nikoliv soukromou obžalobou či s. 4869.
v řízení kárném viz tam že.
veřejná viz obžaloba.
viz též obžalobce veřejný.
nevyřízení obžaloby viz z mat e k čís. 7 § 281 tr. ř.
překročení obžaloby viz z mat e k čís. 8 § 281 tr. ř.
Obžaloba soukromá (soukromý obžalobce - § 46 tr. ř.): ani on nemůže uplatňo
vati zmatek čís:~ 4 § 281 tr. ř., nevyhradil-li si zmateční stížnost
čís. 354\.
byla-li obžaloba podána pro přečin a pro přestupek zanedbánI povinné péče, spáchaný rozšiřováním určitého tiskopisu, a to celým
obsahem, může s.oud i bez modifikace obžaloby sám podrobiti doslov tiskopisu obžalobou za závadný označený právnímu rozboru
a podřaditi jej pod určité právní normy čís. 3605.
na obžalobu pro přečin proti bezpečnosti cti může dojíti k odsouzení pro přestupek zanedbání povinné péče redaktorské a naopak
může návrh na potrestáni pro onen přestupek vésti k odsouzení
pro trestný čin spáchaný obsahem čís. 3621, 3704.
zánik žalobního práva podle velícího předpisu § 112 odst. druhý
tr. ř. a ,podle § 530 tr. zák. a § 50 zákona o ptlV'odském právu
čís. 3848.
neprohlásil-li poškozený až do započetí hlavního přelíčení~ že se
se svými nároky k trestnímu řízení připojuje (§ 47 odstavec prvý
tr. ř.), pominulo toto jeho procesní právo na dobro a neodvolatelně
právě tak, jako právo soukromého obžalob ce v případech § 46
odst. 3 tr. ř., a nemůže nikterak oživnouti čís. 3652.
oprávněným žalobcem pOdle § 259 čís. 1 tr. ř. není kupitel (§ 17
zák. ze dne 26. prosince 1895; čís. 197 ř. zák.), uplatňující zásah
do práva původského, spadajícího do doby před ujednáním smlouvy
o koupi oněch práv čís. 3672.
1
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nemůže býti uznána ani universální ani singulární sukcese v právo
toho, do jehož imaterielních práv (známkových, patentových, autorských a j.) bylo zasaženo, nastupovati na rušitele stiháním trestním čís. 3672.
obvinění pro piečin § I zákona čís. 124/1924 sb. z. a n. opravňUje
kmetský soud, by bez dalšího návrhu s.oukromého obžalobce a bez
porušení zásady §§ 262, 263 a 267 tf. ř. odsoudil obžalovaného pro
přestupek § 6 zákona čís. 124/24 sb. z. a n., nestačily-li výsledky
hlavního přelíčení k výroku o vině pro přečin, ale splněna-li skutková podstata onoho přestupku čís. 3704.
strana musí skutečnost jí známou a zakládající zmatečnost uplatniti
tak včasně, by se předešlo možnému neplatnému procesnímu ří
zeni; opomene-li to, předpokládá se o ní, že se dobrovolně podro.bila procesnímu úkonu, o němž jí bylo známo, že nejsou dány jehD
zákonné podmínky čís. 3782.
i v soukromožalobních trestních věcech jest úkolem soudu:~ by
z Úřední povinnosti vyšetřoval veškeré okolnosti, rozhodné pro
otázku viny po stránce objektívní i subjektivni čís. 3960.
soukromožalobními delikty jsou jen ty, které trestní zákony za takové označují; nevyhrazuje-li zákon výslovným ustanovením trestný
čin obžalobě soukromé, jest jej stíhati obžalobou veřejnou čís.
4104.
přestupek § 113 patentového zákona podle zákona není vyhrazen
obžalobě soukromé a jest jej proto stíhati obžalobou veřejnou
čís. 4104.
obžaloba byla podána včas, byl-li stíhací návrh,' podán ve lhůtě
u místně příslušného soudu bydliště obžalovaného; nezáleži na
tom, zda a kdy byla postoupena soudu místa spáchaného činu
či 5.4114.
přestupek podle § 307 tr. zák. nemůže býti< stíhán soukromým obžalobcem čís. 4245.
.
přestupek podle § 463 tr. zák. je deliktem soukromožalobním; i tu
platí ustanovení prvé věty § 530 tr. zák. o subjektivním promlCení
či s. 4280.
.
snížení trestu podle poslední věty § 530 tr. zák. čís. 4326.
právo učiniti návrh podle § 6 odst. 1 zák. čís. 471/1921 přísluší jen
obžalobci veřejnému, nikoliv obžalob ci soukromému (v trestní věci
pro přečin zlehčování podle § 27 zák. čís. 111/1927) či s. 4340.
i s hlediska § 34 odst. 2 zák. o nek. s. nezáleží na tom, že stíhací
návrh, byv v zákonné lhůtě podán u nepříslušného soudu, došel
k příslušnému soudu teprve po uplynutí lhůty čís. 4342.
zásady §. 262 tr. ř., že nalézací soud není vázán označením činu
v obžalovadm spise, nelze do všech důsledků a bez výhrady použíti i na delikty soukromožalobní čís. 4397.
zahájiti lze trestní řízení o skutku podléhajícím soukromé obžaLobě
ard jen k příslušnému návrhu oprávněného obžalobce. Avšak pokračování v řízení již zahájeném se děje vyšetřujícím soudcem
z povinnosti' úřední, aniž je k tomu třeba dalších návrhú obžalobcových (§ 96 tr. I.) čís. 4696.
soukromý obžalob ce má právo nahlížeti do spisů a k uplatnění své
obžaloby u soudu podniknouti vše, k čemu jinak je oprávněn státní
zástupce (§ 46 odst. 2' tr. ř.). Proti průtahům vyšetřujícího s,oudce
může se domáhati nápravy ll' radní komory (§ 113 tr. ř.) případně
u orgánů dozorčích podle § 15 tr. ř. a §§ 73-78 zák. o soudní organisaci čís. 4696.

-

-

-

v za~~jeném !restním řízení- pro přeČin proti bezpečnosti
ch pokud se tyce pro prestupek podle § 6 tisk. nov. po šest měsícCI
pokračováno, pominula trestnost činu promlčením podle § 40 tisk.
zák., třebaže faktický klid řízení nastal zaviněním (opomenutím)
soudu, nikoliv s.oukromého obžalobc-e; nezáleží ani na tom že šlo
o úkon, na který soukromý obžalobce neměl podle platnýc'h předpisů zákonné ingerence čís. 4696. c
•

-

-

-

~oukromému obžalobci již se zřetelem na samu povahu jeho práva
~alobního přísluší materielní právo v příčině obžaloby. Vysvítá':jj
Jasně z obžaloby vule soukromého obžalobce, že si z celého konte~tu vyb~al jen určité z~vadné v~roky, pro které žádá potrestání

-

-

nť:bylo-li

obzalovaneho, nepochybll nalézacl soud, zprostiv obžalovaného
z obžaloby pro určitý článek z toho důvodu, že obsahem jeho se
soukromý obžalobce necítí dotčen na ctí a že jej proto ani nedal
pod obžalobu či s. 4737.
jméno (příjmení) soukromého obžalob ce, uvedené následkem pře
ps~ní nesprávně ve stíhacím návrhu (v obžalobě), lze prostě op ravih po rozumu § 270 pasl. odst. tr. ř., je-li jinak nepochybné že
onen návrh (obžaloba) byly skutečně podány osobou jako ~ou
krom}" obžalobce vystupující čís. 4747.
§ 46 odst. 3 tr. ř.: tím, že soukromý obžalobce, podavší na téhož obžalovaného dvě trestní o,známení (stíhací návrhy) pro přečin proti
bezpečnosti cti pro týž celý obs.ah ,článku, navrhl, bera druhý návrh
zpět, aby trestní řízení vzešlé z tohoto druhého návrhu bylo zastaveno, »poněvadž byl podán již jeden trestní návrh, čímž se stalo,
že_ se proti obžalovanému vede pro tutéž věc dvoje trestní řízenÍ«,
nebylo zasaženo i trestní řízení zahájené oním prvým návrhem;
nejde tu o okolnost trestnost činu rušící po rozumu §§ 46 259
čís. 2 tr. ř. čís. 4768.
.
'
vyvoláním věci zapisovatelem dříve, než bylo všech .pět členu
kmetského soudu pohromadě, nepočalo ještě hla vnL přelíčení ve
smyslu § 239 tf. ř., soud nebyl ještě náležitě obs,azen (§ 281 čís. 1
tr. ř.), a nelze proto s nepfítomností soukromého obžalob ce (jeho
zástupce) spojovati právní účinky třetího oástavce § 46 tr. ř. čís.
3984.

-

-

.

posJal-1i soukromý obžalobce k hlavnímu přelíčení advokáta, třebas
bez písemné plné moci, dal dostatečně najevo, že od stíhání ustoupiti nemíní, a nelze míti vzhledem k ustanovení třetího odstavce
§ 46 tr. ř. za to, že- ustoupil od stíhání a vynésti padle § 259 čís. 2
tr. ř. zprošťující' rozsudek čÍs. 4322.
ustanovením § 457 odst. 1 tr. ř. určuje se počátek věcného jednání,
aniž js,ou jím ve smyslu § 458 pasl. odst. tr. ř. dotčeny formální
předpisy §§ 239 a násl. tl'. ř., jež jest i v řízenf přestupkovém zachovati, pokud jich je před okresním soudem třeba (na př., jde-li
o obžalobu soukromou) čís. 4827'.
třebaže soukromý obžalobce musí učiniti opatření, aby byl u hlavního přelíčení přítomen, není »nedostavením se ke hlavnímu pře
líčenÍ« po rozumu § 46 odst. 3 tr. ř., nebyl-li pro zvláštní místní
poměry a pod. přímo v jednací síni, nýbrž stačí (i v řízení pfestupkovém), dostavil-li s.e zavčas do její bezprostřední blízkosti,
kde bez jakékoliv námahy a pátrání mohlo býti ve stanovenou dobu
jeho dostavení se k projednávání věci zjištěno (čekal na chodbě
přede dveřmi j-ednací síně) čís. 4827.
§ 112 tr. ř.: nevyrozuměl-li vyšetřující soudce soukromého obžalobce
o uzavření -přípravného vyšetřování po rozumu 2. odst. § 112 tr. ř.
zvláštním usnesením, doručeným mu do vlastních rukou (§ 79

-

Obžaloba soukromá (legitimace) _

-

218

219

odst. 2 tr. ř.), nýbrž zaslal-li spisy Jmemu soudu s. dožádáním, by
soukromý obža!obce ve lhůtě do spisů nahlédl a v další čtrnácti
denní lhůtě podal další návrhy, nenastal zánik žalobního práva podle § 112 odst. 2 tr. ř., podal-li soukromý obža!obce obžalobu ve·
14denní lhůtě po nahlédnutí do spisů, jímž teprve zvědělo obsahu
dožádání, třebaže nedodržel lhůtu k tomuto nahlédnutí určenou
čís. 4670.
zánik žalobní1ho práva ,podle velídho .předpisu § 112 odst. druhy
tr. ř. a podle § 530 tr. zák. a § 50 zákona o původském právu
čís. 3848.
lhůta podle 2. odst. § 112 tr. ř. je propadná; prodloužiti ji z jiného"
důvodu než § 112 odst. 3 tr. ř. (na př. z důvodu složitosti věci
nebo pro zrněnu právního zástupce) je nepřípustné čís. 4561.

-
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-

-

-

-

§ 211 tr. ř.: třídenní IMta podle druhého odstavce § 21 I tr. ř. je ~
jde-li o obžalobu soukromou (§ 46 tr. ř.) - lhůtou propadnou-a
nelze ji prodloužiti čís. 4623.
»případnýrn návrhem« po rozumu druhého odstavce § 211 tr. ,oř. lze
rozuměti jen návrh věcný, čelícÍ svým obsahem k odstranění závady, pro kterou byla obžaloba prozatím zamítnuta; takovým návrhem není žádost soukromého- obžalobce o lhůtu k podání dalších
návrhů čís. 4623.
§ 42 tr. p.: verejný žalob ca, ktorý podal obžalobu, tým, že po zápornom
dešenÍ skutkovej otázky navrhoI sprostenie obžalovaného, neupustil
ešte od obžaloby; v tomto stave pokračovania nemaže poškodený
prevziať zastupovanie obžaloby; poškodený, ktorý po vynesení
sprosťujúceho rozsudku prevzal zastupovanie obžaloby, je viazaný
návrhom a prehlásenim drievejšieho 'žalob cu čí '$/ 4611.
pre posúdenie, koho treba považovať za súkromneho žalob cu, je
rozhodný len obžalovací spis; nezáleží na tom, kto ešte podpísa!
trestné oznámenie, ani na tom, kio po uplynutí lehoty k podaniu
obžalovacieho s.pisu činil návrhy vedl'a súkromného žalobcu, uvedeného v obžalovacom spise čís. 4713.
neodporuje zákonU', jestliže náhradní -soukromý žalobce, prevzav podle § 42 odst. 8 tr. ř. slov. zastupováni obžaloby pro přečin křivého
obvinění podle §§ 227,229 tr. zák. slov., navrhl ve zmateční stížnosti,
aby čin byl posuzován případně i s hlediska § 1 zák. čl. XLI:1914.
V samém tvrzení, že náhradní soukromý žalobce, technický úřed
ník státní správy, provedl nesprávně soukromou kolaudaci s.tavby,
není ani křivé obvinění ve smyslu § 227 tr., zák., resp. nedbalé
obvinění podle § 20 zák. čl. XLI:1914, ani přečin pomluvy podle
§ 1 cit. zák. čl. čís. 4532.
leg i t i m a c e: ústřední výbor nemocenské pokladny čs. státních drah
není oprávněn k podání soukromé trestní obžaloby; jest třeba zastoupeni státní železniční správou čí s_o 3603.
oprávněným žalobcem podle § 259 čís. 1 tr. ř., není kupítel (§ 17
zák. ze dne 26. prosince 1895, čís. 19-7 ř. zák.), uplatňující zásah
do práva původského, spadajícího do doby před ujednáním smlouvy
o koupi oněch práv č f s. 3672.
nemůže býti uznána ani universální ani singulární su-kcese v právo
toho, do jehož imaterielních práv (známkových, patentových, autorských a j.) bylo zasaženo, nastupovati na rušitele stiháním trestním čís. 3672.
pokud jest k obžalobě pro urážku 'na cti oprávněno společenstvo
pekařů i jeho členové, byli-li v článku vinění z lichvy při prodeji
pečiva; důkaz pravdy čís. 3704.
vyznačen-li osobní směr pozastaveného projevu len vyzdvižením
příslušnosti napadených osob k určitému okruhu právních podmětť:t,

může

se obsah projevu týkati v očich třetich osob každého a je
na obhájení své cti oprávněn každý, ohledně něhož
příslušnos.t k dotyčnému okruhu představuje znamení naň připa
dající ve smyslu §§ 488. 491 tr. zák. čís. 3704.
široké kolektivní označení (určitá národnost, náboženství, politická
společnost) nedává ještě žalobní právo všem jednotlivcům pod toto
kolektivní označení spadajícím čís. 3828.
při řešení otázky aktivní legitimace k obžalobě pro urážku na cti
má se soud v prvé radě zabývati otázkou, proti komu směřoval
úmysl obžalovaného čís. 3837.
_
. j-e-li v útoku proti ho,spodářskému ,podniku zároveň urážka na cti
osob na podniku s.polupůsobících, vznikne každé z těchto osob
soukromé právo žalobní či s. 3860.
v takovém případě, kde byl napaden nepojmenovaný člen určité
kolektivity, je každý její člen oprávněn k žalobě čís. 3880.
pro urážku na cti čís. 4058.
pro posouzení aktivní legitimace k soukromé obžalobě je rozhodná
totožnost toho, komu bylo na jeho práveCh ublíženo, s hm, kdo
žaluje; nezáleží na tom, že je jeho firma v obchodním rejstříku
poněkud odchylně protokolována čís. 4114.
k

obžalobě

v případech, kde se obviňováni děje znamenimi připadajícími na
vice osob náležejících jistému sboru, okruhu a pod., aniž je patrno,
na kterou z nich se urážlivý útok vztahuje, je každá z těchto osob
dotčena na své cti, a je následkem toho·k podání soukromé obžaloby oprávněna každá z nich, jež se podle způsobu výtky musí
obávati, že bude třetími OSObami pokládána za osobu nebo za
jednu z ásob, na něž se urážlivý projev vztahuje čís. 4173.
týká-li se urážlivý výrok (že za přislíbení domovského práva Zldům byla slíbena odměna)
celého obecního zastupitelstva, jest
oprávněn k soukromé obžalobě pro urážku na cti i staiOsta čís.
4173.
.
oprávnění podati obžalobu pro přečin zlehčování- přísluší obchodním a hospodářským podnikům bez- ohledu na formu, v níž jsou
provozovány, a bez ohledu na to, zda jde o podnik jednotlivcův či
o podnik kolektivní čís. 4350.
hledisko § 492 tr. zák. nemá tu mista čís. 4350.
byla-li závadným projevem dotčena nejen čest a vážnost veřejného
úřadu- (zemědělské rady), nýbrž zároveň i čest úředníka (před
sedy) může pachatele stí'hati nejen veřejný obžalobce podle odst. 1
nebo čL V zák. Č-ís. 8/1863 ř. zák., nýbrž i s.oukromou obžalobou

3

napaden~r úředník (předseda) čís.

4768.

v případech, v nichž pachatel v uv~ážliv~!ll. proj~vu neuvedl j!né~o
napadeného, nýbrž jen znamení pnpadaJlc1 na Jednu ne?vo nekohk
osob náležejkích k jistému sboru, kruhu, stavu atd., amz by bylo
patr~o, na kterou z těchto osob se urážlivý výrOk právě vztahuje,
jest na své cti dotčena každá osoba k. tomu~? s?oru, k~uhu neb~
stavu příslušející, pokud se podle obs::nu .ur~zhve~o pr?Jeyu. n:US1
obávati toho že bude třetími os.obaml najme nepredpO}atyml ctenáři článku pokládána též za_ onu, jež jest právě míněna urážlivým
projevem čís. 4773.
tomu tak jest zejména, vztahuje-li se povšechný urážlivý projev
na okruh osob tak početně úzký a přesně yy~čený, že tín; vosob~
jednotlivcova neustupuje naprosto do pozadl; J~n teh~y muvze I?ltl
i povšechný projev určitý a jistý vztah k osobě }ednotltvcove a .lest
způsobilý jí na cti ublížiti čís. 4773.

-
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není však ve své osobní hodnotě dotčen jednotlivec jestliže okruh
lidí, jichž se závadný článek dotýká a k nimž i on 'náleží, jest tak
veliký, že osoba jednotlivcova v něm úplně zaniká, takže při rozumném výkladu obsahu závadného článku nepřectpojatý čtenář nemůže předpokládati, že se jedná právě 'o tohoto jednotlivce nebo
aspoň právě též o něho čís. 4773.
byla-li v pozastaveném článku obviněna »většina lékárníků (dle
meisten Apotheken)« z nečestného jednání, nepřísluší právo k sou-kromé obžalobě pro urážku na cti lékárníku, který nebyl ve článku
jmenován ani Označen zvláštním znakem na něho 'dopadajícím·
čís. 4773.
hlavou rodiny, oprávněnou žádati potrestání pachatele ve smyslu
§ 463 tr. zák., neni matka, nýbrž otec, třebaže otec je bez zaměst
nání a nic nevydělává, kdežto matka rodinu živí a domácnost řídf
(§ 91 obč. zák.) čís. 4803.
.
s. tíh a cín á vrh (§ 530 tr. zák.): v příčině šestinedělní stíhací Uídty
§ 530 tr. zák., byl § 530 tr. zák. zvláštním předpisem § 12 (I) tisk.
nov. změněn pro obor tiskových deliktů čís. 3541.
návrh na potrestání nestal se až po uplynutí lhdty § 530 tr.' zák.,
byla-li ve lhůtě podána obžaloba pro výrok »drzý« lhář a po lhůtě
učiněn návrh na odsouzení pro výrok »sprostý« lhář čís. 3597.
zánik žalobního práva podle velícího předpisu § 112 odst. druh)'·
tr. ř. a podle § 530 tr. zák. a § 50 zákona o původském právu:
čís. 3848.
stíhací návrh i obžaloba pro přečin urážky na cti spáchané tiskem
obsahuje v sobě i stíhací návrh (obžalobu) pro -'přestupek zane-·
dbání povinné péče podle § 6 tisk nov., čímž jest vyloučeno promlčení ohledně tohoto přestupku již podáním stíhacího návrhu (ohžaloby) pro přečin urážky na cti spáchané tiskem čís. 3869.
stíhacím návrhem ve smyslu § 530 tr. zák. je každý projev u soudu,
jímž se žádá, by se určitý skutek stal předmětem soudního stíhánr
a by byl pachatel vzat podle § 531 tr. zák. ve vyšetřování čís. 3854.

forma stíhacího návrhu jest Ihos.tejná, avšak v navrhu musí býti
určitě a jasně vyslovena vůle určité zúčastněné osoby, vykonati
právo obžaloby čís. 3854.
v návrhu (§ 530 tr. zák.) mu si býti určitě označen trestný čin,.
musí býti uvedeno, proč se navrhovatel považuje za osobu zúčast
něnou a v kterém směru chce vykonávati žalob ní právo čís. 3854.
změna stíhacího návrhu, jeho doplnění a rozšíření jsou přípustné
jen v propadne šestinedělní lhůtě § 530 tr. zák. čís. 3854.
nezáleží na tom, že stíhací návrh, byv v zákonné lhůtě § 530 tr.
zák. podim u nepríslušného soudu, došel k příslušnému soudu teprve po uplynutí lhůty čís. 3854.
šestinedělní lhůta § 34 (2) zákona proti nekalé soutěži stejně jako
lhůta § 530 tr. zák. k podáni soukromé obžaloby počíná, když se
obžalobce dovědělo trestném činu i o osobě pachatelově. Nepočítá s,e od okamžiku k okamžiku, nýbrž podle dnů, při čemž se den,
-kdy se žalobce dovědělo trestném činu a o pachateli, do této lhůty
nepočítá čís. 3904.
návrh na zahájení vyhledávání proti pachateli pro přečin proti bezpečnosti cti jest »zažalováním« ve smyslu § 53'0 tl'. zák. čís. 3951.
dožádání jiného soudu o zodpovědný výsl~ch obviněného rovná se
»vydání obsilky« čís. 3951.
bylo-li promlčení :přerušeno, běží promlčecí lhůta znova jen, skanéHo-ii řízení buď právoplatně zprošťujícím roz,sudkem nebo bylo-Ii
zastaveno čí' s. 3951.
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obžaloba byla podána včas, byl-li stíhaci návrh pOdán ve lhůte
u místně příslušného s.oudu bydliště. obžalovaného; nezáleží na tom,
zda a kdy byla postoupena soudu místa spáChaného činu čís. 4114.
přestupek podle § 463 tl". zák. je deliktem soukromožalobnímj i tu
platí ustanovení prvé věty § 530 tr. zák. o sUbjektívním promlčení
čís. 4280.
poslal-li soukromý obžalobce k hlavnímu přelíčení advokáta, ttebas
bez písemné plné moci, dal dostatečně najevo, že od stíhání ustoupiti nemíní, a nelze míti v.zhledem k ustanovení třetího odstavce
§ 46 tr. ř. za to, že ustoupil od stíhání a vynésti podle § 259 čís. 2
tr. ř. zprošťující rozsudek čís. 4322,.
snížení trestu podle poslední věty § 530 tr. zák. čís. 4326.
právo učiniti návrh podle § 6 odst. 1 zák. čís. 471/1921 přífluši jen
obžalob ci veřejnému, nikoliv obžalob ci soukromému (v trestní věci
pro přečin zlehčování podle § 27 zák. čís. 111/1927) čís. 4340.
i ·s hlediska § 34 odst. 2 zák. o nek. s. nezáleží na tom, že stíhaCÍ
návrh, byv v zákonné lhůtě pOdán u nepříslušného soudu, došel
k příslušnému soudu teprve po uplynuti lhůty čís. 4342.
s hledi'ska § 530 tr. zák. stačí, byl-li ná"vrh na stíhání pro soukromožalobní trestný čin učiněn ve lhůtě u trestního soudu, aniž je
třeba, by to byl příslušny okresní soud (§§ 46, 451 tr. ř.) čís. 43215.
zákon v § 530 tr. zák. nepředpisuje, že musí býti ve stíhaCÍm
návrhu k zachování žalobního práva vždy a bezvýjimečně označen
pachatel ·,zcela určitě nebo navrženo by ti potrestáni právě určitého
pachatele čís. 4360.
i v trestním oznámení proti neznámým paChatelům lze po případě
spatřovati stíhací návrh (zažalování) po rozumu § 530 tr. zák.,
byl-li v něm přesně označen ~kutek, jehož soudní stíhání se žádá,
a uvedeny zároveň veškeré soukromému obžalob ci tehdy známé
důvody proti několika osobám, v jejichž okruhu jest podle těchto
pUtahů hledati pachatele čís. 4360 .
jméno (;příjmení) soukromého obžalob ce, uvedené následkem pře
psání nesprávně ve stíhacím návrhu (v obža'lobě) lze prostě opraviti po wzumu § 270 po sL odst. tr. ř., je-li jinak nepochybné, že
onen návrh (obžaloba) byly skutečně podány osobou jako soukromý obžalobce vystupující čís. 4747.
ú m r t í: obžalovací právo sou·kromého obžalobce, pokud jde o precmy
a přestupky proti bezpečnosti cti, je právem ryze osobním, nepře
nositelným a neděditelným a tak úzce spjatým s osobou soukromého obžalob ce, že jeho smrtí zaniká, ať nastala ve kterémkoli období řízení, tedy i v řízení opravném čís. 4644.
smrtí soukromého obžalobce a tím nastalým zánikem obžalovacího
práva (ius personalissimum) zaniká i zmocnění, které soukromý
obžalob ce za svého života ve smyslu § 50 tr. ř. udělil; nelze tu
užíti ani předpisů § 1022 obč. zák., ani předpisů §§ 31, 35, 155
c. ř. 5.; opravný prostředek provedený ještě za jeho života nestává se však bezpředmětným, nýbrž musí o něm opravná stolice
jednati čís. 4644.
ú tra t y: obžalob ce soukromý nese útraty řízení (zrušovacího), i když
byl obžalovaný zproštěn z důvodu beztrestnosti podle § 4 tisk. nov.
čís. 3474.
zákon ukládá po dateli zcela bezvýsledného opravného prostředku
náhradu všech zvláštních útrat, jež byly jeho podáním přivoděny,
soukromemu obžalobci i náhradu všech útrat obžalovanému z toho
vzešlých, mezi něž § 393 odst. 3 tr. ř. ve všech případech, kde
soukromý obžalobce má vůbec povinnost hraditi náklady procesní,
počítá výslovně i ~'šeckv útraty obhajování Čí"8. 3594.
podle § 39{) tl". ř. jest jen nezl. soukromému obžalobci, nikoli však
jeho zákonnému zástupci v případě osvobození obviněných uložiti
náhradu útrat čís. 3944.
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základem povinnosti obžalovaného, nésti náklady trestního řízeni
~ povinnosti soukromého obžalobce, nahraditi v případě zprošt'u~
lICI,h? rozsu,~ku útraty obžalovanému, je jich postavení procesní
a J~Jlch ,vza]emný 'proce~ní poměr. Takového procesního poměru
nelll lTI:Zl soukromym obzalobcem a tím, kdo se do trestního řízeni
dostal Jako obviněný bez návrhu a počinu soukromého obžalobce
(omylem) čís. 4826.
"- veřeiná viz o' b žalob a,
Obža1obce viz o b žalob a.
náhradný: poškozenému, který ,se stal náhradním soukromým žalobcem (§ 42.
po sl. ?dst. tr. ř. slov.), příSluší, právo odvolati se v neprospěch obžalov~p~ho (~ 3'83 od~t.. 3 Č, 1 tr. ř.) v rozsahu určeném v § 382 tr. ř.,
tudlZ 1 proh OdSUZU]lClmU rozsudku do výměry trestu a podmínečného
odkladu jeho výkonu čís. 4441.
'
je oprávnený navrhovat' dókazy tiež o vine obžalovaného a použif
opravné~o prostriedku pre zamietnutie ta-kého návrhU', a to aj vt.edy
keď obzalobu zastupoval ešte verejný žalobca čís. 4525.
~
viď tiež pro s, t r i e d o k op r a v n ý.
soukromý viz o b žalob a s o u k r orná.
veřejný ~státní zástupce): žádost státního zastupitelstvÍ o zaslání spisů za~rnuJe V sobě žádost o zaslání prvopisu rozsudku, který tvoří neoddělttelnou část soudních spisů čís. 4092.
.
sdělením prvopisu rozsudku je rozsudek po rOzumu § 78 tr. ř. státnímu
zastupitelstvÍ doručen a tím mu zjednána možnost, by seznalo doslov
rozsudku a rozhodovacích důvodťl, pokud toho třeba k provedení ohlášeného opravného prostředku čís. 3441.
opětovné doručení spisů -s opis.em rozsudku nemůže míti vlivu na běh
lhůty ku provedení odvolání čís. 3441, 4092.
lhůta § 285 (294) tr. ř. k provedení zmateční stížnosti (odvolání) počíná pro s~átní zastupitelství dnem, kdy mu byl (lhostejno, zda z podnětu opovedi opravného prostředku či z jiného podnětu) dodán prvopis
rozsudku k nahlédnuti (§ 78 tr. ř.) či s. 4174, 4092.
účinek tohoto doručení nemťlže odvrátiti ani státní zastupitelství prohlášením při vrácení spisů, že jich pOu'žilo pro jinou trestní věc, ani
soud doručením spisů státnímu zastupitelství ještě jednou' s poukazem
na opověď opravných prostředků čís. 4174.
v tom, že si veřejný obžalob ce při hlavním přelíčení vyhradil zmateční
stížnost pro nepřipuštění důkazního návrhu, nelze spatřovati ohlášení
(provedení) zmateční stížnosti čís. 3664.
upla~ňuje .relativní zmatek (čís. 4 § 281 tr. ř.), je povinen uvésti okolnostl, z nichž by bylo patrno, že a proč porušení formy mohlo míti na
rozhodnutí účinek obžalobě nepříznivý (pasl. odst. § 281 tr. ř.) čís.
3388, 3523.
státní zástupce může vyměniti původní obžalobu za obžalobu novou
podle prvé věty druhého odstavce § 227 tr. ř. i v tom případě, když bylo
konáno soudní šetření po odročení hlavního přelíčení c í s. 3749.
ll~toupil-li státní zástupce od obž,aloby pro zločin zabití podle § 140 tL
zak. a podal novou obžalobu jen pro zločin těžkého uškození na těle
podle § 143 tr. zák., stalo se tak ve prospěch obžalovaného, který nemůže proto uplatňovati zmatek čís. 4 § 281 tr. ř. pro nevyhovění jeho
návrhu, by bylo ustanoveno hlavní přelíčení o původní obžalobě před
soudem porotním (pasl. odst. § 281 tr. ř.) či s. 3749.
i státní zástupce musí v průvodním návrhu udati přesně a určitě skutečnosti a body, jež mají býti provedením důkazních návrhů prokázány čís. 3760.
okolností, že nalézací soud nezkoumal podle § 262 tr. ř., zda ve skutku
pa~hatelově není skutková podstata jiného trestného činu, nemůže se
nejvyšší soud zabývati na škodu obžalovaného, nebyl-Ii rozsudek v tom
směru veřejným obžalobcem napaden čís. 3762.
-

-

-

-

strana musí skutečnost jí známou a zakládající zmatečnost uplatniti tak
včasně, by se předešlo mo~nému neplatnému procesnímu řízení; opomene-li to, předpokládá se o ní, že se dobrovolně podrobila procesnímu úkonu, o němž jí bylo známo, že nejsou dány jeho zákonné podmínky čís. 3782.
právní zásada, že obžalob ce nemůže zmateční stížností proti ods.uzujícímu rozsudku uplatňovati ideální (jednočinný) souběh trestných činit
rozsudkem prvé stolice opomenutý nebo nesprávně popřený, nevyILIčuje, by obžalob ce zmateční stížnosti proti osvobozujícímu rozsudku
neuplatňoval trestnost skutku podle zákona, který rozsudek prvé s.tolice
v úvahách - náležejících mu podle § 262 tr. ř. bez ohledu na směr a
úplnost právních názoru obžalobcem uplatňovanSrch - opomenul aneb
o němž neprávem vyslovil, že se ke skutku nevztahuje čís. -3957.
není důvodem vyloučení znalce, že je sešvagřen (§ 152 čís. 1 tr. ř.) se
státním zástupcem, zastupujícím obžalobu čís. 4011.
i když,státní zástupce v obžalobě označil jedno ze dvou si odporujících
svědectví téhož obžalovaného za křivé a tím připustil správnost druhého) muže (§ 263 tr. ř.) při hlavním přeličení zaujati opačné hledisko,.
a soud jest povinen vzíti za podklad rozhodnu1í úpl'avu obžaloby podle
konečného návrhu, nikoliv původní obžalobu čís. 4018.
prohlásil-li státní zástupce při hlavní-m přelíčení na dotaz před5eduv, že
obžalobu na určitý přestupek nerozšiřuje, je nepřípus.tné, by v dalším
průběhu hlavního přelíčení roz-šířil obžalobu na One;-l. přestupek: učínil-1i
tak a soud uznal obžalovaného vi.nným ve smyslu takto rozšÍrené obžaloby. jde o zmatek podle § 281 čís. 9 b) tr. ř. či s. 4031.
s hlediska posl. věty odst. 2 § 281 tr. ř. stačí výhrada zmateční stížnosti po prohlášení průvodního řízení za skončené, bylo-li usnesení, zamítajicí -průvodní návrh veřejného obžalobce, prohlášeno až současně
s oním usnesením čÍ' s. 4179.
je-li rozsudku zmateční stÍ'žností vytýkána zmatečnost podle § 281 čís.
11 tr. ř. proto, že obžalovanému byl vyměřen trest podle 1. (mírněišÍ),
na místě podle 2. (přísnější) trestní sazby § 82 tr. zák., není důvod
nosti námitky na újmu, že veřejný obžalob Ce nenavrhl ani v obžalovacím spise, ani v konečném návrhu při hlavním přelíčení vyměfení trestu
podle 2. věty § 82 tr. zák., jak mu náleželo podle § 207 odst. 1 čis. :o
a podle \. věty § 255 tr. ř. či s. 4217.
ustanovení třetího odstavce § 6 tr. ř. plati i pro veřejného obžalob Ce
čís. 4346.
ustanoveni §§ 57 a 263 tr. ř. nelze v kárném řízení podle zákona ze dne_
1. dubna 1872-, čís. 40 ř. zák. ani obdobně použíti; opomenutí výhrady
samostatného stíhání zástupcem advokátní komory není spojeno s následky naznačenými v §§ 57 a 263 tr. ř. čís. 128 dis.
nevyplývá-li skutečnost vylučující podmíněné odsouzeni podle § 2 (1)
zák. čís. 562/1919 (že obžalovaný byl předchozím rozsudkem odsouzen ke ztrátě práva volebního, an čin byl spáchán z pohnutky nízké
a nečestné) z výkazů při hlavním přelíčeni čtených, (z trestního lístku),
je na veřejném obžalob ci, by neúplnosti v tom směru čelil vhodným
návrhem (by byl čten předchozí rozsudek) či s. 4428.
neučinil-li tak, nemuže důvodně vytýkati rozsudku, jímž obžalovanemu
povolen podmíněný odklad výkonu trestu, neúplnost po rozumu § 281
čís., 5 tr. ř., aniž po zákonu doličuje zmatek čís. 11 § 281 tr. ř., vycházeje z onoho předpokladu při hlavním přelíčení na jev o nevyšlého a
v rozsudku nezjištěného čís. 4428.
štátny zastupca nariadivši stopovanie, je oprávnený vo vlastnom obore
posobnosti samo sta tne zist'ovat', či jestvujú dovody vylučujúce trestnost'
činu, a okresný súd alebo vyšetřujúci sudca (§ 86 tr. por.) sú povinní
vyhovet' požiadanil1. štátneho zástupcu aj v tomto smerej k pojmu »trestného činu« v smysle ustanoveni a § 101 č. 1 tr. por. čís. 4437 ~
oprávneným udeliť zmocnenie podľa § 9 č. 6 zák. čL XLI:1914 je úrad,.
ktorého bol urazený členom, bárs sa utrhanie na cti stalo pTe úradná
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ví, že se nezakládají na pravdě, a jež činí jinou osobu podezřelou ze
který nespáchala čís. 3779.
musí skutečnost jí známou a zakládající zmatečnost uolatniti tak včas
ně, by se předešlo možnému neplatnému procesnímu řhení' opomene-li
to. předpokládá se o něm, že se dobrovolně podrobil proces'nímu úkonu
o němž mu bylo známo, že nejsou dány jeho zákonné podmínky čís:
3782.
obžalovaný srní při hlavním přelíčení činiti průvodní návrhy i po před
sedové prohlášení o skončení prúvodnÍho řízeni až do okamžiku, kdy
se soudní sbor odebral do poradní síně, by se usnesl o rozsudku čís.
3842.
výše nákladů může snad býti důvodem, by se opomenulo trestní stíhání
vůbec nebo provedení některých úkonů směřujících k usvědčení obžalovaného, naprosto však nemůže odí'lvodniti opomenutí procesních
úkoní'l, zvláště průvodů, které se (jinak dí'lvodně) žádají ve prospěch
obžalovaného a směřují k jeho obhajobě čís,. 4011.
trestní řád nezná formální břemeno průvodní; není na obžalovaném ,by
prokázal svou nevinu čf s, 3919.
'
hledíc k zásadé oficíálnosti a materielní pravdy, musí se soud sám z povinnosti úřední starati o to, by byly vyšetřeny a zjištěny skutečnosti
pro rozhodnutí důležité, a nemůže obžalovaného odsouditi, pokud nenabyl přesvědčení o jeho vině v příčině všech skutkových znakí'l trestného činu č i s. 3-919.
kdo se jako obžalovaný obhajuje před soudem proti obvinění (nablzí a
provádí důkaz pravdy), hájí svůj oprávněný zájem na výsledku trestního řízení, vykonávaje právo Obhajování zákonem (§ 199 h. ř.) mu
zaručené; i když se při tom svými výroky dotýká cti jiného, nejde o
trestnou urážku na cti, nebyly-li při tom bezdúvodně překročeny hraníce nutnosti nebo nešlo-li o tvrzení vědomě nepravdivé čís. 4028;
pojem »překročení míry nutnosti« čís. 4028.
nelze stíhati jako nový trestný čin, když obviněný, prováděje dúkaz
pravdy, opakuje obvinění, pro něž je žalován, nebo když všeobecné
obvinění (§ 491 tr. zák.) konkreHsuje čís. 4028.
právo obžalovaného nemluviti pravdu nemúže se zvrllnouti ve v~rhodu,
že smí beztrestně páchati trestné činy; podezříval-li koho křivě ze zločinu, propadá sankci § 209 tr. zák. čís. 4040 , 4121.
zákon nepředpisuje, by byl obžalovaný poučen o právu žádati o zřízení
obhájce chudých čís. 4241.
obviněným ve smyslu poslední věty prvého odstavce § 531 tr. zák. jest
nejen »obviněný« po rozumu prvého odstavce § 38 tf. ř., t. j. ten, proti
němuž byl podán obžalovací spis nebo návrh na zahájení přípravného
vyšetřováni, nýbrž i ten, s nímž bylo v přípravném vyhledávání, an byl
podezříván z trestného činu, podle třetího odstavce § 38 tr. ř. nakládáno jako s. obviněným, t. j. ten, kdo byl vyslechnut jako podezřelý
z trestného činu nebo jako takov~! k výslechu obeslán nebo vzat do
vazby čís. 4294.
kdo byl ve smyslu § 2 čís. 2 zákona ze dne 28. června 1916, čís. 207
ř. zák. částečně zbaven svéprávnosti, je podle trestního zákona plně
zodpověden a podle trestního řádu plně schopen vystupovati jako obviněný (obžalovaný) před trestními soudy samostatně a činiti platná
a závazná procesuální prohlášení čís. -4317.
"
základem povinnosti obžalovaného, nésti náklady trestního řízení, a povinnosti soukromého obžalob ce, nahraditi v případě zprošťujícího rozsudku útraty obžalovanému, j.e jich postavení procesní a ,jejich vzájemný
procesní poměr. Takového procesního -poměru není mezi soukrom\rrn
obžalobcem a tím, kde se do trestního řízení dostal jako obviněný bez
návrhu a počinu soukromého obžalobce (omylem) čís. 4826.
odvolací řízení ve věcech přestu-pkových jest nové, zvýšenými zárukami op.atřené řízení hlavní, v němž odvolacímu soudu je řešiti Samo-

v sbore, nad ktorým dozor náležal druhému úradu

zločinu,

vyhovuje ustanoveni § 91 odst. I. tr. L, odevzdal-li nadřízený úřad písemné zmocnění, adresované uraženému, přímo uraženému a ten je sám
předložil státnímu zastupitelství čís. 4488.
při trestných činech stíhatelných jen na zmocnění zákon klade váhu na
skutečnost, zda zmocnění bylo vůbec uděleno; nevyžaduje se, aby
zmocnění bylo připojeno ke spisům; veřejný žalobce jest oprávněn
předložiti udělené zmocnění i dodatečně v odvolacím řízení či s. 4496.
třebaže obžalobce odůvodnění (návrh) obžaloby pro zločin podvodu"
uplatňující škodu 2000 Kč převyšující, nepřizpůsobil změně § 203 tr,
zák., nastalé zákonem čís. 31/1929, vydaným po pravomoci obžaloby,
. byl soud po případě povinen uvažovati, nejsou-li dány i nyní předpo
klady oné trestnÍ' sazby (nepřevyšuje-li škoda i 20.000 Kč čís. 4609,
k rozšířeni obžaloby po případě staší eventuální návrh veřejného obžalobce v konečné řeči čís. 4703.
trestní řád nemá ustanovení, které by soudu ukládalo, aby zkoúmal
z úřední povinnosti nejen, zda ten který návrh byl učiněn opravněným
k tomu žalobcem (§ 92 odst. 1 tf. ř.), nýbrž i, zda jsou splněny (a 'prokázány) předpoklady, jimiž je po případě podmínčno stíhaCÍ -právo
žalobcovo č f s. 4724.
předpis § 213 čís. 4 tr. ř. nepřicházÍ> v t'lvahu, bylo-Ii potřebne svolení
předloženo již před podáním obžaloby či s. 4724.
urážka na cti spáchaná na veteiném úřadě je stihatelnou pouze z moci
úřední a nikoliv soukromou obžalobou čís. 4869.
Obžalovací spis viz ob ž a-lob a.
Obžalovaný (obviněný): obžalovaný, který již jednou za trestního řízení projevil
souhlas ve smyslu § 252 čís. 4 tr. ř. Se čtením protokolu nebo posudku;
je tímto' projevem i nadále vázán (není mu volno souhlas se čtením
protOkolu o výslechu svědka, spolu-obviněného nebo znaleckého posudku odvolati) čís. 3384.
nemí'lže uplatňovati zmatkem porušení zákona, které mu není na škodu
čís. 3411, 3620.
ustanoveni § 250 tr. ř. jest výronem procesuálniho práva, že obžalovaný
má býti .přítomen celému soudnímu jednání o obžalobě, aby se mohl
hájiti proti veškerým obviněním vzneseným z kterékoliv strany čís.
3449.
s hlediska § 250 tr. ř. stačí sdělení stručného obs.ahu vý_povědi učiněné
v nepřítomnosti obžalovaného čís. 4011.
ani trestní zákon ani trestní řád neukládají obviněnému pod sankCÍ,
kromě §§ 45 a 263 písm. m) tr. zák. povinnost, by za trestního řízení
proti němu vedeného činil o vlastní osobě a o činnosti pravdivé údaje
vyšetřujícím orgánům, tedy četnictvu a soudu, a nelze v nesprávném
sdělení generalií, ať s,e stalo v jakémkoli úmyslu, shledati ani skutkovou podstatu přestupku podle § 320 písm. e) tr. zák., ano šlo o případ
trestního vyšetřování, tím méně skutkovou podstatu přestupku podvodu podle § 46-1 tr. zák. čís. 3618.
obžalov.aný nemůže uplatňovati jako zmatek (čís. 7 § 281 tr. ř.), že
nalézací soud o části obžaloby nerozhodl (§ 282 tr. f.) čís. 3620.
podle § 282 tr. r. může obžalovaný jen ke svému prospěchu proti odsuzujícímu rozsudku uplatií.ovati zmateční důvody čís. 3620.
v čas.e, kdy -proti obžalovanému bylo již soudem zahájeno přípravné
vyšetřování a uvalena na něho řádná vyšetřovací vazba, je podle zásaó
trestního fízení (§ 93 tr. ř. a násl.) nepřípustné, by o témž činu současně byl obžalovaný ve vazbě vyšetřován orgánem bezpečnostního
úřadu čís. 3700.
nemusí sice při svém odpovídání se před vrchností udati pravdu~ která
by ho zatěžovala, avšak toto dobrodiní neopravií.uje ho k tomu, by
tvrdil před vrchností beztrestně (§ 209 tr. zák.) skutečnosti, o nichi
Generální

rejstříky

trestní
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stato,ě jeho .~koI, při ,čemž ,musí, odvo}ací so~d zkoumati veškerý procesO! m.at,enal.; nesru!. pominouti nave skutecnosti a důkazy, uvedené

v .o~v?lan:,. a Je,.eOy p.n~adě povinen (§.3 tr. t.) zaříditi potřebná vyhledavam k JIch Z]lstem, JakmIle okolnosti a dukazy ty jsou pro rozhodnutí věci důležity či s. 4828.
Odbočení do postranní ulice viz a II t o mobil.
Odborné vzdělání viz z II ale c.
Odborové o~~anisac~: funkc!onáři odborové organisace a pomocnické hromady
pn spol~censtvu JSou oprávněni, by závady týkající se nedodržování
pracovlll doby, ,ne,dělníhO a nočního klidu, jakož i nedodržování dohody
o ~ontrole ~ dIlnac~ - ať již závady ty sami zjistili anebo se o nich
zpusobem verohodnym dověděli - oznámili společenstvu čís. 3445.
Odcizeni (§ 477 tr. zák.): pojem či s. 3745.
Odčinění odsouzení viz shlazeni následků ods.ouzení.
Odepření svědectví: dle § 321 c. ř. s. čís. 3655.
výpovědi: podle § 152 tr. ř. čís. 4295.
viz též s věd e k.
Odhození věci: a účinná lítost čís. 3676.
Odkázáni na pořad práva viz s o u k r o mop r á v n í n á r o k y.
viz též ú č a s t n í k s o u k r orný.
Odkazovaci usnesení viz říz e n í kár n é.
Odklad trestu p?dmíněný: zákon ze dne 17. řijna 1919, čís. 562 sb. z. a n.:
1 es. t n a .s o u dun a 1 é z a c í m, byv k a ž d é m pří pad ě~
nebyl-II. uložen trest na svobodě delší jednohor o k u, P o Ja 1 d o výr o k II r o z s ude č fl é h o a b d Ů vod n i i
v d,ů vod ech, z d a při z n a I pod m í ně II Ý o.ďk I a d t r e s tll
(~akvo.n ze dpe 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n.) čili
nIC, Cl Z d a s 1 ves mys I u § 7 (2) zák. vy hra d i Ion ě m
rozhodnouti zvláštním usnesením čÍs. 1248 (6).
:ozhodovat'i o podmíněném odsouzení povolán
J es t s o II d p r v é s t o I i c e (v por o t ním ř i z e II í s o II dni
d v ů r por o t ~ í) 'j t e h d a, kdy ž tep rve n á I e zem op r a v n é s. t o II c e v z e šla n ut n o s tj b Y o pod m í n ě n é m
odsouzení bylo uvažováno nebo zno.Vu uvažováno čís. 1597 (7).
zrušovací soud může sám povoliti podmíněné odsouzení, když obža-·
lova~ému přiznal toto dobrodiní již nalézací soud, ačkoliv ho odsoudrl pro více činů (na širším podkladě), než nyní zrušovací soud
čís. 3512.
nejde o změnu kvalifikace, již má na mysli plenární rozhodnutí sb~
n. s. tr. čís. 1597, byla-li trestná činnost obžalovaného, která pů
vodně byla kvalifikována nestejně, zrušovacím soudem kvalifikována jednotně, jako čin tres.tnější (přečin) čís. 3605.
nen~ třeba vyh:aditi výrok o podmíněném odsouzení soudu prvé
s}ohce, promluv1l-li již tento soud v dřívějším řízení v tomto směru
ha podkladu výměry trestu pro obžalovaného nejnepříznivější ze
všech možností, jež mohou v obnoveném řízení nastati čís. 4309.
do výroku, jímž bylo soudem vynášejícím pozdě j šír o z s ude k n a říz e n o pod I e § 6 čís. 4 zák. čís.
562/1919 také. že se má vykonati trest předchozím
r o z s u d k e m pod m í n ě II ě u 1 o žen ý, a č zde n e šlo o
při pad § 265 t r. ř., I z e s i pod 1 e § 8 (3) zák. stě ž o vat i
jen u soudu vyšší stolice a nelze pro d'otčený, pochybený, předpisu § 8 cit. zák. se příčící procesuální postup uplatniti zmateční stižnost podle čÍs. 11 § 281 tr. ř. z důvodu překročení trestnÍ.
pravomoci při výměře trestu čís. 2,218 (9).
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s hlediska amnestie z t9. října 1928 jest se otázkou, zda obžalovaný splnil předpoklady podmíněného odsouzení, zabývati teprve
po pravoplatnosti rozsudku; dokud nenastala, nevzešla obžalovanému ani povinnost plniti, co mu bylo rozsudkem uloženo čís.
3379.
není tu vnitřního rozporu, uvádí-li rozsudek jako důvod pro použití mimořádného práva zmírňovacího podle § 54 tr. zák., že polehčující okolnosti jsou v převaze a dají důvodně očekávati, že se
obžalovaný polepší, v úvahách o podmíněném odsouzení pak dává
výraz přesvědčení, že k polepšení obžalovaného jest potřebí výkonu trestu či s. 3616.
okolnost, že při správném použití zákona nebylo při, opětnem odsouzení v obnoveném iízení uložiti vůbec žádný trest: nebrání
(kladnému) výroku o podmíněnosti odsouzení čís. 4309.
propadnutí rozmnoženin a nápodobenin jakož i učinění neupotře
bitelnými zařízení výhradně určených k rozmnožování nebo napodobování (§ 56 odst. 1 zák. čis. 197/1895; § 52 odst. 1 zák. čís.
218/1926) sledují týž účel preventivní,: by bylo zamezeno po pří
padě stíženo další opakování bezprávného činu; nemají však povahu trestu (vedlejšího) nebo pokuty; nelze je proto od sebe odděliti ani .při rozhodování otázky, má-li býti výkon těchto preventivních opatření podmíněně odložen čís. 4559.
oprávnění soukromého obža!obce po rozumu § 58 zák. čís. 197/
1895 uveřejniti na útraty obžalovaného rozsudek je v podstatě zadostiučiněním, nikoli vedlejším trestem nebo zabezpečovacím opatřením; proto soud není povinen vysloviti, zda se podmíněné odsouzení vztahuje též na ono oprávnění; postačí ustanovení § 5
odst. 1 zák. čis. 56~/1919 č LS. 4659.
ustanovenie § 65 odst. 1 zák. čÍs. 48(1 s.b. z. a n., majúc na mysli
len predpisy ·trestného pokračovania, nederoguje zásade § 2 tr. zák.;
preto treba materiálne predpisy o podmienenom odsúdení ako miernejšie upotrebiť na činy mladistvých previniIcov, spáchané pred
účinnost'ou zák. č. 48/31 sb. z. a n. čís. 4582.
.
§ 1: podmíněné odsouzení nelze povoliti obžalovanému pro přestupek
§ 523 tr. zák.; který se často opíjí a pere čís. 3403-.
pokud nelze při tiskové urážce povoliti podmíněné odsouzení,
trval-li obžalovaný po ztroskotání smírného vyrovnání, při němž
uznal nepravdivosť zprávy, houževnatě na její pravdivosti čís. 3444.
měřítkem rozhodným pro povolení podmíněného odkladu výkonu
trestu je míra důvodné naděje, že s.e vinník i hez výkonu trestu
polepší či s. 3476, 3811.
lze tak očekávati v případech, ve kterých je patrno, že trestný čin
nekoření v povaze nebo v názorech .pachatelových, nýbrž znamená
jen okolnostmi přivoděné vybočení z mezí řádného života č i s.
3476, 3811.
takovým vybočením není ovšem čin, zapadající do pro gramatického
poměru pachatelova k platnému veřejnému pořádku čís. 3476.
ani trestné jednání opakující se po delší dobu, když nejde již o
ojedinělý nahodilý poklesek, nýbrž o defekt v povaze a v názorech
pachatelových ohledně bezpečnosti cizího majetku čís. 3811.
podmíněné odsouzení nelze povoliti tomu. kdo projevil povahu silně
náchylnou k rozporům s trestním zákonem čís. 3523.
při řešení otázky podmíněného odsouzeni podle § 1 zákona čís.
5621/1919 lze přihlížeti i k dřívějšímu amnestovanému odsouzeni
čís.. 3531, 3534.
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podmínky povolení podmíněného odsouzení podle § 1 zákona plynou
jen z ryze osobních vlastností odsouzeného; okolnost, že hy výkonem trestu utrpěla rodina odsouzeného, nebo že odsouzení může

míti v

zápětí

ztrátu

zaměstnání,

je nerozhodnou

čís.

3531.

úvahy o tom, jaký jest význam prominutí trestu milo,sti presidenta
republiky a osvědčení se ods.ouzence jednak s hlediska § 46 b)
tr. zák., jednak s· hlediska § 1 zákona o poctminěnérn odsouzení,
jsou výronem právně posuzující činnosti soudu, k jejímž výsledkům
se nevztahuje vůbec zmatek čís. 5 § 281 tr. ř. čís. 3534.
není závady, by si nalezací soud neopatřil spisy o předchozích trestech, které byly amnestií nebo osvědčením odčiněny, a nepřihlížel
k nim při výroku o podmíněném odsouzení čís. 3534.
pro otázku má-U býti výkon trestu podmíněně odložen, jest rozhodnou jen' povaha pachatele a souzeného skutku čís. 3534.
.
při přečinech a přestupcích proti zákonu na ochranu republiky
jest se v prvé řadě obírati otázkou~ zda povolení podmíněněllO
odkladu výkonu trestu není vyloučeno ohledem na veřejný zájem
(§ 35 zákona na ochr. rep.); teprve v druhé řadě přicházejí v úvahu
osobní poměry obžalovaného čís. 3575.
podmíněné odsouzení nelze povoliti, řadí-li se závadný výrok sv~m
obsahem k akci, kterou veřejný pořádek a obecný mír v repubhce
již opětovně byl napaden čís,. 3575.
podmíněné odsouzení nelze povoliti obžalovanému, který se dopusti~
několika trestných činu, jež nejsou výronem chvilkového vyboč~m
z mezí právního řádu, nýbrž činy podle své povahy uváženýmI a
připravenými čís. 3578.
.
/.
byl-li trest prominut rozhodnutím presidenta repubhky ze dne 19.
října 1928 s účinky § 1 zák. o podmíněném odsouzení (čl. II výnosU" o amnestii), jest mHi za to, že amnestovan)! nebyl pr~ te~to
čin odsóuzen; tento čin nevylučuje proto podle § 2 zák. ČlS. 862
1919 podmíněné odsouzení čís.. 3596.
při řešení otázky, zda lze důvodně očekávati; že odsouzený pov~de
pořádný život i bez výkonu trestu (§ 1 za~. čís. 5~~/191~) 1est
především přihlížeti k osobnosti a k osobmm pomerum vtnmka,
jakož i k povaze činu a ke způsobu jeho provedení, pokud z těchto
okolností lze souditi na ony subjektivní momenty čís. 361,6.
podmíněné odsouzení nelze povoliti .obžalovaným, jichž protizákonné chování bylo vzhledem k pohnuté náladě za stávky velmi P?,vážlivého a pro klid a pořádek velmi nebezpečného rázu, klen,
byvše ně kolikráte bezpečnostními orgány vyzváni k rozchodu, r~ou~
ževnatě setrvávali při úmyslu mařiti rozs.áhlá bezpečnostní opatrem
a brániti dělníkům stávky se nezúčastni vším v cestě do práce, a
tím dali najevo nedostatek úcty a vážnosti k zákonům a k úřadům
čís. 3830.
polepšení pachatele bez v·ýkonu trestu nelze očekávati, jde-li o jednání (§ 209 tl'. zák.) několikráte, po delší dobu a zatvrzele se opakující, kde nejde již o ojed~něJý naho~i1ý yo~!e~e~, nýbrž o povahu
mstivou a zatvrzelou, ktera se neostycha pnvestJ napadeneho nevinně do vazby čís. 3935.
podmíněné odsouzení je vždy jen výjjm~ou.: přípustnou je~ t~m.:
kde ji opodstatúují závažné důvody, z lllchz by se dalo duvoane
očekávati, že k polepšení postačí jen pohrůžka trestem čís. 4218.
okolnost že pachatelem (zločinu podle §§ 87, 81 tl'. zák. a přečinu
podle § 283 tr. zák.) jest senátor, mlu,:í ~ jeh~ nepro?pěch ~s l~le
diska § 1 zák. o podm. ods.), neboť prave o~ clena za:conodarnveh~
sboru jest nezbytnč požadovati, b~ ~e vy~tnh~! ?rubeho 1?0!usem
zákona a své spoluobčany k prohzakonnym cmum nepoanecoval
čís. 4218.
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páše-li placený tajemník a předák komunistické strany trestné činy
proti zákonu na ochranu republiky (§ 14 čís. 1), nelze míti za to,
že jde o ojedinělý poklesek a nahodilé vybočení z mezí řádného
života, jaké předpokládá § 1 zák. o podmíněném odsouzení č i s.
4263.
zákon čís. 562/1919 sb. z. a n. v § 1 odst. stanoví přísnější požadavek pro povolení pOdmíněného odkladu trestu, nebot' odložení
výkonu trestu činí závislým na tom, by tu byly podstatné d,ůvody
pro přesvědčení soudu, že se obžalovaný i bez výkonu trestu polepší, což znamená, že soud má z podstatných důvodů dospěti
k určitému přesvědčení o polepšeni pachatele; nestačí s,ama naděje,
že se obžalovaný s.nad i bez výkonu trestu polepší čís. 4603.
činí-li' součet trestů, které přkházejí v úvahu s hlediska' § 265
tr. ř' J více než jeden rok trestu na svobodě; nelze výkon trestu
podle § 1 (1) zák. čís. 562/1919 podmínečně odložiti; na součtu
tom nic nemění výrok o započtení zajišťovací vazby čís. 4616.
jde-li- o trest na svobodě, při jehož vyměření bylo podle § 265 tr. ř.
přihlíženo k trestu na svobodě, jenž uložen obžalovanému dřívěj
ším pravomocným nálezem, rozhoduje o délce trestu na svobodě
ve smyslu § 1 zákona ze dne 17. hjna 1919, čís. 562 sb. z. a n.
úhrn obou trestů čís. 3426.
§ t (2): byl-li trest uložený podmínečně rozhodnutím presidenta republiky z 19. října 1928 prominut s účinkem § 1 zák. o podmíně
ném odsouzeni tak, že se dnem 28. října 1928 považovala zkušební
lhůta za uplynulou, pokládá se podle § 1 zák. o podmfněném odsouzení za to, že odsouzený nebyl odsouzen, jen, osvědčil-li se
skutečně v oné lhůtě; došlo-li do roka po době zkušebné proti němu
k trestnímu řízení pro čin spáchaný v době zkllšebné, které skončilo odsuzujícím rozs.udkem, jest naříditi dodatečně výkon onoho
odloženého trestu podle § 18 odst. (2) zák. o pod. ods.; vylučuje
proto ono odsouzení (pro čin spáchaný z pohnutky nízké a necestné) přes usneseni o amnestii podmíněný odklad trestu nově uloženého čís. 3839.
jakmile pravoplatným použitím rozhodnutí presidenta republiky ze
dne 19. října 1928 platí. domněnka § 1 odst. 2 zák. o podmíněném
odsouzení, že vinník nebyl odsouzen, není tu předpoklad pro rozhodování, zda mají býti vykonány oba tresty, ani pro to, zda má
býti podmíněně odložen i trest dodatečně přisouzený a pro určení,
že zkušební doba, stanovená při -pozdějším odsouzení, platí i pro
první odsouzení čís. 3989.
právní účinek pOdle § 1 odst. 2 zák. o podmíněném odsouzení nastává již osvědčením se odsouzeného, nikoliv teprve výrokem soudu
o tom čís. 3993.
podminěné odsouzení, ohledně něhož bylo vysloveno, že se odsouzený osvědčil, nepřekáží zahlazení odsouzení -č í 5.. 4085.

§ 2: zmatek čís. 5 a 1'1 § 281 tr. ř., povoleno-li podmíněné odsouzení
pominutím okolnosti je podle § 2' zák. o podmíněném odsouzení vylučující. čís. 3491, 4752, 4797.
plyne-li jsoucnost oné pominuté okolnosti (dřívější potrestání)
z obsahu veřejné listiny při hlavním přelíčení přečtené (trestního
lístku), může zrušovací soud k ní přihlížeti a učiniti ji podkladem
přezkoumání rozsudku s hlediska věcného zmatku čís. II § 281
tr. ř. čís. 3491, 4797.
opravné podání, vytýkající v části označené jako odvolání, nesprávnost názoru, že podmíněné odsouzeni je podle § 2 zák. čís. 562/1919
vyloučeno, ač odsouzený dostál všem podmínkám rozh. presidenta
republiky z 19. října 1928, jest pokládati za zmateční stížnost (§ 281
čís. II tr. ř.) čís. 3570.
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předpoklad soudní bezúhonnosti a nepřípus.tnost jakéhokoliv při
dotčenému rozsudku nastává jen zahlazením trestu (§§ 5,

hlížení k

6 zákona čís. 111/1928). Takové zahlazení jest cestou milosti možné
(§ 12 zákona), nebylo však nařízeno rozhodnutím presidenta republiky ze dne 19. Hjna 1928; jest proto i s hlediska § 2 zákona
o podmíněném odsouzení přihlížeti k odsouzení amnestovanému podle onoho rozhc~::.utí čís. 3570, 4574.
avšak:
byl-li trest prominut rozhodnutím presidenta republiky ze dne t9,
října 1928 s účinky § 1 zák. o podmíněném odsouzení (čl. II. vý- .
nosu o amnestii), jest míti za to, že amnestovaný nebyl pro tento
čin odsouzen; tento čin nevyiučuje proto podle § 2' zák. čís. 562/1919
podmíněné odsouzení čís. 3595.
předc·hozí odsouzení pro čin uvedený v § 2 zákona o podmíněném
odsouzení vylučuje za podmínek tam stanovených podmíněné _Qdsouzení, i když hylo ohledně onoho předchozího odsouzení vysloveno, že odsouzený se osvědčil čís. 3615, 4327.
§ 2 zák. o podmíněném odsouzeni (čís. 562/1919) předpokládá
v odst. (1), že vinník byl odsouzen před tím, než spáchal nový
trestný čin, -pro který je právě souzen; podmíněné odsouzení není
vyloučeno odsouzením třebas rázu v § 2 (1) uvedeného, stalo-li se
odsouzení to po spáchaní trestného činu, který jest předmětem
odsouzení, o jehož podmíněnost nebo nepodmíněnost jde či s. 3712.
osud trestu uloženého jako doplněk (§ 255 tr. ř.) nemůže býti jiný
než osud trestů, které byly doplněny čís. 3712.
předchozí odsouzení pro přestupek předražování p·odle § 7 čís. 1
zákona ze dne 17. října 1919, čís. 558 sb. z. a n. vylučuje podle § :2
zákona čÍs. 552/1919 sb. z. a n. podmíněné odsouzení čís. 3782.
trestné činy podle §§ 3 až 5 a 7 až 13 tich. zák. čís. 568/1919 prýští
ex lege, tedy vždy a za všech okolností z pohnutek nízkých a nečestných, aniž je zapotřebí, by to bylo v rozsudku zvláště uvedeno
čís. 384:>.
vylu-čuje -proto předchozí odsouzení pro tyto trestné činy podmíněné
odsouzení podle § 2 zák. čís. 562/1919, i když v předchozím rozsudku nebylo vysloveno, že čin byl spáchán z oněch pohnutek; nalézadmu soudu nepřísluší právo přezkoumávati rozsudek v tomto
směru (§ 281 čís. II tr. ř.) čís. 3843.
§ 2 odst. 1 zákona o podminěném odsouzení má na mys.li jen pří
pady, v nichž trestný čin, pro nějž je vinník znova souzen, byl spáchán po vynesení předchozího rQzsudku, nikoliv případy, v nichž
byl trestný čin, tvoříd podklad druhého rozsudku, spáchán již před
vynesením předchozího rozsudku čís. 39931, 4275.
výrok nepřiznávající pOdmíněné odsouzení z důvodu § 2 zák. čís.
562/1919 jest napadati zmateční stížností (§ 281 čís.. 11 tr. ř.),
nikoliv odvoláním; byl-Ii napaden odvoláním, jest odvoláni vyříditi
jako zmateční stížnost čís. 3775.
podmíněné odsouzení není vyloučeno podle § 2 zák. čís. 562/1919,
byla-Ii sice při dřívějším odsouzení (pro přestupek) podle § 3 zákona ze dne 31. ledna 1919-, čís.. 75 sb. z. a TI. a zákona ze dne 18.
března 1920, čís. 163 sb. z. a n. vyslovena ztráta práva volebního,
ale výslovného výroku, že obžalovaný spáchal tento přestupek z nízkých a nečestných pohnutek, v rozsudku (v záznamu o rozsudkU)
není čís. 4024.
avšak:
výrokem předchozího rozsudku o ztrátě práva volebního jest projeveno zjištění, že čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné
čís. 4797, 4752.

soud rozhodující o podmíněném
zjištěním předchozího rozsudku,
nízkých a nečestných (výrokem
přísluší mu právo, by předchozí

odsouzení je vázáli pravoplatným
že čin byl spáchán z pohnutek
o ztrátě práva volebního), a nerozsudek v tomto směru přezkou

mával čís. 4752.
jde o zmatek čís. 5, 11 § 281 tr. ř., přiznal-4i nalézací soud obžalovanému podmíněné odsouzení, přehlédnuv, že byl již odsouzen
pro krádež, při čemž vyslovena ztráta práva volebního (§ 2 zák.
čís. 562(1'919); byloť tímto vyrokem vysloveno i, že čin byl s-páchán z pohnutky nízké a nečestné čís. 4597;
předchozí, odsouz.ení pro čin rázu uvedeného v § 2 zák. ČÍs. 552/
1919 vylučuje v mezích tam stanovených podmíněné odsouzení
i, byl-Ii trest prominut rozhodnutím presidenta republiky z 19. ríjna
1928; bylo-Ii prominuti to vázáno podmínkou (že odsouzený nahradí škodu -nebo dá zadostiučinění), čítá se doba stanovená v druhém odstavci § 2 cit. zák. ode dne, kdy byla ona podmínka splněna
čís. 4574.
nevyplývá-li skutečnost vylučující podmíněné odsouzení podle § 2
(1) zák. čís. 562/1919 (že obžalovaný byl predchozím rozsudkem
odsouzen ke ztrátě práva volebního, an čin byl spáchán z pohnutky
nízké a nečestné) z výkazů .při hlavním přelíčeni čtených (z trestního lístku), je na veřejném obžalob ci, by n-eúp.1nosti v tom směru
čelil vhodným návrhem (by byl čten předchozí rozsudek) čís.
4428.
neučinil-li tak, nemůže dtlvodně vytýkati rozsudku, jímž obžalovanému povolen podmíněný odklad výkonu trestu, neúplnost po
rozumu § 281 čís. 5 tr. r., aniž po zákonu. doličuje zmatek čís. 11
§ 281 tr. ř., vycházeje z onoho predpokladu při hlavním přeličení
najevo nevyšléhO a v rozsudku nezjištěného či s. 4428.
zákonnou překážkou podmíněného odkladu nového tre~tu ve smyslu
§ 2 zákona o podmíněném odsouzeni jest dfívější odsouzení, tudíž
konečné rozhodnutÍ' věci podle zákonťt tehdy platných, které nelze
přezkoumávati s hlediska pozdějších zákonu čís. 4243.
vylučuje proto dřívější odsouzení pro zločin povahy § 2 zák. čís.
552/1919 před uplynutím IhMy tam naznačené podmíněné odsouzení, i kdyby byl tento trestný čin podle nyní platných zákon ft jen
přestupkem čís. 4243.
jde o vykročení z moci trestní a o zmatek čís. 11 § 281 tr. ř., povolil-li soud podmíněný odklad výkonu trestu, ač bylo podmíněné
odsouzení podle § 2, zák. čís. 562/1919 vyloučeno čís. 4752.
aby bylo, lze naříditi výkon trestu podle § 6 čis. 1 zák. čís. 562/
1919, musí předchozí odsouzení podle § 2 časově spa,dati před dobu
spáchání trestného činu, ohledně něhož má býti nařízen výkon
trestu; není proto rozhodUjícím, že. vinnik byl odsouzen pro čin
rázu v § 2 cit. zák. naznačeného v době tam uvedené, spáchaný
před roz5.udkem, jehož výkon se má naříditi, nýbrž že se ho' dopustil před spácháním skutku, pro který byl tímto rozsudkem odsouzen čís. '4767.
ustanovení § 2 odst. 1 zák. o podmíněném odsouzení vylučuje
podmínečný odklad výkonu- trestu, byl-li vinnik odsouzen již před
tím, než spáchal nový trestný čin, -pro nějž je souzen čís. 4685.
vyslovil-Ii soud pravoplatně, že se podmínečně odsouzený ve zkušební lhůtě osvědcil, nemůže dodatečně, když byl onen pachatel
znova odsouzen - a to pro ,přečin spáchaný ve zkušební lhůtě naříditi výkon ono-ho prvého, podmínečně odloženého trestu; ustanovení § 6 zák. č. 562/19 sb. z. a n. vztahuje ·se toliko na případy,
v nichž nebylo ještě rozhodnuto, zda se odsouzený ve zkušební
lhůtě osvědčil čís. 4625.
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§ 2 odst. (2): doba stanovená v druhém odstavci § 2 zák. o padm.
ods. čitá s.e v případě osvědčení ode dne, kdy bylo vysloveno, že
se podmíněně odsouzený osvědčil čís. 4327.
§ 3 odst. (1): odpoVídá účelu zákona, by mladistvému provinilci při
prvním poklesku nebyla příliš dlouhá zkušební lhůta překážkou
v· uskutečnění jeho snahy zjednati si lepší vzděláni a postavení
. č Í s.4315.
§. 4: má na zřeteli jen cíle výchovné, aby odsouzený též projevením
up"římné snahy, napraviti podle svých sil spáchane bezpráví, prokázal, že jest skutečně hoden -dobrodiní zákona čís. 3386, 3643.
obžalovanému lze uložiti náhradu škody podle § 4 zák. o púdm.
odsouzení i když se poškozený náhrady nedomáhá (nepřipojil se
k tomu cHi k trestnímu řízení jako soukromý učastník), ano i když
prohlásil, že náhrady škody v cestě trestní riežádá. Obžalovanému'
lze uložiti i náhradu takové škody, již se poškozený nemůže domá.!
hati pořadem práva občanského (na př. z důvodu ustanovení § 11-74
obč. zák.); výrok ten není však exekučním titulem čís. 3386.
jde o uplatňování zmatku čís. 11 § 281 tr. ř., vytýká-Ii zmateční
stížnost, že soud vykročil ze své moci trestní, uloživ obžalovanému
náhradu způsobené škOdy ve smyslu § 4 zák. o podm. odsouzení,
ač tU' nebylo zákonných předpokladů pro tento výrok č is. 3,386.
pokud jde o odvolání, nikoliv o zmateční stížnost (§ 281 ,čIs. 11
tr. ř.), uplatňuje-Ii opravný prostředek, že soud prvé stolice, použiv
předpisu § 4 zák. o podmíněném odsouzení neprávem, učinil podmíněné odsouzení závislým na tom, že obžalovaný dá soukromému
obžalob ci podle § 17 tisk. nov. zadostiučinění za 'utrpěné příkoří
»podle svých sil« čís. 3444.
ustanoveni § 4 zákona o podmíněném odsouzení má na zřeteli jen
cíle výchovné; tohoto výchovného cíle lze po případě dosáhnouti
jen uložením náhrady celé způsobené škody, ovšem jen podle sil
obžalovaného čís. 3643.
k nařízení výkonu trestu podle § 6 čÍs. 3 zákona ze dne 17. října
1919, čís. 562 sb. z. a n. nestačí zjištění, že .odsouzený zados,tiuči
nění nedal, nýbrž jest třeba, by se tak stalo bezdůvodně čís. 3787.
zákonodárce v § 4 zák. o podm. odsouzení neváže možnost uložení
této náhrady škody podle pachatelových sil na to, zda lze i jinak
proti odsouzenému o náhradu této škody právem nastupovati, nýbrž
jen na skutečnost, že jde o škodu, kterou způsobil čís. 3852.
ulož-ení náhrady škody jako podmínka osvědčení se podmíněně odsouzeného není vyloučeno tím, že usmrcený byl pro případ nemoci
i úrazu pojištěn (§ 46 úrazového zákona) čís. 3852.
»škodou« ve smyslu § 4 zák. čís. 562/1919 jest jen újma hm9tná
plynoucí ze samého trestného činu,; nelze k ní počítati náklady
trestního řízení ani útraty právního zastoupení druhé strany čí::;.
3860.
náhradu nákladů veřejného roku nelze obžalovanému uložiti, sIo-li
při něm jen o zvláštní otázku výroku podle § 4 zákona o podmíněném odsouzení, ve které měla zmateční stížnost plný úspěch
čís.. 3S60.
není-li číselná výše škody doložena a mohlo-Ii by snad i na straně
usmrceného býti spoluzavinění na 'úrazu, není účelné při výroku
podle § 4 zák. 6s. 562/1919 stanoviti číselně určitou částku, kterou
má obžalovaný podle svých sil nahraditi čís. 4101.
povolení podmíněného odsouzení nelze činiti závislým (§ 4 zák.
čís. 562/1919 sb. z. a n.) na tom, zda odsouzený do určité doby
nahradí soukromému obžalobci útraty tízení č Í's. 4103.
zadostiučiněním ve smyslu § 4 zákona o podmíněném odsouzení
rozumí se odčinění nehmotné újmy, vzešlé přímo z trestného činu
soukromému obžalobci nebo jiné dotčené osobě čís. 4281.

__

-

pOdmíněně odsouzenému nelze uložiti zadostiučinění (po případě
ve formě věnování ve prospěch třetích osob nebo nezúčastněeého
fondu) prostě pro porušení právního řádu, nýbrž jen z důvodu
újmy, již utrpěla os.oba trestným činem dotčená na jiných než
hmotných statcích, právech a zájmech čís. 4281.
nadostiučinění« a »náhrada škody« po rozumu 2. věty § 4 zák.
o podmíněném odsouzení přísluší jen osobě trestným činem poškozené (uražené), nikoliv porušenému právnímu řádu čís. 4476.
z titulu »zadostiučiněnÍ« po, rozumu 2. věty § 4 zák. čÍs. 562/191 9
lze uložiti i věnování ve prospěch třetích osob (chudých), avšak
jen, je-li takové věnová l1 í zadostiučiněním poškozenému (uraženému); nežádal-li poškozený sám o zadostiučinění v této formě,
jest ho vyslechnouti o tom, zda shledává v takovém věnování pro
s.ebe zadostiučinění č i s. 4476.
§ 5 (1): oprávnění s.oukromého obžalobce po rOZl1mu § 58 zák. čis. 197/
1895 uveřejniti na útraty ob~alovaného rozsudek je v podstatě zadostiučiněním, nikoli vedlejšim trestem nebo zabezpečovacím opatřením; .proto soud- není- povinen vysloviti, zda se podmíněné odsouzení vztahuje též -na ono oprávnění; postačí- ustanovení § 5
odst. 1 zák. čís. 56Zjl919č í s. 4559.
§ 5 (2): nebrání-li tornu zřetele .veřejné nebo důležité zřetele soukromé,
lze i výkon výroku o propadnutí po rozumu § 24 (5) zák. čís. 9/
1924 podmíněně odložití (§5 odst. 2 zák. čís. 562/1919) čís. 4847.
§ 6 čis. 1: výkon trestu lz,e z důvodu § 6 čís. 1 zák. o podmíněném odsouzení naříditi jen, objevila-li se překážka tam uvedená dříve, než
nastal právní účinek podle § 1 odst..2 zákona, nejpozději do konce
zkušební doby č 8'. 3993.
doda'tečně,lze,naříditi výkon trestu podle § 6 čís. 1 zákona o podmíněném odsouzení jen, bylo-li podmíněné ods.ouzení hned původně
pOdle § 2 zákona vyloučeno, nikoliv, bylo-li přehlédnut<? v čase
rozsudku spisově známé předchozí odsouzení pro přecm podle
§ 283 tr. zák. čís. 4123.
_
aby bylo lze naříditi výkon trestu podle § 6 čís. 1 zák. čís. 562/
1919 musí předchozí odsouzeni podle § 2 časově spadati před dobu
spáchání trestného činu, ohledně něhož má býti nařízen výkv<?n
trestu' není proto rozhodujícím, že vinník byl odsouzen pro cm
rázu ~ § 2 cit. zák. naznačeného v době tam uvedené, spáchaný
před rozsudkem, jehož výkq-ll se má naříditi, nýbrž že se ho dopustil -před spácháním skutk4, pro -který byl tímto rozsudkem odsouzen čís. 4767.
§ 6 čÍs. 3: k nařízení výkonu trel}tu podle § 6 čís. 3 zákona ze dne 17.
října 1919, čís. 562 sb. z. a q. nestačí zjj,štění, že odsouze~ý za~
dostiučinění nedal, nýbrž je_s,! třeba, by se tak stalo bezduvodne
čís. 3787.
.
§ 6 čís. 4: d o výr o k u, jím ž bylos o ude m vy n a š e jí c, í m -p ,ozdě j šír o z, s ude k na říz e n o po dol e § 6 čís. 4 z a k. Cl s.
562/1919 také, že s,e má vykonati trest předchyozím
rozsudkem podmíněně uložený, ač ,zde ~1~slo ~
pří pad § 255 t r. ř., 1 z e s í pod I e § 8 (3) z a k. s! e z o. vat 1
jen II s o u d u v y Š š í s t o I i c e. a n ~ lze pro ~? ,t c ,e TI y, P 0chybený předpisu § 8 'CIt. zak. se prlc1cl procesuální p'ostup up'latniti zmateční stížnost po~
dle čís. 11 § 281 tr. ř. z důvodu přerkročení trestnl
pravomoci při výměře trestu čís. 2218 (9).
_
zrušení rozsudku podle _§ 33: tr. ř. pro vadpost, jelikož se r,ozsudek nezabývá základním znake.m skutkove podstaty trestneho
činu (úmyslem zpu.sobiti- škodu .přI podvodu), a proto, ze soud ne-
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ř. a nepostupoval podle ustanovení § 6 čí-5" 4 zák.
odsouzení čís. 3369.
i když vzhledem k zásaďě § 265 tr. ř. a k ustanovení § 6 odst. čtvrtý'
druhá věta zákona o podmíněném odsouzeni mělo býti rozhodnuto
jednotně o celém trestu uloženém dvěma rozsudky, nedovoluje
zásada § 295 tr. ř. tak postupovati, omezil-Ii státní zástupce své
odvolánI' jen na rozhodnutí obsažené v rozsudku pozdějším č I s..
3578.
§ 2 zák. o pOdmíněném odsouzení (čís. 562/1919) předpokládá
v odst. (1), že vinník byl odsouzen před tím, než spáchal nový
trestný čin, pro který je právě souzen; pOdmíněné odstouzení není
vyToučeno odsouzením třebas rázu v § 2' (1) uvedeného, Rtalů-li se
odsouzení to po spáchání trestného činu, který jest předmětem
odsouzení, o jehož podmíněnost nebo nepodmíněnost jde čís. 3712.
osud trestu uloženého jako doplněk (§ 265 tr. ř.) nemfiže býti jiný
než osud trestů, které byly doplněny čís. 3712.
__
jakmile právoplatným použitím rozhodnuti presidenta republiky ze
dne 19. října 1928 platí domněnka § 1 odst. 2 zák. o podmíněném
odsouzení, že vinník nebyl odsouzen, není tu předpoklad pro 'rozhodování, zda mají býti vykonány oba tresty, ani pro to, zda má
býti podmíněně odložen i trest dodatečně přisouzený a pro určení,
že zkušební doba, stanovená při pozdějším odsouzeni, platí i pro
první odsouzení čís. 3989.
ustanovení čtvrté věty § 6 čís. 4 zák. o podmíněném odsouzení má
na mysli jen případy, v nichž byl -prvním rozsudkem (všemi před
chozími rozsudky) uložen trest jen podmíněně čís. 3993.
pro -případ, v němž byl trest předcházející trestI.!' 'dodatečně při
souzenému uložen bezpodmínečně, není v zákoně o podmíněném
odsouzení úpravy. Na výroku pravoplatného prvního rozsudku
o odepření podmíněného odsouzení nelze v takovém případě vzhledem k pravomoci rozsudku dodatečně nic měniti. Pokud jde o pozdejšÍ" rozsudek, jímž se přisuzuje odsouzenému dodatečně další
trest, nezbývá v takovém případě soudu tento rozsudek vynášejícímu nic jiného, než uložiti trest rovněž bezpodmínečně č {s. 3993.
avšak:
byl-li v případech § 265 tr. ř. pachatel předchozím rozsudkem
odsouzen nepodmínečně, nemCtže sice soud vynášejíCÍ pozdější rozsudek na nepodmíněnosti onoho odsouzení nic měniti. Avšak o tom.
zda dodatečné odsouzení jim vyslovené je podmíněné či nepodmíněné, rozhoduje sám věcně nejsa vázán nepodmíněností předcho
zího odsouzení čís. 4711.
samosoudce vynášející pozdější rozsudek (§ 265 tr. ř.) jest oprávněn podle § 6 čÍs. 4 zák. o :podm. ods. rozhodnouti -o prodloužení
zkušební lhůty předchozího rozsudku, vyneseného soudem s_borovým čís. 4128.
čtvrtá věta § 6 čís. 4 zák. o podmíněném odsouzení neustanovuje,
že soud, vynesší pozdější (poslední) z rozsudkCt jsoucích v po~ěn!
§ 265 tr. ř. předpokládaném, smí nebo má dodatečně něco zmenitt
na svém pravoplatném rozhodnutí o podmíněnosti odsouzeni čís.
4275,.
nedošlo-li však v případě- předpokládaném' ve čtvrté větě § 6 čís. 4
iák. o' podmíněném ods.oll'zení k jednotné úpravě -otázky podmíně
nosti nebo nepodmíněnosti odsouzení v 'pozdějším (posledním)
z rozsudkU, jsoucich v poměru podle § 265, tr. t., nebo v dodateč
ném usnesení' rozsudkem tím podle § 7 odst. 2 zák. o podmíněnél!l
odsouzení vyhraženém a nabyly-li dotčené soudnf výroky o podmlněnosti toho kterého odsouzení mod práva, nemůže skutečnost,
že jde o dv-a trestné činy neb o více tres.tných činCt, jež měly býti
podle § 56 tr. ř. souzeny jediným rozsudkem, býti podnětem k do-

použil § 265 tr.

datečnému

ů podmíněném

podmíněně
čl s. 4275.

_

_

_

_

_

_

zkoumání a řešení otázky, zda má býti nařízen nebo
odložen výkon trestů postupně uložených (jejich celku)

výkon trestu, jehož pOdmíněný odklad byl - třebas pro nevědo
most o souběhu s jinými trestnými činy téhož vinníka - vinníku
pravoplatně povolen, nemůže zpravidla býti nařízen pro skutečnosti,
jež nastaly dříve, než byl odklad trestu vysloven, třebaže byly
soudu, když učinil tento výrok, neznámé a dostaly se k jeho vědo
mosti teprve po onom výroku. Totéž platí pro opomenutí některého
výroku v onom rozhodnutí (v rozsudku, v usnesení), v němž mo,hl
(měl) býti- výrok ten podle zákona učiněn, najmě i pro výrok pozdějšího rozsudku, že má býti vykonán i trest uložený předchozím
rozsudkem čís. 4205, 4275.
výrok, jímž v případě § 265 tr. ř. rozhodl podle čtvrté a šesté věty
§- 6 zák. o podm. ods. soud, vynesší pozdější rozsudek, 0- tom, zda
mají býti vykonány oba tresty, či zda má býti podmíněně odložen
i trest dodatečně přisouzený, nelze napadati stížností podle § 8 (3),
§ 20, nýbrž opravnými prostředky podle § 7 (3) zák. čis. 562/1919
čís. 4205.
nejde-li o prvotní určení podmíněnosti (nepodmíněnosti) odsouzení
v případech § 265 tr. ř., nýbrž o nařízení výkonCt trestů, jichž výkon byl již pravo-platně .odložen, nepřichází v úvahu předpis § 7
(3), nýbrž § 8 (3) a § 20 zák. čis. 562/1919 č [s. 4205.
bol-li obžalovaný odsádený pre trestný čin, spác_haný pred vynesením rozsudku povoHvšieho mu podmienečný_ odklad výkonu trestu,
prislúcha rozhodnutie o tom, či má byť rpodmienečne odložený
trest súhrnný, ktorý treba podYa § 517 tr. por. ustanoviť, súdu
označenému v § 518 (odst. 3', 4) tr. por. čís. 4474.
_
vymeranie úhrnného trestu je zákonom vylúčené, ak bol podmienečne odsúdený v skušobnej lehote znova odsúdený pre zločin bezpodmienečne čís. 4657.
§ 7 odst. (l):--rozhodovati o podm. odsouzení povolá~
jest soud prvé stolice (v porotním řízení soudn!
d v Ct r por o t n í) i "t e h d a, kdy ž t e- p rve n á 1e ,z e "m ? p r a vné stolice vzesla nutnost, by ,o podmlnenem .odsouzení bylo uvažováno nebo znovu uvažovano
čís. 1597 (7).
_
nejde o změnu kvalifikace již má na mysli plenární rozhodnuti sb.
n. s. tr. čís. 1597, byla-li' trestná činnost obžalovaného, kter~ .P~
vodně byla kvalifikována nestejně, zrušovaCÍm soudem kvahflkována jednotně,_ jako čin tres.tnější (přečin) čís. 3605:
.
_
není třeba vyhraditi výrok o podmíně-ném odsouzem soudu p~ve
stolice, promluvil-li již tento ·soud v ~řívějšír;t řízen! v _~~m~o ~,?;er~
na podkladu výměry trestu pro obzal?va:l~ho, nelnep':I~n,lvelsl z~
všech možností, jež mohou v obnoven cm flzefll nastah CI s. 4309.
odst. (2): je II a s o u dun a 1é z a c í m, byv k a ž d é~..p ř írad ě, n e byl - I i u I o žen t r·e s t fl a s v o bod ě ,d e 1 s 1 J e ~
noh o r o k u 'p o jal d o výr o k u r o z s ll' d e č n e h o a o d uvodnit v důvodech, zda přiznal pO. . ~!llíně-ný "o,dklad výkonu trestu (zákon ze.dne 17. rlJna 1919, CIS.
562 sb. z. a n.) čili II i c, č i z d a s. i ve s-rry y s 1 ~ § 7 (2)
zák. vyhradilo něm rozhodnouti zvlastnlm usnesením čis. 1248 (6).
odst. (3): do vý rok ll, j Í'mž by-Io soud em vT~~šejjc.ím p,ozdější rozsudek nařízeno podle § fj CIS,; 4 zak. C,lS.
.562/1919 také, že s.e má vykonati trest predchoz lm
y
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rozsudkem podmíněně uložený, ač zde nešlo o
pří,pa-d § 265 tr. ř., lze si· podle § 8' (3) zák. stěžovati
jen II sO~,du vyšší stolice a nelze pro dotčený, po-,
chybeny, p_ředpisu § 8 cit. zák. se příčící pro cesuální postup uplatniti zmateční stížnost podle čís. 11 § 281 tf. ř. z d ů vod II pře rk roč' e TI í t r e s 1. TI í
pravomoci při výměře trestu ČÍS. 2218 (9).
jde' o uplatňování zmatku čIs. 11 § 281 tr. ř., vytýká-li zmateční
stížnost, že soud vykročil ze své moci trestní, uložÍv obžalovanému
náhradu způsobené škody ve smyslu § 4 zák. o podm. odsouzení,.
ač tu TI.eby1ů zákonných předpokladů pro tento výrok čís. 338-6.
pokud Jde o odvolání, nikoliv o zmatečnf stížnost (§ 281 čís. 11
tr. ř.), uplatňuje-Ii opravný prostředek, že soud prvé stolice, použiv
předpisu § 4 zák. o podmíněném odsouzení neprávem, učinil podmíněné odsouzení závislým na tom, že obžalovaný dá soukromému
obžalobci podle § 17 tisk. nov. zadostiučinění za utrpěné pUkoří
»-podle svých sil« čís. 3444.
zmatek čís. 5 a 11 § 281 tr. ř., povoleno-li podmíněné odsouzení
pominutím okolnosti je podle § 2. zák. Ů' podmíněném odsoúzeni
vylučující čís. 3'491, 4752, 4797.
.
plyne-li jsoucnost oné pominuté okolnosti (dřívější potrestání)
z obsahu veřejné listiny při hlavním přelíčenÍ' přečtené (trestního
lístku), může zrušovací soud k ní přihlížeti' a učiniti ji podkladem
přezkoumání rozs.udku s hlediska věcného zmatku čís. 11 § 281
tr. ř. čí s. 3491, 4797.
odvolání do výroku o podmíněném odsouzení, .iež nebylo přiznáno
proto, že od odsouzení obžalovaného pro trestný čin spáchaný z pohnutek nízkých a nečestných neuplynulo dosud 10 let (§ 2 zákona
čís. 562/1919), jest nepřípustnéč í s. 3510.
opravné podání, vytýkající v časti označené jako odvolání, ne-správnost názoru, že podmíněné odsouzení je podle § 2 zák. čís.
562/1919 vyloučeno, ač odsouzený dostál všem podmínkám rozh.
presidenta republi-ky z 19. října 1928, jest pokládati za zmateční
stížnost (§ 281 čís. II tr. ř.) čís. 3570.
i když vzhledem k zásadě § 265 tr. ř. a k ustanovení § 6 odsL čtvrt~1
druhá věta zákona o podminěném odsouzení mělo býti rozhodnuto
jednotně o celém trestu uloženém dvěma rozsudky, nedovoluje zásada § 295 tr. ř. tak postupovati, omezil-li státní zástupce s.vé
odvolání jen na rozhodnutí obsažené v rozsudku pozdějším čís.
3578.
bylo-H podmíněné odsouzení odepřeno nikoli snad proto, že je
podle zákona o podmíněném odsouzení vyloučeno, nýbrž proto, že
nalézací soud nabyl přesvědčení, že nelze míti za to, že obžalovan~1
povede pořádný život a že tudiž výkonu trestu není zapotřebí,
lze se proti tomuto rozhodnutí, k němuž nalézací soud dospěl vyhraženým mu volným ,soudcovs.kým uvažováním, nikoli tedy porušením zákona, jak je předpokládá zmatek podle § 2'81 čÍ-s. II tr. ř.,
brániti jen opravným prostředkem odvolání čís. 3616.
výrok o trestu a' výrok o podmíněném odsouzení lze napadati také
formálními důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 4 a 5 tr. ř., avšak
jen v mezích naznačených v § 283 tr. ř., totiž jen potud, pokud
uplatňovaný formální důvod zmatečnosti slouží jen k dolíčeni před
pokladů hmotněpravního zmatku podle § 281 čís. II tr. ř., jímž lze
napadati výroky o trestu a podmíněném odsouzení čís. 3616.
výrok nepřiznávající podmíněné odsouzení z důvodu § 2 zák. čís.
,562:;1919 jest napadati zmateční ,gtÍ'žností (§ 281 čís. 11 tr. ř.),
nikoliv odvoláním; byl-li napaden odvoláním, jest odvolání vyříditi
jako zmatečnÍ< stížnost č i s. 3775.

ohlášení odvolání do podmíněného odsouzení nezahrnuje v sobě
i ohlášení odvolání z výroku o ztrátě práva volebního čís. 3920.
nejde o prvotní určení podmíněnosti (nepodmíněnosti) odsouzeni
v případech § 265 tr. ř., nýbrž o nařízení výkonů trestů, jichž výkon byl již právoplatně odložen, nepřichází v úvahu předpis § 7
(3), nýbrž § 8 (3) a § 20 zák. čís. 562/1919 čís. 4205.
nepovolil-li nalézaCÍ soud obžalovanému podmíněný odklad výkonu
trestu jednak proto, že jej pokládal za nepřípustný podle § 2 zák:
čís. 562/1919, jednak z dúvodů arbitrerních (§ 1 zákona), a byl-h
onen v~'rok napaden zmateční stížností, tento pak odvoláním, jest
vyhověti zároveň ob~ma oprayn,ýmv prostř~,dků?1, jsou:1i, o~~vod~
něny, a nerozhodovati o odvolam az po vynzeTIl zrnatecm stlznostI
(§ 296 tr. ř.) čís. 4291.
v odvolání z výroku o podmíněném odsouzení vůbec jest spatřo
vati i odvoláni z toho, že obžalovanému nebyla uložena náhrada
škody podle sil nebo nějaká obmezení čís. 4339.
odvolání Dodané výslovně jen z nízké výměry trestu nelze později
(alespoJ1 po uplynutí ihúty ku provedení od~~lání) rozšířiti na výrok o podmíněném _odkladu výkonu trestu CI s. 4167.
v opovědi odvolání z výše trestu není zahrnuto i odvolání z výroku o podmíněném odkladu výkonu trestu čís. 4167.
výrok jímž v případě § 2,65 tr. ř. rozhodl podle čtvrté a šesté věty
§ 6 zák. o podm. ods. soud, vyny~sší pozd,ější, ~ozsude~,yo }om, ~da
mají býti vykonány oba tresty, Cl zda ma bytt podmmene odlozen
i trest dodatečně přisouzen)', nelze napadati stížností podle § 8 (3),
§ 20, nýbrž opravnými prostředky podle § 7 (3) zák. čís, 552/
1919 čís. 4205.
státní zastupitelstVÍ, vytýka,iíc y(nesprávně odvolání..m), že, soud
povolil podmíněné odsouz~llI,. ac bylo vzhledem k pred:-hoZl'ffi
stllrn vyloučeno, předpokladale 0?1ylem za,c~o~~~os~ o~z~lovane~o,
nedoličuje zmateční stí,žnost po z,akonu, oplra-1I Jl ':.yluc~e 9 sprav-:
nÝI avšak teprve s olllm opravnym prostredkem predlozeny trestm
lístek č i s. 4380.
nevyplývá-li skutečnost vylučující podmíněné odsouzení .podle § 2
(1) zák. čís. 562/1919 (že obžalo~aný byl"předchozín; r?zsudkem
odsouzen ke ztrátě práva vol,ebmho, v~n cm, byl vsp,~ch':ln" z ~o
hnutky nízké a nečestné) z vykazú pn hlav mm preltcenl.ctenych
(z trestního lístků), je na veřejném žalo?ci, by:' neúpl~ostl v tom
směru č,elil vhodným návrhem (by byl cten predch-ozl rozsudek)
čís. 4428.
neučinil-li tak nemúže důvodně vytýkati rozsudku, jímž obžalovanému povoÍen podmíněri)' odklad výkonu trestu, neúplnost po
rozumu § 281 čís. 5 tr. ř., aniž po zákonu doli~~je zffi?tek 5í~." 11,
§ 281 tl'. ř., vycházeje z Dnoho předI?~k~a~u p~l, hlavTIlm prelIeelll
na jevo nevyšlého a v rozsudku nezJlsteneho Cl s. 4428.
jde o vykročení z moci trestní a o zmatek čis. I} § 2Hl tr. ř '! po~
volil-li soud podmíněný odklad výkonu trestu~ ae ~~Io podmmene
odsouzení podle § 2 zák. čís. 562/1919 vylouceno c: J s. 4752.
výrokem předchozího. rozsudk~ o ,ztrátě práva vol~bn!ho jes! pro:
jeveno zjištění, že čm byl spaehan z pohnutky llIzke a nectstne
čís. 4752.
soud rozhodující o podmíněném 0vdso~zení je vá,zán, pravoplatný~
zjištěním předchozího rozsudku. ze Cl? vbyl, spa.;:han ~ pohnuteK
nízkých a nečestn~'eh (výrokem o ztrate prava voleb~lhlJ),v a nepřís.JuŠí mu právo, by piedchozí rozsudek v tomto smeTU prezkoumával čís. 4752.
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jde o zmatek čís. 5, 11 § 281 tr. ř' J přiznal-li nalézací soud obžalovanému podmíněné odsouzení, přehlédnuv, že byl již odsouzen pro
krádež, při čemž vyslovena ztráta práva volebniho (§ 2 zák. čÍs.
552/1919); byloť tímto výrokem vysloveno i, že čin byl spáchán'
z pohnutky nízké a nečestné čÍ-s. 4797.
plyne-li jsoucnost oné pominuté skutečnosti z trestního lístku při
hlavním přelíčení přečteného, lze zrušovaCÍmu Roudu k ní přihléd
nouti a učiniti ji podkladem přezkoumání s hlediska hmotněprávního
zmatku čís. II § 281 tl'. ř. čís. 47()7.
§ 8 (2): předchozí odsouzení pro čin uvedený v § 2 zákona o podmí-

-

něném odsouzení vylučuje za podmínek tam stanovených podmíněné odsouzení, i když bylo ohledně onoho předChozího odsouzeni

vysloveno, že se odsouzeny osvědčil čís. 3615.
§ 8 (3): d o výr o k ll, jím ž bylos, o II dem v y náš e j Í c {m
pOzdější rozsudek nařízeno podle § 6 čís. 4 zák.
čís. 562/1919 t a k é, žes e m á v y k o II a t i t r e s t p r e de h o z í m r o z s II d k e m pod m í n ě II ě II 1o ž e II ý, a Č zde
ne š I o o při pad § 265 Ir. ř., I z e s i pod I e § 8 (3) zák.
stěžovati jen U' soudu vyšší stolice a nelze pro
d o t č e n ý, p och Y b e n ý, pře d p i s u § 8 cit zák. s e p ř íčící procesuální postup uplatniti zmateční stíž_
nost po'dle čís. 11 § 231 tr. ř. z důvodu překročení
tres.tní pravomoci při výměře trestu čís. 2218 (9).
§ 8 odst. (3), § 20: výrok, jímž v případě § 265 tr. ř. rozhodl podle
čtvrté a šesté věty § 6 zák. o podm. ods. soud, vynesší pozdější
rozsudek, o tom, zda mají býti vykonány oba tresty, či zda má
býti podmíněně odložen i trest dodatečně přisou'Zený, nelze napadati, stížností podle § 8 (3), § 20, nýbrž opravnými prostředky
podle § 7 (3) zák. čís. 562/1919 čís. 4205.
nejde-li o prvotní určení podmíněn.osti (neponmíněnosti) odsouzení
v případech § 265 tr. ř., nýbrž o nařízení výkonů tres.tů, jichž výkon byl již pravoplatně odložen, nepřicházÍ v úvahu předpis § 7
(3), nýbrž § 8 (3) a § 20 zák. čís. 562/1919 čís. 4205.
pro stížnost podle § 8 (3) a § 20 zák. čís. 562/1919 neplatí povinnost určitě označiti stižnostni body a okolnosti stížnost odůvod
ňující čís. 4205.
~ § 18: byl-Ii trest uložený podmínečně rozhodnutím presidenta republiky z 19. října 1928 prominut s účinkem § 1 zák. o podmíně
ném odsouzení tak, že s.e dnem 28. října 1928 považovala zkušební
lhůta za uplynulou, pokládá se podle § 1 zák. o podmíněném odsouzení za to, že odsouzený nebyl odsouzen, jen, osvědčil-Ii s·e
skutečně v oné lhůtě; došlo-li do roka po době zkušebné proti němu
k trestnímu řizení pro čin spáchany v době zkušebné, které skon-o
čilo odsuzujícím rozsudkem, jest naříditi dodatečně výkon ol1oho
odloženého trestu podle § 18 odst. (2) zák. o podm. ods.; vylučuje
proto ono odsouzení (pro čin spáchaný z pohnutky nízké a nečestné) přes usneseni o amnestii podmíněný odklad trestu nově
uloženého čís. 3839.
ustanovení § 13 odst. (2) zákona o podmíněném odsouzení platí
i v případě, že na osvědčení se podmíněně odsouzeného bylo
uznáno použitím amnestie ze dne 19. října 1928; o takový případ
však nejde, bylo-li již na konci zkušební doby pro trestný čin, spáchaný již před prvním rozsudkem, v běhu nové trestní řízení (§ 18
čís.. 1 zákona) čís. 3989.
dle § 35 zák. na ochranu republiky viz tam ž e.
výkonu trestu: viz t r e s t.
Odmietnutie opravného prostriedku: iné nesprávnosti než tie, ktoré sú uvedené

v § 30 odst. 2 pro nov., najma tedy aj zaslanie opravného prostriedku nepríslušnému súdu, nie sú omluviteľnou chybOU v smysle
tohoto zákonného ustanoveni a a padajú na vrub podavatel'a
čís. 4858.
Odntítání oslav: 28. října čís. 3798.
Odntítnutí zmateční stížnosti: soudem prvé s.tolice čís. 3'588.
Odnětí věci příslušnému soudu viz d e leg a c e.
Odňatie držby: § 368 tr. zák. slov.: ide-li o zabavenú pohl'adávku, je objektívnou
skutkovou náležitosťou trestného činu podl'a § 368 tr. z., aby súdne
usnesenie o zabavení pohl'adávky bol o doručené poddlžníkovi podl'a
predpisov o doručovaní žalób pred tým, než páchateľ pohl'adávkou
bezprávne disponoval čís. 4418.
Odpis daní: urychlené vyřízení žádosti a úplatek čís. 4052.
Odpor: i když v řízení přestupkovém nebyla podána stížnost proti nálezu o odporu, běží lhůta odvolací až do konce lhůty pro onu stížnost (§ 478 tr. ř.)
čís. 4716.
lysický (mravní) viz s v e den í.
podle § 427 tr. ř.: nemusí býti podepsán advokátem či S. 3418.
třídenní lhůta §§ 427 a 248 tr. ř. nemůže býti podle prvého odst. § 6
tr. ř. prodloužena, zejména ne opomenutím osob, jimž přináleželo vypraviti opověď zmatečnÍ' stížnosti či s. 3473.
není na závadu, by opravný prostředek, jejž obžalovaný podal, nebyl
přes jeho označení jako odpor posuzován a zkoumán jako zmateční
stížnost, pOUkazuje-Ii k ní: svým obs.ahem a smyslem čís. 3557.
pokud nedostatek peněz na cestu není ne-odvratnou překážkou ve smyslu
§§ 227, 427 tr. ř. čís. 3644.
uplatňuje-li obžalovaný ve formE: »odporu«, že nebyl k hlavnímu pře
líčeni řádně obeslán, uplatňuje tím zmatek podle § 281 čís. 3 tr. ř. pro
porušení předpisu § 427 tr. ř.; nezáleží na tom, že byl opravný prostředek mylně označen, záleží na věcném jeho obsahu čís. 3718.
podle § 23 zák. čís. 124/24 proti rozsudku pří,slušejí vydavateli a vlastníku periodického tiskopisu tytéž opravné prostředky jako obžalovanému, tudíž i právo k odporu podle § 427 odst. 3 tf. ř. proti rozsudku
vynesenému v nepřítomnosti ·obžalovaného proto, že se nemohl dostaviti obžalovaný (nikoli, že se vydavatel a vlastník nťillohli dostaviti)
čís. 3774.
pro člena zemského zastupitelstva jest účast ve schŮZÍ zemského zastupitels,tva, účast ve schůzi jeho klubu zemských zástupců a jeho úkol
navrhovatelský v plenu neodvratnou pi;ekážkou ve smyslu § 427 odst. 3
Ir. ř. a § 226 tr. ř. čís. 3774.
katharální zánět (krku) se zvýšenou teplotou může býti l1eodvratnou
překážkou ve smyslu třetího odst. § 427 tr. ř. čís. 3766.
neodvratnou překážkou ve smyslu třetího odstavce § 427 tr. ř. je: byla-li
obsílka k hlavnímu přelíčení doručena obžalovanému tak, že mll' zbývala jen lhůta dvou dnů, v níž sotva mohl učiniti příslušné opatření~
by se uvarovali újmy hrozící mu při koHdujícím Učení v řízení sporném
a tres.tním, ustanoveném na týž den u různých soudů čf s. 4297.
záchvat choroby žlučových kamínků čís. 4149.
nebyl-li obžalovaný vyrozuměn správně o hodině, na kterou bylo ustanoveno hlavní přelíčení čís. 4307.
bylo-Ii ústní líčení před kárnou radou konáno v nepřitomnosti obvině
ného, který podal včas odůvodněnou žádost o odročení, osvědčiv pře
kážku, pro kterou se nemůže k líčení dostaviti (nemoc lékařem potvrzenou), jest odvolacímu soudu kárný nález zrušiti, a to po případě
i ohledně spoluobviněného, je-li obviněni proti tomuto v tak těsné souvislosti s obviněním proti onomu, že lze jen společně to i ono obviněni
projednati a posouditi čís. 130 dis.

-
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jde o pOTušení pře~pisyu p!vě,ho odst~.vce § 427 tr. Ť. (§ 281 ČÍS. 3 tr. ř.),
konalo-II se hlavlll prehcem v nepntomnosti obžalovaného který byl

vysl~chnut pře? ~I~vním přelíšenjm jen o přestupku podle § '335 tr. zák.
ne vsak yD ,obvmem v obzalobe, ze šlo o opomenutí za okolností zvláště

nebezpecnych (§ 337 tr. zák.) či s. 4394.
lhůt,: k opovědi zmateční stížnosti a k pOdání odporu počíná dnem kdy
~~nzelka obžalovaného, jíž byl doručen opis kontumačního rozs~dku
lel obžalovanému (po jeho návratu s, cesty) odevzdala čís. 4516.
J
př.j s I II Š ~ o, s t:,y byla-li s odp?rem proti rozsudku pro zmeškáni spojena
zmate~llI s.Í1znost, rozhoduje o obou opravných prostředcích zrušovací
soud, I když měla býti zmateční stí.žnost odmítnuta nalézacím soudem
podle § 1 zák. čis. 3/78 či s. 4156.
v řízení kárném čís. 179 dis. - viz též říz e n í kár n é.
ve smyslu § 6 zák. čís,. 471/1921 čís. 4812 - viz též s a m o s o ude e.
se činí, se zbr,aní (§ 82 tr. zák.): nejen, použil-li pachatel zbraně. skuteČně
~7y~~ku na vrchnostenskou osobu, nýbrž i když zbraní jen hrozit" č í '5,

Odvážným obchodem: po rozumu § 486 čís.. 1 tr, zák. nenJ len obchod diferenční
nýbrž každý obchod, při němž jest počítati s většÍI pravděpodobnostÍ
s možností ztráty, než u jiných obchodů, a k jehož podniknutí je proto
potřebí kapitálu, jímž může b),ti uhrazena případná ztráta z takového
obchodu čís. 4558.
nakoHk sem spadá koupě většího množství obilí mlynářem na plodinové
burse č i s. 4558.
Odvod: nevytýká-li soukromý obžalobce v odvodu opožděnost odvolání obžalovaného, nelze mu přisouditi útraty odvodu čís, 4059.
na zmateční stížnost viz z mat e ční stí ž n o s t.
Odvolací hlavní líčeni: přítomnost obžalovaného při hlavním odvolacím líčení, nejsou-li splněny podmínky stanovené § 1 zák. č. 8/24 sb. z. a n., je
nutná pod zmatečnosti jen v připadech podle §§ 414, 423 ods!. 5
tr ř. slov. podle § 23 zák. čl. XXXIV:1891 či s. 4449.
řízení:

odvolací soud není vzhledem k ustanovení § 470 fr. ř. oprávněn,
by se beze změny v řízení průvodním uchýlil od skutkového zjištěm
prvního soudu, a nesrovnává se se zákonem (zás.ada ústnosti a bezprostřednosti), když odvolací soud bez opakování nebo doplnění dtlkazů dospívá k odchylnému přesvědčení o skutkových okolnostech čís.

podl'a zákona č. 8/24 sb. z. a n.: nie je opravným prostriedkom v smysle
§ 579 č. 3 tr. p. č i s. 4393.
Odpověď porotců viz por ota.
Odpuštěrú jako polehčující okolnost virz zrní r n ě n í t r e s t II ,p o dle '§ .410 t r. r.
•
Odročení hlavního přelíčení: pro nedostaveni s.e svědka či s. 4591.
viz též říz e n i p r ů vod n í.
Odstranění mezníků viz pod vod dle § 199 e).
Odstranění věci viz In a ř e II í e x e k u c e.
zlořádů viz urážka na cti (§ 490 tr. zák.).
Odstraniti majetkový předmět (§ 1 z á -k o n a o mař e n í ex e k II C e): znamená
posj~~vní. činnost~ provésyti t~ykové přem!stění předn;ětu, že je jeho
p,o~tlze!ll exeku.Cl al~spon ztl~eno; spada sem ukryti a jemu se blí~1~1 zpusoby dispOSice s majetkovým předmětem, nikoliv zatajení
Cl

3945.

ustanovení § 14 odst. 4 zákona z 21. března 1929, čís. 31. sb. z. a n.
pro trestní řízení v případě odporu ·proti trestnímu příkazu, že soud,
rozhoduje v hlavním přelíčení, nesmí uložiti přísnější trest na svobodě
nebo na penězích, než uložil v trestním příkazu, vztahuje se nejen na
hlavní přelíčeni .před soudem první stolice, nýbrž i na přeUčeni odvolací, jež se konalo k odvolání veřejného obžalob ce proti osvobozujícímu
rozsudku soudu první stolice čís. 3994.
ustanovení § 470 odst. 3 tr, ř: platí jen, jsou-li v odvolacím spise uvedeny nové důkazy a tvrzeny nové okolnosti pro rozhodnutí věci důle
žité čís. 4104.
ve věcech ,přestupkových jest nové, zvýšenými zárukami opatřené ří
zení hlavní, v němž odvolacímu soudu je řešiti samostatně jtho' úkol,
při čemž mu-sí odvolací soud zkoumati veškerý procesní- materiál; nesmí
pominouti nové skutečnosti a důkazy, uvedené v odvolání, a je po pří
padě povinen (§ 3< tr.- ř.) zaříditi potřebná vyhledávání k jich zjištění,
jakmile okolnosti a důkazy ty jsou pro rozhodnuti věci důležity č i s"

s. 4071.

neplacení pohledávky nelze podřaditi pod pojem odstranění majetkových předmětů čís. 4071.
po,sitivní disposici s majetkovým předmětem (odstraněním majetk?véhc: před~lčtu) není popření jsoucnosti (držby) majetkového
predmetu, ant odepření zprávy, umožňující vymáhajícímu věřiteli
(výkonnému orgánu) exekuční zásah na majetkový předmět čís.

4828.

4071.

i když v řízení přestukovém nebyla podána stížnost proti nálezu o odporu, běží lhůta odvolací až do konce lhůty pro onu stížnost (§ 478
tr. ř.) či s. 4716.
prokázal"-li se předpoklad, který vedl ke zrušení rozsudku okresního
soudu podle § 475 odst. 2 tr, ř., mylným, takže i podle výr-oku krajského soudu zůstal čin jen přestupkem, l)emůže tento s.oud uložiti přís
nější a nepodmínečný trest než byl trest uložený pOdmínečně okresním
soudem, byl-li jeho rozsudek napaden jen odvoláním obžalovaného a
návrh s.tátnÍlho zástupce na zrušení rozsudku podle § 475 odst. 2 tr. ř.
byl učiněn až po uplynutí odvolací lhůty (při odvolacím hlavním pře
líčení) čís. 4852.
okresní soud, dožádaný sborovým soudem první stolice, aby obžalovanému vyhlásil podle § 425 odst..lL tr. ř. slov. rozsudek odvolacího soudu,
vyhlášením rozsudku a sepsáním zápisu o tom skončil činnost, o. kterou
byl dožádán, Přijal-li po tomto roku, třebas ještě v zákonné lhůtě, provedeni zmateční stížnosti obžalovaného, které zaslal sborovému soudu
první stolice, jednal jako s.oud nepříSlušný, postupující podání. soudu
příslušnému; proto doba, po kterou byl spis dopravován poštou k sborovému soudu první stolice, neprodlužuje zákonnou lhůtu k provedeni
zmateční stížnosti čís. 4601.

Odstřelení

p'sa: a § 468 tr. zák. čís. 4136.
~ viz též myslivost.
Odškodné: podle § 17. tisk. nov. či s. 3444.
neni trestem, nýbrž zadostiučiněním a rozhodnutí o něm může býti napadáno zmateční stížno,stí č í 5, 4493.
při rozhodování otázky odš,kodnění podle § 17 tisk. nov. sejde hlavně na tom
zdajs~u tu zvlá~tI]-! ,?k.olnosti v?důvodňují~í ~~dle potorestání ještě uloženI
zvlastmho zadostJucmenl (na pnklad bylo-II pnkofí zpusobeno zvláštní lehkomyslností, je-li zvláště těžké a úplně bezdůvodné) čís" 3785.
viz též u r á ž k a t i s k e m (§ 17).
(§ 39 zákooa proti nekalé soutěží): nejde tu ° soukromoprávní nárok na
náhra~u škod;>; !ll'ajetk~yé!. nýbrž o .odškodné za příkoří činem způ
sobene a za Jme osobm uJmy (o Odškodné na statdch nehmotných)
čís. 4059.
§ 576 a násl. tr. por.: šesťmesačná lehota § 581 tr. p, neprerušuje sa ani
uplatnením nároku na náhradu súkromnou žalobou oroti tretej osobe
či

s. 4754.

.

Odtučněné mléko: dodávání ho do mlékárny čís, 3729.
Generální

rejstříky

trestní
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odvolal-li se veřejný žalobce proti rozsudku, jímž by! obžalovanému
vyměřen trest s použitím mimořádného zmírií.ovacího práva (§ 92 tr.

zák. slov.), jen do nízké výměry trestu, odvolacímu soudu náleží vyříditi
odvolání jen v mezích tohoto návrhu; nelze přihlížeti k dodatečnému
,prohlášení veřejného žalobce, že žádá, aby bylo pominuto použiti § 92
tr. zák. slov. č i s, 4604.
viz též říz e n í pře s tup k o v é.

Odvolacie pokjačovanie: ustanovenie § 387 odst. I. tr. p. vzt'ahuje sa len na rgzsudok dotyčne onoho obžalovaného, ktorý sa odvolal, alebo dotycne
ktorého sa odvolal žalob ca, a nedáva odvolaciemu súdu možnost' napravit' všetky vady rozsudku prvej stolice, ktoré zakladajú v neprospech ktoréhokol'vek obžalovaného niektorS' dovod zmatočnosti, ktorého treba dbať podJ'a §§ 384 odst. V., 385 odst. II. tr. p. z úradnej
povinnosti, jestli okolnost', tvoriaci dovod zmatočnosti, nevyskytuje sa'
u žiadneho z obžalovaných, ktofÍ s,a odvolali, alebo dotyčne ktorých saO
odvolal žalobca čís. 4484.
Odvolání: z r II Š o v a c í s o II d v y ř i z II j e o d vol á n i s poj e II é s e z m ateční stížností i tehdy, zavrhne-Ii zmateční stížnost

dle § 4 č i s. 1 a § 1 ČÍ' s. 1 a 2 n o vel y č i s. 3/1878 ř. zák. či s. 482(3).
§ 6 opatření stálého výboru Národního shromáždění
republiky čes,koslovenské podle § 54 ústavní listlny
ze dne 4. srp n a 1920, čís. 480 sb. z. a n. nes t a n o vín o v é t r e s t n í
sazby čis. 1170 (4).

pří P u s t n o s t o d vol á n í ve ř e j n é h o ob ž al ob c e a ob ž a lov an é ho c o d o t r e s t u d I u ž n o p o s II Z o vat i dle u s t a n o ven í
§ 283 tr. ř. čis. 1170 (4).
d o výr o k u, žen a stá v á z t r á ta p r á v a vol e'b n í II o ne b o
pro t o, že t a k o v Ý výr o k ne byl v y nes e n, 1 z e s i stě ž o vat i
p·ouze odvo,láním čís. 1731 (8).
jeho opověď nemusí: býti' podepsána advokátem čís. 3418.
sdělením prvopi-su rozsudku je rozsudek státnímu zastupitelství doručen ve
smyslu § 78 tr. ř.; dnem sdělení prvopisu počíná lhůta k provedení odvolání
(§§ 285, 294 tr. ř.), neprodlužujíc se tím, že státní zastupitelství naléhalo
na doručení opisu rozsudku a že mu byly proto spis.y opětovně doručeny
s opisem rozsudku či s. 3441.
pokud jde o odvolání, niko.Jiv o zmateční stížnost, uplatňuje-Ii opravný prostředek, že soud prvé stolice, ,po uživ předpisu § 4 zák. o podnl. ods. neprávem, učinil podmíněné odsouzení závislým na tom, že obžalovall~· dá
soukromému obžalobci' podle § 17 tisk. nov. zadostiučinění- za utrpěné pří
koří »,podle svých sil« č í' s. 3444.
rozhodnutí podle § 17 tisk. nov. lze napadati podle § 283 tr. ř. jen odvoláním,
nikoli zmateční stížností čís. 3444.
byl-li výrok o trestu napaden též odvoláním z výše trestu, jest o něm rozhodnouti ne teprve p o, nýbrž při vyřízeni zmateční stížnosti (§ 296 druhá
věta tr. ř.) čís. 3465.
jednáni a rozhodnutí o odvolání co dO' trestu podle druhé věty § 296 tr. ř.
při vyřízení zmatečnÍ- stížnosti čís.. 3491.
odvolání do trestu nezahrfi.uje v sobě i odvolánÍ' z výroku o ztrátě práva
volebního čís. 3496.
odvolání do výroku o podmínečném odsouzení, jež nebylo přizmino proto,
že od odsouzení obžalovaného pro trestný čin spáchaný z pohnutek nízkých
a nečestný'ch neuplynulo dosud 101 let (§ 2 zákona čís. 562/1919), j.est nepřípustné čís. 3510.
i když vzhledem k zásadě § 265 tL ř. a k ustanovení § 6 odst. čtvrtý druhá
věta zákona o podmíněném ods.ouzení mělo býti rozhodnuto jednotně o celém trestu uloženém dvěma rozsudky, nedovoluje zásada § 295 tr. ř. tak

postupovati, omezil-li státní zástupce své odvolání jen na rozhodnutí obsažené v rozsudku pozdějším čís. 3578.
v použití práva podle §§ 261, 266 tr. zák. jde o výrok arbitrerniho rázu,
jejž lze přezkoumati jen k odvolání; důvod zmatečnosti rozsudku podle čís.
11 § 281 tr. ř. byl by dán, kdyby soud, vyměřuje trest hlavní nebo, vedlejší
nebo vyslovuje se o podmíněném odkladu trestu, porušil nebo nesprávně
použil hmotně-právního zákona v některé z oněch - imperativních, obligatorních - zásad a předpisů, které jsou nezávislé na volném uvážení soudcovském a jichž jest proto soudu povždy dbáti čís. 3629.
výrok rozsudku o soukromoprávnich nárocích lze napadati jen odvoláním,
nikoliv zmateční stížností (§ 283 posl. odst. tr. ř.) č i s" 3652..
podání, označené jako »o.dvolání«, které obžalovaný sám sepsal a jímž napadá odsuzující rozsudek, je svým obs.ahem psovedením zmateční stížnosti;
o podání tom jest rozhodovati jako o zmateční stížnosti čís. 3701.
do trestu smrti jest nepřípustné č í. s. 4023.
okolnost, že nalézací soud vyměřil trest se zřetelem k § 265 tr. ř., brání podati odvolání na újmu obžalovaného, pokud použito bylo nalézacím soudem
(při trestní s,azbě § 178 tr. zák.) mimO'řádného zmírně-nÍ a záměny trestu
podle §§ 54 a 55 tr. zák. a nebylo ještě dosaženo součtem obou trestů nejvyšŠÍ' zákonné sazby čf s. 3731.
pro otázku přípustnosti odvolání při použiti §§ 54 a 55 tr. zák. jest důle
žitým nikoliv dosažitelnost nejvyšší meze trestní sazby, nýbrž to, zda při
sčítání všech trestů, k nimž jest podle § 265 tr. ř. přihlížeti, byl trest vyměřen pod dolní hranici sazby čí 5.. 3731.
skutečnost, že pozdější rozsudek neobsahuje odsuzující výrok jen pro trestné
činy, spadající- dobou spáchání vesměs ,před rozsudek dNvějš-í, nýbrž i pro
trestné skutky po onom rozsudku, vylučuje pouhé s.Čítání obou oněch trestů
a jest pro otázku přípustnosti odvolání posuzovati druhý trest samostatně
či

s. 373,1.

výrok o ztrátě .práva volebního lze napadati jen odvoláním, i kldyž jde o výrok soU'du Jporotního či s. 3751.
i když v opovědi odvolání co do trestu nelze o sobě spatřovati i opověď
odvolání z výroku o ztrátě práva volebního, jest v případě, kde obžalovaný
v provedení své povšechně ohlášené zmateční sHžnosti napadl (nesprávně)
s hlediska ,důvodu zmatečnosti § 344 čís. 12 tr. ř. i výrok O ztrátě práva
volebního, usouditi, že O'bžalovanS' chtěl již při ohlášení opravných prostředků napadati příslušným opravn$'m prostředkem i výrok o. ztrátě práva
volebního, třebaže v tomto směru neohlásil výslovně odvolání čís. 3751.
výrok nepřiznávající podmíněné odsouzení z důvodu § 2 zák. o podm. ods.
jest napadati zmatečnÍ- stfžností, ne odvoláním; 'Odvolání lze tu vyříditi jako
zmateční stížnost čís. 3775.
ohlášení zmateční sHžnosti a odvolání šeptem zapisovateH po přelíčeni není
opovězením »u sborového soudu prvé s.tolice« (§§ 284, 294 tr. ř.) čís. 3-9'18.
ohlášení odvolání, do .podmíněného odsouzení nezahrnuje v. sobě í ohlášení
odvolání z ·výroku o ztrátě práva voleb.ního čís. 392.0.
volHa-li strana vědomě nesprávný způsob o.pravného .prostředku, jest pochybně zvolený opravný prostředek odmítnouti jako nepřípustný č i s. 4034.
odvolání podané výslovně jen ,-z nízké výměry trestu nelze později (ale'spoň po uplynuti lhůty ktI provedeni odvoláni) rozšířiti' na výrok o podmíněném odkladu výkonu tr·estu čís. 4167.
v opovědi odvolání z výše trestu není zahrnuto i odvolání z výroku o podmíněném odkladu výkonu trestu čís. 4167.
opravný prostředek odvolání z rozsudku okresního soudu předpokládá podle §§ 458 a 463 tr. ř. rozsudek řádně prohlášený čís. 4277.
v odvolání z výroku o podmíněném odsouzení vůbec jest spatřovati i odvolání z toho, že obžalovanému nebyla uložena náhrada škody podle sil nebo
nějaká obmezenÍ čís. 4339.
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odvolání proti trestu .písemné dtltky podle § 12 .písm. a) kár. stat. není pří
pustné čís. 135 dis,
bYl...,H obžalovaný při hlavním ~řeHčenÍ' a nebyl-li., jen při v~hlaš?:,ánív rozsudku, nejde o rozsudek vydany podle § 45g. tr. r.; v takovem pnpade nepřicháZÍ' v úvahu § 478 tf. ř.,_ nýbrž platí tu v příčině včasnosti ohlášení a
včasnosti provedení odvolání přeqpisy § 466 odst. 2 a § 467 tr. ř. či s. 4819.
odvolání z nálezu kárné rady ve prospěch obviněného přísluší jen obvině
nému samému, nikoliv i jiným osobám (.příbuzným obviněného) čís. 173 dis.
odvolal-li s,e veřejný žalobce proti rozsudku, j-ímž byl obžalovanému vymě
řen trest .s použitím mimořádného zmírňovacího práva (§ 92 tr. zák. slov.)-,
jen do nízké výměry trestu, odvolacímu soudu náleží vyříditi odvolání len
v mezích tohoto. návrhu; nelze .přihlížeti k dodatečnému prohlášení 'veřejného
žalobce, že žádá, aby bylo pominuto použití § 92 tr. zák. slov. čís. 4604.
z § 3'90 tr. ř. slov. plyne, že odvolatel nemusí uvésti důvody svého odvoláj1Í
hned při jeho' ohlášeni, nýbrž že tak může učiniti i v osmidenní lhůtě § 3'88
odst. 2- tr. ř. slov. a že v této lhůtě může původně udané dúvody odvolání
ro-zšířiti i 'na dů'Vody další. Takove prohlášení, ať se stalo v jakékoliv formě,
jest považovati za provedení -odvolání ve smyslu 2. odst. § 388 tr. ř. s,lov.,
nehledíc na mylné jeho označení čís. 4856.
viz též o d k 1a d t r e s. t II pod m í n ě- n Ý (§ 7).
viz též pro s tře d k Y o P r a v TI é.
nepravdivých údajů viz pod vod dle § 199 a).
viz též s věd e k.
v kárném řízení viz říz e n í kár n é.
Oďvolanie viď pro str i e d o k op r a vn ý.
Odvrácení útoku viz beztrestnost dle § 2 g).
Oheň viz ž h á ř s tví.
Ohl'adací list: zapísanie nepravdivej skutočnosti čís. 4666.
Ohledač dobytka a masa: jest veřejným Medníkem ve smyslu § 68 tr. zák.; není
však formálně oprávněn (§ 81 tr. zák.) provésti ohledání dobytčete
(stáje), projevila-li strana způsobem pro něho zjevným vůli, že si již
dobytčího pasu nepřeje (prohlásivši, že dobytče prodati již nechce)
čís. 4202.
Ohledání místa viz mistní ohledání.
Oiľražení pozemku viz mys 1i vos t.
Ohrožovací delikty viz delikty ohrožovací.
Ochota příjemcova viz ú pIa tká ř s tví.
9clU'ana au.torského práva viz p ů vod c o v s k é P r á v o.
Ochrana cti (zák. č. 108/33 sb. z. a n.): nedbalé obvinenie pred Madam podra
§ 20 zák. čl. XLl:1914 možno po účinnosti nového zákona o ochrane
cti (zák. č. 108/33) kvalifikoval len ako pomluvu v smysle § 2
cit. zák. Plati tu tiež nový predpis o premlčaní (§ 13 odst. 2 cit.
zák.) čís. 4784.
_ _ _
ustanovenf' o pomluvě podle zákona o ochraně cti (§ '2 zák. čÍs.
108/33 sb. z. a n.) jsou vinníku příznivější než ustanoveni §§ 1, 3,
5 zOk. čl. XLI:!914 čís. 4757.
trestné oznámenie, ktoré učinil poškodený verejný úradllÍ'k u štátneho zastupitel'stva, možno považova ť i za zmocnenie ku stihaniu
v smysle § 91 tr. p. a § 14 odst. 5 zák. č. 108'/33 sb. z. a n.
(o ochrane cti) ~i s. 4776.
(zák;. čl.XLI:1914): zákon o ochrane cti (§ 1 zák. čl. XLI:1014) háji
len občiansku 'česť, nie zásady politických strán čís. 4422.
pri trestných- činoch proti cti netreba sice, aby bol urazený pomenovaný, vyžaduje sa však, aby. bolo možno bezpochybne ustáliť,

koho mal páchatel' na mysli. Púhy dojem tretích osób nestačí'
stala-li sa urážka tlačou, treba smyseI závadného článku vykladaf
len podl'a jeho skutočného obsahu tak, ako pásobi na priemerného
čitatel'a č i s. 4452.
návrh na potrestání pro přečin pOdle § 27 zák. čís. 11/27 sb. z.
a n. nezahrnuje v sobě pro případ, že by nebyla dána skutková
podstata tohoto přečinu, návrh na potrestání pro pomluvu čís. 4560.
urážkou na cti podle § 2 zák. čl. XLI:1914 jsou jen útoky snižující
~rav~i hodnotu postiženého v očích jeho spoluobčanU.; pouhá kritika ltterárnich a pod. děl, neprojevuje-li se jí postiženému nevážnost nebo opovržení, není trestná čís. 4493.
důkaz pravd~ jest podle § 15 čís. 2 zák. čl. XLI:1914 vyloučen
1 tehdy, byl-ll vynesen pravoplatný zprošťují-cí rozsudek nebo zastavujíc[ usnesení. po spáchání pomluvy nebo urážky na cti čís.
4543.
dokaz pravdy je zdarený (§ 16 zák. čl. XLI:1914), bola-li d<>kázaná podstata tvrdenia tak, že je rovnováha medzi 'skutočnosťami
tvrdenými a dokázanými č i s. 4524.
při přečinu podle § 24 zák. čl. XLI:1914 jest na žalobci aby dokázal,. že s~utková tvrzeni, která jsou základem žaloby: jsou nepravdIvá; dukaz pravdy ve ,smys.lu § 13 cit. zák. nemá tu mlsta'
podle § 24 cit. zák. jest trestné jen konkretní ohrožování úvěr~
nebo zmenšování schopnosti k úvěru; nestaČÍ, .že, závadný výrok
byl snad způsobilý vyvolati tyto výsledky čís. 4493.
zákonným článkom XLI:1914 o ochrane cti je chránená aj cirkev
čís. 4713.
neodporuje zákonu, jestliže 'náhra?ní soukromý žalobce, převzav
podle § 42 odst. 8 tr. ř. zastupovani obžaloby pro přečin křivého
obvinění podle §§ 227, 229 tf. zák., navrhl ve zmateční sHžnosti
aby čin byl pos.uzován případně i s hlediska § 1 zák,. čl. XLI:1914:
V samém tvrzení, .že náhradní soukromý žalobce, technický ilřed
ník státní správy, provedl nesprávně soukromou·,kolaudaci stavby,
není ani ktivé obvinění ve smyslu § 227 tr. zák. resp. nedbalé obvinění podle § 20 zák. čl. XLI:1914, ani .přečin pomluvy podle § 1
cit. zák. čl. čís. 4632.
~ všeobecný výrok pachatelův, že si múže koupiti všechny soudy,
Je pomluvou a tvoří skutkovou podstatu přečinu podle §§ 1 3
odst. 2 č. 2, 9 Č. 4 zák. čl. XLI:1914 čís. 4683;.
'
štátny polesný, vykonáva-li s.voje povolanie po práve, požíva
ochrany len ako orgán vrchnosti; nie je verejným úradníkom
v smysle trestných zákonov či s. 4743.
ochranu podYa § 17 odst. I zák. čl. XLl:1914 neYze priznal obžalovanému, ak jeho zistený čin nemožno posudzovať ako utrhanie
alebo urážku na cti, lež ako-, ktivé obvinenie (§§ 227, 229 tr. zák)
alebo nedbalé obvinenie pred úradom (§ 20 zák čl. XLI:1914)
či s. 4715.
nedbalé ohvinenie pred úradom podl'a § 20. zák. čl. XLI:1924 možnu
po účinnosti nového zákona o ochrane·cti (zák. č. 108/33) kvalifikovat' len ako pomluvu v smysle § 2 cit. zák. Plati tu tiež nový
predpis o premlčení (§ 13 odst. 2 cit. zák.) čís. 4784.
ku skutkovej pods.tate prečinu podYa § 24 odst 1 zák. čl. XLI: 1914
n~s~ačí, aby výro,ky .p~,ch,ateľove boly in ,abstracto spósobilé, aby
mmr bol ohrozeny meCl llver alebo aby bola zmensená schopnosť
úverui páchatel' musí si byť vedomý, že tvrdí alebo rozhlasuje nepr~vdivú .. sku~o~,n~sť alebo nepravdivý YÝ,raz ~ že tým skutočne
poskodzu]e meCl uver. Na takéto skutocne a umyselné poškodzovanie úveru nel'ze uzatvárilť, prehovoril-li páchatel' závadné slová
v
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len pri priatel'skom rozhovore bez všetkého vzfahu na otázku ůveru
poškodenej osoby čís,. 4692.
viz též u r á ž k a n a cti.
dělníků: každ~' zaměstnavatel jest již proto, že používá dělníků k pracem,
povinen zabezpečiti dělníky proti nebezpečí spojenému s konaním prací
nutně neb alespoň -pravidelně pro tělesnou bezpečnost, zdraví a život
dělníků, tím, že se nebezpečí omezuje na nejmenší míru, která je s takovou prací nezbytně spojena, a to do té míry, do které lze spoléhati
na to, že nebezpečí čelí (vhodnou úpravou jednotlivých úkonu vyžadovaných ,prací mu uloženou) i sám dě1-ník osvědčením pozornosti a opatr:nosti, náležející mu neméně než osobě povinné k jeho zabezpečení
(zaměstnavateli) čís. 4030.
tato povinnost zaměstnavatele k zabezoečenÍ' děln~ka však předpokládá,
že zaměstnavatel ví neb alespoň může' při náležité obezřetnosti věděti,
že je'st práce, do které dělníka vysí'lá, spojena s' nebezpečím pro jeho
život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost čís. 4030.
dle § 68 tr. zák. viz ú ř e dní k ve ř e j n ý.

dle § 153 tr. zák. viz tl š k o ze n i dle § 153'.
dle čl. V. zák. čís. 8/1863: viz tl r á ž k a dle čl. V.
domácího pokoje: i, dvůr věznice požívá ochrany podle §§ 330/332 tr. zák.
slov. čís. 4359.
listovniho tajemství viz 1 i s t o v II í taj e m s·t v í.
kotkov, známok, pečati: padělání plomb, urče,nýc~ k zajištěnÍ- v~m.ěry dan~
z lihu, způsobem označeným v §·1 ,zak. ~l. XXXVII}189/, Je trestne
podle ustanovenÍ' obecného trestmho ~ak~na bez oh!edu ?a p?trestání pachatele pro těžký důchodkovy prestupek. spachany zkracením daně Č·í s. 4539.
osobní svobody: při odsouzení pro přečiny a přestupky možno odsou.ze~é,ho
vyhostiti jenom tenkráte, když to zákon výslovně ustanOvuje Cl s..
3425, 4042.
_
_
_
z ustanovení § 93 tr. zák. ve spojení s us.tanovením §. 2' písm gl
tr. zák. vyplývá jasně, že jest každému volno, zadrzt;,.tl beztres~n~
osobu o níž má důvodné podezření neb aspoň důvodne se dommva
je mít že jde o zločince anebo o člověka škodlirvého nebo nebezpečného, najmě jeho vlastním právním statkům čís. 3624.
_
_
_
osobu, jež je podezřelou z trestnéh? činu; kt~rý jest stíh~~i z povinnosti úřední, smi kdokoliv zadržeb za bm ucelem, by Jl odevzdal
přfslušné vrchnosti' toto právo je nutným výsledkem práva v § 86
tr. ř. uvedeného a ~ýronem zájmu státu na zachování právního p?řádku a pro jednotlivce, jenž je j;;ko čle!1 vstátníhv~ .celku, súčas!ne~
na' jeho zájmech, konkretním pravem, lez poruslb nelli zadrzene
osobě dovoleno čís. 3677.
__ __ _
přes platné zákonné předpisy o ochraně osobní svo~ody j?ou oprá,vněny stíhati a zadržeti osobu podezřelou z trestneho c!nu za ~lm
účelem, by mohla býti odevzdána příslušné~u úřadu, neJen o.rg~ny
veřejné bezpečnosti nýbrž každý, kdokolIv nabude vedomosb o
trestném činu, který' má býti s.Hhán z povinnosti úřední (byl o to
strážníkem požádán) čís. 3715.
_
_
_
s hlediska přestupku § 331 tr. zák. se podle zásady § 238 tr. zák.
(srovnej i § 12 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís . 2~3 sb . . z. a n.),
nevyžaduje zlý úmysl, tudíž ani vědomí o protJpravl1ostI osobm
prohlídky čj s. 3936.
_
_
_
podle § 4 zákona o ~ch~a.né. osobní s,:?~ody z, 9. ·d,~bna, 1920, ft~·
293 sb. z. a n. nesml byb mkdo z urclteho mllsta lizeml vyhosten
(vypovězen) kromě případů zákonem stanovených čís. 4042.
v

soud muze, jde-li o preclO nebo .přestupek, vyhostiti cizozemce
z republiky jen, uznal-li ho vinným takovým přečinem nebo pře
stupkem, na nějž ukládá zákon výslovně a zvláště trest vyhoštění
z tuzemska jako trest hlavní nebo trest vedlejší. Takové ustanovení není pro přestupek podvodu v § 461 tr. zák. čís. 4042.
patentů viz ochrana vynálezů.
původcovského práva viz p ů vod c o v s k é p r á v o.
Ochrana republiky (zákon ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n.): podkladem
úvah naiézacích soudů o smyslu, výz.namu, dosahu, směru a účelu
projevu (úmyslu mluvčího) nemůže býti výlučně ona část projevu,
v níž obžaloba shledává trestný čin, nýbrž jest přihlížeti i k okolnostem projev podmínivším a doprovázejícím, obzvláště k jiným
- předchozím nebo následujídm - projevům, pokud se t}'če čá
stem celkového projevu, jsou-li alespoň ve vnitřní souvislcsti s pozastaveným projevem nebo s jeho částí č i s,. 3401.
výrok sám o sobě závadný může pozbýti, a stejně může vý·rok sám
o sobě nezávadný nabýti protiprávní povahy předchozími' nebo
dalšími výroky, vztahují-li se zřejmě neb alespoň poznatelně k onomu výroku a zavdávají-li tím posluchačům podnět, by rozuměli
onomu výroku způsobem jimi naznačeným či s. 3401.
_

-

-

jiné projevy mluvčího mohou poukazům - v závadném projevu
(dílu projevu) obsaženým - na události minulé nebo na názory
(hesla) jiných osob dodati ráz (smys.l a účel) schvalování jednání
nebo smýšlení projevivšího se v oněch událostech nebo názorech
(heslech), nebo i ráz (smysl a účel) zrazováni od něho čís. 3401.
pachatele nevyviňuje, že myšlenky jím pronášené odpovídají »tendenci« komunistické strany, ani, že byly již jinými beztrestně' hlásány a bezzávadně prošly tiskovou censurou čís. 3459.
jako nemůže býti potrestán ten, kdo jedníin a týmž činem neb opomenutím z nedbalosti zabije jednoho člověka a zraní více lidi pro
přečin a přestupek podle § 335·tr. zák., nýbrž jen pro přečin podle
§ 335 tr. zák., tak i ten, kdo uveřejní z nedbalosti článek zakládající skutkovou podstatu zločinu podle § 15 čís. 3 zák. 'na ochranu
republiky a přečinu podle § 18 čÍs. 1 a 3 téhož zákona, pro přečin
a přestupek podle čl. III. zák. čís. 142 ř. zák. a § 42 zák. na ochr.
rep., neboť těžší výsledek téže nedbalosti absorbuje lehči výsledek
a přivodí použití sazby trestní normované na výsledek těžší čís.
3469.
při verbálním~ deliktu nestačí poukaz k doslovu výroku o sobě k odů
vodnění zlého úmyslu, nýbrž jest nezbytně třeba, by z jiných okolností výrok podmiňujících nebo provázející-ch bylo zjištěno, jaký
smysl paChatel výroku přikládal, co jím chtěj vyjádřiti a zda ·si byl
vědom jeho závadné povahy ve směru skutkové podstaty trestného
činu, o nějž právě jde čís. 3'628.
při verbálních deliktech může i opilost, nedosahující stupně § 2 c)
tr. zák. následkem zkalení vědomí s ní s.pojeného vyloučiti zlý úmysl
k takovým deliktům předpokládaný čís. 3628.
ustanovení prvé věty § 1 tr. zák., podle něhož se vyžaduje ke zločinu zlý úmysl, platí pro celý obor tre,stního práva, tedy i pro zločiny podle zákona na ochranu republiky čís. 3676.
z pouhé vnější okolnosti, že jednotlivé závadné projevy byly obžaloVaným proneseny v rámci téže, časově i místně nepřerušené řeči,
nelze ještě bez výhrady usuzovati, že projevy ty pozbyly veškeré
samostatnosti a že je proto nelze posuzovati o sobě, nýbrž jen v.jejich souvislosti jako neděliteln}' celek čís. 3750.
i útoky, jichž se řečník dopustil při provádění jednotlivých různých
a samostatných myšlenek, jest posuzovati úplně samostatně a ne-

-

Ochrana republiky -

248

závisle bez rozdílu, zda směřují proti témuž zákonem chráněnému
statku čili nic čís. 3750.
okolnost, že jde o touž řeč, nevylučuje ještě reální souběh trestných
činů, spáchaných jednotlivými částmi této řeči čís. 3750.
jde-li však o řeč neb o části řeči, jež se obírají touže myšlenkou,
nelze ani trestné činy, jichž skutkové podstaty jsou jednotlivymi
oddíly takového projevu založeny, posuzovati s hlediska souběhu
reálního, nýbrž jen s hlediska souběhu ideálního čís. 3750.
i programové projevy zástupců politických stran ve veřejnopráv
ních sborech, pokud nejsou chráněni imunitou podle § :L3 ústavní
listiny, jsou s hlediska trestně-právního dovoleny jen v mezích
trestních 'zákonů; pachatele nevyviňuje, že šlo o projev, který měl
býti podle jeho sdělení čten ve všech schůzích okresních a zemských zastupitelstev čís. 3750.
výrok nalézacího soudu o smyslu projevů neni jen skutkovým- zjištěním, nýbrž i právním úsudkem (quaestio mixta), podléhaje pře
zkoumání soudem zrušovacím, obsahuje-li podle své povahy kromě
zjištění skutečnosti nerozltičně i její právní posouzení, nikoliv "šak
při deliktech spáchaných ústním projevem, kde hrají úlohu vedle
významu slov v jich spojitosti i jiné okolnosti (gesto, zdůraznění
slova pod.) čís. 3823.
některé skutkové podstaty zákona na ochranu republiky 'jsou takové povahy a k sobě v takovém poměru, že těžší z nich jest jen
vystupňováním út{)ku mírnějšího (§ 14 odst. 1 § 15 odst. 3,
pokud jde o podněcování ke zločinu podle §§ 1, 2 zák., nikoliv v&ak
§ 14 čís. 1 a čís_o 5). V takových přípa-dech není tu vůbec souběhu
toho i onoho trestného činu, nýbrž skutkovou" podstatu mírněji
trestného- vyčerpává již úplně skut~ová podstata činu těžšího
čís. 3823.
při zjišťování subjektivní stránky trestných činů podle zákona na
ochr. rep. (§ 14 čís. 1, 5) lze přihlížeti i k obecně známým cílům
a k programu (komunistické) strany, z jejíhož příkazu a v jejichž
intencí-ch pachatel jednal čís. 3825.
okolnost, která by zbavovala_ obžalovaného zodpovědnosti za trestný
čin, nelze shledávatI v pouhé skutečnosti, že obsahem projevů
byl vlastně jen hlásán program určité politické strany čís. 3940.
při výkladu článku nemůže přicházeti v úvahu, že"původci článků
byli ve svém nitru cizí tendencím, které v článcích shledal soud.
Jen doslov článku a smysl, jenž z něho \Iyplývá v jeho logickém
a gramatickém výkladu, muže tu rozhodovati čís. 3940.
i výrok nedokončený zakládá skutkovou podstatu dokonaného
trestného činu, je-li smysl výroku patrný již z pronesených slov,
tvoří-li pronesený výrok svým obsahem objektivní skutkovou podstatu určitého trestného činu a jsou-li tu i náležitosti subjektivní
skutkové podstaty tohoto trestného činu čís. 3973.
i pro obor zákona na ochranu republiky platí, že dúvod zmateč
nosti podle § 281 čÍs. 11 tr. ř. (vykročení z mezí zákonné trestní
sazby) přichází v úvahu jen při trestních sazbách, určen)lch v zákoně jmenovitě uvedenými přitěžujícími okolnostmi čís. 4014.
dle' § 117 ústavní listiny je projev mjnění volný jen v mezích zákona, jímž jest proto omezena i volnost' rozboru politických_ otázek za účelem přeměny ústavy a formy -státu, zejména i na veřej
ných táborech a agitace politíckých stran, které jsou přirozeně i
v jinaké své činnosti vázány zákonem -a povinny zanechati všeho,
co se příčí ustanovením trestního zák-Ona. Závaznou mezí projevu
mínění a veřejné (politické) agitace jsou pak obzvláště i předpisy
zákona na ochranu republiky čís. 4830.
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pro posouzení trestností závadného projevu jest bez významu, že
projevy stejného znění (obsahu, smyslu) byly již uveřejněny tiskem
neb učiněny jinými osobami (že souzený projev byl jen opakováním projevu dříve jinou osobou učiněného) čís. 4883,
§ 2: členství v maďarském spolku »Levante« je členstvím ve spolčení
k úkladům o republiku podle prvého odst. § 2 zákona č -Í s. 3375.
z dosahu § 2 zákona na ochr. rep. vypadají jen přípravy, jež jsou
k dosažení protiprávního cíle vždy a za všech okolností (vubec)
nezpůsobilé čís. 4660.
Sudetendeutscher Heimatbund (SH) pracuje k násilnému přivtě
lení (části) československé republiky, k budouCí velkoněmecké říši;
výchově pro tento' cíl slouží t. zv. letní tábory SH; je proto. účast
na těchto táborech (v Německu) přípravou úkladů o republiku po
rozumu § 2 zák. na ochr. rep. čís. 4660.
pojem násilí jest i pro dosah §§ 1 a 2 zákona na ochr. rep. vymezen ustanovením § 3,9 odst. (1) téhož zákona; skuteČll}'mi násilnými činy jsou jednání, k jakým docházívá při vzpourách, povstáních a jinak za použití zbraní a pro jaká byli účastníci letních táborů školeni a vychováváni, třebaže ona cvičení sama o sobě ještě
nebyla vykonáváním násHÍ' a snad alespoň částeéně l1eužívaio se
při nich náčiní zpus.obileho k intensivnějšímu násilí čís. 4660.
úklady, jež by byly jinak od samého- počátku odsouzeny k nezdaru,
mohou se státi vážnějšími a nebezpečnějšími, prospějí-li nepříteli
vnějšímu; z dosahu § 2 zákona na ochranu republiky vypadají jen
přípravy, jež jsou k dosažení protiprávního cíle vždy a za všech
okolností, tedy vúbec nezp"Ůsobilé, což nelze vážně tvrditi o pří
pravách povstitní (vzpoury) najrně pro dobu války nebo jinakého
stavu nouze čís. 4660.
spolčiti se s někým, to je státi se a býti s.polečníkem někoho v ně
óem znamená v obecné mluvě jakoukoliv fysickou 11eb intelektuální
účast pachatele v činnosti jiného jednotlivce nebo skupiny osob
(spolku, sdružení, organisace) - směřujíCÍ< k určitému výsledku,
jestliže je znám pachateli směr a účel činnosti společníka (společ
níkŮ) čís. 4660.
již ,pojmově a i podle obecné mluvy znamená slovo »přípravy« (VLl
záhlaví § 2) pouhý zárodek příštího výsledku, pouhý počátek podniku směřujícího k příštímu výsledku, tudíž něco nehotového, co
má býti teprve zdokonaleno tak, by bylo lze pokusiti se o výsledek
(viz slova »pokusí se« v úvodu § 1 zákona na ochr. rep.) čís. 4660.
zločin podle § 2 zák. na o-chr. rep. proml.čuje se v 5 letech i, je-li
kvalifikován za provinění (§ 26 zák. čís. 48/193'1) čís. 4660.
trest státního- vězení nelze uložiti na zločin vojenské zrady vůbec
(§ 1 odst. 1 a 3 zák. čís. 123/1931), pro zločin podle § 2 zák. na
ochr. rep. pak, nechtěl-li obžalovaný jen vykonávati vliv na uspořádání věcí veřejných, nýbrž měl na mysli násilnou jich změnu a
bylo-li jeho jednání zvláště zavržitelné č i s. 4660.
skutková podstata zlo-činu po dra § 2 zák. na ochr. rep. vyžaduje,
aby prostriedky, ktorých sa má' k vytknutému cieru použit, boly
násilné; ak sú len propagačné, není daná skutková podstata tohoto
zločinu, lež ide o sdružovanie štátu nepriateťské v smysle § 17
zák. na ochr. rep. čí-s.. 4745.
.
snahy říšskoněmecké národně-socialistické strany ·.dělnické (NSDAP)
nesou se také ke sloučení německým obyvatelstvem souvisle oSÍdlených kraju československé republiky -s říší německoL! a nejsou
próto slučitelné s. územní celistvostí a integritou českol'Olovenského
státu; týž obsah a cíl mají také- snahy německé národně-sociali
stické strany_ dělnické v československu (DNSAP); organisační
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~Io~ky této strany spolek Volkssport (VS) a Deutscher nationa_
hs.hs,cher, Studenten?und (St. B.) měly organisaci rázu vojenského

ktera sblrala, organisovala a cvičila branné a pomocné síly k úkla~
dům

o republiku čís. 4799.
ke skutkové podstatě zločinu příprav úkladů podle § 2 zák. na
ochr. rep. poku~em přivtěliti násilím cizímu státu území republiky
~ebo odtrhnouti od něho jeho část (§ 1 al. 3 zák.) se vyžaduje
umysl~.pachatelův porušiti územní celistvost republiky, a dále úmyslna emnost, nesoucí s,e k násilnému provedení územních změn
čís. 4799.
nesejde na tom, zda prave násilné provedení územních změn je
i,ako t~kov~ cílem NSDAP., nýbrž rozhoduje, že by u~kutečnění
llzernmch cIld pachateli v konkrétním případě nebylo možné bez
násilí čís. 4799.
pož~davku určitosti úkladného podniku je učiněno zadost, je-li jist~
pr?Í1 ~d.er,ému práv~ímu statku, uvedenému v § 1 zák. na ochr. rep.;
ma byh utok podniknut; vypracováni podrobností plánu však třeba
není či s. 4799'.
k pojmu pokusu úkladů jakožto záměru a cíle příprav Sf- s.ké vyžaduJe možnost přiblížení se k výsledku a tím nastalé ohrožen; bezl?ečnosti státu, avšak to jest vykládati v ten smysl, že se zlqčinný
:Imysl p~chatel~,: m~~el, projeviti způsob~m, kterým již byla přiblí
z:~a moz~()s~ pnvodlÍl uklady, pokus ve smyslu § 1, tedy výsledek
pnprav, TIlkohv možnost přivoditi výsledek, úspěch úkladů samých;
znak nebezpečnosti vidí zákon již ve spolčení se jakožto v jedné
z forem činností uvedených v § 2 č i s. 47~9.
./
spolčením je sdružení dvou nebo více osob ke sledování téhož cí.Je
jakož i přidružení se os.ob dalších. Takovou formou spolčeni jest
zejn;éna ut,;,oření (založení) spolku, organisace, strany. útvar sám
nenl. trestn~, avšak spolčení stává se již samo o sobě trestným
podle' § 2 zak. na ochr. rep. a naplňuje' skutkovou podstatu zločinu
došlo-li k němu »k úkltLdúm. o republiky«, t. i.. z- důvodu záměr~
vlastního každému ze sdružujících se, aby byl podniknut úklad o republiku. Další činnosti k této skutkové podstatě třeba není c í s.
4799.
čin je dokonán, ja.kmile se shodnqu spolčujíci se osoby v zásadě
o onom účelu sdruženi se, nebo jakmile se jiná osoba ve stejném
~myslu k nim připojí; s hlediska § 2 al. 1 zákona je nerozhodné,
jakou funkci kdo v organisaci zastával; trestná činnos.t trvá dokud
kdo ve spolčení v onom úmyslu setrvává čís. 4799,
}
positivní činnosť. záleží v samém sdružení se (v přidružení se),
aby bylo pracováno k oněm cílům č i s. 4799.

v § 2 zá.k. ~::'l- ochr. rep. trestá se příprava úkladů podle § 1 zákona, t. J. pnprava pokusu docíliti násilím stavů v § 1 zákona vypc:čten)rch; musí tedy jíti o takové přípravné jednání pachatelovo,
př:~.němž ~se jeho, zločinný úmysl projevil způsobem, který již při
bhZ1'1 moznost vysledku (možnost pokusu násilím odtrhnouti od
území republiky jeho část) a ohrozil tím bezpečnost státu. Musí
~u tedy býti spolčení se více osob, k němuž došlo v úmysJu, aby
uk}ady byly skutečně podniknuty,.totiž, aby podle vúle spolčovatelů
l!1elo b~,ti skutečně použito násilí k cíli v § 1 zákona vytčenému.
Un;ysl pachatelův musí mimo to se zřetelem na požadavek »při
bUzení se k výsledku« dojíti výrazu v takovém způsobu spolčení
z něhož vychází, že jqe o přípravu určitého podniku čís. 4846:
k ur?itosti podniku není třeba, by byly již stanoveny jeho jednotlivos.tI; statí, 'je-li jisto, proti kterému právnímu statku § 1 zák. na
ochr. rep. má býti útok podniknut čís. 4846.

kdo se spolčil s jinými jen" proto, aby bylo půsooeno proti samostatnosti, ústavní jednotnosti nebo demokraticko-republi-kimské
formě státu, anÍ'ž však spolčovatelé, výslovně, způsobem své čin
nosti nebo jiným prokázatelným způsobem dali na jevo, že v okruhu
svého podvratného záměru .maj-í též použiti násilí, neb aspoň, že
s použitm násil ke skutečně jimi zarn)'šlenému zvrácení chráně
ných právních statků nutně musí počítati a počítají, není trestný
podle § 2, nýbrž podle § 17 zák. na ochr. rep. č j·s. 4846.
zákon na ochranu republiky posunuje v případech, jež jsou upraveny v § 2, hranici trestnosti i na ta přípravná jednáni, jež jsou tu
výslovně pod a!. 1. až 4. dle určitých forem projevu zločinného
úmys.lu vypočtena, pokud arch' činy ty jsou v záměrném vztahu na
skutkové podstaty § 1 a!. 1. a 3. cit. zák. či s. 4849.
výsledkem činnosti při přípravách úkladů o republiku jsou úklady
samy (úkladný podnik), nikoliv úspěch úkladí'! č í·s. 4849.
ke skutkové podstatě a trestnosti zločinu podle § 2 cit. zák. není
třeba.

by v době připrav byl již plán úkladného podniku ve svých

disposidch propracován, .připraven a určen co do osob, způ'Sobu
a doby prováděnÍ'; jet' trestnost připrav založena v nich samých,
nikoliv v tom, jak daleko dospěl ku prov,edení úkladný podnik sám.
Konkretním činem přípravným je kterýkoliv z činEl uvedených v § 2
čís. 4849.
jde po případě jen o spolčení se k úkladům a republiku ve smyslu
al. 1, nikoliv i o souběžné vejití ve. styk s cizími' ciniteli ve smys.lu
a1. 2 § 2 zák. na ochr. rep., vstoupil-Ii kdo do služeb SA a byl
v nich činným čís. 4849.
zákon nemá v § 17 zák. či.s. 50/1923 na.mysli.sdružení, jež má prováděti určitou protizákonnou činnost;. spadáf již. pouhá příprava
určitého konkretního úkladného podniku pod přísnější ustanovení
1

zřeteli
přfpadným,

§ 2 cit. zák., kdežto § 17 má na
jehož má býti použito k
v budoucnosti čís .. 4861.

zjednání lidského materiálu,
dosud neurčitým úkladům

trestnost jednání toho, kdo měl styky s říšskoněmeckou národně
socialistickou stranou dělnickou a s jejími .polovojenskými formacemi SA podle § 2 zák. na ochr. rep., není vyloučena tím, že nalézací soud nemohl zjistiti ákladný .podnik již in concreto strojený;
stačí, že jde ve zjištěné činnosti o přípravy charakterisované urči
tostí práv.ního statku, proti němuž by úklad směřoval, a stačí, že
styky s CIzím činitelem (s mocnou stranou disponující vojenskými
formacemi) JSOll způsobilé přiblížiti, byť v budoucnu, možnost výsledku, totiž úkladného podniku po rozumu § 1 zak. na ochr. rep.;
z určení a povahy SA plyne násilnost jakožto složka podniku, jenž
je v programu NSDAP a jejích SA (odttžení území Němci obývaných od československé republiky a připojení jich k německé
řiši); subjektivní stránka čís. 4889.
jde o zločin přípravy úkladů o republiku po.dle
2, nikoliv jen
o přečin § 17 čís. 1 zák. na OChL rep.} .přistoupil-li kdo za člena
úderného oddílu (Sturmabtei1ung) ří~skoněmecké národně socialistické strany dělnické a jeho činnosti se zúčastnil, věda, že programem strany je sloučení všech Němcú kdekoHk abývajících
v jednu říši, a že úderné oddíly jsou cvičeny za Hm účelem, by
v případě provádění tohoto programu mohly obsaditi cizí území,
tedy též území československé republiky čís. 4872.
a1. 2:. cizím činitelem (§ 2 zák. na ochr. rep.) js.ou zahraniční osoby,
které svým významem, vlivem a mocí jsou způsobilé podporovati
úklady podle § 1 cit. zák., i nepravidelné organisace vojenské,
skupiny bohat:?ch jedincll, banky, fondy, ba i strany politícké, t cizí
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žurnalistika; jest jím i strana NSDAP v Německu v letech 19301932 i její předáci Hitler, Goebels, Rosenberg, Feder čís. 4799.
je-li vŘak zjištěno, že organisace DNSAP nebo její složky V. S. a
St. B. vešly ve styk s NSDAP, není tím ještě zjištěno. že tim vešli
ve styk nepHrný ve smyslu § 2 a1. 2. zák. na ochr. rep. s touto
organisací i všichni členové DNSAP (V. S. a St. 8.), nýbrž li každého obžalovaného nutno jednotlivě zkoumati, zda vyvinul vědo
mou a chtěnou činnost, nesoucí se k navázání přímých styků a to
za účelem vyznačeným v úvodní větě § 2 cit. zák. čís. 4799.
styk přímý je tu tehdy, jedná-li pachatel bezprostředně s cizozemským činitelem, tedy od osoby k osobě (ať už bezprostředně
nebo za použití přímých prostředků dorozumívacích, tudIž telefonicky, dopisem, poslem a pod.), a není-li tímto činitelem osoba
fys.ická, tedy s tím, kde je representantem onoho činitele čís. 47?9.
styk je nepřímý, nejde-li o takový přímý styk osoby (pach'!,tele)
s cizím činitelem, nýbrž používají-li tyto osoby prostředníků, t. j.
osob, o nichž pachatel ví, že mají styky s cizl mocí nebo s cizími
činiteli. Takovým prostředníkem by mohla býti ovšem i vlastní
(domáci) organisace (ve svých představitelích) čís. 4799.
aJ. 3: brannými nebo pomocnými silami ve smyslu § 2 a1. 3 zák. na
ochr. rep. je lidský materiál, jehož má býti použito k úklad,ům o republiku, na rozdíl od materiálu věcného podle § 2 al. 4 čís. 47GG.
branné síly jsou takové, které při úkladném podniku mají užíti
zbraně, které při podniku mají konati služby ve zbrani, pomocne
síly pak ty, které mají při tom vykonávati jiné úkoly, na př. obstarávati službu etapnf, dopravu, zásobování, ošetřpvání, propagandu
a pod. čís. 4799.
sbíráním rozumí zákon získávání lidí k tomu, aby se stali silami
pomocnými nebo brannými. Získávati. je lze bud' za peníze, nebo
dobrovolně z důvodů ideových, Dokonaným činem je najmutí (zís.kání) třeba jen jediné osoby, jde-li na"!jevo, že pachatel má
v úmyslu v najímání pokračovati' čís. 4799.
organisováním je každá činnost, kterou se má mezi brannými silami
zavésti pořádek, nebo se mají určiti nebo rozděliti jednotlivé Úkoly
nebo má býti> jinak postaráno 'o řádné jejich výkony čís. 4799.
cvičení je jakékoliv vyučování ť poučování branných a pomocných
sil, aby mohly splniti své určenI při úkladném podniku. Spadá sem
tedy zejména j. ,pouhé cvičení připravující budond vojenskou kázeň, výchovu, prostředkující odborné znalosti, informativní poučo
vání sil pomocných, jejich odborné školení za účelem úspěšného
provedení prací podporujících úklad č i s. 4799.
§ 6: omezení § 28, odstavec druhý zák. na; ochr. rep. platí .při zločinu
podle § 6 zák. na ochl". rep. i .při sazbě těžkého žal:iře od 3 do 5 let
čís. 3562.
zákon v § 6 čís. 1 odst. 3 zák. na ochr. rep. nestanoví, které okolnosti jsou zvláště přitěžujíd; také přitěžující okolnosti, uvedené
příkladmo v odstavci 1 § 28 a mající vliv na výměru trestu, mohou,
ale nemusí býti takovými okolnostmi zvláště přitěžujícími; je na
soudu, by v každém případě uvažoval, jsou-li tu takové okolnosti
a js,ou-li tu alespoň dvě č i s. 4660.
za zvláště přitěžující okolnosti při vojenské zradě jest pokládati
takové okolnosti, které s podobným případem nebývajI pravidelně
spojeny a pro svoji mimořádnou' důležitost- -zvyšují nebezpečí
z trestné činnosti pachatelovy. Velká škoda z vojenské zrady hrozící nebo skutečně vzniklá patři už k podstatě vojenské zrady.
Sama okolnost, že čin byl spáchán v pohraničnírp. pásmu zvláště

důležitém

c

_

_

pro obranu státu, nemůže býti základem pro přís,nější
kvalifikaci čís. 4672.
§ 6 čís. 2: vyzvídání vojenského tajemství je v podstatě přípravným
jednáním k jeho v'yzraz~ní podle prvéh9, odstavce č~s. 2 § 6v zákona
na ochranu republIky a JSou oba tyto pnpady k sobe v pumerú subsidiarity čís, 3903.
v odst. třetím čís. 2 § 6 zákona je za trestné prohlášeno i další
přípravné jednání: komplot s kýmkoli čís. 3903.
čin vojens:kého vyzvědačství (od~t.v?ruhý číS'Vy2J, 6 zák~)lla). je
dokonán, jakmile pachatel vykona .cmnost smerull~I a zP.~S~?1iou
k tomu, by mu opatřila znalost ~al~mstvl. Poku,s. Je. tu lIZ, CI,!~em
dokonaným, je-li činnost nesena zamerem, vyzradItI taJemstvI pnmo
nebo nepřímo cizí moci; spolčeni pak (odst. třetí čÍs. 2 § 6) Je dokonáno dohodou odnášející se ať k vyzrazení podle odst. prvého,
ať k vyzvídání podle odst. druhého čís. 2 § 6 čís. 3903.
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nesejde na tom , .zda os.o~a,v její1?ž yprostředn!c.tvím. měl .být~ podl~
úmyslu pachatelu uskutecnen zaI!1e~, vyzra~Ih. vo)enske ta]~mstv~
cizí moci, byla s touto moci skutecne ve spoJeni a ze snad vOJensk~
tajemství bylo skutečně vyzrazeno jen osobě nepovolané, bylo-I,I
právě vyzvídání (vyzrazení) neseno záměrem, jehnž trestnost ma
býti postižena zákazem čís. 2 čís .. 3903.
i pro obor zákona na ochranu republiky platí, že důvod zmateč
nosti podle § 281 čís, 11 tr. ř. (vykročení z mezí zákonné trestní
sazby) -přichází v úvahu jen při trestnIch sazbách, určených v zákoně jmenovitě uvedenými .přitěžujícími okolnostmi, čehož však
není v § 6 čís. 2 zák. na ochl'. rep. či s. 4014.
předmětem vyzrazení cizí moci po rozumu § 6 čís. 2 zák. na ochl'.
rep. může býti i skuteč~ost,. tře,ba~e v tuzemv~k? po~ěk;td ne,b~
v určitém obvodu obecne znama, ze se v mctte tovarne vyrabl
třaskavina používaná k vojenským účelům (pyroxylin), a' vyzv(~
dáním podle druhého odstavce _může býti po případě i zjišťování
oné skutečnosti dotazováním se osob blízko místa výroby žijkích
a svádění jich k opatření třaskaviny z továrny čís. 4402.
podle § 6 čís. 2 odst. 2 zák. na och1'. rep. jest trestná každá čin
nost směřující podle povšechné své povahy a podle úmyslu .pachatelova: k tornu, by mu zjednala znalost vojenského tajemství, jeho·ž
prozrazení ciú moci je jeho záměrem č h. 4542.
dokonaným trestným činem Jsou již -přípravy k vojenské zradě,
pouhé domáhání sě zprávo skutečnostech, opatřeních a předmětech
chráněných proti vyzvídánÍ'; dokonaným trestn)'m činem vyzvídání
jest již pokus - třebaže bezvýsledný - opatřiti si zprávu onoho
směru čís .. 4542.
nezáleží na tom, zda se činnost přiblížila vÍCe či méně k protiprávnímu výsledku, jejž má ono ustanovení na zřeteli, ani na tom, zda
je dosavadní činností uskutečněno vice nebo méně podmínek onoho
vý-sledku, Stačí, že pachatel vykročil již z mezí pouhýCh beztrestných myšlenek způsobem, z něhož byl jeho úmysl přivoditi protiprávní výsledek na venek zřejmý a jiným osobám poznatelný, a
že cestou, jejÍ'ž počátkem se dosavadní činnost pachatelova brala,
lze povšechně dospěti k protiprávnímu v)'sledku, třebaže se v konkretním případě prokázala neschůdnou čís. 4542,
zásada posledního odstavce čl. VI. uv. zák. k tr. ř. byla -prolomena
předpisy § 36 zák. na ocllr. rep. čís. 4598.
sborové soudy' prvé stolíce jsou podle § 36 odst. 3- zák, na ochr.
rep. přísluŠllY pro zločin vojenské zrady podle § 6 odst. 2 zák. na
ochl'. rep. bez ohledu na to, kterou z- pHslušných trestních sazeb
obž-aloba navrhuje čís. 4598.
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Ochrana republiky (§ 6

čís.

-

4) -

činnosti

uvedené v odst. 2 a 3 jsou k činnosti uvedeně v odstavci 1
(vyzrazení) jakož i navzájem v poměru subsidiarity; činnost uvedená v odstavci 2 (vyzvídání) je v podstatě přípravným jednáním
Je vyzrazení, takže vyzvídal-li kdo tajemství tamže uvedené.:: pak,

je vFradil, je trestnJ jen pro vyzrazen}; také ten,. kdo

s~ ~s

nekým

spolcll nebo kdo vesel ve styk uvedeny v odstavcl 3 za ucel)' uvedenými v odstavci 1 nebo 2' a pak tajems.tvÍ za účelem llveaenýrn
v druhém odstavci vyzvěděné vyzradil, podnikl zmíněnou činnosti

co do tohoto chráněného statku přípravnou činnost k vyzrazení,
takže, pokud došlo k vyzrazení toho tajemství, k němuž se odnášeIa činnost ostatní, nejde tu o reální souběh trestných činů ani
o souběh trestních zákonÍ! čís. 4660.
nešlo-Ii jen o pouhé vyzvídání, nýbrž byl-Ii tu i úmysl proz~a~iti
výsledek této činnosti cizí moci a byl-li úmysl ten 1 uskutecnen,
jde o zločin vojenské zrady po rozumu § 6 čís. 2 zák. na ochr.
rep., třebaže ani nebylo zjištěno (nelze zjistiti), které voj~.nské
tajemství bylo vyzrazeno čís. 4660.

-

-

§

při zločÍ'nu

~

-

§

zák.

čís.

podle § 6
4660.

čís.

2 zák. na ochr. rep. nelze použíti §

~4

tr.

»spolčení se« ve smyslu
uskutečnčno (dOkonáno),

§ 6 čís. 2 ndst. 3 zák. na ochr. re.~. je
jakmile s.e alespoň dvě osoby bud' výslovně smluví nebo jinak dohodnou (sjednotí) na spolecném plánu
za účely v tomto zákonném ustanovení citovanými. K takové dohodě (sjednocení) není třeba výslovného ujednání, stačí i konkludentnÍ' čin z něhož lze nepochybně souditi na ono spolčení' se a
jenž je v~ějším projevem onoho společného úmyslu či s. 4857.

§

není třeba, by bylo pachateli z~ámo, o .kter?l/urči~?vu cizí mo~
(stát) jde, ani, by bylo podrobne, konkre!lso,va.n? a z)}st~no, .ktere
jednotlivé z předmětů, ~.kutečnvosh a, ?patr:m,v J~Z maJ1- ~ustaŤl utajeny pro obranu repubhky, mely byh (najme 1 podle umyslu pachatelova) vyzvídány čís. 4857.
y

§

subjektivní- stránka čís. 4857.
dokonal-li kdo spolčení teprve tim, že požádal jiného, by místo
něho převzal úlohu důvěrníkia pro účely vyzvědačské, dopustil se
jen zločinu podle § 6 čís. 2- aJ. 3 zák. na ochr. rep.,"6 nelze v jeho
jednání spatřovati i další souběžný zločin podle § 9 tr. zak. a § 6
čís. 2 al. 2 cit zák. čís. 4857.

-

_

-

_
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čís. 3: osobou nepo'volanou podle čís.. 3 § 6 zákona na ochranu
republiky je rozuměti jen toho, kdo není v žádnem spojení s cizí
moCÍi či s. 3903.

§ 6 čís. 4 zák.: nepředpokládá, že příčino~ skute~n.ě nastavší ~Iebo hrozíd známosti vojenského tajemství CIzí mocI oyla (hrubD.) nedbalost pachatele přímo v zachování dotyčného voJ:-nského tajel11styí;
stačí i jakákoliv jiné (hrubá) pe dbalost, b~z n!z by, nebyl? dosl?
k prozrazení nebo k nebezpecI proz~aze~I vOl~nske)lO t~J~mstvl,
je-li jen pro zrazované nebo prozr~zen~ taJel?s.tvl. ~ pred~etu,. opatření nebo skutečností, jež ucho-vavah v taJnosŤl Je povmen I pachatel, o jehož nedbalost jde č is. 4841.
_
nedbalosti (§ 6 čís. 4- zák. na ochr. rep.) jest i neosvědčení povinné opatrnosti 'najmě úp>}né i částečné opomenutí úkonů, jež
byly pachateli ~ závazným proň předpisem nebo příkazem -, uloženy (.předepsány, nařízeny) za. úč~j,em zabezp:~ení .t?ho kterého
právního statku. V zájmu právmho radu nelze pnpustItI, ?y pa:h~
tel činH osvědčování náležející mu opatrnosti (provedenI nalezeJlcích mu úkonů) závislým na výsledku vlastních úvah, zda tu je
nebezpečí, jemuž mělo předepsanou (přikázanou) činností (opatr-

-

§

-

-

-

-

-

§

-

-

-

ností) .pachatele býti bráněno podle pachateli známého (proň poznatelného) účelu dotčeného předpisu (příkazu) c í s. 4841.
měřítka pojmu hrubé nedbalo·sti. Hrubou ve smyslu § 6 čís. 4 zák.
na ochr. rep. ie nedbalost, zejména byl-li nedbalým činitel, na jehož ostražitosti a opatrnosti zvláště záleží, protože jso.u vzhledem
na jeho význačné postavení jeho péči svěřeny zájmy zvlášte dů
ležité, nebo byla-li nedbalostí dotčena bezpečnos.t chráněného
právního statku v části nebo ve směru, jejichž nedotčenost má pro
bezpečnost statku zvýšený nebo třeba podstatilý význam, nebo
mohl-li pachatel zanedbanou opatrnost osvědčiti (opomenutý úkon
předsevzíti), aniž by mu to způsobilo značnější tělesnou nebo _~u
ševní námahu; spadá sem, vztahovala-li se nedba-lost dozorclho
vojína ke kulometu čís. 4841.
10 čÍs. 2: trestný čin podle § 14 čís. 1 na rozdíl od zločinu podle
§ 10 čÍ-s. 2 zák. na ochranu republiky jest povahy jen ohrožovad;
nesejde na tom, zda činnost pachatelova měla vůbec nejaký zevní
účinek; přečin je spáchán a dok1onán již samotným pObuřováním
či s. 3809.
tl: k trestnosti urážky podle § II zák. na ochr. rep. se nevyžaduje,
by dvě nebo více o-sob projev skutečně postřehly, nýbrž stačí po
objektivní stránce pouhá možnost tohoto postřehnutí, po subjektivni
stránce vědomí pachatelovo, že výrok může býti postřehnu1 ještě
jinou osobou, než tou, k jejIž vědomosti se měl podle přímého
úmyslu pachatelova dostati čí, s. 3982.
II čÍs. 1: k pojmu »před dvěma nebo ví·ce lidmi« (§ II zák. na ochr.
rep.) jest třeba, by tito lidé byli současně na místě činu přítomni,
nevyžaduje se však, by dvě nebo více osob projev skutečně postřehly; po s.tránce objekHvní stačí možnost tohoto postřeh~, po
stránce subjektivní vědomí pachatelovo, že skutek móže býtI postřehnut ještě jinou osobou, než se kterou rozmlouval a k: jejíž vě
domosti se měl podle jeho úmyslu projev dostati čís. 4045.
II čís. 1, 2: stala-li se zmatečn~ stížnost, urplatňující, ž'e čin měl býti
kvalifikován za přečin čís.. 2, nikoliv za přestupek čÍs. 1 § 11 zák.
na ochr. rep., bezpředmětnou vzhledem k čl. I (a Vll.) rozhodnutí
presidenta republiky z 19. ří~na 1928, jest trestní řizení v tomto
směru zastaviti čís. 3695.
II čís.. 2: pojem »opětovné urážky před dvěma. nebo více lidmi při
různých pří1ežito-stech« (§ 11 čis. 2 zák. na· ochr. rep.) vyžaduje, by
alespoň ve dvou případech byl čin spáchán nejméně před dvěma
osobami, a to buď .před jinými osobami, nebo sice před týmiž, ale
na jiném místě, nebo na témž: místě, ale po uplynuti takové doby,
že nelze mluviti o pokračování v dřÍ'vějšÍ rozmluvě č i s. 4045.
jde o čin (§ 11 ČÍs.. 2 zák. na.ochr. rep.) spáchan~r veřejně (v rozšiřovaném spi,se), byl-li spáchán urážlivými poznámkami na časo
pise v kavárně vyloženém a hostům přístu.pném čís. 4760.
12: skutková podstata zločinu neoznámení trestných podniků podle
§ 12 čís. 1 odstavec druhý zákona na ochranu republiky předpo
kládá nejen zjištění, že s.e chystal podnik vykazující objektívně
skutkové znaky zlo·činu přípravy úklodů podle § 2 zákona, nýbrž
i ve směru subjektivním, by si byl pachatel, jemuž se dává ·za vinu
opomenutí podle čis. 1 odst. 2 § 12 zákona, vědom toho, že závadná činnost, o niž se věrohodným způsobem dověděl, vykazuje
objektivně skutkové znaky trestného činu, který se chystá (po
případě i vykonává), a že přes tuto vědomost úmyslně neučinil
předeps.ané oznámení č i s. 4297.
pro pojem »dověděti se« (§ 12 čís. 1 odst.} zá!c na ochl'. rep.) nestačí již podezření, 'nýbrž vyhledává· se ve doml pachatelovo, ze se
chystá podnik zákonem předpokládaný čís. 4297.
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nezáleží na menší nebo větší nebezpečnosti ,prostředků, použitých
k přivodění zločinného účinku, jaký předpokládá § 2 zák. ría ochr.
rep., nýbrž stačí k tomuto zločinu objektivní způsobilost prostředktl
přivoditi zákonem zapovězený účinek vůbec; mohlo by proto pa-o
chatele zločinu podle § 12 čís. 1 odst. 2 cit. zák. omlouvati jen, že
se dovědělo nějakých přípravách 5. hlediska § 2 cit. zak. bezvýznamných s ohledem na absolutní nezpůsobilost volených prostředků k dosažení cíle v § 2 naznačeného čís. 4297.
teri, proti komu trvá podezření, že byl sám súčastněn trestným
způsobem na vojenské zradě, nemůže býti trestně stíhán pro opomenutí oznámení tohoto zločinného podniku podle § 12 zák. na
ochr. rep. čís. 4703.
povinnost oznámiti zločiny uvedené v 2. odst. § .12 čís. 1 zák. na
Q.chr. rep. platí i když jdě o osoby blÍ'zké čís. 4703.
.
povinnosťou definitivnych želez·ničných zaměstnancov, ktorÍ to musia prísahou potvrdiť, je, aby verejné záujmy maH vždy pred q,čami,
aby úradné tajomstvo strážili, aby železničnú válečnú d.opyavu,
prípadne všetky ved, na to sa vzťahujúce pomocné prostnedky a
opatrenia, nech sa o nich dozvedia z vlast-nej sk,úsenosti' alebo sdelením od iných, držali voči každému v tajnosti, a všetkou silou
prekážali, aby nepovolaní o týchto vedach si nezjednali vedomosť.
Táto povinnost' držať predpisy a veci vzfahujúce sa na válečnú
železničnú dopravu v tajnosti a povinnosf prekazit', aby, nepovolané oso by nenado budly o nich vedomosť, sú teda zvláštne povinnosti, ktoré sú spojené s postavením zarnestnancov ~železníc
čís. 4788.
§ 13 čís. 1: pojmu »přechovávánÍ« ve smyslu § 13 čís. l,zákona na ochranu republiky odpoví-dá již skutkový stav záležeJící v tom, že pachatel má u sebe, doma nebo na místě mu přístupném vědomě některý
z předmětů, jež má toto ustanoveni zákona na mysli. NezáležÍ, na
podnětu, z něhož k tomu došlo, ani na účelu tohoto skutkoveho
stavu čís. 3676.
pojem »zbraně« ve smyslu § 13 čís. 1 zák. na ochL rep. jest omeziti na zbraně v technickém vlastním slova smyslu, na předměty,
které samy o sobě podle SVé'tlO konstruktivního určenf slouží k útoku nebo k obraně; nespadá sem dělová střela (granát - šrapnel)
čís. 4D66.
nejde o zločin podle § 13 čís. 1 zák. na ochr. rep., nýbrž o .pře
stupky podle §§ 431, 461 tr. zák. a podle §§ 12, 32 zbroj. pat., našel-li kdo na své louce nevybuchnutý granát - šrapnel, který tam
zústal ležeti po střelbě dělostřelců, donesl jej domů a uschoval za
stavením čís. 4066.
přechnvávání zbraní ve smyslu § 13 odst. 1 zák. na ochr.. rep: j~st
deliktem _posi'tivním, k jehož skutkové podstatě v sub]ektlvmm
směru se nevyžaduje úmysl ohroziti mír v republice a její bezpeč
nost nýbrž stačí vědomí pachatele, že drží některou z věcí v cnom
§ u~edených, nemaje k tomu úřední povolení:; tohoto vědomí jest
však nezbytně třeba čís. 4115.
pokud zřizování proletářskych obranných formaCÍ (P. A. F.) komunistické strany jest zloč. nedovoleného ozbrojování čís. 4179.
nezáleží. na povaze a původu zbraní, ani na podnětu a pohnutce
k jich opatření: si a přeChovávání- čís. 4374.
ke hromadění stačí takový počet zbraní a střeliva, který přesahuje
prokázanou potřebu držitelovu (takové množství střeHva, jež pře
sahuje obyčejnou zásobu potřebnoU' ke zbrani jediné), a tím odů
vodňuje podezření zlého. užívání; stačí po případě tři zbraně (čtyři
pistole) čl s. 4374.
rozdíl mezi skutkovými podstatami zločinu podle § 13 čís. 1 odst. 2
zák. na ochr. rep. a přestupku podle § 32 (12) zbroj. pat. čís. 4374.

s u b jek t i v nJ s! ~ á n ~31:., v, subjektivním s:n-ěru se nevyžaduje,
by pachatel mel vuh smeru]lcI k tomu, by predmět, jejž přecho
vavá, zůstal ukryt a nemusil býti odevzdán úřadu čís. 3676.
skutková podstata zločinu podle § 13 čís. 1 zákona na ochranu
republiky vyžaduje po stránce subjektivní vědomí pachatelovo že
ohrožuje vojenskou bezpečnost státu či s. 4066.
'
~~utková podstat,a zločinu nedovoleného- ozbrojování podle § 13,
1 odst. 2 zakona na ochr. rep. vyčerpává se aniž třeba

ClS.

zvl.ášt~k~ složek .neg.ezpeč! a dalšího z'!ého úmyslu', po stránce
obJekt1~n.I, ~ pouhe 7lTInostl !am ~vedene, po stránce subjektivní
pak v JeJI umyslnostI a ve vedoml pachatelově že hromadí před
měty, uvedené v této s.tati zákona, nemaje k to~u úředního povolení čís. 4374.
'
i ke skutkové podstatě zločinu po-dle § 13 čís. 1 zák. čís. 50/1923
se vyhledává zlý úmysl, ten se však vyčerpává již ve vědomI pachatelově, že přechovává, t. j. má II sebe, doma nebo na místě
kam má přístup, bez úředního povolení některý z· předmětů v ono~
§ vypočtených čís. 3676.
-

-

§ 14 čís. 1: pobuřování proti demokraticko-republikál1ské formě státní
ve ~my~lu, § 14 .Čís. 1 zák. na. oc;hranu> ;epubliky vychvalováním
sovetske ustavy lako vzoru a ldealu a vyzvou k následování pří
kladu ruských dělníků a rolníků čís. 3459.

ne?í zapotřebí, by pachatel (§ 14 čís. 1 zák. na ochr. rep.) doporuco:',al k ~dosa~ení svéh~~_ účelu p~~užití t.:rostředktt násilných (v tomto pnpade by slo o zlocITI § 15 CIS. 3 zak, na ochr. rep.) é í s. 3459,
3635.
pach.atele nevyv!ňuje, že myšlenky jím pronášené odpov-ídají »tendencI« komumstlcké strany, ani, že byly již jinými beztrestně hlásány a bezzávadně prošly tiskovou censurou čís. 3459.
rozšiřovánÍ-.v ,cizině !išt~n~ch a~itačních le!áků pro Rudý- den, jichž
obsah zaklada poburovanI proh demokrahcko-republikánské formě
státu doporučováním vlády rolníků a dělníkťl (§ 14 čís. 1) jednak
skrytou výzvou k vojens.kému zločinu vzpoury (§ 15 čís. '3) čís.

3470.

trestný čin podle § 14 čís. 1 zákona je dokonán již předs.evzetím
pO~:JUřov,áy~í, prone~ením závadných výroků bez ohledu na to, jaký
dOlem, ·ucmek a vysledek v posluchačstvu přivodí čís. 3511, 3635.
pojem »~o~~řování« nevyž~d~je řeč vášnivou, opakováni t}Tchž myslenek, tymlz nebo podobnymI slovy, aby posluchači byli »zpracováni« v. iUytencích}ečníkových. I zdánli,~ě ~lidnou, prostou řeČÍ, pron:s~nou tre?a splsey Sv hledIska hospodarskeho než poHtického, může
by tI podle umyslu recmka mysl posluchačů sváděna k úvahám zahrocenÝ!ll ,proti y~astnímu s~átu pro jeho- v~nik, proti jeho samostatno.stI, ustav.fll JednotnostI nebo demokratIcko-repub1ikánské formě čís. 3511.
je-li taková řeč svými ne,prav-dami nebo přeháněním skutečností a
drastičtější~ líčen[m zrů?obilou o~o ~eI?řátel.?ké smýšlení proti státu
v onol? smeru y~y'Ol~tI, Jest poburovan!m, pn čemž nemá vyznamu,
zda zakladem Jepm lest program politIcké strany čís. 3511.
-

-

-

~esoluce naykyon,ci sc~ťize předčyítané ,a ~~~ášené jsou svým smyslem
Jenom zhustenym vy tahem predchazeJlclch slovních projevt"t řeč
níka a shrnutím jeho hlavních myšlenek čís. 3511.

~

-

-

s Wedi~k~ § 14 čís. 1 zákona stačí i bezvýsledné pt"tsobení na jiné
osoby, Jez podle pachatelova úmyslu směřuje k tomu a je zároveň
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objektivně způsobilé, by v nich vyvolán byl nepřátelský stav a nálada proti demokraticko-republikánské formě státu čís. 3575.
spadá sem v)'křik: »ať žije sovětské Rusko« čís. 3575, 3678, 3737,
3914, 4129, 4252.
hlásání sebeurčovacího práva v tom směru, že se bud' část státního
národa (Slováci) nebo národní menšina (Maďaři) oddělí s územím
jimi obývaným od státu, do něhož jsou vtěleni platnými mezinárodními smlouvami, a utvoří bud' stát nový nebo se .přivtěli ke státu
cizímu, směřuje proti ústavní jednotnosti republiky (§ 14 čís. 1 zák.
na ochr. rep.) čís. 3630.
nezáleží na tom, zda měla činnost pachatelova zevní účinek a -jaký
dojem činila na posluchače; stačí, že byla s to, by II posluchačů
vzbudila nepříznivé smýšlení proti státu, k němuž náležejí.č i s. 3635.
pobuřování proti ústavní jednotě československého státu poukazováním na nepříznivé pro posluchače (německé národn03.ti) účinky
jeho vzniku a nabádáním k působení na odčinění poroby podle pří
kladu Jahnova po porážce Němců u Jeny čís. 3635.
rozhodným pro posouzení, zda jde v projevu o hanobení republiky
podle čÍs. 5 či o pobuřování- proti áemokraticko-repllbIikánské formě
státu podle čís, 1 § 14 zák. na ochr. rep., jest účel projevu; smě
řuje-n projev k tornu, by byl v osobách, kter}'m sV02dčí, vzb1.izen
neh alespoň prohlouben duševnÍ stav, předpokládaný pojmem po~·
buřování (duševní stav nepřející dalšímu trvá,ní dernokraticko-republikánské ústavy), jde o přečin § 14 čís. 1 zákona'; je-li účelem
projevu jen vzbuzení duševního stavu, který si republiky neváží
a jí opovrhuje, aniž by se vystupřlOval v náladu dšilšÍmu trváni její
v platné formě ústavy nepříznivou, jde jen o přeči"n § 14 čís. 5 zákona čís. 3'640.
předmětem ochrany podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky
není všeobecný f;tátovědecký pojem demokraticko-rejJublikánské
státní formy, ať jest zbudována na jakýchkoliv zásadách, nýbrž
jen demokraticko-republikánská forma státu, která podle platne
ústavní listiny tvoří základ státního zřízení čsl. republiky čís.
3658, 3798.
obžaloba pro přečin § 14 čÍs. 1 zák. na ochl'. rep. spáchaný tím, že
obžalovaný jako autor a zároveň i jako tiskař závadného letáku
tiskopisem tím veřejně pobuřoval proti demokraticko-rťpublikánské
formě státu, jest současně i obžalobou pro přečin zanedbání povinné péče, jestliže soud na straně obžalovaného neshledá veškeré
podstatné náležitosti subjektivní skutkové podstaty tohoto deliktu
č is. 3658.
pobuřuje (§ 14 čís. 1 zák. na ochr. rep.), kdo se úmyslně snaží
u jiných siln~'mi prostředky vyvolati nepřátelský vztah ke statkům
v § tom uvedeným a chráněným, kdo se snaží vyvolati nepřátelské
neb aspoň nepříznivé smýšlení o československém státu; spadá sem
zakončení řeči, naplněné výtkami a stížnostmi do domnělého útisku
dělnictva v československé republice »buržoasií«, výrokem: »Ať
zije Sovětský Svaz!« či s. 3678.
pobuřováni proti' Čs, státu pro jeho demokl'aticko-republikánskou
formu státní (§ 14 čís. 1 zák. na ochr. rep.) jednostrann}·m a tendenčním oslavováním S. S. R. (výkřiky: »Sláva sovětskému Rusku~
afžije rudá armáda, ať žije pátá divise rudé armá-dy«), j4mž pachatelé zřejmě projevili přání, by tu místo ČS. repuhliky zavíádla
komunistická repUblika Sovětů podle ruského vzoru čís. 3737.
spoluvina na onom přečinu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep., d.al-li kdoona závadná hesla pachate1ltm za tím účelem; by je veřejně provolávali a tak prováděli komunistickou volebni agitaci či s. 3737.

pokud jest odsouzením pro zločin podle § 15 čís. 3 zák. na ochr.
rep. ve vztahu na zločin podle § 1 zákona vyčerpána a všestranně
zhodnocena i ta část projevu, jež by sama o s.obě posuzována spadala pod ustanovení § 14 čís. 1 zákona (pokud jest tato· skutková
podstata oné právně podřaděna), nikoliv však ona část, jež hy ~pa
dala pod ustanovení § 14 čís. 5, § 18 cÍs. 2 a § 15 čís. 3 zákona ve
vztahu na zločin vojenský čís. 3750.
jest přečinem podle § 14 čís.. 1 zák. na ochr. rep., vytýkají-li se veřejně státu nebo jeho orgánům způsobem štvavým a přehnaným
nepřístojnosti a nešvary a tím se v posluchačstvu vzbuzuje dojem,
že státnÍ' útvar, který takové nešvary trpí, jest méněcenný a nevyhovující čís. 3784.
pobuřováni proti státu (§ 14 čís. 1 zák. na ochl'. rep.) odmítáním
oslavy 28. října v pamětním spise komunistického· klubu, a-dresovaném obecnímu zastupitelstvu pro slavnostní zasedání 28. října
1928 čís. 3798.
předmětem ochrany § 14 čís. 1 zák. na ochl'. resp. jest demokraticko-republikánská forma státu ve smyslu ústavní listiny, spočÍ
vající na zásadě demokracie, rovnosti a svobodě občanů v životě
soukromém i veřejném či s. 3798.
zákonná náležitost »veřejno5.ti« podáni byla přivoděna již tím, že
obža'lovanÍ odevzdali spis starostovi města s požádáním; by prohlášení to při schůzi přečetl čís. 3798.

§ 14 čís. 1 zák. na ochl'. rep. nestanoví různé skutkove podstaty
trestného činU! pobuřování, nýbrž jedinou, které se lze dopustiti
odlišnými formami trestného činu, pObuřováním proti určitým
právním statkům v zákoně výslovně chráněným. Nesprávnost rozsudkového výroku ohledně jedné této formy (proti státu pro jeho
vznik) nečini ještě rozsudek vadným, jsou-Ii tu odůvodněně uváděny i dalŠÍ formy téhož trestného skutku (pobuřování proti demokraticko-republlkánské formě státu) čís. 4010.
hanobení republiky a pobuřování přečtením prohlášeni komunistické strany ve schůzi okresního zastupitelstva, směřuj-ícího proti
vládní většině a proti státnímu a,parátll, jednajÍ:cÍmu podle příkazů
vlády, tedy proti ústavně-zákonnému podmětu zákonodárné a vládní
moci v republice čís. 4010.
k pobuřování ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochl. rep. stačí jakékoliv intelektuální působení na jiné osoby, které směřuje k tomu
a je způsobilé, by v nich byl vyvolán stav (vztah) nepřátelský a
nálada proti statkům v § 14 čís. 1 I.).vedeným čís. 3809.
trestný čin podle § 14 čís, 1 na rozdíl od zločinu podle § 10 čís. 2
zák. na ochranu republiky jest .povahy jen ohrožovací; nesejde na
tom, zda činnost pachatelova měla vůbec nějaký zevní účinek;
přečin je spáchán a dokonán již samotným pobuřováním či s. 3809,
pokud jde o veřejné pobuřování ve smyslu § 14 čÍ's. 1 zák. na· ochr.
rep., stotožnil.,.li se kdo podpisem s· obsahem strojem psaného dekretu, vztahujícího se na založení samostatného slovenského státu
u vědomí, že bude dekret ten rozšiřován čís. 3809.
ve výrocích pronesených v témže projevu lze spatřovati skutkovou
podstatu .i přečinu podle čís. 1 i přečinu podle čís. 5 § 14 zák. na
ochr. rep. (podřaditi je pod obě skutkové podstaty) čís. 3823.
předmětem trestněprávní ochr;tny jsou .podle § 14 čís .. 1 zákona na
ochr. rep. stěžejní úS.tavní základy zdejšího státního zřízeni; samostatnost, jednotnost a demokraticko-republikánská forma státu,
jakož i jeho vznik čís. 3823.
výroky: »Ať žije sovětské Rusko«, »Ať žije sovětská unie« js.ou
pobuřováním ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochranu rep., byly-Ii
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proneseny komunisti'ckým činovníkem II příležitosti zakázaného demonstračního průvodu, pořádaného komunistickou stranou v rámci

rudého zájezdu čís. 3914.
.
ideální souběh přestupku podle § 23: zák. o tisku se zločinem podle
§ 15 čís. 3, s přečiny podle § 14 čís. 1, § 18 čís. 2 a s p.řestupkem
podle § 15 čís. 4 zák. na ochr. rep., byly-li rozhazovany letáky
trestného obsahu čís. 3981.
pobuřování ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochl'. rep. označením Sovětského svazu za jedinou vlast proletářú (dělnictva) čís. 3981.
ustanovením §§ 14 čís. 1 a 5 zákona na ochr. rep. nechrání se
republika jen jako geografický útvar (jako samostatný právní pojem), nýbrž jakožto souhrn (vysiedmce) určitých forem státního
života a jeho ústavního vývoje; jsou-li tyto formy a zařfzeni, jež
Jednotlivě nebo ve svém celku představuji a zosobňují útvar fe-publiky, napadeny zpusobem y zákoně naznačen.ým, nejsou ohi'ožovány jen jako takové (jako. samostatné předměty trest-ného

~

-

-

-

-

-

-

-

útoku), nýbrž při způsobilosti účinků zákonem předpokládaných

jest takovým útokem ohrožována přímo republika (stát) čís. 4010.
manifestuje-li kdo veřejně nebo. před více lidmi (výrokem: »Ať
žije sovětské Rusko ať žije unie«) pro sjednoceni československé
republiky s.e sovětským Ruskem, pobuřuje ve smyslu § 14 čís. 1
zák. na ochr. rep. čís. 4129.
demokracie jest vládou lidu jako celku, při čemž sociaJní (nebo
jiné rozvrstvení obyvatelstva nečiní rozdHu čís. 4156.
diktaturéj. proletariátu znamená vládu menšiny nad většinou a vladu
jedné sociální vrstvy obyvatelstva nad vrstvami ostatními čís. 4156.
myšlenka diktatury proletariátu jest v příkrém rozporu se zásadou
demokracie, na níž jest založena československá republika; projev
nadšení p'ro onu myšlenku obsahuje zároveň půs.obení ve smyslu
této zásadě nepřátelském čís. 4156.
pobuřování ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep., vyryl-li vězeň
na zdi cely vězení nápis: »Ať žije diktatura protetariátu« čf s. 4156.
jest obecně známo, že ph sovětském zařízeni jest veškerá moc zákonodárná a výkonná v rukou výlučně dělníků a malo~olníků,
kdežto demokraticko-republikánská forma státu Cnajmě i csI. republiky) spočívá v úměrné účasti všeho občanstva na mocí zákonodárné a výkonné aniž jest i jen některá vrstva občanstva z áčasti
té vyloučena. Je~t proto přimý rozpor mezi idejemi, P:,o něž se vyvolává nadšení nápisem »ať žije sovětské Rusko«, a tdeou č~1. republiky, za-Io·žené na demokraticko-republikánské formě, a jest takový výrok po pHpadě pobuřováním ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na
ochr. rep. čí. -5; 4252.
bezpečnost platné ústavy jest ohrožena již snahou vyvolati v osobách, jimž -pobuřovací projey svědčí, nepříznivé smýšlení proti
platné formě státu čís.. 4252.
pobuřování ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep. výroky »Ať
žije vítězná ruská revoluce« a »Budujte svůj dělnický stát, který
pro nás znamená záštitu dnes i v budoucnosti« v resoluci, přečtené
na konci veřejné ~chůze na oslavu výročí trvání sovětského Ruska
čís. 4263.
ke skutkové podstatě zločinu podle § 15 čís. 3 a přečinu podle § 14
čís. 1 zák. na ochr. rep. stačí, jsou-li osoby, pojavši již předem
trestné rozhodnutí nebo samy nepřátelsky smýšlející proti pTávním
statkům v zákoně chráněným, závad-ným projevem pachatelovým
utvrzovány ve svém trestném rozhodnutí nebo v zaujatém nepřá
telství č i- s. 4273.
oněch trestných činů dopouští se i komunistický řečník, který ke
svým stoupencům, znalým progmamu a cílů komunistické stranyj
a stejně jako on smýšlejícím, pronáší _obvyklá hesla, po případě

obvyklý májový projev, aniž by tím v nich vyvolal jakékoli vzrušení a zjevnou odezvu čís. 4273.
pobuřování- proti státu ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep., pokud se týče hanobení ve smyslu § 14 čís. 5 zák. na ochr. rep.,
líčil-li komunistický řečník domnělý útisk dělnictva v českoslo
venské republice a vyzdvihoval-li dělnické poměry v sovětském
Rusku; pokud tu jde o pobuřování proti státu pro jeho vznik, poukazoval-li u .přHežitosti lOletého trvání republiky na to, že se v novém státě utvářely poměry dělnictva tak zle a nepříznivě čís. 4274.
přečin podle § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep. patří k deliktům ohrožovaCÍm čís. 4580.
jsou-Ii dány náležitostí skutkové podstaty podle § 14 Ns. 1 zák. na
ochr. rep., je tím zjištěno, že jednáním pachatelovým byl skutečně
ohrožen obecný mír, aniž je třeba tuto okolnost v rozsudku zvláště
vyslovovati nebo odůvodňovati č í 5.. 4580.
je výrok »Hei1 Hirt-Ierl« pobuřováním ve smyslu § 14 čís. 1 zák.
na ochr. rop.? čís. 4873.
pojem »Sudetendeutschland« je pojmem po- výtce politickým; odporuje vnitřním svým obsahem ústavě čsl. republiky, přiřaďuje se
svým smyslem k pojmu územního útvaru německé říše čís. 4730.
heslo »Sudetendeutschland« již s.amo o sobě naplň.uje skutkDvou
podstatu přečinu podle § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep., tím spíše ve
spojení s doplňkem »erwache« č rs. 4730.
podnecovanie ku zmene republikánsko-demokratickej štatnej formy
je zločinom podl'a § 15 Č. 3 zák. na ochr. rep. len vtedy, ak táto
zmena má byť prevedená prostriedkami násilnými; imič ide iba
o prečin rušeni a obecného pOkoja po-dľa § 14 Č. 1 cit. zák. čís. 4774.
s u b jek t i v n í s k u t k o v á pod s t a ta: vyžaduje se jen úmysl
pachatelův pobuřovati veřejně nebo před vice lidmi proti některému
z právníCh statků v tomto ustanovení zákona uvedených, nikoliv
i vědomí pachatelovo, že ohrožuje svým jednáním obecný mír neb
úmy;sl k tomu. směřující; nevyžaduje se t. zv. »dolus coloratus«
čís. 4580.
při zjišťování subjektivní stránky trestných činů podle zákona na
ochr. rep. (§ 14 čís. 1, 5) lze přihlížeti i k obecně známým cílilm
a k programu (komunistické) strany, z jejíhož pří-kazu a v jejichž
intencích pachatel jednal čís. 3825.
ke skutkové podstatě přečinu podle § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep.
se vyžaduje po stránce subjektivní, by si byl pachatel vědom toho,
že se snaží vyvolati prostředkem k tomu způsobilým nepřátelský
. stav a náladu proti některému z právnkh statků ustanovením § 14
čís. 1 zákona chráněných čís. 3849.
subjektivní skutková podstata přečinu § 14 Ns. 1 zákon na ochranu
repu.bliky vyžaduje, by pachatel cílevědomě vyvinul intelektuelní
působení na jiné, směřující k tomu, by byl u nich vyvolán nepřátelský ~tav a nálada proti státním chráněným statkům čís. 3895.
§ 14 čís. 2: popuzováni k boykotu firmy, z pohnute-k, národnostních,
jazykových, rasových nebo náboženských jest popu70vanÍm k nepřátelskému činu ve smyslu § 14 6s. 2" zák. na ochranu republiky
čís. 3472.
roz.díl skutkových pods.tat po.dle § 14 Č. 2" zák. na ochr. rep. a ,podle
§ 25 zákona ,proti nekalé soutěži (ze dne 15. července 1927, čís. 111
sb. z. a n.) čís. 3472.
nepřátelským činem nutno rozuměti každé jednání neb opomenutí,
jímž se někomu působi jakákoliv újma třebas se děla i v mezkh
právního řádu, kterou by však jinak neutrpěl, kdyby pachatel trestného činu svoji popuzovaCÍ činností z důvodů v zakoně vytčených
nebyl třetí osoby k ní podnítil čís. 3472.
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§ 14 čís, 3: ustanovením § 14 čÍ'S. J zák. na ochr. rep. není chráněna
církev jako taková, ani jen několik jednotlivců, nýbrž jen skupina
obyvatelů, proti níž je popuzováno čís. 4097.
záštím- podle § 14 čÍs. 3i zák. na ochr. rep. není pouhá nelibost, odpor nebo nepřátelství, nýbrž teprve tyto stavy vášnivě vystupňo
vané tak, že mohou vésti k násilnostem nebo k podobným činům
nepřátelským (vyšší stupeň nenávisti nebo nepřátelství) čís. 4097.
obsahuje-li leták stať závadnou s hlediska skutkových pudstat § 14
čís. 3' a 5 zák . .na ochr. rep., dopouští se oněch přečinů nejen, kdo
obs.ah letáku sestavil a dal vytisknouti, nýbrž' i, kdo jej rozšiřoval,
znaje jeho obsah čís. 4343.
výkřiky: »Vy psi, vy české svině ... «, srněřujkí proti úředním
orgánum, zakročujícím proti pachateli, jenž se na nich dopusti.!
zároveň násilí a- nebezpečně jim vyhrožoval, jsou jen urážkou oněcp.
úředních osob, tvořící v souvislosti s útokem jednotnou činnosti
nelze je posuzova1i samos.tatně jako popuzování k zášti proti Sku-

-

-

-

-

pině obyvatelů poále § 14 čís. 3 zák. čis. 50/23 sb. z. a n. či s. 4615.
§ 14 čís. 3, 4: výrok adresovaný jednotlivci nespadá pod ustanovení
§ 14 čís. 3 zákona na ochr. rep., nýbrž, bylo-Ii jim popuzováno 'proti
němu k nepřátelskému činu (boykotu) pro jeho rasu, pod ustanovení Ns. 4 § 14 zák. na ochr. rep. čís. 3836.
§ 14 čís. 4: pojem »jiných nepřátelských činů« použitý v § 14 ČlS,. 4
zák. na ochr. rep. ve spojení s pojmem »násilností« nepřeupokládá
svévoli nejhrubšího druhu proti jednotlivci, která se projevuje bra;..
chiálním násilím a omezováním nebo hrubým ohrožováním jeho
osobní svobody a působením újmy čÍs. 3472. .I
podněcování k násilnostem, spadajícím již pod hÍedisko §§ 93, 98
písm. a) a b) tr. zák., zakládalo by s.kutkovou podstatu přečinu
podle § 15 čís. 2' zák. na ochr. rep. čís. 3472.
účelem této trestní normy jest mírniti boje a třenice národnostní,
jazykové, rasové a náboženské, jež zasahují v klidný politický a
často též i hospOdářský život a vývoj čís. 3472.
»nepřátelským činem« nutno rozuměti kaž'dé. jednání neb opomenutí, jímž se někomu působí jakákoliv újma, tfebas se děla i v mezích právního řádu, kterou. by však jinak neutrpěl, kdyby pa-chatel
Jrestného činu svoji popuzovací činností z důvodů v zákoně vytčených nebyl třetí osoby k ní podnítil čís. 3472, 3968.
pomíJi-H se určitá firma ne proto, že její zboží jest v p01i1ěru
k ostatním podmínkám obchodu méněcenné jak tržní cenou, tak
jakostí, nýbrž jedině z pohnutek národnostní nevraživosti, jest takový boykot újmou, kterou trpí podnik ve sv.ém hospodářském vývoji a provoZ'u, nikoli z důvodů své nezdatnosti. Popuzování k takovému boykotu z pohnutek národnostních, jazykových, rasových
nebo náboženských jest popuzováním k nepřátel::;.kému činu čÍs.
3472.

T"'

skutkovou podstatu precmu podle § 14 čís. 4 zák. na ochr. rep.
naplňuje veřejné popuzování k násilnos.tem nebo k jin}'m nepřá
telským činům, tedy alternativně, proti jednotlivci pro jeho národnost čís. 3958.
»popuzováním« rozumí zákon nejen přímé vybízení, nýbrž každé
(i nepřímé) pŮsobení na jiné, směřují-cí podle pachatelova úmyslu
k tomu, by v jiných bylo vzbuzeno jisté rozhodnutí, nebo vyvolán
duševní stav, odpovídající cíli, jejž pachatel sleduje čís. 3968.
nezáleží na tom, zda mělo popuzováni úspěch, zda odpovědéli na
ně účastníci čili nic; stačí, že bylo objektivně způsobilé vyvola1:i
účinky, jimž chce zákon zabrániti čís. 3968.

-

-

nepřátelským činem ve smyslu § 14 čís. 4 zák. na ochr. fep. je
každé jednání, jímž se někomu způsobí újma, jíž by jinak neutrpěl;
spadá sem i hospOdářský boykot českého hudebníka čís. 3968.
pokud při odsouzení pro přečin § 14 čís,. 4 zák. na ochr. rep. vyžaduje veřejný zájem (§ 35 zák. na ochr. rep.) výkon trestu
či s. 3968.
§ 14 čís. 5: republika může býti hanobena (§ 14 čís. 5 zákona) i řečí
rázu politi-ckého, ze'jména, jde-li o příslušníka strany, která se staví
veřejně proti republice; ráz hanobení není vyloučen ani při takových výrocích, jejichž obsah byl by za jiných okolností jen oprávněnou kritikou, vysvítá-li z okolnosti případu snaha pachatelova
vzbuditi city nevážnosti, neúcty a pohrdání, surovosti a štvavos.ti;
subjektivní stránka čís. 3374.
spadá sem, tvrdí-li se o republice, že vládne pendrekem a persekucí,
že nadržuje kapitalismu a že pěstuje militarismus čís. 3374.
pod pojem »hanobenk ve smyslu § 14 čís. 5 zák. na ochr. rep.
spadá i nadávka čís. 3628, 3862, 4189.

rozhodným pro posouzení, zda jde v projevu o hanobení 'republiky
podle čís. 5 či o pobuřování proti demokraticko-republikánské formě
státu podle čís. 1 § 14 zák. na ochr. rep., jest účel proJevu; smě
řuje-li projev k tornu, by byl v osobách, kterým svědčí, vzbuzen
neb alespoň prohlouben duševnÍ' stav, předpokládaný pojmem pobuřování (duševní stav nepřející dalšímu trvání demokra1icko-republikánské ús.tavy), jde o přečin § 14 čís. 1 zákona; je-li účelem
projevu jen vzbuzení duševního stavu, který si republiky neváží
a jí opovrhuje, aniž by se vystupňoval" v náladu dalšímu trvání její
v platné formě ústavy nepříznivou, jde jen o přečin § 14 čÍ-s. 5 zákona čís. 3640.
ke skutkové pdostatě přečinu podle § 14 čís. 5 zák. na ochr. rep.,
spáchaného v rozšiřovaném spise (v podání na úřad) se nevyžaduje, by se obsah spisu dostal skutečně k vědomosH většÍlho počtu
osob; stačí, byl-li obsah spisu přístupný většímu počtu osob čís.
3650.
zpúsobilost hanobení, snížiti vážnost republiky a vyvolati nepřá
telské smýšlení proti ní, lze vyloučiti jen, bylo-li pachatelovo jednání abstraktně nezpůsobilé vyvolati tyto účinky (nemohlo-li je
přivoditi za žádných okolností) č i s. 3650.
nezáleží na tom, že snad u těch osob, které se o obsahu podáni skutečně dověděly, vzhledem k jejich úctě k republice ony účinky
nastati nemohly čís. 3650.
ke skutkové podstatě přečinu podle § 14 čís. 5 zák. na ochr. republiky se vyžaduje, by se hanobení stalo takovým způsobem, že
mŮže vyvolati v posluchačích nepřátelské smýšlení proti republice,
národu nebo národní menšině (způsob surový nebo štvavý) čís.

3696.
výrok: »u nás zákony plati pro nádeníka, na Slovensku pro dráteníka a ti druzí dělají co chtěii« spadá sem jen._ chtěl-li jím pachatel hanobiti republiku výtkou, že obcházení zákonů trpí nebo
podporuje, nikoliv, odsuzoval-Ii výrokem tím jen osoby, které zákonú nedbají a je obcházejí čís. 3696.
surovost vS/roku lze po případě spatřovati v tom, že pa,chatel v dohě,
na kterou připada10 desetileté výročí samostatnosti českosloven
ského národa hanobil republiku použitím hrubého prostředku, pů
sobícího ostr~u formou (výtkou, že nic nesplnila ze svých slibů
ohledně ochrany žen a děti); štvavost pak v tom, ,že výrok byl pro~
nesen ve shromáždění komunistickém a mohlo pro nesympaÍlcke
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zaujetí posluchačstva proti pomerum v československé republice
vzejíti z řeči nepřátelské smýšleni proti státu čís. 3730.
způsob list snížiti vážnost republiky lze po případě spatřovati v tom,
že bylo na 1. května hlásáno s řečnické tribuny posluchačům již'
předem

-proti státu zaujatým a nespokojeným s .platnou státní for-

mou, že není důvodů oslavovati výročí republiky, nesplnivší svých
slibů čís. 3730.
jest obecně známo, že stoupenci komunistické strany jsou politicky
vedeni výlučně zásadami třídního boje a nepřátelství čís. 3730.
zkreslováni veřejných poměrů, které posluchače výlučně třídně
orientované přivádí k úsudku, že jiná třída občanstva (kapitalisté)
jest vinna' nezdravými prý poměry v republice, nutně je vede k vystupňováni' onoho nepřátels.tví k oné třídě, vzbuzuje takto možnost
sociálních a poHtických bojů, zka1uje tím klidné soužití různý~h
vrstev obyvatelstva a svými důsledky ohrožuje obecný mír v republice ve smyslu § 14 čís. 5 zák. na ochr. rep. čÍs. 3730. ~
ustanovením §§ 14 čís. 1 a 5 zákona na ochr. rep. nechrání se
republika jen jako geografkký útvar (jako samostatný právní p·ojen), nýbrž jakožto souhrn (výslednice) urCitých forem státního
života a jeho ústavního vývoje; jsou-li tyto formy a zařizení, jež
jednotlivě nebo ve s.vém celku představují a zosobňuji útvar republiky, napadeny způsobem v zákoně naznačeným, nejsou ohrožovány jen jako takové (jako samostatné předměty trestl1ého
útoku), nýbrž .pli .způso.bilosti účinků zákonem předpokládaných
jest takovým'"útokem ohrožována přímo republika (stát) čís. 4010.
k dokonání trestného činu podle § 14 čís. 5 zák. nf} óchr. rep. stači,
je-li projev objektivně způsobilým přivoditi účinek v zákoně před-_
pokládaný a měl-li pachatel úmysl způsobiti tento výslédek, pokud
s.e týče byl-U si .plně vědom všech podstatných náležitostí objektivní sku1kové podstaty onoho přečinu; nezáleží na tom, zda projev
měj in concreto (vzhledem k povaze a k politickému smýšlení posluchačů) onen účinek čís. 4010.
pokud jest odsouzením pro zločin podle § 15 čís. 3 zák. na ochr.
rep. ve vztahu na zločin podle § 1 zákona vyčerpána a všestranně
zhodnocena i ta část projevu, jež by sama o sobě posuzována spa, dala pod ustanovení § 14 čÍs. 1 zákona (pokud jest tato skutková
podstata oné právně podřaděna), nikoliv však ona část, jež by spadala· pod ustanoveni § 14 čís. 5, § 18 čís. 2 a § 15 čís. 3 zákona ve
vztahu na zločin vojenský čís. 3750.
hanobení ve smyslu § 14 čÍs. 5 zák. na ochr. rep. nemusí poukazovati k možnosti a k pravděpodobnos.ti útoku na hanobený národ
·a již podle povahy své popuzovati k takovému útoku; stačí vzdálenějŠÍ nebezpečí, pouhá možnost ohrožení obecného miru, která
nastává .přeměnou národnostní snášenlivosti v národní nevraživost
čís. 3769.
obecný mk jest ohrožen bez rozdílu, zda hrozí výbuchy národní
zášti již v době hanobení či teprve pro dobu pozdější, zda se strany
pNslušníků hanobeného národa či stranníků hanobitele~ a zda
v rozs.ahu včtším či menším čís. 3769.
v hanobení jednotlivců. lze spatřovati hanobení celé skupiny (nárOda) , směřoval-li projev podle okolností, za kterých se stal, i jiným poznatelně proti celému mi-rodu a byl-H tento širŠÍ význam i
hanobitelem zamýšlen .č í s. 3769.
republiku hanobí komunistický řečník, dovozuje ve štvavé řeči z nepravdivých skutečností, že československá republika je státem ouržoasnÍm, a s.tavě ji proti státnímu útvaru, který si má dělnictvo založiti podle programu komunistického, čímž může republika utrpětI

na vážnosti (v očích posluchačů, kteří řečníkovi věří) jako domnělý
nepřítel dělnictva, čís. 3784. y' y v,
v"
předmětem právm ochrany pn precmu 'podl~ ~ 1.,4 CIS. 5 zako~a n!l
ochranu republiky jest vážnost republtky, JeJI cest a obecny mlr
v ní čís. 3823.
ve výrocích pronesených v témže projevu lze spatrovatl skutkovou
podstatu i přečinu podle čís. 1 i přečinu, podle čís. 5 14 zák. na
ochr. rep. (podřaditi je pod obě s.kutkove podstaty) Cl s. 3823.
hanobením republiky je každé úmyslné a vědom~ ,snižovaní její \,á~
nosti, každý projev, směřující. a zároveň zp~soblly k ,tom?, bJ.' v JIných vyvolal co ~~ jeji~h poměru. k ~epubhce takovy dusevm stav,
ve kterém není vaznostI k republice c 1 s. 3862.
hanobení může se projevovati v jakék?H forr~ě, vý~.lovně ?e~~
zahaleně, tvrzením určifých skutečnosŤ1 neb 1 bez JIch uvadem
čís. 3862.
spadá sem i nadávka (označení přívlastkem »hI011pý«) čís. 3862.
»štvavost« výroku lze posuzovati jen se zřetelem na to, co, ~řed
kým, jakým způsobem a v jaké souvislo~~i byl? ml~veno;.,k p,olmu
štvavosti nestačí, že výrok vyvolal v oClch nekterych svedku nepříznivý dojem o republice čís. 3862.
hanobiti znamená pojmově někoho viniti z opovržlivých vlastností,
takového jednání nebo- smýšlení čís. 3876.
persekusi se rozumí nespravedJi;vé" z,e ~~ujato~t! předsevzaté pronásledováni někoho nebo pollačovam necehn CI s. 3&""/6.
výtka persekuce dělnickéh~ h~utí jest ~?vinění'!"fl z opovržIivého
jednání pro moderní kulturnl stat (§ 14 CIS. 5 zak. na ochr. rep.)
čís. 3875.
výroky »vláda pokračuje v: pefsekvuc~ d~lnického, hn~~« a »v době
válečných připrav je persekuce deln}ckeho hn~!l ;;vysena«, p~o~,e
sené komunistickým redaktorem pred ,shroma;:,demm ,komunistIckých stoupenců, spadají ,pod u~tan?Venl §.;..,14 C1S., 5 zak,:. ,na ~chr.
rep., druhý výrok i pod ustanovem § 18 CIS. 2 zakona c 1 s . .)876.
pojem »hanobení republiky« (§ 14 čís.. S. zákona) nevyža~uje, by
v závadném projevu bylo výslovně pOUZlto slova: RepublIka čs.,
č f s. 3578, 3784, 4299, 4852, 4883.
i kritika (tendenční a nevěcná) může býti vhodným prostředkem
hanobení, najmě, staví-li proti sobě různý prý postup státu proti
kapitalistům a proti dělnictvu čís. 4256.
i kritika - at' oprávněná ať neoprávněna v-spadá pod .u~tan,ovení
§ 14 zák. na ochr. rep., volí-~i~ za prostre~ek posu;;o.vam yyrazy,
jimiž se úmyslně (vědom~) vazR~st repu?hky zle~culeQ zpusobem
surovým nebo- štvavým, t. J. pouzItIm hrubych pro~tre~lw, nebo tak,
že může se tím vyvolati nepřátelské smýšlen,í proh statu, .o.no zleh~
čování pak je z·působilé snÍ'žiti vážnost 'repubhky neb ohrOZItI obecny
mír čís. 3'730.
činnost v národních obranných spolcích nevylučuje, by dotyčná
osoba, podnícena nějakou pohnutkou" byť. i ~o~de~. l!,ezjištěnou,
nehanobila surově vlastní národ a stat, najme, Je-ll JeJl soudnost
do té míry pod vli~em n~p~~o~ti!, že ?ny. vnit!nÍ ~ř~dsta~y, !~teré
za normálních pomerů urcuJl JeJl myslem a ]ednafl1, USW.pU]l do
pozadí, jsouce zatlačeny primitivn~jš5mi myšlenko~ý~i poc~~,~y ~
způsobem, cítění, při nichž okamzlÍa ~loba~ n~n~~llst, ur~~lryost
nebO' jiné hnuti mysli ovládnou celkovy dusevm ZIVOt a tez Jeho
vyjadřování čís. 4189.
.
při nadávkách, které i s~;ny o ~obě jsou již způsobil~ bý~i hano:
benim ve smyslu § 14 CIS,. 5 zak. na OCh:.. rep., nem pOQstatnou
náležitostí jejich souvislost; mohou naplmtI onu skutkovou pody
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statu i když JSOll pronaseny jednotlivě, zdánlivě bez zevní příčiny
a vnitřně nesouvisejí čís. 4189.
hanobeni republiky ve smyslu § 14 čís. 5 zák. na ochr. rep. výtkou, že zákony republiky jsou dělány proti dělnictvu, že dělnÍCi
jsou utlačováni ve prospěch továrníků a že to republika trpí a podporuje čís. 4239,
i poukaz na hospodářskou krisi může býti ve vhodné souvislosti'
~působi1ým prostředkem k podněcováni politického boje čís. 4256.
Jde o štvavé hanobeni republiky ve smyslu § 14 čís. 5 zák. na
ochr. rep., dovozuje-li komunistický řečník, že Čsl. republika je
státem buržoasie, a staví-Jí ji jako udánlivého nepřítele dělnictva
proti státnímu útvaru podle komunistického programu či s. 4256.
znaky »štvavosti« nebo »surovosti'« jsou tu uvedeny střídavě, ni..:
koliv hromadně čís. 4256.
hanobení ve smyslu § 14 6s: 5 zák. na ochr. rep., líčil-li' k9munistický řečník domnělý útisk dělnictva v československé republice
buržoasií a vyzdvihoval-li dělnické poměry v sovětském- Rusku
čís. 4274.
obsahuje-Ii leták stať závadnou s hlediska skutkových podstat § 14
čís. 3 a 5 zák. na ochr. rep., dopouští s,e oněch přečinů n~jen, kdo
obsah leták,u sestavil a dal vytisknouti, n}'rbrž i, kdo jej rozšiřoval,
znaje jeho obsah čís. 4343.
výroky obžalovaného, smerujúce proti republike, vláde a štátnemu
znaku a zakladajúce skutkovú podstatu prečinov podl'a § 14 Č. 5
zák. na ochr. rep., §§ 2, 8 Č. 2 zák. čl. XLl:1914 a § 20, 40 zák. na
ochr. rep., tvoria materiálny súbeh trestných činov (§ 96 tr. zák.)
čís. 4481.
výkrik na verejnej schódzi, že v repubIike československej sú národnostné menšiny utlačované, je prečinom rušenia obecného pokoja; nezáleží na tom, či tvrdenie toto mohlo rozoštvať práve tú
spoločnost', v ktorej bolo prednesené, vyžaduje sa však, a,by páchatel' mal úmysel hanobiť republiku a aby si bol vedomý, že hanobenie je spósobilé vyvolat' následky vypočítané v § 14 Č. 5 zák.
na ochr. rep. čís. 4480.
nesňal-li páchatel' pri spievanÍ' (hraní) štátnej hymny s hlavy klobúk ani vtedy, ked' bol k tomu vyzvaný, a dal-li si ho znova na
hlavu, ked' mu ho poslucháč ZD zástupu sňal, dopustil sa štvavého
hanobenia štátnej hymny a tým aj hanobenia republiky. Verejný
záujem v takom prípade vylučuje podmienečný odklad výkonu
trestu čís. 4656.
hanobením veřejných (ústavních) orgánů: pro pojem »hanobení repubIiky« (§ 14 čís. 5 zák. na ochr. rep.) se nevyžaduje, by pachatel užíva~_slov »republika, čsl. stát a pod.« čís.
3678, 3784, 4200, 4862, 4883.
staN i hanobení ústavních činiteIii, úřadů a veřejných orgánů nebo
celé vlády: má-li jím býti hanobena republika sama čís. 3678,
3784, 4203, 4299, 4862, 4883.
bylo-li úmys.lem pachatelovým jich hanobením hanobiti republiku
samu či s. 4299.
ba i kritika jejich jednání, je-li úmyslně jednostranná, zkreslená 'a
přehnaná, užívá-li pachatel při ní ostrých výrazů, způsobilých snížiti vážnost republiky nebo vyvolati v posluchačích náladu nepřá
telskou proti hanobenému státu čís. 3678, 3784.
stejně, jde-li o kritiku činnosti vládní čís. 3678.
hanobení republiky výrokem, že československému ministru nelze
věřiti ani toHk jako cikánovi čís. 4299.
prostředkem k hanobení státu (§ 14 čís. 5 zák. na o'chr. rep.) mohou býti i útoky proti jeho orgánům nebo úřadům, směřoval-li na

venek poznatelný úmysl pachatelův k tomu, ?y h,a.nobe~ím takového orgánu neb úřadu byla hanobena republika Cl s. 4...03, 4862,
b
4883.
.h d • k (
omu, y
nikoliv však směřoval-li úmysl pachatelův vy ra ne
bylo útocen~ jen na onen orgán (úřad) čís. 420~.
o
při přečinu po~le § .14 Č. 5. zák. na o,c~r .. rep. umysl p~~cha:tclu~
musí sniěřovah prah republIce; hanobl-h SIce y~ch~tel urady r~
publiky, avšak je-li při t~m zřej~é! že se, dO,maha naprayy na~ ~n
slušných činite!ích (na pro .na ,v!a,de), nelll dana skutkova pod:;tata
přečinu po strance sub]ekttvlll c ~ s.. 4549.
_
v'
'
hanobení republiky a české~o n3:roda ,ve sm~slu §, 14 ClS. 5 z~k;
na ochr. rep., byl-li v SOUVIslostI s vytkou! z.e yry ,b~lo pokoJ~e
německé obyvatelstvo přepadeno »posty.a~yn;l .ceskym~ ba~~a~l~<!
označen postup zodpovědných stát~lch, clllltelu Fko pl~nO~'lte .?~1~1
o úplné zbavení německého lidu prav ustavou mu zarucenych c 1~.
4852.
_
_
_
posouzem souzeného projevu v ten směr, že )ím byla ha,no~;na
repubhka, není proto na závadu,v že, se v projevu nemluvl pnmo
o republice, nýbrž Jen o zodpovednych činitelich (řidičích) statu
čís. 4862.
_ _
_
hanobení republiky ve smyslu § 14 čÍs. 5 zák. na ochl': rep. projevem o propouštění zlodějů a zavirán~ .dělní~ů, a, o~načenJll~. ~o
stupu soudů za persekuci dělnictva (za cast uhskovam a vykonstování dělného lidu) čís. 4883.
_
_
_
hanobí-li pá cha tel' sposobom v § 14 č. 5, zák. na ochr. ~·ep .. uvedeným činitel'ov výsostnej moci republiky (zákonodarne], vykon;-nej (s.udcovskej) len pre jednotlivé ,činy ~ ich úra~n?m P?SOl)~lll!
nejde o prečin podl'a § 14 č. 5 cit. zak., lez o trestny cm shhatelny
podl'á zákona o ochrane cti' taktiež schval'ovanie takého hanobema
nie je prečinom. podl'a § ~6 'č. 1, cit; ,zák., lež zakladá ten istý trestný
čin, ako čin pnameho pachatela Cl s. 4668.
S u b jek t i v n í str á n k a: čís. 3374, 4239.
_
skutková podstata přečinu podle § 14 čís. 5 z~k. na ochr. r~p. vyžaduje po stránce subjektivni' úmysl pachat~l~v k !1an~b,em repu-:
bliky ve spojení s. vědomím, ze toto hanobem Je ZPUs.?bl1e vyvola!~
nepřátelské smýšlení a že z jeho činu vznikne některe z nebezpecl
v zákoně naznačených čís. 3750.
při zjišt'ování subjektivní stránky trestných činů podle. z~kon~ pa
_
_
_
ochr. rep. (§ 14 čís. 1, 5) l~e přihlížeti ~ ~, o~ec~,ě znamym .:.I}Uf12
a k programu (k0f!lunistisk,e) strany, z ]e]lhoz pn kazu a v J'-Jlchz
intencích pachatel Jednal Cl s. 3825.
_
_
_
k subjektivní skutkové podstatě přečinu 'pod~~ ~v 14 čís. 5 ,~ák. na
ochr. -rep. stačí vědomí štvani~při výr,o~~lch" Jll:l1Z se napaQav,s~r~
vedlnos.t zákonodárství a nepnmo uraz I statm forma" po pnp~de,
jež obsahují hrubou hanu st~tní tormy, jso~-}i ony ~yro~y zpusobilými snížiti vážnost republIky nebo ohrozItI obecny nllr v republice čís. 3895.
. . .
_
_
_
výkrik na verejnej schódzi, že v. repu~~ike čes~os.!ovenskeJ, su narodnostné menšiny utlačované, Je preclnom rusema ~ obe;-ne~o po~
koja; nezáleží na tom, či tvrdenie t~to n:ohlo. rozost-:at prave ~
spoločnost', v ktorej bolo prednes.ene, vyzad~e sa vsak, .ab} pachatel' mal úmysel hanobit' republiku a aby Sl bol vedomy, ze ~a
nobenie je sposobilé vyvolat' následky vypočítané v § 14 č. 5 zak.
či s. 4480.
.
1
h • 1"
_
_
_
při přečinu podle § 14 č. 5. zák. na .o,c~r. .rep. umys p~~ ale uy
musí směřovati proti repub.hce; ,hanobt-lt SIce pachatel urady r~~
publiky, avšak je-li při t?m zřej'!íé! že se, dO,máhá náprayy n~ pns!ušn)'ch činite!ích (na pf. .na ,v~a,de), nem dana skutkova poastata
přečinu po stran ce subJekhvnI Cl s.. 4549.
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_ Ochrana republiky (§ 15
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subjektivní skutková podstata přečinu podle § 14 čÍs. 5 zák. na
ochr. rep. předpokládá vedle vědomí o možnosti některého z účinkíi
tam uvedených úmysl pachatele hanobiti republiku (národ), neboli
zlý úmysl snížiti projevem vlastní nevážnosti vážnost republiky
(národa) v myslích osob jiných čís. 4862.
účinek určité povahy nemůže (aspoň in eventum) nechtíti, kdo má
v době jednáni ve svém vědomÍ' na zřeteli, že tento účinek může

-

-

rozhodnutím se k jednání, z něhož jest mu
určitý účinek očekávati, rozhoduje se pachatel i k činu, jímž má
býti očekávaný účinek přivoděn, a jedná úmyslně ve smyslu zákona
čís. 4862.

nastati. Samotným

-

§ 15

čís.

1: kdežto pojem vybízení (§ 15 CIS. 1 a 4 zák. na ochr. Tep.)

vyjadřuje přímé působení v určitém směru způsobem naléhavěj
ším, není činnosti takové třeba k spáchání zločinu podle § 15
čís,. 2 (3) zákona, kdd jest pojmem »podněcováni« rozuměti jakékoliv působení na vůli nebo na cit neurčitého počtu lidí, jímž má
býti (třebas i nepřímo) vyvoláno rozhodnutí porušiti zákon čís.

-

-

-

-

-

-

3983.
.
vybízením ke hromadnému neplnění veřejnoprávních povinnost~ ve
smyslu § 15 čÍs. 1 zák. na ochr. rep. je i vybízení dětí ke školní
stávce čís. 4818.
dovážení hmot na stavbu, uložené občanům za předpokladů. § 39
zák. č. 329/21 sb. z. a ll. je veřejnoprávní povinností, uloženou
zákonem. Nejde o vyzývání k hromadnému neplnění této veřejno
právní povinnosti, vyslovil-li se pachatel proti jejímu plnění jen
.před třemi osobami nebo sice před více osobami, ?však toliko formou poznámky při nahodilém rozhovoru čís,. 4662.

§ 15

čís.

2: trestným podle § 15

čís.

2 (§ 15

čís.

3) zákona jest ten, kdo,
15 čís. 3) nebo
zejména kohojest objektivně
způsobilé, by jím v jiných bylo vyvoláno rozhodnutí porušiti v urči
tém směru zákon č f s. 3564.
stačt i zcela. všeobecné, abstraktní (teoretické) podněcování k trestným činům individuálně' neurčitým čís. 3564.
trestný čin jest dokonán již projevem samotným bez rozdílu, zda
působení pachatelovo mělo v zápětí nějaký výsledek (účinek) čili
nic čís. 3564.
k pojmu »podněcování« stačí i nepřímé působení na vůli a cit jiných
ve smyslu protizákonném čís. 3564.
kdežto pojem vybízení (§ 15 čís. 1 a 4 zák. na ochr. fep.)
vyjadřuje přímé působení v určitém směru způsobem naléhavěj
ším, není činnosti' takové třeba k spáchánÍ' zlo-činu pOdle § 15
čís" 2 (3) zákona, kdež jest pojmem »podněcování« rozuměti jakékoliv působení na vůli nebo na cit neurčitého počtu 1idí, jímž má
býti (třebas i nepřímo.) vyvoláno rozhodnutí porušiti zákon čís.
3983.
skutková podstata zločinu podle § 15 čís. 3 (přečinu podle § 15
čís. 2) zák. na ochr. rep. nevyžaduje přímou výzvu k určitému
zločinu nebo přečinu; pro pojem »podněcovánk tu stačÍ, byla':li
vyvolána v posluchačích působením na cit a na vůli taková nálada,
by byli nakloněni (utvrzeni) poškoditi chráněné právní statky
čís. 4010.
třebas népřímo, podněcuje k vojenskému zločinu (§
ke zlo-činu 'nebo přečinu (§ 15, Čts. 2) vúbec, tedy
koliv, při čemž se předpokládá, že toto podněcování

spadá s,em, bylo-li~ v ustavující schůzi okresního zastupiteistva pře
čteno prohhišení, v němž se po vylíčení blízkého prý nebezpečí
války apeluje na pracující Hd v československu, bv se nedal veštvati do žádné války, a prohlašuje se, že pracujíCí masy česko-

čís.

3) 269

268

C

slovenska obrátí PJlšky proti své "lastni buržoasii a pfemění imperialistickou válku ve válku občanskou čís. 4010.
_
_
§ 15 čís. 3: nevymezuje formu intelektuelního původcovství na zloči
nech tam uveden)'ch, nýbrž používá na ně povš,echné zásadyv,§ ,9
tr. zák. takže jest- podněcováním jakékoliv - phmé nebo nepnme,
výslov~é nebo skryté - pusobení na mysle jiných osob, které srry,ě
řuje podle povšechné své' povahy způsobem pro ~soby, kterym
svědčí poznatelným a podle úmyslu pachatelova k tomli, by b:yla
v osobách těch vyvolána nálada p~chati .~ločin toho .dr~~u ... k Jakému podněcovacf ]J'Tojev poukaZUJe, amz na tom zal.ezl, ze J.est
v době podněcování ještě nejisto, kdy a zda vůbec dOjde ke SKUtečnému spáchání dotyčného zločinu čís. 3401.
výraz »podněcovati«( označuje již pojmově jednání veden~ úmyslem, by na mysl posluchačů- '?ylo .působen~v v..e ~.~~ru 7akone:,n
naznačeném; není proto třeba umysl ten zvlaste ZJlstovatI a oduvodňovati čís. 3401.
_
_ _
nenÍ' zapotřebí, by pachatel (§ 14 čÍs. 1 zák. na ochr. rep.) doporučoval k dosažení svého účelu použití prostředků násilných (v tomto
ořípadě by šlo o zločin § 15 čís. 3 zák. na ochr. rep.) čís. 3459.
~ozšiřování v cizi,ně tištěných agitačních letáků pro Rudý den, jichž
_
_
_
obsah zakládá pobuřování proti demokraticko-repub1ikánské formě
s.tátu doporučováním vlády rolníků a dělníků (§ 14 čís .. 1), je~p.ak
skrvtou- výzvu k vojenskému zločinu vzpoury (§ 15 ČIS. 3) Cl S"
3470.
_ _
_ pojem »podněcovánÍ« ve vs~yslu o§ 15 ,čís. 3 z~kona on.a .?c~ran~
repu.bliky jest naplněn kazdym pu~obe~lm na CIt, a ,:~h, Jln:Z .m.a
býti vyvoláno nebo posíleno rozhodnuh k trestnym cIllům mdlvlduelně a časově neurčitými nezálež~ na ,tom, zd~ pn~p~c?y.ání měl~
nebo mohlo míti přímý a bezprostredne se proJevuJlcl uC1l1ek (pn
podněcování k vojenským zločinům nebyli přítomni ani vojáci ani
nováčci) či s. 3485, 3564.
pokud sem spadá srovnávání ústavních poměrů v Rusku s našimi
čís. 3485.
zákon na ochranu republiky v § 15 čís. 3 nijak nevymezuje ani
předmět podněcování, ani prostředky _k tomu použité, ~~!e v pOjt;Iu
podněcování na zřeteli účel, jehož chce pachatel docihtl a nebeře
při tom v úvahu intensi!u ko tomu p~dle .vl~stno~~i. pře~I?ětu" potřebnou, ani jakost pros~redku k podnecoval11 pouzltych c 1 s . .A85.
_
_
_
pro trestnost podněcování k násilnému nastolení diktatury dvou
stran (dělníků a rolníků) s hlediska § 1~ ~ís. .. 3 zákona na oc~~an~
republiky je lh,o~~ejno, ~e pachatel. hlas1i jen, .progra~ .pol.thck :
strany; i takova c1l1nost Je dovolena Jen v mezlch platnych zakonu
trestních č i s. 3505.
pokud státni zástupce může uplatňov~ti zmate~. čís. 10 § 2.8!1 tr. ř.,
neshledal-li soud ve výroku: »V danem okamzlku narukujeme, ale
jako socialisté a ne jako ochránci kapitalismu, nehrozím~ ni!{~mu,
ale také se neboj'íme. Víme, že s,e blíží revoluce a ta vola: ]a Jsem
byla, jsem a budu nositelkou budoucnosti;., která. odstranI kapitalismus« _ skutkovou podstatu podle § 15 CIS. 3 zak. na ochr. rep.,
podřadiv jen část výroku toho ustanoveni § 18 čís. 2 zák. na ochr.
rep. čís. 351l.
trestným podle § 15 čís. 2, (§ 1~ čís. 3)v~ákona jest~~en, kdo, třebas
nepřímo, podněcuje k vOlenskemu zloc1l1U' (§ 15. Cl~. 3) nebo ~e
zločinu nebo .přečinu (§, 1~ čís. 2) vůb~c, Ťt;dy .zeJme~a k.oh~kohy,
při čemž se před po kláda, ze toto podnecovam l~st obJ~~tIvne v~~u
sobilé, by jím v jiných bylo- vyvoláno rozhodnuh porusIh v urclÍem
směru zákon čís. 3564.

$'
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stačí i zcela všeobecné, abstraktní (teoretické) podněcování k trestným činům individuálně neurčitým či s. 3564.
tr~stný čin jest dokonán již projevem g,amotným bez rozdílu zda
p~so?~ní pachatelovo mělo v zápěH nějaký výsledek (účinek') čiti
nIC CI' s. 3564, 3825.

k ;pojmu »podněcování« stačí i nepřímé působení na vůli a cit jinych ve smyslu protizákonném; nezáleží proto s hlediska zločinu
§ 15 čís. 3 z.á~?na ~podněcoová~í k vojens~ém,u zločinu) na tom,
z'da by~y mezI ~lcastllJ.ky schuze 1 osoby, povmne vujenskou službou
(bra.oel); stač!, ,že t~m by.!i muži, jimž, t~ebas teprve v budoucnost! (po splnenl povtnnostI odvodni nebo Jako záložníkům) povinnost sloužiti ve vojsku vzejíti měla čís. 3'564.
sta~í, že bylo p~soben~ n~ oso~y, které, byvše podněcováním samy
zvraceny v~, S,vych pra"yn}ch n,a~?rech, mohly pak působiti v tom
smyslu na Jme osoby, jez bud jlZ byly nebo mohly později ve}í1i
ve vztah k právnímu statku, o jehož poškození šlo čís. 3564.
stačí, yže ogža!ovaný naz~ačil ~e své ř~~i ja~o konečnSr cíl, zavíslý
hl~vne na .zenach, zcel~ ,zretel1!e, ?y v pflp~de války ani jeden, voják
nesel. pro!1 Rusku. ~ent;t dosazem tohoto cIIe podle povahy věci ani
my,.slItelne be~ soyca~n:ho pn?hřešenÍ se osob, povinných vojenskou
sluzbou, pro!l pre~plsum vOjenského ,zákona trestního o vzpouře
(§§ 159' a nasl., ze1m. § 161 tohoto zakona) čís. 3564.
p.okU'd sem spadá přednášeni básně, vybízející k vojenským zločmům os.obou mladistvou čís. 3614.
podněcování (§. 15 čís; 3 zák. na ochr. rep.) k zločinu vzpoury
~~odle § 159 vOJ. tr. zak. a k pokusu o násilnou změnu demokra!l~ko-rep~bl~k~nské ú~t!lvy ve ,vládu, dělníků a,.!l'olníků, byli-li ve
c1ank~1 deln~:l .. a ro!nICl ve. vOjens~;vch kabátech vybízeni, by se
n edal~ ~neUZlytJ proh vlastplm ~ratnrn ,;e vlastni zemi, nýbrž by
spolecne ~ delmky a roll1l'ky mlm.o kasarny považovali vykořist'o
vatele a Imperialisty za společného nepřítele a podle toho s nind
jednali čís. 3640.

po?něcování po~le § .15 ~~s. 3 zák. na 0v~hr. rep. může ~,e státi také
zpusobem skrytymj 1 kritika, o sobě pnpustná může se zvrhnouti
v hanobení a pobuřování čís. 3640.
'
podněcování k páchání vojenských zločinů podle druhého dílu vojenskéh~ tres~níh? zá~?n~ (~ 1:5 č~s. y~ zák. n,a ochr. rep.) výrokem:
»S~anovlsko, ]ak~, zauJlma .;le1niC-ka tnda k va1ce, známe z Len1l10vy
kmhy, kde pravl: Pak (az vypukne válka) dělnická třída řekne'
dobrá! - Válka - válcel« čís. 3678.
'
,
~odněcování v~ násil!1é zrněné ústavy ~eskoslovenské republiky ve
~.myslu § 1~ Cls .. 3 zak. n~ ?~~r. r~p. vyrokem: »Přijde ten čas, kdy
byde';1e ~oJovay na bankaaach Jako soudruzi ruští a vybojujeme
Sl sve pravo« c I s. 3730.
pokud jest odsouzením pro zločin podle § 15 čís, 3 zák. na ochl'.
rep. ve vzta~u n~, zločin 'podle. ~ 1 zákona vyčerpána -a '~-šeskanně
zhodnocena I ta cas} proJe~~, Jez
sama o sobě posuzována' spadala pod ustanovem § 14 CIS. 1 zakona (pokud jest tatu skutková
podstata oné právně podřaděna), nikoliv však ona část jež by spadala pod ustanovení § 14 čís. 5, § 18 čís. 2' a § 15 Čí,S.' 3 zákona ve
vztahu na zločin vojenský čís. 3750.
p:?gramati.~k,é vst,ul?ní prohlášení př1s!ušníka komunistic-ké strany
pr: Us.tavl~l~1 sc~uz~, o~res.nlho ?;astupl,telstya je již svou povahou
u:c~n? vereJnostI, mkohv Jen pntomnym c1enum tohoto shromáždem C I s. 3825.
podněcováním ve smyslu § 15 čís. 3 zák, na ocLr. rep. jest každé
intelektuelní působení na cit a na vůli posluchačů, které může

?y

osoby, snad již nakloněné a rozhodnuté dopustiti se činů v § tom
uvedených, posíliti a utvrditi v jejich smýšlení a rozhodnutí
čís. 3825.
okolnost, že političtí druhové obžalovaného znali obsah prohlášení,
nevylučuje, že byli jeho přednesem podněcováni K trestnS'm činům
čís. 3825.
nezáleží na tom, zda podněcování mělo nebo mohlo míti přím)' a
bezprostředně se projevující účinek, zda vyvolalo v posluchačích
patrn)' dojem (patrné hnutí) é i s. 3825.
podněcováni ke zločinu přípravy úkladů a k vojenskému zločinu
vzpoury (§ 15, čís. 3 zák. na ochr. rep.) jest podněcováním ke zločinům zvlášť nEbezpečným; vyžaduje pOužiti § 29 zák. čís. 50/1923
čís. 3918.
pokud vSrrok »že kdyby Rusko bylo napadeno nějakým kapitalistickým státem, je povinnosti tomuto úmyslu povstáním zbraní
zabrániti« spadá pod ustanovení § 15 čís. 3 zakona na ochranu republiky č i s. 3980.
ideální souběh přestupku podle § 23 zák. o ti'sku se zločinem podle
§ 15· čÍs. 3, s přečíny podle §'14 čís. 1, § 18 čís. 2. a s přestupkem
podle § 15 čís. 4 zák. na ochr. rep., byly-li rozhazovány letáky trestného obs,ahu čís. 3~81.
čelila-li vůle pachatelova k tomu, -by působením osob, které budou
rozhazované letáky čísti, na vojaky nebo na budouCÍ vojáky vyvolal
v nich stav mysli, náchylný k pácháni vojenských zločinů, zodpovídá pachatel za nebezpečí hrozí.cí právnímu řádu z toho, že osoby
zvrácené čtením letkáků v právních názorech mohou účinkovati
na jiné osoby ve směru zločinném čís. 3981.
s hlediska § 15 čís. 3' zák. na ochr. rep. jest třeba v rozsudku uvésti,
ke kterému vojenskému zločinu bylo podněcováno č -í s. 3<981.
podněcováním rozumí se jakékoliv přímé nebo nepřímé púsobení
na mysli jiných osob, které jest podle povšechné povahy zpúsobilé a směřuje podle úmyslu podněcovatele k tomu, by v jiných
osobách byla vyvolána, po případě se sílena nálada náchylná k páchání tre~.tných činů toho druhu, k jakým podněcující projev poukazuje čís. 39B1.
kdežto pojem vybízení (§ 15 čís. 1 a 4 zák. na ochr. rep.) vyjadřuje
přímé působení v určitém smeru způs.obem naléhavějším, není čin
nosti takové třeba k spáChání zločinu podle § 15 čís. 2 (3) zákona,
kdež jest pojmem »podněcování« rozuměti jakékoliv plIsobenl na
vůli nebo na cit neurčitého počtu lidí, jímž má b~rti (třebas i nepřímo) vyvoláno rozhodnutí porušiti. zákon čís. 3983.
při podněcování ke zločinu úkladů o_republiku ve smyslu § 15 čís. 3
zák. na ochr. rep. -stačÍ' k objektivníi stránce zločinu, že byl nebo
mohl býti článkem (výrokem) ve čtenáři' (posluchači) vzbuzen dojem, že nezákonná činnost (revoluce, násilný převrat) jest vhodným prostředkem k odstranění domnělých překážek pro dosažení
cíle, který byl líčen jako ž'ádoucí čís. 3983.

o dokonanou skutkovou podstatu podněcování tiskopisem ve smyslu
§ 15 čís. 3 zák. na ochr.- rep. může jíti až, přišel-li tiskopis do styku
s obecenstvem (s osobami, které mají býti podněcovány) čís., 3986.
k podněcování může býti použito i pravdivé zprávy, pokud se týče
takové, o jejíž pravdivosti jest pachatel přesvědčen čís. 3936.
zákon nečiní podmínkou skutkové podstaty zločinu podle § 15
čís. 3 zák. na ochr. rep. použití urči-tého prostředku k podněcování
čís. 3986.
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jest lhostejno, co bylo pohnutkou pachatelova činu, jaký cíl přede
vším sledoval, byl-li si jen vědom zla, které jest s jeho jednáním
spojeno čís. 3986.
skutkové podstaty zločinu podle § 15 čís. 3 a přečinu podle §- 18
čÍs. 2 zák. na ochr. rep. představuji každá o sobě zcela určitou a
samostatnou trestnou činnost; jejich společným znakem mitže, alé
nemusí býti, že ohrožují tytéž právni statky čís. 3986.
skutková podstata zločinu podle § 15 čís. 3, (přečinu podle § 15
čís. 2) zák. na ochr. rep. nevyžaduje přímou v~rzvu k určitému
zločinu nebo přečinu; pro pojem »podněcovánf« tu stačí, byla-li
vyvolána v posluchačích působením na cit a na vůli taková nálada,
by byli nakloněni (utvrzeni) poškoditi chráněné právní statky
či s. 4010.
spadá sem, bylo-li v ustavující schůzi okresního .zastupitelstva ·pfečteno prohlášení, v němž se po vylíčení blízkého prý nebezpečí
války apeluje na pracující li-d v československu, by se ne~dal veštvati do žádné války, a prohlašuje se, že pracující. ma,sy česko
slovens.ka obrátí pušky proti své vlastní buržoasii a přemění imperialistickou válku ve válku občanskou čís. 4010.
ustanovení § 15, čís. 3' zák. na ochr. rep, čelí již vzdálenějšímu nebezpečí hrozícímu právnímu řádu tím, že se zviklají v jiných osobách :názory QI mravní a právní zavržitelnosti zločinů, k nimž podněcovací projev poukazuje, a o nutnosti neztenčeného- zachování
právních statků, jež by byly zločiny toho druhu dotčeny a porušeny čí. s. 4094.
§ 15· čís. 3 zákona na ochranu republiky nevymezuje formu intelektuálního původcovstvÍ na zločinech tam uvedeq.ých, nýbrž používá
na ně povšechné zásady § 9 tr. zák. a čelí již' proti tornu, by nebyla v jiných osobách vyvolána povšechná nálada páchati zločiny
toho druhu, k jak)'m podněcovací projev poukazuje, aniž (ana jest
již taková nálada pro právní řád nebezpečná) rozeznává, zda hrozí
intensivnější nebezpečí, že se _nálada probije skutečným spácháním
takových zločinů, již v době projevu nebo teprve pro budoucnost
či s. 4094.
s hlediska § 15 čís. 3: zákona nezáleží ,na tom, že jesť v době podněcování ještě nejisto, kdy a zda vůbec dojde ke skutečnému spáchání dotyčného zločinu; nemáť ani pří'ští, v době podněcování,
nejistý nebo ,vůbec neočekávaný vývin událostí, který poskytne dosud nedanou příležitost k páchání zločinů ·dotčeného druhu, setkati
se s. takovS'm stavem myslí obyvatelstva, ve kterém osoby podně
cováním v mravních a v právních názorech zviklané, podlehnou
snadněji nátlaku změněných okolnos1f a použijí příležitosti jim se
pak naskytnu"Iší k páchání zlo-činů, k nimž je poženou pudy nczdolané správným názorem 'o zavržitelnosti oněch zločinů čís. 4094.
»podněcování« ve smyslu § 15 čís. 3 zák. na ochr. rep., sepsal-li
kdo časopis »Agitprop«, jehož obsah měl býti podkladem kursů
elementá:r:ní školy, jichž provedením měli býti: členové komunistické strany vyškoleni pro revoluční násilný převrat a pro ozbrojené povstání za' účelem zřízení vlády proletariátu čís. 4113.
'»podněcování« ve smyslu § 15 čís. 3 zák. na ochr. rep. neobsahuje
jen znak objektivní, nýbrž obsahuje i subjektivní předpoklad; jest
znakem smí-šeným. Subjektivní stránka nepřichází v úvahu. byl-li
pachatel uznán vinným jen přestupkem opilstvÍ podle § 523 tr. zák.
či s. 4145.
pro pojem podněcování, způsobilého vyvolati nebezpečný stav, hrozid právním statkům v § 15 čís. 3 zák. na ochr. rep. chráněným,
nezáleží na tom, jaký účinek vyvolalo v konkrétním připadě čís.
4145.
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skutková podsta~a zločinu podi~ ~ 15 čís: ~. z~k. na ochr. o rep. je
splněna, působí-h pachatel na .v~h a .na CIt lmych osob zpu~obe~,

jímž podle jeho úmyslu má byh v nIch vyvolano neb aspon pOSl-:
leno rozhodnutí k trestným činům tam uvedeným, třebaže časove
a individuelně neurčitým čís. 4180.
_
nerozhoduje, zda OSOby, na něž bylo nebo ~ě)o bS,!i působeno,
byly při' projevu osobpě~ ~řítomné~ zda se ~?ovede]~ o .leh~o. obEzhu,
či se jen o něm dozvedeh mohly Jeho dalslm rOZSlremm Cl s. 4180.
_
při pOdněcování ke zločinu vojenskému stačí, bylo-li pachate,lovou
činností působeno na vůli a na cit osob, které .saTY v:o.lensky zlo:čin spáchati nemohou, ale mohou v budoucnosŤ-1 pUSOblŤJ na takove
osoby č i s. 4180.
_
podněcovat} (§ 15.čís. 3, z,ák. na.~ochr. r~.~.) ..Ize i výroky ve !?r~ě
oznamovacI, I proJevovanlm myslenek JIZ Jmou osobou vYladrených čís.. 4194.
_
při odsouzenÍ' pro zločin podle § 15 čís. 3 zák. na oc~r. rep. jest
vysloviti ztrátu čestných práv občanských podle § 32 zak. na ochr.
rep. byli-li četníci a vojáci hromadně podněcováni ~ vojens~ému
zloČi,nu letáky, z nichž jest zřejmo nepřátelství proh republtce a
,
snaha, by byla poškozena čís. 4206.
_
i všeobecná výzva., by se dělnictvo snažilo .dosíci splnění svy~h
(krajních) požadavků revolučním třídním bojem (o?~ansko~ valkOu), je po případě podněcováním ve smyslu § 15 CIS. 3 zak. na
ochr. rep. čís. 4239.
_
podnecovanie kll' zmene republikánsko-demokratic-kej štátnej fort;1y
je zločinom podra § 15 č. 3- zák .. na oc~r. ~e~. ~en. v~e~~, ~k t~to
zmena má byť prevedell1l. prostnedkatm naslln~mI; I.nac .Ide .. I;ba
o pTečin rušenia obecného pokoja podl'a § 14 c. 1 CIt. zak. Cl S.
4774.
_
ustanovení § 15 čís. 3' slouží účelu prevenčnÍmu, totiž to..~uJ. by bylo
zabráněno tvoření se duševního stavu obyvatelstva (cash obyvatelstva), z něhož by mohlo' dojiti k pokusu o- násilí, § 1 stíhanému
či s. 4830.
_
proto je nutno stíhati i pouhé podněcování k úkladům o republiku
~epresi trestním řízenlm upravenou, najmě tresty § 15 čís. 3 stanovenými; připravujeť s_e podněcováním, jež má § 15 čís. 3 na
zřeteli čili< zvrácením názoru o nutnosti zachování ústavy a zavržitel~osti prostředků násilných půda, na níž teprve může dojíti
k jednání § 1 stíhanému č í ·s. 4830.
_
zakázanou a trestnou podle § 15 čís. 3· zák. na ochr. Tep. je veřejná agitace pro násilnou změnu ústavy v kte;rékoHv části, tudíž
i co do demokraticko-republikánské formy státu čís. 4830.
k výkladu pojmu »podněcováni« ve smyslu § 15 čís. 3.zák. na ochr.
rep. č i s.. 4883.
podnecovanie robotníctva hanobením. ~epubliky k t~~u ci~l'u, a,~y
násilím povaliío demokraticko-r,epubhkansku formu sta~u, Je. zvlas~
zavržitel'ným spósobom vykonava'llia vplyvu na usponadame veCl
verejných alebo sociálnych či s. 4583.
tvoří-li výrok, zakládající skutkovou podstatu šíření nepravdivých
zpráv podle § 18 zák. na ochr. rep., logický celek s výro-kem, zakládajícím skutkovou podstatu zločinu podle § 15 č. 3 cit. zák.,
a slouží k jeho odůvodnění, jest absorbován těžší skutkovou pod~
statou tohoto zločinu a nelze jej kvalifikovati jako samos.tatny
trestný čin č i s. 4584.
s u b jek t i v n í str á II k a: čís. 4239.
_
subjektivní skutková podstata zločinu § 15 čís. 3 zák. na ochranu
republiky nevyžaduje přímé vybízeni, stačí již pouhé (nepřímé)
relstřiky

trestn!
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Z75
podněcování k vojenskému zločinu, působení na vůli nebo na
neurčitého počtu lidí, jímž nepřímo má býti vyvoláno rozhodnutí
rušiti zákon čís. 3614.

cit
po-

výraz »podněcovati« označuje již pojmově jednání' vedené úmy-·
slem, by na mysl posluchačů, bylo působeno -ve směru zákonem na-značeném; není proto třeba
ňovati čís. 3401.
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úmysl ten

zvláště zjišťovati

a

odůvod-·

»podněcováni« ve smyslu § 15 čís. 3 zák. na ochr. rep. neobsahujej.en znak objektivní., nýbrž obsahuje i subjektivní předpoklad; jestznakem smíšeným. Subjektivní stránka nepřichází v úvahu, byl-li
,pachatel uznán vinným jen přestupkem opilství podle § 523 tf. zák.
či s. 4145.
15 čís. 4: účast na zakáza'ném táboru není o sobě trestným činem
podle §§ 3 a 19 shromažď. zákona čís. 3719.
není proto vyzvání k hromadné účasti na táboru vybízením k hro-o
madnému páchání přestupku ve smysJu § 15 čís. 4 zák. na OChro}1U
republiky, nýbrž po případě .přestupkem § 3 shrom. zák. čís. 3719 ..
kdežto pojem vybízení (§ 15 čís. 1 a: 4 zák. na ochr. rep.) vyjadřuje .přímé působeni, v určitém směru způsobem naléhavějším,.
není činnosti takové třeba k spáchání zločinu podle § 15 čís. 2·(3)
zákona, kdež jest pojmem »podněcování« rozuměti jakékoliiV pů
sobení na vůli nebo na cit neurčitého po-du lidí, jimž má býti
(třebas i nepřímo) vyvoláno rozhodnutí porušiti zákon č i s: 3983.
16 čís. 1: skutková podstata přečinu podle § 16 čís. 1 zák. na ochl'.
rep. nevyžaduje, by byl veřejně vychvalován nebo vS'slovně schvalován zločin nebo .přečin, který se skutečně stal, nebo by jinak
s ním byl projevován souhlas; stačí, byl-li oním z.pysobem schvalován zločin nebo přečin bud' vůbec nebo zatím jeStě nes.páchaný,.
po případě v projevu pachatele ozna'čený, ať úmyslně, ať omylem,
jen jako domněle se přihodivší, neb j, zcela libovolně v projevu
ustrojený k účelům sledovaným řečníkem čís. 3826.
nezáleží na tom, že trestné činy byly spáchány v cizině a cizími
státními příslušníky a zda a jak byly stíhány tamnímí úřady.
Směrodatným zůstává jediné, že podle zdejš.ího právního řádu' jest
taková Nnnost zlo-činnou čís. 3826.
spadá sem schvalování komunistické revolty v Ber1í~ě čí 5.. 3'826.
omyj a spoluvina čís. 3826.
lij. čís. 1, 2: jde o zločin § 16 čís. 2, nikoliv o pouhý přečin § 16
čís. 1 zák. na cchr ..rep., pře-četl-Ii komunistický člen okresního zastupitelstva v jeho schůzi »zásadní prohlášení«, v němž schvaloval
občanskou válku, státní převrat a nastoletí diktatury proletariátu,.
jakž jest v intencích komunistické strany čís. 3659.
16 čÍs. 2: na' rozdíl od vychvalování zločinu, jež se múže vztahovati
i na zločin ještč nespáchaný, předpokládá vychvalováni neb oslavování pachatele zločinu (§ 16 čís. 2' zák. na ochr. rep.), že zločin
byl již spáchán čís. 3'695.
nespadá ,sem 'Oslavování sebe jako budoucího pachatele zločinu,.
není-li v 'pachatelově činnosti i vychvalování zločinu) třebas. i takového, jenž má býti teprve spáchán čís. 3695.
revolucí jest nási'lný .převrat, po případě násilná změna platné
ústa:vy, pokud se týče formy vlády (demokrati.cko-republikánské
formy čsl. státu) čís. 4316.
subj-ektivní skutková podstata zločinu .podle § 16 čís. 2 zák. na
ochr. r-ep. před.pokládá pachatelovo vědomí, že s,e jeho projevem
prohlašuje za chvalitebný, za záslužný a za následování hodný čin,
jímž jest při správném výkladu zákona splněna skutková po.dstata
některého ze zločinů uvedených. v § 15 čís. 2 zákona čís. 4316.
pokud sem nespadá v podnapilo-sti pronesený výrok »ať žije revo-luce« čís. 4316.

§ 17: organisací jest spojení několika osob ke společnému cíli, šetříc
určitých pravidel společného jednání a postupu čís. 3452.
k tajnosti ve smyslu § 17 čís. 1 zákona stačí, že použitím určitého
označení pro nějakou organisaci (»elementární škola«) se zamlčuje
to, co }e skutečně jejím pravým účelem (vyučování základům komunismu ve smyslu illegálního tiskopisu »Agitpropo«). Lhostejno,
že škola byla ohlášena v novinách, nebylo-li zároveň učiněno naprosto zjevným, čemu se bude ve škole učiti, a že jde o organisaci
onoho cíle čís. 3452, 4113.
elementární škola nemusí podle obecného smyslu, kt-erý se pojmu
tomu přikládá, býti totožnou s vyučováním v prvních počátcích
obecného vzdělání, nýbrž rozumí se tím vůbec p-rv'o,počátečné vyučování, vyučování základům v kterémkoli oboru, tedy po případě
i základům komunismu čís 3452.
tajnou ve smyslu § 17 zák. na ochl'. rep. je i taková organisace,
která, majíc ve skutečnosti účel v odst. prvém uvedený, předstírá
jiný účel čís. 3640', 4861.
spadají sem komunistické o·br.anné sbory dělníků; účel obrany proti
násiľf fašistů jest tu předs,tírán čís. 3640, 4179.
»tajnou organisaci« ve smyslu § 17 zák. na ochr. rep. je nejen
organisace, jež s.e před úřady skrývá, nýbrž i ta, jež vystupuje na
veřejnost, avšak předstírá při tom jiný ·účel, než skutečně má
č i s. 3847, 3849.
okolnost, že elementární kursy pořádá komunistická strana a že
jsou v novinách ohlašovány, nevylučuje, že jde -po :případě' o tajnou
organisaci ve smyslu § 17 zák. na ochr. rep. či s. 3847.
organisace po rozumu § 17 čís. 1 zák. na o'chl'. rep. může býti založena i jednotlivcem (tím, kdo dal popud k její- činnosti) čís. 3-849.
zákon klade na roveň »založenÍ« organis.ace činnost toho, kdo sepsal, rozmnožiI a rozeslal výzvU' k přistoupenI k založené již' organisaci čís 38'49.
skutečnost, že organisace nebyla úřadu ohlášena, poukazovala by
na to, že šlo o tajnou organisaci jen, kdyby organisace byla spolkem ve smyslu zákona čís. 134/1867 ř. zák. a kdyby povinnost ohlásiti organisaci podle předpisů tohoto zákona příslušnému úřadu
byla organisací (činiteli k tomu lílovolanými) úmyslně porušena
či s. 3849.
ze zjištění, že organisace sleduje nedovolené cíle (účel § 17 čís. 1
zákona na ochl'. rep.), ještě neplyne, že je »tajnou« organisací vesmyslu zákona čís. 3849.
subjektivní skutková podstata přečinu podle § 17 čís. 1 zák. na
ochl'. rep. předp'okládá vědomí o okolnostech, jež činí organisaci
tajnoll' ve smyslu zákona čís. 3849.
pokud organisace »Grenzlandjugend« v Liberci« spadá pod ustanovení § 17 čís. 1 zák. na ochl'. rep. čís. 3849.
organisací ve smyslu § 17 zák. na o,chr. rep. jest i sdružení něko
lika osob k společnému dU, odtrhnouti čsl. občany německé národnosti i s. částmi území, ve kterých sídlí, pokud se týče jsou vět
šinou obyvatelstva, od státu československého a připojiti k Velkoněrnecku, třebas sdružení sleduje kromě tohoto účelu i účel, který
by byl sám o sobě nezávadný, a třebas se závadné snahy sdružení
ukrývají- pod rouškou uskutečňování sebeurčovacího práva národů
čis.3917.

právo národů na určení státní p-říslušnosti, pokud se týče na utvovlastních států lze uznati jen potud, pokud došlo průchodu a
zjednalo si platnost v mírových smlouvách či s. 3917.
kdy je organisaoe tajnou ve smyslu § 17 čís. 1 zák. na ochr. rep.?
Pokud sem s.padá strana (organisace) Hitlerova, pokud se týče
říšsko-německá strana národně-socialistická č Íi s. 3917.
ření
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poLem tajnosti .organisace nevyžaduje nezbytně, by statu nebezpecne sdružení jednalo ve všem jen tajně a skryté; tajnou jest
i organisace, která sioe vystupuje (najmě v cizozemsku) veřejně,
úmyslně s.e však vymyká ingerenci a kontrole zdejších úřadů, JSDLe
ustavena a postupujk tak, by byla mimo dosah a mimo pravomoc
zdejších úřadů čís. 3917.
pokud jsou proletářské obranné fo-rmace (P. A. F.) komunistické
strany tajnou organisaci ve smyslu § 17 čís. 1 zák. na ochr. rep.
či s. 4179.
»organisací« podle § 17 čís. 1 zák. na ochr. Jep. jest spojení ně
kolika os,ob ke společnému cíli v zákoně vytknutém čís. 4113.
pachatelem .přečinu podle § 17 zák. čí-s. 50/1923 může býti i jen
jediná osoba, nebyIii-Ji, ostatní členové organisace zjištěni, nebo
byli-li zproštěni pro nedostatek důkazů; avšak skutková podstata
dokonaného přečinu předpokládá, že byl účel sdružení znám i dalším, od pachatele odlišným osobám, a že v něm byly účastny
(byly členy organisace) č is. 4113.
založení a účast na působení tajné organisace, jejímž účelem lest
podvraceti samostatnost a demokraticko-republikánskou formu' státu
(elementární školy), jest nedokonaným přečinem § 17 čÍs. 1 zák.
na ochr. rep. i, nebyl-li žádný další člen pro organisaci získán,
a bylo-U pokra·čování (v kursech) zákrokem bezpečnostního úřadu
zmařeno čís. 4113.
k Ipojmu »tajnosti« stačí, bylo-li použitím označení pro organisaci
(elementární školu) zamlčeno, co bylo v pravdě jejím pravým úče
lem (vyučování základům komunismu v,e smyslu illegálnfho tiskopisu »Agitprop«); nevadí, že byly schůzky v~řejně ohlašovány
v novinách, ani, že bylo dbáno předpLsů o pořádání schůze, ani že
byla schůze ve škole se svolením školní-hÚ' výboru a s vědomím
šefa okresního úřadu, ani, že byl program v publikaci veřejně vyšlé (s vědomím dozorčích úřadů tiskových) čís. 4113.
skutková podstata zločinu podl'a § 2 zák. na o,chr. rep. vyžaduje,
aby prostriedky, ktorých sa má k vytknutému cieru pouiit', boly
násilné; ak sú len propagačné, neni daná skutková podstata tohoto
zločinu, lež ide o sdružovunie štátu neprIatel'ské v smysle § 17
zák. na ochr. rep. čís. 4745.
Sudetendeutscher Heimatbund (SH) pracuje k násilnému přivtě
lení (části) československé republiky k budOUCÍ velkoněmecké říši;
výchově pro tento cíl slouží t. zv. letnÍ! tábory SH; je proto účast
na těchto táborech (v Německu) přípravou úki'adú o republiku po
rozumu § 2 zák. na ochr. rep. čís. 4660.
snahy říšskoněmecké národně-socialistické strany dělnické (NSDAP)
nesou se také ke sloučení německým obyvatelstvem souvisle osídlených krajů československé republiky s říší .německol' -a nejsou
proto sluč-itelné s. územní celistvosti a integritou československého
státu; týž obsah a cíl mají také snahy .německé národně-sociali
stické strany dělnické v československu (DNSAP); organisační
složky této strany spolek Volkssport (VS) a Deutscher nationalis.tischel' Studentenbund (St. B.) měly organisaci rázu vojenského,
která sbírala, organisovala a cvičila branné a pomocné síly k úkladům o republiku čís. 4799.
kdo se spolčil s jinými jen proto, aby bylo pů,sobeno proti samostatnosti, ústavnr jednotnosti nebo. demokraticko-repub1ikán~.ké
formě státu, aniž však spolčovatelé výslovně, způsobem své čin
nosti nebo jiným prokázatelným způsobem dali na jevo, že v okruhu
svého podvratného záměru majI též použíti násilí, neb aspoň, že
s použitím násilí ku skutečně jimi zam)išlenému zvrácení chráně
ných právních statků nutně musí počítati a počítají, není trestný
podle § 2, nýbrž podle § 17 zák. na ochr. rep. či s. 4846.
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spolek »Jungstur-m« je tajnou organisací ve smyslU' § 17 zák. na
ochr. rep., jíž šlo o to, podyraceti ústavní- jednotnO'st československé
republiky se vztahem na její územní nedHnost čís. 4846.
k pojmu »spolčovánÍ« není třeba, by společník byl zasvěcen do
příprav celého hnutí a by jeho součinnost byla zajištěna nebo při
slíbena; ke sdružování státu nepřátelskému podle § 17 zákona
stači- již přistoupení k organisaci. zde vytčené i jakýkoliv styk,
jakékoliv účastenství v její činnosti, ba: i podporováni ~,družení nebo
jeho členů jakýmkoliv způsobem v jeho podvratných snahách, jakmile jen pachatel zná podvratný účel sdružení čís. 4846.
tajnou podle poslední věty č. 1 § 17" zák. na ochr. rep. je organisace i, předstírrá-li jiný účeL než ve -skutečnosti má; stačí, že skauting (pořádání skautských táborů), najmě il pobyt v přkodě, koupání a vzděláv,ací kursy byly jen rouškou, pod- kterou měly býti
propagovány idee komunistické za účelem přípravy účas.tníků k revolučnímu .převratu či s. 4861.
zákon nemá v § 17 zák. čís. 50/1923 na my.sli sdružení, jež má prováděti určitou protizákonnou činnost; spadát' již pouhá příprava
určitého konkretního úkladného podniku pod přísnější ustanovení
§ Z cit. zák., kdežto § 17' má na zřeteli zjednání lidského materiálu.
jehož má býti pou-žito k případným, do'sud neurčitým úkladům
v budoucnosti č i s. 4861.
nezáleží, na tom, zda podniky, jež má na zřeteli § 17 zák. čís. 50(
1923, má býti přispěno k uskutečnění programu některé politické
strany; rozhodným je jen, zda je - třebaže ve shodě s. tím, k čemu
směřuje program politické strany sledován tajnou organisací
účel uvedený a stíhaný v odst. 1 § 17 cit. zák. čís. 4861.
jde o zločin přípravy úkladů o republiku podle § 2, nikoliv jen
o přečin § 17 čís. 1 zák. na ochr. rep., -přistoupil-li kdo za člena
úderného oddílu (Sturmabteilu-ng) Hšskoněmecké národně-sociali
stické strany dělnické a jeho činnosti s.e súčastnil, věda, ž,e programem .strany je sloučení všech Němců kdekoliv obývají~ích
v jednu říši, a že úderné oddíly jsou cv,ičeny za' Hm účelem, by
v případě provádění tohoto programu mohly obsaditi cizí území,
tedy též úz,emÍ československé republiky čís. 4872.
§ 18: i část programu politické strany (»revoluce 5e blíží«) jest zprávou ve smyslu § 18 zákona, je-lri sdělŮ'vána nebo wzšiřována jako
sku:tečnost čís. -351'1.
spadá ,sem výrok: »V. celém světě se opět haraší zbraněmi, přípra
vuje se nová světová válka proti Rusku« čís. 3511.
»zprávou« ve smyslu §. 18 čís. 1 zák. na ochr. rep. jest sdělováni
určitých skutečnosti minulých, přítomných nebo budoucích; spadá
sem tvrzení, že československo zbrojí -do války proti S. S. S. n.
či s. 3630.
pokud jest odsouzením pro zločin podle § 15 čfs. 3 zák. na' och!.
rep., ve vztahu na zločin podle § 1 zákona vyčerpána a všestranně
zhodnocena i ta část projevu, jež by sama o sobě posuzována spadala pod ustanovení § 14 čís. 1 zákona (pokud jest tato skutková
podstata oné právně podřaděna), nikoliv však ona část, jež by spadala pod ustanovení § 14 čís. 5, § 18 čís. 2 a § 15 čís_o 3 zákona v~
vztahu na zločin vojenský č ~ s. 3750.
tvrzení o horečných válečných přípravách a o zbrojení českoslo
venské buržoasie proti sovětskému svazu není dovolenou kritikou,
nýbrž nepravdivou zprávou ve smyslu § 18 čÍ-s. 2 zá:k. na ochr. rep.
či s. 3750.
i zprávy o počinech jednotlivých nepolitických vrstev mohou spadaH pod § 18 zák. na ochr. rep. či S. 3750.
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pod pojem šíření »nepravdivých zpráv« ve smyslu § 18 zák. na
ochr. rep. jest zahrnouti i taková sdělování, j.ež, třebaže přesně nekonkretisovala do všech ,podrobností tvrzenou skutečnost, přes to
s.vými náznaky, třeba i časově a místně neurčitými, llapovídajj
událost (předpověď), způsobilou vyvolati účinky v zákoně před
pokládané čís. 4010.
-- tvoří-li výrok, zakládající skutkovou podstatu šíření nepravdivých
zpráv podle § 18 zák. na ochr. rep., logický celek S' výrokem, zakládajícím skutkovou podstatu zločinu podle § 15 Č. 3 cit. zák.,
a slouží. k j,eho odůvodnění, jest absorbován těžš,f skutkovou podstatou tohoto zločinu a nelze jej kvalifikovati jako samos.tatný
trestný 'čin č i s. 4584.
šíření nepravdivých zpráv ve smyslu § 18 čís. 2' zák. na ochr. rep.
mluvením o horečných válečných přípravách; subjektivní stránka
Č'Í s. 4883.
.
účinek zprávy (§ 18 zák. na ochr. rep,) nelze posuzovati jen podle
dojmu, jaký zpráva vyvolá tl přímých a prvých posluchaěú ve
chvíli, kdy jest pronášena pachatelem, nýbrž je třeba míti na zře
teli j ony možné následky, jež nastanou ještě u dalších osob, k nimž
za postupného rozšiřování ,pachatelem podníceného bude:: zpráva
snad ještě přenes.ena (zpráva v hospodě sdělená pronikne vypravDváním hostů v širší kruhy 'obyvatelstva) či s. 4010, 4687.
§ 18, čÍs. 1, 2: podřadil-li mulézací soud skutek obžalovanému ť?bžalobou
jako p-řečin podle § 18 ds. 2 zák. na OCh-T. rep. za vinu kladen~' pod
§ 18 čís. 1 zák. jen vzhledem ke způsobu rozšiřování zprávy, použil
zákona nesprávně a jest jeho rozsudek zmatečným podle § 2'81
č"Ís. 10 tr. ř. čís. 3910.
přečin podle § 18 čís. 2: i přestupek p'0dle § 18' čj>s. 1 zák. na ochr.
rep. promlčuj-e se v jednom roce čís.. 4076. .
je-li obsahem téhož výra-ku splněna skutková podstata přečinu
podle § 181 č~s. 2' i přesturpku podle § 18 čís. 1 zák. na ochr. rep.,
jest skutková podstata tohoto přestupku vyčerpána oním přečinem
čís. 4076.
Q 18 čís. 2: n~předpokládá vědomí pachatelovo, '0 tom, že zpráva znepokojí obyvatet,stvo nějakého kraje nebo místa nebo jeho část
(čis. 1 § 18 cit. zák.) č is. 4818.
.
nepravdivou pO' rozumu § 18 tis. 2 a 31 zák. na ochr. rep. je zpráva
i tehdy, když sdělený příběh nabývá zamlčením nebo změnou i jen
některých jeho složek tvářnosti jiného příběhu a takto je v rozporu
se skutečnými událostmi, -ku kterým se zpráva vztahuje čí 5.. 4818.
pro skutkovou podstatu přečinu podle § 18 čís. 2 zák. na ochr. rep.
stačí porušení jen jednoho ze statků tam chráněných (veřejného
pořádku šířením nepravdivé zprávy, že četníci stříleli do bezbranných dětí, aniž lid vyzvali k rozchodu) čís. 4818.
s hlediska § 18 čís. 2 zák. na ochr. rep. stačí způsobilost zprávy
přivoditi některý z následků v zákoně uvedených a vědomí pachatelovo o této zpŮ'sobilosti, aniž j.e třeba, by takový následek nastal,
neb i jen vědomí pachatelovo, že ta'ko,vý účinek skutečně nastane
nebo nastati musí čís. 486l.
skutková podstata přečinu podle § 18 čís. 2 zák. na ochr. rep.,
pokUd se jedná o poškození hezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti
a veřejného pořádku, může býti naplněna, i když se účinky nepravdivé vprávy jeví v menším okruhu osob a místa; její sděleni ve
shromáždění okre,sního zastupitelstva nevylučuje, by se zpráva ta
dalším působením ;přímých posluchačů projevu nedostala též k vě
domosti. většího počtu lidí či: s. 3825.
výroky »vláda pokračuje v persekuci' dělnického hnutÍ« a »v době
válečných příprav je persekuce dělnického. hnutí zv~ršena«, pronesené komunistickým redaktorem před shromážděním komunistic::.
--

kých stoupenců, spadají. pod ustanov-eni § 14 čís. 5 zák. na ochr.
rep., druhý výrok i pod ustanovení § 18 čÍs. 2 zákona čís. 3876.
otázku, zda rozšiřováním nepravdivé zprávy může nastati některý
z následků § 18 čís. 2 zákona na ochranu republiky, jest posuzovati
podle fQzšiřo-vané zprávy, t. j. :především podle obsahu této zprávy
či s. 3910.
ideální souběh přestupku ,podle § 23 zák. o tisku se zločinem podle
§ 15 čís. 3, s. přečiny podle § 14 čís. 1, § 18 čÍs. 2 a s přestupkem
podle § 15 ČÍs. 4 zák. na ochr. rep., byly-li rozhazovány letáky trestného obsahu čís. 398l.
-- skutkové podstaty zločinu podle § 15 čís. 3 a přeČinu podle § 18
čís. 2 zák. na ochr. rep. představují každá o sobě zcela určitou a
samostatnou trestnou činnost; jejich společným znakem může, ale
nemusí býti, že ohrožují tytéž právní statky čí 8. 3986.
.- podstatným znakem skutkové podstaty podle § 18 čís. 2 zák. na
ochr. rep. jest, že pachatel rozšiřující nepravdivou zprávu »nemá
dostatečných důvodů, pokládati ji za pravdi,vou« čís. 3986.
skutková podstata přečinu podle § 18 čís. 2 zák. na ochr. rep. nevyžaduje, by si byl pachatel vědom toho, že zpráva jím sdělovaná
nebo jinak rozšiřovaná je nepravdivá, ani, by přivodil s.dělováním
neb jinakým rezši'řováním nepravdivé zprávy některý z následků
v onom § uvedených, a by si byl tohoto- účinku vědom; stačí, že
věděl, ž·e jeho čin je k tomu způsobilý čís. 4076.
pro skutkovou podstatu přečinu § 18 čís.. 2 zákona na ochr. rep.
nemusí býti prokázáno vědomí pachatelovo, že účinek zákonem
uvedený (skutečné poškození bezpečnosti státu, veřejné bezpeč
nosti l1ebo veřejného pořádku) bude jeho výrokem (zprávou jím
šířenoL!) vyvoláno; stačí vědomí pachatele, -že z jeho činu vzniká
nebezpečí, že některý z uvedených následku nastane (že jeho čin
je zpusobilý přivoditi některý z nich) čís. 4883.
-- § 18 čís. 3: nepravdivou po rozumu § 18 čís.. 2 a 3 zák. na ochr. rep.
je ZlPráva i tehdy, když sdělený. příběh nabývá zamlčením nebo
změnou i jen některých jeho složek tvářnosti jiného příbě'hu a taktO'
je v rozporu se skutečnými událostmi, ku kterým se zpráva vztahuje č<Í,s. 4818.
§ 20: výroky obžalovaného, smerujúce proti republike, vláde a štátnemu
znaku a zakladajúce skutkovú podstatu prečinov podľa § 14 Č. 5
zák. na ochr. rep., §§ 2, 8 č. 2 zák. čl. XLI:1914 a § 20, 40 zák. na
ochr. mp., tvoria materiálny súbeh trestných činov (§ 96 tr. zák.)
čís. 4481.
§ 21 čís. 1: skutková podstata zločinu podle § 286 písm. f) voj. tr. zák.
není pro nedostatek zákonné známky deliktové »svévO'lného vydání
zkáze« nebO' jiného způsobu trestné činnosti, jež jsou v § 2'86
písm. f) voj. tr. zák. vyčetmO' uvedeny, když vojín součástku VQjenské výstroje u někoho jen odložil, aniž ,projevil úmysl, vydati ji
zkáze, a tak, by se o tom dozvěděla vojenská správa čís. 3443.
-~ -- v takovém případě nemůže přijíti v úvahu ani zločin podle § 21
čÍs. 1 zák. na ochr. rep. na straně toho, II něhož byla 30učástka
výstroje zanechána čís. 3443.
§ 21 č. 2 a 3: kto sprostredkuje alebo snaží sa umožnit' tajnú schódzku
páchatel'a vojenskéhO' zločinu' s osobou jemu blízkou, dopúšt'a sa
zločinu nadržovania vojenským zločinom v smysle § 21 Č. 2 zák.
Č. 50/23 sb. z. a n. a nemaže ,sa dovolávat'- beztrestnosti z dóvodu
§ 21 č. 3 cit. zák. čís. 4860.
§ 21 čís, 3: ačkoli švagrovství jest poměrem rodinným ve smyslu § 39
čÍs. 4 zák. čÍs. 50/23 sb. z. a n., není o sobě ještě důvodem vylučujícím trestnost podle § 21 Č. 3 cit. záKona; třeba zjistiti skutečný
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vzájemný poměr zúčastněných osob, aby bylo možno posouditi zda
pachatel újmu osoby, jíž nadržoval, pocit'oval jako újmu vl~stní
čís. 4386.
§ 27 čis. 1: beztrestnost vojenské zrady z důvodu účinné lítosti pOdle
27 Čí~. 1 zák. na ochr. rep. nas.tane jen, je-li ústup od protiprávní
cmnostr dobrovolný. O dobrovolnosti lze mluviti jen, zdrží-li se pachatel další činnosti, směřující k určitému protiprávnímu '-výsledku
a-č v době přerušení činnosti své má za to, že mu lze dosíci onoh~
výsledku cestou, kterou se jeho činnost dosud brala, nebo po pří
padě cestou jinou č í;s. 4542.
§ 27 čís. 2: i beztrestnost podle § 27 čís. 2: zákona předpokládá, že bylo
od podmku upuštěno neb spolčení oznámeno' dobrovolně; flE'nÍ ji
účas,ten pachatel učinivší -oznámení, byla-li vhodná obran-a úřadu
možnou i bez oznámení, poněvadž úřad o oznámeném spolčení
v době' onoho oznámení již' odjinud věděl, anil pachatel, jehož ozná~
men-í není takového rozsahu, by byla úřadu umožněna vhodná a
úspěšná obrana; je ,proto zapotřebí, by vyJevil členy, stanovy, -záměry (úmysly) a podniky dotyčného spolčení čís. 3375.
§ 28: omezení § 28, odstavec druhý zák. na ochr. rep. platí ,při zločinu
podle § 6 zák. na ochr. rep. i při -sazbě- těžkého žaláře od 3 do·5 let
čís. 3562-.
zákon v § 6 čís. 1 odst. 3 zák. na ochr. rep. nestanoví, které okolno-sti jsou zvláště přitěžujíd; také přitěžující okolnosti uvedené
příkladmo '! o~~tavci I § 28 a mající vliv. na výměru trestu, mohou,.
ale nemus~ byh takovými okolnostmil zvláště přitěžujícími; je na
soudu, by v každém pří,padě uvažoval, -jsou-li tu takové okolnosti,
a. jsou-li alespoň dvě čís. 4660.
1 při odsouzení obžalovaného jen pro pomocnictvf (§ 79 čí,s, 2 tr.
zák. slov.) při zločinu 'Vojenské zrady jest použíti mimořádnéh-o
zmí'rňovací.ho práva (§ 92 tr. zák. slov.) vyloučeno ustanovením
§ 28' odst. III. zák. čLs. 50/23· sb. z. a n.č í s. 4672.
§ 29: podněcování -ke zločinu pHpravy:úkladů a k vojenskému zločinu
vzpoury (§ 15' čís. 3: zák. na ochr. rep.) j-est podněcováním ke zloši?um zvlášť nebezpečným; vyzaduje použití § 29 zák. čís. 50/1923,
Cl s. 3918.
§ 32: okolnost, že se odvoláni ob-žalobcovo domáhá jen vyslovení ztráty
práva volebníh?, není na závadu, by soud nepoužii § 32 zák. na
o-chr~nu republIky v celém rozsahu, nikoHv jen v předpisu čís. 3
druheho odstavce č i' s. 3401.
-- pro obor zákona na ochr. repUbliky byly předpisy §§ 26 27 tr.
zák. a záko-na čis. 131 ř. zák. z roku 1867" nahrazeny usta~ovením
§ 32 zákona na ochranu republiky, takže v rozsahu tohoto zákona
nen~st~v,ají následky, ,o které jde, již podle zákona samým odsouzem-m c 1 s. 4094.
výrok o ztr~tě' čestných práv občanských ve smyslu § 32 zák. na
ochr. rep. lest napadatÍ< zmateční stížností, byl-li po'rušen zákon
v ustanoveni 'velícím, odvoláním, jde-li o nesprávné výsledky soudcovského uvažování v mezích zákona čís. 4094.
zá~ěrem v~~loveným y mzhodovacích důvodech, že obžalovaný
s~achal zlovctn p.odle zak0!1a n,a oc~ranu republiky z pohnutek nízkych a necestnych, byl zjednan predpoklad, za kterého soud mus.el uložiti vedlejší trest ztráty čestných práv občanských i když
vys~?vi.I tre~t nižši, jedn~ho roku.; jde o zmatek Ns. 11 § 281 tr. ř.~
ulozIi-lt tu Jen ztratu prav ve smyslu druhého odst. čís. 3 § 32 zák.
na ochr. rep. čís. 4094.
ustau.5)Vení prv~,ího odstavce § 32 zák. na ochr. rep. ukládá soudu
proste, by v pnpadech tam vytčených vyslovil jako vedlejší trest
ztrátu čestných práv občanskSrch, aniž srní přizpůsobiti rozsah to-
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hoto vedlejšího trestu individuálním poměrům obžalovaného· tím, že
určí a v rozsudku vysloví, v čem se projeví účinek ztráty čestných
práv občanských čís. 4094.
druhý odstavec § 32 zákona nemá význam pro úpravu výroku
o dotčeném vedlelšÍm trestu v rozsudku, nýbrž jen pro výkon ,dotčeného ro'Zsudečného výroku příslušným úřadem čís. 4094.
kdo štvavým a rozvratným prohlášením, naplněným záštím proti
státu vlastního národa, pOkálel slavnostní ráz zahajovací schůze
okresního zastupitelstva, jednal z pohnutky nízké a nečestné čís.
4094.
čin, spáchaný z nepřátelství proti republice a v úmyslu republiku
poškoditi, byl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných čís. 4096.
i když bylo účelem pachatelovým šířiti zásady strany, jejímž jest
přivržencem, jednal z pohnutky nízké a nečestné, byl-li k činu
(§ 15 čís. 3· zák. na ochr. rep.) sveden nepřátelstvím a záštím ke
státu (k jeho ústavnímu zřízeni-) čís. 4180.
pH odsouzení- pro zločin podle § 15- čís. 3 zák. na ochr. rep. jest
vysloviti ztrátu čestných ,práv občanských podle § 32 zák. na ochr~
rep., byli-li četnící a vojáci hromadně podněcováni k vojenskému
zločinu letáky, z nichž jest zřejmo nepřátelství proti republice a
snaha, by byla poškozena čís. 4206.
jde o pohnutku nízkou a nečestnou, šlo-li pa<:hateli (zločinů podle
§§ 87, 81 tr. zák. a přečinu podle § 283 Ir. zák.) přímo Qo zlehčení
státní autority a o porušení veřejného pořádku a řádu čí 8.. 4218.
§ 33: § 33' zák. na ochr. rep. stanoví v odstavd (1) trest vypovězení
cizince z území republiky jako obligatorní v _případě odsouzení pro
zločin, v odstavci (2) jako fakultativní pro· ostatní případy odsouzení čís. 4042.
§ 35: při přečinech a přestupcích -proti zákonu na ochranu republiky
jest se v prvé řadě obírati otázkou, zda -povolení podmíněného
odkladu výkonu trestu není vyloučeno ohledem na veřejný zájem
(§ 35 zákona na ochr. rep.) j teprve v druhé řadě přicházejí' v úvahu
osobní poměry obžalovaného čís. 3575.
podmíněné odsouzení nelze povoliti, řadí"li se závadný výrok svým
obsahem k akci, kterou veřejný pořádek a obecný mír v republice
již opětovně byl napaden čís. 3575.
~ byla-li řeč zakládající ve dvojím směru přečin rušeni obecného
míru (pobuřováním proti státu a hanobením republiky) pronesena
ve veřejnoprávním sboru způ-soQem zvláště příkrým a nejedná-li se
jen Ů' okolnostmi způsobené vybočení z mezí řádného života, nýbrž
o projev, spadající do p-rogramatického poměru pachatelova k platnému pořádku, vyžaduje veřejný zájem (§ 35, zák. na ochr. rep.)
výkon trestu čís. 3823.
pokud při odsouzení pro přečin § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep. vyžaduje veřejný zájem (§ 3-5 zák.) výkon trestu čís. 3968.
Z toho, že se obžalovany dopustil činu (po-dle § 14 čís.. 5 zák. na
ochr. rep.) před značnějším počtem lidí smýšlení zřejmě protistátního za oslavy _28. října, jest souditi, že bezpodmínečny výkon
trestu jest nutný k vůli generální prevenci a v zájmu veřejného pořádku a míru v republice čís. 4093.
páše-li placený tajemník a předák komunistické strany trestné činy
proti zákonu na ochranu republiky (§ 14 čís. 1), nelze míti za to,
že jde o ojedinělý poklesek a nahodilé vybočení z mezi řádného
života, jaké předpokládá § 1 zák. o pOdmíněném odsouzení čís.
4263.
-- -- pohnutku nízkou a nečestnou jest spatřovati i ve snaze pachatelově proraziti se svými stranickými zájmy stůj co stůj, třebas i na
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~1~or veřejného pořádku a nerušeného chodu spravedlnosti ve
4268.
n~sňal-1.i páchatel' ,~ri spievaní (hraní) štátnej hymny s hlavy klů

§ 39

Cl S.

buk am v~edy, ked, ~ol k tom~y v~zvaný, a dal-li si ho znova 'n ~
hla,-:u, ked f!1u ho In~ pos!ll~hac snaI~ ~opusti1 s.a štvavého
a
bema repubhky; vereJny zauJem vylucuJe podmienečny' odklad v'
konu trestu čís. 4656.
y~
§ 36: zásad~ p0:S'ledního o?stavce čl. VI. uv. zák. k tr. ř. byla prolo_
mena ,~redplsy § 36 zak. na ochr. rep. či s. 4598.
~boro,:~ s~udy prvé 'sv~olice )50U ;podle § 36 odst. 3 zák. na ochr ~
lep. pnslusny pro zlaem vOJenske zrady podle § 6 ods.t. 2 zák n~
°bc~r'I rep. bez o.hle~u na to, kterou z příslušných trestních s~zeb
ov, za oba na.vrhuJe c í s. 4598.
§ 39 C1S •.2: výrok byl pron~e~e~ ve!ejně (§ 39 čís. 2 zák. na ochr. rep.)
by!-h pr~mesen ve vereJne mlstnostI, v ní;ž seděla společnosť v'íc~
nez 10 hdí čís. 3628.
r~z~iř?va.nými spi.s.Y"ve v smyslu § 39, čís. 2 zák. na ochr. rE!p. jsou
YSJ.h~de 'PIs:mn~~t:, Jlchz obsah jest přístupný většímu počtu osob
m lVI nelne urcltemu nebo co do množství neurčitému čís 3650
4548, 4760.
.
,
spadají sem i podání poslanecké sněmovně nebo presidentu repub Iiky č i s. 3650.
ke, skutkové podstatě přečinu podle § 14 čís.. 5, zák na, ochr re
sp~chaného v rozšiř~vaném spise (v podání na úř~d) se n~vyla~
dUJe,. by s~~ obsa~ SpiSU dos~al skutečně k vědomosti většího počtu
osob, stacI, byl-li obsah SpIS'u :přístupný většímu počtu osob čí,
3650.
'
'.

odevz9ání ~pi'S~ ~~arostovi ~yřečt~ni v obecnfr1Í zasedání již samo
o, sobe tvon nalezltost »rozslrovaneho spisu« ve smyslu § 39 čís ?
z.ak. na ochl'. rep. čís.. 3798.
.....
!ISjkotPisem ve smyslu § 39 čís. 2 zák. na ochranu republiky jest
1 I~ ma zhotovená psacím strojem čís. 3809
pocet ,,~si de~íti lidí v hostinci odpovIdá poj~u »zástup« ve smyslu
§ ~9 CIS. 2 zak. na ochr. rep. čís,. 3968.
»za~tu~e~« (§ ,,39 čJs. 2 zák. na ochr. rep.) jest náhodné sesku~e~t v:t~lho pO"ct~ h~~ na určitém místě, aniž se vyžaduje, by tito
h?e meh ~po}~cny za]em pro. to, co se děje (vztah k davovému
C(lt~); )ne~~lezl na tom, zda pachatelův čin budil jejich pozornost
.
zaJem c 1 s. 4503.

spa~~" sem ;rětší ,~oče~ lidí na pláži nebo v její blízkosti čís. 4503.
»\OZsl:o~~nY1!l spl~,om« v smysle § 39 č. 2 zák. na ochr. rep je každy SpiS ,CI. rucn,e plsa'~ý, ..č}".mechanisky zhotovený _ teda i tlačivo
kto!y Je pnst~pny vaCSlemu poctu osob individuálne určitému
~~o,co do. rnnozst,va neurčité!llu; rozšiřovanírn v tomto smysle j~
da ~ ]ednanle, kto.rym .. ~~. podla pravidelného vývoj a udalosti spis
os a~e k ':7domlU ,vacsleho poctu l'udí; netreba však, aby spis
skut'Ocne voslel v znamos,t' viac l'udí čís. 4548
p091~ ~á~?nného v}/klád~cího pravidla § 39 záÍ{, na ochr. rep. 'est
v~reJne cm vykon~n n~Jen, byl-Ii spáchán ve shromáždění pJřed
zastuyem, anebo v tiskopise, nýbrž i v rozšiřovaném spise čís: 4760.
~eryz~dU1'e se, by spis vešel skutečně ve známost vIce lidí· postačí
. ya-.l!' tu" mož~ost, by vke lidi obsah mohlo -shlédnouti č'í s 4760'
Je~ !~lT! cas?,plS ?p~třený urážlivými poznámkami perem p~anými
a az Y~I?-u cltelnyml, který je majetkem kavárny a po cel' den 'e
k POUZItI hostům kavárnu navštěvujícím čís. 4700.
Y
J
»reJejn~«
spácha,ný čin proti zákonu na ochranu republiky i
V} y, 01-1 ~pachany" obs~hom dopisov, rozmnožených na cyklo:~~~.a podanyCh k postoveJ doprave v zatvorených obálkach čís.

pachatel újmu osoby, jíž nadržoval, pociťoval jako újmu vlastní
či s. 4386.
_ § 42 viz tiskopis čl. III. zák. čis. 142/1868.
starostu obce viď ochrana úradov.
.Ochrana úradov (zák.. čl. XL:1914): zákonným článkem XL:1914 jsou chráněny
úřady a jejich orgány; článek III zák. čís. 125/27 sb. z. a n. chrání
veřejnS' pořádek a mravnost čís. 4439.
~ 'Opilost člena úřadu při výkonu jeho povolání nezbavuje ho o sobě
ještě zvýšené ochrany podle zák. čl. XL:19'14; nutno. zkoumati, zda
osoba úředním výkonem dotčená z chování člena úřadu, zakroču
jídho ve stavu opilosti, musela poznati, že jde o úřední vykon
-
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čís. 4: ačkoli švagrovství jest poměrem rodinným ve smyslu § 39
čís. 4 zák. čís. 50/23 sb. z. a n., není o sobě ještě důvodem vylučujícím trestnost podle § 21 Č. 3 cit. zákona; třeba zjistiti Skutečný
vzájemný poměr zúčastněných osob, aby bylo možno posouditi, zda

čí 5. 44'65,
§ 2: obecnému starostovi, prítomnému podľa § 141 zák. č. 299/20 sb.
z. a n. pri výkone služebných povinnosti četníctva, príslúcha zákonná ochrana podra § 2 zák. čl. XL: 1914 a nie podra § 9 (§§ 4.
6, 8) cit. zák. čl. či s. 4354.
~ námestník obecného starostu, vykonávájúci poHcajnú agendu, je
členom úradu, alebo ked' bol obecným predstavenstvom všeobecne
poverený viest' ceIú policajnú agendu, alebo pokial' vstúpil v práva
starostu ako jeho námestnik, poneváč starosta sám nemohoI svoj
starostenský úrad vykonávať, aIebo keď ho starosta splnomocnil,
aby v jeho zastúpení policajnú agendu vykonáv.al čís. 4467.
výroky obžalovaného, smerujúce proti repubHke, vláde a štátnemu
znaku a zakladajúce skutkovú podstatu prečinov podl'a § 14 Č. 5
zák. na ochr. rep., §§ 2, 8 č. 2 zák. čl. XU:1914 a §§ 20, 40 zák.
na ochl'. rep., tvoria materiálny súbeh trestných činov (§ 96 tl'.
zák.) či s. 4481.
~ obecný starosta je podl'a zákona oprávnený samostatne vykonávat' miestnu poUcitl a zakročovať ·proti každému porušeniu kl'udu
a poriadku v obci. Bol-li pri takom výkone niekým napadnutý na
tele, ide o zločin násilia proti členovi úrad.u rpodľa § 2 zák. čl. XL:
1914 či s. 4744.
obecný starosta ako policejná vrchnost' je oprávnený na požiadanie úradníkov dochodkovej kontroly prevádzať stopovacie úkony
v miestnostiach občanov čís. 4835.
§ 4: za »nebezpečnú hrozbu« v smysle § 4 zák. čL XL:1914 je pova,žovati možnosť porušenia telesnej integrity, obmedzenia osoQnej 510body, alebo inú podobnú ujmu, ktoru by páchatel' mohol uskutočniť
proti fyzickej oS,obe napadnu té ho ; vyhrážka oznámením u nadriadeného úradu sem nespadá čís. 4440.
§ 4 odst. 1: i 'prítomnosť šestich spoluúčinkujúcich rudí naplňuje pojem
»shluknutia« v smysle § 4 odst. L zák. čl. XL:1914; skutková podstata prečinu podľa cit. miesta zákona nevyžaduje, aby výkon .povolania úradného O'rgánu bol skutočne prekažený. Prečin je spáchaný už vtedy, ,stalo-li sa shluknutie k účelom v cit. ustanovení
uvedeným, hoci aj proti predmetu rela1ívne nesp6sobilému (shluknutie pred četnickou kasárňou, v ktorej uiet četníkov) čís. 4478.
§§ 4 odst. 1, 6 odst. 1: skutková podstata přečinu shluknutí. nevyžaduje, aby shromáždění se stalo hned od počátku za účelem stanoveným v odstavci prvém § 4 cit. zák.; shromáždění dostalo ráz
shluknutí, jakmile účastníci pojali úmysl vykonati násilí p'roti orgánům vrchnosti. Tento úmysl byl projeven tím, že shromážděni lidé
neuposlechli -V)/zvy četník II a házeli po nich kamením. Zákon po-

284

-

Ochrana úradov (zák.

čl.

XL:1914) _

-

Ochrana volební svobody 285

~me,m ~zb~~i1:< TI«;rozu,mí p~uze ~braň v technickém smyslu, nýbrž
Jakykohv Jmy nastro] a predmet, který ve značné míře stupňuje
nebezpečí násilí. Rovněž nevyžaduje- zákon, aby s.e pachatel za tím
účele~J, a~y ~ásiIně přek~~el {)~~~nům vrchnosti ve výkonu jich
povolam, JI'Z predem ozbroJli, stacl Jen, když zbraně skutečně k vy..
konání násilí' použil čís. 4717.
výk~iky: »Vy psi! vy české svině ... «, směřující proti úředním
orga~ů~. ,z,akročujícím y~ot.i. pachatel!, jenž se na nich dopustil zá~~ven. nasIh a nebezpecne J1m vyhrazoval, jsou jen urážkou oněch
urednlch osob, tvořící v -souvislos.ti s útokem jednotnou činnost~
n~l~e je posuzovati samostatně jako popuzování k zášti proti- sku':
pme obyvatelů, podle § 14 čÍs. 3- zák. čÍs. 50/2'3 Sb. z. a n. čís. 4615.
přísaha vykonaná lesními úředníky ve smyslu § 8 zák. Č. 82/18:
sb. z. a' n. (o proza:tfmní ochraně lesů) není rovnocenná přísaze'
r.ředepsané ,ustanovením § 38 zák. čl. XXXI:1879 a neposkytuje'
J1mv s~ma zakonné ochrany úřednkh orgánů při strážní a' dozorčí;
~luzbe v lesích k dozo'fU' jim svěřených; přisa,hu podle § 38 cák~
cl. XXXI:1879, vykonanou u úřadu, jenž není na území Ceskoslo~~nské repuhlikYJ nelze považovati na tomto území za platnou
Cl s. 4631.
.

§ 4 o~st. 2:. prohlídka; dluž,~íkova bytu nebo jiných místností nále'žejí-:j,ch k leho domacnosh, vykonaná exekutorem podle § 350 zák ..
c; 76/27 sb. z. a n., nestává se bezprávnou, jes.tliže nutnost rychle~o zakročenÍ' nepřipouští přesné zachování předpisu § 349 cit.
zak.; k naplnění skutkové podstaty přečinu podle § 4 oďst. II. zák.
čl. XL:1914 stačí zjištění, že pa,chatel věděl, že jde o výkon povolání úředníh.o orgánu čís. 4369.
skutková podstata l'rečinu podra § 4 odst. ll. zák."'!. XL:1914 _
bol-Ii prečin spáchaný nási1im - vyžaduje aby' páchatel' použil
fyzi.ckej síly buď priamo proti osobe úradnéilO orgánu alebo proti
veClam s jeho os.obou súvisiacim čís. 4513.
'
~- org~novia yer~jnej b~~pe~n?sti s.ú v .nal!:hav~ch prípadoch oprávnem a povmnl zakroclt clelom zlstema ucastmkov trestného činu a
:.;abezpečenia trestných znakov aj mimo služby; taký ich výkon je
urad'ným výkonom, ktorý je po práve čís. 4538.
§§ 4 ods~. 2, 6 odst. 2: prečinu násiIia proti .orgánu vrchnosti _ spáchan:llO. neb,ezpečným vy~ráž~ní~ - .sa dopúšt'a, kto, byvší
s kannu organom vrchnostI pn vykone Jeho povolania zadržaný
udre· do koní, aby vynútiJ svoje prepustenie čís. 4643.
'
způsobil-li pachatel orgánu vrchnosti kromě násiH (§ 4 odst. 2 zák.
čl. XL:19(4) i lehké uškozeni na těle (§ 301 tr. zák) jde o materiální' souběh podle § 95 tr. zák. čís. 4764.
. ,
§ 5: 50 ~tano,:iska už~'vania trestných .zák?nov lesní hájnici považujú sa
::a uradnych organo~ lep ytedy, JestlI vykonali v smysle § 38 zák.
cl. XXXI:1879 u pnslusneho okresného úradu s.lužebnú prisahu
či s. 4571.
§ 6: skutková podstata zločinu podra § 6 odst. II. zák. čl. XL:1914 ne~yžaduje, aby sa páchatel' ozbrojil preto, aby zbrane použil proti
uradnérn.~ org~nu; s!ačí, Je~tli má prv spáchan.~. č,inu vedome pti
sebe taku zbran, ktora zvysuJe nebezpecenstvo uZlteho násiiia alebo
hrozby čf s. 4479.
výroky obžalovaného, smerujúce proti republi-ke, vláde a štátnemu
z~aku a zakladajúce skutkovú podstatu prečinov podra § 14 Č • .),
zak. na ochr. rep., §§ 2, 8 Č. 2 zák. čl. XLI:1914 a §§ 20 40 zák.
na ochr. rep., tvoria materiálny súbeh trestných činov (§ 96 tr
.
zák.) či s. 4481.
-- _..- pod poj~o'm ,zbr;;tií v smysle § 6 zák. čl. XL:I914 nerozumie sa
len zbran v technlckom slova smysle, ale treba pod pojmom t}'mto
v

rozumet' každý predmet, ktorý je spósobHý zvýšit' nebezpečie pre
telesnú integritu orgánu vrchnosti a zosHi-ť tak útok proti jeho
te1esnej integrite. Rovnako neni treba podl'a zákona, aby páchatel'
vzal tento predmet k sebe v tom úmyslu, aby ho užil ako zbrane,
ale stačí že páchatel' upotrebil vedome predmetu a-ko zbrane, nech
už pred~et ten vzal k sebe za akýmkol'vek účelom čís. 4782.
riadič ktor)" v úmysle, aby prekážal úradnému orgánu vo výkone
povol~nia, ktorý je po práve, zamieril idúcim vozidlom ~roti onomu
orgánu, spáchal čin so zbraň-ou v -smysle § 6 zák. cl. XL:1914
či s. 4782.
viz též úřed.ník veřejný.
§ 13: ustanovení § 13 zák. čl. XL:1914, že za zločiny stanovené v zákoně o ochraně úřadů uloží se též trest odnětí politických práv,
není ustanovením takového zvláštního zákona, jaké má na mysli
§ 3 zák. Č. 75/19 sb. z. a n. (ve zněni podle zák. č. 163/20 a čis.
353/22 sb. z. a n.). Lze tudíž vysloviti pOdle onoho ustanovení
trest ztráty volebního práva do obcí jen pod podmínkou, že čin byl
spáchán z pohnutek nízkých a nečestných čís. 4798.
Ochrana veřejného úředníka viz ú ř e d II í k v e ř e j TI ý.
volebného práva: ustanovenie § 7 odst. 1 zák. čl. XXIII:19·13 má význam aj
za platnosti tajného hlasDvacieho práva; netreba, aby posobenie
na voliča malo skutočný výsledok; nevyžaduje sa, aby bolo vyhrožované ubližením alebo škodou, ktorú móže vyhrážajúci sám priamo
spósobit" stačí uŽ obava, že vy-b-ráž-ajúca osoba móže podl'a svojí-ch
pomerov' vykonat' vliv na iné osoby, aby uskutočnily zlo, ktorým
sa vyhrožuje čís. 4556.
volební svobody: zákon ze dne 26. ledna 1907, čís. 18 ř. zák.: přečin yoIebního donucování podle § 5 zákona ze dne 26. ledna 1907, CIS. 18
ř. zák. vzkazem voliči, že nesmí do lesa., nebude-li voliti určitou
politickou stranu čÍ' s. 3885.
s odsouzením pro přečin § 5 zák. čís. 18/1907 ř. zák., jde-li o volb}'
do obecního zastupitelstva, nenastává ztráta práva v-olebního am,
kdyby bylo vys1oveno, že- či'] byl spáchán z pohnutek nízkých a
nečes.tných čís. 3885.
vynálezů (zákon ze dne ll. ledna 1897, ČíS. 30 ř. zák.): nemůže býti uznána
ani universální: ani singulární sukcese v právo toho, do jehož imaterielní.ch práv (známkových, patentových, autorských a j.) bylo
zasaženo, nastupovati na rušitele stíháním trestním čís. 3672.
kdežto § 97 p~tentového z~kona ~r~~í zásahům dp I?atentových
práv osob t~~Ťlch a ~hce hm chramŤl so~kro~.o.pravTI1, zp!av!dla
majetkové zalmy ma]ttele patentu trestnym cmem postlzeneho,
směřuje § 113 -patentového zákona, bránící osobování si patentu...
k ochraně· nikoli. jednotlivého majitele patentu, nýbrž k ochrane
obecenstva, jež -chce chrániti před ~í.~, ?y !lebyl,? uye~eno v om~l,
pokládajíc mylně za patentem chraneny predmet, Jenz ve skutecnosti ochrany patentového zákona nepožívá čís. 4104.
přestupek podle § 113 patentního zákona jest deliktem veřej no. žalobním čís. 4104.
k objektivní skutkové podstatě zásahu do práv patentovýchy v~
smyslu § 95 zák. pat. není. třeba, by byl patent porušen .ye v~ecn
svých nárocích, ani, by tu byl úplný souhlas pozastaveneno predmětu s jednotlivými patentovými nároky čís. 4245.
_
činnost uvedená v § 95 pat. zák. jest zás.ahem do patentu, i kdy.ž
se vztahuje jen na některý z patentov)-'ch nároků (zejména kombinovaných), aniž třeba, by jí byly dotčeny patentové nároky všechny,
patent ve svém celku čís. 4245.
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nictví ve svém podniku, a může je vykonávati nejen sám osobně,
nýbrž i svými zaměstnanci ncbo pomocnými osobami k tomu zjed-nanými čís. 4837.

otázku zásahu lze řešiti jen v poměru ke konkretnimu pattntu, jehož
udělením na pOdkladě patentového popisu je se již vysloveno o prů
myslové upotřebitelnosti vynálezu (§ 1). Zároveň však je uděle
ním patentu zřízena ochrana patentových práv pro technické uskutečnění myšlenky, jak je podáno v popise vynálezu po rozumu § 52.
S ním jest podle § 98 porovnávati předmět, z něhož se odvozuje
zásah do patentu čís. 4245.

??

s II b jek t i v n í str á n k a: skutková podstata přečinu. podle §
pat. zák. může býti po stránce subjektivní dána nejen úf!ly:slem pnm~lm, uskutečněno-li něco z t~~o, co § ~? z~kona o;nvac,u]e za porušení patentu jakožto zlo pnmo rozvazene a ummene (§ 1 tr.
zák.), nýbrž i' eventuálnf,m zlým úmyslem, je~ž. je ~u, poklád~l-,1i
pachatel právu se přídcí výsledek své činnostI SIce Jen za mozny,
jednal však 'Přes to tak, že jest předpoklád~ti, ~e byv ho nebylo
zdrželo od trestného jednání, ani kdyby byl predvldal, ze trcstmmlL
právu se přidej. výsledek jistě nastane č j, s. 3685, 4802.

k zásahu se nevyžaduje shoda mezi pozastaveným předmětem a
předmětem vynálezu. Záleží jen na tom, zda pozastavený předmět
vykazuje význačné znaky předmětu vynálezu s hlediska technického' jejich významu, nikoli podle způs,obu p-wvedení čís. 4245.
teprve kdyby se (při patentu na výrobní prostředek nebo na prů
myslový výrobek) pOl'astavený předmět odchyloval do té míry od
předmětu vynálezu, že by jej bylo uznati za uskutečnění odlišné'
tvůrčí myšlenky, tak samostatné, že by jej nebylo lze prohlásiti:
ani za vynález závislý, nemohlo by býti řeči o zásahu čís. 4245.
~

~

-

proti žalobě, ať civilní (§ 96), ať trestní (§ 97) lze se obranou
dovolávati práva předchozího užívatele po rozumu § 9 pat. zák ..
č ns. 4245.

--

-

~

i když trestní soud nevyčkal ve smyslu prvého odstavce § 107 pat.
zák. -s rozsudkem, až dojde právoplatné rozhodnutí patentového
úřadu o- předběžné otázce, jest přece rozhodnutí to položiti za základ rozsudku, došlo-li k soudu dříve, než spor pokročil do té míry,
že zbývalo již jen vynésti rozsudek čís. 4245.

přečin § 97 zák. pat. je činem .dolo~ním; k jeho subjekti~ní ~od~
statě nestačí pouhá nedbalost; jest Jen takovou nedb~los.tI, l<?Y?Y
pachatel mohl (musil) za náležité a povj~né p~zornostI. v d?tycl!em'
směru -dospěti k pochybnostem o trestlll nezav.adnostI sveho J~9-·

nání najmě o jsoucnosti CÍúho práva patentoveho, pokud se tyce
o to'm zda svým jednáním nez'asahuje v právo to, kdyby byl za
věd dále šel a vyšetřil, čeho třeba, - jestliže však tak daleko ne-·
dospě,l, nesledovav, kam vedou půtahy čís. 31385.
k eve"ntuálnímu zlému úmyslu je naproti t~mu ještě třeba, ?y.. p<:-:
chateli alespoň vskutku. vzešly y oně,;h vsmerec.h P?chťbnostI, J~mlz
se však nedal odraditi od sveho zameru neno JIchz se rozhodL
nedbati c i s. 3685.
"~

spoluvina na přečinu podle § 97 pat. zák. předpoklád-á (mimo jiné)1"
že obžalovaný úmyslně umožň-oval hlavnímu pachateli uskuíečfí.o
vati alespoň onu složku skutkové podstaty § 97 pat. zák., jež záleží v živnostenském užívání předmětu vynálezu čís. 4245.
-- ~

_.-

~

--
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výroby rostlinné viz rostlinná výroba.
známek: zákon ze dne 6. 1edna 1890, čís. 19 ř. zák.: ani úmluvou madridskou~
ze dne 14. dubna 1891 ani úmluvou pařižskoll ze cine 2u. března
1883' nezměni,Io se nic na obecně platné zásadě, že soudy (i zen~í.
svazových) mohou jen podle svého domácího ~ákona, pOs~lzovatl:_.
zda byl spáchán trestný čin zásahem v právo znamkove; an,1 ta a~ll,
ona úmluva sama nevymezuje skutkovou podstatu trestneho zasahu do práva známkového; trestní soud, jehož se bylo dovoláno,
k potlačení tvrzeného ;:ásahu, může jen ~odle. z~k?nů vS,vé země
posoudit~ zda vzešly predpoklady trestnostI obvmeneho Cl s. 3399"

nevyvii1ující omylo trestněprávních ustanovenkh patentového zákona ve smyslu §§ 3, 233 tr. zák., či vyviňujíci skutkový omyl ve
smyslu § 2 e) tr. zák.? čí s. 4802.
podle trestně-právního ustanovení § 105 odst. 1 pat. zák. může se
oprávněný - s omezením plynoucím z druhého odstavce § 106 cit.
zák. ~ domáhati patentové ochrany v řízení trestním již v tom
případě, když pro vynález neoprávněně užívaný nebyl sice ještě
patent udělen, ale nastaly proň již .prozatímné účinky uděleného.

-

-

~

patentu pOdle §§ 57 odst. 2, § 8' odst. 1 pat. zák., totiž vyhlášením
přihlášky způsobem v § 57 cit. zák. vytčeným čÍs. 4802.

-

~

~

rozhodnutí o tom zda jsou si dvě známky šálivě podobny, je zjištěním skutkovým' (§ 258 tr. ř.), zrpÚsob, jak n~lezací soud P?jímá
představu obyčejného kupitele ve ,smyslu § 25 zak. o oelu. znamek,
je otázkou právní či s. 3399.

-

~

~-

chráněnou známkou může býti po .případě i láhev určitého tvaru,
vykazující ve skle láhve provedení u~čit.é zna~y. Pokud ne~.í ~á
livé zaměnitelnosti mezi láhvemi benedlktmkaml' a t. zv. benemktm-skými. lahvemi, vyráběn~mi v:e ~deJší,ch ~k,lár~ách, v nichž přichá-,
zejí do obchodu kořenne bylmne Itkery Cl s. 3399-.

---

-

-

při

-- přihláškou k patentní ochraně zpravidla přestává b~rti vynález obchodním. neb výrobním tajemstvím čf s. 4749.
užívání předmětu vynáleZll- je vyhraženo vlastníku patentu (§ 8
odst. 1 pat. zák.). Avšak, prodá-li a .převede-li vlastník patentu
předmět vynálezu, platí domněnka, že nabyvateli byla zároveň
s předáním mlčky udělena licence uEvání předmětu vynálezu; není
ovšem vyloučena úmluva vlastníka patentu s. nabyvatelem, podle
níž se předmět převádÍ' s vyloučením licence užívání nebo jen
s licencí omezenou č f s. 4837.
kdo si dal vlastníkem patentu, jehož ,předmětem je způsob a zaří
zení k získání denní (okamžité) bilance při propi.sovacím účet
nictví, za úplatu zařiditi toto účetnictví pro svůj podnik za součas
ného do-dání prostředků k tomu náležejkich (pomůcek a tiskopiSů)
nabyl - neobsahuje-Ii patentová listina žád'né v)rhrady ve s.měru
omezení užívání nabyvatelem předmětu vynálezu _ se svolením
vlastníka, byť i mlčky předpokládaným, práva užívati onoho úcet-

určitý způsob úpravy zboží .v to~ k~er~m o.bchodni!ll ~d~?rl!
běžný a je-li okolnost .ta znáf!1a 1 ~~otrebItel~m" Jest ~~ l~l ynhhzetL

je-li

posuzování'

zaměilltelnostJ

oboJlho oznaceill ZbOZl

C 1 s.

3399,.

obj~ktivnÍ skutková podstata přečinu po-?le. §§ 23,. 25 z~k: na
ochranu známek jest dána ; tehdy, jsou-Ir sIce meZI chranenou
známkou a mezi pozastaveným označením zboži rozdíly! ale je,~~
tak nepatrné nebo tak nezřetelné, že by je obyčejný kupíte I zbozl.
mohl seznati jen za zvláštni pozornosti čís. 3436.
známku nelze rozkládati ve složky pOdstatné a vedlejšJ;; i když při.
zjišťování celkového dojmu chrá,?ěné ,znán:ky je yycházeyi. z vešk~
rosti zapsané známky, moh~u. n;ktere s~ozky zn~::n~y byh pr? vy_·
s1edný dojem v očích obycejneho kupttele zvlaste rozhOdne, na

-
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chatelúv zameT, jenž nemusi přímo směřovati k zásahu do cizkh
práv známkových čís. 3949.
ustanovení § 27 odst. 2 zák. o ochr. zn. neposkytuje oporu pro
omezení nejvyššího nákladu veřejného vyhlášení odsouzení vinníkova. Podrobil-li se soukr-omý obžalobce v odvolání nejvyšší hranici nákladu na uveřejnění rozsudku, žádaje o stanoveni nejvyšší
hranice v určité vyšší částce, lze jeho odvolání vyhověti jen se
zach-ováním této nejvyšší hranice čís. 3949.
právo majitele známky k zápovědi vztahuje se na označení zboží
stejná nebo zaměnitelně podobná se zapsanou známkou či s. 3954.
pojetí chráněné slovní známky do jiného označení zboží není za
všech okolností zakázáno čís. 3954.
by bylo lze mluviti o takovém označenÍ' zboží, které je za ostatních
podmínek §§ 23, 25 zák. o ochr. zn. zásahem do známkových práv,
nestačí, že značka na zboží přicháZÍ, nebylo-li jí použito k označení
zboží, t. j. jako (neoprávněného) údaje o původu vlastní-ho zooží,
nýbrž stalo"'li se tak za účelem jiným č Is. 3954.
povaha použití cizího slova známkového na vlastním zboží může
býti jakožto užívání známky Ci Cizí) vyloučena dodatky, z nichž
je zřejmo (způsobem, který by obstál před měřítkem § 25 zák.
o ochl'. znám.), že bylo cizího slova známkového použito k údajům
popisným čís. 3954.
známkové právo není porušeno takovým užitím -slova za znám-ku
chráněného, jemuž se v -obchodním styku nepřikládá výZllam
poukazu na původ zhoží čÍs, 3954.
je-lipodkladem přečinu § 24 týž čin jako přečinu § 23 zák:. o ochr.
zn., ale ve vztahu k firmě- a ke jménu soukromého žalobce, nemůže jíti o ideální souběh ončch přečinů, pokud je tu právě ona
firma soukromého žalobce jeho chráněnou známkou, jíž podle Obvinění podle § 23 zákona ÚŽÍ-val obžalovaný k označení svého zbožL
Bylo by tu přípustné jen tehda uznati -obžalovaného vinným kromě
přečinu § 23 i přečinem § 24, kdyby označení zboží obžalovaného
zakládalo i porušení takových v § 24 oprávněnému k výlučnému
uŽÍ'vánl vyhrazených označení, jež nejsou pojata do jeho ochranné
známky čís. 3954.
i zhotovení léků na lékařský předpis je prodejem (§ 1166 obč. zák)
čís. 3954.
není přípustno trestati týž čin v ideálním souběhu dvou skutkových
podstat (podle § 23 zák. o ochr. zn. a podle § 29 zák. proti neka'lé
soutěži), nejde-li o porušení různých právních statků, chráněných
různými trestními zákazy č í -8. 3954.
užívání slova chráněného -pro jiného jako známka na účtech není
o sobě porušením práva známkového čís. 3974.
výrok ministerstva obchodu o tom, zda kdo třeti může užívati zapsané známky pro jiný druh zboží (§ 30 odst. prv)' zák. Čí'S. 19/
1890), není- jen posudkem odborné stolice, který by směi soudce
jakožto p'růvodní prostředek přezkoumávati, nýbrž jde tu o výjimku ze-zásady § 5 tr: ř., o rozhodnutí nejvyššího správního úřadu,
podléhající přezkoumáni jen nejvyšším 'sp,rávním soudem, avšak
pro trestní soud, který si je vyžádal, závazné a jím nepřezkouma
telné č t s. 3976.
popí.rá-li obviněný bezpnlvnost označováni vlastního zboží a výhradnost oprávnění' soukromého obžalobce k užívání známky (uplatňuje-li pro sebe právo plynoucí ze zásady § 7 odst. 1 zák. o ochr.
zn.), vyžaduje skutková podstata přečinu nejen, by se námitka tp,
ukázala objektivně nesprávnou, nýbrž i, by bylo rozs.udkem zjištěno,

kterémžto celkovém dojmu jeho ze známky a z nabízeného zboží
záležÍ, nikoli na shodách nebo rozdiIech v jejich jednotlivostech
čís. 3436.
podnik i známka (§ 9 zák. o chr. zn.) může přejíti na jinou tirm~
a kupiteli to může býti známo; zákon osv-ojuje si hledisko zákaz~
níka kupujícího pod-Ie známky - nikoliv toho, kdo kupuje podle
firmy nebo jména. Nemusít' kupiteli, jenž třeba na nabízeném mu
zboží: nemůže přehlédnouti firmu nebo jméno výrobce, býti známo
že zboží jím podle známky hledané neni od této firmy. Jen tehd~
ovšem spadá pod' obor §§ 23, 25 zákona o ochr. zn. obojí hledisko
zhruba v jedno, když právě údaj firmy (jména) výrobce (obchodníka) je význačnou a v celkovém dojmu převládající složkou známky č i s. 3436.
pokud sem spadá, bylo-Ii v obchodě na prodej chováno a pr~da
váno koření jiného původu než koření firmy Maggi a to z lahvÍ
opatřených chráněnými etiketami a označením firmy Maggl čís.
3610.
podstatným znakem přečinu proti zákonu o ochraně známek jest
že použitím známky, která jest ve hmotném poměru ke zboží neb
obalu, pnvoděn byl účinek zákonem zapovězený čí -8. 3625.
bylo-Ii zboží označeno jen slovy jako zboží
mohla by přijíti v úvahu j€n skutková podstata
těže čís. 3625.

chráněné. známkou,
přečinu nekalé sou-

ža.JobnÍ' právo vzniká z toho kterého závadného ptoku pro dotče--_
néh? vždy..zvláště av o,d t9,hoto o~~m~iky' j~dno}li~éhoo zásahu j;S!
take zvláste pro kazdy
pnpaa pOCltah sestlTIeddm lhutu k podam
stíhaciho návrhu či s. 3625.
nemů·že býti uznána ani universální ani singulární sukcese v právo
toho, do jehož imaterielních práv (známkových, patentových autorských a j.) bylo zasaženo, nastupovati na rušitele stiháním trestním
či s. 3672.
'předmětem 'ochrany podle druhého
může býti i ochranná známka čÍs.

o'Clstavce § 29 zák. o nek. s.
3942.

i pro skutkovou podstatu přečinu podle § 29 odst. 2 zák. čís. 111/
1927 je nutné, by příznačné zevnější zařízení .podniku (ochranná
známka), o j-ehož ochranu jde, bylo užíváno již jiným soutěžitelem.
Jest tu uvažovati, čí právo k onomu zevnějšímu zařízení je silnější,
zda žalobce či obžalovaném o, a čí chování, zda žalobce či obžalovaného činí dojem větší loyality či s. 3942.
jde-li o užlvání 'Ochranné známky, je lhostejno, že regIstrace známky
byla sice tor.málně bezvadnou, avšak materielně nesprávnou, byla-li
známka registrována a' ani ministerstvo obchodu nevyslovilo, že
se tak státi nemělo (§ 21 d) zákona známkového), a ani obžalolovaný nežalovalo výmaz podle § 4' zák. čís. lOg, ř. zák. :pro rok
1895 čís. 3942.
s hlediska trestnosti podle §§ 23 a 25 zák. o ochr. zn. je- lhostejno,
že zboží samo· nebylo obžalovaným vůbec označováno, nýbrž že
byly zalepovány pozastavenými vignetami jen balfky, do kterých
bylo zbožÍ' vkládáno či s. 3949.
pojem »d-otyčného zbožf« jest bráti druhově (genericky), nikoliv
zvláště (ad speciem); míněno je zboži toho· druhu, jako zbOŽÍ, jež
bylo označeno známkou pravou a způsobem pozastaveným č i s.
3949.
přečin podle § 25 zák. o ochr. zn. jest ryzím deliktem zákazovým;
je spáchán již přestoupením právn·í normy bez ohledu na další pa-Generální

rejstřiky

trestní
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ž~ si obžal.ovan~ b~l y době či~u vědo;n její lichosti, tudíž pravě
vyhradn?sh ~ opr~vnem ~ouk~o.f!1eho ~?b.z~lobce k užíváni známk
a neopravnen-ostt vlastmho JeJlho UZlvam k označování zboží pr~
obchod čís. 397'6.
.

0I13yl o ':.lastních právech a o omezení výhradnosti práv soukro.
meho obzalobce na .používání známkového slova není tu po pří
padě omylem trestněprávním (§§ 3, -233 tr. zák.) ·č í s. 3976.
ot~zk~, z?a )sou dvě znám~y šál~vě zaměnitelné, není otázkou
pravTI1, nybrz skutkovou; avsak vyrok o _zaměnitelnosti dvojího
o~nač.e~í- z~~ží j~ 'podlo~en !aké pojetím a rozřešením otázek právme,h , J,ez ~u.ze bytt vadne a jako takové napadáno i ďúvodů hmotně
pravmch C I s. 39-95.

zákon na ochranu známek slovy (původního textu) »)in Verkehl'
se~zÍ« v ~ ~~ klade váhu na stav věci v době přechodu zboží :do
obehu. Zalezl proto pro skutkovou podstatu § 23 zákona na~tom
zda :bož-í, ~ř~bas )en na Obalu (§ 11 zákona:) bylo (neoprávněně)
oznacer:o CIZI znam~ou (nebo zp~sobem s ní šálivě zam~niteln)rm
~ hledIsko § 25 zakona) v dobe, kdy z vůle obviněného přešlo
~r;totně (reálně) a právně v disposiční moc jiné osoby (kuJ:Jitele)
Cl s. 4004.
sp~dá-li obchodní označení podniku v jedno se slovní ochrannou
znarnkou pro podnik zapsanou, nemCtže býti vedle přečinu podle
§ 23- zák. o ochr. zn. přičítán i přečin podle- § 24 zákona čís. 4004.
by;l-l~ p,řečin po,dle § 23 zák. o.' ocm. zn. spáchán prodejem zboží
(košil) v balicím p-a.píru, jehož nápis obsahoval slova chráněná
pro . ji~o? firmu jako zapsaná. ..z~ámka, nezáleží, ba toU-:, jak byla
~~ran.el}a . slova na obalu vyhstena, ani na tom, že na něm byl
I udaJ Jmena a a.dres.y pachatelovy č f s. 4004.
§ 25 jest Jen rozšířením zásady § 23 zákona o ochraně známek na
ta'ková označení, při nichž jde o' šálivé narpodc0ení chráněné známky čís. 4005.
předpokladem tre-stnosti podle §§ 23 a 25 zákona jest že bylo oznaceno ~áIiv-ou značkou zboží, a že takto označené zboží bylo dáno
do obehu nebo chováno na prodej čís. 4005.
pouhé ústní označenÍ: zboží podle chráněné známky nenaplňuje skutk?v'Ou pod·sta'tu onoho přečinuj zásah závadný s hlediska známkoveh? zákona, nelze spat~?vati ani v pouhém inserátu, nabízejícím
ZbOZl pod znamkou pro Jlllého chráněnou, aniž nabízejíd měl zboží
s takovýmto označením současně pohotově čís. 4005.
yýrazy »b,onbony«, »šumivé bonbony« a »limonádové bonbony«
JSo~ pouhp:n označe~ím zb?ží, ~ostrádajíce distinktivní způsobi
lost!, .kter~ Je pepostradatelnym predpokladem každé podle zákona
ch-~amt~ln.e znamky'; tuto zpuso:btlost však mohou ony výrazy míti
obJevUJí-li se ve spojitosti s dalším chráněným slovem (Maršne~
rovy) č is. 4005.

tř.ené~ chráněnou

známkou Maggi, š10 by o přečin podle známkového
zákona. Byla-li však klamná představa ohledně zboží II kupite1e
vyvolána jiným způsobem, než známkou na zboží nebo na obalu,
(slovním označením), přicházI k místu podpůrný předpis § 29 zák.
proti _nekalé soutěži čís. 4008.

v případě § 25 zák. -na ochr. zn. nepadá na váhu, že označení zboží
obžalovaného bylo proň zapsáno jako známka, aniž sejde na tom,
že v kombinovaném označení zbožf obžalovaného přichází i jeho
firma é í s. 4235.
okolnost, že v kombinovaném -označení zboží obžalovaného vyskytuje i slovo chráněné za známku pro soukromého obžalob ce, nemusí
o sobě, býti pokleskem- proti zákazu §§ 23, 25 zák. na ochr. zn.
Záleží na tom, jaký má -chráněné slovo význam v pozastaveném
kombinovaném označení 'pro obyčejného kupítel€', kupuJícího sice
podle známky, ale jen po paměti, podle celkového výsledku jeho
dojmu, a s ním porovnávající zboží ke koupi mu nabízené, a to
s pozorností obvyklou, nezbystřeno u ani podezřením ani odbornými zna-Iostmi čís. 4235.
podle § 5 zákona na ochranu známek není zápisem -ochranné známky jiný omezen na právu označovati své zboží- svým (občanským)
jménemj cizí.ho občanského jména nelze však nabýti smlouvou
čís. 4248.
i když živnostenský podnik obžalovaného nese podle smlouvy občanské jméno jiného (Brunner), není po pHpadě tento podnik (sýrárna) pokud se týče Jeho majitel oprávněn použfvati onoho jména
na svých výrobcích ve smyslu § 5 zák. čís. 19/1890 či s. 4248.
pfQ posouzení' skutkové podstaty přečinu podle §§ 23 a 25 zák. na

ochr. zn. přicházf při známkách kombinovaných v úvahu -celkový
dojem známky, při čemž je po případě přihlédnouti k součástkám
výpravy zboží, jež známkou chráněny nejsou čís. 4328.
v rozsudku (zprošťujícím z obžaloby pro přečin podle §§ 23, 25
zák. na ochr. zn.) nestačí jen vysloviti, že se podobnosti mezi obě
ma známkami týkají takových částí vnějšÍ' úpravy, které jsou všeobecně používány a proto nerozhodné, a že soud ze srovnání obou
známek dospěl k přesvědčení, že obžalovaný označil své zboží
jinou známkou, takže původ zboží je pro obyčejného kupitele na
prvý pohled poznatelný, nýbrž jest soud povinen, by jednotlivé
podobnosti i rozlišnosti .přesně v rozsudku uvedl a na tomto podk.fadě způsobem hovícím předpisům §§ 270 čj-s. 5 a 281 čís. 5 tr. ř.
náležitě zjistil a odůvodnil, proč vylučuje zaměnitelnost obojího
označenÍ. zbOŽÍ; či s. 4328.
pokud nelze trestati týž skutek, který naplňuje skutkovou podstatu
přečinu podle známkového zákona, v ideálním souběhu i za přečin
,podle § 29 zák. proti nekalé soutěži čís. 4328.

bylo-li užíivánl jména nebo firmy nabyto po právu nikoli obmyslně
za účelem klamání, jest chráněno předpisem § 5 lák. čís. 19/1890
bez ohledu na to, zda protichůdné známkové právo je mladší či
staršÍ, než: právo na jméno nebo firmuj omyl (§ 2' e) tr. záic)
ohledně předpisů § 5 zák. čís. 19/1890 a práva obchodního o firmách čís. 4005.

k pojmu »obalu« po rozumu. § 11 zák. čÍs. 19/1890 ř. zák. čís. 440.9.
aby bylo lze mluviti o takovém označení zboží, které je za ostatních podmínek §§ 23', 25 zák. o ochr. zn.. zásahem do známkový:ch
práv, nestačí, že známka na zboží přichází, nebylo-li jí použito
k označení zboží, 1. j. jako (neoprá,vněného) údaje o původu vlastního zboží, nýbrž sta-lo-li se .tak za účelem jiným čís. 4882.

podstatným znakem přečinu po,dle § 29 zákona proti nekalé soutěži
jest, že použitím známky, která jest ve hm-otném poměru ke zboží
nebo ~ o~alu (§ 11 známkového zákona), byla, přivoděna u kupite1e
klamna pre~st~va o páyo~~ ,a o j~kosti zbož~ jím k?uipené~.oj pokud
by bylo korem nepoChaZe}ICl od fIrmy Maggl prodano z lanve, opa-

povaha použítí cizího slova známkového na vlastním zboží může
býti jakožto užívání známky vůbec a tedy i cizí. vyloučena dodatky,
z nichž je zřeJmo ~ způ.sobem ovšem, který by obstál před mě
řítkem § 25 zák. o ochr. zn. ~ že byl-o cizího slova známkového
použito k údajům popisným (vysvětlujicím) čís. 4882.
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(obyčejný

_

kupitel) _

i když obyčejný kupitel n:~ v paměti )m~no. . firmy vyrábějící z:boží
s chráněnou známkou muze se domnIvatI, ze nasta.Ja zmena ftrmy
nebo že v tuzemsku prodává originální zboží jiná firma čís. 4328.

známkové právo není porušeno takovým užitím slova za známku
chráněného, jemuž se v obchodním styku nepřikládá význam
ukazů

na

původ

zboží

č

í 5.. 4882.

dodával-Ii obžalovaný injekční preparáty vyrobené ií:~nl~éP~i~1~t
vých přípravků žalující firmy jen do nemocnice k r
návce podle Jékařských předpisů, je posuzovati
označení preparátů jde o trestný zásah do zn,ámkový':h
kromé obža!obkyně podle takto vymezeného okruhu odbě,·at"lů
rozhoduje tu stanovisko onoho výlučného a kvalifikovaného
ratele (odborníka), nikoli stanovisko obyčejného průměrného
pitele (neodborníka) čís, 4882.
obyčejný kupUel: pro pojem »obyčejného kupitele« jest vzíti
v úvahu také druh zbO'ží, o které jde, a druh spotřebitelů ta~
kového zboží, poněvadž podle té i oné okolnosti může býti různá
mka průměrné pozornosti věnované původu a známce zboží při
jeho nákupu; kdo kupuje beze vší -představy o určité známce a neklada váhy na to, z čí podniku se mu zboží dostane (nevěnuje výběru zboží z té či oné příčiny pozornost ani obvyklou, průměrnou),
není kupitelem, jehož pozornost béře zákon za měřítko zaměnitel
nosti dvojího označení zboží; soud může přihlížeti i k tomu, že i
rllzností cen může býti kupitel, žádající zboží podle určité známky,
pobídnut k větší pozornosti, zda nabízené mu zboží je označeno
hledanou známkou čís. 3399.
»obyčejným kupitelem« po rozumu § 25 zákona je, kdo chce sice
koupiti podle známky, takže mu původ zboží, jež chce koupiti, není
lhostejným, ale má o známce představu jen povšechnou, sprostřed
kovanou mu zpravidla upamatováním se na celkgvý výsledný do- .
jem ze známky již seznané, nebo (řídčeji) vy.Jíčéním známky, jak
mu bylo podáno osobou třetí. Měřítkem šálivé zaměnitelnosti dvojího označení zboží není ani kupitel pedantický, obzvláště pozorný,
ani s druhé strany kupite! lhostejný, nedbalý čís. 3436.
při posuzování »klamavosti« jest vycházeti s hlediska zákazníka
(odběratele výrobku) ani příliš prozíravého ani naprosto nepozorného. Jsou-li odběrateli jen odborníci, musí se u nich předpokládati
větší znalost věci a ostřejší pozorování a dlikladnější zkoumání.
čís. 3942.
při posuzování otázky, zda označení zboží je šáiivě zaměnitelné, smí
s hlediska obyčejného kupitele býti pozastavené označení zboží
porovnáno s chráněnou známkou jen pOdle toho, co vede kupitele
při .výběru zboží, tudíž v podstatě podle toho, co ví o chráněné
známce čís. 3949.
»obyčejným kupitelem« s hlediska § 25 zák. o ochr. zn. je ovšem
kupitel dotyčného zboží, ale právě kupitel obyčejný, nevyzbrojený
znalostmi odbornSrmi čís. 3949,.
otázku šáIivosti a zaměnitelnosti známky jest po rozumu § 25 zák.
ds. 19(189D ř. zák. řešiti s hlediska -obyčejného kupitele při obyčejné pozornosti; rozhodným jest dojem, jaký chráněná známka
v takovém kupiteli vzbuditi mohla a vzbudila, dojem, jaký o známce
v jeho pamě<í utkvěl čís. 3995, 43~8,
při známkách kombinovaných jest uvažovati, zde převládá část
sl-ovní či figurální, a co asi' v paměti průměrného kupitele z oněch
části spíše utkví a bude u něho převládati čís. 3995.
podle druhu zboží mohou po případě přijíti- v úvahu jako obyčejní
kupitelé jen některé zvláštnÍ' vrstvy spotřebitelů, II nichž může býti
různá míra průměrné pozornosti, věnované původu a známce zboží
při jeho nákupu čís. 4328.
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dodával-li obžalovaný injekční- preparáty vyr?bené Vm z ,prá~ko
vých přípravků žalující firmy jen do nemocmce k pIsemne obJe~:
návce podle lékařských předpisů, je posuzov,ati ot~zku, ~da pn
označení preparátů jde o trestný zásah d? znamkovych I?r~v so~
kromé obžalobkyně podle takto vy~e;eneho ok.r~hu o?-beratelu;
rozhoduje tu stanovisko onoho v~lucneho ya . k~ahftkoya~eh? odbě
ratele (odbornika), nikoli stanovIsko obycejneho prumerneho kupíteJe (neodborníka) čís, 4882.
subjektivnl skutková podstata: přečinů podle § 23 zák, o ochr. zn.
čís. 4004.
proti zákazu § 23 zákona o ochraně z~~m.ek (~e dpe ~6. I~dna 1890,
čís. 19 ř. zák.) by se obžalovaný proVI~,11 1 subJekttvne nelt;n, kdyby
úmyslně neb aspoň vědomě na ,pr~d~] chov~l ~ebo 'pr?daval n~bo
prodávati dával výrobky neop~avn~~e, 0.zn~cen~ chTanenou~ znamkou nebo vědomě trpěl takove poclnam Sl svych obchodmch pomo~níků (přlmý zlý úmysl), nýbd í kdyby -ač. měl důvod k podezření, -že v jeho obchodě, veden~em pod ]eho)'mene~ '!- v Jeh.? pro- spěch, dochází k takovým prodejům, nezakroctI, by Sl z]edn?l Jl~totu,
a, zjednav si ji, nezjednal náprayu, takže by ~ :toho plynulO, ze by
ho ani potvrzení jeho podezrem nebylo odvratI1~ od tO,ho, ,by nv~
nechal shledaný stav ve svém obcho.dě ~.Iynoutt s posledmm pnopadem skupiny prvé (dolus eventuahs) CI s. 3610.
§ 23 zákona o ochraně známek vyžaduje ~e skutkoyé p-ods~atěv pře
činu zásahu do práv známkových, ,by ~I byl ob:alova~~ .;redom
(aspoň ve způsobě eventuální-ho zleho u;nyslu), ze, Z~,OZl lI~ do
obchodu dávané nebo na .prodej chovane Je bezpravne oznaceno
známkou, jíž výhradně užívati jest oprávně'n někdo jiný čís. 3976.
popírá-li obviněný bezp'ráv,~ost o~načování vJ;:ts~n~ho ,zboží a výhradnost oprávnění: soukromeho obzaI,obce k UZlVanl znalI!ky (uplatňuje-li pro sebe právo plynouCÍ ze ~a~~dy § 7 odst. 1 za~. ? ochr.
zn.), vyžaduje skutková podstata pre~tnu nejen, by se nam~~~~ ta
ukázala objektivně nesprávnou, nýbrž 1, by ?y:I.o !ozs.u~kem ~JIste~oJ
že si obžalovaný byl v době činu věd0,!ll jejI hchos!~, ,tU,dlZ ~rav~
výhradnosti oprávnění souk~o.t;lého y?b,z~lobce k UZly<:m z~~mk)
a neoprávněn-osti vlastního ]ejlho UZlvam k oznacovam ZbOZI pro
obchod čÍs. 3976.
_
omyl o vlastních 'Právec~, ~ ? on;ezel1'í, výhradnosti ~ráv sou-kr?:
mého obžalobce na pouzlVanl znamkoveho sl~va ~~1l1 tu po pn
padě omylem trestněprávním (§§ 3, 233 tr. zak,) c' s. 3976.
_
prodal-li kdo zboží v původním obalu a kromě t~ho je dal ješ~~
do dalšího obalu, na němž byla vytištěna ?chr~nna z~an~ka" o mz
věděl, že je zapsána pro jinou firmu, nevyzadu]e s~ybl~k!IVfll. sk~~
ková podstata podle §§ 23" 24 zák. na ochr.;, zn. z~la~tnt U?;ys!, pn~
vésti obal ve spojení se (zabaleným) zbo~Im, nybr~ stacI vedoml
pachatelovo, že používá ob~lu, v?ezpr~yne opy3"treneho oc~rannou
známkou, ve styku obchodmm .pn ZbOZI, na nez se vztahUje chráněná známka čís. 4409.
omylo povaze a funkci obalu (o ,označení ,zbo~Q není omylem
skutkovým, nýbrž omylem co do prava trestmho Cl s. ~9.
obchodník s mlékem ručí podle § 23 zák. na ?c1u. zn. c~s. 19/1890
za to že opomenul zabrániti tomu, aby v Jeho podmku nebylo
mlék~ uváděno do oběhu v lahvích opatřených ci~í ochr~~no~
známkou (v zaměněných lahvích jiného podniku) len, pocl~al-rl
s m-ožností neb aspoň mě-li .důvodné podeúení, že se to v Jeho
v

_

_

_
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~,~~r/:~) d~jíeS.a 4~{~~ to nezakročil (neučinil proti 'tomu potřebná
Ochranné sdrUŽ~~ autorsk~: čsl. spis.ovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebn'ch
1
beť s. ~~~~:n:~35. stíhati zásah do původského práva svých čle nti

c

Ochranný dozor viz mla,d i s tví pro v i fl i 1 c i.
kryt ve studni: opomenutí jej zříditi čís. 3764.
Qk1amání viz pod vod.
0)000: opuštění místnosti Jím čís. 3686.
okolnost, že vězněný mohl mís.tnost opustiti oknem nevyluč~'e skutko
po~st~tLl podle § 93, _tr. zák;., riskoval-li .při tom vz'hledem kel svému S~Z!!
a, ,,:~sce, ok,na od- země své zdraví a bezpečnost těla' čís' 3800
fl
~ VIZ tvez TI a s II i dle § 93.
.
. .
.
ot~vren~.(r~zbité):iz krádež dle § 174 lIe).
Qkolnosti nubCI VIZ nutlcí okolno.sti.

,-

Obecně, zn~~! dOb~cn~ dzn~mým zj.evem- je, že děti přebíhají přes silnici bez-

,

pr s re l1e~pre,-ledoucími· auty Čís,.-4197.
kest o~ec~e znan;o': že při sovětském zaří'zení jest veškerá moc záon9darna a vy~onná v rukou výlučně dělníků a malorolníků
kdez.to
pubhky) demokrat1cko-republikáns-ká
•..
. • . • . • forma státu (n. aj·m·e 1.•es.I re-'
d' ,
SpOCIV~ v u.I?-~rne ~~sti v~eho občanstva na moci -zákono~rnel a yykonne, amz Jest 1 Jen nekterá vrstva občanstva z účasti
e vy oucena čís. 4252.
že ;p~maže?,í plodového obalu jest typickou manipulací která má
_nutn~ .'1 }~pětí odumřenL živého. plodu a se právě 'za tim účelem
provadl' C 1'5. 4269.
' I
že sto~p~~d ,komu~istické s!~any jso,u politicky ;~deni výlučně zá~adaml, tn?'n~h~ bo]eHa nepratelství čís. 3730.
~~5g~11I valecnych pnprav a zbrojení proti sovětskému svazu čís.

t

.

skute~n<?st,

že. ob~alovaný jest jedním z vůdců komunistické strany
zjiš-t'ování subjektivní stránky jehd
res nyc emu pnhhzel 1 k obecně známým cílům a k programu
'
s.trany čís. 3825.
p~le obecně z~ámé id.eologie dnešního komunistického učení je
J, t eskoslovensk.a repubhka se svo.jí demokraticko-republikánskou
u~ avo~ s hlediska komunistického označována ia stát kapitali
sÍ1cký cí s. 3980.
..
..,- ~ikoli již znal~,~~ ~oudu, ný~rž, vš~~becná neb aspoň širokému
kruhu o~o~ ZJ1JClv~h ve stemych zlvotnj,ch ·poměrech společná
cesto~ kazdemu pnstupnou dosažitelná znalost skutečnosti (t zv'
{} e v .. n,otoneta) sprošt'uje od zvláštního :prováděnf důkazu čís. 3423. .
;'.',~ ~ 1 h~~Jtl~l:, podle § 410 tr. ř ..mohou býti, hodnoceny -i polehčující okolnosti
ZJ18 ene po pravoplatnostl rozsudku čís. 3620.
rOI~hčUj,í'CÍ~ 'důvodem ,ke v~mí.rnění o trestu po rozumu § 410 tr. ř, jest
nrk~~radva :kO~YdtrestnYIl!- cmem zpusobené po pravoplatnosti rozsudku .
vsa v. o e na rodmu a na výživu odsouzeného čís. 4395.
'
vy~ky!nuysl se dod~te~n~ polehčující oko·lnosti dá'vají odsouzenému
pr,aym .narok na zmlrnem trestu ve smyslu §, 410 tr ř na ne·· n ° ·
mlh, vItv
z·e z·a·d
t'
'1
b
z emulZe
~ .:,
o os I o ml_ost ne
ylo vyhov~no -č í s...,
439,5.
polehcuJlclm duv~de~ PTo zmírnění trestu ,(pro urážku na cti) o
rozut!llu § 4d1kO t~., r., lest I odpu&tění uraženého (smírem) po pravoPl~tnos 1 rozsu ' UCl s. 4572. .
:
okol~ost, že rod~~e poškozených děvčat výslovně ~bžalovanému (§ 132
tr'l Z~~'~i 9'~UStlh, nemusí býti okolností polehčující. Výpočet okolností
po e CllJlCl-C -v §§ 4ť)....;...47 a ,2M tr. ,zák. není sice -'výčetmý, ale uzná-li

~pr~v~uhe ~.al~za~.! s~ud,. by při

nebo neuzná-ji se za polehčující ta' která okolnost v zákoně za takovou
neuvedená, -spočívá takový výrok na ryze arbitrerním uvážení zvláštních,
začasté mimořádných okolností konkretního případu a nemůže proto
býti podkladem kladnéhú výroku podle §§ 33 a 292 tr. ř. čís. 4575.
§. 46 rl) tr. zák.:- porušení vědomí menšího stupně (z opojení, z afektu)
muže býti ien okolnosti polehčuiicí (§ 45 d) tr. zák.) či s. 3835.
§ 264 b) tr. zák.: obžalovanému pro přestupek § 523 tr. zák., který se
často opíjí a pere, nepolehčuje zachovalost (§ 264 b) tr. zák.),
třebas nebyl soudem ještě trestán; nelze mu povoliti podmíněný
odklad výkonu trestu čís. 3403.
§ 264 I) tr. zák.: k polehčujieí okolnosti § 254 1) tr. zák. se nevyžaduje,
by doznáni by-lo lítostné; stačí i doznání částečné čís. 3444.
polehčující a přitěžující: skutkovým zjištěním jest i zjištění okolností při
těžUŮících a polehčujídch čís. 3887.
zmateční stížnost státního zastupitelství, uplatňující zmatek čís. 11
§ 281 tr. ř. proto, že soud vykročil při výměře trestri_ ze, své moci
trestní, nevyměřiv trest podle druhé sazby § 178 tr. zák., nepro,vádí zmatek ten po zákonu, doličujíc nesprávnost rozsudku .v' otáz'"
ce okolnos.tí polehčujících a přitěžujídch a jich vzájemného poměru čí ·s. 3887.
_ _ _
ustanovení § 322 tr, ř. nečinÍ, přípustnost otázek na -okolnosti při>..
těžujkí nebo polehčující, zakládající po zákonu změnu trestní sazby
nebo druhu trestu, závislou na tom, že byly při hlavním přelíčení
tvrzeny 'skutečnosti nasvědčujíd tomu, že' tu jde o takovou okolnost přitěžující nebo polehčující čís. 4043.
viz též' o t á z k y por o t c ů m.
přitěžující: není důvodu, by hylo přihlíženo jako k přitěžujíd okolnosti k tomu, že bylo tiskovou urážkou on.ro-ženo dobré jméno uraženého, bylo ...li
uraženému k jeho žádosti dáho zadostiučinění přiznáním odškodného
ve smyslu § 17 tisk. nov. č Í' s. 3444~
při zločinu podle § 807 (85 c) tr._ zák. lze přičítati okolnost, že s činem
-pachatelovým bylo spojeno velké nebezpeČÍ, jakO přitěžující okolnost
(§ 43- tr. zák.) jen, šlo-li o nebezpečí, přesahující co do rozsahu nebo
co do hrozivosti náležitosti nebezpečí jako skutkového. znaku oněch
zločinů čís. 3973.
ustanovení § 250 tr. zák. 1ze použíti jen pro okolnosti přitěžujicí (§ 265
posl. odst. tr. zák.) či s. 4499.
dle § 322 tr. ř. viz_'otázky porotcům.
zvláště nebezpečné (§ 337 tr. zák.): nerozhoduje tu jen rychlost auta pachatelem řízeného, nýbrž jest přihlížeti i k celkové situaci dané poměry na silnici a k nebeZlpečí, hrozÍ'CÍmu. onou neopatrnostÍ' ostatním vozidlům na silnici se pohybujícím čÍs. 4547.
viz též automobil.
_
zvláště přitěžujlci: za zvláště přitěžující okolnosti při vojenské zradě jest
pokládati takové okolnosti, které s podobným případem nebývají
pravidelně spojeny a pro svoji mimořádnou důležitost zvyšuji nebezpeČÍ' -z trestné činnosti pachatelovy. Velká škoda z vojenské
zrady hrozící nebo skutečně vzniklá patří už k po.d$-tatě- vojenské
z,rady. Sama okolnost, že čin byl s.páchán v pohraničním pásmu
zvláště důležitém pro obranu 'státu nemůže býti základem pro p'řís
nější kvalifikaci čís. 4672.
Okresní ne.mocenské pojišťovny: nejsou veřejnými úřady, any nejsou- Mady ani
státními ani obecními. Jde tu o zanzení, jimž sice náleží pro' dů
ležitost oboru jejich- působnosti jistý význam veřejnoprávní, jež
však proto ještě ,nejsou veřejnými úřady, ,nýbrž- jen 'fákonně uznanými korporacemi podle-§§ ~i8 492 tr. zák. čís, 3993.
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jso~. ústavy ~~eřejněho práva; záležitosti jim zákonem ze dne
9. fllna. 19?4~ C1S" ~2'1 sb. ~.:. a n. o pojištěni zaměstnanců Pro při
pad nemocI, InvalIdity a stan, a to v doslovu zákona ze dne 8. listopadu 1928, 68. 184 sb. z. a n. přikázané jsoU' záležitostmi vládními
po rozumu § 101 odst. 2 tr. zák. čís. 4416.
-- ustan~vení § 255, odst. 3 zák. Č. 221/24 sb. z tl 11. (ve znění zákona c. 184/28 s~. z. a n.) neopravňuje okresní nemocenské pojišt:~vny d<?~adovatly ~oudy o pfísežné výslechy svědků pro vlastni
ucely PO]lsťovny Cl s. 4751.
~~v~ ?vě.dect~í, jehož se dopustil svědek vyslechnutý soudem k dozad-am okre-sm nemacenské pojišťovny není zločinem podle §§ 197
1991it.a)tr.zák.čis.4751.'
)
Silniční správce: jeho zodpovědnost za neohraženÍ' okresního lomu čís. 3778.
viz též hJ.iniště.
úřad (jeho Přednosta): je vrchností ve smyslu § 187 tr. zák. čís. 4148.
Okruh osob: jeho uráŽlka: čís. 3962.
' - -- viz též urážka na cti (§ 492).
Omyl: vědom,é (~ ~-myslné) uvedení v omyl nebo takové využití omylu druhé strany
.
ne!ll~sl ~esh;s,sebou nu~ně i 'p?š~o'Zeni druhé strany; třebas došlo k omylu
lShvym, le~namm ne.bo I?r~dshrantn; pachatelovým, tvoří skutkovou podstatu
,'podvyodu len, bY};O-I! lshve uvedem v omyl nebo takové využití omylu sou~i3;sne ,vedeno pnmym pachatelovým' úmyslem způsobilosti nékomu škodu
CI s. 3687.
be~ této nál~žitosti skutkové podstaty zůstaveno jest .posouzení účinků jež
~a- podle zakona _vzbuzení nebo využití omylu při právním jednání před
pl~ům: :práva ob~ans~~h{), při smlou,:,ách předpisu § 871 obč. zák. č í~. 3687.
-:-', př1 'zazn{l:tUu l'huty Cl s. -407-7.
.I
" '0 _.p(:rY:~2:eo-~' fun~ci> 'obalu- ,'Č í s.. 4409.
Ohledně, obsltaránf censury čís. 4471.
viz též ochrana známek.
viztéí. tiskový z<ikon (§ 17).
právní: ~ ,.3, 23,3, ,tr. zák._: přesvědčeni pachatelovo, že- ;p-ovolení je třeba si
Č~~~n114i;~r-ve po-- vyzkOušení aparátu, -nevyyiňuje (§§ 3, 233 k zak.)

-

-- -

s h!~diska § 24 zákona čís. 9/23 je třcba povolení -k- .přechovaváni neos~~1::r P~~-h~ 'přihláška (:pŮ'~áni' žádost}); -omyl v tomto směru jest ~my
lem pravmm (§ 233 tr. zák.) č ts .. 3500.
o rozsahu zákazu podvojného zastupování neomlouvá č- í s. 131 dis.'
p~chatele (§ 7J.1 Č!s. 7 zák. čís. 126/1927) nevyviňuje sdělení obec:!1~ho sta;ostYi-'z,e.'smJ- ptyo prodávati (§§ 3, 233 tr. zák.) čís. 3524.
, za~az ,zakon~ (~' 7~ 1 čís. ~ zák. čís. 126/27) týká se i podávání alkoholtckych nap,olu
clzozemcum;
omyl v tomto směru nevyviňuje čís .
3549.
.
. .
ustah~v~ni,§ 31 zákona ze dne 14. dubna 1920, -Čí-s. 330 sb. z. a n.
v~ znem za~-ona, ze -d~e 14. července 1927, čís. 126 sb. z. a tl. ntf!!11f

zakonem p~ava ystavndio ani správníh-o, nýbrž integrující součásti zákona trestll1'ho c 1 S._ 3"561.
~_~~I ,vyvol~;n~, ,~ov~nářs~ým článkem, sdělujícím zrušení zákazu čepo
"\lam a prodava'-m alko~ohcký~h .nápojů zákonem, schváleným poslaneckou sne-movf).OU- a senatem, nem omylem ,skutkovým vylučujícím trestnns-t: podle §- 2, e) tf; zák. Qmyl zůstane, omylem ,právním i když pachate~ neznal ustanoyem~ práva ústavního. že se stává zákon--pravoI?~~tnym teprve schvalemm presidenta republiky a řádným vyhlašením
cIS.3561.
---', ----, ,-~d&:mnivá~'li se p~ac~~t~1 (§ 1 odst. 2' zák. o útibku), že má právo vynutiti
, ~~;.,osobe; zadrzevsI Jeho otce prO" odůvodněné podezření z hádeže na
Je-JIm poli, by u.p-ustila od jeho- 'před.v'edení .ke starostovi, věda o onom

důvodu

zadržení, jde O' neznalost trestního zákona (§ 93 ve spojeni
s § 2 g) tr. zák.) a tudíž o omyl právní (§ 3,233 tr.zák.) čís. 3624.
neznalost okolnosti, od které chvíle před volbami jest p'od trestně právními následky (§ 72 l. čís. 7, zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 330
sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 14. července 1927. čís. 126 sb. z.
a n.) zakázáno čepovati alkoholické nápoje, jest omylem právním (§§ 3,
233 tr. zák.) či s. 3646.
omyl právní neomlouvá nikdy, ani, -byI':'li ·prokázanými okolnostmi oprávněně omluvitelný čís. 3646.
omylo vlastních právech a o omezení výhradnosti práv soukromého
obžalobce na používání známkovéh-o slova není po případě omylem
trestněprávním (§§ 3, 233 tr. zák.) čís. 3976.
v případném předpokladu, že -jest beztrestné každé vyhnání plO'du (pře
rušení těhotenství) lékařský O'-d-ůvodněné a lékařem prO'védené, šlo by
o omyl týkají.cí se rozsa-hu trestního ustanovení § 144 tr. zak., tudiž
o neznalost zákona trestní'ho, která neomlouvá PO'dle § -3 tr. zák. ani
svádění trestné podle' § 9 tr. zák. čf s. 4033.
obžalovaný tvrdě, že si mysliI, že tiskové předpisy nejsou tak přísné,
jde-Ii o tiskopis nepolitický, určený k poučování, uplatnil jen neznalost
trestněprávního- předpisu, jíž se však podle §§ 3 a 233 tr. zák. omlouvati nemůže čís. 4009.
subjektivní nepoznáni' kárné trestnosti skutkové podstaty o sobě neomlouvá právě tak jakO neznalost, trestního zákona v trestnim řízení
čis. IlO dis.
evěděl-li pachatel (§ 24 zák. čí-s. 9/1924), že si jest opatřiti kO'ncesi na'
přechovávání radiotelefonního zařizení předem a v každém případě, kde
jde o nového .držitele, a. "rrev-eděl-li, :že' kon.cese pro. t,ýž aparát je ryze
osobl1.Í a nepřevoditelná, jde o nezna,lost trestníhO' -z*kqna -,(§ 233 tr.
zák č És. 4064.
nedostatek vědomí o trestnosti čepování lihového nápoje" ve večerních
hodinách dne volby do Národního shromáždění a' předpoklad ,změny o
dotčeného zákonného ustanovení jsou jen neznalostí dosavadni -'platnosti a rozsahu předpisu § 32 zákona ze dne 29. února 1920, č-Ís. 123~.
pokud se týče § 2 zákona ze _dne 29. února 1920, čís. 124 sb. z. a n.;
předpis ten jest však částí trestní,hO' zákona, jehož neznalostí se nikdo
omlouvati ·nemQže (§§ 3, 233 tr. zák.) čís. 4087.
ustanoveni §"23-3 tr. zák. nerozeznává; zda 'byla neznalost nerušené
platnosti a nezměněného rozs,ahu zákona:: zaviněna č i s. 4087.
v případném předpokladu ob~alovaných, že jde v' úkonech SO-udl1 a
" jeho zmocněnců o neoprávněný zásah do jejich práv, pro~ože- se nedostává věcných předpokladů takového zákroku soudu, šlo by jen 0- mylný
výklad zákonných -pojmů »konání _úřadu (služby)« ,a »vyko·náváni
vrchnostenských příkazů« ve smys.Ju § 68/81 tr. zák., tudíž o neznalost
trestního zákona, jež jest podle § 3 tr. zák. bez vlivu na trestnost jednání čís. 4283.
jde o omyl právní (§§ 3, 233 tr. zák.): byl~li kdo toho názo,u, že
zbrojní :pas, vystav,e'llý na browning, sta'čí i na ,bubínkový revÚ'lver
čís. 4423.
domníval-li se pachatel (§ 24 zák. Č. 9/1924), že k přechováyání nepoužívatelného přistr9je není třeba koncese čís. 4475.
pro beztrestnost (§ 24 zák. č; 9/24) nestačí' pouhé ohlášení nebo -mylný
předpoklad přechovávateIúv, že pi-eéhováván-i bylo určenou jím osobou
k jehO příkazu ohlášeno (§§ 3" 23'0':tr. -zák.) _č í s. ,4671.
omyt co do' povinnÚ'sti 'opatřiti- si pOVOlení k přechovávání ptístroje
neomlouvá (§§ 3, 233 tr.zák.) ·č í s. 4847.
domněnka f"lachatelova, že -návratem na krátkou (pfee,hodnou) dO'bu
zákaz § 324 (~23) tr. zák. -(zákon-)-'nepoÍ".tlší;-09pov:ědnústi ,nezprošťuje
(§§ 3, 233 tr. zák.) či s. 4691.
..
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Opilost-

v otázce, zda nárok, který má býti vynucován, je po právu čili nic
_mo.že pachatele __ odpovědnosti ve směru zločinu vydírání zprostiti je~
omylo rozhodných okolnostech skutkových, jemuž ovšem jest na roveň
klásti omyl.o normách právních,_ jediné vyjímaje omylo předpisech,
hmotného, práva trestního čís. 4792.
-nevyviií.ujícf _,omyl, o trestněprávních ustanoveních patentového zákona
ve smyslu §§ 3, 233 tr. zák., či vyviňujíd skutkový omyl ve smyslu
§:< e)tr. zák.? čis. 4802.
případný předpoklad stěžo'vatelův, ž~ může beztrestně opakůyati projev, jenž ,byl tiskem uveřejněn anebo třeba jinou cestou učiněn aniž
nastala represe bezpečnostních a soudních úřadů, nebyl by _než' omy.Jem o právním významu projevu čili výsledkem neznalosti zákona. jež
dle §§ 3-, 233 tr. zák. pachatele trestného činu neomlouvá č-í s. 4883.
§ 81 tr. zák. slov.: předpisy zák. čl. XXXl:1894 o překážkách manželství jest považovati za součást trestního práva, ježto S,e v trestních
. ustanovenkh, obsažených v § 121 a dalších dt. zák. čl. na ně poukazuje; jich neznalost podle § 81 tr. zák. nevylučuje, aby čin byl přičítán
-č í s. 4646.
i předpis § 24 odst. I zák. čís. 117/24 sb. z. a n.• citovaný v § 48 odst. I
téhož zákona, jest součásti trestní-ho zákona a jeho neznalost nevylučuje, aby čin byl pachateli přičítán čís. 4'794.
.
skutkový viz bez tr e s t II o s t dle § 2 e) t r. zák.
v předmětu (error in corpore): pachatele (§ 140 tr. zák.) neomlouvá čis.
3882.
Onemocnění' soudce viz s o u d c e.
Opatrování' ,nernoctlého viz z a n·e d' bání ne moc n é h o.
Opatření stálého. výboru: čís. 480/20 čís. 3631.
viz té-~ trest.
Operace: jeJí nebezpečnost a trvalá nezpůsobilost k povolání (§ 156 c) tr. zák.)
či s. 4039.
.
Operáci~ viď -1 e kár.
Opětovná urážka: před dvěma nebo více lidmi při různých příležitostech (§ 11
čÍs. 2' zák. na ochr. rep.) vyžaduje, by alespoň_ ve dvou případech byl
čin -spáchán nejméně před dvěma ,osobami, a to bud' před jinými osobami, nebo. sice před týmiž, ale na jinéQ1 místě, nebo na témž mistě,
ale po uplynutí takové doby, že nelze mluviti
pokračování v dřívější
rozmluvě čís. 4045.
OpilQst: činnost v nár.o.dních .obranných spolcí.ch ještě nevylučuje, by dotyčná
osoba, podnícená nějakou pohnutkou, nehanobila surově vlastní svůj národ
a.stát, najmě," je-li její -soudnost do té míry pod vlivem na'pilosti, že vnitfni
představy, které za notmálnich ,pqměrů ,určuji její U1yšlenÍ a jednání, ustupuJí do -pozadí, js?uce zatlačeny primitivnějšimf rnyšlenkov:ými pochody a
způsobem dtění, -při nichž případná okamžit~' zloba, nei\áv.ist, urážlivost
nebo jiné hriiJ-ti mysli ovládnou 'celkový ďuševnÍ'život a též jeho vyjadřování
fu.~~
.
,opilos,t člena úřadu .při' _výkonu jeho povolání nezbavuje' ho Q sobě ještě
zvýšené ochrany podle zák. čl. XL:1914; nutno zkoumati, zda osoba úřed
ním výkonem dotčená z chování člena úřadu, zakročujicího ve stavu opilosti, musela ,poznati, že jde
úřední výkon čís. 4465.
§ 523 tr. zák:, ke skutk-ové pods'tatě přestupku opilství
pod 1- e § -523' 't f. z á k. s ta: č cÍ, v y k a z u j e -1 i čin s'p ách a n Ý
v nahodilém opilství na ven'ek ve-škeré znaky urči
tého zločinu čis. 31,45 (11).3572,4145.
nevyhledává sej by skutek spá'chaný v mihodHém zaviněném opils.tví
jevil též znaky subjektivní podstaty Dnoho zločinu čís. 3572.
přestupek o,pilstvÍ' spáchaný. činy, vykazujícími na venek veškeré znaky
zločinu'podle § 85 a),b) tr.zák .• pokud se tyče zločinu podle § 5.85 a),
b) tr. zák. č i s. 3572.
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Opilost-

roz oznání obyčejného akutního opojení alkoholem nev~žaduje pos~d
ku Pznalců lékařů, nebot' alkoholové opojení nepí ,ta~ov:ým c~o,ro,b~);'m
stavem, jehož 'zjištěnÍ: 'vyžaduje ,zvláštní odborne lekarske vzdelam Cl s.

~~i;io~anému

pro ,přestupek § 523 tl'. zák., který se často opíF a I?ere..
nepolehčuje zacho·valost (§ 264 b) tr. zák.). třebas nebyl sou.a.em ~~~
trestán' nelze mu' po.voliti podmíněný odklad vyko.nu trest~ c ~ s.
.
při verbálních deliktech vzhledem k jejích zvláštnÍ' povaze I op~los~, ne:
dosahu'jíd stupně § 2 písm. c) tr. zák. může ~ásledke,? :kalen! vedott,lI
s nÍ' spojeného. vyloučiti zlý úmysl }< ta){Qv~mtov dehkt~m pre,dp?kladaný. Proto jest"nutno zjistiti stupen opdostl obzalovaneho, a z.pus.ob,
jakým .došlo k výroku či s. 3628.
.
. . .. • . d"
odolnost jednotlivcova proti množstvÍ požitých hho<Vlll 1e qst~. 10 . lVlduelní' ,množstvÍ samo o spbě ne-ni ještě dů~azem úph~é o.pilostl ve
' § 2 c) tr za'k Záleží J'edině na tom, Jak ta ktera' osoba pod!e
smys Iu
'-'
, v'
lk h r ' , h na
své tělesné povahy' a zvyklosti reaguje na uctnnost a-. o o tCKyc
pojů či s. 3512.
. .
.•
.. ••.
-nahOdilé op1-lstvi podle § 523, tl'. zák. je pachatelem, za~me!10 JIZ, Ll~,
že 's-e připravil' v' tento stav v~domým požitím alkohohckych napoJ u
čís. 3572.
.
•. ,
. I"
.. ··t
t (§ 2
opojení (opilost) nebo_jinaké -porusem vedoml ~y ~CU1~ pnce no~
c) tr. zák.) jen, bylo.-li úplné .(ta~o,vého os~upne, zes: pach~~el ,~~byl
vědom svého činu); vliv optlosh na vult, pachatelovu nepnchazl tu
v úvahu či s. 383ó..
...o
§ 2 b) t
'k
při, opBosti- jde o' střídavé pominut~ ~~ysl~ ~e smyslu_, v' ,r. za .
. k
důvod trestnost úplně vy-lUCUPCl, ]e-lt tu takova telesna a d~
~~v~í o disposice pachatele, pro kterou po-žiti. alk,opolu nezpůsobUje
u něho jerÍ-- po-ruchu vědomí a stav úpln.,.éh,o OptlstVl ~,:e smyslu § 2 c)
tr. zák., nýbrž naprosté, přechodné chybem rozUl:n~ Cl S. _~~06.,
.
s~bjektivní stránka' nepřichází. v úvahu, byt-li, ob~~loyany uznan vmn 'm -len přestupkem opilstvf podle § 5231 tl'. zak. C ,1:3., 4'1~5, 4152.
zrkOn stíhá za přestupek opilství činy, které provazv~ny'v~my..slem, podle § 1 tr. zák., byly by zločinem, při ni~h~ však slo~ltel~I du~evn} pochody pro z'ločinný úmysl nevyhnu-telne, JSou 'Pro uplne opllstVl pachatel~vo vyloučeny čís. 4162.
_.
otázka zda pachatel měl vůli on,roziti statky v § 85 .. ?~ tr .. zak: uvedené patří ke stránce subjektivní, již soud nemu.sel ~llstovatI v Jedno"tlivý~h jejích složkách, jakmile: _zjistiy úplné Optl~tVl ,.pa~hat:l?vo, po~
s_uzoval jeho' 'činnost 'jen s hledIska prestupku § 523 tl': za~. Cl s. 4162.
stav úplného. opilství -nelze vykládati ve smy~lu obvyk!emJ),ak~ by, muselo jiti o toho kit'o je pro opilost zcela beze sm~-slu, Jeho~, ve~kera d~l
'v' no st 'J'e odstraněna ny'brž jest zákonny znak »uplneho Opt" b l·d
.. t· e smyslu,
seVlll
stvÍ' ,v cm
němž si pachatel svého činu ne y ve om«, pOJlrna 1 v
.'
.
ko
ps·
ychologiCkém
tedy
tak
'že,pachatel
byl
zbaven
pravmc ,
'
"
'h
v . .. schopnostI,
, . s'ovy
uvážiti- náležitě a správně -význam' a d~s~h sve o. cmem, Jmyml 1
,
rozpoznati protiprávnost svého skutku CiS: 4,176... ,
v:,--' v"
stav úplného opilstvi nepředp,okládá nutn~ uplne zrusem, ny~r~t st;~c~
i zkaleni . achatelova vědomt o skutko,vych okolnos~e~h" :;a. ~r:yc.>
jedná, a oPprotiprávních násle~c-ích, kte,rev,n~s,tano~, z jeana m,. j{ :nernu,z
ho poháněji pupy v jeho mysll se zro.dlVSt c 1,~'
:vl ,',,:
spolehlivým .předpoklad~m při,~~t~ost~ nemU-Sl by tl, . ze, 0Elly ,oeIst k~s
cesty běžel, ani, že poznal strazmky Jako ,tako,:,e C.l ,s. ~1/~_. ,_ _.. ~
nemožnQst up.;tmatovati -se na to, [~O se za .opIlostI sb~~lo, nasvedcu~e
stavu bezvědomi č i s. 417ft
i opilost, jež o sobě nezakládá ještě ...'1~příčv~!nost, můze se, pnstoupl-h
k ní afekt, vystupňovati tak, že vylucuJe pncetnost ~ í s. 411~: ,
množství vypitých lihovin a jejich účinek nejsou -vzdy . v pnme.m .poměru či s. 4176.
v
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Opověd'

pOkud nejde o zmatek čÍs. 4 § 281 tr. ř., nevyhověl-U soud návrhu na
slyšeni so,udních znalců lékařft o tom, že obžalovaný trpí opilostí, že,

napije-li se alkoholu, ochabují jeho inteligence a jeho intelektuální.
schopnosti čís. 4246.
s hlediska § 523 tf. zák. nezáleží na tom, zda bylo k uvedení pacha,tele
ve stav úplné opilosti zapotřebí- -více či méně -lihových nápojů, najmě,
že stačilo menšÍ' jich mno·žství, a'fl jest pachatel z důvodu zvláštního
zdravotního stavu (nervové nemoci) méně odolný k účinkum alkoholu
na jeho vědomí čís. 4388.
t. zv. pathologic-ká opilost, nastávaJící abnormálni reakcí na použití
alkoholu a záležejicí v tom, že zbavení příčetnosti nastává již při požití
poměrně

Orgány podniku -

301

živnosti -

nepatrného množství alkoholu, vylučnvala by zodpovědnost
opilé osoby za stav opilosti jen, kdyby stav ten nas.tal bez jejího zavinění, najmě kdyby o této své abnormální reaktivnosti na požití alkoholu v době činu nebyla ještě věděla čís. 4388.
subjektivní stránka či-s. 4388.
znal-Ji. pachatel již před' činem svou abnormální reaktivnost na požiti
alkoholu a ;přes to, poživ ho (ve značném n:tnožství), připravil se třebaže jen z lehkomyslnosti ve stav úplného opilstvÍ, v němž pak
spáchal čin, vyka'lujíc,í na venek veškeré znaky zločinu:. odpovídá za
přestupek podle § 523 tr. zák. č i s. 4426.
pojem t. zv. pathologické opilosti čís. 4426.
ustanovení § 523 tr. zák. obsahuje dvě, nikoliv tři trestní sazby, an
předpis o zostřeni není nov'ou trestní sazbou; druhé trestní sazby (tuhého vězení.) lze použíti jen, }s.ou-'li splněny obě -podmínky poslední
věty č i s. 4426.
»těžšlm-i zlými či.ny« po rozumu posl.- věty § 523, tr. ,ták. je rozuměti
jen zločiny, přesahujíd tíží následků nebo z jiných dŮ~'odů značně miru
obvyklou při výtržnostech z opHstvi; nespadá sem jednání, vykazujicí
jen zna.ky prostého zločinu po-dle § 81 tr. zák. čís. 4426.
úplná o'pilost (s'tav bezvědomí) předpokláda, že bylo účinky, nemírně
pož-itých lihovin zrušeno neb alespoň zkaleno vědomí stěž'ovatele o
skutkových o'kolnostech, za kterých jednal, a o protiprávních následcích, které na:stanou z jeho jednání čís.. 4591.
výstižným náznakem úplné opilosti a pádným poukazem na tento stav
bezvědomí byl by ovšem -pozdější nedostatek vzpomínek na to, co se
v opilosti sběhlo, avšak jen naprostý nedostatek jich, ~iko.Jiv jen neúplnost, jen -pouhé mezery v paměti č.í s. 459'1.
náznakem úplné opilosti -nejsou, protože se -vyskytují i při pouhé napilo sti a nezka'leném vědomí o vnějším životě, nejistá _chůze a nezdola.
telná ospalost čís. 4591.
nakolik nejde o zmatek, nedal-li porotní soud- k hlavním otázkám na
žhářství a vydírání ,dodatkové otázky na úplné opilství" a pro případ
jejich kladného ZOdpovědění další eventuelní otázky na přestupek § 523
tr. zák. čís. 4591.
OpUosť člena úradu viď och ran u ú rad o v.
Opis rozsudku viz r o z s ude k.
Opojeni alkoholem viz o pilo s t.
Opomenutí oznámiti: vojenskou zradu čís. 4703, viz též och ran a 'r e p. (§12).
povinné péče: dle § 6 tisk. nov. či s. 4704.
viz též redaktor.
viz též tiskopis (čl. 111. zák. ČÍs. 142/1868).
_; viz též u r á ž k a t i s k e m.
Opově<!' zla: pojem či s. 3683.
viz- též vy h růž k a.
živnosti: a podvod čís. 3742.

__

viztéžPodvoddle§19gd).
ava' jména žalobce čís. 4747.
v
'h
O~ ~otokolu: strany mohou se dožadovati opravy protokolu až do zrUSOVaCl o
líčení čís.

4132.

_
viz též pro t o k o I.
,
d' . t t
v'
mylného právmho podra em resrozsudku: v?pra,:,~ !f1ylnveh o oz~acen~ a linny'm vybočuje z mezí § 270 posL
ného cm u, llmz obzal ovany ~,znan \ v, '
odst tr ř a Jest proto nepnpustna CI s. 4485.
. . .
,
mině označeného druhu trestu
zamítl-li odvolací soud ,na vrh na opr.a~lu y t k
dle § 384 Č. 9 tr. ř.
v rozsudku soudu prve stohce, zavml zrna e po
slov. čís. 4412.
viz též rozsudek (§ 270 tr. ř.).
výrobků viz nekalá soutěž.
opravná stolice viz z ruŠ o v a c, í s o u d . .
'
Opravné prostředky viz pro str e d k Y op r a v n ,e.
_ prostriedky viď pro str i e d k y, o p r a v, ne.
Oprávnená obrana viď obr a n a o' p r ~ v n e n a.
oprávněné zájmy viz u r á ž k a na CtI (§ 490).
,
Oprávnění k obžalobě viz o b ž a lob a s o u k, r o m a.
opravovací řízeni viz řízeni opravovacI.
,
'm' obžalob ci jako záOpravný prostriedok vid' pro,stl:ie,dok opr~vnYk'
Orel: pokud, není- p~íp~'Stno :hh,,~~\.navrhbž~fo~~~lmsosl~i~,~mto :hútě § 530 tr" }ák.
stUpCI ore!ske }Upy, IOZSI;11b~ 10 bci. byli uraženi jako pořadatelé a ucastv tom smeru, ze soukroml o za o
níci průvodu Orlů č ,í s. 3854.
Orgán exekuční viz v Ý k o n n Ý o r.~ á n. ,
'
5 zak na ochr . .fep. čís. 4203.
_
státu: jeho hanobení a § 14 ClS.
.
v

veřejný viz ~,eřejr:ý orgá;.
)0 může býti založena i jednotlivcem
849
Organisace (§ 17 C1S. 1 zak. na oC.'"',."ep.;. .,
(tím, kdo dal popud vk leJ\ Sl11n,osl~~.g~~i~a~e dnnost toho kdo sepsal,
zákon ~~ade na roven, »za °kzer:?,«toupení k založené již orgamsaci čís.
rozmnozd a rozeslal vyzvu pns

~~:;~isací

jest spojení n~koli~a, osob ke sp?I,eČn~,~~, cíli, šetřit určitých pravidel společného Jednall1' a postupu C,I.S.
"
t'
. , v,·
b k soplečnému ClIt v zakone vytKnu emU.
jest Spojem nekohk~ ?~o
:v však býti po případě i jen jediná osoPachatelem tohoto prec lllu muze.
d
·'",;C . č: S 4113
ba nebyli~H ostatnf členové orgamsace sou em ~JIS em 1 .
,
.
'I 125/20) izs p r á v n í P r e s t II P e k.
politické správy z,ak. c.. v '
~'" ' : o směrodatných pro sestavení
soudů: nezachovam orgams2acn:~h pr . . dPglS~isaci ,soudů)' nezakládá zmatek
sborového soudu (§ 3 za,. o ar a
čis. 1 § 28! t~. ř; čí s. 4218.
•
ustanoveni § 9' tr. ř. (§§ 2, 3 a
jde o iP'or~tem~,zak~f;/l~g.~; t;~;~~dY_li přeličení a vynesl-li rozs~lde~
v

,

5

;,g~,~~~. II~ask.U~li;y, ~který neby~~~a~ao~~~~~~~e C;;::~~,ějř:; ~rkr~~~~~~

trestní- soudmctvl, trebaze mu
' h '1·1 "í s 4880
nouti, a dodatečně jeho rozhodnutl sc va I c .
.
. t .... s o u d
' .
VIZ ez
k'" dá činnost kterou se má mezi brannyml
23
Organisování (§ 2 zak. c~s•.50(1 .. ]e
,ať pořádek 'neho se mají určiti nebo ro~
nebo .pomoc~Y!f11, Sl amJ. zbaves ! 'b 't J·ina'k _postaráno o řádné jeji:ch vyděliti jednotltve ukoly ne o ma
y
kony čís. 4799.
.
činitelé, kteří jednají
O .
podniku' podle prvého odst. § 486 c) tr. z~k. JSou
rgany
za os'obn nefysickou podle 'stanov či s. 4593.

,v:

)..
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Otázka skutková ;303

Osada uzavřená viz II z a v .f e II é mís t Q.
Oslavováni sebe: jako budoucího pachatele zločinu čís. 3695.
viz též ochrana republiky § 16 čís, 2.
Osrnihodinná doba pracovní: nedodržování jí advokátem čís. 114 dis.
viz též II r á ž k a II a cti (§ 490).
Osoba bezvědomá viz bez věd o m á o s oba.
lysická viz tel e g r a f y.
navedená viz s. p o lu v i II a.
neovlád,ající jazyk časopisu viz r e d a k t o r.
nepovolaná: podle čís. 3 § 6 zákona na ochranu republiky; jest jí rozuměti
jen toho, kdo není v žádném spojení s cizí mocí čís. 3903.
podezřelá: její »svědecká výpověd'« čís. 3943.
požívající veřejné víry vi'Z v e ř e j TI á 1 i s t i TI a.
práce se štitící viz rob o tár TI a.
služebná viz s v e d e TI í. .
viz též krádež (§ 176 II. bl.
viz též kuplířství.
sváděná viz potí-rání pohlavních nemocí.
téhož pohlaví viz s mil s t v o (§ 129 lb).
úřední viz úředník veřejný.
věci dlužníkovy samostatně vedoucí (§ 486 c) tr. zák.): pojem či s. 3937.
vrchnostenská viz nás i 1 í dle § 81.
viz též urážka, dle § 3.12.
viz též úředník veřejný.
.I
Osobní potyčky: a veřejný zájem čís. 3951.
Osoby blízké viz rod i n n Ý po měr.
Ošettováni '}etnocných: ve veřejných nemocnicích je záležitosti veřejnou; lékaři
techto nemocnic, konajíCÍ! lékařské práce k nimž patří i udržování po~á,dku při léčení v těchto nemocnicích,' obstarávají veřejné záležitosti
c [s. 4577.
Otázka důkazní: je jí otázka, zda okolnost, že si hostinský vůbec nevšiml zákazu
provozovati zákonem chráněné hudební skladby (trpěti jich pmvozo-'
vání), a nic nepodnikl, by k tomuto zákazu bylo hleděno znamená další
otázku, potřebnou k naplnění pojmu dolu eventuálního, 'č í 5.. 4801.
právní:. věd~I?-í obžalovaného o tom, že jde Ů' uzavřenou osadu, jest právní
pOjem C 1 s. 3'970.
a skutková: rozhodnutí Ů' tom, zda jsou si dvě, známky šálivě podobny
je zjištěn.ím skutkovým (§ 258- tr. ř.), způsob, jak nalézací sOUld
pojiimá představu obyčejného kupitele ve smyslu § 25 zák. o ochr.
známek, je otázkou právnÍ' čís. 3399.
výrok o nedbalosti pachatelově ve smyslu § 335 tr. zák. obsahuj-e,
.ač jest po výtce závěrem skutkovým, současně i závěr právná
či s. 3458.
první' podmínkou beztrestnosti ve smyslu § 4 zák. čís. 124/24 (dů
kaz okolností, pro ,které tvrzení mohlo býti považováno důvodně
za pravdivé), jakož i subjektivní stránku druhé podmínky (zřejmý
úmysl chrániti 'Především veřejný zájem) posuzuje po -stránce s.kutkové podle §§ 258, 288 'čÍs. 31 tr. ř. soud_ na.J:éza-c-í'j otázka, _zda šlo
o veřejný zájem, podléhá jakožto otázka právní posouzení také
zrušovaCÍm soudem čís. 3474.
-- ot~zk~, z~a isou dvě známky šálivě zaměnitelné, není otázkou
pravllI, nybrž skutkovou; avšak výrok o zaměnitelnosti dvojího
označeni zboží je podložen také pojetím a rozřešením otazek právních, jež může býti vadné a jako takové napadáno z 'ditvodů
hmotněprávních čís.

3995.

skutková: otázka, zda pachatel (§ 128 tr. zák.) jednal ze zvědavosti, je povahy ryze skutkové a nikoli odborné čís. 3417.
otázka vědomí a úmyslu jsou skutkového rázu, které nalézací :'loud řeší
na základě svého přesvědčení, získaného z volného uvažování výsiedků
průvndního řízení čís. 3428, 3798.
výklad obsahu, smyslu, dosahu článku a určení, co pi5atei chtěl svými
slovy vyjádřiti, jsou - stejně jako zjištění, zda se obžalovanému důkaz
pravdy podařil (zda bylo nebo nebylo dokázáno, že obviněni jest pravdivé) - zjištění skutková čís. 3567.
správnost (pravdivost) projevu ve formě úsudku lze dokazovati jenom
důkazem pravdivosti návět, na jejichž základě byl úsudek učiněn čís.
3567.
sprostiHi soud obžalovaného protoJ že použil k oklamáni prostř"edku:
jímž zamýšlený účinek a výsledek (omyl) nikdy a za žádných okOl~osh
vyvolán- býti nemohl, a tedy oním činem obžalovaného nemohlo nIkdy
nastati ohrožení právního řádu, jtžto bylo falšování tak patrné, zjevné,
že bylo k dosažení cíle obžalovaným zamýšleného napTPsto a bezpodmínečně nezpůsobilé, jde o zjištění skutkové čís. 3586.
při

delitkech verbálnich do oboru skutkově zjišťovad činnosti vyhražené
nalézacím spadá .především zjištění doslovu (znění, textu) souzeného projevu a dále i výklad projevu, určení, jaký byl smysl,' význam,
dosah, směr, účel a předmět projevu čís. 3689.
zjištění o příčinné souvislosti je zjištěním ráZl! skutkového, jemuž lze
čeliti jen formálními ,důvody zmatečnosti; nestalo-li se to v písemné
zmateční stižnosti, je doháněti to teprve při veřejném roku podle § 2.90
tr. ř. nepřipustné č -í s. 3693..
otázka příčinné souvislosti a otázka zaviněni (nedbalosti) j~ou otázkami
smíšenými čís. 4265.
zjištění, o ja·ký stupeň ZPů.so bilosti padělání k oklamání (§ 199 d) tr.
zák.; § 320 f) tr. zák.) jde, je skutkovým zjištěním Čl S. 3742.
otázka, byly-li výroky, zakládající trestné činy, pr0I1;eseny 1?Í"i p~ojed
návání téže myšlenky' a tedy v jednotném projevu čIli nic, Je otazkou
skutkovou č i s. 3r'750.
otázka způsobilosti vyhrůžky vzbuditi důvodnou obavu jest otázkou
skutkovou čís. 3771.
zrušovad soud podle § 288 čÍs. 3' tr. ř. může za základ svého rozhodnutí vzíti" při právn~m přezkoumávání výrroku jen ty skutečnosti, které
zjistil· sborový soud prvé stolice čís. 379S.
skutkovým zjištěním jest nejen doslov závadného výroku, nýbrž i jeho
smysl, účel, proč byl prones.en, úmysl po případě vědomí pachatelovo
onen projev provázejkí čís. 3798', 4883.
soudům

výrok nalézacího soudu o smyslu projevu není jen skutkovým zjiště
nim, nýbrž i ,právním úsudkem (quaestio mixta), podléhaje .přezkou
mání soudem zruš.Qvacím, obsahuje-li podle své povahy kromě zjišténí
skutečnosti nerozlučně i její právní posouzení, nikoliv však při deliktech spáchaných ústním -projevem, kde hrají úlnhu vedle významu slov
v jich 'spojitosti i- jiné okolnosti (gesto, zdůraznění slov a pod.) čís.
3823.
jen nalézací soud jest podle §§ 258 a 288 čís. 3 tr. ř. oprávněn zjistiti
a určiti podle výsledků řízení smysl, význam a účel projevu (skutková
zjištění) čís. 3825.
zmateční stížnost uplatňujk hmotněprávní důvod zmatečnosti je podle
zásady § 288' čís. 3 tr. ř. vázána dbáti skutkových předpokladů rozsudkU'; zda tyto předpoklady jsou správné čili nic, mu~.í zfr.stati s tohoto hlediska stranou č i s. 3887.
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s~utk?~S'm zjištěním jest i zjištění okolností přitěžujícíCh a polehču'f~
olch Cl s. 3887.
J
zrušov}:cí .so~9, nem~že, (§ 288 čÍs. 3 tr. ř.) prováděti skutková zjištění
a yynaseh ZJlstovaCI vyroky, jichž by bylo třeba k rozřešení skutkové'
otazky, zda byl (nebyl) .důkaz pravdy- proveden čís. 3940.
psouzení, zda jest projev nebo jednání (chování se) pachatele opovědí
zla ve ~my~Iu, § 99 tr; ~ák. (vyhrůžkou), závisí na okolnostech projev
aneb? JednaTIl (chovam) pachatele podmiňujícíCh a doprovazejících'
~p.~~a proto do oboru sk~~kově zjišťovac.í činnosti nalezacího soudů
JeJl~ vys.f~dk~ nvel~e vyvratIti pouhým dokazo'Váním jejich věcné ne~
spravnostl, nybrz JeTI aokazováním jeJich formální vadnosti čís. 3950.
sku~kov'ým }ji~těnín; není jen určení doslovu projevu, nýbrž i výklad
proJevu, urcem a vyrok rozsudku o tom, jaký byl směr dosah a účel
projevu a úmysl mluvčího čís. 4256.
'
.
otázka záměru, který pachatel sledoval svým činem, jest otázkou skut- .
kovou čís. 42168.
,_
otázka, zd~ bylo podezření napotom vyvráceno (§ 1 odst. 2 zák. čís.
3-18t'!91~) Jest y s~utk,o\,:ým zjištěním; jest ji posuzovati podle stavu po
skoncenem vysetrovam (ex nunc), mkoliv podle stavu včas zahajení
(trvání) vyšetřování (ex tunc) čís. 4491.
z'!D~~'ční di'ivod čís.
a) § 281,~tr.
v,:tahuje se v}rlučně k pravním
zaverurn, rozs.1!:?~u; pn jeho dohc;nJ 511u~no ,setrvati na nezměněných
skutkovY,c]1 zjlstemch, rozsud~u, o vc.etne. vyrocKh o smyslu, směru, do~a,hu a ucelu souzenych projevu, Jak Je rozsudek výkladem jich určil
Cl s. 4883.
smíšená ~quaestio ~ixta):. výrok o, nedba}o~ti pachatelově ve' smy-slu § 335
tr.:, zak., o~s~~uJe, ac Jest po vytce zaverem skutkoVÝ!J1~ současně i záver praVlll Cl s. 3458.
výiOk ,nal~~acj~o ~ou~u o smyslu proJevů. není jen skutkovým zjiště
mm, nybrz IypraV?uTI usudke.m .(quaestlO mlxta), podléhaje přezkoumání
so,;ude~ zrusova;l~,. o?~~huJ~-h, podle své ,po,:,ahy kromě zjištění skutecnosÍl nerozIucne I JeJI pravlll posouzem mkoliv však při deliktech
spá~.hanťc.h .~s~ním proje.vem, kde hrají úloh~ vedle významu sl.ov v jich
spoJItosh 1: Jme okolnostt (gesto" zdůraznění slova. pod.) čís. 3823.
otázka, zda jsou dvě známky šálivě zaměnitelné není otázk.ou právní
~ýbrž skutkovou; avšak vý'l"Ok o zaměniteln.osti dvojího .označení zbožl
Je podl.ožen také pojetím a rozřešením .otázek právních jež může b}rti
vadné a jako takové napadáno z důvodů hmotněpráv~ích Čl s. 3995.
otázka příčinné souvislosti a otázka zavinění- (nedbal.osti) i~.ou otázkami
smíšenými čís. 4265.
•
Otázky porotcům: porušení předpisú §§ 318~323 tr. ř. nepřipuštěním otázky tvoří
bez .ohledu na to, zda návrh v tom směru byl učiněn čili nic zvláštní
duvod zmatečnosti § 344 čís. 6 tr. ř. a nelz.e .okoln.ost tu w;latňovati
~ ,hlediska všeobecného důvodu zmatečnosti podle § 344 čí:. 5 tr. ř.
Cl s. 3371, 4221.
~.festnf řád v usta~ovenj § ,323 odst. 2 ponechává porotníTilU soudu
upIno:l vo~nost.. v uprave ?tazky yodle povahy případu, najmě, které
skutecno'sŤ1 mall s'e shrnoutt do otazky jediné nebo mají býti předmětem
.otázek zvláštních 'č í s. 3638'.
nejd~ .o zmatek, čís. ~ § ,344 tr. ř., ~~1-1i poroytní soud pf[ úpravě otázek
k~ey v~em hJavlllm, otazk~m (na zlo~m loupezné vraždy, utrhání na cti,
te~keho . uskozem na tele a na prestupek krádeže) společné nedHné
otazky dodatkové na okoln.osti trestnos.t vylučujki čís. 3638.
p,odle § 329 tr. ř. v doslovu čl. I. § 3 zákona ze dne 15. května 1919,
C1S; 263, ,sb. z. a n. je. ke kladné odpovědi na otázku, zda byl čin spáchan z pohnutek nízkych a nečestných, zapotřebí většiny nejméně dvou
třetin (tedy osmi) hlasů čís. 3751.

?

o zmatek čís. 6_§ 344 tr. ř. porušením předpisů §§ 31&----323 tf. ř. jde,
nebyl-a-Ii .otázka -dána, ač soud byl povinen ji dáti čís. 3923.
právě tak jako tvrzení .přednesené obžal.ovaným rázu- uved~ného v § 319
nebo v § 320 tr. ř. musí býti učiněn.o předmětem otázky, třebas s_e jeví
s.oudu nehodnověrným neb.o dokonce přímo nepravdivým, jest soud ~
bez -rozdílu, jaký jest podle výsledků hlavního přelíčení 'vlastní jeho
názor na věc a- vlastní jeho ,přesvědčení .o vině neb.o nevině obžal.ovaného - s výjimkami § 317 tr. ř. povinen přizpůs.obiti hlavni otázku
obžalobě čís. 4011.
pnpadné pochybn.osti, zda nevyl1.ovuje výsledkům hlavní-h.o přelíčeni
jiná, najmě mírnějšÍ' ,kvalifikace stíhaného skutku, než kter.ou uplatňuje
obžaloba, moh.ou býti jen p.odnětem soudu, by dal porotcům i bez podminek § 320 tr. ř. vedle hlavní otázky další .otázku náhradní, již přivádí
skutek pod ono po přfpadě mírnější hledisk.o čís. 4011.
nelze uznati na vinu zločin~m násilnéh.o smilstva p.odle § 127 tr. zák.,
přisvědči1i-li sice porotci k hlavní otázce, zda jest obžalovaný vinen,
že předsevzal mimomanželskou soulož se slabomysln.ou ženou, .odpověděli-li však záporně k d.odatkové .otázce, zda si byl obžalovaný při
takovém zneužití ženy vědom, že jest. os.obou slabomyslnou čís. 4011.
porotni s.oud, rozhoduje o přípustnosti a o obsahu otázek porotcům, není
oprávněn - vybrati si a míti zřetel jen na určitou část zodpovídáni se
obžalovaného nebo výsledků řízeni, nýbrž musí vzíti za podklad otázek
celkový výsledek zodpo.vědného výslechu a dokaz.ování; nesmí dávati
přednost údajům dHvějšÍm, jež byly za p.orotníh.o líčení odvolány neb.o
seslabeny, a_ na:mačovati tak, jak jednotlivá tvrzení a skutečnosti- hodnotí a kterým z nich, po příl}Jadě pokud jim přiznává více důležitosti
a dává jim více viry než ostatním čís. 3864.
obžalovaného lze z důvodu promlčení zprostiti z obžaloby jen, jsou-li
splněny předpoklady promlčení, při každé z několika možných kvalifikací zažalovaného skutku. Důsledkem toho má předpis § 317 tr. ř.
v případech, ve kterých přichází v úvahu promlčení stíhaného skutku,
místo jen, jeví-li se skutek promlčeným bez ohledu na t.o, zda jest jej
podřaditi pod místo zák.ona, uplatňované obžalobou či pod jiné misto
zákona, napovězené tvrzením rázu uvedeného v § 320 tr. f. Není-li tomu
tak, nemá § 317 tr. 'ř. místo a vstupují v platnost ustan.ovení o úpravě
otázek porotcům (§§ 319-325 tr. ř.) čís. 3987.
i úprava -obsahu: jednotlivých otázek p.odle § 323 tr. ř. je úkolem s.oud""
ního dvoru, nezávislým na .pnpadných ·návrzích stran čís. 3987.
pro závěr .o .porušení zákonných předpis.u o otázkách 'porotcům jest
lhostejno, že byly v .otázce, již návrh obhájcův žádal a jejfž pominutí
zmateční stížnost vytýká, z-e skutku obžalovaného uvedeného v otázce
hlavni uvedeny jen některé, nikoliv všechny sl.ožky 'č í s. 3987.
záporná odp.ověď k otázce se zpravidla .nehodí k tomu, by byla srovnávána s jinou části výroku porotců s hlediska vady nejasnosti nebo
vnitřníh.o rozporu podle_ § 344 čís. 9 tl'. ř.; 'nenít' jí vysIoven.o, že a pokud se nestal Slkutek, -k němuž se otázka vztahuje čís. 4080.
obsah a smysl výroku poroty jest posuzovati. v.ýlučně z doslovu otázek
ve spojitosti s odpovědí porotců; je nepřípustné vykládati jej JJorovnáním s jinými d.oklady nebo s dodatečnými vysvětlivkami čís. 4144-,
čin, který jest předmětem otázky hlavni a eventuální, je v podstatě
týž, jenže s.e v obou těcht.o otázkách .podřaďuje různé právni kvalifikaci čís. 4144.
soud není oprávněn umožniti porotcům otázkou k tomu čelicí kvalifikaci skutku, která je podle výsledků hIavního přeUčení nemožná čís.
4209.
úprava otázek v ten způs.ob, že první a druhá hlavní otázka byla co
do obou obžalovaných tak formulována, ž,e v první' otázce, týkajid se
prvního obžalovaného a znějid na zločin loupeže, jest jako jeh.o spoluloupežník uváděn přímo druhý obžalovaný, v druhé otázce ']Jak, týka-
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Jící se druhého obžalovaného, jako jeho spo!u.}oupež,ník první obžalovaný, nezakládá o
Č

sobě zmatečnost

;5. 4225.

rozsudku- (§§ 3'23, 344

čÍs.

6 tr.

ř.)

s předpisem § 262 tr. ř. platícím -pro soudy nalézaci, jest
na soudním sboru porotním, by vhodnou úpravou otázek umožnil porotcům a přiměl je k tomu, by u'Važovali o souzeném skutku se všech
právních hledisek k němu se vzt&hujíckh a by tak zjednali svým vytřeba

k

podřaděn.í

skutku pod. onen trestný zá-

kon, který se ke skutkU! při správném výkladě' dotčených zákonných
ustanovení vztahuje pDdle skutkových okolností, jež považovali porotci
za prokázány čís.. 4839.
zmatkem čÍs. 4 § 344 tr. ř. je jen porušení předpisu druhé věty § 3'16
tr. ,ř. čís. 4720.
tím, že porotní soud v dodatkové otázce porotcům jako .předpoklad
použi-ti nižší- sazby trestní neuvedl znehodnocení peněz, neporušil zakon

-- -

-

-

-

~-

-

č

i s. 4750.

•

.

dle § 322 tr. ř.: § 322 tr. ř.. má na zřeteli jen takové zvláštní přitěžující
nebo polehčující okolnosti, které již podle zákonného ustanovení
o samém trestném či-nu jmenovitě jich uvedením v dotyčném u'stanovení podmiňují změnu trestní sazby ~ í s. 34f1.
nespadají sem okolnosti podmiňující záměnu trestu smrti podle § 91
tr. zák. slov. v doživotní káznici nebo podle § 92 tr. zák. slov.
v káznici -patnácti let čís. 341l.
ustanovení § 322 tr. ř. nečiní přípustnost otázek na okolnosti při
těžující nebo polehčující, zakládající po zákonu změnu trestní
sazby ne-bo _druhu trestu, závisf.ou na tom, že by.lY při hlavním
přelíčení tvrzeny skutečnosti nasvědčující tomu, žé tu jde o takovou okolnost přitěžujicí -nebo polehčujici čís. 4043.
nelze (§ 344. čís. 12 tr. ř.) vyměřiti trest podle vyší s.azby § 142
tr. zák., ne-byl-li zjištěn příbuzenský poměr tuto sazbu odůvodňu
jící výrokem porotců, ana jim nebyla dána v tom směru otázka
podle § 322 tl'. ř.; porotní soud není opráyněn sám zjistiti onen
poměr z výsledků průvodního řízení' čís. 416l.
-

porotcům

pOdmíněna- přímým,

obdobně

rokem podklad, jehož

podle § 3,19 tr. ř. otázku dodatkovou, neni
výslovným tvrzením stavu nebo skutečností
trestnost vylučujících neb rušíckh, stačí, byly,..li takový stav nebo
takové skute-čnosti alespoň positivními výsledky trestního řízení
napovězeny tČ í s. 3547, 3663, 4249.
podle § 319 tr. ř. jest povinností soudu dáti dodatkovou otázku na
onen stav, byly-li bud' obža,lovaným tvrzeny neb bylo-Ii aspoň výsledky průvodního řízení poukazováno na skutečnosti, které by opodstatňovaly onen trestnost vylučujíc-í důvod čís. 3547.
první podmínkou povinnosti porotního soudu dáti otázku je, by
bylo tvrzeno, že tu byl takový stav, nebo že nastala taková skutečnost, jež vylučují nebo ruší trestnost čís. 3663.
tVíťdí-li se, že od pokusu bylo dobrovolně upustěno, jde o tvrzení
skutečnost,i, která nevylučuje jen trestnost, nýbrž samu skutkovou
podstatu- trestného činu; skutečnost ta: nemůže býti předmětem dodatkové otázky podle § 319 tr. ř., nýbrž po případě otázky kontrolní, která je rovněž otázkou dodatkovou čí 5.. 3820.
dodatkovou otázku jest soud povinen dáti, byl-Ii tv,rzen stav, který
trestnost skutku vylučuje čís. 3923.
pro pojem »tvrzení« nestačí, že průvodní materiál (jeho část) poukazuje k možnosti, že takový stav (skutečnosti) tu byly, nýbrž
jest třeba, by byly aspoň přímo napovězeny, by je positivní výsledky hlavního přelíčení- bud' přesně a výslovně uplatňovaly neb
alespoň poukazovaly k tomu, že tu byly čí 5-. 3923.
»tvrzení.m« zavazujícím podle § 319 tr. ř. soud k otázce přiměřené
tvrzení, jsou výhradně p-r'Dve-dené průvody, k nimž vša.k nelze
řaditi i pnlvodni návrhy obhájců čís. 4011.
zákon nevyžaduje, by se obžalovaný sám hájil duševni méněcen...
ností nebo nepři-četností. Ani opačná tvrzení pachatelova nezbavují
soud povinnosti ve smysl~ § 319 tl'. ř., poukazu>je-li provedení činu,
zodpovidání se obžalovaného a vý'S'ledky řízení o sobě nebo jejich
vzájemný souhrn a pomě-r ke skutečnostem, které by, kdyby byly
pravdivé, vyluč-ovaly nebo rušily trestnost činu čís. 4078.
i když porotci mají možnost vzíti zřetel na okolnosti trestnost vyLučujíd již při zodpovídánf hlavní otázky, must jim býti přece ve
smyslu § 319 k. ř. poskytnuta neomezená možnost, by po připad
ném přisvědčení k otázce viny v hlavní- otázce samo'statně uvažovali o těch v řízení na jevo vyšlých okolnostech, jimiž by mohl
býti naplněn důvod trestnost vylučují.cí čís. 4140.
i kdyby takové okolnosti vycházely jen z tvrzení obža'lovaného,
náleži přece jen porotcům posouditi věrohodnost jeho zodpovidání
se ve srovnáni s jinS'mi, tomu snad odporujícími výsledky řízeni
čís. 4140.
předmětem dodatkové otázky není zjišťování ,předpokladů beztrestnosti z důvodů § 3,17 tr. ř. (piOmlčení) čís. 4234.
o »tv'ľZenÍ« ve smyslu § 3,19 tr. ř. jde nejen, byly-li stav nebo skutečnost trestnost vylučující nebo ,mšíci přímo (výslovným tvrzením) uplatňovány, nýbrž I, byly-li positivními výsledky hlavního
přelíčení napovězeny čís. 4249.
porotní soud je povinen dáti dodatkovou otázku ve smyslu § 319
tr. ř. i, byly-li onen stav (skutečnost) jen obžalovaným tvrzeny,.
nikoliv jen, bylo-li takové tvrzeni podepřeno posi-tivnímu výsledky
trestního řízení čís. 4249.
porotnlÍ soud smí dáti 'porotcům dodatkové otázky jen, když při
hlavním přeHčení tvrzené nebo napovězené okolnosti skutečně 'odpovídají zákonným znakům dotyčné trestnost vylučujkí okolnostL
Neni... li tu tohoto předpokladu, nesmí soud dáti tuto otázku, by
sám neuváděl porotce v omyl čís. 4602.
zda nastala zákonem vyžadovaná !podmí-nka pro otázku dodatkovou, nesmí býti posuzováno podle ze své- souvislosti vytržených
povinnost, dáti

předpisům §§ 318' a 322 tr. ř. je vyhověno, rozčlenil-li porotnÍ soud
otázky tím zpúsobem, že trestný čin dokonané loupeže, spáchané
ve společenství, pojal do hlavníeh -otázek ohledně -kaž-dého ze spolup-achatelů zvláště, v otázky dodatkové pak zahrnul onu da1ši náležitost učirněného násilí, která po zákonu zakládá změnu druhu
trestu (§ 141 tr. zák) či s. 422l.

dodatková: § 319 tr. ř.: porušení' předpisu § 319 tr. ř. je zmatkem čís. fi
§ 344 tr. ř. jen tehdy, nedal-li porotní soud -porotcům dodatkovou
otázku přes to, že k tomu byl povi-nen čís. 3384, 3663.
jedním ze zákonných předpokladCi jest, by se onen stav, ona skut~č-nostf jichž tvrzení ve smyslu § 3'19 tr. ř. přichází v úvahu, hodily právě pod oncn právní pojem, o němž má býti dotyčná otázka
dána čís. 33-84.
.
s hlediska § 3-19 tr. ř. není třeba, by okolnost -trestnost vylučující
nebo zrušující byla tvrzena výslovně, stačí, když se podle celko··
vého výsledku hlavniho přelíčení jevf bS,ti možnou. Nestačf však
návrh strany, opřený o její domněnku, ani její (obhájcovo) subjektivní přesvědčení, nedotvrzené výsledky přelíčení čís. 3387.
okolnost, že poratní soud dal dodatkovou otázku na střídavé pominutí smyslú (§ 2 b) tr. zák.) není -důvodem pro domněnku že
mě-I pochybnosti o -příčetnosti obžalovaného; musít' onu otázku dáti
je-li tu tvrzenÍ' poukazující na onen stav, třebas byl- o bezpodstat~
nosti tohoto tvrzení sebe více přesvědčen či s. 3419.
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jednotlivych výroků obža-!ovaného, nýbrž podle celkového jeho zodpovídání se při hlavním přeUčení čís. 4602.
i když je porotcům vyhraženo posou.diti, zda tu byl stav nebo zda
n~stal'y skutečnosti

trestnost

vylučující

nakolik nejde o porušení předpisu § 319 tr. ř.,
soud otázku podle § 2 g) h. zák. čís. 4532.

porotní

otázku na st~řídavé pominutí smysIů podle § 2' b) tr. zák. lze a nutno
dáti porotcům jen, bylo-Ii tvrzeno nebo aspoň výsledky řízení napovězeno, že obžalovaný spáchal čin ve střídavém pominutí smyslů,
v čase, kdy pomi,nutí trvalo. Poněvadž pak zákon rozumí střídavým
pominutím smyslů' podle § 2 b) přechodnou duševní chorobu, najmě
periodickou psychosu vylučující přechodně užívání rozumu, jest
nutno pro dodatkovou otázku v tomto směru, by bylo tvneno nebo
napovězeno, že čin byl spáchán v d.obě, kdy byl pachatel následkem přechodné duševní choroby zbaven užívání rozumu a jeho duševní síly potlačeny tak, že nebyl s to rozpoznati protiprávnost
svého činu a zaříditi své jednání podle správného rozpoznání čís.
4602.

nebo rušici, není jim volno

davab těmto pojmům jinou l1áplň, než je dána a určena těmi místy
zákona, jež vymezuji, za kterých okolností je trestnost Nnu vyloučena nebo přestává. Je věci pomtního sodrního sboru, by tuto
právní stránku věci posoudil sám a nepřipustil dodatkovou otazku
neodpovIdají-li okoInos.ti při hlavním přelíčení tvrzené (napově~
zené) zákonným znakům okolnosti vylu'Čující trestntlst či s. 4602
tím, že paratní soud v dodatkové otázce porotcům jako předpoklad
použití, nižší sazby trestní neuvedl znehodnocení peněz, neporušil
zákon čís. 4750.
jednotlivé případy:
pokud řízení není vadným (§ 344 čís. 6 tr. ř.),' nebyla-li dá,ľa
k hlavní otázce na zločin žhářství dodatková otázka ve smyslu
§ 168 tr. zák. čís. 3449.
nej-de o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., dal-li pnrotní soud při úpravě
otázek ke všem hlavním otázkám (na zločin loupežné vra',ždy
utrhání na cti, těžkého uškození na těle a na .přestupek krádeže)
společ-né nedílné otázky dodatkové na okolnosti trestnost vý-Juču
jítí čís. 3638.
spáchal-li obžalovaný podJe posudku znalců psychiatrii čin ve stavu
p~thologického "opojenI aLk?holickéh?, vyhověl :porotní soud před
pISU § 319 Ir. r. (§ 344 ČIS. 6 tr. r.), dav porotcům dodatkovou
otázku na úplné .opilství- podle § 2' c) tr. zák.; dáti onu otázku i na
jiné poma-tení smyslů podle § 2' c) tr. zák. byl by tu povinen jen,
kdyby ho výsledky řÍ'ZenÍ k tomu zavazovaly_ č i SI 3663.
porušení předpisu § 319 tr. ř. (§ 344 ČÍs. 6 tr. t) pro opomenutí
dodatkové otázky na neodolatelné donucení (stav nouze) přichá
zez'o by v úvahu jen, kdyby byl onen stav výslovně tvrzen nebo
posítivními výsledky hlavního přelíčení napovězen čís. 3670.
opomenutí porotní.ho soudu dáti 'k eventuální -otázce na zabití dodatkovou otázku na nutnou (,putativní') sebeobranu a další eventuální otázku na přečin § 336 tr. zák. nemůže pU1sobiti na rozhodnutí způsobem obžalovanému nepříznivým (předposl. odst. § 344
tr. ř.), nedošlo-li vůbec k -odp-ovědi na onu eventuáln.í otázku na
zabití, ani porotci zodpověděli kladně hlavní otázku na zločin
vraždy prosté Číl s. 392:1.
pokud nejde o zmatek čís.. ,6 § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud k hlavní
otázce na zločin loupežného zabHí mimo jiné dodatkovou otázku
na stav bezvědomí, způsobený pathologickými affekty (§ 2 c) tr.
zák.) čís. 3923.
'
ok.ol.~~s,t, že .pachatel zavTaždil milenku, s níž chtěl sp.olečně zemříti,
k JeJI zadostI, nepoukaZUje o sobě na chorobný duševní stav (§ 319
tr. ř.) čís. 4078.
pokud jde o zmatek ds. 6 § 3t44 tl'. ř., nebyla-li k hlavní otázce na
zločin násilného smiIstva podle § 125, tr. zák. dána dodatková
otázka, zd-a nehyl obžalovaný v takovém omylu (-ohledně zneužití
ve stavu neschopnosti k odporu pro opilost), .pro který nelze spatřovati v jeho činu zločin (§ 2' e) tr. zák. čís. 4140. .
po~md nejde o. zmatek čís. 6 § 344 tL ř.,- nebyly-ti dány k hlavni
-otazce na zlo-č1n lo-upežného zabití eventuálni otázky na krádež a
na vzdálené s'Polupomocnictví, a dodatková otázka (kontrolní) zda
jest skutečné ublí-ženÍ násilím SIP-atřovati v tom, že pachatel s~ázal
napadenému nohy, když již byl v bezvědomí čís. 4209.
po,kud nejde -o porušení předpisu § 319 tr. ř. a o zmatek čís. 6
§ 344 fr. ř., nebyla-li ke hlavní. otázce na zločin úkladné vraždy ioupemé dána dodatková otázka na stav poděšení, strachu a 'leknutí
čís. 4259.

nepřipustil-li

nakolik jde o porušení předpisu § 319 tr. ř. a o zmatek čís. 6 § 344
tr. ř., dal-li porotní soudní shor ke hlavní otázce na zločin vraždy
úkladné podle §§ 134, 135 čís. 1 tr. zák. přes oh ražení státního
zástupce dodatkovou otázku na okolnosti vylučující trestnost podle
§ 2 bl, c) tr. zák. čís. 4602.
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otázku ve smyslu § 2 c) tr. zák. s.mí a musí dáti porotní soud pojen, byl-li tvrzen stav pomatení smyslů, v němž si ,pachatel
svého činu nebyl vědom, t. j. bylo-li jeho vědomi V' době, kdy spácha'i skutek, úplně zrušeno, neb alespoň zkaleno tak, že nepostřehl
vůbec neb aspoň ne úplně a správně sku1kově okolnosti, za nichž
jednal a neměl správné představy o tom, k jakému výsledku smě
řuje jeho čin čís. 4602.
dodatková (§ 319 tr. ř.) a eventuální (§ 320 tr. ř.): podle své povahy
hledí otázky dodatkové (§ 319 tr. ř.) a otázky náhradní (§ 320
tr. ř.) ke skutku, který je obžalobou stihá-n a byl .proto učiněn
předmětem otázky hlavní, takže se mohou státi předmětem dodatkové otázky stavy a skutečnos.ti, jež má § 319 tr. ř. na zřeteli, jen
tehdy, bylo-li tv.rzeno, že stavem tím nebo skutečností tou je vyloučena nebo třeba zanikla trestnost- právě skutku h'lavnÍ otázkou
dotčeného, a předmětem náhradní otázky mohou býti skutečnosti
rázu nazna;čeného v § 320 tr. ř. jen, byly-li skutečnosti ty tvrzeny
jako složky (dopInky nebo změny složek) pnivč skutku označe
ného hlavní otázkou čís. 4403.
rotcům
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nakolik
otázce
§ 2' g)
z mezí

nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyly-Ji. dány ke hiavní
na zločin zabitř dodatková otázka na sebeobranu podle
tl'. zák., po _případě další otázka (eventuální) na vykročeni
nutné obrany podle § 3-36 tr. zák. čís. -4403.

porotní soudní sbor je sice oprávněn přiměti porotce vhodnou otázkou k vý·roku o jiné než obžalobou uplatňované kvalifikaci neb
o důvodu beztrestnosti stíhaného skutku, není-li ona kvalifikace
nebo třeba tento důvod výsledky hlavního přelíčení přímo vyloučen,
avšak povinnost soudu dáti otázku nastává jen, jsou-li tu .před
poklady §§ 320 (319) tr. ř., bylo-Ii totiž tvrzeno (napovězeno),
t. j. prÍlvodním prostředkem poukázáno k tomu, že tu jsou skutečnosti povahy v § 320, nebo že tu je skutečnost nebo stav povahy v § 319 tr. ř. vytčené; zmatečnost rozsudku nepÍlsobí již nepoužití onoho práva, nýbrž jen nesplnění této povinnosti čís. 4532.
porotcům předvedené opačné údaje v předběžném řízení pozbyly
změnou při hlavním přelíčení významu pro dosah §§ 319, 320 tr. ř.
čís.

4532.

není

třeba,

vylučuje

by stav, který vylučuje trestnost skutku nebo třeba
jeho potrestáni jako zločinu a podmiňuje mírnější jeho po-

lL

li;
!I:

III

ll'

1

\1 ,

r

I

11

'I

Irl

II

I

-

alO

Otázky porotcům (eventuální) -

-

Otázky

porotcům

(eventuální) c

trestání jako přečinu (přestupku), byl tvrzen právě obža.Jovaným.
Stav dotčeného rázL\' jest po rozumu §§ 319 a 3'20 tr. ř. tvrzen
i tehdy, byl-li napovězen jiným výsledkem hlavního přelíčení čís.

4591.
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není ani třeba', by byl stav Ťwzen práv€ slovem, jímž označuje
nebo slovy, jimiž vymezuje dotčený stav sám zákon čís. 4591.
nestaČÍ' poukaz na pouhou možnost dotčeného stavu, .iež dává jen
&oudnímu sboru p'rávo, by dal příslušnou otázku (příslušné otázky),
aniž jest nevykonání tohoto práva porušením předpisů §§ 319, 320
tr. ř., které jsou naopak - upravujíce povinnost soudu dáti dodatkové a eventuální otázky - porušeny výlučně tehdy, bylo-li výpovědí obžalovaného nebo jinou složkou průvodní látky alespoň
poukázáno k tomu, že stav Dotčeného rázu v době páchání trestného činu skutečně tu byl, nikoliv snad jen- tu mohl býti čís. 4591.
~ nakoUk nejde o porušení předpisu §§ 319, 320 'tr. ř. a o zmatek
čÍs. ti § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud k hlavním otázkám na~,zlo,...
činy žhářství a vydirání dodatkové otázky na úplné opilství, a pro
případ jejich kladného zodpovědění další eventuální otázky na pře
stupek opilství podle § 523 tr. zák. čís. 4591.
eventuální (§ 320 tr. ř.): § 3"'0 tr. ř. vylučuje. by současně s hlavní
otázkou byla kladena též otá~ka evetuální, odpovídající jen z části
tvrzeným skutečnostem, bez ohledu na daiJši s-kutečnosti rovněž
tvrzené, jež v celku, netvoříce skutkovou pODstatu jiného trestního
zákona, který není přísnějším, než zákon uvedený v obžalovacím
spise, jsou plně již- vyčerpány hlavní otázkou čís. 3371.
uplatňuje-li obžaloba ideáIní souběh několika trestných činu v témže
skutku obžalovaného, jest učiniti předmětem úvah _a výroku porotců
všechny tyto kvalifikace v otázce hlavní, buď títn, že se v jediné
otázce hlavní uvádějí veškeré zákonné známky trestných činů- sbíhajících se ve skutku, k němuž se otázka vztahuje, nebo že se
o skutku dá otázek několik, z nichž každá - uvádějíc jen zákonné
znaky jednoho z oněch trestných činů - přivádí k poradě a výroku porotců jen jednu z několika kvalifi~ací obžalobou uplatňo
vaných. Volbu mezi oněmi možnostmi zůstavuje druhý odst. § 328,
tr. ř. úvahám soudu řídícim se zvláštnostmi případu. I při druhé
možnosti mohou VŠaJk otázky bS,ti dány jen jako otázky hlavní, ni- .
ko!i:v eventuální čís. 3381.
porotní soud je povinen dáti eventuální otázku, byl-li aspoň napovězen výsledky porotního přeUčení stav věci, opodstatňující skutkovou podstatu mírnějšího činu čís. 3419, 3571.
porušenf předpisu § 320 tr. ř., zakládajíd zmatek čís. 6 § 344 tr. ř.,
přicházelo by v úvahu jen, kdyby b)"ly při hlavním líčeni tvrzeny
neb aspoň positi'Vními výsledky hlavního Učenr napovězeny skuteč
nosti, podle nichž by, .kdyby byly pravdi.vé, čin obžalobou obžalova'!1ému za vinu kladený spadal pod mírnější- ustanovení trestnÍ-ho
zákona čís. 3744, 3923.
otázku, zda takové skutečnosti byly tvrzeny, nelze řešiti podle ojedinělých, z celé výpovědi obžaIovaného vytrže11-ých vět, nýbrž dle
vnitřně souvislého celkového zodpovídání se obžalovaného čí. s.
3744.
pouhým -popřením úmyslu vražedného netvrdÍ" pachatel ještě úmysl
ne-přátelský ve smysLu § 140 tr. zák.; pokud tu stačí, daJ ... 1i porotní
soud eventuální otázku ·na přečin § 335 tr. zák. čís. 3744.
př~padné pochybnosti, zda nevyhovuje výsledkum hlavního přelí
čení jiná, najmč mírnější kvalifikace s-tÍ:haného skutku, než kterou
uplatňuj-e obžaloba, mohou býti jen podnětem soudu, by dal pol'otcum i bez podmínek § 320 tr. ř. vedle hlavní otázky další ohi.zku
náhradní, jíž přivádí skutek pod o·no po případě mírnější hledisko
čís. 4011.
.

all

porotní soud může po případě bez zahájení řízení podle § 331 tr. ř.
vynésti rozsudek, nepřihlížeje k zbytečnému zápornému zodpově
dění eventuální otázky či s. 39-21.
pro pojem »tvrzenÍ« nesta-čí, že průvodní mate-riál (jeho část) poukazuje k možnosti, že takov~' stav (skutečnosti) tu byly, nýbrž
jest třeba, by byly aspoň přímo napovězeny, by je positivni výsledky hlavniho přelíčení bud' přesně a výslovně uplatňovaly neb
alespoň poukazova1y k tomu, že tu byly čís. 3923.
porotní soud jest povinen dáti ,porotcům eventuální otázku, jsou-Ii
tvrzení, jichž se obhajoba k odůvodnění návrhu na tuto otázku
dovolávala, skutečně s to, by opodstatnila skutkovou podstatu
jiného méně trestného činu ve směru objektivním i subjektivním
čís.

3965.

ani správný, po stránce skutkové i právní bezvadný předpoklad, že
se -skutek, z něhož viní obžaloba obžalovaného, stal promlčením
beztrestným, shledává-li se v něm jiný, obzvláště mknějším- trestem ohrožený čin trestný, než který jest uveden v obžalobě, nezprošťuje poratní soudní sbor povinnosti, by za podmínek § 320
tr. ř. dal porotcům eventuální otázku, kterou se přivádi skutek
uvedený v otázce hlavní pod hledisko naznačené odchylné kvalifikace čís. 3987.
předpis. § 320 tr. ř. (odst. prvý) stanoví předpoklady, za nichž sborový soud porotní musí dáti eventuální otázku, nevylučuje však
právo soudu dáti onu ,otázku i bez těchto předpokladu, není-li dotyčná eventualita ,podle výsledku hlavního .p,řeJí·čení přímo vyIoučena čís. 4-043.
pro řešení otázky, směl-li porotní SOUD eventuální otázku dáti či nikoliv, rozhoduje jen stav věci v době, kdy byla otázka dána, nikoliv
stav věci zjištěný výrokem porotců čís. 4043.
i když byla dána otázka na zločin loupeže, trestné podle § 195
tr. zák., ač obžaloba zněla na zločin nedokonané vraždy loupežné,
trestné pod.le mí·rnějšího ustanovení § 138 odst. druhý trestnfho
zákona, nejde o porušení předpisu druhého odst. § 320 tl'. ř. (§ 344
čís. 6 tr. ř.), prohlásil-li e.x offo obhájce bez odporu obžalovaného,
že nečiní námitek proti otázkám čís. 4055.
čin kte'rý jest předmětem otázky hlavní a eventuální, je v podstatě
týž: jenže se v obou těchto otázkách podřad'uje různé právní kvalifikaci či s. 4144.
podle ustaonvení § 320 tr. ř. lest paratní d.vúr soudní povinen dáti
otázku envetuální, byly-li při hlavním přelíčení buď tvrzeny ueb
aspoň naznačeny nebo vůbec vyšly najevo takové okolnosti, jež by,
kdyby byly pravdiNé, podmiňovaly jiné, mírnější posouzení činu,
z něhož byl obžalovaný obviněn či s. 4184.

kladný vý,rok o vině musí býti i, pokud se zakládá na kladné odpo.Je _ některé eventuální otázce, výronem správného použití zákona na skutkový děj, který lze vzíti z.a p-rokázaný výsledky
hlavního přelíčenÍ. K porušení této zásady nesmí býti porotcům
poskytována možnost eventuální otázkou ani z obavy, že zodpoví
záporně hlavní otázku, a že pak bude obžalovaného z obžaloby
zprostiti č í 8.. 419-5.
byl-o-li k Odchylné kvalifikaci skutku výsledky hlav. přelíčení přímo
-poukázáno (bv,ly-li tv.rzeny neb alespoň napovězeny skutkové okolnosti, po-d.~e n1-chž by - předpokládajíc jejich pravdivost - spadal stíhaný skutek pod jiný, nikoliv přísnější. zákon, než který Jest
uv,eden v obžalobě), j·est soud povinen, by dal porotcum eventuální otázku takovému tvrzení odpoví-dající - čís. 4195.

vědi porotců
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stačí že byla výsledky hlavního přelÍč,ení napovězena možnost jinakého' -právního hodnotění hlavního skutku; než jakým se řídí obža_
loba, a přimykajicí s'e k 'ní hlavní otázka čís. 4195.
porotcům nesmí však býti umožněno právní hodnocení skutku, ne-'
opírající- se. o výsledky hlavního přelíčení čís. 4195.
soud není oprávněn, tím méně pak povinen, by dal eventuální
otázku, je-li podle výsledků hlavního přelíčení dotčená eventualita
(kvalifikace skutku), k níž by otázka hleděla, přímo vyloučena
Č

ts. 4195.

-soud není oprávněn umožniti porotcitm otázkou k tomu čelící kvalifikaci skutku, která je podle výsledků hlavního přeličení nemožná
čís. 4209.
poučení .předsedy -porotcům, že si mohou vyžádati otázku na onen
přečin, dojdou-li k .přesvědčeni, že smrt usmrceného nastaia činem·
z nedbalosti, nemůže nahraditi povinnost soudu, dáti eventuální
otázku, jsou-li tu předpoklady § 320 tr. ř. ,č í s. 4258.
předmětem otázek eventuální.ch nelze činiti o sobě některou ze
složek celkového činu, s nímž i ona složka byla učiněna předmě
tem otázky hlavní čís. 4532.
by určitá skutečnost byla »tvrzena« ve smyslu § 320 tr. ř;, neni
třeba, by byla uváděna v zodpovídání se obžalovaného nebo namítána ob:hajobou, rovněž není podmílI1kou, by veřejný obžal'obce
sám již v obžalobě nebo za ,porotního HčenÍ' takovou skutečnost
uplatňoval. Skutečnost podmdňuj.íci eventuální otázku ve smyslu
§ 320 tr. ř. může býti »tvrzena« jakýmkoliv výsledkem porotnfho
líčení, takže její nápověď může vzejíti v průběhu ři'zení důkazního
z výpovědi svědecké čís. 4641.
I
obdobně s předpisem § 262 tr. ř. platícím pro 's.budy nalézací, jest
arciť na soudním sboru porotním, by vhodnou úpravou otázek
umožnil porotcům a přiměl Je k tornu, by uvažovali o souzeném skutku se všech p·rávních hledisek k němu se vztahujícich a by tak
zjednali svým výrokem podklad, jehož třeba 'k podřadění skutku
pod onen trestný zákon, který se ke skutku pti správném výkladě
dotčených zákonných ustanovenÍI vztahuje podle skutkových okolnosH, jež považovaH porotci za prokázány čí 5. 4839.
porotní soudn.í slbor je tudíž oprávněn a lze říci také povinen, by
učinili předmětem eventuál!ních otázek každou z kvalifikací souzeného skutku od žalob ní kvaUfikace odchylných, které nejsou výsledky hlavního přeUčení při správném výkladu zákona přímo vyloučeny čís. 4839.
avšak zmatečným jest rozsudek z příčiny nedostatečného rozsahu
otázek podle čís. 6 § 344 fr. ř. jen,' bylo-li porušeno ustanoveni
§ 320 tr. ř., t. j. nebyla-li porotcům dána eventuální otázka, kterou
by by-l souzený skutek ,přivoděn pod hledisko tres.tného činu, jehož
skutková podstata jak po objektivní, tak i po subjektivní stránce
by byla opodstatněna skutečnostmi, jež byly př-i hlavním přelíčení
tvrzeny čís. 4839.
tvrzeny po mzumu § 3'20 tr. ř. pak JSOll skutečnosti, které byly při
hlavním pře1í:čení výslovně uvedeny nebo ke kterým alespoň bylo
některým průvodem, zejména výpovědí obžalovaného nebo třeba
souvislostí několika složek průvodní látky poukázáno čís. 4839.
tím, že nebyla dána eventuální otázka, stává se rozsudek zmateč
ným jen, bylo-Ii kladnými, výsledky hlavního pfelíčení aspoň napovězeno, že tu byly skutečnosti pOdmiňujkí kvalifikaci, ke které by
opomenutá otázka směřovala, nikoliv i, nebyla-li dotčená kvalifikace jen přímo vyloučena (byla-li výsledky hlavního přelíčeni napovězena nebo tvrzena toliko možnost skutečností dotčenou kvalifikaci podmiňujícíCh) či s. 4839.
j·ednotlivé případy:

-

-

_.

pokud nejde o pOiUšení předpisu § 320 tf. ř. a zmatek čís. 6 § 344
tr. ř. nebyla-li dána vedle hlavní otázky na vraždu eventuální otázka
na zabití čís. 3419.
nej de o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nedal-li poratní soud k hlavní
otázce na zločin § 127 tr. zák. eventuální otázku na přestupek
§ 20 zák . .čís. 241/19Q2, ač vyšlo na j'evo' při hlavním .přelíčení, že
se.obža,lovaný· nedopustil.násili čís..3426.
pokud řízeni není vadným (§ 344 ·Čís. 6 tr. ř.), nebyla-li dána
k, hlavní otázce na zločin žhářství eventaální otázka na zloč.in podle
§ 212 tr. zák., pokud se týče podle §§ 5, 166, 167 c) tr. 2ák. čís.

3449.
o porušení předpisu podle § 320 tr. ř. nepoložením otázky na vydírání šlo by tenkrát, kdyby byly po rozumu tohoto ustanoveni zákona »tvrzeny«, t. j. bud' výslovně tvrzeny nebo alespoň výsledky
hlavního přelíčení. napovězeny skutečnosti, podle nichž by, kdyby
byly pravdivé, skutek stěžovateli obžalobou jako zločin loupeže
podle §§ 190, 192 tr. zák. za vinu kladený spadal pod mírnější ustanovení trestního zákona o zločinu podle § 98 b) tr. zák. či s. 3571.
kdy je porotní sou.d povinen dáti k hlavní otázce na zločin § 127
tr. zák. eventuální otázku na přestupek § 20 čís. 2 zák. čf-s. 241/1922
čf s. 3864.
opomenuti porotního soudu dáti k eventuální otázce na zabití dodatkovou otázku na· nutnou (putativni) sebeobranu a dalsÍ eventuální otázku na .přečin § 3'35 tr. zák. nemůže působiti na rozhodnutí způsobem obžalovanému nepříznivým (předpos1. odst. § 344tr. ř.), nedošlo-li vůbec k odpovědi na onu eventuálni otázku na
zabití, ani porotci zodp'Ověděli kladně hlavní otázku na zločin vraždy
prosté čís. 3721.
pokud nejde o zmatek C1S. 6 § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud
k hlavní otázlce na zločin loupežného zabití podle § 141 tr. zák. event.uální otázky na z-ločin prostého zabiti! (§ 140 tr. zák.) a na
usmrceni z· nedbalosti vykročením z mezí nutné obrany (§ 335 tr.
zák. a § 2 g) tr. zák.) a dodatkovou otázku na stav bezvědomí
způsobený pathologíckými aHekty (§ 2 c) t,r. zák.) čís. 3923.
pokud nejde o ,porušení předpisu § 320 tr. ř. a o zmatek čís. 6
§ 344 tr. ř., nebyla-li dána ke hlavní otázce· na zločin loupeže eventuelní otázka na zločin krádeže čís. 3965.
před1poklady eventuální- otáZky na zločin vzdálené spoluvLny na
vraždě prosté podle § 137 tr. zák. k hlavní otázce na zločin vraždy
prosté podLe §§ 134, 1:15 čís. 4 tr. zák. čís. 4043.
pokud nejde o porušení p:ředpisU! § 320 tf. ř. a o zmatek čís. 6
§ 3'44 tr. ř., .nebyIa'-li dána k hlavní otázce na zločin vraždy prosté
podle §§ 134, 136 čís. 4 t,r. zák. eventuální otáz.ka na zločin spoluviny (podilnictV'í:) na vyhnání vlastního plodu podle §§ 5, 144 tr.
zák., nebo eventuáLní otázka na :přečin proti bezpečnosti života
podle § 335 tr. zák. čís. 4043.
pokud nebyl porušen předpis § 320 tr. ř. (§ 344 čís. 6 tr. ř.), nepřipustil-li soud k hla'Vní otázce na vraždu eventuální otázku na
vzdálenou spoluvinu čís. 4183.
pOkud jde o porušení :předpisu: § 320 t,r. ř. a o zmatek čís. 6 § 344
tr. ř., byly-li k obiaJobě (a jí přizpůsobeným ·otázkám hlavnrm a
dodatkovým) na zločin loupeŽle podle §§ 190, 192, 194 tr. zák.
dány eventuální otázky na krádež a na přestupek § 411 tl". zák.
čís.

4195.

pokud ·nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., neby-ly-li dány k hlavní
otázce na zločin loupežného zabití e"\."entuální otázky na krádež a
na vzdálené spolupomocnictví, a dodatková otázka (kontrolní),
zda jest skutečné ublížení násilím spatřovati v tom, že pachatel
svázal napadenému' nOhy, když již byl v bezvědomí čís. 420.9.
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pO,kud nejde o~.zmatek čís. 6 § 344 tf. L, nebyla-li dána k hlavni
otazce na ziDelll loupežného zabití eventuální otázka na zločin
podle § 174 I b) tr. zák. či s. 4221.
pokud Jde o zmatek čís. 6 § 344 k ř., nebyla-Ii k hlavni otázce
na zločm úkladné ,vraždy (jedem) dána eventuální otázka na ,přečin
pod,!e § 336 tr. zak. (neopatrným uložením jedu) čís. 4258.
po;kud nejde 9. porušení předpisu § 320 tf. ř., nebyla-li ke hlavní
otazce ,,~a ~locm úkladné vraždy loupežné dána eventuální otázka
na zlDem- ucastenství na loupeži podle § 195 tr. zák. čís. 4259.
nakolik n~ide o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyla-li k hlavní otázce
na "s:~,?luvmu ,na vraždě zjednané dána eventuální otázka na vzdá~
leneJsl s_poluvmu po rozumu § 137 tr. zák. čís. 4405.
n~kc~}ik ~ejde .? 'P5}fušení ustanovení § 320 k. ř.: 1. nebyly-Ii na
n:1ste otaze~, )'mlz by~o usmrcení napadeného přivedeno pod hledl,s.ko IOil'pe~n;ho ,zabitI ~eb alespoň vedle nich (pro případ zápornY,Ch odp~v,edl na ony otazky) ,dány eventuální otázky na zločin pro-'
ste,ho zab,lŤ1 pod!e § 140 tr. }ak., a nebyly-li jako další eventuální
o,tazky da~y ,?tazky na ,zloCITI, podle § 143 (odst. 2:) tr. zák., a
2. nebyla-h dana evcntualní otazka podle § 93 tr. zák. čís. 4532.
~~kolik

nejde o porušení předpisu §§ 320, 267 tr. ř. a o zmatek
c:s. ,6 ~ 7' § 344 t~. ř., byly-Ii ke hlavní otázce na zločin § 1(}1 tr.
zak. dany a kladne zodpovězeny eventuální otázky na úplatkářství
po~le ~

plněna) či

----

-

-

-

zák.čis. 178/24, ač obžaloba
úplatkářství nebyla rozšířena (do-

3 odst. 2 a podle § 2 odst. 2

znela Jen na onen

s. 4414.

zločin

a na

.

nakolik nejde o zmatek, dal-li soud ,ke hlavni ot,ázce na loupež
event~ální .otázku na krádež dle § 174 I b) tr. zák:' čís. 4641.
nak~hk nejde o § 344 čÍs. 6 tr. ř., -nedal-li soudní sbor porotní poroteum ke ~~avní otá:t;ce znějící n:,! zločin úkladné vraždy podle
§§ 134, 135 CIS. 1 tr:"zak. even!uálm otázku na zločin vraždy prosté
podle §§ 134, 135 CIS. 4 tr. zak. a mimo to eventuální otázku na
přečin proti bezpečnosti života podle § 335 zák. čís. 4720.
hlavní: yoruše~í .předpisu § 318 tr. ř., nebyla-ll do hlavní otázky na
zloem vr,azdy p~Jata zákonná známka, že obžalovaný jednal proti
~aP!lde~emu v ~myslu, .by h~ u~m!til, jes.t z'!llatkem čís. 6 § 344
tr. r., trebas byh porotcI poucem ze zodpon-li otázku na vraždu
klad~1ě, 9?padá zodpovědění otá~ky' na zabití a na přečin § 335
h. zak. Cl s. 33,66.
§, ~20 ,tr. ř. vylučuje, by současně s hlavní otázkou byla kladena
tez otazka eventuální, odpov.ídajicí jen z části _tvrzeným skutečno
stem, y~ez ohledu na další sku1ečnosti .rovněž tvrzené jež v celku
n~}vop:,e skutvko,,:ou podstatu jiného trestního Z'ákon~', který není
,pn~neJ~lm, nez z,ako? uvedený v obžalovacím spise, j'Sou plně již
vycerpany hlavni otazkou čís. 3371.
u'Pl'atňuje-l~ obžalo~a id~á!ní s~u~~h ~ěkolika trestných činu v témže
skut~u vobzalovaneho, l~~t UClDIŤ1 predmětem úvah a výíOku -por~t~u v~echny tyt? kv?-h~l.~acev v otázce hlavní, buď tím, že se v jedI~e ,~t~zce hlavlll tlvade]1' ve~keré zákon!1é známky trestných činů
sb~hallclch se ve skutku, k nemuz se otazka vztahuje nebo že se
o skutk.u dá otázek ~ěko1ik, z nichž každá - uvádějíc' jen zákonné
znaky jednooh<? z ?nech trestný.Ch činů - přivádí- k poradě a výrO,ku porotcu len Jednu z několIka kvalifikací obžalobou uplatňova
nyc~. yo~b~ mezi oně}}1,i, ?lOŽnostm~vzů'S.tavuje druhý odst. § 323
tr. !- uv.aham sou~u nnlc}m se zvlastnostmi připadu, I při druhé
~ozr:-0st.I moh?u vsak otazky býti dány jen jako otázky hlavní
mkohv eventualní čís. 3387.
'
ze zvl,áštní~h. ?kolnostj' skutku jest podle § 318 tf. ř. v otázku
(hlavm) pOJati Jen, co lest (uvedením místa, doby, předmětu atd.)
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zapotřebí k jasnému označení skutku; další konkretisováni skutku
§ 318 tr. ř. nežádá; nenařizuje, by byly zákonné známky v otázce

obsažené rozvedeny na příslušné skutkové okolnosti čís. 3387.
při spolupachatelství (dle § 70 slov. tr. zák.) nemusí býti v otázce
(§ 3,18 tr. ř.) ohledně jednoho pachate'de výslovně vyjmenováni
i spolupachatelé; ohledně každého obžalovaného a ohledně každého
trestného činu musí býti dána samostatná otázka (§ 318 tr. ř.)
čís. 341l.
účelem individualisace podle § 318 tr. ř. jest zjistiti osobitost činu
za účelem zajistě ní neporušitelnosti zás.ady »ne bis in idem«. Tuto
individualisaci neruší, byl-li v otázce alternativně uveden způsob
činnosti ve smyslu obžaloby, když se tato činnost vztahuje k témuž
podnětu, k témnž předmětu a k těmže okolnostem dle místa a času
čin jinak pevně určujícím, takže o jeho totožnosti pochybností býti
nemůže čís. 342l.
v případech, v nichž se dává dvěma nebo vice obžalovaným za
vinu týž trestný čin, jehož se dopustili dle obžaloby jako přímí pachatelé (spolupachatelé), musí býti porotcům dána ohledně každého obžalovaného samostatná hiavní otázka čís. 3411.
nebyla-li obžaloha _při hlavním přeHčení změněna, musí býti hlavní
otázka podle § 318 tr. ř. přizpůsobena jak co du okolností skutkových, tak i do zákonných známek trestného činu obžalobě, bez
ohledu na to, nasvědčují-Ii výsledky přeLíčení viIbec tornu, že tento
žalobní skutek je trestn)rm činem, za nějž jej pokládá· obžaloba, či
nikoliv čís. 3426.
trestní řád v ustanovení § 323 odst. 2 ponechává porotl1ímu soudu
úplnou volnost v úpravě otázky podle povahy případu, najmě, které
s.kutečnosti mají se shrnouti do otázky jediné nebo mají býti před
mětem otázek zvláštních čís. 3638.
nejde o zmatek číslo 5 § 344 tr. ř., dal-li paratní soud při úpravě
otázek ke všem hlavním otázkám (na zločin loupežné vraždy, utrhání na cti, těžkého uškození na těle a na přestupek krádeže)
společné nedílné -otázky dodatkové na okolnosti trestnost vyluču
j,ící čís. 3638.
kromě zákonných znaků trestného činu, jenž jest základem obžaloby, jest nutno pojmouti do hlavní otázky ze zvláštních okolností
činu jen čeho je třeba k jeho individualisování, by byla vyloučena
případná záměna s jiným činem či s. 3700.
hlavní otázka na zločin přímého účastenství na dokonané loupežné
vraždě podle §§ 134, 135 čis. 2, 136 tr. zák. čís. 3700.
bylo-li ,použito v hlavní otázce s-lov zákona »způsobem činným
spolupůsobil při samém vykonávání loupežné v.raždy« k vyznačení
přímého účastenství (§ 136 tr. zák.) obžaJ.ovaného na zločinu loupežné vraždy, neodporuje doslov ten předpisu § 3:18 tr. ř. čí: s. 3700.
ohrožení cizího majetku zmíněné v § 169 tr. zák. jest nejen objektivní, l1ýbrž il subjektivní podmínkou tres.tnosti; tato známka deHktová nemusi býti v hlavní otázce zvláště vytknuta; takové znaky
zločinu jsou pojaty do otázky již obratem »je-Ii obžalovaný vinen«
či

s. 3804.

skutková podstata zločinu podle § 170 tr. zák. předpoklád'á ve
směru subi-ektivním úmysl pachaiel-ův, by zapálením vlastní věci
bud' zkrátil práva osoby třetí, nebo uvedl nč-koho v podezření; byl-li
tento zákonný znak deliktový (úmysl poškozovaCÍ) pojat do hlavní
otázky ne sice v doslovu §- 170- tr. zák., nýbrž ve -formě obecného
úmyslu podvodného (v doslovu § 197 tr. zák.), nejde o porušení
předpisu § 318 tr. ř., -poněvadž se ve směru subjektivním kryje
skutková podstata specielního zločinu podle § 170 tr. zák. s obecným zločinem pod.vodu podle § 197 tr. zák. čís. 3'804.
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hlavní otázka (§ 318 tr. ř.) na zločin vraždy úkladné podle §§ 134
135 čís. 1 tr. zák. a zároveň i na z.ločin spoluviny na úkladné á
zjednané vraždě podle §§ 5, 134, 135 Čírs. 1 a 3 tr. zák.; hlavni
otázka na zločin vzdálené spoluviny (§ 137 tr. zák.) na úkladné'
vraždě na příbuzném podle §§ 5, 134, 135 čÍs. 1 tr. zák. čís. 3890.
§ 3'18 tr. ř. nepředpokládá nutně, by byla ohledně každěho trest~
něho skutku, z něhož jest pachatel obžalován, dána samostatná
hlavní otázka čís,. 3890.
zákon nevyžaduje přeplňování hlavní otázky podrobnostmi činu~
stačí, vykazuje-li otázka veškeré zákonné' znaky trestného činu ~
je-li skutek zvláštnfmi okolnostmi případu' potu-d individualisDván
by nemohl býti zaměněn za skutek jiný č i s. 3890.
~
hlavní otázka na zločin loupežného zabití (§ 141 tr. zák.) čís. 3923~
právě tak jako tvrzení přednesené obžalovanym rázu uvedeného
v~ § 3119 n~b~ v § 3,20 tl'. ř. m~sí ,býti učiněno předmětem otazky,.
t~ebas ~e jeVI: soudu nehodnovernym nebo dokonce přímo nepravdIvým, jest soud - bez -rozdílu, jaký jest podle výsledků hlavního
p.řelíčení vlastni jeho názor na věc a vlastni jeho přesvědčení o
vl1;ě nebo nevině obžalovaného s. výjimkami § 317 tr. ř. povinen
př1z·působiti hlavní otázku obžalobě čís. 4011.
pokud byla v rozporu s ustanovením § 318 tr. ř. dána hlavní otázka
~a vraždu úkladnou, přímo a bezprostředně provedenou,. ač obza!o?,a ne.uvá~ěl.a přín2é a b,ezprostřední ~častenství na vraždě, n~'
~rz jen zjednaTIl, kdezto otazka, zda obzalovaný vraha najal nebo
jmým způsobem pohnul, byla dána jen jako otázka eventuální .pro
pří:pad záporného zodpovědění hlavní otázky, k níž však bylo přisvědčeno čís. 4011.
/
pokud bylo vyhověno předpisu § 318 tr. ř. ohledně individualisace
zločinu vraždy (utrhání na cti) čís. 401-1,
nedostatek opodstatnění některého zákonného znaku v obžalobě
uvedeného v důvodech obžaloby nemění nic na tom že obžaloba
směřuje k tomu, že se obžalovaný dopustil stíhaného' skutku v oné
formě viny, jež jes.t určena zákonnými znaky, pojmenováním trestní·ho řádu a zákonnými ustanoveními, jež uvádí obžaloba čís. 4D11.
i kdyby· byla hlavni otázka dána porušením předpisu § 318 rl'. ř.,
nelze tuto okolnost uplatňovati jako zmatek, byla-li otázka ta zodpověděna záporně (§ 344 předposl. odst. tf. ř.) čís. 4043.
podl~ zákon~~ úPTavy hlavní otázky jest se porotcům v odpovědi
na nI VYSlDvIÍ1 nejen o tom, zda se staly skutečnosti v otázce uvedepé, nýbrž i o tom, zda jsou těmito skutečnostmi naplněny veškeré zákonné znaky v otázce zmíněné, po případě i o tom zda není
tu d~v{}d vyl.uŠují~í yínu pe,bov trestnos;t (ne~ot' kladná' odpověd'
k otazce o vme preapoklada ze takoveho duvodu tu není) čí s
4080.'
.
porotci nejsou povinni, ba nejsou podle zákona ani oprávněni bv
v otázyce. vyznačili, s kterého z těchto hledisek dospěli k záp~rn~
odpovedl. Z toho plyne, že skutečnosti, pojaté do otázek jsou vý_·
~o,kem porotců zjištěny jen, byla-li jejich odpověd' k otá{ce kladná
Cl s. 4080.
kladnou odpovědí porotců na otázku je vysloveno nejen že porotci
pokládali za prokázané veškeré skutečnosti v otázce' hromadné
u,vedené: nýbrž i,. ž~. p~d.Ie J?řesvědčení porotců jsou tu všechny
sKutkove okolnostI, llchz je treba k opods.tatnění všech zákonných
znaků v otázce -hromadně uvedených č i s. 4080.
popřena je určitá skutečnost .porotci jen, je-li skutečnost nebo je-Jí
několik .skutečn?stí. stří~a';""~ u~edenýclt, výlučně předmětem otázky,
~e ktere poro,tcl,odrpovedeh zaparne CI s. 4080.
JInak n~Ize. zak?nnou yodpověď, po;otců na otázku vykládati v ten
smysl, ze jest jl poprena skutKova okolnost v otázce uvedená, že

_

_

je tím vysloveno a zjišteno, že se, tato sk~~e~nost ne~tala; 1!-lUS!ť
porotci odpověděti záporně na otazku, !DaJ1:h za to, !-e I.lem vysledky porotního přelíčení prokázána i len J~dna z ynek~hka skutečností hromadně v otázce uvedených neb 1 len nektera ze sku:
tečností nutných ke splnění jednoho ze zákonných znaků hromadne
v otázce uvedených čís. 4080.
.
o
odpověděli-li porotci záporně k otázce, nelze z toho zpravldlay vubec poznati, které č,ásti otáz~y . se ~ t.ýká~. n~souIa~ me~i sm~,rveI~
otázky: a přesv,ědčemm porotcyu,)enz je pnmel}c zapo~ne, odpo~edl,
a nem tedy zapornou odpovedl porotcu k otazce zejrne na vysl<?veno, že a pokud se nestal skutek, k němuž s.e otázka vztahuje
či s. 4080.
záporná odpověd' k otázce nehodí se zpravidla ~ tomu, by ~yla
srovnávána s jinou částí výroku porotců s hledrska vady nejasnosti nebo vnitřního rozporu podle čÍs. g, § 344 tf. ř. Č.j s. 4080.
čin, který jest předmětem otáz~y ~lavní a eV,e~tuá~ní, je v, po~statě
týž, jenže se v obou těchto otazkach podraduJe ruzne -pravOl kvalifikaci čís. 4144.
pojetí konkretních okolnos,tí do hlavní otázky má za účel individualisovati žalobní čin nikoliv umožniti obhajobu; stačí po~etí
oněch okolností v té mhe, by se zamezila záměna žalob.ního čmu
s jiným podobným trestným je~n~rií~,. a t-ím se .vylou,~rloy. ne?:zpečí, že by obžalovaný muhll by tI stIhan znovu pro tyz cm Cl s.
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_

_

_

_

_

_

_

4183.
předpisům §§ 318 a 322 tr. ř. je. vyhověno, rozčlenil-li porofní soud

otázky tím způsob~m, že trest?ý čin, .dokonané :!oup~ž~, spáchané
ve společenství, pOjal do hlavOlch otaz~k ohledne kazdeho ,zey.sP 9lupachatelů zvláště, v otázky dodatkoye ,pak zah;n~l Ont! aalsl naležitost učiněného násilí, která po zakonu zaklada zmcnu druhu
trestu (§ 141 tr. zák.) či s. 4221.
úprava otázek v ten způsob, že první ~ dru~á hlavní .otá~ka by~a
co do obou obžalovaných tak formulovana, ze v prvm otazce, tykající se prvního obžalovaného a zněJící na zločin loupeže, jest j~.ko
jeho spoluloupežník uváděn přímo druhý o?žaloyaný, v druhé o!a~
ce pak, týkající se druhého obžalovaného, Jako Jeho spoluloupezn~k
první obžalovaný, nezakládá o sobě zmatečnost rozsudku (§§ 323,
344 čis. 6 tr. ř.) či s. 4225.
podle § 3'18 tr. ř. je~t zásyadně ~átio otá~l~u.. hla":.ni nay ~aždý trest~ý
čin, naznačený v obzalobe, .a pnz;p~sobIh JI obzalobe } co }lo s~~t
kového stavu věci, i co do zákonnych znamek trestneho cmu c 1 s.
4234.

__ _

_

_

povinnosti dáti :porotcům jako hlavní otáz~u přimykající yse k O?žalobě nezprošt'uje porotní soudní dvůr ani předpoklad trebas ~d~
vodný a s,právný že děj, jenž jest základem obžaloby, nCl1aplnuJe
skutkovou podst~tu vůbec žádného z trestných čin!"1 přislušejících
k pravomoci soudu čís. 4532.
_
v § 318 tr. ř. nařízenou individualisací skutku má býti vyloučena
záměna souzeného skutku s obdobným skutkem téhož pachatele,
který má býti takto chráněn proti nebezp.ečí opě~ného sti~ání 'pro
týž skutek již souzený. Pro účel ten staČl, bylo-h v hlavm otazce
uvedeno jméno usmrcené osoby, doba kdy a místo kde byla osob,a
ta zbavena- života; bližšího označeni (konkretisování) skutku uvadčním ještě daJškh podrobností netřeba čís. 453"2.
.
_
do hlavní otázky musí býti pojat také zákonný znak subjektivní
skutkové podstaty (úmysl směřující k usmrcenÍ" .při spoluvině na
vraždě) čís. 4800.
kontrolní: bez žádosti obžalovaného (obhájce) není soud povinen} by
dal porotcům kontrolní otázku (§ 323 odst. třetí tr. ř.) čís. 3387.
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rozsudek nečiní zmatečným, že nebyla dána kontrolní otázka ve
smyslu druhé věty třetího odstavce § 32-3, tr. ř. z moci úřední
čis.4311.
účelem

kontrolních otázek je, by určitý zákonný znak, do před~.
otázky pojatý, byl vyjádřen skutečnými poměry tomu odpo-'vídajícími; zjištění jmen sipo"lu.pachatehl nelze činiti předmětem
otázky kontrolní čís. 3411.
bylo-li použito v hlavní otázce slov zákona »způs.obem činným spolupůsobil při samém vykonávání loupežné vraždy« k vyznačení pří-·
mého účastenství (§ 135 tr. zák.) obžalovaného na zločinu loupežné:
vraždy, neodporuje doslov ten předpisu § 318 tr. ř.; bylo věcí obhajoby žádati po případě ve smyslu § 323 odst. 3 posl. věta tr. ř.
o dodatkovou otázku' kontrolni, jež by onen zákonný znak vyjadřo-
vala poměry jemu odpovídajícími čís. 3700.
kontrolní otázka má umožniti, by v případě kladné odpovědi- byl'
zjištěn p-řípadný omyl porotců ohledně doty-čného zákonného znaku,
pojatého do otázky, a tím byl zjednán po stránce právní podklad
pro úspěšné napadení rozsudku, spočívajícího na výroku, zrna-teční
stížností č; s:. 3820.
chůzí

i

I

I

soud nesmí odmítnouti žádost stran o takovouto otázku, leč by
z mezí předpisu § 323 odst. třetí tr. ř., čelíc na př. jen
k popření skutkového podkladu zákonné'ho znaku, nebo jinak
zřejmě nevyhovovala jehO účelu; nebude mu zpravidla ani dovoleno.
dáti otázku kontrolní, byl-li dotyčný zákonný znak dostatečně specialisován v otázce kmenové,. nebo nemúže-li po~:Ue stavu věci
býti pochybným, že se dotyčný zákonný znak kryjy s běžným označením dotyčného skutkového poměru, neb žádá. . n strana, by zákonný znak byl předveden na skutkový poměr výsledky přelíčení
ani nenapovězený a pod. čís. 3820.
nelze žádati, by navržená otázka vyčerpávala veškeré možnosti"
které by podle výsledků ,přelíčení- mohly p·řijíti, v úvahu pro opodstatnění dotyčného zákonného znaku či s. __ 3820.
vybočovala

bylo-li žádáno, by kontrolními otázkami v určitých směrech ten
který zákonný znak (na př. určité náležitosti trestného pokusu,.
najmě phčina, proč nebyl čin dokonán) byl převeden na skutkový poměr jemu odpovklajicí, nelze ukládati a ponechati jen navrhovateli, by sám upravil otázku, nýbrž je na předsedovi a na pomtním soudu, by v rámci výsledků porotniiho ŤfzenÍ upravili kontrolní otázky, shledali-li je přípustnými, způsobem vyhovujícím
účelu § 323 odst. třeti tr. ř. č i s. 3820.
tvrdí-li se, že odi pokusu bylo dobrovolně upuštěno, jde o tvrzení
skutečnosti, která nevylučuje jen trestnost, nýbrž samu skutkovou
podstatu trestného činui skutečnost ta nemůže býti předmětem dodatkové otázky podle § 319 tr. ř., nýbrž po případě otázky kontrolní,.
která je rovněž otázkou dodatkovou čÍs. 3820.
,pokud nej-de o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nedal-li soud k hlavni
otázce na zločin nedokonané krádeže kontrolní otázky: »zda spočívala překážka v nezpůsobilosti nástrojů« a »zda obžalovaný upustil od dokonání činu dobrovolně vzhledem k nezpůsobilosti nástrojů« čf s. 3'820.

pokud nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nedal-Ii soud k hlavni
otázce na zločin § 199 d) tr. zák. kontrolní otázky: »zda spotivala
škoda státu v tom, že nemohl prováděti pasovou kontrolu.« a »zda
jde o škodu na dozorčím právu«, a k téže hlavní otázce eventuální
otázku na přestupek § 320 f) tr. zák. č i s. 3820.
pokud nejde o' zmatek čÍs. 6 § 344 tr. ř., nebyly-Ii dány k hlavni
otázce na zločin loupežného zabití eventuální otázky na krádež a

na vzdálené spolupon1ocnictví a dodatková otázk!l (kontrolní), ~da
jest skutečné ubliženi nfs~nm spatřovati y v tO,m!. ,ze pachatel svazal
napadenému nohy, kdyz Jl'Z byl v bezvedoml ~ 1 S" 4209., ...
podle zák. čl. XIII:1914 (por. nov.): aby skntkova otazka, tykal!C! se
návod ce k trestnému činu (§ 69 Č. 1 tl'. zák.) .vy~ovovala ustano~·
vení § 5 odst. II. por. nov.,. musí obsahova~I v.sechny skutlu~ve:
okolnosti podle stavu věci v ~?bě ~náv?du! n:k.oh pOdle·toho, Jak
,
.
byl čin později v konkretním pnpade spachan c 1 s. 44146.
bola-li daná porotcom otázka, či obžalovaný bo~ v dobe sp~chama_
trestného činu duševne chorý alebo v nepravldelnom duse'Yno~
stave bol tým porušený predpis § 9 odst. II. por. nov. a zavmeny
zmat~k podfa § 29 Č. 4.. por. n~v. Č! s'.y44?O. y
'._
odvolal-li obžalovaný pn ,hl~vnII1! .pr~l!c~m ,py~ed ?orot~u~ soudem
původní obhajobu a doznam z predbezneho nze m, nenI treba, a~'y
soud okolnosti tvrzené v původním doznání obžalovaného dal ZJI-šťovati v otázkách porotcům čís. 4519.
Otázky praeiudicieIni viz o t á z k Y pře d běž n é .
předběžné (§ 5 tr. ř.; § 7 tr. p.~: otázku, kt:ré z .o.bou str~,: P\l'Slusep pr.a,;,a
původská nemusú nalezacI soud zustaviJtI k rozrestlll souau CIVIlnímu, u ~ěhož byl v době hlavního přelí-čeníl zahájen spor o tato\
práva (§ 5 tr. ř.) či s. 3672.
.
•
o tom, zda je v souzeném případě .(§ 13!, tr. zák.) ,m:-;z.I d'Yema oso-bami poměr přirozeného pokrevmho pnbuzenstvl cth nIC, ,rozhoduje výlučně soudce trestní, n;jsa vázán ?mezením, je~, stanoví
.pro otázku zjištění nemanželskeho otCOVStVI prQ obor pIava soukromého občanský zákon v § 158 -č í s. 3697.
__ _
~ výrok ministerstva ?bc,hodu o to~: zda kdo třetí m~že, uží,:~ti za-o
psané známky pro Jmy 'drun ZbOZi; (§ 3.0 odst. ~rvy zak: C1S. 19/
1890), není jen posudkem odyborne s~ohc~, k,tery .by smel ~?udce
jakožto průvodní prostředek prez~oUI?a~~~}., nybr~ l~e t~ yO vYJImku
ze zásady § 5 tr. ř. o rozhodnuh nelvyssIho spravmho ura~u, podléhající přezkoumá~í ,'j~n n:jYYššlm, spráyní111:. soude1]1, avsak. pr~,
trestni soud, který Sl Je vyzadal, zavazne a JIm neprezkoumatelne
Y'

,_..

•

č i s. 3976.
.
I §§ 86
200
uložení pořádkového trestu soudem civiImm pod e
'a
c. ř. s. není, pro trestnÍ' soud p.ředurču}ídm, ~aopak Jest ,tres,tn~.sou~
povinen samostatně zkoumatI, .z~,a JSou .dany ye~kere nal.ezlt?st~
.přestupku proti bezpečnosti ctI 1 po ob]ekttvm 1 po subjektJv nI
stránce čís. 3991.
y
.
_ _
~ nebola-li otázka plotnosti manželstva predmetom pokr~c?vama pre~
civilným súdom, ustanovenie § 7 od~t: IV. tr. p. nebraTIl, aby o nej
trestný súd samostatne nerozhodol Cl s. 43.75.
~
.
i když trestní soud nevyčkal ve smyslu prveho odsta~ce § lOl ~at..
zák. s rozsudkem, až dojde právoplatné rozh~dnutt payt.e!1toveh,o
úřadu o předběžné otázce, jest p!;ce ro:hodmrtl to l~?lozJtI ,za ~a-·
klad rozsudku došlo-li k soudu dnve, nez spor pokrocIi do te mlry,
že zbývalo jiŽ jen vynésti rozsudek čís. 4245.
podle § 5 tr. L -jest ~y,:olati ří~ení .civ,i'lniho S?~~u.jen, jev!-li s~
trestnímu soudu danyml (prokazany~TIl, pravdlvYlTI1). skut.e~~ostJ~
jež jsou překážkou manželství a 'jichž lest dbáti z povmnosÍl uredlll
či s. 4323.
.
.
.
h b
;.)tcovstvi: otázka otcovství nemusí býti pro obor trestmho prava am nepoc X' _.
nou (nespornou); neplatíť pro obor ten zásada: »pater est, quem nupnae
demonstrant« či s. 4161.
Otec: ustanovuje-li § 141 obč. zák., že jest v prvé řad~ na I1!atce pečovati o ~ě-
lesnou výchovu a o zdraví díte~, pl~'ne yz, toho, z~ ~ovmnost otce, _by,. sam
osobně dohlížel k tělesné bezpecnostI deh, nenastava, dokud otec -vzhkdem
ke konkrétním okolnostem důvodně múže předpokládati, .že s,e tak st~n~
Elatkou. Teprve když otec zjistí, že matka tuto svou povInnost zanedbava
_~
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nebylo-li ani připočtením paděláním získané doby dos.aženo v § 14
čís. 2 živnostenského řádu předpokládané tříleté doby pomocnické,
je vyloučena pro objektivní- nemožnost vzniku škody skutková podstata zločinu podle § 199 d) tr. zák. a je možná jen kvalifikace
,podle § 320 I) tr. zák. čís. 3742.
přestupek § 3QO f) tr. zák. promlčuje se ve třech měsidch čís.
3742.
pokud nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nedal-li soud k hlavní
otázce na zločin § 199 d) tr. zák. (mimo jiné) eventuální otázku
na přes!. § 3,20 I) tr. zák. čís. 3820.
byla-li veřejná listina padělána nebo zfalšována v itmyslu někoho
poškoditi (stát na .právu dozoru) a je-li tu zároveň i ·možnost způ
sobiti škodu, jde o podvod podle § 199 d) tr. zák.; přestupek § 320
f) tr. zák. přichází v úvahu jen, není..Ji tu ani onen úmysl ani tato
možnost čís. 3898.
subjektivní skutková podstata podle § 199 d) tr. zák. vyžaduje vě
domi pachatelovo, že jde o veřejnou listinu (o poznamenání), úmysl
někoho oklamati, uvésti v omyl v tom směru, že obsah lis.tiny
(poznamenáni) ,pochází od veřejného úřadu, a úmysl způsobiti ně
komu škodu na jmění nebo na jeho právech; není-Ii tu tohoto
úmyslu (poškozovacího), může jednání vykazu'jící všechny objektivní znaky zločinu podvodu podle § 19.9 d) tr. zák. zakládati jen
přestupek podle § 320 f) tr. zák. Os. 3925.
padělání potvrzeni ohl'ašovacího úřadu vepsáním doložky, že se
.pachatel těší dobré pověsti, ač byl již soudně trestán či s. 3925.
směřuje-li podvodné jednání jen k zakrytí již způsobené škody
(manka jiti stávajídho), nejfle o podvod, nýbrž po případě jen
o přestupek § 320 f) tr. zák. čís.. 3927.
zločin podvodu podle § 199 d) tr. zák. liší se od přestupku § 320 fl
tr. zák. tím, že zločin .předpokládá úmysl pnškozovad, kdežto pře
stupek jej vylučuje či s. 3963.
padělánÍ' (napodobení) doktorského diplomu. a jeho vidimovaného
opisu čís. 3963.
podstatou přestupku podle § 3eO I) tr. zák. jest, že v úmyslu oklamati (nikoli _poškoditi) třetí osobu byla veřejná }listina napodobena
a tak vyvoláno zdání, že pocház.f od veřejného orgánu povolaného
ji vystaviti, nebo že ve veřejné listině, povolaným orgánem vystavené, byla předs.evzata svémocně zrněna čís. 399-7'.
paděláni veřejné listiny podle § 320 I) tr. zák. či. podvod (§§ 197,
461 tr. zák.)? či s. 3997.
podmínky účinné lítosti 'Podle § 187 tr. zák. -pro zpronevěru nečilli
beztrestným souběžný přestupek podle § 320 f) tr. zák. ani, sloužil-li jen k zakrytí zpronevěry čís. 4109.
objektivní skutková podstata přestupku podle § 320 I) tr. zák. je
naplněna a dokonána již tím, že nepovoi'anou změnou veřejné listiny bylo propújčeno nesprávnému obsahu zdání oficielního .púvodu; nevyžaduje se konkrétní způsobilost padělání pfivoditi úči
nek; nepovolaná změna může býti provedena jakýmkolI způsobem,
přepsáním nebo přeškrtnutím původního textu a' napsánfm jinéhO'
čís. 4175.
ani ne zcela podařené provedeni padělku .nevyluč~je o ysobě s~ut;
kovou podstatu přestupku § 320 f) tr. zak., ktera nepredpoklada
konkretní z.púsobi1ost uvésti v omyl či s. 417q.
subjektivní skutková podstata př.estupku § 320" f) tr. zák. vyžaduje
.úmysl uvésti koho nepovolanou změnou textu veřejné listiny v omyl
(oklamati třetí osobu) čís. 4175.
pojem »veřejné Hstiny« není v trestním zákoně blíže vymezen a jest
jí podle § 292 c. ř. s. rozuměti jednak listinu vystavenou v přede-

anebo jí dostáti nemuze, jest na něm, by v tom zjednal nápravu nebo, by
sám pečovalo tělesné blaho svých dětí čís. 3519,
pokud nezodpovídá: za přechovávání (§ 24 odst. 1 zák. čís~ 9/1924) synovo
čís. 4214.
a § 463 tr. zák. č i s. 4803.
Otěhotněni viz z II e II ctě' II í.
Označeni zboží viz och r a II a zná III e k.
Oznámení spolčeni viz och r a II are p II b 1i k Y (§ 27 čís. 2).
trestní viz trestní oznámenÍ.
změny: zodpovědného redaktora čís. 4051.
kdy je krádeží čís. 3480.
viz též polní pych.
Padelanie súkromných listín viz 'p a děl á -n í s o II k r o m Ý chl i s t i n.
Padělaná potravina: její prodej čís. 3729.
viz též potraviny.
Padělání plomb: určených k zaji,štěnÍ' výměry ctaně z lihu, zpusobem označeným
v § 1 zák. čl. XXXVlI:lS97 jest trestné podle ustanovení obecného
trestního zákona bez ohledu na potrestáni pachatele pro těžký c;lůchod
kový přestupek s-páchaný zkrácením daně _č í s. 4539.
potravin viz p o tra v in y.
soukromých listin (§ 401 tr. zák. silov.): padelanie súkromnej listiny pod!'a
§ 401 tr. zák. predpokladá len padelanie jej formálnych náležitostí,
nezáleží při tom na nepravdivos.ti obsahu čís. 41l62.
předložení nevyplněného směnkového blanketu s padělaným podpisem ručitele k eskomptu je dokonaným zločinem ,padělání soukromé Jistiny podle § 403 čis. 1 tr. zák.; k dokonání trestného činu
paděláni soukromé listiny se nevyžaduje, aby bylo skutečně dosaženo účelu, pro který byla l'istina předložena č i s. 4434.
skutková podstata padělání soukromé Hs.Hny podle § 403 čÍs. 1
tr. zák. jest dokonána i' tehdy, odevzda1-li ,pachatel padělanými podpisy opatř.ený směnečný blanket, ~terý není směnkou ve smyslu
směnečného zákona, k dalšímu použití třetí osobě či s. 4521.
podmienkou skut>kovej podstaty padelania súkromných Hsdn podl'a
§ 401 tr. zák. je tiež možnost' sposobiť právnu. ujmu osobe, proti
ktorej smeruje dokazovacia moc padelanej" listiny čÍ' s.. 4678.
veřejné listiny (§ 320 I) tr. zák.): zprostílcli nalézací soud obžalovaného
pro zločin podvodu podle §§ 197, 199 d) tr. zák. proto, že obžalovaný použil k Oklamání prostředku, jímž zamýš.lený účinek a výsledek (omyl) nik<iy a za žádných okoľnos.tí vyvolán býti nemohl
(činem nemohlo nikdy nastati ohroženi. právního' řádu), j-ežto bylo
falšováni tak patrné (zjevné), že by-lo k dosažení cíle obžalovaným
zamýšleného napros.to a bez-podmínečně nezpůsobilé, jde o skutkové zjištění, které vÍže i: zrušovaCÍ soud a jež nelze napadati
hmotněprávním zmatkem čís. 9- a) § 281 tr. ř.,; oním zjištěním je
vyloučena i abstraktní možnost uvésti v omyl ve smyslu § 3'20 f)
tr. zák. čís. 3585.
způsobilost (,padělaného vysvědčení) k oklamání je podstatnou
skutkovou náležitostí nejen zIočinu pOdle,,§ 199 d) Jr. zák., n)'brž
i přestupku podle § 320 f) tr. zák.; kdyby padělané vysvědčení této
vlastnosti nemělo a bylo za všech okolností (in abstracto) nezpů
sobilé uvésti v omyl, nemohlo by býti uznáno ani na přestupek
§ 320 f) tr. zák. Naproti tornu nezpůsobilost k oklamání jen
v konkrétním případě nevylučuje ani zločin podle § 199 d) tr. zák.
čís. 3742.
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psané formě veřejným úřadem v mezích jeho úředních oprávnění
jednak listinu vydanou v předepsané formě osobou požívající ve~
řejné viry v oboru působnosti jí přikázaném čís. 4796.
ochrany §§ 199 d) a 320 f) tr. zák. nepožívá o sobě každá písemnost, vydaná v předepsané formě veřejným úřadem v mezích jeho
úředních oprávnění, pokud se týče osobou pOŽÍ>vající veřejné víry
v oboru působnosti jí pnkázaném, nýbrž jen taková pí~;emnost
jež je k tomu určena nebo způsobilá, by svým obsahem prokázal~
skutečnost právně závažnou; je nutno, by šlo o písemnost, v níž
úřad ji vydavší buď něco úředně nařizuje,prohlašuje neb ověřuje'
nestačí však pouhé původní sdělení, určené pro určitou osobu pr~
její poučení bez jakéhokoliv právně závažného obsahu čís. 4796.
veřejných listin (§ 391 tr. zák. slov.): skutková podstata zločinu padělání
veřejné listiny podle § 391 tr. zák .. vyžaduje nejen padělání, nýbrž
i možnost právní újmy čís. 4562.
byly-li padělány protokoly o vlastním chovu dobytka proto, by na
jejich základě mohly býti padělány dobytčí pasy, nelze padělání
protokolů kvaUfikovatí za samostatné trestné činy, nýbrž jest je
podřaditi pod trestné činy padělání dobytčích pasů čís. 4419.
»veřejnou« listinou ve smyslu trestnLho práva je listina vydaná buď
veřejným úřadem v oboru jeho působnosti, aneb os.obou požívající
veřejné dův~ry v oboru její činnosti. Poštovní doručenka je veřej
nou listinou toliko v části poc.házející od poštovního úřadu; v ostatním obsahu je listinou soukromou čís. 4005.
aby bolo možno padelanie verejnej listiny kvalifikovat' podl'a § 400
odst. ll. tr. zák., vyžaduje sa, aby bezprávny úžitok vzišiel zo samého padelania verejnej listiny, nie teprv' z iného činu, ktorý sa
padelaním verejnej listiny len kryje, podporuje alebo ul'ahčuje
čís.

-
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-

-
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k skutkovej podstate padelania verejnej listiny podl'a § 400 ods.t. l.
tr. zák. sa nevyžaduje, aby bol o nepravdivých údaj och páchatel'ových s jeho súčinnosťou a v jeho pritomnosti napísaný ešte
zvláštny protokol; stačí, keď nepravdivé údaje boly prednesené tým
cíel'om, aby boly zapísané do verejnej knihy alebo do verejnej
listiny čís. 4836.
železničný nákladný list je verejnou listinou; tútu povahu nestráca,
vydá-Ii sa po skončení dopravy súkromnej strane čís. 4850.
právnou ujmou v smysle § 391 tr. zák. netreba rozumeť výlučne
materiálnu ujmu alebo majetkovú škodu; ujma nastane i vtedy,
keď sa padelaním verejnej listiny zhorší právne postavenie poškodeného v bárs akom smere čís. 4850.
Pachatelství~ v případech, v nichž se dává dvěma nebo vice obžalovaným za vinu
týž trestný čin, jehož se dopustili dle obžaloby jako přími pachatelé (spolupachatelé), musí býti porotcům dána ohledně každého obžalovaného samostatná hlavní otázka čís. 3411.
přestupku podle § 23 tisk. zák. dopouští se i ten, kdo, použiv nedospělého
dítěte jako' prostého nástroje k provedení svých záměrů dá jím za sebe
vykonati činnost § 23 tisk. zák. vyznačenou čís. 4731.
přímý: pojem čís. 4861.
.
vraždy viz vražda (§ 278 tr. zák. slov.).
Palmární účet: jeho přemrštěnost čís. 103 dis.
jde o porušení povinnosti povolání i o poškození cti a vážnosti stavu,
nesplní-Ii advokát smluvní zavazek, že bude předkládati pololetně palmárni účty, nýbrž až po rozvázáni smluvního poměru předložil za ně
kolik let přemrštěný palmární účet, a když nebyl uznán, sám jej snížil
o více než polovinu čís. 150.dis.
Pambíček: pokud výraz ten znamená Boha ve smyslu § 122 a) tr. zák. čís. 3633.
Pamětní spis: komunistické strany čís. 3798.

viz též k o ln u n i, s t i c k á str a n a.
Pán rychlosti viz a u t o mobil.
Pamí kotel viz k o tel.
Parteihauptl!~~: v,ý~az ten, má sice do jisté, míry satirickoupříchuf, takže může býti
~esn;e~nov~vm~\ avsak, yodl~ ob~c~e mluvy neznamená tento výraz sesměš
novam, smzuJI.ct ve vaznost: a ucte ve smyslu § 491 tr. zák .. čÍs 3621
Pařížská úmB.uva viz ú m I u v a m a d r i d s k á.
.
.
Pas: jeho padělání čís. 3820.
Patenty viz o c II ran a vy n ál e z ů.
Pathologická opilost: jest stejně jako obyčejná opilost účinkem požití alkoholu a
odpo~rí~á, d.osáhla-Ii ~tt;P?ě úI?lného opilství po ~ozu~u § 2 písm. c) tr. zák.,
prave lak Jako obyceJna opIlost tohoto stupne pOjmu opilství ve smyslu
§§ 236 a 523, tr. zák. čís. 4426.
Pathologické opojení alkoholické: spáchání činu v něm čís. 3663.
Patho1ogický stav viz bez t r es t n o s t dle § 2 g).
Pátrající vrchností ve smyslu § 214 tr. zák. jest prostě vrchnost povinná a povolaná k pátrání čís. 4268.
Pečivo: jeho kontrola a § 68' tr. zák. čís. 4779.
Peněžitý trest viz t r e st.
Peněžní otázka: a urážka na cti čís. 3951.
Peníze: mohou býtir předmětem zpronevěry čís. 4062.
skutková podstata zpronevěry, spáchané nikoliv zadržením, ný.brž přivlast
něním sj svěřených peněz, může býti vyloučena tím, že pachatel měl po
ruce prostředky, z nichž mohl kdykoliv dodatečně vyhověti příkazu ohledně
svěřených peněz čís. 4282.
důvodem delegace může býti po přLpadě i, nemá-Ii obžalovaný peníze na
cestu ke vzdálenému přúslušnému soudu čís. 4333.
které přijal advokát v zastoupení strany, staly se vlastnictvím strany již
tím, že je advokát jménem strany přijal čís. 4823.
Periodického tiskopisu mážka viz u r á ž k a t i s k e m (§ 27).
Periodické listy: jestli boly vopred určené a v smysle § 16 odst. II. Č. 4 zák. čl.
XIV: 1914 príslušnému úradu ohlásené, a to označením určitých kalendárnych dní, obdobia, v kíorých bude periodický list vychádzať, vydavatel' je povinný. ohlásit' úradu vždy aj zmenu týchto terminov čís.
4495.
•
Periodický tiskopis: je předmětem urážky na cti (§ 27 tisk. nov.) čís. 3837.
§ 13 tisk. nov. platí i pro neperiodické tiskopisy či s. 3870.
iněHtko pro čest a úctyhodnost periodického tiskopisu (§2T tisk. nov.)
jest spatřovati v prvé řadě v tom, jaký jest jeho obsah, jaké přináší
zprávy a jaký Jest způsob psaní v tomto listu č f s. 4027..
..
pokud jde o urážku na cti .novin, bylo-Ii tvrzeno, že je někteří odebírají místo Humoristických listů čís. 4027.
viz t i s k o P i s.
Persekucí: se rozumí nespravedliv~, zezalljatosti předsevzaté pronásledování někoho nebo potlačování něčeho čf s. 38>76.
.
výtka pers.ekuce dělnického hnutí jest obviněním z opovržliveho jednáni
pro moderní kulturm stát (§ 14 čÍs. 5 zák. na ochr. rep.) č íS.3876:
viz och ran are p u b I i k y (§ 14 čís. 5).
Pes: jeho odstřelení čís. 4136.
viz též mys I i v o. s t.
Pěstounem: (§ 152 čís. 1 t r. ř.): je, kdo převzal cizí dítě bez obřadnosti potřoeb
ných k osvojení do domácnosti, by j.e živil, ošetřoval a vychovával jako
své vlastni dítě (§186 obč. zák.)č í s. 3878.
Pilka: odebrání jí v cizím. revíru čís. 4348.
Pisatel urážlivého článku: stavení promlčecí lhůty proti němu čís. 4133.
Písemné soudní svědectví: a urážka na cti čís. 3.598.
21'
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Písemností jiného druhu: ve smyslu přectposl. odst. § 252 tf. ř. jest listina, o jejímž obsahu se soud nemůže dověděti jinak než jejím .přečtením
čís. 4262.
Pískoviště viz hli TI i š t ě.
Pivovar: výtka, že se s.práva pivovaru vede způsobem nepořádným a nedbalým
čís. 4188.
Platební neschopnost: její zjištění čís. 37:22.
rozkaz viz účastník soukromý.
Platnosť manželstva viď m a TI žel s t vod voj II á·s o b II e.
Pletichy: již podle obyčejného :pojetí, a podle všeobecných představa názorů znamenají jednání nekalé, nepoctivé, záludné, lstivé čís. 3938.
Plivnutí: před vrchnostenskou osobou čís. 4278.
viz též urážka dle § 3'13.
Plná moc viz a d v o kát - p I II á moc.
viz též zmocnenie.
viz též z moc II ě II e c.
Plodový obal: jeho proražení a § 144 tr. zák. čís,. 4269.
Alomby viz paděláni plomb.
Plynový regulativ: zavinění (§ 385 tr. zák.) zřízenců plynárny, nepřesvědčili-li se
při -převzetí- plynového zařízení v domě, zda jsou všechny výpustky
uzátkovány pokud se týče neuzátkovali-li otevřené výpustky a, vpustili
.předčasně plyn z pouličního vedení do domovníiho (nař. z 18. července
1906, čís. 176 ř. zák. a § 48 odst. 2 plynového regtrlativu) čís. 3797.
účelem uzávěrky výpustek u konců trubic při zkoušce nepropustnosti
jest především zabezp'ečiti potrubí pro provedení této zkoušky, nedává
však záruky pro pozdější vpouštěni plynu_ -do části,'/vedení; příčinná
souvislos.t č i s. 37m.
Pobuřováni: nevyžaduje řeč vášnivou, op,akování týchž myšlenek týmiž nebú podobnými slovy, aby posluchači byli »zpracováni« y intencích řečníkových.
I zdánlivě ,klidnou, prostou řečí, pronesenou třeba spíše s' hlediska hospodářského než politického, mů'že býti podle úmyslu řečníka mysl posluchačů
sváděna k -úvahám zal1roceným proti vlastnímu státu pro jeho vznik, proti
jeho samostatnosti, ústavní! jednotnosti nebo demokraticko-republikánské
formě či s. 351\.
pobuřuje, kdo se úmyslně snaží u jiných si-lnými prostředky vyvolati nepřá
telský vztah ke statkům chráněným, kdo se snaží vyvolati nepřátelské neb
a,spoň nepřiznivé smýšIení o československém státu; s.padá sem zakončení
řeči, naplně-né výtkamI a stížnostmi do domnělého útisku dělnictva v česko
slovenské republice »bufŽoasií«, výrokem: »Ať žije Sověts'ký svazl« čís.
3678.
stačí jakékoliv intelektuální působení na jiné os.oby, které směřuje k tomu
a je způsobilé, by v nich byl vyvolán stav -(vztah) nepřátelský a náiada
proti statkům v § 14 čís. 1 zák. na oc-hr. rep. uvedeným čís. 3809.
ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep., vyryl-li- vězeň na zdi cely vězení
nápis: »Ať žije diktatura proletariátu« čj s. 4156.
výrokY' »Ať žije v-ítězl1á ruská revoluce« a »8udujte svůj dělnický stát,
který pro nás znamená záštitu dnes i v budoucnos.ti-« v resoluci, přečtené
na konci veřejné schůze na oslavu výročí trvání sovětského Ruska čís.
4263
proti státu č ús. 4274.
Podání presidentu republiky (sněmovně): je rozšiřovaným spisem čís. 3650.
žádosti vi,z telegrafy.
Podezřelost koupených věcí viz k o tl P' ě p o ci e z řel Ý c h věc í.
viz též pod e z ř ,e I Ý pro d a v a č.
Podezřelý: nemusí s.ice .při svéll1l zodpovídání se před vrchností udati pravdu, která,
by ho zatěžovala, avšak toto dobrodiní neopravňuje ho k tornu, by -tvrdil
před vrchností beztrestně skutečnostI, o nichž ví, že se nezakládají na pravdě, a jež Nni jinou osobu podez,řeloU' ze zločinu, který nespáchala či s. 3779.

-
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jeho svědecká výpověď čís. 3943,.
pokud se dopouští utrhání na cti čís. 4121.
prodavač (§ 476 tr. zák.): s hlediSka § 476 tr. zák. po případě stač i, pozná-li pachatel i kdykoliv později dodatečně podezřelost koupených
věcí a uloženou mu tam povinnost splniti opomene čís. 3868.
Podílnictví na krádeži (a zpronevěře) dle § 185, 186 a) b) Ir. zák.: ke skutkové
podstatě zločinu podílnictví na krádeži se vyžaduje po subjekti;vní
stránce pachatelovo vědomí- o tom, že věc, kterou ukrývá nebo
na sebe převádí, jest kradená (pOChází z krádeže), a \' .případě
§ 186 a) tr. zák. je potřebí, by byly pachateli známy i částka nebo
cena ukradené věci; nespadá sem ukrytí nebo na sebe převedení
věci, o níž pachatel ví, že ji bylo nabyto podvodem čís. 3398.
~ pojmu »ukrývánÍ« ve smyslu § 185 tr. zák. odpovídá: jakákoliv čin
nost, jež směřuje k tomu a jest s, to, by ztížila nebo znemožnila
oprávněné osobě opětné nabytí .předmětu, jehož pozbyla čís. 3493.
nevyžaduje se, by věc byla ukrývána zvláštním způsobem; stačí
i pouhé uschovám neb uloženÍ" věci, je-Ii tím věc před oprávněným
skrývána a takto odňata jeho disposiční moci čís. 3493.
není třeba, by tornu, kdo kradené věd přechovává a ukrývá, byly
známy všechny podrobnosti krádeže, by již v době :převzetí věcí
těch věd,ěl, kde, kým a za jakyc:h okolnosti byla krádež provedena
čís. 3493.
ukrývání kradených věcí (§ 185 tr. zák.) jest deliktem trvalým,
který je ukDnčen teprve tehdy, když přestalo udržování trestného
stavu (ukrývané věci byly nalezeny a vráceny do disposiční moci
oprávněné osoby); teprve tímto okamžikem počíná běžeti promlčecí doba čís. 3493.
rozsah náhrady škody jako podmínky beztrestnosti ve smyslu § 187
tL zák. nelze určovati ex nunc, podle doby, kdy náhrada škody
přichází v úvahu, nýbrž ex tunc, podle doby, kdy byl spáchán
trestný čín (při pOdílnictví na krádeži podle doby, kdy pachatel věci
ukryl, na se převedl nebo zašantročil, věda, že věci ty pocházejí
z krádeže); nemožnost úplné náhrady škody, způsobená náhodou
nebo cizí vinou, jde na vrub pachatelúv čís. 3498.
předmětem- podílnictví na krádeži. jest věc z krádeže; nezáleží na
tom, kdo a kdy věc ukradl, ani na tom, převedl-li paChatel odcizenou věc na s.ebe přímo od zloděje či od osoby třetí či s. 3604.
po stránce subjektivní stačí, že pachatel věděl, že věc, kterou na
sebe převádí, pOChází z krádeže čís. 3604.
místem spáchaného činu podle § 51 odst. prvý tr. ř. jest při podílnictví na krádeži (§ 185 tr. zák.) misto, kde trestná činnost, zahájená na se převedením a ukrýváním ukradené věci, vyvrcholila
v prošantročení prodejem věci čís. 3665.
pokud nejde o překročení obžaloby (ll§- 267, 281 čLs. 8 tr. ř.), byl-Ii
obžalovaný k obžalúbě pro zločin krádeže uznán vinným zločinem
podílnictví na krádeži či- s. 3715.
skutková podstata zločinu podle §§ 185, 186 tr. zák. nevylučuj-e,
by podílník předměty pocházejíd podle jeho vědomí z krádeže pře
vedl na sebe koupí, třebas, i za cenu přiměřenou.: tato- okolnost
může však býti důležitou pro otázku pachatelova vědomí č i s. 3811.
podílní-kem na krádeži jest i ten J kdo převede na sebe (ukrývá,
zašantročí) věci pocházející podle jeho vědomí z krádeže, by je
později, ať již v původním nebo změněném stavu předal pachateli
krádeže, třebaže nejedual z důvodů zištných ve vlastní :pro~ěch
čís. 381\.
kdežto § 185 tr. zák. trestá nejen na se převedení věci ukradené
nebo zpronevěřené, nýbrž i její ukrývání (prošantročení), jest podle § 477 tr. zák. trestnou jen koupě, to jest úp-latné na se převe-
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dení podezřelé věci nebo přijetí jí jako zástavy za půjčku čís.
3868.
k »)ukrývání« ukradené nebo zpronevěřené věci (§ 185 tr. zák.) se
nevyhledává, by paohatel věc přímo převzal; stačí jakékoli pomocné
jed-nání pachatelovo, jímž se »ukrývání« věci jinou os.obou podporuje (na př. dovoHl-li kdo jinému výslovně nebo mlčky, by ukradené věci v jeho bytě uschoval) či s. 4049.
skutková podstata podilnictví na krádeži podle § 185 tr. zák. vyžaduje, by pachatel v době, kdy ukradenou věc na sebe převedl
věd,ěl, že je kradená, po případě, že šlo o krádež zločinnou, niko:
liv však zločinnou z důvodu § 176 tr. zák. (§ 186 a) tr. zák.), a
je za ostatnfch podmínek splněna, vztahuje-li se činnost uvedená
v § 18'5 tr. -zák. na kradenou věc samu, nikoliv i, vztahuje-li Be na
'
to, co bylo za ni získáno čís. 4284.
podílníku: (§ 185 -tr. zák.) musí býti známo, že jde o věc zpronevěřenou, nestačí již podezření'; v takovém případě by mohlo jiti
o přestupek § 477' tr. zák. č i s. 4306.
je-U podiIník toho míněni, že věc nebyla zpronevěřena (an vyšetřený materiál! není zpronevěřen), není tu u něho po případě zlého
úmyslu ve smyslu § 183 a § I tr. zák. či s. 4306.
určení škody z podílnictví po rozumu 2. odst. § 187 tr. zák. pří
slušÍI jen nalézacímu soudu, aniž podílník může těžiti z omylu nebo
z .pří'zně poškozeného čís. 4502.
k pojmu »ukrývání« stačí, dovolil-Ii přechovávač by byly věci ulo'
ženy v jeho bytě čís. 4550.
§ 186 a) tr. zák.: ke skutkové podstatě zločinu: podíl~ctví na krádeži
se vyžaduje po subjektivní stránce pachatelovo vedomí o tom, že
věc, kterou ukrývá nebo na sebe převádí, jest kradená (pochází
z krádeže), a v případě § 186 a) tr. zák. je potřebi, by byly pachateli známy i částka nebo cena ukradené věci; nespadá sem
Ukrytí nebo na sebe převedení věci, o níž pachatel ví, že jí bylo
nabyto podvodem čís. 3398.
kvalifikační moment krádeže, záležejki jen v osobnÍ' povaze pachatelově .(§ 176 II c) tl'. zák.) nelze podílníku přičítati za zločin
nou kvah!lkaci (§ 186 a) tr. zák.) či s. 38'11.
o krádež kvalifikovanou za zločin »podle příběhu« ve smyslu § 186
a) tr. zák. nejde a podílnictví na takové krádeži není zločinem
záleH-li důvod zločinné "kvalifikace krádeže jen v osobní povaz~
pachatelově (na př. § 176 II c) tl'. zák.) čís. 4271.
§ 186 b) tr. zák.: pro zločinnou kvaHfikaci podílnictví na krádeži po
rozumu § 186 b) tr. zák. nezáleží- při hodnotě ukradených věcí nad
2.000 Kč na tom, zda podílník věd ukryl, na sebe převedl nebo
prošantročil najednou či postupně (na vícekráte) čís. 4550.
Podkarpatská Rus: stala se součástí československé republiky již dnem 28. října
1918 čis. 4366.
Podkoli mlýna viz 'll I y n á ř.
Popkopávání úvěru: a nekalá soutěž čís. 4178.
Podmíněná P:Oh~ž~a: stačÍ: pro § 99 tr. zák., závisí-li její splnění. na vůli hrozícího,
mkolIv Jen ohroženého, nebo lze-li z jiných důvodů s jistotou očekávati,
že podle obyčejného běhu věd bude podmínka splněna čí 5.-4171.
Podmíněné odsouzení viz o d k 1 a d t r e '8. tup od m Fně n ý.
Podmíněný odklad trestu viz o d k I a d t r e s tup o d m í n ě n ý.
- , 'příslib mat1Želstvi: jehož splněnÍ. závi'sÍ> na tom, že osoba, ustanovením
§ 506 tr. zák. chráněná, ze soulože, k níž následkem takového
slibu dojde, otěhotni, je způsobilým prostředkem svedení ve smyslu § 506 tr. zák. či s. 4746.
PodněcoválÚ (§ 15 čís. 3 zák. na ochl'. rep.): sepsal-li kdo časopis ',Agitprop«, jehož obsah měl býti podkladem kursů elementární školy, jichž provedením

měli. býti členové komunistic~é. stranyv vyškol~pi ~ro ~evoli.tční riá~i}ný- p~e
vrat a pro ozbrojené povstam za ucelem znzelU vlady proletanatu Č 1 s.
4113.
h'"
b' .. ,
podněcování neobsahuje jen znak objektiv~f, ?ýbr~ obsa l~J.e 1. ~u lt;ktlVl11
předpoklad; jest znakem smí,še~ým. ~ubjektlvm st!an~a nepnchazf: v uvary~,
byl-li pachatel uznán vinpým Jen prestupkem OptlS.tVl podle § 523 tr. zak.
či s. 4 1 4 5 . .
.
.
"
'I
k
podněcovati lze i výroky ve formě oznamovací, i projevovamm mys ene .
již jinou osobou vyjádřených čís. 4194:....
_
.
pojem »podněcovánÍ« ve smy.slu § 1~, CIS. 03. z~kovna ~a ?~hranu !"epubhky
jest naplněn každým působem.m na. Slt a. VU!I,. J1mz vma by tl v~volanov.n~b~
posíleno rozhodnutír k trestnym čmum mdlvlduelne a :asoye neurclÍym,
nezáleží na tom, zda podněcování mělp ne,b~ moh~o mí~l phrnj ~ bezpro~
středně se projevující účinek (při podnecovam k vOjenskym zlocmum nebyli
přítomni ani vojáci ani nováčci) čís. 3585, 3401, 3564.
k vojenským. zločinům č Í's, 3614.
jest každé intelektuelní působení. na_ cit á. ~ůIi 'pv~sl;t·chačů, které můž~ osoby,
snad již nakloněné a rozhodnute dOpustlÍl1 se CtnU v § -t0lT!· uvedeny ch, posiliti a utvrditi v jejiCh smýšlení a rozhodnutí čí· s. 3-825, 398-1-.
může býti k němu použito i pravdivé zprávy, pokud se týče takové, o jejíž
pravdivosti jest pachatel př.esvědčen čís. 3986.
k násilné změně ústavy: československé republiky ve smyslu § ~5 či.s. 3
zák. na ochr. rep. výrokem: »IPřijde t~n. čas, ~dy ?ude.me b?J;ovatI na
barikádách jako soudruzi ruští a vybOjUjeme Sl sve pravo« c 1" S.· 3730.
podnik: povahu podniku 1?ají v~.~chpy ~a~...ostatně prov,oz.ované ~!nnosti, n~sou;í
se za trvalým zdrOjem pnjmu, at ]IZ zhod~ocovamm ,zbo~; nebov. vY'~on~;
bez rozdílu, zda jde o činnost upravenou zlvnostenskym radem Cl lllkolt\
čis.4019.

obchodní viz obchodní podnik.
v'
(pojišťovna): v!vr~epí, že je ,y l,ikvidaci, mů~e se podle. pova~y pnpav~~
dotknouti nepnzmve hospodarskeho postavelll POdllIku" Je:: m!lze zhorslÍ1
i poškoditi; může proto_ býti zlehčováním ve smyslu § 27 zak. ČIS. 111/1927
či s. 4229.
.
_ živnostenský viz ž i v n o st e n s k Ý pod II t k.
.'
Podnikatel: stěžuje-li se nebo podkopává-li se podnikateli ú~ěr, ~es~a~u!e se .leho
posice v poměru soutěžit:~skéQm, an j~, p':lky~~cen v~patrovah Sl uver za podmínek proti jiným soutězlt~lum nepn~fllveJslch C I s. 4},78..
na zaměstnavateli se stanOVIska trestllIho zakona nelze zadatI, by leho ~ozo~
šel dále, než se mu zákony a předpisy nařizuj~, ,neb?ť pa~ ?y veysk~re
podnikání bylo znemožněno, ježto by' kontrola k~zdeho Jednot!lveho delmk,a
a jeho prací podnikatele úplně vyčerpala; P?dfllk~!~l se mUSl pr~to spo~e
hati na orgány, které kontrolou určitýoh p'r~cl' l?o.:,enl ana t. zv. ~r.ednl delníky při jichž výběru musí ovšem zachovavah JIstou opatrnost Cl s. 3577.
zavi~ění podnikatele staveb, který, ač ~ěděl,. že ~l~áty nízk~ !lad staybou
prochází silný elektrický proud, nedal Je odstramh a v pracl pokracoval
. čís. 3693.
.
..
'
.
(" t b
d
samostatný podnikatel, který převzal pr0.vevd~m cel; pyace pn,s <3:v y), Z? povídá (§ 335 tr z'ák.) i ohledně provadem tesars-kych pract,; Je na nem,
by sám i v tomt~ ohledu ~-čini~, v'šec~ln~ pp!!řeni, jichž je třepa k ochraně
života a zdraví zaměstnanych 11m delmku. Cl s. 3693. ,
'
o
vyrozumění stavbu provádějícího o povolem stav?y nem podlev~akona vU,bec
nařízeno (§ 31 stav. řádu pro Slezsko ze dne 2. cervna 1883, CIS.. 26 z. zak.)
či s. 3693.
pokud je soutěžitelem čís. 3802.
viz též nekalá soutěž (§ 46).
Podpis aqvokáta: podle § 1 čís. 3 no\'. čís. 3/1878 a nedostatek peněz či s. 3770.
přihlášky: nejsoucí pohledávky čís., 3,glO.
~ _
vitz též úpa dek pod vod n y.

_
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podplácanie (§ 465 a násl. tr. zák. slov.): porušil-li verejný úradník za úplatok
svoju úradnú povinnosť, je ten, ldo mu úplatok poskytoI, trestný ako
návodea pod]'a §§ 69 Č. 1, 467 tr. zák. č i s. 47~.
skutková podstata přečinu podplácení podle § 470 tr. zák. není dána
byl-li veřejnému úředníku slíben neb poskytnut dar po skončení jeh~
úřední činnosti v určité věci čís. 4587.
Podpůrné ručení vydavatele viz II r á ž· k a t i s k e m (§ 24).
Podvod (§ 197 tr. zák.): zrušeni rozsudku podle § 3B tr. ř., jelikož rozsudek naza_
b)'vá se úmyslem zpu.sobiti škodu p,ři pOdvodu Čí$.. 33{)9.
ani v případech, kde jest civil ni žaloba o vrácení peněz podle § 1174
obč. zák. vyloučena, není podvod vylákáním peněz za nedovoleným
účelem zásadně vyloučen pro nemožnost škody po rozumu § 197 tr. zák.
či

s. 3386.

pohnutka je lhostejná a není třeba - ač tomu tak obyčejně bývá - by
pachatel byl veden úmyslem způsobením škody osobě třetí sobě nějakf
zisk zaopatřiti čís. 3486.
podvod, nastoupil-li kdo trest za jiného, aby byl zaopatřen přes zimu
či s. 3488.
křivá výpověď svědecká před vojenským prokurátorem nebo jeho funkcionářem v t. zv. vy-hledávacím řízení steJně jako křivá výpověď
svědecká před Madem bezpečnostním nezakládá podle práva~ dosud
platného zločin podle §§ 1!l7, 199 a) tr. zák., pokud se týče § 504 a)
voj. tr. zák., nýbrž} dopustí-li se jí osoha podrobená vojenské pravomoci, přečin podle § 510 voj. tr. zák., a je-Ii pachatelem osoba, podléhající pravomoci trestních sou-dli ohčanských, zásadně přestupek podle
§§ 205, 461 tl'. zák., a jen v pJípad.ě, že úmysl pacQ-átelův směřoval
k způsobení škody, nyní podle trestní- novely čís. 31 sb. z. a n. z roku
1929 - 2.000 Kč převyšující, zločin podle §§ 197, 200 tr. zák. čís.
3494.
nej.de o nezpůsobilost použi-tého prostředku (objednávky) k lstivému
předstírání (§ 197 tr. zák.), bylo-li lze poškozenému seznati nepravdivost objednávky jen dalším pátráním (potvrzením pří-kazu), ani, vyskytla-li se překážka v dokonání činu' mimo použitý prostředek (k nové
objednávce zboží nebylo dodano, jelikož prvé obJednávky nebyly zaplaceny) či s. 3514.
podstatným znakem podvodu jest i přičinná souvislost jednak mezi jednáním pachatelovým a počínáním si oklamané osoby, jednak mezi tímto
počínáním si a nastalo u. snad škodou, nepřímo tedy i mezi jednáním
pachatelovým a skodou čís. 3596.
omyl, jej:ž pachatel' v oldamaném vyvolal nebo v němž ho utvrzoval,
musí býti pro oklamaného pohnutkou a předpokladem jeho rozhodnutí
s.e, bez něhož by se k němu nebyl. odhodlaI (nepřímou při-činou škody-)
či s. 3593.
nespočívala-li činnost osoby, proti niž protiprávní jednání pachatelovo
čeliio, na omylu nebo neodhodlala-li se k činnosti, mající v zápětí škodný
účinek, následkem šálivého jednání pachatelova, nýbrž z podnětu jiného,
pachatelem nevyvoIaného, nebyl-Ii omyl a5.pon spolupohnutkou její.ho
rozhodnutí ·se, není tu onoho p·říčinného vztahu a nejde proto o podvod
čís. 3593.
zákon čís. 417/1920 sb. z. a n. a příslušná prováděcí nařízení byly vydány jen ve prospěch takových vlastníků válečných půjček, kteří vyhovovali stanoveným podmínkám, tedy zejména jen ve prospěch upisovatelů příslušných do republiky československé, kteří byli vlas.tníky
válečných půjček dne 28. října 1918; stát nechtěl a neměl příčiny zjednávati si 'Oním způsobem úvěr od upisovatelů takto kvalifikovaných
či s. 3616.
byly-li tudíž dohlédací orgány státní o kvalitě upisovatelů uvedeny
v omyl a titry IV. státní půjčky byly takovým neoprávněným upisova-

telům vydány, byl stát poškozen (§ 197 tl'. zák.); o,~olnost, ž:,~n);' ~~~
, ~ d'
stanovÍ přesně podmínky za mchz lze p'OUZlh UplSU
~~~~~S~~~h P~s~herských válečvnÝ,ch .~~jček: nečiní tu spáchání podVOdU
na úkor státu naprosto nemoznym Cl s. 3616.
.
y'
o beztrestný nezpůsobilý pokus zločinu jde jen, bylo-Ii POUZlto prostřed-ku k přivodění zamýšleného protiprávního ,výsledku I:aprost,? ab~ezt
výjimečně (in abst;a.cto) nezpůso~b!1ého; pouha konkretm nezpuso I os
prostředku nevylucuJe trestnost Cl s. 3616.
,~_
.
podvod či přestupek podle prvého od~tavce § l3, zak. C1S. 417/1920 sb.
z. a n.; skutková podstata tohoto prestupku C lS. 361.6.
. .,
pokud 'okolnost, že pohledávka, na niž pa::hate~!y konaje. ~Iaty, Pf~el~l
stvrzenku na vyšší splátku, byla v .~o?e cmu JIZ v~rovnana, vy liSUJe
možnost poškození a úmysl z'PÚSObltl skodu (§§ HU. 201 a) tr. zak.)
č i s. 3619.
. . ' 1 Ik
předsevzetí obžalovaného vrátiti oklamaným osobam, co .n:~ ~~s e~6~1~1
'klamu-daly, vylučuje po případě zlý úmysl podle § 1'97 tr.. za: CI s._
.
'de o odvod, nikoliv o krádež, navrtal-li kd? .,.do ele,ktr~:ne"ru otv.or ~
tpraviÍ tímto otvorem do elektroměru spína c1 spendhk, llmz~,bl'zdd~ rt
svícení kotouč elektroměru tak, že počitadlo vykazovalo menSl spoŤ1 e u
proudu čís. 3641.
,
k
okud lze odle § 5 zák. ze dne 31. l~ro"sin~.e 1-~77, "čís. 3 ř:,. za~._ z ,ro II
1878 v neteřejném sezení rozhodnouti, z,;: cm, lehoz se ~b,zalo"any dopustil není zločinem krádeže, nýbrž zlocmem podvodu Cl s'. 3641.
dv~d nezakládá samo o sobě již pouhé využití ?mylu j!n~ os?by,
f'~dYŽ se stalo v úmyslu poš,kozovací:m, nýbrž vyžadUje se lsítvy zpusob
,,'
'e
tohoto využití čís. 3687.
podvod umluvili-li se členové stavebniho druzstva me~l sebou a "~r
sv 'mi' ~anželkami záludným zp-t'tsobem. na postu~u,~ kterym z~ Z?,eUZI,1
nO;áře a soudu měly býti na úkor sta~ltele, ..zach~aneny pr? n~ prl1l?s);
které byly již i podle stanov i podl~ ~v.eho uceloveho a fakhckeho urcem
nevypověditelnou zálohou stavebm Cl s. 37~~7.
~~,
odvodné . ednáni není tu vyloučeno p.o pnpade al1l tlm, z~ (!~ek!:n)
~achatelé Aebyli ani členy družstva pro ned?statek písemne Pflh~as;y,
tvoří-cí ' odle stanov a podle § 3 zák. 0_ spolecenstveeh ze dne? tl n.a
1873, čfs. 70 ř. zák. pro obor práva civilního nezbytnou podmmku pro
nabytí členství čís. 3707.
y
.,
'
trestního erozhodu.je ci:vilně-právní, nýbrz fakticky
pro o b or prava
~
3707
stav který tu byl v době trestného emu Cl S.
.
,
'
pod;nd Ize spáchati nejen Hm, že byla pře~stÍ,r~na Pb~~lTdt~~kaže k6~~~

b

y

. ,

Y

fl.

Y'

,

Y

s~~á~~~;n~e~~:::~~:l~o~febd:~k~nsr~t:č~~~~~~t~rí~i -r~í. vyp~~rě~lite~zon~t

~edy určitá okolnost, týkající se spla!nostl pohJ;day~y, ra,koz3~8;o

pohledávky rozhodná okolnost, prah komu pnsluse a e 1 s.
.
,
. t
.'
(§ 5·1 j·r. ř.) při podvodu jest místo, kde nastalo uvedem
mis em emu
, ~,
3'""43
v omyl jímž jest čin dokonan Cl s. i .

sl~~~o~~l~' (Ši~~:~er\~e~':;;i~t~r)šv~~~m~tv~e ~~.o n~~y~~d~jl~ ~~,;~r~~
~kozovací, nutný pro právní pojem podvodu Cl s. 3838. ,

'
,
. tk 'h
kazujících známky různych zakonnych
t' k kvalifikace ta činnost pac,haskutkových povah, rozhodUje pro. o az ll",
~
3846
telova, z níž -poškození cizího majetku pnmo vzesLo Cl' S.
•
zločin zpronevěry podléhá přísnějšímu trestu než zločin p.odvodu čís.

při deliktech maje ovyC'. vy

v

•

!,!~~·uje-I~,~odvodné.
jednání djen t za~~yy Ji~_ ~~~~~ěenj~nŠk~d~ř~~~~~~
již stávaJlclho), nejde 'o po vo , n:y rz
§ 320 f) tr. zák. čí s. 3927.
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~

-

lstivé jednáni) _

y

s úmyslem nabýti pro sebe

zpeněžení

P?dvo~u,

'oddzené

věci může

zloděj

~

majetkovéh~ prosPě6h: ~í S~S3~~80koln0:3ti
po

připadě

naplniti i skutk

'-

(pro-datel) rozvinul při zpeněže~rO~d~h~::.t~tu
kredmetu dClllflost, vykazující po strance .objektivní i subjektivní ~~htO
DVOU po 'statu § 197 a násl. tr. zák. '-č í s.- 4035.
,u·
tJ.úkud

n~ní ještě o sobě podvodem, že kdo jede bez jízdenky' dopOuští

~~~~íl~O~~dS~~ěk~~. IJ.em~je .Jízd~nku,

svým chováním vzbuzuje v

pr~:

průvodčího Yna ŠkOd~n:;O~~i~~ ~~'S.n~g~4~ědomě využivá tohoto omylu

pod",:o.d spách~ný tím, že kdo jel vlakem na černo (usadiv se na '.
byl spáchán ve všech okresích firniž' vÍak n::
pa em pac atele projížděl čís. 4046.
'
z

~~znJ~lchdza?mhOhvozu),

~álež~IO-1i lst.ivé předstírání pachatelovo v tvrzeni, že auto které' dáv'
byI.o ji-i zabaveno pro pohledávky- jiných

V~ři~:I~a~ól: ~y~ť ~lu~.u,v !11~
1 1

pn sa 'iVostJ tvrzení

vyloučen

poškozovací úm 1

p:edpo~lad~I"':~l pa~hat~l a mohl-li též vzhledem ke skutečné ceně a~~'
drvo~nhe .predpo~ladatJ, že auto poskytuje i po úhradě zatajených zá:
v

,

"

s avnlC

"

pO'hledavek

postačitelnou

úhradu

či

s. 4100.

iř~I!~~'~~k:~~'~:' j~h~~~~ž v~e s~~~~T:~!ti ~~~~1;a11j~l~~to~e~'~ ~ií~fá:el
c~!eI! protoze není- pro jeho majetkové cíle ~žitečnym zmenš'

e-.
hOdno,tu .Jn;ěn~ . okla~maného a znamená proto o'ro okIa;:t:nfhe~
ujmu Odpovldapcl ,~oJmu skody po rozumu § 197 tr. 'zák. čís 4255
~~~~,~, ~ř1 j~:~r~~~~efiogi~~ 4~5~~ehnaném vychvalování prosperity ob~

~~znl

~!r~~~~néht~ ,goro~u~ění ~e, př~dchozí, zvláštní ',úmluvy - ke spolupachad . !1 e re ,a, s aCl o k _nem,u treba n,ahodiIé, avšak týmž úmyslem v.eene vedome spolupusobell1 s osta-tmmi spolupachateJy čís. 3486

°c.ev~evmvPř! POd~oddU

p,lro složitost skutkové pOdstaty taková úmluva 'Oby
jne crnum pre 'cházI či s. 3486.
j.ko
dokonany·
.podvoct·
tr
.
.
.•
I
t·
.
.
..
," b
' ,
se esce JIZ s we jednam kterým- měla být'
~k~~~ ~~~HfI~dle umyslll' pacha-t~le v~koda,. aniž s.e vÝžaduje, by skutečn~
podle § 8 tr zá,d~ tU o °tbqobny ~npa~,)ako .při pokusu ·trestného činu
v.
. ~:.. ~z t r~s ny pokud se- tyce nemožný je pokus, jen bla-li
pOUZlto k do::;azellI cde prostředku naprosto a be ' .. v" '. Y b

~~:!it~gFm~1tg~.~~~One~~b~~i!ti \~ :rc~e~ř~~~~7f~Zš~~~~~~~;is~i

zločin

podvodu lze

telstv~ jen byli li

. k
v~,
I)a Od pr!me pachatelstvi nebo spolupacha-

přičítať

bv 1

objednávka)
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I?odvod (§ 197 tr. zák.), poskytoval-:-Ii zaměstnanec firm k
".
~rl.sk~~~~evy, k nimž nebyl oprávněn, a přijímal za to od ~iChug~l~~~~
pachatelův úmysl jiného poškoditi nekry"e se vžd

Podvod (§ 197 tr. zák. -

I?ředg~k~ád;n~~ '~~ ~;~l~p~:?~N~li S~~~lýrn.z z~~ ~~y~~:ot~~~in;r-

ti:;.'
c am po va u, t. J. pn uvaden~ jme osoby v omyl či s. 4639.
P9 d yod, vy~~v~l-li se manžel zesnulé soudnímu komisaři z . ď '
ded}ce; zataJlv Jsoucnost daFšího -zákonného dědice' {df'ery '~ei~ ~~)hO
e
mda,arendl- vex. ekk~'c~, I ZbciZii'l-li pozůstalosfní věc (dům) kdyŽ naň byYa poa
na ect lC' a za o a čís. 4700.
, , lstivé djednáni
.
Istlve
··h
· · ' · ve smyslu'_§-19T tr zák
'd" (předstirán')·
k'k r l . pOjmu
o jednalll
? pOVl a Ja e o -l chovaní se, jehož účelem j,est oklamati jiného' ·é
Je.k tomu. pod.le okolnost.í pi'Ípadu"l. způsobilé čÍ's. 4044,4640. a j z
pOJem.
»lsÍlvosÍl« (§' W7 btr.zák)
. t rnost (nedůvěřivost) kl
. nepředpoklád·a zv I··t·
as ll! opa
amane os'O y, ani zvláštní- záludnost neh úskočnost klamu,

jíž nemohlo býti bezpečně a s úspěchem čeleno ani vzdálenými a nepohotovými prostředky; stačí, že poškozený neschopnost a neochotu
pachatele (Objednatele zboží) k placeni neznal a nemohl poznatt již
z objednávek čís. 4067.
ke skutkové podstatě zločinu podvodu podle .§§ 197 a 200 tr. zák. se
nevyhledává zvláštní, těžko seznateJ.ná lstivost; stačí již oklamání dů
věry v denním životě 'obchodním obvyklé; lest může ui,ležeti'- jii ve
slibu, že bude kupní cena do určité doby hotově zaplacena čís. 418t.
musí však býti zjištěno jednak, že si byl pachatel v době činu vědom
nevážnosti svého slibu" že mezi lstivým předstíránm pachatelovým a
počínáním si oklamané osoby byla .příčinná souvislost, že omyl v 'oklamaném lstivým předstíráním vyvolaný byl pro oklam~ného pohnutkou
a předpokladem jeho rozhodnutí Čí.8.. 4181.
»lstivým předstíráním« po rozumu § 197 tr. zák. je jakékolI nepravdive
tvrzení, jež směřuje k oklamání jiného a je podle okolností konkrétního
případu způsobilé k oklamání čís. 4640.
lstivým předstíráním po rozumu § 197 tr. zák. jest i přípověď plnění,
jež slibujíd již předem byl odhodlán neplniti či s. 4640.
pojem lsti jest naplněn už pouhým zkl'amáním důvěry v životě obvyklé,
třebas důvěra nemá opory v zákonném závazku pachatele k udání
pravdy nebo třeba k úplné zprávě o dotčených poměrech. Nemístnou
jest a z dosahu ochrany § 1'97 tr. zák. vykročuje důvěra klamané osoby
nezaručená zákonným ustanovením uvedeného rázu jen tehdy, může-li
klam už v době klamu býti klamanou osobou poznán jako klam bez
dalšího pátrání a bez důkladně-jšiho rozmyslu prostředky, které má klamaná osoba po ruce již v době klamu č 1- s. 4700.
nepravdivé údaje ve sporu: pouhé zažalování neplatné pohledávky a tvrzení
nepravdivých skutečností v civilním sporu není- sice o sobě podvodným
jednáním, jde však o podvod, nešlo-li o pouhé zažalování pohledávek
po právu nepozůstávají-dch a o pouhé tvrzení nepravdivých sk-utečností
v civilním sporu, nýbrž o vzájemně se doplňující, na_ obapolném dorozumění spočívajíd a k poškozenÍ' .třetí osoby, na sporu nezúčastněné,
směřující jednání obou stran, které nad to tvoří jen jednu složku řady
dalších podvodných jednáni pachatelů čís. 37'-07.
liŠÍc-li se písemný projev osoby různé od pachatele (stvrzenka, k jeji..
muž podpisU' došlv v důsledku lstivého klamu) -podstatně od ústního
prohlášení pachatelova, nelze ji co do beztrestnosti klásti na roveň
pouhému, vědomě nesprávnému udání procesní strany v civilní rozepři
či s. 4435.
objednávka (koupě): i když jest podle čl. 49 obch. zák. obchodní cestující
oprávněn vyhírati zálohy na zboží od zákazn~ků, dopouští se podvodu
(nikoliv zpronevěry), činil-li tak, ač mu to bylo zaměstnavatelem zakázáno čís. 353'7.
skutkovým zjištěním, že obžalovaný již předem neměl úmyslu objednávku vyříditi a že překážky, na něž se odvolával, jen předstíral, není
ještě dána skutková podstata zločinu podvodu, která vyžaduje v době
činu kromě lstivého předstírání nebo jednání také úmysl poškoditi; nevyžaduje se však, by škoda neodvratně nastala čís. 3008.
~
pokud jde o podvod, dával-li provisní agent živnostníkftm k podp·isu
objednací Hstky znějící na větší množství zbOŽÍ, než bylo objednáno,
jehož však objednatelé ve svých živnostech mohli upotřebiti č i s: 3687.
měl-li pachatel hne'd při objednávce a -při uzavření' obchodu úmysl, že
si dá věc poslati na ukázku a že ji. po obdržení nejen prodá, n}'brž
i stržené peníze si ponechá, jde o podvod, nikoliv o zpr.onevěru čís.
3846.
pojišťovací podvod: zločin nedokonaného podvodu podle §§ 8, 19.7, 200 tL
zák. se zločinem žhářství podle § 166 tr,. zák. může se sbihati či s. 3804.
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bY!-li zákonný znak deliktov', t zv .
~
otazky ne sice v doslovu S
Ú :kumy,S! I?oskozovací, pojat do

116

1k

brz ve of9r~~ ?becného
podvodného, tedy v dosl~Vll § H:j;~
us.tanovení § 3'18 tr. ř., oněvadY r. z. 'J n~muze ~ytl.řeči o porui;en!
P?dstata specielní.ho zločfnu Odl! se ve smery subJ~khvním
CInem podvodu podle § 197 t~ zák §).70 l~oJak. krYje s obecným zlo.
podvod, předstíral-li kdo proti p . ~,J S. "",'
'j

v

(mlýnské výrobky) a spoluvina r(i~t:lek~Jl~lt~vne, že mu Shořely
v?du vydánfm stvrzenky na ony vě . . ~a ~l pomoc) na onom POd...
da~~ čís. 3422.
Cl, Ja' o Y byly před požárem do ...
vyza,dání si stvrzenky jest bezí'restn' m . d "
Y'

se vsak hlavní pachatel, považuje toYVYdJ~ f1allIf pnpravným; jakmile
dovolal k, osvědčení rozsahu škod I toho ,:llJm s vrzenk~ .za Ul~ožllěno,
se trestnym i předchozí čín spolutinníkiÍvz~ }mu 3~f}~' vecI dOdany, stal
~y se. spoluvinník stal, beztrestn' m I s . ,.'
Jeho ónu s činem hlavní-ho pach~t~1 mU.,.se a by bY~1 pnClnna spojitost
ve kterém se již ,projevila trest ' .,.' e ,prerusena nejpozději do období
dojíti takovým činem saméh~ n:pl~nto~~ tOh~tto;, k plerušení musilo bý
~nebo bezúčinným způsoben 'ak 'ko~inOI .a, ..~ry~ by.,. byl znemožněn
lnt~l~ktuálnfho pomocníka na JroIhod v ~,IIV, Jiel z ~ela predchozí činnost
cham tr~stného činu čís. 3422.
nu I se 1 avnlho pachatele ke spá.
po~vod Je dokor.án Hm, že lstiv' m . d ' , ,
poskozovadm byl někdo uvede~ pre SŤlra~.1!1~ J1a~ilatelovým v úmyslu
ném způsobení škody. Stalo-li se vVšaokml;~~ n 5e~z, nesejde na skuteč_
poškozovacím, ale nedošlo-li k uvede ' lve p,re, 'tlránÍ sice s úmyslem
uvedených v § 8 tr. zák zůstá ' ';' Dl k" omy v pro některou z .příčin
.
" '. va Cin po usem c í s 342?
Jde o nedokonaný zločin podvod (
I'
"
-.
lst~vé předstfrání o rozsahu ško~y °z;~~ UbV1n~ n~ ~-~n;), ne~ylo-li Ono
~~~ch výrobků úspěšné ani u četnictv o !=n~ s, o~enlI1~.vonech mlýn11s~ovna k vyšetření škody čís. 3'422. a am u komise, JIZ vyslala po"V',

•

v

r:

nejde o beztrestnost pro dobrovol'
t
'
onen spoluvinnik četnictvu ve hl ne, us oupem -od pokusu, dozHal-li
dodal, teprve když se ve s~ 'f h ~vn1!1]U vpachate!i žádných zásob nen~ ná'sledky svého jednáni K;oz~itěOnvečdf~~ 34±i~tal do rozporů a byl
pOj'jštěnec b;tl·,·e· j·e'dn ·n'
.
predsevzal-li
b POJlstovnu
"v,
sVk o ďlI, a podařilo-li se mu. skutečně au I ' vt. umyslu
..
,y
ponastal! případ krytý o 'išl' "
ves I Jl.v omylo tom, že u něho
val škodu), ide o dtk~naI~Y\ apc~Jmoldouvou <.zja~!uP'ce pojišťovny zjišťotepr
t·
v
a neza eu na tom že
l'
_ ve yo" ~m (po upozorněni četnictvem)
hl' ':1
~
pOjlS ovna
ustupuJe Cl s. 4599.
pro aSI, a, ze od smlouvy
protipohledávka: vylákal-Ii' kdo lstiv' m . d . ' ,
zenSrm tak 'omylem ZbOŽl· ·ell Y t' Je, ~amm nebo .predstiráním a vzbu.. t·1
~
J za lm ucelem ' v,by sIv vy't ~z {em za ně zaJIS I svou kauční pohledávku ne' d
ve smyslu § 197 tr. zálc číL 3437 nal po pnpade v umyslu poškoditi
poškozovací úmysl jest
I
měl nebo důvodně pfed~'~k~~~:~1, fonechal-lI. si ag~nt zálohy proto, že
provisj ve výši vylákaných záloh ve. má '5P3"7° tI zamestnavateli nárok na
., 1 v, .
CI S. 3
.
pns uSl-lI pachateli proti podveden'
,
,
.
ví-dající vylákaným částkám I'ebo e~l, f,r~~IPohl~davk~ ve výši odpopohledávku za existentní j~ ~'O p'lpo d~ 'a- I ~S!pon subjektivně takovou
nebo tento opravdový pocit opni~n~n~ on~ Js~u.cnost p~?~ipo~le~ávky
v § 1 tr. zák., pokud Sf:: týče pošků' e I ~P~SObill'Y, VylOUClŤI zly umysl
pokládaný čís. 3703.
,zovaCI umys,' v § 197 tl'. zák. před"V

v

VV

)

v

•

•

n~ní podvodem, vylákal-li věřitel na dlužn'k

mka Jednající jen čím mu byl dlužn'k

.

. to,. že je mu tím ~:1'lužník povinen) č

v os'Obě za dlužts. ~~enu nť(boo cem
věřitel měl za
J.

na

subjektivní stránka: zrušení rozsudku odle § 33
'-"
zabývá se úmyslem způsobiti šk ~
~.
d tr. 1'., JelIkož rozsudek neo u pll po vodu čís. 3369.

,- -

ke skutkové podstatě zločinu podvodu se vyžaduje po stránce subjektivní, by paChatel jednal v úmyslu někollO poškoditi; ani o. škodě anr
o tomto úmyslu nelze mluviti tam, kde škoda nemohla z uvedení v omyl
(z oklamáni) vzniknouti čís. 3408.
mezi uvedením v omyl a škodou musí býti příčinná souvislost, škoda
musí hýH způsobena podvodným jednáním čís. 3408 ..
skutková podstata podvodu nevyžadujýe úmysl pachatelův zpťJ:sobiti
škodu hmotnou, stačí úmysl poškoditi práva nehmotná čís. 3411.
ke skutkové podstatě podvodu se po subjektivní stránce vyžaduje, by
pachatel již při lstivém předstírání nebo jednání ,podle § 197 tr. zák.
nebo při činech v §§ 199 a 201 tr. zák. uvedených, lstivému předstírání
neb jednání na roveň postavených, byl veden konečným úmysiem způ
sobiti někomu škodu na majetku nebo jiných .právech, by jednal v pře
dem pojatém úmy-slu. poškozovacim čí-s. 3486.
pohnutka je lhostejná a není třeba ~ ač tomu tak obyčejně bývá ~ by
paChatel byl' veden úmyslem způsobením škody osobě třetí sobě nějaký
zisk zaopatřiti čís. 3486.
ke ,skutkové podstatě podvodu nestačí objektivní možnost poškození,
aniž, že oklamaný škodu utrpěl, nýbrž musí býti zjištěn úmysl obvině
ného, směřujíd, k poškození oklamaného a, že škoda povstala nebo měla
povstati ze lstivého předstírání, že oklamaný lstivým předstíránfm byl
pohnut k jednánI neb op-omenutí, z něhož mu š'koda na majetku nebo
na právech měla nastati či s. 3513.
k zločinu podvodu (§ 197 tr. zák.) vyhl,edává se poškozovad úmysl
již v době lstivého předsHrání a uvedení -v omyl čís. 3550.
skutková podstata podvodu vyžaduje po stránce subjektivní, by pachatel byl .při činu veden úmyslem, vyvoláním nebo využitkováním
omylu p,mrněti osobu, proti níž protiprávní útok čelí, k ta:kovámu počí
nání si, jimž buď osoba ta sama nebo třetí osoba škodu má utrpěti
čís. 3593.
skutkovým zjištěním, že obžalovaný již předem neměl úmyslu objednávku vyříditi a že překážky, na něž se odvolával, jen předstíral, není
ještě dána skutková podstata zločinu podvodu, která vyžaduje v době
činu kromě lstivého předstírání nebo jednání také úmysl poškoditi; nf'vyžaduje se však, by škoda 'neodv.ratně nastala čís. 3008.
pokud okolnost, že pohledávka, na niž' pachatel, konaje platy, padělal
stvrzenku na vyšší splátku, byla v -dohě činu již vyroVnána, vylUČUJe
možnost poškození a úmysl způ-sobiti škodu (§§ 197, 201 a) tr. zák.)
čís. 3619.
podvod (§ 197 tr. zák.), vylákal"1i kdo zápujčku předstíraje, ie předlu
žené auto, které dává do zástavy, je dluhů prosté, a spoluvina na
tomto podvodu (§ 5 tr. zák.), ujišťovala-li osoba třetí zástavního vě
řitele, že tomu tak jest, a zaručita-li se za dluh čís. 3623.
nezáleží na tom, zda "ěřitel nabyl platného zástavního práva; naproti
tom1J okolnost, že zaruči:vší se jest schopen platiti, vylučuje po případě
II obou úmysl' způsobíti škodu (§ t97 tr. zák.), stalo-Ii se zaručení
platně (§ 1346 odst. 2 obč. zák.). nebo bylí-li paChatelé subjektivně
přesvědčeni, že jest zaručivší se záručným prohlášením zavázán k zaplacení čís. 3'623.
předsevzetí obžalovaného vrátiti oklamaným osobám, co mu následkem
klamu daly, vylučuje po případě zlý úmysl podle § 197 tf. zák. čís. 3631.
.při zkoumání poškozovadho úmyslu, čelícího ke způsobení Škody, shledávané v nákladu nikoliv nehodnotném, nýbrž jen pro majetkové cíle
objednatelů neužit.ečném, jest uvažovati i o tom, zda si pac-hatel podle
okolností, za nichž k objednávkám došlo, musel uvědomiti, že náklad
větší objednávkou objednatelům způs>obený je k jejich škodě čís. 3687.
podvod nezakládá samo o sobě již pouhé využití omylu jiné osoby,
1 když se stalo v úmyslu poškozovacím, nýbrž vyžaduje se lstivý způsob
tohoto využití čís. 3687.

_
-

Pod,vod (§ 197 tr. zák. -

Podvod (§ 199 a) .tr. zák.) -

škoda) -

měl-li

pachatel hned při objednávce a při uzavření obchodu úmysl že'
si dá věc poslati na ukázku a že ji -po obdržení nejen prodá, n§brž
i stržené peníze si ponechá, jde o podvod, nikoliv o zpronevěru č i s
3846.
.
pachatelův úmysl jiného poškoditi nekryje se vždy a za všech okolnosti

s úmyslem nabýti pro sebe majetkového prospěchu čís. 3958.
záleželo-li lstivé předstírání pac-hatelovo v tvrzení, že auto, které dává

do zástavy, je bez dliUhu, ač bylo ji:ž zabaveno pro pohledávky jinÝch
věřitelů, může -býti i . při šálivosti tvrzení vyloučen poškozpvací úmysl
předpokládaI'-li pachatel a mohl-li též vzhledem ke skutečne ceně aut~
důvodně přeďpokládati, že auto poskytuje i po úhradě zatajených za.

stavních pohledávek postačitelnou úhradu čís. 4100.
ke skutkové podstatě zločinu podvodu pOdle §§ 197' a 200 tr. zák. se
nevyhledává zvláštní; těžko seznatelná lstivost; stačí. j.iž .oklamání dů--:
věry v denním životě 'obchodním obvyklé; lest může záležeti již ·ve
slibu, že bude kupní cena do určité doby hotově zaplacena či s. 418J;
musí však býti zjištěno jednak, že si byl pachatel v doh~ 'činu v'ědom
nevážnosti svého slibu, že mezi lstivým předstíráním pachatelovým a
počínáním si oklamané ,osoby byla pří-činná souvislost, že omyl v oklamaném lstivým předstíráním vyvolaný byl: pro oklamaného pohnutkou
a předpokJ,adem jeho rozhodnutí čís.. 4181.
po stránce subjektilvnI musí býti zjištěno, že ,pachatel jednal v úmyslu
způsobiti jiné osobě škodu, a to již v době, kdy, se dopJl.5til- šálivého
j.ednáni čís. 4181.
spoll,-lpachatel ,při podvodu musÍ při své spolučinnostL u vědomém spolupůsobení s, jiným býti veden rovněž úmyslem poškozovaCÍm; on si musí
býti vědom, že druhý spolupachatel nebo ostatní spolupachatelé jsou
tímto úmyslem vedeni a musí jim, veden jsa týmž ú'myslem, při jri'ch
lstivé činnosti pomáhati čís. 348'6.
'
škoda: ke -skutkové podstatě podvodu nestačí ob~ektivní možnost poškození,
aniž, že oklamaný škodu utrpěl, nýbrž musí býti zjištěn úmysl obvině
ného, směřujfd k poškozeni oklamaného a, že škoda povstala nebo měla
povstati ze- lsti'vého pfedstirání, že oklamaný lstivým předstíráním byJ.
pohnut k jednání neb opomenutí" z něhož mu ~koda na majetku nebo
na právech měla nastati čís. 3513,
výše "škody (zamýšlené nebo způsobené) jest složkou trestného činu
a musí proto, ,jako jeho ostatní složky, posuzována býti podle poměrlÍ
na místé a v dohé spáchání činu, najrně i podle toho, jakou cenu v této
době měla věc trestným činem dotčená, bez ohledu na. nahodilou okol...
nost, že cena věci tohoto druhu dodatečně stoupla nebo --kh~sla čÍs. 3631.
zpusobená ,škoda rovná se- vnitřní hodnotě vylákaných rakousko-uherských bankovek v době činu čís. 3631,
k ppdvodu nestačl o sobě ls.tivé jednání, ný'brž je' třeba' I.):vedení poškozeného v 'omyl za tím účelem, 'by utrpěl škodu v určité výši.č í s. 3656.
počínal-li _si' pachateL sice lstivě, ale škáda nastala nahodile, ne-závisle
na pachatelově jednání, škoda, která jim nebyla předem rozvážena a
zamýšlena, není tu podvodu č Ls. 3656.
vědomé -O úmYSlné) uvedení v omyl nebo takové využitLomylu druhé
s.trany nemusi-nésti -s sebou nutně i poškození druhé strany;-,třebas došlo
k omylu lstivým jednáním nebo předstíráním pachatelovým,dvoří skutkovou_podstatu podvodu jen, bylo-li lstivé uvedení v omyl nebo,taJwvé
__ využití omylu současně vedeno přímým pachatelovým úmyslem způsobiti někomu škodu t í s, 3687.
'
bez této nál'ťžitosti skutkové podstaty zůstaveno jest posouzení účinkií,
j-ež má ,podle zákona ~vzbuzení nebo využití omylu_při právním jednání,
.' předpisům práva občanského, při smlouvách předpisu § 871 obč. zák.
. či s. 3687.
při z_koumání poškozovacmo úmyslu, čelícího ke- způsobení, škOdy, shledávané v náklauu nikoliv ,nehodnotném, nýbrž jen pro maJetkové cHe
objednatelů neužitečném, jest uvažovati i o· tom, zda si pac'hatel podle

.
'k'
d šlo musel uvědomiti, že .náklad
okolností, za nichž k. obledn!lv amo ben"'e k ·ejich škodě čís. 3687.
IU
větší objednávkou ob1eg;ar l1} kZP~~~usí yn~5tat~ pří-mo, b~zprostře~ně
škoda po rozumu ~'k1 'h r. ú~~~u klamané osoby-; stačí, že', k ní dOjde
z ~lamu nebo z vy"a ane ,o - . 'ti- ne ,Hmo použitím_ vylákaného úko~~
nepřímo nebo m~:; "k, ~~ dOJl" sk~ečně placenou) k nátlaku na vult
(stvrze~ky n~ V~S~I c~sk II nez .ebo j'ako pruvodního prostředku v roosoby, jez ma by tl ,pos úzena, n
zepři čís. 4435.
,')
lákal-li kdo zápůjčku předstívylákání zápůjčky: podvod (§ 197, tr .. z~k. d ~Istavy je dluhů prosté, a sp-oraje, že předlužené auto, k(t§r; ~ava,~) ujiš.ťov~la-li -osoba třetí zás-tavluvina na tomto podvodu k' t r. z:ar'uČila-li se za dluh čís. 3623.
ního věřitele, že tomu t~". les, a ,latného zástavního' práva; naprot}
nezáleží na tom, zda vy~n!~l n~byl Pcho en latiti vylučuje po případe
tornu oko!nost, že :aru~~v~1 se,lest s 197P tr. ~ák.); stalo-li se z:aru~eni
u obou umysI zpusobltJ ~~OdU'k(5 nebo byli-li pachatelé subJektrvne
platně (§ ~3"!6 ~dst. 2 ~. c.;, za 'z~ručný~ prohlášením zavázán k zapřesvědčem, ze Jest zaruC1VSI se
placení čís. 3623.
.
"
d d'
věděI-li vypůjčitel od prvovylákání zápůjčky je jedna,nIT
pV~t~ři přes to ji vylákal v úmyslu
počátku, že nebuyd; s to Z8.!puJC U
,
způsobiti škodu CI s. 427~.
y
odu se o subjektivní stránce
dle § 199 tr. zák.: ke skurko.,:,~ p~.dst~~~é~dVředstÍirán1 nebo jednání podl.e
P
vyžadllFje, by pachat.,}. pz p~ ls §§ 199 a 201 tr. zák. uvedených, Ist!§ 19-7 tr. zák. nebo pr~ CIfl~C. v
eň ostavených byl veden konecvému předstírání ~eb ~e.dn<::~l na r~~odup na majetk~ nebo jinych pr~
nym úmyslem zpuS~blh ne ~~1!-m úmyslu poškozovacím. Pohnutka le
b če·ně b'vá ~ by pachatel ~'y~
vech, by jedna~ ~ predem yOla e
lhostejná a nem tře~a ~ a,c tOy~U dta\~obě ltřetí Ynějaký zisk zaopatrtÍl
veden úmyslem zpusobefl1m s o Y
-_

"ko

čís:, 3'4?:~h § 199 tr zák. nahražuje již zákon sám všeobecné (objekv pnpaa
.
k' zvláštními čís, 3963.
tivní) znaky podvodu zna )'
9
tr zák jest rozuměti soudní
dle § 199 a) tr. z~k.: soudem ve tmy~IU'§k~g o~~án' nalé·zání práva a konání
úřad, a to l~n" Do~ud, ~ys UPU): 1~vědčovacl nebo správní čís. 3494.
SipravedlnostI, mkohv l~ o orgaI..
,
rol urátorern nebo jeho funkkřivá výpověď svědecka p,red yOl~~sk~m Pdle{§§ 128 až 155 voj. tr. ř.
cionářem v t~. zy. ~yhl~d~va,c}m_ n~en~e~o úřadem bezpečnosti nebo vestejně jako knva vYPof,edd, S\ e~~~k~r~va -dosud platného zločin p,od~e
řejné obžaloby nezak a a po
,,,
dle § 504 a) voj tr. zák., nybrz,
§§ 197, 199 a) tr. zák., pokud s~ tY::~~~é pravomoci př~čin podle § 5to
dopustí-li se jí osoba podrobena vOJ b
odléhajíc] pravomoci trestních
Val. tr. zák., a je-li pac;ha~ele?1 oso a, ~dle §§ 205 4161 tr. zák., a jen
soudŮ! občanských, zásag n e Ipre~~~~~V~1 k způsobe~í škody, nyni p~dl~
v případě že úmysl pac a t e uv
ku 1929 20J0 Kč převyšuJIC 1 ,
, ' I \' 31 sb z a n. z ro
trestm nove Y ClS.
. ' 'k y' s 3494.
zločin podle §§ 197, }OO :r. za ,'o C,I • svědectvi (§ 199 a) tr. zák.) s~
ke skutkové podstat~ Z~OCI!lU ,knv;~~ávání spravedlnosti, stačí ohrože~l
nevyžaduje kúnkretnt o roze~l vy d m vědomě neptfavdU, aniž by zaabstraktní, že svědek udv~l pred dO~v! vztahovalo ke skutečnostem rozleželo na tom, zda se .kn'-:.e, sV~5M
hodným Čl nerozho~ny~ ~ 1 s., 'ectnání -v civilnnTI sportl pred souder,n
svědek, lenž potvrdIl pn ~s~mm Jr dIV ch údajů 1/ jeho svědecké vynepravdu, stává se odv-Olantm ne~ av 'Yd formálním ukončením svého
povědi beztrestným jen, ~1v.?la:-It !e nPrj~kmile svědek potvrdil po svém
vyslechu; ,výsl"ech l~ forma ne ul{On~ol~vané svědecké výpovědi, jevž mu
výslechu ustne spravnos~ sve 'pro~
večtení (§ 343 odst, 2 c. 1. s.)
byla předložena k nahlednuh.l1e"Q ,pr
čís. 3'504.

-

y

v

-

Podvod (§ 199 a)

336

tr. zák.) -

skutková podstata zločinu khvého svědectví není naplněna SKlne'Cll(>sti,',
že pachatel učini,! tavně

byv o témže předmětu slyšen jako svědek

- při tom kterém výslechu jiné skutkové údaje, které si
jen odporuJí,. aniž jest jisto, které z' těchto údajů srovnávají se s plfav:'
dOll, nýbrž i v takových případech je třeba, by pachatel jednal ve zlém
úmyslu, by si byl v dohě jedné z ruzných výpovědí vťdom nepravdi_
vosti svých údajůj v tomto směru stačiJ že vzpomínky a představy
pachatelovy, k předmětu výpovědi s'e vztahujlid, byly v dobách ope-tavných svědeckých výslechů tytéž čís. 3546.
předpis 'o t·restnosti křivého svědectví chrání p.rávo státu nikoliv }en na
správné, nýhrž povšechně na nerušené vykonávání soudnictví, v zá~
konech založený nárok státu, by svědci pN soudním vyslechu udaii
o skutkových okolnostech, tvořících předmět výslechu, pouhou a úplnou
pravdu; právo to doznává újmy již nepravdivostí nebo neúplností svbdecké vý,pově.di o sobě, třebas nenastala a po p.řípadě ani nemohla
(vzhledem na bezvýznamnost skutečnosti svědkem popřené nebo za':
mlčené) nastati dallŠí škoda tím, že následkem nepravdivého nebo neúplnéhO svědectvlÍ byl vynesen rozsudek věcně nesprávný čís. 3655.'
ustanovení § 321 c. ř. s. zprošťuje sice svědka povinnosti odpověděti
na otázky obsahu (směru) tam uvedeného (zmocňuje soud, by -svědka
z povinnosti té zprostil), avšak neruší povinnost svědka odpověděti na
takové otázky úpl'ně' pravdivě, jestliže na ně odpOVÍ, neodp'iraje vý~
pověď nebo byv soudem k výpovědi přidržen č f s. 3655.
'
zločin křivého svědectví (§ 199 a) tr. zák.) lze kvalifikovati podle
§§ 200 a 203 k zák. jen, převyšujie-li částka (hodnota) toho, Co si
pachatel' tímto zločinem přisvojil nebo k čemu jeho úmysl směřoval,
2'.000 (20.000) Kč; nespadá sem, byl-li škodný účine!? ,p-řivoděn již p'ů",
vodní předchozí činností pachatelovou (zmařenim exekuce) čís. 3808.
i když státní zástupce v obžalobě označil jedno ze dvou si odporuJíCÍ'c-h svědectví téhož obžalovaného za křivé a tím připustí! správno~,t
druhého, může (§ 263' tr. ř.) .při hlavním přelíčení zaujati opačné hledisko a soud jest povinen vzíti za podklad rozhodnutí úpravu obžaioby
podle konečného návrhu, nikoliv původnÉ ob-žalobu čís. 4(HS.
pokud jde o překročení obžaloby, bylo-li k ohžalobě na zločin § 199 a)
tr. zák. uznáno na přečin § 1 zák. o mař. ex. č f s. 4071.
svědectvím ve smyslu § 199 a) tr. zak. jest i výslech ad genera1ia podle
§ 166 tr. ř. a § 3140 c. ř. s.; nezáleží na tom, že soudce dal takovou
otázku (na předchozf potrestání svědka), ač toho nebylo nutně třeba
čí 8,. 4260.
svědectví je vyjevením (sdělením) smyslových postřehů i tehdy, má-li
svědek o dosvědčených skutečnostech vědomost jen z doslechu
(z druhé ruky) čís. 4267.
'
nejde o zmatek čís. 3 § 281 tr. ř., ponechává-Ii rozsudek nerozhodnuté, při kterém ze dvou odporujkích si svědectví obžalovaný křivě
vypovídal, uznávaje ho vinným alternativně, třebaže při prvém výslechu
VY'povídal nepřísežně, při druhém (hlavním přeJí.čeníJ ) však pod p.ři
sahou, byl-Ii trest vyměfen podle § 202 tr. zák., nikoliv podle § 204
tr. zák. čís. 4287.
rozsudek, jímž obžalovaný (§ 199 a) tr. zák.) uznán vinným alternativně, není nejasný ve smyslu § 28'1 čÍs. 5- tr. ř., ani zmatečný podle
čÍs. 7, čís. 8' nebo čÍs. 10 § 2-81 tr. ř. čís. 4287.
předmětem kfi-vého svědectví, trestného ,podle § 199 a) tr. zák., mohou býti }en skutkové okolnosti, nikoliv úsudky o právní povaze činu
čís, 429(t
nejde o právní úsudek, nýbrž o skutkovou okolnost vnitřního života,
způsobilou, by byla p-ředmětem křivého svědectví, vypovídal-li kdo
o svém smýšlení o jiné os-obě čís. 4290.

_
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lidé prostí, najmě nemají-li zvláštního vzdělání, ned?vedou se vždy
přesně vyjadřovati o svých ?uševníc~ ~tf!-vech a neznalI mn~hdy ~mysl
výrazů týkajících se takovych sta'vu Cl s. 4290.
pokud ',svědek projeve,m, že ?~je ~ jinÝ"m ~ ,nepřátelství, nechtěl vyjádřit,j že je nepřátelskeho smyslem o nem Cl s. 4290.

křivé svědectví před bezpečnostním úřadem (před činitelerry. bc:zpečnost
ního úřadu) je přestupkem podvodu ;podle §§ 205, 461 tr, zak. C I s, 4617,
zločin podvodu k'řivým svědectv,í-m podle §§ 197, 199 ollt. a), tr: za-k.

předpokládá, že jednání. p~c~a!~lovo ~měřovalo ~e ~pus??,em skody~
jíž je s tohoto hlediska jedl11e l1Jma statu na nerusenem vykonu soud
nictví čís. 4751.
. ,
ustanovení § 2'55 odst. 31 zák. čís. 221/24 sb. z. a n. (,;e Z~§~I zakona
čis 184/28 sb. z. a n.) neopravňuj,e okresní nemooens~~ YOjlstO::!1Y dožadovati soudy o přísežné výslechy svědků pro vlastm ucely pO]1sto vn y
čís, 4751.
.'
křivé svědectví jehož se dopustil svědek vysl~~hnutý soudem k dozadání okresní n~mocenské poji1šfovny, není zlocl11em podl'e §§ 197, 199
lit a) tr, zák, čf s, 475,1.
svědek je podle zákona (§§ 199 a) tr. ~ák) ~ovinen, .?y u soydvu v~po
vídal pravdu tak, jak ji sám poznal a mkobv, lak mu Jl napuvedel nekdo
třetí čís, 483,3,
• '. '
křivě vypovídá í svědek jenž proti svému lepšímu přesv~C1cem potvrzuje, že ví něco z vla~tního poznáni, třebaže to, co tvrdl, bylo objektivně pravdivé čí -8. 483>3.
y
b
rk za vlastní
'd' k·
vydává..H výs10vne ne 'o m c y
svědek yypov: ,a :Idve. 1,
k tečnostech o 'kterých se dověděl jen ze
smyslove postrehy u, aJe o s u
,
sděl:ní j~ného čís, _~833..
divě 'ako svědek v trestním ří~"ení
pod e z rel e h o: vYPovldal-i'l ~~.o ynepravločinJ dopouští se vedle zlo cm u
proti osob~, k~ero~.~~a o~il~v§ f~9 ~) tr. ~ák., neměl-li soudoe v době
§ 209 tr. zak. 1 zlocI, p"
'
d y I 'ho z trestné-ho činu a VYIPovýslechu ~ůyod pokladatl hObZ a po e~Ie ~y'brž ,proto by usvědčil udavídal-li kř1ve ne proto, by so e parno ,
'
99 a) tr. zák. nelze pokládati výpověď
ného ~ í s. 3?O7., , '
za svedectvl ve smysl~~ ,§ 1
okIádati za podezřelou z paosoby J.i.ž,: :měl vysJ'ýc'hajlCl soudce p~[cm~ P
v ' " byla vysly· chána
,
"
t'
lla
trestnem
cinu
'
chatelstvJÍ nebo z l1cas [ . _.
v-' o vnemz
, 3936
v

•

v

V',V'

v

•

cítila-li se při vý~le,chu sU~'lektIY~:ct~~v~~e~~~s~u~ 199 ~) tr. zák. ani
v-ypověď nepozbyv~ pO,va Y: d~Vjiž spáchán trestný čín, který sOUVisel
tím!, že v-byl v ~obevdYY'P%V1 ~y se pravdivou a úplnou vý'pově-di, dostal
s predmetem vypov e 1 a y
v.
3936
k vědomosti vyslýcha}ídho soud, ce c ~ s.
'. .
')'_
_
'"
- I ,t 1°
by nep'ravdlvou (neuplnou V) po
okolnost. že s~ zaJem (pac la ~.uv ~t) svých údaj'ťl četnictvu a zabráni.l,
vědí zakryl neuplnost n~pra~
tr zák) těmi-to údaji spáchany,
by nevyšel najevo ~res upe . a í~ lné svědectví pokud S,e
střetl se zájmem (pra~em) /tatu hP~e{: takž/pachatel byl' v jakémsi
týče s příslušnou I!?v~nnos 1 Ph~cd·a k '§ 2 g\ tr. zák.,; mohl poukazem
stavu, nouze, nevyvtnUle, ho s v' ~ ~s, ~
na § 153 tr. ř. s,~ěde~t;I ~de~lt~I~' I s. 1~~36~) tr. zák. nelze pokládati
za svědeckou vypov.ed,y ve s YL s §iSŮ důvod k podezření, že se sama
výpověď osoby, pro!~ mz byl, p~d lbe vyslýchána nebo že na něm měla
dopustila trestné.ho PP!!" o,nem~ , Y řehaŽe b la ~činěna ve formě svě
trestn,ouv- účast, Je-ll Jejl, Vy~~v~~h,a1obou vin~íkovou; této vý'hody ."~a,k
dectvl pred soude~, y prav
"k s "ědek v pravdě jako provtnlla ,
požívá osoba slysena ~oJ,m~.~~ Jab~ clnc s~ subjektivně obv;něnou a
jen, pok~d svou výpov 1 ~Jl ~e ·~vo ·eIí -vlastní vina; pakliže v~a~
zakrývajK pravdu~ by nevy~la !d) ak:ýi,rá ,pravdU ve prospěch jtne
a pokud svou svedeckou vypove I z
22
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osOb~, ať již obvině~.é~,neb? dosud J.a~o vinní~ nezn~mé, není zákonného'
pod~Iadu pro nepncltatelnost krweho svedectvI' rozhoduje úmysl
v nemtž byla výpověď učiněna či s. 3 9 4 3 . '
,
nejd,e~H o ,svědee,koll výpověď, nýbrž o obhajobu vinníka ve formě svě

dectvl, nejde ani II spoluvinníka o tr,estný čin, nýbrž jen o domluvu
pachatele trestného činu se spoluvinníkem čís. 394'3.
zás~da § 202 t~. !:' p!atn~ pro tre~.tní říz~ni, před ~~dnými ~oudy, platí
take pro, trestm fl;zem duchodkove. Vyplyva to pnmo z p-redpisu dů
ch?d~oveho trcstmho zákona z ll. července 183'5, čÍs. 6'3 Sb. zák. pol
najme z §§ 500---,;"92 a §~§ 628, 631, 632, 641, 644-648 a dále (úsuáke~
z ?paku~ z ~ 461 :1-8. 4 CIt. zákona, podle kterého se trestá jenom křivé
s~~dectvl pred du~hodkovým trestním soudem a to bylo-Ii vydáno pod
pnsahou za podmmek dekretu; dv. 'kanc. z.e 14. února 18-40 tis. 1320
c. 20 sv. 68 sb. pol. zák.) jako zločin podle § 199 a) tr. zák. či s. 4621.
jde jen formálně a svědeckou výpověď, vpravdě však o obhajobu _po~,
dezřel~h? (z přestupků podle §§ ~1, 197 a podle § 487 tr. zák.),nesp'adaJlc~ pod sankel § 199 a) tr. zak., byl-h kdo jako svědek vyslýchán
by vysvetlIl rozpor mezi obsahem udání, jímž jiného křivě obvinil z pře~
stup~u, a obsahem, svědecké výpovědi, v nIž podle pravdy uvedl ono
udam na pravou mrru čís. 4622.
s u b jek t i v n í str á n 'k a: skutková podstata zločinu křivého svědectví
ne~í naplněna yskutečností, že :pachatel učinil - byv o témže přť:dmětu
~lY's~n Jako, sv.edek opětovně - při tom kterém výslechu jiné skutkové
udaJe" kt~,re Sl navzajem OdporuJí, aniž jest jisto, které z těchto údajů
srovna~aJl se s pra.vdou, nýbrž i, v takových připadech je.třeba, by pac~a!e] Jednal ve zle~' úmyslu, by si by~ v době jedné ~ různých výpoV~dl vedom~ nepravdivosti sNých údaj'ů; v tomto směrů stačí, že vzpommky a pr~dstav~ pac~ateIO'\:y, k ,před~ětu výpovědi se vztahujíd,
byly v dobach opetovnych svedeckych vysľechli tytéž čís. 3546.
y s~'?j~ktivním s~~ru nestač.í vědomí. pachatelovo, že jeho výpnvěd'
~e ~nva (ne~ra~dl-v.a nebo ..".eúpfn.á); vyž!lduje se i vědomí pa-chatelovo,
ze .lest. yyslychan )~ko svedek (Jako osoba' povinná k vyjevení pouhé
a uplne pravdy) c l s. 3655.
subj~k~iv~í s~utková podstata zločinu podle § 199 a) tr. zák. před
poklada, ze Sl pachatelka nutně uvědomHa, že její pro-hlášení IP,řed soudem, vyplývající z největší části z jejího procesního postaveni jako
soukromé účastnice a vztahujíd se i k jej:ím sOlJ.kromoprávním nárokum
pr?ti tehdejš~mU' ?b~alovanému. pro přestupek podle § 506 tr. zák., jest
svedeckou vylpovedl a nikoliv pouhým prohlášením, jen její soukromoprávní nároky volně vyřizuj-ícfm čís. 3755.
ve směru subjektivním vyžaduje skutková podstata zločinu utrhání na
cti podle § 209 tr. zák. a zIoč~nu po-dvodu křivým svědectvím podle
§§ 197, 199 a) tr. zák., by si byl pachatel v době činu vědom objektivní. nepravdivosti viněnI (udání!) ze zločinu, p'okud se týče nepravdivosh svědecké výpovědi na soudě čí-s. 383L
po subjektivni stránce se vy-žaduje ke skutkové podstatě' zločinu křivého
svě?~ctví úmysl k vědomému udáni -nepravdy i nen-íi třeba ,úmyslu zpi't~ObltI š~odUi o~en. úmysL -spoč.Ívá již ve vědomí, že pachatel vypovidá
Jako sve-dek a z,e Jeho výpověď jest nepravdivá č j s. 4038.
p? str.ánce subi,ektivní se vyžaduje kromě vědomí o křivosti (nepravdIvostI nebo neup'lnosti) svědecké výpovědi i vědomí pachatele že jest
vyslýchán jako svědek či s. 4 2 6 0 . '
,
zločin podvodu křivým s.vědectv-ím podle §§ 197, 199 lit. a) tr. zák.
pře~pokládá, že je~nánf pachatelovo směřovalo ke zplis'Obení škody,
Jíz Je s tohoto hlediska jediné újma státu na nerušeném výkonu soudnictví čís. 475,1.
uch á z e n í s: e: zločinu ucházení se o kfivé svědectví podle §§ 197, 199
písm. a) tr. zák. se dopouští- i ten, kdo jiného vyzývá, by potvrdil

skute,čnost,
~~znamou,

t!ebas i pravdivou, avšak sváděnému z vlastní zkušenosti
veda, že sváděný o této Okolnosti z vlastní zkušenosti neví

dosvědčil-li

pak sváděný takovou okolnost před s.oudem jakd svědek

c <5. 3711.

přechází skutkové podstata zločinu ucházení se o křivé svědectví .podl~

§§ 197, 19?, é}) tr. ~ák. v,e skutkovou podstatu zločinu spoluviny na
l<nvym svedectvlm podle §§ 5, 197, 199 písm. a) tr. zák.
C l s. 3'711.
při vinění z deliktu s·oukromožalobního nebo ze skutečností cti se dotýkajíc~ch ze života soukromého není důkaz pravdy vyloučen vždy
'
nýbrž Jen za určitý'ch předpokladů -č í s. 3720.
lze se proto v takovém případě ucházeH o Hivé svědectvÍ. ve smyslu
§ 199 a) tr. zák. i u svědka, jehož výpověď múže přijíti v úvahu jen
o dlikazu pravdy čís. 3720.
byl-li dokonaný zločin pOdle § 199 a) tr. zák. spáchán ucházením se
o křivé svědectví uzavřeným dopisem, jest místem činu podle § 51
tr. ř. místo, kde byl dopis adresátu doručen, nikoliv, kde hyl dán na
poštu Č, i s. 3756.
§ 199 a) tr. zák. čelí již pouhémU' nebezpečí, jež nastává právnímu
řádu tím, že se (třebaže bez úspěchu) vyvolává v jiné osobě zločinné
rozh-odnutí vydati křivé soudni svědectví; toto vzdálenější nebezpečí je
tu, i když' ono rozhodnuti nedoznalo ještě podrobného vymocení urč-e
ním }ednotlivých údajů o dotčených skutečnostec:h a o pramenech vě
domosti -o -nich čís. 42 67.
vyjevovací přísaha: zločin podvodu po'dle § 1-99-a) tr. zák. křivou
vY'jevovací přísahOU ohledně' součástek pozlistalostního jmění čís. 3872.
jde-li o druhý případ čl. XLII uv. zák. k c. ř. s., jest účelem- vyjevovací
přísahy, by žalovaný přIsežně udal, co jest mu známo o zatajení- neb
o zamlčení věcí, o l1ic'hž žalobce (při vykonání p'řísahy) neví čís. 3872.
udá-Ii- žalovaný před vykol1ánim přísahy podle pravdy a úplně, co je
mu známo o jmění, neho doví-li se žalobce o něm jinak, _může žalovaný
bez porušení povinnosti udati pravdu, vykonati přísahu, že mu o zatajení nebo zamlčení jměni není nic pově-domo č f S. 3S72.
okolnost, že se žalovaný (čL XLII uv. zák. k c. ř. s.) domníval, že musí
přísežně udati j-en takové věci, o kteľých se v- př~dchozím (sporném,
nesporném a trestním) řízení nestala zmínka ·(že jen takové věci byly
by věcmi zatajenými a zamlčenýmO, pouka~uje.,.po připadě:tia skutkový
omyl (§ 2 e) tr. zák.) z ohonu civilního řádu soudního čJs. 3872.
ke skutkové podstatě, zločinu -podvodu podle § 1-99 a) tr .. zák. křIvou
vyj-ev ovací ph-sahou stačí, uvedl-li pachatel v seznamu jměn}, že nemá
za třetími osohami nezapllacené pohledávky, ač je měl; nezáleží na tom,
,že je pokládal, ·za nedobytné č 1:8. 3896.
. ..
-(liz ~éž s vád ě n í k' e k ř i v é i:n u s věd e c tví.
dle § 199 b) tr. zák.: skutková podstata podvodu nevyžaduje úmysl pachatelův způsobiti škodu hmotnou, stač~ úmysl poškoditi práva nehmotná
čís. 3411.
pokud napodobení,_ a předstírání -obřadu uzavřeni civilního manžeistv·í
spadá pod ustanovení § 199 b) tf; zák~;_ spoluvina na tomto podvog.u
čis.3411.
.
zločin podLe § 199 b) tr. zák. rozlišuje se od přestupku, § 033 tr. zák.
úmyslem po~kodi:ti-; nevyžaduje však škodu hmotnou, stačí i úmysl po·~
škoditi práva nehmotná č i s. 341 L
dle § 199 c) tr. zák.: pod pojem »měr a vah« ve smysLu § 199 c) tr. zák.
spadá nejen závaží, nýbrž i váha jako nástroj, jímž se váží čís. 4352.
skutková podstata podle § 199 c) tr. zák. je splněna jen, je-li zfalšována .váha v tom či onom smyslu, při čemž nerozhoduje, zdi:Ctrvale,
či jen přechodně, třebas i snadno odstranitelným způsobem· č i s. 4352.
~~dvodu

1
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~ ji~éknepoctivé manipylace při vážení mohou býti podvodem nespada"

vsa pod ustanoveni § 199 c) tr. zak. čís. 4352.
'
Jl
dle ~. 1~9 d) tr. zák.: v~řejnou listinou jest podle § 292 c. ř. s. rozuměf
.
.1stmu! vyd,ano u v, .pr:d~psané formě bud' veřejným úřadem v mezích
Jeoho ured~l~,h ?pr,avnem neb osobou, požÍ'vající veřejné viry
ob
pusohnostl Jl pnkazaném čís. 3~38, 4796.
voru
pro pova:~~, pr~tokolll jako yeřejné listiny nezáleži na tom, že nebyl vyhotoven uredm osobou, ani, že nebylo připojeno obecní razítko čís
3438.
.
pokud pryo~o~ol obec~í stavební komise není veřejnou listi-oou a pokud
J.,e~o padel!am lleSlpada pod ustanoveni § 199 d) ny' brž § ?01 a) tr ' I
C 1 S. 3'438.
J
• zaK.
v

k pojmu »veřejné listiny« ve smyslu § 199 d) tr. zák. se vyžaduje b
byla vystavena ve-řejn~n;t. úřadem neb os.obou zákonem zvláště k t~m~
ustanovenou' v o boru Jejich piisobnosti či s. 3454.
vysta~~ní vysvědčeniJ o vyhoření a vysvědčenÍ' chudoby k cíli žebroty
nepat1'l1 y obor pů~?bnosti obecního úřadu, nebot' podle § 31 zákona
z ,1~. kvetna l8~3, OlS. 108 ř. zák. je vydávání takových vysvědčení zakazano. ,Nesp~da. proto padělání takového vysvědčení pod sankci § 199
dl tr. zak. Cl s. 3454.

i když zrušovaCÍ soud, přezkoumávaje rozsudek pro zločin podvodu
podle ~ 197, 19~.d), ~(x\.201 dl tr. zák., vyloučil kvalifikaci podle § 199
d) tr. zak." ~emuze pnh~l~eh k ustanovením nového mírněJší-h-o zákona
ze dne 21. vbrez~~ 19219~ CI'S. 31 sb. Z. a n., byl-li rozsudek prvého soudu
vynesen pred ucmnostl ,tohoto zákona a odsuzujícÍ' výrok pro zločin
P~d~Od~~ pod!e §§ 200, 201 d) tr. zák. zůstal v práv-nf moci, nebyv zmaeCll! shznostt napaden čís. 3454.
'
sprostil-li n~lézací soud obžalovaného pro zločin podvodu podle §§ 197
199~) tr., z~~., proto, .že obžalovaný poUrž,il k Oklamáni prostředku, jími
za~ysle~y. ucmek a vy.sledek (omyl) nikdy a za žádných okoIností vy:,?lan ~Yy nemohl (~llle.m, nemohlo ~ikdy nastati ohrožení, právního
r~du), !ezto b~lo falšoY!l-TI! ,tak patrne (zjevné)" že bylo k dosažení
C~I~ ?bzalovanym .za~)'~lepeho .na~!os,to av bezpodmínečně nezpůSo
hlle, J.de o sk~tk~ve. zJIstem, ktere vlze I zrusovací soud a jež nelze na-

t

padah h~:lOtnep'ravmm z~latk~m čís. 9: a) § 281 tr. ř.; oriím zjištěním
Je v~lou:~na I abstra'ldm moznost uvesh v omyl ve smyslu § 320 f)
tr. zak. CI-S. 3585.

'padělání pra~ovn~hov vys;vědčenÍ' v udání doby, po kterou byl pachatel
Ja~o pomocmk :a~~.stna:n,. a použiti takto padělaného vysvědčení jako

prukaz~ k opovedI ZlVnostt (maHřské a lakýrnické) čís. 3742.
zpiisobdo,st Jpad.ělan,ého vy~.vědčení) k oklamáni je podstatnou s.kutkovou nalezltostI neJen ZIOClllU podle § 199 d) tr. zák., nýbrž í pře
stupku podle § 320 f) tr. zák.; kd~by padělané vysvědčení této vlastnosÍl nemelo a bylo za všech okolností (in abstracto) nezpůsobilé uvésti
v omy~, nemohlo by býti uznáno ani na přestupek § 3'20 f) tr zák
Nap~O~1 tOn;tu n~.z;piisobilost k oklamání jen v konkrétním případě -ne~
vylucuJe aUl zlocm podle § 199 ci) tr. zák. čís. 3742.
~.ebylo-li an~ přip?čtenímr paděláním získané doby dosaženo v § 14 čís. 2
,~Ivnostenske.ho :-ad.u p'ředpokládan~ tříLeté doby pomocnfcké, je vylo ucena pro ob}ekhvl1:i n.emoz~ost vzmku skody skutková podstata zločinu
P?dle.~ 199 d) tr. zak. a Je možná jen kvalifikace podle § 320 f) tr.
zak. c 1- s. 3-742.

zjištění, o jaký stup-eú způs,obilosti padělání k oklamání jde, je skutkovým zHštěním čís. 3Q42.
P?dvod p.a?ěláhím nákladního listu za' účelem uv~dení v omyl finanč
lll'ho resplclenta a celního dekla,ranta při vycHvání zboží' spoluvína na
tomto pOdvodu čís. 3 8 1 2 . '
,

-

Podvod (§ 199 d) Ir. zák.)

nejde o pouhý celní přestupek podle § 130 zák. čís. 114/27, nýbrž
o podvod, šlo-li o vyv,ezení nevyclené věci vůbec a o předstírání, že clo
bylo zaplaceno č í~. 3812.
skutková podstata zločinu I})odle § 199 d) tr. zák. nevyžaduje, by podvodným jednáním bylo zmařeno nebo pTo budoucnost stíženo konkrétní
opatření stá:tni správy; spadá sem předložení padělaného pas.u pohraniční kontrole čís. 3820.
pokud nejde o zmatek čís. 6 § 3144 tr. ř., nedal-li soud k- hlavní otázce
na zlo čín § 199 d) tr. zák. kontrolní otázku: »zda spočívala škoda státu
v tom, že nemohl prováděti pasovou kontrolu« a »zda jde- o škodu na
dozorčím právu« čís. 3820.
padělání legitimačního listu, opravi'íujíciho sbírati papíry, hadry, kosti
a staré železo čís. 3898.
byla-li veřejná Jístina paděl'ána nebo zfalšována v úmyslu někoho poškoditi (stát na právu dozom) a joe-Ji: tl\' zárov,eň i možnost zpŮf.obiti
škodu, jde o pOdvod podle § 199 d) tr. zák.; přestupek podle § 320 fl
tr. zák. přichází v úvahu jen, neni-li tu ani onen úmysl ani tato možnost
čís. 3'898.
padělání potvíZení ohlašovacího úřadu vepSánllTI doložky, že ~e pachatel těší dobré pověsti, ač byl j-iž soudně trestán čís. 3925.
padělání (napodobení) doktorského diplomu a jeho vidimovaného o.pisu
čí $. 3953.
nejde o zločin podvodu podle § 199 d) tr. zák., nýbrž po pří-padě jen
o přestupek podle §§ 205, 461 tr. zák., předložil-li paChatel průvodčímu
vlaku padělanou jízdenku, již neplatnou, i kdyby byla vydána dne, na
který přepsal datum vydání- č i s. 43'10.
vážní Jíst 'obecní váhy jest veřejnou listinou po rozumu § 199 d) tl'.
zák. jen, byla-li váha zřízena s povolenim živnostenského úřadu (v pří
padě, že byla zřízena pňed účinností zákona ze dne 19. června 1866,
čís. 85 ř. zák., bylo-li jí živnostenským úřadem propůjčeno právo váhy
veřejné) a byl-li vážný, vyhotovivši dotyčný vážni list, ve svém postavení živnostenským úřadem potvrzen a vykonal-Jí předepsanou pří-sahu
čís. 4377.
padělání dopravního osvědčeni na automobil vep5áním doložky »Při
hlášen, dosud není v provozu«; pro relativní _zpús,obilost k oklamání
úřadú o povinnosti dai'íové po rozumu § 199 d) tr. zák. záleží. i na tom,
může-li míti doložka ta význam pro vznik a: trvání: povinnosti platiti dají.
z motorového vozidla (§ 14 a násl. zák. čís. 116/1927) čís. 4702.
-pojem »v.eřejné listiny« není v trestním zákoně blíže vymezen a jest jí
podle § 2912' c. ř. s. rozuměti! jednak listinu vystavenou v předepsané
formě 'veřejným úřadem v mezích jeho úřední.cll oprávnění, jednak listinu vydanou v předepsané formě osobou poživajkí veřeJné víry
v oboru působnosti jí přikázaném čr S. 4796, 34308.
ochrany §§ 199 d) a 320 f) tr. zák nepožívá o sobě kaŽJdá písemnost,
vydaná v předepsané formě veřejným úřadem v mezích jeho úředni:ch
oprávnění, pokud se tý,če osobou požívající veřejné víry v. oboru pů
sobností jí příkázaném, nýbrž jen ta·ková písemnost, Jež Je k tomu
určena nebo zpiisobilá by -svým obsahem prokázala skutečnost právně
závažnou' je nutno,
šlo o pisemnos.t, v níž úřad ji vyďavší buď něco
úředně n~řizuje, prohlašuje neb ověřuje; nestačí však pouh~ průvod~í
sdělení určené pro určitou osobu pro jejÍ' poučení bez jakéhokohv
právně závažného obsahu čÍs. 4796.
subjektivni skutková podstata: podle § 199 dl tr. zok.
vyžaduje vědomí pachatelovo, že jde o veř-ejnou listinu- (o poznamenánO, úmysl někoho oklamati, uvésti v omyl v tom směru, že obs~~
listiny (poznamenáni) po-chází od v,eřejného úřadu, a úmysl způsoblÍl
někomu škodu na jmění nebo na jeho právech; není-li tu tohoto úmyslu
(poškozovaciho), může }ednání vykazujíd všechny objektivní znaky

by

!

I

I!
I
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zločinu podvodu podle § 199 d) t
'k
I' ..
§ 320 fj tr. zák .č i s. 3925.
r. za . zak adab jen přestupek podle
třebaže v případech § 199 tr

.k
h · · ...
(objektivní') znak
odvod' za . na r~~ll'J~ l,IZ ,zako,p ::;ám všeobecné
v. každém. jednot1i~é~ Přfpa~/~~~~Přf~í~~s~~l~lJv.1e prece třeba zvlášť
za~.: by byl omyl vyvolán v úmyslu pošk~z~~~~I~ ~~~.e 3t6~~ d) tl'.
zlocm podvodu podle § 199 d) t
'k'"
tr. zák . ťlm, ze z IoCln predpokládár.úmysl
za . lisl'
g.,. 320 f)
povkse od přestupku
.
.
jej, vylučuje či s. 3963'.
'
s Dzovacl, kdežto přestupek
Y

Y'

v

padě-láni v-eřejné listiny o sobě nestačí ke skutk .
P?dle § 1~9 d) ~r. zák., nýbrž jest třeba, b
ove podstatě zločinu
stmy pOUzlta v umyslu poškoditi čís. 4212. Y bylo padělané veřejné Ii-

viz pad:lání veřejné listiny (§ 391 tr. zák. slov.).
§ 199 e) tr. zak.: svémocné a'
I' d t
•.
'
.
ke skutkové podstatě zloči~~YS ne o s raneUl mezníků o sobě nestačí
zár?ye,ň zjištěn zlý úmysl pach~?e1~~d~01~~~\~..t~1 e) tr. z~k.J není-Ii
nia Jlflťch právech. Škoda,. k níž tu ,pachatel~~ Já~y~l na !1;aJetku ne,b?
a espon v tom že poškozený po b' ,
, ,
smeruJe, SPOčlva
svého pozemk~l čís. 4111.
z yva v rnezmClch prúkazu o hranicích
§ 200 tr. zák.: při podvodu spáchan'

t"

,

~~~d~;I~ťe~~t ~~h~~n;h~ll~a P~1i~~~~~i~~~:~ti;:~~I;~~h p~~~íst~~o~~~i

§§ 200, 203 tr. zák.: zločin křivého
• d t· (§
lífíkovati podle §§ 200 a 203 tr s~e
ec Vl • 1~9 a). t!; zák.) lze kvazak
toho, co si pachatel tímto zločin . J~.n, p~elvYSUle-h ~ašvka (,hodnota)
směřoval 2.000 (20000) KV.
em P;lSVOJl nebo. ~ cernu jeho úmysl
c

~~~~n31~~~:původní piedchozí Činnne~~t~~acs~;;~lob:~~h (~~a~~~í!Č~~~~U~'~i)-

třebaže žalobce odůvodnění (n' v h)

b' I
uplatňující škodu. 2.000 Kč pře a ! ," .0 za ?by pr~ zlo~in podvodu,
zák., nastalé zákonem čís 3'l/1~~~U1ICl, d ne.~'fIz'PusobrI zmeně § 203 tr.
a

~fld;o~~é P~e~~~adě 6ov(i~en ~ uva~~.v~~i, ~~%j~Olf-li ~~~;oTOnC~n?bpŽř~Ig~x.:

-

Podvod (§§ 205, 461 tr. zák.)

,
1 saz 'Y neprevysuje-lt skoda i 20..000 Kč) čís. 4009.
dle § 201 tr. zak.: k subjektivní skutk '
d t t·

~~b~a~~ia~~~~~hP;i ~§tir~m Předs.tirá~!enJ1~o je~,~á~r~~~?eU §s~9~y~~~~~~

nebo jednánÍ' na roveň ~~s~a;~~/~h z~ki uv~denKch,'JstlVén;u .předstírání
sobiti někomu škodu na m . tk
, y .. v~ en I ?necnym umyslem způ
dem pOjatém úmyslu pošk~i~v~ci:bgí·J~~~~~.tf.ravech, by jednal v předle ~i~?~o~) atr. ~ák.:.'Poklld Pf~t~kol obe.~ní stavební komise není veře'nou
. § 201 a) f~k:~Je~? .:a::i~l1I nespadapod ustanovení § 199 dl, nhrž
pokud okolnost že pohledá k
..
h
stvrzenku na vyšší splátku \~ja na ~lzb pa~~ ate.~,v konaje platy padvěl~l
čt:n~~~'9~oŠkození a 'ltrnysI zpúso1iti °š:o~~n(§~z l;l,n~~a~)1 ~:I~~I~~)
zničení listiny je tak zvan'

"

.

čiti listinu, jež má b}'rti d~~a~;l:~avp~~tPOddkvodem; .~es!a~í ú~ysl zni-

středkem

že

"

~

h

re

em; Zlllcelll Jest Jen pro
škodu tfm~

'd.ůkaz~P;~s~ře~~kP~~~~::~1íJ u~~~~ei~~b. úmysl, způsobiti

zničí-li p~chatel listinu, ,která není nositelem nároků (kn'h
d kra
sp~lku). !e tl'eba zjistiti nejen, jaký byl úmysl pachatelú~ y ~ ~o. dd Y

a Jakou skodu obmýšlel' Zl) o b ' ~k d
' ny rz 1 z a
hledává čís. 4870.
, . uso ,ell! s o y se k dokonání činu nevy_

dle §201, c) tr; z~k:.: .ke skutko.vé podstatě :oločinu. podvodu pod!e § 201 c)
tr. zak., zalezej1Cl v tom, ze pachatel umyslne ukryl a sobe přivlastni!
věc omylem ho došlou (nebo ztracenou), se nevyhledává, by pachatel
vyvolal nějakým způsobem onen omyl čís. 3~68.
koupě věci, jež došla omylem pro datele a již si tento přivlastnil, nečiní
kll'pitele zodpovědným za podvod podlE § 201 c) tr.· zák. čís. 3'468.
pojem »ukrýván« ve smyslu § 201 c) tr. zák. nepřed-pokládá nutně, by
byla pachatelem zřízena mezi věci a jejím vlastníkem (uschováním,
zpracováním nebo jinak) nepřekonatelná překážka, takže je vlastníku
přímo nemožné vypátrati věc, jíž pozbyl (znova se j~ ujati); stačí již
stěžování znovunabytí věd oprávněnou OSObOll, která jí pozbyla, způ
sobením takových změn v zevnějšku nebo v umí-stění věci, které i jen
znesnadňuji vlastníku vypátrati věc, -poznati ji a zmocniti se jí uplatněním a dokázáním vlastnického práva čf s. 4238.
dle § 205 (461) tr. zák.: křivá výpověď svědecká před vojens·kým prokurátorem nebo jeho funkcionářem v t. zv. vyhledávacím řízení - stejně
jako křivá výpověď svědecká před úřadem bezpečnostním nezaikládá
podle práva dos.ud platného zločin podle §§ 197, 199 a) tr. zák., pokud
se týče § 504 a) voj. tr. zák., nýbrž, dopustí-li se jí osoba podrobená
vojenské pravomoci, přečin podle § 510 voj. tr. zák., a je-li pachatelem
osoba, podléhající pravomoci trestní,ch soudů občanských, zásadně pře
stupek podle §§ 205, 461 tr. zák., a jen v případé, že úmysl pachatelův
směřoval k zpi'isobenÍ škody, nyní podle trestní novely čís. 3r1 sb. z. a n.
z roku 1929 - 2.000 Kč převyšující, zločin podle § 197, 200 tr. zák.
či s. 3494.
ani trestní zákon ani trestní řád neukládají obviněnému pod sankcí
kromě §§ 45 a ZU3 ptsm. m) tr. zák.) povinnost, by za trestní-ho řízení
činilo vlastnL osobě a o činnosti pravdivé údaje vyšetřujicím orgánům
(četnictvu a soudu) čís. 3618.
v nesprávném sdělení generalii, ať se stalo v Jakémkoliv úmyslu, nelze
shledati skutkovou podstatu ani přestupku § 320 písm e) tr. zák. ani
přestupku podvodu podle § 451 tr. zák. či s. 3518.
opomenul-U' soud při odsouzeni pro přestupky §§ 461 a 522 tr. zák.
a při výměře trestu podle § 460 tr. zák. použitím § 267 tr. zák. ve smyslu pasl. odst. § 267 tr. zák. kromě trestu na svobodě vzhledem k trestní
sazbě § 522 tr. zák. vysloviti též zvláštní trest peněžitý (pHpadný trest
náhradní), vykročil ze své trestní moci (§ 281 čís. litr. ř.) čís. 3618.
pokud nejde o reformatio in -peius (§ 290 odst. druhý tr. ř.), byl-li
obžalovaný zrušovaCÍm soudem zproštěn pro přestupek § 461 tr. zák.
a za zbývající nedotčené odsouzení pro přestupek § 522 tr. zák. byl použitím § 200 a) tr. zák. odsouzen do vězení) ač zrušeným výrokem
o trestu byl mu vyměřen i za přestupek § 522 tr. zák. trest vězení, ten
pak, ač přísnější, než ke kterému měl býti obžalovan)' odsouzen padle
§ 522 tr. zák., byl rozhodnutím presidenta republ1ky z 19. října 1928
prom~nut čís. 3618.
v tvrzení nesprávných skutečností, předcházejících civilnímu sporu, ať
budoucím žalobcem nebo žalovaným, o sobě nelze spatřovati jednání
podvodné; takové údaje, učiněné bud' ve sporu- neb před sporem, spadaly by pod skutkovou podstatu § 197 (461) tr. zák., kdyby byly podporovány padělanými listinami, falešnými průvody, neb jinak se staly
za obdobných zvláštních okolnosti čís. 3808.
oklamání příslušných veřejných činitelů jest jen prostředkem k dosažení zapovězeného účelu (uzavření druhého manželství) j jest odsouzením pro zločin § 206 tr. zák. vyčerpáno a nelze v něm spatřovati souběžný přestupek podvodu podle § 205, 461 tr. zák. čl s. 3&50.
padělání veřejné listiny podle § 320 f) tr. zák. či podvod (§§ 197, 461
tr. zák.)? čís. 3997.
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Pohoršeni

veřejné

(§ 501 tr. zák) 345

nález a úschova nevybuchlého granátu (šrapnelu) po

čís. 4066.

střelbě dělostřelců

při

odsouzení pro přestupek podvodu podle § 451 tr. zák. je nepřípustn-é
vyhoštěni odsouzeného (§ 249 tr. zák.) čís. 4042.
nejde o zločin podvodu podle § 199 d) tr. zák., nýbrž po případě jen
o přestupek podle §§ 205, 461 tr. zák .. předložil-li pac,hateI průvodčímu
vlaku padělanou jfzdenku, již neplatnou, i kdyby byla vydána dne na
který přepsal datum vydání čís. 4310.
'

není ještě o sobě: podvodem, že kdo jede bez jí,zdenky; do poušti se
však podvodu, kdo, nemaje Jízdenku, svým chováním vzbuzuje v prů
vodčím úmyslně dojem, že ji má, nebo vědomě využívá tohoto omylu

průvodčího na škodu podniku č í; s. 4044.

přestupkem

<

v prvé větě § 214 tr. zák. nezakládá zločin podle
tohoto §, zanikl již v té době nárok státu na stíhání a potrestání hlavního pachatele (na př. jeho smrtí - § 224 tr. zák.); mMe však _ záležela-Ii ve křivém svědectví před bezpečnostním úřadem _ zakládati
přestupek podvodu podle §§ 205, 461 tr. zák. čís. 4617,
zásada § 202 tr. ř. platí i pro trestní řízení důchodkové čís. 4621.
využil-Ii vězeň omylu správy věznice, vzav na vědomí rozhodnuti o propuštění z trestu, spočívající na nesprávném předpokladu, že si již trest
odpykal, dopustil se přestupku podvodu jako vězeň v trestnici po rOzumu
§ 2, nař. čÍs. 173/1860 ř. zák.; na tom nic nemění, že již vězněm trestnice neni čís. -4649.
/

dle § 333 tr. zák. viz vyd á v á n í s e z a v e ř e j n é h o ú ř e dní k a.
§ 379 tt'. zák. slov.: vymůže-Ii si páchatel' na svojom veritel'ovi predl'ženie
úveru nepravdivým tvrdením, že zmenku, ktorú odovzdává na zaokrytie
dlhu v!astnoručne podpísala jeho majetná manželka, hoci ju pod-prsa!
miesto nej len on -sám, sú dané všetky náležitosti skutkovej podstaty
podvodu pod!'a§ 379 tr, zák. čís, 4785,

§ 381 tr. zák. slov.: ku skutkovej podstate podvodu pod!'a § 381 Č. 1 tr, zák,
sa vyžaduJe tiež, aby páchatel' predstieral niektorú úradnú činnost', spadajúcu do oboru působnosti verejného úradníkaj toto predstieranie musí
byť sposobilé, aby oklamaný moho! predpokladat', že páchatel' podl'a
svojej úradnej činnosti mŮže učinit', čoho sa podujíma čís. 4822.
»jednatel'om« súkromnej firmy v smysle § 381 čís.. 2 tr. zák. je len ten,
kto nim je podI'a obchodného zákona čís. 473'5.
obchodný cestujúci, sbieraj-úci za ujednané provÍzie len objednávky pre
svojho principála, nie je takým »jednateI'om« ani »súkromným úradníkom« v smysle cit. ustanovenia čís. 4735.
Poisťovací (§ 382 tr. zák. slov.): najdóležitejšou slož'kou zlo-činu Pojsfovacíeho podvodu podl'a -§ 382 tr. z. po objektfvnej stránke je zničenie
alebo poškodenie vlastného poisteného majetku; ak bolo s týmto započaté, je čin páchatel'ov už pokusom zločinu poist'ovacieho -podvodu a
nevyžaduje sa, aby sa páchatel' pokúsi! úskat' tiež poist-nú sumu čís.
4624.
úverový (§ 384 tr. zák. slov.): »I'stívou úskočnost'ou« v smysle § 384 tr.
zák. nerozumie sa prosté luhanie, lež také nepravdivé tv:rdenie, ktorého
nepravdivost' nel'ze spoznat' bez dókladnejšieho rozmyslu 'a!ebo pátrania čís. 4800.
§ 386 tr. zák. slov.: ku skutkovej podstate trestných činov podI'a § 386 tr. z.
nestačí úmysel zmarit' exekúciu na- u~čitú čast' majetku, lež vyžaduje
sa, aby páchatel' zamýšl'al poškodit' svojich veritel'ov tak, aby nemohli
dosiahnuť uspokojenie svoji-oh pohl'adávok z jeho majetku čís. 4421.

HO dis.
, , v l' nejen proti současnému, nýbrž i
zákaz podvoj~ého zastupo~a~l ~e! o v téže rozepři (stran súcastn.ě
proti posh~pnvemu ~as!uP?v%n~ ? P';r~~ichlldnými zájmy) čís. 131 dls.
116 d's
ných na temze pravmm Je nanl ~
ve vyrovnacím řízení čís. 158 dIS.,
I
orušení povinnosti
nezakládá o sobě kromě skutktové y~.dsta;1ehf~~~n~tť a vážnosti stavu
povolání i skutkovou podsta u preclnu
'v

podle ustanovení §§ 205, 461 tr. zák. je jakékoliv pOd-,
vodné, t. j. v §§ 197, 1'99, 201 tr. zák. naznačené jednání, Ilenabývá_li
povahy zločinu podle okolností uvedených v §§ 199, 200, 201 tr. zák.
č I s,. 4617'.

činnost naznačená

Podvod poškodení111 vetiteľov viď p o š k od: n i e v e rit e l' o v.
-" . . d k . úpa dek pod vod n y.
Podvuuny upa e VIZ
,
,
u u'e dlužníka domáhajícího se soudpodvojné zastupování: advokat, ,ktery h zasl~ Pe 1dopustiti kárného činu podvojného
ního vyr~v~ání, neS.TI1I Úne~ ce: 1 s 'h 'zeti se o zastoupení vyrovnací.ch
zastupovam
podle § 1 hadI':' r., V~~t,a vyrovnacího návrhu čís. 131 dls.,
věřitelů, pO'kud se nedo o 1 o pn] 1

čís.
104 _~is.
ustanoveni §

1 ~'d
10 ad~o c ,ra U v

v'

podvojném zastupovánI platí i v řizenÍ
HO dis
nesporném (~y:ovnavaclm? ,c I S. 10 adv' ř) _zastupuje-li advokát ve
jde o po~voJ~e
vyrovnaclm
nzem:.;a~tupovanl
I vyrovnacl~~o dlužníka i 'vyrovnacího věřitele čís.

?

116 db.
..
. . (§ 10 adv. ř.) platí pro toho, kdo byl
zákaz podvo]neho .zastupov~l1~ . d okáta i když z kanceláře vysto~\
zástupcem strany J~ko kOn~lp}ent a vokáta' nebo samostatným advokapit a stal se koncipientem ]meho adv v u aniž projevený názor jiných
tem; nevyviňuje ho ~mY,l, v to~toni~n~e;v~dného čís. 79 dis.
advokátů, že neshl~davall .v, to oškození cti a vážnosti stavu, vstouporušení povin~ostI POvt~~?l. ate~venient za žalující stranu a přes. to
pil-li advokát l~ko ved e]Sl I~ astoupení strany žalované, jejíž .~álmy
v dalším obdobl S'p~r;! prev~a z,y žalujíd i s jeho vlastníkem zajmern
byly v -rozporu se za]my s ran
.
čís. 100 dlS.
Podzástava viz z a s t a Vell í věc Lv. ,
Pohlavní chtíč viz po hor š e n í v e reJ II ,e.,
nemoci viz p o ti rán í po hla vn I Chll e moc í.
pud viz pohoršení veřej~é: v,
styk: zdrženlivost ženy a zprznenl e 1 s . 3740.

zneužití viz z P' r z n ě II í.
. '.
dá sem i saháni pod
těla: ve smyslu § 1218 tl. zak., spa
.

sukně lledospě-

, í a
205- a) tr. zák. čís. 43118.
lého 'děvčete čís. ,4~51.
Pohledávka: její předstírání (uzna1l!) ve vyr,ov~all
h§r a na r e p II b I i k y (§ 14
Pohnutky jazykové, náboženské, národnostnt VIZ o c
čís. 2,4).

nízké a nečestné viz vol e b -n í p. r á v o.
I ky' pohlavní styk) mezi
501 t
'k)' smilstvo (nemanze s
, .
Pohoršení veřejné {§
r. ,za...
.' t pni (mezi otčhnem a nevlastm aceosobami sešvagřenyml v prv§l~of ~
ák i když osoba za10živši ~va
rou) je:t pře,stypkem~podl(e , v l-r~ Zbyl~ rozvázáno), je:-H onen 5vagrovstvI nelll JIZ na ZIV~ ma~ze ~(§' 2 e) tr zák.) čís. 4158.
grovský poměr pachatelum znam
'
,:,
'r zjištěno, zda
odle § 501 tr. zák. nelze uznat! pa tuhe vezenI, nellI-l
~ který z pachatelů je svúdcem c ~~. 415~.
2 51 5 t- zák) viz kupllrstVl.
,
(§§ 51 ,
1.
'.
.
.
" k é _ dot' kaJíc se pohlavll1
§ 516
zák.: S~i1nÝ?:t'Jestp]~~rl~g~~~~'ti ~~hlavního YChtíče n~bo smě~
sfery
- bu, ~r~:s 1 z
dV k 1'akémusi ukojení pohlavmho pudu
řuje k podrazdem, po I?!L~a ve,
. .')
Pachatele nebo osoby Jme Cl s.' 3413.- .
nespadají sem po př~padě. ~~1 nemravne doteky prsou (a tvan
děvčat z mladické bu]nostl Cl s. 3413.
v

!to

v

v,

--Pohoršeni veřej'né (§ 5.16 tr. zák.) '_
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- Pokus (§ 8 tr. zák.) -:

k~ obj-ektivní skutkové podstatě přestupku podle § 516 tr zak
'
treba
by oveře".l~e, po h
·· k t
nent
•
'.'.
o.r~enl v s. ~ ecně vzešlo, stačí, Je-Ii smilné
]ectnam zpusobIie vzbuditI vereJne pohoršení Č! s. 3499.
tat? z~usobilost te~t Vopodystatněna i tam, kde smilný čin byl spá~
chan trebas neverejne, avsak v_ přítomnosti třetích osob čí <:, 3499
sUbjektivnji skutková podstata § 516 tr. zák. ,předpokládá v~·.
.
chateI byl vd
v. v
, ze Sl pa•
,ve om moznostl, ze se o jeho činu :dozví více osob
Č 1 s. 3499.
v

•

•

n~~yl-li smilpý čin (§ 516 tr. zák.) spáchán veřejně jest z. USa

,e~ym. vzbudIti veřej~é l?o.ho~šení teprve, byl-1i

spachán'za okOI~oStí~ Sl l?a,c~~teI muslI by tl vedom možnosti že se o něm dozví věC~
pocet hdl c I s. 3565.
'
Sl

z pou~~ho zjištěného .vědomí pachatelova, že mladistvá osoba o činú
že se o činu dozví větší

;~~~lcl{dt~~lln~5~~~ICkY nutně vědomí,

~~dle ~ 516 tr. zák. není trestným smilný čílil o s.obě n 'brž 'en k .
hflkovana forma smilného činu když se totiž srnilny" y.
J
va·
m cmem mravo". ,
,,? s t y dl"Ivost urazí hrubě a způsobem
budícím ve
re]ne pohorselll čís. 3727.

počestnost neb

- - - h
~dyž čin nebyl spác~án veřejně, ana soulož se 141etým děvčetem
V~ř~J' p;ovehden!l ': nocI v bytě, může býti čin zPůsobilým vzbuditi
ne po orsem ve smyslu § 516 tr zák b 10 r
~ t
přístupné osobám třetím jimiž mohl'b 'f "v, Y ,-I) mis. ~ snadno
byl-l~ s~,á"c,hán za okolno~tíJ jež poukazo~aly ctn t~~~zo~~v:en, ne,?o
dOZVI vet~l pocet lidí, ~e?o .že se dostane do veřejnosti dOdat~č~Ý:
~1~~a;~;:'ll1m, a musIl-lI Sl pachatel býti vědom ,J'ěchto možností
v

skutko,:á podstata zločinu podle § 128 tr zák sice
"
, ,
~,řavun~OJení :~I!p~ý:h, chtíčů,,,bylo dos.aže~o, nibrž st~~frt~~~~lag~~
1 zneuzl I, Jez Jen drazdí nebo stupňuje srn
I
t
't
~
o~povídalk~ ~m~sl p,achatelův, a smilnost podle y§ n~:6 ~ o~ku

~;~g~~:~~~t'P~~I~~~f:~í'cgt~~~k~j~~~ S~:,,~h~lavnki tSféry,

z;o~

prýšU'z
eruje
omu by pohlavní
ac a e e nebo Jme osohy byl drážděn čís. 3736.
z toh"o vsak nelze vyvozovati, že každý smilný čin ředsevzat'
~:~t~e l-°1~81~/etY!kji.ž n,,~plňuje za vJ,ech okolností' &utkovou ~o~~
. d '
. za " pn tomto zlo cm u musí býti cílem
'1 'h

pud p h t l " ,
v

b~c~~7!1 u~~~~~ cr~~n~~~le~h~~~ ~ggr~Td?ej:šif~ím ~TYSl~i Sj~~;i_~
~enesi-li se v.šak jeho úrnysI k tomu c.íIi enbo; lth~fo ~;d~\~~í~h~lce,

;:~!fiJ~~~~:~hYt{~!~rt~f]!~~:rtP~b~~;~!;ol.~~ujeg:;hn~Jie~

novana) není tu'
I
ya pnvo ena nebo stupa taka'v<Í jednání ~:~~~ S~~U~l~í~~ ;~k u~ojení,~h!jpnf~h c?t.íČ~«,
za
prestupkern podle § 516 tr . za"k"
. Cl S. ·373u.,::c, ny rz muze byh jen
Vv

.,

v

z~ůsobi1?s,t vzbuditi veřejné pohoršení (§ 5ľ6 t

'I
'
.'
jest opodstatněna
~~LJ ~i~msgfg::r~
možno ~.er~Jne, a e ~a OkoI-n,os!í'v,že sj achatel musel býti vědom
,
s 1, ze se o nem dOZVI vetsl' pocet lidí čís. 4171
nejde
,'h '
.
okoln o ,ct~ spac any na místě veřejném a snadno přistu ném za
Předp~~iád~e s~n~gno,
mO~1 býti pozorován od třetích OS~b jaký
čin spáchán v nUocf va po vs!a~a podle § 516 tr. zák., byl-li ~mi1ný
hlédl
I'"
: v ?,pustene novostavbě, do níž jen náhodou napo lceJll1 organ Cl s. 4293.
(§ 525 Ir. zák.) viz hru b š i ne mra v n o st
Pohotovost bezpečnostních orgánů: je konáním služb)' čí ·s.
.. 3526.

~i~~a n~ereJn.osy ~í:sta činui
V·

t

Pohrúžka: trestním oznámením čís. 184 dis.
Pohrdžka trestem viz t r e st.
pohřeb: vynucování svolení k němu čís. 3637.
pocbybnosti: ve smyslu § 134 tr. ř. čís. 37·24.
_
viz též dll- šev n í S tav.
poistenie nejestvujúcich zásob: prihlásenie nejestvujúcich zásob ciel'om poistenia
je beztrestným prípravným jednaním. Teprv uplatnenie nároku na náhradu nejestvujúcej škody po nastalej polstnej príhode je podvodom
či s. 4366.
pojednávaníe proti n'1Prítomným (zák. č. 8/24): predpis § 431 tr. p. o tom, u ktorého súdu má byť podaná zmatočná sťažnosť,. bol ustanovením § 4
odst. 1 zák. Č. 8/24 Sb. z. a n. rozšírený potial', že V prípade, v ktorom
prichádza do úvahy upotr:ebeni-e zák. čís .. 8/24 Sb. z. a n., obžalovaný
má právo podať zmatočnú sťažnosť nielen u súdu prve} stolice, lež aj
u súdu odvolacieho čí, s. 4884.
pojeti chráněné slovní známky: do jiného označení zboží není za všech okolností
zakázáno č í 5.. 3954.
Pojistné: které kupitel dostal V případě zkázy (znehodnocenO, věci, je předmětem
výhrady vlastnického práva prodatelova a věci kupiteli po rozumu § 183
tr. zák. svěřenou jen, bylo-li pojilštěnÍ uzavřeno prodatelem ve vlastní prospěch (na vlastní účet), nebo bylo-li ujednáno, že kupitel věc pojistí a že nastane-li pojistný případ dříve, než bude kupní cena úplně zaplacena připadne pojistný peníz prodateli, na jehož účet byla pak věc kupitdem
pojištěna čís. 4612.
Pojišťovací agent: zpronevěra premií a nárok na provise či s. 4771.
Pojišťovna viz okresní nemocenská pojišťovna.
viz též pod vod.
Pojmenování původce: podle § 5 tisk. n'Ov. čI s. '3fV79.
redaktora: na listu čís. 36216.
Pokles cen: a § 486 tr. zák. čís. 4725.
viz též úpadek z nedbalosti.
Pokoje v hotelu viz k u P t, í ř s tví.
Pokračovací delikty viz d'e~ikty pokračovací.
Pokračovanie díscipUnáme proti advokátom viď a d v 'O k á·t i dle p r á v a s I 0venského .
opr,avné: námietkou, že súd nenariadil opravné pokračovanie v smysle § 20
por. nov., nie' je označený žiadny z dóvodov zmatočnosti podl'a zákona
prípustných čís. 46H.
Pokračování: v zahájeném řízenÍ' (§§ 27, 40 tisk. zák.) čís. 4597.
Pokračování v trestním řízení: podle § 363 Č. 4 tr. ř. či s. 4545.
viz též řízení trestní.
Pokus: § 8 tr. zák.: podvod jest dokonán tím, že lstivým předstíráním pachatelovým v úmyslu poškozovaCÍm byl někdo uveden v omyl, při čemž nesejde na skutečném způsobení škody. Stalo-li se však lstivé předstíráni
sice s úmyslem poškozovacim, ale nedošlo-li k uvedení v omyl. pro ně
kterou z příčin uvedených v § 8 tl'. zák., zŮ'stává čin pokusem či s. 3422.
jde o nedokonaný, zločin podvodu (o spoluvinu na něm), nebylo-li lstivé
předstíráni o rozsahu škody zpusobené shořením mlýnských výrobků
úspěšné ani ll' četnictva ani u komise, již vyslala pojišťovna ,k vyšetřeni
škody či s. 3422.
nejde o beztrestnost pro dobrovolné ustoupení od pokusu, doznal'-li
spoluvinník četnictvu, že .hlavnímu pachateli žádných zásob nedodal,
teprve když se ve svých výpověděch Z'apIétal do rOZiporů a byi na
'následky svého jednání upozorněn čÍ' s. 3422.
nejde o nezpŮSObilost použitého prostředku (objednávky) k lstivému
předstírání (§ 197 tr. zák.), bylo-li lze poškozenému 'seznati nepravdivost objednávky jen dalším pátráním (potvrzením přikazu), ani, vy-
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á49
skytla-li se překážka v dokonán' ~.

.

V'

objednávce zboží nebylo d;dán1o CITIJ.~lr[:ll:T;O P~UZlt~ pr~středek (k- nově;
pI~ceny) čís, 3514.
J
L oz prve objťdnavky nebyly za:"
nejde o krádež dokonanou ll' brž
k
'v
z~ozorovavší, že jí někdo' sáhl
o ~o us ,kradeze, když ~ev.o~radená~

dta'!lSko~: kab~Iku, otočila

vd;ra~~~ug~~h~~~flka~el~OhreSlVksí

a tím

s eJoo, ze am okradená nenab'l

.

.

,ll Z fU

ihned
y. Lho_

~:I~~, k~~~t:,~~!šf~O~á:~~~o~~l:a;~~i~~íc}~~e~ef~kat~i,~~el~o~i d~~n~t
zákonného předpis L1

krádeže čís. 3555.

o

'v',

UClnne

I'

.

ltoStJ

.

nelze použíti při pouhém pokusu

k
I
o beztrestný nezpůsobil'
středku k přivoděni za~ '~I~n~~ z ocm~, J,de .len, ?ylo-li použito pro~
bezvýjimečně (in abstraclo) ne 10 pr~.VPhavmho ~ysledkl\ naprosto a
bi10st prostředku nevylučuje tr:~~~~t 1 ~ í~: ~,~f~.a konkretní nezpůsQ~
pokus lehkého ubHzení na těle (§§ 8 4
'
,,,,
'po ~~sobě stojící u otevřeného okna č í's. ~:b~~· zak.) hozemm kamene
~
,
zloem nedokonanéh t';-~k 'J
tr. z~k. nep~e~poklXdá l~a e ~~e~~kgl~~J~o~~ t~le podle §,§_ 152 a 155.a?
,lehke poranem; čin podle dr h' ~t § I Y bylo zP~~ob.eno alespon
1 když útok
'I
II e _ve'y
155 a) tr. zak. Je trestný
napadeného, je~r~~auk t~mtd~~z:é~~e~f~~ ~~vedl a;i .k lehkému poraně~i
§§ 8, 152, 155 a) tr. zák, čís. 3715.
a e uzna I jen na pokus podle
pokus nadržování věřiteli čís. 3801.
podpis přihlášky po právu ne',
'
II d'
přestává býti beztrestným J;í~~Cl p? e. aJky ~ vyrovl1á~aCimu řízeni
jakmile přihláška podle Jeho ú aVfym J~ hnanl11; ne~raveho věřitele,
s?udu byla z'aslána, aniž 'e třeb mys u, s Je o :y'ed?~mln: a_vpusobením
l111 vyrovnávadho roku čJí s. 38fó. by Se takto pnhlaseny ventel súčast~
tvrdí-Ii se že od pokus b I d b
v
v
tečnosti, která nevYluč~'e \~ ~ rovolne upU'~těno, jde o tvrzení skustatu trestného činu' Skl !
t estnost,o vnybrz samu skutkovou podotázky podle § 319 'tr' řutecI;os!. ta ne~uzev být!c předmětem dodatkové
rovněž otázkou dodatl~o~~u~Yčb[~. ~~!o~lpade otazky kontrolni, která je
y'
,
.
nejde o beztrestný pol .' b 1 l'
nezpůsobilých čís 3~~~' Y 0- I pouzlto nastroJů (prostředkťi) relativně
jde-li o pokus ne~konče~' I
I' ,
pokusu ·en
. ):', ze m UVItI o dobrovolném ustoupení od
upustiv Jjed , ~e~~~~~fo:ů~~\~a~ro~ti~ln~hProt~zá~onné činnosti o své vůli,
bylo-li ustoupeni vl/voláno vne'J's',' ' I ?'kzam~r~ a rozho"dnutí, nikoliv,
-pre caz ou CI s. 3820.
podstata pokusu trestnéh .~'
'I y,
..
chatelem zamýšleného do~a~~nn~ zza e:~ ....v tom, .ze ne~y.lo v}/sledku pa':"
3'871.
pncllly na Je ho vulI nezávislé či s.
V'

" .

o

1

~l~:nb~~v~nému usto_~p~~í, od pokusu lze dáti vněJší výraz ne·en v'j.edná~fm k~on~~d~~;~rgcm~a P~Ohplá,š~ním, nýy~rž po, případě i JOUhý~
čís.

3871.

, o u ou

necmnostl neb opomenutím

P:? d~brov?!né ustoupení od pokusu zločinu podle § ')06
~b1i~~t1e m~ot~flč r:,p~~~lf.žil-1i pachatel faráři žádaný křestní

'

l~~t, z:~. t~~

~r~~~~~n~ );~~~~šr~~t!~~U~usz~zt~f:J~~ ~áu~la~~~~nt~h~~dnoědttro2 SIf,-

§§ ~~~' ;8J~s1 t~dl~á~rg~ment~m
či s. 3915.·

a cont!ari.o ~emístné u sváděn~í 'k Př~č:
, c. 123/1920, spachaneho v historických zemích

předmětem pokusu zločinu p di §§ 8 144
'
o ...
kter~1 následk
'd
.? ,e....,
tr. zak. múze býti i p};od
em pa u nebo z Jme pnrozené pi"íčíny již odcházel (ohledně

něhož

jest přirozený' potrat již v běhu); pokus by tu byl vyloučen jen
plodu již odumřelém nebo za všech okolností odumírajícím Čl s. 4073.
trestný čin podle čl. III. čís. 3· zák, čís. 142/1868 je ryzím deliktem kulposním; nepřipouští trestný pokus čís. 4096.
rozdíl mezi trestným pokusem a beztrestným přípravným jednáním
není'v tom, zda se pachatelova činnost přiblížila vÍCe nebo méně k cíli
trestnímu zákonu se pří-čícímu a pachatelem sledovanému, nýbrž jen
v tom, zda se ve vnější činnosti pachatelově přes to, že jí cHe pachatelem sledovaného dos.aženo nebylo, již pachatelův úmysl přivoditi určitý
výsledek, jehož úmyslné způsobení trestní zákon tresce, projevil způ
sobem pro třeti osoby poznatelným, t. j. takovým způ'sobem, že pozorovatel zevního děje může z něho poznati zlý úmysl pHchatelův, byť
i nebyl naprosto vyloučen ani jiný výklad děje čís, 413;1, 4705,
o 'beztrestný pokus jde, bylo-li pachatelem použito prostředku k dosažení cHe naprosto a bezvýjimečné (in abstracto) nezpůsobilého. Záležela-li příčina neúspěchu pachatelova iednán~ jen ve způsobu provedení činu nebo v konkretní povaze nebo činnosti předmětu (osoby, na
níž měl býti trestný čin spáchán), jde jen o konkretní nezpůsobilost
prostředku, nevylučující trestnost pokusu čís. 4131.
trestný pokus podle § 8 a beztrestné přípravy podle § 11 tr. zák. nelze
rozeznati podle toho, zda s.e pachatelOVO j,ednání přibIížiio více či méně
k účinku, jehož způsobení tresce zákon jako dokonaný čin trestný (zda
jím jest uskutečněn větší či menší počet podmínek tohoto účinku),
nýbrž jen podle toho, zda se v pachatelově jednáni projevil i pro třetf
osoby poznatelně zlý úmysl způsobiti onen účinek čís. 4363.
jde o trestný pokus krádeže, nikoliv o beztrestné .připravné jednání,
stojí-li pachatel v cizím lese za stromem s puškou připravenou k výstřelu č i s.. 4363.
meze beztrestného přípravného jednání a trestného pokúsu čís. 4532.
pro rozhraničení mezi pokusem podle § 8 tr. zák., t. j. činem ke skuteč
nému vykonání- určitého trestného skutku vedoucím, a beztrestným pří
pravným jednáním není rozhodno, jak dalece se pachatel svou činností
p'řiblížil k trestnému činu čís, 4705.
nejde o beztrestné přípravné jednání, nýbrž o »čin ke skutečnému vykonání vedoucí«, tedy o pokus podle § 8 tr. zák., jakmile se projevil
v činu pachatelově zlý úmysl pachatelův, přivoditi výsledek určitého
druhu, jehož úmy·slné způsobení trestní zákon trestá jako zločin, přečin
nebo přestupek, způsobem pro třetí osoby poznatelným, t. j. takovým,
že pozorovatel zevnihb děje může z něho poznati zlý úmysl pachatelfiv,
byť i nebyl naprosto vyloučen jinaký výklad děje čís. 4705.
hranice mezi pokusem a beztrestným jednáním přípravným při přečinu
podle § 18 čís, 2 zák. čís. 89/1897 a přestupku podle § 399 tr. zák.
čís. 47'05.
jako dokonaný, podvod se tresce již lstivé j.ednáni, kterým měla býti
způsobena podle úmyslu pachatele škoda, aniž se vyžaduje, by skutečně škoda vznikla. Jde tu o obdobný připad, jako při pokus.u trestného
činu podle § 8 tr. zák. Beztrestný pokud se týče nemožný je pokus jen,
bylo-li použito k dosažení cíle prostředku naprosto a bezvýjimečně in
abstracto nezpusobi1ého, nebo nebylo-Ii tu vůbec předmětu, proti ně
muž trestné jednáni směřovalo, nebo byl-Ii tu sice předmět, avšak naprosto nezpůsobilý čís. 4599.
.
předsevzal-li pojištěnec lstivé jednání v úmyslu, by pojišťovnu poškodit,
a podařil-o-li se mu skutečné uvésti ji v omylo tom, že u něho nastal
připad krytý POjišťovací smlouvou (zástupce pojišt1ovny zjišťoval škodu),
jde o dokonaný podvod a nezáleží na tom, že pojišťovna teprve potom
(po. upozornění četnictvem) prohlásila, že od smlouvy ustupuje čís.
4599.
při

-
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Pokus (§ 9 tr. zák.) _

-- Polír-

.Sl

zI~čin p,?dle § 132 III tr. zák. je dokonán, když se sVtdení podaY'I

t.J. ~dyz

pachatel osobu nacházející se k němu v poměru § 132 tr n.?,
pn~e! ~ tomu, a,by nějaký smilný čin spáchala nebo strpěla. 'BZt~:

~milny uto~ odvracen (ona osoba jej netrpěla) lze pachateli přičYt t~"

JeTI pokus C Í s. 4808.

'

1a 1

jen skutková pod~tata dokonaného zločinu § 87 tr. zák. vyžaduje b
pac~atel neb~zpecí. v § 85 b) tr. zák. naznačené skutečně ZPúS~b'l~
SlO-~l p~ch~teh dle Jeho záměru o to, přivoditi činem (hozením kame~~
na c~tll1C~y ~.?rdon) ono obe~~né neb~zpečí. jde o pokus zločinu § 87
!T:
zak., jestltze ono nebezpecI nevzeslo, ale po případě vzejíti mohlo
CI s. 4825.

dle § ~ tr: zyák.: předpok!ad~ že jest beztrestné každé vyhnání plodu (pře.
ru~ent tehotenstvl) lekarsky odůvodněné a lékařem provedené poukzUJe na, omyl ohledně trestního ustanovenÍ' § 144 tr. zák. k'terý
omlouva (§ :)I tr. zák.) ani svádění podle §§ 9, 144 tr. zák.' č i s. 4033

n:.

ust~.no,:ení § 9 tr. zák. čeU i pouhému pokusu vyvolávati v jiné osob~'
zlo cm ne rozhodnutí čís. 4033.
pro ,posouzení, ja~ý jest obsah úmyslu, který mohl a měl býti Pll-So~~mm pachatelovy,m (§. 9 tr. zák.) vyvolán, může míti význaíi' jen ta
cas.t pachatelovy cI~nos,t~ a snahy, která se dostala k vědomosti sváděné
oso~y a, byl~ za hm ucel-em pachatelem podniknuta (projevena) tak
by Jl svadena osoba postřehla čís. 4033.
'

i když nepřistoupilo tu ještě něco více, čeho by bylo fřeba by byl
utvore~. st~"Y ,beztrestného přípravného jednání ke zločinu ~poluviny
n~ zlo emu JIneho podle § 5 tr. zák. (radou, rozkazem poučením atd)
pres to bezvýsledné působení stíhá zákon jako trestný>čin svého druh~
podle § 9 tr. zák. čís. 4037.
nelze každou slovní výzvu, by kdo provedl jednání zakládající skutkovou podstatu trestného dnu, považovati ještě za svádění ke zločinu
v~ smy~lu § 9 tr. z~k. 'podstatnou náležitostí jest vážnost takového
pus?ybem a .p~chateluv umysl vyvolati dotyčné rozhodnutí v osobě
k mz se obracl s radou (výzvou) čís. 4037. '
'
nedokonané svádění ke zločinu vyhnání plodu podle §§ 9 5 144 tr zák
Č
4230.
"
..

r8.

pro. trestnost poku~u sV,á~ě?i ke zlo~i~u podvodného úpadku podle §§ 9,
?05 a) tr. zá,k., predsh:~mm (uznamm) pohledávky nezáleží na tom,
ze s~ ,":yroynam, pro nez pachatel doporučoval závadný- postup měle
provesti mimosoudně čís. 4318.
'
i pachatel ,hlavní~o ~či,nu může se dopustiti spoluviny (§-.5 tr. zák.) a
nedokoTIqneho svadem (§ 9 tr. zák.) ke zločinu nadržování zločincům
podle § 214 tr. zák. čís. 4508.

ust~novení § ? ~~. zák. čeH ppkusu svésti někoho k nějakému zločinu,
t. J. k takove cmnosŤ1, ktera by zakládala objektivně' i subjektivně

skutkovoU' podstatu určitého zločinu čís. 4195.

dokonal-Ii kdo spolčeni teprve tím, že požádal jiného by místo něho
převzal úlohu důvěrník~ pro účely vyzvědačské, dopustil se jen zločinu
po,~j(~ §. ~ ,CIS. 2 ~~l. ~ zak. na ochr. rep., a nelze v jeho jednání spatřo
~~tl J da 1s1 soubezny zločin podle § 9 tr. zák. a § 6 čís. 2 al. 2 cit. zák.
Cl S. 4 s57 •
dle práva slo,:ensk~o: pri~lás~nie ~eJestvujúcich zásob ciel'om poistenia, je
beztrestnym pnpravnym Jednall1m. Teprv uplatnenie nároku na ná~r,adu ne}estvujúcej škody po nastalej poistnej prihode je podvodom
CI s. 4356.

poku~ trestného dnu liší sa od ,dokonaného trestného činu. práve tým
ze pn pokuse neboly uskutočnené všetky složky skutkovej podstaty do~

konaného trestného činu, bolo však predsevzaté také jednanie, ktorým
bolo vykonanie zamýš\'aného zločinu alebo prečinu započaté. Najdóležitejšou složkou zločinu poisťovacieho pOdvodu podl'a § 3-82 tr. z. po
objektívnej stránke j~ zničenie yaleb~ Py~ško~enie ~lastn~ho poisteného
majetku; ak bolo s tymto zapocaté, Je CI.ll pachatel ov uz, poku~om z,lo,činu poisťovacieho podvodu a nevyžadUje sa, aby sa pachatel pokusil
získat' tiež poistnú sumu čís. 4624.
úkladů (§ 2 zák. Č. 50/23): k pojmu tomu jakožto záměru a cíle připrav
se sice vyžaduje možnost přiblížení se k výsledku a tím nastale ohrožení bezpečnosti státu, av,šak to jest .vykláodati v ten s~ysl!....že se zl:~
činný úmysl pachatelův musel projevIŤl zpusobem, kterym JIZ b~la pnblížena možnost přivoditi úklady, pokus ve smyslu § 1, tedy vysledek
příprav, nikoliv možnost přivoditi výsledek, úspěch úkladů .samých;
znak nebezpečnosti vidi zákon již ve spolčení s.e jakožto v jedne z forem
činností uvedených v § 2" čís. 4799.
pokuta: ve smyslu § 17 tisk. nov. čís. 3803.
viz též trest peněžitý.
pro svévoli: obžalované~u, i,eh.ož zma!:~ní stížnost ob;sahuje tvrzení nepravdivá a přímo vymyslena,Jest ulozlŤ1 podle § 9 zako~a ~e,. ~ne 31. prosince 1877, čÍ's. 3 ř. zák. z roku 1878 pokutu pro svevoh Cl s. 3569.
Polehčujíci okolnosti viz okolnosti polehčující.
Polepšovna viz rob o tár n a.
Polesný štátny: štátny polesný, vykonával-li svoj~ povolanie po práve, požfva
ochrany len ako orgán vrchnosti; ni'e je verejným úradníkom v smysle
trestných zákonov čís. 4743.

policejní dozor: osobní poměry ob·žalovaného jsou pro přípustnost policejního dohledu nerozhodn)fmi (§ 4 zák. ze dne tO. května 1873" čís. 108 ř. zák)
či s. 3368.
inspektor: jest úředníkem veřejným ve smyslu § 153· tr. zák. čís. 4211.
lwmisař: obecní radní, který je pověřen 'obecním zastupitelstvem, by konal
v obci službu policejní-ho komisaře, je veřejným úředníkem: ve s~ys~u
§§ 153 a 101 tr. zák.' za výkon povolání ve smyslu § 153 tr. zak. Je
považovati; když, vr~ceje se pozdě v noci domů, potká hlouček výtržníků a napomíná je ke klidu či s. 3694.
přestupky viz spr á vn í pře s tup k y.
stráž:. smí přiložiti svěra~í řetízek, kdykoliv toho vyžaduje její osobni bezpečnost nebo bezpečné předved~ní pachatele, podezřelého z útěku
.č í s. 3835.
zabavení viz m'ařeni exekuce (§ 3).
PoliCie silniční: podle §§ 28 ,odst. 2" a 3, 3-5, 59 a 6~ ob~~cnfho zří-zenf,ye sp~jení
s předpisy zákona z 1,6. du~na 1-866, z. ~~k. CIS. 47 a vyhlay~ky mlst,?držitelství pro čechy z 2'1. cervna 1866, CIS. 49.165 z. zak.- CIS. 54 pnsluší výkon mi-stni a obzvláště silniční poli.cie s.tarostovi ,obc~,y j.eh~ž
věcí je také výkon usnesení obecního zastupItelstva. Obecm strazlllk Je
při ' tom jen pomocným orgánem starosty obce, aniž je předepsáno, že
starosta obce musí určité služební výkony při výkonu místní a ~ilniční
policie zůstaviti strážnikovi a že není oprávněn k jejich provedení
čís: 4635.

Polír: jemuž byl svěřen <loble,d nad stavbou ,(zhze I1!m, vřetenovéy zdi ~ předem vy~
branými otvory pro betonqvé schody), ktery uko! te~ pre~za! a v os~dne
době' jej zastával, je povinen (§ 385 tr. zák.) _podhzeneho ~el.nl~~ ~zedmka)
,poučiti, jak se práce· ta dělá; -nevyviňuje ho, že takovou praCI leste nekonal
či s. 3679.
viz též sťavitel.
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~~olnost, která ,by .zbavoval!l- obža~ovan.éh? zodpovědnost~ za trestný
cm, nelze shledavaŤ! v pouhe skutecnosŤ!, ze obs.ahem projevu byl jen
hlásán program určité politické strany (program oposice komunistické
strany v československu) čís. 3940.
příčí se všeobecně platným názorům o čestnosti, nebyla-li změna politického přesvědčení (vystupování) předsevzata z vnitřního vážného
přesvědčení, nýbrž z pohnutek ryze zištných čís. 4028.

Polití prádla viz násilí dle § 86 b).
Politická práva: v případech, v nichž podle předpisů trestních zákonu, platných
na Slovensku a na Podkavpatské Rusi, nebylo přípustné uložiti trest
ztráty p:áv politických, nelze vysloviti ztrátu volební-ho práva do obci
~ ,to am tehdy, byl-li čin spáchán z pohnutek ní'zk}'ch a nečestných
Cl s. 4701.
v případech, v nichž podle § 54 odst. 1 tr. zák. nebylo přípustné vy~
slaviti ztrátu práv politických, nemůže býti nyní vyslovena ztráta volebního práva do obcí, a to ani tehdy, byl-li čin spáchán z pohnutek
nfzkých a nečestných čís. 4759,
Politická správa: jej í o r g a II i s a c e viz spr á v II í pře s t II P e k.
strana: pro trestnost podněcováni k násilnému nastolení diktatury dvou
stran (dělníků a rolníků) s hlediska § 15 čís. 3 zákona na ochranu republiky. j.e~.lhostej~o, že pacha.tel hlásal j,en progr,am P?litické strarIy';
1 takova cmnost Je dovolena Jen v mezlch platnych zakonů trestrikh
č i s. 3505.
i část programu politické strany (»revoluce se b-líží«) jest zprávou ve
smyslu § 18 čís. 2, zákona, je-li sdělována nebo rozšiřována jako sku_
tečnost čís. 3611.
třetí osoby, jež se dovídají o urážlivých výtkách činěných politické straně
a u~~šímu kru~u nej~enovanÝ,ch člen,ů ~~t:any, vztahuji takové výtky
nezndka proste na vsechny vyznamne ctl1!tele napadené polit,ické strany; pokud jsou tito oprávněni podati soukromou obžalobu čís. 3518.
může býti veřejným zájmem, by nešvary v politické straně byly odhaleny a odstraněny čís. 3542.
ok.olnost, že účelem obžalovaného bylo šířiti zásady strany, jejímž je~t
přIvržencem, nenasvědčuje ještě pohnutkám nízkým .-tL nečestným, tře-'
baže se za účelem dosažení cílů vytýčených progra/mem strany dostal
do vážného konfliktu s trestním zákonem čís. 3564.
pro trestnost zpronevěry daru pro fond politické strany nezáleží na
tom, zda svěřítel chtěl dosíd, darem určité výhody (pomoci politické
strany) a zda tohoto cíLe také skutečně dosáhl čís. 3652.
povšechné výtky proti souboru osob (na př: proti tajemníkům politické strany a jejim organisacím) lze stí-hati jako urážku na cti jednotlivců náležejících k tomuto souboru jen, pokud byly míněny jako
urážka těchto jednotlivcl\ a pokud jim tak bylo též lze rozuměti čís.

program politické strany (komunistické) jako takový jest jen nauka
o tom, jak s určitého hlediska na zřízení politické, hospodářské, sociální
a kulturní. buď v určitém státě nebo v rozměrech všesvětových, lze si
myšlenkově ustrojiti organismus státu nebo lidské společnosti, a dále
nauka obs.ahující směrnice, jaké prostředky lze považovati za vhodné,
by jimi byly jiné státní systémy proměněny v ten, který odpovídá oné
nauce čís. 4113.
projeví-li kdo takovou činnost, že jsou jí dotčeny statky chráněné
platným právním řádem, odpovídá trestně za své činy, i když se snažil
uplatňovati jen zásady a cíle politické strany státem dosud trpěné ve
smyslu jejího programu Č jl s. 41'13.
pohnutkám nízkým a nečes.tným nenasvědčuje o. sobě to, že účelem
obžalovaného bylo šířiti zásady strany, jejímž jest .přivržencem, leč by
přistoupila oko.lnost, že obžalovaný byl k závadnému projevu sveden
nepřátelstvím a záštím ke státu, pokud se týče k jeho ustavním zříze
ním či s. 4180.
organisace politické strany, nařídivší uveřejnění zprávy (vydání letáku),
je též nakladatelem (vydavatelem); ani ji ani sprostředkovatele mezi
ni a trskárnou nelze pokládati za »původce« po rozumu § 1 odst. 3
čís. 3, tisk nov.; ten je tu. neznám; proto není stíhání sprostředkovatele
vyloučeno po rozumu §§ 1 a 2>4 tisk. nov., znal-li obsah zprávy, než ji
tiskárně doručil, a věděl-Ii, že má býti tiskem uveřejněna (§§ 7, 10, 239
tr. zák.) či s. 4413.
zákon o ochrane cti (§ 1 zák. čl. XLk1914) hájí len občiansku česť,
Die zásady politických strán čís. 4422.
jen tomu může býti .přičítána vina, kdo ve své činnosti naplnil veškeré
objektivní a subjektivní náležitosti skutkové podstaty toho kterého trestného činu čís.. 4799.
bylo-li shledáno že byla činnost trestně' závadná konána v rozsahu
širším, nikoliv ~jediněle, nýbrž v kruhu osob spojených organisačně
v soubory, útvary, spolky, mohou ovšem býti obžal~vaní nejen sami
přímými pachateli, každý sám o sobě, nebo meZi sebou spolu~'a
chateli, po případě pomocníky a úč'astníky po rozumu § 5 trest. zak.
_ ale mohou i býti spolupachateli, pomocníky a účastní1ky v poměru
k osobám nežalovaným čís. 4799.
soubor sám jako takový, jako organisační útvar. trestně ovšem stíhán
býti nemůže, poněvadž není způsobilým subjektem deliktu č ii s. 4799.
je-li v rozsudku: zjištěna - aniž je přičítána určitým osobám - činnost
vykazující objektivnI známky skutkové podstaty deliktu, k niž docházelo ve straně nebo organi:saci, není takový výrok rozsudku výrokem
o vině strany nebo organisace ve smyslu trestně-právním č i s. 4799.
má však takové skutkové zjištění po případě svůj význam jakožto dů
kazní moment pro otázku viny jednotlivců, zejména po stránce subjektivní, kdyžtě ze sdruženi. se ~. ~osaho~~nf určitých; cí1~! ,z při~t.:užení~ se
k organisací jež se chce snazlŤl a snaZl o dosazem urcltych ctlu. mozno
usuzovati n~ příslušné složky viny obžalovaného sdruživšího se jednotlirvce čís. 4799.
program strany má jen význam důkazního prostředku pro cíle samých
pachatelů. jichž čin má býti posouzen čís. 4799.

3661.

urážka na cti, byli-li zástupci dělnické s.trany v městské radě viněni,
že se hlasováním postavili proti nezaměstnanému dělnictvu a proti kolektivním smlouvám čís. 3688.
i programové projevy zástupců politícký,ch stran ve veřejnoprávních
sborech, pokud nejsou chráněni immunitou podle § 2'3 ústavní listiny,
jsou s hlediska trestne-právního dovoleny jen v mezích trestních zákonů; pachatele nevyviňuje, že 'šlo o projev, který měl býti podle jeho
sděleni čten ve všech schůzfch okresních a zemských zastupitelstev
či s. 3750.
zcela povšechný útok není způsobilým otřásti úsudkem lidí o osobní
hodnotě jednotlivcově jen proto, že jest náhodou stoupencem napadené
strany čís. 3'773'.
směrnice politické strany pro chování se jejích příslušníků nemohou
býti měřítkem pro posuzováni čestnosti těchto jednotlivců, n}·brž i tu
rozhodují o cti jednotlivce všeobecné společenské názory; morálka zakana nemus.Í se krýti s morálkou strany čís. 378'5.
výhody podle § 9 odst. 2 tisk. zák. nepoží:vají výrobky tisku obs,ahujkÍ
výzvu k přistoupení k politické organisaci č i s. 3849.
pokud nejde o hájení veřejného zájmu, byli-li v letáku před volbami
rozšiřovaném napadeni příslušníci jiné strany, a jde-li jen o os'obní tře
nice a zájmy jen strany se týkající čís. 3870.
-Generální

rejstříkY

trestnf

23

I

-

_

Pomoc-

Popuzováni 355

354
je-li zjištěno, že organisace DNSAP nebo její složky V. S. a St. B. vešl
ve styk s NSDAP, ne~í tím ještě zjištěno, že tím vešli ve styk neptim~
ve ~myslu § 2 a!. 2 zak. na ochr. rep. s touto organisací i všichni čle~
~ove I!NSAP (V. S. a St. 8.), nýbrž II každého obžalovaného nutno
Jednothv~ :k?U!~ati: zda v}~vinul věd?mou a chtěnou činnost, nesoucí
se k l!ava~an: l?nmych styku a to za učelem vyznačeným v úvodní větě
§ 2 CIt. zak. c 1 s. 4799.
nezáleží na tom, z.da podniky, jež má na zřeteli § 17 zák. čís. 50/1923
má býti přispěno k uskutečnění programu některé politické strany' roz~
hodným je j.e!l, ~da je - třebaže ve shodě s tím, k čemu s~ěřuje
program pohtJcke s.trany - sledován tajnou organisací účel uvedený
a stíhaný v odst. Č. 1 § 17 cit. zák. čís. 4861.
Politické protevy: jes~ r~zlišov~ti m~zi. projeyy ypolitio~ými, )icpž P?hnut~y ne?ývaji
vz~y lllzkymI a necestnyml, a vytrznostml, k 111mz dOjde pn udrzování
poradku; pohnutky těchto výtržností nemusí se nutně krýti s pohnut..:
kami politických projevů čís. 3523.
'
Politik: v pouhém zjištění, že břemena rolnictva pro někoho jako zámožného rolníka nejsou tak tíživá a nejsou jím tak tíživě pociťována a že vodítkem
jeho, politik:r )est především hájení, národně-politických zájmů, proti nimž
mUSI, ustOUpitI do pozadí zájem hospodářský - není nic nečestného a urážlivého čís. 3836.
'
obvinění ho, že je u něho otázka peněžní vším a že ruší mír mezi stranami
čis.395l.

pokud jde o urážku na cti, vytýl{á-li se komu: (poIiHkovi), že nepostupoval
fair, a že hraje komedii; důkaz pravdy čís. 4028.
Polní hlídač: za službu přísežného lesního personálu lze považovati jen službu
~ ochr~ně lesního majetku, za službu přísežného pol1){ho hlídače pak
Jen sluzbu k ochraně pol'níh6 majetku; nespadá sem služba, záležející
v tom, že přísežný lesní a polní hlídač, dozírající na ledováni na rybníku patřícím k obvodu jeho dohledu svěřeném, zavíral za pachatelem
vykázaným z rybníka, vrata v ohradě a pak ho odváděl k četnictv~
čís. 452:9.
pych: paběrkování na cizím poli bez svolení majitele jest krádeží, vyhradil-li
si majitel pozemku sám zužitkovati polní plodiny na pozemku po sklizni
zbylé, paběrkovala-Ii a přisvojila-Ii si takové plodiny osoba, jíž tato
okolnost byla známa a jež nemá povolení majitele pozemku k paběr
kování, a nejde-li o sbírání a přivlastnění si množství zcela nepatrného
či s. 3480.
~oJem »paběrkování~« není omezen jen na sbírání plodin zbylých pa
zmch na povrchu, nýbrž spadá sem i přehrabování a překopávaní půdy
či s. 3480.
znzen:ec viz haj n ý.
Položeni že!lezné tyče: přes silnici čís. 3009.
Pomatení smyslů viz beztrestnost dl'e § 2 b).
Poměr substituční viz s II b s t i t II ční po měr.
Pomluva: i všeobecn)' výrok pachatelův, že si může koupiti všechny soudy, je
pomluvou a tvoří skutkovou podstatu přečinu podle §§ 1, 3 odst. 2 Č. 2, 9
Č. 4 zák. čL LX:J.914 čis. 4683.
viď též ochrana cti (zák. čl. XLl:1914).
Pomoc: § 5 tr. zák.: při zločinu § 83 tl'. zák. čís. 428'5.
záieŽÍ'-li přispění k bezpečnému vykonání zlého skutku jen v úmyslném
opatření prostředků, předpokládá pojem trestné pomoci po stránce objektivní, že prostředek byl hlavnímu pachateli skutečně odevzdán čís.
4686.
po stránce subjektivní předpokládá trestná pomoc, že spoluvinník Vl
o zlém úmy,slu hlavního (přímého) pachatele a jedná v úmyslu, by
známý mu úmysl hlavního pachatele byl uskutečněn. Není tfeba, by

spoluvinník mčl (v době trestné pomoci) přesnou představu o zločinu
hlavním pachatelem zamýšleném ve všech podrobnostech, najmě pokud
jde o jeho předmět, rozsah, místo a čas; stači, že si předsta".~lj~ skut~~
chystaný hlavním pachatelem v hla,:,n~ch rysech, Opo?s.tatnuJ!clch urCItou trestní skutkovou podstatu ze VI, ze osobou, ktere Jest napomocen,
bude poškozen (ohrožen) stat~k, který je z druh~ právníc~ s~atků trestním zákonem chráněný,ch, jednáním (opomenuhm), ktere Je z druhu
jednání (opomenutí) trestním zákonem stíhaných čís. 4686.
pomocník (§ 5 tr. zák.) musí. míti správ~ou ,př~dstavu o .,O~{Qlnostech
činu přímého pachatele po stran ce trestne-pravnl rozhodujlclch, najmě
o jeho úmyslu čís. 4795.
musí jednati s vědomím, že aspoň objekti~něvP?~p~rui.e zločin; ne!n~~í
se sice dohodnouti s pachatelem, ale mUSI vedeti, ze Jde o trestny
a o jaký. Pomocník nemůže přijíti v úvahu, když pachatel vykonal prea
jeho vstupem již vše to, čeho ,trestní- záko~. ".y~avduje v k dokoná~í trestného činu. Při deliktech, ktere se dokona]1 leste nez nastal vysled~k,
jako na př. při loupeži a podvodu, lze pomáhati až do dosaženi zločm
ného výsledku čís. 381,2.
viz též spoluvina.
.
.,
.
pri úteku. vazňov: zákon nero,zlišuje ,medzi rozdlelnou m,ten:,:It9u pomocI, ~le
prehlasuje za trestnu kazdu pomoc poskytnutú vaznOVI, aby utr~
kol z vazby alebo z úradného strezenia; dis.ciplinárne potrestame
za pokus vlastného úteku nevylučuje trestnosť za p0'"!l0c pos~rt
nutú inému vazňovi. Taktiež predchádzajúce vedomle dozorCl'ch
orgánov o plánu úteku ~ opo~:.i~utie kh p~vinno~ti zamooziť ?O
ešte- pred jeho prevedemm necml skutok pachatel ov beztrestnym
čís. 4552.
b
Pomocné síly (§ 2 zák. č. 50/23): jsou ty, které mají na př. obstarávva~i služ u
etapní, dopravu, zásobování, ošetřování, propagandu a pod. CI s. 47909.
Pomocnická hron'lada: funkcionáři odborové organisace a pomocni-cké hron~a?y při
společenstvu jsou oprávněni, by záv!ldy !ýka!íc~' se ned9dr~o,:,am pracovní. doby, nedělní,hc a no.~nlh? klIdu, lakoz. 1 .!le??drZOVanl doho.dy
nIch
o kontrole v dílnách - ať JIŽ zavady ty samI ZJIstilI: anebo se
způsobem věrohodným dověděli ~ oznámili s.po]ečenstvu čís. 3545.
Pnmocnictvo (§ 69 č. 2 tr. zák. slOV.): obchodník kr~dat.ár, ktorý -, nie. v úm~sle
aby tým poškodil svojich veritel'ov -, ved!e SIce o?yc?odne ko!'?y, avs~k
nevedie ich podl'a predpisov, § 25 obell. zak., dopusťa sa prectnu podla
predpisov § 41'6 Č. 2 tr. zák. Pri !om ~eho .Úradník (bez .vedrúceho postavenia), ktorý takto vedome vedle kmhy, Je len pomocmkom v smysle
§ 69 Č. 2 tr. zák. čís. 487l.
prl vražde viď vražda (§ 2781 tr. zák. slov.).
v

::u:

°

Pomocník viz p o moc.
_
civilního geometra viz c i v i 1 n í g e o met r.
Pomocníky: ve smyslu 2. věty § 84 tr. zák., pr? něž platí 2. (nižší) trestní sazba
§ 84 tl'. zák. jsou jen osoby, které nejednaly ve vlastním zájn:.u, nýbrž
sloužily vůli jiné osoby, davš~ .s~
~~JUžíti )a~~ nástrOje č,í s. 3<79-0:
Ponechání části letáků v bytě: nelli' Jeste cmnos,h, Jez by. Odp~':Idala pOjmu rozšiřování, jak je vymezen v § 6 zakona o hsku Cl s. 4096.
_
vozidel na silnici viz s, i 1 nič n í řád.
Popis vynálezu: podle § 52 pat. zák č i s. 4245 .
_ _ viz též ochrana vynalezu.
PopIsné údaje viz ú d a j e pop i sn é.
.
Popohánění koně: zapřaženého do vozu, Jehoz otěže drží vrchnostenská osoba
v rukou čís. 43 19.
_
_
viz též nás i } i dle § 81 t r. zák.
y ,
Popuzovanírn: rozumí zákon (č~·~. ,50/1~?3:~ pejen přímé vybíze~í, nýbrž kazde
Ci nepřímé) působení na Jme, smcruJlcl podle pachatelova umyslu k tomu,
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by Y ji.~Ý,ch, ~y~o.yzbuzeno jisté rozhodnutí, nebo v vol'
~o~~daJl:l c!lI, JeJz pachatel sleduje čís, 3958.
y an duševní stav, od-

Poradm Srn: predcasné opuštění ji porotci čís. 3751.
Porce drzosti viz II r á ž k a dle § 491.

Porod: jeh o z a taj e II í viz II e v d a fl á tě hot II á že II a
Porodní 3Si sten,ot,ka: nikdy není povolána a oprávněna te'hote'nstvl'
přerušiti čís.
423
Porota: monitura viz řízení op-ravovací.
otázky porotcům viz tam ž e.

~ýt~~ej~třř~~is~e ~,3130 tr., ř., nepřečt:tl-l~ vrchní porotce celý obsah otázek
,CIS o otazky a k nI vyrok porotců není zmatkem čí.::. 4,
§ 344 t r. r., bovI
y -hv,Po vstul?u obžalovaného do soudní síně přečten v:--ť .
e~~?t~~r~f2ůV~ fS.P~~3~~~1 obzal?vanému přečten celý obsah otázek i s o~p~~
v

G

f~tWt~ef\ ~ředp}su ~ ~I~ tr. ř., jehož j~st'podle druhého odstavce §

314 tr ř'
čís. 3:s,~~ v nzem pre s.oudy porotmml, není zmatkem (čís. 4 § 344 tl-. ·ř.)
poru' e' • d ' o §§
~, s ni }n:. p.l~U,
327, 3'30 tr. ř. tím, že porotci opustili poradní síň
dnve{ ?ez uc~mh vyr~k, a~ že vrchní porotce nepřečetl všechny otázky dané

~~~f ~~~t:eme~~~~s1r§d~~I~r.k~~;d1e~ ~~~ttcl~~~ifngh:ož~íntÝf~; gg;~i~~Í

pr~.dplsu ?osl. odsta~ec § 327 tr. ř. a druhého odst. § 330 tr. ř. čís. 3751.
zhatu t .pr~va volebn!ho lze vysloviti jen, odpovědě1iL..lj porotci na dodatkoVOU? az ~, jzda obzaIo~aný spáchal čin z pohnutek nízk,Ý'Ch a nečestných
as~on osml l~~S.y kladne (§ 329 tr. ř. v doslovu čl. I § 3 zák ze dne 15'
kvetna 1919, crs. 263' sb. z. a n.) čís. 3751.
( .
.

p~žakdavku t§ů2~ čís. 1 tr. ř. je vyhověno tím, že byl do rozsudku pOj'at
vyro

poro c

c 1 S. 3804.

zákon ~á v třetím od~t~vci § 330 tr. ř. na mysli čtení odpovědi pOl'otcu
PO.dl~ vy~ledku hIasO\:~~l vrc~~ím porotcem zjištěného a za pravý před
p~kladaneho. Vy;:;k.yt~JI-h se pn tom pochybnosti neb odchylky od pravého
vysledku hlasovam, Jest na porotcích, by pochybnosti ty oznámili pokud
n~b~l ,vynese? r~zsudek, a dali tak příležitost k opravě výroku podle jejich
mmenl nespravneho cestou § 330 odst. čtvrtý tr. ř. čís. 3877.
byl-!i. výrok poro~tců prohláš~n bez námitek se strany porotců a rozsudek
na J,eho pod·klade vynesen, Jest míti za to, že výrok, jak byl prohlášen
s vy~~ledky po!"ady a hlasová~Í ~.kuteč.ně sophlasí ~ nelze při tom se prý
sta~sl ~,edo~atre~l nebo porusem povmnosŤl uplatnovati teprve ve zrušo~~clm nzem. am dokazovati dodatečným výslechem porotců jako svědků

C I s, 3877,
neúpln~st ~lasování por?tců, záležející v tom, že opomenuli hlasovati o dodatkove ot~z:e, zda~ ob,zal?vaný spáchal čin z pohnutky nízké a nečestné,
n~porozumevse poucem predsedovu, nevyžaduje zavedení řízení opravovacrho v~ s~~slu § 3G"l ,tr; ř., nýbrž stačí uložiti porotcům, by s.e vrátili do
~~rs~d~~5~1.ne a hlasovam o oné otázce dokončili (§ 330 pasl. odst. tr. ř.)

jednac~ síň není místen:, kde jest odkliditi pochybnosti, ozvavšÍ se ze ·středu
porotcu o s?uladu proJ:vu vrchního porotce se skutečným výsledkem porady po:~!c~; k tomu Je určena poradní síň a rozprava porotců v nepří
tomnostI Jlllych osob čís. 4015.
proje,v ~(neznámého) porotce,při čtení výsledku porady vvchním porotcem,
na n}~z ~n.en oporotce, vyzvan předsedou, netrval a za nějž se nepostavil,
n~muze byh duv<?det;I k pochybnostem o správnosti sdělení a záznamu vrchmho porotce, anI predpokladem nové porady porotců padle čtvrtého odstavce § 330 tr. ř, čís, 4015,
nejde o zmatek čÍs. 1 § 344 tr. ř. zasedala-li v lavici porotců osoba k úřadu
porotce nezpůsobilá čís. 4D23. '

překážka přísahy
rotců čís.

4023.

z důvodu § 170 čÍs. 5 tr. ř. nevztahuje se na přísahu po-

porušení předpisu § 325 odst. 2 tr. ř. tím, že byl porotcům do poradní síně
dán i protokol svědka z přípravného vyšetřování, který nebyl při hlavním
přelíčení čten (svědek se vzdal svědectví), nezakládá zmatek čís. 4 § 344
tr. ř. čís. 4183.
zákon čís. 4-8/193'1 nestaví přísedící senátu mládeže na roveň porotcům'
i pro tento senát platí předpis § 270 tr. ř. čís. 4389.
'
věcná správnost formálně bezvadného výroku, jímž porotci odpověděli záporně k otázkám, týkajícím se viny obžalovaného, vymyká se i z přezkumu
zrušovaCÍm soudem čís. 4410.
bylo-li - třebaže bez šetření předepsaných formalit - z příčiny, která podle zákona k tomu opravňovala a zavazovala, zahájeno řízení opravovací,
pozbyl v rozsahu výroku porotců tím dotčeném zákaz ustoupení porotců od
dřívějšího mínění (posl. odst. § 3'30 tr. ř.) platnosti, a porotci byli oprávněni prohlásiti a přivésti novým výrokem k platnosti jiné mínění, pokud se
vztahovalo k bodům, ohledně nichž byl jejich původní výrok shledán vadným čís. 4433.
nejde o porušení p-ředpisu § 3113- tr. L, nebyla-li přísežní formule přizpůso
bena tornu, že šlo o ženu porotkyni čís. 4522.
zásada posledního odstavce čl. VL uv. zák. k tr. ř. byla prolomena předpisy
§ 36 zák. na ochr. rep. číl s. 4598.
sborové soudy prvé stolice jsou podle § 36 odst. 3' zák. na ochr. rep. pří
slušny pro zločin vojenské zrady podle § 6 odst. 2J zák. na ochr. rep. bez
ohledu na to, kteroU' z příslušných trestních sazeb obžaloba navrhuje ·č í s.
4598,
porotcům vyhraženo posouditi, zda tu byl stav nebo zda nastaly
skutečnosti trestnost vylučující nebo rušicí, není jim volno dávati těmto
pojmům jinou náplň, než je dána a určena těm1 místy zákona, jež vymezují,

i když je

za kterých okolností je trestnost činu vyloučena nebo přestává. Je věcí
porotního sboru, by tuto právní stránku věci posoudil sám a nepřipustil
dodatkovou otázku, neodpovídají-U okolnosti při hlavním přelíčení tvrzené
(napovězené) zákonným znakům okolnosti vylučujíd trestnost čís. 4002.
jde o porušení předpisů §§ 313 a 314 tr. ř. a o zmatek čÍs. 4 § 344 tr. ř.,
byli-li porotci vzati do přísahy až po přečtení obžalovacího spisu čís. 4648.
není třeba, by soud, vyslovuje se o nepříslušnosti, měl po ruce .plný důkaz
viny trestným činem, o němž rozhodovati jest soudu porotnímu. Stačí s.píše
důkaz opodstatňující obvinění obžalovaného z takového činu, najmě· stačí,
jsou-li tu dostatečné důvody, z nichž lze obžalovaného považovati za podezřelého z trestného činu, příslušejícího k pravomoci soudů porotních (§ 213
čís. 2 tr. ř.), kdyžtě konečné hodnocení dotčených ·d:ůkazlJ: musí b},ti zůsta
veno činiteli k tomu zákonem povolanému, t. j. porotě· čís. 4659'.
o porušení nebo zanedbání předl?is~ § ~16 tr. ř. z~kl~~ajícím .zma!eč.nos~
rozsudku podle § 3144 čís. 4 tr.} . .Jde )e~n, p~by!o-lt Pf! hlav!llm l?r~ltčem
šetřeno toho předpisu § 316 tr. r., Jehoz setnb zakon vyslov ne uklada pod
, zmatečností t. j. nebylo-li při hlavním lÍ'čení šetřeno předpisu 2. věty tohoto
ustanovení ~ákona, podle něhož se musí otázky, podl~ .eťe?pis.u. 1. v. .ěty to.hoto § ustanovené, když byly předsedou podepsany, preclsŤ1 a Jak obzalobcl,
tak i obhájci, žádali-li za to, písemně předložiti čís.. 4720.
vady rozhodnutí porotců podle § 29 Č. 6 PO,I". nov. (nej~sll(~st,. neú-P"!nost,
odpor) možno dovozovati to1ik~ ~e ~amého vy~oku p~rotcu, ?lkoh z vysledkú řízení. Z rozdílného DOsuzovam vmy II .nekohka obzalovanych nelze dovo,
zovati výtku nejasnosti' nebo odporu podle cit. místa zákona čís. 4614.
hodnocení průvodů: jde-li o zá'važné okolnosti, které pro rozl~odn~tr
otázky viny výrokem porotců mohoU' !lliti vý.z~.am, onelze. zamltnubm
důkazů o oněch okolnostech pro předpokladano? ]e]lcoh du-kaznl ~~~ohou:
nost zbaviti- porotce. možnosti, by sami podle vysledku tohoto a JItlych duy

-
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kazů v úvaze všech okolností o důkazní síle toho kterého
d 'h
středku. na~evo vyšlých v mezích svého oprávnění posoud8"ruvo 111 o proo

rozhodlI o jeho verohodnosti či s. 3653.

vzhledem" k předpisíl:m §§ 3'13 a 326 tr. ř. je výhradně věcí

z~~umavse pečl!vě

g~;~.ZY,

a podle toho

orotců b

v

a svě.~omitě výsledky řizení, najmě vefkeré p~o!e.d::é
rozhodli, zda ma]! tu kterou skutečnost za prokázánu čili nic čís.

v řízení Y9rotním ie~ por~tcúm přísluší právo a uložen jest úkol, zkoumati

a b<:.dfoved~hna .dane 11m ?t~zky vysl~yiti, které skutečnosti týkající se skutku
0, za ovane, o J~?U p,rokazany,- po pnpadě, které zákonné známky toho ktereho t~estneho emu JSou prokazanými skutečnos.tmi naplněny čís, 3987.
por?tcl ~aj! právo zkoumati obsah i důvody posudku soudní lékař~ké rad,
a Zjednati ?I samostat,né přesvědčení, zda lze pokládati okolnosti p~sudke~ _
~~~g~~vane (usmrcelll z pohnutek sadistických:) za dokázané čili nic čís. ,i ~dyž por~t~i !llají možnost vzíti zřetel na okolnosti trestnost vylučující již
pn zodpovldall1' hlavní otázky, musí jim býti přece ve smyslu § 319 tr
poskytn,uta peomezená mo~nost, by po případném přisvědčení k otázce vinr;
v hlaVni ~ta~"ce samostatne uvažovali o těch v řízení najevo vyšlých okol:
~ostec~, Jlmlz, by mohl.býti n,aplně? dtlvod trestnost vylučující čís. 4140.
: kdyb~ takove okolnosti vychazely Jen z tvrzeni obžalovaného náleží přece
Je? ~orotcům posouditi věrohodnost jeho zodpovídání se ve ~rovná'nf, .;-, ji"
nyml, tornU' snad odporujícími výsledky řízení čís, 4140,
v~~I?~i~i, zda jest pr~yn~ závažnou skutečnost pokládati za _prokázánu a
UCI~ltI JI podkIa"dem, (castr p9dkladu) rozsudku, jest (vyjímajíc případy § 317
tr. r.)" vyhradne pr~vem a ukolem porotců. Nezáleží na tomf zda jest ona
skutecnost podle vysledků hlavního přelíčení nepochybná či' pochybná ani
zda byla brána v odpor čili nic čís.. 4161.
'
,
v

n~ní třeba, ,by ,,~oud, vysl?vl~)e se o nepříslušnosti, měl po ruce .plný důkaz
vIPy trestnym c!n~!ll.' o n~n:z, roz~odovati Jest soudu porotnímu. Stačí spíše
~ukaz, opodstat n uJlcl obvll1enl obzalovaného z takového činu najmě stačí
lS~~-l~ tu dostate~né ~ůvod{! z n~~~ž lze obžalovaného pova'žovati za po~
9~zrelého "z trestn;~o cm ut- p;lslusejlC1ho, k pravomoci soudů porotnkh (§ 213
CIS. 2, "tT', r), kdyzte ko.necne hodnocen; dotčených 'dtlkazů musí býti zůsta
veno cllllteh k tornu zakonem povolanemu, t. j, porotě čís. 4659.
Obhátc~ v. řízeni porotuúu: z a s t a ven a -1 i P ů s o b n o s t Por oty
neZ~lZUje se v případech jinak porot-ní-ch o'bžalo~
van" e u z ú ř e, dní rn o c i o h h á .i c e a n i pro říz e n í pře cl v Ý j imecny~ sena tem ani pro řízení na soudě zrušovacím
a tO,a':.1 te.hvda, rozhodoval-li v prvé stolicí výjirnečn~
sena_t sesttclenný čís. 363 (1).
- .
v

n:

~~i v řízení porotním není formálně stranou obháj,ce, nýbrž obžalovaný
c 's. 3758.
.
a~i v řízení. porotním (§ 346 tr. ř.) nemůže proti vů-li nezletilého obžalova11:,ho P?datr zm;'lteční stížnost na jeho prospěCh nikdo jiný (obhájc~) než
prtbuzll!- uvedem v § 282 tr. ř. čís. 3'7i68.
'
p~i změn~. obháj,ce p~ní celé hlavní přelíčeni zopakovati za přítomnosti novel;?, ?hhal~e, ~yb!~ les! no~~ :,stupujícímu obhájci dáti možnost, by se na
sv~) .ukol r?d':.e Enp;avd; pnmeřenost lhůty, na niž jest k tornu účelu odroclÍl hlavlll prehcelll. Bylo by porušením § 298 tr. ř. kdyby z tohoto dů
vodu bylo líčení odročeno až do přištího zasedání poroťního soudu čís. 4011.
považ~val-y se obhájce v právu .dávati slyšeným osobám otázky za zkrácena hm,. ze ,mu p!edseda hlavního přelíčení nařídil, aby otázky dával jeho
P!ostředm"ctvlm (p;edse~y~, nel~~ tuto okolno~t up-latňovati zmatkem § 344
ClS. 5 tr. r., nevyzadal-h SI obhajce rozhodnuti (poro-tního) soudního dvoru
o tom, -zda má zů."tati p-ři opatření předsedy čí s.- 4011.

obhájce musí býti přítomen při celém porotním hlavním přelíčení pod zmatečností; nestači, by obhájce snad byl jen zřízen a při přelíčení před porotou nebyl nepřetržitě přítomen čís. 4292.
právní poučení a resumé: dúvod zmatečnosti podle § 344 čís. 8 tr. ř. pro
nesprávné poučení -nemůže obžalovaný uplatňovati, nedal-li si obsah onoho
poučení protokolovati (§ 326 odst. prvý tr. ř.) čís. 3411.
právní poučení předseďovo, že ke zločinu vraždy stačí eventuální zlý úmysl,
bez upozornění, že otázka ta je sporná, jest nesprávným ve smyslu § 3'44
čís. 8 tr. ř. čí. s. 3907,
zákazu projevu vlastniho mínění o věci (o průvodní- moci průvodů a o tom,
je-Ii vina -obžalovaného prokázána), vysloveného v § 325 tr, ř. pro resumé
předsedy, jest obdobně šetřiti, i při jiných projeveCh předsedy a _člen tl porotního soudu, najmě při odůvodňování mezitfmních nálezCI (usnesení);
avšak porušení tohoto zákazu nenÍ' zmatkem čís. 4 ani čís. 5 § 344 tr. ř.
čís.

3923.

předmětem

výtek podle čís, 8 § 344 tr. ř. může býti jen právní poučení, nikoliv resumé předsedy čís. 3'929.
ne~adá sem výtka, že předs.eda vycházel v přednesu z předpokladu, že
obzalovaný jednal v úmyslu usmrtiti čís. 3929.
porušení zákazu § 325 tr, 1~., by předseda neprojevil své mínění o _průvod
ním materiálu, nespadá pod § 344- tr, ř. čís. 4011.
SOUdní Sbor p.protni: jde-li o závažné okolnosti, které pro rozhodnutí otázky
viny výrokem porotců mohou míti význam, nelze zamítnutím důkazů o oněch
okolnostec-h pro předpokládanou jejich důkazní n,emohoucnost zbaviti porotce možnosti, by sami podle výsledků tohot-o a jiných dll kazů v úvaze
všech okolností o důkazní síle toho kterého průvodního prostředku najevo
vyšlých v mezích svého ,oprávněni posoudili a podle toho rozhodli o jeho
věrohodnosti č í 5.. 3ti5-3.
porotní soud mtlže po případě bez zahájení řízeni podle § 331 tr. ř. vynésti
rozsudek, nepřihlížeje k zbytečnému zápornému zodpovědění eventuální

otázky

čís.

3921.

zákazu projevu vlastnÍ'ho mínění o věci (o průvodní moci průvodll a o tom,
je-li vina -obžalovaného prokázána), vysloveného v § 325 tr, ř.' pro resumé
.předsedy, jest obdobně šetřiti i při jiných projevech předsedy a čienů porotnilio soudu, najmě při odůvodňovaní mezitímních nálezú (usnesení);
avšak porušení tohoto zákazu není zmatkem čís. 4 ani čís. 5 § 34-4 tr, ř.
čís, 3923.
i úprava obsahu jednotlivých otázek podle § 3'23 tr. ř. je úkolem soudního
dvoru, nezávislým na případných návrzích stran čís. 398'7.
nejsou-Ii skutečnosti odpovídající tomu kterému zákonnému znaku uvedeny
ani v hlavní (náhradní, dodatkové) otázce ani v p'řipojené k ní zvláštní
otázce pomocné (kontrolní), nelze poznati, ve kterých skutečnostech shledati porotci opodstatnění zákonného znaku, k němuž přisvědčili, a nezbývá
porotnímu soudnímu dvoru, než by prostě plevzal z výroku porotců zákonné znaky, k nimž bylo přisvědčeno, do svého rozhodl!utí a řádné uplatňování zmatečnÍch důvodů padle § 344 čís. 10 a 11 tl'. ř. jest pak vylouceno
čís.

4011.

nelze (§ 344 ,čís. 12 tr. ř.) vyměřiti trest podle vyšši sazby § 142 tr. zák.,
nebyl-li zjištěn příbuzenský poměr tuto sazbu odůvodňuiící výr,?kern po~
rotců ana jim nebyla dána v tom směru otázka podle § 322 tr. 1'.; porot111
soud' není oprávněn sám zjistiti onen poměr z výsledků' průvodního řízení
čís. 4Ji61.
soud není oprávněn umožniti porotc~m o~áz~ou, k torny ,Č~lí.cí k\ralifikací
skutku která je podle výsledku hlavmho prehcelll nemozna CI s. 4209.
,
z us.ta~ove-ní §§ 3117' a 319 tr. ř. vy'plývá, že není předmětem d01atkov:e
otázky zjištění předpokl~dů beztrestn?sti. z důvod?, § 317 tr. ř.;. pnkazli'Je
tento § výslovně porotlllmu soudu, mkohv porotcum, samostatne rozhodo-
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těchto otázkách, tedy
směrodatných pro promlčení

zejména také zjištění a posouzení předpokladů
trestného činu, a to i tehdy když porotci odpověděli na otázku o vině kladně čís. 4234.
'
bez žádosti obžalovaného (obhájce) není soud povinen, by dal porotcům
kontrolní otázku (§ 323' odst. třetí tr. ř.) či s. 3387.
rozsudek nečiní zmatečným, že nebyla dána kontrolní otázka ve smYslu
druhé věty třetího odstavce § 323 tr. ř. z moci úřední čI s. 3411.
okolnost, že porotní soud dal dodatkovou otázku na střídavé pominuti smyslů
(§ Z b) tr. zák.) není důvodem pro domněnku, že měl pochybnosti o pří
četnosti obžalovaného; musíť onu otázku dáti, je-Ii tu tvrzení poukazující
na
onen stav, třebas bylo bezpodstatnosti tohoto tvrzení sebe více přesvěd_
čen čís. 3419.
považoval-li se obhájce v právu dávati slyšeným osobám otázky, za zkrá-;cena tím, že mu předseda hlavního přelíčení nařídil, aby otázky dával jeho
prostřednictvím (předsedy), nelze tuto okolnost uplatňovati zmatkem § 34l
čís. 5 tr. ř., nevyžádal-li si obhájce rozhodnutí (porotniho) soudního dvoru'
o tom, zda má zůstati při opatření předsedy čís. 4011.
vání o

obsah a smysl výroku poroty jest posuzovati výlučně z doslovu otázek ve
spojitosti s odpovědí porotců; je nepřípustné vykládati jej porovnáním s jinými doklady nebo s dOdatečnými vysvětlivkami čís. 4144.
kladný výrok o vině musí býti i, pokud se zakládá na kladné odpovědí porotců k některé eventuální otázce, výronem sprá,vného použití zákóna na
skutkový děj, který lze vzíti za prokázaný výsledky hlavního přelíčení.
K porušení této zásady nesmí býti porotcům pos.kytována možnost eventuální otázkou ani z obavy, že zodpoví záporně hlavní otázku, a že -pak
bude obžalovaného z obžaloby zprostiti čís. 4195.
okolnost, že poratní sbor soudní po vynesení rozsudku smrti' proti předpisu
2. věty prvého odstavce § 264 tr. ř. neodložil výkon trestu na svobodě, uloženého rozsudkem, jenž předcházel odsouzení pro hrdelní zločin, spáchaný
před prvým rozsudkem, ač bylo při porotním hlavním přelíčení zj,ištěno, že
si
ohžalovaný trest ten odpykává, není na závadu odsouzení k trestu smrti
čís. 4454.
zákon v § 303 tr. ř. nepředpisuje, by bylo obžalovanému oznámeno i, v jaké
funkci se členové soudního sboru zúčastní hlavního přelíčení (kdo hude
předsedoll'), ani, by mu byla ve třídenní U1\itě oznámena dodatečně nastavší
změna soudního sboru či' s. 4512.
porotní soudní sbor je siee oprávněn přiměti porotce vhodnou otázkou k výroku o jiné než obžalobou uplatňované kvalifikaci neb o důvodu beztrestnosti stíhaného skutku, nenHi ona kvalifikace nebo třeba tento důvod výsledky hlavního přelíčení přímo vyloučen, avšak povinnost soudu dáti otázku
nastává jen, jsou-li tu předpoklady §§ 320 (319) tr. ř., bylo-li totiž tvrzeno
(napovězeno), t. j. průvodním prostředkem poukázáno k tornu, že tu jsou
skutečnosti povahy v § 320, nebo že tu je skutečnost nebo stav povahy
v § 319 tr. ř. vytčené; zmat~čnost rozsudku nepů.sobi již nepoužití Oil0ho
práva, nýbrž jen nesplněni této povinnosti čís. 453'2.
porotcům p,ředvedené opačné údaje v předběžném řízení pozbyly změnou
jich při hlavním přelíčení významu pro dosah §§ 319, 3'20 tr. ř. čís. 4532.
povinnosti dáti porotcům jako hlavní otázku přimykajkí se k obžalobě nezprošťuje porotní soudní dvůr ani předpoklad třebas důvodný a správný, že
děj, jenž jest základem obžaloby, nenaprlňuje skutkovou podstatu vubec
žádného z trestných činů příslušejících k pravomoci soudu čís. 4532.
trestnÍ' řád v ustanoveni § 323 odst. 2 ponechává porotnírnu SOUdu úplnou
volnost v úpravě otázky podle povahy případU, najmě, které skutečnosti
mají s.e shrnouti do otázky jediné nebo mají býti předmětem otázek zvláštních čís. 3638.
bylo-li žádáno by kontrolními otázkami v určitých směrech ten který zákonný znak (~a př. určité náležitosti trestného pokusu, najmě pří-čina, proč
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s v5~~ledky pO~'ady a hlasová~í ~,kuteč.ně 5o.uhlasi a nelze při tom se prý
stavsl nedopatrem nebo porusem povmnostJ uplatňovati teprve ve zrušo"vadm řízení, ani dokazovati dodatečným výslechem porotců 'jako svědků
čís. 3877.
.
pokud nelze spatřovati vnitřní rozpor v kladném zodpovědění hlavní otázky
na zločin vraždy ohledně všech (čtyřech) obžalovaných čís. 4011.
vadu nejasnosti výroku porotců nelze odvozovati z toho, že nebyl ve všech
částech výroků porotců týž poměr mezi hlasy kladnými a zápornými čís'

4011.

.

jednací síll není místem, kde jest odkliditi pochybnosti, ozvavší se ze středu
porotcú o souladu projevu vrchního porotce se skutečným výsledkem porady porotců; k tomu je určena poradní síií. a rozprava porotců v nepřítomnosti jiných osob čís. 4015.
.
projev (neznámého) porotce při čtení výsledku porady vrchním porotcem
na němž onen porotce, vyzván předsedou, netrval a za nějž se nepostavd
nemůže býti důvodem k pochybnostem správnosti sdělení a záznamu vrch:
ního porotce, ani předpokladem nové porady porotců podle čtvrtého odstavce § 330 tr. ř. čís. 4015.
nejsou-li skutečnosti odpovídající tornu kterému zákonnému znaku uvedeny
ani v hlavní (náhradní, dodatkové) otázce ani v připojené k ní zvláštní
otázce pomocné (kontrolní), nelze poznati, ve kterých skutečnoste<;h shledali porotci opodstatnění zákonného znaku, k němuž přisvědči1i, a nezbývá
porotnímu soudnímu dvoru, než by prostě převzal z výroku porotců zákonné znaky, k nimž bylo přisvědčeno, do svého rozhodnutí a řádné uplatňování zmatečních důvodů podle § 344 čÍs. 10 a 11 tr. ř. jest pak vyloučeno
čís. 4011.
.
/ .

°

porotci nejsou povinni, ba nejsou podle zákona ani opravrÍěni, by v otázce
vyznačili, s kterého hlediska dospěli k záporné odpovědi. Z toho plyne, že
skutečnosti, pojaté do otázek, jsou výrokem porotců zjištěny jen, byla-li
jejich odpověď k otázce kladná čí s. 4.080.
kladnou odpovědí porotců na otázku je vysloveno nejen, že porotci pokládali za prokázané veškeré skutečnosti v otázce hromadně uvedené, nýbl"Ž
i, že podle přesvědčení porotců jsou tu všechny skutkové okolnosti, jichž
je třeba k opodstatnění všech zákonných znaků v otázce hromadně uvedených čís. 4080.
popřena je však určitá skutečnost porotci jen, je-li skutečnost nebo je-li ně
kolik skutečností střídavě uvedených výlučně předmčtem otázky, ke které
porotci odpověděli záporně čís. 4080.
jinak nelze zápornou odpově-ď porotců na otázku vykládati v ten smysl,
že jest jí popřena skutková okolnost v otázce uvedená, že je tím vysloveno
a zjištěno, že se tato skutečnost nestala; musíť porotci odpověděti záporně
na otázku, mají-li za to, že není výsledky porotního přelíčení prokázána
i jen jedna z několika skutečností hromadně v otázce uvedených neb i jen
některá ze skutečností llutn$rch ke splnění j,ednoho ze zákonných znaků
hromadně v otázce uvedených či s. 4080.
odpověděli-li porotci záporně' k otázce, nelze z toho zpravidla vůbec poznati, které části otázky se týká nesoulad mezi směrem otázky a přesvěd
čením porotců, jenž je přiměl k záporné odpovědi, a není tedy zápornou
odpovědí porotců k otázce zejména vysloveno, že a pokud se nestal skutek, k němuž se otázka vztahuje čís. 4080.
obsah a smysl výroku poroty jest posuzovati výlučně z doslovu otázek ve
spojitosti s odpovědi porotců; je nepřípustné vykládati jej porovnáním s jinými doklady nebo s dodatečnými vysvětlivkami čís. 4144.
kladný výrok o vině musí býti i, pokud se zakládá na kladné odpovědi porotců k některé eventuální otázce, výronem správného použití zákona na
skutkový děj, který -lze vzíti za prokázaný výsledkY hlavního přelíčení.
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v ' t'to zásady nesmí b)lti porotcům poskytována možnost evenPlo,ruste,mko~ ani z obavy že zodpoví záporně hlavní otázku, a že pak
t uam oaz
' t T v, 4195
.
,
bude obžalovaného z obžaloby zpros 1 I CI s.
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t o nel'7e dovozovati z odchylneho
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nepodléhá přezkoumání soudem zrutr ř jest vůbec nekontro lova e no a
hl
" v·, s 4?25
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~~j~l~n~ť;. ~ §~~n~/~~p~~v~aiW pUo ~ákonu jen z doslovu otázek a z odpo-
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otázkám, ty~ayclm se Vlily o za ov
,
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.
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dle zákona k tomu, opravnovala a, za~~~~::é~ zákaz ustoupení porotců
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zmatečnost v flZlem 'p?ro 1m. v
d ověděJi záporně" na některou ot~zku
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není zmatkem ClS. 4 § 344 r. r.;, a druhého odst. § 330 tr. r. C,l s. 37 5 1.,
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. jest nesprávným ve smyslu § 344
bez upozorněni, ze .otázka ta ]e sporna,
čís. 8 tr. ř. čís. 3907. v ,
~e nebyla dána kontrolní otázka ve smyslu
rozsudek nečiní zmatecnym§ ~23 tr ř z moci úřední čís. 3411.
v.,
:.
shorov' m soudem porotn!m, j~ž
druhé věty třetího odsta~ce
orušení nebo nesprávne p~uzlh zakon~44 tr. ř~ musí býti, nejde~J~ ? ~e
}est předpokladem zmatku 5 LS •- 10 b) 1no ze skutkové-ho stavu, zj1steneho
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výrokem porotcÍl čís. 3744.
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a~i v řízení porotllím (§ 346 t '"
o v
•
n~?o p~dati zmateční stížnost ~;ar-! ~emuze rotl ~u1i nezleti1ého ObíaJ!OYa_
pnbuzm uvedení v § 282 t r ~ ... )e o prospech nikdo jiný
.-.
pře,drnětem výtek podle Čís ,{. c3~ s. 37~8. ov
' ••

e

kolty

r~sumé předsedy čís: 39~9. 44

nespada sem výtka

že p

Y

d

tr. r. muze bytt len právní

d

poučení,

ni- '_-

'

obžalovany' J'ectnal y' u'my Ire Se a y'y<:hazeI v přednesu z Yd'
s II usmrÍ1tI c í s. 3929.
pre POKladu, že
parusem za kazu § 3Q5 tr l~ b
d
fe
Y Pt vse.9~ neprojevil své mínění o prúvod '
ním materiálu, nespadá p'~d .§' 3'44
v
•
r. r. C I s. 4011
povazoval-lI se obhájce vp'
d"
.
cena Jím, že mu předseda h~:~~í avavŤI ,~lY~ený!.1: ,osobám otázky, za zkrá~
P!ostrednivctvím (předsedy), nelzeh~ freb,~e~I nandtl, ~by o~ázky dávaI jeho'
CIS. 5 tr. r., nevyžádal-li si obh'. u o ~ o no~t uplatn~vatI zmatkem § 344
o tom, zda má zůstati při opatř~J~tprř~~sOeddnU!I, (po40rojtnjlhO) soudního dVoru-_
ne'
li.
Y CIS..
.
JSou- skutečnostI odpovíd 'j , t '
ani v hlavni (náhradní, dOd:{~1 ?mu ~terernu. záko~!1ét:Iu znaku uveden'
otázce pomocné (kontrolní) nel~~e) otaz~e am v pnpoJené k ní ZVlášt~·
dali P~rotci opodstatnění zái{Qnnéhlozn~tI, ve ~ter~ch v.sk~tev~~ostech shle-.
porotmmu soudnímu dvoru ne" b zna u~ k pemuz pnsvedclh, a nezbývá
konné znaky k nimž b 10 'Y' ~ Y. proste prevzal z výroku porotců zá
~~vání zmat~čních důvJ'dů g~IJ~e~c~~~, ,,~o lsC;éhO. rozh~dr:utí a řádné uplat~~
Cl s. 4011.
CIS.
a 11 tr. r. Jest pak vyloučeno,
pokud nelze spatřovati vnitřní roz ar k
'
na zločin vraždy ohledně všech (J.?t vv h)ladn:m zodpovědění hlavní otázky'
..
c yrec
obzalovaných čís 4011
va d u nejaSnostI výroku porotc"
I
.
..
částech výroků porotců týž p~mnye ze o~v~lzovatI z tO,ho; že nebyl ve všech,
4011.
er meZI asy kladnyml a .zápornými čís.
zmateční sHžností nelze upl t"
f
a srovnávati výrok porotců anoya 1 vecnou nespravnost výroku porotcťt
výrok nemá v nich dostatečnés nVeb~ed~'b hl~Ydn]~o přelíčení
doHčení" že
správným č Í's. 4OB.
Vll ec za ne opory a že jest proto' nenejde o zmatek čís,. 1 § 344 tr ř
'
..
porotce nezpůsobilá čís. 4023. ., zasedala-h v laVICI poro'tců osoba k úřadu
v

•
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v

v

v
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'

na

dolič ování zmatečnosti podle § 344 číy
v
.
pro okterou čjn přestá'vá býti trestn 'm s. 10 b) tr. r. vvy~~d...u'Je, by okOlnost,.
rotcu k otázce skutečně jim dané í;. ~b~~ skutkovc ZJlstena výrokem po_
porušeni předpisu § 325 odst 2 t " .
v.
.
dán i protokol svědka z ří· , r;, r. hm. . zve byl ,porotcům do poradní síně
pře~íč~n.í čten (svědek se Pvicra~v~~~~e~y~)etrova~~1 kdt~rý nebyl J}ři hlavlll,'m
tr. r. Cl s. 4183.
Vl , neza a a zmatek CIS. 4 § 3!44nelze (§ 344 čís, 12 tr. ř)
.''1' t
•• ,
neb~l-li zjištěn přibuzenský v~:~~~ 1 t~test pO~le Va'~Sl s~z~y ,§ 1,42 tr. zák.,
"o sa~ u o uvodnU'11cl vyrokem porotcu, ana jim nebyla dána v tom
soud není oprávněn sám zjistiti on~~eru o!azka I?odle § 322' tr. ř.; porotni
čís. 4161.
porner z vysledků průvodnfho řízeni
vnitřní rozpor a nejasnost
' k
o
pon;ěr.u hlasů při zodpOvěd~~rohl~v~?~~t~~, ne~ze dgv~zoy'ati. z o,dchylného·
aZ,e f, n: .ot pn, z~sadach § 326!r. r . .lest vů,bec nekontrolovatelno
sovaclm, jakými úvahami 'e ř' ... a ne~odleha prezkoumanl soudem zrunejasnost a vnitřnf rozpo; vý~~l~Jednot~v! Plorotc~.při ~~asování čís. 4225:
podle ČÍS. 9 § 344 tr ř dovoditi
P?~o cu. ze pn dolrcování zmatečnosti
vědi k nim či s. 42'2:5. .
po za onu len z doslovu otázek a z odpoobhájce musÍ býti přítomen ři I'
.
.
Y.v
tečností; nestačí by obhá· ceP sn~~ em I t::0rot~I,m h1avfl1m prehcenf pod zma!ou nebyl nvepř,e{r~itě p~íto~en čf s .b~2§~~ znzen a při přelíčení před poroJde o porusenI predplsU §§ 3113 a 314 tr v _
v:
byli-li porotci vzati do přísahy až po přeit~' ,a bO. zJmate~ CIS. ~ § 344 tr. ř.,.
III a za ovaclho SpIS.U čís. 464K

1

o porušení nebo zanedbání předpisu § 316 tr. ř. zakládajícím zmatečnost
rozsudku podle § 344 čís. 4 tr. ř. jde jen, nebylo-li při hlavním ·přelíčeni
šetřeno toho předpisu § 316 tr. ř., jehož šetřiti zákon Výslovně ukládá pod
zmatečností, t. j. nebylo-li při hlavním líčení šetřeno předpisu 2. věty tohoto
ustanovení zákona, podle něhož se musí otázky podle předpisu 1. věty tohoto § ustanovené, když byly předsedou podepsány, přečísti a jak obžalob ci,
tak jo Obhájci, žádali-li za to, písemně předložiti čís,. 4720.
Porotci: jejich jazyková neznalost čís. 4244.
porušeni domácího pokoje viz och ran a d o m á c í hop o k oje.
povinnosti odpovědného redaktora viz r e d a k t o r.
povoláni viz a cl vak á t - d i s ci p I i n á r n í.
zákona viz z m a t'e k.
Porušenie domáceho pokoja (~ 330 tr, zák. slov.): ochrany podle § 330 tr, zák,
nepřestává požívati byt ani tehdy, vystěhoval-li se z něho jeho
držitel a zanechal- v něm jen některé své věci; vlastník bytu není
oprávněn v takovém případu použiti násilí, ani když držitel bytu
nechtěl již platiti nájemné čís. 48'65.
.~ kll' skutkovej podstate zločinu porušenia domáceho pokoj-a sa vyžaduje, aby vniknutie do bytu sa stalo bezprávnei za čin nie je
trestne-právne zodpovedný, kto zo závažného dóvodu bárs
mylne - moha I predpokládať, že mu prislúcha právo vniknúť do
bytu čís, 4866,
'
nejednal bezprávne a nedopustil sa zločinu porušenia domáceho
pOkoja syn, 'ktorý, hoci sám v byte nebýval, násilím dopravil tam
svojho opilého otca, ktorý ležal' pred domam a ktorého druhi rodinní príslušníci nech ecH vpustiť do bytu čís. 4875.
súdného zátvoru (§ 359 tf. zák. sIlov.): páchatel'om porušenia súdného zátvoru (§ 369' tr. zák.) može byť len exekút. Pre rozlišenie, či tento
trestný čin je zločinom alebo prečinom, je rozhodná výška škody,
sposobenej vymáhaj'úcemll' veritel'ovi; pri tom medzi sumou vymáhanej pohl'adávky a hodnotou súdom zabavenej a exekútom spreneverenej veci treba vziať za základ vždy sumu :nižšiu čís. 4650.
Pořadatel shromážděni: pojem čís. 4381.
viz též shromážděnÍ.
Pořadatelem: ve smyslu § 32 čís. 2 zák. čís. 197/1895 jest, kdo dává podnět ku
provozování hudebního díla; spadá sem i funkcionář spolku, který hudbu
objednal; nevadí, že § 2'8 nového zákona čís. 218/1926 neuvádí výslovn~
jako zásah do původského práva pořádání neoprávněného provozováni děl
umění hudebního čís. 4305.
pořadatelem, odpovčdným za hudební produkce ve svém hostinci (§ 45 aut.
zák.) je, kdo hudebnrky objednal a poskytl jim odměnu i místnost k- pro"'"
vozování- hudby, poplatky za produkce zapravova\ a větší návš.těvou z toho
těžil, třebaže hudebníci nebyli smlouvou zavázáni, by u něho hráli čís. 4801.
(§ 3 odst. 2 shrom:. zák.): dlužno považovati každého, kdo svojí činností
způsobí toto shromáždční se a průvod, kdo jej řídí a vede, po případě -i kdo
přispěl jen ve značnějším rozsahu k takovému shromážděni se lidí a k veřejnému průvodu čís. 4821.
p'ořadatelem tábora (§§ 3, 19 shrom. zák.) jest nejen, kdo tábor svolává, jej
zahajuje, řídí, udílí řečníkům slovo, jej zakončuje, nýbrž i kdo se ve spontanně, bezděčně, nebo příležHostně vzniknuvším shromáždění ujme role
řečníka; nesejde na tom, že jeho řeč nebyla dlouhá čís. 3876.

Pořád-ková

pokuta: její uložení je trestním stíháním ve smyslu § 2'4 úst. list. čís.
3424,
jde o chování, piiíčící se kárnému předpisu § 236 (236) tr. ř.. a o -p,řečin
zlehčení cti a vážnosti stavu, nikoliv o pouhý pořádkový přestupek podle
§ 28 písm. g) adv. řádu, vytkl-li advokát advokátu neznalost zákona
při veřejném líčení způsobem ho sesmčšňujícím a formou -příčíci se dů
stojnosti soudu čís. 78 dis.
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povinnosti, chovati se způsobem
1
koleg~-?dp~rce a důstojnosti SOlldllS~~ ~~~~~~k ~e~vadnÝI1!,Y os.obní cti
zpro~tIh ani ta okolnost že se s'
T d Y~ ajlClm" nemuze advokáta
78 dlS.
, a r u Cl 1 otcena vyroky onoho čí'
procesni soudce je forru 'I
~.
(§ Jg,g odst. 2 c. ř. 5.) a ~a~fdi~rr~;~en t ulfZ1h stra!lě kárný trest vězení
c. :' s) Č
-3752.
, e n o rest byl Ihned vykonan (§ 201
ulozem poradKového trestu
d
".
není pro trestní soud řed ~?U"e!TI clvI1nrm podle §§ 86 a 200 c ř S"
v

v

'v

V'

•

!.S..

samostatně zkoumati

ida ·~,ocllJl.c}m, na"opak jest trestní soud po'vi~e~_

bezpečnosti cti i po bbjekt~vnf in;~y V~?k:~é ~álež!tosti přestupku proti

stíhá '
"'.
Sll Je
Vll! strance čís. 3991.
nI a potrestam proJevů a jín k' h ,,, o
podstatu některého z trestný' h a yc cmu, ,naplií.ujícíCh skutkovoupřísluší a náleží podle ustano ce .c§n~, ~YI1!ezer~'ych v trestním zákoně,
Y'

o

~z~~I~nJ~m s~u~~~~ ~ \d}~tdl~g~~~~í POdl~~ ~a~í~k, ~ák~~'ný~~o~l~a~o[~~~f

takže ani skutečné uloženi POřádkOza,;lc~z Se st~ly, 1 kárnému stíhání·
nost takového trestu nevyluč'
t~e. ~ restu, ÍIm méně pouhá mož~.
čís. 408~.
uJe s I anI a potrestání trestním soudem
Positura viz urážka dle § 491.
Poskytnuti zapovězených 'h d' ' ••
Poskyto ' , 1
vy o • veznum dozorcem čís. 3985
vafli s ev: zamestnancem fjr
k
'"
výhody (§ 485 tr zák)'
my. ~puJlclm c i s. 3958,
pOjem CI, s. 4378.
VIZ téz nad r Z o van í v č ř i tel i.
Poslanec: okolnost, že obžalovan' .e
.
déle trvajícím trestem újmJ nJa ~?v~la?cem, nevylučuJe, že jeho rodina utrpi
spoj~né y~ vykonáváním mandátu~Zlv~ ve s~yslu § 55 tr. ~ákt,. neboí' příjmy
z~roJ,pr.IJmu č.í s. 3523.
pos aneckeho nelze poklaďatl za bezpečný'
VIZ tez Imunita.
--:- jeho stíhání viz i m u nit a
Poslední POřízeni: porušení povin~osf
,"
. . .
stavu, nevynaložil-li advo~árO\ OI~I,1i,. mkohv 1 zlehčení cti a váznosti
bedlivost a zavinil-Ii nePlatn~stS~~sťJ~ ~Osled~! ,pořízení, dostatečnou
nezpůsobilým svědkem čís. 174 di~ e fll o ponzení, dav je podepsati
PostlZem: p,~dle .~ 52 odst. 1 tr, ř, č i s, 3556 '
VIZ tez prlslušnost.
.
Postorupení bytu viz pře dra ž o v á TI í (§ )
Postup: ,po~l~ .§,363' Č, 4 tr. Ť, č i s, 4545, 8.
VIZ tez flzenl trestní
Posudek podle § 341 tr. ř. viz. m 'i j o s t.
POS)lU1.()v~Č= předčasné znamení k pohybu
Posunovam vagonu viz žel e z nic e
a § 335 tr. zák. č i s. 4231.
' ..
Poškodenie na tele' pre pos' d
na tele POdl'a § ~Olel~re ~va~fi:gc~e ďaž.kého alebo l'ahkého poškodenia
O
škodeneJ osoby a nie spó~obIlost7 k ~J~ca doba PO:uš~~la zdravla pookolnosť, že nadltel' továrn
vy onu povolall1a Cl s. 4355.
tOl"átom zv!ašt' upozornen e nebol pn. revlZ1ach žlvnostenskyrn lTIšpekpís~ného <:dmllllstratívnyni; ~~ri~~~u oezpečnostného zariade111a, predza ?laZ s~osobený zamestnancovl n~~~~lko~Zobn~v.uJe ho zodpovednostl
kea dotycnemu zamestnanf'ovI'
I' I
J vady, a to aJll vtedy,.
mi est e, jcd
za mza pracovat' a z. dr"zova t' sa na
e sa 'uraz stal čís 4-41
o~erujlÚci lekár je trestne zod CI ci .
.
pn operácH, ktoré sú svojou pg~;le ony zva ~a?edbal1le takých opatrenÍ
I II u~cene ( tomu, aby nebezpečen
stvo pre život alebo zdravie o
ale,bO vabee nemohlo vzniknút' p:r~bvoa~eG o~Oby pri le.k-~rskom zákroku
otazku, či ide o nedba.lost' v ~m sIe a y ?lo c~ naJvlac obmedzené;
samostatne a neodvisle od posulk ,trejstneh.?, zakona, Posudzuje súá
u zna cOv c I s. 4567.
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viz též II š k o z e n í n a t č I e.
úveru (§ 24 z. čl. XLl:1914): bola-li obžaloba podaná len pre precln po_o
škodenia úveru, nemožno trestný čin posudzovať s hl'adiska prečinu
zl'ahčovania podl'a § 27 zák. čÍs. 111/27 Sb. z. a n. čís. 4610.
úverom v smysle § 24 zák. čL XLI:1914 treba rozumet' dóveru v majetkovú platobnú schopnost' a platobnú pohotovost'. Schopnost'ou
k úveru treba rozumeť vecne založenú možnost' činit' nárok na úver
čis, 4610,
ku skutkovej podslate prečinu podYa § 24 odst. 1 zák, čL XLl:1914
nestačí, aby výroky páchatel'ove boly in abstracto sposobi1é, aby nimi
bol ohrozený niečí úver alebo aby bola zmenšená sc-hopnosť úveru; páchatel' musí si byf vedomý, že tvrdí alebo rozhlasuje nep-ravdivú sku-točnosť alebo nepravdivý výraz a že tým skutočne poškodzuje niečí
úver; na takéto skutočné a úmyselné poškodzovanie úveru nel"ze uzatvárať, prehovoriJ-li páchatel' závadné slová len pri priatel'skom rozhovore bez všetkého vzťahu na otázku úveru poškodenej osoby či s. -4692.
při přečinu podle § 2:4; zák. čl. XLl:1914 jest na žalobci, aby dokázal,.
že skutková tvrzení, která jsou základem žaloby, jsou nepravdivá; dů
kaz pravdy ve smyslu § 13 cit. zák. nemá tu místa; podle § 24 cit. zák.
jest trestné jen konkretní ohrožování úvěru nebo zmenšování schopnosti úvěru; nestačí, že závadný výrok byl snad způsobilý vyvolati
tyto výsledky či s. 4493.
veritel'ov: ku skutkovej podstate trestn~rch čin ov podl'a § 386 tr. z. nestačí
úmy-sel zmariť exekúciu na určitú časť majetku, lež vyžaduje sa, aby
páchatel' zamýšlel poškodif svojich veritel'ov tak, aby nemohli dosiahnll'ť uspokojenie svojich pOhl'adávok z jeho majetku čís .. 4421.
Poškodený: nemóže použit' opravného prostriedku proti rozsudku v prípadoch,
v ktorých je podl'a § 2: odst. III. tr. p. k zastupovaniu obžaloby oprávnené
výhradne štátne zastupitel'stvo čís. 43'96.
poškozenému, který se stal náhradním soukromým žalobcem (§ 42 posL
odst. tr. ř.), přislšuí právo odvolati se v neprospěch obžalovaného (§ 38'3
odst :Y čís. 1 tr. ř.) v rozsahu určeném v § 382 tr. ř., tudíž i proti odsuzujícímu rozsudku do výměry trestu a podmíněného odkladu jeho výkonu
č i s, 4441.
náhradný súkromný žalobca je oprávnený navrhovat' dakazy tiú o vine
obžalovaného a použiť opravného prostriedku pre zamienutie takého ná·vrhu, a to aj vtedy, keď obžalobu zastupoval ešte verejny žalobca (; i s. 4525_
viď tiež pro str i e d k Y o P r a v 11 é.
viz též účastník soukromý.
Poškození cizího maj1etku viz nás i I Í dle § 85 a), b).
zlomyslné: § 468 tr. zák.: není-li v trestnim oznámení pro přestupek
§ 468 tl'. zák., spáchaný usmrcením ryb vypuštěním vápenné vody
do potoku, zjištěn zlý úmysl k onomu přestupku vyžadovaný, an
s,e pachatel hájil tím, že nevěděl, že j'sou v potoce ryby, nelze použíti záznamu o rozsudku podle § 458 tr. ř. čís. 3786.
právo odstřeliti psa podle § 40 honební-ho zákona pro čechy jest
nejkrajnějším opatřením dovoleným majiteli honitby k zabránění
poškozováni zvěře a jeho práv. Byl-li pes učiněn neškodným jiným způsobem (chycenim a uvázáním) a potom odstřelen, nejde
o dovolený výkon onoho práva, nýbrž jde po případě o přestupek
podle § 468 tr. zák, č i s, 4136,
subjektivní skutková podstata podle § 468 tl'. zák. předpokládá vě
domí' protiprávnosti poškození čís. 4136.
veřejného orgánu: podle § S2 tr. zák. čís. 3<886.
jest jen objektivní podmínkoU' přísnější sazby § 82 tr. zák.; přís
nější trest stíhá pachatele, i když jeho úmysl k nastalému poškození nesměřoval; předpokládá se však, že po'škození bylo v~rsled-
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kem právě toho jednání pachatelova jími se vrchnostenské osobě
vzepřel v úmyslu, její výkon zmařiti čí. s. 4283.
ventelu: po rozumu § 485 tr. zák. záleží v podstatě ve zkrácení kvoty
by se těmt.? yěřiteIi'tm v řízeni úpadkovém nebo vyrovnávacím
'
kdy,by dluzv~~k !lebyl po ,,~om, co II něho nastala nes.chopnost"v~,aďu,·
urcItemu verrteh nebo urcltým věřitelům nadržoval čís. 380l.
vozidla viz žel e z II i Č TI í pro voz II í řád.
Poškozovací úmysl viz pod vod.
Vy.

c

Pošta: ~odání~ z~sii~y po~}ovni~u úřadu propůjčuje odesílatel poštovnímu pod"':

ll1k~, a bm 1 vsem znzencum pošty, kteří s ní přijdou ve styk přímo neb
nepnmo ~k~tečnou ~~sI?osiční m~.c na~ z~si1kou v důvěře, že
dopraví n~
m,lsto l1:~enI ?- vyd,aJ! Jl tam (pn zatJzem dobírkou po jejím přijetI) urče
nemu PTIl,emc!, pe01-I~ to vŠ,a~ m?žné, vrátí ji odesílateli č i s, 4127.
od~vzda.nl I?~ste mUSI se sta~1 v case, kdy podání mohlo býti ještě opati:eno
p~stovmm }aznamem podaClm z téhož dne, a konči doba k podání oprav_ .
nych prostredků tehdy, kdy nemůže již býti dopis opatřen podací poštovn'
značkou dne pOdání čís. 4335.
~
Poštmistr: t}m, že vyšk,?lená a ze služby propuštěná výpomocná síla (mladistvá)
dochazela .na; post~ a. konala tam se svolením poštmistra pro něho práce
~~byl mezI' Ol a postmlstrem zjednán poměr svěření ve smyslu § 13.2 tr. zák'

li

cls.4041.
.
Poštovní administrátor: není vrchností ve smyslu § 187' tr. zák. čís. 4109,
posel: jde o ~pronevě,ru v úřadě ~(§ 18'1 tr. zá~~.), ponechal-li si poštovní
po~el p:mz~!.. d~n: ,mu se slozenkou a s pfI'kazem, by je odevzdal na
postovmm urade Cl s. 4190.
.
nezáleží na tom, zda byl oprávněn peníze přijmouti stačí že strana
toto oprávněni předpokládala čís. 4190.
' . '
Potirání pohlavních nemo~í: zákon ze dne 11. července 1922, Čí.s/241 sb. z. a n.:
ustanovem § 512 tr. zák. platí i po vydání zákona ze dne II července 1922', čÍs. 241 sb. z. a n. čís. 3506.
.
§ 18: při posouzeni pro přečin podle § 18 odst. 2: a pro přestupek podle
§ 18 ,?dst.,. ~ zákona ze dne 1 L července 1922, čís. 24:1 sb. z. a n.
nemuze byh vyslovena ztráta práva volebního čís. 3948.
skutková podstata přestupku podle § 18 oďst. 1 zákona o potírání
pohlavnkh nem.0d vyžaduj~ (právě tak jako podle § 3G'5 tr. zák.)
Je~. takovou mIľlI opatrnosti, kterou by za daných okolností vyna10zIl každý rozumný a zdravÍ- svého bližního dbalý člověk čís 4772
§ 20: skutková podstata přestupku podle § 20 čís. 2. zák. o potírání po~
h1avníc,? .nemocí (ze dne ll. července 1922, čís. 241 sb. z. a n.)
nevylllCUje dobrovolnost na straně sváděné osoby' rozhoduje
'
z které strany vyšel popud ke smilnému činu čís, 3417.
pokud je vyloučen ideální souběh přestupku § 20 .čís. 2. zák. čís.
241/1922 se zločinem podle § 128 tr. zák či s. 3417.
neJde o zrnat~.k čís. -6 § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud k hlavní
o!azce n!l; zIocm § 127 t:-. zá~. evet:Ituálni otázku na přestupek § 20
zakona CIS. 24-1/192'2, ac vyslo najevo při hlavním přelíčení že se
'
.
obžalovaný nedopustil násilí či s. 3426.
pro pojem svěření ve smyslu § 130 tr. zák. neplatí věková mez
§ 20 čís. 2" zákona o pohlavních nemocech čís. 3658.
zákonná ustanoveni § 13-2' tr. zák. a § 20 čís. 2 zák. o potírání pohl.av?ích nvemocí, sle,~u)f různ~ cíle; ono 'p,?stihuje zneužití důvěry
p10h osobe podlehaJlcl vedenI pachatele, "ucelem ochrany tohoto ie
mravní vývin nedospělých osob čí 8.. 3668.
"
pojem »svádí« (zákon o potírání pohlavních nemocí čís, 241/192Q)
neznamená »opětně svésti« nebo »hleděti svésti«· »svádí« ve
sl!1Y s1u ~ 20 Čí~ .. ~ ~á~ona, kdo ... dotyč~ou osobu přiměje jakýmkoliv
pllsobelllffi na jej.I vuh k tornu, ze se da pohnouti, t. j. že dobrovolně
přistoupí k páChání nebo dopuštění smilného činu čís. 3727.
0

toto působení muze se díti nejen slovy a přemlouváním, nýbrž
i činy k páchání smílstva směřujícími, a může spočívati v pouhé
iniciativě pachatelově ke smilnému činu nebo ve spáchání smilného
jednání samého, předpok1ádajíc ovšem, že dotyčná osoba pachatele
sama ke smHnému činu nevybídla bud' výslovně' nebo svým vyzývavým chováním, "nebo že nemravným způsobem dosavadního
života k činu sama nedala podnět čís. 3727.
kdy je poratní soud povinen dáti k hlavní otázce na zločin § 127
tr. zák, eventuální otázku na přestupek § 20 čís. 2 zák. čís. 241/
19.2.2 c i !:i. 3864.
ideální souběh zločinu podle § 132 tr. zák. s přestupkem podle § 20
čís. 2 zák. čís. 241/19Q,2 jest vyloučen čís. 4192.
Potraviny: zákon ze dne 16. ledna 1896, čís, 89 ř. zák.: zákon o potravinách byl
vydán i k ochraně osob neznalých, povrchně pozorujících, ba i
lehkomyslně jednajících při uzavřeni smlouvy. Platí jako pravidlo,
že prodávající sám jest odpovědným, prodává-Ii potraviny napodobené, padělané, zkažené nebo ve výživné hodnotě zhoršené čís.
3729.
~ ~ výjimku stanovenou v konečné větě' § 1'1 Č'ís. 4 zák. ze dne 16.
ledna l896, čís. 89 ř. zák. »Ieč by kupHel tento stav znal nebo
patrně poznati musil« jest vykládati přísně. »Patrně« lze poznati
jen do oči bijící vadu zboží, jeho j.akost tak zřejmou, že ji musí
poznati každý ihned při zcela povrchním zkoumání, aniž by bylo
potřebí nějaké zkoušky (na př. ochutnáváním), nikoliv jen znalec;
nepoznáni takové do očí bijící vady musí býti založeno přímo na
hrubé nedbalosti nabyvatele potravin čís. 3729.
~ o takovou nedba:Iost by šlo v přfpadě dodáváni odtučněného mléka
do mlékárny jen, kdyby se mlékárna zavázala zkoumati zvláště
každou jednotlivou dodávku, nikoliv, nebylo-li to pro velký provoz
ani možné, zkoumalo-li se mléko jen v nepravidelných obdobích
a většina dodávek musela se převzíti bez zkoušky čís. 3729.
~ ani okolnost, že mlékárna platí mléko podle obsahu tuku, neopravňuje úsudek, že tento kupítel následkem své prakse jakost mléka
znal nebo patrně pOZll,ati mu-sil čís. 37'29.
neoprávněné obchodování s umělými sladidly (sacharinem, cukerinem) není soudním přestupkem podle § 10 zák. o potravinách
(čÍs. 89/1897), nýbrž přestupkem důchodkovým (§ 4 odsl. 1 cis.
nař. čis. 37/1917') či s. 4185.
- '- při odsouzení pro přestupky podle § 11 zákona o potravináCh (čís,
89/1897' ř. zák,) nelze vysloviti- ztrátu práva volebního ani, uznáno-Ii, že čin byl spáchán ze ziskuchtivosti čís. 4251.
rozdíl mezi ustanoveními §§ 11 a 12 a §§ 14 a 18 zákona čís. 89/
1897 ř. zák. čís. 4300.
i prodej dosud živého prasete (rolníkem řezníkovi) lze podřaditi
ustanoveni čís. 2 § 14 zák. čís. 891/1897 ř. zák., bylo-li prase již
při prodeji, k němuž došlo právě pro jeho onemocnění (červenkou)
a pro jeho nebezpečí zdechnutí, určeno k tornu, by bylo bez odkladu poraženo, vysekáno-a jakO potravina zužitkováno čJ s. 4390.
ona přípravná práce řezníkova ke zpracováni masa a k Jeho prodeji nespadá pod ustanovení (§ 8 tr. zák. a) § 11 čís. 2, nybrž pod.
ustanovení § 14 čÍ-s. 2, po případě § 18 čís. 2 zák. čís. 89/189·7
ř. zák. podle toho, lze-li mu přičítati vědomost o způsobilosti masa
škoditi zdraví lidskému, či jen nedbalost v tomto směru, čís. 4390.
přísada škrobu do uzenářský.ch výrobků (kromě jaternic) podléhá
deklaraci a musí. hýti v obchodech, kde se zboží prodává, učiněna
obecenstvu patrnou čís. 4500.
~ hranice mezi pokusem a beztrestným jednáním přípravným při pře
čínu podle § 18 čís. 2 zák. čís. 89/1897 a přestupku pOdle § :>99
tr. zák. č i s. 4705.
-
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masem ve smyslu § 39-9, tr. zák. je

rozuměti

i celá

těla

zabitých

zví-řat čís.

4705.
přestupek § 399 tr. zák. není deliktem omisivním; pokus je tu mož~
ný čís. 4705.

v subjektivním směru se nt.vyžaduje nutně zlý úmysl, nýbrž stačí
jakékoliv zavinění, i pouhá nedbalost čís. 4705.
Potřeby společenského života viz t i s k o v Ý z á k o n (§ 9).
Potupeni vlajky viz u r á ž k a n a cti (§ 490).
Poukaz soudce kanceláři: by byl obžalovací spis doručen osobě, na niž byla ob~
žaloba podána, přerušuje promlčení čís. 4084.
Použití: § 290 tr. ř. čís. 3'110.
důvodem použití § 290 tr. ř. mohou býti jen pochybení soudu ve směru
hmotněprávním čís. 3939.
viz též z ruš o v a c í s o II d.
vlivu viz úplatkářství.
podplácenou osobou: není složkou objektívní, nýbrž jen složkou subjektivní skutkové podstaty přečinů podle § 2 odst. čís. 3 a dle § 3
odst. čí-s. 3! zák. čís. 178/1924 či s. 4157.
známky: chráněné čís. 3625.
Povedený zakladatel banky viz II r á ž k a dle § 49l.
povinná péče viz r e d a k t o r.
Povinné výtisky: neodevzdání jich úřadu čís. 3537.
~ viz tiskový zákon (§ 17).
Povoláním advokáta (§ 8 a násl. adv. ř.): jest rozuměti každou činnost, kde advokát, vystupuje jako zmocněnec stran (kapitola 22. obč. záky a současně
jako znalec práva a právních poměrů vůbec, převzal' na seh-e závazek ob~
starávati záležitost a zájmy věci jemu svěřené se zvýšenou kautelou bezpečnosti (bezelstnosti, poctivosti), správnosti a svědomitosti. Při tom nezáleží na tom, zda určitý úkon či celá řada jednáni byla mu svěřena z dů
vodu osobnÍ' známosti nebo příbuzenského poměru či zvláštní -důvěry, snad
s.e zřetelem k odborným jeho vědomostem; byl-li věd pověřen jako advokát, jde při obstaránÍ' věci o výkon povolání čís. 175 --dis.
Povolení k přechovávánf viz tel e g r a f y.
Povšechné obviňování viz u r á ž k a na· cti (§ 492).
Povšechný útok ·na čest viz u r á ž k a n a cti (§ 492:).
POZiemkový úřad viz ú ř e dní k ve ř e j n ý.
Pozemní stavby: povinnost stavitele. postarati se o vypnutí proudu po dobu, kdy
se konají práce pOblíže. elektrického vedení, i kdyby snad nebyla kryta
doslovem v § 33 nař. min. obchodu ze 7. února 1907, čís. 24 ř. zák.,
přikazujícím, by vodící dráty elektrického osvětlení byly na ochranu
proti doteku veskrze isolovány. plyne jistě z duchu tohoto předpisu
čís.

3647.

Pozorování duševního stavu: ve veřejném ústavě čís. 3670.
PozůstaIostní věc: její zcizeni a maření exekuce čís. 4700.
Požadování doprav. ,pflostředků pro účely vojenské: předpis § 24 odst. 1 zák.
čís. 117/24 sb. z. a n., citovaný v § 48 odst. 1 téhož zákona, jest součástí
trestního zákona a jeho neznalost nevylučuje, aby čin byl pachateli přičítán.
Skutková podstata přečinu podle § 48' odst. 1 cit. zák. nevyžaduje nějaké
tajné nebo podloudné ,jednáni; trestný je vývoz evidenčních koní do ciziny
bez souhlasu ministerstva národní obrany v každém p·ří,padě, nechť se doprava děje jakýmkoliv způsobem: stačí vědomi pachatelovo, že jde o evidenční koně a že souhlas ministerstva národní ohrany nebyl vyžádán ani
udělen čís.

4794.

Požár viz ž h á ř s tví.
Po živnostens·ku: provozování lékařství po živnostensku předpokládá, že provozování poskytovalo p,'lchateli aspoií. částečný zdroj pHjmů, jichž hy po-

užíval bud' k rozmnožení svého majetku nebo jmění jiné osoby,
živě vlastní nebo jiné určité osoby, při čemž není zapotřebí. by
příjmů byl pravidelným a stálým čís. 4187.
mimo úřední hodiny a úplatkářství čís. 4047.

nebo k výteílto zdroj

Práce
se štítící viz rob o tár fl a.
Pracovní smlouva: při sj-ednávání pracovní smlouvy muze si si-ce každá strana
činiti podmínky, avšak právo to jest do jisté míry obmezeno potud, že
podmínky smluvních stran nesmějí odporovati dobrým mravům ani ustanovením platných zákonů, k nimž sluší obzvláště počítati i předpisy
§ 1 zák. o útisku; podmínky zaměstnavatelem kladené nesmějí býti takového rázu, by zaměstnance, který se o práci uchází. požadováním
jednání (opomenutí nebo snášeni), jež požadovati zaměstnavatel nemá
práva, nutily k onomu jednání obavou, že, nepři;jme-li podmínky, nebude do práce přijat; nesmějí zejména vyvěrati, k pohnutek národnostních, náboženských nebo politických čís. 4879.
pro posouzeni přestupku útisku nesejde tu na tom, zda ohrožený má
právo na nějaké konání, opomenutí a t. d., nýbrž rozhoduje, zda pachatel' měl právo na konání, k jehož vynucení čelil jeho nátlak. Je po
případě bezprávné (protiprávní), činil-li zaměstnavatel ochotu, přijmouti
nabídku dělníků, by byli do práce přijati, závislou na činění, které od
uchazečů požadoval, práva k tomu nemaje (aby byli členy určité organisace) čís. 4879.
Pramen zprávy úřední: podle § 2 (1) tisk. nov. čís. 3600.
Prase: onemocnělé- červenkou čís. 43-,gO.
viz též pot r a v i n y.
P!I'avdomluvka: ironické oznáčení a urážka č i s. 42'15.
Pravidla důkazní viz d ů k a z.
PráV1Ú nárok na plnění: vyviií.ující s hlediska zločinu podle § 98 b) tr. zák.; může
býti o něm řeč jen tam, kde nárok (subjektivní právo) je založen v konkrétních ustanoveních platného práva Objektivního, takže právnímu nároku odpovídá na druhé straně' právní povinnost, a nárok muže býti
oprávněným vymáhán proti povinnému u příslušných úřadít čís. 4792.
úsudek viz skutková okolnost.
Právo Chudých viz c h udá str a n a.
majitele známky k zápovědi: vztahuje se na označeni- zboží stejná nebo
zaměnitelně podobná se zapsanou známkoU' čÍ' s. 3954.
předchozího uživatele: podle § 9 pat. zák. čís. 4245.
ZIitirňovací a zaměňovací: dle §§ 266, 261 tr. zále či 5-. 3'629.
viz též trest.
Prednosta_ ž-elezničnej stanice: povinnost' prednostu železničnej stanice _pre~azi~'
alebo oznámit trestné činy v § 12' č. 1 zák. na ochr. rep. oznacene
čís.

4788.

Predstihnutie (§ 19 tr. p.): spáchal-li obvinen}' na flzemí pl.atno~ti ~restn~ho práva
driev rakúskeho zločin patriaci do oboru posobnosh kraJskeho sudu,- a na
území práva driev uho;skéh<: prečin, patriaci p.re~ súd o~re~ný,)e prís!ušný,
previesť trestné pokračovame pre oba trestne cmy kra]s~y sud na ,"zemi
práva driev rakúskeho, hoci aj onen okresný súd ho predshhol (§§ 19 tr. p.,
56 tr. ř.) čís. 450l.
Prekročenie obrany viď obr a n a o p- r á v n e II á.
Premá,vka po verejných cestách: nel'ze spatr,ovat' ~ledi?~lost', v.-smysle. § 2,90. . tr., zá.k.
v porušení premávkových predplsov, lesthze mml' ~re~plsana cast sIlnice je neupotrebitel'ná a jej použi.ti~ by ?olo spojene s nebezpecenstvom pre vozidlo a osoby v nom lduce c I' s. 4372.
v

v

Premie: zadržené a nárok na provise (§ 1-83 tr. zák.) čís. 4771.
President republiky _ jeho urážka viz och ran a- r e p u b I i k Y (§ ll).
Presidiální zpráva soudu viz hod II o cell í p r ů vod u.
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Preskúmanie rozsudku: ..vyskytuje-li sa dotyčne všetkých obžalovaných v ich neprosp~ch zmatok ~odľa § 3'85 čís. 1 b) _tr. -p. (mylná kvalifikácia činu),
Je mozn? za p~dmleno,k § 387 ?dst. IV. tr. p ..zmeniť rozsudok aj v prospech tych obzalovanych, kton oprav. prostnedku nepoužili čís. 4842.
Pdpravné jednanie viď p o i s t e II i e n e j e s t v u j -ú cic h z á s o b.
Prlslt1Šnosť (§ 19 tr. p.) viz pH s 1 II Š n o s t.
Přitomnost obžalovaného při hlavním odvolacím líčení víz o d vol a c i II I a v II í
!'íčenÍ.

Procesni skutečn,?st:. (na př. kdy došlo k prvnímu stíhacímu úkonu, přerušujícímu'
promIcem) může zrušovad soud sám zjistiti čís. 4091.
procesní skutečnosti mftže zrušovací soud sám zjistiti (vzíti za podklad
svého rozhodnutí), třebaže nebyly v rozsudku výslovně zjištěny :: í s;
4597, 4803, 4805.

soudce: je .formálně oprávněn uložiti straně kárný trest vězení v trvání'
24 hodin (§ 199 odst. 2. c. ř. s.) a zařiditi, by tento trest byl ihned
vykonán (§ 201 c. ř. s.) č i s. 3'752.
Prodavač podezr.elý viz pod e z řel Ý pro d a v a Č.
Prodávání: dle § 24 čis. 1 zák. čis. 9/1924 č i s. 4302.
viz též telegrafy.
Prodej:, i zhotoveni léků na lékařský p·ředpis je prodejem (§ 1156 obč. zák.)
CI s. 3954.
ve smyslu § 32 zák. čis. 123/1920 či s. 4055, 4089.
viz též, zákaz čepovati lihoviny.
knihkupeckého závodu: a práva původcovská čís. 3672. .I
výrobků: neoprávněně označených známkou čÍ' s. 3610.
zástavy: bez intervence soudu č i s. 37'23.
živého prasete viz p' o tra v i II y.
Prodej'nost: pojem čís. 4028.
Prorl!oužení lhůty viz I h ů t a.
Program politické strany: má jen význam důkazního prostředku pro dle samých
pachatelů, jichž čin má býti posouzen čís. 4199.
Program.atické vstupní prohlášeni: komunistické strany čís. 3825.
Programové projevy: zástupců stran ve veřejnoprávních sborech čís. 3'150.
Problášenl: podle § 428 ohč. zák. č i s. 3553.
Prohledání domu (§§ 14~142 tr. ř.) viz do m o v n í pro h I i d k a.
Projev mínění: jeho volnost a § 15 Č. 3 zák. na ochr. rep. čís. 4830.
vlastního minění: ve smyslu § 325 tr. ř. čís. 3923.
viz též porota.
Proldepy na psacím stroji: jsou tiskopisem ve smyslu §§ 4, 17 tisk. zák. čís. 3-849.
Prokurátor vojenský viz voj e n s k Ý pro k u r á t o r.
Prokurista: ustanovení druhého odstavce § 486 c) tr. zák. vztahuje se i na prokuristYJ a platí i ohledně toho, kdo samostatně vede věd kupce jednotlivce
či s. 3715.
Proletářské obranné .formace (P. A. f.) komunistické strany: pokud jsou tajnou
orgamsacI ve smyslu § 17 čís. 1 zák. na ochr. rep. a pokud jejich zři
zování jest zločinem nedovoleného ozbrojování podle § 13 čís. 1 odst. '3
a čÍs. 2 zák. na ochr. rep. čís. 4179.
Prominutí trestu: amnestií č i s. 3596.
Prom1če!lí: přestupek § 312 tr. zák. promlčuje se ve třech měsícichi podmínky
plsm. a) a b) § 531 tr. zák. nemaji tu místa či s. 3401.
z několika trestných činů současně spáchaných promlčuje se každý zvláště
bez ohledu na promlčení ostatních č i s. 3401.

ukrýváni kradených veCI Je deliktem trvalým; zločinná činnost, udržování
trestného stavu, je ukončena teprve tím, že ukrývané věci byly nalezeny a
vráceny do disposičnÍ moci oprávněné osoby, a teprve tímto okamžikem
počala by běžeti promlčecí doba či s. 3493.
§ 40 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. zák. z roku 1863 má
zvláštní promlčení pro trestné činy spáChané tiskopisem. Podle tohoto zákonného ustanovení jest i tehda, když podle zásad trestního zákona nenastalo ještě promlčení takového činu, vyloučeno všeliké další stíhání, prošlo-li od času, kdy byl tiskopis vydán nebo bylo započato ve zdejších zemích s jeho rozšiřovánim, šest měsíců, nebylo-Ii po tu dobu proti žádnému
z vinníků zavedeno stíháni soudem trestnim v těchto zemích, ač se tak státi
mohlo, nebo nebylo-li v zahájeném ří.zení po takovou dobu pokračováno.
Táž pravidla platí i o proml'čení přečinu proti bezpečnosti cti podle § 493
tr. zák. a § 1 tiskové novely, vždyť i tu jde o trestné činy spáchané obsahem tiskopisů č -j s. 3458.
kárné přečiny se nepromlčují čís. 84 dis.
obžalovaného lze z důvodu promlčení zprostiti z obžaloby jen, jsou-li
splněny předpoklady promlčení při každé z několika možných kvalifikací
zažalovaného skutku. Dúsledkem toho má předpis § 3,17 tr. ř. v případech,
ve kterých přicháú v úvahu promlčení stíhaného skutku, místo jen, jeví-li
se skutek promlčeným bez ohledu na to, zda jest jej podřaditi pod místo
zákona, uplatňované obžalobou či pod jiné místo zákona, napovězené
tvrzením rázu uvedeného v § 320 tr. ř. Č Is. 3987.
ani správný, po stránc'e skutkové i právní bezvadný předpoklad, že se Ekutek, z něhož viní obžaloba obžalovaného, stal promlčenfm beztrest,ným, shledává-Ii se v něm jiný, obzvláště mírnějším trestem ohrožený čm trestný,
než který jest uveden v obžalobě, nezprošťuje porotní soudní sbor povinnosti, aby za podmínek § 3120 tr. ř. dal porotcům eventuální otázku, ktero,-!se přivádí skutek uvedený v otázce hlavní pod hledisko naznačené odchylne
kvalifikace čís. 3987.
propadnutí žalobniho práva podle § 34 zák. o nekalé soutěži čís. 4008.
čin (§ 3 zák. o maření exekuce) je dokonán ods.traněním věcí; tento den
(nikoli den, kdy bylo odstranění výkonným orgánem zjištěno) jest rozhodným pro otázku promlčení či s. 4021.
promlčení přestupku § 17 tisk. zák. čís. 3849.
promlčení zločinu zpronevěry neprospfvá pachateli (§ 229 d) tr. zák.),
který spáchal v promlčecÍ době znovu zločin zpronevěry. třebaže beztrestné
pro účinnou lítost či s. 4062.
promlčení přestupku § 36 zbroj. pat. jest posuzovati podle § 4 nařízeni ze
dne 3. dubna 1865, čÍs. 61 ř. zák., nikoliv podle trestního zákona čís. 409l.
procesní skutečnost (na př. kdy došlo k pr~ním,-!. s~i~la~c~mu úkonu, přeru
šujícímu promlčení) může zrušovací soud sam ZJlstlti C' i s. 40.91.
nejde o zmatek čís. 10 b) § 3'~ tr. ř., ~e!abýv~l-!i ~e porotnJ s?ud otázkO_U
_promlčení, ač z výroku porotcu a ze SpiSU vyplyva,. ze pro:nlceci d~ba uplynula, schází-li podmínka. promlčení dobrovolna nahrada skody Čl s. 423:4-.
předmětem dodatkové otázky není zjišťováni předpokladů beztr'estnosti z dů
vodIl § 317 tr. ř. (promlčení) či s. 42~. ..
promlčení tiskové urážky (§ 6 tlsk. nov.) Cl s. 4696.
subjektivní promlčení podle § 50 pův. zák. či s. 4'670.
§ 530 tr. zák.: zákon v §- 530 tr. zák. nepředpisuje, že musí býti ve stíhacím návrhu k zachování žalobního práva vždy a bezvýjimečně označen pachatel zcela určitě nebo navrženo býti potrestání právě určitého
pachatele č Í' s. 4360.
i v trestním oznámení proti neznámým pachatelům lze p~ případ~
spatřovati stíhati návrh (zažalování) po rozumu § 530 tr. zak., byl-II
v něm přesně označen skutek, jehož soudní stíhání se žádá, a uvedeny
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zár?veň veš~eré soukromému obža!obci tehd

~g~~~~e °g~~~~300. jejichž

okruhu

známé d' v d

jest podle ~ěchto

.

~

půt~h~ hlfJ~N ;==

§ 530
'
ve lhůtě podána obžaloba pro výrok »drzý« lháti' po lh oŤ!r. :~kv" bY.la-li
na odsouzení pro výrok »sprostý« lhář čÍ-s. 3597.
II e llcmen navrh
návrh na potrestání nestal se až po uplynutí Ih °t

~~~~~~l~~t;~ ~~n~~~o~o ~~~m~!~~~~~dnZ;t~i~~~~h~á~tOkU.

~'~os. k;~g§. případ počítati šestinedělní lhůtu

k

pro

d?tčel1~ho

pOdfl~íU sJt~~~J~~e ~~~~1t~

~fs\~ ~á~~~~'ě~:rojeus~razce,
počít~kti
I~de dne, kdy se vrchní četnický,vl s.tráž~
nI o IV od dOby kdy se o ní do
.
v

nadřízený' zemský četnický velitel čís. 372'6.

zveae jemu'

stíhacím
návrhem ve smyslu § 530' tr
••
v
v. ď
. za' k. J'e kaz"d"y projev u soud"
b~z se ~at ~' by se určitý skutek stal předmětem soudního stí-hání a b~
y pac.a e , vzat, podle § 531 tr. zák. ve vyšetřování čís,. 3854.
for.ma ystlhail'ho navrhu jest lhostejná, avšak v návrhu musí býti urYT
fo6~s~~ ~y~~~~na vůle určité súčastněné osoby, vykonati právo obŽla:

bý~á~~he~e~~

53' ~o !r. zák.) m usí býti urč!tě, označen trestný čin, musí
,
~ p c se navr h ovatel povazuJe za osobu súčastněnou
v kterem smeru chce vykonávati žalobnf právo- čís. 3864.
a

,Změna ~tí~aSího. návrhu, Jeho doplnění a rozšíření Jsou přípustné jen
v pro~~a ne sestmedělní lhfttě § 530 tr. zák. čís. 3864. /
nez~leží na tO,,1J1' ~~ stíhací návrh, .,byv v ~,ákonné lhůtě § 530 tr. zák.
podan u, nepnslusného soudu, dosel k pn-slušnému soudu teprve po
uplynutí lhůty čís, 3854,
P9 kud ~ení příp:u~tno stíha~!v.n.ávrh, ~odaný ,soukromými obžalobci jako
z~stUPCI orelsk~ zu~y, rozsmtl, v o?zalov,aclm spise po lhlttě § 530 tr.
zak. v tom ~meru, ze soukroml obzalobcl byli uraženi jako pořadatelé
a účastníci prů-vodu Orlíl' čís. 3'854.
šestinedělní, lhůta § 3~ (2) zákona proti nekalé,sou1ěži stejně jako lhůta
§ 530 tr. zak. k podaní soukromé obžaloby počíná, když se obžalob ce
dovědělo trestném činu, jakož i o osobě pachatelově. Lhúta ta nepočítá
se od okamžiku k okamžiku, nýbrž pOdle dnů při čemž se den kdv se
obžalob ce dovědělo trestném skutku a o pa'chateli do této lhůty' nepočítá čís, 3,904.

'

návrh na zahá'jení vyhledávání proti pachateli pro přečin proti bezpeč
nosti cti jest »zažalováním« ve- smyslu § 530 tr. zák. čís. 3951.
dožádání jiného soudu o zodpovědný výslech obviněného rovná se »vydáni obsj;Iky« čís. 3951.
stačí, byl-li návrh na strhání pro soukromožalobní trestný čin učiněn ve
lhůtě § 5'30 tr. zák. II trestního s.oudu, aniž třeba by to byl při-slušný
okresní soud čís. 43'216.
'
§ 531 tr. ~k.: YSHe,sení povolují,cí obnovu trestnÍ-ho řízení je stíhacim úkonem prerusuJi'ctm promlcem podle § 53'1, tr. zák. čís. 3941.
bylo-li promlčení přerušeno, běží promlčecí lhůta znovu jen skončilo-li
řízení bud' pravoplatně zprošťujícím rozsudkem nebo bylo-Ú, zastaveno
č'~s.

3951.

promlčení- se přerušuje nejen soudcovskými úkony,
v druhé větě § 227, po případě prvního odstavce

uvedenými příkladmo
§ 531 tr. zák., nýbrž
P??.Je pře~chozi vě~~: těchže ~§ i každým jiným úkonem soudu, jímž s.c
l?ere Vlnll1.~ t~zemsKym trest~Im so~'de.m ye vyšetřování, neboli každým
ukonem, Jlmz soud nastupuje protI vmmku Jakožto osobě, jíž jest se
před soudem zodpovídati z trestného činu čís. 4084.

takovým úkonem soudu jest obzvláště poukaz soudce kanceláři, by byl
ob,žalovací spis doručen osobě, na niž obžaloba podána či s. 4D84.
bylo-li pro trestný čin (pro nedovolené rozšiřování závadných letáků)
učiněno trestní oznámení proti několika osobám a proti některým z nich
vydána před uplynutím promlčed doby obsílka k zodpovědnému výslechu, působí tim nastalé přerušení běžícího promlčenÍ' podle § 40 zák.
o tisku proti vš'em vinníkům, i proti těm, proti nimž nebyla obsílka vydána (§ 5:>1 tr, zák,) čís, 4240,
»obviněným« ve smyslu poslední věty prvého odstavce § 5~311 tr: zák.
jest nejen »obviněný« po rozumu prvého odstavce § 38 tr, r., t. J. ten,
proti němuž byl podán obžalovací spis nebo návrh na zahájení příprav
ného vyšetřování) nýbrž i ten, s nimž bylo v přípravném vyhledávání,
an byl podezříván z trestného činu, podle třetího odstavce § 3'8 tr. ř.
nakládáno jako s obviněným, t. j. ten, kdo byl vyslechnut jako podezřelý z trestného činu nebo jako takový k výslechu obeslán nebo vzat
do vazby čís. 4294.
nenastává tudíž přerušení promlčení teprve ~~o~y sm~řujJc.i.'!1i )c založení
procesního poměru mezi obžalobcem a obvmenym, nybrz JIZ t1m, ze byl
tuzemským trestním soudem proti osobě podezřelé z trestného činu
předsevzat některý z úkonů v poslední větě prvého odstavce § 531 tr.
zák. uvedených, bez ohledu na to, zda došlo k tomuto úkonu na zakročeni oprávněného obžalob ce, či nikoli čís. 4294.
výslech obviněného pro přečin proti bezpečnosti cti (urážkOU četnictva)
není neplatný a přerušuje promlčení- podle posledni věty prvého odstavce § 53-1 tr. zák., třebaže státní zastupitelstvÍ' v době tohoto výslechu nemělo ještě svolení ministerstva vnitra podle druhého odstavce
čl. V. zák. čÍs. 81/1862: ř. zák. ke stíhání obviněného; stačí, vykáže-li
toto svoleni před vynesením rozsudku soudem prvé stolice čís. 4294.
promlčed doba může býti přetržena a požadavku »včasného pokračo
vání v zahájeném řízení« po rozumu §§ 27, 40 tisk. zák. vyhověno jen
úkony předsevzatými trestním soudem, nikoliv úkony (návrhy) obžalobcovými (sepsáním obžaloby) čís. 4597.
úkonem směřuj'ícím k pokračován1 v trestním stíhání je i opatření trestnÍ'ho soudu, by mu byly spisy státním zastupitelstvím s' příslušnými
návrhy včas vráceny za účelem dalšího stíháni pachatele; nelze proto
v tom, že spisy byly ll' státního zastupitelství k,návrhu a ve lhůtě' § 40
tisk. zák. nebyly soudu vráceny, spatřovati »nemožnost stíhati vinnika
v těch10 zemích« po rozumu této stati zákona čís. 4597,
sdělení spisů státnímu zastupitelství k návrhu je úkonem) směřujícím
k pokračování v trestním stIhání; takový úkon sluší spatřovati i v soudní
výzvě právní-ho zástupce strany, by »se k věci vyjádřil« čís. 4597.
sHhací úkony, jimiž se přetrhuje promlčení, jsou uvedeny v (§§ 227
a 531 tr. zák. jen příkladmo; vyžaduje se však, by stíhacf ,úkon smě
řoval proti osobě podezřelého (pachatele) a hyl adaequátní těm, které
jsou tam uvedeny; nespadá sem dotaz na okresní úřad) kdo je majitelem a správcem tiskárny čís. 4644.
§ 531 a) tr. zák.: přestupek § 312 tr. zak. prornlčuje se ve třech měsících;
podmínky písm. a) a b) § 531 tr. zák. nemají tu mIsta čís. 3401.
spotřebov.al-li pachatel to, co dostal jako úp-latek, nemá již užitek
v rukou ve smyslu § 531 a) tr. zák. a může se dovolávati promlčení
č i s, 4047,
§ 531 b) tr. zák.: byl-li usmrcený pojištěn proti úrazu podle zákona ze dne
28. prosince 1.887, čís. 1 ř. zák., z roku 1888', nezávisí beztrestnost pře
činu podle § 33'5 tr. zák. z důvodu promlčerií na tom, zda byla škoda
po rozumu § 53'1 b) tr. zák. nahrazena pozůstalým (matce), jimž úra-

III
11

II
'1

1I

"

II
i',I

li

I
l-

il

I

~.tl

li

-

376

Prornlčen/ (§ 532 Ir. zák.) _

-

Propadnutí - '
377

zová pojišťovna škodu nahradila, nýbrž na tom, zda byla nahrazena
této pojišťovně, třebaže ji po rozumu § 45 cit. zák. na, obžalovaném
nežádala čís. 4536.
přečin nadržování věřiteli podle § 485 tr. zák. náJeží k deliktům, k jichž
promlčení
se nevyžaduje, by byla splněna podmínka § 5311 b) tr. zák.
či s. 4555.

přestupek § 312 tf. zák. promlčuje se ve třech měsících; podmínky
pism. a) a b) § 531 tr. zák. nemaji tu mista č 1s. 3401.
.
s hlediska § 531 b) tr. zák. netřeba za všech okolností úplné náhrady
škody, nýbrž jen náhrady podle sil (§ 229 b) tr. zák.) či s. 4234, 4593.
pokud však nestačí k beztrestnosti promlčením o sobě, že obžalovaný
(rolnický syn), jsa nemaJetný, nebyl s to, by škodu nahradil čís. 4234.
s hlediska § 531 b) tr. zák. se nevyžaduje, by pachatel bezpodmínečně
nahradil všechnu škodu činem způsobenou, nýbrž stačí, nahradil_li jj
»podle svých sil« (§ 229 b) tr. zák.); po případě stane s.e beztrestným,
třebaže škodu ani částečně nenahradil, nebylo-li mu to lze vzhledem'
k jeho majetkovým, výdělkovým a rodinným poměrům či s. 4593.
od Požadavku (částečné) náhrady škody po rozumu § 531 b) (§ 229
b) tr. zák.) nelze však upustiti ani v případech, kde finanční síla pachatelOva dovoluje jen poměrně nepatrnou míru náhrady čís. 4593.
podmínce § 531 b) tr. zák. lze vyhověti až do vynesení rozsudku čís.
4593.
orgány podniku po rozumu § 486 c) odst. 1 tr. zák., _ povinnými
s hlediska § 53'1 b) tr. zák. nahraditi z vlastních prostředků škodu z jejiCh jednání podniku vzešlou, - jsou činitelé, jednající za nefysickou
osobu podle stanov Č' i se. 4593,.
§ 532 tr. zák.: přestupky podle § 3' odst. 2 a podle § 2 odst. 'l zák. čis.
1
178
J9,24 promlčuji se podle § 532 tr. zák. v šesti m.ěsících; aniž je rozlišovati mezi aktivním a pasivním úplatkářstvím a aniž záleží na výši nebo
hodnotě úplatku čís. 4414.
přestupek § 312 tr. zák. promlčuje se ve třech měsících; podmínky
p'Ísrn. a) a h) § 53il tr. zák. nemají tu místa čís. 3401.
přestupek podle § 22' zákona o tisku promlčuje se v šesti měsících ode
dne, kdY' byl spáchán nebo kdy bylo zahájené 'řízení přerušeno, aniž
bylo v něm pokračováno čís. 3563.
zahájením trestního řízení, přerušujícím podle § 27 tisk. zák. promlčení
onoho přestupku, není ani návrh na »zavedení patřičných kroků«, ani
žádost státního zastupitelství o zavedení vyhledávání pro zločin podle
§ 98, b) tr. zák.; nelze za ně pokládati po případě ani zmínku, v trestním
oznámeni čís., 31563.
promlčecí- lhůta jest při přečinu proti bezpečnosti cti pOdle § 532. tl'.
zák. tři měsíce; za předpokladú § 11 tisk. nov. se zřetelem na § 40 tisk.
zák. šest měsíců čís. 38089,.
přečin podle § 48'6 čís. 2 tr. zák. promlčuje ~,e v jednom roce; pro počátek promlčení jest rozhodnou doba, kdy byla ukončena trestná čin
nost, tak, že za dobu spáchání deliktu jest pokládati okamžik, kdy byl
proveden poslední úkon protizákonného jednání (doba, kdy pachatel
učinil poslední dluh nebo splátku, zřídil zástavu, nebo navrhl _ pokud
se tak ještě včas státi mohlo - vyrovnací řízení nebo vyhlášení úpadku) či s. 3707.

přestupek § 320 f) tr. zák. promlčuje se ve třech měsících čís. 3742.
podle § 18 čí-s. 2 i přestupek podle § 1-8 čís. 1 zák. na ochr. rep.
promlčuje se v jednom roce čís. 4076.
přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 489, 491 tr. zák. promlčují se ve třech měsících č i s. 4084.
přestupek podle § 32, zbroj. pat. promkuje v jednom roce; promlčecí
lhůta počíná dnem, kdy byl pachatel při držbě zakázané zbraně při
stižen čís. 4113.
přečin

zločin

podle § 2' zák. na ochl'. rep. promlčuje se v 5 letech i, je-li kvalifikován za provinění (§ 26 zák. čís. 48/1931) čís. 466ú.
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propadnutí radiotelegrafního nebo radiotelefonního zařízení po rozumu § 24
(5) zák. čís. 9/1924 není výhradně vedlejším trestem, který může postih_
nouti jen paChatele, ať již přímého či spoluvinníka neb účastníka, k jehož
odsouzení došlo, nýbrž jde tu zároveň o opatření administrativnÍ", (zabezpe_
čovací), které může postihnouti i třetí osobu na trestném činu ,oezúčastně_
nou, je-li vlastníkem věci, která byla předmětem trestného činu či s. 4847.
jde o porušení předpisu § 200 čís. 3 a o zmatek čís. 3 § 281 tr. ř., nevyslo_
vil-Ii nalézací soud v rozsudku, zda radiotelefonní zařízení propadá, nýbrž'
vyhradil výrok o tom pozdějšímu rozhodnutí čís. 4877.
zařízení netřeba vysloviti, nabyla-li ho před
zahájením trestního řízení nebo při něm bezelstně (nevědouc o tom, že
bylo zahájeno trestní řízení proti tomu, od koho zařízení nabyla) osoba od
pachatele rozdílná, jíž bylo dáno povolení k přechovávání onoho zařízení

propadnutí radiotelefonnrho

čís.

4877.

propadnutí prosp_ěchu podle § 9 zák. o úplatkářství čís. 3734.
radiotelefonnj:ho zařízení ve smyslu § 24 odst. (5) zák. čís. 9/1924 nelze
vysloviti, nemá-li je již ten, kdo je bez povolení přechovával, ana ho nabyla
před zahájením trestního řízení bezelstně' třetí osoba, jíž bylo dáno povolení k přechováváni tohoto radiotelefonního zařízení čís. 4220.
rozmnoženin a rtápodobenin, jakož i učinění neupotřebiteln}rmi zařizenÍ výhradně určených k rozmnožování nebo k napodobování (§ 56 odst: 1 zák.
čís. 197/95. příp. § 52 odst. I zák. čís. 218/216) sledují zřejmě týž účel preventivní, by totiž bylo zamezeno, po případě stíženo dalšÍ' upakování bezprávného činu, nemají však ráz trestu (vedlejšího) nebo pokuty. Nelze je
tedy od sebe odděliti ani při rozhodnutí otázky, má-li býti· výkon těchto
preventivních opatření odložen čís. 4559.
/
tiskopisu dle § 2(~, posl. věty tisk. zák. čís. 3590.
viz též z a b ran i e p r e dme t o v.
zbraně viz z b roj n í pat e n t.
žalobního práva (§ 530 tr. zák.) viz ob ž a lob a s o u k r o Ol a.
Propagace rozhlasu viz tel e graf y.
Propachtování polností: ucházení se o ne CI s. 3627.
Prospěch: podle § 30 zákona proti nekalé soutěži čí: s. 378-3.
niko'liv nepatrný: pojem ten jest relativni; při rozhodování v tomto s.měru
jest přihlí'žeti k okolnostem případU čí-s. 3957.
viz ú P I a t Je á ř s tví.
Prostá vražda viz v r a ž d a.
Prostitutka: pwnajímání pokojů viz hot e I.
Prostriedky opravné viz pro st ř e d k Y o P ľ a v n é.
Prostředky opravné: d o výr o k u, žen a stá v á z t r á t a p r á v a vol e bního dle 4. odst. § 3i zák. čís. 75/1919 v doslovu zák. čís.
163/1920 ne b o pro t o, že t a k o v Ý výr o k ne byl v Y TI e sen,
lze si stěžovati pouze odvolánIm čís. 173:1 (8),3751.
poukazuje na nesprávné právní poučení, jež mělo za následek, že se
obžalovaný k vůli opovědí opravných prostředků zavčas k obhájci nedostavil, vede tím obžalovaný průkaz ve smyslu čís. 1 prvého odstavce
§ 364 tr. ř.; okolnost, že žádost nebyla výslovně označena jako žádost
za navrácení v předešlý stav, nebrání, hy za ni nebyla pokládána čís.
3383.
podle § 23 zákona ze dne 30. kvčtna 19,24, čÍs. 124 sb. z. a n. přísluší
vydavateli a vlastníku periodického tiskopisu tytéž opravné prostředky
jako obžalovanému čís. 3456.
včasnost opovědi zmateční

stížnosti jest posuzovati podle toho, kdy podáni došlo k nalézacímu soudu čís. 3473, 3682.
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kromtě ,,:ýjit~enčonset'l Ou psrol~~u u ktery' vyne~1 roz;ud~k; nestačí, že bylo ve
zrna eem s IZ
.' vv'
v'
368,z
lhůtě podáno přímo u nelvysslho soudu C J S.
.
•
., 'v
'
v
'f
~ dporu že nebyl k hlavmmu prehc em
~Pdlat~uJ~~I!l~~Z~l~l~~g~j.ev~í~r~;a~ek podle § 28;1 čís. 3, tr. ř. pro poru-'
ra n
,
~ v'
3718
šení předpisu § 427 tr. r. Cl S. '.'.
v

řízení,

V'

•

,

v

pr:v,,~~ p~~~~edč~~ ~6n~~r~t~~)1~1~~./I~é~~

v kárném
jest pOddati-ZOI
8denní (§ 39 zak. ze ne : ve a
,
.
soudu prvé stolice čís. 88 dlS.
., "
d
třetí osoby mohou si stěž~yati, d? usnesen~, k~rn~ radr~čí~~~ ~~IOsv~~
mítnuto zahájení kárné~o ~z,enI, )e~'ů~t~~~:a~{nJ~ř~Činú proti povinprávu zkrácel~y;, ta.kko~.e v~a~ac:npl:řečinů proti cti a vážnosti stavu čís.
nostem povo anI, mOl
93 dis.
. .
d I"
to i když
~ýrok o, zt~tě p~áva oVr~\en~~~hOa~z~;tt~d:;1- J~;d~o~fa~~:mie ak odpo~ěd!
b~~o~c~yr~a ~~fSI~Š~OU dodatkovou otázku došlo způsobem formalne
. . ,
.
bezvadným čís. 3761.
dle § 23, zák. čís. 124/1924 příslušejí vyd~vatelt a" vlastl1~ku p~rI~
po,
.
.
t t'".Z
ravné prostředky lako obzalovanemu, e Y
~ick;ho tISkOpl~U Ydf §o~27 odst 3' tr. ř. proti rozsudku vynesenému
1 pravo k odpo~ II P? e ,
: t že se nemohl dostaviti obžalov n7Př(ít?~rOSi~ ~~z~~J:\?:rey : ~taOst~ík nemohli dostaviti) či s. 3774.
.
'v I
nikoli
vany Ul 01,
opravný prostředek jest posuzovati podle jeho obsahu -a uce u,
podle jeho označeni čís. 3,774.
,
~
oH rozhodnutí vrchního soudu ve věci ddkladu,,,vykonu tr~st~ (pred~~slední odstavec § 401 tr. ř.) jest nepřípustna sbznost k nelvys. soudu

čís. 3781.
d . t e tního řádu kroproti usnesení vrchních soudů neIze podle "pre p~su. rt'~
t v ' s 3806
mě zvláštních p:řípadů (jako §§ 319, 63 tr. r.) po atl s IZ110S Cl.
.
v

o
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volila-li strana vědomě nesprá

'o

"

lává se přezkoumací činnosti ~nia ZP~Rob .opravneho prostředku, d{Jvo~

zkoumaci šinnost podle zákon: n:l~~ ~toh~e ~působern: Jím~ tuto Pře

se v takovem případě vpravdě dovolá ,yv I~g, opr!lvne stolIce nebylo
lený opravný prostředek odmítnouti JYat~O ~~pr~~c atJe~t Ppchybeně 2VO_
,
lPUS ny C I s. -4034
zastupce chudých jenž bvl
středků obžalovan~m ohláŠen ~~~en Jen ku provedení opravných pro-'
vzíti zpět zmateční stížnost ~bž~I~~~10rl be~l ,::mocnění ~9,ža~ovaného
kem pro obžalovaného čís. 4049.
). m o asenou s plavmm
H

stížnost do usnesení vrchn'h

v

případech

v

'

•

d

•

1

zákoně výslo~n~o~v~de~eýg~d~~ ~~'k~ě~ech t!~stn~ch

jen

od,st. 3 a § 63 odst. 2' tr. ř. čís. 4050.
'
11 ta
V pnpade § 39
ani trestní řád ani zákon proti nek I'
ev,
nehož by bylo straně dovoleno stě~~v!~U s1z~onemá ust~noven!, podle
us nes el11, kterym rothodl vrchní soud jako soud nadří'
proti nekalé soutěži o stížnosti doz~~ih~~n~~ysIU d§ 35 o~st. 5. zákona·
1 sou u prvm stolIce čís.
4050.

doručení opisu rozsudku státnímu
t ' t I ','
v
P~~opis~, a lhůta § 281 (294) tr. ta\UP1r e stVl j~ nahr?zen? sdělen}rh
shznostr a opovězeného odvolán'
:,. P oved~lll" opovez.ene zmatecní
kdy ~u byl dodán prvopis rozsuldk~c~anr~~dS~~~?"č i~~t~g~~lsl~~~nem',
lhostejno zda z podnětu op vd ' ,
,.
netu č í s~ 4174.
OVe I opravneho prostředku či z jiného pod-

~}o i, byl-li mu na p'Ožádání dodán i jeho opis č i s 4092
'd
. lh o
- •
"
ucmek tohoto doručení že toť v
stížnosti i odvolání polala dne~ Osml eom yta. k proleden i zmateční
státní zastupitelství tín' že prohlát~rotov.dorl}cen~, n~muže odvrátiti ani
p~o jinou trestní věc, ~~i nalézací ~ o pn. vra~el11 SPI~~, ž~ jich použilo
pltelství spisy ještě jednou a t 0 tOU~ ~I~t ze dorucIl statnímu zastuopravných prostředků či s. '4174.
en o ta e s poukazem na opověd'
výro~ _o ztrátě čestných práv občansk' ch ve s
I
'
rep. jest napadati zmateční stížností
Ir
mys u ~ 32_ zak. na ochr.
usen
zakon v ustanovení
velícím, odvoláním jde-li o nespr" ,y -,'
vání v mezích zák~na čís. 4094, avne vys e ky soudcovského uvažoporušení předpisu § 265 tl' ř at' f
~ h
"
že opomenul h
v,. '.'
lm, ze o soud nepravem použil nebo
moci podle § 281 Pč~~z11t~, rstv zm~tečností vykročení z trestní Ptavoe
stížností, nikoliv odvolání~' /i's.a
takovou vadu vytýkati zmateční
stížnost na odmítnutí zmateční stíž
f
kovou závadu řízenou na zrušovací n~~u~ zJ.~~~oOvdacl1;nt -SOtL~d~I? pro jazy" '
ml nou 1 c 1 s. 4124.
by la-h s odporem proti rozsudku Pro .
vk' _.
.
nost, rozhoduje o obou opravn . ch
z~e~ ~nhl spojena ~mateční stížměla býti zmateč . s t'V
Y,
pros re CIC zrusovacl soud i když
čís. 3/78 čís. 41gb. Iznost odmltnuta nalézacím soudem podle § 1 zák.

G

fd

41 g.

v

•

pro stížnost podle § 8 (3) a § 20 'I ., 56
určitě označiti stižnostní. bOdy a o~a~. Cits, t~~/19'19 neplatí povinnost

4205.

o nos 1 s [znost

vzdal-li se jeden obžalovaný opr

'h

oduvodňující čÍs.

v.

~~ii~To~a~ý~~z~~~;dtot~ b~0~1Iáše~f~,~tngs\~S~~~~~~, P:~h~t~ilc!ev~~~s~

neuv~děje, za kteréhoPz obža~vi~ý~:~~eF~. ~~;~,~~del zmatečnr stížnost,
byla-II zmateční stížnost obžalo
'v
v
. v
dena jednak jím <lam' m . v v~nym vcas opovezena 1 vcas provekOlár~ě "ednak
~ y J~ste ,pred doručením opisu rozsudku protov

,v

?.n~ P,~~lád~ti z~Os~tfžo~~~ter~d~~~Snuo~~~~~~~je3~~~jJ~~I t~~~mJ'c~ě, jes\~u'

i
ucmene samym obzalovanym

čís.

4223-.

vo vy y

pro rozhodnutí okn:~snich soudů o použití rozhodnutí pre5. rep. z 19.
října 1918 na ten ktef)~' případ platí povšechná zásada § 481 tr. ř. čís.

4226,
prohlášení odsouzeného, který byl částečně zbaven svéprávnosti (pro
pijáctví), že se vzdává opravných prostředků, je platné a závazné, nevyšlo-li na jevo nic, co by nasvědčovalo tornu, že prohlášení nebylo
volné nebo že bylo učiněno ve stavu nep,říčetném čís. 4317.
opravný prostředek jest pokládati za podaný včas jen, byl-li odevzdán
poště (v poslední den lhůty) v čase, kdy mohl býti ještě opatřen podacím záznamem poštovního úřadu z téhož dne; nestačí, byl-Ii dopis
s provedením opravného prostředku dán do poštovní schránky po (posledním) vybrání pošty z ní, takže mohl býti orazHkován až následujícího dne čís. 433b.
jde o provedení opravných prostředků osobou neoprávněnou (§ 1 čís. 1
nov. Č. 3'17&), provedl-li opovězené při hlavním přelíčení nezl. obžalovaným bez obhájce i jeho jménem advokát, zmocněný otcem, jehož
však obžalovaný nezmocnil k tomu, by mu opatřil obhájce k provedení
oněch opravných prostředků čís. 4344.
do usnesení kárné rady advokátní komory, jímž nevyhověno žádosti
toho, kdo jest ve svých právech kárn)'m činem zkrácen, o opis osvobozujícího nálezu, nelze si stěžovati k nejvyššfmu soudu či s. 134 dis.
svědkovi, jemuž uložen trest ve smyslu § H30 tr. ř. pro odpírání výpovědi, přísluší právo stížnosti po rozumu § 481 tl'. ř. čís. 4371.
z této stížnosti jsou vyloučena jen mezitÍmní rozhodnutí při hlavním
přelíčení, jimž lze odporovati odvoláním z konečného rozsudku čís.

4371.
zmateční

s.tížnost musí býti v třídenní lhůtě § 2184 tr. ř. ohlášena; přimé
provedení zmateční stížnosti bez předchozího opovězení jest přípustné
jen v této lhůtě či s. 4544.
obžalovací právo soukromého obžalobce, pokud jde o přečiny a pře-
stupky proti bezpečnosti cti, jest právem ryze osobním, nepřenositelným
a neděditelným a tak úzce spjatým s osobou soukromého obžalobce"
že jeho smrtí zaniká, ať nastala v kterémkoli období řízení, tedy i v ří
zení opravném čís. 41644.
lhůta: třídenní lhůta §§ 427 a 284 tr, ř, nemuže býti podle prvého
odst. § 6- tr. ř. prodloužena, zejména ne opomenutím osob, jimž přiná
leželo vypraviti opověď zmateční sfí.žnosti čís. 347'3.
lhůta k provedení počíná dnem skutečného doručení opisu rozsudku,
třebas bylo ve zpátečnim lístku omylem uvedeno jiné (nesprávné) datum doručení čís. 3616.
v kárném Hzení jest podati opravný prostředek v neprodlužitelné lhůtě
8dennf (§ 39 zák. ze dne· 2:1. května 1868, čis. 46 ř. zák.) u kárného
soudu prvé stolice čís. 88 dis.
doručení opisu rozsudku státnímu zastupitelství je nahraženo sdělením
prvopisu, a lhůta § 2&1 (Zg4) tr. ř. k provedení opovězené zmateční
stížnosti a opovězeného odvolání počíná pro státní zastupitelství dnem,
kdy mu byl dodán prvopis rozsudku k nahlédnutí čís. 4092, 4174.
lhostejno, zda z podnětu opovědi opravného prostředku či z jiného podnětu čís. 4174.
a to i, byl-li mu na požádání dodán i jeho opis čí 5. 4092.
účinek tohoto doručení, že totiž osmidenní lhůta k provedeni zmateční
stížnosti i odvolání po'čala dnem tohoto doručení, nemuže odvrátiti ani
státní zastupitelství tím, že prohlásilo pN vrácení spisů, že jkh použilo
pro jinou trestní věc, ani nalézací soud tím, že doručil státnímu zastupitelství spisy ještě jednou, a to tentokráte s: poukazem na opověď
opravných prostředků čís. 4174.
opravný prostředek lest pokládati za podaný ~čas jen, byl-li odevzdán
poště

(v poslední den [huty) v

čase,

kdy mohl býti

ještě opatřen

po-

-
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?acírn záz~amem po~tovního ~řadu z. téhož dne; nestačí, byl-li dopis
~ pro~edemm ?p,ravneho prostredku dan do poštovní schránky po (po~
sl,edmm) ':.Y,bram pošty z ní, takže mohl býti orazíikován až následuJ"í_
Cl ho

dne CI s. 4338.
podle § ~0 ~r. ř·o lze povoliN obžalovanému navrácení v předešlý stav
pro, zmyeskanl lh~ty k provedení opravných prostředkú, které obžalo_
~anyv v;~s SO.UdOl1!l Proto~olern op?vě~ěl, vyhověl-li nalézací soud 50Ucasne ,zadosh Ů'bzalovaneho o zř1zem obhájce chudých k jich provedem tak pozdě, že tento obhájce obdržel dotyčné usnesení advokátní'
komory a rozsudek až po uplynutí lhúty čís. 4605.
~~sprá~é označení: nesprávné označení podánÍ' nemůže býti straně na
uJn1Ui )e~t na sou~ě! b~)e vyřídil podle pravé jeho podstaty čís. 33 83. '
nevadl, ze zmatecm snznost byla označena jako odvolání je-li svým
obsahem též prov,edením zmateční stížnosti čís. 3530. '
n~ní ~a závadu;.. by .opravný prostředek, jejž obžalovaný podal, nebyi
pr,~s Jeho oznace!11 Jako ,odpor posuzován a zkoumán jako zmateční,'"
stlznost, poukazuJe-li k nI svým obsahem a smyslem čís. 3'557.
o~ravné yodání, vytýkající v části označené jako odvolání, nesprávnost
~azoru, ze podmíněné odsouzení' je podle § 2 zák. čís. 562/19'19 vylou:~no, ač od~ouzený ~ost~l všem podmínkám rozh. pres. republiky z t9.
nJna 1928, Jest pokladah za zmateční stížnost čís. 36rJO.
nezáleží sice na pojmenování, jímž označil, najmě obhájcem nelastoupený obžalovaný, opovězený jím opravný prosUedek když z obsahu
po.dání vy.ch~áz~ n!l j-evo, že jde ve sk;rtečnosti o jiný 'opravný prostře
dek; vyplyva-h vsak zcela nepochybne z obsahu opovědi obžalovaného
z jeho. ústního prohlášení, že jde skutečně Jen o odvolání:z výše trestu
nelze Je posuzovati jako zmatečnÍ' stížnost (iS, 4 čís. 1 ,;§ 1 čís. 1 nov'
k tr. ř. čís. 3/1878) či s. 3650.
. :
.
o podání, označeném jako »odvolání«, které obžalovan}' sám sepsal a
jež je svým provedením zmateční stížností, jest rozhodnouti jako o zmateční stížnosti čís. 3'701.
~plat~uje-li ?bžaJ,ova?ý. ve, formě odporu, že nebyl k hlavnímu přelíčení
:ad?e yobe~lan, uplatnu]e hm zmatek podle § 281 Ns. 3 tr. ř. pro p-orusenl predpIsu § 427 tr. ř. či s. 3718.
nezáleží na tom, že byl opravný prostředek mylně označen, záleží na
věcném jeho obsahu čís. 371K
třebaže v opovědi odvolání co do trestu nelze o sobě spatřovati'i op 0vě9' odvol~ní z výroku, o ztrátě práva volebního, jest v případě, kde
obz,:lovayny v pr~ve~enI povšec?ně oh}ášené zmate~ční stížnosti napadl.
- trebaze nespravne - s hledIska duvodu zmatecnosti § 344 čís. 12
tr:, ř. i yfnJ,k o ztrátě práva volebního, usouditi, že obžalovaný chtěl již
pr! ohlase!l1 ?pravných)~Tostředků napadati pHslušným opravným prostredkem 1 vyrok o ztrate práva volebního, třebaže v té příčině neohlásil výslovně odvolání čís. 3751.
nezáleží na pojmenování opravného prostředku, nýbrž na obsahu uplatňované výtky čís. 3Q74, 4761.
opravný prostředek Jest posuzovati podle jeho obsahu a účelu nikoli
'
podle jeho označení čís. 3774.
v,ýrok, nepřiznávaj,ící pod:ní!1ěn,~ ods,ouz.ení. z důvody,§ 2 zák. čís. 562/
1919 J,es,t napadati zmatecm stlznostJ, nIkolIv odvolamm; byl-li' napaden
odvo]anim, Jest odvolánÍ' vyříditi jako zmateční stížnost či s. 3775.
volila-li strana vědomě nesprávný způsob opravného prostředku, dovolává se přezkoumací činnosti opravné stolice způsobem, jímž tuto
přezkoumací činnosti podle zákona nelze vyvolati, opravné stolice 'ne-:bylo se v takovém případě v pravdě dovoláváno vůbec a je pochybeně
zvolený opravný prostředek odmítnouti jako nepřípustný čís. 4034.
opověď a provedeni: lhúta k provedení počíná dnem skutečného d.oručení opisu rozsudku, třebas bylo ve zpátečním lístku omylem uvedeno
jiné (nesprávné) datum doručení čís. 351:6.
1

c

včasnost opavědi zmateční

stižnosti je posuzovati podle toho, kdy podání došlo k nalézacímu soudu čís, 3473, 3'682.
opravné prostředky netřeba opověděti při hlavním přelíčení, stačí, byly-li
opovězeny v třídenní lhůtě (zvláštním podáním) čís. 3642.
třebaže v opovědi odvolání co, dvo tr~stu nelze? so1?ě spatřc:yati ~ opověd' odvoláni z výroku o ztrate prava voleblllho, Jest v pnpade, Kde
obžalovaný. v provedenÍ' povšechně ohlášené zmateční stížnosti napadl
- třebaže nesprávně - s hlediska důvodu zmatečnosti § 344 čís. 12
tr. ř. i výrok o ztrátě práva volebního, usouditi, že obžalovaný chtěl již
při ohlášení opravných prostředků napadati pří'slušným opravným prostředkem i výrok o ztrátě práva volebního, třebaže v té příčině neohlásil výslovně odvolání čís. 3751.
byla-li zmateční stížnost obžalovaných včas opověz-ena i včas provedena, jednak jím samým ještě před doručením ?'pisu r~zsud~,u protokolárně, jednak po dor~včení o~isu rozsudkl\' oh~aJ~em pl~e!llne, J,~st tu
i onu pokládati za stlZllost Jednotnou, opakUJe-li podanI obhajcovo
v},tky učiněné samým obžalovaným čís. 4223.
zmateční stížnost musí' býti' v třídenní lhůtě § 2g~ tr. ř. ohlášenai přímé
provedení zmateční stížnosti bez předchozího opovězení jest přípustné
jen v této lhůtě' čís. 4544.
opravný prostřed~k jest ~okládat~ za podaný včas )~n.' vb~l-li o~evzdán
poště (v posle dm den lhuty) v case, kdy moh~ bytí Jeste opatren p~
dacím záznamem poštovního úřadu z téhož dne i nestačí, byl-li dOPIS
s provedením- opravného prostředku dán do poštovní schránky po (posledním) vybrání pošty z ní, takže mohl býti orazítkován až následují. .
cího dne čís. 43'3'5.
kromě výJimečného případu ~ 81 odst. 2 tr. ř. jest po~~tiyprovedení zn:a~
teční stížnosti u soudu, ktery vynesl ~ozsudeki nestacI, ze bylo ve lhute
podáno pfímo u nejvyššího soudu Čl s. 3-682.
o podání, označeném jako »odvolání«, které obžalovaný s~m sepsal a
jež je svým provedením zmateční stížností, jest rozhodnouti Jako o zmateční stížnosti čís. 31701.
jde o provedení opravných prostředků osobou neoprávnenou (§ 1 čís. 1
nov. Č. 3/7'81), provedl-li opovězené 'při hlavním přelíčení nez1. obžalovaným bez obhájce i jeho jménem advokát, zmocněný otcem, jehož
však obžalovaný nezmocnil k tomu, by mu opatřůl obhájce k provedeni
oněch opravných prostředkú čís. 4344.
vzdání se: žádost o odklad trestu, která spOČívá na nedorozumění,
ježto ji podal obhájce, který obžalovaného pti hlav~í.m přelíčení n,eza~
stup oval a jemuz obžalovaný pravý stav VěCI nevyl1ctl, nelze pokladatJ
za přijetí trestu a vzdání se opravných prostředků čís. 33<73.
vzdání se opravného prostředku předpokládá, že si byl obžalovaný vě
dom možnosti napadati rozsudek opravnými prostředky a přes toto
vědomí jasně a vážně prohlásil, že se této zákonné výhody vzdává;,
nejde o takové prohlášení, odchýlil-li se obžalovaný ihned po y u,děl~~l
právního poučení od dřívějšího prohlášení a na podání zmateCnI shznosti trval č i s. 3639.
ke vzdáni se opravného prostředku není třeba v}rslovného prohlášení
dotyčné osoby, že se opravného prostředku vzdává, nýbrž staČÍ' kon~
kludentní činy (přil zmateční. stžnosti nastoupení trestu), i konkludentm
prohlášení, o němž nelze hledíc k veškerým, o.kolnostem případu, pochybovati, že vyjadřuje vůli dotyčné osoby vzdah se onoho oprav ne ho prostředku čís. 3<754.
stačí, prohlásil-li obžalovaný, že ohlašuje jen odvolání, nikoliv však
zmateční stížnost čís. 3'754.
vzdání se op'ravného prostředku nelze odvolati čj: s. 3754, 3,768, 4094.
vzdání se opravn}rch prostředků obžalovaným je i v řízení porotním
neodvolatelné a pro obhájce závazné č i s, 37681~
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velícím, odvoláním, jde-li o nesprávné výsledky suodcovského uvažování v mezích zákona čís. 4094.
porušení předpisu § 2~~ .tr.,ř. ať tím, že ho, soud n"epr,ávem pou~il, nebo
že opomenul ho pOUZItI, Jest zmatečnostI vykrocem z ~res!Ol pra":.o~
mod podle § 281 čís. 11 tr. ř., a jest takovou vadu vytykati zmatecm
stížností, nikoliv odvoláním čís. 4117.
dle slovenského práv,a: za opravný. pro~triedok v ..smys!e ~ 79 ~. ~ tr.y~'
možno považovať odvolame, pnpadne zmatocnyu sta~nost, me vsaK
odpor podl'a zákona z 11. decembra 1923, c. 8/24 Sb. z. a n.
či s. 4393.
poš-kodený nemóže použiť opravného prostriedku proti ro.zsud~U
v prí'Padoch, v ktorých je podl'~ ~ 2 odst. III: tI:- p. k y~astupovamu
obžaloby oprávnené výhradne statne zastu.pltelstvo Cl s. 4396.

prohlášení obžalovaného o vzdání se opravných prostředků a přijeti
rozsudku není ve své účinnosti podmíněno souhlasem obhájcovým ani
předchozí poradou obžalovaného s obhájcem čís. 3768.
zástti-pce chudých, jenž byl zřízen jen ku provedeni opravných pros~ř,e?ků ~ obžalov~ným ,.?hlášený~h, ne~ohl bez zmocnění obžalovaného
VZItI zpet zmateclll stlznost obzalovanym ohlášenou s právním učinkem
pro obžalovaného čís. 4049,
v tom, že obža!o,vaný, ohlásiv zmateční stfžnost, později sám prohlásil.
že trest nastupuje a odvolává se jen z výroku o výši trestu, jest spa~
třovati zřeknutí se zmateční stížnosti jím opově-děné čís. 4049.
zmateční stížnosti lze se vzdáti nejen výslovně, nýbrž i konkludentními
činy, pOdle nichž nelze pochybovati o tom, že se oprávněná osoba zmateční stížnosti zřekla čís. 4049.
k takovým konkludentním činům náleží 1 prohlášení obžalovaného, že
nastupuje trest napadeným rozsudkem mu uložený a odvolává se jen
z výroku o výši trestu čís. 4049.
vzdal-li se jeden obžalovaný opravných prostředků, prohlásiv, že trest
přijímá, nepozbývá toto prohIášení platnosti ani tím, že obhájce všech
obžalovaných ihned po onoITI! prohlášení opověděľ zmateční stižnost
neuváděje, za kterého z obžalovaných čís. 4216.
'
prohlášení odsouzeného, který byl částečně zbaven svéprávnosti (pro
pijáctví), že se vzdává opravných prostředků, je platné a závazné, nevyšlo-li najevo nic, co by nasvědčovalo tomu, že prohlášení nebylo
volné nebo že bylo učiněno ve stavu nepříčetném čís. 4317.
pouhou žádostí o odklad trestu nevzdal se obžalovaný opravných prostředků čís. 4514.
I
zmatečni stížnost či odvolání?;: d -o výr o k u, žen; stá v á z t r á t a
p'ráva volebního dle 4. odst. § 3 zák. čís. 75/1919 v doslovu zák. čís. 163/19120 nebo proto, že takový výrok
nebyl vynesen, lze si stěžovati pouze odvoláním
čís. I 73 I (\'l), 3151.
a to i, když jde o výrok soudu porotnUIO', ač ovšem za předpokladu, že
k odpovědi porotců na přislušnou dodatkovou otázku došlo způsobem
formálně bezvadným či s. 3751.
pokud jde o odvolání, níko-Hv o zmateční. stižnost, uplatňuje-li opravný
prostředek, že soud prvé stolice, použiv předpisu § 4 zák. o poQ.míněném
odsouzení neprávem, učiinil podmíněné odsouzení závislým na tom, že
obžalovaný dá soukromému obžalobci podle § 17 tisk. nov. zadostiuči
nění za utrpěné příkoří »-podle svých sil« čís. 3444.
rozhodnutI podle § 17 tisk. nov. lze napadati jen odvoláním, nikoliv zmateční stížností čís. 3444.
'
opravné podání, vytýkající" v části označené jako odvolání, nesprávnost
názoru, že podmíněné odsou.zení je podle § 2 zák. čís. 562/1919 vyloučeno, ač odsouzený dostál všem podmínkám rozh. pres. republiky z 19.
října 192J8, jest pokládati za zmateční stížnost čís. 3570.
použití mimořádného práva zmírňovacího podle § 266 tr. zák. a zamě- '
ňovacího podle § 261' tr. zák. je výrokem rázU' arbitrerního, jejž lze napadati jen odvoláním, niikoliv zmateční stížnOSTI (§ 281 čís. 11' tr. ř.)
čís. 36219.
výrok rozsudku o soukromoprávních nárocích lze podle §. 283, posl.
odst. tr. ř. napadati jen odvoláním, nikoliv zmateční stížností čís. 3652.
výrok nepřiznávající pOdmíněné odsouzeni z dŮ'vodu § 2 zák. čís. 562/
1919 jest napadati zmateční stížností, nikoliv odvoláním' byl-Ii napaden
odvoláním, jest odvolání vyříditi jako zmateční stížnost čís. 3775.
výrok o ztrátě čestných práv občanských ve smyslu §.32 zák. na ochr.
rep. jest napadati zmateční stížností, byl-li porušen zákon v ustanovení

9

poškozenému, který se stal náhradním soukromým žalo?cem (ffi 42
posl. odst. tr. ř.), př~slu~í právo odvol~ti se ,!, .nepro.spech o?,z~lo
vaného v rozsahu urcenem v § 3-82 tr. r., tudIZ 1 proŤl OdSUZU]IClmU
rozsudku do výměry trestu a do podmíněného. odkladu jeho výkonu
čís. 4441.
za včas podaný opravný prostr,iedok ~reba považo:\;ať i. taký, kt?r5'
bol- podaný pred počiatkom zakonne] lye~oty, pOČ1,tane] od spravného doručenia napadnutého rozsudku c I s. 4523.
z opatného, nezákonného vyhlásenia rozsudku n~móže ob~alovaný
odvodzovať pre seba beh novej lehoty k podanlU opravneho prostf'iedkUi čís. 4592.
sprost'uj<úci rozsudok, ktorým bol obžalovaný oslobodený podl'a § ~
alebo § 6 odst. IV. zák. č. 124/24 Sb. ,z. a .n. a boly mu, ulozene
povinnosti uvedené v odst. II. §.13 CIt. za~., me l~ sP:~SťU1UClt;I ro~
sudkom v smysle trestného ponadku; obzalovany moze podat zmatočnú st'ažnost' proti takémuto sprosťujúcemu rozsudku čís. 4008.
z nezákonného vyhlásenia (doručenia) rozsudku a z nesprávneho
poučenia o práve podat' zmato.čnú sťažn?sť nemó~u obž~l?vanému
vzniknút' nové lehoty k podamu opravneho prnstnedku Cl s. 4638.
y

_

_

_

poškodený nemá nárok na doručenie rozsudku súdu pr,:ej ~toIic;
a dotyčne opravných prost:iedkov proti t~ké"!u ro:~udku Je vlazany
lehotou predpísanou pre zalobcu predtym jedna]uceho; a to bez
ohradu na to či verejný žalob ca použil opravnéhO' prostnedku alebo
nie. Zpatvza'tie verejným žalobcom ohlásené~o oprayného prostriedku nedáva. poškodenémw mo,žnosť o.pravny prostnedok dodatočne ohlásit'. Lehota 8 dní v § 42' tr. p. určená k prevzatiu obžaloby netýká sa zákonných lehót, stanovenýc~ trestný !ll' poriadkom.
pre ohlásenie a prevedenie opravných prostnedkov Cl s. 468'1.
st'ažnost proti opatreniu ~rchného súdu,. učin~n'ému ;mimo, z~~e
denia senátu (proti sdelelllu, upovedomemu), Je nepnpustna c I S.
4694.
prohlášením, že jes! s rozsu~kern spo,kojen, vvzdal se ob~~lovaný
pro svoji osobu prava P?dat1 opr,avny. prostre~e~ a ~e~~ze toto
právo přenésti am na obhaJ ce, ktereho 51 dodatecne zvohl c I S. 4763.
předpis § 378 odst. 3 -tr. ř., p~dle něhož llsnes~ní sborov~~o soudu
prvé stolice přezkoumá vrchm soud, nevztahuje se na pnpad, kde
sborový soud prvé stoH;e .. odmítl ,}matečnf .stížnos! podle § 3~
odst. 1 por. nov. jako opozdenou; strZflOSt protI takovemu usnC::::em
přezkoumá nejvyšší soud čís. 4845.
z § 390 tr. ř. plyne, že ~~vo!atel n~n:usí uvés~iv dův~d? s.vého Ol~
volání hned při jeho ohlasem, nýbrz ze tak muze UCll1IŤl 1 v osml:
denní lhůtě § 388 odst. 2 tr. f. a že v této lhútě může puvodne
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udané důvody odvolání fozší-řiti i na důvody další. Takové prohlá-

šení,

ať

se stalo v jakékoliv

formě,

jest považovati za provedení
odvolání ve smyslu 2. odst. § 388 tr. ř., nehledíc na mylné jeho
označení č h. 4856.
iné nesprávnosti než tie, ktoré sú uvedené v § 30 odst. 2 por. nov:
najma tedy aj zaslanie opravného prostriedkll neprislušnému súdu:
nie sú omluvitel'nou chybou v smysle tohoto zákonného llstanovenia
a padajú na vrub pOdavatel'a, čís. 4858.
viz též o d k I a d t r e s t II pod rn Í' II e Č II Ý (§ 7 Č. 3).
viz též zmatečnÍ- stižnost (§ 1 čís. 1 110V.).
y nzeni kárném viz ř i z e TI í kár TI é.
průvodní viz d ů k a z.
ProšantročenÍ ukradené věci viz pod i I II i c t v i.
Protahování sporu: výčitka úmyslného o sobě není obviněním z nepočestnéha. činu
ve smyslu § 488 tr. zák., a mohla by býti takovým obviněním jen za'
zvláštních okolností, jež by kvalifikovaly vytýkané jednání jako nečestné; pokud není takovou okolností způsobení zvýšených nákladů
sporu o sobě, čís. 4107.
Protipohledávka: přesvědčení pachatelovo, že má za okradeným pohledávku a že
jest oprávněn podržeti si věc k zabezpečen~ pohledávky až do zaplacení,
vylučuje po případě zlý úmysl v § 1 tr. zák. předpokládaný a tím i trestnost
krádeže č í' s. 3406.
vylákal-li kdo lstivým jednáním nebo předstíráním a vzbuzeným tak omylem zboží jen za tím účelem, by si výtěžkem za ně zajistil svou kauční pohledávku, nejednal po případě v úmyslu poškoditi ve smyslu .§ 197 tr. zák.
čís. 3407.
odnětí věci věřitelem

I

jen k zabezpečení jeho pohledávky ža držitelem věci
není krádeží nýbrž jen svémocí čís. 3407.
poškozovací úmysl jest vyloučen, ponechal-li si cestujíd zálohy proto, že
měl nebo důvodně předp.okládal, že má proti zaměstnavateli nárok na provisi ve výši vylákaných záloh čís. 3537.
přísluší-li pachateli proti pOdvedenému protipohledávka ve výši odpovídajíci
vylákaným částkám, nebo pokládá-li as-poň subjektivně' takovou pOhledávku
za existentní, je po případě ona jsoucnost protipohledávky nebo tento opravdový pocit oprávnění způsobilý, vyloučiti zlý úmysl v § 1 tr. zák., pokud se
týče poškozovaó úmysl v § 197 tr. zák. předpokládaný čís. 37.03.
hájil-Ii se pachatel (jednatel poJišťovny) tím, že byl oprávněn vybírati premie proti súčtování jich s pro visem i, které měl z uzavřených obchodů od
pojišťovny dostávati, že počítal s úhradou neodvedené části vybraných premií provisemi, jež od p.ojišťovny dostane, a že byl pevně přesvědčen, že jím
uzavřené pojistky budou pojišťovnou přijaty a proto vybral a si ponechal
provisi ze vše-ch uzavřených obchodů včetně obchodů pak pojišťovnou ne~
uznaných, byla by subjektivní. skutková podstata zpronevěry, spáchané ponecháním si a použitím pro sebe části vybíraných premií, opodstatněna a
splněna jen, kdyby bylo zjištěno buď, že pachatel v době souzeného skutku
věděl, že ho povinnosti k zaslání (odvedení) všech vybraných premH pojišťovně nezprošťuje a k ponechání sobě neb ale~poň k používání (pro
vlastní účely) části nebo cetku vybraných premií neopravňuje ani předpo
klad, že mu již příslušejí nebo dodatečně z obchodŮ' již ujednaných, avšak
dosud pojišťovnou neschválených nebo jinak vzniknou provisní nebo jinaké
nároky ve výši zadržené (použité) částky, nebo kdyby bylŮ' zjištěno, že
pachatel v oné době věděl, že nové obchody, z nichž provise očekával, nebudou pojišťovnou schváleny nebo nebudou stranami, s nimiž je ujednal,
plněny, nebo že jinak mu z obchodů těch nevzniknou nároky jím up.latňo
vané čís. 4771.
zpravení pachatele pojišťovnou o neschválení toho kterého obchodu, jehGž
uzavření bylo mu podnětem ke srážce z vybran)'lch premií, přicházelo by
pro onO zjištění v druhém z naznačen}'ch dvou směrů v úvahu jen, pokud

se stalo před tím, než pachatel dotčené č,ásti~ ink~sa pro své vJ~s~ní úč~l~
použil, předpokládaje, že je k tomu opravncn narokem na pnsh proV1Sl
čís.

4771.

Protlp.rávnost vymáhaného p1nění: jakO skutečnost vylučující objektivní skutkovou
podstatu zločinu vydírání čís, 4792.
Protokol: § 271 tl'. ř.: souhlas se čtením protokolu (§ 252 čís. 4 tr. ř.) nelze odvolati čís. 3384.
,
zákon nepředpisuje pod zmatečností, že protokol o hlavním př~eHče~í mU:51
býti sepsán hned při hlavní,? 'p'řelíčen~, takže d~v<:d~1!1 ~matecno~Í1 y??1e
§ 344 čís, 4 tr. ř. nelze sepsalll Jeho mimo hlavlll prel'lcenl napadnouÍ1 Cl s.

3411.

jen kdyby obhajoba k zajištění svých tvrzených práv na y~ouč~snou kon~r?lu
protokolárnich zápi,Sů na~rho~ala, aby l?roto~ol byl v ,c1s!01?~su, ke spl~um
přiloženém sepisovan soucasne (anebn SIce mlmo hlavlll preltcelll, ale prece
hned postupně dle běhu přeličení) a ~dyby porot ní sou~ rozh~dl P~'oti tomuto návrhu anebo rozhodnouti o nem opomenul, byl' by dan zakonem
(§ 344 čís. 5 tr. ř.) vyžadovaný předpokla~d pro yvěc~é zk?umání otázkr,
zda opačným postupem soudu nebyly poruseny predplsy zakona nebo zasady trestního řízeni. v příčině práva na zkoumání správnosti a úplnosti protokolu při hlavním přelíčení nebo bezprostředně v jeho běhu (§ 344 čís. 5

Ir.

ř.) čís.

3411.

protokol o hlavním přelíčení podle §§ 3142 a 2171 tr. ř. jest zrušovaCÍmu soudu
jediné rozhodujídm průkazem o průběhu hlavního přelíčení a o všech podstatných formálnostech řízení čís. 3449.
pro otázku, jak zněl průvodní návrh, jest jedině rozhodným zápis v protokolu o hlavním přelíčení či s. 3459, 3·512.
rozsudek není zmatečným (§ 281 čÍs. 3 tr. ř.), protože zápis o místním ohledání, přesněji o hlavním přelíčení, konaném na mí-stě souzeného skutku, za~
znamenal udánÍ' stěžovatelovo neúplně a nespdvně. Vady tohoto druhu nelze
vůbec uplatniti a odstraniti cestou zrušovacího řízení, nýbrž jen žádostí
o doplnění a o opravu zápisu o hlavním přelíčení 'řízenou na soud prvé stojice čís. 3580.
zákon stanoví úlevu pro osoby nemajetné, připouštěje, by provedení zmateční stížností! bylo podáno do protokolu okresního soudu ve smyslu druhého odstavce § 81 tr. ř. čís. 3770.
k vy tkám s hlediska formálního dúvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 4 tr. ř.
lze přihlížeti jen, pokud a jak jest obsah návrhů osvěd~čen yprotokol~m o
hlavním přeličení, osvědčujícím podle § 271 odst. 1 tr. r. vsechny navrhy
stran a rozhodnutí o nich či s. 3789,
je vvloučeno, by teprve zrušnvaCÍ' soud zjistil zmateční stížností vytýkané
projěvy předsedy hlavního přelíčení nebo, některého po~otce. J7~t .vylo u··
čeno, čeliti tvrzeným neúplnostem a nespravnostem hlavmho prehcem zmateční stížností pHmo II zrušovadho soudu čís. 4011.
o návrhu. na opravu protokolu o hlavním přeHčenÍ rozhoduje senát, nikoliv
předseda powtniho soudu čís. 4126.
. porušení předpisu § 271 tr. ř. je zmatkem Ší~. 3 § 281 tr. ř. jen, nebyl-li
o hlavním přelí-čení sepsán vůbec protokol, Cl s. 4132.
strany mohou se dožadovati :opravy protokolu až do zrušovacího líčení
y

čís.

4132.

.

"

3'

..

zrušovací- soud může podle § 6 zák. ze dne 31. prosmce 1877, CIS.
r. Z~k.
z roku 1'878 naříditi po pi"ípadč i opravu (doplnění) protokolu o hlavmm
přelíčení čís.

4132.

'v

,

protokol o hlavním přelíčení je úředním dokladem o vš~ch p~o~~as~TI1ch, a
tvoří podle § 271 tr. ř. plný důkaz o tom, co se za hlav111ho prehcem udalo
ČÍs.

4216.

,

.

§§ 331-332 tr~ 'p.: v trestních věcech z ob).ast.i byv. prayva
u her s k é hon e n í n e .i v y š š i s o II d, v y r 1 z u Jez mat e c ~n.l
stí ž n o s t, op r á vně n, by z moc i tli' e dní for m á I n í p rt25'

-
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návrh (§ 222 tr.

ř.) _

-
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P?rnín.!<o~vvyt,kl nalé~ací.f!1u, soudu) že záp,is o hlav_

nim l?r~11c:nl, odvolavajlCl se pri protokolován"
seznao! obzalovaného a výpovědí svědk o n ' d ,1
těchto
". ' h oso.
b uložené ve spisechII před
a II -ale
,
v,
a pnye
h
~l.ho ftzení, se příčí předpisům § 331 odst 2 uh ~ ~
c 1 S, _ (2),
'
, r . r.

n~vyhověl-1i ?řed~e~~ s:n~tu žá~?sti strany o opravu protokolu o hlav_
llI~v.odvolaclm prel:~ell1, Jest stJznost proti tomuto rozhodnutí k
.
VySSlnlU soudu nepnpustná čís. 4642.
neJstavební komise: kdy je veřejnou listinou čís. 3438.
ProtokoloválÚ svědecké výpovědi
Provádění důkazu viz d ů k a z.

viz s věd e k.

Provedeni zmateční stížnosti: protokolárně čís. 3566.
Provin~~ !~~ 3 zák.. ~ís.. 4~/31): zavedeno tu jen označení trestného činu místo'
d!"weJslho o.znacelll, J~ho jako zločinu, přečinu, přestupku, nikoli však 'eho '
zakonné pOJmenovanl podle druhu trestného činu čís. 4618.
J
Provisni agent viz pod vod.
Provisomi obecní sluha: jest úředníkem ve smyslu § 101 odst. 2 tr. zák. čís. 3414
PrOVOz lomů viz h I i n i š t ě.
.
Provowváni lék~stvi (§,343 tr. zák.); ~od pojem provozování lékařství podle § 343
~r. za!. spada 1 provozovam odborného (zubního) lékařství čís 3686
1 kdyz ,pac~ate~ I?rov?z~v~1 po živnostensku zubní lékařství a léčii mim~
to za ~dn;enu I)e~ J:.dmeho ne!"05~ého jako lékař, spadá i toto léčení
ve ~1?ojem s onemt pn-pady, v mchz s10 o. provozování zubního lékařství
Pdlo z§lv3n~!tensk~, p,?'? pojem provozování lékařství po živ:,.,nostensku poe
tr. zak. c 1 s. 3686.
provozo v, ání lékařstvI po živnostensku je podle § 343 tr zák li
I
jen osobám kter'
.,
dl
'k
.
. ovo eno
_, ' 3686'
e ma]l po e za ona právo, léčiti jako lékaři nemocne"
"'t',,)

CI'

s.'

I I

.

~a »naby~ lékařs~ého ~čení« po rozumUJ § 343 tr. zák. jest poklád f
jen na~yh dok~ora~u veskerého. lékařství čís. 3686.
a1
po strance subjekÍ1vnf stačí jakékoHv zaviněné )'ednání protO 'k
'
kona č i s. 3686.
I za azu zazákon čís. 303/1920 nic nezměnil na ustanovení § 343 tr. zák v. ~ 3~o""
Prozatúnní vazba viz vaz b a.
. c 1 ti. vou.
pľ~azovárú zásilek: konkurence a úplatkářstvÍ čís. 4160.
Pruvod'či vlak!!: šk?lou ,povinné děvče jest svěřeno, (§ 13,z III tr. zák.) k d.ozoru'
,pruvodčul}-u vlaku, jímž jede čl s. 4288.
Pruvodm bremeno VIZ prflvodní řlzení.
c

návrh: § ,,222 .~r. ř.: soud Jest povinen připustiti navržené důkazy jen ize-H
a~pon s ]Ist~u p~~v~~podohností očekávati, že slibují nějaký ko~kretní
vť'sledek ~ ze pnSpe]l k o.biasně~íi věci; po.kUd tomu tak není, byla-li
v;c - ~.:Jména c~ do totoznostI osoby pachatelovy _ proveden' mi
dUb~azyv j1Z" ~ostatecn~ a zpflsobem vylučujícím jakoukoliv pochyblost
o jasnena c 1 s. 3693.
pod}e 116
ř. á ~~ti ?"I'ístní ohledání předsevzato, kdykoliv je toho
.potrebl k, ob),aSnelll nejake ?k,o.lnosti pro vyšetřování závažné. ObhaJoba, yodavajlc tent? ct..ú~aznl navr~, má naznačiti, které okolnostiJ roz-'
ho?ne p!"o pO~Ůluzem ~ecI neb aspon závažné, potřebují objasnění tímto
pruv.odmm navrhem ci s. 3t4-29.
.
pro otázku, jak zněl průvodní návrh, jest jedině rozhodným zápis v prot~koIu o hl~vním přeUčení čís. 3!459, 3512.
navrh n.a vyslech sV,ědků o zmenšené př~četnosti po požití alkoholu ne:,Y~?vuJe ustar:,~v~lll § 2Q2 tr. ř., bylo-li se dožadováno, by svědci proJev~h soudu SVUj usu-dek o chovánf se stěžovatele po požití lihovin ni!(?h,:,; ?y v];povídali o určitých skutečnostech s trestním případem ~ou
vlsellclch Cl s. 3512.

?

tr· n:
v

i státní zástupce musí v průvodním návrhu udati přesně a určitě skutečnosti a body, jež mají býti provedením důkazních návrhů prokázán y čís. 3,760.
nalézací soud nemusí přihlížeti k návrhům, směřujícím k tomu, by
dalším šetřením byl teprve získán pfllvodní materiál, by se výslechem
svědků teprve zjistilo, zda mohou ve směrech v návrzích naznačených
učiniti nějaké závažné údaje bud' ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného čís. 3760.
důkaz spisy musí býti konkretisován čís. 3760.
vzhledem k zásadě kontinuity, vyslovené v §§ 2-73' až 27'6 tr. ř., jest
na soudu, by návrh na odročení hlavního přelíčení zkoumal zejména
i po té stránce, zda provedení navržených důkazů s pravděpodobností
slibuje úspěch v zájmu rozhodnutí věci či s. 3789.
obžalovaný (obhájce) smí činiti průvodní návrhy i po předsedově prohlášení o skončení průvodního řízení, a to až do okamžiku, kdy se soudní
dvůr odebral do poradní síně, by se usnesl o rozsudku čís. 3842.
»tvrzením« zavazujícím podle § 3:19 tr. ř. soud k otázce přiměřené
tvrzení, jsou výhradně provedené průvody, k nimž však nelze řaditi
i průvodní věty návrhů obhájců čís. 401l.
pří'Čilo by se zásadě § 3 tr. ř., držeti se formalisticky přesného' doslovu
návrhu, je-li smysl návrhu podle jeho odůvodnění nepochybný" či s. 416l.
prostředek viz d ů k a z.
řízení: obžalovaný, který již jednou za trestního řízení' projeví! souhlas ve
smyslu § 252 čís. 4 tr. ř. se čtením protokolu nebo posudku, je tímto
projevem i nadále vázán (není mu volno, souhlas se čtením protokolu
o výslechu svědka, spoluobviněného nebo znaleckého posudku odvolati) čís, 3G84.
porušení předpisu § 22'2 odst. 2; tr. ř. není zmatkem čÍ' s. 3412.
souhlas s přečtením protokolární výpovědi (vzdání se osobního výslechu svědka) nemůže býti libovolně jednoU' stranou odvolán bez změ
něného podkladu věcného; nerozhoduje vůle nového obhájce, nýbrž jen
vůle obžalovaného čís. 3417.
dřívější souhlas s přečtením protokolu není však za všech okolností
vÍžicí, je-li vzhledem k okolnostem, jež později vyšly na jevo, k vyšetření pravdy nutno nebo žádoucno, by svědek byl vyslechnut osobně
čís, 341'7.
ustanovení § 250 tr. ř. jest výronem zásady procesuálniho práva, že
obžalovaný má býti přítomen celému soudnímu jednání o obžalobě,
aby se mohl hájiti proti veškerým obviněním vzneseným z kterékoliv
strany čís. 3449.
porušení onoho ,předpisu nelze uplatňovati Jako zmatek, nemají-li údaje
svědků za nepřítomnosti obžalovaného slyšených pro otázku viny významu, nebo byla-li mu dána jinak (při slyšeni) možnost, by se k oněm
údajům vyjádřil (posL odst § 281, posL odst. § 344 tr. L) čís. 3449.
v § 27 zákona proti nekalé soutěži nejde o jeden z těch pHpadů, kde
trestní právo hmotné ukládá obviněnému, by tvrdil a dokázal jisté skutečnosti vylučujíCÍ' jeho vinu (trestnost), zejména pravdivost neb aspoň
t. zv, pravděpodobnost závadných tvrzení (§§ 490, 491 tr. zák., § 4
tiskové novely' srov. též § 10 zákona proti nekalé soutěži »'pokud nedokáže jejich p'fa~divosÍ«). Ale z toho plyne jen, že tu nastupují povšechné
zásady trestního řádu, jenž nezná formální břemeno průvodní, což platí
i v řízeni konaném k obžalobě' soukromé či s. 3475.
hledíc k zásadě oficiálnosti a pravdy materiální nedokazují ani v takovém trestním řízeni toliko strany, naopak soud sám z povinnosti úřední
se musí starati o to, by byly vyšetřeny a zjištěny skutečnosti pro rozhodnutí důležité. Ovšem soud nemůže obžalovaného odsouditi, pokud
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čís.

3475.

jinak je však soud oprávněn pokud se týče téz povinen, by provedl
potřebné důkazy, ať

již byly nabídnuty tou

či

onou stranou nebo

stra~

nami vůbec nabídnuty nebyly, a by pak, uváživ volně podle § 258 tr. ř.

veškeré výslechy průvodního řízení, učinil potřebná zjištění skutková.
Při tom může soud použíti i průvodů, které souvisejí s osobou obžalo_
vaného a jeho zodpovídáním se, vždyť i osoba obžalovaného může
soudu poskytnouti důkazy proti němu svědčící, jako pří zkoušce písma
a podobně čís. 3475.
v § 247 tr. ř. jest jen v odstavci druhém pod zmatečností' uloženo vzet{
svědků do :přísahy při hlavním přelíčení, neni: však pod zmatečnost dán'
předpis prvého odstavce, že se svědkové vyslýchají v přítomnosti obžalovaného čís. 3490.
svědecké výpovědi osob: vyslychaných v jiné trestní věci. jsou pro souzenou trestní věc >.'listinami a písemnostmi jiného druhu, pro věc významnými« ve smyslu druhého odstavce § 252 tl'. ř.; neplatí o nich
předpis § 252 odst. prvý čÍs. 4 tr. ř. čís. 3490.
ustanovení § 247 tl'. ř. vztahuje se jen k výslechu a vzetí do pHsahy
svědků a znalců při hlavním přelíčenÍ' vyslýchaných čís. 3544.
zmatečností j,e -ohroženo jen porušení před.pisu druhého odstavce § 247
tr. ř. (§ 281 čís. 3' tr. ř.) či s. 3544.
I
nejde o zmatek čís. 3 § 2811 tr. ř. pro porušení předpisu § 248 tr. ř.,
nebyl-li obžalovaný po výslechu svědka tázán, má-li k výpovědi té co
připomenouti, ani, zaznamenal-li zápis o místním ohledání (o hlavním
přelíčení, konaném na místě souzeného skutku) udání obžalovaného neúplně a nesprávně (§ 271 tr. ř.) či s. 3579.
vady tohoto druhu nelze uplatniti a odstraniti v zrušovaCÍm řízení, nýbrž
žádostí o doplnění a o opravu zápisu o hlavním přelíčeni u soudu prvé
stolice či s. 3579.
nejde o porušení' předpisů §§ 118, 120 2~7, 248 a 252 tl'. ř. a o zmatek
čís. 3 ani čís. 4 § 28'1 tr. ř., byl-Ii při hlavnim přelíčení přítomen a vypovídal jeden z obou znalců, podav-škh posudek společný 'a srovnalý.
od něhož se v ničem neuchýlil (druhý znalec nemohl se pro nemoc
dostaviti) čís. 3587.
předpisy trestního řádu- pro hlavní přeUčení jsou ovládány zásadou
ústnosti a bezprostřednosti, jejímž důsledkem jest jednak, že nejen
členové nalézacího soudu, nýbrž i strany mohou vyslýchaným osobám
dávati otázky podle § 2W) tr. ř., jednak že nalézací soud jest povinen
dbáti výjimky z této zásady-, stanovené v § 252 tr. ř. čís. 3'757.
jde o porušení této zásady (§ 2'&1 čís. 4 tr. ř.), dal-li nalézací soud
přes odpor obžalovaného přečísti protokol svědka, jehož osobní před
volání k hlavnfmu přelíčení státní zástupce v obžalobě navrhoval, avšak,
když se svědek nedostavil, navrhl přečtení· jeho protokolu či s. 3767.
vzhledem k zásadě kontinuity, vyslovené v §§ 273 a 276 tr. ř., jest
na soudu, hy návrh na odročeni hlavního přelíčení zkoumal zejména
i po té stránce, zda provedení navržených důkazll s pravděpodobností
slibuje úspěCh v zájmu rozhodnutí věci čís. 3789.
trestní řád nezná formální břemeno prúvodní; není na obžalovaném, by
prokázal svou nevinu čís. 3919.
hledíc k zásadě oficiálnosti a materielní pravdy, musí se soud sám
z povinnosti úřední starati o to, by byly ,vyšetřeny a zjištěny skutečnosti

391

může obžalovaného odsouditi, pokoud ne,,,,,. ě všech skutkových znaku trestpro rozhodnuh dUlez~te. a !1~
nabyl přesvědčení o leho Vllle v pnclll
ného činu čís. 3~19.,,,
470 tY) by se beze změny v řízení
odvolací, soud ~~m opr~v~~n \to zjiš:ěn~' první-ho soudu, a ~esrovnáv~
průvodnt~ UCh yhl( ~d ~ u ú~t~eosti a bezprostřednosti), kdyz ,odvol~cl
se se zakonem ,z~sa a d lněnÍ' dukazů dospívá k odchylnemu pr esoud bez opakovam nebo op
" ' 3945
",,'
k tkových okolnostech c 1 S.
.
. ,
svedcent o s u
,,'
's dy § 3 tr ř nesrovnava
zamítnutí nabídnutého dů~azu" porus~~m za a
. .
3
. b se opomenulo trestní stise se zákonem (§ 30 tr. r.), ~
výše nákladi't může snad b,yh ~ duv~d~m6kO~~u směřujících k usvědč~ni
hání vůbec nebo provede,?I nekte:~c odůvodniti opomenutí procesn~1Ch
obžalovaného, naprost? vsak, nemut~ k důvodně) žádají ve prospech
úkonů, zvláště prů":.~d~, k~ere se J1.n~ě čís. 4011.
obžalovaného a smeru,lI' ~ je,ho ObhaJosoUdU stejně jako dříve lékařsk~~
osobní dostaveni se Ieka.rske rady k
t k Sís 5 § 344 tr. ř., byl-li pn
fakulty) není možné;" nejde p~~~o "C! z~atre ř) přes odpor obhájci'tv pohlavním přeH,če~í ~ř,e~t~n (§ ~ í s. ~~·2D. . .
v'
sudek soudni l.ekal ske rady c
1 h uty· svědek nemá býti pn, 248 t ~ "c dosud nevys ec n
.
ustanove111 §
r; r.,} 'při hlavním přelíčení, nevztahu,!e se na
tomen -ph prúv?dn~m nzendl . "t~ eusnesl že bude Jako svědek slytoho ohledně nehoz se sou les e n
,
šen Čís. 4191.
.
v )" n1· c"teno stal)' se tím s!ož. k'
'ení při hlav 111m pre Ice
,
'd .
bylo-li čet111c e .ozna~
"
' 'mimosoudní údaje. Tyto u ale ~ekou průvodní latky .1 t~m uv~de~e 'ch úvah, třebaže svědek odepn~1
směl soud ponechah mImo o!u s~y . dobrodiní § 152 čís. 1 tr. r.
při hlavním přelÍčeni svědectvl, pOUZIVa]e
,

nenabyl přesvědčení o jeho vině v příčině všech skutkových znaku
trestného činu, a proto bude arciť obžalobci záležeti na tom, by byl
proveden důkaz obžalovací. Stejný zájem má však i obžalovaný na
tom, by byly provedeny důkazy vývodnÍ. Jen v tomto smyslu lze v trestním řízení mluviti o (materielnírn, faktickém) břemenu průvodním
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Q

".,

1

či s. 4196.

,

1:.

,.

1--4) § 262 tr. ř. stanoví jen předpo

předpisy pn:eh? odsta~.cehl(cl~im přeUčení čísti protokoly o výslechu

klady, za mchz lze P!I o av osudkv znalců' druhý odstavec § 252
spol'liobvin~-ných a s~edk~ ! p si býti při hla~ním přelíčení čteny, vn :tr. ř. oznacu]e 0!1y S~ISy, Jez
b" lobce a obžalovaný), rtenaznacu]e
zřekly-li se toho obe, str~ny v's~i znaemohly a nesměly čís. 42'50.
však že by se takove spisy Cl
.. .
,
"
b
ostřednosti může jíti jen, spadali-li
o porušení zásady us,~noS~l" a e~fr ního nálezu .při hlavním přelíčení
spisy, jež byly n,: zakla e, me~~;:vci § 252 tr. ř. Vypočtené čís. 4250.
předčítány, pod spisy v prvem o
344 t
byly-li při hlavním
tomU' tak není a nejde ~ zmate~ CIS. r; ~Iočin ~~á~konaného násilnéh~
přelíčení přes odpor o~za!'ovaneh? bplatný rozsudek odsuzující téhoz
smilstva čteny ob žalo . a a neprav 'k s áchaný s~ilným útokem na"
obžalovaného pro zločm § 93: tr z~a"důkaz toho že obžalovaný není
ženu, jichž se obžaloba ~?volavaia zoroil-li předs~da soudu porotce na
neschopen zažalovaného cm u,. <: ~po"
." 's 4250
t "e rozsudek ten nenabyl Jeste pravlll mOCt C l . . ' ~
• ,
o, z
.
'1
. kterýžto pOjem predpoklada
rozsudek ten není sice »tre~~ntn: ~a ~~edm~'ojem »spisy, které jsou pro
právo~la~~~ rozsudek, 1 sp~ ahévhsoa odstavce § 252 tr. ř. čís. 42'50.
věc d111ezlte-« ve sn§1Y~2 ~~dPosl odst. tr. ř. je písemnost, tvořící dúlistinou ve smyslu
,pr
.'., " 4J62
t
co se v nt' ,potvrzule Cl S.
.
r1··
kaz o om,
. 1u pr'edposl.
odst
, .. 'h druhu ve smys
' § 252 tr.
.. , ř. jest
~ "t
písemnostI ]lne o '
d O " dověděti jinak než ]el1m prec tstina, o jejímž obsahu se sou nemuze
· ' ·Cl
42
. nťmm
s6.2'
,
d"l ," , .~ obžalovaný byl po 3 leta
dopis (strýce obžalovane.ho), ~ ,e UJ1C~ z~ ho matka již po dlouhá léta
mocen zánětem mozkov?,~h.b an, a. z~ Je ností j'iného druhu ve smyslu
ant plsem
t rpt'touto chorobou • net ni "hstmou
", S 426?
§ 252 předposl, odst. r. r. Cl.
-.

mt

v,
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_ předvídatelnost ...:..-

Předražování·-

jde o zmatek čís, 5 § 281 tr ř (ro
.
svě~čení o vině na základě s~ědeck ,zpoy se ySpISY),
naby!-li soud Pře-,
ob-vměný, jejíž protokol byl podle § ~5vi~?ve~I -os?b~ sly~e.né jen jako
d CIS.
tr. r., eten Cl s. 4321.
hlavni přlelíČ-ení jtest _ na'mě

~:d~!1~íVÝ~t::nfV:~k;v~J~1á~:ziOstri~~G~j~l1~~~7t~~vodn~d~~~~i:.~?,
H

pro pat-ram po' něm prostředk a ces t
spec u, any zbyva]l Ještě
~vláštních
okolností případu~ způso 6'! ?O~Ud ~'pome,nutéJ. avšak podle
1e
o Jevem svedkovy stopy
c í,S. 4591.
nejde o porušení zásad
v.
ť'
.
tr. ř., usnesl-li se soud ~rg[t~~~~n~~~n~le;h~ Ob z~atek čís .. 5 § 344
hlaysu), by ?Xla čtena výpověd' k hlavnímu pV I~v ha,Jce (bet Jeho. ~ou
~v:edka
z pnpravného řízení, an pobyt svědk~~ lc~~~~~1 nbe 't?stav1~SÍ'i~O
Cl s. 4591.
Y 1 vypatran
Prvopis
.
v . ','rozsudku'
v,- v· J';eho
'_ . sd'l
_ e ;em' S t't'
a mmu zastupitelství čís. 3441
Preblham dett.
pr~svCl~ilntcl:
hezprostředně pi-ed j',edoucímt' auty je okolnost
'
znama
s. 4197.
obecně'
P~ečt:~ ~e~ího tiskopiSu viz z mat e k čís. 2 § 281.
Predbezne otázky viz otázky předb
pvecr
é
I
e z n e.
~ C~? vyvo ~ní věci: zapisovatelem čís. 3984.
Predesly stav VIZ navrácení v před.-ešl' t
Pr"e,",""d" ,
y s a v,
"",lZ~ e~l v pravo viz s i I nič n í řád.
Predtozem povinných výtisků viz t i k
'
Předluženi: pojem čís, 3,716,
s o v y z á k o n (§ 17),
VY

•

v

.
P~ednášení
b,á,sně:

ocinům čís. 3,614. /
vybízeJ'ící k vOJ'ensky'm zI"
P rednes obhaj'ce viz a d vak á t.
Přednosta soudu' revidující vě . d ľ v , .
v
v
smysl~ § 187 tl'. zá~~ č ~ ~~n:231~st »soudem nebo jinou vrchností:« ve

Predrazová1Ú:
zákon §ze7'dne ' 17,rtj~a 1919 • c": 568 sb, z, a n, v doslovu zák. čis
80/1924:
§ 7
1
P?d!;
podl'ť § 2 zakona ČÍs. 562/1919 b
' c s.
,~b: z. a n. vylucuJe
pte~tllpek jiest činem, který má ~-o'd~~ ~i p~~rnme~~ o~sou~eníj one."
' "za ona CIS. .')68/1919 v zapetr bezpodminečnoU' zt ' t '
zákonodárcova z pohnu~~/ nf;~;aa vg!~~n~h?, v~rýště ,již padle pojetí
v
~ ne c l' s. 3782.
trestné činy podle §§ 3 v 5
ex lege, tedy vždy a z~ ~~echa
~z 1f hch. {ák. čís., 56~/1919 P!ýští
ll)'ch, aniž je zapotřiebí by to b ~ nos 1 z ~odlllutek .~l~kych a necest3'843.
, y o v rozsu ku, zvlaste uvedeno čís.
v,"

v,

čís. z.ákO~~e~~h~~'e °1;.0~ij,~~1 '1~\091 P!?st~~k předražování

§

01

vyluču}e

proto přiedchozi odsouz .
,
odsouzení podle § 2 zák. čís. 562em , pro. tyto)' trest?e činy, podmíněné
nebylo vyslov'eno ž,e čin byl
Vl~~.g, 1, kd~z v predchozml rozsudku
soudu nepřísluší právo přezkou~'~~af.n z o~eckh pohnutek; ?alézacímu
Cl-~. 11 tl'. ř.) čís. 3B!43.
I rozsu e v tomto sm-eru (§ 2'81
mImořádnými válkou vyvolan' m'
tísně spotřebitelstva nastavší ytí~, p,gmery ~~zunll se stav poV'šechné
následkem hospodáfskéh
"
ze s~. v~Sle o~n předmětů potřeby
souhrnu nejnižších napros~o r~~~~~~~ n~k[l~~usobyl}eo Ja,ko pi-ed válkoU'
ll)'ch činítelů obstarávajídch přie!od ~a v!l u ~ ZIsku vyrobcu a potřeb
té jde o (válkou z ,usobenou
z OZl Z vyroby d~ spotřeby_ V tísni
) p~ru,chu souhry meZI nabídkou a poptávkou která m' p v, . . ·
nespadá' _sem sta~ h~~l~~áf~k ~menach na straně nabídky čís. 4169.
vzestup počtu nezaniěťtnan' c~ stagnace ~ deprese a spoj-ený s ním
vznik a svoU' původní pfíčimi' e' anya ,t~ ma poru5ha oné souhry svůj
§ 8 _ byt'ová lichva' ~ dzO~~n~c, n~ ~!rane poptávky čis.4169.
ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb z nam precmu pOdJe § ~ čís. 3, z~k.
ze dne 25. dubna 19-214 Us 80 b' . a n., v doslov~ cl. I. CIS. 1 a) zak.
, ..
s. z. a n. se po strance objlektivní nevyv

,
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žaduj-e skutečné postoupení bytu; stačí požadování odměny za slíbené
nebo nabídnuté postoupení, které }est možné aspoií in abstracto čís.
3829,
subjektivní skutková podstata tohoto přečinu jest splněna, byl-li si pachat,el aspoi1 vědom toho, že mu z j!eho j-ednáni s osobou, která hodlá
převzíti jeho byt, vz:ejde majetkový p'rospěch, převyšující o více než
2000 Kč maj'etkovou újmu, již utrpí postoupením bytu čís. 3:829.
nájemník bytu, který si postaví vlastní domek, v němž může pronajmouti byty za cenu značně vyšší, než sám platí ve svém dosavadním
bytě podle platné nájemní smlouvy, utrpí majetkovOu újmu, když dosavadní byt uprázdní a nastěhuje se do svého domku čís. 3829.
ustanovení § 8 čís. 1 odst. 2 a) zák. čís. 568 /1919 (v doslovu zákona
čís. 8Oy192!4) vztahuj'e se j-en na byty, nikoliv i na jiné místnosti (na
obchodní nebo živnostenské provozovny) čís. 4204,
předpokladem trestnosti }ednání není, by byla žádána částka zřejmě
přespřílišná, ani, by se využívalo mimořádných poměrů, vyvolaný-ch
válkou č Í! s. 4204.
jde-li o krám (o obchod) s bytem, není ma}etkovým pros pechem ve
smyslu § 8 čÍs. 1 odst. 2 a) zák. čís. 5'681/191-9 sb. z. a n. ce l5' peníz,
1

nýbrž j'en ta jeho část, kterou lz,e počítati na byt čÍ' s. 4204.
i skutk'O'vá podstata podle § !8 pí-srn. a) až c) zákona o trestání válečné
lichvy čís. 568/HH9 (v doslovu zák. čís. 80/192'4) 'předpokládá využití
mimořádných válkou vyvolan)'ch pomerú čís. 4663.
Před.sevzetí soulože viz s m i I s t von á s i I n é (§ 127).
Ptedsiňku kostela: jiest považovati za místo způsobilé, by z něho mohla býti rušena bohoslužba vle chrámě čís. 3666.
Předstiženi: podle § 51 odst 3 tr, ř. č i s, 4108,
jest jen skutečné předsevž,etr vyšetřovacího úkonu; nestačí, že se u soudu
vyskytl Jen podnět k j'eho předsevzetí (návrh státního zastupitelství a vyznačení lhůty k vyčkání zprávy četnictva) čÍ' s. 4585.
viz též p ř us I!ulš no s t.
Předvídatelnost: § 335 tr, zák,: § 336 tr. zák, nepředpokládá, Žle pachatel mohl
předvídati určité jím pak způsobené nebo zvětšené nebezpeČÍ, nýbrž
stačÍ, že mohl předvídati možnost nebezpečí, poznati povšechně nebezpečnou povahu svého j-ednání, třebaže nemohl poznati, v kterém okamžiku }ednání a jakým způsobem vyvrchoH poznaná nebo poznatelná
možnost nebezpečí: v,e skutečné nebezpeči (bezprostřední ohrožení chráněných statků) Č Í' s. 47'7'0.
předpoklad pachatelúv, že jiné osoby, jejichž možné ohrožení jeho jednáním pachateI předvídal nebo př,edvídati mohl, zachovají se rozumně
a učiní, 6eho třeba, by nepřišly vúbec v nebezpečí nebo by nebezpečí
je minulo, neruší, nýbrž přímo předpokládá předvídání nebezp'ečné povahy }ednáni (nedbalost ve smyslu § 335 tr, zák,) čís, 4710,
podLe § 335 tr. zák. podléhá trestu též čin, ldterého s'e obžalovaný dopustil z nevědomé nedbalosti, totiž když si násIedky svého činu neuvě
domil, ačkoliv je podlle pŤiedpisů zvláště vyhlášených nebo podle svého
stavu, úřadu, povolání, své živnosti, svého zaměstnáni nebo vůbec podle
svých zvláštnkh poměrů' nahlížeti mohl čí-s. 4824.
nerozhoduj-e o sobě, že ,obžalovaný následky svého jednání nepředvídal,
joestliže jen ohrožení lidské bezpečnosti b-ylo pro něho za náležité pozornosti. pŤledvídatelné. Nemůže se proto zprostiti viny proto, že následky
svého činu nepředvídal, Žle t-otiž o nich byl na omylu, když následky ty
byly přiedvidatelné a on j'e nepředvídal jen z omylu, který si sám zavinil nedostatečnou pozorností čís. 4824.
Předvolání svědka: jest vyšetřovacím úkonem (§ 51 tr. ř.) čís. 3746.
Přehánějící výrazy: nelze bráti do slova čís. 4272.
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Přehnané

vychvalování: prosperity obchodu při jeho prodeji čís. 4255.
Přehrabávání půdy viz p o I fl í p y c h.
Přecházení

sUnice: chodci čís. 4OB1.
konkretní- možnost nebezpečí je tu dána teprve náznakem neopatrnosti
chodcovy a nutnost opatření, kterými má býti čeleno nebo zJednána
možnost čeliti účinnosti případné neopatrnosti některého chodce, nastane pro řidiče motorového vozidla teprve tím, že mu ty či ony náznaky
zprostředkují poznání, že dojde neb alespoň muže dojíti k neopatrnosti
chodce, jíž bude po případě nutno čeliti se strany řidiče vozidla čís.
4771'l.
viz též automobil.
Přech"vávání: dle § 24 (1) zák, čís, 9/1924: radioaparátu či s. 3845.
nevyžaduj,e jednánÍ' tajné (ukrývánO, zasahuje veškeré případy, ve kterých,
jsou zařÍ'z;ení v dosahu faktické moci osoby fysické nebo právnické, takže.
osoba ta může jich použíti k zachycení odněkud vyslaných zpráv radio- "
telegrafnkh nebo radiotelefonních č i s. 3427.
'
pojmu »p~echovávání« ve smyslu § 13' čís. 1 zákona na ochranu republiky
odpovídá již skutkový stav, záležejicf v tom, že pachatel má u sebe, doma
nebo na místě mu přístupném vědomě některý z př,edmětů, jež má toto ustanovení zákona na mysli. NezáLeží na podnětu, z ,něhnž k tomu došlo, anř
na úóelu tohoto skutkového stavu č i s. 3ú76.
nezárežl na tom, zda zařízení patří tomu, kdo je u sebe má, ani na tom,
že Je má jen na zkoušku, zda ho skutečně používá, ani na podnčtll a účelu
přechovávání; povolení k ptechovávání Jest ryze osobní čís. 4063.
pro pojem j.e rozhodnou skutečnost, že osoba fysická nebo pr,ávnická »má
li' sebe« radiotelefonní zahZ'ení (§ 3 odst. 2 zák.), čímž se ro/umí, že zaří
zení to joe v dosahu j,ejí' faktické moci používati ho k zachycení a poslouchání vysi1aných zpráv radiotelefonních či s. 4815.
pojem: »př.echovávání« ve smyslu § 24 odst. 1 zák. čís. 9/1924 není rovnocenný pojmu držby v'e smyslu občanského zákona; vyžaduje, by obžalovaný
sám měl radiotelefonní přístroj u sebe (by přístroj byl v dO:3"ahu jeho faktické moci používati ho) čís. 4815.
přiechovávatel musi si opatřiti konoesi (povolení) ješ'tě než začíná radiotelefonní zařízeníl přechovávati; s opatřením si a přechováváním zařízení (se
sestrojením a provozem staniee) musí s-ečkati, až ho dojd·e zpráva, že mu
povol'ení (koncese) bylo uděleno čís. 4671.
zbraní: ve smyslu § 13 odst. 1 zák. na ochr. l1ep. }est deliktem positivním,
k jehož skutkové podstatě v subjektivním směru se nevy-žaduje úmysl
ohroziti mír v republice a její bezpečnost, nýbrž s.tačí vědomí pachatele,
že drží některou z věcí v onom § uvedených, nemaj.e k tomu úřední
povolenÍ'; tnhoto vědomi j,est však nezbytně třeba čís. 41'15.
Přejímací cena: její zvýšení a § 105 tr. zák. čís. 4682.
Překažení úředního (služebniho) výkonu: je objektivní podmfnkoll vyšší trestní
sazby § 313· tr. zák., aniž se vyžaduj-e, by je pachatel pojal ve svtJj
úmysl čís. 4432.
viz II á s i I í dle § 81.
Překážka manžellstvÍ viz man žel s tví.
neodvratná viz neodvratná př.ekážka.
nezaviněná viz 11 e z a v i n ě n á pře k á ž k a.
přísahy viz pří s·e ž n Ý V ~r S I ech.
v dopravě: ojedinělý dospělý chodec na dostatečně široké, volné a pr.ehledné
silnici není takovou překážkou v dopravě, pro kterou by řidič motorového vozidla byl povinen zmírniti ve smyslu § 44 lit. p) nař. čís. 57.000/
1910 uh. min. vnitra j.eho rychlost až na rychlost povozu taženého koněm, krokem jdoucím čís. 4606.
Překopávání půdy viz p o I n í p y c h.

. . kd
f rmy i z obsahu -obvinění nebo z jiných oko!Překročení míry nut~~sb:
e" z bOylo učiněno k tomu cíli, by byl obviňovaný
nostl Je pa mo, ze
,
b uveden v posmech, by k pů(soukromy obžalobce) SnIžen" n~ v. "
vodní urážc-e byla bezdůvodne pncmc!1a nová čís. 4028.
obža1oby viz zmatek dle § 281 čís. 8 tr. r.
příkazu viz s pol tl V i 11 a.
"h
• d k čís. 103 dis.
Přemrštěnost: palmarm, o poza av u
_ viz též a d v o k a t.
"
,_
·t· . pal"mámí
ucet.
přemrs eny'
. účet viz palmar111
,
Přerušení promlčení: podle _§ 53} tl'. zak. Cl s. 3941.
_ _
viz též pro m I ce, n I;
těhotenství viz v Y hna n 1 p I o d ~.
trestné činnosti viz či 11 t r e st 11 y. .
v ~
'úkonem, zakládajícím
trestního řízeni: podle § 412 tl'. ř. nem vysetrovacm1
pfedstižení čís. 4108.
přeskočeni Ohrady viz nás i.1 í dle § ~3.,
Přestupek nedospělých viz ne d o s pel y c h P ř, es t li P e k.
Přestupkové řízení viz říz e n í pře s t tl P k o v e.
k y. _
P řestupky správní viz spr á v n í. pře's)tup
Přetržení promlčení: (§§ 27, 40 tlsk. zak. "Cl s. 4591
' .
Převedeni věci na sebe viz pod í I nic t v í . .
r 'házel z
ředpoPřevzetí plnění: k němuž se okIamaný odhodlal Jen 'p~oto, ze v~ c
eC~h~1 čís.
kladu, jehož tu v,e skutečnosti nebylo, a lez na se be VZIlI II

1:,

v

,

Y

'.j.'

• " §?3 ť k 'k č 's 4718
-' IS . za. 1 .
.
b
,v,
I ího hlídače) vrchnostenskou oso ou
Přibrállím koho:. (~hecnth,o" z:l'tzence) kúťeod~ímll (služebnímu) úkonu (k četnické
(četmckym strazmiS rem
§§ 68 81 312 tr zák
'"
."
asistenci) nenabývá přibraný zvláštní ochrany
čís. 427R
'v
'k '". t
uměti pokrevenstvi; příbuzPNbuzen,st,:ím: pOdleldntlohlelovtoetYusfa~~~-e~i ~:k~A~s j:~~ kromé příbuZll)ich pitvodu
nymI ve smys u
.
, , ' " . 4043
.
manželského i pří'buzní původu nemanzelskeho c 1 S.
PříbllZní "bžalovaného: dle ~ 2~2 tr;!- čÍs, 3768.
_ _
viz též z mat e c n 1 s. t 1 Z n o st.
Příbytek jiné "s"by viz nás i I í dle § 83.
•
Příčirutá spojitost (causa1i~a) :vPv~i s~utkovélPotdstatě P~~::d~~~é:~ě~~:~~~\ceb~t'l~~
tr zák ustupuje pncmna SOUVIS os meZI vy
I vk >
I' h
ď os~b útoč!11ka, jednotlivce nebo vubec nezjištěnou".s ,,~z ou z e o
n~kládáJ jímž jest souhrn všech útoků ,:šech os.~b VIOZlVSICh ~utu n~
osobu vý'sledkem těžkého uškoze?Í ~a btele po~!~~n~ť~k a~~l v~a út~:y
b J h · . 't'k' )e~'I'
l,e tfe
stala zodpovědnost jlednotltvce,
,
··t
ť
va, seY sou
rn vsecn II o u v
ostatních útočn,ík~ v takovek spodl l o: 1.' z~ diné zlé nakládání čís. 3385.
jako jediný nedIlny celek, Ja o Je no ne a le
.
d'
I a škodou musí býti příčinná souvIslostJ skona
meZI llVe emm v omy
."
y,
3408
"
"
musí býti způsobena podvodným Jednamm c t s.
,
' § 134 tl' zák. pro přičítání úmyslneho, a platne
POddl\z,:sadYd~ta§n~;~n~rv zák i
přičItánÍ nedbalého usmrc~mJ le ,(
ob o ne po
."
d' ním pachatelovým a smrti oso bY
arcH', ~říčinpá sou~vlsl?st vme~I je ~~eSněji příčinná souvislost ta n~ní
Je~nalllm
dot~~~~li P;~~~~f~ya, výsledek přičitati, nast~la-li smrt Jen
d~na a ne ze JIacv, h příčin nahodile (totiž ze stanOVIska pa~hat~l~
~~t~~~!) s~e Př~hs~~ivŠích, k nimž nez~vdalo podnět S:c%~~~l~ :~~~~~!
pachatelovo, zejména čl1~em PředJeyZ?tY~a~~~~~l~VOýdmP úmyslně, neboii
po p!ipadě' bOsotOltl IdOntceebn~ťeip:eo~a~I~ědomí že pak nastane výsledek
za ucelem, y nas a ,
'
smrtelný či s. 3487.
4255.
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než by čin osoby od pachat.ele o , v
při~inné souvislosti, Jest nezbyt~~Zfř~bmelbta~?vý význam
nuh) byl příčinou neb ale'
a, y cm ten
příčinný vývoj událostí k s~~on J..-ednou z několika ",,,'"'''"'''
byl by se bral b
v' .. ll"rnuz zavdalo POdnětJ~?~.ani.E'achallelí)v~~'"
metou (ú~inkem e~m~~~I~~~fn~ ís~elm.anebO by
okolnost, ze poraněný odmítl
'.
Přerušuje příčinnou souvislost a~~u~acl ~ ;:a;hraně života nutnou
poraněného čís 3487
Zl zavmemm pachatelovým a s' ~ .
. .
."~
pachatel zodpovídá za vše c '
.
Jeno příčinně (§ 134~ tr zák) r~t ~ Jeho jednáním (opomenutím)
ohledu na to zda kon'k' " ~,ze by bez něho nebylo nastalo
se k příčině' v
I ' letm nasledek ohrožení nastal také
'
,
yVQ ane pachatelem p"'d
"I .
v okolnostech dalšícl
'
,
'v n rUZI y l,este pnciny, 'p',čfvajjicí >;
ných či s. 3492.
1, pachatelem trebas ani nepředvídaných -I
v.

v

~padá sem, nutil-li kdo jiného k 't ~k

v

v'v

v

!1ázel kamením a hol~~i ~ Ps~ ~~iích zelezničnÍ trati ťírn~
Z~vtnell1 tretlch osob zejména neo
t
v .
~Ilo~troje jen ,tehdy 'zodpovědnostl a ~gof_~'po~kozef1ého sprošt'llj.e řIdiče
zenych mu zakonnými před'
a I, sam, vsech opatrností ulo_
P?v.ahou věcí, avšak ZOdpov~~~o~~bzoa d~nYCI! v příČi.n~ řízeni v~zidla
~~llJe ~o ani případné Spolllzavinění tře~í~~tn~sn~db~.\e )ednán~ nezpro~
~. oz,~neho, a nenf v případech toh d.
. o, J CI ~JIC k nIm í po~
ClOna souvislost mezi ',eanán' 1 O. 1 uhu ~elmena prerušena ani pří
protiprávním výsledke~. Stad~" pacllaJ~~ovym a nasvtalým škodným
z .. ~oyd~inekJv.{:ž ~ěly v zapětí l'úr~ivg
~'5b~.chatcI trebas jen j.edn~
~11stem o pncmne souvislosti 'e z"vp. ,
;,
Je~ formálními důvody zmateč~ost~
1s~~tKovymJ,1emuž lze čeliti
tecnl stižnosti }e podle § 290 t }, ne~,a 0- I ,se tak v písemné ZIDa~rllšovacím 'fdkll čís. 369'3'.
r. r. nepnpustne doháněti to teprve při
Je tu příčínná souvislost mez' . d ' ,
,
a sm~tí, i když přím}' výslede{ ~n~m.m., ((opomenutí~n). pachatelovýmo s.obe nikoliv smrtelné 'ež však Je nal~~ opomenuti) Je jen zranění
ného zhoršením j'eho jil J v d'
ve ,S~OJlt?SÍ1 s osobní povahou zraně
zpusobuie smrt či s. 385~~e urazem nIkolI bezvadného tělesného stavu
k
'.
otázka př(činné souvislost' ·e t
~ásad § 134 tl'. zák. stačí\J sv,v~na em ?bj,~ktrvním, při němž podle
Jen pro nahodilé okolnosti zaP~f~~,:te~n7s!~ vysl~dk.u, ~~stal-li výsledek
nezbytným řed okla"
Y'~' Y Cln spachan CI s. 3967.
§ 335 tr. zák.
SPOj1~~ti ~ro§ }~~I\~tel~~st.
určitého výsledku podle
merní otázky pachatelova zavinění v}, z3a96'7Jest bezvadné zjištěnÍ' priť k
~,v·
,
CI S. ' •
o az a pnclnne souvislosti a ot' k
.
kami smfšenými čís. 4265.
az a zaVlnellI (nedbalosti) jsoU' otázze

?~ ~ě~

J,

t,,:

emrr

vf

v

•

s hJ.ediyska d~uhé věty § 134 tr. zák.
' .
~
odpovednostJ Jen je-li souvislá v,~?ylo ~y lze zprostIti obzalovaného
dlejši příčinou, kt~rá započí~á not~ICll1llál rada u.dálostí pferušena večís. 4330.
u zce a samostatnou příčinnou řadu
ve pří-činné souvislosti se škodo

t

v

,

y

jedná~í (opomenutí), b~z něho/ b re~kne pravne závažn0l! je jakékoli
nevzesla z onoho jednání (opome ~,)s oda ta ne~.yla vzmkla, třebaže
~~ž~ k němu, po příp'adě o něm' n~ I sa!Il a a vZ~I!d~ z něho )~n, pro-

jlZ Jest se z onoho ·,ed ,p.
p Isto!-'pda :- nezavlsle na vub osoby
další-ho působení _1 jÍ1~:n~:ří~~g~:ret~tJ~ ;Od.povíd~ti) naj~ě bez jejíh~
tentni (skrytá) a nečinná) nebez ~ II ~cnost, ud.alos9" JIŽ dosud 1as!~!~ se akutní (zjevnou a účinno~)c~~~ ~~gro Jednam (opomenutí)
.
pncltatelnost výsledku jako kau 'I ' h '
neb opomenutí Dachatelovll je v ::k~1 ? V~hl~d~m k určitému jednání
ne po mInena kromě znaku objek-

tivních též momenty subj,ektivnímí; při. jednání úmyslném musí b},ti"
výsledku tO jednání, které pachatel předsevzal za účelem při
voditi jím právě tento nastalý neb aspoň adaequátni výsledek; při jednání nebo opomenutí nedbalém musí pak jednající míti aspoň možnost
postřehu, že jeho jednání neb opomenutí je způsobilé přivoditi následky
trestně-právně relevantní čís. 4368.
teprve při jednání neb opomenutí pachatele takto kvalifikovaném začíná
jeho trestně-pravní zodpovědnost za příčinnou spojitost jednáni neb
opomenutí s výsledkem; k jeho skutečnému nastoupení mohou ovšem
podle ustanovení § 134 tr. zák. spOlupůsobiti i další okolnosti, na vÚíi,
po případě vědomí nebo možnosti vědomí pachatelova o jejich spolupůsobení pro nastoupení výsledku nezávislé, které jen neruší kausalitu,
založenou nutně již nebezpečným jednáním neb opomenutím samého
pachatele čís. 4368.
jest proto při zjišťování, která z těch složek činnosti osoh súčastně
ných na tom, že došlo Je jednání neb opomenutí, z něhož na konec
vzešel trestný výsledek, je příčinou ve smyslu trestně-právním, přihlí
žeH vždy teprve k jednání (po případě opomenutí), které pachatel -při trestném činu úmyslném za určitým trestně relevantním cílem
zamýšlel, po pHpadě - při trestném činu z nedbalosti, - o němž si
jeho nebezpečnou povahu pro statky trestním předpisem chráněné při
povinné pozornosti asp,oň mohl uvědomiti čís. 43 68.
pro tento úsudek jest vždy nezbytno správné zjištění objektivní-ho
předpokladu, ll' které složky určitého jednání neb opomenutí pachatelova začíná nebezpeči pro chráněné statky čís. 4368.
příčinou škodlivého, protiprávního výsledku je kterákoliv pOdmínka jeho
vzniku, kterákoliv ze skutečností nebo třeba událostí, bez níž by
u ostatních skutečnosti (Událostí) Škodlivý výsledek ten nevzešel, protože by byl vývin zrněn zevního života, skončivšI pak dotčeným V}'sledkem, vůbec nepočal anebo nepostoupil k výsledku tomu či s. 4770.
pojmu' příčinné souvislosti nelze pro dosah §§ 33'5, 411 tr. zák. dáti jín}'
výklad než pro dosah §§ 134, 140, 152, 157 tr. zák. čís. 4!!3'1.
podle zásady § 134 tr. zák" pla-tné obdobně pro dosah ustanovení §§ 152,
157 tr_. zák., odpovídá paChatel za škodlivý výsledek i tehdy, nastal-li
jen z příčin vedlejších náhodou (t. j. aniž j-e pachatel mohl předvídati)
nastavších, byly-li tyto vedlejší přÍ'činy pachatelem způsobeny čís. 4864.
upadl-li napadený na zem, když bylo s ním zle nakládáno, odpovídají
os.oby s ním zle nakládavší za poraněni (prstu) napadeného bez rozdílu,
zda k němu došlo samotným zlým nakládáním, najmě již úhozem nebo
překroucením, či teprve pádem na zem, a to i, nastal-li pád tím, že napadený byl pachateli (úmyslně) povalen čís. 4864.
ak obžalovaný svojou vinou vyvolal nebezpečie pre druhú osobu, ktorá
z faku alebo z mylného pochopenia sltuácie, aby sa vyhnula nebezpečiu,
učinila mylné opatreníe, následkom ktorého tretia osoba bola poškodená na tele, je príčinná súvislosť medzi konaním obžalovaného a úrazom poškodenej osoby čís. 4755.
Přijeti daru úředníkem viz ú p 1 a tká ř s tví.
trestu viz pro s tře d k Y o p r a v n é.
Příkaz mlčenlivosti: podle § 9 odst. 2 adv. ř. či s. 103 dis., IlO dis.
viz též advokát.
obecní' viz zpronevěra úřední.
trestní: § 460 tr. ř.: porušeni zákona (§ 3'3 tr. ř.) v ustanoveni § 11 odst. (1)
zák. ze dne 21. března 1929', čís, 31 sb. z. a n., byla-li v trestním pří
kazu vyslovena ztráta práva volebního čís. 3698.
ustanovení § 14 odst. 4 zákona z 21. března 1929, čís. 31 sb. z. a n.
pro trestní řízení v případě odporu proti trestnímu příkazu, že soud,
rozhoduje v hlavním přelíčení, nesmí uložiti přísnější trest. na svobodě
příčinou

1
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nebo na

penězích,

než jaký uložil v trestním

příkazu, leč by

se skut-

kOvý podklad rozhodnutí podstatně změnil, vztahuje se nejen na hlavní
přelíčení před

soudem první stolice, nýbrž i na přelíčení odvolací, jež
se konalo k odvolání veřejného obžalobce proti osvobozujícímu roz-'
sudku soudu první stolice čís. 3994.
byl-li trestním příkazem uložen Ťvest peněžitý, trestní příkaz pak jen
k odporu obviněného zrušen a zavedeno řádné řízení, nesmí býti v rozsudku uložen trest na svobodě, a to ani, měl-li pro případ nedab ytnosti
onoho trestu nastoupiti náhradní trest vězení, ba ani, žádal-li obviněný
sám o tuto změnu trestu čís. 4486.
vrchnostenský: výkonem vrchnostenského příkazu - propůjčujícím dotčené
osobě zvláštní ochranu §§ 68, 81, 3-12 tr. zák. po dobu výkonu jest
činnost té které osoby jen, spadá-li úkon, k němuž příkaz směřuje~
formálně do oboru působnosti vrchnosti, jež příkaz dala, a nevybočil .:;Ii
zmocněnec formálně z mezí daného mu příkazu čís . 4695 .
vrchnosti viz úředník veřejný .
viz též z pro n e věr a ú ř e dní..
Příkop: jeho nevypaž'enÍ čís . 39Q'S .
PříkořÍ' viz odklad trestu podmíněný (§ 4) .
Přímé pachatelství viz pac h a tel při m ý .
provedení: zmateční stížnosti bez orovědi čís. 45'44.
Případným návrhem (§ 2tl odst. 2 tr. ř_.): lze rozuměti jen návrh věcný, čelící
svým obsahem k odstraněnÍ' závady, pro kterou byla obžaloba prozatím zamítnuta či s. 4620.
Připojení se k trestnímu řízení viz ú č a s t n í k s o u k r orný.
/
Přípověď plnění: jež slibujícÍ! již předem byl odhodlán neplniti, spadá pod pojem
»lstivého předstírání« po rozumu § 197 tr. zák . či s. 4640.
Příprava úkladů: již pojmově a i podle obecné mluvy znamená slovo »přípravy«
(viz záhlaví § 2) pouhý zárodek příštího výsledku, pouh)" počátek podniku směřujicího k příštímu výsledku, tudíž něco nehotového, co má
býti teprve zdokonaleno tak, by bylo lze pokusiti se o výsledek čí '3.
4660.
Přípr:avné jednání: pOdpis přihlášky po právu nejsoud pohledávky k vyrovnacímu
řízení přestávál býti beztrestným přípravným jednáním nepravého vě
řitele, jakmile přihláška byla podle jeho úmyslu, s jeho vědomím a Pllsobením soudu zaslána; není třeha, by se takto přihlášený věřitel
súčastni! vyrovnacího roku (§§ 5, 8, 205 a) tr. zák . čís. 3.g1O.

!

!"

rozdíl mezi trestným pokusem a beztrestným přípravným jednáním neni
v tom, zda s.e pachatelova činnost přiblížila více nebo méně k cíli trestnÍ1nu zákonu se příčícímu a pachatelem sledovanému, nýbrž jen v tom,
zda se ve vnější činnosti pachatelově přes to, že jí cíle pachatelem
sledovaného dosaženo nebylo, již pachatelův úmysl přivoditi určitý vysledek, jehož úmyslné působení trestní zákon tresce, projevil způsobem
pro třetí osoby poznatelným, t. j. takovým, že pozorovatel z.evního děje
může z něho poznati zlý úmysl pachatelův, byť i nebyl naprosto vyloučen ani jiný výklad děje čís. 413L
trestný poku'S podle § 8 a beztrestné přípravy podle § II tr. zák. nelze
roz.eznati podle toho~ zda se pachatelovo jednání přiblížilo vÍCe či méně
k účinku, jehož způsobení tresce zákon jako dokonaný čin trestný (zda
jím jest uskutečněn větší či menší počet podmínek tohoto účinku), nýbrž jen pOdle toho, zda se v pachatelově jednání projevil i pro třetí
6soby poznatelné zlý" úmysl způsobiti onen účinek čís. 4'363.
jde o trestný pokus krádeže, nikoliv o beztrestné přípravné jednání,
stojí-li pachatel v cizím lese za stromem s puškou připravenou k vS'střelu čís. 43'63,.

,
v.
'Oh "ednání a trestného pokusu čís. 4532.
meze beztrest~eho p~lr:r~v~~ o bJ ciel'om poistenia je beztrestn)'m priprihlá~enje. nel.es~vuluTclC zasf tnenie nárok~ na ~áhradu nejestvujúcei
pravnym ledna 111m.. eprv ur: a
.
d d
s 4356
škody po nastalej poistnej pn hode Je po vo om Cl.
.
.
.
,
dle § 8 tr zák t. j. činem ke sku:~z;r~~~č~~lnT~~~ifé~~ous:r~st~~hO skutku" ved~'ucím, a bleztrestný'~
peř~;~avnÝm jednáním ,není ~~Z~1?~nO, jak dalece se pachate svoU cm
ností přiblížil k trestnemu cIlI Cl s . 4705.
. v,
.. dání ny' brž o »čin ke skutecnemu vynejde o beztrestne pnpravne Je n ,
. k .akmile se projevil
konání vedoucí«, tved~, o yok~ls p~~I:te~ů~ t~·ři~~diti J výsledek určitého
v činu "pac~a~elov~ ~ ~:b~nt:restní zákon trestá lako zl?čin, pře.čin
druhu, lehoz umys?e p
v tí osob poznatelnym, t.. J. takovym,
nebo prestupek, zpu.sob~~ proo!re něho Ypoznati zlý úmysl pachatelův,
že pozorovatel zevlllho eJe vmuz.~ z k'
'klad děje č í~. 4705.
byl' i nebyI naprosto vyloucen Jma Y vy
,~.
.
. okusem a beztrestným jednáním přípravnym pn precI!~u
hramce mezl~p
'Ok v, 89,/1897 a přestupku podle § 399 tr. zaK.
podle § 18 CIS. 2 za . CIS.
v

•

r?

v

'

i

c

v

čís. 47D5..

V.

, _ . I tr ř) b v době kdy proti objest nepřl'P'?stno d (§ 93 jea:o. piíP~a~nl vyšetřo~!ání pro zločin
žalovanému b~,lc:.)lz ,sou ebm za ~a třovací byl obžalovaný o témž činu
a uvalena nan ra~na ya~ a. vyse. m' bez ečnostního úiadll; pokud
současné v~ v~z~e VYS~t~ov~n fr~~ťe jako s\rědka o takovych údaj-ích
vš~k pokr~hcova~l vehvraY~e~1 ~e ~bhaoJ·oby není zmatkem (čis. 5 § 3'44
obzalovane o pres o
z
_
tr. ř.) čís. 37.00 . ~ v.,,'
d
<:oukromého obžalob ce o uzavření
nevyrozuměl-h vy~etr.1I1;Cl sou ce ~ 2 d t § 112 tr . ř. zvláštním usnepří~ravnéh.o vvyš.etrovall1d~o v~~~~~~~J. ;u~o~ . (§ 79 odst. 2 tr . ř . ), nýbrž
semm, dOl ~cenxu: mll
, s dožádáním by soukromý obžalobce ve
za~l~l-li Sp-1~Yo ]mem,u Isou~Udalší, čtrnáctid~nní lhú.té podal další l1~vrhy,
Ihute do sI?1.~U ~ahled, a '\,
odle § 11'2 odst. 2' tr. L, p'odal-h s~)U
nenas~al z~mk zalobn)hf ?ra~a ~4denní Ihú.tě po nahlédnuti do SpIS a,
za
~.ro~y obzalob~de 'IOb '~s~h~edožádání třebaže nedodržel lhůtu k topmz teprve zve e o o ~ -.
'
1
muto nahlédnutí určenou Cl s. 4670..
'O'
' 1 teré by soudu ukládalo, aby zkouma
trestní ~ád n.ema. uSI~nOV~TI1, ~n kter' návrh byl učiněn oprávněným
z ÚředTI1"POV1l10stJ(.§n~~n'dz~\ttr. ř.), ~ýbrž i, zda jsou spln~ny ~a p~o
k tomu zalobcem
~.. o .~ '.
O případě podmíněno stihacI pravo zakázány) předpokladY, ]lmlZ Je p
lobcovo čís. 472:4.
k
řivtě1iti násilím cizímu
Přípravy úkladů podle § 2 zák. ~ ochr. r~dt:h~~U~'s~~ l1~hO jeho část (§ 1 al.. 3
státu území republIky ne:~o h telův porušiti. územnÍ' celistvost rezák); vyžad,uje 'Ose
v.P~~s: nesoucí se k násilnému provedení
publtky, a dale uyu:ys na C111
,
územnÍ'Ch změn Cl s . 4799.
Přirozený potrat viz vyhnání pl?dlt.. o
jaternic) podléhá deklaraci a
Přísada škrobu: do uzenářsk~'ch vyrobku (kromy~ prodává, učiněna obecenstvu
musÍ' býti v obchodech, kde se ZbOZl
patrnou čís. 4500 .
Přisaha! a § 68 tr. zák. čís. 4779.
,
,.' v "
m slu § 8 zák.
_ lesních úředníků: přísaha vYko(nana le~~t OUZI~~n~~)le~~) sne~·i rovnocenná
čís . 82}18 sb. z. a n. o pro za. 1
,
'k čl XXXI"1879 a nepop'řísa~e I?ředepsa.né ~~tan~V~~I:ra~y 3~tř~~njch.· orgánu" při strážní' a

h'

vyšetřování:

U?l):S

v

~~~~~]2í- ~\~ž,~:~ale~fch~7cn~ozoru
j~~a~,~ě~~~~c~~~ř~:h:~~~~~e~k~~
nou

zák. čl. XXXI:l&!9, vy c1ona
:z:.~'ati ~a tomto území za platnou
slovenské repubhky, ne ze povaz '\
čís. 3631.

i
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Přisežný výslech svědka (§ 170 tr. ř.) _

-

400

-

Pňstušrtost

-'
401

porotců

-

viz por ota.

v-:- v

~yje~ovací viz vyj e v o v a cíp ř í s aha.
Pnsezny vyslech svědka (§ 170 Ir ř)
t
'

.

přis1ušenstvím

us anOvem § 281 čís 3. tr
d
'
porusem (zanedbání:) předpisu při hlavním .:. l'v " r. yre pokladá
s?orem" který .vynvesl rozsudek; byl-li při to~~~cpe~~l'Qre~ ~oudníl}1
plS o vypovedl svedka kter' b 1 d
v,
r Icem eten Zav

-

-

,

•

.:

v

-

prvním hlavním p'řelíč~ní Př~d ~oud~tnsahy vza~. ~ vyslýchán při
jeho přísaze hránil předpis § 170 tr vID' ~~lorebm jmeho slože~iJ ač
Jako zmatek čís. 2' § 2&1 tr. ř s' 'v r., } o v Y .to n:.~ upl~tnovati .
yateI, by ~O~'~ ještě před čte~ím ~~~e~~ep~v;~fkp/e~{, Z!lld~I-11 ~~ěžo_
Je ne plato a Cl S. 4325.
o aSI, ze pnsaha
§ 170 čís. 1 tr. ř.: pouhé podezřívání
dk
'
z účasti na trestném činu o němž s~vě~e a z, tre~~neh~ činu nebo·
byv opodstatnilo vylučUjící' důvod ds 1 § kl~3~ b~t~ slysen~ _n~stac:í"
v

~~~k~ř~r~~~~~~é ť~~~~ bi:~ oPods~a'tn~n? procr~s~fnf~~~~c~~ ~I~~~

soudu čís. 3'652.

§

-- -

-

o musI bytt prokazano rozhodnutím'

17~řf;;a~n~r. v~~e~t~:án~vJš;:~~~7~~~~§ 170 čís.

.ř) nvez!1am~~á

2' tr
proti- svědkOViSlj;:ov~mys~,. nyb,rz jes! Jim
tedy I soudnř předběžné vhled' "
z, o o V1nenemu vubec
g~~. z~~~,~~' nestačí trestní }ízent~~~I;p~~:t~~e~e§ ~~~ ~)š~~o~~~!

rozu~eti

trestní

řízení

~rej~e ,o p;rlll'š1,ní kř~dPisu ffi

170

čís. 2 tr. ř. a o zmatek čís 4

§ 3'44

~~fiéoJJ!~~~i ;lš~~~~!~rJr~:aii~~l~, S~ě~~!oVi d~~~:oso~ d~~~;á~::
1

stavení říze '
1 ".
"
. 0!lu pnsa u upamatovan po zasoukromého n~la~~nfk~c~n~ :~~~~u J§S!~ I?ře~, ~oz~o~n.utím o návrhu
tres,n'
,
,."
v
"
cs.
r. r. CIS. 3411.
ním t dč~~!1mame~l, J.e z "doslo statmmu zastupitelstvÍ krátce před hlav
'" t' t '
I ,pn nemz byl svědek slyšen
zamýšlelo teprve zkoumati není v k' "k' a le~ s a nt zastupitelství
čís. 2 § 170 tr. ř. či s. 3652
pre az ou syedecké pří-sahy podle
§ 170 čís 5 Ir ř· slab"· t r
.
s no·rmál~í~· výVi~~~ ~tl;;~~€ Vékzaos~alf~t o~ra~ičené ve srovnání
podle § 151 čÍs 3 tr ř' svědecké u o 'I ~Sl pres 14 let nebráni
vylučujícím přfs'ahu s'vědeckou' (§~~Ov~~ eC Ut' j~ou vv~ak důvodem
,
,
' C I S . 5' r. r.) CI s. 3648.
rudla schopnost vmmací nebo roz om'
'(
v,.
.
kážkou p.řísahy (§ 170 ČÍs. 5 tr VP) l~kacII. :nac~a-) ".lest J~n pře
slechu č jl s. 3865,
. r. , Ol o I vsak 1 svedeckeho výpřekážka přisahy z důvodu § 170 ,.

sahu porotců čís. 4023.

CIS..

5 t

•
r. r. nevztahuje se na pří-

§170čis.6lrř·jenne'·tlt·t
..
svésti s ce~t .• ravd pra ~.g,vl ako~e lptensity, že může svědka

ního stíhání ~O~Uši1 ~v~d~~~~~, ~o~?kusefl, :~.Přes nebezpečí trestbránícím přísaze podle čís, 6 § ľ;;OtS ~ a 1 praY,du~ je důvodem
(obhájcovo) že svědek ži:e s b"
r. r;; nestacI pouhé tvrzení
zacímu soud~t jest oznámiti skut~/al~,!any~ v pepřátelstvi; nalép.řátelství již projevilo čís. 31652. nos I, ve terych se tvrzené ne'd k' •.
§ 170 čís. 7 Ir ř' překážk
se vztahuje i~n k -řís~z~ve. e"c e pnsahy, P?dle § 170 ~ís. 7, tr. ř,
nikoli.v k přísaze svfdecké' j~~z. s~ vYd~ona,va po vydání s.vědectví,
deckou výpovědí (§ 247 O'dS: lJ: hP,o t e vzal k?~a vykonati před svě~
• v
..-'
•
u y r. r-. c I s, 3388, 3652
prekazku pnsahy svědecké podle § 170' ",ls
"
.
v,
....
na znalce v plíčině podaného J..
dCk . ! ,tr. r. nelze vztahovati
Pnslib manzelství viz z n e u c t e" nI.,
trn posu UCl s. 31955.

.

nemovitosti: jsou jednak věci, které se zapuštěním do země, při
. bitím, při nýtováním neb upevněním ve zdi' staly -ve smyslu § 297 obč.
zák. součástí věci nemovité, jednak i věci, o sobě movité, jež však svou
povahou jsou určeny k tomu, by se jich užívalo trvale při nemovitosti
(§§ 294, 297 obč. zák.) či s. 3841.
vhodnými předměty svémoci ustanovením § 3, zákona o maření exekuce
zákona stíhané jsou také věci movité, jež byly jako příslušenství některé
nemovitosti popsány a oceněny v protokole o exekučním odhadu dotčené nemovitosti (zabavením po rozumu § 3 zákona o maření exekuce
jest. i popsání příslušenství, předsevzaté v dražebním řízení nemovitosti) či s. 483'3.
Příslušnost: i když jde o škodu 20.000 Kč převyšující, jest po zrušení rozsudku
zrušovacím soudem vrátiti věc soudu nalézacímu (nikoliv porotnímu.);
otázka příslušnosti jest právoplatnostr obžaloby prozatím rozřešena (§§ 2'19,
261 tr. ř.)'; §§ 1 a 4 opatření Stálého výboru ze dne 4. srpna 1920, čís. 480
sb. z. a n. (v doslovu čl. I zák. ze dne 22. prosince 1921, Čí's. 471 sb, z. a n.),
na kterých se příslušnost onoho soudu zakládá, nepozbyIa dosud (či. II zák.
čis. 259/23, čl. II zák. čis. 257,/25 a § 21 zák. čis. 31/29") účinnosti a musi
býti zůstaveno nalézacímu soudu, by posoudil, zda je trestní sazba těžkého
žaláře od 1 roku do pěti let dostatečnou, třebaže při tomto posuzování
nelze již p,řihIížeti k znehodnocení peněz (§ 21 čís. 1 zák. čís. 31/29)
čís. 363!.
stíhání a potrestání projevú a jinakých činů, naplňujících skutkovou podstatu některého z trestných činú vymezených v trestním zákoně, přísluší
a náleží podle ustanovení § 1 tr, ř. a čl. V. u-V. zákona k tr. ,ř. trestním soudllm, i když podléhají podle dalších zákonných ustanovení vzhledem k místu
a k okolnostem, za níchž se staly, i kárnému stíhání, takže ani skutečné
uložení pořádkového trestu, tím méne pouhá možnost takového trestu nevylučuje stíhání a potrestání' trestním soudem čís. 4084.
s hlediska § 530 tr. zák. stačí, byl-Ii návrh na stíhání pro soukromožalobní
trestný čin učiněn ve lhůtě u trestní-ho soudu, aniž je třeba, by to byl pří
slušný okresni soud (§§ 46, 451 tr. ř.) či s. 4326.
na jednou založené příslušno5ti soudu se nic nemění ani změnou právni
kvalifikace zažalovaného činu čís. 3901.
k rozhodováni o útratách jest podle § 292 tr. ř. i v případě § 13 (2) tisk.
nov. příslušným vrchní s.oud č Í's. 3'837.
ve smyslu § 8 zák. čis.. llIIj1928 p·řip. podle § l2' tohoto zákona a § 411
tr. ř. je příslušným k řízení o žádosti za zahlazení odsouzení milostí presidenta republiky krajs.ký soud, v jehož obvodě jest úřad vedoucí rejstřík
trestů o odsouzeném čís. 3814.
sborové soudy prvé stolice jsou podle § 36 odst. 3 zák. na ochr. rep. pří
slušny pro zločin vojenské zrady podle § 6 odst. 2 zák. na ochr.· fep. bez
ohledu na to, kterou z příslušných trestních sazeb obžaloba navrhuje
či s. 4598.
sborový soud prvé stolice není oprávněn odmítnouti stížnost (dle § 2 zák.
čís. 3/78) do usnesenf, jímž zmatečni stížnost dle § 1 cit. zák. zamítnuta
či s. 47'36.
~ tom, že se trestní řízení proti mladistvémU' konalo před soudem přísluš
ným podle § 13 tr. ř., nikoliv před senátem mládeže ve smyslu § 30 zák.
čÍs. 48/193,1, není zmatek čis. 1 § 281 tr. ř., stalo-li se tak proto, že nadřízený soud nařídil ve smyslu § 41 (2') cit. zák. společné řízení před oním
soudem čís. 4809.
byl-li obžalovaný vzat do zatímní uschovávací vazby soudu, v jehož obvodu
byl policií, zadržen na zá:kladě odvolaného zatykače soudu, u něhož bylo
trestní řízení proti němu již provedeno a skončeno, a propuštěn pak z vazby
oním soudem na žádost tohoto soudu, jest k vyřízení žádosti obžalovaného
Generální rejstříky trestní
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o náhradu za utrpěnou vyšetřovací vazbu podle zákona ze dne 18:
1'918, čís. 308 ř. zák. ve smyslu § 3 tohoto zákona příslušná radní
tohoto, nikoliv onoho s.oudu čís. 4816.
predpis:§ 36 odst. III. zák. na ochr. rep., že trestné pokračovanie
P?dJ'a tohoto zákona náleží sborovým súdom prvej
.
nO'1<;'O,;''''.
lllmku ani v tom prípade, že obžaloba je podaná aj pr~ n;·,'HOf"
podl'a obecného trestného zákona <!. že v nej verejný žalob ca UaVrrlOI.
vec bola prejednan~ pred samosudcom a takúto vec pn;jednal a rO':ho,lo!.
samosudca, bol zavmený formálny zm-atak podl'a § 3-84 Č. 1 tr. p. č .
§ 51 odst. 1 tr. ř.: místem spáchaného činu podle § 51 odst. prvý tr. ř. jest
při podílnictví na krádeži (§ 1185 tr. zák.) místo, kde trestná činnost
zahájená na se ,převedením a ukrýváním ukradené věci, vyvrcholi1~
-v prošantročení prodejem věci čís. 3665.
místem činu (§ 51 tr. ř.) při podvodu jest místo, kde nastalo uvedepÍ_ -,'
v omyl, jímž jest čin dokonán či s. 3743.
místem spáchaného činu podle § 51 tr. ř. jest místo, kde byla - ne:
hledíc k výsledku - předsevzata činnost pojem trestného činu dovršujíCÍ' čís. 3756.
byl....li dokonaný zločin podle § 199 a) tr. zák. spáchán ucházením
o křivé svědectví uzavřeným dopisem, jest místem činu podle §
tr. ř. m1sto, kde byl dopis adresátu doručen, nikoliv, kde byl dán na
poštu či s. 3756.
podvod spáchaný tím, že kdo jel, vlakem na černo (usadiv se na nárazníckh zadnÍ'ho vozu), byl spáchán ve všech okresích, jiiniž vhik až
do d.opadení pachatel'e projížděl čís. 4046.
miestom spáchania priestupku podra § 8 zák. čís. 4/3'1; sb. z. a n. (aliment. zák.) je miesto pobytu osoby povinnej poskytovať výživu a!ebo
zaopatrenie; bol-li čin spáchan)'
obvode viac okresných súdov, je,
miestne príslušný_ ten okresný súd, ktorý' predstihol- (§ 16- odst. ll. tr.
por. driev -u-hor., § 51 tr.: ř. driev rak.) č Ls. 4534.
§ 51 odst. 2 tr. ř.:' hyla-li trestní věc, vedená u s,oudu, který předstihl (§- 51
odst. 2i tr. ř.), spojena s trestní věcí jiného soudu, jest touto dohodou
mezi súčastněnými soudy otá'Zka příslušnosti konečně vyřízena, a nelze z' 'důvodu předstižení (již dříve známéh.o) 'onen postup změniti; pří
slušnost soudu mohla by tu b.ýti dodatečně změněna jen za předpo
kladů §§ 62 a '63 tr. ř. čj s. 3861.
při majetkových deliktech -'řÍdí s,e pří-slušnost ke stíhání téhož p'achatele
pro několik deliktů, spáchaných v obvodech různých soudů, ustanovenÍlni druhého odstavce §-5l tr. ř., nik-oliv ustanovením § 56 tr. ř., takže
ani vyloučením ř"kení ,ohledně některého ze zlodějského útoku tohoto
obviněného v řízení dotud společně vedeného nemůže dojíti k účinkům
§ 58 tr. ř. č. ís. 3913.
bylo-li však řízení. ohledně všech některým obviněným za vinu kladených činů_ II jednoho soudu vyřízeno a odsuzujícím rozsudkem: skončeno, není překážky, by trestní věc proti -ostatním obviněným nebyla
vyloučena a postoupena jinému soudu, jenž by byl pro ni příslušný
nehledíc -k jejímu souběhu s. jinými trestními věcmi, a nevadí tomuto~
postupu ani sčítací zásada § 173 věty druhé tr. zák. čís. 39:13.
podvod spáchaný fím, že kdo jel vlakem na černo (usadiv se na náraznících zadního vozu), byl spáchán ve všech okresích, jimiž vlak až
do- dopadení pachatele projížděl čís. 4046.
jde-li o 'sčítaCÍ trestný čin (krádež), spáchaný v' Obvodech různých
soudů, nemění nic na příslušnosti předstihnuvšího soudu (§ 51 odst. 2
tr. ř.) zastavení trestního řízení podle § 90 tr. ř. tímto soudem až po
dojitI trestních, oznámení druhým soudům čís. 4165.
zásada, že se příSlušnost ke sHhánÍ téhož pachatele pro několik majetkových _deliktú, spác~aných v obvodech různých soudů, řídí usta-
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nikoliv ustanovením § 56 tr. f., takže ani
ze zločinných útoku obviněného
z řízeni dotud společně vedeného nemůže dojíti k účinkům § 58 tr. ř.,
- neplatí, byl-li celý soubor majetkových deliktů proti některým obviněným vyloučen a jen ohledně spoluobviněného byla podána oddě
leně obžaloba čís. 4564.
51 odst. 3 tr. ř.: vyžádání si trestního lístku obviněnéhů jest úkonem vy. šetřovacím ve 'smyslu třetího -odstavce § 5l tr. ř. č Í's. 3721.
předvolání svědka o obsahu trestního ,oznámeni jest vyšetřovacím úkonem ve smyslu třetího odstavce § 51 tr. ř., zakládajícím předstižení
(§ 56 odst. 2 věta prvá tr. ř.) či s. 37~6.
vyžádání si návrhu zmocněnce státního zastupitelství podle § 451 tr. ř.
není vyšetřovacím úkonem, nýbrž předpOkladem trestního stihánI obviněn'ého v řízeni přestupkovém č i s. 383'2.
pojem »vyšetř-ovad výkon« podle § 51 odstavec třetí tr. ř. předpokládá,
že bylo aspoň něco předsevzato k zjištění trestného činu a pachatele
čís. 4108.
přerušení trestního- řízení podle § 412 tr. ř. není vyšetřovacím úkonem
zakládajícínt předstižení čj s. 4108.
předstižením (třetí odstavec § 51 tr. ř.) jest jen skutečné předsevzetí
vyšetřovacího.úkonuj nestačí"že se ll' soudu vyskytl jen podnět k jeho
pfedsevzetí (návrh: státního zastupitelství a- vyznačení lhůty k vyčkáni
zprávy četnictva) č í~. 4585.
51 -,posl. odst. tf. i.: jde-li o dvě (zločin~é) krádeže, spáchané jednak
v 'oblasti trestního zákona uherského, jednak dří'y'e rak., nelze použí1i
beze všeho sčítaCÍ zásady § 17(31 tr. zák., po příp:adě ani obdobného
ustanovení § 335 tr. zák. uh., nýbrž jest tu i onu krádež posuzovati po
rozumu posl. odst. § 51 tr. ř. a podle pátého odst. § 16 tr. por. samostatně podle práva v mrstě -spáchaného činu čís. 4032.
52-odst. 1 tr. f.!, navrhuje-li se, by byJa věc odňata soudu postižení pří
slušnému podle § 52 odst. prvý tr. ř. a byla přikázána jinému soudu
v obvodu téhož vrchního soudu, přísluší podle §§ 62, 63- tr. ř. rozhodnouti o tomto návrhu vrchnímu zemskému soudU' č i s. 3556.
54 tr. ř.: pro příslušnost soudu, v jehož obvó'du obviněný bydlí nebo se
zdržuje (§ 54 tr. ř., § 2'5 tr. por.), stačí, že se obviněný v obvodu tohoto
soudu zdržuje občas (byl tam dvakráte přistižen a zodpovědně slyšen)
či s. 3432.
.
vzešel-li v _§ 54 ,odst. 1 tr. ř. stanovený důvod místní příslušnosti ú dvou
soudfi" vzešel u každého z nich nejen pro obvině'ného, jenž v jeho
obvodu měl své bydl-iště nebo pobýval v době, kdy k soudu došlo trestní
oznámení, nýbrž podle § 55 tr. ř. ,i pro sp-oluDbviněného čís. 43-36.
bez ohledu pak na to, kdy u kterého z obou soudů vzešla příslušnost,
podle toho, jak k němu došlo trestní oznámení (stíhací návrh veřej
ného obžalobce, § 2 tr. ř.) rozhoduje mezi oběma v zás-adě příslušnymi
soudy předstiženi (§§ 51 odst. 2, 56 odst. 2 tr. ř. čís. 4338.
54 odst. 2 tJ:.. ř.: předpoklady § 54 odst. druhý tr. ř. jsou splněny, žádá-li
veřejný obžalobce ustanovení příslušného soudu, by se mu dostalo
oprávnění žádati o vydání obviněného cizími úřady čís. 4135.
55 tr. ř.: vzešel-li v § 5'4 odst. 1 tr. ř. stanovený ditvod mí'Stní příslušnosti
II dvoU! soudů, vzešel u každého z nich nejen pro obviněného, jenž v jeho
obvodu měl své bydJi.ště' nebo pobýval v době, kdy k soudu došlo trestní
oznáme'ní, nýbrž podle § 55 tr. ř. i pro spoluobviněného čís. 433R
56 tr. ř.: předvolání svědka o obsahu trestního oznámenÍ- jest vyšetřova
cím úkonem ve smyslu třetího odstavce § 51 tr. ř., zakládajícím před
stižení (§ 56 odst. 2 věta prvá tr. ř.) či s. 3746.
vyloučením řízení ohledně některého
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bylo-li tr~st~í řiz~ní, v:edeno po :o~~mu § 5~ tr. ř. a § 26 odst. (3) tisk.
nav. protI pIsatelI c1anku pro precm a protI redaktorovi .pro přestupek
společně před kmets~}rm soudem, jest o odvolání, pokud směřuje proti
tomyl1,.. ~e. soud neul~žl1 ,redaktorovi, zproštěnému podle § 5 tisk. nov
u,vere]mh rozsu~kovy vyro~ pO?l'e § 13 tisk. nav., rozhodovati zrušova_
Clmu ~?udu; nejde tu o vec prestupkovou ve smyslu § 2,g čís. 4 tisk.
nov. Cl S. 383'7.
při m~jet~ovýc~ doelikt~ch ří~í se příslušnost ke stíhání téhož pachatele'
p:o . nekoh;k delIktu, spachanych v ~bv9dech různých soudů, ustanove_
nIf!11 dwheho, od~~avc,e § 51
f,!,.. ll1k~hv ustanov::ním § 56 tr. ř., takže
am .v~Io.učem~, nz~ll1' ohledne ~e~tereho ~e zlodejského útoku tohoto
obvmeneho z nzem dotud spolecne vedeneho nemůže dojíti k účinkům
§ 58 tr. ř. č i s. 3913.
.
vzešel-li v ~ 54 ods!. ~ tr. ř. ~tanov~ný důvod ~í~tní příslušnosti u dvo~
soudu, ;rzese,l u k~::d,;ho z mch ,neJen pro .?bvmeného, jenž v jeho _obvod~ me~ sve bydhste nebo pobyval v dob-e, kdy k soudu došlo trestní'
oznamem, nýbrž podle § 55 tr. ř. i pro spoluobviněného čís. 4338.
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bez ohledu pak na to, kdy u kterého z obou soudů vzešla příslušnost
P?dle toho, jak k němu došlo trestní oznámení (stíhací návrh veřej~
neho obžalobce, § 2' tr. ř.) rozhoduje mezi oběma v zásadě příslušnými
soudy předstižen! (§§ 51 odst. 2, 56 odst. 2 tr. ř. či s. 4338.
spáchal-li obvinený na územÍ' platnosti trestného práva driev rukúskeho
zl~čin, patriaci do oboru pósobnosti krajského súdu, a na území práva
dnev ~horské~o pr~čin, pa.triaci pred súd okresný, je príslušný previesť
tr~stne pokracovame pre oba trestné činy krajský súd na území práva
dnev r31kú~~eho, hoci aj onen okresný súd ho predstihpl (§§ 19 tr. p.,
56 tr. r.) Cl s. 4501.
.
~ásada: že se. p!ísluš~ost k,e stíhání téhož pachatele pro několik ma]etkovych del!ktu, spachanych v obvodech různých soudi't řídí ustanovením 2. odst. § 51 tr. ř., nikoliv ustanovením § 56 tr. l takže ani
vyloučením řízení ohledně některého ze zločiimých útoki't bbviněného
z řízení dotud společně vedeného nemůže dojíti Je účinkům § 58 tr. ř.
--: peplatí, byl-~li celý. soubor m~jetkových. deli~tů proti některým ob~
vmenym vyloucen a len ohledne spoluobvměneho byla podána oddě
leně obžaloba čí, s. 4564.
§ 57 tr. ř.: okolnost, že soud přes odpor stran vyloučil podle § 57 tl'. ř. řízení
proti spolu obžalovanému, není zmatkem čís. 4 § 281 tr. ř. čís. 3620.
trestní řád připouští vyloučení a oddělené provedení trestního řízení
proti témuž pach~te1i jeny pro. ur~itý trestný skutek (§ 57, srovnej
. 1 § 263 a § 363, ČlS. 3' tr. r.), lllkohv pro další kvalifikaci téhož skutku
či s. 4806.
§ 58 tr. ř.: při majetkových deliktech řídí se příslušnost ke stíhání téhož
pachatele pro několik deliktů, spáchaných v obvodech ri'tzný'ch soudů,
ustanovením druhého odstavce § 51 tr. ř., nikoliv ustanovením § 56
~r. ř." takže ani ,:,y~o~čenfm !,ízen} ohledné něl~te:ého ze zlodějského
utoku tohoto obvmeneho z nzem dotud spolecne vedeného nemůže
dojíti k účinkům § 58 tr. ř. čís. 3m3.
bylo-li však řízenI ohledně všech některým obviněcým za vinu kladených činŮlu jednoho soudu vyřízeno a odsuzujícím rozsudkem skončeno
~ení překážky, by t.~estní věc proti ostatním obviněným nebyla vylou~
cena a postoupena llllému soudu, jenž by byl pro ni příslušný nehledíc
k jejímu souběhu s jinými trestními věcmi a _nevadí tomutd postupu
ani sčítaCÍ' zásada § 173 věty druhé tr. zák. 'č í s. 3913.
zásada, že se příslušnost ke stíhání téhož pachatele pro několik majetkových deliktů, spáchaných v obvodech různých soudů řídí ustanovením 2. odst. § 51 tr. ř., nikoliv ustanovením § 56 tr. ( takže ani
vyloučením řízení ohledně některého ze zločinných útoků obviněného

dotud společně vedeného nemůže dojíti k účinkům § 58 tr. ř.,
neplatí, byl-li celý soubor majetkových delikti't proti některým obviněným vyloučen a jen ohledně spoluobviněného byla podána oddě
leně obžaloba čís. 4564.
§ 60 tr. ř. viz pří s I u š n o s t voj e II s k Ý,c h s o II d ů.
§ 64 tr. ř.: není tu sporu o přísh.).šnost ve smyslu § 64 tr. ř., stala-Ii se pří~
slušnost spornou jen mezi státními zástupci a vyšetřujícími soudci súčast
něných kr<;tjských soudů, nikoli mezi těmito krajskými soudy samými
(§ 13 odst. druhý tr. ř.) či s. 3478.
§ 219 tr. ř.: ustanovenÍ: § 319 tr. ř. o příslušnosti založené spisem obžalovacím týká se jen trestných činů, pro něž byla podána obžaloba' čís. 4564.
na jednou založené příslušnosti soudu se nic nemění ani změnou právní
kvalifikace zažalovaného činu čís. 3901.
byl-li Obviněný vydán pravoplatně v obžalovanost. nelze ani z důvodů
místních ani z důvodu věcných dodatečně napadati příslušnos.t soudu,
který je podle obžaloby povolán provésti hlavní přelíčení; námitku, že
příslušným byl soud porotní, nelze uplatňovati ani s hlediska čís. 1 ani
s hlediska čís. 6 § 2811 tr. ř. čís,. 4519S.
zásada § 219 tr. ř. a důsledky z ní plynoud neplatí pro případy, ve
kterých je příslušným senát mládeže č Í' s. 4598.
§ 261 h:. ř.: i když s.oud zkoumá svou nepříslušnost podle § 261 tr. ř., musí
se ohmeziti výlučně na činy do obžaloby p,ojaté, přihUžeje ovšem i ke
změnám a doplňkům, jich-ž doznal obžalobou stíhaný skutek okolnostmi
vyšlými najevo při hlavním přeHčení čís. 4659.
není třeba, by soud, vyslovuje se o neplíslušnosti, měl po ruce plný
dů,kaz viny trestným činem, o němž rozhodnouti jest soudu porotnimu
či s. 48'59.
nakolik jde o zmatek ČÍ's. 6 § 281 tr. ř., prohlásil-li se krajský soud
podle § 261 tr. ř. nepříslušným k projednánr obžaloby pro zločin podle
§ 132 tr. zák., maje za to, že jde o zločin podle § 125 tr. zák. čís. 4659.
§ 485 tr. f.: i pro přestupek § 497 tf. zák. spáchaný obsahem.-tiskopisu jest
.podle § 485, tr. ř. příslušným okresní soud v sídle sborového soudu prvé
stolice čís.. 3601.
vojenských soudů: byla-li na. osobu podléhající vojenské pravomoci podána
obžaloba pro urážku na. cti ll' soudu civilního, má tento soud podle
§ 60 tr. ř. spisy odstoupiti příslušnému vojenskému soudu čís. 3540.
žádá-li odsouzený jen za odčinění odsouzení vystoveného soudem VOR
jenským, je příslušným k rozhodnutí vojenský soud čís. 3533.
pro trestné činy, spáchané a oznámené v době, kdy pachatel konal vojenské cvičení, jest p'říslušný vojenský soud (§ 60 tr. ř.) čís. 4122.
ustanovení § 1 zák. ze dne 18. srpna 1918, čís. 31,g ř. zák. vztahuje se
jen na trestné činy, které mohou býti stíhány občanskými trestními
soudy či s. 4163.
byl-li obviněný vzat bez žádosti vojenského soudu do prozatímní uschovací vazby vyšetřujícím soudcem krajskéh() soudu, který se domníval,
že se proti obviněnému vede ještě trestni řizení pro přečin (podle § 47
bran. zák.) u vojenského soudu, nejde u vyšetřujícího soudce- o ľlkon,
podmíněný trestním řízením, vedeným u krajského soudu, nýbrž o podpůrnou činnost, stavší se v (domnělém) zájmu vojenského trestního
řízení čís. 4163.
proto jest na věc pohlížeti tak, jakO by byl obviněný vzat do vazby
ve vojenském trestnfm řízení, a p'řísluší vojenskému soudu, by rozhodl
o žádosti o náhradu škody za vyšetřovací vazbu. Výjimečné ustanovení
§ 9 zák. čfs. 318ý1918 tu však neplatí č ls. 4163.
§ 16 tr. por.: jde-li o dvě (zločinné) krádeže, spáchané jednak v oblasti
trestního zákona uherského, jednak dfive rak., nelze použíti beze všeho
sčítaCÍ zásady § 173 tr. zák., po případě ani o bdobného ustanovení
§ 33'5 tr. zák. uh., nýbrž jest tu i onu krádež posuzovati po rozumu
posl. odst. § 51 tr. ř. a podle pátého odst. § 16 tr. por. samostatně
podle práva v místě spáchaného činu čís. 403Q'.
z
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mit;.stom spáchania priestupku podl'a § "8 zák čís ,4/31 Sb
(ahment. zák.). je mie~t~. pobytu- osoby 'povi~nej . posk tov~ť z~ .~. n.
~.Iebo. zaopatreme; bo,l-h cm spáchaný': v -obvode viac -Okr~sných s {'diVUJ
Je mlestn~ príslušný_ ten okresný súd, ktorý predstihol (§ 16 od~ °ň
tr. por. dnev uhor., § 51 tr. ř. driev rak.) čl s. 4534.
t. .
~ § 19 tr. ,por.: spáchal-li _obyin.ený na území platnosti trestného prává driev
~akus~eh? zlocI.", patnacI do oboril' pósobnosti krajského súd
a
uz,:ml, prav~ d~lev uh~rského prečin, patriaci pred súd okresn' U"e n~
slus?y p;evI~st tr~stne P?kračovanie pte oba trestné činy kr~~dý ~M
n(§a§uzle9ml prava dnevyra~u.skeho, hod aj onen trestný súd ho predstihol
tr. p., 55 tr. r.) e 1 s. 450l.
§ 25 tr. p~r.: pro přísl~šnost soudu, v jehož obvodu obviněný bydli neb o
zdrzuJe (§ 54 t~. :., § ~ tr. por.), stačí, že se Obviněný v ObvOdu t~~
hlotvO so~d,u zdrzu]e ob-cas, (byl tam dvakráte přistižen a zodpovědně'
s ysen) e'1 s. 3'432.
.
Přistiženi viz pří s I' ll! Š n 0" s t.
Přístroj, který nefunguje viz tel e g r a f y.
Přítomnost pac!ta,tete na místě: kde, a v době,,' kdy jiný paChatel vynucuje určité
y.
y :w.nan~ ?pomenutí nebo snášení, a spolupachatelství či s. 4119'.
Pnvlastnem Sl: ve Cl svěřené záležÍ' již v tom že ten komu věc byla I'en sve"
o<::obuje
. , prava
l '
~',
.si k ní
. a na d~l' vy konava
quasi - vlastnická. Výkonemlena,
ta-_
~oveto dl~po~lc:.e po zp~sobu vlastnickém je zejména i zastavení věci třebas
.1Z~ na . kratky cas a v ,umyslu i v naději, že ji' pachatel včas vvplatí' a vrátí
c 1 s. 3 .91.
.
.
l
(zadrž;~í ~ se~~u).:. l?o ;oz~ml! § ~'8~' tr. zák. není kterákoliv svémoc se
~verenou V:CI cIIt j8kekohv JednaTIl s ní, jež nebylo pach,ateli přikázáno
11e? alespon dovoleno osobou k věd oprávněnou čís,." 4823.
~vem~~í podle y§, 183 t~. zák. trestnou jest naopak jen takové nakládání
se sve,ren?u Vt;CI, ktere. se příčí vůli oprávněné osoby- pachateli známé
a nem zl~h? umyslu predpokládaného pojmem přivlastnění, má-li pachat~l ~yt Je." omylem za to, že osoba k věci oprávněná nebude nic
~am~tatt prott tomu J by pachatel s věcí nakládal,způsobem Jim zamýslenym a pak uskutečněným Č' i' s. 4823.
'
Přivnděním ne?~~ečí:. po rozumu § sr! tr. zák. je jakékoliv jednání neb opomen~ltt, Jez ma podle povše~hné ysvé po~ahy nebo podle okolností, za kter~chv,se stalo, poznatelny smer na nekterou _ze škod, o něž jde, a nezalez~.~<: ,tom, zda bylo skutečnému vzniku škody zabráněno dříve či
pozdeJl' c I s. 4783.
viz též nás i 1 í dle § 87.
Příznivější rozhodnutí viz ú tra ty.
Psací stroj: listina jím zhotovená je tiskopisem čís. 38109.
Pseudonym viď urážka na_cti tlačou.
Psychiatři: nepřibrání Jich ke zkoumáni duševního stavu čís. 3536.
viz též d u šev n í s. t a v.
P~ychick~ nucení viz bez t r e s t n o st dle § 2 g).
Pusobem: na vůli neb na 'cít čÍs. 3614.
.viz též ochrana republiky (§ 15 čís. 3).
Putativní nutná obrana čís. 3706, 3923.
, viz též bez t r e s t n o s t dle § 2 g).
Původ zboží viz ochrana známek.
P~vodce: zprávy
tiskopise čís. 3600.
~. podle § 5 Ť1sk. nov. č i s. 3979.
~ .. uyst~nov.ení § !> z~k. čís. ~24/2~ Sb. z. a n. předpokládá, že autorem 'e~t
tret~ ?s?ba" mkoh ~odp'~)Vedny r~daktor; autorem jest nejen, kdo sepiš~ a
uverbeJ!l~ sv e vlastfl1 mysl enky, nybrž i ten, kdo reprodukuje prol'evy třetích
oso Cl S. 43'S3 .
'

.v
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_ ve smyslu § 1 (3') tisk. nov. či s. 4361.
_ viz též urážka tiskem ,(§ 1 odst. 3 Č. 3).
původcem rušení domácího pokoje: po rozumu 1. věty § 84 tr. zák. nelll Jen ná'vodce a strůjce, nýbrž jest jím každý přímý pachatel, jenž předsevzal
čin nikoli v cizim zájmu, byv k tomu jinou osobou zjednán, nýbrž
v zájmu vlastním, pro svůj vlastní účel či s. 3795.
Původcovské právo (zákon ze dne 24. listopadu 1926, čís. 218 sb. z. a n.): otázku,
které z obou stran příslušejí práva -pů.vodská, nemusí nalézací soud zů
staviti k rozřešenÍ- soudu civilnímu, u něhož byl v době hlavního pře
líčeni zahájen spor o tato práva (§ St tr. ř.) čr s. 3672.
oprávněným žalobcem podle § 259 čís. 1 tr. ř. není kupítel (§ 17 zák.
ze dne 26. prosince 1895, Ns. 197 ř. zák.), uplatňující zásah do práva
původského, spadajícího do doby před ujednáním smlouvy o koupi
oněch práv čís. 3'672.
nemůže býti uznána ani universální ani singulární: sukcese v právo toho,
do jehož imaterielních práv (známkových, patentových, autorských aj.)
bylo zasaženo, nastupovati na rušitele stíháním trestním čís. 3672.
i když pach'atel nenabyl práv autorských k dílu' I1terárnímu (knize), poněvadž práva ta nebyla pojata do inventáře pozftstalosti, kterou zdědil,
jde o omyl skutkový podle § 2 e) tr. zák., domnívá-li se, že taková
práva do pozůstalosti náležela, že je zdědil a že mu proto příslušejí
či

s. 3512-

majitel baru trestně zodpovídá podle § 45 původcovského zákona, byly-li
kapelou jím najatou v jeho podniku hrány chrá,něné skladby čís. 3708.
oprávnění ochranného sdružení autorského čsl. skladatelů, spisovatelfi
a nakladatelů hudebních k stíhání zásahů do práva původcovského za
jeho členy (§ 16 původe. zákona) čís. 3708, 4305.
přečin zásahu do původského práva podle §§ 44, 45, 46 (1) čis. 3 zákona ze dne 214. listopadu 1926, črs. 218 sb. z. a n. čís.' 3792.
podminkou ochrany zákona není sice, by, šlo o dílo literárně cenné
a významné (§ 4), může se však ochrany zákona dostati jen dílu
(literárnímu), tudíž výtvoru z určitého oboru (krásné literatury)
či s. 3792.
zákon odpíraje v § 6 (2) tiskopisům určeným potřebám společenského
života ochranu, praví tím zároveň, že duševní činnost vyvinutou jen
za účelem a v mezích věcného, ohchodnického informování obecenstva
o p.rovozovaných kusech neuznává za duševní činnost, jejíž plody by
o sobě postupovaly do vyšší skupiny děl literárních čís. 3792.
divadelní- návěští nepožívají ochrany zákona a nespadají ani pod výjimku poslední věty § 6 (2), nejsou-li výtahem: z textu díla čís. 3792.
výtahu z textu díla odpovídá jen stručnější zpracovánI pftvodního
díla v ten způsoh, že byl obsah zkrácen omezením se na .základní jeho
složky a vyloučením složek méně podstatných č i s; 3792.
kdy jde o pouhé divadelní návěšti a kdy o výtah z textu literárního
díla (operety) či s. 3,792 .
pojem »zpracovánÍ'« (§ 7' zák. o p,rávu původském ze dne 24. listopadu
1926, čís. 2118 sb. z. a n.) předpokládá, že- předlohOU bylo cizí dílo;
zpracování musí se osvědčiti jako výsledek tvůrčí činnosti zpracovatelovy čís. 3848.
předmětem ochrany podle práva původcovského není látka, myšlenka
literárního díla nebo jeho části o sobě, nýbrž tvůrčí a proto chráněná
činnost zpracovatele, jeví se v tom, jak byla tato látka ve své vnější
i vnitřní formě zpracována čís. 3'848.
tato činnost musí býti svérázná, osobitá, nezávislá na cizím ·dHu, třebas
bylo předlohou; cizí dílo nesmI býti zpracovateli vodítkem, nýbrž jen
podkladem p:ro zcela novou jeho činnost čÍ' s. 3848.
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v,

f

.

přídavků, přesti1isace a J'iny' ch p J~. ob c,aShl v :ast~e.né
o o nye

Zmen Cl s.

část díla je chráněna jen, vykazuje-Ii sama o sobě povahu
t
samostatné tvůrÓÍ činnosti čís. 3848.
au orovy
původcvovský~ zá~onem není chráněna myšlenka fabule (na
z pr~~eku syet~ YU,be.c),. a,ni yědecky ustálené popisy pravěk'
del~
a".zoVlrat, n'y~r~ Jen mdlvldualní vytvoření originálního dilaYz tVVOhrtu
d eJu a pOpISU C s. 3848-.
ec 'o .

th\
v

v.

zánik žalobního práva podle velícího předpisu § 112 odst dTul' t v
a podle § 530 tr. zák. a § 50 zákona o původském prá;u č í
3~~'

souběh pře,či~~ podle § 45 a přestupku podle §

nem mozny

Cl' S.

41'54.
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»zpr~cováním« není pouhá reprodukce díla nebo . h

fOTme zkratek,
3'848.

Původcovské

47 zák.

čís

i.

.

21'8/1926:

pořa~ateJem ve smyslu § 32, čís. 2 zák. čís. 197J"18\95 jest kdo I' ~

krd~et ku provo.zování hudebI?-ího díla;, ~padá sem i funkclO~ář sP~I~va,
ery, ~ud?u oble~nal; n,evadl, že § 28 nového zákona čÍs. 218/19~6

n:u~adl vyslovne jako zasah do původského práva pořádání neopr·

neneho provozování děl umění hud"ebniho či s. 4305.
av~chran~é s~~užení ~ut~rské ~sL. spi~ovatelů, skladatelů a nakladatelů
'IUd:b~l~h jest opravneno stthah zasah do pů,vodského p.ráva svy' ch
cenu C! s. 4305, 4407.
pokud pořadatele zábavy vyviňuje ujištění kapelníkovo že plati h
n?rář za ~rovo':,ov~~í, hudebních děl ochrannému sdruž~ní či s. 430~~
~ypocet der. pOZIVaj'lCICh ochrany zákona původcovského je v 'k v
c!~. 197/18'95 (li 4) i v zákoně čís, 218/1925 (§ 4 odst. 2) uveJ:n o~~
pnkl,admo; Je zust~~~n? p~aksi, by pod pojem děl' literáfnkh nebo u~ě
leckych zahrnula I jme vy tvory ,než' tam vypočtené čj s. 4559.
liter~r~im. díle!ll ve smyslu zákona původcovského . e i vo· enská
zemeplsneho . usta~u v ,pr~z: (v měřítku 1-:200.0(0) ~ třeba!e byla ~~~~
t?vena vna ~aklad~' gener~lfll mapy rakoU'Ské, byl ji tím, že b la o a~en~ crkym r:azvosloVI~, vtisknut ráz origi~álu; vydání lu.risti~ké
zá';}' 1. ~~7f:;°[f:!t pohled~!c). p~dle ni, je zásahem trestným podle § 51
· CIS. t I' 5; v subjekt1vmm srneru stačí k »vědomosti« o zásahu
d o Ius even ua 1S čís. 4559.

v

p~op.adn~~í r~zm,noženi~ a pápodobenin, jakož i učinění neupotřebitel
nyml zanzellI vyhradne urcených k rozmnožování nebo napodobováni
(§ ..55 ,~ds,t: ~ zák. čís. 1?7VIS95; § 5Q; odst. I zák. čís. 218/19'25) sle~UJl ty~ ~c,el pr~ver:ttvlll:. by bylo zamezeno po případě stiženo další
pakovall1 bezpravn.eho cmu; nemají však povahu trestu (vedlejšího)
n.e,bo. po.k.uty) nelz~ je proto od sebe odděliti ani při rozhodováni otázky
ma~h by tI vykon techto preventivních opatření pOdmíněně odložen čís:

4 55.1.

?pr~v.n~~i sOll'~romého ?bžalobce po rozumu § 58' zák. čís. 197/1895
u~e~eJll1t~ n~ utratY."obzalovaného r.ozsudek je v -podstatě zadostiuči
~ell1m, m~oh v:edleJslm tr~~tem nebo zabezpečovacím opatřením; proto
oud nem P?Vl~e~ vyslov!!1, zda se podmíněné odsouzení vztahuje též
~~ s~~~5g:ravnem; postaC1' ustanovení § 5 odst. 1 zák. čís. 562'11919
~kut~ová podstata llřečinu podle § 45 zák. Č. 218/26 sb. z. a n nev::adUJe, aby pachat~l hyl' ~apřed nějakým způsobem varován před z~
s~hem d? puvo~sk~ho. prava; trestnÍ" stíhání pachatelovo nezávis-í na
pred~hozlm dorucem zakazu zasahovati do práva vyhrazeného původci'
se, zret.;lem na ustanovení § 30 stanov »Ochranného sdruzení autor~
s~eho csI. skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních v Praze« jest
preds,tavenstv.o to~oto d;'UIŽstva oprávněno podati -soukromou obžalobu
podle § 50 CIt. zak.; lhll'tu v tomto ustanovení zmíněnou jest počítati

ode dne, kdy se o trestném činu a o pachateli dovědělo představenstvo
družstva, nikoli kontrolní orgán čís. 4407.
subjektivní promlčení dle § 50 čís. 4670.
v odstavci prvém § 23 Óís. 3 zák. čís. 218'/1926 jsou stanoveny podmínky zákonné licence p.ro samostatné literární celky, které svou podstatou jsou dílem vědeckým. Slova odstavce druhého § 23 čís. 3 »Totéž
platí o sbírkách ... « vztahují se na všechny podmínky stanovené v odstavci prvním. Platí tedy i pro sbírky zmíněné v odstavci druhém všechny podmínky prvního odstavce, stanovené pro samostatné literární
celky, které jsou svou podstatou dílem vědeckým čís. 4670.
nový zákon o právu púvodském nepřipouští možnost sestaviti školní
sbírku z kterýchkoliv děl několika autorů, nýbrž dOVOluje převzíti beze
souhlasu autora do sbírky uspořádané k potřebě' školní jednak jednotlivá drobná vydaná díla, jednak jednotlivé náčrty a obrazy z' vydaných
děl jen k vysvětlení textu. Další podmínkou je, by sbírka sloužila potřebě školní, po případě vyuč-ovací; toto určení musí býti zřejmé z vnitř
ního obsahu díla, nikoliv jen z formálního označení na titulním listu
(obalU) nebo v předmluvě; účel školní nebo vyučovací musí býti primérní a základní, vyplývající: z výběru a uspnřádání látky; tento učel
díla nevylučuje však okolnost, že jest ho vedle toho používáno také
k jiným účelům čís. 4570.
sbírkami k potřebě školní a vyučovací po rozumu druhého odstavce
čís. 3 § 23 zák. čís. 218}1926 nel'Ze rozuměti jen čítanky a učebnice,
nýbrž spadajI sem i jiné učebné pomů'cky, které svým uspořádáním sledují určitý účel školní nebo vyučovací. Při tom je nerozhodné, zda je
taková sbírka určena ke hromadnému vyučování žáků s učiteli na školách veřejných nebo soukromých s výjimkou. studia vys.okoškolského;
při sbírkách k potřebě vyučovací stačí, slouží-li samoučbě. Rovněž je
neroznodné, zda -sbír-ka byla schválena příslušnými tJ,řady školními, po
případě zda školní předpisy takového schválení vyžadují; učebné osnovy
mají však význam při řešení otázky, zda sbírka podle objektivních znaků
odpovídá účelu svého určení č i s. 4670.
omezení převzetí na tiskový arch značí jen nejzazší mez, která nikdy
nrsmí býti překročena; i když převzatá část vyhovuje této hranici, musí
kromě toho rozsah p,řevzetí býti též ospravedlněn účelem Sbírky čís.
4570.

podle § 62: aut. zák. a § 10 vlád. nař. Ns. 1O}27 jsou znalecké sbory
povinný na požádáni soudů podávati ve věcech původského práva
k dílům pHslušného. oboru pos.udky o pochybných nebo sporných otázkách technické povahy, které majf význam pro soudcovské rozhodnutí;
podávati posudek o právních otázkách jim nepřísluší čís. 4670.
než jest připustiti, že někdy v určitém pří'padě hude velmi nesnadné
rozlišiti a odloučiti otázku technickou od otázky právní. Zásadou vsak
je, že znaleckým sborům náleží podávati posudky o otázkách spadajících do t~chnického, t. j. do odborného okruhu příslušného odboru
literárního neb uměleckého. Jen tak jest v širokém smyslu rozuměti
výrazu »otázky technické povahy« na rozdíl od otázek právních čís.
4570.

soud není sice povinen vyžádati si pO'sudek znaleckéhO' sboru a není ani
na tento posudek vázán, avšak odchýlí-li se od něho, má v rozsudku
uvésti důvody opačného názoru. Soudu není arcí bráněno, by nepřibral
jiné znalce, po případě za podmínek § 1216 odsL 1- tl'. ř. opatřil si posudek jin)lch znalců čís. 4670.
zákon v ustanovení § 28 chrání melodii a hudební myšlenku vůbec,
pokud zpracování cizího díla nemá pOdO'by nového dHa původního a,
pokud hudební myšlenka byla upravena bez uměleckého zdůvodnění
(§ 28 aut. zákona) čís. 4801.
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pouhá napodobenina cizího díla hudebního, která si přivlastňuje cizí
vzor s nepodstatnými změnami nebo dodatky,' je nedovolena čís. 4801.
pořadatelem

ve smyslu § 45 původe. 'zák., odpovědným za hudební
produkce ve svém' hostinci, je, kdo hudebníky objednal a poskytl jim
odměnu i místnost k provozování hudby, poplatky za produkce zapra_
va val a větší návštěvou z toho těžil, třebaže hudebníci nebyli smlou_
vou zavázáni, by II něho hráli čís. 4801.
k nedovolenému zásahu stačí, že hudebníci použili melodie chráněných
skladeb tak, že bylo lze rozeznati, které skladby se hrají, třebaže před
nes nevyhovoval požadavkům dokonalého hudebního přednesu čís.
480l.
subjektivní· stránka: ke skutkové p,odstatě přečinu podle § 45 zák. o právu
původském stačí' eventuálnÍ' zlý úmysl čís. 3-'672, 3!708, 4145, 4305,4721, 480l.
záležející v tom, že pachatel, věda, že v jeho podniku byly hrány skladby
chráněné, neučinil žádné opatření, ani nezakázal, by kapelou jím najatou nebyly hrány č"í s. 3rr08.
při zjišťování vědomf

pachatele, že svými disposicemi (s knihou) zasahuje -do práva náležej,ícího' jinému, může soud přihlédnouti i k tomu,
co ve světě knihkupeckém a nakladatelském (k němuž pachatel patří)
je pokládáno za obvyklé při prodeji knih kupeckého závodu v celku
čí s. 367Q.

přečin

podle §§ 44, 45 zákona o původském právu předpokládá po subjektivní stránce vědomý zásah do cizího práva původského, tedy zlý
úmysl buď přímý neb alespoň eventuálnf.; pouhá nedbalost nestačí~j
nelze proto pojem oné vědomosti vykládati podle obdoby § 16 (I) zák.
proti nekalé soutěži ze dne 15. červtnce 1937, čís. 112 sb. z. a n.
čís. 3672.
již uspořádání provozování hudeb-nIch skladeb o sobě stačí k objektivní skutkové podstatě ,přečinu podle § 45 nového autorského zákona;
platí tu dvojí zOdpovědnos.t za zásah: zodpovědnost provozovatelova
i zOdpovědnos,t pořadatelova. V subjektivním směru jest však' po pří
padě s ohledem na povahu věci a na technické rozdělení úloh zkoumati i, jak se zachoval pořadatel ke kapelníkovi č {s. 4305.
pořadateli hudební produkce sice trestně zodpovídá za bezprávné uspořádáni i, když kapelníkovi pro'vedení zapověděl, avšak o dodržení zákazu s dostatečnou energií se nepostaral; avšak tuto zásadu nelze vykládati tak, že zákaz (upozornění) kapelníka pořadatelem nikdy nestačí, a že se pořadatel musí vždy a za všech okolnosti postarati kromě
toho ještě o dodržování zákazu příslušnou další kontrolou; bude naopak třeba v tom kterém připadě řešiti zcela individuelně otázku, zda
si pOřadatel při svý'ch opatřeních, směřujídch k zamezení zásahu do
cizího .původského práva, p6čÍnal' způsobem postačiteliIým, či způso
bem tak nedostatečným, že z toho lze usuzovati nejen snad na jistou
jeho nedbalost, nýbrž na takové počínání si, které naplňuje již náležitos.ti »dolus eventua1is« č:í s. 4305.
vědomý

zásah do .původského práva podle § 44 zák. čís. Z18V26 sb.
z. a n. předpokládá, že pachatel, věda o existenci cizího původského
práva, jednal úmyslně; nevyžaduje se však, aby měl vždy plné vědomí
. (přímé přesvědčení) o tom, že svým jednáním porušuje práva třetí
oSOby, nýbrž stačí dolus eventu;:tHs čís., 4721.
jest- otázkou důkazní, zda okolnost, že si hostinský vůbec .nevšiml
zákazu provozovati zákonem chráněné hudební skladby (trpěti jich
provozování), a nic nepodnikl, by k tomutO' zákazu bylo hleděno, znamená další otázku, potřebnou k naplnění pojmu dolu eventuálního, že
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QuasivtRstnická práva viz z pro n e vel a.
Radio viz telegrafy.
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Radiové zařízeni viz tel e g r a fy.
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byly-li však závadné věty uveřejněny sice v témž čísle časopi~-u, nebyly
však obsaženy v témž článku, nýbrž v různých článcích, byl zodpovědny
redaktor povinen, by se o bezzávadnosti každého Jednotlivého článku pře
svědčil zvláště; proto se uveřejněním oněch článků dopustil trestného činu
zanedbání povinné péče v několika směrech (několika reálně se sbíhajldch
opomenutO; jest proto v tomto případě posouditi a kvalifikovati každý jednotlivý Z oněch deliktů zvlášť a samostatně č ,í s. 3640.
jde-li o přestupek podle § 6 tisk. nOV" nezáleží na tom, zda byly jednotlivé
rozhodné děje správně podřaděny tomu či onomu zákonnému ustanovení
v § 1 uvedenému; redaktor byl by pro.st zodpovědnosti jen, kdyby se
tvrzení článku nedalo vůbec kvalifikovati za přečin urážky na cti č i s. 3785.
podle § l' čís. 2 zák. čís. 12'4/214 stačí k zodpovědnosti redaktora za článek
jeho spOlupůsobení při redakci a vydáni článku čís. 3803.
podmínkou příkazu zodpovědnému redaktorovi a vydavateli, by bezplatně a
bez poznámky uveřejní! rozsudečn-ý výrok (§ 13 odst. 2 tisk. nov.), jest,
by soud vyslovil ve výroku, že pravdivost zprávy nebyla prokázána; nestalo-Ii se to a nebylo-li ani uveřejnění uloženo, jest _rozsudek napadnouti
zmateční stížnosti z důvodu, že to nebylo vysloveno; nestačí odvolání, že
nebylo uloženo uveřejnění čís. 3837.
zanedbal-li redaktor povinnou péči a nezabránil otištění článků, zakládajících skutkovou podstatu zločinu (§ 15 zák. na ochl'. rep.) v časopise komunistické op osice, jest s hlediska skutkové podstaty přečinu podle čl. UL
čís. 5 zák. čí-s. 1142/181(',8 (§ 42 zák. čís, 50/1923) po přÍlpadě nerozhodno, že
původci článku byli ve svém nitru cizí tendencím, které v článku shledal
nalézací soud č Í' s. 3940.
má-li se zodpovědný redaktor státi účastným výhody § 5 tisk. nov., musí
lhůta, stanovená soudem k pojmenováni původce býti dodržena: nes.tačí,
že byl původce pojmenován sice po uplynuti této lhůty, ale do vynesení
rozsudku první stolice čís. 3979.
nejde o původce, který může ihned býti stíhán a postaven před tuzemsky
soud, je-li označena jakO původce osoba chráněná imunitou či s. 3979.
mezi opomenutím zodpovědného redaktora ve smyslu čl. III. zák. čís. 142/
1368 (mezi jehO nedbalostí) a mezi následkem opomenutí (uve{ejněním
článku trestného obsahu) musí býti příčinná souvislost. Zodpovědný redaktor ručí jen, nedostál-li povinnosti řádného a obvyklého dozoru na obsah
tiskopisu čí 8. 398B.
vyřadí-li redaktor článek z obsahu čísla, které má vyjíti, avšak článek je
přece proti jeho zařízení otištěn, nebo zakáže-Ii tisk, ale číslo jest přes to
vytištěno a rozšiřováno, nemůže býti po případě činěn trestně zodpověd
ným za obsah onoho čísla časopisu čís, 3983.
zodpovědný redaktor je (člán. III. zák. ze dne 15. .října 1868, čís. 142 ř.
zák., § 42 zák. na ochr. rep.) povinen dháti toho, by do tiskopisu jím redigovaného nebyl pojat článek zakládající svým obsahem skutkovou podstatu
trestného činu, a je dále povinen plniti úkoly, jemu positivními ustanoveními tiskového zákona zvláště uložené č f s. 4009.
přečin podle § 9 tisk. zák. jest deliktem dolosním; odpovědný redaktor může
se ho dopustiti jen positivnim jednáním, směřujícím k tomu, by byla na
tiskopiSU v některém z bodŮ v odstavcích 1 a 3- § g, tisk. zák. uvedených
udána nepravda čís. 4009.
odpovědný redaktor není povinen (§ 9 tisk. zák.) postarati se o to, by na
tiskopisu bylo podle pravdy udáno jméno (firma) tiskaře a místo tisku
čis.4009.

hlavním úkolem zodpovědného redaktora i podle čl. III, zákona čís. 142/
1868 ř. zák., i podle § 6 tiskové novely je pečovati o to, by obsah tiskopisu
jím redigovaného byl s hlediska trestního práva nezávadným, by do tiskopiSU nebyl pojat článek s trestným obsahem; řádné plnění tohoto úkolu si

-

Redaktor-

zajišťuje zodpovědný redaktor jen, učinil-Ii; zejména i v případe
nebo jiné překážky vhodné opatření, dostatečné k tomu, by do tiskopisu

nebyl pojat článek, jehož pojetí do tiskopisu neschválil, důsledně tudíž
i opatření, hy tiskopis se závadným ohsahem nebyl tištěn, zejména však
rozšiřován. Opomenutí takovéhoto vhodného a dostatečného opatřeni je již
o sobě zanedbáním povinné péče podle toho i onoho zákonného ustanovení
či s. 399B.
jen překážka naprosto nepředvídaná, pro kterou jeho jinak vhodná opatření

selhala, zprošťuje ZOdpovědného redaktora zodpovědnosti za zanedbání této
povinné péče čís. 3998.
pouhé, třebaže velké bolesti nejsou však o sobě s to, by ho této povinnosti
zprostily, aniž jeho naděje, že bolesti brzy přestanou a že bude v nejkratší
době zase s to své povoláni vykonávati čís. 3998.

povinnost oznámiti změny nastavšJ za vydávání (trestní zodpovědnost za
ně) neobmezuje se jen na vydavatele, nýbrž postihuje i zodpovědného re:
daktora (§ 10 čis. 3, § 11 tisk. zák.) či s. 4051.
redaktor, který za uvězněného (úřadům oznámeného a na časopise uvedeného) zodpově'dného redaktora ho skutečně zastává, neodpovídá ani za obsah časopisu (čl. III zák. čís. 142/1858), ani za to, že ona skutečně nastalá
změna nebyla úřadům oznámena (§§ 10, 11 tisk. zák.) čís. 405,1.
ustanovení § 9 tisk. zák. je samostatným, od ustanovení §§ 10, 11 tisk. zák.
odlišným trestným činem, jehož podmětem jest jen tiskař čís. 4051.
zahájením trestního řízení proti zodpovědnému redaktorovi a vydavateli
periodického tiskopisu staví- se promičecí lhůta proti (neznámému) pisateli
urážlivého článku čís. 4133,.
skutková podstata přestupku podle § 497 tr. zák. předpokl~ďá přímý úmysl
pachatelův hanobiti napadeného; k přičítání útoku na čest jiné osoby s hlediska § 497" tr. zák. zodpovědnému redaktoru periodického časopisu, v němž
útok uveřejněn, nestačí nedbalost redaktorova (zanedbání povinné péče)
či s. 41'68.
trésce-li čl. III. odst. čís. 1 zákona čís. 142' ř. zák. z roku 1868' zanedbání
povinné péče redaktorem jen, zakládá-li obsah tiskopisu skutkovou podstaÍll' zločinu nebo přečinu, je zřejmé, že se toto omezení zodpovědnosti redaktora jen za nedbalost stalo zákonodárcem úmyslně z úvahy, že poruchy
právního řádu, nastavší obsahem tiskopisu, ,který, za~klá4á skutkovou podstatu jen přestupku, nejsoU' tak vážné, by vyžadovaly frestní represse proti
osobě zodpovědné za obsah tiskopisu i jen při její nedbalosti čís. 41,68-.
pro posouzení otázky, zda byl pozastaveným článkem uražen list (periodický tiSkopis) jako takový (§.27 tisk. nov.)~ či zodpovědný redaktor (jiní
členové redakc.e), jest přihlížeti nejen k souvislosti jednotlivých míst soukromou obžalobou pozastavených, nýbrž i k souvislosti s nepozastaveným
obsahem článku; rozhoduje způsob~ jak nepředpojatý čtenář listu při rozumném výkladu bude chápati, kdo byl vlastně uražen čís. 4228.
předpisů o zanedbánÍ povinné péče redaktorem po rozumu § 6 zák. óís. 1214;'
1924 nelze použíti na přestupek § 497 tr. zák., byť byl spáchán tiskem či s.
4384.
s hlediska zanedbání povinné péče podle § ,6 tisk. nóv. nepřichciZÍ v úvahu
po subjektivní stránce, zda si pachatel (odpovědný redaktor) uvědomil
urážlivou povahu projevu, nýbrž třeba výroku o to'm, zda si při náležité
pozornosti a opatrnosti' měl a mohl uvědomiti obsab článku a zda to z nedbalosti opomenul čís. 4569.
zodpovedný redaktor, obžaloval1rý z prečinu utrhania na cti podľa § 1 zák.
čl. XLI:1914, spáchaného uverejnením referátu o verejnom súdnom pojednávaní, nemóže byť odsúdený pre zanedbanie povinnej pečlivosti podla § 6
zák. č. 124/214 sb. z. a n., vyskytuje-li sa v jeho' prospech dovod vylučujúci
trestnosť podYa § 4'1 zák. čl. XIV: 1914 či s. 41577.

Refonnatifr' in peius, -

v'
'd' odle § ,6 tisk. nov. za přestupek, když mu
redaktor od~o~~dny ?dpov! ~b~ahem tiskopisu podle ustanoveni. ~restních
nelze tres!!,x c~n sp~chany.
ři 'e'Ímž povinném UZIŤl nebyla
zákonů pncltél;Ťl, zane~bal-h. poz~rn?sv\a1eln6sh přestupku podle § 6 Ťlsk.
by zpráva pOjata ·do ~~skOPlsub' kfn\~ směru by zodpovědnÝ redaktor
nov. vy!ad~'ie_ s~ tudtl~ k~ Syu) ]~anl:Jbal pozor~ost, pn jeJímž užití nebyla
(zodpovedny ::.-I?'ravc~ lS ~rn V' s 4573
by zpráva do ŤlskoPIS~ pOjata ~ 1 ďelikte~ kulposním a tato 'kulpa má tytéŽ
přestupek podle § ť? ~lsk. no~. Je odle trestníhó zákona vůbec; pachatel se
podstatné vI~stnostt Jak~ IkU t~tpustil deliktu obsahem tiskopisu či s. 4673.
tresce, protoze se z~ ned a o~ 1 .
, aktora v době vyjití závadného čísla
byl-li služební po~er odPdove~~~ho re~nedbání povinné péče ve smyslu § 6
přerušen (su~pensl), neol.povtl a zav,z iti řádně a včas oznámení po rozumu
,
tisk. nov. am, opomenul:: o am UClil
c, s. 4704.
.
. .
.
§" 10 odst • ,:.-0, tisk • zák • A'
•e
resvedčit' s'a pred uvereJnemm
povinnost'ou zodpovedheho red,aktoran J vfn Te'to povinnosti nie je spročlán~u, ~i jeho obsa~' n~z~k}ada tres~a~é~o . isa{el'a, ktorého považoval ~a
steny all1._vt~dy, ,dostal-l~ slanok adsporahlivfhO a vierohodného zpravodaJa
starého a skuseneho novtnara a za
č i s. 4684. .'
/1868)
. t" ť k o P i s (č I III zák. či s. 1 4 2 · ·
VIZ ez 1 s
~:.v
rsonálu' obvinění že p,ožadoval peníze
odborného časopiSU ~zeIezn;~~o u~áladu by byla oš~covací akc~ p.řid~!:na
za to, by del!:l, pOb' ICbOy1a tomuto družstvu navržena statm pUjeka
druzstvu kreJc'1 a Y'
či s. 3m8.
zod,povedný viď i m u nit a v e c fl. á.
. _
'
. ctná
• 'ď imunIta vecna.
Ref,erát o -v-erejn~, súdnom ~oJe, v~ Vl ~ n' stí ž n o st pod a n o u (j .e.n)
'Reforniatio in peiUs:, ~,yl-1Ib~al~~:~~~01 zrušen rozs1!d'ek prven~
ve prospech o ~a ~lav-ním'přelíčení vynesen v prve
soudu a po novem
,
'Ve 'im obžalovanému bez
stoľici rozsu-de. k novy, muz, J.,
pe·l·us ulo.žen hýti
~
.
.k
II reformace l n ,
k
poruse?} z!l.v~z v
," r 'dním zru'šeném rozsudv u,
trest prlS,ne]Sl nez v PU\ o
,~
e' rosp-ěch obzajestli~e tento bl ,}T ! ,naPfa~~1Itne: Je~v.Padfl.ým čís. 33 10
lovaneho odvo anIm. o
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1

(12).
"
,~', d v nichž se ,výroky obou rozsudků
tato zásada plah nejen P:,o P;~~ Y'fehdy když roz<:udek soudu, jemuž
co do_ viny navzájem ~;YJ~ -~y ;z p~ikázáda k novémLu profednáni a rozbyla věc podle § 28& CIS.
r. T'
. , -ve všech bodech -rozsudku
hodnuŤ'Í, ~euz?ává ~~~al~ta.~e~~ ~ě~rYp~'vodně' rozhodoval čís. 3761.
onoho naJezacIho sou u, ~1 Y 63 čí~ 4 tr ř. ~luší posuzovati podle
oprávněnost postupu podle 3 h' j~n ne' podle lwnečného výsledku
stavu věci, kdy byl pO~~U'P ,cn z.a, a v~ , oto na tom že v souzeném
provedeného tres~ního nZ~lll; n;zalez~k~r v tomto piípádě je _vnalézac~
skutku b~l s)1Iedan zase l~n ~re~t~ěřo'vání trestu samostatť1ev.~. srn;
soud opr!lv~en. postupovjatt Pf'onir in peius« uložiti trest přísne]SI nez
bez porusem zakazu »fe orma 1
~ ,
byl trest uložený" okres~irr: sou.dem c I~O ~3d:~' druhý tr. ř.); byl-li obžapokud nejde o r~formatlO lil pelu~ ~§ 2 ro ře;tupek § 46l tr. zák. a za
lovaný zrušova: 1m , soudem zp'rostenř!stup~k § 522 tr. zák. byl použitím
zbývající nedotcene odsouzendl pro~ P n'l ac· zru'šeny' m vy' rokem 'o trestu
'k odsouzen o veze ,
v'
k ..
§ 2'60 a ) t r. v~a '.
v stupek § $2:2 tr. zák. trest vezem, ten pa , ac
byl mu vymere n 1 za pre
v b 'f obžalovaný odsouzen podie § 522
přísnější, než -ke _kter~mu me.1 ~ 1 republiky z 19. 'října 1928' prominut
tr. zák., byl rozhodnuhrn preslden a
čís. 361-8.,
VYd okládá že okresní soud soudil o činu zapouži!f? 475 '~:s. 2' tr. r.~p:~ PUkáž~li se (v tom směru nenapadeným)
kládallclm zlo clil nebo preclil.
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ro2.hodnutím krajského jako nalézacího soudu, že kvalifikace činu za
zločin nebo přečin byla předpokládána myln.€ a že čin je (byl) pře
stupkem, nemá nalézaCÍ soud, shledav v činu obžalovaného zase jen
přestupek, vyslovovati trest přísnějš'Í, než byl vysloven rozsudkem
soudu okresního, a to ani, je-Ii sazba tohoto přestupku (§ 335 tr. zák.)
přísněi,ší než onoho, jímž byl původně uznán vinným (§ 43,1 tr. zák)
čís. 3805.
.
byla-Ii věc projednána obdobně podle předpisů §§ 14 a 15 CÍs. nař. ze

dne 14. prosince 1-915, Ns. 372 ř. zák. znovu, jakoby vyhlášený roz_ .
sudek nebyl vynesen, poněvadž samosoudce rozsudek vynesši nebyl
pro onemocnění 5, to jej písemně vyhotoviti, nemůže býti nov~'m rozsudkem uložen odsouzenému přísnější trest, bylo-Ii proti dřívějšímu rozsudku podáno odvolání jen ve prospěch obžalovaného (§ 14 odst. 2
uv. cís. nař.) čís. 3852.
'
byla-li povolena obnova jen ve prospěch obžalovaného, musí (§ 359
odst. 4 tr. ř.) sejíti z jakéhokoliv uloženi trestu, byl'-li trest uložený'
dřívějším rozsudkem mezi tím vykonán. Skutečnému výkonu trestu
rovná se jeho prominutí (§ 226, 529 tr. zák.) čís. 4309.
příčí se ustanovení třetího 'Ůdstavee § 369 tr. ř., uložil-li soud obžalovanému v ,obnoveném řízení trest, aniž zjistil, že nebyla splněna podmínka, pod níž byl obžalovanému prominut trest, uložený mu. dřívějším
rozsudkem čís. 4309.
i když byl první rozsudek odvolacím soudem zrušen a věc vrácena
okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí, je soudce vázán
zákazem reformace in peius, došlo-li ke zrušení prvního rozsudku jen
k odvolání obžalovaného čís. 432-9.
byl-li trestním p.říkazem uložen trest peněžitý, trestnÍ' ,příkaz pak jen
k odporu obviněného zrušen a zavedeno řádné řízení. nesmí býti v rozSoudku uložen trest na svobodě, a to ani, měľ-Ii pro případ nedobytnosti onoho trestu nastoupiti náhradní trest vězení, ba ani, žádal-li
obviněný sám o tuto změnu trestu č i s. 41485.
zákaz reformace in peius (§§ 290 odst. 2, 2193 odst. 3 tr. ř.) vztahuje se
jen k absolutnÍ' velikosti trestu; jde-li o trest na svobodě, jen k druhu,
trvání a případným zostřením tohoto trestu čí' s. '4697.
soud prvé stolice, vynášeje na základě nového hlavního přelíčení rozsudek, není povinen uložiti obžalovanému nižšÍ' trest než původním nejvyšším soudem zrušeným - rozsudkem vyměřený, ani, zprosti:1-li
obžalovaného novým rozsudkem z ohžaloby pro některý z trestných
činů, jimiž byl uznán vinným původním rozsudkem čís. 4697.
potřeba zákazu v § 200 odst. 2: tr. ř. uvedeného jest odúvodněna úvahami slušnosti, ježto jde o to, by ten, kdo je přesvědóen, že roz::ud~em
soudu prvé stolice stala se jemu neb osobě mu blízké~ v jejíž prospěch
smí podati opravný pros.tředek, křivda, nedql se odvrátiti od jeho podání
obavou, že rozhodnutí vyššího soudu může býti ještě nepřiznivější
čís. 4697.
zákazem § 290 odst. 2: tr. f., jenž platí podle § 293 odst. 3 tr. ř. též pro
soud první stolice, vynáš,ejíc'í na základě nového hlavního HčenÍ' roz~
sudek, má býti zabráněno jen tomu, by v případě, v němž byl proti pů
vodnímu rozsudku soudu prvé stolice podán opravný prostředek jenom
ve prospěch obžalovaného, tohoto nestihl konečně větší trest, než který
byl vysloven rozsudkem, jemuž bylo Odporováno či s. 4697.
prokázal-li se předpoklad, který vedl ke zrušení rozsudku okresního
soudu podle § 475 odst. 2 tr. ř., mylným, takže i podle výroku krajského soudu zůstal čin jen přestupkem, nemůže tento soud uložiti přís~
nější a nepodmínečný trest než byl trest uložený podmíněně okresním
soudem, byl-li jeho rozsudek napaden jen odvoláním obžalovaného,
a návrh státního zástupce na zrušení rozsudku pOdle § 475 odst. 2 tr. ř.
byl učiněn až po uplynutí odvoJad lhůty (při odvolacím hlavním pře
líčení) čís, 4852,
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vozu taženého koněm, krokem ]dOUClm C 1,S. 4606~
"
k otázke jeho trestnej zodpovednosti za uraz sposobeny pn šoférskej skúške čÍs. 4637.
"
ri dič ktorý 'v úmysle aby prekážal úradnému ?rganu vo. vyko n:
p~voíania, ktorý i:. po' práve, ~amjeril idúc im §V~~ldl?: ~rotkr~f~~
orgánu, spáchal ctn SD zbranou v smys1e
za..
čís, 4782.
'I
• •
všeobecná zkušenost velí řidiči nákla~ní~o.. auto"mobl.u, na ~em~
se do ravují lidé, aby byl pamětliv, ze jejIch" teles~a, b~~~ec.no~,
může Pbýti při jízdě ohrožena větvemi .stromu, vYCmvallc§lm§12g~
, rostoru nad jízdní drahou; Jinak jedná nedbale v,e smyslu,
.'
~'91, 310 tr: zák. slov. Zákon v těchto usta~o,:epJch tresta nedbalost nerozlišuje mezi culpa lata a culpa levls Cl s. 4859.
Riaditel' továrne vid' z o d P o v e dno s t' r i a d i t e r a t o v á r 11 e.
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Robotárna: podle § 7 odst. 2 zákona ze dne 24. května 1885, čís. 89- ( zák. v doslovu čl. II zákona ze dne 25. června 1929, čÍs. 102 sb. z. a n. může soud,'
v rozsudku vysloviti, že odsouzený smí býti držán v robotárně, jen při od":
souzení pro trestné činy v tomto čl. II. uvedené; nespadá sem odsouzeni
pro přestupek krádeže čís. 3790.
zrušovací soud, vyhovuje odvoláni do výroku, že může býti kdo po odpy_
kání trestu držán v robotárně, může po případě vrátiti věc soudu prvé stolice k novému rozhodnutí čís. 4132.
vysloviti, že odsouzený může býti držán v robotárně, lze jen, odbyl-li si
dvakráte trest za některý z přestupků v zákoně uvedených před spáchá nim
souzeného skutku čís. 4279.
výrok, že odsouzen)' může býti držán v robotárně' (§ 7 'odst. b) zák. čís. 89/
1885 v doslovu čl. II zák. čís. 102/1929), nepředpokládá bezvýjimečně, že
jde o osobu ,práce se štítící čís. 4741.
opatření to nebylo by na místě jen, kdyby polepšovacího nebo zajišťovacího.'
,účelu zákonem sledovaného pravděpodobně nemohlo 'býti dosaženo, nebo
kdyby uložením tohoto opatření účel. ten mohl býti přímo zmařen či s. 4741.
Rodiče obžalovaného a zmateční stížnost viz z mat e ční stí ž n o st (§ 282
Rodiči

-

ř.).

a dětmi: ve smyslu § 463 (189) tr. zák. jest rozumětí podle § 42 obč.
veškeré příbuzné v pokolení vzestupném a sestupném; spadá sem babička
a vnuk stejně jako nevlastní otec (matka) a nevlastní dítě čís. 3692.
Rodidla: dotýkání se zevních pyjí stačí pro § 127 tr. zák. či s. 4247.
Rodina: pojem »fodiny« podle § 55 tr. zák. doznal novějším zákonodárstvím rozšíření a náleží ·k ní i družka života, po případě i nevěsta či s. 3396.
krádež v ní čís. 4280,.4803.
viz též krá d e ž v rod i n ě.
I
Rodinný poměr: ačkoli švagrovství jest ,poměrem rodinným ve smyslu § 39 Č. 4
zák. čís. 50/23· sb. z. a n., není o sobě ještě důvodem vylučujícím trestnost podle § 2:1 Č. 3 cit. zákona; třeba zjistiti skutečn)! vzájemný poměr
zúčastněných osob, aby bylo možno posouditi, zda by pachatel újmu
'osoby, jíž nadržoval, pociťoval jako újmu vlastní čís. 4386.
Roilnický syn: pokud nestačí k beztrestnosti promlčením o sO,bě, že, jsa nemajetný,
nebyl sto, by škodu nahradil čís. 4234.
Rohlík: není živnostníkem podle § 399 tr. zák., poněvadž jeho »živnost« Cprovozavání- rolnictvI) neopravňuje ku prodeji masa po živnostensku čís. 4486.
Rostlinná výroba: zlehčování po rozumu § 27 zák. o nekalé soutěži -se nedopouští,
kdo jednal jako úředník ve smyslu vl. nař. ČÍs. 104/31 sb. z. a n. a zákona
čís. 165/24 sb. z. a n. z příkazu svého představeného v okruhu své úřední
činnosti čís. 4807.
R-otmistr~ nevztahuje se naň cís. nař. čís. 2:28/1853 čís. 3726.
Rozbité okno viz krádež dle § 174 II. cl.
Rozbušky viz d y n a m o n.
Rozčilení: z pro,stého ,předpokladu pachatelova rozčilení lze usoudití stejně i na
nedostatek zlého úmyslu, i na zlý úmysl; proto se pouhý předpoklad rozčileni pro závěr o nedostatku zlého úmyslu rovná naprostému nedostatku
důvodů po rozumu § 2'81 6s. 5 tr. ř. čís. 4463.
Rozčulenie (§ 281 tr. zák. slov.): »silné rozčulenie« v smysle § 281 odst. 1 tr.
zák. musí byť tak veľké, že je ,prekážkou kľudnej rozvahy a obmedzuje
schopnost' rozhodovania; čin nebol vykonan)! »ihneď«, vykonal-li ho pá··
chatef až druhého dňa potom, ČO sao o urážlivej zpráve dozvedel čís. 4766.
Rozebírání moci průvodů viz t i s k o P i 5. (čl. III. 8/1863).
Rozesílání: spadá sem činnost, kterou se tiskopisy dopravují z místa tisk~rny na
jiné místo, ať se dopravování děje jakýmík·oli prostředky a na jakoukoli
vzdálenost čís. 3849.
Rozhazováni tiskopisů: trestného obsahu na veřejném místě (po ulicích) jest »rozšiřováním« čís. 3875.

Rozhlas viz telegrafy.
Rozhodnuti (účinnost) viz 11 sne sen í.
. '
Rozhodování o veřejných zátežitoste~h.!§ 105 tr. z~.~: neJ,dye o. ne. Je~ y pr}pa:
dech, v nichž správO! urad rozhodUje J.ako urad ]UdlkujlCl, . ny?rz
spadají sem i případy, v nichž rozhodUje o tom, zd~ a. za Jakych
podmínek ma uzavříti s určitou osobou soukr~mOP!~V~1 sml~uvu,
dot~,kající se zájmů státního celku neb alespon verejnym pravem
chráněných zájmů určitého kruhu státních občanů čís. 4682,'
po-d pojem »rozhodDvánÍ-« ve smyslu tohoto ustanovení zakoua
spadá nejen činnost úředníka, jenž věc přímo vyřizuje, nýbrž i čin
nost úředníka, jenž konečné vyřízení věcně'opřip:ay~je nebo pří něm
nějak, na příklad podáním návrhu, spolupusobl Cl s. 4682.
Rozchod: neuposlechnutí výzvy k němu čís. 3617.
Rozkaz k rozchodu: ve smyslu § 283 tr. zák. je právně závazný pro osoby, k nimž
smě-řo'val a které jej' slyšely nebo jinak o něm nabyly vědomosti, tak
dlouho, pokud »shluknutí« trvá, t. j. pokud nedojde k úplnému.. rozptýle'nÍ zástupu či s. 4334.
viz shl II k n II t í (§ 283').
vrchnostenský: pojem čís. 4036.
viz též úředník vei·ejný.
Rozmrazování rour: na š'kolním záchodě (§ 33-5 tr. zák.) či s. 3741.
Rozpor se spisy (§ 281 čis.5 Ir. ř.): či s. 4196.
předpokládá ,podstatný rozpor mezi údaji rozhodovacích důvodO a
_
_
_
obsahem protokolů o ,soudních seznáních nebo listin při s.oudních
spisech se nalézajících a skutečným obsahem těchto protokolů nebo
listin. Podstatným je však takový rozpor jen, týká-li se rozhodné
skutečnosti čís. 3795.
předpokládá nesprávnou reprodukci obsahu protokolu nebo listin
u spisů jsoucích v rozhodovacích důvodech čís. 3567.
v jednání: joako soukromník a politik čís. 3548.
ve výroku porotců viz zmatek dle § 344 čís. 9 tr. ř.
VD výroku porotcov viď zmatok podl'a § 29' č. 6 por. nov.
Rozptylování davu: stráží čís. 3'617.
ROZlpuštěný tábor: je shluknutím čís. 3617.
Rozsudek: j e st n a s o u d II n a 1 é z a c i m, byv k a ž d é m při pad ě, n ebyl-Ii ul-ožen trest na svobodě delší jednoho roku, .. pojal do v)'roku rozsudečného a odůvodnil v důvydevc,h,
zda přiznal p·odmíněný odklad výkon tres!u (zak. CI.S.
562/1919) č i I i nic, č i z d a s i ves mys I II § 7 ~2) ~ ~ k. vy hra d li
o něm rozhodnouti zvláštním us,nesenlm C1S. 124,g .(6).
předmětem obžaloby jest podle § 207 'odst. druhý '.Čís. 2 tr. ř. konkretl:ě
označen~! určitý skutek. Nalézacímu soudu jest plně zůstaveno, by, ocemv
volně v)'sledky veškerého průvodního řízení (§ 25:8 tr. ř.), zjistil skutečný
průběh dotyčné události; tedy, by zjistil u verbálního deliktu, trestný v)'wk,
v)'klad jeho smyslu, jakož i to, co pachatel chtěl vyjádřiti svými slovy, aby
vše to zjistil úplně s.amostatně a zcela neodvisle od údajů obžaloby, a by,
položÍv takto za základ výrok jím za prokázaný vzatý, prozkoumal jej ve
všech závažných směrech tak, aby pak rozsudkem odpověděl na otázku
viny a otázku kvalifikace trestného činu čís. 3475.
byla-li obžaloba podána pro přečin a pro přestupek zan~dbání povinné péčye,
spáchaný rozšiřováním určitého tiskopisu, a to celým Jeho obsahem, mi'tze
soud í bez modifikace obžaloby sám podrobiti do-slov tiskopisu obžalobou
za závadný označený právnímu rozboru a podřaditi jej pod určté právní
normy (§§ 259 čÍs. 3, 262:, 267, 281 čis. 8 tr. ř.) čís. 3605.
důvody rozsudku tvoří s výrok-em jeden celek; pokud stačí (§ 281 čís. 7 tr.
ř.), přihlíží-li soud ke kvalifikaci trestnosti obsahu tiskopisu v určitém směru
v důvodech, aniž se o ní zmiňoval ve výroku čís. 3,605.
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okolností, že nalézací soud nezkoumal podle § 262 tr. ř., zda ve
pachatelově není skutková podstata jiného trestného činu, nemůže
vyšší soud zabývati na škodu obžalovaného, nebyl-li r'ozsudek v tom
napaden čís. 3162.
okolnost, že obžalobou byla pozastavena jen část článku, nebrání tomu
by soud nezjj's.til smysl této části ve spojitosti s nepozastaveným obsahem
článku čís. 38G6.
předpis § 2,67 tr. ř. je způsobem, opodstatňujícím důvod zmatku podle čís 7'.
§ 3$1. tr. ř. porušen jen, byla-li porotcům dána (a jimi kladně zodpovědě~a)
otázka na skutek, na který obžaloba ani pův-odně nezněla ani při hlavním
přelíčení rozšířena nebyla čís. 3922.
zrušovací soud přezkou mává rozsudek, jenž zjišťuje a posu-zuje děj
v obžalobu. Ta i ona činnost odnáší se k činu, jak se stal svého času.
otázku viny nelze přihlížeti k událostem napotomním či s.. 3940.
ustanovení § 27 odst. 2 zák. o ochr. zn. neposkytuje oporu pro) n~~~:~;i~~
nejvyššího nákladu veřejného vyhlášení odsouzení vinníkova. P
se soukromý obžalobce v odvolání nejvyšší hranici nákladu na
rozsudku, žádaje o stanovení nejvyšší hranice v určité vyšší částce, lze
odvolání VyllOvěti jen se zachováním této nejvyšší hranice či s. 3-949.
předmětem nikoliv jen rozsudku, nýbrž i stíhání, najmě obžaloby a návrhů
obžalobu rozšiřujících jes.t určitý skutek, nikoliv určitá jeho právní kvalifikace čís. 3957.
jest nejen právem, nýbrž i povinnos.tí nalézacího soudu, by - přihlížeje
i ke všem změnám, jež doznal skutkový podklad obžaloby výsledky hlavního·
.přelíčení uvažoval o zažalovaném skutku se všech pr~vních hledisek
přicházejídch v úvahu, a podřadil skutek ten - nejsa vázán právními ná~
zory obžalobce - pod ten zákon, který se při správném výkladu ke skutku
vztahuje či s. 3957.
právní zásada, že obžalobce nemuze zmateční stížností proti odsuzujícímu
rozsudku uplatňovati ideální souběh trestných činů rozsudkem prvé stolice
opomenutý nebo nesprávně popřený, nevylučuje, by obžalobce zmateční
stížností proti osvobozujícímu rozsudku neuplatň-oval trestnost skutku podle zákona, který rozsudek prvé stolice v úvahách - náležejících mu podle
§ 262 tr. ř. bez ohledu na směr a úplnost právních názorů obžalohcem uplatněných opomenul aneb o němž neprávem vyslovil, že se ke skutku nevztahuje či s. 3957.
i v soukromožalobních trestních věcech jest úkolem soudu, by z úřední povinnosti vyšetřoval veškeré okolnosti, rozhodné pro 'Otázku viny po stránce
objektivní i subjektivní čís. 3950.
.
s hlediska § 15 čís.. 3 zák. na ochr. rep. jest třeba v rozsudku uvésti, ke
kterému vojenskému zločinu bylo podněcováno čís. 3'981.
i když státn.Í zastupitelství v -obžalovacím spisu označilo určité z odporujících si dvou svědectví za křivé a tím připustHo správnost druhého, bylo mu
volno podle § 253 tr. ř. zaujati při hlavním přelíč'enr opačné hledisko. Tu
pak bylo povinností nalézacího soudu, by za podklad svého rozhodnutí nevzal původní obžalobu, nýbrž onu její úpravu, jak vyplývá z' konečného
návrhu veřejného obžalob ce čís.. 4018.
dťJ.Vody zpr'Ůšťujícího rozsudku nemohou nabýti právní moci ani míti závaznost pro jiný soud při rozhodování o jiné trestní věci čís. 4062.
žádost státního zastupitelství o zaslání spisů zahrnuje v sobě žádost o zaslání prvopisu rozsudku, který tvoří neoddělitelnou část soudních spisů
čís. 4092.
důvody rozsudkové, v nichž jest trestný výrok skutkově zjištěn podle jednotlivých slov, po případě podle obsahu a smyslu, jsou integrující součástí
rozsudku čís. 4189.

nevypl}7vá-li z pl~é moci, že b~la uděl;na ~ř~d hlavním .přelíčením, jest doručiti kontumaclll rozsudek obzalovanemu CI s. 4198.
podle §§ 231, 268, 548 tr. ř. musí býti každý. roz~udek, vere!ne prohláš~n;
nestalo-li se tak a rozsudek byl doručen stranam Jen plsemne, byl porusen
zákon (§ 33 tr. ř.) v oněch ustanoveních čís. 427'6, 4277.
šlo-li o rozsudek zpmšťující z obžaloby (s nímž se obžalobce spokojil~,. n~
lze učiniti opatřenÍ' podle poslední věty § 292 tr. ř., nýbrž "jen vyslOVIti, ze
byl nezákonným postupem porušen zákon čís.. 4216.
i opravný prostředek odvolání z rozsudku okresního soudu předpok.ládá podle §§ 458 a 463 tr. ř. rozsudek řádrtě prohlášený (§ 466 tr. ř.) Čl s. 4277.
bylo-li odvolání ,podáno z rozsudku, jenž nebyl řádně prohlášen, nýbrž sŤ!a~
nám doručen jen písemně, jest řízení, jež bylo o něm zavedeno, zmatecne
čís.

4277 .

.pro žádost o doručení opisu rozsudku podle § 285 tr. ř. zákon nepředpisuje
zvláštní formality; stačí, přednesl-li obžalovaný po odchodu ~amosoudce
v přítomn~sti st~tního ~ástupce ,k zapiso,vat~l! p~?sbu, ?y bll Opl~ ro~~udk~
doručen zastl1pCI chudych, ktery mu ma bYÍ1 znzen, trebaze o teto zadostI
nedopatřením zapisovatele nebyl zřIzen zápis čís. 4286.
podle § 263 tr. ř. pro rozšíření obžaloby na nový skutek není třeba zvláštniho mezitímního nálezu soudu ani výslovného souhlasu obžalovaného; stač i,
že soud po rozšíření obžaloby dále jednal a obžalovaný" neprotestoval; nezáleží na tom, že se tak stalo u nepříslušného soudu č.í s. 4342.
§ 259: nedostatek návrhu zákonně' oprávněného žalobce čís. 47'24.
prohlášení obžalobcovo, že ustupuje od obžaloby, pokud jde o právní
označení skutku v obžalobu daného (jen v určitém směru) nemůže
míti procesní. účinek § 259 čís. 2 tr. ř. I podle § 259 čís. 2 tr. ř.
lze zprostiti jen pro čin v obžalobě obžalovanému za vinu kladený,
nikoliv pro některou jeho právní kvalifikaci čís. 3001.
tim, že soukromý obžalobce, podavší na téhož obžalovaného dvě trestní
oznámení (stíhací návrhy) .pro přečin proti bezpečnosti cH pro týž celý
obsah článku, navrhl, bera druhý návrh zpět, aby trestní řízení vzešlé
z tohoto druhého návrhu bylo zastaveno, »poněvadž byl podán již jeden trestní návrh, čímž se stalo, že se proti obžalovanému vede pro
tutéž věc dvoje trestní řízenk, nebylo zasaženo i trestní řízení zahájené
oním· prvým návrhem; nejde tu o okolnost tres.tnost činu rušící po
rozumu §§ 46, 25:9 čís. 2 tr. ř. č Ls. 4768.
zprošťující rozsudek mŮlže býti zmateční stížnosti napadán jen v neprospěch obžalovaných čís. 3939.
byla-li obžaloba podána pro přečin a pro ,přestupek zanedbání povinné
péče, spáchaný rozšiřováním určitéhD tiskopisu, a to celým Jeho obsahem, může soud i bez modifikace obžaloby sám podrobiti dnslov tiskopisu obžalobou za závadný označený právnímu rozboru a podřaditi jej
pod určité právní normy (§§ 259 čís. 3, 262, 2:67, 2181 čís. 8 tr. ř. čís.
3605.
přísnější hlediska obžalovacího n.ávrhu jsou vzhledem k zásadám před
pisů §§ 259 čis. 3, 262 a 267 tr. ř. do té míry směrodatná pro nalézaCÍ
soud, že, shledav ve skutku pachatelově souhrn zákonných znaků urči
tého trestného činu s mírnějŠÍ trestní sankcí, nemůže nechati beze
zřetele další s.kutečnosti vyšedší najevo z výsledků řízení, jež, rovněž
skutkově zjištěny, pozměnily by ve spojení s ostatními jednání pachatelovo v přísněji trestný 6n, pokud se týče aspoň při· témže druhu deliktu odůvodhovaly by použití vyšší trestní sazby čís. 41S4.
zmatečním důvodem čís. 9 a) § 281 tr. ř. předpokládaná právní mylnost
rozhodnutí otázky, je-Ii .skutek dávail)7 obžalovanému za vinu zločinem,
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přečinem

nebo jiným trestným činem ,příslušejícím k pravomoci soudu
(právní mylnost výroku zprošťujícího obžalovaného pro naprostou beztrestnost souzeného skutku - § 259 68. 3 tr. ř.), jest dána i tehdy
je-Ii výronem nesprávného použití zákona i jen závěr, že souzený skutek
nenaplňuje skutkovou podstatu jinéhO' trestného činu, než který v něm
shledal obžalob ce, pokud se týče, že skutek nespadá ani pod zákon
jehož se obžalobce v řízení :prvé stolice nedovolával, ba i tehdy, ne~
uvažoval-li rozsudek o skutku s hlediska zákona, který se snad může
k němu vztahovati, třebaže se ho žalobce před rozsudkem nedovolával
či s. 3957.

podle § 1 čis. 2 tisk. oov. (zák. čis. 124/1924) stači k zodporedaktora za článek jeho spolu:působení při redakci a vydání
hlediska § 260 tr. ř. stačí, že toto spolupůs'Obení je ve vyroku
vyjádřeno slovy »dal uveřejniti« a bližší rozvedení ponecháno důvodům
či s. 3803.

§ 260 tr.

ř.:

vědnosti
článku; s

přelí:čenÍ' v obnoveném řízení
řejnožalobní čin, ohledně něhož byla

hlavní

má se vztahovati
obnova povolena,
rok o trestu ohledně pravoplatného odsouzení pro soúk:roroo:,alob-ní /
činy, ohledně' nichž obnova .povolena nebyla; ustanovení
§ 390 tr. ř. nemá tu mí-sta čís. 3680.
byl-li ohžalovany novym rozsudkem zproštěn pro onen (veřejnožal.obnÍ')
čin, a rozsudek neobsahuje vyměru trestu pro tyto (soukromožalobní)
činy, jde o zmatek čis. 3 § 281 tr. ř. (§ 260 tr. ř.) či s. 3680.

aby vyhověl předpisu § 260 čís. 2 a § 270 čís. 5 tr. ř. (v doslovu zákona čís. 1/1920) jest nalézací soud pod následky zmate·čnosti podle
§ 281 čís. 5 tr. ř. p'Ovinen v rozsudkt stručně avšak urči,t€ uvésti, které
skutečnosti a z jakýCh důvodů považoval za dokázané nebo za nedokázané; p-ři deliktech verbálních pak do ,oboru této skutkově zjišťovací
činnosti vyhražené soudům nalézacim spadá především zjištění doslovu
(znění, textu) souzeného projevu a dále i výklad -projevu, určení, jaky
byl smysl, význam, dosah, směr, účel a předmět projevu čís. 3689.
požadavku § 260 čís. 1 tr. ř. je vyhověno tim, že byl do rozsudku pojat
vyrok porotců č i s. 3804.
hlavní přelíčeni v obnoveném řízení má se vztahovati nejen na veřej nožalob ní čin, ohledně něhož byla obnova povolena, nýbrž i na výrok
o trestu ohledně pravoplatného odsouzení pro soukromožalobní činy,
ohledně nichž obnova povolena nebyla; ustanovení druhé věty § 390
tr. ř. nemá tu místa čís. 3-680.
byl-li obžalovaný novým rozsudkem zproštěn ,pro onen (veřejnoža
lobní) čin, a mzsudek newsahuje vým,ěru trestu .pro tyto (soukromožaloboi) činy, jde o zmatek čis. 3 § 281 tr. Í. (§ 250 tr. ř.) či s. 3680.
není závadou, že ve výroku rozsudku není slovně uveden celý výrok,
v němž nalézací soud spatřuje skutkovou podstatu' trestného činu čís.
4189.
předpisům §§ 260 čís. 1 a 27>0 čÍs. 4 tr. ř. jest vyhověno, uznává-li se
rozsudkovou větou obžalovaný vinnym, že se v určity čas a na určitém
mís.tě dopustil jednání, které jest vyjádřeno veškerymi zákonnými
znaky dotyčného trestného činu; čin ob-žalovaného jest takto- dostaču
jícím zp11.sobem individualisován, by nemohl bý,ti zaměněn za jiný čin
či s. 4189.

ustanovení § 2160 čís. 1 tr. ř. vyhovuje i výrok alternativní, ana se i jím
vylučuje možnost záměny činů, na něž výrok zní, s jinym činem, a tím
i nebezpečí opětného stíhání obžalovaného pro ten či onen z činů, pojatých do rozsudkového výroku, kterémužto nebezpečí má právě čf.liti
zákonný předpis § 260 tr. ř. čís. 4287.

rozsudek nestal se zmatečn)'m podle čís. 3 § 281 tr. ř. proto, že ponechává nerozhodnuté, kdy obžalovaný vypovidal před soudem jako svě
dek vědomě křivě uznávaje ho vinným alternativně, že bud' u okresního soudu křivé ~vědectví vydal, nebo u krajského soudu křivou pří
sahu vykonal čís. 4281'7.
nalézací soud vyhradiv v rozsudku při hlavním líčení prohlášeném výrok o tom, zda radiotelefo~ní zařJ~en~. propa~á yve pro.?pěc.h
státu či nikoli, pozdějšímu rozhodnuti, porusIl pn hlavntm hcent predpl?
§ 260 čís. 3 tr. ř., jehož šetřiti zákon výslovně ukládá pod neplatnostI,
a tím zatížil svůj rozsudek ve výroku o trestu zmatkem podle § 281
čís. 3, tr. ř. čÍS. 4877.
§§ 262, 263, 267 tr. ř.: předmětem obžaloby jest podle § 207 ods!. druhý
čís. 2 tr. ř. konkretně označený určitý skutek. Nalézacímu sou:du lest
plně zůstaveno, by, oceniv volně výsledky vešker~ho ,průvodního ří~e~í
(§ 258 tr. ř.), zjistil skutečný průběh dotyčné udalostI; tedy, by z1 1Shl
II verbálního deliktu trestný výrok, výklad jeho smyslu, jakož i to, co
pachatel chtěl vyjád'nti svými slovy, aby vše to zjist~l úplně samos!atně
a zcela neodvisle od údajů obžaloby, a by, pOlOŽ1V takto za zaklad
výrok jím za prokázaný vzatý, prozkoumal jej ve všech závažných smě
rech tak, aby pak rozsudkem odpověděl na otázku viny a otázku kvalifikace trestného činu čís. 3475.
s hlediska § 262 tr. ř. jest bez významu, že se výroky, uvedené v obžalobě nekryjí zúplna a doslovně s výroky, jak je zjistil natézací s.oud
či s. 3475.
byla-li obžaloba podána pro přečin a pro ,přestupek zanedbání povinné
péče spáchaný rozšiřováním určitého tiskopisu, a to celým jeho obsahem ' může soud i bez modifikace obžaloby sám podrobiti doslov tiskopisu' obžalobou za závadný označený právnímu rozboru a podřaditi jej
pod určité právní normy (§§ 2-59 Čí's. 3, 262, 267, 281 čís. 8 tr. ř. či s.
3605.
důvody rozsudku tvoří s výrokem jeden celek; pokud stačí (§ 281 Č'Ís. 7
tr. ř.), přihlíží-Ii soud ke kvalifikaci trestnosti obsahu tiskopisu v urči
tém směru v důvodech, aniž se o ni zmiňoval ve výroku čís. 3605.
okolností, že nalézací s.oud nezk,oumal podle § 262 tf. ř., zda ve skutku
pachatelově není skutková podstata jiného trestného činu, nemůže se
nejvyšší soud zabývati na škodu obžalovaného, nebyl-ti rozsudek v tom
směru napaden čís. 3762.
okolnost, že obžalobou byla pozastavena jen část článku, nebrání tomu,
by soud nezjistil smysl této části ve spojitosti s nepozastaveným obsahem článku čís. 3'836.
předpis § 2167 tr. ř. je způsobem, opodstati1ujícím důvod zmatku podle
čís. 7 § 344 tr. ř. porušen jen, byla-li porotcům dána (a jimi kladně
zodpověděna) otázka na skutek, na který obžaloba ani původně nezněla ani při hlavním přelíčení rozšířena nebyla čís.. 3,922.
předmětem nikoliv jen rozsudku nýbrž i stíhání, najmě obžaloby a návrhů obžalobu rozšiřujídch jest 'určitý skutek, nikoliv určitá jeho právní
kvalifikace č i s. 3957.
jest nejen 'Právem, nýbrž i -povinností nalézacího soudu, by ~ přihlížeje
i ke všem změnám, jež doznal skutkový podklad obžaloby vysledky
hlavního přelíčení ~ uvažovalo zažaloV'aném skutku se všech právních
hledisek, přicházejících v úvahu, a podřadil skutek ten ~ nejsa váz.án
právními náwry obžalobce ~ pod ten zákon, který se při správnem
výkladu ke skutku vztahuje č i s" 3957.
právní zásada, že obža!obce nemůže zmatečnÍ' stížností. proti odsuzujícímu rozsudku uplatňovati ideální souběh trestných čmů rozsudkem
prvé stolice opomenutý nebo nesprávně popřený, nevylučuje, by ob-
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žalobce zmateční stížnos!í proti osv?bozujícímll rozsudku neuplatňoval
trest~?svt .~k:-,~u podle zakona, ktery rozsudek prvé stolice v úvahách

--;- na e;;eJIC}C ~u podle § 262 tr. ř. bez ohledu na směr a úplnost 'PrávllJ~h nazoru ob1ugobcem uplatněných opomenul aneb o němž nepravem vys 1OVl, ze se ke skutku nevztahuje čís. 3957.
1 v ~'oukr~možvalc:bních tr~stní.ch věcech, jest úkolem soudu, by z úřední"
povmnostI vysetrova! veskere okolnostI rozhodné pro otázku viny po
stránce objektivní i subjektivní čís. 3960.
s hl~diska §. 15 čís. 3 zák. na ochr. rep. jest třeba v rozsudku uvésti ke
~teremu vOjenskému zločinu bylo- podněcováno čís. 3981.
'
1 kd~,ž, stát~í zastupit:lství v obžalovacím spisu označilo určité z odP?fUJlCICh St dvou svedectví za křivé a tím připustilo správnost druheh?, ,bylo ~u volno podle § 263 tr. ř. zaujati při hlavním přelíčení
opacne ,hledIsko. Tu pak bylo povinností nalézacího soudu, by za pod-'
~lad sve?o, rozhodnutí nevzal původní obžalobu, nýbrž onu její úpravu'
J~~ vxr!yva ~ ,koneč~ého ná,vrhu veřejného obžalob ce čís. 4018.
' ,
p:l~neJsl' hled!~ka obzalovaclho návrhu jsou vzhledem k zásadám
pISU §~ 259 CI'S. 3, 2162 a 267 tr. ř. do té míry směrodatná pro __ 'A •.• _,
s?ud, ze, s~leda~. ve skut~u )?~~chatelově s'Ůuhrn zákonných znaků
t~ho trestneho CInU s mlrnejSl' trestní sankcí, nemůže nechati
zretele 9al~i~ s~kutečnosti~ ~yšedší najevo z výsledků řízení, jež,
skutkove ~~JlS!~pY, poz:n~'~llly by ve spojení s ostatními jednání pachatel?vo v pnsne]1. trestny ClU, pokUd se týče aspoI1 při ·témže druhu delIktu od~'vodň'Ůvaly by použití vyšší trestní sazby čís. 41'84.
shled~l-h ,s.oud ~ jednání, kvalifikovaném obžalobou jako zločin § 81
!r. zak., Jen llražku skutkem, je povinen učiniti skutkové zjištění
1 o~~l,edně o~olností, podmiňujícíCh podle 2. odst. § 313/tr. zák. použití
VySSl trestlll sazby čís. 4184.
'
s~ud jes! návrhy obžalobcovými vá.zán jen potud, že nesmí uznati vinnym obzalovaneho skutkem, k němuž obžaloba původně nesměřovala
a na který ~ nebyl~, ~ozšíře~:: ,při, h!~vním přelíčení. Jinak má soud podle
§ 26? tr. r. pouzltI na ZjIsteny JIm skutek v otázce viny a tím více
v,otazce trestu těch ustanovení zákona, která $e při správném jejich
~~kladu na skutek ten vztahují, třebaže se jich obžalob ce nedovolával
Cls.4217.
st,íhal-li soukr?rný obžalobce jen porušení právního statku chráněného
za.konemo proti ~eka~é ~soutěži, aniž za řízení uplatií.oval i poškození své
C~I; n:m~ze ,vytykatI, ~e soud nepoužil ustanovení § 262' tr. ř,; neníť tu
pnslus?y narok, .ktery by mohl býti podkladem pro výrok odsuzující
pro urazku na ch čís. 4397.
naléz~cí sou~ jest vázán (§ 267 tr. ř.) návrhy obžalobcovými ien potud, ze ~nesmI' uznati obžalovaného vinným skutkem k němuž obžaloba
p(jv?dn~, nesměřovala a na nějž nebyla při hlavním' přelíčení rozšířena,
kdezto jmak není soud podle § 262 tr. ř. vázán ani označením činu
v obžalobě, ani návrhy obžaloby (obžalobce) na použití určité trestní
sazby~ neh~, rozs~he:;t skutečností obžalobou v příčině trestní sazby'
u.p!~tn~vanych, ny~rz vynese - nenastaly-li ,předpoklady § 261 tr. ř.
(.p:IS!US~ost porotmho soudu) - rozsudek podle svého právního pře- ~
s~~dce~l, bera za podklad skutečnos.ti, jež pokládá za ,prokázány po
pnpade vedle nebo na mrstě skutečnosti obžalobou uplatií.ovan)'ch Čís
4609.
.
třeba~e .,o?ž. .alobce odůvod!1ěn~ (n~v~h! obž~}oby pm zločin podvodu,
uplatnU]ICI ~ko~u 2.000.,.,Kc prevysupcl, nepnzpťtsobB změně § 203 tr.
zak., nastale z~~one)n CIS: 3<1/1929, vydaným po pravomoci obžaloby,
byl soud ,po pn~ade povmen uvažovati, nejsou-li dány i nyní předpo
klady one. trestm sazby (nepřevyšuje-li škoda i 20.000 Kč) čís. 4609.
fO,zs.udek Je podle § ~281, čís. s.~ tr. ř. zmatečný jen, šel-li proti předpisu
~§ 2?2, 263, 267 tr. r. daJe, nez obžaloba; těmito předpisy je stanoveno
Jen, ze so~d, ne~t;ní obžalovaného uznati vinným činem, jenž není 'Ůbža
lobcem shhan CI s. 4659.
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eventuelním návrhem veřejného obžalobce v jeho konečné řeči bylo
"vent. dostatečně vyhověno požadavkům §§ 263 a 267 tr, ř. čís. 4703.
269 tr. ř.: ustanovení § 269 tr. ř., by byl obžalovapémll k vyhlášení roz~
sudku se nedostavivšímll rozsudek doručen v OpiSU, a § 284 odst. prvy
tr. ř., že je počátek lhůty k odpoyě~i zm,ate~ní stížpost,i zavi~lým na
tomto doručení, má na mysli dorucem spravneho a uplneho 'OPiSU rozsudku čís. 3'3,83.
270 tr. ř.: ustanovení § 27.0 tr. ř. platí i pro senát mládeže čís. 4389.
270 čis. 4 tr. ř.: předpisům §§ 260 čís; 1 a 270 čís . .4 tr._ ř. jest vy~o~ě~o,
uznává-li se rozsudkovou větou obzalovany v111nym, ze se v urclty cas
a na určitém místě dopustil jednání, které jest vyjádřeno veškerými
zákonnými znaky dotyčného trestného ,činu; čin- obžalov~n.ého je~st }akto
dostačujícím způsobem individualisovan, by nemohl by tI zamenen za
jiný čin čís. 4189.
,
.
,
270 čís. 5 tr. ř.: zjištění smyslu a, dos!lhu pozast~ven: ~tatI, spada v ?bvr
skutkově zjišt'ovací činnosti nalezacIho soud~u" jemuz le~~ I tll' vyhraz:no
právo, by si úsudek o dosahu a o smyslu cIanku utvonl podl.e ,-:olneh.o
přesvědčení; leč při této své činnosti ~ nesmí se s?ud přenést~ Yf;S Z3sady logického myšleni a prostě, takrka autokratIcky vyslOVItI, ze pokládá to neb ono za pravý smysl článku, nýbrž jsou mu při tom § 270
čís, 5 a § 281 čís. 5 tr. ř. přesně vytýčeny hra?ice, v ?ic?Ž s~ při jina~
volném uvažování musí pohybovatI. a předepsany ~me,r~l~e, l!lk se _!TI:'l
ono skutkové zjištění státi. I tento vy rok soudu mu Sl byh lasny a urcdy,
musí odpovídati zásadám logického myšlení, musí obsahovati náležité
odůvodnění z něhož lze seznati, jakou logickou operací dospěl soud od
doslovu člá'nku k úsudku o jeho smyslu, a musí se soud při .t?m vypořádati i se všemi námitkami obžalovaného, pokud mohou byh pro posouzení věci významnými či s. 31381.
v případech, v nichž se soud odchý~il ,od po~udk.u znakovaz.,tudíŽ sta~čí
a je tím zároveň vyhověno i formalnt~u~ pre~pIsu § _270 .. CIS~ 5 ,tr. r....
jsou-li v rozsudkových důvodech ,nas1111cny uvahy, na lIChz zakl~de
soud neshledal znalcův posudek přesvědčujícím a pro, sebe záva~ny~111:
Tohoto úkolu zhostil se nalézací soud způsobem, zakonu formalne I
věcně plně vyhovujícím, vyIíčiv ,podrobně v rozhodovacích důvodech
napadeného rozsudku, proč nesdílí ani v jednotlivostech ani v celku
posudek znalce čís. 3412.
předpisu § 270 čís. 5 tr. ř. není vyhověno, dovolává-li se rozsudek P,fO
zjištění jen všeobecně výsledků průvodního Hzení, aniž je rep~oduku!e,
by tak 'umožnil kontrolu, zda je také přezkoumával a hodnotil (§ 258
tr. ř.) či s. 3612.
požadavkům 'zákona (§§ 270 čís. 5, 2811 čís. 5 tr. ř.) není vyhověno,
uvádí-li rozsudek jen zdroje svého poznání, aniž se jejich obsahem
v rozsudku obírá a pOdrobuje jej zákonnému zkoumání a hodnotění;
nestačí ani poukaz na rozsudkový výrok čís. 3684.
aby vyhověl předpisu § 260 čís. 2 a § 270 čí.s. 5 tr. ř. (v doslovu zákona čís. 1/1920) jest nalézaCÍ soud pod následky zmate_čnosti podle
§ 281 čís. 5 tr. ř. povinen v rozsudku stručně avšak určitě uvésti, které
skutečnosti a z jakých důvodů považoval za dokázané nebo za nedokázané; při delikt,ech verbálníc~ pa,k do 'Ůb.oru~ této ~~kut~?~v~ ~jišťovací
činnosti vyhražene sO:ldůrn Jl~lezaclm ,spa~a predevslIr:' z]lsten! d?s~ov~
(znění, textu) S'ouzeneho ·projevu a dale 1 vyklad proJevu, urce11l, Jaky
byl smysl, význam, dosah, směr, účel a předmět projevu čís. 3~689.
aby bylo vyhověno .předpisu § 270 ČÍs. 5 tr. ř. a uvarováno se výtky
neúplnosti rozhodovacich důvodů nebo nedostatku důvodů ve -smyslu
čís. 5 § 281 tr. ř., není nezbytně zapotřebí) by v rozhodovacích dúvodech bylo zvláště a _podrobně uvažováno o každém jednotlivém prů
vodním prostředku
o každé jednotlivé skutečnosti, nýbrž stačí, má-li
rozsudkový závěr dostatečnou oporu v souhrnu výsledků hlavního pře

a
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odůvodně~í výroku o rozhodných skutečnostech ve smyslu

ČlS.

§

270~'

5

ř. ohledně tiskovÝch urážek čís. 3-870.
ClS,
zji~t'uje, co ,bylo v zažalované~ čá~ku o soukromém obža!obci řečeno

a § 281

5 tr.

!lla ~metsky ~oud :postupovah nejen výkladem gramatickým nýbrŽ
~ !?glckým, přJhHžeje k souvislosti jednotlivých míst článků, v'yhledaf
JeJIch,. trebas zastřený smysl, a uvážiti i dosah článků, t. j. uvážiti
nepodjatý čtenář bude jednotliv}'ffi článkům rozuměti a které Před~tavy
budou v něm vyvolány jednotlivými články o soukromém obžalobci a
o jeho jed-nání či s. 3977.
.
tyto zjišťova~í .~ýroky jest podle § 27.0 čís. 5 tr. ř. náležitě odůvodniti
poukaz,ern. k )eJlch zdrojům ve vykládané látce a vyložením logických
operaCI, ktere vedly soud k jeho skutkovým závěrům z premis daných
vykládanou látkou čís. 3977.
zrušoení rozsudku podle § 33 tr. ř. i pro formální vady (nedostatek dů~
vodu ve smyslu §§ 270 čís. 5, 281 čís. 5 tr. ř.) čís. 3991.
nesp~ávnost ~ozsudkového výroku ohledně jedné formy (proti státu"
pro leho vznik) nečiní ještě rozsudek vadným, jsou-li tu oduvodl1ěně
uváděny i další formy trestného činu (podle § 14 čís. 1 zák. na ochr
rep. ~ pobuřování proti demokraticko-republikánské formě
.'
čís. 4010.
zru~ova.cÍmu soudu jest umožněno přezkoumati správnost rozhodnutí
nalezaolho soudu o právním podřazení trestné činnosti pachatelovy jen
obsahují-li důvody rozsudkové (§ 270 čÍs. 5 tr. ř.) nejen skutková zii~
štění veškerých zákonných znaků dotyčného trestného činu po stránce
objektivní i subjektivní, nýbrž, je-li z úvah těchto důvodů i patrno že
soud, rozhoduje prá~ní otázky, měl zřetel na veškeré o/,:olnosti so~ze
ného případu, jež tu spolupůsobí při potřebě skutkoveho zjištění zákonných náležitostí čís. 4105.
subjektivní stránka musí však býti v rozsudku výslovně zjištěna a po
zák-onu (§ 270 čís. 5 tr. ř.) oduvodněna, poněvadž jinak neodpovídá
odsuzující výrok zákonu čís. 4133, 4175.
výklad so~zené~? projeyu může býti úplný jen, není-li smysl, význam,
ctosa.,.h, ~mer tl ucel prOjevu určen jen podle ojedinělých, ze souvislosti
::y,trzenyc~ vět, nýbrž zároveň s toho hlediska, že jednotlivé věty jsou
c1~nky ,logicky souvislého celku; porušení této zásady je ohroženo zmatecnostJ neúplnosti ve smyslu § 281 čís. 5 tl'. ř. čís. 4256.
ona zásada není porušena, uvádí-li ,rozsudek při rozboru projevu s hlediska toho kterého dotčeného ustanovení zákona (na ochranu republiky)
z~láště ~áv,adné.,. věty pr~jevu bezprostředně P,o sobě, po případě v ji...
nem poradl, nez ve kterem byly proneseny Čl s. 4256.
v rozsudku (zprošťujícím z obžaloby Ipro přečin podle §§ 23, 25 zák.
na ~ch:. z~.) nestačÍ,Íen vysloviti, že se podobnost1 mezi oběma známk~ml tykají takových částí vnější úpravy, které jsou všeobecně použÍvany a proto nerozhodné, a že soud ze srovnání obou známek dospěl
k přesvědčení, že obžalovaný označil své zboží jinou známkou takže
p~vo9 . zboží je pro. obyčejného kupitele na prvý pohled ,poz~atelný,
nybrz Jest soud povmen, by jednotlivé p0dobnosti i rozlišnosti přesně
v rozs.u9~u uvedl a na tomto podkladě způsobem hovícím předpisům
~§. 270 cI~ .. 5 a Z81 čís. 5 tr. ř. náležitě zjistil a odůvodnil, proč vylucUJe zamemtelnost obojího označení -zboži čís. 4328.
. jsou-li dány náležitosti skutkové podstaty podle § 14 čís. 1 zák. na
9chr. rep., .Je t~m zji~:ě~o, ~e jednáním pachatelovým byl skutečně ohrozen o?ecny mlr, amz Je treba tuto okolnost v rozsudku zvláště vyslovovatI nebo odůvodňovati čís. 4580.
§ 270,.post. odst.: je-Ii výrok o trestu podle 'p'Í'semného vyhotovení rozsudku
nasledkem c~yby v ,psaní nejasn}', jest na nalézaCÍm soudě, by rozsudek
v tomto smeru podle § 270 posl. odst. tr. ř. opravil čís. 3393.

jak

rozsudek lze opraviti ve smyslu pasl. odst. § 270 tr. ř., bylo-li pouhým
přepsáním vyhotovitele rozsudku použito těžšího druhu trestu než jest
v zákoně stanoven čís. 3457.
oprava mylného označení a mylného právního ,podřadění trestného činu,
jímž obžalovaný uznán vinným, vybočuje z mezí § 270 pasl. odst. tr. ř.
a jest proto nepřípustná čís. 4485.
jméno (příjmení) soukromého obžalob ce, uvedené následkem ,přepsam
nesprávně ve stíhaoím návrhu (v obžalobě), lze prostě opraviti po
rozumu § 270 pasl. odst. tr. ř., je-li jinak nepochybné, že onen návrh
(obžaloba) byly skutečně podány osobou jako soukromý obžalob ce
vystupující čís. 4747.
záznam o rozsudku (§ 458 tr. ř.) viz tam ž e.
§ 459 tr. ř.: byl-li obžalovaný při hlavním přelíč,ení a nebyl-li jen při vyhlašování rozsudku nejde o rozsudek vydany podle § 459 tr. r.; v takovém pří.p.adě nepfkhází v úvahu § 478 tr. ř., nýbrž platí tu v pří6ně
včasnosti ohlášení a včasnosti provedení odvolání přt-dpisy § 466 odst. 2
a § 457 tr. ř. čís. 4819.
§ ,475 odst. 2 tr. ř.: § 475, odst. 2 tr. ř. ke své po~žitelnosti nevy~aduje, by
se z rozsudku okresního soudu odvolal obzalobce, dovolUje naopak
zrušiti rozsudek okresního soudu k návrhu státního zástupce, i když
podnětem, z něhož se s věcí obíral- sborový soud první stolice jakožto
soud odvolací ve věcech .přestupkových, bylo jen odvolání odsouzeného obžalovaného čís. 3805.
§§ 5, 18 tr. zák. slov.: za cizozemské jest považovati rozsudky cizích soudú,
byt' byly vydány podle práva věcně shodného s právem platným na
československém státním území čís. 4366.
§ 326 č. 1 tr. ř. slov.: při úvaze, zda jde o t~tožný č!n, o němž byl. již d!ív~
vynesen- pravoplatný rozsudek (§ 325 c. 1 tr. r.), nerozhodUje pravm
kvalifikace činu tvrzená obžalobou nebo pfijatá soudem, nýbrž sám
skutek, jenž byl označen jako trestný čís. 4459.
spiost'ujúci rozsudok, ktorým b-ol obžalovaný oslobo-dený podl'a § 4
alebo § -5. odst. IV. zák. č. 124/24 sb. z. a n. a boly mu' uložené povinnosti uvedené v odst. ll. § 13 cit. zák., nie je sprost'ujúcim rozsudkom v smysle trestného poriadku; obžalovaný maže podat' zmatočnú
st'ažnost' proti takémuto sprosťui'úcemu rozsudku čís. 4608.
páchatel'a, pravoplatne odsúdeného pre rad jednotliv§ch sprenevi:er
v úrade kvalifiko.vaných ako jeden trestný čin pokračujúci J nel'ze podl'a
§ 326 č~ 1 tr. p. sprostit' obžaloby pre d'alší, dodatočne na javl? vyšlý
prípad sprenevery v úrade, s odóvodnením, že ,čin je len čiastkou už
pravoplatne posúdenej trestnej činnosti obžalovaného čís. 4677.
_ § 425 tr. por.: ,úd dožiadaný v pokračovaní podJ'a § 425 odst. II. tr. p.
o vyh'lásenie rozsudku je tiež zmocnený prijať ohlásenie a prevedeníe
zmatočnej st'ažnosti, pokial' sa stalo ihneď po vyhlásení rozsudku čís.
4427.
v řízení podle § 425 odst. ll. tr. ř. jest rozsudek vrchniho soudu vyhlásiti obžalovanému a není nutno, aby byl vyhlášen nebo doručen ještě
zvlášt' jeho zvolenému obhájci čís. 4399.
Rozširovanie tlačív: minister s .plnou mocou pre správu Slovenska bol oprávneny
vydat' zákaz rozšiřovania tlačív podl'a § 10 o~st. 3 zák. čl. XIV:1914;
zrušením ministerstva s plnou mocou pre spravu Slovenska nestaly sa
výnosy a nariadenia ním vydané neplatnými čís. 4382.
»fozšiřovati« ve smys.le § 8 zák. čl. XIV:19!4 lze i jedint exemplár
tiskoviny, činí-li se jeho obsah přístupným, trebas postup ne" velkem::
počtu lidí, aniž bylo předem zabezpečeno, že zústane v úzkem kruhu
zájemcu čís. 4406.
v
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Rozšíření O~vž~ObY:

není k němu třeba zvláštního mezltímního nálezu soudu
re a, b,y byl souhlas obžalovaného udělen výslovně, staČ! svol,,"'
mlcky, cmem konkludentním čís. 4342.
---=.v -, ,viz též z mat e k čís. 8 § 281 t r. ř.
Hozslrovam: podle § -6 tisk. nov. čís. 3459, 3875.
v:. smysl,u §. 6 ,ti~k. zá~, jest všťliké úmyslné jednání, jímž se "sh,o;"
pnstup?ym. mdIvldu.el.~e, neomezenému ,počtu osob Úl tím účelem
b~l~ ,pusobhe~o, n,,~ J~11Ch, smýšlení; spadá sem rozdávání tiskopisu'
vs~ o.p0!lec am castI letakťt v bytě č í.5. 4096.
'
!etaku; Jeho trestnost čís. 4343.
~.?de;vz.d~n~ jedin.éh,o .vý~ísku ,určitému jednotlivcí lze podřaditi pojmu r
ve smyslu
.a 23
o tisku,
v

(,~~d~m a~h::e~~~va~l) Ť1skopisu
§~ ?
~ák:
měl~~i
!ř~bas43P4Po6stupná p~íst~~S~~l tfSkoo~~~~ U~~~z~~7~ál~p~~th~~~í~~s~~t~(~~setcn,á),.
CIS.

vp.

.

Rozšiřováni údajů o poměrech

podniku: po rozumu § 27 (§ 2 odst.
111/1'927 či s. 4397
víz též n e k a I á 's ~ II těž.
urážlivého . letáku: z 1Jedbalosti čís. 4391
-:." ---:- VIZ též urážka tiskem (§ 6),
\{ozslrovanr~. spisem (~ 39 zák. Č. 50/23): jest rozuměti vi~ef~~;:;rll;,il~n~~?~H,
J~Jlchz obsah Jest přístupný většímu počtu osob ať již
te~u nebo co do množství neurčitému čís. 3'650, 4760.
amz ~y se ~~žadoval?, by spis vešel skutečně ve známost více liď'
~~~~CI, byla-II tu moznost, by vÍ'ce lidí obsah. mohlo shlédnouti č í ~:,
na př .. podání u .poslanecké sněmovny Národního ;§hromáždění neb·
u presIdenta republiky čís. 3650.
odevz~ání ~~isu, s!?.rostovi k přečtení v .obecním -zasedání JIZ samo
o, sobe tvon nalezltost »rozšiřovaného
?:ak. na ochr. rep. čís. 3798.
SplSU« ve smyslu § 39 čís. 2
--:: .• viď och ran are p u b I i k Y (§ 39 č. 2).
Rozslfov.tel: pOdle § 493 odst. 2 tr. zák. č i s. 3542.
Rozvod manželství viz man žel s tví.
ROZV~d?vá skřinka viz krá d e ž dle § 175 b) t r. zák.

Rychlá jízda: kdy je přestupkem správním čís. 3772.
(§§ 427, 428 tr. ř.): podle §§ 427, 428 tr. zák. trestá se již rychlá jizda
a není zapotřebí, by rychlá jízda byla zároveií. i neobezřelou čís.
3990.
_ _ _ i za platnosti vl. nař. Č. 107/1932 je (nedovoleně) rychlá jízda automobilem přestupkem podle § 428 (427) tr. zák., nikoliv jen pře
stupkem stíhaným politick}'mi úřady čís. 4863.

, . 9 u, s~ v;zta~UJ1'~l :p:o~ev nevaznosti, neúcty, posměchu ohrdáí1í
opovr:em, Jakekol~v Jednan!, zejména slovní výroky jimiž ně!ao zlehcUJe posvatnost a velIkost Boha neb d"
M
•
vlástnosti, které v značu'í B v
,.
o pna, v~, zpu~obem opoVrŽliV)im
čís. 363'3.
Y
J
ozStVI Jako neJVYSSl, nejdokonalejší bytost

~ e?

J

Rudá annáda: provoláni jí slávy čís. 3737.
Rudý <len
.. : rozš.iřování agitačních letáků pro ne'J' C1S.
.,
34 70.
za.1ezd VIZ k o m u n i s. t i c k á str a II a
Rukojemství: podle § 1346 obč. zák. čís. 3623'
Rukopis viz z k o u š k a r u k o p i s u.
.
Rusko sovětSké viz sovětské Rusko
Ru~en~ miru: r;ezi stranami a urážka na 'cti čís. 3951.
Rus':l1Ie obecneho pOkoj. viď ochrana republiky (§ 14).
Rvacka: pokud účast na rvačce jest . d ' ,
~
~
p6rozených jeho následků kte )~ n,,~n}m, Od nemz mu.ze pachatel již podle
jím může způsobiti nebo ~vět~i~í ::blz sn~ no ~oznat~,. může, seznati, že se
o

~esnou bez~ečnost osta~ních účastníků !ae~~~~~v~ ť§ro3~vfr~' ZZá~a)vC~ ~eb3045te'8"

pro druhy odstavec § 157 t
'k t..
'.
.
1 S.
•
ze rvačky (ze zlého naklád' r:)z~ . s aCI, nast.<9,o-J~,!~žké poškození na těle
am JeTI.pro vedlelsi pncmy náhodou se přiho-

I

II
II

Irl

I:'
I

i

I

I

Rychlost jízdy viz a u tom o biL
Řádná vrchnost viz II á s i 1í dle § 83.
Redite1 družstva: jemuž náleží několik domů v různých obcřch se samostatnými
správci, zodpovídal by (§ 335 tf. zák.) za neprovedení nutných oprav
(ohrady žumpy, naplněné žhavým popelem, do níž spadlo dítě) jen,
kdyby byl sta'v nebezpečný pro tělesnoLi bezpečnost lidí znal, nebo
byl správcem domu upozorněn na potřebu oprav a o jich provedeni
se nepostaral, ač-li to náleželo do oboru jeho působnosti v družstvu
čís. :)833.
Ředitelstvi trestnice viz 1h ů t a.

ŘÍšskoKněmecká národně-socialistická strana dělnická viz n á rod n ě - s o c i a I i-

n

I

divši, avšak rvačkou (zlým nakládáním) způsobe ne, nebo pro zvláštní okolnosti, za nichž skutek spáchán č í 5. 4831.
účast toho kterého pachatele na rvačce (zlém nakládání) s určitým jednotlivcem je jediným a jednotným skutkem, jejž nelze pro účel trestného
přičítání rozkládati podle různých účinků, vzešlých na těle dotčeného jednotlivce čís. 4831.
viz u š k o z e n í dle §§ 153, 157.
Rybní strážník:. (státní) jest veřejo)rm úředníkem ve smyslu §§ 101 odst. 2, 153
tf. zák, čís. 4331.
Ryby: podle § 174 II e) tr. zák. trestá se za zločin jen krádež ryb uloven~'ch
v rybníku, nikoliv v potoce čís. 39-66.
•
_
v přirozených vodních tocích mohou býti ,předmětem krádeže čís. 4733.

Řidič automobilu (motocyldu) viz a u t o mobiL
Řidičská zkouška: dle § 22 min. nař. čís. 81/1910 čís. 3521.

ROUh~~i:V n~nkj~n ~opÍ'rání j-~?:lcnos~i Boha,::působem zlehčujícím, nýbrž jak)'-

y
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stická strana dělnická.
Řízení disc~p1inární viz říz e n í kár -n é.
důchodkové viz důchodkové řízení.
kárné: jakýmkoli trestním stíháním pro čin neb opomenutí jak se vyjadřuje
§ 24 ústavní 'listiny, je bezpochybně uložení každé újmy, jež má postihnouti přestupníka za to, že něco učinil neb opomenul proti předpisu
zákona,. co jest ohroženo trestem. Nelze proto vylučovati z toho ani peněžité tresty ,za .pořádková provin~ní podle předpisů trestního řádu
či s. 3424.
obhá}ce je pndle § 1'52 čís. 2 tr. ř. zproštěn :povinnosti vy.dati sv'~
dectví jen pro trestní (kárné) řízení, které se vede prali osobě, kterou
nebo v jejímž zájmu byl požádán o právní poučení neb o zastupováni;
ustanovení § 152 čís. 2 tr. ř. nemá ffifsta v trestním (kárném) řízení,
ve kterém jde o stíhání osoby jiné čís. 98 dis.
odmenu 180 Kč za vyhotovenie žiadosti o vklad práva vlastníckeho a
za urýchlené prevedenie tohoto vkladu nel'ze považovať za nepatrný
prospech v smysle § 3 odst. 2' zák. Č. 178/24 sb. z. a n, Prijímal-li súdny
úradník odmeny za vyhotovenie výpisov z pozemkových kníh, dopúšfal
e
sa prečinu podfa § 3 odst. 1 cit. zák. len vtedy, išlo-li o vybavovani
žiadostí o výpisy v smysle §§ 393-402 jedno :,poriadku; ináč išl0 by
len o pripadné previnenie .disci:plinárne čís. 4712.

I.
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ustanovení § 43 kár. zákona pro soudce nestanoví jako podmínku pře
ložení soudce jen jeho nezpůsobilost k výkonu svěřeného mu soudcovsvého místa, nýbrž má na mysli veřejný zájem, t. j. řádný výkon soudnictví; s tohoto hlediska jest i řešiti otázku, zda by setrvání soudce na
jeho dosavadním služebním místě mohlo býti na úkor řádnému konání
práva, a zda jsou tu zákonné předpoklady pro takové opatření čís.
139 dis.
tak, jak jsou kárné tresty v § 6 a) a b) kár. zák. ze dne 21. května
1868, čís. 46 ř. zák. upraveny, nelze je ukládati soudcům na trvalém
odpočinku vůbec čís. 140 dis.
nebylo-li uložení trestu podle § 6 b) kár. zák. soudci na trv.além odpočinku obviněným napadeno, jest tím kárný soud odvolací vázán potud, že nemůže uložiti trest nižší, není však vázán do té míry, že by
musel uložiti trest podle tohoto ustanovení zákona čís. 140 dis.
z rozhodování v kárném řízení není vyloučen soudce, který jen zařídil,
by byl obviněný vyslechnut dožádaným soudcem o zahájení kárného
vyšetřování čís. 143 dis.
nepřfčí se § 10 kár. zák., že byl obviněnému sdělen seznam všech
členů kárného senátu, nikoli seznam členů k rozhodování již určených
čís. 143 dis.
příležitost k obhajobě po rozumu § 13 kár. zák. musí býti obviněnému
dána po souzeném provinění; nestačí příležitost poskytnutá před ním
(v kárném řízeni, jehož předmětem bylo mimo jiné vzdalování se služby
u téhož soudu po jinou dobu); avšak porušení předpisu § 13 kár. zák.
pozbylo významu, byla-li ještě před odkazovacím usnesením dána obviněnému jinak možnost uplatniti, co :pokládá za nutné neb vhodné
k obhajobě čís. 143 dis.
kárné řízení, zahájené podle I. hlavy nelze za žádných okolností pře
vésti v řízení podle III. hlavy tohoto zákona, nýbrž jest je provésti a
skončiti samostatně a bez ohledu na .předpisy III. hlavy čís. 166 dis.

ve věcech soudců: byla-li důtka udělena neJvysslm soudem jako karn'ím
sou?em . odvolacím při přezkournávání rozhodnutí kárného soudu pr
stohce, lest k rozhodnutí o výmazu důtky v osobních v}rkazech p Ve
I

lv~n kár~ý s.oud prvé stolice (§§ 4, 5, 8, 28 zák. ze dne 21. května 1~~~~
e15. 4'13 r. zak.)

čís.

80 dis.

'

neJvyš~í s,~ud ~ení povolán ani rozhodovati ani učiniti opatření o
hlcdaC1 sÍ1znosÍ1 (!l§ 15, 16 tr. ř., §§ 74, 77 org. zák., § 5 zák.
21,6/1~19);v NeI~e Sl proto stěžovati k nejvyššímu soudu, že nebvlo k
hledacI shznostJ nařízeno kárné řízení proti soudcům čís. Sľ dis.
~árn~ řízení v nepřítomnosti obviněného není vadným, mohl-li obviněn'

le!llu~ bylo odkazovací usnesení s obsílkou k ústnímu líčení doručen X.
karn)' soud o svém onemocnění včas zpraviti, ale neučini/. tak Čl' 0,

~~.

L

předpis.~ 21~.zákona ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. zák. že kárn',:,
~oud, mu~~e p,n vynášení nálezu vziti zřetel jen k tomu, co se' sběhlo
~~tmm ltc.em, platí i v kárném řízeni proti notářům (§ 101 not. ř )l.
C I s. 82 dls.
- .
v .pok~nu nadřízeného úřadu justiční správy ,přímému úřednímu
stave~.emu soudcovu, by ho vyzval podati žádost o přeložení na
5~ odst. 2 kár. zák. ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř.
odpocmek
nelz~ spatrovatl zasahování justiční správy do výkonu so'udnictví
87 dls.
ok?lnost, že .z~sedali j,ako členové kárného senátu soudcové' kteří ve
?:-r e ~las.t~?s.ti )ako úřednici justiční správy rozhodovali v pfedchozím
nzem (zandlvse, aby vyzvání podle § 51 odst. 2 kár zák bylo učiněno
z~mí!nuy~e žádost, by lékařská prohlídka byla proy'eden~ jinde a ode~
prevse zado,st o ~~~radu, n~kl~dů ,na cest~ ~ lékařskt}- prohlídce), není
v,adou, ktera by cm11a karne rrzem zmatecnym, a ne'ní důvodem k pochybnostem o nezaujatosti těchto kárných soudců čís. 87 dis.
př~dpisu § 5~ odst..~ ~ár., zá~.) by soud~e byl na konci kárného říZeni
~Iy~e~ se s":Xm vy]~d.remm, Jest vyhoveno výslechem před seděním'
~Irsetl ho. pn sedenl Je zůstaveno volnému uvážení kárnéhO' soud~
Cl s. 87 dlS.
k~ příčí,nám, ze kterjch ~oudce onemocn~l tak,' že došlo k použití § 51
k8.7ar~:. zak., nelze v nzem podle § 51 a nasl. kárn. zák. míti zřetel čís.
ms.
předpis § 7'6 služ. pragm. (zák. ze dne 25. ledna 1914 čÍs. 15 ř. zák.)
'
neplatí pro soudce čís. 87 dis.
kár?ý soud ~:oz~,oduje jen, zda tu je či není pHpad přeložení do výsluzby, ?~pnSIUSl mu však rozhodovat o tom, zda 3. kdy má býti provedeno c 1 s. 87 dis.
v kár~ém řízení. jest podati opravný prostředek v ne.prodlužítelné lhůtě
8dennr (§ ,39 z~k. ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. zák.) II kárného
soudu prve stoh ce čís. 88 dis.
i stížnos,t d? ~zamítnutí ,žádosti o obnovu kárného řízení jest podati
v 8denn1
Jhute (§ 39 zak. čis. 46/1868,
§ 357.
ods! třeti tr . r.
') Cl
" S.
88
dis.

'Pf

J§

? ,:ýši, cestovních poplatků rozhodují výhradně, s :platností zavazujíci

1,kamy soud, orgány justiční správy; kárný soud odvoIací není oprávnen ony poplatky sní-žiti čís. 137' dis.
obviněnému lze uložiti kárným nálezem náhradu útrat jen částkou na
kterou bU,dou c~stovní poplatky upraveny konečným (.pravoplatným)
rozhodnutun spravních úřadů čís. 137 dis.
administrativní přeložení soudce podle § 43 zák čÍs 46/1868'
.k
t t
. h '
..
r. za .
není kárn'
ym re? e,m,; Je'. o učelem Jest jen zabezpečeni řádného a neru~ene~o yyk?naval1l prava; nevyzaduje subjektivní zavinění soudcE'
o lehoz prelození jde či s. 138 di-s.
'
v

,

~

ve věcech notářů: kárné řízení v nepřítomnosti obviněného není vadným,
mohl-li obviněný, jemuž bylo odkazovací usnesení s obsílkou k ústnímu
líčení doručeno, kárný soud o svém onemocnění včas zpraviti, ale neučinil tak čís. 32 dis.
předpis § 21 zákona ze dne 21. května 18168, čís. 46 ř. zák., že kárný
soud může -při vynášení náIezu vzíti zřetel jen k tomu, co se sběhlo při
ústním líčení, platí i v kárném řízeni proti notářům (§ 101 not. ř.)
čís. 82 dis.
předpis § 159 odst. 2 not. ř., že kárný soud nemůže uznati na mírnější
trest než na pokutu, potvrzuje-Ii notář v notářské listině o skutečnosti,
že se před ním stala, ač se nepřihodila za jeho přítomnosti, je před
pisem velícím .a nepřipouští úchylek čís. 914- dis.
ve

věcech advokátů:

i v kárném

řízení

má

obviněný

právo

odepříti odpověď

(§§ 203, 245 II tr. ř., §§ 41 II, 59 kárn. sta!.) či s. 84 dis.
předpisu

§ 31 kárn. stat. je vyhověno, byly-li obviněnému zaslány stížnosti proti němu s vyzváním, by se o nich vyjádři'l; neučinil-li tak a
k líčení se nedostavil, aniž se dal zastupovati, nemůže to- doháněti
v odvolacím řízení čís. 84 dis.
ustanovení § 3 kárn. stat. vztahuje se obdobně i na kandidáty advokacie, zapsané v seznamu advokátní komory čís. 84 dis.
kárné přečiny se nepromlčují čís. 84 dis.
povinností advokáta chovati se, jak čest a vážnost stavu mu .přika
zuje, nevzniká ještě subjektivní právo třetích osob na takové chování
se advokátů, a to ani tehdy, když jim nelze upříti zvláštní osobní zájem
čís. 85, dis.

Řízeni

-

kárné ve

věcech advokátů

-

_

432

Řízení

kárné ve

věcech' .advokátů

43.

jde-li o zleh,čení cti a vážnosti stavu, nemají třetí osoby práva stiižnosH.
neshledala-II kárná r.ada v (jejich) oznámení důvod ke kárnému
čení čís.

v

85 dis.

k~rném řízení

měřiti

odvolání vrchního prokurátora jest přípustné (§ 47 ČÍs. 3 kár. stat.),
domáhá-li se změnv kárného nálezu jen v tom směru, že se obviněný
dopustil kárného přečinu porušení povinnosti povolání čís. 111 dis ..
není zmatkem, nebylo-li obviněnému včas oznámen?, kdo v kárném
senátě zasedá; zachování lhůty § 40, kár. stat. nem předepsáno pod
zmatečností čís. 112 dis.
i kárné řízení advokátU jest ovládáno zásadou obžalovací Cl s. 113 dis.
odsoudila-li kárná rada obviněného bez jeho souhlasu i pro kárný čin,
na nějž návladn~ komory teprve při ústním jednání rozšířil obžalobu,
překročila po .případě nepřípustně meze vytčené odkazovacím usnesením jejímu rozhodování či s. l13 dis.
kárná rada advokátní komory jest vázána odsuzujícím rozsudkem trestního soudu, pokud je v něm vysloveno, že se odsouzený dopustil urči
tého trestného činu, což zahrnuje v sobě jednak zjištění skutku, jednO;k
jeho právní kvalifikaci s hlediska hmotného práva trestního. Tato vazanost trvá tak dlouho, pokud jest tu onen rozsudek; záv.aznosti může
rozsudek zbaviti jen trestní soud obnovou řízení, nikoliv kárná rada
přezkoumáním jeho věcné správnosti samovolným rozborem průvodní
látky čís. l19 dis.
stížnost proti usnesení kárné rady jest podati písemně v neprodloužitelné lhůtě 14 dnů po doručení usnesení u kárné rady, která učinila
usnesení čís. 125, dis.
opozdčnou stížnost jest odmítnouti čís. 125 dis.
trest podle § 7 (1) zák. čís. 31/1929 jest mírnější, než trest podle § 12
kár. stat. adv. a lze ho použíti i při kárných činech z' doby před 1. dubnem 1929 kde by pokuta v mezích dřfve platné sazby nebyla přimě
řeným tre~.tem (obdob. čl. IX. uv. zák. k tr. zák.) čís. 126 dis.
porušení povinností povolání a poškození cti a vážnosti stavu se dopouští advokát, který neomluveně' a neomluvitelně odpírá' vy~etřovací
výkony, jimiž byl jako člen kárné rady pověřen (§ 31 odst. 1 kar. stat.)
čís. 127 dis.
ustanovení §§ 57 a 263 tr. ř. nelze v kárném řízení podle zákona ze dne
1. dubna 1872', čís. 4ú ř. zák. ani obdobně použíti čÍs. 129 dis.
zástupce advokátní komory v kárném řízení proti advokátům a kandidátům advokacie není ob žalobcem ve smyslu trestního řádu, a není vů
bec pánem obžaloby, takže jeho opomenutí výhrady samostatného s~í
hání nemůže býti spojeno s následky §§ 57 a 263 tr. ř. čís. 129' dls.
bylo-li při jednom zasedání birné rady projednáno několik případů,
jest výlohy rozděliti na projednávané případy podle ~lušného uvážení,
při němž nemusí rozhodovati jen jejich počet, nýbrž I rozsah a výsledek (ana!. § 389 tr. ř.) čís. 129 dis.
bylo-li ústní líčení před kárnou radou konáno v nepřítomnosti obvině
ného, který podal včas odůvodněnou žádost o odročení, osvědčiv pře
kážku, pro kterou se nemůže k líčení -dostaviti (nemoc lékařem potvrzenou), jest odvolacímu soudu kátný nález zrušiti, a to po případě
i ohledně spoluob-viněného, je-li obvinění proti tomuto v tak těsné souvislosti s obviněním proti onomu, že lze jen společně- to i ono obvinění
projednati a posouditi čís. 130 dis.
odvolání z nálezu kárné rady jest podati v neprodlužitelné čtrnácti
denní, lhůtě (§ 48 kár. stat.); i na tuto lhůtu jest obdobně p-oužíti ustanovení druhého odstavce § 6 tr. ř.; jest zkoumati z povinnosti úřadu,
nebylo-li odvolání podáno opožděně; pakli ano, jest je odmítnouti čís.
133 dis.
do usnesení kárné rady advokátní komory, jímž nevyhověno žádosti
toho, kdo .jest ve svých právech kárným činem zkrácen, o opis osvobozujícího nálezu, nelze si, stěžovati k nejvyššímu soudu čís. 134 dis.
odvolání proti trestu písemné důtky podle § 12 písm. a) -kár, stat. není
přípustné čís. 135 dis.

jest ods.ouzenému uložiti náhradu útrat, které

obdobn'ým použitím

předpisů

trestního

řádu,

av.šak

se tyto předpIsy hodí i na kárné řízení (§ 41 odst. 2 kárn.
86 dis.
ani podle § 381 015. 1 a 6 tr. ř. ani v kárném řízení nelze žádati n.hnldu
za paušál z místnosti, ani za vyhotovení obžaloby a nálezu čís.
kárná rada je podle obdoby předpisu § 2'67 tr. ř. oprávněna posU2:ovati
činnost obviněného odchylně od odkazovacího usnes,eni čís. 90 dis.
třetí _osoby

mohou si

stěžovati

do usnesení kárné rady, jímž bylo

mítnuto zahájení kárného řízení, jen, byly-Ii kárným přečinem ve
právu zkráceny; takové zkráceni může nastati u přečinů proti
nostem povoláni, nikoli však u přečinů proti cti ,a vážnosti stavu
93 dis.
na trest výmazu ze seznamu advokátů podle § 12
jes.t uznati, jsou.-li tu velmi z1Ívažné přitěžujki OkOÍtlO;;ti, ze.imen,a,
kračoval-li obviněný přes opětné :předchozí tresty
dobu v kárné činnosti, ktérou byla neobyčejně těžkým způsobem
škozena důstojnost stavu v tuzemsku i v cizině či s. 96 dis.
řízení netřeba
případných nákladů na kárné

výrok o povinnosti obviněného k
Hzení prvé stolice změniti, doznal-li výrok
část~čné změny jen co do právní kvalifikace kárných provinění čís:
95 dlS.
obhájce je podle § 152' čís. 2 tr. ř. zproštěn povinnosti vydati svědectví
jen pro trestnÍ' (kárné) řízení, které se vede :proti osobě, kterou nebo
v jejímž zájmu byl požádán o právní poučení neb o zastupování; ustanovení § 152 čÍs. 2 tr. ř. nemá mÍ-sta v trestním (kárném) řízení ve
kterém jde o stíhání osoby jiné č í:s. 9,g dis.
'
kárná rada 'není vázána návrhem zástupce komory v ten způsob, že
by nemohla nalézti na vyšší trest, než navrhov:al zástupce komory čís.
101 di,.
nesejde na tom,_ že odvoIatelovy přípravné spisy nebyly členy kárného
senátu úplně přeč.teny a jimi studovány, stačí, že zpravodaj jejich obsah členům senátu výstižně přednesl čís. 103 dis.
.
k vytýkané nepřístojnosti, že sekretář advokátní komory byl proti před
pisu § 34 kárn. stat. .přítomen jednání i poradě kárného senátu, nemusí
odvolací kárný soud přihlížeti, netvrdi-li odvolatel, že ona nepřístoj
nost nějak překážela zákonnému působení kárného senátu nebo na ně
účinkovala nepříznivě. v jeho neprospěch čís. 103 'dis.
ani v kárném

. zákaz brojení proti zjišťovací činnosti nalézacího soudu;' platný podle
§§ 258, 28-8 odst. 2 tr. ř. pro řízení zrušov.ací, neplatí pro odvolací ří
zeni v kárný'ch věcech advokátů a kandidátů advokacie, jež je zvlá5ť
upraveno §§ 46-55 kárného statutu čís. 104 dis.
předmětem opravného prostředku k nejvyššímu soudu jako soudu odv?lacímu (stížnos.tnímu) v kárných věcech advokátů mohou ·býti jen
nalezy a usnesení kárné rady, nikoliv opatřeni vyšetřujícího komisaře·
za vyhledávání ve smyslu § 31 kárného statutu či s. 105 dis.
kárný trest zastavení výkonu advokacie nelze odložiti ani obdobným
použitím ustanovení §§ 397 a 401 tr. ř. čís. 109 dis.
kárná r~da
k~~ovaclm

se usnáší o tom, zda jest jednání advokáta, jež bylo v odusnes.enÍ a bylo předmětem ústního kárného jednání, podrobItI kárnému posuzování, nezávisle na návrhu, na právním posouzení
odkazovacího usnesení a na konečném návrhu návladního komory
č Is. 110 dis.
Oenerální

reistříkY

trestní

28

~ Řízení

kárné dle práva

.slovensk~ho

-

-

Řízení

op'ravovací (mo.nitura.) 435

434

byl-Ji p;"ohláš:n k~r~~ n~lez, jímž obviněnému uložen peněžitý trest

nem p.npustnc zrnemt] vyrak o trestu novým usnesením kárné rad ,~
~t,alo-h se. tak, jde o zmatečnost kárného nálezu ve výroku o tresYt'
ClS. 141 dlS.
II

kárná rad~ m~~e s~ odc~ýJit~ od odkazovvacih~ usnesení ve zjištění zPll-sobu a mlry ucastI obvmef!.eho co do predmetu
posouzeni jeho jednání čís. 146 dis.

obvinění

a v právním

?osp.ěl~,li u.rčitý konkretnÍ'. pří,~ad ,k. projednávání, před kárnou radou ..
Jest JeJlm u~oIern zkoumatI veskere Jeho podstatne okolnosti s hlediska'
zda se 0J;>v;něný, něj~~. v onoT? směru neprovi~iJi př~drnětem řízení ~.
rozhodovam nem urC1Ťa slovm formulace provmem, lak je vymezena'
v o?kazovncírn usnesení, nýbrž vždy jen sám čin, jejž odkazovací usne_.
sem dle obžalovací věty nebo dle svých důvodů vzneslo na kárn()u'
radu k posouzení a k rozhodnutí čís. 151 dis.
.
návladní komory není do té míry dominus litis, že by způsobem kárnou
:adu. a o~volad s~u~ ?r:!~zujícím určoval stupeň a slovné vyjádření
jednavaneho provmem Cl s. 151 dis.
odvolání z nálezu kárné rady ve prospěch obviněného
viněnému samému, nikoliv i jiným osobám (příbuzným
čís. 173 dis.
kdy jest uznati na trest škrtnutí ze seznamu advokát6 čís. 175 dis.
?bviněný advokát má právo zúčastniti se ústního líčení v kárném řízení,
Jest proto vzíti zřetel na jeho odůvodněnou žádost o odročení líčeni'
v, ní~ osvědčuje překážku, která mu brání k líčení se dostaviti (nemo;
lekarem potvrzenou); nestalo-Ii se tak a bylo-li přes to líčení konáno,
v nepřítomnosti obviněného, jest odvolacímu soudu k odvolání obviněného kárný nález zrušiti é í s. 179 dis.
I
viz též -p o k rač o van i e d i s c i.p 1i n á r n e pro t i a d v okát o m.
dle práva slovenského: aj verejný notár, jestli podáva odvolanie proti rozhodnutiu discíplinárneho súdu pre veci advokátov, musí byť zastúpený
advokátom čís. 164 dis.
požiadavku, vyslovenému v ustanovení § 10.1 ·odst. IV adv. zák. Že
toHž súkromná strana v disciplinárnej .veci proti advokátovi móže s~oje:
p;áva uplatnit' len prostrednictvom advokáta, nie je vyhovené, žiada-lj
sukromná strana v odvolaní samom, aby jej bol na kontrasignovanie
~l~bo erev~denie odvolania ustanovený advokát z povinnosti úradnej,
c 1 s. l:J6 dlE.
proti usncseniu discip1inárneho $údu advokátskej komory ktorvm bola
pominuté nariadit' 'Clisciplinárnc pokračovanie proti advokátskem~ osnovnikovi, odvolanie nie je prípustné čís. 159 dis.
v disciplinárních- věcech proti advokátům jest přípustná žádost o milost čís. 144 dis.
v disciplinárnych veciach proti advokátom niet samostatného opravného,
prostriedku len proti odóvodneniu rozhodnufia disciplinárneho súdu prvej
stolice čís .. 152 dis.
v disciplinárnych veciach proti advokátom súd nemá právo odvol.iť sa
proti rozhodl1utiu disciplinárneho súdu prvej stolice Čís. 162 dis.
zistenie 'skutkovej podstaty prečinu nevernej správy podľa § 361 tr.
zák. nie je podmienené tým, aby čin bol spáchaný zo zištnosti (spáchanie neverejnej správy za zištnosti je z!očinom podl'a § 363 tr. zák.);
pret~ nie je prípustné suspendovat' z výkonu advo-kácie- advokáta,
ktory bol _pravoplatne daný v obžalobu pre spomenutý prečin čís.

172 dis.
disciplinárny obžalobca je oprávnený žiadať zavedenie disciplinárného·
pokračovania aj bez oznámenia urazeného čís. 176 dis.
discip!inárny súd móže pokračovat' proti advokátovi bez ohl'ad:u na to,.

či

obvinený advokát bol pre svoj čin aj riadnym súdom poriadkovým
potrestan)', a!ebo nie čís. 183 dis.
disciplinámy s.úd pre veci advokátov je viazaný pravoplatným rozhodnutím trestného súdu, že nejestvuje v konkrétnom prípade trestnost'
vylučujúci do vod podl'a § 17 odst. 2 zák. čL XLI:1914, a nemože znova
riešit' túto otázku čís. 182 dis.
podl'a obdoby § 79 adv. zák. proti usneseniu disciplinárneho súdu prvej
stolice možno sa odvolat' len za 8 dní po jeho doručení; na tom nič
nemení mylné poučenie dané disciplinárnym súdem prvej stolice či s.
178 dis.
nel'ze s úspechom vytýkat' vadnost' pOkračovania pred disciplinárnym
súdom prvej stolice na tom základe, že proti ustanoveniu § 85 odst. 1
adv. por. súkroruná strana nebola upovedomená o termine záverečného
pojednávania, ak je zrejmé, že tento formálny nedostatok nemohol mať
vliv na rozhodnutie disciplinárneho súdu čís. 167 dis.
v smysle § 94 zák. čl. XXXIV:1874 disciplinárny súd prvej stolice má
rozhodnúť aj o útratách právneho zastúpenia súkromnej strany, ktoré
tiež patria k útratám disciplinárneho pokračovania čís. 169 dis.
nárok na vy'Clanie prevzatých spis ov a n-a vyúčtovanie preddavku vočí
advokátovi ruMe súkromná strana uplatnit' v pokračovaní pOdl'a nariadenia uhor. min. sprav. z 1. mája 18,79 č. 4544 čís. 169 dis.
patnásťdňová lehota, určená v § 95, adv. por. pre podanie odvolania,
počíta sa pre stranu, ktorá na pojednávaní pred disciplinárnym súdom
prvej stolice nebola prítomná, bola však zastúpená advokátom, odo
dňa vyhlásenia rozsudku a nie od jeho doručenia čís. Ws, dis.
dvojročná premlčacia lehota § 102: adv. zák. prerušuje sa tiež podaním
oznámeni a pre taký prečin, ktorý je možno podriadiť ustanoveniam
nielen disciplinárneho zákona, lež aj predpisom trestného zákona; ku
pretrhnutiu premlčenia v disciplinárnom pokračovani proti advokátom
per anal. § 103 tr. zák. stačí súdne opatrenie proti pác-hate!'ovi pre spáchaný čin, nevyžaduje sa meritorné rozhodnutie čís. 176 dis.
Řízení moniturni viz řízení opravovací.
obnovené viz o b n o v a.
odvoJací viz odvolací hlavní přelíčení.
viz též odvolací řízení.
opravné viz pro s tře d k Y o P r a v n é,
viz též zrušovací soud.
opravovací (monítura): § 331 tr. ř.: v § 331 tL ř. přepodkládané vady porotního výroku (nejas.nost, neúplnost nebo rozpor se sebou samotným)
lze vyvozovati jedině z odpovědi porotců na otázky, po případě ze vzájemné jích nesrovnalosti a protismyslnosti, ne však z jich domnčlého
a jen zmateční stížností ustrojeného rozporu s výsledky trestního řízení
č i s. 3038.
neúplnost hlasování porotců, záležející v tom, že opomenuli hlasovati
o dodatkové otázce, zda obžalovaný spáchal čin z pohnutky nízké a nečestné, neporozuměvše poučení předsedovu, nevyža'duje zavedení řízení
opravovacího ve smyslu § 331 tr. ř., nýbrž stačí uložiti porotcům, by
se vrátili do poradní síně a hlasování o oné otázce dokončili (§ 330
posl. odst. tr. ř.) či s. 3751.
porotní soud může po případě bez zahájení řízeni podle § 331 tr. ř.
vynésti rozsudek, nepřihlížeje k zbytečnému zápornému zodpovědění
eventuální otazky čís. 3921.
vady ve smyslu § 344 čís. 9 tr. ř. nelze dovozovati z odpovědi porotců,
která byla podrObena opravovacímu řízení čís. 4023.
bylo-li - třebaže bez šetření předepsaných formalit - z příčiny, která
podle zákona k tornu opravňovala a zavazovala, zahájeno řízení opravovací, pozbyl v rozsahu _výroku porotců tím dotčeném zákaz ustoupení porQtců od dřívějšího mínění (pasL odst. § 330 tr. ř.) vlatnosti,
a porotci byli oprávněni prohlásiti a přivésti nov}'m výrokem k .plat·
tresŤom
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Říz~,ní p'řesturpkové -
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437
?~~ti ji~é míl.1ťn!, pokud ~e

\ ztahovalo k bodúm,

jejich puvodm vyrak shledan vadnym Čl s. 4433.

ohledně nichž byl

porotní viz por ota.
proti nepřítomným: že obsílka k hlavnímu přelíčení byla obžalovanému řádně
doručena podle § 427 tr. ř., jest předpokladem jednání a vydání
rozsudku v nepřítomnosti obžalovaného čís. 3543.
viz též od P o ľ.
průvodní

viz p r

přestupkové:

ů

vod n í

říz

e
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rozsudek, jejž vynesl okresní soud o zločinu nebo přečinu, jest
pro absolutní nepříslušnost soudu sám o sobě (ipso jure) neplatným
a nemůže brániti zahájení zákonného řízení právě tak, jako by mu nebylo na závadu opatření administrativní, nesoucí se k trestnému činu,
Ve příčině zločinu nebo přečinu příslušný soud může proto, nehledě
k vynesenému rozsudku, zakročiti a má jen při výměře trestu míti
k trestv, obviněným snad již vytrpěnému čís. 3378.
oprávněnost postupu podle § 3:53 čís. 4 tr. ř. sluší posuzovati
stavu věci, kdy byl postup ten zahájen, ne podle konečného výsledku,
provedeného trestního řízení; nezáleží proto na tom, že v souzeném
skutku byl shledán zase jen_přestupek; v tomto případě je nalézací soud
oprávněn postupovati při vyměřování trestu samostatně a smí bez porušení zákazu »reformationis in peius« uložiti' trest přísnější než byl
trest uložený okresním soudem čís. 3378.
obsahuje-li záznam o rozsudku (§ 458 tr. ř.) jen poukaz na trestní oznámení, znamená to, že soudce má za prokázané skutkové okolnosti tak,
jak jsou v trestním oznámení uvedeny čís. 3786.
.I .
nebyl-li rozsudek prvého soudu, neobsailující výrok o soukromopravních nárocích, v tomto směru nikým napaden, poruší! odvolací soud
výrokem, že poukazuje soukromého účastníka s nárokem na náhradu
škody podle § 366 tl'. ř. na pořad práva, zákon v ustanovení prvé věty
§ 477 tr. ř. čís. 3788.
předpis (§ 47 tr. ř.), že připojiti se k trestním,u řízení jest přípustné
jen do započetí hlavního .přelíčení, platí jen pro řízení o .zločinech a
přečinech, nikoliv i pro řízení pře stupkové (§ 449- věta prvá, § 447
odst. 1 věta druhá tr. ř.) čís. 3788.
připoj-ení se k trestnímu řízení jest však možné jen za řízení před sou""'
dem prvé stolice, nejdéle do skončení řízení průvodního, Ilež veřejný
obžalob ce učiní návrh podle § 457 tr. ř. čís. 3788.
aby poškozený nabyl postavení soukromého účastníka, jest nutno, by
učinil prohlášení, jímž dává na jevo, že se k trestnímu řízení připojuje
a že tak činí k vůli uplatněni svých soukromoprávních nároků čís. 3788.
za soukromého účastníka nelze pokládati toho, kdo se práva mu podle
§§ 47 a 449 tr. ř. příslušejícího výslovně vzdal (prohlásil, že náhradu
nežádá) čís. 378B.
předpis § 476 odst. druhý tr. r .. nevyžaduje ke s.vé použitelnosti, by se
byl z rozsudku okresního soudu odvolal obžalob ce, dovoluje naopak
zrušiti rozsudek okresního soudu k návrhu státního zástupce, i když
podnětem, z něhož se věcí obíral sborový soud první stolice jakožto
soud odvolací ve věcech p-řestupkových, bylo jen odvolání odsouzeného obžalovaného čís. 3805.
použití- § 475 čís. 2 tr. ř. předpokládá, že okresní soud soudil o činu
zakládajícím zločin nebo přečin. Ukáže-li se (v tom. směru nenapadeným) rozhodnutím krajského jako nalézacího soudu, že kvalifikace čim:
za zločin nebo přečin byla předpokládána mylně a že čin jE' (byl)
přestupkem, nemá nalézaCÍ soud,- shledav v činu obžalovaného zase
jen přestupek, vyslovovati trest .přísnější, než byl vysloven rozsudkem
soudu okresního, a to ani, je-li sazba tohoto přestupku (§ 335 tr. zák.)

přísncjší,

než onoho, jímž byl původně uznán Vinn}'111 (§ 431 tr. zák.)
3805.
vyžádání si návrhu zmocněnce státního zastupitelství pOdle § 451 tl'. ř.
není vyšetřovacim úkonem, nýbrž předpokladem trestního stihání obviněného v řízení prestupkovém čís. 3832.

čís.

odvolací soud není vzhledem k ustanoveni § 470 tr. ř. oprávněn, by se
beze změny 'v řízení průvodním uchýlil od skutkového- zjištění prvního
soudu, a nesrovnává se se zákonem (zásada ústnosti a bezprostřed
nosti), když odvolací soud bez opakování nebo doplnění důkazů dospívá k odchylnému přesvědčení o skutkových okolnostech čís. 3945.
ustanovení § 14 odst. 4 zákona z 2-1. března 1929. čís. 31 Sb. z. a n.
pro trestní řízení v phpadě odporu proti trestnímu příkazu, že soud,
rozhoduje v hlavním přelíčení, nesmí uložiti přísnější trest na svobodě
nebo na penězích, než jaký uložil- v trestním příkazu, leč by se sku.tkový podklad rozhodnuti podstatně změnil, vztahuje se nejen na hlavní
přeličení před soudem první stolice, nýbrž i na přelíčení odvolací jež
se konalo k odvolání veřejného ob-žalobce proti osvobozujícímu' rozsudku soudu první stolice čís. 3994.
ustanovení § 470 odst. 3 tr. ř. platí jen, jsou-li v odvolacím spise uvedeny nové důkazy a tvrzeny nové okolnosti pro rozhodnutí věci důle
žité čís. 4104.
pro rozhodnutí okresních soudú o použití rozhodnutí presidenta republiky o amnestii z 19. října 1928 na ten který případ platí povšechná
zásada § 481 tr. ř. čís. 4225.
postup okresního soudu, jenž neprohlásil rozsudek při veřejném roku,
nýbrž doručil jej stranám jen písemně, porušil zákon v ustanoveních
§§ 231, 268, 458 tl'. ř., podle nichž jest pro každý rozsudek pezbytnou
podmínkou, by byl veřejně prohlášen čís. 427-6, 4277.
i opravný prostředek odvolání: z rozsudku okresního soudu předpo
kládá podle §§ 458 a 463 tr. r, rozsudek řádně prohlášený (§ 466 tr. ř.).
Bylo-li odvolání podáno z rozsudku, jenž nebyl řádně prohlášen, nýbrž
stranám doručen jen písemně, jest řízení, jež bylo o nčm zavedeno,.
zmatečné čís. 4277.
i když byl první rozsudek odvolacím soudem zrušen a věc vrácena
okresnímu soudu k novému projednání a rozh9dnutí, je soudce vázán
zákazem reformace in peius, došlo-li ke zrušeni prvního rozsudku jen
k odvolání obžalovaného čís. 432-9.
svědkovi, jemuž uložen trest
vědi, pří-sluší právo stížnosti

ve smyslu § 160 tr.
po rozumu § 481 tr.

ř. pro
ř. čís.

odpírání výpo4371.

z této stížnosti jsou vyloučena jen mezitím ní rozhodnutí při hlavním
přelíčení, jimž lze odporovati odvoláním z konečného rozsudku Čí:s.
437l.
pro usnesení o útratách podle § 390 tr. ř. není předepsána určitá fo'rma
oznámení; stává se účinným, ať bylo stranám oznámeno doručením
písemné-ho vyhotovení či jen ústním prohlášením; v tomto případě púčíná se lhůta pro stížnost proti usnesení tomu podle § 481 tr. ř. ode dne
ústního prohlášení; napotomní doručení písemného vyhotovení nemá
pro tuto lhůtu významu čís. 4634.
i když v řízení přestupkovém nebyla podána stížnost proti nálezu o odporu, běží- lhóta odvolání až do konce lhóty pro onu stížnost (§ 478
tr. ř.) čís. 4716.
byl-li obžalovaný při hlavním přelíčení a nebyl-li jen pří vyhlašování
rozsudku, nejde o rozsudek vydaný podle § 459 tr. ř.; v takovém při
padě nepřichází v úvahu § 478 tr. ř., nybrž platí tu v příčině včasnosti
\~
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Samosoudce.-

potřebě

škQlní 'a

vyu.čovací

419

ohl~še~í, a včasnosti provedení odvolání předpisy § 466 odst. 2. a § 467
tr. r. Cl s. 4819,

třveb,~že . so~~roms' obžalob ce musí učiniti opatření, aby byl tl hlavního
prehcem pntomen, není ~nedostav~ním se ke hlavnímu přelíčení« po
r~~umu §, 46 odst. 3 tr. r., nebyl-lI pro zvláštní místní poměry a pod
primo '! ledna~í ..síni> nýbr~ st~čí ~i v ř!zení přestupkc:vém), dostavil-li
s~ ~ z?v,cas do Jej! .bezprostredm bhzkostl,. kde bez ]akekoliv námahy a
p~lr.amv r:t0~).? ,byh v.e stanovenou dobu Jeho dostavení se k projedná_ .
vam ve CI Z]lsteno (eekal na chodbě přede dveřmi jednací síně) č i s
4827.
.
us~~n?vení.I? § 457 odst. 1 tr. ř. určuje se počátek věcného jednání,

a~lz

JSou JIm ve smyslu § 458 posl. odst. tr. ř. dotčeny formální před
pisy §§ 239 a násL tr. ř., jež jest i v řízení přestupkovém zachovati.
pokud jich jev před okresním soudem třeba (na př., jde-li o obžalob~
soukromou) CI s. 4827.

<

odv~lací řfze~í vye ~ěcech yřest~pk.,.ových je~t nové, zvýšenými zárukami opatrene nzem hlavm, v nemz odvolaclmu soudu je řešiti
statně jeho úkol, při čemž musí odvolací soud zkoumati veškerý procesní materiál; nesmí pominouti nové skutečnosti a důkazy uvedené
v.o~v?lá~~, a j~.y? př!padě. povinen (§ 3 tr. ř.) zaříditi potřebná vyhle:'
davall1 k JICh zJlstem, Jakmile okolnosti a důkazy ty jsou- pro rozhodnutí
věci důležity čís. 4828.
.

prokázal-li se předpoklad, kter\' vedl ke zrušení rozsudku okresního
soudu podle § 475 odst. 2 tr. ř. 'mylným, takže i podle výroku krajského
soudu zůstal čin jen přestupkem, nemůže tento soud uložiti přísněj'Š,í a
nepo.d~íněný trest než byl trest uložený podmíněně oKresním soudem,
bylwh Jeho rozsudek napaden jen odvoláním obžalovaného, a návrh státního zástupce na zrušení rozsudku podle § 457 odst. 2 tr. ř. byl učiněn
až po uplynutí odvolacÍ lhůty (při odvolacím hlavním přelíčení) čís.
4852.
.
trestní: přerušením podle § 412 tr. ř. jest řízení o četnickém oznámení prozatímně ihned skončeno, aniž se -podniklo něco, 'co by mohlo býti Idadeno na roveň »vyšetřovacímu výkonu« ve smyslu třetího odstavce
§ 51 tr. ř. či s. 4108.
. .
oprávněnost postupu podle
stavu věci, kdy postup ten

§ 363 čís. 4 tr. ř. jest posuzovati podle
byl zahájen; nezáleží proto na tom, že to,\
co pak krajský soud vzal za prokázáno, nebylo zločinem čís. 4545. '

°

zahájiti lze trestní řízení
skutku podléhajícím soukromé obžalobě
arci jen k příslušnému návrhu oprávněného soukromého obžalob ce.
Avšak pokračován v řízení již zahájeném se děje vyšetřujícím soudcem
z povinnosti úřední, aniž je k tomu třeba dalších návrhů obžalobcových
(§ 96 tr. ř.) či s. 4696.

pří

P u s t n o s t o d vol á n í v e ř e j n é ho o b žalob c e a o b ž a I 0vaného co do trestu dlužno posuzovati dle ustanoveni
§ 2S3 tr. ř. čis. 1170 (4).
okolnost, že samosoudce při výměře trestu nepřihlížel podle § 265 tr. ř.
k trestu uloženému obžalovanému předchozím rozsudkem, nezakládá zmatek čís. 11 § 281 tr. ř., měl-Ii samosoudce při vynesení rozsudku po ruce
jen trestní lístek, z něhož nemohl seznati, že jde o případ § 265 tr. ř. (§ 258
odst. prv)' tr. ř.); k onomu předchozímu trestu lze tu zrušovaCÍmu soudu
vzíti zřetel podle § 410 tr. ř. čís. 382'7.
projednání věci obdobně podle předpisů §§ 14' a 15 ds. nař. čís. 372/1915,
jakoby vyhlášený rozsudek nebyl vynesen, poněvadž samosoudce rozsudek
vynesší nebyl pro onemocnění s to jej písemně vyhotoviti čís. 3852.
samosoudce vynášející pozdější rozsudek jest oprávněn podle § 6 čís. 4
zák. o pod. ods. rozhodnouti o prodloužení zkušební lhůty rozsudku vyneseného soudem sborovým čís. 4128.
právo učiniti návrh podle § 6 odst. 1 zák. čís. 471/1921 přísluší jen 0bžalobci veřejnému, nikoliv obžalobci soukromému (v trestní věci pro přečin
zlehčováni podle § 27 zák. čis. 111/1927) či s. 4340.
predpis § 36 odst. III. zák. na ochr. rep., že trestné pokračovanie pre prepodl'a tohoto zákona náleží sborovým súdom .prvej stolice, nepripúšťa
výnimku ani v tom prípade, že obžaloba je .podaná aj pre niektorý iný prečin podl'a obecného trestného zákona a že v nej verejný žalobca navrhol,
aby vec bola prejednaná pred samosudcom. Ak takúto vec prejednal a rozhodol s.amosudca, bol zavinený formálny zmatok ppdl'a § 384 Č. 1 tr. p.
čís. 4636.
činy

okolnosti, že mu nebyl zřízen po rozumu § 6 zák. čís. 471/1921 obhájce
k podání odporu, nemúže se dovolávati jako zmatku čís. 1 § 281 tr. ř. obžalovaný, který - ač byl při hlavním přelíčení osobně přítomen a viděl,
že se věc projednává před samosoudcem - ihned se proti tomu neohradil
čís. 4&12.
jde o poruš.ení zákona (§ 33 tr. ř.) v ustanovení § 9 tr. ř. (§§ 2, 3 a 25
org. zák. čís. 2117/1896), provedl-li přelíčení a vynesl-li rozsudek soudce
II. skupiny, který nebyl s,a:mosoudce'll1 oprávněným vykonávati trestní soudnictví, třebaže mu dar samosoudce pokyn, jak má rozhocinouti, a ,dodatečně
jeho rozhodnutí schválil čís. 4880.
navrhoval-li štátny zástupca v obžalovacom spis_e, aby podl'a § 6 zák.
č. 471/21 sb. z. a n. vec rozhodol samosudca, maže samosudca pokračovat'
iba vtedy, keď obžalovací spis bol doručený obhájcovi a ten nepodal námietky. Nestalo-li sa doručenie obhá}covi a vo veci jednal ~amosudca, je
pokračovanie zmatočné podl'a § 384 Č. I tr. p. čís, 4758.
nepříznivé, nepříjemné, po ;případě- i zesmě~ňující, nesmějí se však dotýkati osobní hodnoty, mravních kv.alit napadeného a
nesmějí svou formoú nabývati takového rázu zesměšňujícího, že se tím
napadený snižuje v úctě a vážnosti čís. 4489.

Satira, ironie: mohou býti

zrušovací viz z ruš o v a c í s o u d.

Sadistická povaha viz beztrestnost dle § 2 a), bl.
Sahání pod
~

Sbírkami k

~

sukně: nedospělého děvčete čís.

~

viz též z -tJ r z n

ě

4151.

n í.

Sacharin: neoprávněné obchodování jím
viz též potraviny.

čís.

4185.

Samosoudce: § 6 o pat ř e n í Stá 1 é h o v Ý b o ľ u N á rod n í h o s hro m á ždění republiky československé podle § 54 ústavní lis t i II Y Z e d II e 4. srp n a 1920, čís. 480 s b. z. a n. o z m ě II ě n ě
kterých ustanovení trestního práva nestanoví nové
trestní sazby čis.
(4).

\PO

Sbírání plodin viz pol n í p y c h.
č. 50/23): rozumÍl zákon získávání lidí k tomu, aby se stali
silami pomocnými nebo brannými: Získávati je lze hud' za peníze, nebo
dobrovolně z důvodů ideových. Dokonaným činem je najmutí (získání) třeba
jen jediné osoby, jde-li najevo, že pachatel má v úmyslu v najímání pokračovati čís. 4799.

Sbíránim (§ 2 zák:.

potřebě školní a vyučovací: po rozumu druhého odstavce čís. 3 §. 23
zák. č~s. 218/1926 nelze rozuměti jen čítanky a' učebnice, nýbrž spadají sem
i jiné učebně pomůcky, které svým uspořádáním sledují určitý účel školní
nebo vyučovací. Při tom je nerozhodné, zda je taková sbírka určena ke hro-
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rnadnému vyučování žákÍl s učiteli na školách veřejnych nebo soukromých
s výjimkou studia vysokoškolského; při sbírkách k potřebě vyučovací stačí
slouží-li Je samoučbě. Rovněž je nerozhodné, zda sbírka byla schválena pří~
slušnými úřady školními, po případě zda školní předpisy takového schvá_
lení vyžadují; učebné osnovy mají však význam při řešení otázky, zda sbírka
podle objektivních znaků odpovídá účelu svého určení čís. 4670.
Sčítaci delikty viz d e 1 i k t y m a i e t k o v é.

předpoklady s~udní bezúhonnosti, a. ?epřípustnos~ jakékoliv přihlí
žení k dotcenemu rozsudku nastava Jen zahlazelllffi trestu (§§ 5, 6
zákona čís. 111/1928). Takové zahlazení jest cestou mHosti možné
(§ 12· zákona), nebylo však nařízeno rozhodnutím presidenta republiky ze dne 19. října 1928:; jest proto i s hlediska § 2 zákona
o podmíněném odsouzeni přihlížeti k odsouzení amnestovanému
podle onoho rozhodnutí čís. 3570.

Sčitáni trestů: podle § 265 tr. ř. či s. 3731.
Sdelenie verné a pr.avdivé viď i m II II i t a ve C 11 á.
Sdělení prvopisu rozsudku viz o b žalob c e v e ř e j II ý.
Sdělení spisů státnímu zastupite[ství k návrhu.: je úkonem, smerullCIll1 k

k rozhodnutí o zahlazení odsouzení jest třeba návrhu osob uvedených v § 9 odst. (2) a (3') zák. čis. Ill/1928 či s. 3589.
pokračo_

vání v trestním stíhání právě tak jako soudní výzva právního zástupce strany, by »se k věci vyjádři1« čís. 4597.
Sdružováni státu nepřátelské: podle § 17 čÍs. 1 zák. na ochr. rep. čís. 3917.
Sebeurčovacf pcivo: jeho hlásání či s. 3630.
národů: protiprávnost snah o odtržení části území od
republiky, o podvrácení její ústavní jednotnosti, není Q;~,tb;'~~:~~~'
že se snahy ty ukrývají pod rouškou uskutečiíování !
cího práva národů; v zájmu bezpečnosti mezinárodních vztahů
právo národů na určení státní příslušnosti, pokud se týče na utvoření vlastních států uznati jen potud, pokud došlo průchodu. a zjed- '
nalo si platnost v mírový'ch smlouvách čís: 3917.
Sebevražda viz v r a ž d a.
Sekretář advok. komory: jeho přítomnost poradě kárného senátu čís. 103 dis.
~ viz též říz e n í kár n é.
.
I
Senátor: okolnost, že pachatelem (zločinů podle· §§ 87, 81 tr. zák. a přečinu podle
§ 283 tr. zák.) jest senátor, mluví v jeho neprospěch (s hlediska § 1 zák.
o podm. ods.), neboť právě od člena zákonodárného sboru jest nezbytně
požadovati, by se vystříhal hrubého porušení zákona a své spoluobčany
k protizákonným činům nepodněcoval čís. 4218.
Senáty mládeže viz mla·d i s tví pro v i n i I c i.
Seslabená příčetnost viz bez t r es t n o st dle .§ 2 b).

Sesměšňování (§ 491 tr. zák.): záleží zpravidla ve vyzdvihování těl~~nýyh ne?o

duševních vad, by tím byl kdo ve veřejném míněni učiněn smesnym a oy
tím byl snižován ve vážnosti a úctě; duševní vady, tvořící podklad sesměš-'
iíování, nesmějí se zakládati na zneuctívajícím jednání nebo činění pos.tiženého, nebo tkvíti v jeho povaze, takového jednání schopné; při vytýkání
takových vad by nešlo o sesměšňování, nýbrž o haněnl čís. 4215.
označení koho jako nepravdomiuvného (ironicky >>pravdomluvka«) a nactiutrhače spadá pod pojem »haněnÍi«, nikoliv »sesměšňování« čís. 4215.
spadá jen tehdy pod § 491. tl'. zák., je-li napadený projevem uváděn v nebezpečí, že v očích jiných lidí ztratí na předpokladech vážnosti a úcty, na
niž. má nárok podle své osobnosti, jak se projevuje v jeho vlastnostech a
smý·šlení, .při časopise podle úrovně, jak se projevuje zejména v zastávaných tendencích, ve způsobu psaní a v hodnotě článků č i s. 423-6.
nestačÍ" pouhý nepHstojný výraz, ani pouhé obraty rázu humoristického,.
dobírání si, úsměšky a pod. čís. 4236.

Shlazeni následků odsouzeni (zák. čs. 108/1918, 111/1928): i za platnosti zákona
ze dne 14·. Června 192-8, čís. 111 sb. z. a n. jest odsouzenému ponecháno na vůli, zda chce se domáhati odčinění některého z odsouzení či odsouzení všech, a soud,u jest se omeziti na rozhodování v rozsahu žádosti čís. 3533.
žádá-li odsouzený jen za odčinění odsouzení vysloveného soudem
vojenským, je příslušným k rozhodnuti vojenský soud či s. 3533~

jsou-li odsouzení, o jichž zahlazení žádáno, z doby před platností
nového zákona čís. 111/1928, jest uvažovati též o tom, zda ohledně
odsouzení těch nejsou splněny podmínky zákona čís. 108/1918
čís.

3589.

v tomto případě lze pak i za platnosti zákona čís. 111/1928 zahíaditi i více odsouzení, lze-li je rozděliti ve skupiny, mezi nimiž uply-

nula

lhůta

§ 2 zák.

čís.

108/1918

čís.

3589, 3592.

podle § 13i odst. 2 zák. ze 14. června 1928, čÍs.. 111 sb. z. a 11. zů
stává zachován i po zrušení zákona z 21. března 1918, čís. 108
ř. zák. nárok na zahlazení odsouzeni, který kdo již měl podle tohoto
zákona v den, kdy onen nový zákon nabyl účinnosti čís. 3592.
odsouzení pro trestn.ý čin jiné povahy než v § 1 odst. 2 naznačené
jest odčinění jiného odsouzení na překážku jen, doálo-li k němu ve
lhůtě § 2 zákona; ve ::;myslu § 3' zákona jest každé jednotlivé odsouzení posuzovati samostatně, zejména potud, nevadí-li novému
nabytí zachovalosti jiné odsouzení, ještě neodčiněné, a jest i k pozdějšímu odsouzení přihlížeti jen, pokud k němu došlo ve lhůtě
§ 2 zákona a pokud jím zahlazení dřívějšího odsouzení ml:cže býti
vyloučeno· čís. 3592.
zahlazením odsouzení nezanikají podle §§ 5·.a 6 zákona čís. 111/
1928 sb. z. a n. i veškeré následky odsouzení; pachatel trestného
činu nabývá zahlazením odsouzení jen proti veřejnosti zase povahu osoby zachovalé; vytrpěný trest nemá mu býti újmou na
jeho pověsti, by jako řádný občan mohl žíti a vystu.povati ve společnosti, není však osobou soudně bezúhonnou, nýbrž jen se za ni
pokládá čís. 3814.
jde-li žadateli jen o dosažení vysvědčení zachovalosti, které ve
smyslu § 6 zák. čís: 111/19'18 sb. z. a n~ nesmí obsahovati ani
zápis o zahlazeném již odsouzení, ve svém podání pak ničeho jiného ani náznakem se nedožaduje, jest ve smyslu § g, .(12) zákona, § 411 tl". ř. příslušným k řízení o žádosti za zahlazení odsouzení milostí presidenta republiky soud, v jehož obvodě jest
úřad vedouCÍ" rejstřík trestů o odsouzeném čf s. 3814.

zákon

čis.

108/1918 v § I

stejně

jako zákon

čis.

111/1928 v § 1

odst. 1 klade důraz na (pravoplatné) odsouzení, nikoliv na dobu
spáchání trestného činu, pro který nastalo odsouzení čís. 4083.
podmíněné odsouzení, ohledně něhož bylo vysloveno, že se odsouzený osvědčil, nepřekáží zahlazení odsouzení čís. 4D85.
nabyl-li odsouzený nároku na zahlazení odsouzení .před účinností
zákona čís. 111/1928, lze ·podle zákona čís. 10&/1918 zahladiti
i odsouzení, jehož zahlazení brání ustanovení § 4 zák. čís. 111/
1928 č i s. 4085.
.
Shluknutí: § 279 tf. zák.: pod pojem »zprotivení se« po rozumu §§ 279 a 280 tr.
zák. nespadá jen útočné jednáni, nýbrž i každá na venek projevená
neposlušnost k osobě . vrchnostenské čís. 3796.
~ § 280, tr. zák.: skutková podstata přečinu spoluviny na shluknutí podle
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§. 2~O tr. zák., předpokládá ~o stránce o,bjektivní činnost, již spolu_
v~n~:k poskytuje 'pomoc hlav111illu p~chateh (pachateli, jenž se oapustil
precmu shluknuti podle § 279 tr. zak.) čís. 3796.
nevyhledává' se, by osoba, jež uposlechla vybídnutí podle § 279 tf. zák
pronesla výrok, jímž projevuje souhlas s jednáním hlavního pachatel~'
nebo podporovala ~mahy hlavního ,pachatele (vztažením ruky na vrch~
nostenskou osobu) čís. 379-6.
trestná činnost podle § 280 tt. zák. může záležeti v ústních pnlje'vech.
s~oluvinníkových (v proneseni vYťoku, jímž projevuje '~;;k:i~;;O~;itr~~;\.
naním hlavního p,achatele), může jí však odpovídati i Jl
jednání, jímž spoluvínník hlavního pachatele podporuje í s.
po s!ránce su.bjektivní vy.ža~uje vse ke skutk?vé podstatě podle § 280
tr. zak., by Sl byl SPOIUVllllllk vedom toho, ze se, uposlechnuv vybíd~
nut podle ~ 279 tr. zák., připojuje k vybíziteli pro společnou pomu".'
nebo zprotivení se čís. 3796.
,'pod pojem »zprotivení se,« po rozumu §§ 279 a 280 tf. zák.
ien útočné jednání, nýbrž i každá na venek projevená nepo,,]u!;nost
k osobě vrchnostenské čís. 3795.

§§ 279-284 tr. zák.: pod názvem »shluknutí«, který jest společným
nováním všech trestn{'ch činů podle §§ 279,--2-84 tr. zák., lmr",·"i"
trestní zákon více trestních norem a tvoří více různ~'ch a od
lišných skutkových podstat, spojených tím, že všechny směřují proti
veřejnému pokoji a řádu, aniž jest v určité normě pojem ten vymezen
způsobem vyčerpávajícím čís. 3617.
§ 283 h. zák.: i rozpuštčný tábor lidu jest shluknutím, je~ má na mysli
§ 283 tr. zák. čís. 3617.
I
přestupku podle §§ 14 a 19 zákona ze dne 15. Hstopádu 1867, čís. 135
ř. z. se dopouští, kdo, jsa přítomen při shromáždění, ať podle zákona
nebo proti zákonu odbývaném, neopusll je a neodejde ihned, jakmile
bylo prohlášeno vládním zřízencem nebo úřadem za rozpuštěné; nevyhoví-li však kromě toho ještě další zvláštní. výzvě k rozchodu, učiněné
P9 rozeji!í se shromáždění, dopouští se přeči'1u podle § 283 tr. zák.
>

č1s.361/.

s hlediska § 283· tr. zák. se nevyžaduje, by bylo více lidí shlukflUto právě
na cnom mí-stě, kde byl pachatel; stačí, že trvalo v té době a Ý oněch
místech ještě nebezpečí srocování, směřujícího proti veřejnému pokoji
a řádu, a že stráží bylo čeleno nebezpečí tornu rozptylováním dav,lt
(hloučků) a vyzýváním, třeba jednotlivcú, by se v místech těch ne~~ržova1i a se rozešli, a že oné výzvy k rozchodu nebylo uposlechnuto
Cl S. 3617.
shluknutím po rozumu § 283 tf. zák. jest nejen shromáždění většího
počtu lidí, které je svou povahou 5, to ohroziti veřejný pokoj a pořá
dek, n)'brž i shluk většího počtu lidí z příčiny nezávadné, jakmile nebylo uposlechnuto úřední výzvy k rozchodu čís. 379-9.
trestu podle § 2'83 tr. zák. propadá každý účastník shluknutí v onom
smyslu, neuposlechne-li ne:prodl~.ně rozkazu k rozejití se t. j. kdo se
na úřední výzvu od davu ihned neoddělí a z místa shluknutí nevzdálí,
bez ohledu na to, byl-li překážkou úředního výkonu v konkretním pří
padě čili nic čís. 3799.
sU,bj~kt~vní skutková podst<:ta ~řečJnu podle § 283 tr. zák. předpo
klada, ze pachatel nevyhovel vyzve k rozchodu z vlastní vůle ihned
tak, jak mu to bylo podle místního a časového stavu možno čís. 3844.
násl~dova}y-li za sebou oka~žitč výzva k rozchodu, výkřik pachatelov,
podrazen~ skutkové 'p~dstat: § 279 tr. zák. ,a jeho zatčení, jímž bylo
Jeho volne rozhodovam se prerušeno nelze mu přičítati kromě přečinu
§ 279 tr. zák. i přečin podle § 283 tr: zák. čís. 3844.
pro rozkaz k rozchodu nepředpisuje zákon (§ 283 tr. zák.) určitou

jak)'lwliv projev rozkazu úředníka nebo stráže, naznadavu (jednotlivcťtm v něm), že jest vůlí úřed
ních orgánů rozptýliti dav nebo vykliditi určité místo čís. 3861.
i o samotě (u svého obydlí) stojící osoba jest po případě povinna
uposlechnouti oné výzvy čís. 3'861.
výzvy k rozchodu jest poslušen (§ 283 tr. zák.) jen, kdo se od davu
oddčlí a z místa shluknutí odejde neprodleně, bezodkladně čís. 4159.
Ineposlušností, trestnou .podle § 283 tr. zák. jest i pouhé otálení s odchodem, zastávka na odchodu, liknavost v opouštění místa shluknutí;
nezáleží na tom, že se pachatel zastavil jen na krátkou dobu čís. 4159.
jde-li v úředním (služebním) úkonu, o jehož maření se uvažuje s hlediska § 81 tr. zák., o úkon povahy předpokládané v § 283 tr. zák., jest
podřaděním činu pod § 81 tr. zák. vyčerpán i právní význam případné
neposlušnosti, jinak trestné podle § 283 tr. zák., omezila-li se na dobu
násilí, použitého k maření úkonu, a sloužila-li jen k umožnění tohoto
násilí (pachatel neuposlechl výzvy k rozchodu, zastaviv se, by sbíral
kameny a házel jimi po četnictvu) čís. 4159.
skutková .podstata přečinu podle § 283 tr. zák. předpokládá, že pachatel výzvu k rozchodu slyšel čís. 4218.
rozkaz k rozchodu ve smyslu' § 283 tr. zák. je právně závazný pro
osoby, k nimž směřoval a které jej slyšely nebo jinak o nčm nabyly
vědomosti, tak dlouho, pokud »shluknutí« trvá, t. j. pokud nedojde
k úplnému rozptýlení zástupu čís. 4334.
zvláštní ochrany § 283 tr. zák. požívají všecky rozkazy úředníka nebo
stráže, které směřují k tomu, by shluknuvší se lid byl co nejdříve rozptýlen, tedy nejen výslovné rozkazy, by se lid rozešel, nýbrž i jinak
znějící příkazy lidu nebo po .případě i jen jednotlivci k umožnění rychlého rozptýlení davu čís. 4341.
znemožiíuje-li nebo zdržuje-li jedGotlivec svou pomalou chuzÍ v určitém
směru rychlý rozchod shľuknuvšiho se lidu, může býti prostředkem smě
řujícím k rychlému rozptýlení davu i příkaz tomuto jednotlivci úřed
níkem nebo stráži daný, aby šel čerstvěji čís. 4341.
souběh přečinu § 283 tr. zák. s přest. §§ 3, 19 shrom. zák., nevzdálil-li
se kdo při rozptylování hloučků po výzvě, by místo opustil, nýbrž obcházel jednotlivé hloučky a vyz)'va! je, by šly na jiné místo, kde se
pak konal nedovolený tábor lidu čís. 4482.
účelem ustanovení § 283- tr. zák. je zabezpečení veřejného klidu a pořádku proti nebezpečí, jež jim hrozí shluknutím nastavším z jiné příčiny,
než pro kterou se stává srocení zločinem, bezodkladným vyklizením
místa (prostoru), na (ve) kterém se dav shlukl, a to buď rozptýlením
davu nebo vytlačením ho v jiná místa (prostory). čís. 4629.
podstatou dotčeného trestného činu je, že pachatel neuposlechl při takovém shluknutí vrchnosti nebo třeba stráže vyzvavší dav k rozchodu
čís. 4629.
výzvy k rozchodu je při shluknutí neposlušným nejen, kdo se od shluklého davu vůbec neodděluje, nýbrž i kdo sice od davu poodstupuje,
avšak nevzdaluje se z místa shluknutí nebo vrací se (bezprostředně po
vytlačení davu) na místo to, ač je mu povědomo, že výzva k rozchodu
směřovala k vyklizení- místa shluknutí. Neboť vzhledem k onomu účelu
dotyčné trestní normy zů-stane výzva k rozchodu účinnou a závaznou,
.pokud trvá nebezpečí, jemuž výzva čelí, t. j. pokud nepominulo nebezpečí opětného shluknuti se nebo třeba srocování semknutím se rozptylovaného davu, nebo nebezpečí návr&:tu výtlačovaného davu v místo
shluknutí čís. 4629.
příkaz davu, by se rozešel, jest účinným a závazným nejen .pro osoby,
které jsou - úmyslně nebo náhodou - složkami rozptylovaného nebo
vytlačovaného davu již v době v~'zvy (příkazu), nýbrž i pro osoby,
formuli,

stačí

čující shromážděnému
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které stojí nebo pohybují se ~~ice opodál davu, avšak mohou se státi
úmyslně nebo neúmyslně složkami davu obnovujícího shluknutí
vracejícího se v místo, ze kterého byl vytlačen čís. '4629.
úplným rozptýlením shluknutého davu, najmě rozpt~Hením anebo
rozchodem davu vytlačeného z místa shluknutí stává se výzva k
chodu bezpředmětnou, takže pozbývá své dosavadní účinnosti a
vaznosti také, pokud jest v ní obsažen příkaz vzdálení se jecínc'tli'vce,'
z místa shluknutí čís. 462'9.
pozdější od rozptýlení nebo třeba vytlačení davu časově oduělené
jevení a po případě zdržování se jednotlivce nebo jednotlivců na
potlačeného shluknutí není jednání složky nebo třeba složek
vaného davu .při shluknutí, nýbrž jednání složky 'nebo složek
ného nového shluknuH po potlačeném nebo třeha jinak sk<)né'eném
nutí a není neposlušností výzvy k rozchodu řízené na
třebaže je po případě neuposlechnutím (všemu
zákazu chúze nebo pobytu na místě dřfvějšího shluknutí,
zákaz vrchností vysloven anebo vyklizením, najmě opětovným
váním dotčeného místa v obecenstvu poznatelně -projeven či s.
nešetření takového zákazu není trestné podle § 283 tr. zák., ač
býti po případě trestáno politickými úřady podle čl. III odst. čÍs, 2
kona z 29'. února 19Z0, čís. 126 v doslovu zákona ze 16. července 1
čís. 125 sb. z. a n. čís. 4629.
zák. čl. XL:1914: i prítomnosť šestich spoluúčinkujúcich rudí naplúuje pojen »shluknlltia« v smysle § 4 odst. 1 zák. čl. XL:1914; skutková podstata prečinu .podl'a cit. miesta zákona nevyžaduje, aby výkon povolania úradného orgánu bol skutočne prekažený. Prečin· je spáchaný už
vtedy, stalo-li se shluknutie k účelom v cit. ustanovení uvedeným, hod
aj proti predmetu relatívne nespósobilému (shluknútie pred četníckou
kasárňou, v ktorej niet četníkov) čís. 4478.
viz též och ran a ú rad o v.
Shořeni mlýnských výrobků viz pod vod.
Shromáždění (zákon ze dne 15. listopadu 18671 čÍs. 135 ř. zák.): i rozpuštěný
tábor lidu jest shluknutím, jez má na mysli § 2·83 tr. zák. čís. 3617.
přestupku :podle §§ 14.a 29 zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. zák.
se dopouští, kdo, jsa přítomen při shromáždění, ať podle zákona nebo proti
zákonu odbývaném, neopustí je a neodejde ihned, jakmile bylo prohlášeno
vládním zřízencem nebo úřadem za rozpuštěné; nevyhoví-li však kromě toho
ješté dalšť zvláštn~ výzvě k rozchodu, učinčné po rozejití se shromážděllí.
dopouští se .přečinu podle § 283- tr. zák. čf s. 3617.
účast na zakázaném táboru není o sobě trestným činem podle §§ 3· a 19
shromažď. zákona čís. 3:'719.
není proto vyzvání k hromadné účasti na táboru vybízením k hromadnému
pácqaní přestupku ve smyslu § 15 čís. 4- zák. na ochranu republiky, nýbrž
po případě přestupkem § 3 shrom. zák. čís. 3-7l9.
pořadatelem tábora (§§ 3~, 19 shrom. zák.) jest nejen, kdo tábor svolává,
jej zahajuje, řídí, udílí řečníkům slovo, jej zakončuje, nýbrž i kdo Se ve
spontánně, bezděčně, nebo příležitostně vzniknuvším shromáždění ujme· role
řečníka; nesejde na tom, že jeho řeč nebyla dlouhá čís, 3786.
.
pojem »shromážděnÍ« ve smyslu § 2 shromažďovacího zákona nelze omeziti jen na schůze, při jichž svolání (pořádání) bylo dbáno určitých formalit; spadá sem po případě i nahodilé shromáždění se více lidí na určitém
místě čís. 4026.
o »konání shromáždění« ve smyslu, § 3 shrom. zák .. jde po případě i, řeč
nil-li kdo na veřejném místě, upoutav svou řečí a vystupováním na sebe
pozornost lidí nahodlle se tam nalézajících čís. 4026.
»shromážděním« JSOll nejen schůze, při jichž svolání a pořádání bvlo dbáno
určitých f01malit, nýbrž i seskupení- více osob třeba z jiné příčiny -nebo ná-
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hodou na témže místě prodlévajících, použije-li kdo této příležitosti k čin
nosti téže povahy, jaká se vyvíjí na schůzích (shromážděních) obvyklým
způsobem svolan)"'ch čís. 438-1.
v takových případech je svolavatelem (pořadatelem) shromáždění, kdo lidi
na dotčeném místě seskupené přiměje k tomu, aby, setrvávajíce tam, věno
vali mu pozornost, a koná shromáždění ten, kdo pak promluví k nim o té
či oné věci čís. 4381.
pořádání a konání shromáždění po rozumu §§ 3, 19 shrom. zák. lze spatřo
vati i v tom, že kdo zastavil průvod úřadem povolený a promluvil k němu,
třebaže o jiných věcech než politických čj s. 4381.
souběh přečinu- § 283 tr, zák. s přest. §§ 3, 19 shrom. zák., nevzdálil-li se
kdo při rozptylování hloučků po v)"rzvě, by místo opustil, nýbrž obcházel
jednotlivé hloučky a vyzýval je, by.šly na jiné místo, kde se pak konal nedovolen~' tábor lidu čís. 4482.
.._ s hlediska přest. §§ 3, 19 shrom. zák. nezáleží na tom, že pořadatel (svolavatel) nebyl shromáždění osobně ,přítomen čís. 44-82.
skutková podstata přestupkl1 podle §§ 3 a 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867,
čís. 136 ř. zák. nevyžaduje pro pojem »veřejného průvodu«, by zástup lidí
průvod tvořící byl určitým způsobem organisován a učleněn, rovněž ne, by
pachatel tohoto přestupku vedl průvod a šel v jeho čele čís. 4821.
shromážděním ve smyslu cit. zák. shromažďovacího jest každý shiuk lidí,
ohrožující- veřejný pořádek a bezpečnost, i""Ízený buď jednotícím jej kolektivním vědomím společného účelu a cíle takového shromáždění se, buď vůlí
'pořadatele snažícího se takové vědomí v něm vzbuditi, nebo použíti nahodilého shluku lidí k vlastním svým záměrúm č i·s. 482:1.
pohybuje-li se a postupuje-li takové shromáždění na veřejném prostranství,
je průvodem ve smyslu § 3 odst. 3 uvedeného zákona čís. 4821.
za pořadatele pak podle § 3 odst. 3 téhož zák, dlužno poyažovati každého,
kdo svojí činností způsobí toto shromáždění se a průvod, kdo jej řídí a vede,
po případě i kdo přispěj jen ve značnějším rozsahu k takovému shromáždčnÍ se lidí a k veřejnému průvodu čís. 4821.
účast na shromáždění lídl\ byť zapovězeném nenÍ' činem_ (soudně) trestn~lm; nelze proto v pouhé výzvě k účasti na zakázaném shromáždění spatřovati spoluvinu (návod) na přestupku §§ 3, t9 zák. čís. 135
1867; takov.1
výzva mohla by však po případě zakládati přímo onen přestupek. Náležitosti přímého pachatelství čís. 4861.
Schmahung viz han ě n í.
Schvalování zločinu viz och r a TI are p u b I i k Y (§ 16 čís. 1).
Silné rozčul-enie viď r o z Č II len i e.
Silnice: přecházení jí chodci čís, 4081.
viz též a u tom o bil.
frekventovaná: za noční temnoty čís. 3622.
nepřehledná: jízd-a po ní čís. 3622.
viz též automobil.
Silniční lond: dle zák, čis, 116/1927 čís, 4702,
viz též automobil.
policie viz p o I i c i e s i 1 nič n i.
Silniční řád: i když není předpisu, který by .přímo a výslovně nařizoval jezditi po
levé straně, vychází z .předpisů si1nicních -;;ádů o předjíždění a vyhý->
'bání (pro Čechy) najevo, že jedouci má se vždy, zejména pak, vidí-íi
před sebou překážku, držeti vlevo; ze stálého dlouholetého šetření
těchto předpisŮ" vyvinula se jako pravidlo všeobecně uznávané i fakticky
zachovávané zvyklost, že se na silnicích jezdí po levé straně č ls. 3412,
3705,
není sice povšechného předpisu, který by výslovně nařizoval, že vozidla mají jezditi vždy po levé straně silniCE:; avšak vyhýbání vozidel
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na levou stranu, které nařizuje § 2 silničniho řádu pro 'čechy
16. června 1866, čís. 47 z. zák., musí býti, nemá-li dojíti k nelbezpei
srážky, včas připravováno čís. 343"9, 3673.
neni-li místními a světelnými poměry rozhled s vozidel,
se na veřejné silnici, zabezpečen na takovou vzdálenost,
převésti vozidlo dosud na jiné části silnice se pohybující na
silnice ve směru jízdy s náležitou rozvahou a tak; že jest n"Jrosto
loučeno nebezpečí srážky s jiným vozidlem, pohybujícím
směru, bude vyhýbání se připraveno řádně a bezpečně
zidlo po celou dobu, kdy panují pomčry rozhledu nepříznivé,
straně silnice či s. 3439, 3673.
podle- § 9 onoho silničního řádu musí býti za tmavé nocí každé
opatřeno rozžatou lucernou, kterou jest na vozidle umístiti tak,
mohla býti z daleka spatřena; pojem noci jest tu vymeziti tak, že
rovná době, kdy není denního světla čís. 3673.
příčinná souvislost čís. 3673.
podle § 24 zák. ze dne 31. prosince 1874, čís. 5 z. zák. pr~
z roku 1875 (silniční řád pro veřejné neerární silnice) mall
vozy bez rozdílu na každé silnici jezditi po levé straně vozové
nevyžadují-li zvláštní okolnosti výjimky čís. 3579.
každý .povoz má i mimo dobu' vyhýbání se jinén:u vozidlu použíti
strany silnice pro úseky silnice, na kterých by jmak nebyl zaIJezpe,;en
účel příkazu vyhýbání se na levou stranu; takovým jest í úsek na svahu
kopce čís. 3105.
vyh)'bání jest -dostatečným způsobem provedeno jen, je-li protijedoucímQ
vozidlu uvolněna celá levá (ve směru jízdy) strana silnice až do jejľhQ.
středu čís. 3705.
!
podle § 9 zák. čís. 47/1866 z. zák. ·pro čechy (vyhlášky místodržitele
pro čechy čís. 54/1886 z. zák.) musí býti za tmavé noci každý povoz,
jedoucí po silnici, opatřen rozžatou svítilnou" která musí býti umístěna
tak, by ji bylo z daleka pozorovati čís. 4088.
"
nocí jest doba, po kterou není denního světla; tmavou jest noc, není-li.
nedostatek denního světla ani částečně nahrazen zřídly světla jinak
v noci účinnými (měsícem a hvězdami) čís. 4088.
povinnost rídičů povozů (vozidel) pohybujících se na veřejných silnicích k ostražitosti a opatrnosti nutné k zamezení nehod nelze omeziti
na šetření příkazů a zákazů silničnich řádů, nýbrž jest učiniti vše, co
omezuje nebezpečí srážek a nehod na nejmenší míru, a opomenouti vše,.
co přispívá ke vzniku nebo ke zvýšení takového nebezpečí čís. 4088.:
předpis, že veškeré vozy mají v levo vyhýbati a v pravo předjížděti~
.předpokládá a vyžaduje povšechné zachovávání jízdy v Jevo, hy tím
i nepředvídané vyhýbání a: předjížděni bylo umožněno čj s.. 4141.
řídiči povozu i motoru jest výjimečně dovoleno předjížděti a se vyhýbati na nesprávnou stranu (předjížděti po levé a vyh)'bati se po pravé
straně), avšak jen, je-Ii trať po této nedovolené straně naprosto volná
a děje-li se předjíždění (vyhýbání') s náležitou 'opatrností čís. 421O~
není povšechného zákazu ponechati vozidla všeho druhu na ulici; zákaz
§ 8 sil. ř. (čís. 47/1866 z. zák. pro čechy) neplatí pro silostroje čís,
43m.
viz též pol i c i e s i I II i čni.
Silniční správce: zavinění neohražením okresního lomu čís. 3778.
Silostroje viz a u t o rn o b i I y.
Singulární sukcesse: ustanovení § 2S· odst. (2.) zák. čís. 9/1924 nevztahuje se na
singulárního nástupce oprávn~né osoby, který nabyl radioteJegrafního zařízení právním jednáním mezí živými čís. 4063.
Sjednotený trest viď t r e s t s jed not e II ý.
1

Sk.auting: a § 17 zák. na ochr. rep. čís. 4861.
Skladmistr: jde o přečin podle § ~ odst. 1. poku~ se t)rče pO?le § 2 odst. 1 zák.
o úplatkářství, prozrazoval-h skladmlstr drahy obchodDlku v dohodě s ním
za peněžité odměny zásilky konkurence čís. 4160.
Sldadník družStva: přisvojení si zboží čís. 4137.
Skušobný komisár viď a u t o mobil y.
Skutečné násilné vztažení ruky (§ 81 tr. zák.): vyžaduje, by násilí bylo proti'
úřední osobě namířeno, by ho bylo vědomě a úmyslně proti ní.
použito; nestačí mimovolné udeření čís. 4016.
pojem čís. 3916.
nemusí b),ti provedeno bezprostředně rukou; stačÍ takový stupeú
násilí, který staví vrchnostenskou osobu před volbu, by buď od
úředního výkonu upustila, nebo odpor přemohla přiměřeným vlastním násilím čís. 3924.
_
odpovídá mu každý čin, podkniknut~' s vynaložením tělesné síly
a značí-CÍ odpor, směřující přímo neb i jen nepřímo proti některé
z osob, chráněných ustanovením § 68 tr. zák. Pouhý trpný odpor
sice nestačí, nezáleží však na tom, jakým způsobem pachatel použil fysického násilí proti vrchnostenské osobě čís. 3,667.
viz též nás i 1í dle § 81.
Skutečnost života souklromého: podle § 489' tr. zák. čís. 4300.
viz též urážka na cti (§ 489).
Skutečnosti procesní viz procesní skutečnosti.
Skutkem: ve smyslu § 267 tr. ř. (§§ 281 čís. 7, 28'1 čís. 8 tr. ř.) je určitý přiběh,
pokud se týče účast obžalovaného na určitém přiběhu, který podle názoru
obžaloby přivodil trestný výsledek čís. 3922.
Skutkové okolnosti: předmětem křivého svědectví, trestného podle § 199 a) tr.
zák., mohou býti jen skutkové okolnosti, nikoliv úsudky o právní po-vaze činu čís. 4290.
nejde o právní úsudek, nýbrž o skutkovou okolnost vnitřního života,.
způsobilou, by byla předmětem klivého svědectví, vypovídal-li kdo.
o svém sm)'šlení o jiné osobě čís. 4290.
Skutkové závery (§ 33 por. nov.) viď z á v e rys k II t k o v é.
Skutkové zjištění viz o t á z k a s k u t k o v á.
Skutkový omyl viz o myl s k u t k o V)"
Slabomyslná: soulož s ní čís. 4011.
viz též s m U s t v o (§ 127).
Slabší inteligence: nebrání nepřísežnému výslechu čís. 3648 .
Sladidla umělá: neo.právněné obchodováni jimi čís. 4185.
Slepá ulička: vyjíždění autem z ní čís. 4547.
viz též automobily.
Slevy kupujícím: za ·úplatky čí-s. 3958.
Slib uzavříti manže!lstvi viz z n e u ctě n í.
Slováci: a sebeurčovací právo čís. 3630.
viz též och ran are p u b I i k Y (§ 14 čf s. 1).
Slovenský trestní zákon viz u her s kýt r e s t.n í. z á l<: o n.
Slovní výzva: a svádění dle § 9' tr. zák. čís. 4037.
Slušnost: i věc podle zákona přípustná a samozřejmá nemusí se vždy srovnávati"
se zásadami slušnosti čís. 4058.
Služebná: její svedení čís. 3725.
obvinění zaměstnav.atele ze zlého nakládání s ní č í .s. 3763.
jíž není ještě osmnáct let a o níž nevyšlo najevo, že dosáhla přes tento,
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svůj mladistvý věk již tělesné, duševní a mravní dospělosti, jesďt'kc~;~~u~
za potřebnou dozoru i co do jejího mravního vývoje a jako 1<
předmět svedení ve smyslu § 132 tf. zák. čís. 4061.
mladistvá je svě-řena dozoru přednosty domácnosti, třebas ji do služby
jala jeho manželka čís. 43'14.
pouhá jsoucnost služebního poměru sama o sobě nestačí, k založení
zákonem (§ 132'/III tr. zák.) předpokládaného, nýbrž se vyžaduje,
zaměstnavatel byl osobou k tomu povolanou pověřen dozorem
žebnou, nebo by tu alespoň byly zvláštní okolnosti, jež by služebnou
potřebnou zaměstnavatelova dozoru co do jejího mravního vývoje, z
réhožto hlediska .přicházejí v úvahu zejména: mladistvý -věk služebné,
tělesná nebo duševní nevyspělost, její osobní povaha, skutečnost, že
nebo jiné osoby, jimž v prvé řadě náležÍ pečovati o její mravní vývoj,
mohou na ni dozírati, a j. čís. 4627.

ač nelze přesně vymeziti věk, až do kterého trvá ona potřebnost
podává se přece ze životní zkušenosti, že předpokládaná tu nezralost a
mladistvý věk končí zpravidla dosažením 18. roku čís. 4627.
při služebné starší 18 let nebude zpravidla její věk o sobě pokládati
vod ochrany podle § 13QJ III tr. zák. čís. 4627.
viz též s v e den í.
Služebná osoba viz o s o b a s 1 uže b 11 á.
Služební stejnokroj viz ú ř e d II í k v e ř e j n ý'.
přestupek viz u r á ž k a n a cti (§ 490),
_ tajemstvi viz taj e mst v í ú ř e d TI í.
_ výkon viz ú ř e d II Í k ve ř e j n ý.
Směnka: záleželo-li narovnání (§ 188 b) tr. zák.) v tom, že by)y místo hotového
placení odevzdány poškozenému směnky, podepsané třeH osobou, čímž byla
podle úmyslu stran celá věc vyřízena, bylo narovnání po případě splněno již
odevzdáním směnek čís. 4282'.
vydaná kupitelem na -celou kupní cenu nebo na její část, najmě na část
zbývající po hotové splátce, múže býti platidlem, nebo 'jen prostředkem
k zabezpečení pohledávky vzešlé prodateli z kupní- ceny; v tomto případě
trvá pohledávka z kupní ceny dále a kupní cen'a je kupitelem zaplacena
teprve, až složí směnečnou valutú u držitele směnky; do té doby zústává
účinnou výhrada vlastnického práva přes odevzdání směnky čís.: 4612.
zpronevěra, nepoužil-li ten, komu byla svěřena směnka k eskomptu, peněz
eskomptem získaných podle příkazu (pověření) ,akceptantů, nýbr-ž zaplatil-li
penězi těmi s.vůj osobní dluh; nepřípustná kompensace čís. 4870.,
"
vymóže-li si páchatel' na svojom veritel'ovi predl'ženie úveru nepravdivým ~
tvrdením, že zmenku, ktoru odovzdáva na zaokrytie dlhu, 'vlastnoručne podpísala jeho majetná manželka, hod ju podpísal miesto nej len on sám, ,sú
dané všetky náležitosti skutkovéj podstaty podvodu podl',a § 379 tr. zak.
čís. 47-86.
Směnkový blanket viz pad ě 1 á n í s o u k r o m é I i s t i n y.
Směr jízdy viz a II t o mobi1.
_ projevu viz hod noc e n í p r ú vod ů.
Smilné jednání viz jednání smilné.
Smilný čin: podle § 516 tr. zák. čís. 3727.
Smilstvo cizí viz c i z í s m i I s t v o.
mezi příbuznými (sešvagřenými) viz.p o hor š e n í v e,ř e j n é (§ 501
tr. zák.).
násilné: § 125 tr. zák.: subjektivní skutková podstata zločinu podle § 125
tr. zák. předpokládá vědomí pach,atelovo o stavu neschopnosti Je odporu zneužité osoby před a při souloži; nestačí, uvědomí-li si pachatel tento stav až po souloži čís. 4140.
_ _ _ pokud jde o zmatek čís. 6 § 344 tf. ř.) nebyla-li k hlavní otiizce na
zločin násilného smilstva podle § 125 tr. zák. dána dodatková

otázka, zda nebyl obžalovaný v takovém omylu (ohledně zneužití
ve stavu neschopnosti k odporu pro opilost), pro který nelze spatřovati v jeho činu zločin (§ 2 e) tr. zák.) čís. 4140.
zločin nadržování zločinu ve smyslu § 2'12 tf. zák. zlomyslným opomenutím řídiče auta překaziti zločin násilného smilstva, spáchaný
v jeho autu čís. 4253.
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 281 tf. ř., prohlásil-li se krajský
soud podle § 261 tr. ř. nepříslušným k projednání obžaloby pro
zločin § 13'2 tr. zák.) maje za to, že jde o zločin podle § 125 tr.
zák. čís. 4659.
§ 127 tr. zák.: ideální souběh se zločinem § 132 tr. zák. čís. 3387.
ke skutkové podstatě zločinu násilného smilstva podle § 127 tr. zák.
se nevyhledává, by pachatel -soulož vykonal, stačí, že ji »předse
vzal«; neni Ueba, by se pachatel dopustil násilí čís. 314-26.
nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud k hlavní
otázce na zločin § 127 tl'. zák. eventuální otázku na přestupek § 20
zákona ze dne 11. července 1922, čís. 241 sb. z. a n., ač vyšlo na
jevo při hlavním přelíčení, že se obžalovaný nedopustil násilí čís.
3426.
děti nedosáhnuvší věku 14 let jsou účastny ochrany § 128 tr. zák.
bez rozdílu stejně jako podle § 127 tr. zák. tak, že ona skutko\Ká
podstata je dána i když dítě pohlavní použití svého těla trpělo,
proti němu nic nenamítalo, ba i když s ním výslovně souhlasilo
čís. 3669.
ke skutkové podstatě zločinu násilného smilstva podle § 127 tf. zák.
se nevyžaduje vykonání soulože, ani její vykonatelnost (pro nevyvinutost pohlavního ústrojí zneužitého dítěte), ani, by pohlavní úd
vnikl do pohlavního ústrojí (immissio penis), ani, by-nastala couju-ncHo memhrorrum; stačí podni,knu1í 'soulož,e, t. j. 'každé činění
k jejímu provedení čís. 3710,
kdy je porotní soud povinen dáti k hlavní otázce na zločin § 127
tr. zák. eventuální otázku na přest. § 20 čís. 2' zák. čís, 241/1922
čís.

3864.

nelze uznati na vinu zločinu násilného smilstva podle § 127 tr. zák.,
přisvědči1i-li sice porotci k hlavní otázce, zda jest obžalovaný vinen,
že předsevzal mimomanželskou soulož se slabomyslnou žeilou, odpověděli-li však záporně k dodatkové otázce, zda si byl obžalovaný
při takovém zneužití ženy vědom, že jest osobou slabomyslnou
čís. 4011.
ideální souběh zločinu podle §§ 5, 127 a § 132' IV. tr. zák. je možný
čís, 4244.
zločin násilného smilstva j"est v -případech § 127 tr. zák. dokonán
již předsevzetím soulože. Nevyžaduje se, jakž tomu v příp.adech
§ 125 tf. zák., ani vniknutí pyje pachatelovy do pohlavního ústroje
ženy, jež jest pro stav bezbrannosti, bezvědomí nebo nedospělosti
chráněna zvláštním ustanovením § 127' tl'. zák,; stačí jakýkoliv čin,
směřující k provedení soulože, tudíž i dotýkáni se zevních rodidel
pyji za účelem vniknutí do nich, tím spí-še pokus vpraviti ztopořený mužský úd strkáním ho mezi stydké pysky do -pochvy ženy
čís. 4247.
§ 129 I b) tr. zák.': ideální souběh se zločinem podle § 13Q III tr. zák .•
svedl-li mistr mladistvé učedníky k smilstvu proti přírodě čís. 3450.
při homosexualitě nutno rozeznávati dvoji původ sklonů k ukájení
pohlavního pudu s osobami téhož pohlaví: vrozený, kde úchylnost
je důsledke;n pathologického stavu, a získaný, jako následek jisté
zvrhlosti a snahy po zpestření a zvýšení pohlavních požitků; pokud v tomto případě neodolatelné donucení (§ 2 g) tr. zák.) Jako
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nucení psychické samo o sobě nezbavuje pachatele zločinu
§ 129 I b) tr. zák. trestní zodpovědnosti čís. 3450.
nejde o rozpor se spisy ani o nejasnost ve smyslu § 281 čís. 5
ř., pominul-li rozsudek mlčením údaje posudků, jimiž soudní
kařská rada nemění nic na smyslu svého posudku, jímž
vyviňující dúvody podle § 2 a), b), c) tr. zák., jehož
v rozhodovacích důvodech reprodukován, nýbrž jen jimi zdůraz_
ňuje, že jest na nalézacím soudu, by posudek o duševním stavu
obžalovaného hodnotil a podle toho řešil otázku příčetnosti obža- '
lovaného, a že není úkolem znalců lékařů usilovatí o to, »by
padná zastaralost ustanovení § 129 I b) tr. zák. bylaL L~:~~~;;'~~i:
jin}'m názorem, který by byl cítění dnešní společnosti ,~
ším«, nýbrž že případná náprava v tomto směru
zjednána zákonodárcem (změnou ustanoveni § 129 I b) tr.
nebo soudy (změnou výkladu onoho ustanoveni zákona) čís.
bylo-li formálně bezvadně zjišt&no, že obžalovaný ze zločinu
dle § 129 I b) tr. zák. je duševně zdráv, neopodstatňuje daíší
těni, že jE; od přírody homosexuální, že vykazuje
znaky, že pochází z rodiny dědičně zatížené, a že v době
jeho nenormální pohlavní pud podstatně zvýšen požitím alkoholických nápojů, vyviúujicí důvody podle § 2 písm. a) až c) tr. zák.
ani neodolatelné donucení podle § 2' g) tr. zák. či s. 4293.
~
čin (§ 129 I b) tr. zák.) spáchan}' z vrozeného zrůdného pudu pohlavního nebyl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných či s.
4"93.
Smír podle § 188 b) tr. zák. viz lít o s t ú čin n á.
Smírné narovnáni viz n a r o v n á n í.
Smlouva: její porušení a nekalá soutěž čís. 3783.
I
komisionářská viz k o m i s i o n á ř.
kupní: směnka vydaná kupitelem z příčiny kupní smlouvy na celou kupní
cenu nebo na její část, najmě na část kupní ceny, zbývající po hotové
splátce, může sice b~·ti platidlem, takže odevzdáním jí pro dateli je. kupní
cena, zapravena, pohledávka pro datele z kupní smlouvy zaniká a na
místo této pohledávky vstupuje pohledávka ze směnky, mLlže však býti
také jen prostředkem k zabezpečení pohledávky vzešlé pro dateli z kupní
smlouvy čís. 4612.
v případech tohoto druhu trvá pohledávka z 'kupní ceny přes vystavení
směnky dále a kupní cena je kupitelem zaplacena teprve tim, že kupitel složí valutu směnky u jejího držitele; do té doby zůstává v pHpadech takového rázu výhrada vlastnického práva účinnou přes odevzdání směnky či s. 4612'.
případnou zkázu nebo znehodnocení věci prodané a kupiteli odevzdané
nese v případech výhrady vlastnictví ,až do zaplacení kupni ceny prodatel. Arciť mohou i z toho plynoucí zájmy pro datele na prodané věci
b},ti ve prospěch (na účet) pro datele pojištěny kupitelem, jenž může
však pojistiti také jen své zájmy nebo třeba včc na svůj účet čí 5. 4ú12.
byla-li věc (dříví) prodána pod podmínkou, že kupitel nesmí ji odvézti, dokud nezaplatí prodateli kupní cenu, dopouští se kupitel krádeže, odvezl-li si věc tu (dříví odplavil), ač nebyla úplně zaplacena
čís. 4628.
nemravná (zakázaná): §. 879 obč. zák.: uplatňování vlivu na veřejné či
nitele je činností trestním zákonem zásadně ihned v samém zárodku
zakázanou, za niž odměna již podle povšechných zásad mravních a
právních nepřísluší, jednáním nemravným a zákonem zapovězeným, jež
není podle § 879 obč, zák. způsobilým předmětem platné smlouvy čís.
4157.

pracovní viz pracovní sml'ouva.
Smrti 'Soukromého obža!lobce: a Hm nastalým zánikem obžalovacího práva (ius.
persona1issimum) zaniká i zmo'cnění, které soukromý obžalobce za svého
ži-vota ve, smyslu § 50 tr. ř. uděiiI čí '3. 4544.

Smyk auta viz a u tom o bil.
Smysl článku viz hod noc e n í p r II \; o d ů.
_ projevu: kdy jest jej zjišťovati čís. 3951.
_ _ viz též hodnocení průvodů:
Sněhový poprašek viz a u t o mobil.
Snížení trestu: podle poslední věty § 530 tr. zák. čís. 4326.
Snoúbenka: hrozb.a vyzrazením jejího soukromého života snoubenci Cl 5, 3532.
Sociální a společenské ,postavení: obžalovaného o sobě nelze považovati za okolností zvláštního zřetele hodné (§ 261 tr. zák.) čís. 3937.
Sociální tvrdost: vinění z ní čís. 3648.
Souběh činů trestných: ideální: zrušení rozsudku podle § 33 tr. ř., že soud nepo-
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užil § 265 tr. ř. čís. 3369.
uplatňuje-li obžaloba ideální souběh nčkolika trestných činů v témže
skutku obžalovaného, jest učiniti p-ředmětem úvah a výroku porotců všechny tyto kvalifikace v otázce hlavní. buď tím. že se v jediné otázce hlavnÍ' uvádějí veškeré zákonné známky trestných činů
sbíhajících se ve skutku, k němuž se otázka vztahuje. nebo že se
o skutku, dá otázek několik, z nichž každá - uvádějíc jen zákonné
znaky jednoho z oněch trestných činů - předkládá k .poradě a výroku porotců jen jednu z několika kvalifikací obžalobou uplatií.ovaných. Volbu mezi oněmi možnostmi zůstavuje druhS' odstavec
§ 323 tr. ř. úvahám soudu řídícím se zvláštnostmi případu čís. 3387.
z několika trestných činú současně spáchaných. promlčuje se každý
zvláš,tě bez ohledu na promlčení ostatních čís. 3401.
jednočinný (ideální) souběh 'je vyloučen tam, kde pachatelovo jednání jest s hlediska trestněprávního všestranně zhodnoceno a ve
všech skutkových složkách vyčerpáno ji.ž tim; že bylo .podřadénú
jednomu (zpravidla přísnějšímu) ustanovení zákona čís. 3417.
všeobecná norma třetího odstavce § 35.tr. zák. ohledně hromadění
trestu na svobodě a tre~tů peněžitých může míti platnost toliko
tam, kde zvláštní zákonné ustanovení toto hromadění, tvořící svou
podstatou zostření hlavního trestu nevylučuje. Podle § 3'4 a 35
tr, zák. má se uznati .při souběhu více trestných činů na trest činu
podle zákona nejpřísnějšího čís. 3465.
ve všech případech, kde tiskopis obsahující ~kutkovou podstatu
zločinu, byl rozšiřován proti předpisům § 23 tisk. zák., jde o ideální souběh policejně tiskového přestupu § 23' tisk. zák. s kulposním pachatelstvím deliktu založeného obsahem tiskopisu podle či.
III čis. 3 zák. čís. 142/68 č i s. 3470.
odpykání trestu na svobodě, uloženého rozsudkem, jenž .předcházel
odsouzení pro hrdelní zločin spáchaný před oním prvým rozsudkem
(§ 2-65 tr. ř.), není zostřením ve smyslu § 50 tr, zák. a není na závadu odsouzení k trestu smrti čís. 3481.
z pouhé vnější okolnosti, že jednotlivé závadné projevy byly ob·žalovaným proneseny v rámci téže, časově i místně nepřerušené
řeči, nelze ještě bez výhrady usuzovati, že projevy ty pozbyly
veškeré samostatnosti a že je proto nelze posuzovati o sobě, nýbrž
jen v jejich souvislosti jako nedělitelný celek či s. 37'50.
i útoky, jiChž se řečník dopustil při provádění jednotlivých růz
ných a samostatných myšlenek, jest posuzovati úplně samostatně
a nezávisle bez rozdílu, zda směřují proti témuž zákonem chráně
nému statku čili nic čís. 3750.
okolnost, že jde o touž řeč, nevylučuje ještě reální souběh trestných činů, spáchaných jednotliv}'mi částmi této řeči či s. 3150.
jde-li však o řeč neb o části řeči, jež se obírají touže myšlenkou,
nelze ani trestné činy, jichž skutkové podstaty jsou jednotliv'ými
29'"
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oddíl" takového projevu založeny, posuzovati s hlediska souběhu
reálnlho, nýbrž jen s hlediska souběhu ideálního čís. 3750.
_
_
předpisy §§ 34, 35, 267, 44 písm. a), 263 ~ísm.) !r. zák. 'pl~tí i pro
_
souběh ideální (jednočinný souběh trestnych cmu). a ma !Im podmíněná nutnost, podřaditi t)rž skutek pod dva neb ~ pod vIce ustanovení trestního zákona odůvodnění v ustanovelll § 46 tr. zák.
že zločin je tím těžší, dm více povinnosti bylo jím porušeno čí <;:
398l.
není-li právně možné jednotně vyříditi sbíhající, se trestné č}ny, an
byl cizí státní příslušník souze~, česko,slo,ven~kym, soudem t~n .pr~
trestné činy spáchané na Zde]Slm statmm uzeml, n~l~e y pr~hhz~tl
.při v)fměře trestu k trestu uloženému, rozsudkem v clZln~" trebaze
byly ony činy spáchány před vyneselllm toh?to rozsu~ku. c I s. 41 ~ 7. •.
_
_
_
samosoudce vynášející pozdějšÍ rozsudek (S 265 tf.. 1'.) Jest op~a\l:
nčn podle § 6 čís. 4 zák. o podn1. ods. rozhod~outl o prodlouzen~ '.
zkušební lhůty předchozího rozsudku, vyneseneho soudem
vým čís. 4128.
přísně.iší hlediska obžalovacího návrhy jsou, vz~ledemy k za,"" ua'o:
_
_
_
předpisu §§ 259 čís. 3, 262 a 267 tr. r. do te mlry smer?datn~
nalézací soud že shledav ve skutku pachatelově souarn zakonných znaku l;rčitého trestného činu s" mír~ější" tr~~tní s,ankcí, n~.,.
muže nechati beze zřetele další skutecnostI vysedsl na Jevo z vysledku řízení, jež, rovněž skutkově zjiště~,Y, R?,změnily. bJ. ve spojení s ostatními jednání pachatelovo .v pnsn;Jsl ~restny C111, pok::~
se týče aspoň při témže druhu dehktu oduvodnovaly by pouzlh
vyšší trestní sazby čís. 4184.
. "
_
~ ~ činí-li součet trestů které přicházejí v -úvahu s hl,e{bska § 265 tf. 1'.,
více než jeden rok trestu na svobodě, nelze výkon trestu podle
§ 1 (1) zák. čís. 562/1919 podmínečně odložiti;" ~a součtu tom nic
nemění výrok o započtení zajišťovací vazby c ~ s. 4616.
byl-li v připadech § 265 tr. ř. pa.chatel předch?~Il!: ;ozsud~.~~ odsouzen nepodmínečně, nemúže SIce soud v.ynas"el~c.1 po~delsl rozsudek na nepodmíněnosti onoho odsouz~n.í flllC me~I!1. ,A ~~ak o to~,
zda dodatečné odsouzení jím vyslovene Je podmmene CI nepodnllněné, rozhoduje sám včcně nejsa vázán nepodmíněností předchoúho
odsouzení čís. 4711.
~ ~ ~ v rozšiřování tiskopisu obsahujícího několik projevů ,zaklá9ajících . .
skutkové podstaty trestných činů různé povahy a různeho vyznamu
právního, jde o skutek jediný a jednotný čís. 4806.
,
jednotlivé připady: zločinu po~le §, 1291 b) a podle § 132 III
tf. zák., svedl-Ii mistr mladistvé ucedmky k s:IDllstvu proti přírodě
č i s, 3450,
zločinu § 127 tr. zák. se zločinem podle § 132 tf. zák. čís. 3387.
ve všech případech, kde tiskopi~ obsahující. skut,kov?u po.dst~h~
zločinu, byl rozšiřován proti předplsum § 23 t~sk. z~k., Jde o ldea!m
souběh pOlicejně tiskového přestupku § 23 t~sk. z.ak. 5. kulp?smm
pachatelstvím deliktu 'založeného obsahem tIskop1su podle cl. III
čís, 3 zák, čis, 14'2/68 č i s, 3470,
•
.,
,.,
přestupku § 23 tisk. zák. s přečinem cl. III CIS. 3 zak. CIS. 142/18-6~
čís. 3525.
b)
zločinu podle §§ 8, 152, 155 a) tl', zák, a zločinu podle § 98
tr. zák. čís. 37'15.
" ,
souběh kárných přečinů zlehč~ní cti a vážnosti stavu a porusem
povinnosti povolání čís. 96 dlS.
,
zločin nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, ,200" t,r. zak. muze
se sbí,hati se zločinem žhářství ,podle § 166 tr. zak. CI s. 3804.
ideální souběh přečinu zlehčo,:ání. podle § y2~ :~k. čís. 111/1927
s přestupkem proti bezpečnost.'" c!~ J~st m0.zr~x CI s. 38~1.
je-li podkladem přečinu § 24 tyz CIn Jako precl~u §y 23 zak. o OCol~r.
zn .. ale ve vztahu k firmě a ke jménu soukromeho za1obce, nemuze
I

O"

jíti o ideální soubčh oněch přečinů, pokud je tu prave ona firma
soukromého žalobce jeho chráněnou známkou, jíž podle obvinění
podle § 23' zákona užíval obžalovaný k označení svého zboží. Bylo
by tu přípustné jen tehda uznati obžalovaného vinným kromč pře
či~u § 23 i přečinem § 24, kdyby označení zboží obžalovaného zakladalo i porušení takových v § 24 oprávněnému k výlučnému užívání vyhražen~'ch označení, jež nejsou pojata do jeho ochranné
známky čís. 39-54.
přestupku § 23 zákona o tisku s delikty podle §§ 14 čís. 1, 15 čís. 3
a 4, 18 čís. Z. zákona na ochranu republiky čís. 39-81.
it;ieální souběh zločinu zprznění krve podle § 13'1 tr. zák. (spolu~l~y na něm) se zločinem svedení -podle § 132 tr. zák. je možný
Cl s. 3999,
čin porušující povinnosti advokátského povolání lze podřaditi i pod
skutkovou podstatu přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu jen, při
stoupí-li k němu ještě zvláštní okolnosti, z nichž jest na takové
zlehčení cti a vážnosti stavu usuzovati čís. 104 dis.
jde-li o (zákazu § 23 tisk. zák. se příčící) rozšiřování tiskopisu,
jehož (pachateli neznámý) obsah tvoři skutkové podstaty zločinu
podle § 15 čís. 3, přečinů podle § 14 čís. 1 a 5, a § 18 čís. 2 zákona na ochl'. rep., jest v takovém rozšiřování tiSkopisu spatřovati
přečin, po případě i přestupek podle čl. III. čís. 3 zák. ze dne 15.
října 18138, čís. 142 ř. zák. (§ 42 zák. na ochr. rep.) v ideálním
souběhu s přestupkem podle § 23 tisk. zák. čís. 4096.
o jednočinném souběhu trestných činu lze však mluviti jen, zbi'vá-li po podřadění činu pod jedno z dotčen)fch ustanovení trestního zákona složka, jež nedošla právního hodnocení již onou kvalifikací a jež poukazuje k poškození- 'neb ohrožení jiného právního
statku, než toho, k jehož ochraně hledí místo zákona na čin již
použité čís. 4159.
jde-li v úředním (Služebním) úkonu, o jehož maření se uvažuje
s hlediska § 81, o úkon povahy § 283 tr, zák, předpokládané, jest
podřadčním činu pod § 82 vyčerpán i právní význam případné neposlušnosti jinak podle § 283 trestné, omezila-li se na dobu násilí
použitého k maření úkonu, a sloužila-li jen k umožnční tohoto násilí čís. 4159.
souběh přečinu § 283' tr. zák. s přest. §§ 3, 19 sh1'Om. zák., nevzdálil-li se kdo při rozptylování hloučků po výzvě, by místo opustil
nýbrž obcházel jednotlivé hloučky a vyzýval je, by šlv na jiné
místo, kde se pak konal nedovolený tábor lidu čís. 448,2.
nejde o delikt pokračovací, - jehož pojem předpokládá" že něko
likeré přestoupení trestních zákazů tvoří jednotn}f právní celek nýbrž o sbíhající se delikty po rozumu § 265, tl'. ř., uznal-li n~pa
~ený rozsudek obžalovaného vinným samostatným trestným činem,
Jímž byl jen opakován stejnorodý trestný čin, jímž ho uznal vinným dřívější rozsudek čís. 45-80.
porušení povinnosti' povolání může se advokát dopustiti též z nedbalosti (zanedbáním povinné péče), najmě podpisem podání sepsaného jeho kanceláří beze zkoumání jeho obsahUj toto porušení
povinnosti povolání může se sbíhati i s poškozením cti a vážnosti
stavu čís. 147 dis.
souběh zločinu podle § 153 tr. zák. se zločinem podle § 99 tr. zák.
čis, 423Q,
i5Í~ální souběh zlo~inU' podle §§ 5, 127 a § 132 IV tr. zák. je možný
Cl s, 4244,
ideální souběh přečinu čJ. III. zák. č. 142/18138 s přestupkem podle
§ 23 tisk. zák. jest možný čís. 4298,

_
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_

zločin podle § 87 tr. z~~{. ~ vylučuje} ~lom~s~ná jednyá~í neb

menutí za okolností zvlaste nebezpecnych, Jez o sobe JSou
sIným poškozením cizího majetku podle § 85 tr. zák. Lze
jednom trestném činu usuzovati na trestnost _pachatelovu
§ 85 b) i pOdle § 87 tr. zák. č i s. 4334.
zločinu podle § 99 tr. zák. se zločinem podle § 2D9 tr. zák.
4327.
souběh zločinu §§ 5 a 144 tr. zák. s ,přečinem § 335 tr. zák., jde-li
o zákrok lékaře čís. 4775.
ideální souběh zločinu zpronevěry s přečmem podle,~ 89, z~k .. čís.
70/1873: ř. zák., vpisoval-I.i ~čle~ p~edstave~s~va ~ucetll1 redltel)
společenstva v účetních uzaver~~ch Jako dluzmky fmgovane osoby
a zápůjček používal prq sebe Cl s. 4887.
kdy jev y I o uče n: jednočinný (ide.ální) soub~h }e yyloučen
kde pachatelovo jednání jest s hledIska. . t~estnep:avn!ho v...~.''"t.,,anně
zhodnoceno a ve všech skutkových slozkach vycerpano JIZ hm,
bylo podřaděno jednomu (zpravidla přísnějšímu) ustanovení
kana čÍs. 3417.
pokud je vyloučen přestupku § 20 čís. 2 zák. čís. 241/1922 se zločinem § 128 tr. zák. čís. 3417.
jde-li o jedinou trestnou činnost, rozšiřování téh?ž tiskopi~~ v růz
ných směrech závadného, konsu0uje .09s?uzenJ, pr?, p~ecm ~sal)10
sebou již i souběžné menší trestm zav!~ent, zaklada]lcl Jen preslupek čl. 111 čis. 3 zák. čis. 142/1858 CI s. 3582.
_
skutková podstata přečinu podle § 30:' t;. zá~. j,e~~ proti ~ zločinu
_ _
podle § 122 a) tl'. zák. jen rázu podp.urneho; ldea!n! s,o~~eh obou
těchto deliktů.v příčině téhož výroku Je proto nemozny Cl s. 3586.
_
_
skutečnost, že pouh~r přestupek zanedbá~í povi!1TI~. pé~e přistou~
_
pením další složky· téhož činu nabývá ,vseell na!ezltostl skutkove
podstaty přečinu, ruší samostatné ~:vá~~: skut~~~t;. po~staty~ ~~oho
přestupku, ta jest absorbována pnsneJ1 kvahftkovanym precmem
a vznikem jeho v něm zaniká čís. 3605.
_
_
_
porušení všeobecné povinnosti druhého od~tav~e §. 1.0 adv. ř,ádu
(by advokát poctivostí a čestností ve svem lednam ~ac?ovaval
čest a vážnost svého stavu) je p.odl,e §§ ~ a~.39' odst.} ~arr~eho s!~
tu tu předmětem a podstatou karneho precmu zlehc~n~. ctI a ~az~
nosti stavu, a nelze je zároveň kval}f~kov~ti. za p.r~~c~n p. .?r~sell1
povinnosti povolání, pokud se dotyčne Je~~a111 neP:lcl 1 urclte povinnosti advokáta v užším slova smyslu c 1 s. 96 d1S.
_ _ _ pokud jest odsouzením pro zločin !jJ~dle § 15 čís., J, zák. ~na ochr;
rep. ve vztahu na zločin podle § 1 zakona vycerpana a vs~stranne
zhodnocena i ·ta čásJ projevu, jež by sama o sob~ posuzovana spa~
dala pod ustanovení § 14 čÍs. 1 z~k0fl:a (pokud Je~~ tat? . .skutkova
podstata oné právně podřaděna), mkohv vsak ona cas!" lez b~ spadala pod ustanovení: § 14 čís. 5, § 18 čís. 2" a § 15 CIS. 3 zakona
.
ve vztahu na zločin vojenský čís. 3750.
ideální souběh čistého zločinu podle § 169 tr. zák. se zločinem
podle § 170 tr. zák. není možným čís. 3-804.
oklamání veřejných činitelů jest jen prosttedkeI? k. dosažení zap.ovězeného účelu (k uzavření druhého manzels!vl); le~t od~ouz~~m~
pro zločin § 206 tr. zák. vyčerpáno a nelze v nem spatrovatI zvlastm
souběžný delikt čís. 3-850.
_"_ _
_
je-li podkladem přečinu § 24 týž čin jako přečinu § 23 zák. o 0S~r.
zn., ale ve vztahu k firmě a ke jménu soukro.mého ža}o?ce, nef!1uze
jíti o ideální souběh oněch přečinů, pok!1d Je tu.. prave ona f.lrJ?O:
soukromého žalobce jeho chráněnou znamkou, liZ podle obvmelll
podle § 23 zákona užíval.obžalov.aný k označ·ení svého zboží. Bylo

by tu přípustné jen tehda uznati obžalovaného vinn}rm kromě pře
§ 23 i přečinem § 24, kdyby označení zboží obžalovaného zakládalo i porušení takov~rGh v § 24 oprávněnému k výlučnému užívání vyhražených označení, jež nejsou pojata do jeho ochranné
známky čís. 3954.
pokud jest vyloučen ideální souběh přečinu podle §§ 2 a 3 zák.
o třaskavinách s přestupkem podle § 43'1 tr. zák. čís. 3853.
není přípustné trestati týž čin v ideálním souběhu dvou skutkov~lch podstat (§ 2"3- zák. o ochr. zn. a § 29 zák. o nek. s.), nedostává-li se základní podmínky, porušení různých právních statků,
chráněných rúznými trestními zákazy čís. 3954.
~ je-li obsahem téhož výroku spiněna skutková .podstata přečinu podle § lB' čís. 2 i přestupku podle § 18 čís. 1 zák. na ochr. rep., jest
skutková podstata tohoto přestupku vyčerpána oním přečinem čís.
4076.
o jednočinném souběhu trestných činů lze však mluviti jen, zbývá-li po podřadění činu pod jedno z dotčených ustanovení trestního zákona složka, jež nedošla právního hodnocení již onou kvalifikací a jež poukazuje k poškození neb ohrožení jiného právního
statku, než toho, k jehož ochraně hledí místo zákona na čin již
použité čís. 4159.
.
jde-Ii v úředním (služebním) úkonu, o jehož maření se uvažuje
s hlediska § 81, o úkon povahy § 283 tr. zák. předpokládané, jest
podřaděním činu pod § 81 vyčerpán j právní význam případné neposlušnosti jinak podle § 283' trestné, omezila-li se na dobu násilí
použitého k maření úkonu, a sloužila-li jen k umožnění tohoto násílí či s. 4159.
.
ideální souběh zločinu podle § 132 tr. zák. s .přestupkem pOdle
§ 20 čÍs. 2- zák. čís. 241/1922· jest vyloučen čís. 4192.
souběh přečinu podle § 45 a"\přestupku podle§ 47- zák. čís. 2"18/
1926 není možný čís. 4154.
jde po případě jen o spolčení se k úkladům o republiku ve smyslu
al. 1, nikoliv i o souběžné vejití ve styk s cizími činiteli ve smyslu
a!. 2 § 2 zák. na ochr. rep., vstoupil-li kdo do služeb SA a byl
v nich činn~rm čís. 4849.
pro st ř e d k Y op r a vn é: zrušení rozsudku podle § 33" tr. ř., že soud
nepoužil § 265 tr. Ť. čís. 3369.
okolnost, že nalézací soud vyměřil trest se zřetelem k § 265 tr. ř.,
bráni podati odvolání na újmu obžalovaného, pokud použito bylo
(při trestní sazbě § 178 tr. zák.) mimořádného zmírněni a záměny
trestu podle §§ 54 a 55 tr. zák. a nebylo ještě dosaženo součtem
obou trestů nejvyšší zákonné sazby čís. 3731.
při výměře trestu vodle § 265 tr. ř. jest považovati veškeré tresty
uložené v úvahu přicházejícími rozsudky za jednotný celek, ovšem
jen potud, pokud pozdějším rozsudkem bylo vysloveno odsouzení
pro činy spadající vesměs v dobu předcházející dřívějšímu rozsudku
či s. 3731.
takové sčítání nevylučuje ani skutečnost, že dřívějšio odsouzení .pro
souběžné trestné činy bylo vysloveno soudem vojenským čís. 3731.
pro otázku přípustnosti odvolání za použiti §§ 54 a 55 tr. zák.
jest důležitým nikoliv dosažitelnost nejvyšší meze trestní sazby,
nýbrž to, zda při sčítání všech trestů, k nimž jest podle § 265 tr. ř.
přihlížeti, byl trest vyměřen pod dolní hranici sazby čís. 3731.
skutečnost, že pozdější- rozsudek neobsahuje odsuzující výrok jen
pro trestné činy, spadající dobou spáchání- vesměs před rozsudek
dřívější, nýbrž i pro trestné činy .po ono·m rozsudku, vylučuJe
pouhé sčítání oněch trestů a jest pro otázku přípustnosti odvolání
Pos.uzovati druhý trest samostatně čÍs. 3731.
činu
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kdy okolnost, že samosoudce při výměře trestu nepřihlížel
§ 265 tr. ř. k trestu uloženému obžalovanému předchozím

kem, nezakládá zmatek čís. 3827.
právní zásada, že obžalobce nemůže zmateční stížností proti
zujícímu rozsudku uplatňovati ideální (jednočinný) souběh
ných činů rozsudkem prvé stolice opomenutý nebo
přený, nevylučuje, by obžalob ce zmateční stížností proti
zujícímu rozsudku neuplatňoval trestnost. skutku podle
který rozsudek prvé stolice v úvahách - náležejících mu
§ 262 tf. ř. bez ohledu na směr a úplnost právních názorů obžalobcem uplatňova,ných - opomenul aneb o němž ne-právem
slovil, že se ke skutku nevztahuje čís. 3957.

zmatek čís. 11 § 281 tf. ř. není dán v každém případě, v
soud nepoužij § 265 tr. ř. přes to, že tu byly jeho zákonné
mínky čís. 3·958.
o vykročení soudu .při vyměřování trestu -z trestní moci jde
převyšuje-li úhrn trestů, uložených témuž obžalovanému nel{Ql"a'
rozsudky bez použití § 265 tr. ř., nejvyšší trest určen~' v
na čin přísněji trestný čís. 3958.
porušení předpisu § 265 tr. ř. tím, že ho soud neprávem použil,
nebo že ho opomenul použíti, jest zmatkem čís. 11 § 281 tr. ř. (vykročením z trestní pravomoci); byl-li rozsudek v tomto směru napaden státním zastupitelstvím odvoláním, ize po .případě vyříditi,
tento o,pravný prostředek jakO zmateční stížnost čís. 4117.
obžalobce může uplatňovati jako zmatek, že ideální souběh nebyl
soudem rozpoznán jen, pokud nebyl skutek po9·řaděn pod onen
z několika souběžných zákonů, který je nejpřísnějším, nikoli však
pokud nebyl podřaden pod všechny v úvahu .přicházející trestní
předpisy čís.

4775.

výměra

frestu podle § 265 tr. ř.: jde-li o trest na svobodě,
při jehož vyměření bylo podle § 265 tr. ř. přihlíženo k trestu na
svobodě, jenž uložen obžalovanému dřívějším pravoplatným nálezem, rozhoduje o délce trestu na svobodě ve smyslu § 1 zákona ze
dne 17. října 1919, čís. 562: sb. z. a n. úhrn obou trestů _~ í s. 3426.

-

-

trestných ma,eriálni -

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

všeobecná norma třetího odstavce § 3'5 tr. zák. ohledně hromadění
trestů na ,svobodě a tresttl ,peněž,itých může míti platnost toliko
tam, kde zvláštní zákonné ustanovení toto hromadění, tvořící svou
podstatou zostření hlavního trestu, nevylučuje. Podle §§ 34 a 35
tr. zák. má se uznati při souběhu více trestních činů na trest činu
podle zákona ~ejpřísnějšího čís. 3465.
.
odpykání trestu na svobodě, uloženého rozsudkem, jenž předcházel
odsouzení pro hrdelní zločin spáchaný před oním prvým rozsudkem
(§ 265 tr. ř.), není zostřením ve 'smyslu § 50 tf. zák. a není na závadu odsouzení k tres.tu smrti čís.' 3481.
okolnost, že nalézací soud vyměřil trest se zřetelem k § 265 tf. ř.,
brání podati odvolání na újmu obžalovaného, pokUd použito bylo
(při trestní sazbě § 178 tr. zák.) mimořádného zmírnění a záměny.
trestu podle §§ 54 a 55 tr. zák. a nebylo ještě dosaženo součtem
obou trestů nejvyšší zákonné sazby čís. 373'1.
při výměře trestu podle § 265 tr. ř. jest považovati veškeré tresty
uložené v úvahu .přicházejícími rozsudky za jednotný celek, ovšem
jen potud, pokud pozdějším rozsudkem bylo vysloveno odsouzení
pro činy spadající vesměs v dobu předcházející dřívějšímu rozsudku
čís.

3731.

takové

sčítání nevylučuje

souběžné

trestné

činy

ani skutečnost, že dřívější odsouzení pro
bylo vysloveno soudem vojenským čís. 3731.

_

_

_

_

_

_

kdy okolnost, že samosoudce při v~rměře trestu nepřihlížel podle
§ 265 tr. ř. k trestu uloženému obžalovanému předchozím rozsudkem, nezakládá zmatek čís. 3827.
není-li pravně možné jednotně vyříditi sbíhající se trestné činy, an
byl cizí státní .příslušník souzen československým soudem jen pro
trestné Činy spáchané na zdejším statnim území, nelze přihlížeti
při výměře trestu k trestu uloženému rozsudkem v cizině, třebaže
byly ony čipy spáchány před vynesením tohoto rozsudku č i s. 4117.
samosoudce vynášející pozdějŠí rozsudek (§ 265 tr. ř.) jest oprávněn podle § 6 čís. 4 zák. o podm. ods. rozhodnouti o prodloužení
zkušební lhůty předchozího rozsudku, vyneseného soudem sborovým čís. 4128.
přísnější hlediska obžalovacího návrhu jsou vzhledem k zásadám
předpisů §§ 259 čís. 3, 262 a 267 tr. ř. do té míry směrodatná pro
nalézací soud, že, shledav ve skutku pachatelově souhrn zákonn~rch znaků určitého trestného činu s mírnější trestní sankcí, nemůže nechati beze zřetele dalšÍ' skutečnosti vyšedší na jevo z výsledků řízení, jež, rovněž skutkově zjištěny, pozměnily by ve spojení s ostatními jednání pachatelovo v přísnější trestný čin, pokud
se týče aspoň při témžže druhu deliktu odůvodňovaly by použití
vyšší trestní sazby čís. 4184.
pro posouzení, zda má býti zásadě stanovené v §§ 34, 35, 2167 tr.
zák. přes nešetření- zásady § 56 tr. ř. zjednán průchod při vymě
ření trestu za čin později odděleně souzený, jest rozhodný časový
-poměr doby, kdy byl čin tert spáchán, k době vynesení, nikoliv
k době počátku právní moci rozsudku o jiném činu čís. 422:6.
byl-li souzený čin spáchán po vynesení dřívějšího rozsudku v ,prvé
stolici, nelze při výměře trestu za souzený čin přihlížeti k trestu
uloženému za onen čin, - a to ani, kdyby byl býval rozsudek
o onom činu již v moci práva čís. 422'5.
oba rozsudky jest v tomto případě pokládati za rozsudky zcela
samostatné, mezi nimiž není poměru předpokládaného ustanovením
§ 265 tr. ř. čís. 4226.
~ dúsledkem toho je sčítáni trestů vnepHp.,ustné va nebyl~ použití
amnestie z r. 1928 na závadu skutecnost, ze sou~et trestu., ~a ~_~o
bodě uložených oběma rozsudky činí více než leden meS1C Cl s.
4226.
_
v případech, kde nejde o dodatečný. trest po.dle § 265 tr. ř., jes~
u každého rozsudku zvlášť zkoumatI, zda nejde o tr~st, na ~tery
se vztahuj-e čl. ll. amnestie, bez ohledu nva to, zda obzalovar:y.byl
v době před 28. říjnem 1928 pravoplatne odsouzen více nez Jednou čís. 4226.
_
pro otázku, který trest je těžš! po rozUl~'u prvého odstavc~ §. 26~
tr. ř., js.ou rozhodny. vyhr~d~e tresty ~ak0r:.~n: u?tanovenc, ~lkoh
zákonná kvalifikace lednothvych trestnych cmu; 1 kde se stretne
přečin s přestupkem, je použHi zák0r:.~~ho přeďpisu o., tr~stu. na
přestupek, je-li trest jím stanovený VYSSl, nez trest ulozeny zakonem na Jpřečin čís. 4761.
materiální: výroky obžalov.aného, smerujúce proti republi::e, vláde ,a
štátnemu znaku a zakladajrúce skutko\"ú podstatu precmov padla
§ 14 č. 5 zák. na ochr. rep., §§ 2, 8 č. 2 zák. čl. XLI:1914 a ll: 20,
40 zák. na ochL rep., tvoria materiálny súbeh trestnych cmov
(§ 96 tr. zák.) čís. 448!.
ukládání peněžitých trestů při souběhu trestných činů (§ 102 tr.

zák. slov.)

čís.

4383.

tvoří-li výrok, zakládající skutkovou podstatu šíření nepravdivých

zpráv podle § 18 zák. na ochl'. rep., logický celek s výrokem, za-

-
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trestt1ých reál1!Ý -

klád~Jícím. skutko~Oll p~d~ta~u zločinu po~le §v}~ Č. 3 cit. zák.
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.

::.působil-li pachatel orgánu vrchnosti kromě násilí (§ 4
cl, X;L:191~) i lehké uškození na těle (§ 301 tr. zák.),

odst 2
jde o

nalm soubeh podle § 96 tr. zák. čís. 4764.
reálný: zločinu krádeže a zločinu podvodu nebo pokusu podvodu
4m5.
z pouhé vnější okolnosti, že jednotlivé- závadné projevy
žalovaným proneseny v rámci téže časově i místně neDř''fušen
řeči, nelze ještě bez vSrhrady usu;ovati, že ,projevy
veškeré samostatnosti a že je proto nelze posuzovati o
jen v jejich souvislosti jako nedě1ítelný celek čís. 3Q50.
i ,útoky, jichž se řečník dopustil při provádění jednotlivý'ch
nych a samostatných myšlenek, jest posuzovati úplně saJmost,ltni,
a nezávisle bez rozdílu, zda smčřují proti témuž zákonem chráně':'

nému statku
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nevadí tomuto postupu ani sčítací zásada § 173, druhé věty tr. zák.
3913.
kde má na slovní vyhrůžku bezprostředně následující skutečné násilné jednání proti ohroženému, napli1ující o sobě skutkovou podstatu zvláštního trestného činu, sesíliti a podporovati účinek pachatelem zamýšlené předchozí vyhrůžky, jest to i ono jednání při
čítati za samostatné souběžné trestné činy čís.. 3933.
nejsou-Ii závadná místa v témže článku, nýbrž v různých l:láncích
dotyčného čísla tiskopisu, je možný reálný souběh přečinu.8 pře
stupkem zanedbání povinné péče čís. 4096.
útok proti téže osobě na témže místě v tutéž dobu nelze podřaditi
podle výsledkú jednotlivých složek útoku částečně pod § 152 (157),
částečně pod § 411 tr. zák. či s. 4864.
má-li totéž jednání v § 335 tr. zák. vytčené v zápěti smrt i těžké
poškození na těle různých osob, stane se účinným těžší trestní zákon, trestající takové jednání za přečin, a použitím tohoto těžšího
trestního zákona jsou spolutrestána zároveň se sběhnuvší poškození na těle menšího stupně, která by osobě zakládala přestupek
buď podle § 335 tr. zák. nebo podle § 01 tr. zák. či s. 4878.
reální a souběh zákonů trestních: činnosti uvedené v odst. 2' a 3 čís. 2
§ 6 zák. na ochr. rep. jsou k činnosti uvedené v odstavci 1 (vyzrazení) jakož i navzáj.em v poměru subsidiarity; č.innost uvedená
v odstavci 2 (vyzvídání) je v podstatě pHpravným Jednáním k vyzrazení, t.akže vyzvídal-Ii kdo tajemství tamže uvedené a pak je
vyzradil, je trestný jen pro vyzrazení; také ten, kdo se s někým
spolčil nebo kdo vešel ve styk uveden~' v odstavci 3 za účely uvedenými v odstavci 1 nebo 2 a pak taiemství za účelem uvedeným
v druhém odstavci vyzvěděné vyzradil, podnikl zmíněnou činností
co do tohoto chráněného statku přípravnou činnost k vyzrazení,
takže, pokud došlo k vyzrazení toho tajemství, k němuž se odnášela činnost ostatní, nejde tu o reální souběh trestných činů ani
o souběh trestních zákonŮ' čís. 4660.
zákonů trestních: zákon čís. 2:84/20 necháva nedotčenu otázku ukladání
trestu podle toho kterého .práva, jmenovitě pak nedotýka se ukládání trestu ani v těch případech, kde se řízení trestní pro trestll~'
čin spáchan~' v tuzemsku koná u iiného \5oudu než u soudu místa
spáchaného činu. Tato otázka rozřešena jest zákonem z 18. prosince 1919, čís. 1/1920 sb. z. a n., podle něhož (srov. ustanovení
čl. I. čís. 5, a čl. II. čí-s. 3') musí v těchto případech býti čin posuzován a trestán podle trestních zákonů, platných na místě činu.
Podle toho musí soud v území českého práva trestního, soudí-li
trestný čin spáchaný v oblasti trestního práva slovenského, a má-li
podle něho jako nejtěžšího i trest vyméřiti, použíti i při v~'měře,
trestu všech ustanovení slovenského trestního práva, uložiti tudíž
i trest v onom druhu trestu, který pro tyto případy předpisuje
trestní zákon slovenský čís. 3411.
opravná stolice nemÚ'že přihUždi k ustanovením nového mírnějšího
zákona (ze dne 21. března 1929, čís. 31 sb. z. a n.), byl-li roz,...
sudek prvé stolice vynesen před účinností tohoto zákona č í. s. 3435,
3454.
i když zru"Sovad soud, přezkoumávaje r.ozsudek pro zločin podvodu
podle § 197, 199 d), 200, 201 d) tr. zák., vyloučil kvalifikaci podle
§ 199 d) tr. zák., nemůže přihlížeti k ustanovením nového mírněj
šího zákona ze dne 211. března 1929, čís. 31 sb. z. a n., byl-li rozsudek prvého soudu vynesen před účinností tohoto zákona a odsuzující výrok pro zločin podvodu podle §§ 200, 201 d) tr. zák.
zústal v' právní moci, nebyv zmateční stížností napaden či s. 3454.
je-li čin (zločin krádeže) v době, kdy bude o něm nás.ledkem úspěščís.

SIOllZl Je jeho oduvodnem, lest absorbovan tezšl skutkovou ;
statou tohoto zločinu a nelze jej kvalifikovati jako
trestný čin čís. 4584.
~rážka úředních 950b a útok proti nim, provedený pro výkon
JIch povolání, kterÝ.je po právu čís. 4615.
prečin zneužitia úradnej moci nemaže byť nikdy v
súbehu 50 zločinom alebo s prečinrni ťažkého alebo l'ahkého
ženia na tele čís. 4fi75.
další činnost návodce ke zločinu vraždy, že totiž pomáhal
!eli ukrýti mrtvolu, nelze kvalifikovati ani jako pomocnictvo
Jako nadržování; jde o ideální souběh ve smyslu § 95 tr. zák čí
m~
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okolnost, že jde o touž řeč, nevylučuje ještě r/álný souběh trestných činu, spáchaných jednotlivými částmi této řeči čís. 3750
3828.
'
jde-Ii vš~k o řeč neb o části řeči, jež s'e obírají touže myšlenkou
nelze ant trestné činy, jichž skutkové podstaty jsou jednotlivými
od?íl~ takového projevu založeny, posuzovati S,-- hI-ediska souběhu
realneho, nýbrž jen s hlediska souběhu ideálního čís. 3750.
pokud jest odsouzením pro zločin podle § 15, čís. 3 zák. na ochr.
rep. ve vztahu na zločin podle § 1 zákona vyčerpána a všestranně
zhodnocena i ta část projevu, jež by sama o sobě posuzována',
spadala pod ustanovení § 14 čís. 1 zákona (pokud Jest tato skutková podstata oné právně podřaděna), nikoliv však ona část, jež
by spadala pod ustanovení § 14 čís. 5, § 18 čís. 2 a § 15 čís. 3
zákona ve vztahu na zločin vojenský čís. 3750.
ve výrocích pronesených v témže projevu lze spatřovati skutkovou podstatu i přečinu pOdle čÍs. 1 i .přečinu podle čís. 5 § 14 zák.
na ochr. rep. (podřaditi je pod obě skutkové podstaty) čís. 3-823.
jest vyloučeno, by týž trestný čin byl spáchán úmyslně (§ 197
tr. zák., § 205 a) tr. zák.) a při tom i z nedbalosti (§ 486 tr. zák.)
čís. 3867.
pokud jest možný a pOkud jest vyloučen reálný souběh přečinu
úpadku z nedbalosti se zločinem podvodného úpadku čís. 3867.'
r~álný souběh zločinu úkladné vraždy podle §§ 134, 135 čís. 1 tr.
zak. se zločinem spoluviny na úkladné a zjednané vraždě podle
§§ 5, 134, 135 čís. 1 a 3' tr. zák. jest možný čís. 3890.
bylo-Ii trestní řízení ohiedně všech některým obvíněným za vinu
kladený·ch činů u j.ednoho soudu vyřízeno a odsuzujícím rozsudk.e~ ~kon:čeno, není překážky, by trestní věc proti ostatním obvmenym, Jež byla v souběhu s trestními věcmi oněch obviněných,
n:?yl~ ~yloučena a postoupena jinému soudu, jenž by byl pro ni
pnslusny neliledíc k souběhu jejimu s jinými trestními věcmi, a
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něho opravného prostředku obžalovaného soud .prvé stolice

rozhodovati, podle § 1 zák. ze dne 21. březn.a 1929, čís. 31
a n. již jen přestupkem (čl. IX. llV. zák. k tf. zák.), jest věc
kázati k novému projednaní okresnímu soudu čís. 3480.
jde-li o dvě (zločinné) krádeže, spáchané jednak v oblasti
nosti trestního zákona uherského, jednak v oblasti
kona, platného v t. zv. zemÍCh historických, nelze
všeho s.čítaCÍ zásady § 173 tf. zák., po případě
ustanovenÍ' § 335 tr. zák. uh., nýbrž jest tu i onu krádež POSu"",
vati po rozumu posl. odst. § 51 tf. ř. a podle pátého odstavce
tf. por. samostatně podle práva v místě spáchaného činu čís.
zakládá-li Jednání kromě celního přestupku zároveň i skutJ,m~:;'~;,
podstatu některého z trestných činú podle obecného
ního, jest je trestati podle předpisů tohoto zákona bez
to, že pachatele stihne za ně kromě toho i některý z
novených na celní přestupky celním zákonem čf s. 38-'12.
nejde o pouhý celní přestupek, nýbrž o-podvod, šlo-li o
nevyclené věci vůbec a o předstírání, že clo bylo zaplaceno
3812.
souběh· trestních zákonů předpokládá, že jsou ve dvou nebo v
kolika zákonných ustanoveních vymezeny skutkové podstaty
ných činů tak, že kterékoliv z ustanovení těch zachycuje ,n,,,pn',
skutek ve všech jeho složkách právně závažných, takže jest
význam skutku zúplna vyčerpán již jeho podřaděním pod
ustanovení čís. 3999.
ustanovenie § 65, odst. I. zák. čís. 48/31 sb. z. a n;, majúc na mysli
len predpisy trestného pokračovania, nederogu1e zásade § 2 tr·.
zák.; preto treba materiálne predpisy o podmienenom odsúdení ako
miernejšie u-potrebit' na činy mladistvých previniJcov, Epáchané
pred účinnosťou zák. č. 48/31 sb. z. a TI. čís. 4582.
trest podle § T (1) zák. čís. 31/1929 jest mírnější, než trest podle·
§ 12 kár. stat. adv, a lze ho použíti i při kárn)'ch činech z doby
před 1. dubnem 1929, kde by pokuta v mezích dříve platné sazby
nebyla přiměřeným' trestem (obdob. čl. IX. HV. zák. k tr. zák. čís.
126 dis.
trestné činy spáchané československým příslušníkem v cizině jestposuzovati podle hmotného práva platného v oblasti, do níž ob-',
viněn)' přísluší domovským právem č i s, 4450.
spáchal-li obvinený na území .platnosti trestného práva driev rakúskeho zločin, patriaci do oboru p6sobnosti krajského súdu, a na
území práva driev uhorského prečin, p'atriaci pred súd okresný, je
prislušný previesť trestné pokračovanie pre oba trestné činy krajský súd na území práva driev rakúskeho, hoci aj onen okresný súd
ho predstihol (§§ 19 tr. p., § 56 tr. ř.) čÍs. 450l.
nedbalé obvinenie pred úradom podl'a § 20 zák, čl. XLI:1914 možno
po účinnosti nového zákona o ochrane cti (zák. Č. 108/33) kvalifikovat' len ako pomluvu v smysle § 2 cit. zák. Plati tu tiež nový
predpis o premlčanÍ (§ 13 odst. 2 cit. zák.) čÍs. 4784.
viz též súbeh trestný.
Soubor osob: jeho urážka či s. 3661, 3962, 4773.
viz též urážka na cti (§ 492).
Součástka vojenské výstroje viz o ,c hra n are pti' bl i k Y (§ 21 čís. 1).
Soud: »soudem5< jest rozuměti soudní úřad, a to jen pokud vystupuje jako orgán
naléz~ní práva a konání spravedlnosti, takže nespadají na př. pod trestní
sankcl § 199 a) tr, zák. ani křivé výpovědi svědecké před soudem Jako orgánem osvědčovaGÍm nebD správním, poněvadž v té- příčině se rovná jiným
úřadům, které Jsou povolány takové úkony předsebráti čís. 3494.

\ ětšma trestmch soudců určitého soudu není ještě tento soud sám. Ani,
kd) by byla řeč o všechv trestních sou?cJcvh, ba i vo v.š~ch ,:;oudcíCh tohoto
soudu vůbec, neodůvodno\ialo by to ]este o sobe zaver, ze byl napaden
sám soud čís. 3880.
neúplnost rozsud.ku" podl.e čís, 5 § }8! tr. L není v tom, že .soud:,. ne~va~o
valo skutečnosti, ze SpiS nedopatremm pnsel do nepravého oddelem Čl s.
•
b"
.
b
3912.
trestní řád nezná formální břemeno průvodní a nem na o zalovanem, ?
prokázaI svou nevinu. HI~d!~ k ~ásadě ?ficiálnosti a materlel~í pravd)~.}l~USl
se soud sám z povinnosh uredm starah O to, by byly vysetreny a Z]lsteny
skutečnosti pro rozhodnutí důležité, a ne~ůže obžalovaného odsouditi, pokud nenabyl přesvědčení o jeho vině v příčině všech .5kutkových znaků
trestného činu čís. 3919,
i v soukromožalobních trestních věcech jest úkolem soudu, by z úřední. povinnosti vyšetřoval veškeré okolnosti, rozhodné pro otázku vtny po stran ce
objektivní i subjektivní čís. 3960.
pod pojem »veřejného úřadu« spadají i soudy všech stolic bez rozdílu, zda
jde o jejich činnost správní či o jejich působno~,t v oboru nalézání práva,
o výkon spravedlnosti čís. 3998.
výrok zrušovaCÍho soudu, že jednání obžalovaného nebude JiZ předmětem
dalšího řízení a rozhodování, vÍže nejen soud nalézací, nýbrž i zrušovaCÍ
čís, 4004.
důvody zprošťujícího rozsudku nemohou nabýti právní moci ani míti závaznost pro jiný soud při rozhodování o jiné trestní věci čís. 4062.
soud není oprávněn své usnesení, jímž od~ouzenému účinky amnestie bezpodmínečně přiznal, zrušiti z důvodu jakéhokoli čís. 4103.
o návrhu na opravu protokolu o hlavním přelíčení rozhoduje senát, nikoliv
předseda porotního soudu čís. 4126.
není úkolem soudů a jest jim naopak čl. IV. uv. zák. k tr, zák, přímo zakázáno vyplňovati mezery trestního zákona čís. 4168.
přísnější hlediska obžalovacího návrhu jsou vzhledem k zásadám předpisů
§§ 2'59 čís.. 3 262' a 267 tr. ř. do té míry směrodatná pro nalézací soud, že,
shledav ve skutku pachatelově souhrn zákonných znaků určitého trestného
činu s mírnější trestní' sankcí nemůže nechati beze zřetele další skutečnosti
vyšedší najevo z výsledků řízení, jež, rovněž skutkově zjištěny, pozměnily
by ve spojení s ostatními jednání pachatelovo v přísněji tre,:;.t~,ý č~~! poku~
se týče aspoň tři témže druhu deliktu odůvodňovaly by pOUZl'tI VySSl tres:Ťl1l
sazby čÍs. 4184.
zákon mluví v § 187; tr. zák. o »soudu« vůbec, všeobecně, bez bližšího označení neb omezení co do oboru pŮ'sobnosti; v zákoně není podkladu pro názor, že slovem soud jsou tu míněna jen ta oddělení a ony orgány soudu, jež
jsou povolány k trestnímu stíhání čís. 4233.
oprávnění dané soudům v § 102 úst. list je omezeno na zkoumáni platnosti nařízení tudíž na zkoumání otázek, zda bylo nařízení usneseno, vyhlášeno a do;ud nijak nezměněno nebo nezrušeno (§ -g obč. zák.) orgány
státní výkonné moci k tornu oprávněnými a předepsaným způsobem (formální stránka platnosti), -a dále, zda je nařízení vydáno ku provedení a
v mezích určitého zákona (rnaterielní stránka platnosti nařízení) čís. 4261.
jeho prav-oplatné rozhodnutí smí býti změněno jen v případech, v nichž zákon propůjčuje soudu právo k tak.ovému .postup~ nebo tak,ový p~stup
ukládá; ve všech' jiných případech JSou pravoplatna rozhodnutI soudm nezměnitelná čís. 4275.
nezachování předpisů směrodatných pro sestavení senátu sborového soudu
(§ 18 tr. ř., § 32 zák, o org. soudů) není zmatkem čÍs.. 1 § 281 tr. ř. čís.
4598.
nalézacÍ soud nesmí právní názor zrušovacího soudu zbaviti účinnosti tím,
že by obešel ustanovení § 293 odst. 2 tr, ř., zab)'vaje se případem s .hledisek
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jiných, než se kteljmi se zrušovací soud lvláště vypořádal čís. 4724.
kárný viz říz e TI í kár n é.
kmetský viz urážka tiskem.
na1ézací: nalézaCÍ soud je oprávněn k opětnému projednání a
věci výlučně jen v rozsahu, v jakém mu bylo uloženo rozhodnutím
šovacího ~oudu čís. 4573-.
nejvyšší viz z ruš o v a c í s o u d.
porotni viz .p o rot a.
vojenský: při výměře trestu podle § 265 tr. ř. nevylučuje sčítání trestů
skutečnost, že dřívější odsouzení pro souběžné trestné činy bylo
sloveno soudem vojenským čís. 3731.
pro trestné činy, spáchané a oznámené v době, kdy pachatel konal
jenské cvičení, jest příslušný vojensk}, soud (§ 60 tr. ř.) čís.
viz též pří: s I u š n o s t voj e n s k Ý c h s o udu.
vrchní: výrok nalézacího soudu podle § 6 prov. nař. k tiskové novele
napadati toliko zmateční stížností z důvodu zmatečnosti čís. 6 §
tr. ř. a nikoli samostatnou stížností na vrchní soud, jenž by v
své púsobnosti trestním řádem vytýčené ani nemohl případně odův"rlC
něné stížnosti vyhověti zrušením rozsudku kmetského sDudu čís.
proti rozhodnutí vrchního soudu ve věci odkladu výkonu trestu
pří,pustna stížnost ke zrušovaCÍmu soudu (§ 401 předposl. odst. tr. ř,)
čís. 3781.
proti usnesení vrchních soudů nelze podle předpisů trestního řádu kromě
zvláštních případů (jako §§ 3'9, 63 tr. ř.) podati stížnost čís, 3806,
k rozhodování o útratách jest podle § 392 tr. ř, i v případí § 13 (2)
tisk. nov, příslušným vrchní soud čís, 3837, .
,I
stížnost do usnesení vrchního soudu lze podati ve věcech trestních jen
v případech v zákoně výslovně uvedených, na příklad v případě § 39
odst. 3 a § 63 odst. 2 tr. ř. čís. 4050.
ani trestní řád ani zá~on proti nekalé soutěži nemá ustanovení, podle
něhož by bylo straně dovoleno, stěžovati si do, usnes.ení, kter)rm rozhodl vrchní soud jako soud nadřízený ve smyslu § 35 odst. 5 zákona.
proti nekalé soutěži o stížnosti do rozhodnutí soudu první stolice čís.
4050.
zrušovací viz z ruš o v a c í s o u d.
Soudce: byla-li věc projednána obdobně podle předpisií, §§ 14 a 15 cís. nař. ze
dne 14, prosince 1915, čís. 372 ř. zák. znovu, jakoby vyhlášený rozsudek
nebyl vynesen, poněvadž samosoudce rozsudek vynesší nebyl pro onemocnění s to jej pisemně vyhotoviti, nemůže býti novým rozsudkem uložen odsouzenému přísnější trest, bylo-li proti, dřívějšímu rozsudku podáno odvoláni
jen ve prospěch obžalovaného (§ 14 odst. 2 uv. ds. nař,) čís. 3852.
pramenem soudcovského ,přesvědčení může b}lti vše, co bylo předneseno
při hlavním přelíčení a co jest podle logických zásad s to, by zjednalo dů
kaz a objevilo pravdu; s.oudce není vázán osvobozu~ícím rozsudkem v před
chozí souvislé trestní věci a může samostatně rozhodovati, používaje při
tom průvodů vyšlých najevo v této jiné trestní věci čís. 3908.
v rámci výkonu svého úřadu má soudce právo vykonávati kritiku jednání;
postupů a příběhů, která by jinak, kdyby k ní nedošlo právě za těchto
okolností, byla trestná čís. 3945,
soudce jest za své výroky prones.ené za v}rkonu svého soudcovského úřadu
zodpověden jen, vybočují-li z rámce soudcovské kntiky a jevi se jako svévolné urážky čís, 3'945.
pokud nařízení čís, 81/1910 platí, jsou soudy povinny k němu přihlížeti a
nemohou podrobiti zkoumání otázku jeho vhodnosti a účelnosti se zřetelem
na změněné poměry dopravní a pod. ani, kdyby snad v praxi policejními
úřady k přísnému dodržování jeho předpisů přihlíženo nebylo čís. 4261.
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zřízení soudcem je zřízení soudem a příkaz soudce jest příkazem soudu
(státního úřadu), příkazem vrchnostenským čís. 4283.
abv soudcovské rozhodnutí bylo účinné, je zapotřebí oznámiti je zúčast
něným stranám; to se děje buď ústním prohlášením před soudem anebo doručením prvopisu nebo písemného vyhotovení (§ 77 tr. ř.); kterého z těchto
způsobů oznámení se použije, řídí se povahou rozhodnutí. Není-li ten neb
onen způsob- zákonem výslovně předepsán, může býti podle volby soudcovy
použito té či oné formy. Pro usnesení o útratách podle § 390 tr. ř._ určitá
-forma oznámení předepsána není; stává s,e tedy takové usnesení úcinným,
ať bylo stranám oznámeno tím či oním z obou způsobů oznámení. účinnost
jeví se v tom, že jednak soud je vázán prohlášeným usnesením, jednak že
platí prohlášené usnesení i oproti stranám. Důsledkem toho jest, že lhůta
stanovená pro stížnost (proti usnesení tomu) v § 48'1 tr. ř. počíná se, prohlášeno-U usnesení ústně, od tohoto prohlášení čís. 4634.
II. skupiny: jde Ů' porušení zákona (§ 33 tr. ř.) v ustanovení § 9 tl'. ř, (§§ 2,
3 a 250rg. zák, čís. 217/1896), provedl-li přelíčení a vynesl-li rozsudek soudce II. skupiny, který nebyl samosoudcem oprávněným vykonávati trestní s.oudnictví, třebaže mu dal samosoudce pokyn, jak má
rozhodnouti, a dodatečně jeho rozhodnutí schválil čís. 48'80.

viz též hod noc e n í p r ů vod Ů,
disciplinární: v pokynu nadřízeného úřadu justiční správy přímému úřed
nímu představenému soudcovu, by ho vyzval podati žádost o přeložení
na trvalý Odpočinek (§ 51 odst. 2' kár. zák. ze dne 22, května 1868,
čís, 46 ř. zák.), nelze spatřovati zasahování justiční správy do výkonu
soudnictví čís. 87 dis.
okolnost, že zasedali jako členové kárného senátu soudcové, kteří ve své
vlastnosti jako úřednIci justiční správy rozhodovali v .předchozím řízeni
(zařídivše, aby vyzvání podle § 51 odst. 2 kár. zák. bylo učíněno, zamítnuvše žádost, by lékařs.ká prohlídka byla provedena jinde a odepřevše
žádost o náhradu nákladů na cestu k lékařské prohlídce), není vadou,
která by činila kárné řízení zmatečným, a nen("dúvodem k pochybnostem o nezaujatosti těchto kárných soudců čís. 87 dís.
předpisu § 52 odst. 2 kár. zák" by soudce byl na konci kárného řízení
slyšen se svým vyjádřením, jest vyhověno výslechem před seděním;
slyšeti ho při sedění je zůstaveno volnému uvážení kárného soudu čís.
87 dis.
ke příčinám, ze kterých soudce onemocněl tak, že došlo k použití § 51
kárn, zák., nelze v řízení podle § 51 a násl. kárn. zák. míti zřetel čís.
87 dis.
předpis § 76 služ. pragm. (zák. ze dne 25. ledna 1914, ČÍs .. 15 ř. zák,)
neplatí pro soudce čís, 87 dis.
kárný soud rozhoduje jen, zda tu je či" není případ přeložení do výslužby, nepřísluší mu však rozhodovati o tom, zda a kdy má býti provedeno čís. 87 dis.
jest uznati na služební přečin, nikoliv jen na nepřístojnost, je-li provinění soudce podle způsobu, s.tupně neb opakování a přitěžujících okolností takové, že nepřipouští,_ by vinník byl ponechán na dosavadním
služebním místě nebo ve službě vúbec čís. 97 dis.
jsou-li tu tyto předpoklady, jest porušení služebních povinnosti soudcem kvalifikovati za služební přečin i tenkráte, jednal-li vinník lehkomyslně č"í 5" 97 dis,
spadá sem, představil-li se obviněný komusi jako auskultant, upozornil
ho na to, že ho vyslýchal v určité trestní věci, žádal a přijal od něho
zápůjčku a pustil se s ním do hovoru o stavu oné věci č-Í s. 97 dis.
pokud jde o pouhou nepřístojnost, nikoliv o služební přečin, pustil-li
se soudce do obchodních styků v úřední místnosti ,a v čase soudmho.
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řízení, na kterém byla súčastněna osoba, se kterou soudce naval:o",
obchodní styky čís. 98 dis.
i když nedodělky svou povahou, nahromaděním a početnyy· mi~';~h~:~o~
ním jsou povážlivého rázu, který po stránce objektivní p
mee pouhé nepřístojnosti, nejde o skutkovou podstatu Kalrne:no
(ani o nepřístojnost) po stránce subjektivní, nebyl-li
stav soudní agendy zaviněn nedbalostí nebo takovým pokleselTI
soudce, který by nemohl ospravedlniti, ana byla výkonnost

chorobami čís. 136 dis.
lze uložiti kárn)'m nálezem náhradu útrat
kterou budou cestovní poplatky upraveny konečným
rozhodnutím správních úřadll čí 5, 137 dis.
o v~rši cestovních poplatků rozhodují však ___podle zvláštních
výhradně, tudíž s platností zavazující í kárný soud, orgány
správy čís. 13-7" dis.
administrativní přeloženI soudce podle § 43 zák. čís. 45/1868 ř.
není kárným trestem; jeho účelem jest jen zabezpečení ř~dného
rušeného vykonávání práva; nevyžaduje subjektivní zavmění
o jehož přeložení jde čís. 138 dis.
ustanovení § 43 kár. zákona pro soudce nestanoví jako podmínku
ložení soudce jen jeho' nezpůsobilost k výkonu svěřeného mu sottdeov"
s.kého místa, nýbrž má na mysli veřejný zájem, t. j. řádný
nictví; s tohoto hlediska jest i řešiti otázku, zda by sél:rv:ání
na jeho dosavadním služebním místě mohlo býti na úkor "é'''~\~~tř~~;
nání práva, a zda jsou tu zákonné předpoklady pro takové
čís. 139 dis.
tak, jak jsou kárné tresty v § 6 a) a b) kár. zák. ze dne 21.
1868, čís. 46 ř. zák. upraveny, nelze je ukládati soudcům na trvalém
odpočinku vůbec čís. 140 dis.
nebylo-li uložení trestu podle § 6- b) kár. zák. s.oudci na trvalém odpočinku obviněným napadeno, jest tím kárný soud odvolací vázán .potud že nemůže uložiti trest niŽŠÍ, není však vázán do té míry, že by
mu~el uložiti trest podle tohoto ustanovení 'zákona čís. 140 dis.
jde o služební přečin, neuposlechl-li soudce příkazu, by nastoupil ~Ísto
u soudu, k němuž byl přeložen, poněvadž kárný soud 'uznal na Jeh,o
přeložení na jiné služební místo; nevadí, ž~_ mu ještě nebyl doručen ,mInisterský dekret o přeložení a nebyly ještě oznámeny požitky s novým
služebním místem spojené čís. 143 dis.
z rozhodování v kárném řízení není vyloučen soudce, který jen zařídil,
by byl obviněný vyslechnut dožádaným soudcem o zahájení kárného
vyšetřo'vání či s. 143' di-s.
nepříčí- se § 10 kár. zák., že byl obviněnému sdělen seznam všech členů
kárného senátu, nikoli seznam čJenÍl k rozhodováni již určených čís. "
143 dis.
příležitost k obhajobě po rozumu § 13 kár. zák. musí býti obviněnému
dána po souzeném provinění!; nestačí přÍ'ležitost poskytnutá před nim
(v kárném řízeni, jehož předmětem bylo mimo jiné vzdal?vání se
služby u téhož soudu po jinou dobu'); avšak -porušení předpISU § ·13
kár. zák. pozbylo významu, byla-li ještě před odkazovacím usnesením
dána obviněnému jinak možnost uplatniti, co pokládá za nutné neb
vhodné k obhajobě čís. 143 dis.
kárné řízení zahájené podle I. hlavy nelze za žádných okolností pře
vésti v řízení podle III. hlavy zák. čís. 46/1868, nýbrž jest je provés.ti
a skončiti samostatně a bez ohledu na předpisy této -hlavy čís. 166 dis.
procesni viz .p r o c e sní s o u d c e.
vyloučený: okolnost, že samosoudce, kter)' provedl hlavní přelíčení a vynesl
rozsudek, činil v této věci návrhy jako státní zástupce a byl proto z prožena

těžk~rrni

obviněnému

jednání věci vyloučen (§ 68 čís. 2 tr. ř.), nemůže uplatňovati jako zmatek čís. 1 § 281 obžalovaný, který, když mu byla ona okolnost samosoudcem sdělena a když byl náležitě poučen, projevil souhlas s tím by
věc byla soudcem projednána čís. 3701.
'
v tom, že vyšetřující soudce přednášel při hlavním přelíčeni při svém
výslechu jako svědek i své subjektivní dojmy a přesvědčení, nelze spatřovati jeho součinnost při hlavním přelíčení ve smyslu § 68, druhý odstavec, tr. ř. čís. 4011.
za vyšetřujícího .soudce ve smyslu § 68 odst. druhý tr. ř. jest pokládati
i toho, kdo prováděl přípravné vyhledávání čís. 377'5.
bylo-Ii obžalovanému již před prvním hlavním přelíčením známo, že
předseda v jeho trestní věci předsevzal úkon vyšetřující-ho soudce, bylo
na něm (posl. věta čís. 1 § 281 tr. ř,), by tuto skutečnost uplatnil ihned
na počátku prvního hlavního přelíčení; neučinil-li tak ani on ani jeho
zástupce, dali tím najevo, že souhlasí s tím, by dotyčný soudce přes
onu procesuální závadu spolupůsobil při hlavním přeHčení a při nápotomním rozhodování, a vzda'li se tak, třebas ne výslovně, práva uplatniti zmatečnost čís. 1 § 281 tr. ř. z onoho důvodu, a to s, účinností nejen pro první hlavní přelíčení, nýbrž i pro všechna následující, 'Při nichž
spolupůsobil dotyčný vyloučený soudce čís. 3'782.
předpis § 68 ve spojení s § 281 čÍs. 1 tr. ř. je právem formálním; neuvědomění si jeho významu jde na vrub obžalovaného čís. 4581.
práva uplatňovati jako zmatek čís. 1 § 281 tr. ř.) že se rozhodování
zúčastnil s.oudce podle poslední věty § 68 tr. ř. vyloučený, pozbyl podle poslední- věty § 28'1 čís. 1 tr. ř. po případ-ě obžalovaný, opomenuvší
okolno'st tu uplatňovati, ač byl přítomen líčením, jichž se soudce ten
zúčastnil čís. 4581.
vyšetřující: vinění ho ze zločinu podle §§ 101, 102 a) tr. zák. či s. 3611.
jest jím i, kdo prováděl přípravné vyhledáváni čís. 3776.
v obvinění vyšetřujídho soudce, jež se stalo v kanceláři u vyšetřujícího
soudce za výslechu obžalovaného nanejvýše v ,přítomnosti zapisovatele
a dozorce vězňů, nelze spatřovati zločin utrhání na cti (§ 209 tr. zák.)
čís. 4011.
SoudCOVSké rozhodování: není připustné, by se znalec v posudku vyjadřoval pří
mo o vině neb o nevině pachatele neb o stupni jeho zavinění; to jest
výhradně otázkou soudcovského rozhodování, právě tak jako úsudek,
zda a pokud bylo určitým objektivně -zjištěným způsobem v určité
místní situaci dbáno v zájmu bezpečnosti dopravně-policejnich před
pisů neb obecně platných zvy,k!lostí. Pro tuto část soudcovského rozsuzování mohly by býti znaleckým posudkem zjištěny jen tyto zvyklosti, pokud by nebyly soudu obecně známé nebo jinými 'průvodními
prostředky dostatečně objasněné čís. 4134.
Soudní instrukce: pokud nejde o neúplnost (§ 281 čís. 5 tr. ř.), omezil-li se soud
vzhledem k ustanovení § 165 soudní instrukce na citaci řadových čísel
zabavovacích nálezů čís. 4096.
'síň: ani pravdivé tiskové zprávy ze souání síně nepožívají imunity čís.
4370.
za urážku na cti, pronesenou při hlavním přelíčení) odpovídá, kdo jl
pronesl, i kdo ji v tisku reprodukoval, podle předpisů obecně platných
čís. 4370.
beztrestným lze uznati pisatele, referujíCího o veřejném soudním líčení,
jen potud, pokud v rozsahu soudního rozhodnutí, třebas i nepravoplatného, referoval pravdivě a věrně o skutečnostech bez samovolných
závěrů čís. 4579.
zodpovedný redaktor, obžalovaný z prečinu utrhania na cti podl'a § 1
zák. čl. XLI: 1914, spáchaného uverejnením referátu o verejnom súdnom pojednávaní, nemaže byť odsúdený -pre zanedbanie povinnej pečGenerálni rejstříky trestní
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livosti podľa § 6 zák. Č. 124/24' sb. z. a n., vyskytuje-li sa v
spech dúvod vylučujúci trestnost' podl'a § 44 zák. čl. XIV: 1
a pravdivé« sdelenie v smysle § 44 zák. čl. XIV:1914 nevY"acl"i".
uverejnená zpráva obsahovala doslovne, čo bolo predmetom
pojednávania; stačí, shoduje-li sa zpráva v podstate s tým, o
pojednávané; ,len tendenčně a jednostranné sdelenie o úradnom
nepožíva beztrestnosti čís. 4577.
vykonavatel: vytržení mu věci z ruky čís. 3580.
Souhlas sněmov.ny viz i m u nit a.
Soukromoprávni nároky: výrok o odškodném ve smyslu § 17 tisk. nov. není
částí ani výroku o vině ani výroku o trestu, nýbrž je zvláštním
hodnutím o sou krom oprávním nároku uražené osoby, .při čemž
o náhradu škody hmotné, nýbrž o zadostiučinění za újmu na
nehmotných čís. 3444.
podle § 75 odst. prvý zákona o dob. moru jest soukromé ~.č,,,tníH,y
kázati na pořad práva soukromého, je-li nezbytně třeba dalšího
Toho jest třeba, jestliže výsledky trestního řízení nestačí, by
bezpečně na jejich podkladě o nárocích na náhradu
škody se nedá přesně zjistiti a :nelze rozhodnouti, zda
způsobena výhradně' zaviněním obžalovaného či také sp()luza·,iněriim
poškozených čís. 3455.
neprohlásil-li poškozenSr až do započetí hlavního
svými nároky k trestnímu řízení připojuje (§ 47
toto jeho procesní právo na dobro a neodvolatelně
soukromého obžalobce v případech § 46 odst. 3 tr.
oživnouti' č i s . .3652.
výrok rozsudku- o s:oukromoprávních nárocích lzé podle § 283,
odst. tr. ř. napadati jen odvoláním, nikoli zmateční stížností č"í s.
propadnutí 'ProspěChU jest vedlejším trestem, jenž má postihnouti toho,
kdo trestný čin spáchal; neodvislými od něho jsou soukromopráv.ní ná:..
roky, které vzcházejí proti pachateli trestného činu osobě činem
zené. Tyto mají v trestním řízení pro ,svoj} civilně-právní
postavení adhaesní (§§ 46 a násl., 366 tr. ř.) a jako
nemohou
nijak brá:niti uspokojení prvého účelu trestního řízení, postihnouti pachatele zákonným trestem (propadnutím prospěchu) čís. 3734.
mohou proto vedle sebe býti uloženy i propadnutí"prospěchu jako vedlejší trest podle § 9 zák. o úplatkářstVÍ, i náhrada soukt-omoprávních
nároků poškozených podle § 366 tr. ř. čís. 3734.
subjektivní skutková podstata zrločinu podle § 199 a) tr. zák. předpo
kládá, že si pachatelka nutně uvědomila, že její prohlášení před soudem, vyplývající z největší části z jejího procesního postavení jako
soukromé účastnice a vztahující se i k jejím soukromoprávním nárokům proti tehdejšímu obžalovanému pro přestupek podle § 506 tr. zák.,
jest svědeckou výpovědí a nikoliv pouhým prohlášením, jen její soukromoprávní nároky volně vyřizujícím čís. 3755.
pokuta ve smyslu § 17 tisk. nov. jest odškodněním za -příkoří činem
zpusobené, nikoli trestem peněžitým po rozumu § 240 písm. a) tr. zák.
Vydobytí odškodnění jest 'Podle § 373 tr. ř. ponecháno poškozenému a
nelze je změniti ve vězení čís. 3803.
spoluzavinění osoby třetí nebrání nalézacímu soudu, by neuložil obža:'"
lovanému (§ 335 tr. zák.) náhradu. celé škody čÍs. 3822.
všeobecná zákonná povinnost rodičů starati se o dítě po smrti jeho
matky ustupuje zvláštnímu závazku, plynoucímu z předpisů o náhradě
ško dy čís. 3822.
funkce soukromého účastníka jest spolu i povahy trestně procesuální;
jeho nárok na náhradu nákladů zastupování jest výronem této funkce,
nikoliv snad jen příslušenstvím jeho soukromoprávního nároku, jest
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proto osud onoho nároku odpoután od osudu jeho soukromého nároku.

předpoklady jeho nároku na náhradu útrat zastupování jest posuzovati

podle trestního řádu, podle něhož při odsouzeni obviněného rozhoduje
jen, zda bylo soukromému účastníku trestným činem na jeho práveCh
ublíženo a zda se k trestnímu řízení pripojil a soukromoprávní nároky
v tomto řízellí uplatňoval, -při čemž nesejde na tom, zda tyto náro-ky
došly v trestním řízení skutečně uznání čís. 3,946.
ustanovení § 393 posl. odst. tr. ř. v doslovu él. I. zák. z 11. prosince
1923, čís. 4/1924 sb. z. a n. prostě stanoví, že výši nákladů - včetně
útrat zastupování soukromého účastníka (§§ 50, 3-81 čís. 4, 393 odst. 3
tr. ř.) - určuje na návrh oprávněného soud. Zákon nestanoví pro to
jinou podmínku než návrh oprávněného čís. 3946.
zájem státu, by nebyly páchány trestné činy, nelze řaditi: mezi konkretní práva, jichž poškození mají na zřeteli § 47 a předpisy jedenadvacáté hlavy trestního řádu, a jichž poškození. pro půjčuje dotčené
osobě postavení poškozeného (soukromého účastníka) v trestním řízeni
čís. 4011.
domáhá-li se obžalob-ce nároku na pnmerené odškodné za utr-pěné pří
koří, opí'faje s,e o ustanovení § 39 zákona proti nekalé soutěži (nikoli
jako soukromý účastník), nelze ho odkázati na pořad práva soukromého podle § 366 tr. ř. čís. 4059.
neni-li číselná výše škOdy doložena a mohlo-li by snad i na straně
usmrceného býti spoluzavinění na úrazu, není účelné při výroku podle
§ 4 zák. čís. 562/1919 stanoviti číselně určitou 'částku, kterou má obžalovaný podle svých sil nahraditi čf s. 4101.
.při odškodněni ve smyslu § 17 tisk. nov. nejde o soukromo.právní nároky na náhradu majetkové škody, nýbrž o odškodné za újmu na statcích nehmotných. Tím není dotčen nárok na náhradu škody materielni,
jak je upraven v právu občanském (§ 1330 obč. zák. v doslovu třetí
novely) čís. 4652.
Soukromóžalobní delikty viz d e 1i k tys o u k r o m o ž a lob TI í.
Soukromý obža1obce viz o b žalob c e s o u k r o m ý.
účastník viz účastník soukromý.
život: vyhrůžka jeho vyzrazením čís. 3532.
Somož: se'14letou čís. 3727.
viz též hotel.
viz' též p o hor š e II í v e ř e j II é.
viz též z n e u ctě II í.
Soutěž: v hospodářském smyslu je boj několika (nejméně dvou) osob nebo skupin
osob, z nichž jedna snaží se před druhou nabýti přednosti ti s. 4655, 4019. ~.
(§§ 10 27 z á!c. Č. 111/1927): může přicházeti v úvahu nejen ohledně
určité dodávky zboží nebo práce, nýbrž i ohledně objednávek a prací již
zadaných neb i budoucích čís. 3-881.
pojem »za účelem soutěže« vyžaduje, by tu bylo jednání, které jest na
venek zpusobilé sloužiti účelUm soutěže, a by pachatel předsevzal toto
jednání v úmyslu směřujídm k soutěži čís. 38-81.
jednající musí chtíti přivoditi prospěch neb újmu jednoho soutěžitele v poměru k jiným soutěžitelům, po .případě, je-li sám soutěžitelem, svůj prospěch
na újmu jiných soutěžitelů či s. 3881.
účel :soutěže Č ~ s. 401'9.
nekalá viz ne k a 1 á s o ut ě ž.
o dodávce viz n e k a 1 á s o ut ě ž.
Soutěžitelem (§ 46 o d st. 1 zá k. či s. 111/1927), oprávněným podal! podl~
§ 34 (3) zák. proti nekalé soutěži obžalobu, jes~ i podnikatel, který ZbOŽl
prodává, aniž má k tomu zvláštní zařízení, provozovnu nebo krám. Pod
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pojem soutěžitele spadá každá samostatná činnost, nesoucí <se k
lidských potřeb a směřující k docílení výdělečného zdroje. žalovati
výrobce i obchodník čís. 3802.
soutěžiteli jsou, kdož sledují týž cíl v témže nebo v podobném oboru hosp().,
dářského podnikání; soutěžitelem může býti jen podnikatel čís. 4019.
viz též II e k a I á s o II těž (§ 46 odst. 1).

Sovětská

ústava: její vychvalování

Sovětské

Rusko (S. S. R.): provoláni mu slávy či s. 3737, 3914, 3575, 3678, 4252.
pobuřování ve smyslu § 14 čís, 1 zák. na ochr. rep. označením Sovět~
ského svazu za jedinou vlast proletářů (dělnictva) čís. 3981.
tvrzení o zbrojení proti němu čís. 3750.
provolání mu slávy jest po případě pobuřováním ve smyslu §

čís.

3459,

zák. na ochr. rep. čís. 4252.
manifestuje-li kdo veřejně nebo před více iidmi (výrokem »At' žije.
sovětské Rusko, ať žije unie«) pro sjednocení československé rep-ubliky se sovětským Ruskem, 'Pobuřuje ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na
ochr. rep. čís. 4129.
provolání slávy ruské revoluci a § 14 čís. 1 zák._ na ochL rep. čís.
4263.
manželství uzavřené (registrované) v sovětském Rusku jest platné a
účinné s hlediska § 206 tr. zák. i, vystěhovali-li se manželé z Ruska do
československa a přerušili-li manželské s,oužití čís. 4323.
Spis v nepravém oddělení viz s o u d.
Spisy: důkaz jimi čís. 3760.
Spisy, které jsou pro věc důležité: ve smyslu druhého odstavce § 252 tr. zák.
čís. 425D.
I
viz též průvodní řízení.
Splátkové obchody: výhrada vlastnictví čís. 3391,
Spolčením (§§ 2, 17 zák. č. 50/23): je sdružení dvou nebo více osob ke sledo~án!
téhož cíle, jakož i přidružení se osob dalších. :rakovou formo}1 SPOIC~lll
je zejména utvoření (založení) spolku,. orgamsace, st:any. U!var sal?
není trestný, avšak spolčení -stává se Již samo o sobe tre..::tnym ~Odl~
§ 2 zák.. na ochr. rep. a naplňuje skutkovou .podstatu zlo CInU, doslo~h
k němu »k úkladům o republiku-«, t. j. Z. důvod;! záměru vlast,ního ka~~
dému ze sdružujících se aby byl podmknut ukl-ad o 'fepubhku. Dalsl
činnosti k této skutkové' podstatě třeba není čís. 4799.
_
čin je dokonán, jakmile se shodnou spolčující se osob'y ~. z~sadě o on~m
účelu sdružení se, nebo jakmile se jiná osoba ve s.t~Jn~m umyslu ~ mm
připojí; s hlediska § 2 a!. 1 zákona je ner,ozhodnc, .jakou funkCi ~d~
v organisaci zastával; trestná činnost trva, dokud kdo ve spoIcenl
v onom úmyslu setrvává čÍs. 4799.
positivní činnost záleží v samém sdružení se (v .přidružení se), aby
bylo pracováno k oněm cílům čís. 47:99.
spol'čiti se s něk~rm, to je státi se a b)rti. společníkem. někoho, v ,n~šem
znamená v obecné mluvě jakoukoliv fyslckou nebo mtelektuaIll1 ucast
pachatele v činnosti jiného čís. 4660.
Y'
,
,
není třeba, by společník byl zasvěce,:- do pnprav cel;ho, h.nut~ a by
jeho součinnost byla zajištěna nebo p,h~}ibe~~; ke sd,ruzovall1 ~tat~ nepřátelskému podle § 17 zákona staČl JIZ .pr~sto~p~n~. k or~amsa~I zde
vytčené i jakýkoliv styk, jakékoli účastenstvl. v jejI cmnostI, ~~ 1 podporování sdružení nebo jeho členů jakýmkolIv zpi'Isob~m, ~ leho ~od~
vratných snahách, jakmile jen pachatel zná podvratny ucel sdruzem
čís. 4846.
Spo1čení se (§ 6 čís. 2 odst. 3 zák. na ocru-. r~p,.): j.~ uskut~čněno .~dokonáno),
jakmile se alespoň dvě osoby buď vysl~,:ne smluvl neb~ jIna~ dohodnou (sjednotí) na společném plánu ~a u.cely v t?mto ~ak5}l1nem, ustanovení citovanými. K takové do hode (sjednocem) nem treba vyslov-
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ného ujednání, stačí i konkludentní čin, z něhož lze nepochybně souditi
na ono spolčení se a jenž je vnějším projevem onoho společného úmyslu
čís. 4857.
není třeba, by bylo pachateli známo, o kterou určitou cizí moc (stát)
jde, ani, by bylo podrobně konkretisováno a zjištěno, které jednotlivé
z předmětů, skutečností a opatření, jež mají zůstati utajeny pro obranu
republiky, měly býti (najmě i podle úmyslu pachatelova) vyzvídány
či s. 4857.
k úkladům o republiku viz ochrana republiky (§ 2).
společenská krádež viz krá d e ž dle § 174 II a) t r. zák.
společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, čis. 70 ř. zák.):
..
ustanovením § 88 zák. o společenstvech nemá sice býti- řečeno, že
by společenstvo nesmělo své obchodování rozšířiti i na nečIeny,
musí se však tak díti vždy ve prospěch vlastních členů a není za
žádných okolností přípustno rozšiřovati na nečleny veškerou čin
nost společenstva čís. 3707.
vklad člena bytového a stavebního družstva stává se nevypovědi
telným jen, by-lo-Ii přikročeno ke stavbě domu právě pro něho
či s. 3707.
není závady, by v případech, v nichž je stavebníkem veřejnoprávní
korporace, veřejnoprávní ústav nebo obecně ,wospěšné stavební
sdružení, nebylo ustanovení druhého odstavce § 26 prov. nař,
čs. 191/1921 (že mohou vlastní prostředky, jimiž musí stavebník
přispěti k úhradě stavebního nákladu, záležeti i v práci, kterou stavebník přispěje k provedení stavby) obdobně použito i ohledně
člena takového sdružení~ hodlajícího nabýti vlastního (rodinného)
domu čís. 3707.
ustanovení § 88 zák. čís. 70/1873 má za účel hospodářský pořádek
a má ochraňovati í členstvo i veřejnost před fraudulosnírn jednáním
či s. 4699.
ani porušení onoho pořádku ani poškození členstva nebo veřejnosti
nenastalo a proto nelze shledati překročení zákonného okruhu pů
sobnosti společenstva, vytčené v § 1, naplňují.cf po obJektivní
stránce skutkovou podstatu přečinu podle § 88 cit. zák. v opatření,
aby prodejny spotřebního družstva byly v době demonstračních
projevů uzavřeny; bylo-li učiněno jiné opatření, aby si členstvo
mohlo své potřeby včas obstarati čís. 4699.
§ 89 zák. čís. 70}1873 ř. zák. obsahuje samostatný předpi's, jímž
jest chráněn jiný právní statek než v §§ 181 a násl. tr. zák. Jdeť
při zpronevěře o útok na cizí majetek, kdežto trestním ustanovením
§ 89 zák. -čís. 70/1873 ř. zák. má býti zabezpečeno právo členů
společenstva, pokud se týce i dozorčích orgánů, aby vždy měli
správný přehled o stavu hospodářství společenstva a aby byla
v tomto směru zaručena účinná kontrola čís. 4887.
ideální souběh zločinu zpronevěry s přečinem podle § 89 zák. čís.
70/1873 ř. zák., vpisoval-li člen představenstva (účetní ředitel)
společenstva' v (I'četních uzávěrkách jako dlužníky fingované osoby
a zápůjček používal pro sebe čís. 4887.
-po strance subjektivni nesejde na tom, zda si byl vědom toho, že
způsobem sepisování uzávěrek jedná proti ustanovení § 89 cit.
zák.; stačí, že činil nesprávné údaj-e vědomě' čís. 48-87.
Společenstvo pekařů: vinění z lichvy pečivem čís. 3704.
Společná vražda (sebevražda) milenců: není o sobě rázu duševně chorobného
či s. 4078.
Společník: který peníze převzaté pro společnost si zadrží čl, přivlastni, může se
ohledně částky, překračující jeho podíl na peněúch, státi vinným zločinem
podle § 183 tr. zák.; za z,pronevěřenu může však býti pok,ládána jen částka,
která by připadala na ostatní společníky čís. 4222.
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firmy: i technickou stránkou podniku pověřený veřejný společník
lované firmy odpovídá za náležité vedení knih po rozumu
486 a)
tr. zák., ví-li, že funkci tou pověřený společník povinnosti v tom směru.
nedostál; nestačí, že působil na tohoto společníka, by dal knihy do pořádku, nestaral-li se o provedení tohoto opatření č fl s. 4690.
Společnost akciová viz akciová společnost.

Spolek: zákon ze dne 15. listopadu 1867,

čis.

134

ř.
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zák.:

-skutečnost,

že organisace

nebyla úřadu ohlášena, poukazovala by na to, že šlo o tajnou organisaCi
jen, kdyby organisace byla spolkem ve smyslu zákona čÍs. 13'4}1867 ř. zák.
a kdyby povinnost ohlásiti organisaci podle předpisů tohoto zákona pří
slušnému úřadu byla organisací (činiteli k tomu povolanými) úmyslně po..
rušena č í. s. 3-849.
Spol~pachatelství: zákon nevyžaduje, by činnost všech' spolupachatelů (loupeže)
byla rovnocenná; s hlediska § 192 tr. zák. stačí, že více osob vědomě spolupůsobí za stejným cílem; není třeba, by se každý spolupachatel ve smyslu'
§ 1'92 tr. zák. osobně dopustil zjevného násilí; stačí, je-li skutečnému pachateli v dohodě s ním po boku, věda, že tento s ním jako se svým pomocníkem počítá a že takto asp'oň neřímo přispívá k provedení činu čís. 3371.
při spolupachatelství (dle § 70 slov. tr. zák.) nemusí bS'ti v otázce (§ 318
tr. ř.) ohledně jednoho pachatele výslovně vyjmenováni i spolupachatelé;
ohledně' každého obžalovaného a ohledně každého trestného činu musí býti
dána samostatná otázka (§ 318 tr. ř.) či s. 3411.
zjištění jmen spolupachatelů nelze činiti předmětem otázky kontrolní čís.
341l.
při činu kolektivním zodpovídají za žhářství stejnou měrou všichni, kdož
spolupusobili při samém činu či s. 3449.
I
spolupachatel při podvodu musí při své spolučinnosti II vědomém spolupůsobení s jiným býti veden rovněž úmyslem poškozovacím; on si musí
bS,ti vědom, že druhý spolupachatel nebo ostatní spOlupachatelé jsou tímto
úmyslem vedeni a musí jim, veden jsou týmž úmyslem, při jich lstivé čin
nosti pomáhati č í ,s. 3486.
výslovného dorozumění se, předchozí zvláštní úmluvy ke spolupachatelství
netřeba, stačí k němu třeba nahodilé, avšak týmž' úmyslem vedené vědomé
spolup~sobení s ostatními spolupachately; ovšem při podvodu pro složitost
skutkové podstaty taková úmluva obyčejně činům předchází čís. 3486.
spolupachatelství zločinu podle § 99 tr. zák. čís. 3492.
i při trestných činech, spáchaný'ch obsahem tiskopisu, přicházejí k platnosti
všeobecné zásady trestního zákona o spoluvině a spolupachatelství čís. 3558.
k pojmu »spolupachatelství« se jen vyžaduje vědomé spolupůsobení více osob
se stejným úmyslem a za stejným dlem; nevyžaduje se, by každý ze spolupachatelů púsobil od počátku a měl účast při všech složkách společné trestné
činnosti čís. 3558.
spolupachatelství přestupku útisku podle § 1 zák. čís. 309/1921 hrozbou
újmou na, svobodě a cti, by bylo na ohroženém vynuceno, by za stávky
nepracoval; nezáleží na tom, že nelze dokázati, který sp'Olupachatel vyhrůžku pronesl čís. 3683.
všeobecné předpisy trestního zákona (§ 5) o spolupachatelství platí i pro
zločin vraždy čís. 3800.
nepředpokládá předchozí dorozumění pachatelů, stačí, že vědomě spolupůsobili k dosažení téhož cíle či s. 3952.
spolupachatelství zločinu p,odle § 81 tr. zák. čís. 3952.
spolupachatels.tvír zločinu podle § 831 tr. zák. vpádem do školy a přem'.íst
něním křížů' v učebnách čís. 4017.
zločinu loupežného zabití čís. 4209.
spolupachatelstvím jest vědomé, týmž úmyslem nesené spolupůsobení nekolika osob při páchání trestného činu; nezáleží na tom, že činnosti osob
těch nejsou stejnorodé a pro způsobení proHprávního účinku rovnocenné
čís. 4119, 4209.

vědomým,

za společným účelem se nesoucím spolupůsobením při páchání
trestného činu jest pouhá přítomnost osoby na místě a v době trestného
jednání jiné osoby jen, je-li příchod a pobyt osoby, zustavší jinak nečin
nou, na místě, kde, a v době, kdy vyvíjí jiná osoba činnost čelící k urči
tému protiprávnímu výsledku, - i objektivně podle souvislosti s touto čin
ností jiné osoby, i subjektivně podle úmyslu osob těch, najmě i osoby zů
sta vší nečinnou - složkou děje, jímž má býti a po případě i byl způsoben
podle úmyslu obou osob výsledek trestním zákonem stihaný (jednou z pří
čin zla, jehož působení je trestním zákonem zakázáno a trestáno) čís. 4119.
jde-li o zločin vydírání, naplňuje tudíž pouhá přítomnost pachatele na místě,
kde, a v době, kdy nutí jiný pachatel svou oběť (fysick)'m) násilím anebo
pohrůžkou ke konání, opomenutí nebo snášení, pojem spolupachatelství jen,
je-li přítomnost onoho pachatele - utvrzujíc druhého pachatele (násilníka)
v jeho zločinném úmyslu a j,ednání', a sesHujíc účinnost (fysiICkého nebo
psychického) násilí činného pachatele v očích osoby, které se činí. násilí,
- složkou nátlaku na vůli napadené osoby, jejíž vůle má i podle úmyslu
pachatele zůstavšího nečinným býti sesíleným nátlakem nucena ve směr
oběma pachateli chtěný čís. 4119.
společným uskutečňováním společného z předchozí dohody nebo jinak
navzájem povědomého - úmyslu opodstatněný .předpoklad spolupachatelství činí i při zločinu vraždy i při z-ločinu zabití kteréhokoliv ze spolupa'chatelů odpovědným za celkOVý výsledek činnosti všech, třebas nejsou činnosti
jednotlivých spolupachatelů stejnorodé a pro způsobení protiprávního účinku
rovnocenné č í! s. 45032.
i kdyby jednání jednoho spolupachatele -bylo s hlediska fysiologického a.
lékařského beze všeho významu pro příčinný vývin (postup) událostí vedšÍch ke smrti napadeného, odpovídá spolupachatel za jeho smrt podle us.tanoveni o vraždě směřoval-li společný úmysl, po případě předchozí dohoda
spolupachatelů k jeho usmrcení, nebo ,podle ustanovení o zabití, sjednotil-li
je jinaký než vražedný úmysl nepřátelský beze záměru závažného s hlediska loupeže, nebo podle ustanovení o loupežném z'abití, jednali-li ve společném úmyslu nebo třeba po předchozí dohodě zmocniti se násilím napadenému učiněným cizích věcí movitých čís. 4532.
zločinu veřejného n'ásHí .podle § 98 a), b) tr. zák. čís. 4600.
pro pojem spolupachatelství není třeba vzájemné předchozí dohody nebo
úmluvy mezi spolupachateli čís. 4'600.
stačí, že všichni obžalovaní v'ědomě spolupůsobili a že činnost každého
z nich je složkou děje, jehož celek tvoří trestné jednání čís. 4600.
za výsledek zodpovídají všichni, i když někteří z nich osobně násilí neučinili
čís.

4600.

není také třeba, by obžalovaní slovy projevili úmysl, jímž byli p~i činu
vedeni čís. 4600.
spolupachatelství zločinů zpronevěry, podvodu a podvodného úpadku a pře
činú nedbalého úpadku Čís. 4639.
-pro předpoklad »spolupachatelství« několika osob .při témže trestném činu
. nestačí, že byl uskutečněn stejný, k témuž protiprávnímu účinku se nesoucí
zlý úmysl dotčených osob čís. 4639.
osoby, jejichž úmysl směřuje k témuž protiprávnímu výsledku, jsou sp?l~
pachateli jen, spolupůsobí..,li .při samotném jednání, ve kterém zákon spatruJ~
stíhaný jím prostředek uskutečnění dotčeného zlého úmyslu (vědouce každy
o stejnoměrné činnosti ostatních) čís. 4639.
k posouzení, odpovídá-li ta která z osob zúčastněný,ch na určitém trest~éll!
činu jako spolupachatel, je nezbytně třeba i zjištění, jakým }pítsobem'v~all1}e
kdy a kde byl společný zlý úmysl tou kterou z o~?b tec~, uskutecnovan
(uskutečněn), nezůsta~a-li přes svůj úmysl vůbec n.e~l~nou Cl s. 4~39.:
spolupachatelstvÍ na zpronevěře mohou se dopusttti Jen osoby, J1mz byla
věc svěřena; ani osoba, jíž byla věc svěřena nedopouští se zpronevěry,

472

-

-

Spolupachatelství (dle. práva slov.) _

473

stal-li se zadržovaCÍ nebo přivlastňovací úkon aniž k němu č'
~t.isn",~
'
P ůsoben'm
_,lna Vllo I·lOSa b y, k terá věc zadrží nebo
si .přivlastní mne
omez~JlC se na vpouhé nepřekáženÍ úkonu, o němž již věděla' v
byl predsevzat c í s. 4639.
při zločine~h p~dyodného a přečinech: nedbalého úpadku je možné
pachav~elstvl dluzmka a osoby samostatně jeho věci vedoucí na témže
ném v~mu vV tom sr:nYvsl~, že vkažd~ z nich - v .případech § 205 a) tr.
po vpnpade ,ll p-rova~em povsechne dohody a povšechně společného
p~sko~o~acJho ----:- predsevezme samostatně jednání, které bud' v souvi.s!c.sti
s ]ed,namr:n druh:ho spolupachatele způsobí škodný výsledek zákonem
po~ladan~ (:mar.ení nebo ztenčení uspokojení věřitelstva nebo části
P?skoz,enr vs:ch nebo některých věřitelů), nebo způsobí trestný vvsIE'rl.';
~ekt~r~ho z t;chto druhů, který by byl nenastal, kdyby bylo zůstalo
]ednam druheho spolupachatele čís. 4639.
Y

)..J

jest v~ak nemožné (vyloučeno) spolupachatelství oněch osob na
tr:stnen; .skuv~~~' na témž~ konkretním jednání (úkonu), které se stalo
melo statl .pncmou nebo jednou z pří-čin škody (újmy) trestním zák,onl,m·.
předpokládané čís.

Spoluvina - '

463'9.

ú~on, který předsyevzala o~oba od dlužníka různá, třebas jinak věci dluž_
mko~y y~,al}1osta!~e vyedOUCl,y s dlužníkem dorozuměná (srozuměná), najmě
pr9ya~~JI'c,1 po p:;p,ade spoh:;cný s dlužníkem úmysl vyhrocený na tento úkon,
~.?ze JI bY,tI )~ncltan (za predpokladů § 5 tr. zák.) jen jako spoluvina nebo
ucastenstvI c 1 s. 41639.
došlo-~i bez t~kového individuelně vyhroceného dorozumění po povsechné
~ohodev n,ebo treba po vzniku povšechně společného úmyslu dlužníka i osoby

Jeho ,:,e~l s,:~o~tatně' vedouCÍ, zmařiti nebo ztenčiti' uspokojeni věřitelů
nebyo ,Jejich castI (§ 205 a) nebo po nabytí vědomí oběma o neschopnosti
dluzmka k placení (§ 486 čís. 2 tr. zák.), k ojedinělému úkonu jen dlužnika
nebo osoby jeho věci samostatně vedouCÍ, jest přímým pachatelem jen ta
~ těchto ?sob, jež úkon ten předsevzala, kdežto druhé z nich lze přičítati
ukon t~~.l~n, pOdle? 5 tr.. zák..; ja~o spoluvinní,ku neb účastníku, pokud není
!?to pncltapl v~l?uceno tIm, ze Jde v úkonu o tre,stný 'Čin nedbalý (§ 486
CIS. 2' tr. zak.) Cl s. 4639.
.
zlO'čin podvodu lze přičítati jako přímé pachatelství neb spolupachatelství
jen, byli-li obžalovaní vedeni stejným zlým úmyslem zločinem tím předpo
kládaným a spolupůsobil-li každý z nich při samotném pá'chání podvodu
'
t. j. při uvádění j~né osoby v omyl čís. 4639.

odpoyědnost několika útočníků za těžké poškození na těle při společném
,zlém, na~lá~ání, jehOŽ původce nemohl býti zjištěn, podle § 157 (odst. 2)
tr. zak. Je Jen p.odpůrná a má místo jen, nebyl-li útok projevem společné
vúle, jež došla uskutečnění ve vědomě společném spolupůsobení obžalovaných, již odpovídají pak jako sp.olupachatelé jeden každý za veškerý výsledek činnosti všeC'h, a to v případě .předchozí úmluvy 'Podle § 155 d) tr.
zák., jinak podle §§ 5, 152-156 tr. zák. čís. 4864.

dle práva sloven~: ke spolupachatelstvi při zločinu loupeže se nevyžaduj,e, aby, činnost každého spolupachatele byla stejnorodá, rovnocenna a stejně obsažná; jestliže společníci obžalovaného při činu poškozeného zastřelili, jest čin obžalovaného spolupachatele kvalifikovati
též podle §§ 70, 344, 349 odst. ll. tr. z. čís. 4379.
při spolupachatelství na zločinu loupeže kvalifikované podle § 349
odst. II tr. zák. jest považovati za pachatele nejen toho, kdo přímo vykoná celou činnost, z níž nastal výsledek nutný k naplnění skutkové
podstaty tohoto složeného trestného činu, nýbrž i toho, kdo vykoná
činnost vedoucí jen k jednomu z těchto výsledků, byl-li ve vzájemném
dorozumění s jiným paChatelem, vykonavším činnost, vedoucí k druhému výsledku a směřoval-Ji jejich úmysl shodně i -k tomuto výsledku,

způsobenému

jen jedním ze spolupachatelů; za pokus zločinu loupeže
při němž byl úmyslně zabit člověk, jest uložiti trest dočasné káznic~
od tří do patnácti roků (§§66 odst. HI tr. zák.) či s. 4813.
pri zločine podl'a § 345 tr. zák, nevyžaduje sa k spolupáchatel'stvu
v smysle § 70 tr. zák., aby sa vinníci vopred rozhodli, že pri krádeži,
ak bude treba, použijú aj násilia alebo hrozby; použitie násilia alebo
hrozby je zpravidla následkom nepredvídaného odporu pri .vykonaní
krádeže alebo po nej pri pristihnutí páchateí'ov. Taktiež sa nevyžaduje,
aby činnost' každého účastníka bol a rovnocenná čís. 4814.
ku spolupáchatel'stvu pri ubUžení na tele stačí všeobecný úmysel nepriatel'sky zachádzat' s poškodeným; trestný čin spolupáchatel'ov sa
kvalifikuje podl'a stupňa skutočného ublíženia, pri čom každý spolupáchatel' je zodpoved~ý za celý výsledok spoločného jednania čís. 4840.
spoluvina: § 5 tr. zák.: pro skutkovou podstatu zločinu. podle § 5, 205 a) tr. zák.
stačí, že se kdo aspoi1 v době domovní prohlídky při pátrární po ukrytýCh věcech dovědělo tom, že majitel věd v jeho bytě a s jeho vědo
mím uschovaných je v podezření, že je ukryl, aby aspoň částečně zmařii
uspokojení svých věřitelů, přes to však věci nevydal a sdělení o nich
četnictvu neučinil čís.

3431.

nelze se dopustiti spoluviny na zločinu nadržování podle § 214 tr. zak.
sobě samému nebo jiným osobám, jež měla spáchati osoba třetí, jehož
skutková pndstata však není dána proto, že nikdo z těch, jimž mělo
býti touto osobou nadržováno, zločin nespáchal či s. 3483.
ke skutkové podstatě spoluviny (účastenství) na přečinu maření exekuce je třeba -nejen úmyslu hlavního vinníka, by zcela nebo z části bylo
zmařeno uspokojení jeho věřitelů, nýbrž i vědomosti spoluvinníka (účast
níka) o tomto úmyslu, pokud se týče jeho přímého úmyslu, by bylo
zmařeno uspOkojení věřitelů čís. 3583.
podvod (§ 1'97 tr. zák.), vylákal-li kdo záp!lj'čku předstíraje, že pře
dlužené auto, které dává do zástavy, je dluhů prosté, a spoluvina na
tomto podvodu (§ 5 tr. zák.), ujišťovala-li osoba třetí zástavního vě
řitele, že tomu tak jest, a zaručila-li se za dluh čís. 3623.
nezáleží na tom, zda věřitel nabyl platného zástavnIho práva; naproti
tomu okolnost, že zaručivší se jest schopen platiti, vy.fučuje po případě
u obou úmysl způ-sohiti škndl1 (§ 197 tr. zák.), stalo-li se zaručení platně
(§ 13"'6 odst. 2 obč. zák.), nebo byli-Ii pachatelé subjektivně přesvěd
čeni, že jest zaruCivší se záručným prohlášením zavázán k zaplacení
čís.

3623.

na přečinu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep., dal-li kdo závadná hesla pachatelům za tím účelem, by je veřejně provolávali a tak prováděli komunistickou volební agitaci čís. 3737.
vykonal-li pachatel úmyslně něco jiného nebo více, než k černu směřo
val úmysl spoluvinnika (návodce atd.) nebo účastníka (excess), nelze
spoluvinniku i toto .přičítati čís. 3737.
pro spoluvinu na přečinu § 1 zák. o mař, ex. nestačí vědomí, že ,prodatel má něJaký dluh, nýbrž se vyhledává, by spoluvinnik věděl i o jeho
záměru, zmařiti při hrozící exekuci z části nebo zcela uspokojení vě
řitele čís. 3808.
spoluvina na maření exekuce zaplacením nedoplatku kupní ceny po
soudní obstávce čís. 3808.
účastník podle § 5 tr. zák. musí věděti již .před činem, že jde o určitý
trestný čin čís. 3812.
kdo byv již dvakráte pro krádež trestán nastrojiI radou krádež
věd v ceně přes. 50D Kč, dopouští se zločinu spoluviny na krádeži podle
§§ 5, 171, 176 II a) tr. zák., i když jednání přímého pachatele jest jen
přestupkem krádeže čís. 3821.
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podle zásady § 173 tf. zák. o sčítání částek při krádeži nelze
téhož obžalovaného, pokud sám byl pachatelem krádeže, ne,jo"ah,ujicCi
SVOll výší částky potřebné pro zločinnou kvalifikaci, podřaditi,
kovou podstatu přestupku podle § 460 tr. zák., a jeho ZIC'Cll'ln()U
vinu na krádeži kvalifikovati odlišně za zločin spoluviny na
nýbrž jest sčítati částky ze všech zlodějských útoků, ať již jde o
přímou a dokonanou, neb o pouhou spoluvinu a účast podle § 5 tr. zák
. po případě i o pokus podle § 8 tL zák., jakmile veškerá tato činnost
předmětem téhož trestního Hzení a téhož rozsudku čís. 3-82l.
návod i pomáhání podle § 5 tf. zák. jsou zásadně možné i II
dolosních i kulposních čís. 3'845.
předpis § 135 čís. 3 tf. zák. postihuje jen pachatele vraždy
toho, kdo úmyslně vyvolav v pachateli zločinné rozhodnutí k zarnv."le_
nému trestnému výsledku, jest pOdle '§ 5 tr. zák. jen iJ·,leiek:tu:ilníin . ·. .•
původcem vraždy čís. 3.890.
výslovné prohlášení ,pokusu za trestný má význam výhradně pro
vensko a Podkarpatskou Rus vzhledem k ustanovení § 65 odst. 2
tr. zák. a jest tudíž argumentum a contrario nemístné u svádění k pře~
činu podle §§ 32, 58 I Č. 7 zák. ze dne 29. února 1920, čís. 123 sb. z.
a n., spáchaného v historických zemích čís. 3'915.
spoluvina jest všeobecnou formou trestného provinění, která má plat~
nost při vš,ech deliktech, u nichž není stanovena výminka nebo ne~
překází tomu zvláštní povaha dnu čís. 3915.
nejde-li o svědeckou výpověď, nýbrž o obhajobu vinníka ve formě svě
dectví, nejde ani u spoluvinníka o trestný čin, nýbrž jen o domluvu
pachatele trestného činu se spoluvinníkem čÍ' s. 3'94}
v § 32 zákona čf'S. 123/1920 zákonodárce nezamýšlé'l vúbec podrobiti
trestu kupování alkoholických nápojů v den před volbou nebo v den
volby do Národního shromážděni; tato činnost nemůže b)'rti trestnou ani
ve formě spoluviny na ,přečinu podle § 58, I. čís. 7' zákona či s. 4089.
spoluvina osob, na nichž bylo kuplířství spácháno, jest vyloučena; u tře
tích osoh platí však plně zásada § 5 tf. zák. čís. 4244.
nadržování cizímu smilstvu s vlastní dcerou je dokonaným zločinem
kuplířství- podle § 132 IV. tr. zák., nikoliv jen spoluvinou nebo pokusem

je;i

čís.

4244.

.

ideální, souběh zločinu podle §§ 5, 127 tr. zák. se zločinem podle § 132
IV. tr. zák. jest možný či s. 4244.
spoluvina (§ 5 tf. zák.) nadržováním, pomáháním a přispíváním k bez~
pečnému vykonání musí se odnášeti k trestnímu činu hlavního pachatele
čís. 42'15.
podle § 177 tr. zák. je zločinnou kvalifikaci krádeže podle § 176 tr. zák.
přičítati jen dotyčnému přímému pachateli, nikoliv i ostatním účast~
níkům nebo spoluvinníkům, nenÍ:-li u nich týž poměr k okradenému;
to platí i při souběhu další zločinné kvalifikace na straně pachatelově
čís. 42J45.
účastenství ve smyslu posl. věty 1. odst. § 5 tr. zák. předpokládá před
chozí úmluvu o podílu na zisku a užitku pachatelovu z trestného činu
čís. 4245.
spoluvina na přečinu podle § 97 pat. zák. předpokládá (mimo jiné),
že obžalovaný úmyslně umožňoval hlavnímu. pachateli uskutečňovati
alespoň onu složku skutkové podstaty § 97 pat. zák., jež záleží v živnostenském užívání předmětu vynálezu čís. 4245.
nemá-li býti tiskař za podmínek § 1 odst. (2) tisk. nov. stihán pro spolupůsobení při tisku" nelze v tom, že" odpovědný správce tiskárny četl
kartáčový otisk neperiodického tiskopisu a nařídil jeho vytisknutí, spa~
třovati ani spOluvinu (§ 5 tr. zák.) 'č í s. 4351.

i pachatel hlavního činu může se dopustiti spoluviny (§ 5 tr. zák.) a nedokonaného svádění (§ 9 tr. zák.) ke zločinu nadržování zločincům
podle § 214 Ir. zák. čís. 4508.
spoluvina na lichvě předpoklád~ ve sm~ru. subjektivn!m .kr?mě věd0t;1i
spoluvinníka o stavu dluzníkove, naznacenern v § 2 ltch. zak., a o napadné nepoměrn?st} obap?lných plnění též úmy.::~n~u .či~nostv ~polu
vinníka, podporuJlcl hlavmho pachatele ve vykonstovam dluzmkovy
situace čís. 4565.
úkon, který předsevzala osoba od dlužníka různá, třebas jinak věci dlužní-kovy ,samostatně vedoucí, jsouc s dlužnikem dorozu.měna nebo třeba
srozuměna, najmě po .případě provádějíc společný s dlužníkem úmysl
vyhrocený na tento úkon, může jí býti přičítán a to jen za předpokladů
§ 5 tr. zák. jako s-poluvina neb účastenství čís. 4639.
došlo-li bez takového individuelně vyhroceného dorozumění po povšechné doho-dě nebo ,třeba po vzniku povšechně ,společného úmysl~
dlužníka i osoby jeho věci samostatně vedoucí, zmařiti nebo ztenčitI
uspokojení věřitelů nebo části jich (§ 205 a) anebo po nabytí vědomí
oběma o neschopnosti dlužníka k placení (§ 436 čís. 2), k ojedinělému
úkonu jen dlužníka neb osoby, jeho věci samostatně vedouCÍ, jest .pří
mým pachatelem jen ona z těchto osob, jež úkon ten předsevzala,
kdežto druhé z nich lze při čf tati úkůn ten jen podle § 5 tr. zák. ~jako
spůluvinníku nebo účastníku, pokud ovšem není toto přičítání vyloučeno tím, že jde v úkonu o trestný čin nedbalý, jak tomu jest v ;přípa
dech § 486 čís. 2 tf. zák. čís. 4639.
spoluvina na krádeži čís. 4686.
návod a pomoc jsou rovnocenné formy viny a každá z nich naplňuje
již sama o sobě pojem spoluviny 'č í s. 4686.
návod: návodcem (§ 5 tr. zák.) jest, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnuti ke spáchání určitého trestného činu. Návod vyhledává na straně
návodcově úmysl, směřující ke vzbuzení takového rozhodnutí a záleží
v podstatě v tom, že návodce 'v pachatelí takové rozhodnutí úmyslně
vyvolá. Více se k návodu nežádá, než by návodce chtěl, aby čin byl
spáchán (po připadě aspoň podniknut) osobou navedenou čís. 3376.
nezáleží na účelu a na úmyslu, s jakým kdo jinou osobu k trestnému
činu (krádeži) navedl a při jeho provádění činně působil; jest trestným,
třebas se mu jednalo o to, aby pachatele usvědčil a trestný čin (k ně
muž dříve sám navedl) překazil 'č í s. 3376.
k pojmu »nastrojenÍ« (§ 5 tr. zák.) se nevyžaduje, by návodce zlý
skutek, k jehož spáchání směřuje jeho vůle a jeho pfJsobení na pachatele, určoval do všech podrobf)ostí, zejména pokud jde o jeho před
mět, rozsah, místo a čas; stačí i všeobecné vybí'dnutí k trestné činnosti
určitého druhu čís. 3448, 3464.
podle okolností případu stačí i pouhé všeobecné vybídnutí (výzva)
přinésti něco ukradeného čís. 3464.
spoluvinník (návodce) ručí za veškerý rozsah i výsledek trestné činnosti
přímého pachatele, ač nepřekročil-li tento příkaz, spoluvinníkem tllU
daný (excessus mandati) čís. 3448, 3464.
spoluvinou na' krádezi podle §§ 5, 174 II c) tr. zák. lze po případě uznati
i návodce, který při návodu nevěděl, že jde o odcizení věcí zamčen)"ch
čís.

3448.

podle § 5 tf. zák. dopouští se zločinu netoliko přímý pachatel sám,
nýbrž i každý, kdo vyvine některou z činnosti v § 5 tf. zák. vytčených,
odpovídajících pojmu spoluviny (návodu) neb účasti na zločinu čís.

3465.
návodcem jest ten, kdo působí na vůli přímého pachatele, vybízeje ho
ke spáchání trestné činnosti určitého rázu, aneb aspoň pachatele
v úmyslu zločinném; třebas již tímto pojatém, posiluje čís. 3465.

_
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spáchá-li pak pachatel následkem tohoto svádění nebo
takový trestný čin, nebo pokusil-li se aspoň oň zakládá
vinu na činu pachatelově; zůstalo-li svádění bezvýsledným,
dokonané svádění podle § 9 tr. zák. čís. 3465.
zločinu ucházení se o křivé svědectví podle §§ 197, 199 písm. a) tr.
se dop?uští i ten, kdo jiného vyzývá, aby potvrdil skutečnost,
i pravdiVOU, avšak sváděnému z vlastní zkušenosti neznámou věda
sváděný o této okolnosti z vlastní zkušenosti neví čís. 371 ľ.
,
dosvědčil-li pak sváděný takovou okolnost skutečně před soudem jako
svědek, přechází skutková podstata zločinu ucházení se o křivé
dectví podle §§ 197, 199 a) tr. zák. ve skutkovou podstatu :'''>ClllU,
spoluviny na podvodu křivým svědectvím podle §§ 5, 197, 199 písm.
tr. zák. čís. 3711.
návod musí se vztahovati na individuelně určitý čin, návodce
míti určitou představu o činu, který má býti .proveden, alespoň v
ních rysech, jež by opodstatnily určitou trestní skutkovou podsfatu
odpovídá jen za výsledek, který obmýšlel čís. 3812.

návod, intellektuelní původcovství, je způsobem páchání trestného činu
(zlomyslné činnosti), jinou osobou návodcem svedenou čís. 4080.
zákon nečiní rozdíl mezi zodpovědností přímého pachatele a zodpověd
ností návodce za protiprávní výsledek z návodu tohoto činností onoho
způsobený či s. 4080.
pro obor zločinu vraždy jest činnost návodce ustanovením § 136 tr. zák.
~o,stavena na roveň činnosti (přímého, bezprostředního)
pachatele
Cl s. 4080.
v přfpadech, v nichž určitá norma chrání zájmy urEíté osoby i Proti'
její vůli. nemůže se osoba takovou normou chráněná dopustiti návodem k porušení této normy spoluviny na trestném činu porušením této
normy čís. 4089.
úředník, uznaný vinným zločinem § 104 tr. zák. (druhá věta), nemůže
býti uznán vinným i zločinem §§ 5, 105 tr. zák., třebaže svého úplatkáře
k činnosti spadající pod pojem zločinu § 105 tt. zák. navedl čís. 4102.
tomu, kdo napomáhá podplacenému úředníku při jeho trestném jednáni,
nemůže býti kromě této trestné pomoci současně a zvláště přičítána
činnost, jíž nastroji1 a podporoval jednáni ú,platce, najmě, p-odléhá-Ii
úředník přísnější trestní sazbě než úplatce čís. 41.02.
k pojmu »nastrojení« zločinu ve smyslu § 5 tr. zák. se sice nevyžaduje,
by návodce zlý skutek, k jehož spáchání směřují jeho vůle a působení
na pachatele, určil do vš~ch _podrobností, najmě, pokud jde o jeho
před.mět, rozsah, místo a časj jest však nezbytným předpokladem nastrOJení, by vybídnutí směřovalo k trestné činnosti určitého druhu;
rovněž jest nezbytným předpokladem trestné pomoci podle § 5 tr. zák.,
by pomocník úmyslně :přispěl prostředky § 5 tr. zák. k bezpečnému
vykonání zločinu určitého druhu čís. 4285.
n~yod a pomoc při zločinu podle § 83 tr. zák., jehož cilem bylo zmocmÍl se dokumentů (listin), předpokládá, že pachatelé vybídli hlavní pachatele právě k tomu, by se jich zmocnili násilím podle § 83 tr. zák.
(násilným vpádem do .příbytku držitele listiti), a že k bezpečnému vykonání právě tohoto násilného vpádu vědomě svou činností přispěli
čís. 4285.
'
pro návodce (§ 5 tl'. zák.) neplatí ustanovení druhého odstavce § 187
tr. zák.; jest proto povinen nahradi1i celou škodu s pachatelem krádeže
rukou společnou a nerozdílnou; ani náhrada celé 'škody pachatelem
neprospívá návodci, kt~rý se sám nijak o ni nepřičinil čís. 4324.
pomoc: podvod, předstíral-li kdo proti pravdě pojišťovně, že mu shořely
věd (mlýnské výrobky) a spoluvina (intelektuální pomoc) na onom

podvodu vydáním stvrzenky na ony věci, jakoby byly před požárem
dodány čís. 3422.
.
"
~,
,
.
.
vyžádání si stvrzenky jest beztrestným l~d~amm pnpravnym; J~k~tle
se však hlavní pachatel, považuje to vydamm stvrzenkť .za un;ozneno,
dovolal k osvědčení rozsahu škody toho, že mu byly veCl dodany, stal
se trestným i -předchozí čin spoluvinníkův čís. 3422.
by se spoluvinník stal beztrestn}rm, muysela~ by bý~i pří~i~ná spojitos,t
jeho činu s činem hlavního pachatele -prerusena nelPoz~ell vdo, obdo?l,
ve kterém se již projevila trestná činn~st ,tohoto; ,k prerusem musI~o
by dojíti takovým činem samého spolu?m~lka, .kter'y~ by ybyl :nemoz-,
něn anebo bezúčinným způsoben J'akykollv vllv, JeJ'z mela predchozl
činnost intelektuálního pomocníka na rozhodnutí se hlavního pachatele
ke spáchání trestného činu čís. 3422.
jde o nedokonaný zločin podvodu (o s~oluvin~ na ~ě~), ne~Y'lo-1i 0.0 0
lsti'vé předstírání o rozsahu škody zpusobene shoremm onech mlynských výrobků: úspěšné ani u četnictva ani II komise, již vyslala pojišt'ovna k vyšetření škody čís. 3~22.
.
nejde o beztrestnost pro dobrovoln~ ustoupení ?d" po~usu, ,doznal-ll
onen spoluvinník četnictvu, že hlavmmll pach,ateh zadnych zasob nedodal teprve když se ve svých výpověděch zaplétal do rozporů a byl
na následky svého jednání upozorněn čís. 3422.
pouhé položení tyče přes silnici, které by mělo v zápět~,. že vby se )edoucí auto přes ni prostě přehouplo, aniž by koho na, ZlVOt~ ohro~Jlo,
nestačí ke skutkové podstatě zločinu podle § 87 tr. zak. ani v objektivním ani v subjektivním směru; j~e vša~ o skut~,ov9u podstaotu § 87
tr. zák., byla-li tyč položena takovym zpusobem, J:mz by~o, zpusobe,no
nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou bez,pecnost hdl jedouClch
v autu čís. 360g.
skutková podstata podle §§ 5, 87 tl'. zák. tu vyžaduje, by .~omoc,ní~,
který tyč vybral a pomohl přímým pachatelúm ze dvora Jl ~y~estt,
avšak při kladení tyče na silnici přítomen nebyl, se buď Sv p.~lt?yml pachateli dohodl že tyč -položí způsobem ony statky ohrozullclm, nebo
by s takovým' způsobem položení souhlasil čís. 3609.
pomocník musí jednati s vědorry-ím, že aspoií. objektivně ,PO?pyorute zJočin; nemusí se sice dohodnouti s pachatelem, ale mu Sl vedet, ze Jde
o trestný čin a o jaký čís. 3-812.
pomocník nemúže přijíti v úvahu, k~yž pachatel vykonal před jeho
vstupem již vše to, čeho trestní zákon vyžaduje k dokonání trestného
činu čís. 3.812.
při deliktech, které se dokon,ají Ješ~ě než nas}al, výsl~de~ (na ;~ř. při
loupeži a podvodu) lze pomahatl az do dosazelll zloclllneho vy:sledku
čís. 3812.
pOdle § 5 tr. zálc jest zodpovědným i t. zv. intelektue1ní pomocníl<
čís. 3915.
d
'h .
l'
kdo na pachatele k spáchání trestného činu ji,ž ro~~o nute o '~~y~.ne
působí za tím účelem, bJ' ho v jeho rozhodnuh pOSili!, k dokonaTI! cmu
podnítil a povzbudil, jeslt inte1ektuálnirn pom~cníkem v~ s~yslu § 5
tr. zák. třebaže vyvíjí onu činnost teprve, kdyz bezprostredm pachatel
s prov~dením trestného činu již započal čís. 393Q.
k pojmu »nastrojení« zločinu ve smyslu § 5, tr. zák. se sice nevyžaduje;
by návodce zlý skutek, k jehož spáchání směř~jí jeho vůle .a půso?em
na pachatel~, určil do vš;ch ~odro,~ností, naJm;, po~ud Jde o Jeho
předmět, rozsah, místo a cas; Jest vsak ne~b~~nym predp'o~ladem nastrojení, Oy vybídnutí směřovalo k trestn~ cIDno~tl urclteho dru~.u;
rovněž jest nezbytným předpokladem trestne pOm?Cl podle § v5 ~r. zaK.,
by pomocník úmyslně přispěl pryo:tředky § 5 tl'. zak. k bezpecnernu vykonání zIočinu určitého druhu Cl s. 4285.
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návod a pomoc při zločinu podle § 33 tf. zák., jehož cílem bylo
se dokumentú (listin), předpokládá, že pachatelé vybídlf hlavni
cha.tele právě k tomu, by se jich zmocniti násilím ·podle § 83 tr.
násilným vpádem do příbytku držitele listin), a že k bezpečnému
konání právě tohoto násilného vpádu vědomě svou činností
či s. 4285.
záleží-li přispění k bezpečnému vykonání zlého skutku jen v únlys,!ném
opatření prostředků, předpoldádá pojem trestné pomoci
objektivní, že prostředek byl hlavnímu pachateli
či s. 4585.
po stránce subjektivní předpokládá trestná pomoc, že
o zlém úmyslu hlavního (.přímého) pachatele a jedná v
známý mu úmysI hlavního pachatele byl uskutečněn. Není
spoluvinník mN (v době trestné pomocí) přesnou představu o
hlavním pachatelem zam~ršleném ve všech podrobnostech, najmě
jde o jeho .předmět, rozsah, místo a čas; stačí, že si představuje
chys.taný hlavním pachatelem v hlavních rysech, opodstatňují-cích
trestní skutkovou podstatu, že ví, že osobou, které jee:s;t\v;:;'~c'"~:),Ct~~~
bude poškozen (Ohrožen) statek, který je z druhu .o
trestním zákonem chráněných, jednáním (opomenutím), které je z
jednání (opomenutí) trestním zákonem stíhaných či s. 4686.
z akcesornÍ povahy činnosti pomocnické - § 5 a (úsudkem z ~~", ... ,
9 tr. zák. - plyne, že pomocnik musí miti správnou předstávu
nostech činu přímeho pachatele po stránce trestně-právní ro"he,dujícich,
tedy zejména o jeho. úmyslu čís. 4795.
nekryje-li se jeho představa s tímto úmyslem, ručí ·pomocník jednak
- stejně jako návodce - jen v rámci svého zlého/úmyslu jednak ale
vždy pouze v rámci - nejen činnosti, ale i - Íímyslu přímého pachatele čís. 4795.
sváděli-li obžalovaní k tomu, by kdo uplatňoval neexistující pohledávku
za účelem zkrácení věřitelů, na které však oni samI vůbec nepomýšleli
zamýšlejíce jen -oddáliti dražbu nemovitostí, pokusili se svésti ho k ně~
čemu, co mohlo býti jen pomáhán~m při maření exekuce podle § 1 zák.
čís. 78ý1883 ř. zák. a nikoliv pomáháním při podvodném úpadku § 205
a) tr. zák. čís. 4795.
na vraždě viz vražda (§ 137 tr. zák.).
Spoluvlastník budovy: může se jejím zapálením dopustiti zločinu
i podle § 159 tr. zák. č i s. 3804.
Spoluzavinění ji~é .osoby: n~Ínrúže. zbaviti zodpovědnosti jiného pachatele, přiči
ml-II ke spol-ecně phvoděnémll výsledku z vlastní nedbalosti rovněž
jednu ze složek, pro něž došlo ke škodnému výsledku čís. 4099.
osoby třeti, poškozeného viz a u t o mobiL
viz též uškození dle § 335.
Spoluzlo~ěji (§ 174 li a) tr. zák.): jsou jen osoby, spo!upůsobivši při provedení
kradeže vědomě společně, a to tak, že každá z nich může spoléhati na
Spolllčinnost druhé (ostatních) na místě činu nebo v jeho blízkosti čís.
4OSe.
spo!l1zlodějst~í p~edpokládá v~ědomé, společným zlým úmyslem nesené spolupu-sobem nekolIka osob pn uchopení se včci a jejím vymanění z dosahu
skutečné mocí dosavadního držitele čís. 4266.
stačí jakýkoliy ze ~pů,so,bů t~estné pomoci, uvedených v § 5 tr. zák., je-li
poskytnuta pn odmmam ·veCI, v době a na místě n~b alespoň tak blízko
místu krádeže, že se tím zajišťuje druhému spoluzloději neb ostatním spolu:.
zlodějúm činnost na sam'otném místě krádeže čís. 4-266.
nestačí jen přítomnost na místě činu bez jakékoliv zjištěné dohody~ svěd
čící o společném zlém úmyslu a bez jakékoliv aktivní činnosti, ani pouhe
v

opomenuti překaziti krádež, leč že by ten, kdo opomenul krádež překaziti
byl jako zaměstnanec držitele věci k tomu povinen a po dohodě s pachate~
lem tak neučinil čís. 4266.
viz též krá d e ž dle § 174 II a).
spor o přísl~šnost: § 64 tr. ř.: není t~ sporu? příslušnost ve smyslu § 64 tr. ř.,
stala-lt se příslušnost spornou len meZI státními zástupci a vyšetřujícími
soudci zúčastněných krajských soudů, nikoli mezi těmito krajskými soudy
samými (§ 13 odst. druhý tr. ř.) či s. 3478.
spotřebitelné věci: mohou býti předmětem zpronevěry čís. 4062.
spotřební družstva viz s pol e č e n s t v a.
Spotřebování úplatku: a promlčení čís. 4047.
Správa pivovaru: výtka, že se vede nepořádně a nedbale čís. 4188.
_
viz též u r á ž k a II a cti (§§ 488, 491 t r. z á k.).
s.práva spravedlnosti (§ 104 tr. zák.): spadá sem nejen činnost soudcovská v užším
slova smyslu, nýbrž i činnost úře·dníků a zřízencú pověřených výkonem roz·hodnutí nebo opatření soudcovských, tedy i činnost dozorce vězňů pověře
ného výkonem vazby vyšetřovací, zatímní soudní vazby zjišťovací a trestů
na svobodě čís. 3735, 4102.
Správce obecního jmění viz lít o s t ú čin n á.
tiskárny: kdy ručÍ místo tiskaře čís. 3573.
§ 24 tiskové novely činí odpovědnost správce tiskárny závislou jen na
tom, zda je nakladatel znám čili nic, nečiní však rozrl-Hu, zda nakladatelem je osoba právnkká či fysická či s. 4607.
viz též tiskař.
Správní přestupky: přestoupení předpisu § 46 min. nař. čís. 81/1910 ř. zák.
o rychlosti jízdy o sobě je přestupkem správním; jde však o skutkovou
podstatu přestupku (přečinu) ,podle §§ 335 (337) tr. zák., jakmile je,t
rychlou j-ízdu podle zásad trestního zákona považovati za jednání neb
opomenutí, o němž pachatel již podle jeho pl'irozených následků, které
každý může poznati, podle předpisú zvláště vyhlášených a podle svého
povolání mohl postříci, že se jím může zpús.obiti nebo zvětšiti nebezpečenství života, zdravÉ neb tělesné bezpečnosti lidí (§ 55 min. nař. čís.
81/1910 ř. zák.) čís. 3'772.
darování ohlášeného aparátu osobě, které ještě nebylo uděleno povolení
k přechovávání tohoto zařízení, třebas s vědomím, že obdarovaný nemá
koncese, neodpovídá ani pojmu návodu ani pomáhání, spadajíc po pří
padě pod správní přestupek § 24 odst. 6 zák. čís. 9/24 čís. 3·845.
přestupek podle § 3·6 ·zbr. pat. náleží zpravidla před správní úřad a
spadá jen výjimečně pod judikaturu soudu (§ 40 zbL pat.). Proto není
posuzovati otázku promlčení tohoto přestupku podle trestního zákona
nýbrž podle § 4 nařízení ze dne 3. dubna 1855, čís. 61 ř. zák., podl~
něhož od~adá vyšetřování pro správni přestupky bez dalších podmínek,
uplynuly-II od doby, kdy byly spáchány, tři měsíce, aniž bylo zahájeno
trestní řízení čís. 4091.
obvinění z :přestupku správního (podle § 8 zák. ČÍS. 3'7'/1928 tvrzením
že kdo překotně drancoval a kácel zabraný les) spadá 'pod ustanovení
§ 488, nikoliv § 487 tr. zák. čís. 4473.
...
zákonným článkem XL:1914 jsou chráněny úřady a jejich orgány. člá
~~k III zák. čÍ-s. 125}27 sb. z. a n. chrání veřejný pořádek a mravnost
Cl s. 4439.
úplným rozptýlením shluknutého davu, najmě rozp-lýlením (rozchodem)
davu vytlačeného z místa shluknutí pozbývá výzva k rozchodu účin
nost! a závaznosti i pokud je v ní příkaz jednotlivci, aby se vzdálil
z mlsta shluknutí. Pozdější, od rozptýlení (vytlačení) davu časově odděl.ené. objevení (z~ržování) se jednotlivce (jednotHvců) na místě potlaceneho shluknutI neni neposlušností výzvy k rozchodu řízené na
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(shluknutý) dav, třebaže jest po případě neuposlechnutím všemu
čanstvu svědčícího zákazu chůze (pobytu) na místě dřívějšího
nutí; nešetření takového zákazu není trestné podle § 2-83 tr. zák.,
podle čl. !ll odst. čis. 2 zák. čís. 126/1920 (v doslovu
125/1927) či s. 4629.
koncesovaný obchodnik, který ;předváděl radiostanici k propagaci roz~
hlasu (za účelem reklamním) v jiné obci, než ve které měl ohlášenou
a povolenou prodejnu, dopustil se tím, že tam nechal přístroj v úscho~
vě, jen administrativního deliktu podle § 24 odst. 6 zák. čís. 9/1924

po

případě

čis.

čis.4791.

i za .platnosH vl. nař. ze dne 30. června 1932, čís. 107 sb. z. a n. je (nedovoleně) rychlá jizda automobilem přestupkem podle § 428 (427) tr.
zák., nikuli jen přestupkem stíhaným politickými úřady čís. 4863.
viz též celní přestupek.
rada akciové společnosti: a § 486 a), c) fr. zák. čís. 4867.
úřad: rozhodující spor o užiti jazyka podle § 7 jaz. zák. a čl. 95 jaz, nař.
není oprávněn zrušiti soudní rozhodnutí odmítající podání podle čl. 4
odst. 3, jaz. nař. čís. 31893.
SprávnoU' volbu rychlosti: ve smyslu všeobecného předpisu § 45 min. nař. čís.
81/1910 jest posuzovati vždy podle dané situace 'č í s. 4197,
Sprenevera: jde o zpronevěru v úřadě podle §§ 462, 463 tr. zák. a· nikoli jen
o .průtah ve výplatě penčz, zapsal-li poštovní úředník peníze došlé poštovnímu úřadu v úředních seznamech jako vyplacené adresátům, ve skuteč
nosti je však nevy,platil, nýbrž zadržel je pro sebe a výplatu provedl teprve
později na urgence stran. Otázka, zda pachatel měl v úmyslu zadržené peníze trvale si ponechati, je bez významu. Jestliže se t)fto zpronevěry děly
postupně, v podstatě vždy stejným způsobem, třeba usuzovati, že všechny
zločinné útoky vzešly z jednotného rozhodnutí pachatelova, a jde o jeden
zločin zpronevěry v úřadě, páchaný postupně' čís, 4647.
páchatel'om porušeni a súdneho zátvoru (§ 359 tr. zák.) maže byť len exekút. Pre rozlišenie, či tento trestný čin je zločinom alebo prečinom, je rozhodná výška škody, sp6sobenej vymáhajúcem' veritel'ovI; pri tom med'zi
sumou vyrnáhanej pohl'adávky a hodnotou súdom zabavenej a exekútom
spreneverenej veci treba vziať za základ vždy sumu nižšiu či s. 4650.
páchatel'a, pravoplatne odsúdeného pre rad jednotliv~rch sprenevier v úrade,
kvalifikovaný'ch ako jeden trestný čin pokračujúci, nel'ze podl'a § 326 Č, I
tr, p. sprostit' obžaloby pre '.falší, dodatočne na Javo vyšiý prípad sprenevery v úrade, s odovodnením, že čin ten je len čiastkou už pravoplatne posúdenej trestnej činnosti obžalovaného čís. 4577,
ide o spreneveru v úrade, keď úradník nebol síce podl'a úradných predpisov preňho závazných oprávnený peniaze prijať, preca však v svojom úradnom postaveni vstúpil 50 stranou vo styk, takže pri prevzatí peúazí jednal
s úou tak, ako keby prevzatie peňazí náležalo do oboru jeho úradnej p6sobnosti, a strana mu svedla peniaze v tej mienke, že má právo ich prevziať
či s. 4742.
spreneveru v úrade spácha verejný úradník, ktorý, hod nie je k prevzatiu
peňazí oprávnený, v svojom úradnom postavení vstúpi so stranou v styk a
jedná s ňou tak, ako keby prevzatie peúazí náleželo do oboru jeho úradnej
p6sobnosti, takže strana mu peniaze sverí v tej mienke, že on má právo ich
prevziat' čís. 47165.
založil-li verejný úradník, dopustivší sa sprenevery v úrade, príslušné spisy
na nepatričnom rnieste, ide 'len o dočasné ich ukrytie a nel'ze z toho už
usudzovať, že mal úmysel kh zničit' alebo učinit' ncupotrebitel'nými čís.
4765.
bezprávne privlastnenie peňazi alebo ved s peňažnou hodnotou, prevzatých
verejným úradníkom, možno považovat' za súkromnú spreneveru (§ 335 tr.

zák.) !en vtedy, s~alo-l~ sa odovzdanie peií.azí alebo vecí na základe súkroI?neho povere111a; sudneho zamestnanca, ktorý si bezprávne ponechal
.pe111aze, odovzdané mu pre vymáhajúcich veritel'ov, a príslušné exekučně
spisyyY se,ba za~ržal, ~el'ze uznat' vi~ným vedl'a sprenevery tiež prečinom
znellzltm uradneJ mOCI (§ 471 tr. zak.), nebolo-li zistené, že chce! jednu
stranu poškodit' aj ináč zadržanim spisov čís. 4813.
sprosťujúci rozsudok: při ú,,:aze, zda jde o totožný čin, o němž byl již dříve vy~~sen prv~voplatny r?zsudek (§ 3216 Č. 1 tr. ř.), nerozhoduje právní kvahhka:e ClllU, tvrzena obžalobou nebo přijatá soudem, nýbrž sám skutek, Jenž bY'l označen jako trestný čís, 445ft
Srážka auto~o.b~lu: jed9.~cího po hlavní .sil,nici, s motocyklem, jedoucím po vedlejší
sllmcI, na knzovatce obou sIlmc čís. 4099.
_ viz též automobil.
Srocování: proti veřejnému .pokoji čís. 3617.
Srovnávání ústavních poměrů viz och ran are p u b I i k Y (§ 15 čís, 3).
S. S. S. R.: zbrojení do války proti němu čís, 3630.
Stálým znaleckým říz~ím: podle.? .32 nař. č. 32/1907 j;st rozuměti stálý odborný
?ozv?r pos~u~ prace upraVUji Cl, dozor osoby, ktera Jest ve stavitelství (tudíž
1 ;pn bOll!,"':fll, stave,b) po~obného ?r~ht! ať již teoreticky, -předběžným školmm vzdelamm, at praXI dostatecne skolena a tudíž onoho oboru znalá
čís. 3996.
Starosta obce: může býti vrchností ve smyslu § 187 tr. zák. i v případě zpronevěry
spáchané na úkor obce čís. 3389, 3434.
'
jso~-li t.u př~dpokiady pro ,ú~ední yýk~n jemu náležející (§§ 24, 84; 86
tr. r.)~ Jest )eho povlllnostr Jed~atr a Jest nerozhodným pro určení povahy Jeho ukonu, zda svou povlllnost splniti chce či nechce zda rozlišu)e v!!l:z~ svou fllnk~i jako ~právce -obecního majetku, jako 'orgán proVade]ICI Jen usnesem zastupItelstva obce nebo jako orgán bezpečnostní
či s. 3389.
nabyl-li starosta obce jako takový úřední vědomosti o některém z trestných ~inů v § 187 tr. zák. uvedených, spáchaném na úkor obce, nelze
s. hledIska § 187 tr. zák, rozlišovati, zda se dovědělo trestném činu a
o)eh? pachateli ve své vlastnosti jako správce obecního jmění či (aspoň
tez) Jako vrchnost ve smyslu § 187 tr. zák. čís. 3434.
koná svůj úřad již .přítomností v místnosti obecního úřadu k vůli vyří
ze~í pěk~eré vdos~~ ney'yříz,en~ věcvi;. ochrany § 312' tr. zák, nepozbývá
anI hm, ze prerusll vynzem teto vecl, by vyslechl a rozhodl žádost dostavivší se strany, ani tím, že se bránil proti nepřístojnému chování
se této strany zpusobem, který by jinak neměl nic společného 5 vykonem služby obecního starosty čís. 4138.
obecnému starostovi, prítomnému podfa § 14 zák. č. 299/20 sb. z. a· 11.
pri vý-kone služebných povinností četnictva, pri'slúcha zákonná ochrana
pod!'a § 2 zák. čl. XL:1914 a nie pod!'a § 9 (§§ 4, 6, 8) cit. zák. čl.
čís. 4364.
nárne~tník obecného star~stu, vykonávajlÚci policajnú agendu, je čle
nom uradu, alebo keď bol obecným predstavenstvom všeobecne poverený viest' celú policajnú agendu, alebo pokial' vsmpil v práva starostu
~ko jeho n~mestník, poneváč starosta sám nemohol svoj starostenský
urad vykonavat', alebo ked' ho starosta splnomocnil, aby v jeho zastúpení policajnů agendu vykonával čí 5.. 44B7.
výkon místní a silniční policie, může, i když je k výkonu
st;áž,ník, kdykoiiv výkon této služby provésti sám a k potlacem (premozem) odporu, kladeného osobou, proti níž úřední zákrok
směřuje, užíti přiměřené brachialní síly, aniž se tím dopouští přestupku
podle § 331 tr. zák. či s. 4635.
jemuž

přísluší

slu~by, urč,en
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obecný starosta je po dra zákona oprávnený samostatné
miestnu policiu a zakročovať proti každému porušeniu krudu a "un"akll;
v, obci. Bol-li pri takom výkone niekým napadnutý na tele, ide o
násilia proti členovi úradu podl'a § 2 zák. čl. XL:19t4 čís. 4744.
obecný starosta ako policajná vrchnost' je oprávnený na
úradníkov dóchodkovej kontroly prevádzat' stopovacie úkony v
nostiach občanov čís. 4835.
Stát kapitalistický viz kapitalistický stát.
Statek obětovaný (zachráněný) viz bez t r e s t n o s t dle § 2 g).
Statkář: bezohlednost a nemilosrdnost, jakož i činnost rovnající se úderu r-ěstí,
projevená k lidu hospodářsky slabšímu, jest podle názorů spol.ečens~ých
kruhů, k nimž náleží zámožný statkář, způsobilá, by ho v obecnem mmění
uvedla v opovržení nebo snižiIa č ~ s. 3627.
Statkem: ve smyslu § 183 (181) tr. zák. (způsobilým předmětem zpronevěry)
i věci spotřebitelné a zastupitelné (i hotové peníz:? . čís: 4~6? .. .
_
ze způsobilých předmětů zpronevěry nelze vyloucIt! am ve Cl, Jlchz
nictví je (vylučujíc ovšem vlastnictví pachatelovo) sporné nebo poch:rb11é:;
či s. 4062.
Státni ,pozemkový úřad viz ú ř e dnÍ' k ve ř e j n ý.
,převrat: jeho schvalování, čl' s. 3659.
soud: pro podávání dovolací stižnosti a pro řízení o ní platí obdobně ustanovení §§ 2'84 až 293 tr. ř. a zákona čis. 3/1878 ř. zák.; jest proto i při
doličováni hmotněprávních zmatků (čís. 9-11 § 281 tr. ř.) v dovolací
stížnosti vycházeti bezpodmínečně ze skutkových zjištění napadeného
rozsudku (§ 288 čís. 3 tr. ř.) čís. 3809.
.
.
úředník: v činné službě u úřadu kde se obžalovaný dopustil trestného činu
(§ lOt tr. zák.), může býti slyš~~ jako zna}e~ v o!ázkách ~úře~nich
(o způsobu úřadovánú a postupu pn rozhodovam ve vecech danovych);
nevadí že byl za znalce navržen presidiem dotyčného úřadUj připo
jivšÍm 'se k trestnímu řízení jako soukromý účastník čís: 4522.
k otázce rozsahu zproštění Mednika od povinnosti zachovávati úřední.
tajemství (§ 151 čís. 2 tr.ř.; § 23' služ. prágm.) ·č í s. 4522.
jako svědek víz tajemství úřední.
vězení: aj- jednostranný prejav o hospodárskej sit,uáci~, pred~nes.e~,ý na, ve-o
rejnej scb-odzi bez určitých návrhov .na o~str':lneme y~tyka?ych zav~.~
a bez úmyslu dosiahnut' odhlasovame neJakeJ !eZOI~Cle ill?Ze s~e~c1.ť
o snahe páchatel'ovej vykonať vliv na usponadame v,ecl ver~Jnycp
alebo sociálnych (§ 1 zák. č. 12313'1 Sb. z. a fl. o statnom vazem}
v

y

čís.

4431.

trest státního vězeni neLze uložiti na zločin vojenské zrady vůbec
(§ 1 odst. 1 a 3 zák. čís. 123/1931), pro ~Iočin podle § 2 zák; ~a.oc~r;
rep. pak, nechtěl-Ií obžalovaný jen vykonavat! V}1V na uspor.a~anl ~ec1
veřejných, nýbrž měl na mysli násilnou jich zmenu a bylo-ll Jeho Jednání zvláště zavržítelné č i s. 4660.
uložení trestu státního vězení předpokládá odsouzení pro zločin; pro
přečin nesmí (§ 281 čís. 11 tr. ř.) býti tento tre~t uložen, ~ýbr~' }ze je,n
vysloviti, že trest vězení (tuhého) má býti vykonan podle pre~pI.su o vy_o
konu trestu státního vězení; ani ten ani onen trest nelze zostntl postem
čís. 4719.
podnecovanie robotníctv,,: hanobeníl!l ,republiky k t?~U c~el'u, a,~~ násilím povalil0 demokratlcko-repubhkansku formu s~atuJ .Je zvl~st zavržitel'ným sposobom vykonávania vplyvu na _usponadame veCl verejných alebo sociálnych čís. 4583.
jestliže niektoré z drievejšich rozsudkov, slúžiciach za podklad k vý-mere úhrnného trestu, uložíly obžalovanému trest štátneho vazeni<;t (z~k~
č. 123/31 sb. z. a n.), treba použiť zásad uvedených v §§ 1, 2 CIt. zak._

tiež pri výmere úhrnného trestu a vysloviť, aká pomerná časť úhrnného
trestu má byť odpykaná pOdl'a predpisov o výkone trestu štátneho vazenia čís. 4651.
spáchal-li obžalovaný trestný čin obsahom letákov za tým účelom, aby
získal peniaze na podporu rodin uvaznených príslušníkov svojej strany,
je ziejmá jeho snaha vykonat' vliv na usporiadanie vecí sociálnych a
použité k tomu prostríedky nie sú zvlášte zavržiteI'né; upotrebenie úikana o štátnom vazení je na mieste čís. 478D.
zástupce viz ob ž a lob c e ve ř e j n ý.
stav bezvědomí: ,pojem čís. 3923.
_ viz též beztrestnost dle § 2 c).
_ nouze viz bez t r e s t n o s t dle § 2 g).
Stavba viz stavitel.
_ lešení viz lešenÍ.
Stavbyvedoucí viz s t a vít e 1.
stavební družstvo: podvod, l!mluvili-li se členové stavebního družstva mezi sebou
a se svými manželkami záludným způsobem na postupu, kterým za zneužití notáře a soudu měly býti na úkor stavitele zachráněny pro ně pří
nosy, které byly již i podle stanov i podle svého účelového a faktického
určení nevypověditelnou zálohou stavební čís. 3707.
podvodné jednání není tu vyloučeno po případě ani tím, že (někteří)
pachatelé nebyli ani členy družstva pro nedostatek .písemné, přihlášky,
tvořící podle stanov a podle § 3 zákona o společenstvech ze dne 9. -dubna
1873, čís. 70 ř. zák. pro obor práva cívilního nezbytnou ,podmínku pro
nabytí členství čís. 3'707.
ustanovením § 88 zák. o společenstvech nemá sice býti řečeno, že by
společenstvo nesmělo své obchodování rozšířiti í na: ne členy, musí se
však tak díti ve prospěch vlastních členů a není za žádný'ch okolností
připustno rozšiřovati na nečleny veškerou činnost společenstva čís,
3701.
vklad člena bytového a stavebního družstva stává se nevy,pověditelným
jen, bylo-li přikročeno ke stavbě domu právě pro něho čís. 3707.
není závady, by v pří-padech, v nichž je stavebníkem veřejnoprávní korporace, veřejnoprávní ústav nebo obecně prospěšné stavební sdružení,
nebylo ustanovení druhého odstavce § 26 prov. nař. čís. 19lj1921 (že
mohou vlastní prostředky, jimiž musí stavebnik přispěti k úhradě stavebního nákladu, záležeti i v práci, kterou stavebnfk přispěje k provedení stavby) obdobně použito i ohledně člena takového sdruženi,
hodlajícího nabýti vlastního (rodinného) domu čís. 3707.
řád viz s t a v i teL
Stavení promlčení: podle § 12 tisk. nov. či s. 4133, 3541.
podle § 1 zák. čis. 126/1924 čís. 4240.
viz též u r á ž k a t i s k e m - pro mlč e n í.
Stavit~1: povinnost stavitele, by se postaralo vypnuti proudu po dobu, kdy se konají práce poblíže elektrického vedeniÍ, vyplývajíd ne sice z dosJovu, ale
z ducha předpisu § 33 nař. min. obchodu ze 7. února 1907, čs. 24 ř. zák.,
není osobní, nýbrž všeobecná; stačÍ, pověřil-li vypnutím proudu spolehlivého
dělníka; ručí jen za nedbalost při výběru čís. 3647.
povinnost stavbyvedoucího .při vydávání třaskavin čís. 3'853.
i když se ustanovení § 3 min. nař. čís. 116/1908 ř. zák. nevztahuje na živnosti stavební, jde o zavinčnÍ podle § 335 tr. zák., nedal-li stavitel hlubOký
příkop, vykopaný v sypké půdě, se širokými, nevypaženymi stěnami opatřiti
širokým dnem čís. 3928.
podle § 34 odst. 11 stavebního řádu slezského (zák. čis. 216/1883) mají stavebníci používati za stavbyvedoucí jen osob podle živnostenských zákonů
k tomu oprávněn)'ch čís. 3941.
3j'
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(§ 335 tr. zák.) stavitele, svěřil-Ii dozor nad stavbou osobě neznalé
techniky železobetonových konstrukcí a opomenul-li dbáti o správné zřízenf
železobetonového nosiče čís. 3941.
.
pokud osoba, pověřená dozorem na práce zednické na stavbě (polír) zodpovídá trestně (§ 335 tr. zák.) za opomenutí ochranných opatření čís. 3955.
i když ani stavební řád pro Čechy ani min, nař. čís. 24/1907 nemají vý_
slovného předpisu, že při vyzdívání zevnitř (přes ruku) musí býti zřízeno
ochranné lešení i na vnější straně stavby, vyplývá povinnost osoby pově_
řené vedením a dozorem na novostavbě, učiniti potřebná bezpečnostní opatření (zabezpečiti místo, kde stojí dělník zaměstnaný u karby přípravou
malty, ohrožené padajícím stavebním materiálem), by bylo zabráněno úrazu
osob při ní zaměstnaných, po případě z povahy stavby a prací čís. 3955.
pojmy: »strhování kleneb« a »stálé znalecké řízení« ve smyslu § 32 min.
nař. ze dne 7. února 1907, čís. 24 ř. zák. čís. 3996.
.
při rozsáhlosti stavitelské činnosti a stavebního podnikání nelze ukládati
staviteli za povinnost osobní dozor při všech pracích, byť i sebe závažn-ěj
šícho Jeho trestní zodpovědnost není osobní, nýbrž všeobecná; neručí DrO
nedostatek vlastního dozoru a součinnosti, nýbrž pro nedbalost při výběru
osob, jimž svěřuje závažné práce čís. 3996.
nařídivšÍ vyztužení jámy, je povinen (§ 335 tr. zák.) osobně se přesvědčiti,
zda bylo příkazu ihned a řádně vyhověno, leč by pověřil prací tou osobu,
o níž má záruku, že je způsobilá vykonati ji samostatně a odborně, i tak
spolehlivá, že příkaz jí daný ihned splní čís. 4540.
viz též z a m ě s t n a vat e 1.
Stávka: podmíněné odsouzení nelze povoliti obžalovaným. jichž protizákonné chování bylo vzhledem k -pohnuté náladě za stávky velmi povážlivého a pro
klid a pořádek velmi nebezpečného rázu, kteří, byvše ,ťÍěkolikráte bezpeč
nostními orgány vyzváni k rozchodu, houževnatě setrvávali při úmyslu mařiti rozsáhlá bezpečnostní opatření a brániti dělníkům stávky se nesúčast
nivším v cestě do práce, a tím dali na jevo nedostatek úcty a vážnosti
k zákonům a k úřadům čís. 3830.
jde o pohnutku: nÍ1zk-ou, překáží-li kdo jinému- ve výkonu práva na práci
a na výdělek, třeba v úmyslu, by .pro sebe nebo 'pro jiné zjednal lepší pracovní podmínky čís. 3545.
hrozba závažným zlem (vraždou) za účelem překažení práce nestávkujících čís. 4153.
§ 3 zákona čís. 43/1870 ř. zák., jenž označoval jako trestná jen určitá jednání za stávky, byl zrušen § 7 zákona čís. 30~/21 a § 1 odst. 2 téhož zákona zmiúuje se o stávkách. Jiným zákonem stávka nebyla prohlášena za
trestný čin čís. 4644.
ovšem stávka jest dělníky všeobecně považována za důležitý a účinný prostředek v hospodářském boji dělnictva ,proti podnikatelům a s tohoto hlediska je uvažovati, zda jest obviúování vyslovené proti dělnickému odborovému tajemníku, jehož úkolem jest hájiti zájmy dělnictva, že Od.suzuje stávku
jako zločin, obviňováním z nepočestného činu nebo smýšlení se stanoviska
dělnictva, pro něž leták s pozastavenou statí byl určen čís. 4644.
školní viz školni stávka.
Stíhací návrh: podle § 530 H. zák. Č i s. 3854, 3625.
trestní řád neobsahuje ustanovení, které by soudu ukládalo, by zkoumal z úřední povinnosti nejen, zda ten který návrh byl učiněn oprávněným k tomu žalobcem (srovnej k tomu obzvláště 1. odst. § 92 tr. ř.),
nýbrž i, zdali jsou splněny (a prokázány) předpoklady, jimiž jest po
případě podmíněno stíhací právo ob žalobcovo čís. 4724.
viz též o b žalob a s o u k r orná.
úkony: podle § 53'1 tr. zák. či s. 3941, 4294.
jimiž se přetrhuje _plomlčení, jsou uvedeny v §§ 227 a 531 tr. zák. jen
příkladmo; vyžaduje se však, by stíhací úkon směřoval proti osobě po-
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dezřelého

(paChatele) a byl adaequátní těm, které jsou tam uvedeny'
nespadá sem dotaz na okresní úřad, kdo je majitelem a správcem tis:
kárny čís. 4644.
viz též promlčení.
stížnost: dle § 2 nov. čís. 3/78: sborový soud prvé stolice není oprávněn odmítnouti stížnost (dle § 2 zák. ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z roku
1878) do usnesení, jímž byla dle § 1 téhož zákona zamítnuta stížnost
zmateční čís. 4736.
dle § 481 tr. Ť. či s. 4226. 4371.
viz též říz e n í pře s t II P k o v é.
dle § 378 tr. ř. slov.: nevyhověl-li předseda senátu žádosti strany o opravu
protokolu o hlavním odvolacím přeUčení, jest stížnost proti tomuto
rozhodnutí k nejvyššímu soudu nepřípustná čís. 4642.
sťainosť proti opatreniu vrchného súdu, učinenému mimo zasedania
senátu (proti _sdeler1iu, upovedomeniu), je neprípustná čís. 4694.
předpis § 378 odst. 3 tr. ř., ,podle něhož usnesení sborového soudu prvé
stolice přezkoumá vrchní soud, nevztahuje se na případ, kde sborový
~oud prvé stolice odmítl zmateční stížnost podle § 32 odst. 1 por. nov.
Jako opožděnou; stížnost proti takovému usnesení přezkoumá nejvyšší
soud čís. 4845.
dovolací viz d o vol a c Í stÍ' ž n o s t.
zmateční viz zmateční stížnost.
Stlumená světla viz a u t o mobil y.
Stopovanie: štátny zástup ca, nariadivši sto.povanie, je oprávnený va vlastnom
obore p"ásobnosti samostatne zisťovať, či jestvu}ú dŮVOdy vylučujúce trestnost' činu, a okresný súd alebo vyšetrujúci súdca (§ 8'6 tr. p.) sú povinní
vyhoveť požiadaniu štátneho zástupe u aj v tomto smere čís. 4437.
Strana komunistická vi'z komunistická strana.
politická viz pol i t i c k á s tr a n a.
Stranický úkon viz úplatkářství.
Strážmistr: nevztahuje se naň ds. nař. čís. 228/1853 Cl S. 3726.
Strážník: ustanovení § BR tr. zák. nečiní vrchnostenskou povahu zřízenců obecního
úřadu (-členů civilní stráže) závislou na nosenÍ' určitého šatu _(odznaku),
aniž ji omezuje na dobu, po kterou konají bezpečnostní službu podle rozvrhu
práce mezi jednotlivé členy bezpečnostní stráže čís. 3413.
i strážník, který jest z důvodů nutného zotavení pro určitou dobu zproštěn
povinnosti výkonu bezpecnostní služby, požívá - zakročuje při postřehnutí
trestných ~inů' i z vlastního podnětu - ochrany §§ 68, 81 tr. zák., je-li poznání, ,že jde o strážníka konajícího službu, - sprostředkované zpravidla již
služebním stejnokrojem - osobě úkonem dotčené sprostředkováno jiným
způsobem (strážník se j: legitimuje) ,č í s. 3413.
čekající na chodbě soudu jako svědek, není ve výkonu služby (§ 68 tr.
zák.) č i s. 4492.
ochrany §§ 68, 81 tr. ,zák. požívá i strážník, předsevzavšf služební výkon
cestou ze služby domů; nezáleží na tom, že nezakrnči1 výslovně jménem
zákona; stačí, jednal-li v oboru své úřední působnosti čÍs. 43'57'.
viz též' úředník veřejný.
trati: jest ,oprávněn (§ 68 tr. zák.) vykázati toho, kdo' jde po nedovolené
cestě (po mostě) a, neuposlechne-li, zjistiti jeho jméno, a odepřel-li
se legitimovati' (choval-li se násilně), zajistiti si Jeho osoboU! čís. 3788.
za tím účelem, by áove,dl pachatele ke zjištěni totožnosti na staniční
úřad, smí se po případě vzdáliti i ze svého stanoviště čís. 3738.
Strhování kleneb: (§ 32 nař. Č. 32/1907): jest nejen přímé bouráni klenby samé,
nýbrž jsou jím i veškeré bourací práce klenbových pilířů a takových
zdí, při nichž buď jest sledován účel 'nepřímého uvolnění klenby a její
stržení, nebo které -podle své povahy mohou takový následek přivoditi;
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tudíž i boření oněch zdí, které svojí váhou a tlakem zatěžují nebo
pírají pilíře klenby a takto zabraňují jejich rozestoupení se,
tudíž celkovou stabilitu stavby čís. 3996.
Střet přečinu s přestupkem viz s o u běh.
Střídavé pomlnutí smyslů: podle § 2 b) tr. zák. čís. 4078.
~ viz též beztrestnost dle § 2 b).
Střídavým pominutím mysli (§ 2 b) tr. zák.): jest stav duše, pro který jest v
kterých obdobích, zejména v době páchání trestného skutku
cha tel neschopným rozpoznati protiprávnost skutku nebo říditi
vůli a své jednání podle tohoto správného rozpoznání čís.
Siudentenbund (St. B.): měl organisaci rázu vojenského, která sbírala, organiso_
vala a cviči'ia branné a pomocné síly k úkladům o republiku čís. 4799.
Studnařské práce: pokud jest trestným zaviněním podle § 335 tr. zák.,
kdo studnařské práce, aniž svěřil zřízení studny oprávněnému (studnařskému) mistru odborníku (min. nař. ze dne 7. února 1907,' čÍs. 24
ř. zák., § 5 zákona ze dne 26. prosince 1893, čís. 193 ř. zák.), a ne~
dal·Ai zříditi při stavbě studny těsně nad hlavami pracujfdch dělníků
ve studni ochranný kryt ze silných fošen (§ 2 odst. 4 nař. čís. 24/19(7)
čís. 37i64.
Sturmabtenung viz národně-sociální strana.
Stvrzenka: její !padělání čís. 3619.
Styk přímý (§ 2 zák. Č. 50(23): je tu tehdy, jedná-li pachatel bezprostředně s cizozemským činitelem, tedy od osoby k oso?ě ~ať už ~ezprostř~dně
nebo za použití přímých prostředků dorozumwaclch, tudlz t~lef?ntcky,
dopisem, poslem II pod.), a není-li tímto činitelem osoba fyslcka, tedy
s tím kdo je representantem onoho činitele čís. 47'99.
je nepřímí; (§ 2 zák. Č. 50(23): nejde-li o takový přímý styk oso~y \P~
chatele) s cizím činitelem, n~b~ž pou~ívalí-h tyt? .osob~ prostred~l~u~
t. j. osob, o nichž ,pachatel Vl, ze majl styky ~ ~lZ1 ?1ocl.nebo s ,cmmt
činiteli. Takovým prostředníkem by mohla bytt ovsem 1 vlastm (domácí) organisace (ve svých představitelích) čís. 47'99.
SťaržtIosť vid' st f ž n o s t dle § 378' t r. ř. s lov.
Súbeh viď s o u běh t r e st n Ý ch čin ll.
Subjektivní stránka: nedostatek subjektivní stránky viny činí rozsudek zmatečným
podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. čís. 4029.
musú býti rozsudkem výslovně zjiště'na a po záko.nu (§ 27'0 čís. 5 a
čís. 5 § 281 tr. ř.) odůvodněna, neboť jinak neodpovídá odsuzující
výrok zákonu čís. 4133', 4175.
nepřichází v úvahu, byl-li obžalovaný uznán vinným jen přestupkem
opilství podle § 523 tr. zák. čís. 4145.
.
pokud nebyla správně a výstižn~ v'yřeš~na naléz~c!mv so.u,den: ot~z~a,
že obžalovaný mohl i po subjektIvlll strance postncl, ze jeho ]ednamm
může nastati zjištěný výsledek trestně závažný či s. 4231.
.
nemůže nechtíti alespoň in even!um účinek yurči~é~o rázu p~~~atel, l~~Ž
má v ,době jednání ve svém ,vedomí ~a z~et,eh, ze te?t? ucmek m~z~
nastati. Samotným l'Ozhodnuhm se k ]ednant,. z ~~hoz Jesyt m!l ~rctty
účinek očekávati, rozhoduje se tudíž pachatelI k smu, Jlm2 ma o.cekavaný účinek býti přivoděn a jedná tudíž úmyslne ve smyslu zakona
čís. 4t!63.
.
Substituční poměr: nejde o poměr substit~ční, nýbT~ o jey~,?ání pošk?zujki čest a
vážnost stavu, dal-li si adovkat vyplatttt .penez~tou odmenu od advokáta za to, že ho doporučil klientovi čís. 150 dlS.
Sude!endeutscher Heimatbund (SH): pracuje k násilném~ pDvtěl~ní (části) česko
slovenské republiky k budoucí velkoněmecke nSlj vy chove pro tento
cH slouží t. zv. letní tábory SB; je proto účast na těch~O táborech
(v Německu )přípravou úkladů o republiku po rozumu § 2 zak. na ochr.
rep. č j) s. 4660.
v

sudetendeutschland: je pojem po výtce politický; odporuje vnitřním svým obsahem ústav,ě Čsl. republiky, přiřaďuje se svým smyslem k pojmu územního
útvaru německé říše čís. 4730.
heslo »Sudetendeutschland« již samo o sob~ naplňuje skutkovou podstatu
přečinu podle § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep., tím spíše ve spojeni s doplňkem
»erwache« či s. 4730.
Súdnictvo trestné nad mládežou viď m I a d i s tví pro v i n i I c i.
Súhrnný trest viď t r e s t s ú h r n n ý.
Sukcesse: v právo imaterielni čís. 3672.
_ viz též P II vod c o v s k é p r á v o.
Súkromný návrh viď n á vrh sú k r o mne j s. tra n y.
_ žalobca viď obžallobce Slúkr-omný.
Surovost: jde o pohnutku nízkou a nečestnou, jednal-li pachatel ze surovosti čí 5.
3523, 3502.
výroku: lze po případě spatřovati v tom, že pachatel v době, na kteróu
připadalo desetileté výročí samostatnosti československého národa hanobil republiku použitím hrubého prostředku, působidho ostrou fo;'mou
(výtkou, že nic nesplnila ze svých slibů ohledně ochrany žen a dětí)
či s. 3730,
Suspense: odpovědného redaktora či s. 4704.
Súťaž nekalá viď n e k a I á s o II těž.
Svádění ke křivému svědectví (§ 222 tr. zák.' slov.): pouhé požádání svědka', v jakékoli formě pronesené, by neřekl u soudu pravdu, neb aby ji zamlčel, není ještě sváděnfm ke křivému svědectví ve smyslu § 222
tr. z.; toto zákonné ustanovení však nevyžaduje, aby svádění bylo
podporováno sIíbem hmotné výhody nebo vyhrůžkou. Z pojmu
»usilovánÍ« plyne, že pachatel musí vykonávati na svědka takový
psychický vliv, z kterého jest zjevný úmysl, ;přiměti svědka ke kři
vému svědectvíj křIvé svědectví musí se týkati podstatných okolností souzeného pHpadu čís. 4400.
trestného činu podle § 222 tr. z. se dopoušt:ll i ten, kdo hledí při
měti svědka, by odvolal pravdivou výpověď čís. 4436.
viz též pod vod dle § 199 a) tr. z.
Svádění k vyhnání plodu viz tam ž e.
Svádí: pojem čís. 3127.
Svázání nohou: osobě bezvědomé a loupež či 8.. 4209.
SvémQc: či krádež č ls. 3407.
Svedení: § 132 Ir. zák.: ideální souběh se zločinem § 127 tr. zák. čís. 3387.
ideální souběh zločinů podle § 129 I b) a podle § 132 ll! tr. zák., svedl-li
mistr mladistvé učedníky k smilstvu proti přírodě čís. 3450.
svedením ve smyslu § 132 tr. zák. jest každé působení na vůli svěřené
osoby jakýmikoliv prostředky, by spáchala nebo snášela smilný čin,
pokud osoba ta sama předem neprojevila úmysl oddati se takovému
jednáni, nedala podnět k němu ani svým chováním oproti svůdci (pachateli trestného činu) nebo jemu známým svým způsobem života, a
smilný čin takto, o.no jednání nebo snášení, jest výsledkem iniciativy pachatele, ať již tato setkala se s větším či menším odporem fysickým
nebo morálním, po případě odporu nenalezla č í. s. 3450.
dohled ve s.myslu § 132 tr. zák. zahrnuje při vězní'ch nejen jejich bézprostřední hlídání v technickém slova smyslu, vykonávané dozorci věz
ňů, nýbrž i výkon -každé pravomoci, která jest příslušnými předpisy
propůjčena nad vězni určitým úředním osobám k tomu účelu, by byl
zabezpečen řádný výkon vazby na osobách jí podrobených - č í K 3634.
trestankyně je svěřena dohledu inspektora vězeňské stráže ve smyslu
§ 132 tr. zák. čís. 3634.
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pokud jest dohledu hostinského svěřena (§ 132 tr. zák.) mladistvá
do učení jeho manželkou čís. 3'668.
i když pro pojem svedení ve smyslu § 132 tr. zák. přichází v
vedle duševní a mravní nedospělosti svěřené osoby i její tělesná
spělost, není stanovena v § 132 tr. zák. určitá hranice věková;
tu věková mez § 20 čís. 2 zákona o pohlavních nemocech čí
zákonná ustanovení § 132 tr. zák. a § 20 čís. 2' zák. o
'
ních nemocí sledují různé cíle; ono postihuje
osobě podléhající vedení pachatele, účelem ochrany
vývin nedospělých osob čís. 3668.
není třeba, by se svěření. pod' dozor (§ 132 tr. zák.) stalo VvSlc,vnim
úkonem; stačí, byla-li mladistvá služebná přijata do služby ''''''"cenmu
pachatelovou čís. 3725.
pojem »svedení« nepředpokládá donucení, nýbrž stačí
svůdce k smilnému činu; ta může záležeti i v násilí, nedosahujícím ta.
kového stupně, že by vlastní vůli sváděné vylučovalo čís. 3725.
nejde však o svedení ve smyslu § 132 tr. zák., dala-Ii svěřená
vyzývavým chováním sama podnět ke smilnému činu čís. 3725.
dcera jest rodičům svěřena ve smyslu § 132 tr. zák. čís. 3999.
ideální souběh zločinu zprznění krve podle § 13-1 tr. zák. ("'OhlVÍTlV
na něm) se zločinem svedení podle § 132 tr. zák. je možný
ke svěření k dozoru po rozumu § 132, III tr. zák. stačí, je-Ii tu
i
z něhož plyne podle všeobecných pravidel a názorů životních pro
tou osobu právo a povinnost dozírati na jinou osobu ve smyslu zákona
čís. 4041.
svěření k dozoru po rozumu § 132, III tr. zák. pře9p'okládá ,poměr, ob..,
dobný poměru, k nčmuž poukazuje citované ustanovení zákona slovy
»k vychování nebo vyučování«, poměr, z něhož by bylo pro obžalovaného plynulo právo a povinnost dozírati na svedenou i co do jejího
mravního vývoje, najmě i v tom směru, by se ve věcech pohlavního
života nedostala na zcestí čís. 4041.
tím, že vyškolená a ze služby ,propuštěná ,-;ýpomocná síla (mladistvá)
docházela ,na poštu a konala tam se svolením poštmistra 'pro něho
práce, nebyl mezi ni a ,poštmistrem zjednán pomčr svěření ve smyslu
§ 132 tr. zák. čís. 4041.
onen poměr nebyl založen ani žádostí rodičů mladistvé, by svůdce jel
"
s dcerou do města, ana se tam nevyzná čís. 4041.
služebnou, jíž není ještě osmnáct let a o níž nevyšlo najevo, že dosáhla přes tento svůj mladistvý věk již tělesné, duševní a mravní dospělosti, je::;t pokládati za potřebnou dozoru i co do jejího mravního
vývoje a jako takovou za .předmět svedeni ve smyslu § 132 tr. zák.
čís. 4061.
ideální souběh zločinu podle § 132 tf. zák. s přestupkem podle § 20
čís. 2 zák. čís. 241/192 jest vyloučen č lis. 4192.
'
povinnost k dozoru ve smyslu §_ 132 III tr. zák., při níž jest účelem dozoru zabezpečenf mravního vývoje a mravní neporušenosti svěřené
osoby po' stránce pohlavní, nemusí býti pachateli uložena zákonem.
Povinnost může býti -pachateli uložena i jinak, a to jakýmkoliv způso-.
bem proň závazným; stačí i služební předpisy vydané v oboru služby
dopravní pro průvodčí vlaků čís. 4288.
školou povinné děvče je svěřeno k dozoru průvodčímu vlaku, jímž jede
čís. 4288.
mladistvá služebná je svěřena dozoru přednosty domácnosti, třebas ji
do služby najala jeho manželka čís. 4314.
pro -pojem svěření ve smyslu § 132 III tr. zák. není třeba, by povinnost
dozoru tvořila obsah služební smlouvy čís. 4314.
pro pojem »svěření k dozoru« ve smyslu § 132 III tr. zák. záleží i na
chyňská učednice, přijatá

1

-

Svědectví ' -

489

tom zda byla svedená vzhledem k trvání jejího zaměstnání mimo
otcdvský dům osobou ~uševně a mravně. ne,dospy~lo0U' ne~ají~í do~ta
tečné porozumění pro vyznam a dosah smllnych cmu na Dl pachanych
čís. 432l.
pro posouzení rozumové.ho ~v mravního, vý.voje . s~e9~né jest důležité
i to, že jí bylo v době čmu lIZ 18 let, mkohv mene Cl s. 4321.
odpuštění rodičů zneužitýc~. dyě~čat pacha~eli" odsouz~nému 'pro z~očin
podle § 132 tr. zák. nemUSl Jeste znamenatt, ze se poskozenyrn dostalo
od pachatele zadostiučinění, a proto býti důvodem ke zmírnění trestu
po rozumu § 410 tr. ř. čís. 4575.
""." .
pouhá jsoucnost služebního pom,ěru s~ma o ~obe, nesta~l ~ zaloZ:lll
poměru zákonem (§ 132/11I tr. zak.) predpokladaneho, nybrz se v~~a
duje, by bud'to zaměstnavatel byl osobou k" tomu -pov?~an?u povere?
dozorem nad služebnou, nebo by tu alespon byly zvlastm okolno~tl,
jež by služebnou činily pot~eb~ou za~ěstna~~te~ov~, do~oru co .do, Jejího mravního vývoje, z kterehozto hledIska pnchazep v uvahu Zelme?~;
mladistvý věk služebné, její tělesná neb? ?uševní ~evyspělos~, )el~
osobní povaha, skutečnost, že rodiče nebo Jme osoby. Jl~Z ~ prv,e :~de
náleží' pečovati o jejií mravní vývoj, nemohou na m dozlrat1, a !. Cl s.
4627.
•
ač nelze -přesně vymeziti věk.;. až ,do ~teréh~ ~rvá" ona P?treb,nost
ochrany, podává se přece ze _:nvotm ,,~kuseno~tl, ze .pr~dp,okladana tu
nezralost a tudíž mladistv)1 vek konCI zpravIdla dosazelllm 18. roku
čís. 4627.
při služebné starší 18 let nebude zpr~vid~~ její v~k o sobě pokládati za
důvod ,ochrany podle § 13'2 ~I.tr .. zak. c?s',4627.
v'
v
"
nakolik nejde o zmatek, prohlasll-h se krajsky s,oud nepn~lu~nym k .P:?jednáni obžaloby pro zločin § 132 tr. zák., male za to, ze Jde o zlocm
§ 125 tr. zák. čís. 4659.
< '
<zločin podle § 1312 HI tr. zák. je dokonán, kJdyz se svedem podan!o,
t. j.- když pachatel osobu nacházející se k němu v poměru § 1~2 tr. zak:
přiměl k tomu, aby nějaký smilný. ~in spá"chala nebo strpt;la. }~rl-l~
smilný úto'k od~rácen (ona osoba lej netrpela), lze pachateh pnCltat1
jen pokus či s. 4808.
dle § 506 tr. zák. viz z n e u ctě n í.
§vedok viz s věd e k.
Svémoc: či krádež čís. 3407.
Svémod: podle § 183 tr, zák, trestnou jest jen tako,:é n~kl~dání se, svěfeno~ věcí,
které. s,e příčí vůli oprávněné osoby pachateh zname a l~ell1 zleho umyslu
předpokládaného pojmem přivlastnění, má-li p~ch~tel brť len omylem za to,
že osoba k věd oprávněná nebude nic namltatI protI tomu) by pachatel
s věcí nakládal způsobem jím zamýšleným a pak uskutečněn)lm čís. 4823.
Svépomoc: má sice místo k odvrácení protiprávního útoku sou~romé OS?~X' n,ikoliv i proti formálně oprávněnému zákroku vrchnostenske osoby, lel~z vza~
krok byt' věcně neodůvodněný nebo nepřiměřeným způsobem provadeny
musi dotčená jím osoba trpěti s výhradou stížnosti k vrchnosti, zákrok onen
nařídivší nebo jinak veřejnému činiteli nadřízené čís. 4695.
Svévole: pro pojem »zlo~yslnosti« v,e ~mys~u § 87. t~. zák., ~e~tačí, že ~achatel
jednal z pouhé »svevole«, ktera sIce predpoklada (steJ,?e, la~o zlomy.slnost)
jednáni úmyslné, avšak předsevzaté bez ohledu na mozne nasledky, Jen pro
potěšení s nim spojené čís. 3433.
Svévolná zmateční stižnost viz p o k u t a pro s v é vol i.
Svědecká výpověd': (§ 199 a) tr. zák.): nelze za ni pokládati výpověď oso~y,
proti nH byli podle sp,j,sů důvod k podezřeru, že se sama ~opust!la
trestného činu, o němž byla vyslýchána, nebo že na nem mel~
trestnou účast, je-li její vypověd', tře?aže bY.1a ,u~iněna" ,;e forme
svědectví před soudem, vpravdě obhajobou vmn.lkovou Cl s. 3943.
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Svědectví: je vyjevením (sdělením) -smyslových postřehů i tehdy,
o dosvědčených skutečnostech vědomost jen z doslechu (z

ma-li
druhé

čís. 4267.
ve smyslu ~ 199 a) !r.~~ák. jest iy výslech ad generalia podle § 166
a § ~40 c, r., s.; nezalezl na tom, ze soudce dal takovou otázku (na
choZI potrestaní svědka), ač toho nebylo nutně třeba čís. 4260.
jest vyjevení smyslových postřehů svědka o minulých událostech nebo
ných skutečnostech, spadajídch v dobu minulou čís. 4833.
Svědek: pří s a h a pod 1 e § 170 t r. ř. viz pří s e ž n Ý v Ý s I ech.
kd? byl ob,~slán k hlavnímu přelíčení a při něm slyšen jako svědek, nevstu_
pUJe prohlasením, že se k trestnímu řízení nepřipojuje, poněvadž má civilní
rozsudek (platební rozkaz), v procesní roli soukromého účastníka čís. 3391.
souhlas s .přečtením protokolární výpovědi (vzdání se osobního výslechu
svědka) nemůže býti libovolně' jednou stranou odvolán bez změněného· podklad,u v~c,ného; nerozhoduje vůle nového obhájce, nýbrž jen vůle" obž,tJo_
vaneho CI s. 3417.
dřívější souhlas s přečtením protokolu není však za všech okolností vÍžicí
je-Ii vzhledem k okolnostem, jež později vyšly najevo, k vyšetření' ,pravdy
nutno nebo žádoucno, by svědek byl vyslechnut osobně čís. 3417,
~ložení peněžitého trestu za předchozí nedostavení se svědkovo (§ 159 tr. ř.)'
lest trestním stíháním ve smyslu § 2t4 ústavní listiny; jest proto k němu
třeba souhlasu příslušné sněmo.vny, jedná-li se o. po.trestání člena Národního shromádění; jeho obesláni pod pohrůžkou peněžitým trestem souhlasu nevyžaduje čís. 31424.
v § 247 tr. ř. jest jen v odstavci druhém pod zmatečností uloženo vzetÍ,
svědků do přísahy při hlavním přelíčení, není však p6d zmatečnost dán
předpis prvého odstavce, že se svědkové vyslýchají v přítomnosti obžalovaného čís. 3490.
svědecké výpovědi osob vyslýchaných v jiné trestní věci jsou pro souzenou
trestní věc »listinamí a písemnostmi jiného druhu, pro věc významn)'mi«
ve smyslu druhého odstavce § 262 tr. ř.; neplatí o nich předpis § 252 odst.
prvý čís. 4 tr. ř. čís. 3'490.
'
svědek, jenž potvrdil při ústním jednání v civilním sporu před soudem nepravdu, stává se odvoláním nepravdivých "údajů v jeho svědecké výpovědi
beztrestným jen, odvolal-li je před formálním ukonč'ením svého výslechu;
výslech je formálně ukončen, jakmile svědek potvrdil po svém výslechu
ústně správnost své proto.kolované svědecké výpovědi, jež mu byla předlo
žena k nahlédnutí nebo přečtena (§ 34'3 odst. 2 c. ř. s.) čís. "3505.
dobrodinÍ.§ 152 tr. ř. pří!sluší jen osobám v tomto ustanoveni zákona uvedeným a vztahuje se jen k výslechu těchto osob jako svědků před soudem
čís. 3568.
předpis § 152 tr. ř. nebrání tomu, by soud neprovádělo mimosoudních projevech osob, zřeknuvších se svědectví, jinaké důkazy, zejména důkazy
svědky a by pak nepřihlížel i k výslechům těchto důkazů čís. 356S.
ohledně údajů, 'které kdo učiní ve své vlastnosti jako svědek, jest připustiti
odchylku od všeobecné zásady § 490 tr. zák. v ten rozum, že svědek, jemuž
nebylo prokázáno, že učinil nepravdivé údaje vědomě nebo dokonce úmyslně,
nemůže se výkonem své svědecké povinnosti' dopustiti trestného činu vůbec
a urážky na cti zvláště čís. 359S.
i když je trestnímu řádu cizí forma písemného soudního svědectví, ne11l
překážky, by na obsah dopisu, zaslaného soudu, nebylo nazíráno jako na
sdělení, jímž pisatel mínil vyhověti své svědecké povinnosti, které tudíž pokládal za svou svědeckou výpověď před soudem čís. 3598.
slabší inteligence a zaostalost ohraničené ve srovnání s normálním vývinem
stupně věku od 10 asi přes 14 let nebráf!Í podle § 151 čís. :1 tr. ř. svědec-

kému výslechu, jsou však důvodem vylučujícím přísahu svědeckou (§ 170
čís. 5 tr. ř.) čís. 3648.
.
.
- ~.
ustanovení § 321 c. ř. s. zprošt'uje ,sice svěd~a 'povmnosh odp_ovedeh na
otázky obsahu (směru)v tam uV;,dene~o (zmoc~ule soud, ~y_ ~v.edka z po:
vinnosti té zprostil), avsak nerUSl povmnost sv~dka od~ov.edeh, 1 n~ !akove
otázky úplně a pravdivě, }estLiže na ně OdPOVl, neodpl'ra]e vypoved nebo
byv soudem k výpovědi přidržen čís. 3,655.
obhájce je podle § 152 čís. 2 tr. ř. zproštěn p.ovinno~sti vydati svědectyí)e~
pro trestní (kárné) řízení, které se vede protI osobe, ,kt,erou" nebo v, JéJlmz
ájmu byl požádán o právní poučení neb o zastllpovam; ustanovem §. 1~2,
Čís. 2 tr. ř. nemá místa v trestním (kárném) řízení, ve kterém jde o stlham
osoby jiné čís. 98 dis.
.
,.
~
ředvolání svědka o obsahu trestního oznamenl Jest vysetrovacIm ukonern
~e smyslu třetího odstavce § 51 tr. ř., zakládajícím předstižení (§ 56 odst. 2
věta prvá tr. ř.) čís. 37~6.
'v
mdlá schopnost vnímací nebo rozpomínací (značná) jest jen překazkou
přísahy (§ 170 čís. 5 tr. ř.), nikoli však ,j svědecké~o výslec~~; p'!'0v vyloučení ze svědectví ve smyslu § 151~ Č!s: 3 tr. ř. :?ysI1a b~ byh ZjIstena nav
.prostá nezpůsobilost osoby vypovedeh ~ravdu c: s. 386~.. ' v
pěstounem ve smyslu § 152 čís. 1 tr. ř. je, k~o pre.vzal. C.IZl ct..lte~ bez obradností potřebných k osvojení do domácno~stI, ,by ]~, ZIVII, osetroval a vychovávaI jako své vlastní. dMě' (§ 18:6 obc. zak.) c t s. 387'8.. . ,
není stiženo zmatečností, vypovídají-li svědcí o svých subjektIvmch dojmech nebo jsou-li na ně tázáni čís. 4011.
pokud se do poušti utrhání na cti č ['.s. ~1~1:
svědkovo právo vzdáti se svědect~lv zalez! . v r:r1pad~ d!uheho ods~avce
§ 152 tr. ř. v tom, že se svědek muze ,vzdah ~v~d~CtVl v~bec, n~lze-h o~
loučiti výpovědi, které se tý~ajÍ' y,statmch obvmenych, coz zpraVIdla bUQe
v
moci posouditi jen svedek sam CI s. 4183.
pokud nejde o zmatek čís. 4 § :M4 tr. ř. pro porušení předpisu § 152 odst., ~
tr ř usnesl-li se p'orotní s.oud (nesprávně), ž'e svědek má prá~.o. vz.datI
s~ s;ědectví jen ohledně příbuzné,ho, ~~iž rozhodl, zda lze odlouclti vypověd' ohledně ostatnich nbžalovanych CI s. 4183.
ustanovení § 248 tr. ř., že dosud nevyslechnutý svěd~k nemá býti přítome~
při průvodním řízení při hlavním přelíč~ní, nev:tahu]e ~e n~ ,tohO, ohledne
něhož se soud ještě neusnesl, že bude jako svedek slysen CI s. 4191.
i když svědek odepřel pH hlavním př~Iičení výt=;0věd:' p~uživ dobr,odiní § !52
čís. 1 tr. ř., jest ,přihlížeti k jeho mlmO~oudn}rn,l} u~aJI' uve3-~nemu v cetnickém oznámení které bylo při hlavmm prehcem cteno CI S. 4196.
prohlášení 'svědk~, že používá (nepoužív~) výh?,dy ~ 152' ,tr. ř., n.ení. n;změnitelné a může býti v tom i onom -smeru za !lZenl odvol ano.. Je-ll z J~ ~
údajů byt' i postupně měněných, zřejmá jeho konečná vůle VYPOVl ah
před 'soudem jako svědek, jest toto jeho rozhodnutí pro soud smerodatné
y

YO

v

•

'

•

,~~~yi2';;ědek

prohlásil soudu, že nechce svědčiti (§ 15~2 ,tr. ř),. pla~í další
jeho vyjádření třebaže 'učiněné na dotaz a na upozornem obhaJce~. ze t~ť~
prohlášení od~olává a svědčiti chce; vadný p~stup-. s?udu, nepnp~~ 1-~
řes to výslech onoho svědka, nelze však u.~I.atn?vaŤ1 ]akyo zm~tek CI~,. _
~ 344 tr. ř. ve prospěch o.bžalovaného, neslouzllo-h ono svedectvI obhajobe
(,předposl. odst. § 344 tr. ř.) čís. 4295.
.....
'e prípustné uložit' závazok svědčit' také mu svedk?VI, ~tory Je k lc:dnemu
~lebQ k jednotlivým zpomedzi niekol'ko spoluob~lllenych (?po~uob.za~ova
n' ch) v pomere uvedenom v § 205 Č. 1 tr. ,p., ak je svedecka vrpoved .odd~litel'ná a možno-li výsluch zariadiť tak, aby svedok nebol vobec r1vedený do postavenía, v ktororn by musel o~op.reť yý~oveď z obavy, a y neprit'ažil osobám v § 2D5 č. 1 tr. p. oznacenym c l~. 4~7S.
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k otázce rozsahu zproštění úředníka od povinnosti zachovávati úřední
jemství (§ 151 čís. 2 tr. ř.; § 23 služ. pragrn.) čís. 4522.
svědkovi, jemuž uložen trest ve smyslu § 150 tr. ř. pro odpírání vÝ!lovědi
pří:sluši právo stížnosti po rozumu § 481 tr. ř. čís. 4371.
je podle zákona (§ 199 a) tr. zák.) povinen, by II soudu vypovídal
tak, jak ji sám poznal, a nikoliv, jak mu ji napověděl někdo třetí čí
z důvodu nedostavení se svědka, jehož pobyt jest neznámy, jest
hlavní přelíčení jen, lze-Ii důvodně očekávati, že další pátrání po
nezůstane bez úspěchu, any zbývají ještě pro pátrání po něm Pf(lslřed!k,;'
a cesty dosud opomenuté, avšak dle zvláštních okolností případu
k objevení svědkovy stopy čís. 4591.
výslech státního úředníka jako svědka bez předchozího zproštění povinmo,"';
zachovávati úřední tajemství je nepřípustné po rozumu § 151
2 tr.
jen, .pokud je samostn)rm svědkem nebo jinak poukázáno k tomu, že
zamýšlený výslech dotkne postřehů nebo poznatků, jejichž vyjevením'ruší svědek úřední tajmeství čís. 4598.
svědectví a nález a posudek státního úřednÍka jsou neplatné (§§ i51 č.
120 tr. ř.) jen v těch částech, jimiž vyjevil poznatky a postřehy, které z
vodu úředního tajemství vyjeviti nesměl čís. 4598.
Svěrací řetízek: kdy jej smí strážník přiložiti čís. 3835.
Svěřená věc: věc 'jest »svěřenou« ve smyslu § 183 tr. zák., 'byla-li jejím
(netřeba ani, by to byl její vlastník) odevzdána skutečně v
chatelovu buď ,podle dohody, neb 'i jen v předpokladu, že s
ve smyslu odevzdatelově čís. 3759.
Svěření (§ 132 tr. zák.) viz s' v' e den í.
(§ 183 tr. zák.): nelze omeziti na detenci věci, jíž pábyto na základě.
smlouvy nebo smlouvě podobného právního poměrú se závazkem věc
svého času vrátiti čís. 4062.
pojem svěření předpokládá, že byla někomu propůjčena skutečná disposi ční moc nad věci se závazkem 'neb alespoň v předpokladu, že s ní
naloží podle projevené (nebo jinak mu známé) vůle oprávněného čís.
4062, 4127.
rozhodná je podstata faktických a právních< vztahů pachatele k věcí,
aniž záleží na tom, zda vztahy ty byly ijednány k podnětu pachatelovu
či bez nčho čís. 41.27.
svěřitel (§ 1-83 tr. zák.) nemusí býti totožným s osobou k věci oprávněnou čís. 4130.
k dozoru (§ 132 III tr. zák.): stačí, je-li tu .poměr, z něhož plyne pOdle všeobecných pravidel a názorů životních pro určitou osobu právo a povinnost dozírati na jinou osobu ve smyslu zákona čís. 4041.
Světová krise: a úpadek z nedbalosti čís. 4554.
Svolavatel sh1rOltnáždění: pojem čl' s. 438'1.
viz též shromáždění.

šálivá podobnost (zaměnitelnost) známky viz och ran a zná m e k.
zaměnitelnost: označení zboží čf s. 3'949.
~ viz též ochrana známek.
šířeni nepravdivých zpráv: (§ 18 zák. na,' ochr. rep-.): jest sem zahrnouti i taková
sdělování, jež, třebaže přesně nekonkretisovala do všech podrobností tvrzenou skutečnost, přes to svými náznaky, tř'eba i časově
a místně neurčitými, napovídají událost (předpověď), způsobilou
vyv'Olati účinky v zákoně předpokládané č f' s. 4010.
že četníci stříleli do bezbranných dětí, aniž lid vyzvali k rozchodu
či s. 4818.
mluvením o horečných válečných přípravách čís. 4883.
škoda: ve smyslu § 4 zák. čis. 562/1919 či s. s860.
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posuzování její výše čís. 3,631.
.
~.
.
.. ~... ,
'est jí rozuměti újmu na jmění, zmenšenI (ztence~l) ,maJ~tku JIZ eXls!upc;ho
~a rozdíl od ušlého zi~k,u,. »jej~ ,může někdo ocekavat1 podle obyce]neho
běhu věcí« (§ 1293· obc. zak.) CI s. 47-95.
_ z činu vzešlá viz lít o s t účin n á. ~
..
,~,~,
.
odná: nelze rozšiřovati právo, škodnou zvěr skolItI) .kte~e ,pnslusl za ~?d~m~.k
šk
§ 38 odst. 2 honební-ho zákona každému, na o~r~Vne?l tak~vo~},:e.r ~I pn·vlas.tniti. Třetím osobám nepřísluší právo okupaclll ke skodne zven Cl s .. 3713.
Sk dou' opodstatňující vyšší trestní sazbu § 94"tr. zák. jest i škoda na maJ~tku;
O'
n'ezáleží na jejím včtším nebo menším rozs~hu; stač~ škoda (ne.bo Jmake
zlo), která byla způsobena zároveň s o~ez~~lm osobn~ svo.body tUTIt? omezujícím jednáním samým, i škoda, ,~tera P:-I tom vzmkla Jen nahodIle) nejsouc jako taková pachatelem zamyslena CI s. 4308.
Škola' vpád do ní a -přemístění křížel v učebnách čís. 4017.
_ . ,elementární viz e lem e n t il. r n í š k o I a.
_ viz též ochrana republiky (§ 17).
Skolttí děti: potrestán} jich učitele~ č i~. ~462. ,
_ sbírka viz 's.bLrka k potrebe skolnl.
stávka' vybízením ke hromadnému neplnění veřejnoprávních povinností ve
s~yslu § 15 čís. 1 zák. na ochr. rep. je i vybízení dětí ke školní stávce
či s. 4818.
.
•.
_ záchod: rozmrazování rour (§ 335 tr. zak.) Cl s. 3741.
skolou povinné děvče: jest svěřeno (§ 132 III tr. zák.) k dozoru pruvodčímu vlaku.
jímž jede či s. 4288.
škQlská výchova: jest věcí nejen státn~ho) ~ýbrž i -politického života ve s.myslu
druhého odstavce § 303 tr. zak. Cl s. 428"9.
Skdlský řád: § 420 tr. zák. nestanovÍ- skutkovou podstatu ~vl~.štního san:ostatného
trestného činu nýbrž upravuje jen trest pro trestny c~n u~~deny v § 11~
tr. zák., pokud se ho dopustil učitel na sv~I!l c?OVanCl a vzakUj n,eza~lada
proto každé tělesné potrestání školníc~ detl uC1te~em (p!~kroc~m zaKa~.?,
§ 82 školského a vyučovacího řádu pro skoly obecne a mest~ns~~ z 29. za:-I
1905, čís. 159 ř. zák.) skutkovou .podstatu on!?ho přestupku, n~brz ,len takove,
při němž utrpěla pokáraná osoba škodu na tele; nebyla-lI tato okolnost
v článku tvrzena, nejde obviňování z onoho. přestupku ve sm~slu y~ 487 t~.
zák., nýbrž po případě o přestupek § 496 tr. zak. nebo § 488 tr. zak. Cl s. 346_.
škrtnutí ze seznamu: advokátů ,č í s. 175 dis.
škubání řetízky viz nás i 1 i dle § 81.
šrapnel: není zbraní ve smyslu .§ 13 čis. 1 zák. na ochr. rep. čís. 4066.
~ jeho přechovávání čís, 4507.
viz též zbrojní patent.
štátn.e vazenie viz stá t n Íl v ě Z' e n í.
Slátny polesný viď pol e s n Ý šl á lny.
.
zástupca: nariadivši stopovanie, je op~~vn:ný vo vla~t~?m obore ~o~.ob
,
nosti 's,amostatne zisťovať, či jestvuju do vody vylucuJuce t;estn~st ,cmu,
a okresný súd alebo vyšetrujúci sudc.a (§ 8'6 tr. por.) su ~OVIl1111 v"'!"hověť požiadaniu štátneoo zást~pcu aj v ~tOtTI'to smere;~ ~ p'oJm~ »trestného činu« v smysle ustanovema § 101 c. 1 tr. por. Cl S. 4431.
štítící se 'Práce viz robotárna.
,~ v .
..
štvavost: lze spatřovati v tom, ž~ v~rok ?y! pronesen~ ve shro~azden} ,~ommsttc
kém a mohlo pro nes.ympat~cke zva~].ett p~~lucha~stva. prot~ pom~ru~: v ~~s
koslovenské republice vzejlti z reCi nepratelske smyslem prott slatu c I s.
v

3730,

výroku: 'Lze posuz,~vati jen s~ zřetdem na to, co, před ~kým, ~~kým zP~s9:
bem a v jaké souvislosti bylo; mluv:no~ k p~!ml! ~tva,:ostt nestacl, .z~
výrok vyvolal v očích některych svedku nepnzlllvy dOlem o republIce
či s. 3862.
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švagro~ství: ačkoli švagrovství jest poměrem rodinným ve smyslu § 39 Č. 4
C15. 5~/23 ~b. z; a n., TI:ní o s!?bě ještě důvodem vylučujícím trestnost

§ 21

c. 3

CIt.

zako~a;

treba

zp~titi skutečný

vzájemný

poměr z~Č~::~~1i~~.~~

osob, aby bylo mQzoo POSOUditI, zda by pachatel újmu osoby jíž
'
viz též rodinný poměr.
švindléř: slovo »šalič (švindléř)« nekryje se co do smyslu se slovem
pociťoval jako újmu vlastní čís. 4386.

k švindlérství se nevyžaduje úmysl -poškozovaCÍ nutný pro

vodu« čís. 383,g.

'

Tábor: účast na zakázaném čís. 3719.
Tabulka výstražná viz v Ý str a Ž II á ta b II 1k a.
Tahání se o pušku: s četníkem čís. 4218.
Tajemství obchodní viz 'O b c hod. TI í taj e mst v í.
úředni viz úřední tajems.tvL
výrobní viz výr ob n í taj e mst ví.
Tajemstvím (~ 31 zá~. č. 1.11/1,927): jsou veškeré skutečnosti, které, souvisejíce
~ yodmkem neJsou z]evne a podle vůle majitele podniku mají býti tajeny

Cl s. 4749.
Tajení půt~ů: yOy rozumu prvé věty § 214 tr. zák. odpovídá jakýkoliv positivn!
cm.., I,enz směřuje podle úmyslu jednajídho k tomu, by známá mu (jednaJlclmu) okolnost, jež je způsobilá k objevení zločinu nebo pachatele
zůstala pátrající vrchnosti utajena čís. 4268.
•
spa~ají ~en; ?~Je~ !~kové činy, podniknuté přímo proti pátrající vrchno~tl, ?~brz, 1 l~?~ cmy oné ,povahy, jimiž má býti! křižováno případné
:l~I1ovalll patrajlCl vrchnosti o objevení zločinu 'nebo jeho pachatelů
Cl s. 4268.
Tajnou: ve ~mys~u,~ 17 zák. na oC,hr. rep. je i taková organisace, která, majfc ve
skutecnostl ucel v odst. ;prvem uvedený, předstírá jiný účel čís. 364D.
je yn~jen org~nisacye, je~ ,se před ~~a~y, ~krýváJ nýbrž i taj jež vystupuje na
verejnost, avsak preds.hra pn tom Jmy ucel, nez s~utečně má čís. 384'7, 3849.
~evyž~d~je se ne}byt~ě, b~ státu neb:zpečné sdružení jednalo ve všem
Jen. taJne a skryt:;. t~Jn.ou les! i or~amsace, k~e:á sice vystupuje (najmě
~,clz~~emosk?) vereJne, umyslne se vs~k vymyka mgere~ci a kontrole zdejslch uradu, lS~~,c u~t~vena a postUpUjIC tak, by byla mimo dosah a mimo
pravomoc zdejslch uradů čís.' 3'917.
j~ organisace i, předstírá-li jiný účel než ve skutečnosti má· stačí že skautm~ ,(poř~dánÍ ,skauts~ých táyborů)., najmě i .pobyt v při;odě, koupání a
vzdela,:,a~l k,ursy, ~yly Je~,rousko,u.' po~ ~terou měly býti propagovány idee
kom.ulllstlcke zay~celem pnpravy ucastmku k revolučnímu převratu čís. 4861.
Tampon VIď r o z h. CI s. 4567.
.
Ťažké ublížen~e p~chatel'ovi: pro pojem »těžkého ubIfženÍ pachateli nebo jeho př,í-'
slus~lkum<~y v ,§ 3'?7 yodst.. II. . tr., zák,; ne~í, :?zhodnýrn ,objektivní vysle~dek u~hzelll, nybrz sU~lekÍ1vm dusevlll ucmek, ktery mělo jednání
poskozeneho na mysl a CIt pachatelův a kte,rý v něm vyvolal dojem
těžkého ublížení čís. 4430.
Telata: patří k drobnému dobytku jatečnímu čís. 44S6.
Telefonní tyč: -přibití na ní v~'stražné tabulky a § 23 tisk. zák. čís. 4718.
Telegrafická opověď: zmateční stížnosti čís. 4546.
vit též z mat e ční s tf ž n o st.
Telegrafy (zákon ze dne .2~ .. pro~ince 1923, "-Is. 9 sb. z. a n. z roku 1924): nedostatek povolenI zadaneho v § 24 CIS. 1 zakona není odstraněn již pou.
hým ohlášením čís, 3427.
»zařizenÍ~« je.s~ i přístrpj! který nefunguje a jejž je třeba k zahájení
P~~V?~u dopllllÍ1, nektere leho součástky vyměniti nebo jinak jej opraVlh Cl s. 3427.

pojem »přechovávání« nevyžaduje jednání tajné (ukrývání), zasahuje
veškeré případy, ve kterých jsou zařízení v dosahu faktické moci osoby
fysické nebo právnické, takže osoba ta může jiCh použíti k zachycení
odněkud vyslaných zpráv radiotelegrafních nebo radiotelefonních čís.
3427.
s hlediska pojmu »přechovávánÍ« je lhostejno, za jakým účeleme si ta
která osoba onu možnost zjednala, jakým způsobem a po kterou dobu
si ji zachovala, a zda se jí po_dařilo či nepodařilo použitím zařízení dovršiti pouhou možnost ve skutečné zachycení zpráv čís. 3427.
k subjektivní skutkové podstatě přečinu § 24 čís. 1 zákona je třeba~
by pachatel věděl, že jde o takové jednání a o takový předmět jednání
toho, jaké má zákonný zákaz na zřeteli čís. 3427.
přesvědčení pachatelovo, že povolení je třeba si opatřiti tep'rve po vyzkoušení aparátu, nevyvii1uje (§§ 3, '23'3' tr. zák.) čís. 3427.
»zařízením« jest nejen i zařízení neúplné a provozu zatím neschopné~
nýbrž i pouhá součástka zařízení čís. 3500.
s hlediska § 24 zákona je třeba: povoleni k přechovávání, nestačí pouhá
přihláška (podání žádosti); omyl v tomto směru jest omylem právním
(§ 233 tr. zák.) či s. 3500.
pod ustanovení § 24 zák. ze dne 20. prosince 1923, čís. 9 sb. z. a n.
z roku 1924 'spadá jen antena úplně sestavená čís. 3539.
pro skutkovou podstatu přečinu podle § 24 zákona jest lhostejno, zda
byl pachatel vlastníkem stanice, zda byla stanice dohotovena či nehotová; nevyhledává se ani zatajení stanice ani zkrácení poplatku
čís. 3554.
§ 24 čís. 2' Zlakazuje a 'Ohrožuje trestem za přečin každé přechová
vání radiotelefonního zařízení vůbec, pro něž nemá přec;:hovavatťl
úřední povolení, tedy nejen přechovávání celého aparátu. k provozu
schopného a již vyzkoušeného, nýbrž i jednotlivých součástek, jichž
lze snad použíti i k jiným účelům čís. 3845.
dodatečné udělení koncese neúčinkuje zpět na dobu, kdy měl pachatel
u sebe aparát, nemaje úřední povolení, třebas byl dodatečně zapraven
poplatek za tuto dobu čís. 3845.
přechovávání nepočíná teprve J když stanice byla již sestavena a vyzkoušena, by byla schopna provozu, nýbrž nedovoleně přechovává,
kdo má u sebe i jen součástky 'radiotelefonního zařízení, a to od okamžiku, kdy je počne Í1 sebe mHi, nemaje k tornu úřední povolení
č í 8.. 3'845. '
darování odhlášeného aparátu osobě, které ještě nebylo uděleno povolení k :přechovávání tohoto zařízení, třebas s vědomím,- že obdarovaný nemá koncese, neodpovídá ani pojmu návodu ani pomáhání, spadajíc po případě pod správní přestupek § 24 odst. 6 zák. čís. 9/24
či s. 3845.
bývalý radiokoncesionář nepřechovává radiotelefonní zařízení bez povolení podle § 24 odst. 1 zákona ze dne 20. prosince 1923, čís. 9 sb.
z. a ll., když, odhlásiv řádně radiotelefonní koncesi, ponechal II sebe
radiotelefonní zařízení i po uplynutí jednoroční lhůty § 23 odst. 2 cit.
zákona, aniž zažádal o její prodloužení a aniž si opatřil novou koncesi či s. 3841.
ustanovení § 23 odst. (2') zák. 6s. 9/1924 nevztahuje se na singulárního nástupce oprávněné osoby, který nabyl radiotelegrafního zařízení
právním jednáním mezi živými čís. 4063.
pro -pojem »přechovávání« (§ 2'4 odst. (2) zák. čís. 9/1924 nezáleží na
tom, zda zařízení patří tomu, kdo je u sebe má, ani na tom, že je má
jen na zkoušku, zda ho skutečně použivá, ani na podnětu a účelu pře~
chováváni; povolení k přechovávání jest ryze osobní čís. 4063.
1
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skutkovou podstatu podle § 24 zák. čís. 9/1924) naplňuje ve
subjektivním jakékoli zaviněné jednání proti zákazu zákona čís.
nevěděl-li pachatel (§ 24 zák. čís. 9/1924), že si jest opatřiti
na přechovávání radiotelefonního zařízení předem a v každém pnlpadě,
kde jde o nového držitele, a ·nevěděl-li, že koncese pro týž
ryze osobní a nepřevoditelná, jde o neznalost trestního zákona
tr. zák.) čís. 4064.
skutková podstata přečinu podle § 24 odst. 1 zák. čís. 9/1924 1100""'_
duje tajný způsob přechovávání (ukrývání) zařízení, ani
užíti zachycených zpráv v ne prospěch státu, ani delší trvání ofl)ti')fáv_
ního stavu; stačí, má-li kdo bez povolení II sebe zařízení,
krátkou dobu, pro zábavu; nezáleží na tom, zda pachatel zařízení použil (zprávy jím poslouchal); povolení nemůže býti nahraženo pndáním
žádosti o povolení čís. 4072.
_
ustanovení § 24 odst. 1 zák. čís. 9/1924 zakazuje a ohrožuje trestem
každé přechovávání radiotelefonních zaří.zení vůbec (bez povolenO,
tedy nejen přechovávání celého aparátu k provozu schopného a jižvyzkoušeného, nýbrž i jednotlivých součástek, jichž lze snad použíti
k jiným účelům čís. 4214.
postavil-Ii si 16letý sy-n o své újmě v domě svého otce ante.nu a
pak sestavovati přijímací přístroj tím, že si postupně opatřil součástky.
byl by přechovavatelem ve smyslu § 24 odst. 1 zák. čís. 911924 i jeho
otec jen, kdyby svým jednáním (výslovným projevem nebo konkludentním činem) dal najevo, že se stotožňuje s protiprávním jednáním
svého syna, nebo kdyby jtnak bylo jeho vůli: rniti pPístroj, třebas jen
.
.
fakticky u sebe (ve své moci) čís. 4214.
zákon (§ 24 zák. čís. 9/1924) nestíhá jen toho, kd6 bez povolení pře
chovává radiotelefonní stani.ci schopnou k provozu nebo v provozu
jsoucí, po případě' toho, 'kdo přechovává veškeré součástky, jichž je·
nevyhnutelně potřebí, by radiostanice byla k provozu způsobilá, nýbrž
každé neoprávněné přechovávání radiotelefonních zařízení vůbec čís.
4219.
jednolampová stanice může býti zařizenfm, jéž má zákon o telegrafech'
(§ 24 zák. čís. 9/1924) na my-sli, skládá-Ji! se skutečně ze součástek,
které ve svém celku .odpovídají obvyklému označení »jednolampová
stanice«, nebo které již samy o sobě jsou radiotelefonním zařízením
ve smyslu zákona čís. 4219.
přečinu podle § 24 čís. 1 zákona čís. 9/1924 do.pouští se i cizozemský
obchodník, prodavší bez úřední-ho povolení v tuzemsku radiotelefonní
zařízení, a to i, opatřil-li si kupitel povolení k dovozu koupeného zařízení. Prodáváním jest jakékoli úplatné zcizování, děje-li se po živnostensku čís. 4602.
přechováv-atel (§ 24 zák. čís. 9/1924) musí si opatřiti koncesi (povolení) ještě než zadná radiotelefonní zařízení přechovávati; s opatřením
si a přechováváním zařízení (se sestrojením a provozem stanice) musí
sečkati, až ho dojde zpráva, že mu povolení (koncese) bylo uděleno;
pro beztrestnost nestačí pouhé ohlášení nebo mylný předpoklad pře
chovávatelův, že přechovávání bylo určenou jím osobou k jeho příkazu
ohlášeno (§§ 3, 233 tr. zák.) čís. 4571.
účelem zákona je zvýšená ochrana veřejného státního zájmu na přísné
kontrole možnosti provozu radiotelefonní'ho; chce tedy s plnou .přísností
zakročiti tam, kde jde o přechovávání takových zařízení, k němuž nebylo státními dozorčími -orgány vůbec dáno povolení, o němž tedy státní
správa vědomosti -nenabyla čís. 4679.
amplion sám o sobě nespadá pod pojem radiotelegrafního nebo radiotelefonního zařízení po rozumu. § 2'4 odst. 1 zák. čís. 9/1924-; neni proto
ku přechovávání amplionu třeba povolení ve smyslu tohoto zákona
čís. 4729.

-

koncesovaný obchodní-k, který předváděl radiostanici k propagaci roz~
hlasu (za účelem reklamním) v jiné obci, než ve které měl ohlášenou
a povolenou prodejnu, dopustil se tím, že tam nechal přístroj v úschově,
jen administrativního deliktu podle § 24 odst. 6 zák. čís. 9/1924; avšak
os.oba, která vzala aparát ten bez povolení do úschovy -'-- třebaže jen
přechodně na několik málo dní a z ochoty dopustila se tím přečinu
podle § 24 odst. 1 zák. čís. 9/1924 či s. 4791.
pojem »přechovávání« ve smyslu § 24 odst. 1 zák. čís. 9/1924 není
rovnocenný pojmu držby ve smyslu občanského zákona; vyžaduje, by
obžalovanp sám měl radiotelefonní přístroj u sebe (by přístroj byl v dosahu jeho faktické moci používati ho) čís. 4815.
pro pojem »přechovávánÍ« podle § 24 odst. 1 zák. je rozhodnou skutečnost, že osoba fysická nebo právnická »má u sebe« radiotelefonní
zařízeni (§·3 odst. 2" zák.), čímž se rozumí, že zařízení to je v dosahu
její faktické moci používati ho k zachycení a poslouchání vysílaných
zpráv radiotelefonních čf s. 4815.
přečinu podle § 24 (1) zák. čís. 9/1924 se dopoušH i ten, kdo má u sebe
bez povolení. jen na zkoušku radioaparát, který mu za tim účelem dodala firma, která má povolení k výrobě, prodeji a přechovávání takovýc:h
přístrojů; omyl co do povinnosti opatřiti si i v tomto přfpadě povolení
k přechovávání přístroje neomlouvá (§§ 3, 233 tr. zák.) čís. 4847.
radiotelefonním zařízením po rozumu § 24 zák. čís. 9/1924 nejsou jen
ú.plné a k provozu schopné radiopřístroje (radiové aparáty), nýbrž
i přístroje ve stavu nepoužívaném, jichž lze používati po výměně ně
které, součástky a po opravě (připoj,ení srOučás:tek jiných), ba Í' takové
součástky, jsou'-li pvo teIefonní p',rovoz podstatné čf s. 4415.
jde () právní: -omyl ve smyslu § 23G tr. zák., ďomnfval-li s.e pachatel, .že
k přechovávání nep9už:ívate1ného přístroje není třeba koncese č Í' s. 4475.
§ 24 (3): podmienkou kvaIifikácie činu podla § 24 č. 3 zák. č. 9/24 Sb.
z. a n. je zistenie takých skutočností, z ktorých možno uzatvárať, že
páchatel' jednal zo zištnosti čís. 4843.
§ 24 (5): propadnutí radiotelefonního zařízeni ve smyslu § 24 odst. (5)
zák. čís. 9/1924 nelze vysloviti, nemá-li je již ten, kdo je bez povolení
přechovával', a:na ho nabyla před zahájením trestního řízení ?ezelstně
třetí "Osoba, jíž bylo dáno povolení k přechovávání: tohoto radIOtelefonního zařízení č Í' s. 4220.
ustanovení § 24 odst. 5 zák. o radiotelegrafech předpisuje obligatorně,
že radiotelegrafní zařízeni, o němž s'oud zjistil, že je někdo- ph~chDvával,
vyráběl, prodával, dovážel (bez úředního povolení), propadá ve prospěch státu, bez ohledu na to, je-li vlastnictvím pachatelovým, či osoby
třetí. Tuto právní větu (rozh. čís. 4220) je však posuzovati ve spojitosti
se skutkovým dějem, k němuž se v tom kterém případě vztahovala,
a nelze pi povšechně rozšiřovati na pNpady, které doposud pfedmětem
rozhodování zrušovacího soudu nebyly čís. 4679.
propadnutí- po rozumu § 24 odst. 5 zák. čís. 91/.192:4 je v podstatě svou
pov'ahoU' vedlejším trestem, který nemuže stihnouti osobu na trestném
činu nezúčastněnoui nelze proto vysloviti propadnutf radiového pří
stroje, který pachateli (odsouzenému) nenáleŽÍ, nýbrž byl jím odcizen
osobě, která přístroj přechovávala oprávněně, majíc k tomu koncesi
příslušného poštovního a telegrafního úřadu čís. 467"9.
propadnutí radiotelegrafního nebo radiotelefonního zařízení po rozumu
§ 24 (5) zák. čís. 9/1924 není výhradně vedlejším trestem, který může
postihnouti jen pachatele, ať již př-ímého či s.p!oluvinnríka neb účastníka,
k jehož odsouzení došlo, nýbrž jde tu zároveň o opatření administrativní (zabezpečovací), které muze postihnouti i třetí osobu na trestném
činu nezúčastněnou, je-Ii vlastníkem věci, která byla předmětem trestného činu čís. 4847.
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nalézací soud je povinen (§ 281 čís. 11 tr. ř.) vysloviti' ve smyslu
§ 24 (5) zák. čís. 9./1924 propadnutí radioaparátu bez povolení přecho
vávaného, třebaže je vlastnictvím firmy, jež má povolení k výrobě,
prodeji a přechovávání takových přístrojů čís. 4847.
nebrání-Ii tomu zřetele veřejné neho důležité zřetele soukromé, lze i výkon výroku o -propadnutí po rozumu § 24 (5) zák. čís. 911924 podmíněně odložiti (§ 5 odst. 2 zák. čís. 552/1919) čís. 4847.
jde o porušeni předpisu, § 260 čís. 3 a o zmatek čís. 3' § 2811 tr. ř., nevyslovil-li nalézad soud v rozsudku, zda radioteldonní zařízení pmpadá, nýbrž vyhradil výrok o tom pozdějšímu rozhodnutí čís. 4877.
propadnutí radiotelefonního zařízení netřeba vysloviti, nabyla-li ho před
zahájením trestního řízení nebo při něm bezelstně (nevědouc o tom, že
bylo zahájeno trestní řízení proti tomu, od koho z.arízení nabyla) osoba
od pachatele r:ozdHná, jíž, bylo dáno povDlen1 k přechovávání 'Onoho za- .
řízení čís. 48r'77.
§ 24 (6): koncesovaný obchodník, který předváděl radiostanici k propagaci
rozhlasu (za účelem reklamním) v jiné obci, než ve které měl ohlášenou a povolenou prodejnu, dopustil se tím, že tam nechal přístroj
v úschově, jen administrativního deliktu- podle § 24 odst. 6 zák; čís.
9/1,9214, avšak osoba, která vzala aparát ten bez povolení do úschovy _
třebaže jen přechodně na několik málo dní a z ochoty dopustila se
tím přečinu podle § 24 odst. 1 zák. čís. 9/1924 čís. 4791.
Testament viz p ,o s led n í p o říz e fl í.
Těhotná žena (§ 339 tr. zák.) viz ne v d a fl á tě hot n á žen a.
Tělesná trýzeň viz tra p n Ý s tav.
vada: pokud její vyt~rkánÍ lze na roveň stavěti vydávánilve vere]ny posměch; způsob, jak se to stane a za jakých okolnosti, bude rozhodovati o tom, zda výtka tělesné vady (nikoliv tato) není tak'Ového rázu,
že jest j'i, .pokládati za snižování pOhaněnéh'O v obecné vážnosti čís.
4007.
Tělesné potrestání: žáka učitelem čís. 3462.
Těžká urážka: ve smrysl'U' § 2811 'odst. II. tr. zák. sloV'. předpokládá taJkové jednání
p'oškozeného, jfímž bylo siJ:né rozčilení obžalovaného, zmíněné v odst. J.
§ 281' tr. zák. slov. ještě více s.tup',ňováno, takže možnost volného ro,lhodování 'Obžalovaného byla ještě vice 'Omezena, než ja,k předpokládá
'Odst. I. cit. zákonnéh'O ustanovení čr s. 4594.
Těžký žalář viz t r e st.
Těžší zlé činy: po rozumu posl. věty § 523 tr. zák. čís. 4426.
viz též opilost.
Thema prrobandi: jak lze určiti- čís. 4028.
Tchýně viz krá d e ž v rod i n ě.
Tíseň: pojem čís. 4565.
tísní ve smyslu § 1 zák. čl. XXV:1883 jest takový hospodářský stav dlužníkův, který ho nutí, aby pro dosažení úvěru neb .odkladu placení učinil
krok, který by při náležitém rozvážení neuznal za vhodný; skutková podstata trestného' činu podle cit. zák. ustan'Ovení vyžaduje) aby dlužník byt
v tísni již při poskytnutí úvěru neb odkladu placení č í- s. 44-60.
viz též lichva.
Tiskař: ruČÍ' za dodržení pořádku v tiskárně; přikáže-Ií předkládáníi povinných
výtisků a expedici svým zřízencům, musí opatřiti vše, by příkazy správně
plnili, musí plnění příkazU. těch kontrolovati čís. 3573.
nestačí-li tiskař na veškeré 'Své povinnosti, jest na něm, by zří-dil správce
tiskárny (po případě i více správců), jenž, byl-li úřadem schválen, ručí za
povinnosti tisJcaři uložené (§ 5 zákona o tisku) čís. 3573.
zOdpovídá trestně za obsah periodického tiskopisu, jsou-li tu podmínky
přičítatelnosti trestného činu podle všeobecných předpisů trestního zákona
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(§§ 7, 10 tr. zák.; § 1 odst. (1) tisk. nov.); trestný čin podle §. 6 tisk. nov.
nepřichází u tiskaře v úvahu čís. 393-8.
pro přestupek § 17 tisk. zák. nelze tiskaře odsouditi, nebyl-li tiskopis vypraven čís. 3986.
jen on je podmětem trestného činu podle § 9, tisk. zák. čís. 4051.
to, že nakladatel (vydavatel) nePveriodi~kého, tiskopis~ není znám, je objektivní podmínkou trestní zo~povednosÍl sprav ce. ttskarny ve smyslu ~ 24
tisk. nov., a to pro dobu, kdy Je soudu rozhodnouti o tom, zda se ~a spra,:ce
přesouvá trestnÍ' zodpovědnost; nesejde na tom, kdy se ~ouk~om~p:u obzalobci stalo známým, kdo je nakladatelem (vydavatelem) tiskOPISU Cl s. 4351.
nemá-li býti tiskař za podm{,nek § 1 ~dst. (2!) vtisl~. noy. stí~án, pro ~.vé
spolupůsobení při tisku, nelze v. tom,. ze od.p0v~e.dny sprav~e tlsk.arny c.,etl
kartáčový otisk neperiodického tIskOpISU a nandll Jeho vY!J,sknutI! spatrovaH původcovství (spolupůvodcovství) ve smyslu § ~ S3) CIS., 3 Ť1sk. ~ov.,
nepřistoupila-li k tomu dalšÍ' nějaká činnost p.ři uveře]neni zpra'vy, .ktera by
přesah!ovala rámec jeho přir'Ozené a zálwnem v § 1. odst. (2) tisk. nov.
předpokládané účasti při tisku; vytisknutí onoho, tis~o;pisu nelze tu podřaditi ani pojmu »spoluviny« ve smyslu § 5 tr. zak. CI s. 4351.
§ 24 (1) tisk. nov. činí (podpůrnou) odpovědnos~ sp!.á:vc~ tisk~.rny .;:ávislou jen na tom, zda je nakladatel (vydavatel) znam c}h !lIC" n~~1ll1 ~sa~
rozdílu, zda je nakladatelem (vydavatelem) osoba pravnlcka Cl fyslcka
čís.

4607.

zodpovědn~'

správce tiskárny při v~is~opis~ neperio.dic.ké~ je na. rov~ň postaven zodpovědnému redaktoru pn tIsk?plsech penodlckych,., na)ehoz ~ISto
v příčině Odpovědnosti nast;tpuje., PlatI prot? pr.,? zodpov.~dneho spra~'ce
tiskárny plnou měrou ona zakonna ustanovelll, Jez se tykali zodpoveqneho
redaktora, jak tomu také výpočtem 'Oněch zákonných ustanovení v § 24
tisk. nov. je dán náležitý výraz čís. 4673.
tisková novela čís. 124/1924 Sb. z. a n. nevymezuje blíže. pojem zo?po~čd
ného správce tiskárny (§ 24 tisk. nov.); ':" tomto. ohle~u lest ?le,datI o}?]a~
něnÍl v zákonech! jiných na př. v § 5 zak. 'Ů' hsku, Jenz mluvit -o znzem
správce tiskárny majet~Í'kern tiskárny a o jeho úředním schválení, dále
v §§ 3' a 55 živn. řádu, podle nichž m~hou i .p~ávvnick~ osoby, prv~v.o~ovc:,ti
živnosti za týchž podmínek jako o?oby l,ednothve~ ze vsak mUSl Z~:dlh zpusobi1éh'O náměstka (obchodvedouclho, ddovedouclho) nebo pachtyre (§ 3)
a že u koncesovaných živností (§ 15, č. 1 živn. řádu) musí majitel živnosti
vyžádati si schváleni zřízení náměstka od živnostenského úřadu (§ 55 živn.
řádu) čís. 4673.
. ,
....
• •
kdo nebyl ani okresním úřadem ani, druzstv~m ~yr~zumen amz l~nak zved~el
o tom, že byl úředně schválen .za zastup~e vtIskarsk~ koncese druz,st~!a (§ D~
odst. 2' živn. ř.), a aniž funkCI tu skutecne obstaraval, nezod~o-ylda !restn~
jako odpovědný spr*vce tiskárny (§ 24 tjs,k. nov.) za zanedba11l povinnostI
při tisku po rozumu §§_ 6, 24 hS.k._ nov. Cl s. 4673.
viz též zákon o Hs,ku (§ 17).
Tiskopis' jest jílTI1 i listina zhotovená psacím strojem (proklep) čís. 3809, 3849.
- . U ·přečinu podle § 29 zák. o nek. s., spáchaného tiskem (insertem), počíná
zodpovědnost -pisatele odevzdáním závadného písemného projevu (objednaného insertu) do tisku č í '8.. 3942.
tvrdě, že si myslil, že tiskové předpisy. nejs.,ou tak př,ísl1é, jde-li o tiskop!s
l1epolitický, určený k poučování, uplatnil obzalo~any Jen nez!lalosto!res!~e
právního .předpisu, jíž se podle §§ 3 a 233, tr. zak. omlouvatI nemuze c}: s.
4009.
. . • .
obsahuje-li leták stat' závadnou: s hlediska skutkovyc'h p!odstat § 14 CiS: 3'
a 5 zák. na ochr. rep., dopouští se oněch 'p~eči.fl~ . .,nejen, kd~ 0i?s.ah letaku
sestavil a dal vytisknouti, nýbrž i, kdo Jej rozsHoval, znaje Jeho obsah
čís. 4343.
neznalost obsahu tiskopisu vylučuje sice zlý úmysl (vědomí) vyžadované
skutkovými podstatami trestných činit, jejichž skutkové podstaty jsou ob32"

-
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Tiskopis (§ 7 tr. zák.) -

-

Tiskopis (tisk. zák. - ' §§ 6, 9) -
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sahern tiskopisu založeny, nevylučuje však nevědomou nedbaIost a ne'brální
protov .přičítati pr~ti~rávní s'!I~r tiskopisu (jeho obsahem objektivně
z~ predpokla?u trehho a pateho odstavce čl. III. zák. čís. 142/1868;
predpoklady JSou tu stanoveny alternativně č f5. 4346.
v pr?tiz.~k,onném rozši,řování tiskopisu, obsahujícího několik částí (projevů)
z~kladallclch, s~utkove podstaty trestných činů různé povahy a různéh'
VyZflaJIT1U pravmho (st~.pně trestnosti), jde (pokud rozšiřovatel obsah tisk ~
plSll nezn~) ~ nedbaly skutek jediný a jednotný, aniž lze (obdobně' jakO
II zodpo~edneho .red~kt.ora). mluviti o povinnosti rozšiřovatele přesvědčiti
~e, o nezavadnosh kazdeho Jednotlivého ze článků, z nichž tiskopis sestává
Cl s. 4346.
v~al~li si obža}ovaný. ví.ce výtisků urážlivých letáků, poněvadž mu bylo při~
kaza!l0' a'?y Je meZI hdem rozdal, a odevzdal~li část jinému a část sám

ro~dav~l, J~e !~

° .s!o~kr

§ 6:

osob
čís.
stačí,

či

s. 4406.

.

.

§ 7 tr. v zá~: účelem ustanovení § 1 odst. (2') tisk. nov jest jen, by byl
P?cetne omeze~ okruh osob pro tiskové delikty stíi{atelných (§ 7 tr.
z.ak.) v tom ~meru-, by: osoby, kte~é jsou jen nepřímo účastny na obsahu
tl~ku a ,k~ery~ zpr~vldlav,~,e~e ':InU dokázati, nebyly vydávány trest- ,
~lmu yst~halll; casove v pr!cme stlhatelnosti některé na ohsahu tisku zú~
castne~e osoby neob~ahuJe tento zákonný předpis žádného ustanovení
a nema s ustanovenlm odst. (1) § 12 tisk. nov. nic společného čÍs
3541.
.

i při, tr~stných ,čin,ech, spáchaných obs.ahem tiskopisu, přicházejí k plat~~stl vseobecne zasady trestního zákona o spoluvině a spolupachatelství
Cl s. 3559.
okolnost, ře obžalovaný letáky nečetl a jejich obsah neznal je dů
leži~ou J~n při ,stíhání roz~iřovat~le tiskopisu ve smyslu § 7 tr. 'zák., nikoliv pn pouhem kulposmm dehktu zanedbání povinné péče čís. 3605.
u-stanovení §. 6 tisk. zák . .platí jen pro obor tiskového zákona' ide~li
o činy, jež nelze posuzovati, p,o,dle tiskového zákona, je pro .po~ouzení
otázky, zda šlo o »fozšiřovánÍ« letáků tres.tného obsahu směrodatným
ustanovení § T tr. zák. čís. 3875.
'
ohrazoval-li. se }en, kdo předal jinému tiskopis (zásadní prohlášení
~. s. C.), Je~?z ob?ahem byl spáchán trestný čin (§§ 15 čís. 3, 14
c~s. 1,5 a 1~ CIS. 2 zak. r:a ochr. rep.), k přečtení v určité s.chuzí (okresmh? .za~tupltels~va), protI tomu, by Jeho obsah byl čten a schůze (jeh')
rohhcv~e organ:sace) se usne~la, že se čísti nebude, byla .přerušena
Jeho Clllnost stIhana § 7- tr. zak. čís. 3911.
§ 485 tr. ř.: i pro p!est:~pe~ §: 497 tr. z~k. spácha,ný obsahe~ tis.kopisu jest
podle § 4'85 tf. r. pnslusnym okresm soud v sldle sboroveho soudu prvé
stolice čís. 3'501.
§ 4~~ tr~ ř.: právní yodřad~ní obsahu tiskopisu při určitém objektivním
nzem (§ 4'93 tr. r.) nenl závazným pro další řízení trestní čís. 3605.
zákon o tis~u (z.e dne .17. ~ro~in.ce 1862, čís. 6 ř. zák z roku. 1863):
§ 4: hskop1sem Jest 1 ltstma zhotovená psacím strojem (proklep)
čís.

3809, 3849.

že zabavené výtisky ležely ve

veřejně přístupné

nádražní pro-

jde-li o činy, jež nelze posuzovati podle tiskového zákona, je pro
posouzení otázky, zda šlo o »rozšiřovánÍ« letáků trestného obsahu,
směrodatným ustanovení § 7 tr. zák. čís. 387'5.
rozhazování tiskopisů trestného obsahu na veřejném místě (po ulicích) jest »rozšiřováním« čís. 3'87'5.
pojem »rozšiřování« jest způsobem závazným i pro skutkovou podstatu trestného, činu podle čl. lIJ čís. 5 zák. čís. 142/1868 vyložen
přímo v zákoně (§ 6 tisk. zák.) či s. 4298.
pojmy »odbyt (Vertdeh)« ve smyslu § 6 tisk. zák. a »rozdávání
(Verteiien)« ve smyslu § 23 tisk. zák. čís. 4298.
i odevzdání jediného výtisku určitému jednotlivci lze podřaditi po~
jmu rozšiřování (odevzdáváni) tiskopisu ve smyslu §§ 6 a 23 zák.
tisku, měla-li (podle pachatel-ova úmyslu) z onoho odevzdání
jednotlivci na-stati obecná, třebas postupná přístupnost tiskopisu
(jeho vnikání do širšího obecenstva) čí, s. 4346.
v protizákonném rozšiřování tiskopisu, obsahujídho několik částí
(projevů») zakládajících skutkové podstaty trestných činů různé
povahy a nhného významu právního (stupně trestnosti), jde" (pokud rozšiřovatel obsah tiskopisu nezná) o nedbalý skutek jediný
a jednotný, aniž lze (obdobně jako u zodpovědného reciaktora)
mluviti o povinnosti rozšiřovatele přesvědčiti se o nezávadnosti
každého jednotlivého ze článku, z nichž tiskopis sestává čís. 4346.
»rozšiřovati« ve smyslu § 8 zák. či. XW:1914 lze i je.dín)· exemplář
tiskoviny, činí-li se jeho obsah přístupným, třebas postupně, veíkému p,očtU' Hctí, aniž bylo předeIp zabezpečeno, že zůstane v úzkém
kruhu zájemců -š í s. 4406.
9: trestné činy podle § 9 tisk. zák. j-sou delikty, jež jest stíhati z povinnosti úřední čís. 3938.
byly-li v cizině tištěná obrazová část tiskopisu a v tuzemsku tištěná románová _část téhož tiskopisu v závodě vydavatelově sloučeny v jednotný celek, jest třeba (§ 9 tisk. zák.) udati jméno
(firmu) a místo tisku toho i onoho tiskopisu čís. 4009.
odpovědný redaktor není povinen (§ 9 tisk. zák.) postarati se
v to, by na tiskopisu byllo podle pravdy udáno jméno (firma) tis~
kaře a místo tisku č ÍI s. 4009.
přečin podle § 9 tisk. zák. jest deliktem dolos,ním; odpově,dný re~
daktor může se ho dopustiti jen posit1vním jedn'áním, směřují-dm
k tomu, by byla na tiskopisu' v některém z bodů v odstavcích 1
a 3 § 9 tisk. zák. uvedených udána nepravda čís. 4009.
ustanovení- § 9- tisk. zák. je samostatným, od ustanovení §§ -10, 11
tisk. zák. odlišným trestným činem, jehož .podmětem jest jen tiskař
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»!Ozši~T-:a~i« v~ smyslu § 8' zák. čl. XIV:1914 lze i jediný exemplář tisko~
cml-ll ~e Jeho obsah přístupným, třebas postupně, velkému počtu lidí
antz bylo predem zabezpečeno, že zůstane v úzkém kruhu záJ' emců čís'

V1!1X,

4406.

4096.

3459.
ustanovení § 6 tisk. zák. platí jen pro obor tiskového zákona;

jednotného jednání, jichž f:Duhrn je i pro otázku

.

s. 3459, 4096.

dejně čís.

k pOjmu rozšiřování tiskovin čís. 4724.
v rozšifováni tiskopisu obsahujícího několik projevů zakládajících skutkové
podstaty trestných činů různé povahy a různého významu ,právního jd'"
o skutek jediný a jednotný čís. 4806.
'
..
otisk zhotovený cyklostilem jest »tís.kovinou« ve smyslu § 2 odst 1 zák
XIV:1914

či

za tím účelem, by jím bylo působeno na jejich smýšlení; spadá sem
rozdávání tiskopisu, nikoliv však ponechání části letáků v bytě

zpus~btlosh pnvodltl učtnek posuzovati jako celek čís. 4724.

čl.

rozšiřováním ve smyslu § 6 tisk. zák. jest všeliké úmyslné jednáni,
jímž se tisko'pis činí přístupným individuelně neomezenému počtu

-

-

-

-

-

-

§

-

-

-

-

-

-

čís.

4051.

odst 2: výhody podle § 9 odst. 2 tisk. zák. nepožívaji vý!obky tisku
obsahující výzvu k přistoupení k politické organisad čís. 3849.
výho,dy druhého odstavce § 9 tisk. zák. požívají jen tiskopisy, sloužící pouze potřebám tamže uvedeným, a to bez ohledu na to,
zakládá-li jich obsah skutkovou podstatu trestného činu (zda tiskopis byl nebo mohl býti zabaven) č Ls. 4415~

-

_ Tiskopis (tisk. zák. -

Tiskqpis (tisk. zák. -: §§ 10, 11, 17) -

-

-

života neslouží a nad to účel potřeby
hlediska vojenské k'ázně nikoliv bezzavadné
ve formě úmrtního oznámení, že se vojenská
služba vojínova schyluje ke konci čís.. 4415.
§ 10: okolnost, že vydavatel, nakladatel a vlastník bývají touže osobou
a že p,odle § 10 zák. tiskového čís. 6/63~ ř. zák. netřeba udati jméno
vlastníka státnímu zástupci (úřadu bezpečnosti) na tom, co za~
vedeno § 23 tisk. novely, nic změniti nemůže čís. 3456.
pojmenování někoho na listu jako redaktora musí býti projevem
vůle osoby pojmenované (§ 10 zákona o tisku) čís. 3526.
za porušení povinnos.ti odpovědného redaktora nezo.dpovídá, kdo
sice byl oznámen politickému úřadu jako odpovědný redaktor a
uveden na periodickém tiskopisu jako takový, avšak o celém tomto
postupu. ve skutečnosti vUJbec nic nevěděl, na něm neměl účastí' ani
jej dodatečně neschvátil čÍ' s. 3'526.
§§ 10, 11: povinnost oznámiti změny nastavší za vydávání (trestní zod:..
povědnost za ně) neobmezuje se jen na vydavatele, nýbrž postihuje i zodpovědného redaktora (§ 10 čfs. 3, § 11 tisk. zák.)
či s. 4051.
redaktor, kter)" za uvězněného (úřadům oznámeného a na časo
pise uvedeného) ZOdpovědného redaktora ho skutečně zastává,
neodpovídá ani za, obsah časopisu (čl. III zák. čís. 142/1868), ani
za to, že ona skutečně nastalá změna nebyla úřadům oznámena
(§§ 10, 11 tisk. zák.) či s. 4051.
ustanovení § 9 tisk. zák. je samostatným, od us~novení §§ 10, 11
tisk. zák. odlišným trestným činem, jehož pod1J1ětem jest jen tis-.
kař čís. 4051.
'
zanedbáním povinnosti podle § 10 odst. 2 tisk. zákona spáchal
obžalovaný samostatný trestný čin podle § 11 tisk. zákona; obsah
této povinnosti jest zcela rozdílný od povinnosti, jejíž porušení jest
předpokladem trestného činu ve smyslu § 6 tisk. nov. čís. 4704.
§ 11 odst. 2: oznámení osoby, neovládající ,jazyk, v němž je časopis
vydáván, za zodpovědného redaktora, zakládá skutkovou podstatu
přečinu podle § 11 odst. druhý tisk. zák. čís. 3463.
je-li onen redaktor poslancem, je připustno jeho trestní stíhání pro
onen přečin i bez souhlasu přÍslušné sněmovny (§ 2'4 odst. druhý
úst. Iist.l č f s. 3'4'63.
§ 17: proti povinnostem podle § 17 zák. o tisku jedná tiskař, když vůbec
neodevzdá úřadů-rn tamže uvedeným povinné výtisky, nebo neučiní
tak ve lhůtě tam že stanovené, předcházející rozšiřování čís.. 3573.
trestní. ustanovení § 17 zák. o tisku má místo i tehdy, stalo-li se
nešetření tohoto zákonného předpi.sU' i jen z nedbalosti; použil-li
tiskař při, tom prostředníka, ručí za culpa in eligendo čís. 3573.
zavinění tiskaře j.est posuzovati se zřetelem na §§ 23(3, a 238 tr.
zák. v případě kulposního zminění' podle všeobecného předpi5u
§ 335 tr. zák. č i,s.. 3m3.
tiskař ručí za dodržept: pořádku v tiskárně-; přikáže-li předkládání
povinných výtisků a expedici svým zřízencům, musí opatřiti vše,
by příkazY' správně plnm, musí plnění příkazů těch kontrolovati
či s. 3573.
nestačí~li tiskař na veškeré své povinnosti, jest na něm, by zřídil
správce tiskárny (po případě i více správců), jenž, byl-li úřa.dem
schválen, ručí za povinnosti tiskaři uložené (§ 5 zákona o tisku)
čís. 3'573.
zanedbání povinné pozornosti, zakládající skutkovou podstatu pře
čin-u a přestupku dle čl. III čís. 3 zák. ze dne 15. října 1868, čís. 142
-

ř. zák. (§
pisů, jichž

potřebám společenského

kavě přesahují s
kopisy, sdělující
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-

-
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42 zák. na ochr. rep.), nešetřil-li tiskař při tištění tiskoobsah zakládá skutkovou podstatu zločinu (§ 15 čís. 3
a přečinů podle § 14 čís. 1 a § 15 čís. 2 zák. na ochr. rep'.) předpisu
§ 17 tisk. zákona čís. 3573.
tiskopisem ve smyslu §§ 4, 17 tisk. zák. jsou i pro klepy na psacím
stroji či s. 3809, 3849.
ustanovení § 17 tisk. zák. nepředpokládá tiskopisy všeobecně rozšiřované, nýbrž předpokládá jen tiskopisy, jež byly rozdávány nebo
rozesílány. Pod pojem »rozesíIánrí« spadá činnost, kterou se tiskopisy dopravují z mÍ'sta tiskárny na jiné místo, ať se dopravování
.děje jakýmikoli prostředky a na jakoukoli vzdálenost čís. 3849.
promlčení přestupku § 17 tisk. zák. čís. 3849.
pro přestupek § 17 tisk. zák. nelze tiskaře 'Odsouditi, nebyl-li tiskopis vypraven čís. 3986.
ku přičítání přestupku podle § 17 zák. o tisku se vyžaduje zaviněné
(úmyslně nebo z nedbalosti) nešetření tohoto předpisu čís. 4471.
prokázaná skutečná nemožnost splniti příkaz v § tom tiskaři daný
sice viny zbavuje, ne}de však o takovouto nemožnost, mohl-li tiskař zaraziti tisk, vida, že objednatel výtisky ihned odebírá, by je
(k rozšiřovánO odnesl, nedovoluje tiskaři ani, si je přečísti, nebo
mohl-li povinné výtisky vytisknouti a odevzdati aspoň p'Ů jeho odchodu; tiskař nemůže se tu spokojiti slibem objednatele, že si obstará censuru sám; omyl v tomto směru je omylem právním (§§ 3,
233 tr. zák.) či s. 4471.
otisk zhotovený cykJostilem jest »tiskovinou« v,e smyslu § 2 odst I.
zák. čl. XIV:I914 čis. 4406.
22: přestupek podle § 22 zákona o tisku promlčuje se v šesti měsících
ode dne, kdy byl spáchán nebo kdy bylo zahájené řízení přerušeno,
aniž bylo v něm pokračováno čís. 3563.
zahájením trestního řízení, přerušujícím podle § 27 tisk. zák. promlčení onoho .přestupku, není ani návrh na »zavedení patřičných
kroků« ani žádost státního zastupitelství o zavedení vyhledávání
pro zl;čin podle· § 98 b) tr. zák.; nelze za ně pokládati po 'případě
ani zmÍnku v trestním oznámení čís. 3563.
23: ideální souhěh přečinu podJ,e čl. III čís. 3: zákona z 15. října 1868,
čfs. 142 ř. zák. (§ 42 zák. na ochr. rep.) s přestupkem podfe § 23
zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. zák. z roku 1863 rozšiřováním
(rozdělováním dělníkům v továrně bez povolení bezpečnostního
úřadu) v cizině tištěných agitačních letáků pro Rudý den, jichž
obsah zakládá skutkovou podstatu jednak přečinl,t § 14 čís. 1 zák.
na ochr. rep. (p'Ůbuřováni proti demokraticko-republikánské formě
státu doporučováním vlády dělníků a rolníků), jednak zločinu § 15
čís. 3 zák. na ochr. rrep. (skrytá výzva k vojenskému zločinu vzpoury) či s. 3470.
trestní zodpovědnost rozšiřovatele závadného tiskopisu za přečin
zanedbáni povinné péče není vyloučena tím, že pachateli činu podle
obecných pravidel trestního zákona nelze přičítati zločin nebo pře
čin spáchaný obsahem tiskopisu jako přímému. pachateli čís. 3470.
přestupek § 2B tisk. zák. není absorbován odsouzenim obžalovaného pro trestný čin -podre čl. III čís. 3 zák. čís. 142/18681; onen
přestupek jest pouhým ustariovením k zachování pořádku ve vě
cech tiskových, tento delikt sleduje ochranu veřejnosti .před účinky
trestného obsahu tiskopisu čís. 3605.
ideální souběh přestupku § 23 zákona o tisku s- přečinem čl. III čís. 3
zák. čís. 142/1868 (§ 42 zák. na ochr. rep.) či s. 3525, 4298.
dosah a povaha tohoto přečinu a onoho přestupku -č í 5. 3525.
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ideálnj. souběh př:~tupku podle § ?3\ zák. o ti~~u se zlo'činem podle
§ 15 CIS. 3, s.. precmy, podle § 14 CIS. 1, § 18 ~lS. 2' a s přestupkem
podle § 15 CIS. 4 zak. na ochr. rep., byly-h rozhazovány letáky
trestného obsahu čís. 39&l.
ustanoyenú § 23 tisk. zák. s!oužř jen k zachování -pořádku ve vě
cech .hskavých, čl. III zák. ze dne 15. října 1868', čís. 142 ř. zák~
sl.eduJe ,och,ranu veřejnosti před účinky trestného obsahu tisko~
plSll. Pravm statky těmito normami zákona chráněné nejsou tudíž
totožné čís. 4096.
tde-1i o (zákazu § 23 tisk. zák. se příčící) rozšiřování tiskopisu
J..~hož (pachateli v~ezná~ý) obsah tvoří skutkovou podstatu zlo:
emu p<:d~~ ~ 15 CIS. 3 za~. na. ochranu republiky a skutkové .podstaty preclll? podle § 14 CJ:S. 1 a 5, a § 18 čís. 2 zákona jest v tak~vém rozšIřováni tiskopisu spatřovati, přečin podle čL' III. čís. 3
zak. ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. zák. (§ 42 odst. 3 zák. na
ochranu rel?~-bliky), p~,případě i přestupek podle čl. III. čís. 3· zák.' "
ze dne 15. n]na 1868, CIS. 142 ř. zák. (§ 42 odst. 2' zák. na ochranu
!:epubliky) v ideálním souběhu s přestupkem podle § 23 tisk. zák.
CI s. 4096.
pojmy. »odbyt (Vertrieb)« ve smyslu § 6- tisk. zák. a »rozdávání
(VerteI1en)« ve smyslu § 23 tisk. zák. čís. 4298.
ideální so~běh přečinu čl. III. zák. čís. 142/1868 s přestupkem podle § 23 tIsk. zák. jest možný čís. 4298.
i odevzdání jediného výtisku určitému jednotlivci- lze podřaditi pojmu. rozšiřoyání. (odevzdávání) tiskopisu ve smyslu §§ 6 a 2:3 zák.
? tIsku, mela-ll (podle pachatelova úmyslu) z onoho odevzdání
Jednotlivci nastati obecná, třebas postupná přístupnost tiskopisu
(jeho vnikání do škšího obecenstva) čís. 4346.
výstražná tištěná tabulka, upozorňující ve smyslu nař. místo drž.
mor., z~
le?,na 1914, čís. 12 z. zák. (§ 7), že se v jejim okolí
l?rova~l t~avellI yra~ a podobných škůdců, je tiskopisem určeným
Jen mlstmm potrebam, na který se pOdle třetího odstavce nevztahuje ::~az ~rvé,h~ a ~ru~hého odstavce § 23 tisk. zák.; výběr místa1
na nem~ m~ byh umlstena, je ponechán majiteli honitby a je obmezen len učelem výstražné tabulky čís. 4718.

lostí procesní, kterou může zrušovaCÍ soud zjistiti přímo ze spisů
čís. 4806.
§ 23 posl. věta: trest propadnutí tiskopisů, jež byly při nezákonném rozšiřování zachyceny a proti, zákazu vyvěšeny, jest obligatorní (§ 23
posl. věta tisk. zák.); nebylo-li na tento vedlejší trest uznáno, jde
o zmatek čís. II § 281 tr. ř. čís. 3590.
§ 24: ke skutkové podstatě přečinu padle druhé věty § 24 tisk. zák. se
vyhledává »vědomost« jen ohledně zabavení; pro rozšiřování neb
uveřejnění obsahu zabaveného spisu tiskem stačI jednání kulposní
čís. 3909.

-

-

I?

i ~dyž byla t~bu}ka . . ta 1?řibita bez povolení úřadu na telefonní tyč,.
n~Jde o p,orusem predplsu ,druhé věty třetího odstavce § 23 tisk.
~~k., ktery . . p.fedpokl~d~, že jsou" mfsta k účelu tam naznačenému
u:a~em ur~.:na; nem-1I tornu tak, nemůže vyvěšování (připevňo
va~l) vyhlasek v prvé větě třetího odstavce ciŤ. § míněných zaklá-

daÍ1 skutkovou podstatu trestného činu čís. 47'18.

leták, byť b~~ v pod~tatě pozváním ke schůzi lidu, přestává býti
pouhou ,vyhlaskou ve smyslu § 23, odst. 3 tisk. zák., je-li .další jeho.
obsah razu politického ba i trestného či s. 4731.

přest~~ku P?~le ~ 231 tisk.' zák. dopoušH se i ten, kdo, _po uživ ne-

-

-

-

~

-

-

-

-

d?s~,eleho dltete Jako prostého nástroje k provedení svých záměrů
~~ J'lm za sebe vykonati činnost § 23 tisk. zákona vyznačeno~'

CI

s. 473l.

byl-li kdo pr~voplatně odSouzen pro přečin čl. III čís. 3 zák. čís.
14~/J8~8 a prestupe~ §23 tisk. zák., spáchané rozšiřováním letáku,.
b~a~! zasada ne bIS ln idem opětnému jeho stíhání a odsouzení pro,
pre~!~ §,~8, 4?1 ~r. ~ák. ~ čl. V zák. čís. 8/1863 ř. zák., spáchaný
ro~sIrova.nm1 tehoz Í1SkOplSU, třebaže pro jiné části jeho obsahu,.
nez, ktere b:y,ly podkladem onoho rozsudku; účinnosti oné zásady
m~~~ t~u ~a uJm~. o,kolnost~ ž~ tu i tam je k jednání a rozhodovánÍ.
pnslusny soud Jlll€ho slozem; skutečnost onoho odsouzení je udá-

zákon žádá »vědomost« o zabavení, nestačí zaviněná nevědomost
o zabavení čís. 3,909.
použití druhé sazby § 24 tisk. zák. nepředpokládá opětovné, tedy
při nejmenším dvojí p!ředchozí odsouzení pro týž čin j stačí jen
zpětnost téhož činu; nezáleží na tom, že šlo jen o pokus čís. 4301.
je-li' tu zpětnost, není ponecháno volnému uvážení soudu, chce-lí
použíti druhé sazby § 24 tisk. zák., nýbrž jest k tornu povinen
(§ 281 čís. II tr. ř.l čís. 430l.
§ 27: podle § 27 tisk. zák. promlčeCÍ dobu, již jest při sbíhajicích se deliktech posuzovati ohledné každého z nich samostatně, přerušuje
jen zahájeni t,restního řízení, za něž nelze pokládati ani zmínku
v trestním oznámení o činu, ani: návrh tam učině.ný na »zavedení
patřičných kroků«, ani žádost státního zastupitelství za zavedení
vyhledávání pro zločin podle §·98 b) tr. zák. čís. 3563.
§§ 27, 40: promlčecí doba může býti přetržena a požadavku »včasného
pokračovánf v zahájeném řízenÍ« po rOzumu §§ 27, 40 tisk. zák.
vyhověno jen úkony předsevz'atými trestním soudem, nikoliv -úkony
(návrhy) obžalobcovými (sepsáním obžaloby) čís. 4597.
~ úkonem směřujícím k pOkračování v trestním stíhání je i opatření
trestního soudu, by mu byly spisy státním zastupitelstvím s pří
slušnými návrhy včas vráceny za účelem dalšího stíhání pachatele;
nelze proto v tom, že spisy byly u státního zastupitelství- k návrhu
a ve lhůtě § 40 tisk. zák. nebyly soudu v·ráceny, spatřovati: »nemožnost stíhati vinnlka v těchto' zemích« po rozumu této stati zá:'
kona čÍs. 4597.
§ 28 pos!. odst.: předpis posledního odstavce § 28 tisk. zák. jest ustanovením speciálním, jež nelze extensiv,ně vykládati. Neplyne z něho,
že výroky v Národním shromáždění pronesené, třebas obsahem zakládají skutkovou podstatu trestného činu, mohou býti beztrestně
kýmkoliv opakovány čís. 3466.
§ 40: ustanovení § 40 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř.
zák. z roku 1863 o promlčení platí i: o promlčení přečinů proti' bezpečnosti cti podle § 493 tr. zák. a § 1 tiskové novely; i tu jde
o trestné činy spáchané obsahem tiskopisu č f. s. 3548.
není neúplností rozsudku s hlediska čís. 5 § 281 tr. ř., nepřihližel-li
nalézací soud, uvažuje o -tom, zda nastalo pro mlče ni podle § 40
tisk. zák., k tomu, že spis nedopatřením přišel do nepravého oddě
lení čís. 3912.
výzvou právního zástupce obžalovaného, by se dostavil k soudu
za tím účelem, by se k věci vyjádřil (§ 10 odst. 1 tisk. nov.), pře
rušuje se šestinedělní lhůta § 40 tisk. zák. čís. 3951.
žádost soukromého obžalob ce, by mu byly průvodní návrhy obžalovaného doručeny a spisy zaslány k nahlédnutí, jest po přfpadě
úkonem sloužícím k pokračování v zahájeném řízení ve smyslu
§ 40 tisk. zák. čís. 3951.
bylo-'li pro trestný čin (pro nedovolené rozšiřováni závadných
letáků) učiněno trestní oznámení proti několika osobám a proti
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některým z nich
zodpovědnému
promlčení- podle §

vydána před uplynutím prornlčeCÍ doby
výslechu, působí tím nastalé přerušení
40 zák. o tisku proti všem vinníkům, i proti
proti nimž nebyla obsílka vydána (§ 531 tr. zák.) čís. 4240,'
v § 40 tisk. zák. je stanoveno zvláštní promlčení pro trestné
s.páchané tiskopisem. Spadá sem i přečin proti bezpečností
dle § 1 tisk. novely a § 493 tr. zák., jakož i přestupek
povinné péče podle § 6 tisk. novely čís. 4696.
nebylo-li v zahájeném trestním řízení pro přečin proti bezp"čn
cti, pokud se týče pro přestupek podle § 6 tisk. nov. po
pokračováno, pominula trestnost činu gromlčenírn
zák., třebaže faktický klid řízení nastal za·viněnim
soudu, nikoliv soukromého obža!obce; nezáleží
o úkon, na který soukromý obžalob ce neměl podle n1:,!n";'
pis,ů zákonné ingerence čís. 4696.
zákon ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863:
čl. VIII.: tisk má právo a jest povolán k tomu, aby skutečnosti,
rozvířily veřejné mí-nění (zločin vraždy), nepominul v
mlčením, a jest oprávněn, okolnosti, jež vyšly najevo, zazn"mena
a veřejnosti sděliti. Než jsou mu v tom uloženy určité
zákaz čl. VIII. zák. ze 17. prosince 1862, čÍs. 8' ř. zák. z
rozebkati moc průvodů, jednak ochrana cti osoby, proti níž
okolností vyšly najevo takové půtahy, že byla pro podezření z
dy vzata do vyšetřovací vazby čís. 3517.
jest zásadně připustiti, že může do jisté míry vyžadovati
zájem - dodržování zákonu, odstranění zlo~ádů ve veřejné
- by veřejnost by1-a o zločinu veřejné mínění značně
.
náležitě zpravéna. Jednal-Ii však pachatel proti zákazu
čís. 8/1863 rozebírati moc průvodů, který byl vydán v prr,in,'n!n'n
veřejném zájmu, neomezuje se na registrováni fakt, nýbrž
raje je a hodnotě' je, jednal proti veřejnému zájmu č:i s. 3517.
zákon ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. zák.:
čl. III.: zodpovědnost redaktora periodického tiskopisu za zanedbání
vinné péče (čl. III zák. čís. 142/1868) nastává teprve, když
započato s rozšiřováním tiskopisu čís. 3459.
přečin podle třetího odstavce pokud se týče přestupek podle
hého odstavce § 42 zák. na ochranu republiky (čl. III zák. čís.
1868) jest deliktem kulposním; tato kuIpa není zvláštním
nedbalosti, nýbrž má tytéž podstatné vlastnosti jako
trestního zákona vůbec; pachatel se tresce, protože se z nedb"lo"ti
dopustil deliktu obsahem tiskopisu čís. 3469, 3640.
k

-

-

-

-

jaka nemůže býti potrestán ten, kdo jedním a týmž činem
opomenutím z nedbalosH zabije jednoho člověka a zraní více
pro přečin a pro přestupek podle § 335 tr. zák., tak i
uveřejní z nedbalosti' článek zakládající skutkovou p'()dstai:u
podle § 15 čís. 3' a p:řečinu po.dle § 18-Čís. I a 3
na
nemůže býti potrestán pro přečin podle třetího odstavce
stupek podle druhého odstavce § 42 zák. na ochr. rep.,
pro onen přečin čís. 3569.
ideální souběh přečinu pod,le čl. III čís. 3 zákona z 15.
čís. 142 ř. zák. (§ 42 zák. na ochr. rep.) s přestupkemp,~o';~if~v:ič'
zák. ze dne 17. prosince 18&2, čí&~ 6 ř. zák. z roku
?
ním (rozdělováním dělníkům v továrně bez povolení
ního úřadu) v cizině tištěných agitačních letáků pro Rudý
obsah zakládá skutkovou podstatu jednak přečinu § 14 čís.
na ochr. rep. (pobu·řovánI proti demokraticko-republi'kánské
státu .doporučováním vlády dělníků a rolníků), jednak zločinu §

čís. 3 zák. na ochr. rep. (skrytá výzva k vojenskému zločinu vzp oury)čis.3470.
.
. . k'
••.
trestní zodpovědnost rozšiřovatele ~ zava9neh"o Í1s OplS~ }a precm
zanedbání povinné péče není vyloucena hm,~~~ p~chat;.h cmu po~le
obecných pravidel trestního zákona nel:~ .~ncltaÍ1 ZIOCl~ ~n~bo prečin spáchaný obsahem tiskopis~ jako pn.memu pva:~ateh 5 1 s. ~17{).
ideální souběh přestupku § 23 zakona o Í1sku ~ precmem cl. III CIS. 3
zák. čís. 142/1868< (§ 412 zák. na ochr. rep) Cl s. 35~~.
dosah a povaha tohoto přečinu a onoho pres~l.lJpku Cl s. 3525.
tím, že byl v době uveřejnění člá?ku trestnyel~o o?sahu nem~.ce?
a za jeho nemoci vykonával za neho redakclll prace nekdo jmy,
jenž nebyl řádným způsobem zř!~en z?~poyědnÝ!ll redakt?rem (n~
tiskopise jako takový uveden a uradu radne ohla~en), nem r~d~kt01
prost zo.dpovědnosti za uveřejnění článk~ s. hl~dlska zane~ba!ll povinné péče, nebyla-li jeho .nemo~ tak.?ve}1o raz~ a stu~ne, ze mu
znemožňovala splnění povmnosÍ1 ulozene mu cl. III zak. ze dne
15. října 1868, Ns. 142 ř. zák: čís. ,35~?,
v
zanedbání povinné pozornostI, zaklada]lcl skutkoy,:"?u podsta!~t prečinu a přestupku dle čl. III ČÍ's. 3- zák.vzey.dn.e ~5. r}]n~. l~?S...' ~lS: 142
ř. zák. (§ 42 zák. na ochr. rep.), nesetnI-ir Í1skar vpn Í1stem ~l:ko
pisů, jichž obsah' zakl~~á skutkovouyyods.t~tu zlocmu (§ 15 CI~. 3
a přečinů podle § 14 CIS. 1 a § 15 CIS. 2 zak. na ochr. rep.) predpisu § 17 tisk. zákona čís. 3573.
.
skutková podstata podle čl. III čís. 3 zák. č.Í<s. 1~2/186~' .n~vyžaduJ~,
by rozšiřovatel tiskopisu věděl,. že )de, o, Í1~~OP1~ v ~J.zme. . yydany;
cizozemský původ jest tu jen obJekhvm nalezltos.h dehktu Cl s. 3582.
jde-li o jedinou trestnou činnost, roz.šiřování téh<;>ž tisko~i~~ v růz
ných směrech závadného, .konsun;tu]e .o~s~uzelll 'pr~, pr.eclll .?amo
sebou již i souběžné menŠI kestnl zavlllem, zakladal'cl Jen prestupek čl. III čis. 3 zák. čís. 142/1858 či s. 3582.
ke skutkové pods.tatě přečinu zanedbání povin~é ~éče !o.zšiřová~im
tiskopisu není v každém příp'adě~ t~eba ~OUdlll z~pove~l' takoyeho
rozšiřování, ani, by rozšiřovatel v~.~el o c~zozems~~m puvodu tI~~o
pisll'; stač:í, mohl-li tisk,o~isl v rozslrovateh, vzbudIti P?zornost sv~m.
titulem, věcí v něm -obsazenou, vyobraze mm nebo zpusobem zaslam
či s. 3605.
přestupek § 23 tisk. zák. není absorb?vá~, odsouzením obžaíov~ného
pro trestný čin podle čl. III čís. 3 zak. \IS; 14?(I&'6S; on<:n pres~u
pek jest pouhým ustanovením k zachova~n: por~dky ve; }ecech tISkových, tento delikt sleduje oc~ranu vere]nostl pred uClllky trestného obsahu tiskopisů čís. 3605.
skutečnost, že pouhý pfes.tupek ,z~ne~bání ~ovJ?né péče přis!oupe
ním další složky téhož činu nabyva vsech nalezltosh skutkove po~d
staty přečinu, ruší samostatné tr::án~.~kutkoy.é p-ods~aty ~.n~~o prestupku, ta jest absorbována pnSne]1 kvahftkovanym precmem a
vznikem jeho v něm zaniká čís. 3605, 3640.
byly-li však závadné věty yv;ř~.i~ěny sic.e ': tém~ čí~le čva~op~s.u,
nebyly však obsaženy v tem z clanku, nybrz v ,ruznych. cla1!cI,ch,
byl zodpovědný red3'~tor yp~~inen',vby se o bezzavag~o~h,.. kazd~ho
jednotlivého článku presvedci1 zvlaste; y:oto ~e ~ver,e)nemill~ on~ch
článků dopustil trestného činu zanedbanl poV'wne pece V nekolika
směrech (několika reálně se sb~h.ajícíc~ op. on;e?ud)-;
.
. i,:st pr9to
v tomto případě posouditi a kvahftkovatl kazdy ]ednothvy zanech
deliktfi zvlášť a samostatně čís. 3·640.
okolnost, že obžalovaný letáky neče~l a i.ejich obsah neznal, je ~ů
ležitou jen při stíhání rozšiřov,atele h~koPlSU ve sIJ1~slu
t:. z~~.,
nikoliv při pouhém kulposmm ,dehktu zanedbam povlllne p·ece
či s. 3605.
y
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právní podřadění obsahu tiskopisu při určitém objektivním
(§ 493 tr. ř.) není závazným pro další řízení trestní čís
byla-li o.~žalob~ podána pro přečin ,a pro přestupek za'''·'Ubáni.,
ymné pece, spachaný rozšiřováním určitého tiskopisu a
Jeho ob~ahe~, múžr;; soud i bez modifikace obžaloby ~ám
dos.Io~ Ťl~~~P~su obza~?~ou za závadný označený právnímu
~.podradl~l Jel pod urclte právnJ normy (§§ 259i čÍs. 3' 262
CIS. 8 tr. r.) CI S. 3605.
'
,

ob~aloba ~r~ přečin

čís.

~;Ch~rt~·:~r~efP~.;fF;~~~~,l~il~

o.bzaloy·any Jako autor
jako tiskař
§ 14a zároveň
1 zák.i na
tlskoplseI? tí.~ veřejně pObuřoval proti
f~rm: s~~tu,. les!v současně i obžalobou pro přečin
vmne .pe~e, jestltze soud na straně obžalovaného neshledá
p~dstatne náležitos.ti subjektivní skutkové podstaty tohoto'
c, s. 3658.
.
ú~ole!!l zOdp.ovědné,ho, redaktora jest pečov-ati o to, by o-bsall '
plSU JIm redlg.ovaneho byl s hlediska trestního práva ne'",,,rl
by nebyl do tiskopisu pojat článek s trestným obsahem čís
ř~d~é plnění tohoto úkolu zajišt'uje si zodpovědný redaktor j~n
:l1:h vho.dná vopatťe~í dostatečná k tornu, by nebyl do tiskopisu J
clanek, jehoz pOJetl do tiskopÍsu neschválil čís, 3640,
z~p;dbáním "pvovi~né "pé,č~ je i nedostatek opatření, by' tiskopis
tlsten a" ro:t;slrovan, cml-Il nemoc, nutná cesta nebo jinaká
z?~pove~d?emu ~edakt?ru nemožným splniti jeho úkol,
Zltl, by clanek zavadne ho obsahu nebyl do tiskopisu pojat
za~ed~a,l-1i redaktor povinnou péči a nezabr.ánil otištění článku
kladaJlclcvh sk~tkovou podstatu zločinu (§ '15, čís. 3" zák. na '
rep.) v casoplse komunistické op osice Jest s hlediska
p.odstaty přečin~.pod]e čl. ll! čís. Ý zák. čis. 142/1862 (§
CI.S. 50(2,3\) po pnpade nerozhodno, že původci článku byli ve
ll1t,ru CI'ZI tendencím, které, v článku shledal nalézaoí soud čís.
nelze tu p.ři!Ilfžeti k tornu, že obsahem projevu byl hlásán
gra~ pol~Ť1cke ~tranY', po přfpadě ani k pozdějšímu
rnufl1stl'c~~ opoSlce o.d leninské linie (orthodoxie) j
doslov cl~n~u a ~mysl, který se z něho podává v jeho
a gramahckem vykladu čí 8., 3940.

mc~,ezi1402P/olm85e8nu(tím ~O?povědného redaktora ve smyslu čl. III.

lS. ~ . ' , , :
,,~ezll Jeho nedbalostí) a mezi nasledkem opl,mentltí
(~vereJnefl1m c!anku trestného obsahu) musÍ' býti příčinná sou.:.
vI,slost. Zodpov,edný redaktor rud Jen, nedDstM-li povinnosti řád
neho a obvykleho dozoru na obsah tiskopisu čís. 3'983
~~řadí-l.i' re"daktor č!'á~ek, z obs.ahu čfsla, kte,ré ma vyj'iti avšak
:~ane~ Je p:ece protI' .Jeho zařízení otištěn, nebo zakáže-li Úsk ale
:!S~O Jest pr;s to vytištěno- a rozšiřováno, nemúže býti po případě
~~~f. trestne zodpovědným za obsah: onoho čisla časopisu čís.

j~st p'..a zo.dpoyědném redaktoru, by v případě nemoci nebo jiné
p~ekazky UCll11~ vhodné opatření dostatečné k tomu by do tiskopiSU ~ I1e,byl p~Jat ~lánek, jehož pojeti do tiskopisu'
.
'-,
opatrem, .. ~} t!.skOPlS se závadným obsahem nebyl tištěn, ze.jmllnaL)
vs~k, rozslifOya~, O:~ornenutí v tomto směru jest již o sobě zanedbamm povmne pece podle čl. III. zákona čís. 142/1868 ř zák
(podle § 6 tisk. nov. čis. 124/1924 sb. z. a n.) čís. 3998
.
.
jen pře~ážka naprosto" nepředvídar~á, pro kterou jeho jinak vhodná
opatrem se!h~la, ~pro,sťu); odpov,edného redaktora zodpovědnosti
za zaned~anl po,,:mne pece. Velke bolesti nejsou však o sobě s
by ho teto povmnosti zprostily, aniž jeho, napotomním vvvinen!

-

--

jeho nemoci vyvrácená naděje, že bolesti brzy přestanou a že bude
v nejkratší době zase s to, by své povolání vykonával čís. 3998.
zodpovědný ledaktor je (čl. III. zák. ze dne 15. října 1868, čís. 142
ř. zák., § 42 zák. na ochr. rep.) povinen dbáti toho, by do tisko·
pisu jím redigovaného nebyl pojat článek zakládající svým obsahem skutkovou podstatu trestného činu, a je dále povinen plniti
úkoly, jemu, positivn~mi ustanoveními tiskového .zákona zvláště uložené čís. 4009,.
redaktor, který za uvězněného (úřadům oznámeného a na časo
pis.e uvedeného) zodpovědného redaktora ho skutečně zastává, neodpovídá ani za obsah časopisu (čl. III zák. čÍs. 142/1868), ani za
to, že ona~skutečně nastalá změna nebyla úřad'ům oznámena (§§ 10,
11 tisk. zák.) či s. 4051.
Jde-li' o (zákazu § 23 tisk. zák. se příČÍd) rozšiřovaní tiskopisu,
jehož (pachateli neznámý) obsah tvoří skutkové podstaty zločinu
podle § 15 čÍs. 3, přečinů podle § 14 čis. 1 a 5, a § 18 čÍs. 2 zakona
na ochr. rep., jest v takovém rozšiřování tiskopisu spatřovati pře
čin, po případě i přestupek podle čl. III, čís. 3 zák. ze dne 15. října
1868, čís. 142' ř. zák. (§ 42 zák. na ochr. rep.) v ideálním souběhu
s přestupkem podle § 23 lisk. zák. čís. 4096.
nejde o pŤekročenÍ' obžaloby (§ 281 čís. 8 tr. ř.), bylo-li k obžalobě na ony trestné činy proti zákonu na ochr. rep., spáchané rozši,řováním tiskopisu, u:znáno za přečin (přestupek) podle čl. III.
zák. čís. 142/1868, an soud nevzal za prokázano, že pachatel tiskopis četl a jeho obsah znal čís. 4096.
nejsou-Ii závadná místa v témže článku, nýbrž v různých článcích
dotyčného čísla tiskopisu, je možný ideální souběh přečinu s pře
stupkem zanedbaní povinné péče čís, 4096.
trestný čin podle čl. III. čÍ6. 3 zák. Ns,. 142/1008 je ryzím deliktem
kulposním; nepřipouští trestný pokus čís. 4096.
tresce-Ii čl. III. odst. 6i'S. 1 zákona čís. 142 ř. zák. z roku 1868 zanedbáni povinné péče redaktorem jen, zakládá-li obsah ti'Skopisu
skutkovou podstatu zločU1U nebo přečinu, je z,řejmé, že 'se toto
omezeni zodpovědnosti redaktora jen za nedbalost stalo zákonodárcem úmyslně z úvahy, že poruchy právního řádu, nastavší obsahem tiskopisu, který zakládá skutkovoU' podstatu jen přestupku,
nejsou tak vážné, by vyžadovaly trestní represse proti osobě zodpovědné za obsah tiskopisu i jen .při' její nedbalostí čís. 4168.
ani naprostá neznalost obsahu tiskopisu nevylučuje odsouzení rozši'řovatele pro p-řečin § 42 zák. na ochr. rep. (čl. III. zák. čís. 142/
1868) či s. 4298.
ideální souběh přečinu čl. III. zák. čís. 142/1868 s přestupkem podle § 23· tisk. zák. jest možný čís. 4298.
pojem »fozšiřováni« jest způsubem závazným i pro skutkovou podstatu trestného činu podle čl. III. čís. 5 zák. čís. 142/1868 vyložen
přim o v zákoně (§ 5 tisk. zák.) či s. 4298.
odpovědnost rozšiřovatelů- z důvodu zanedbán.í povinné péče vztahuje se výlučně k tiskopisům, Jejichž obsah tvoří skutkovou podstatu zločinu nebo přečinu; přestupek § 496 tr. zák. nestane' se
přečinem ani, byl-li spáchán tiskopisem či s. 4346.
neznalost obsahu tiskopisu vylučuje sice zlý úmysl (vědomi) vyžadované ,skutkovými podstatami trestných činů, jejichž skutkové
podstaty jsou 'Obsahem ,tiskopisu založeny, nevylučuje však nevě
domou nedbalost a nebrání proto přičíta-ti' protiprávní směr tiskopisu (jeho obsahem objektivně daný) za předpokl~dů třetího a pátého odstavce čl. III. zák. čis. 142/1868; tyto předpoklady jsou tu
stanoveny alternativně čís. 4346.

-

510

-

Trapný stav (§§.100, 195

tr. zák.) _

-

Trest-
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v pmtizákonném rozšiřování tiskopisu o~~al:~l.~~~~?chl
(projevů), zakládajících skutkové podstaty
povahy a různého významu právního (stupně trestrlosti)
kud rozšiřovatel obsah tiskopisu nezná) o

-

a jednotný, aniž lze (obdobně jakooře~u:v~~gi~iovsé;"n;;h~;e;:~~~'~O:~
mluviti
o povinnosti rozšiřovatele p

-

-

-

-

-

-

každého jednotlivého ze článků, z '
tiskopis sestává Cl S.
rozšiřoval-li kdo leták, jehož obsahem byl spáchán přečin
bezpečnosti cti, jen z ne,dbalosti, neznaje jeho obsah
,
se urážky na cti ani přestupku podle čl. III. zák. čis. 14'2/
podle § 6 tisk. nov. č i s. 4391.
byl-li' kdo pravoplatně odsouzen pro přečin čl. III. čís. 3 zák
112/186~ ~ přestupek § 23 tisk. zák., spáchané rozšiřování~
taku, bram zásada· ne bis in idem opětnému stíhání a
pro přečin §§ 488, 491tr. zák. a čl. V. zák. čís. 8/1863 ř.
spáchaný r9zšiřo~áním téhož tiskopisu, třebaže pro jiné" části
o?sahu, ne~ ktere byly podkladem onoho rozsudku; účinnosti

zasady nem tu na újmu okolnost, že tu i tam je k jednáni a
hodování p,říslušný soud jiného složení; skutečnost onoho
zení je událostí procesní, kterou může zrušovaCÍ soud zjistiti
ze spisů čís. 4806.
periodický viz per i o d i c k Ý ti s k o p i s.
Tisková novela viz urážka tiskem.
Tiskovina: otisk zhotoven}" cyklosti1em jest »tiskovinou« ve smyslu § 2 odst.
zák. čl. XIV:1914 čis. 4406.
viz též r o z š i r o van i e tl a č í v.
I
Tísní: ve .smy~lu v§ 2 c~s .. nař. ze" d.~e, 12. října 1914, čís. 275 ř. zák. jest
nale~ava, .trebas. 1 J:n pomlJeJlcl nesnáz peněžitá, nutící k úvěru třebas
nevyhodnych podmmek; nespadají sem méně příznivé majetkové poměry
p~kud nenutí dožadovati se úvěru za podmínek neobvykle nepříznivých
Cl

s. 4020.

Tlačivá viď r o z š i r o van i e t I a č í v.
Tlumená světla viz a u t o mobil.

Továrna~ tej~ c~na v chod;r

je cenou hospo~'ářského podniku, při čemž se současn~
oce~~Je } .k~nku~el~c~1 schopnost tovarny, okruh jejích zákaznfků a její hospodarska} flllancm,vsltaace vůbec; jest rozlišovati mezi cenou továrny v chodu a tovarny, v mz se nepracuje čís.. 3716.
Training:: otaké jíz~Yr na zk~~šku (t:a~n,ing) př~d záv<:dy podléhají zákonným před
~l~~' ma]1Clffi za ucel chrallitr bezpecnost tela, života a zdraví lidí čí <jo
Transmi~e: o~omen:ul~1i. majjtelHmlý~a zahradit~.transmíse v podkolí mlýna ochran-

~y.m zabrad!,m, Jeho~. znzem mu bylo zlvnostenským úřadem (okresní pohtlck,ou s12rav~u) nanzeno, dopustil se po případě' přestupku pOdle § 431
tr. zak., trebaze byly osoby ve mlýně zaměstnané s.e zařízením ve mlýně
a s nebezp~čností práce v okoli strojů obeznámeny čís. 3421.
Trapný stav (§ l~O tr.. zák): jest jím tělesná nebo duševní trýzeň která jednak
svou ~ilou: ,Jednak délkou trvání. přesahuje při zločinu § '98 a) tf. zák.
onu ~Tl1fU llJmy na tělesn~ neporu-šenosti napadeného, při zločinu § 98 b)
tr. z~k: pak". onen s~upev~ obavy neboo strachu a nepokoje ohroženého}
~tere, 1, kdyz tre;;;tnym Clnem byly zpusobeny, majÍ' jako pojmový znak
tev,~!ere skutkov.e podstaty v zápětí potrestání pachatele jen podle mír~eJsl saz,~y prveho vodst,avce § 1,90 tr.. zák;; ~nen pojem není omezen
J~n na uJU:Y ,na tele sne neporusenosÍ1, nybrz odpovídají mu i zjevy
raz u psychKkeho čís. 4600.

.'§,

195 ~r. zák.): ~v~den,í v trapný stav může býti přivoděno déle trva-JIC1m zlym nakladamill nebo nebezpečným vyhrožováním; jde tu o dvě

možnosti, z nichž již každá o sobě může naplniti pojem »trapného
stavu« čís. 337'1.
Traskaviny viz t ř a s k a v i II y.
Trávení vr.an: vyhláška o tom a § 23 tisk. zák. čís. 4718.
st. žádost o odklad trestu, kt!=rá spočívá na nedorozumění, ježto ji podal ob-háj ce, který obžaloyapého pn. hlavním líče~lí n.ezastup'?v~l a jem~~ obžalovaný pravý stav vecI nevyhcll, nelze pokladah za pn]etr trestu CI s. 3373.
je-li výrok o trestu podle písemného vyhotovení rozsudku následke!ll chyby
v psaní nejasný, jest na nalézacím soudě, by rozsudek v tomto smeru podle"
§ 270 posL ods!. tr. ř.~ opr~~i1 čís. 33~3. ,~ .
~
§ 32,2 tr. ř. ma na zreteh Jen takove zvlastlll pntezlliJlcl neoo polehcuJlcl
okolnosti, které již podle zákonného ustanovení o samém trestném činu jmenovitě jich uvedením v dotyčném ustanoveni podmiňuji změnu trestní sazby
či s. 3411.
nespadají sem okolnosti podmiňující záměnu trestu smrti podle § 91 tr. zák.
slov. v doživotní káznici nebo podle § 92 tr. zák. slov. v káznici patnácti let
čís. 341l.
zákon z 15. dubna 19QO, čís. 284 sb. z. a n. nestanovil všeobecně poměr trestů.
i pro ukládání trestu; nedotýká se ukládání trestu v přfpadech, kde se ~í.zení
trestní pro trestný čin spáchaný v tuzemsku koná u' jiného soudu než u soudu
místa spáchaného činu; v těchto případech musí býti čin posuzován a trestán
podle trestních zákonů, platných' na místě činu (čl. I čís. 5 a čl. II čís. 3 zák.
ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. a n. z roku 1920) čís. 341l.
soud, v území českého práva trestního, soudí-li trestns' čin spáchaný v oblasti'
trestního práva slovens.kého, a má-li podle něho jakO nejtěžšího i trest vyměřiti, musí použíti i při výmě'ře trestu všech ustanovení slovenského trestního práva, uložiti tudíž i trest onoho druhu, který pro tyto případ~ před
pisuje trestní zákon slovenský; při záměně zákonného trestu smrti podle
§ 91 slov. tr. zák. jest vyměřiti správně trest jen doživotní káznicí; nezálež[
na tom, že tento trest bude po.dle zák. čís. 284/1920 vykonán na území mimoslovenském jako těžký žalář čís. 3411.
káznice jest mírnějším trestem než těžký žalář pro nep.řípustnost jakéhokoliv
zostření čÍs. 3411.
uložení peněžitého trestu za předchozí nedostavení se svědkovo (§ 159 tr. ř.)
jest trestním stíháním ve smyslu § 24 úst. list. čís. 3424,
omezení § 28 (2') zák. na ochr. rep. platí při zločinu. podle § 6 zák. na ochr.
rep. i při sazbě těžkého žaláře od 3' do 5 let čís. 3562.
propadnutí' tiskopisů, jež byly při nezákonném rozšiřovaní zachyceny a proti
zákazu vyvěšeny, jest obligatorním vedlejším trestem (posledni věta § 23
tisk. zák.) čís. 3590.
nejnižším trestem žaláře, kter}" lze podle slov. tr. zák. uložiti, jest podle § 24
trest šestiměsíčního trvání; pod tuto nejnižší zákonnou sazbu lze sejíti jen
použitím § 92 tak, že se vymě,ří trest vězením, což má v zapěti snížení kvalifikace činu ze zločinu na přečin čís. 360l.
jde o zmatek čís. 11 (10) § 281 tr. ř., vyměřil-Ii soud podle § 383 slov. ir.
zák. použitím § 98 slov. tr. zák. trest dvouměsíčního žaláře a ponechal. kvalifikaci činu za zločin čís. 3601.
výrOk o trestu a výrok o podmíněném odsouzení lze napadati také formálními důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 4 a 5 tr. ř., avšak jen v mezích
naznačených v § 28B tr. ř., totiž jen potud, pokud uplatň'ovaný formální dů
vod zmatečnosti slouží jen k dolíčení předpokladů, hmotněprávní-ho zmatku
pOdle § 281 čís. 11 tr. ř., jímž lze napadati výroky o trestu a podmíněném
odsouzení čís.. 3616.
při odsouzení pro .přestupky podle §§ 461 .a 522 tr. zák. a při výměře trestu
podle § 460 tr. zák. použitím § 267 tr. zák. jest ve smyslu § 267 tr. zák.
posl. odst., kromě trestu na svobodě vzhledem k trestní sazbě § 522 tr. zák. '
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vysloviti též zvláštnÍ' trest peněžitý, jakož i případný trest náhradní;
nul-li soud tak učiniti, vykročil ze své trestní moci (§ 281 čÍs. II a
čÍs. 3 tr. ř.) čís. 3618.
pokud nejde o reformatio in peius (§ 290 odst. druhý tr. ř.), byl-Ii
vaný zrušovaCÍm soudem zproštěn pro přestupek § 461 tr. zák. a
vající nedotčené odsouzení pro .přestupek § 522 tr. zák. byl použitím
tr. zák. odsouzen do vězení, ač zrušeným výrokem o trestu byl mu
i za přestupek § 522 tr. zák. trest vězení, ten pak, ač přís.nější,
rému měl býti obžalovaný odsouzen podle § 522 tr. zák., byl ro;,hodnIO!
presidenta republiky z t9. října 1928 prominut Č 18. 3618.
podle § 55 a) tr. zák. lze vyšetřovací vazbu započísti nejen do
svobodě, nýbrž i do peně'žitých trestů čís. 3651.
uznal-Ii odvolací soud místo trestu. doživotního žaláře, uloženeé'lh~:O~o\;\:~ir~;
soudem, na žalář dočasného trvání, byl povinen rozhodnouti o z
,.
tímní a vyšetřovací vazby do trestu čís. 3699.
zákon v § 176 tr. zák. přikazuje způsobem velícím, kdy je vyměřiti
podle prvé a kdy podle dmhé věty či s. 3780.
nep.řiznal-li nalézaci soud obžalovanému žádné okolnosti polehčující,
dav naopak jen okolnosti přitěžující, jest nejen povinen, by použil
věty § 178 tr. zák., nýbrž i povinen, by vyměřil trest jen, v mezích
druhé věty, to jest mezi jedním rokem a pěti lety, _a nesmí sejíti pod
nižší mez tohoto trestu čís. 3780.
proti rozho.dnutí vrchního soudu ve věci odkladu výkonu trestu
sled ní odstavec § 401 tr. ř.) jest nepřípustna stížnost k zrušov.
3781.
pokuta ve smyslu § 17' tisk. nov. jest odškodněním za ,příkoří činem
bené, nikoliv peněžitým trestem podle § 240 a) tr. zfÍ'k.; nelze ji
případ nedobytnosti v trest vězení čís. 3803.
'
zločin zpronevěry podléhá přísnějšímu trestu (§ 184 tr. zák.) než
podvodu (§ 202 tr. zák. čís. 3847.
§ WH tr. zák. nevyžaduje pro použití vyšší sazby, by se pachatel vysla,vně
vydával za svobodJ?ého, stačí, že svůj manželský stav zatajil čís.
byla-li věc projednána obdobně podle předpisu §§ 14 a 15 ds. nař. ze
14. prosince 1915, ČÍs. 372! ř. zák. znovu, jakoby vyhlášený rozsudek
vynesen, poněvadž samosoudce rozsudek vynesší nebyl pro
s to jej písemně vyhotoviti, nemůže b}'rti novým rozsudkem
zenému přísnější trest, bylo-li proti dřívějšímu rozsudku podáno UU'U'"HI
jen ve prospěch obžalovaného (§ 14 odst. 2 uv. ds. nař.) čís. 3852.
poškození veřejného orgánu je jen objektivni podmínkou přísnější
druhé věty § 82 tr. zák.; přísnější trest stíhá pachatele i když jeho
k nastalému poškození nesměřoval (poškození· bylo způsobeno jen
dou) čí s.38BB.
předpis § 136 tr. zák. určuje trest smrti i na s-poluvinu, nabyla-li tato forem
v tomto zákoně přesně vymezených čís. 3890.
jsou-li tu podmínky § 47 zbroj. pat., by nebylo vysloveno propadnutí zbraně,
lze uznati jen na náhradní trest peněžitý, nikoliv určiti za náhradní
jen trest na svobodě (§ 281 čís. 11 tr. ř.) j onen náhradní trest peněžitý
sice za podmínek § 2DO a) tr. zák. zaměniti' v trest na svobodě, nikoliv
však jen vězením, nýbrž týmž druhem jako hlavní trest na svobodě (§ 8
odst. 2, § 19 čís. 2 zák. čís. 31/19'29 sb. z. a n. }č í s. 3902.
vyšší sazba podle 2. věty § 82 tr. zák. má místo, i když zbraně nebylo" použito, bylo jí však aspoll hrozeno čís. 395-2.
výrok o trestu na penězích (pro přestupek § 399 tr. zák.) lze zachovati
i když byl zrušen rozsudek ve výroku o vině i trestu na svobodě za souběžný zločin čís. 4053.
trestní sazba § 32 zbroj. pat. jest proti trestní sazbě § 431 tr. zák. přísnější
čís. 4066.

zmatečnost vykročení z mezí zákonné sazby (§ 281 čÍs. 11 tr. ř.) předpo
kládá, že již zákon sám určuje určitou zvláštnÍ' trestní sazbu dle přitěžují
cích nebo polehčujících okolností, pojatých již do skutkové podstaty urči
tého trestného činu (na př. §§ 94, 97, 100 tr. zák.) čís. 4098.
podle § 501 tr. zák. nelze uznati' na tuhé vězení, není-li: zjištěno, zda a který
z pachatelil je svú.dcern čís. 4158.
propadnutí, když se ho v trestním právu použije, má sloužiti jednak k účelu
trestnímu, jehož účinek plfojevuje se jako u každého trestu určitou újmou
na právech trestaného, tu újmou majetkovou, jest však s.oučasně i opatře
ním administrativním, především polic,ejním, směřujícím k tomu, by bylo
propadnutím věci, jež byla prostředkem činnosti, ohrožuj-ící právní. bezpeč
nost, pro budoucnost ohrožování této bezpečnos.ti znemožněno čís. 4220.
soud není při posudku podle § 341 tr. 'ř. co do výměry náhradního trestu
vázán ustanovením § 17' tr. zák., nýbrž může navrhnouti i' delší náhradní
trest než dv'acet let čís. 423>2.
použitI druhé sazby § 24 tisk. zák. nepře.dpokládá opětovné, tedy PSi ~~ej
menším dvojt předchozí odsouzení pro týž čin; stačí jen zpětnost tehoz cmu;
nezáleží na tom, že šlo jen o pokus čís. 4301.
byla-li povolena obnova j.en. ve prospě~h ?bž~!o~!:~ého, musí sejíti z Ja~é
hokoliv uIoženÍ -trestu, byl-h trest ulozeny dnvelsl!1l' ,ro'Zsud~em. meZI tIrn
vykonán. Skutečnému výkonu trestu pak rovná se Jeho promllluh (§§ 226,
529 tr. zák.) čís. 4309.
vyšší trestní- sazby druhé věty § 82 tr. zák. jest-použ-íti, stal-!! se odpo:~ se
zbraní, bez rozdílu, záležel-li odpor v násilném vztaženi ruky Cl' ve vyhruzce
čís. 4311.
snížení tresiu dle pasl. věty § 530 tr. zák. čís. 4326.
překažení úředního (služebního) výkonu je 'objektivní podmí,o.kou vyš~~
trestní sa.zby § 313, tr. zák., ani'ž se vyžaduje, by je pachatel pOjal ve .SVUl
úm ysl č i s. 443>2.
zákon V' § {) čís. 1 odst. 3, zák. na ochr. rep. nestanoví, které okolnosti jsou
zvlášté přitěžujÍ~í; tak~ p!itěžU!jící okolnosti uvedené pří~J.~dmo v; O?st. 1.
§ 28 a mající vliv na vymJeru trestu, mohou, ale nemUSl byh ,tak<:vyml, ...okoInostmi zvláště' přitěžujícími; je na soudu, by v, každém přtpade uvazoval,
jso'w-H tu takové- okolnosti a\ js.ou-li tu alespoň dvě č i s. 416"60.
ustanovením § -4 (1) zák. č. 31/219, byla změněna trestní sazba § 4160 tr.
zák. pro p'řestupky krádeže toliko v případech, ve kterých činí cena kra-:
dených: věcí více než 1.000 Kč, tak, že je za uvedeného předpOkladu trestati
krádež tuhým vězením od 14 dnů do- 6 měsíců. Pro ,přestupky krádeže,
u nichž hodnota kradených věcí nepřevy,šuje 1.000 Kč, z'ůstala trestní ,sazba
§ 460 tr. zák., ob-zvlá'ště i horní hranice zákonem čís. 31· sb. z. a n. 1929
nezměněna č i s. 4853.

kárný viz

řízenú

kárné.

odklad jeho viz tam ž ,e.
. peněžitý: podle § 159 tr. ř. CI s. 342~.
j-e-li stanovena pro vedlejší trest peněžitý minimální sazba, musí býti
při použití· § 92 tr. zák. sestoupeno i pod nejnižší výměru na čin stanoveného minimálního trestu peněžitého čís. 4586.
.
'
byl-li uložen trestným .příkazem trest peněžitý, trestní příkaz pak jen
k odporu: obviněného byl zrušen a zahájeno řádné řízení, nesměl býti
V' rozsudku: -ulož-en trest na- svobodě, jenž jest přísnější než trest peněžitý,
třeba že by pro případ nedobytnosti tohoto trestu měl nastoupiti náhradní
trest vězení. Na tom nemůže nk měniti, že obviněný při hlavním p,řelí
čení prohlásil, že mu nelze peněžitý trest zaplatiti, a sám žádal za změnu
peněžitého trestu v trest náhradní čís; 4~~.
'
'.
v,
náhradni trest na svobodě' podle § 8 zak CfS. 31/29 nastupuje len v pnpadě, že peněžitý trest je nedobytný čís. 4'660.
Generáln!

rejstř!ky

trestní
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v~rrok o trestu na penězích (pro přestupek § 399 tr. zák.) lze za"hc, ..
i když byl zrušen rozsudek ve výr-oku o vině i trestu na sv·obodě za

běžný zločin čís. 4053.
jsou-Ii tu podmínky § 47 zbroj. pat., by nebylo vysloveno

zbraně,

lze uznati jen na náhradní trest peněžitý, nikoliv
hradní trest jen trest na svobodě (§ 281 čÍs. 11 tr. ř.); onen nálhra:dn
trest peněžitý lze sice za podmínek § 260 a) tr. zák. zaměniti '
na svobodě, nikoliv však jen vězením, nýbrž týmž druhem jako
trest na svobodě (§ 8'odst. 2. § 19 čís. 2 zák. čís. 31/1929 sb. z. a
čís. 3902.
viz též i m II TI i t a.
při souběhu (§ 265 tr. ř.): všeobecná norma třetího odstavce § 35 tr.
ohledně hromadění trestu na s.vobodě a tresW peněžitých
platnost toliko tam, kde zvlá'Štní zákonné ustanovení toto hnlmcadi'ní,
tvořící svou podstatou zostřeni hlavního trestu, nevylučuje.
a 35, tr. zák. má se 'uznati při souběhu vÍCe trestních činťt za
podle zákona nejpřísnějšího čís. 3465.
osud trestu uloženého jako dopLněk (§ 265 tr. ř.) nemÍlže býti jiný,
osud trestú, které byly doplněny čís. 37'12.
okolnost, že nalézací soud vymčm trest se zřetelem k § 265 tr. ř.,
podati odvoláni na újmu obžalovaného, pnkud použito by.lo (,při
sazbě § 17H tr. zák.) mimořádného zmírněni a záměny tres.tU'
§§ 54 a' 55' tr. zák. a nebylo ještě dosaženo součtem obou trestů neivvMl
zákonné sazby č i s. 3731.
při výměře trestu podle § 2165 tr. ř. j,est považovati veškeré tresty_ uložené v úvahu přicházejidmi rozsudky za jednpiný celek, ovšem fen
potud, pokud pozdějším r'ozsudkem bylo vysloveno odsouzení pro činy
spadající vesměs v dobll. předcházející dřívějšímu rozsudku čís,. 3731.

takové sčítání nevylučuje ani .skutečnost, že dřívější odsouzení pro sou':
běžné trestné činy bylo vysloveno soudem vojenským čís. 373,l.
pro -otázku .přípustnosti odvolání za použítí §§ 54 a 55 tl'. zák. jest dů
ležitým nikoliv dosažitelnost nejvyšší, meze trestní sazby, nýbrž to, zda
při sčítání všech trestů, k nimž jest podle § 265- tr. ř. přihHžeti, byl tr;est
vyměřen pod dolní hranici sazby č i s. 373-1.
skutečnost, že pozdější rozsudek neobsahuje odsuzující výrok jen pro
trestné činy, spadající dobou s.páchání 'Vesměs před 'mzsudek dřívější,
nýbrž i pro trestné činy po onom rozsudku, v'ylučuje pouhe sčítání
ončch trestů a jest pro _otázku p,řjpustnosti odvolání posuzovati druhý
trest samostatně čís. 373-1.
že soud vykročil při vyměřování trestu ze své moci trestní, o tom by
mohla býti ,řeč jen, kdyby úhrn trestů, uložený,ch témuž obžalovanému
několika rozsudky bez použití § 265 tr. ř., převyšoval nejvyšší trest
určený v zákoně na čin přisněji trestný čí s_o 3958.

nebylo-li prá'vně možné i jednotně vyříditi sbi'hajíci se trestné činy pachatelovy, nebylo ani dů.vodu přihlížeti při vym~řování trestu k trestu
uloženému rozsudkem v cizině, třebaže rozsudek zmateční stižností napadený uznával obžalovaného vinným trestným činem spáchaný-m před
vynesením tohoto 'rozsudku čís. 4117.
podle §§ 265, 56 tf. ř. jest pro posouzení, zda má bý·tí zásadě stanovené
v §§ 34, 35, 267 tr. zák. pies nešetření zásady § 56 tr. ř. zjednán prů
chod při vymě,ření trestu za skutek později odděleně- souzený, rozhodný
časový poměr doby, kdy byl čin ten spáchán, k době vynesenI, nikolív
k době počátku právní moci rozsudku o jiném skutku či s. 4226.
byl-li souzený čin spáchán po vynesení dřívějšího rozsudku v prvé stolici, nelze při výměře trestu za souzený čin p.řihlížeti k trestu uloženému

za onen čin, - a to ani, kdyby byl býval rozsudek o -onom činu již
v moci práva čís. 4226.
oba rozsudky jest pokládati za ,rozsudky zcela s.amostatné, mezi nimiž
není poměru předpokládaného ustanovením § 265 tr. ř. a dásledkem t-oho
i-e sečítánÍ' trestů nepřípustné čís. 4226.
při souběhu trestných činů předpisuje § 102 tr. zák. slov., aby peněžitá
pokuta byla uložena na každý trestný čin zvláště či s. 4383.
pro otázku, který trest je těžší po rozumu prvého odstavce § 267 tr. 'ř.,
jsou rozhodny výhradně tresty zákonem _ ustanovené, nikoli zákonná
kvalifikace jednotlivých trestných činů; i kde se střetne přečin s pře
stupekm, je použíti zákonného předpisu o trestu' na: přestupek, je-li trest
jím stanovený vyšší, než trest uložený zákonem na přečin čís. 4761.
sjednotený: nebol-li v pokračovaní podl'a § 518 tr. p. odsúdenému v prípadoch, označených v § 518 odst. II. tr. p. ustanovený 'obhájca z. úradnej
povinnosti, pokračovan.ie trpí zmatkom podl'a § 384 č. 6 tl'. p. Čl s. 4438.
smrti: trest smrti jest vysloviti i když byl obžalovaný vydán cizím státem
s tim že uložený snad trest smrti nesmí býti vykonán; toto obmezení
může' míti význam jen pro postup těch orgánů- státní moci, jimž jest
rozhodnouti o otázce výkonu trestu smrti, nikoli však pro soudní pravomoc rozsudkovou čís. 3-380.
odpykání trestu na svobodě, uloženého rozsudkem, jenž předcházel odsouzení pro hrdelní zločin spáchaný před oním prvým rozsudkem (§ 2'65
tr. ř.), není- zostřením ve smyslu § 5D tr. zák. a není na závadu odsouzení k trestu smrti čís. 3'481.
započítání vyšetřovací vazby nerovná se skutečnému odpykání trestu na
svobodč. Třebaže má s hlediska odčinění poruchy právního řádu, způ
sobené trestným činem, tytéž -účinky jako odpykání trestu (§ 225, § 528
tr. zák., srovnej i § 226, § 529 tr. zák.), není započítání vyšetřovací
v.azby výkonem 'fozsudku, jehož vyneseni předcháZÍ, tím měně je výkonem trestu rozsudkem uloženého, od něhož se svou podstavvu a svým
účelem liší či s. 3481.
odvoláni do trestu smrti jest nepřípustné čís. 4023,.
předpis § 1316 tr. zák. určuje trest smrti i na spoluvinu, nabyla-li tato
forem V' tomto zákoně .přesně vymezených čís. 3890. .
okolnost, že .po,rotní sbo,r soudní po vyneseni rozsudku smrti proti před
pisu 2. věty prvého odstavce § 264 tr. ř. neodložil výkon trestu na sV'o~·
bodě, uIoženého rozsudkem, jenž předCházelo odsouzení pTO hrdeíní
zločin, spáchaný před prvým rozsudkem, ač bylo pří p·orotním hlavním
přelíčeni zjištěno, že si obžalovan}" trest ten odpykává, není na závadu
odsouzení k trestu smrti čís. 4454.
výkon takového trestu na svobodě nenf z'ostřenim trestu smrti po rozumu
§ 50 tr. zák.; porušeni předpisů o výkonu trestu nezakládá zmatek
(§ 344 čís. 12 tr. J.) čís. 4454.
příkaz PTvého ·odstavce § 36 tr. zák. platí neobmezeně bez ohledu na
rozsah proveditelnosti zásady druhého ods.tav.ce téhož § čÍ' s. 4596.
odpykal-li sť již pachatel v cizozemsku trest na svobodě, uložený ~l!
P,TO týž hrdelní zločin, nelze mu podle § 50 tr. zák. v tuzemsku UlOŽitI
trest smrti, nýbrž jen trest těžkého žaláře doživotního, který však lze
zmírniti použitím ustanovení § 3'38' tr. ř.; uložení tohoto trestu není tu
na závadu zákaz zostřeni trestu doživ-otniho žaláře podle § 50 tr: zák.,
nebyly-li s výkonem onoho trestu na svobodě v cizozemsku bud' povšechně pro způsob jeho výkonu nebo konkretně pro zvIá:ště nařízené
zostřeni pro pachatele spoj-eny újmy, které podle předpisů v tuzemsku
platných s výkonem dožívotního těžkého žaláře spojeny nebývají' a
spojeny býti nesmí čís. 4596.
úhrnný: podkladem pro vyměřenf úhrnného trestu jsou pifávoplatné rozsudky, určující tresty -na svobodě, které nejsou ještě odpykány; pro
poj-etí vice trestů v trest úhmný není směrodatným den návrhu, nýbrž
jediné den uložení úhrnného trestu čís. 43716.
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tep~ve

po rozhodnutí o

podmíněném

odkladu výkonu trestu jest

&udek pravoplatný ve smyslu § 517 tr. ř. slov. a muže ho bvti
při vyměření úhrnného trestu č i s. 4385.
.
nebol-li v pokračovaní podl'a § 518 tr. p. odsúdenému v ;;~di:~TD;~
označených v § 518 odst. ll. tr. p., ustanovený obhájca z Ú
vinnosti, pokračovanie trpí zmatkům podl'a § 3B'4 Č. 6 tr. p. Cl S.
pri výrnere súhrnného tre'stu je db ať predpisu § 22 odst. 2 tr. zák.
najdlhšia doba ,dočasného trestu káznice činí 15 rokův čís. 4448. :
bol-Ii obžalovaný odsúdený pre trestný čin, spáchaný pred
rozsudku povolivšieho mu podmienečný odklad výkonu trestu, Drtel"ch.
rozhodnutie o tom, či má byť podmienečne odložený trest
ktorý treba .podl'a § 511 'br. p. ustanoviť, súdu označenému
(odst. 3, 4) tr. p.č í s, 4474.
výrok rozsudku, jímž byl podle § 518 odst. vn. tf. ř. místo
trestů na svobodě, připouštějících ještě dobrodiní podmíněného O~I~~~t~;
z nichž jeden byl pravoplatně odložen na zkušební dobu, v
úhrnný trest na svobodě delší jednoho roku a vysloveno, že se
ustanovení původních rozsudků kromě výmě,ry trestů ponechávají
nosti, jest ske nepřesný, není však zmatečný ve smyslu § 384
tr. ř. či s. 4494.
pti' vymerraní úhrnného trestu nel'ze hl'adet' k trestom na
ktoré boly už celkom odpykané; ,dobu započítaním vyšetřovacej vazby:
skutočne odpykaného trestu treba od úhrnného trestu oapočítať, ,aj keď
sa o nej súhrnný rozsudok zvlášť nezmieňuje č 1 s.. 4619.
jestliže niektoré z drievejškh rozsudkov, slúžiciach za podklad
mere úhrnného trestu, uložily obžalovanému trest štátneho vazenia
č. 12G;;31' Sb. z. a 11.), !reba použiť zásad uvedenýlh v §§ 1, 2 cít.
tiež pri výmere úhrnného trestu a vyslovit', aká pomerná časť úhrnného
trestu má byť odpykaná podl'a predpisoV' ,o výkone trestu štátneho
vazenia čís. 465,1.
vymeranie úhrnného trestu je zákonom vylúčené, ak bol podmienečne
odsúdený' v skušobnej lehote znova odsúdený pre zločin
.
nečně čís.

41657.

pri výmere úhrnného trestu platí zásada, že zpravidla žiadny z jednotlivých trestov, uložených drievejšími rozsudkami, nesmié byť celkom
preminutý; v zákone nemá oporu názor, že úhrnný trest nemá 'prevyšovať výmeru najťažši'eho z t)/chto jednotlivých trestov čís. 4661.
pojednávanie podl'a § 51H tr. p. móž,e sa konať aj v neprítomnosti odsúdenéhoj námietka, že odsúdený je duševne chorý, nemóže mať vliv
na výmeru súhrnného trestu čís. 4667.
bol-U obžalovaný s;Íce už dva razy odsúdený pre trestné činy uvedené
v § 3138 odst. 1 tr. zák., avšak uložené mu tresty boly shrnuté v trest
úhrnný (§§517, 518 tr. p.), ktorý odsúdený aj odpykal, nemDžno tvrdiť.
že bol dva razy potrestaný a neľze kvalifikácie podl'a § 338 tr. zák.
p'Ůužit' čís. 4726.
slúčenie trestov v jednotný trest úhrnný je prípustné len dotyčne trestov
na slobode; tresty peňažité, uložené buď samostatne alebo vedľa trestov
na slobode, osJávaj,ú pri výmere úhrnného trestu nedotknuté a treba
vysloviť, že v prfp,ade ich nevymožřtel'nosH premenia sa v náhradný
trest rovnakého druhu, ako úhrnný trest na slobode čís. 4781.
vedľajši: zabranie predmetov pOdl'a § 61 tr. zárk. (§ 2'5 tr. zák. priest.) má
povahu vedl'ajšího trestu a nel'ze ho. preto; vyslovit' ll' obžalovaného,
ktorý bol obžaloby sprostený. Stalo-li sa tak preca, bol za-vinený zmatok p,odfa § 385 Č. 2 tr. p. čís. 4504.
je-li stanovena pro vedlejší trest peněžitý minimální sazba, musí býti
při použití § 92 tr. zák. slov. sestoupeno i pod nejniž'ší výměru na čin
stanoveného minimálního trestu peněžitého čís. 4586.
překvalifikoval-H soud při použití mimořádného zmírňovacího práva
trestný čin, kvalifikovaný zákonem jako zločin, ,se zřetelem na ustano-

vení § 20 tr. zák. na přečin, jest použíti zákonných ustanovení, platných
pro přeči.ny, i co do trvání vedle}ších trestů čís. 4714.
v řízení kárném viz ř i z e n í k á ,r n é.
záměna a zmírnění: pojem Hodiny« podle § 55 tf. zák. doznal nOVe]Slm
zákonodárstvím rozšířeni a náleží k ní i družka života po případě i nevěsta čís. 3396.
<:I
§ 322 tf. ř. má na zřeteli jen takové zvláštní přitěžující nebo polehčující
okolnosti, které již podle zákonného ustanovení o samém trestném činu
jmenovitě jich uvedením v dotyčném ustanov.enI podmiňují změnu
trestní sazby či s. 3411.
nespadají sem okolnosti podmifiující záměnu trestu smrti pOdle § 91
tf. zák. slov. v doživotní káznici nebo podle § 92 tr. zák. slov. v káznici patnácti let čís. 3411.
okolnost, že obžalovaný j-e poslancem, nevylučuje, že jeho rodina ,utrpí
déle trvajícím trestem újmu na výživě ve smyslu § 55 tr. zák., neboť
.příjmy spojené s vykonáváním mandátu poslaneckého nelze pokládati
za bezpečný zdroj příjmí't čí 5.3523.
zostření trestu těžkého žaláře nebo žaláře nemusí při použití § 55 tr.
zák. nastati jen, byl-li trest vyměřen na méně než 6 měsíců čís. 3tH 6.
není tu vnitřního rozporu, uvádí-li rozsudek jako důvod pro p'oužití
mimořádného práva zmírňovacího podle § 54 tr. zák., že polehčující okolnosti jsou v převaze a dají důvodně očekávati, že se obžalovaný polepší, v úvahách ° podmíněném odsouzení pak dává výraz přesvědčení,
že k polepšení obžalovaného jest potřebí výkonu trestu čís. 361,6.
použiU mimořádného práva zmkňovacího podle § 266 tl'. zák. a zamě
ňovacího podle § 261 tr. zák. je výrokem rázu arbitre.rního, jejž lze
napadati jen odv'Ůláním, nikoliv zmateční stížností (§ 281 čís. 11 tr. ř.)
čís. 3629.
.
okolnost, že nalézaCÍ soud vyměřil trest se zřetelem k § 2:65' tr. ř., brání
podati odvolání na újmu obžalovaného, pokud použito bylo (pti trestní
sazbě § ľ78 tr. zák.) mimořádného zmírnění a záměny trestu podle
§§ 54 a 55 tr. zák. a nebylo ještě dosaženo součtem obou trestů nejvyšší zákonné sazby čís. 373-1.
pro otázku přípustnosti odvoláni za použití §§ 54 a 55 tl'. zák. jest dilležitým nikoliv dosažitelnost nejvyšší meze trestní sazby, nýbrž to, zda
při sčítání všech' trestů, í nimž jest podle § 265 tr. ř. přihlížeti, byl
trest vymě.řen pod dolni hranici sazby čís. -373'1.
sociální a společenské postavení obžalovaného o sobě nelze považov.ati
za okolnosti zvláštního zřetele hodné (§ 261 tr. ř.) či s. 3,937.
podle § 55 tr. zák. soud sice může zkrátiti trest i pod 6 měsíců, avšak
takové zkrácení není nutné. Výměrou trestu v mezich sazby i při použití § 55 tr. zák. nevykročil soud ze své moci trestní čís. 4098.
v zákonech pop'řevratových nelze užíti mimořádného práva zmirňova
cího tou měrou jako při sazbách starého trestního zákona čís. 41891.
podle § 410 tr. ř . .lze postupovati i, vyšla-li po pravomoci rozsudku najevo i jen jediná závažná polehčujíd okolnost čís. 4207.
§ 200 a) tr. zák. platí jen pH přečinech a přestupCÍch a podmínky pro
uložení trestu na svobodě místo trestu peněžitého jsoú tam jiné než
podle § 8 zákona čís. 31/29, kde nastupuje trest náhradní jen, je-li
peněžitý trest nedobytný čís. 4660.
při zločinu- podle § ,6 čís. 2 zák. na ochr. rep. nelze pOUŽÍti § 54 tr. zák.
čís. 4tl60,
v případech, v nichž je trestný čin ohrožen v zákoně bud' vězením
nebo pokutou, má soud za okolnosH zvláštního zřetele hodných uzn,ati
přímo na peněžitou pokutu, a nikoliv přeměnou vězení použitím § 261
tr. zák. čís. 4793.
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ustanovení §§ 256, 260 b), 260 posl. odst. tr. zák. neukládají
za povinnost, nýbrž dávají mu jen právo, by uložil obžalovanému
(mírnější) trest, než který ho měl stihnouti podle příslušné trestní
neučinil-li tak, nejde o zmatek čís. II § 281 tr. ř. čís. 4853.
nepoužil-li soud ustanovení ani § 54 ani § 55 tr. zák., musí (§
čís. 11 tf', ř.) uložiti v .případě § 2'65 tr. ř. doplňující trest tak,
s připočtením prvého trestu byl vyměřen v zákonné sazbě čís.
snížení trestu dle posL věty § 530 tr. zák. čís. 4326.
znúrnění dle § 410 tr. ř. viz z m í:r II ě II í t r e stu.
zmírněni mimořádné viz tam ž e.
zostření trestu: zostření trestu těžkého žaláře podle § 3 zákona ze .dne
listopadu 1867, čís. 13'1 ř. zák. (§ 16 tL ř.) je povinným
součástí tohoto druhu trestu; oním zostřením nebyla dotčena
§ 50 tr. zák.; nestalo-li se tak, jde o zmatek (čís. 12 § 344 tr. ř.)
3465.
podle § 50 tr. zák. není připustno (§ 3'44 čis. 12 tl'. ř.), by byl obžalo_ .
vanému, který se vedle zločinu loupeže dopustil též přestupku
§ 3,6 zbroj. pat., uložen vedle trestu těžkého žaláře podle § 195 tr.
ještě trest penéžitý čís. 3465.
odpykání trestu na svobodě, uloženého rozsudkem, jenž předcházel od265
souzení pro hrdelní zločin spáchaný před oním prvým rozsudkem
tr. ř.), není zostřením ve smyslu § 50 tr. zák. a není na závadu
zení k trestu smrti čís. 3481.
započítáni vyšetřovací vazby nerovná se skutečnému odpykání trestu
na svobodě. Třeb.aže má s hlediska odčinění poruchy právního řádu,
způsobené trestn)rm činem, tytéž účinky jako odpykání trestu (§ 225;
§ 538 tr. zák., srovnej i § 226, § 529 tr. zák.), není'započítáni vyšetřo
vací vazby výkonem rozsudku, jehož vynesení předchází, tím méně je '
výkonem trestu rozsudkem uloženého, od něhož se svou podstatou a
svým účelem liší či s. 3481.
zostření trestu těžkého žaláře nebo žaláře nemusí- při použití § 55 tr.
zák. nastati jen, byl-li trest vyměřen na méně, než 6 měsíců čís. 3616.
podle § 250 tr. zák. lze druhy trestů v zákoně (§ 240 tr. zák.) vypočtené i zostřiti, a zostřením jest zejména, spojí-li se několik jednotlivých trestů. Než i takové' zostře.ní může se podle téhož § státi výhradně
v těch případech, v nichž jest zákonem stanoveno, a v té míře, jak Jest
to stanoveno čís. 4042.
okolnost, že porotní sbor soudní po vynesení rozsudku smrti _proti před
pisu 2. věty prvého odstavce § 264 tr. ř. neodložil výkon trestu na
svobodě, uloženého rozsudkem, jenž předcházel odsouzení pro hrdelní
zločin, spáchaný před prvým rozsudkem, ač bylo při porotním hlavnim
přelíčeni zjištěno, že si obžalovaný trest ten odpykává, není na závadu
odsouzení k trestu smrti čís. 4454.
výkon takového trestu na svobodě není zostřením trestu smrti po
rozumu § 50 tr. zák.; porušení předpisů 'o výkonu trestu nezakladá zmatek (§ 344 čis. 12 tr. ř.) či s. 4454.
ustanoveni § 260 tl'. zák. lze použiti jen pro okolnosti přitěžující (§ 265
po sl. odst. tr. zak.) či s. 4499.
jde o zmatek čís. 11 § 2Hl tr. ř. (vykročením z trestní moci), zos.třil-Ii
soud trest podle prvé sa'Zby § 3'37 tr. zák., ač tu nebylo 'Okolností při
těžujfcích, a použito jen § ~66 tr. zák., nikoli § 260 b) tr. zák. čís. 4499.
opatření čis. 48()/1920 (zák. čís. 471/1921): §6 o patř e n i Stá 1 é h II
výbo'ru N. S. podle § 54 úst. list. čis. 480/1920 nestanovi
nové trestní sazby čís. 1170 (4).
přípustnost odvolání veřejného obžalob ce a obžalovaného dlužno pos,uzovati dle ustanovení § 283 tr.
ř. č is. 1110 (4).
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i když jde o škodu 20.000 Kč převyšující, jes~ po zru.šen! rozsudk~ zrušovacím soudem vrátiti věc soudu nalézaclmu (ntkoliv porotmmu).:
otázka příslušnosti jest pravoplatností obžalOby prozatím rozřešena
(§§ 219, 261 tr. ř.); §§ 1 a 4 opatření Stálého výboru ze dne 4. srpna
1'920, čís. 480 sb. z. a n. (v doslovu čl. I zák. ze dne 22. prosmce 1?2~,
čís. 471 sb. z. a n.), na kterých s.e příslušnost onoho soudu z.aklada,
nepozbyla dosud (čl. II zák. čís .• 259/23: čl. II zák. Šis. ?57/25 a § 21
zák. čís. 31/29) účinnosti a mUSI bytt zustaveno nalezaclmu §o.udu, by
posoudil, zda je trestní sazba těžkého ,ž~láře od ..~ ro~~u .~o .peb let dostatečnou třebaže při tomto posuzovam nelze JIZ pnhhzett k znehodnocení pe~ěz (§ 21 čís. 1 zák. čís. 31/29) čís. 3-631.
byla-Ii věc projednána obdobně podle předpisů §§ 14 a 15. "CÍs. ,nař. ze
dne 14. prosince 1915, čís. 3712 ř. zák znovu, jakoby vyhl~?eny r?zsudek nebyl vynesen, poněvadž samos?~dce r~~sud~k. vyn~ssl nebYl pro
onemocnění s to jej písemně vyhotovtŤ1, nemuze by tl novym rozsudkem
uložen odsouzenému přísnější trest, bylo-li proti dřívějšímu rozsud~u
podáno odvolání jen ve prospěch obžalovaného (§ 14 odst. 2 uv. CIS.
'nař.) čís. 3:85,z'.
po účinnosti zákonů č. 31/29 sb. z. a n. ,,~~ 2'1~ a".Š', 209/31 s~. z. ,a n;
(§ 3) je rozhodným znakem pro POUZItI m1-~~yeJ~l sazby tI~~tlll v._
smyslu čl. I §§ 1, 6 zák. č. 471;/21 sb. z. a n. JIZ jen povaha cm u, lllkoIi též znehodnoceni peněz čís. 4750.
tím že porotní soud v -dodatkové ·otázce porotcům jako předpoklad použiÚ nižší sazby trestní neuvedl znehodnocení- peněz, ne.porušil zákon
či s. 4750.
navrhoval-li štátny zástup ca v obžalovacom spise, aby podl'a § 6 zák.
č. 471/21 sb. z. a n. vec ,rozho~ol ~amosudca, ~mó~e sa~osu~ca pokračovat' iba vtedy, keď obžalovacI SpIS" b~l dorus~ny .0bhajcOVI a. t~n nepodal námietky. Nestalo-li sa doruceme obhaJcovl ,a vo v:~t jednal
samosudca, je pokračovanie zmatočné podl'a § 38'4 č. 1 tr. p. Cl s. 475-8.
Trestankyně: je svěřena dohledu inspektora vězeňské stráže čís. 3691.
Trestní Iistek: vyžádání si ho čís. 3721.
_
viz též příslušnost (§ 51 tr. 'ř.).
nález (§ 252 tr. ř.): pojem předpokládá pravoplatný rozsudek čís. 4260:
oznámení: .před uplynutím lhůty stanovené narovnánim čís. 31691.
_
třebas se týkalo případu s trestní 'Věcí nesouvi~~iícího a obž~lovaný vydaný německý~i ,~řady pro ~rčitý tr~stný cm - ye ~meru tohoto
vúbec nebyl vyslychan, nem spisem o ukonu vyhle~~vaclm ~ebo "vysetřovacím po zákonu neplatném (§§ 281 čís. 2, 344 Cl-S. 3 tr. r.); predpisy §§ 88 a 8-9- tr. ř. nepřicházejí tu v úvahu čís. 3700.
proti neznámým pachatelům a zánik žalobního práva podle § 530 tr.
zák. čís. 4360.
trestní oznámení, učiněné poškozenou osobou II č~tnict~a, jest považovati zároveň za soukromý návrh ve smyslu trestll1ho zakona, aby bylo
zahájeno trestní řízení čís. 4722.
trestné oznámenie, ktoré učinil poškodený verejný úradnfk. u štátneho
zastupitel'stva, možno považovať i z.a zmocnenie ku stíhamu v smy~!e
§ 91 tr. p. a § 14 odst. 5 zák. č. 108/33 sb. z. a n. (o ochrane clt)
čís. 477'6.
pohrůžka jím čís. 1-84 dis.
soudnictví nad mládeží viz mladiství provinilci.
stíhání: podle § 24 ústavní Jistiny čís. 3424.
viz též i m u nit a.
Trestnice: využil-li vězeň omylu. správy trestnice, vzav na vědon:í r?z.J:t?dnutí
o propuštění z trestu, spočívající na nesprávném předpokladu, ze Sl JIZ trest
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odpyka~l, ~.opustil se př:stupku podvodu j.ako vězeň v trestnici po
§ 2 .n~'~. CIS. 173/1860 r. zak.; na tom nic nemění, že již vězněm
nenI C I s. 41649.
Trestním soudní~ vyšetřováním (strafgerichtliche Untersuchung): ve smysl
ka:~eho s!atutu advok. jest rozuměti každé trestní řízení o~
pocyatk~ ,az do pravoplatného skončení, nikoliv jen přípravné
setrovam podle desáté hlavy trestního řádu čís. 142 dis.
Tresty peněžité při souběhu trestných činů: při souběhu t,restnýCh činů přeélpi;;ui.
§ 102 tr. z. slov., aby peněžitá pokuta byla uložena' na
čin zvláště· čís. 43g,3.
Trhadla: předpisy nařizení z 2. července 1877 čís. 68 ř. zák. (§ 109) ne vztah,,;;
se na černý prach čís. 4483.
'
Trhová smlouva viz s m I o II vat r h o v a.
Trvalá nezpůsobilost k pov?l~ní v,.e Smyslu § 156 c) tr. zák.: pro posouzení
ne~ohou .bytt smerodatny okolnosti spadající do sféry čiré
pOCltatelne a nepředvídatelné nahodilosti (je-li při
operace ~?chybl:O, z?a by ji pošk~zený p,řeži1, a, i kdyby
zda by Jr nezpusobllost k povolani byla odstraněna) č
Trvalé delikty viz delikty trvalé.
Třaskaviny: ,zákon vze dn~ ~7. května 1885, čís. 134 ř. zák.: trestný čin podle
zak. o t:askavmach ~ze dne 27. 'května 18'85, čís. 134 ř. zák.) , __ ""o
v tom, ze pachatel Jednal proti řádně vyhlášeným policejním
nostním předpisům čís. 3853.
t~n, .komu )est !aková povinnost bezpečnostními předpisy u
Sl. zJednatt moznost, by mu jiným zaměstnáním nebyLo v
v~n?osti bráněno; ne~áleží na tom, z jakého důvod~ jednal proti
pls um. S.tavbyvedoucl (zaměstnavatel), vyd~vající třaskaviny je
ne~ (§ 3~'? ~ zák.) postarati se o předepsaný způsob postupu
a J~ék n;~J1! bytt dynamonya mzbušky z hJavního skladu vydávány, jak
mall bytt na místo spotreby dopraveny a jak má tam býti uloženo
denníi množství) čís. 3 853,.
jde o zavinění podle § 335 tr. zák., nestaral":li' se o zachování předloÍsu.
že rozbušky a dynamon nesmějí se ze skIadiště vydati současně
°vsobě ,a nesměji b~rti současné -doneseny touž osobou na místo upotrebem; neznalost předpisu nevyviňuje čís. 3853.
'
pok~~ Jest v~loučen ideální souběh přečinu podle §§ 2 a 3 zák. o třas,
kavl11ach s prestupkem podle § 431 tr. zák. čís. 3853.
vládními nařízeními čís. 615/1920 a čÍs. 166/1922 sb. z. a n. byl rozs~l~ ustanovení §§ 1 aŽ'3 zák. o třaskavinách (čís. 134/1'885 ř. zák.)
suzen a obmezen na ty výbušné látky, jež nejsou ,ani podle těchto
~rI~dnich nařÍ'zení. ani podle .případných dalších nařízení, na něž poukazUJe bod 8. prveho odstavce nař. čís. 166/1922 předmětem státního
monopolu čís. 3961.
'
pokud jest dynamon (rozbušky) předmětem státního monopolu čís.
3961.
vyloučil-li rozsudek pravoplatně skutkovDu podstatu přečinu § 3
o třaskavinách, nepřichází v úvahu ani přestupek § 431 tr. zák.'
pachatelovo nelze tu po případě podřaditi ani pod
'
a 33 zbrojního patentu či s. 3961.
pyroxyIin není vhodným předmětem přestupku podle § 2 (přečinu podle § 3) zák. 'o třask.avinách čís. 4'402.
p-ředpisy nařízeni ze dne 2. července 187'7, čís. 68 ř. zák. nemohou se
vztahovati na černý p1"ach čís. 4483.
.přechovávání !levybuchlého dělového šrapnelu, naplněného černým prachem! n~spada pod ustano~ení § 3: zák. o t~askavinách (čís. 134/1885);
~~~~ vsak pod ustanovem §§.12, 32 zbroj. pat. a § -431 tr. zák. č-Í s.
o

..

1

trestné predpisy §§ 2, 3 zák. z 27. máp 1885 Č. 134 r. z. nevzťahujú
sa na traskaviny štátneho monopolu čís. 4570.
třaskaviny jest použito jako trhacího prostředku pokaždé, jakmile její
přirozená trhací síla výbuchem byla uv.alněna, vyjrnouc jen případy,
v nichž silám třaskaviny, jejím výbuchem uvolněným, pomocí nějakého
zvláštního zařízení byl dán předem účinek usměrněný a do jisté míry
určitelný (jako když jest sil těch používáno k výstřelu náboje z pušky,
děla neb pod.). Jsou-li však síly ty uvolněny bez takového, jejich úči
nek předem omezujícího a usměrňujícího opatfení v úmyslu vydati tím
v nebezpeči majetek! život nebo zdraví jiného, nesejde na tom, že nebylo při použití třaskaviny postupováno způsobem takovým, který zaručuje ještě větší a přesnější účinek trhací síly tťa-skaviny .nežli když
třaskavina jest přivedena k výbuchu volně, ohrožujk však i .při tom
statky shora uvedené čís. 4710.
ke skutkové podstatě zločinu podle § 4 zák. čís. 134/1835 (čis. 50/1923)
stačí, že byl vůbec majetek, život nebo zdraví finéhc úmyslně vydán
v nebezpečí -užitím třaskaviny jako trhacího prostředku čís. 4710.
Tuláctví viz ž e b rot a.
Tvořeni různých ,cen u různých odběratelů: za účelem odstranění soutěže jest
obchodním tajems'MTírn ve smyslu § 31 zák. čís. 1-11/1927 čís. 4114.
Tvrzení nesprávných skutečností: .předcházejících civilnímu sporu, ať budoucím
žalobcem nebo žalovaným o sobě není jednáním podvodným; takové
údaje učiněné buď ve sporu neb před sporem, spadaly by pod skutkovou podstatu § 197 (461) tr. zák., kdyby byly podporovány padě
lanými listinami, falešn~rmi průvody, neb jinak se staly za obdobných
zvláštních okolností čís. 3808.
Tyč: její položení .přes silnici čís. 36D9.
viz též automobil.
Účast:

na zakázaném táboru čís. 3719.
na rvačce viz r va č k a.
UbUženi: pojímá se v zákoně- (§ 98 b) tr. zák.) s hlediska poškozeného; jest jím
i újma na statcích v zákoně uvedených, kterou by ohrožený na nich mohl
býti postižen, i kdyby mu htr,ozila po právu čís. 3747.
Ubliženúu (poškozením) na těle: po rozumu § 153 tr. zák. je jakákoliv pathologická
zrněna té či oné části lidského, těla, třebaže ndosahujee ani povahy
p-ředpokládané ustanovením § 411 tr. zák. (vzniku viditelných známe~
a následků), tím ,méně pak vážných účinkťi zmfněných v ustanovení
§ 1521 tr. zák. V' příčině zdraví a způsobilosti! k povolání čís. 4851.
uvedený -pojem je tedy, ač ovšem proň nestačí pouhé poru-šení nedotknutelnosti těla chráněné předpisem § 312 tr. zák., splněn už pouhým
porušením tělesné neporušenosti, na př. poškozením pokožky, podkožního vaziva a pod. čís. 4851.
účastenství: ve smyslu .posl. věty 1. odst. § 5 tr. zák. předpokládá předchozí
. úmluvu ·0 podílu na zisku a užitku pachatelovu z trestného činu č í~. 4245.
Účastník podle § 5 tr. zák.: musí věděti již .před činem, že jde o určitý trestný
čin čís. 3812.
soukromý: § 47 tr. ř.: ,obžalovanému lze uložiti náhradu_ škody podle § 4
zák. o podrn. ods., i když se poškozený náhrady nedomáliá (nepřipojil
se k tomu dli k trestnímu řízení jako soukromý účastník), ano i když
prohlásil, že náhrady škody v cestě trestní nežádá čís. 3386.
kdo byl obeslán k hlavnímu přelíčení a při něm slyšen jako svědek, nevstupuje prohlášením, že se k trestnímu řízeni. nepřipojuje, poněvadž má
civilní rozsudek (platební rozkaz), v procesní roli soukromého účast
níka čís. 3391.
porušení zákona, nebyl-Ii předvolán -k hlavnímu přelíčení čís. 3423.
I
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ublíženo a zda se k trestnímu řízení připojil a soukromoprávní nároky
v tomto řízení uplatňoval, pří čemž nesejde na tom, zda tyto nároky
došly v trestním řízení skutečně uznání čís. 3946.
pro určení nákladů _ včetně útrat zastupování soukromého účastníka
(§§ 50, 381 čis, 4, 393 ods!. 3 tr, ř,) nestanoví zákon (§ 393 posl.
odst. tr. ř. v doslovu čl. I zák. čís. 4/1924) žádnou jinou podmínku
než návrh oprávněného čís. 3946.
jde proto o porušení zákona v ustanovení § 393 posl. odst. tr. ř., zrušil-li soud druhé stolice útraty určující usnesení okresního soudu a
uložil mu, by o návrhu soukromého účastníka na ustanovení útrat zastupování rozhodl až po pravoplatném skončení případného civilního
sporu
čís. 3946.
ke
zmateční
stížnosti podle § 33 tr. ř. lze tu sice vysloviti, že byl porušen zákon, nikoliv však ono nezákonné usnesení zrušiti, poněvadž
další opatření ve smyslu poslední věy § 292 tr. ř. nemá místo v .přípa
dech, kde by bylo ke 'škodě obžalovaného čís. 3946.
připuštění koho za soukromého učastníka bez zákonných předpokladů
§ 47 tr. ř. není zmatkem ani čís. 3 ani čís. 4 § 281 tr. ř. čís. 4048.
útraty .právního zastoupení soukromého účastnrka jsou 'vzhledem k ustanovení § 381 čís. 4 tr. ř. částí útrat trestního řízení, než z ustanovení
§§ 389 a 393 odst. 3 tr. ř. plyne nutně, že ob-viněnému lze uložiti náhradu útrat zastoupení jen toho soukromého účastníka, pro jehož poškození byl uznán vinným, neboť jinak nedostává se materielního .před
pokladu soukromého účastnictví, který jest stanoven § 47 tr. ř. čís.

4630,
na tom nic nemění okolnost, že v řízeni rozsudku předcházejícím byla
přiznána práva soukromého účastníka osobě, 'která následkem podezření, že jí trestním činem byla způsobena škoda, byla po"važována za
poškozenou. Práva: toto pomíjejí osvobozujícím rozsudkem, který se
vztahuje na čin, jímž škoda byla způsobena čís, 4630.
Učednice kuchyňská: pokud je svěřena hostinskému čís. ,3-668.
Učedník viz s v e den í.
účel projevu 'viz hod noC e n i p r ů v o -cl ů.
ů>čet: užíván~ slova chráněného pro jiného jako známka na účtech není o sobě
porušením práva známkového či s. 3974.
_ výhrada vlastnictví v něm čís. 4728.
»
účetni: § 486 c) tr. zák. nevztahuje se na účetního jakožto pouhou podřízenou
sílu. námezdní, podrobenou zásadně jen l,I1ůli a rozkaz,ům dlužníka jakožto jejího zaměstnavatele čís.. 37116.
. účetnictví: kdo si dal vlastníkem patentu, jehož předmětem je způsob a zařízení
k získání denní- (okamžité) bilance při propisovacím účetnictví, za úplatu
zaříditi toto účetnictví" pro svůj podnik za současného dodáni prostředkú
k tomu náležejících (pomucek a tiskopisu), nabyl - neohsahuje-li _patentová listina žádné výhrady ve směru omezení užívání nabyvatelem předmětu
vynálezu _ se svolením vlastníka, byť i mlčky předpokládaným, práva UŽÍ-,
vati onoho účetnictví ve svém podniku, a může je vykonávati nejen sám
osobně, nýbrž i svými zaměstnanci nebo pomocnými osobami k tomu zjedčís. 4837.
Účinek nanými
zprávy (§ 18 zák. na ochr. rep.): nelze .poslJlzov3!ti jen podle dojmu, ja'ký
zpráva vyvolá u :přimých a prvých posluch.ačů ve chvíli, kdy jest pronášena pachatelem, nýbrž je třeba míti na zřeteli i ony možné následky,
jež nastanou ještě u dalších osob, k nimž za postupného rozšiřování
pachatelem podníceného hude zpráva snad ještě přenesena (zpráva
v hospodě sdělená pronikne vypravováním hostů v širší kruhy obyvatelstva) čís, 4687.
OčiUlná litost viz 1í t o s t ú čin n á.
Učitel (učitelka): tělesné potrestání žáka čís. 3462.
obecné školy: jest veřejným úředníkem po rozumu §§ 101 odst. 2, 153. tr.
zák. i osobou jmenovanou"v § 68 tr. zák. čís. 4509.
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ochrany .poŽívá i na .chodbě školy, kam vyšel, aby napomenul
šitele vyučování ke klidu, nebo utekl, by ušel útoku pachatelovu
třídě čís. 4509.
disciplinárna moc učitel'a proti žiakorn v škole:",~';;:n~;L1;v,:~~,':~
s právům domácej kázne podra § 313 tr. zák. I-'

medze svojej disciplinárnej pravomoci a spásabi!
denie na tele, nemóže sa dovolávaf beztrestnosti v
konného ustanovenia čís. 4762.
Učitelé

náboženství viz k a tec h e ti.

Učitel'ka: nedbale jednala učitel'.ka, ktorá si dala ,.školskými det'mi (9-11
nými) bez dozoru sekerou -rúbať drevo čís. 4689.

údaj firmy (výrobce) viz och r a II a z II á rn e k.
pravdivý nebo částečně pravdivý: může býti podle okolnosti
údajem ve smyslu § 27 zák. o nek. SOlit., je...,li upraven pfíliš "',001'0:_;'
a uzpů'soben tak, že vy.koná na zákazníka zlehčovaného pQdniku.
účinek jako údaj oDjektivně nesprávný. Je tu zejména přihlížeti k tomu ;"
jak onen údaj pojímá ten, komu svědčí čís. 4059.
'
údaje popisné: a ochrana známek či s. 3·954.
~ veřeJné viz v e ř e j n é ú d a j e.
údajem o opráv.něnich (10 osobních poměrech): ve smyslu § 2 (2) a
po,dzáslupce ..
proti nekaIé soutěži (nekalou reklamou) jest i, vydává-li
v korespondenci a v účtech za zástupce továrny čís.
UdálÚ: dle § 86 tr. ř.: pro rozhraničení výkonu oprávnění, jež poskytuje každému
občanu ustanovení § &6 tr. ř., od jednání tre'Stného, spadající-ho pod pojem
§ 4'&7 tr. zák." záleží' i na tom, zda a ,do které míry kryjí se údaje, učině,ně
obviněným před úřady uvedenými v § 86 tr. ř., .s pddklady, které měl obviněný pro své údaje ve svých smyslových vjemech; jen podstatná shoda
mezi tím, co udavatel zvěděl, a mezi tím, co udal, dovoluje úsudek, že nepřekročil své právo aJ nezbytně nutnou míru obviněn! čís. 3595.
u: vrchnosti: (§ 209 tr. ~ák.): je tu nejen, tvrdili-li ,kdo vrchnosti skutečnosti".
činící- určitou osobu podezřelou z určitého zločinu, "O němž vrchnost
dosud neměla vědomosti, nýbrž i, zesíliF-li kdo za ,pátrání vrchností
pro určitý zločin již zahájeného předpoklad vrchnosti, že tento zločin
byl určitou osobou spáchán, vlastními údaji, zejména údaji o yiastních
postřezích ke skutku se -vztahujících l í s. 3779.
,Udavač: podle § 5221 tr, zák. č i s, 3599,
viz též hra z a k á z a n á.
úder: pěstí čís. 3627.
viz též II r á ž.k a dle § 488.
bičem (bičištěm): do ochranného skla auta jedoucího po hrázi rybníka
čís.

4783.

úderný oddll vi,z .n á rod n ě - s. o c i á n í str a n a.
Udělení rady: je pov.ažovati za úkon zastoupení ve smyslu §§ 9 odst. 1 a 10 odst. 1
adv. řádu čís. 147 dis.
Udržování komisního zboží: a zpronevěra čís. 4177.
Uherský trestní zákon: při spolupachatelství dle § 70 nemusí býti v otázce ohledně
jednoho pachatele výslovně vyjmenováni i spolupachatelé čís. 3411.
podstata a účel ust.anoveni §§ 91, 92 uh. tr. zák. a rozlišení od
ustanovení § 33 8 tl'. ř. a §§ 54, 266 tr. zák. čís. 3411.
zákon z 15., dubna 1920, čís. 284 sb. z. ,a ll. nestanovil :všeobecně
poměr trestů i pro ukládání trestu; nedotýká se ukládání trestu
v případech, kde se řízení trestní pro trestný čin spáchaný v tuzemsku koná II jiného soudu než u soudu místa spáchaného činu-j
v těchto případech musi býti čin posuzován a trestán podle trestnich zákonu, platných na místě činu (čl. I čís. 5 a" čl. II čÍs. 3 zák.
ze dne 18. prosince 1919" čís. 1 sb. z. a n. z roku 1920) čís. 3411.
1

-

úkon-
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.
. c·eske' ho pra'va trestního soudí-li trestný čin
sou d v uzeml,
h spáchaný
. k
.
v ob1a~ti trestního práva slovens~~l~o.' av.m~-lt v~odle _ne o)a o neJC,",v'ho i trest vyměřiti musí pouzlti I pn -vymere tre.~tll vsech ustan~z:~ní slovenského tre~tního práy,a, uloži~i t~díž i trest onth.o d~~uh~~
který pro tyto případy předpisuje trestlll zakon sl~vel~s y, pn v~~i
~ ~ '-konného trestu smrti podle § 91 slov. tr. zak. Jest vyme 1
~~~~nzěa trest 'en doživotní káznicí; nezáleží na tom,. že tento tr~st
p
o< 284/19?0
vykonán na území mtmoslovenskem
bude
po dl!k
e za . CIS.
~
jako těžký žalář čís. 3411.
v
,y
v,
t
t
káznice jest mírnějším trestem než těžký zalar pro nepnpus nos
zostřeni čís. 341 L
,
I o<t· ' t
J'akéhokoliv
~~,
II OZll, les
n..
e]
l l ltrestem
Z S l z·ala'"re
m ' , ktery' lze podle slov. tr. zak.
.
'k
ou
podle § 24 trest šestiměsíčního trvánÍ'; pod tuto ~:1111zs1 za ~ onn,
sazbu Ize seJíti jen použitím § 92' tak, že se vy~~en tres! ~~ze:ll,m,
což má v zápětí. snížení kvalifikace činu ze zloclDu na precm Cl s.
I

"

•

v

'VY'

3601.
o< II (JO) § 281 tr . .
ř , vyměřil-Ii soud podle
:583
Jde
o zmat.
e.lC CIS."
'h §v l'v
'
t
':k použitím § 98 slov. tr. zák. tres.t dvoumeslclll o za a:-e
I
s ov. r. ZaJ .
I
v,
3501
a .ponechal kvalifikaci činu za z oem Cl s."
,
v
výslovné prohlášení pokusu za trestný má význam v.y§h~a""d~~sfr~
Slovensko a Podkarpatskou Rus 'Vzhledem k usta.novem, t ~ II s~á~
'k
. t tudíž argumentum a contrano nemis ne
uh.
tr. z~ ~ a les
I c.
• 7 za.
'.k c.
~ 123/1920, spáchaného v histodění k prec. §§ 312, 58
Y

'Y

V'

\~~:ťc~ ~~~~~~~~f0e;!:~~~dej~dnS:ká~h~~t.~~ť~r~~t~í~~I~~eo~~t~~:;~
nr:~on~ ~

z:v zemích histo;ických, nelze použíh beze všeho, s~í1~~
§. 173 tr zák po případě ani obdobného ustanovem
~asaá? uh nýb'rž je~t tu i onu krádež posuzovati po rozumu posl~
;ds~. § 51·'tr. ř. a podle pátého o~stav:~ § 16 tr. por. samostatne
po dle práva v mLstě spáchaného cmu Cl S. 4032.
b . v , b dr nebo se zdrřád: pro příslušnost~ soudu, v jehož ObtV~~Uv o sVemoe~%ině~y' 1v obvodu to. ' (§ 54 tr " § 25 tr por.) s aCI, ze
•d _
~~~~ soudu zdrŽ~je obča~ (byl tam dvakráte přistižen a zodpove pe
slyšen) čís. 3432.
Uhli na nádraží: Jeho krádež čís. 3r?17.
ÚhrnnýtrestviztrestÚhrnný. ,
Ucházení se: o propachtováni polnosti Cl S. 3'627.
újma na výživě: dle § 55 tr, zák čís, 3'523,
~ viz též trest.
Ukládání trestu viz též t r e s t.
,

d

Úkladná vražda viz ~,f až d a.
, , v, tku odsouzeny k nezdaru, mohou se státi
Úklady: j~žv~v~ '~Ylly ]lllak Od/<:~~h? Pp~~~Pějí-1i nepříteli vnějšímu; z dosahu ffi ~
váZne]Slmt a nebezpe ne]Slml,
...
ř' rav
jež jsou k dosazelll
zákona na ochranu republiky YYPhad~~~lh:tF ~~dy ~ůbec nezpůsobilé, což
protiprá,':,ní3'o cíl~. vždyv.a za. ~~epc-ov.stání (v~poury) najmě pro dohu války
nelze vazne tvrdIti o pnprm,?
nebo jinakého stavu nouze Cl s. 4660. ,
úklady o republiku viz o chrana republiky (§ 2), . • k 'k nem předh t 1 vy' ch J'e sice účelem nelll vsa za o
Ukojení chlípných c~t lCU~ pa~ v.a ke o J'ednání stíhaného' § 128 tr. zák. čís. 4151.
poktádanym UCI~1' e,m
_ ~ ~ viz též zprznenl.
•. , k ·p'Ůk.račování v zahájeném říze nf čís. 3951.
úl<Ott.- s IOUlZICI
",
§ 40)
" 1 tkářství nemá pod p0jmem »úkonů«
viz též ti sk o v Y z a k o n ,~
(§ 3 zák. čís. 178/19~~)! za on o l~~ a t kovy' úkon s jd10ž vykonáváuím
v § 3 pokud se tyce 2 na mys 1 len a
,
I

,YQ

-
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lleb opomenutím je spojena určitá škoda nebo nesprávnost (v
vání) čís. 3815.
úkon zastoupení: ve smyslu §§ 9 odst. 2 a 10 odst. 1 adv. řádu je i pouhé
rady čís. 147 dis.
Ukryv,ačstvo (§. 370 tr. zák. slov.): je zločinom aj vtedy, kecl' trestný čin ~acn'l!e'
rov je zločinom len so zretel'om na jeho osobné vlastnosti alebo ~OmE:rv
ukryv.ač však musí znať okolnosti, pre ktoré je trestný čin
chatel'a zločinom č í: s. 4429.
Ukrýváni (§ 201 c) tr. zák.): nepředpokládá nutně, by byla pachatelem
mezi věcí a jejím vlastníkem (uschováním, zpracováním nebo
překonatelná překážka, takže je vlastníku přímo nemožné vyvátra.!i
pozbyl (znova se j~ ujati); stačí ji'ž stěžování znovunabytí
oprá',"ěno"
osobou, která jí pozbyla, způsobením takových změn v
v umístění věci, které i jen znesnadňují vlastníku vypátrati věc, poznati
a zmocniti se jí upJatněním .a dokázáním vlastnického p.ráva čí s._ 4238~

~

ukradené nebo zpronevěřené věci (§ 185 tr. zák.): k němu se nevyhledává
by paChatel věc přímo převzal; stačí jakékoli pomocné jednání "
chatelovo, jím.ž 'se »ukrývání« věci jinou osobou podporuje (n.a
dovolil-li kdo jinému výslovně nebo mlčky, bv ukradené' věci v
bytě uschoval) čís. 4049.
•
~ ~
pojmu »ukrýv,ání« ve smyslu § 185 tr. zák. odpovídá jakákoliv
nost, jež směřuje k tomu a jest s to, by ztížila nebo
oprávně,né osobě opětné nabytí předmětu, jehož pozbyla č ·s.
nevyžaduje se, by věc byla ukrývána zvláštním způsobem;
i pouhé uschování neb uložení věci, je-li tím v'ěc před oprávněným
skrývána a takto odňata jeho disposiční moCI čís. 3493.

není třeb.a, by tomu, kdo kradené věci přechovává a ukrývá, byly
známy v'šechny podrobnosti krádeže, by již v době převzetí věcí
těch vědčl, kde, 'k~im a za jakých okolností byla krádež provedena
čís. 3493.
~ viz též pod í 1 TI i c tví.
úlek spolujezdce viz a II t o mobil.
Ulični ruch viz automobi1.
Uložení .práce viz ú ř e d TI í k ve ř e j TI Ý.
věci viz podílnictví.
Umělá sladidla: neoprávněné obchodování jimi Cl s. 4185.
úmluva madridská (pařížská): ani úmluvou madridskou ze dne 14. dubna 1891 ani
úmluvou pařížs!wlI ze dne 20. března 1883 nezměnilo se nic na obecně
platné zásadě, že soudy. (i, zemí svazových) mohou jen podie svého
domáciho zákona posuzovati, zda. byl spáchán trestnSr čin zásahem
v právo známkové; ani ta ani ona úmluva sama nevymezuje skutkovou
podstatu trestného zásahu do práva známkového; trestní soud, jehož
se bylo dovoláno k potlačení tvrzeného zásahll~ může jen podle zákonů
své země posouditi, zda vzešly předpoklady trestnosti obviněného Čís._
3399.
úmrtní oznámení viz t i s k o v Ý z á k o n (§ 9).
úmysel: vopred uvážený predpokladá tiež uplynutie dostatočného času medú rozhodnutím páchatel'a usmrtit' 'člove-ka a uskutočnenim činu, aby pá cha tel' svoj
čin a jeho následky v duševnom kl'ude rozvážil čís. 47'40.
úmyselné zabitie človeka viď z a bit i e č.I o vek a ú mys e I n é.
úmysl soutěžitelský viz n e k a I á s o II těž (§ 27).
zlý (§ 1 tl'. zák.): otázka 'Vědomi a úmyslu jsou skutkového .rázu které nalézaeí soud řeší na základě svého přesv.ědčení, zíSkaného' z volného
uvažování výsledků průvodního řízení čís.' 3428.

jde o eventuální zl~r úmys!~ po~í!al-l!. ~achatel. sice ~en s možnv?~~í~
že by svým činem mohl pnvodltl urclty, tr~~tn!mu. za~o~u se pnClC]
výsledek (nepokládal-li tento vý,sledek z,a jlS~Y), Je-ll vsak ~a::ov:n
jisto, že by nebyl od svého činu upushl anI, kdyby byl vedel, ze
onen výsledek určitě nastane ,č í s. 3649.
.
ustanovení prvé věty § 1 tr. zák.} podle l~čhož ~e vyžadule ke zločinu zlý úmysl, platí pro celý obor tr~stn~h? prava, tedy ,1 pro zloči.ny podle zákona na ochranu republIky Cl s. 3676..
. y.,
je jen nedbalostí, kdyby pacha~el mo~l ,ba' sn':,d. musil za nalezlte
a povinné pozornosti v dotyčnem gmeru dospett k poch'ybnoste~
o trestní nezávadnosti svého jednání, tedy zejména o Jsoucnosti
cizího práva pat~ntového, pokud se tý,čey o, to;n, ~da svý~, !~?n~ním
nezasa'huje v pravD to, kdyby byl za ve Cl dale sel a vysecnl,o ceho
třeba avšak tak daleko nedos,pél nesledovav, kam vedou putahy.
K ev~ntuálnímu ,zlému úmyslu je 'naproti tomu ještě třeba..' by byly
obviněnému alespoií. vskutku vzešly v nazn,ačen~chy smerech .'po~
chybnosti, jimiž by ,se by:l ..?~l odraditi od sveho zameru nebo lIChz
bv se byJ. rozhodl nedbati Cl s. 3685.
otázka, zda ke zločinu vraždy stačí eventuální zlý úmysl je (najmě v nauce) sporná čís. 3907.
úmysl usmrtiti (§ 134 tl'. zák.) nevyžaduje d~?ř.e rozvážný ,zámě;
a chladnou úvahu; mllže b~rti pojat i v okamzltem vzplanuti pudu
(v rozčilení, v afektu) čís. 3:929.
zlý úmysl, jehož je třeba pro skutkov?u pod~tatu zl.očinu, p}edpokládá jednak činnost myšlenkovou (predstavlyou), jednak .cmnps,t
vůle. I když .pachatel mě.!, vůli přivoditi ur~~tý výsle~ek~ jedn~l:~,
neni tím vyjádřeno ještč, že ,gi též z.Jo se zlocmem spojene rozvaztl
čís. 4162.
,
'
povaha zlého úmyslu, vyjádřená pro c~lý <o.bor tres~mho, ~ravva
v § 1 tr zák činí dostačující známkou leho jsoucnostt pouhe vedomí pa~hate'iovo, provázející trestnou činnost, že z jeho jednání
mlUe povstati určité zlo čís. 4068.
za pravidelný,ch okolností provázejí každou mY,š1e~k?v.o?, činnost a
činnost vú1e jednající osoby představy, OdPOVI~aJjICl JeJlm,~ m:-avnímu i právnímu cítění, kter~ po?Je s~~ho po~eru ~ zamysle~emu
činu a p.odJ,e jeho povahy pU~O.bl ~~ cl11nost vule vlIvem bud rozhodnutí posilujícím nebo brzdJ.Clrn Cl s. 4078.
podle § 1 tr. zák. stačí, byl-li tu úmysl trestním zákonem vyžadovaný v době, kdy byJ čin spáchán, třeba že byl vzbuzen cizím ponuknutím čís. 4151.
při přičítání eventuálního zlého úmyslu postihuje se trestností, po
případě vy,šší trestností, pachv~t~lovo iedn~ní, p.ři němž p~~l:~tel
počítal sice jen s možno-stí urclteho, trestmffiU zakon~l se vpnclc1ho
výsledku, je-li však zároveň jisto" že by ne?'y! od sveho c,mu upustil, ani kdyby věděl, že onen vysledek urclte nastane c 1 s. 4530.
přes ustanovení § 23H tr. zák. předpok,jád~ ~e, též ~ přeč.inu a pře
stupku pro odpovědnost.pachateloyu zaymelll. Av:s.a~.vvl~OU (pro~
viněním) pachatelovým Jest II nevedome nedbalostI JIZ" ze pach~~
tel neosvědčil dbalost nutnou a dostatečnou k zamezenI nebezpecl
a škody, ač mu to bylo podle jeho tělesného a duševního stavu
možné čís. 4'633.
základní zásadou .ovládající trestní zákon (§§ 1 a 238 tr. zák.) je,
že zodpovědnost 'podle trestního zákona předpokládá zav}nění pachatele. Zásada ta platI bez v~rjimky ,pro ,celý oboľ trestmho prava
čís. 4673, 3525.
k naplnění skutkové podstaty přečinu § 45 ,aut. zák. po stránce
subjektivníi stačí dolus eventuaHs čís. 4801.
y

-
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veškeré od tohoto okamžiku na úkor věřitelů učiněné dluhy a
splátky' skutkovou podstatu p~dle yČís. 2y § y486 tr.' zák., nemohou
však JIŽ, nebo dokon~e i soucasne podradeny b)'ti p-Od podstatu
čis. I § 486 tr. zák. č 1 s. 3657.
společným skutkovým p,odstatám přečinu úpadku ~ nedbalos,ti p?-"
dle § 486 čís. 1 2 tr. zák. i přečinu nedostatečnc'ho vedem kn~,~
dlužníkem podle' § 486 a) tr. zák. je dlužníkova neschopnost platIti
čís. 3716.
pojmy »neschopnost platiti« a »předluže~i« neiso~ tot.ožné, třeba~
podle zkušenosti bývá předluženr dluož~mk zp'ravl~la l' peschop~~
pIatiti; roz.hodným je, zda dluŽll1k muze ~vym.. zavazkum dos!atI
-v době přiměřené zvykům a druhu podmlru Jim provozo'Vaneho
či s. 3716.
»neschopným platiti« ve smyslu § 486 čÍs. 1 i 2 vtr. z~k. n~~í dlužník, který se jen přechodně o,ctI ve, stav~ nemooznosh playhtI dl~~y
(u něhož došlo jen k ,dočasnemu vaznutI. platu~ '. kte;y vS,ak m?ze
počítati s opětnou možností, že bude mo.cl cLostat~.?v~m zavazkum,
má zejména ,aspoň důvodnou a s~ole~:hvou nadeJl; ze ~e }TIU ~o
stane hotový,oh prostředků v takov: ml~e .~ '! tak~ve ~lQb,e, ze ~~yy~
závazkům vyhovf s odkladem, neprevysuJICIID mlru, jakou ventele
v podobných p.řípadech obvykle poskytují čís. 3171D.
z tohoto pravidla nelze zása~ně a bezv:ýFme~ně vylouč!ti a~i pří
pady, v nichž si dlužník moznDSt dosytatI .svyo:: z~vazkum z}ednal
nebo může zjednati v hotových p.l'ostredCIC?.' pC,h: ~e mu d~sta.l~
nebo má dostati úvěrem .při čemž však pouzlvanl 'llveru nes~l bytl
nepřiměřeným ani lehko~i:Y,slným; jest pťih1íže.ti i k tomu, zv~ Ja,~~m
účelem se používá úvěru (ke krytí hěžnych vY'loh provrQzu Cl k ucefům investičním) čís. 3716."
.
cena továrny v chodu je cenou hospodářského p.odniku, při .č~~ž
se současně -oceňuje i konkurenční schopn?st tova~y, ,ok;uh JeJ1c~
zákazníků a jeji hospodářská i finanční s~tuace vů'~ec; Jest roz~!
šovati ,mezi cenou továrny v chudu a tovarny, v mz se nepracuJe
či s. 3716.
dokladem dlužní'k.ovy neschopnosti platiti nemusí býti o so~ě, že
ho některý věřitel o zaplacení pohledáv-~y ž~loval a ve~! nan ex~
kuci, nýbrž zpravidla teprve tehdy, kdyz se zalO'by mnozIly a dluzník nemohl za,platiti čís. 3116.
i když dluž-níkoV'o předlužení, najmě, je-U zna~né, jest ,i~važn;)U
skutečností pr.o posouzení plate.bní neschopnostI, nedoc~,azl v nem
o sobě tato nálež-itost skutkove podstaty podle § 486 CIS. 1, 3.tr.
zák. plného výrazu čís. 3722.
.
.
pm pojem »neschopnosti platiti« se vyža,duje zjištění~ ž~, dt~žllľ~
nemůže uspokojiti veškeré -své věřitele zuplna v dobe pn~er~ne,
t. j. v době,' po kterou vě!}telé dlu~n.fka ~.ak?yého' ~osp~darskeh.o
postavení ob.vykle sečká,:,aJI, a ,ktera Je pnmerena zasadam p.octIvého a řádneho· hospodarem c 1 s. 3722.
má-li býti pro zjištění platební nesc~,o.p,no:~i ,":y t~mto smyslu v~at~
v úvahu dlužníkova předluženost, Jest pnhhzetJ k .t0r;tU, o Jake
dluhy š10 (o krátkodobé či 'o dlouhodobé, 00 h~pot~karm), a 'p~kud
v době do které se klade vznik jeho nezpusohllqstl k placem (jeho
vědomí' o ni,ch), bylo mu s placením počítati čís. 3722.
vliv tuho že berní úřad vtělH na dlužníkovy nem.ovitosti dan~ ve
značné ·v~ši <li že Hm byl jeho úvěr podlomen, na Jeho .platebnl nesc,ho.pnost čís. 3722.
'kdy dlužnik, přivodivší SVlOU platební nesch?pn.?st ~v:ě:n!mil ,o!?e-f
racemi, zavinil to lehkomyslným nebo nepomernym UZlvalllOl uveru
čís. 317'22.

k opodstatnění preclnu § 97 pat. zák. stačí po sUbjektivn,í. _~'.U"",
již dolus eventualis, pokládal-li totiž pachatel právu se
slede.k své činnosti sice jen za možný, jednal-li však
že je předpokládati, že by ho nebylo zdrželo od trE,gŤ11~h,n
ani, kdyby byl předvídal, že trestnímu právu se příčící
jistě nastane čís. 4802.
účinek určité povahy nemůže (aspoň in eventum) nechtíti, kdo
v době jednání ve ,svém vědomí na zřeteli, že tento účinek
nastati. Samotným rozhodnutím se k jednání, z něhož jest
určitý účinek očekávati, rozhoduje se pachatel i k činu, jímž
býti očekávaný účinek pnvoděn, a jedná úmyslně ve smyslu
kona 'č í s. 4862.
úmyslné protahování sporu: pokud výčitka nespadá pod § 488 tr. zák. čís.
zákon ds. 284/20 nechává nedotčenu <;>tázku, ukládání trestu
toho kterého práva, jmenovitě pak nedotýká se ukládání
případech, kde .se řízení trestní pro trestný čin spáchan;ýo:;;v-t;;~;:~;;k~'
koná u jiného soudu než u soudu místa spáchaného činu. Tato
rozřešena jest zákonem z 18. prosince 1919, Ns. 1'./1920 sb. z.
podle něhož (srov. ustanovení čl. ,:I čís. 5 a čl. II čís. 31) mus~ v
.případech býti čin posuzován a trestán podle trestních zák'onů, platných na mÍ-stě činu. Podle toho musí soud v území českého práva trestního, sOlldÍ,..li ,trestný 6n spáchaný v oblasti trestního práva sloven~
ského, a má..:!j podle něho jaka nejtěžšího i trest vyměřiti, pouŽ·íti i při
výměře trestu všech -ustanovení slovenského trestního práva, uložiti
tudíž i trest v onom druhu trestu, ,který pro tyto přIípa-dy předpisuje
trestní zákon slovenský čís. 3411.
I
Úflosviz násilí dle §96.
ú,padca majetkový vid' úpa d,o k z a v i n e n ý.
úpadek z nedbalosti: li 486 tr. zák.: jest ,vyloučeno, by týž trestný čin byl spáchán
úmyslně (§ 197 tr. zák., § 205 a) tr. zák.) a při tom i z nedbalosti
(§ 486 tr. zák.) čís. ,3867.
pokud jest možný a pokud jest vy.loučen reálný souběh přečinu
úpadku z nedbalosti .se zločinem podv[odného úpadku či s. 3867.
pojem a měřítko nedbalosti při přečinu \podle § 486 h . .zák jsou
tytéž jako při přečinu podle § 335 tf. zák.; na dlužníkovi žádá se
v,šeobecně, by jednal s péčí rozmmného, průměrného člověka, a,
je-li obchodníkem, kromě' toho individuelně podle zásad řádného
obchodování čís. 4554.
§ 486 čís. 1 tr. zák.: ke skutkové podstatě přečinu podle § 486 čís. 1
tr. zák. ,stačí nevědomá nedbalost; stačí, mohl-li pachatel při povinné péči postříci, že použitím úvéru (jak ho použil) může "v-eřitele poškoditi čís. 3874.
úvěr jest nepřiměřeným, nejsou-li vyp'Ů}čené Ipeníze úměrné hospodářské sHe dlll'ž'níka a roz.swhU' jeho podniku či s. 3874.
odvážným obchodem po rozumu § 486 čís. 1 tr. zák. není jen obchod differenční, nýbrž každý obchod, p~ři němž jest počítati s větší
pravděpodobností s možností ztráty, než u jinýoh obchodů, a k jehož podniknutí je proto potřebí kapitálu, jímž může býti uhrazena
případná ztráta z takového obchodu čís. 455-8.
na.koHk sem spadá koupě většího množství obiH mlynářem na plodinové hturse čís. 4558.
§ 486 čís. 1, 2 tr. zák.: skutková podstata přečinu zaviněného úpadku
podle § 486 čís. 1 tf. zák. zcileží v tom, že si d.lužník několika vě
řitelů přiv,odH z nedbalosti úkony v čÍs. 1 § 486 tr. zák. přikladmo
uvedenými neschopnost .pla'titi'; nastala-li těmito úkony platební
neschopnost a llvědomil'-Ii si dlužník, že jest neschopen platiti, tvoří
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.

je-li obchodníkem, kromě toho individuelně podle zásad
o:bchodování č i s. 4554.
nedbalost při lehkomyslném nebo nepřiměřeném používání
P,D rozumu § 4'86 čÍs. 1 tr. zák. záleží v tom, že dlužník ne'lval,,;,
s povinnou péČí o tom, bude-li mu lze splatiti dluhy včas
schopen platiti), v případě § 486 čís. 2 tr. zák. pak v tom,
ník, uV'ědomiv si svou' neschopnost .plati<ti, neuváží, že konállírr
platú a uzavíráním nových obchodů zmešuje podstatu,
mohou věříte-lé, kteří tu již jsou, býti uspokojeni, a že novínedostanou no, C'O by dostati měli či s. 4554.
nedbalost ta může býti vědomá i nevědomá; v případě § 486.
tr. zák. žádá se positivnÍ vědomost o neschopnosti platiti či s.
na obchodní,ku a průmyslnÍ'ku lze požadovati, jen takovlOu OORh'"""
která počítá s nO-rmálnimi poměry; nemůže -se na něm
by počítal s okolnostmi mimořádnými, těžko
pou-žívání úvěru v mce 1-92-8 a v první
r,oku 1929 s
světovou krisí) č í. s. 4554.
při posuzování neschopnosti platiti ndze vycházeti z bilance
dační č i s. 4554.
k úplnosti uspokojení, na jaké má věřitel nárok, náIeží
pohledávka zaplatí se v čas splatnosti, a to zejména, vZIlIkla-li
pohledáv'ka dodávkou zboží, kdyžtě dodatel m~ zase .platební
va'zky vůči. j-iným osobám čís. 4725.
I
o pouhém váznutí plat(í lze mluviti jen tehdy, nepřesahuje-li
vost dluŽiníka míru, jakou věřitelé v podobných případech ob'vykle:.
pOSkytují či s. 472'5.
,ne.schopným k placení je dlužní-k, jenž není - ať je .předlužen nebo
ne - s to., by uspokojil úplně všechny své věřitele ,podle
'
(pravidel) řádného provozu obchodu n~bo podniku dotčeného rázu
čís. 4725.
příč{ se pravidlům (zásadám) řádného obchodování, by
(podnikatel) platil teprve, když je věřitelem žalovánr,---t:!~bo dolkollce
tepnTle, ,když věřitel vymáhá pohledávku exekucemi, najmě
k žalobám a exekucím docházívá nikoliv i-hned ,po splatnosti
hledá vek, ,nýbrž teprve pIÚ upomínkách čís. 47i25.
neschopnost k placení po rozumu § 486 tr. zák lze spatřovati i
v tom, že byla na obžalovaného podána celá řada žalob a exekuCÍ;
přičít<ilnÍ této nes,chopnostiJ k placenf a vzniknuvšího z 'ní ,poškozeni věřitel-ů .není po případě na závadu, že by k předlužení nebylo
došlo, kdyby nebyI nas,tal nepředvídanS' a ohromný pokles cen
čí 6. 4725.
486 čis. 2 tr. zák.: přečin podle § 486 čís. 2 tr. zák. promlčuje
v jednom roce; pro _počátek proml!čení jest rozhodnou d.oba, kdy
byla .ukončena trestná činnost, tak, že za dobu spáchání deliktu
jest pokládati okamžik, kdy byl pl'oveden pDslední úkon pmtizákonněho jednání (doba, kdy ,pachatel učinil ,posIedni dluh nebo splátku;
zřid,il zástavu, ,neho nenavrhl pokud se tak ještě v čas 'státi
mohlo - vyrovnací řízení nebo vyhlášeníl úpadku) č Ls. 3707.
není důvodu,' vymezi,ti po1em nedbalosti pro trestné činy proti bez':"
pečnnsti majetkul! najmě pliO přečin úpadku jinak (úžeji), než
zák'Ůnem vymezen pro trestné či.ny,proti bezpečnosti ž1vota v §
tr. záJk. čís. 4150.
i pro přečin nedbaJ!ého úpaduku stačí, že si dlužniik mohl uv"ae,mlu;
nebezpečnost svého jednání pro věřitele, možnost, že jeho

ním věřitelé utrpí újmu na p.rávu neúplným uspokojením pohledávek čís. 4150.
skutková podstata p.řečinu § 486 čís. 2 tr. zák. ,nevyžaduje stav
předlužení, nýbrž předpokládá jen stav neschopnosti k ;placení.,
který jest nezávisle na . poměru součtu aktiV' k SOUČfU pasiv dán,
není-'li dlužník s to, by uspok,ojil úplně všechny své věřitele v době
přímě,řené pravidlům řádného pro'vozu jeho výdě'lečné čilunosti
č Í-'5. 4639.
při zločinech podvodného a .přečinech nedbalého úpadku je možné
spolupachatelstv.í dlužníka a osoby samostatně jeho věci vedoucí
na témže trestném 6nu v tom smyslu" že každý z ni:ch - v pří
padech § 205, a) tr. zák." po případě u .pro.váděnÍ povšechné dohody a povšechně ~poleč,né-ho úmyslu poškozovacíhŮ' - p-ředse
vezme samostatně jednání, které bud' v s.ouvislosti s jednáním
druhého spolupachatele způ'Sobí škodný výsledek zákonem před'po
kládaný' (zmaření neho ztenčení uspokojení věřitelstva' nebo části
jeho, poškození' všech nebo některých v'ěřitelíi), neho zpúsobí trestný 'výsledek některého z těchto druhů, který by hyl nenastal, kdyby
bylo zůstalo- jen při jednání druhého s:polupachatele čís. 4639.
jest však nemožné (vyloučeno) spolu.pachateIství o-ně'ch os.ob na
témže trestném skutku, na témže konkJrétn]m jednání (úkonu),
které se -stalo nebo mělo státi příčinou nebo jednou z p.řfčin škody
(újmy) trestním zákonem předpokládané čís. 4639'.
úkon, který předsevzala -osoba: 'od dlužníka! různá, třebas jj'nak věci
dlužnikovy samostatně vedoucí, s dlužniikeml dorozuměná (srozuměná), najmě provádějíd po přírpadě společný 5< dlužníkem úmysl
vyhrocený na; tento úkon, mU-že jí býti přičítán (za předpOkladů
§ 5 tr. zálk.) jen jakO spoluv1na nebo úča,stenství čí' s. 4539:
,došlo-Ii bez takového individuelně' vyhroceného dorozumění po povšechné dohodě nebo, třeba po vzniku pov-šechně spo.Ječného úmyslu
dlužníka; i Ů'so'by jeho věci samos1atně vedoucí, zmařiti nebo ztenčiti uspokojení věřitelů nebo jejkh části (§ 205 a:) nebo po nabytí vě,domí oběma, o neschopnosti', dlužní'ka k placení (§ 486 čís. 2
tr. zák.), k 'Ojedinělému úkonu jen dlužn~ka nebo 'Osoby jeho věci
samostatně vedoucí, jes.t ,ptímým pachatelem jen ta z těchto osob,
jež úkon ten. předsevzala, kdežto druhé z nich lze přičiJtati. úkon
ten jen podle § 5 tr. zák. jako spoluV'inn~k-llI neb úČaJstníku, pokud
neni toto přičítání vyloučeno tím, že jde v úkonu {} trestný čin nedbalý (§ 4136 čfs. 2 tr. zák.) čís. 4639.
nak-olik dlužník odpovídá za škodu, která vzeš-la všem nebo treba
někteTým věřitelům tím, že osoba věci dlužníkovy samostatně vedouci udělala nový dluh, zap'l'atila dluh nebo dala zástavu ,po době,
kidy se dLužník dÚ'ViěděL 'o své- neschopnosti k placení, .podle § 486
čiis. 2 tr. zák. čí' s. 4639.
ustanoven1 § 486 Ns. 2 tr. zák. platí i pro to'h-o, 'kdo plni, schválené
vyrovnánÍ' (splád přílslušné ,kvoty věřitelům); uvědomÍ-'U si: (pří
provozu starého nebo nového p,odniku), že je znovu neschopen
platiti, musí ohlásiti v:čas nov·é vyrovnání (úpadek) čí oS. 4709.

p-řečinu podle

§ 486 ,čís. 2 tr. zák. nelze se dopustiti opomenutím
návrhu na zahájení, vyrovnardho řbzenf (úpadku), j,e-li vyro'v,nací
řízení již v běhu'; předsevzar-li však úpadce v této době některý
z positivních činů v onom ustanovení zákona uvedených, mohlo
by' j,m o :pře-čin § 486 6s. 2 tr. zák, avšak jen, kdyby 'šlo o čin
podle vyrovnacího řádu medovolený či s. 47189.
přečinem podle § 486 čís. 2 tr. zák., spáchaným po. slmnČlení vyrovnáni (~plněl1í závazků z něho plynoucich), může býti úpadce
34"
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u~n~n 'vinným jen, sta.J-li se znOVlt neschopným platiti a:
dIl-h - v,ěda: ,o této s,vé nově naSlÍalé neschopnosti _ z .
losti sv~ vě}~tele neho jejich část ZP'llsobem V' § 486 čÍs, 2 tr.
uvedenym Cl' S. 4789.
.

vědnými

s hlediska § 486 c) tr. zák. (ja:ko orgány podniku) nejen
za všechna opatření správní rady a výkonného vý;boru, opírající se
o usnesení, k nimž došlo. za jejich souhl<lJSU nebo bez jejtch výf:J'Ovněho odporu, nýbrž i za ta, jež byl,a učiněna beze svolení správní
rady nebo výkonného výboru tím kterým činitelem společnosti sv.émocně, pokud se jim nevzepřeli a neusilovali o to, by jim bylo če
leno; to ,platí i o zodpovědnosti za -nepořádné vedení knih (§ 486 a)
tr. zák.) či s. 4867.
vzali-li obžalovaní na sebe ony funkce, nezáleží na tom, že je nemohli zastávati 'buď fysicky nebo proto, že na ně svými znalostmi
nes,tačHi Čí,s. 4867. '
§ 486 b) čis. 3 tr. zák.: p'odmětem přečinu podle § 486 b) čis. 3 tr. zák.
aktivním podplácením mů:že býti kdokoliv čís. 3937.
rejdy za vy~ovnacího řízení ve smyslu § 486 b) čís. 3 tr. ř., spáchané osobou samostatně věci dlužníkovy vedoucí č i,s. 3937.
§ 486 c) tr. zák.: věd dlužníkovy ve,de samostatně ve smyslu druhého
odstavce § 4&6 c). tr. zák., kdo tak činí bez zvláštního rozkazu a
nezávisle na zvláštním pokynu nebo schválení dlužníkově,; záleží
při tom na skutečných okolnostech a poměrec'h, 'nikoliv na tom, zda
je dotčená osoba k samostatnému vedení věcí dlužník'Ových oprávněna či si je jen svémocně osobuje, ani na tom, zda překročila
~plnomocněnji, dané j,í ať vý,slovně nebo jen milčky, nebo zda jednaJla bez příkazu. Nevyhledá\~á se, by řečená osoba vedla samostatně celý obchod (záJvod) dlužníkův, aniž záleží na roz,sahu její
činnosH č DS. 37,16.

ke skutkové podstatě přečinu podle § 486 čís. 2 tr. zák. není
naprosto nutné, by pachatel prodléva! s podáním návrhu

rovnánj.; tato oko'lnost je jen jednou z několika skutkový,ch

tam uvedených

č

Ls. 4855.

'

zjišťuje-li soud značné .předlužení pachatele, jebo vědomost o
stavu a nemožnost uspokojiti všechny věřitele, zjišťuje .tím po
padě' neschopnost plat~ti«: i V'ědomí 'pachatele o tom, že svým
v~zk~m nemůže .dnstáti v době přiměřené zvykúm a rozsahu

ntku J'Ím provozovaného čÍ' s. 4&55.

předmětem
§ 486věřitelé;
Č'ÍIS. 2'
celek, nýbrž,ochrany
i jednotlivi

tr.
zák. není
jen \~i~~l:;!:,~l:.
snížení
eelkového
chatelova částečným placením dluhů nemění nk na
placením jednotlivým jen věřitelům pH daném stavu ak,tiv
sena byla kvota ostatnich, jimž Iplaceno nebyl'o čís, 4855.

-

-

-

kže V'ědomí
platiti
ne'vyžaduje
se V'ě~O:~'ffi::'~":
nemúže neschopnosti'
platiti své dluhy
vůbec
ani že mu
nelze ~rc;~l~~i~
nýbrž stačÍI jeho znalost o takov}ch ~Jastních
rech, o vý,ši diuhú proti stavu aktiv a ~,~!:~~l;~el~
mu nedovolují, by v době přiméřené ,D
"''''"'.0",0_
oboru obchodního podnikání, kde j,eho dluhy
rým svým povinnostem řádného dIU'žnika č r,s.

§. 486 čís. 3 tr. zák.: § 486 čÍ,s, 3 tr. zák. s:amo's(atné js'oucnosti
tvoře jen kvalifikační moment předchozích skutkových
§ 486 čís. 1 a 2: tr. zák. Číl,s. 3867.
-

Úpadek z nedbalosti (§ 486 c) tr. zák.) -

-

ustanovení druhého odstavce § 486 c) tr. zák. vztahuje se i na
prokuris.tu, a platí i ohledně toho, kdo samostatně 'vede věci kupce
jednotHvce; nevztahuje se však na účetního jakožto poufiou podřízenou sHu námezdní, podrobenou zásadně jen vůlri a r.oz:kazům
dJužníka jakožto její-ho zaměstnavatele čís. 3716.
za osobu 'dluž'níkovy věci samostatně vedoucí. jest pov'ažovati toho,
kdo je fakticky satmostatně vede. Nezáleží na tom, jaký má titul,
vlastnost nebo postavení, není fOzhodné, zda je k to'mu oprávněn
či si to jen svémocně oSlobuje, zda 'překročit splnomocnění dané
mll' ať výslovně nebo jen mlčky, či zda jedna} bez pHkazu. Samostatným vedením rozumí zákon v cit. § vedenI bez zvláštního rozkazu a nezávilSle na pokynu, piííkazu, poukazuje nebo schválení
dlužníka, tedy každé talkové jednání' a p,očínáni, které vychází
z vlastnrho: podnětu a rozhodnutí paJchatet.ova čís. 3937.

§ 486 a) tr. z~k.: společným 'skutkovrýrn podstatám pnř:e,dč:i~n:;U~'a t~~'~~~~;
z nedbalostI podle § 486 ČÍos. 1, 2 tL zák. i .přečinu n.
vedeni knih dluŽ'níkem podle § 486 <!') tr. zák. je dIužnikova
schopnost platiti čís, 37'16.
dlužníkova neschopnost platiti' jest jen O'b~ektivním
skutkové podstaty přečinu podle § 486 a) tr. záJk. č
i techni~kou stránkou podniku pověřený veřejn'ý sp;iečník Dfl)to,ko .. :
lované frrmy odpovídá za nenáležité vedení knih po ro:zmnul
tr. zák., vi-cli, že funkcí tou pověřený 'společník
v
SI~ěru nedos~t~l,; nestačí, že "působil na tohoto společníka, by
klllhy do poradku, nestaral~Ll se o provedení tohoto opaU,enf 'č í
4590.
»nepoř~~'n~« ,~o rozumu § 486. al) tr. zál~. jsou vedeny
neuJll1oznu~1' .prehled stavu ma1etku (a1khv a pasiv) ani
an~ třetí osobě s potřebným vzdělálllím; vyhovuje takolVé v-edení.'
kmh, že i třetí o.soha účetnictví znalá může z nic-h - třebaže s. ,porů,..
tahem - 'sestaviti pře.hled o stavu jměnI; nestačí, zjedná-li si
chodnÍlk tťtp,rve -dod~tečné předepsaný stav knih z dokladů a zápisků jen jemu srozumitelných číl s. 45-90.
§ 486 a), c) tr. zák.: neobsahují-Ii stanovy akiciov'é společnosti nic o
že odpov.ědnost jednotHvých členů správní rady (výkonného
bOru) .ph vedení ,záleži,tostí může býti omezena na ufčité obory
ne1b oddíly, ,aniž 8.1 o'ni 'členové sami rOndělili péči 'o. jedno.tLivá :obchodní odvětví tak, že rozdělení to mělo. .podle pravidel obchodniho
žitvot~ ;-a účtn~k zp~Ů'štěni~ p'~yil}n?sti dohledu nad ohc-hody" jež
dot~'"Cn~mu ,organu. vy,slovne pnkazany nebyly, jsou všichni členové
spraVlll rady a 'V'ýkO'nného vyhom zá,sadně ,oovinni starati se
žitě o veškeru ,obchodní ,činnost sp'O'lečno,stf, a lze je činiti

-

-

-

-

-

-

nevyhledává se, by pachatel vedl samostatně celý podnik dlužníkův,
nebo věci určitého dru:hu, stad a zodpůvědnost jeho jest odůvod
něna, když vede samostatně vůbec j:i,sté věd dlužníkovy, bez ohledu
na jejkh početnost nebo druh, ba stačí, když se to stalo i v jedn'ot!ivém pHpadě, je-'li jeho zásah ve pnčinné souvj,slosti s protiprávním výsledkem. Vždy záleží 'na samostatnosti jednání pachatelova, takže sem nespadá na př. činnost podřízené námezdní sHy
čís. 3937.
orgány podnilku po -rozumu § 486 c) odst. 1 tr. zák., - -povinnými
s hlediska § 531 b) tr. zák. nalhraditi z vlastnkh prostředkú škodu
z jejich j1ednánÍ podniku vzešlou, - jsou činítelé, jedn"ljící za nefysiokou osobu podIe stanov čís. 4593.
nakolitk d,lužn~k odpovídá za škodu, která vzešla všem nebo třeba
některým věřiteIům Hm, že ,osoba věci dlužníkovy samostatně 'vedoncí. uděla.Ja nový dJuh, zap,latila dluh nebo dala zástaJVll po době,
kdy se dlužník dověděh o své neschopnosti k placení, podle § 486
čís. 2: tr. zák. čís. 4639.

-

_ úpadek podVlldný. (§ 205 a) Ir. záki.) -
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podvodaý (§ 205 a) Ir. zák.): pro skutkovou pdostatu zloč,nu
§§ 5, 205 a) tr. zák. stačI, že sle kdo aspoň v době domovní
hHdky při pátráni ,po ukrytých věcech dovědělo tom
věcí v jeho bytě a s jeho vě'domím uschovaných je ,~
že je ukryl, aby aspoň částečně zmařil ll~pokojení
'
přes to však věci nevydal a sdělení o nich četnictvu neučinil
343l.
jest vyloučeno, by týž tr,estný čin byl spáchán úmys1ně (§
tr. z"k., § 205 a) tr. z~k.) a pří tom i z nedbalosti (§ 485 tr.
čís. 3857.
pokud jest možný a pDkud jest

úpadku z nedhalosti, se

zločinem

vyloučen

,reálný

s,ouhěh

podvodného úpadku

-přihlášky po
řízrení přestá,vá býti

právu nejsoucí
beztrestným př~pravným .
věřitele, jakmile přřhláška byla podIe jeho úmyslu, s
a púsobenJm soudu za:slána; není třeba by se
y~'řitel súčastniI vyrovnárvadlho roku (§§ 5, S, 205
Cl s. 3810.
skutková, podstata zločinu podvodného úpadiku plodIe § 205
zák. nepředpokládá nutně, by bylo již zahájeno řízení
k nuoenému uspokojení věřitelů; v úvahu přicházejí i v' CTlrCle.
na odstran.ěných pfedmětech neměli práva zá.stavního čís;

podpis

předmětem činností,

stíhaných zákony o maření exekuce a o
vodném úpadku, mohou býti jen takové ,složky dlužnfkova
jež nejsou vyJoučeny z exekuce (z ú'padkuJ; pokud sem
živnostenský (obchodní.) podnIk č'~s. 4002.'
záJlmnnou výsadu některých částí dlužníkova. jmění, podle níž
vyií.aty z exekuce (nelze je pojati do ú,p'adkové podstaty), '
rozšířiti; na úpl3Jty, docí.lené dobrovolnýim prodejem oněch
dlužnfkem čís.. 4002.
zákonné ustanovení o ;přečinu (přestupku) mařeni exekuoe
ustanovením podp:ůrn.ým, ustupují.cíim před -kteroukoliv trestní normou, podle 'níž jest čin ohr,ožen přísnějším trestem, i před ustanovení-rn § 205 a) tr. zák. č -í s. 4002.
-, __
pro po-soulZenÍ, lda čin vykazuj-ící jinak spo'},ečné náležitosti pře
činu .<přestupku) maření exekuce a zločinu podvodného úpadku,.
s'pada P?d -on? mírn.ějš:, či plod toto přísnějši hledisko, jest rozhodnou llltenslta způsobené škody a stupeň protiprávnosti zlého
úmyslu pachatelova; do oboru maření exekuce spadá újma pře
:~odná, pro podv,odný úpadek škoda povahy konečné (trval~)
CI s. 4002.
subjektiivní stránka č í 's. 4002.
pro tľestnost pokusUl svádění -ke zlo.činu podvo:dného úpadku podle
§§ 9, 205 a) tr. zwk. předstkáním (uznáním) pohledávky nezáleží
'na tom, že s,e vywvnání, pro něž pachatel doporuč,oval závadný
postup, mělo provésti mimosoudně či s. 43H3.
ustanovení § 205 a) tr. z,álk. nevztahuje se k oněm složkám jmění
dlužníkova, jež jsou vylou:čeny z ,exekuce (z úpadku) (jediné auto.
pa-chatele pr,ovozu~íciho jím po živ.nostensku dopravu)
se v:šaJk k výtěžku dlužníkem za takový předmět dosažen~mu
marnění kupní ceny) č i s. 4378.
ustanoveni § 205 a) tr. zák. nechrání práva jednotlivých
na stejnaměrné (s astatními) uspokojení jej-ich ,poMedávek,
chrámi povšec.hný nárok veškerého věřitel-stva, po. .případě u,rčilvch
skupin věřiteIů, by k jej:i1ch uspokojení bylo - pokud ho k
třeba použito celého nebo třeba části jiffiěnI dlužníkova,
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onou skupina u, takže (s vý,hradou sN'hání podle § 4'85 tr. zák.
a § 48'5 č~s. 2' tr. zák) Vly-padá v dosahu § 2'05 a) tr. zák. paužití
jmění neb? .d~tč,ené jeho části k, u~P?kojen! někt~~~ho~ nebo ~ě
kterých věntel'll bez ohledu na sbthaltCl se narok ventelu ostat'll1ch
čí ,s. 4453.
při zločinech po?vod~é~o a přečinech nedbaté~o .úpadk~ je možn~
spalupachatelstvl; dluzmka a osoby samostatn~ Jeho ve Cl ....yedoucl
na témže činu v tom smyslu, že kaž-dý z nIch - v pnpadech
§ 205 a) tr. zák., po případě u provádění povšechné dohady a povšechně společného úmyslu poškozovaci.ho pře,d,sevezme samo~
statně jednání které bud' v .souvislosti s jednáním druhého. ,spolupachatele způ~obí škodný vý·slede'k zákonem předpoklá:daný (zmařeni nebo ztenčeni, us,pokojení V'ěři1elstva nebo části jeho, poškození všech nebo některý,ch v'ěřite.lů), nebo zp'ůsohí trestný výsledek některéh-o z těchto druh.ů, který -by by,l nenastal, ,kdyby bylo
zůstalo jen při jednáni druhého spolUtpachate1e č i s. 4639.
jest višak nemožné (vyloučen?):spolupachat~ľs'h:'í on.ě~h ~sob na
témže trestném ,skutku, na temze. konkretmm Jednant (ukonu),
které se struo nebo .mělo s1ád .příčinou nebo jednou z přf6n škody
(újmy) trestním zákonem předpokládané čís. 4639.
.
úkon Jkte~ý předs.evzala' osoba od dlIužnika rŮ'zná, třebas jinak věci
,d[už~íkovy saJmo.statně Vledoud, s dlužníkem doro:zuměná (Sf.OZuměná), najimě' pwvádějíd po pří-radě společný 's dlužnťkem úmysl
vyhrocený naJ tento úkon, může jí hýti p-řič-ítán (za předpokladů
§ 5 tr. z,ák.) jen jako spol'uvina nebo účastenství čís. 4009.
došlo ...l-i bez t3Jk.ového individuelně vyhroceného ,dorozuměn1 po povšechně dohodě nebo třeba po vzniku pDvšechně společného úmyslu
dlužníka i osoby jeho. věci samostatně v,edoucí, zmařiti nebo ztenčiti uspokujenÍ' věřHelú nebo jejich části (§' 205 a) 'nebo po nabytí vědomí oběma ,o neschopnosti dlužníka k phcení (§ ~86 ČJs.~ ~
tr. zák), k ojedinělému úkonu jen dlužníka nebo osaby Jeho ve,cl
samostatně vedoucí jest přímým p:a:chatele_m jen ta z těchto OSOb,
jež úkon ten před;evzala, kdežto druhé z nich lze přičítati úkon
ten jen podle § 5 tr. zák. iak,o spoluvinníku 'ne;b účastníku, pokud
není toto přičítání vyloučeno trm, že j:de ':' úkonu o trestný čin 'nedbalý 0§ 486 čts. 2 tr. zák.) čís. 45:)9.
ustanov,eni § 205 a) tr. zák. nevyžaduje, by byl ,dlužník v ,dabě
jednání v § tom předpokládaného neschopen k placení nebo pře
dlužen čl s. 4639.
z.cizenÍ, jež je_st uvedeno. zákonem jako p,Nk1ad - viz slova >~l1ebo
jinalk« _ zmenšení i,mě-ní dlužníkova, ,pojmově př,edpokláda, že
zcizovacím úkonem anebo v důsledcích zdzovadho úkonu vybavuje se z -majetku dlužníkova část, aniž V'stupu1e na její místo
úplata 'stejné hodnoty, že ze jmění, z něhož mají býti věřitelé us-pokojeni, ubývá, v-íce než k němu přibývá čís. 463'9.
nejde' o nedokonané svádění ke spolu.vině- -TI'a po.dvodném úpadkU
podle §§ 9, 5, 205 a) tr. zák., nýbrž jen na; mařená exekuce podle
§§ \) 5 tľ. zák. a § 1 zák. čís. 78/1883, ř. zák., -sváděJl~Ii ske dlužník
jino~ osobO' k tomu, hy upIatúovaEa ve vyrovnacím řízení dlužníkově neexistující: .pohledávku, avšak V1ůbec nepomýšlel -na zkrácení
svý,ch věřit,elů, nýbrž chtěl p-odáním návrhu na zahájení vyrovnadho říze nt docílliti jen oddálení dražby nemovitostí za účelem jich
výhodnějšilho ,prodeje z VioIné mky č,~ s" 4796.
odstranil-li kdo svou vlastní věc, již dal do zástavy a jež mu by:1a
zástavním věřitelem přenechána k použíivání, nedopoUlští se zpronevěry, nýbrž může se po případě dopustiti jen maTení exekuce
nebo podvodného úpadku čís. 4848.
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-

úplatkářství (§ 2

odst. 1) -
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slo~.:.

obstarávánÍm úředních věcí lze rozuměti jen řádn~l, nezá:vadn)' vÝ,k0t;
úřadu, přesné, výhradně věcnými hledisky se řídíd a os.obní pnzne
nebo nepřízně k dotčeným osohám neznající plnění úředních ,předpisů

m~jetkovOU

§ 414 ,t;r. zák.
i duJ;iosní pohledávky ma}í
a ~ch.vy~e-c-haU1 ve vykazu: majetku jest .zatajením aktiv
§ "za~. cl.. V:1916 (§ 414 čís. 1 tr. zák.); škodu
v":,ntel~,m, Jest ~~čHil. podle pravděpodobné hOdn~tyZP?~OIJel10U
d~v~k.' pro ~VaJI!:fI~a~Hres.tného činu a pro výměru trestu
ZJ}Shtl asp~>n, mlll1malní. hodnotu v částkách uvedenýoh v
:~k. ve, znem -nov. čís. 31/2:9 sb. z. a n.; zatajeni akti.v jest t".,,,,i~
clflern JeTI te~dy, stalo-Ii se v úmyslu poškoditi. věřitele
pod.s~at~ Z~OCII:lL podle § 414 čís. 2 tr. zák. vyžadu'e
ab'
l
posl~vnm~, p-r.oJevem; uznal za pravý dluh, o' němž , ž~
p~avy,; otaz!m, zd~ upadce ~r'ěd?mě nesprá'V'ně vedl ot,··e hodn"í
~alezl rozhodnou:., ~0.udu, nIkoli znalci. Vedl-li knihy někdo .
upadce, putno ZJI'Stlti, zda, nesprávné jich 'vedení dělo se n,.··e, ...
poukaz upadcův čís. 4617.
.
a

čís.

0.

~ák. siov.: subje,kt~m trestných činov, uvedených v
z~~." Je len ~aJetkov'Y upadca v smysl'e hmotného práva k~~;~,~~~.
"ke Ok' na: l}1a]etok ktorého bŮlI pravo;platným usnesením
on urz c l' s. 4477.

§ 416 .tr.

v

skutková podstata prečinu zavineného úpadku vyžaduje,
chater bol úpadcom; pri tom je nemZlhodné v'
~onku~z, alebo . či konk~rzné pokračovanie :b'Ů~~ za!vedené

J,e.hc:,co 4ventel'o,v;
·~padca,
S;P'ósobo~m~~·~::~~!:~t~&~
.•
v?sf
§ 416
tr. z~k., Je
trestnýjednafjucU
bez rozd'ielu
či pred
k,onkurzn~ho pokr~~o.vania bol u:činený poku~ o
'
,
v~oynanle, a}ebo c~ Ihn~ď bolo žiada-né o uvalenie 1mn'kurzu
' a
p:I leho novych objednavktach išlo o 'Zbožie f}Otrebné do
CI s. 469B.
'

-

-

-

?b~hOdn~'k kridatár, ktorý )oIC . ventero:V' ~ vedie .síce

nie v úrnys,Jle aby tým poškodili
obchodné k~.ihy avšak nevedie
pogr: pr~dP~oy § 2'? obc:h. zá~., 'dopúšt'a! sa 'prečinu pOdl'a § 416
~~kt r. z~k. fl tOJ? Jeh.o ur~dmk (hez vedúceho postavenia), ktorý
o, ve om;. vedle. knIhy, Je len pomocníkom v smysle § 69 Č 2
tr. zaJk~; Iprecm zavmeného úpadkUJ je dtov,ršeny' vyhláse í k'
kurzu c í.5. 4871.
TI m
on-

půjčky čís. 3616.
Úplatek viz úplatkářstvÍ.

Upisováni: státní

ÚPlatk:r~~~;c~%~ntp~~~e~~nf: t~h~~~o~~~~už~ao~~~ti

o v~lad fráva vl,astnického
v smys.Ie §;3 odst. 2 zák. Č. 1708'/24. b povazpov~! za I?ep,atrný,promk odmenu za
h tD
.
,.
s . z. a n. n]1mal-h sudny uradčinu podl'a 3' o~~t.°l ~~n~ákv~~~so~ ~ fp~;:em~ovýC'h kníh, ~ol?,~šťal· sa, prepisy v smysle §§ 398-402: ',ťd
: ~ y, ls10.-h.? ~ybavovame zrado stí, o vývinenie .disciplinárne čís. 4~il~t ponadku; mac ls10 by len o prípadné pre-

sl?ťJch

§

~::sul~~~~er~~~tyt~tdi~:~st~Ý í~ť~t~láv~~~~up~rfI~n~§p~~inčno~:, 4~7 t~~, z~~
úplat~s~~~1~~tgv~b~nční ~ úp'lat~MstvlÍl v, béž~ém ~lo.ya smyslu, bylo-U tvrzeno

že po~adoval (~ř~~~g~:~r~;I~~~~~~;h~ěl~~~fI~~i~k~~e~~:~~~h~b pe~s.~'llál~),
covaCl akce pndelena' družstvu krejčích
b ' bl.
, y y a osa'vržena státnÍ- půjčka čís. 3978.
a y y'a tomuto družstvu na-

(zák:;" ~ ~I' ,3. červ"""" 1924, .Čís. 178 sb. z. a n.):

zásady § 17:> tr zák
b scttam castek nelze pOUŽIŤl v zák.oně' o úplatkářství čís 178i19Ů

~~~~ýa ~~il;f "r:~~o:áu:~, O~fZ~Y~r~~~iic~ ~~~~~fnte:r~:fv~;~Jí~f

4102.

sp,otřeboval-li pachatel to, co dostal jako úplatek, nemá již užitek
v rukou ve smy,slu § 531 a) tr. zák. ,a může se dovolávati pTomlčení

tn

Ž

či s. 4047.
ustanovení zákona ze dne 3. července 1924, čIs. 178 sb. z. a n. neposkytují opory :pro názor, že mají místo jen, byl-li účelem (účinkem)
přímého úplatku nebo užívání vlivu podplácené osoby protizákonný postup dotčeného veřejného činitele či s. 4157.
nezáleží na tom, zda vůhec došlo k p.ůsobení podlacené osoby (k užití
jejího vlivu) na véejného činitele; je lhostejno, zda podp.lácená osoba
měla vItv na dotčené veřejné činitele čís. 41-51.
§ 2 (1): člen obecní bytové komise je veřejným činitelem; jde 'O úplatkář"
ství, bml"'"li jako takový za výkon této čestné funkce ú"latu čís. 3416.
zákon o úplatkářství nemá pod ,pojmem »úkonů« v § 3 pokud se týče 2
na mysli jen takový úkon, s jehož vykonáváním neb -opomenutrm je
spojena urči,tá ško,da nebo nesprávnost (v úřadování); účelem zákona
jest chrániti ryzost veřejného úřadování vů,bec, bez ohledu na :případné
následky s úkonem spoj'ené čís. 3g15.
ke skutkové podstatě Ipřečinu podle § 2 odst. 1 zák. čís. 17'8/1924 se ve
směru subjekHvním vyžaduje, by sil byf pachatel vědom, že nahízí prospěch zaměstnanců postravenému na roveň veřejnému činiteli ve smyslu
§ 6 odst. 2 dt. zá!kona, a dále by si byl vědom, že prospěch jim nabízený není nepatrný čís. 3975.
není zapotřebí, by šlo Q. proHprávní výhodu, ,předp.okládající stranický
úkon nebo vůbec porušení úřednich povinn.osH veřejného činitele; rozhoduje jen suhjektivní p.ocit toho, kdo se výhody .domáhá čís. 4052.
v1ýhodou ve smysLu zák. ·čÍ!s. 1781/1924 múže býti" i urychlené vyřízeni
žádosti za odpis daní čís. 4052.
nezáleži na tom, že nebyla si'Í'bena jako .odměna částka co do výše a
doby splatnosti určitá (že se ujednání jisté částky stalo až po vyřízení
věci) čís. 4052.
obstaráváním úřednÍ.ch věci lze fŮ'zuměti jen řádný, nezávadn}' výkon
úřadu, přesné, výhradně věcnými' hJl.edi,sky se Hdiid a osobní přízně
nebo nepřízně k dotčen.ým osobám neznající plnění úředních předpisů
či s. 4102.
nep.ředpokládá se, by bylO úřední moci zneužito výkonem úřadu nebo
stranictvm spá,cháno obstaráváním úřední věci, nýbd p.fedpokládá se
jen, by bylo zneužita. úřední moci v úřadě, v němž jest paoha'tel ustanoven (§ 101), pokud se tý.če, by se pachateL dal sVlésti ke s.tr,anictví
při obstarávání věci svého úřadu (§ 104 tr. zák.), pokud ,se týóe, by pachatel byl 'Povouán k úkonu, o který jde (§ 2 zákona čís. 1781 sb. z. a TI.
1924) čís. 4102.
stačí, hylo-li uplacenému úředníkovi mod a .z ppryjnnosti jeho úřadu
ve věd (ve směru) úplatkem dotčené (dotčeném) n<'ěco zaříditi nebo
zameúti p,odle úřednfho (služebního) předpisu, s jehož j·ádný.m splně
ním není v souladě a .za Jehož výkon (obstará:vání) nelze ,proto pokládati to, co úředník z důvodu úplatku ,s'kutečně zařídil, neb.o že zákrok
opomenul Č L,S. 4102.
ke sváděni .c svedeni) soudníoh dozorců vé.zňoů ke stranictví nebo k porušení úřední pov1nnosti oJ3!rem nelze :v'Ša!k shledaH zločin podle § 105
tr. zák., nýbrž jest o takové protiprávThí činnosti uvažovati s hlediska
mÍrnějšiho U'st.a,noveni § 2 odst. (1) a (2) zákona o úpbtkařs.tvi čís.
4102.

-

úplatkářstvi
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zájem státu na přesném dodržování kázně a řádu ve věznicích
ležitým veřejným zájmem ve smyslu § 2 odst. (2) zák. čís.
čis.4102.

každý peněžitý dar, pokud nepředstavuje p-rospěch jen zc.ee~l~a:s~!~i.~:~~~
pokud se týče dar toho druhu, mající hodnotu peněžní, J
'veřejnému činiteli z důvodů jeho služby a ve vztahu! ~ko~1'~~"t~:~že~n!~
úkonům, je-st již sám o sobě vždy zá'vadný a proto TI
může býti _označován za »zvyklost«, jež by měla
4160.
jde o přečin podle § 3 odst. I pokud se týče pOdle § 2 odst.
o úplat.kářství, prozrazoval--li Slkladmi,str dráhy obchodníku v
s ním za peněžité odměny zásilky ,konkurence čís. 41'60.

-

§ 2 ~2): ~ zákonné náležitosti, že jde o prospěch nikoI1v nepatrný jest
zova-tI - bez ohledu. na rozs.ah, nákladnost a výsledek 'činnosti př.i.ijernce
úplatku, - výhrad,ně s hlediskm hodnoty ú'Platku O
přihlížeti k okolnostem případu, zej'ména k pokleslé
k drahotním a ostatn1m poměrům čís. 3415.
má~li býti v úplatku shledán p,rospěch nepatrný, má býti ,pouhým .pří
znakem vděónosti za ochotu pří,jemcovu, projevem uznání, nikoliv od..:
měnou ;za předpokládanou činnost pNjemce, ani podílem na docílených
jím výhodách pro dárce úlP~atku; hodnota úplatku musí se z-dáti nezávadnou (obvyklou) i širší veřejnosti, nikoliv jen súčas.tněným osobám
č i s. 3'4'15.
výše úplatku není o sobě .rozhodnou pro otázku, zda jde o mep,mrry
,prospě:ch« ve smyslu § 2 odst. 2 zák. o úplatkář;sh1Í'; tent.o pojem
relativní a jest stupeň ptrospěchu vždy určiti P9dle povahy přfpadu
čís. 3632.
, .
zás.ady §, 173 tr. zák. Q. sčítání částek nelze .pouŽíti v zákoně o úplatkářství čís. 1'781/1924 sb. z. 3! n. pro roz,h.odnuťí otázky, jde-li o nepatrný ,prospěch, na nějž veřejný činitel nemá ,práva, či o prospěch
stupeň ten převyšujJcí čís. 37165.

? zá,~onné náležitosti, jde-li o prospěch »f1ilkoUv nepatrný«, jest uvazovah výhradnČ' s hledisk'a! hodnoty úp'latku Ů' sobě, při čemž jest 'při
hUížetil k okolnostem p6p~du, na:jmě k pokleslé hodnotě peněz, k drahotním a ostatnim poměrům ,č í s. Mú2.
ve svádění (svedení) soudních dozorců vězňů ke stranfct-ví nebo k porušenr úiíední povinnosti dCLrem nelze viŠak shle-datii zločin podle § 105
tr. zák., nýlbrž jest o takové protiprávní ,činnosti uvažovati '8 hlediska
mírnějšího ustanoveni § 2 odst. (1) a (2) zákona o úplatkářství čís.
4102.
pojem »nepatmého prosp'ěchu« má v § 2 lodst. 2' zák. as. 178/19U'
vztah j~n k majetkovým nebo jinlým zájmům Iveřejného činitele, nikoliv
osoby Ulpl-atek poskytující; pta onen pojem ndze lpOUŽm zcela všeobecně sčítací zásady § 173 tr. zák. čís. 4160.
pro přečin podle § 3 ,odst. 2 (§ 2 odst. 2) zák.čis. 178/1924 nezáleží
~~ tom, zda byl jednáním pachatelovým dotčen důležitý veřejný zájem
cr s. 4160.
přestupky podle !jo :> odst. 2 a -podle § 2 odst. 2 zák. čís. 178/1924/>romkují se podle § 532 tr. zák. v šestí měskích, aniž je rozlišovati mezi
aktivním a paSIvním úplatkářstvím a aniž záleží na výši nebo hodnotě
úplatku či s. 4414.
nakolik nej'de 'O porušení předpis-ll' §§ 320, 267 tr. ř. a o zmatek čís. 6
a čís. 7' § 344 tr. ř., byly-li ke hlavní otázce na zločin § 101. tr. "zák.
dány a klradně zodpovězeny eventuální otázky na. útp.Ja1!kářsrví podle § 3
odst. 2,a podle § 21 odst. 2 zák. čís. 178/1"924, ,ač ,obžaloba zněla jen na
onen zločin a na úplatkářství nebyla rozšÍlřena (dopLněna) i': í s. 4414.
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§ 2 (3): použití vlivu p:odplácenou, osobou nen} ~.lo~koU' objektivní, ~ýbrž
jen složkou subjekti'vní sku1Jkove podsta,ty precmu podle § 2 odst. CIS. 3
a dle § 3 odst. čís. 3 zá:k. čís. 178/1924 čís. 4157.
stačí, že uplatňování vlivu (,po př~padč i jen dom?,ělého? bylo př.;d
pokládáno, zamýšleno, nctjmě podp1'acenou oso~o~ ~ys!.ovne neb,? m!c~~
(konkludentně) slíbeno, třebas 'Pak k uskutecnem slibu nedoslo c I~.
4157.
uplatňování vlivu na veřejné č~nitele)e činností t:;stním yzák~~. .em zásadně ihned v samém zárodku za:kazanou-, za mz odmena JIZ podle
povšechných zásad mravních a. p}ávní:h nepřísLUŠÍ, jed. .nán~m ne?Irav:~
ným a zákonem zapovězeným, Jez ,nem ,podle § 879 ob-co zak. zpusobtlým předmětem platné smlouvy čís. 4157.
§ 3 (1): člen obecní 'bytoVlé komise je veřejným činitelem; jde o úplatkář
ství, bral-li ja'ko takdvý za výkon této čestné funkce úplatu čís. 3416.
zákon o úplatkářství nemá pod pojmem »úkonu« v § 3 pokud se týče .2
na mysli jen twkový úklon, s je~ož vykonáy:áJním ,n~b ~~omenut~m Je
spojena určitá škoda nebo nespravn~st (v uradovam); ucelem ~~akon~
jest chrániti ryzost veřejného úřadovaní vůbec, bez ohledu na pnpadne
následky ,s úkonem spojené čís. 3815.
skutková p.odstarai § 3 zákona jest tUr jen, kdy~, veřejnýy čin!t~:l žádal
prospěch za to, že bude vykonán neb o-pomenut ukon, k nemu:z Je tento
činitel ,povolán čís. -3'815.
s hledis'ka Skutkové podstaty přečinu :podle § 3 odst. 1 zákona o úp1atkářství není zapotřebí, !by byla· vli'vem veřejného ,činitele, založeným
v jeho úřední činnosti, někomu nějaká výhoda skutečně pO,s~ytn.u1a;
stačí že ,žádaný, slibený nebo poskytnutý pwspěch byl mlllen Jako
proti1hodnota Zal to, že veřejný ,činitel vyvine činnost, jejiž vJitvnost
s.trana vzhledem k jeho úřednímu postavenÍ předpokládá v tom směru,
by se favorisované osobě dostaLo výhody, Jíž se dvmáhá nebo na které
jí záleží čís. 4052.
na pasivní úplatkářství dozorců vězúu a na spoluvinu na něm není použíti ustano'y;ení § 3 odst. (1) a (2) zákona ze dne.3. července 1924,
čís. 17S sb. z. a n., nýbrž přísnějšího ustanovení druhé věty § 104 tf.
zák. čís. 4102.
každý peněžitý dar, pokud nepředstavuje pflOsp'ěch jen zcela nepatrný,
pokud se týče dar toho druhu, mající hodnotu peněžní, poskytovaný
veřejnému činiteli z důvodů jehO služby a ve vztahu k jeho služebn.ím
úkonům }est již sám o sobě vždy závadný a proto nepřípustný, a nemůže býti ,oznaČlován za »zvyklost«, jež by měla býti omluvou čís.
4160.
jde o přečin podle § 3 odst. 1 poku.d se týče po-dle § ~ odst. 1 zák;
o úplatkářství, prozrazoval-li skladmlstr dráhy obchodmku v dohode
s ním za peněžité odmě,ny zásilky konkurence čís. 4160.
_ § 3 (2): i poskytnutí nebo vzetí s.ebe nepatrnějšího úplatku jest tre,stným,
dotýká-li se uplácení důležitého veřejného zájmu; úměrnost uplatku
k důležitosti veřejného zájmu zákon nevyžaduje čís. 3794.
veřejného zájmu se dotyká, kdo něco podnilká, co jest v nepří~ni~ém
vztahu k zájmům veškerenstva státních občanu neb a:lespon JI,st'eho,
počtem neomez.eného jich kruhu 'Č í S. 37'M.
důležitost záj.mu jest- posuzovati vždy podle phpadu čís. 3794.
stačí, byl-li úplatkářstvím dotčen zájem státu a obce na vybírání dávek
a poplatků (zájem finanční) čís. 3794.
na pasivní úplatkářství dozorců vězňů a na spoluvinu- na něm není použíti ustanovení § 3 ,odst. (1) a (2) zákona ze dne 3. července 1924,
čís. 178 sb. z. a n., nýbrž phsnějš1ho ustanovení druhé věty § 104 tr.
zák. čís. 4102.

_
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pro přečin podle § 3 odst. 2 (§ 2 odst. 2) zák. čís. nS/1924
na tom, zda byl jednáním pachatelovým dotčen důležitý
čís. 4160.
přestupky podle § 3 odst. 2 a podle § 2 odst. 2 zák. čÍs. 178/1924
rnlčují: se podle § 532 tr. zák. v šesti měsíoích, aniž je rozlišovati
aktivním a :pasivním ú-p;latkářstvím a aniž záleží .na výši nebo
úplatku čÍs. 4414.
nakoli'k nej.de o porušení předpisu §§ 320, 267 tr. ř. a o zmatek čÍs.
a čís. 7 § 344 tr. ř., byly-li ke hlavni otázce na zločin § 101 tr.
dány a kladně zodpovězeny eventuální otázky na úplatkářství podle
odst. 2 a podle § 2 odst. 2 zák. čís. 178/1924, ač obžaloba zněla'
onen zločin a na úplatkářství nebyla rozšírena (doplněna) čís.
§ 3 (3): účelem ustanovení, podle něhož jest :přečin § 3 čís. 3
konán již pouhým pNjetím úplatku, jest zabtániti již pouhému
pečí, jež byť jen stupněm vzdáleněj'ším hrozí právnímu
ryzího výkonu veřejný,oh úřadů a služeb ze zkušenosti, že oSbba
má (skutečně nebo domněle) vliv na činitele v úvahu přicházející'
sobí z pohnutky ú:platku na ,činitele ty uplatňováním ,onoho vlivu '
směr, by se v úvahách (má-li: býti smLouva uzavřena a jak)
výhradně hledisky věcnými čís. 3415.
použití vlivu není složkou obje-ktirvní, nýbrž jen složkou
skutkové podstaty; stači, že uplatňování vlivu na veřejného
bylo předpokládáno, zamýšleno čís. 3415, 4157.
(po případě- i jen domně~ého), nejmě podplácenou osobou
nebo mlčky (konkludentně) :sHbeno čís. 4157.
třebas :pak k uskutečněnÍ: slibu nedo.šlo čí. s. 3415,,;1-157.
úplatkem ve smyslu zákona čís. 178/1924 (§ 3 odst. 3) jest jakýkoliv,
třeb.as nikolr majetkový prospěch, vše, co IPodplácené osobě .nějak prospívá nebo, pr-ospěje, vše, co, poskytujk podplácené .osobě v tom či
onom smčru výhodu nebo úlevu, činí její stav v některém .směru proti
dřivějštmu stav'u přizniViě-jším čís. 3957.
i v zápújčkách o sobě Jze po pří-padě spatfovati prospěch ve smyslu
zákona čís. 3957.
při vymezení pojmu prospěchu nelze přihlížeti k námaze příjemce'
úp"la-tku 'Č Í's. 3957.
pojem »prospéch nikoliv nepatmý« jest relati'vní; při rozhodování
v tomto směru jest př1hHžeti k okolnostem př]padu č rs:---3957.
ustan.ovení: zákona ze dne 3. července 1924, čís. L78 sb. z. a n. neposkytujli opory pm názor, že mají místo jen, by.l-li účelem (účinkem)
p,Ťímého- úplatku ,nebo u.žfvání vlivu pudplácené osobý protizákonný
postup dotčeného veřejného činitele čís. 4157.
uplatňování vlivu na veřejné činitele je činností trestním zákonem -zásadně ihned v samém zárodku zakázanou, za niž odměna již podle
povšechných zásad mravních a práV!ních nepřísluší, jednáním nemravným a zá:konem Zlapovězeným, jež není podle § 879 obč. zák. způsobi
lým předmětem p'latné smlo,uvy čís.. 4157.
nezáleží' na tom, zda vůbec došlo k ;působení podplacené osoby (k užití
jejího vliIVu) na veřejného činitele čís.. 4157, 4362.
je lhostejno, zoo podplácená osoba měla vliv na dot'čelné veřejné' či
nitele či s. 4157.
přečin u podle § 3 odst. (3) zák. čis. 178/1924 mohou se .dopustiti i jiné
osoby než veřéojní činitelé po rozumu § 6 cit. zák. či s. 4362.
stači, že to bylo podlácejícfm 'předpokládáno, zamýšleno, najmě podplácenou oso,bou výslovně '.nebo ,konkludentně slíbeno, třebas. pak nedošlo k uskutečnění slibu čís. 4362.
nesejde ani na tom, ž'e veřejní činite1:é neměli účast, ba ani nevěděli
o úplatcích pachatelem přijatých, ani na tom, že by bylo k úkonu došlo
l

. bez up,a
. I tk II a z'e by se byl veřeJ·ny· činitel
tím
.úkomem
'
. h ned.opllstil
"
d ani
. ,
stranictví, ani (Fnalc-ého) p'oTutšenr platnych a zava-z.nyo pron pre plSU
.. 4362
~r~:tnost ~kutku není vyloučena tim, že ,nebylO !,:-ni jehoy ~čí.nkem, ani
'eho (zamýšleným) účelem poškoz~ní. statnJ'h~ (J.lnaky ver.~Jpe~o) nv~?or
~oukromého zájlmu neb i jen porusenl Jnevs~tr~TIl) ypr.ed~.Js~" Jez pnsl}
nebo byly by přišly 'V úvahu pro Ú'kony vereJTIlychr cI'llltelu CI s. 4362.

J

§ 4- pod ustanovení § 4 zákona o úplatkářství spad~ i .př.ij:tÍ daru _úř~dní~
- kem (soudní kanceláře) za: prád (za :provedem zaPIS,~ v t=:~ze~ ove
k!nize a za domčení knihovních výpisu) vylw,nanou mimo uredm hodiny za účelem urychlení úředního výkonu Čl s. 4047.
,"y
spotřeboval-Li pachatel 10, co dostal jako- úplatek, n~ma. JIZ uf~te~
v rukou ve smyslu § 531 a) tL zák. a může se doV'oJavah prom cem
či s. 4047.
, d .
ani skutková p~odstata přečinu podle § ~ .zák. o ,~platkářství yne}yza uJe,
by byla úředním vlivem veřejného čmlt-ele y vy'noda sk~tecne pO::kytnuta' stačí že strana prospěch poskytla v predpokladu, ze se tak ~talo
čís.' 4052.'
není zapotřebí, by šlo o 'protiprávní vý~odu, předp?'k~ádaj!~í. stranic~ý
úkon nebo vůbec porušeni úředních' povmnos,t1 vere]neh9 ~lll!t,ele; rozhoduje jen subjektivní pocit toho, kdo 'se vyhody domaha CI s. 4052.
výhodou ve smy-slu zák. Ns. 178/192\4 může býti i urychlené vyřízení
žádosti za odpi's dani či s. 4052.
.:
',v
nezáleží, na tom že nebyla sliÍbena jako odměna častka c~ do vY~,e
a doby splatnosÚ určitá (že s.e ujednání ji'sté částky stalo az po vynzení věci) čís. 4052.
§ 6 (2): ke skutkové pdostatě přečinu podle ~ 2 odst. 1 zák. !is. 17~ýI924
se ve směru subjektivním vyžadU'je, by SI byli pac~atelv v.e~om, ~~ .na-:bízí prospěch zaměstnanci postavené~'ntt na !oven yereJn~mu cmI!eh
ve smyslu § 6 odst. 2 cit. z,ák..o?a, a dale, by Sl byt vedom, ze prospech
j'ím nabízený nen~ nepatrny c I'S. 3'975.
§ 9: § '9 nerozlišuje, zda prospěch bXI. P?s~ytn?t aktjvní~ (§y.2) nebo ?a-:sivnim (§ 3-) způso'bem úplatkarst~~ ~akoztoy t;estneho' cm?, a neeml
propadnutí jeho závislým na 'ničem jmem, nez ze by~ p~~spe;h poskytnut (trestným způsobem); yst!lčí :~rot.o k .prop~~lnut,l zll~teTI1 toh? ne.b
onoho trestnéhO' činu iI zjištenl pasIvmho uplat·karstv1 podle § ~ zakoyn~,
aniž je třeba zji'štrě-ní trestné viny na stra:ně, toho, kdo prospech verelnému: činiteli poskytli čís. 3734.
.
propadnutí prospěchu jest 'vedlej'šílm trestem, j~nž má postihno~tI ~oh?,
kdo trestn.ý dn spáchal; neodvislými. od něh? JSa}! s.oukron;.o'P!avm naróky, kter-é vzcházejlj, proti pachatelI trestneho .. Cll~u. o.;;ob~ cIpem poškozené. Tyto mají v' trestnrffil řfzení pro SVOll Clv~lne-pravm ,povahu
jen postavení adhaesní (§§ 46 a násL~ v3'65 tr. r.), a J~~o t.akov e .nemo-:hou nijak brániti uspokojení prvého ucel!l trestmhvo Plze':,I,,_ postIhnoutI
pachatele zákonným trestem (propadnuhm proSlpechu) Cl s. 3734.
mohou proto vedle sebe býti uloženy i propadnutí prospěchu ja~o ~e
dlejší trest podle § 9 zák. o úplatkářsvtví!,.i náhrada soukr-omopravmch
nároků -pnškozených podle § 366 tr. r. c rlJ s. 3<734.
Y'

U:Paatňováru vlivu viz ú p I a tká ř s t V' L
úplná opilost viz o P i los t.
Ú.p1né zbaveni užívání ~ozuUl/U: dle § 2 a) tr. zák. čís. 407t8.

_
_
_
vi'Z též bez t r e s t n o s t dle § 2 a).
Úradníci verejní: zamestnanci v štátnych zárobk0,Y'ých ~o~n~o~" v~de~ých podl'a
zásad súkromopodnikatel'ských, nie sn vereJnyml uradmkmI v smysle
§ 461 tr. zák. č i s. 43,9S.

-
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pověřil~1i okresní úřad mocí svého dozorčího práva vedením agendy ,dobytčích pas.ů někoho, kdo není zál'Oveň starostou obce neb obecním
notářem, nelze tohoto zmocněnce vzhledem k ustanovení §§ 9, 126
lit. b) zák. čl. Vll: 1888 považovati za úředníka ve smyslu § 393 tr. zák.
čís. 4419.
Úrazem: ve smyslu druhého odstavce § 86 tr. zák. jest jen újma na lidském
zdraví nebo tělesné neporušenosti vážnějšrho rázu a ve svých následcích
pro postiženého značnějšího dosahu; nespadá s.em pouhé lehké uškození
na těle čís. 3931.
uložení náhrady ,škody jako podmínka osvědčení se podmínečně odsouzeného není vyloučena tím, že usmrcený byl pro případ nemoci i úrazu pojištěn (§ 46 úrazového zákona) čís. 3852.
Úrazové ,pojištění: byl-li usmrcený pojřštěn proti úrazu podle zákona ze dne 28.
prosince 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888, nezávisí beztrestnost precmu
podle § 335 tf. zák z důvodU! promlčení na tom, zda byla škoda po
rozumu § 531 b) tr. zák. nahrazena pozůstalým (matce), jimž úrazová
pojišťovna škodu nahradila, nýbrž na tom, zda byla nahrazena této po'jišťovně, třebaže ji po rozumu § 45 cit. zák. na obža.lovaném nežádala
čís. 4536.
Urážka církv,e viz n á b o žen s tví.
četnictva viz čet n í k.
mra~Oipočestnostj viz p o hor š e n Í v e ř e 'j n é.
na cti: dle § 312 tf. zák.: otázka, zda byl služební výkon vrchnostenské
osoby v dohě činu již ukončen či nikoli, je rozhodnou s hlediska
z10činu podle § 81 tr. zák., k jehož. skutkové podstatě se vyhle'dává, by úmysl pachatelův směřoval ke zmaření určitého úředního
(služebního) výkonu oné osoby; naproti tomu jest ona otázka
právně bezvýznamnou pro posouzení, zda obžalovaný spáchal pře
stupek podle § 312 tf. zák., k jehož skutkové podstatě se nevyžaduje, by čin byl spáchán v době, kdy ona osoba zakročuje proti
pachateli, nebo kdy jde vůbec o předsevzetí určitého úkonu, spadajícího do oboru jeJího úřadu nebo její služby, nýbrž stačí, byl-li
čin spáchán v době, kdy vrchnostenská osoba konala vůbec svůj
úřad nebo svou službu čís. 33'94.
přestupek § 312 tr. zák. proml'čuje se ve třech měsících; podmínky
písm. a) a h) § 531 tr. zák. nemaj~ tu místa čís. 3401.
skutkové podstaty i zločinu podle § 81 i přestupku podle § 312 tr.
zák. předpokládají, že veřejný či<nitel vykonává v době, kdy se
mu pachatel, zprotivil (ho urazil) svůj úřad nebo svou službu
čís. 36216.
zločin § 81 tr. zák. předpokládá, že tu byl konkretní úkon, spadající pod povšechný pojem výkonu veřejného úřadu (veřejné 'služby),
kdežto pro § 3H tr. zák. takového vztahu přítomnosti veřejného
činitele na místě činu ke konkretním zákrokům spadajícím do oboru
jeho úřadu (služby) zapotřebí není, stačí,že byl na místě urážky
přítomen z důvodu svého úřadu (služby) a za účelem jeho (jejího)
výkonu čís. 3'6216.
-- ,- z povahy bezpečnostní služby, jejímž úřadům a činitelům .náleží
zejména péče o bezpečnost osob a majetku a o zachování (zjed~
nání) veřejného klidu a pořádku, plyne, že vykonáváním bezpeč
nostní služby jest i pouhá pohotovost k případným zákrokům nutným k zabezpečení oněch právních statků nebo k represi proti jich
ohrožení a poškození čís. 31626.
po stránce subjektivní jest i u zločinu podle § 81 tl'. zák., i u pře
stupku § 3.12 tr. zák. nezbytně třeba, by pachatel věděl, že veřejný
činitel koná svoji službu (svůj úřad) a u zločinu § 81 tr. zák. i, že
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předsebéře konkretní služební (úřední) úkon, který jest jednáním
pachatelovým mařen; zvláštnÍ.Ch úvah o tom, je-li tu toto vědomí
a jeho výslovného (přesného) zjištění, je v rozhodovacích důvo
dech třeba jen, vyskytly-li se (byly-li vysloveny) pochybnost!
o tom, zda pachatel měl ono vědom} č í s.3626.
urážka vojenské stráže za:kládá skutkovou podstatu přestupku
§ 312 tf. zák. čís. 3879.
skutková podstata § 312 tr. zák. nevyžaduje urážku dosahuj<icí
stupně § 487 a násl. tr. zák.; stačí výrok zlehčuJící úřední autoritu
napadeného, je-H si pachatel vědom toho, že Hm tuto autoritu
zlehčuje čís. 3932.
spadá sem výrok vykazující exekuční orgán z mistnosti čís. 3932.
skutková podstata zločinu podle § 81 (přestupku podle § 3'12) tr.
zák. předpokládá, že vrchnost (úřad) rozkaz uděJiivší byl formálně
oprávněn učiniti rozhodnuti, jehož výkon měl býti zmařen (při
němž se pachatel dopustH urážlivého projevu'), že takové rozhodnutí náleží do působnosti úřadu čís. 4036.

obecní rada vybočila z mezí své pů'sobnosti, přikročila-li sama
k exekučnímu výkonu odevzdání dn'ltlěte do opatrování (výživy)
určité osoby, nevyvolavši' a nevyčkavši rozhodnutí příslušného
soudu čís. 4036.
skutkové podstaty zločinu podle § 81 tr. zák. i přestupku podle
§ 312 tr. zák. předpokládají, že veřejný činitel vykonává v čase,
kdy se mu pachatel zprotivil, pokud se týče ho urazil, svůj úřad
nebo svou službu či s. 4138.
pro zločin po.dle § 81 tr. zák. je ,dal,švm předpokladem, že tu byl
konkrétní úkon spadající pod povšechný pojem výkonu veřejného
úřadu (veřejné služby), an předmětem zlého úmyslu § 81 tr. zák.,
zmařiti výko.n úřadu ,neb služby, může býti jen individuálně vyhrocený zákrok veřejného činitele, směřuj.ící k určitému úkolu podlle rozsahu úřadu (služby) mu náležejícímu, avšak pro skutkovou
podstatu § 3'12 tr. zák., který nechrání, jako § Srl tr. zák., nerušenost konkrétních výkonů veřejných úřadů a služeb, nýbrž pov,šechně vážnost veřejných činitelů, takového vztahu př,ítomnosti
veřejného činitele na místě činu k určitým zákrokům, spadajícím
do oboru jeho úřél'du (služby), zapotřebí není; stačí, byl-li na
místě urážky přítomen z důvodu sVého úřadu (sl'užby)a za úče
lem jeho (jejího) výkonu čís. 4138.
obecní 'starosta koná svůj úřad již pNtomností v místnosti obecního úřadu, do které vešer k vůli vyřízení některé věci dosud nevyřízené, a nepozbývá zvlástní ochrany § 3'12 tf. zák. ani tím, že
přeru<šil vyří'zení této věci, by vyslechl a rozhodl žádost strany,
dostaviv,ší se k němu jako k obecnímu starostovi, ani tím, že se
bráni! prot~ nepřístojnému chováni se této strany způsobem, který
by jinak neměl nÍ'C společného s výkonem služby obecního starosty č Í's. 41308.
úkon veřejnéhočinite1e pozbývá povahy výkonu úřadu (služby)
a činHel sám zvláštní ochrany §§ 68, 8!1, 312 tr. zák. jen, nespadá-li
dotčený úkon vůbec podle povšechné své povahy v okruh jeho
oprávnění a povinnost:í; stačí, že veřejný činitel byl formálně k dotčenému úkonu oprávněn, třebaže tu nebyly jeho věcné předpoklady čís. 4482.
.
.
náležitosti skutkových podstat § 81 a § 312 tr. zák. či s. 48!68.
ke skutkové podstatě přestupku § 3112 tr. zák. se sice nevyžaduje
urážlivý úmysl, nýbrž stačí vědomí pachatelovo, že zlehčuije svým
jednáním veřejnou autoritu, kterou představuje napadený veřejný
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činitel,; aV'š~k vědo~í to muze tu býti (přicház,í
t.restm~o za~ona v ,liva,hul) jen, dotýká-Ii se
!IVOSt ]de, vubec objektIvně autority veřejného

lev ~'odle povšechné povahy své, po případě ,poCct'lnellTze,",ia'stnich
n~s~, zay~t.erých se stal, s to, by zlehčovat vážnost nn1"cP"Á',o
~eJneh~. CIll1te}e v ~becenstvu neh alespoň II jednotlivých osob
Jevu ,pr'ltomnych Cl s. 4885.
§ 313 tt:...zák.: 'Shled~1-1i soud v jednání, kvalifikovaném obžalohou
zloc~n
!r: zak., jen urážku skutkem, jest povinen učiniti
kove tj lstem 1 ohledně okolností, podmiňujídch ,podlle druhéh
stavce § .3'13 tr. zák. použití vyšši~ trestni sazby' neučinil-l~
~ehodn.otJv' svědeckou výpověd' v tomto směru, 'jde o vadu
up'inostl rozsudku pOdle I§ 281 čÍs. 5 tr. ř., sLoužÍoÍ k doMčení
pokladu zmatku čís. 11 § 281 tr. ř. čf s. 4184.
v

't81!

-

-

-

u:~žkou skutkemvye smyslu § 313 tr. zák. jest I"m,,~,r~'\lll~~~t~~~~~
prImo nebo nepnmo proti nedotknutelnosti,
v
osoby; nespadá sem -pHvnutí před ní na zem čís
př~~~eni ú,ředního (služebního) výkonu je objek'tivní P~~~~~~7e~
VY.~SI' trestn;:,. s?Z1by § ~ 313 tr. zák, aniž se vyžaduje, by .iE
pOjal ve SVlllJ umysl c í s. 443Q.

§ 487 a násl. Ir. zák: tiskem viz urážka hskem (§ I).
jedilným měřítkem p,ři posuzování čestnosti jednotlivce není
v?lost ve srny-silu trestního zákona; nepoctivým může býti ".·.•"._.:.. v
naní, které se $ice I ještě nepříčí normám trestního zákona
příčí se obecným názorům slušných kruhů společenských č í~.
tomu, kdo se ykdysi před lety dopustil: skutkUi.lp~kud se týče
c1~,oY,:l se ~ak, ze s~ tu .\flesrovnávalo se společenskými názory .o
nam cestnem: a melo následkem toho v záJpětí snfženÍ: eho v'7n·,,.,,
v !omto kO~ykretním př&padě, nelze upřiHi jednou pro
pravo na vaznost spoluobčanů' vůbec třebaže se cho'vaI .
'
dále sebe čestněji či' s. 3"495.
skutečnost, že Sil někdo riechal naplivati do obličeje aniž se pro
t~tyO ha~u. domáhal rehabilitace své cti, je zPŮ'sobHoll' snfžiti ho ve
vaznosti Leho spoluo-bčanu způsobem menŠ'Ím n~bo větš~m podlé
toho, proc tu,to. hanu nečinně trpěl čís. 3495.
obs?-huJe-li pr?jev dv.ě- y~ůzné . výtky, dot,ý'kají.cí se cti jiné osoby
v ruznych smerech, pocmal SI soud spra'vně pokird· tento pr01ev
podřadili všem na něj dopadajioím trestním z~konům čís. 3150.1.
~ ~ ~ byla-li pya osobu ·~odléhajTcí vojenské p'ravomoci podána obžaloba
pr oy ~~,:kl.lJ na ctI. ~ '~?U!d~ ~iviI'níh?, m~ tento so.ud pOdle § 60
tr. r. SpISy odstoupiti pnslusnemu vOJenskemu soudu čís. 3640.
~ směrni;~ po~i!~cké strany pro ehování se jejkh příslušníků nemoh~u yb~h ,mentkem. pro posuzovánf čestnosti těchto jednotlivců
nY'brz I tu, rozh?duJír o cti jednotlivce všeobecné společenské ná~
zory; moral1k<lJ zakona nemuSli se krýti 's morálkou strany čís. 3785,
0. otázce, i'ffi~ni~nÍho ~rá~a. § 9 ~dv: ř .. jest uvažovati nejen s hle~Iska O~bJekvtI~nlh,o, ~yh~z I' ?,Ulbjekhvmho; toto práv'o nemá meze
Jen v presvedcem 'pravnlho zastup ce, nybrž i v zákonech či s. 3880.
p~'~u~: nej~oUl beztrestnými urá'ž1ivé výroky právního Zástupce při
haJem opravnčných zájmů jeho klienta čís. 3-880.
zák~n. (§ g) tr.y zák.), vůbec nezná spravedlivou nutnou obranu
protI utok!l.lm na cest č I 's, 31900.
~kólnost" že se kdo »brániI« v urážlivém článku proti útoku, na svou
~est, nell1' ~uvode~ tre~tno.st vylučujiidm (§ 2' g) tr. zák.) č] s. 3900.
u!?~U' protI be,zpecnostll ctIl lze se dopustit~ i ve formě nepřímé pollZITIllffi. opatrne, zaobalené stiJrisace čís. 3900.
'
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v rámci výkonu svého úřadu má soudce právo vykonávati kritiku
jednání, postupů a příběhů, která by jinak, kdyby k ni nedQŠlo
právě za' těchto okolností, byla trestná čís. 3945.
soudce jest za své v'ýroky pronesené za výkonu svého soudcovského úřadu zodpověden jen, vybočují-Ii z rámce soudcovské kritiky a jevO:, se jako svévolné urážky čís. 3945.
podal.. lil soukromou obžalobu (pro urážku na' cti) za nez-letiIého
uraženého jeho zákonný zástupce (otec), jest v pffpadě zproštění
obžalovaného ulož'iti podle § 390 tr. ř. náhradu útrat jen nezletilému obžalob ci, nikoliv jeho zákonnému zástupci čís. 3947.
i v soukromožalobních trestních věcech jest úkolem soudu, by
z úřední povinnosti vyšetřoval veškeré 'ok'olnosti, rozhodné pro
otázku viny pn stránce objektivnf i subjektivni čís. 3960.
uloženI pořádkového trestu soudem civilním podle §§ 86 a 200 c. ř.
s. právnímu zástupci za urážlivé projevy proH právnímu zástupci
odpůrce nen~ pro trestn~ soud předurčuj,ícím při řešení -otázky, zda
hyl oněmi pro'jevy spáchán přestupek proH bezpečnosti cti, nýbrž
trestn-ÍI soud jest povinen 'Samostatně zkoumati, zda jsou tu veškeré
náležitosti přestupku proti ,bezpečnosti cti i po objekivní i po subjektivní stránce; v tomto směru jest i uvážiti, ZDa advokát nepře
kroči1! meze práva povinnostÍ! § 9 adv. ř. či s. 3'991.
předpis prvého odstavce čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862,
čís. 8' ř. zák. z roku 1-863 nenÍ' předpisem jen p.odpůrným, připouště
jícím soudní' st.íháni pachatele z úřadu jen· tehdy, jde-li o urážku
směřl1liíc~ jen praH veřejnému úřadu samému a nikoli snad i proti
určitému úředníku Č·í s. 399-8.
byl-H urážkou dotčen nejen veřejný úřad, nýbrž zámveň i úředník,
lze pachatele stihati nejen pro urážku dotyčného úředníka-, a to po
př'ípadě podle třetího 'odstavce čl. V. onoho zákona, nýbrž i z úřadu
pro urážkul úřadu podle prvého odstavce č.Í' s. 3998.
uložen~ pořádkového trestu (možnost takového trestu) nevylučuje
stíhání a potr.estání trestním soudem č f s. 4084.
právo kritiky jest sice složkoU' veřejného živ'ota a zaručeno v § l17
ústavní lris.tiny, leč v každém příp'adě jest třeba zkoumati, zda kritika nevybočulje z mezí vytýčených předpisy §§ 4'$71 a násl. tr. zák.,
zda se nedotýká obsahem a formoU! mr;avních kvalit napadenéhO,
zda nenabývá takového rázu hanlivého a sesměšňudkího, že se tím
dotčený snižuje v úctě a ve vážnosti čís. 4143.
Je-li kdo z té oné příčiny nezodpovědný před trestním zákonem,
není tím zbaven své cH; útoky na svou čest mt1.že sám stíhati,
není...Ji úplně zbaven svéprávnosti číl s. 4300.
zásady § 262 tr. ř., že nalézaci. soud není vázán označením činu
v ohžalobě, ,nelze do všech důsledkŮ! ,a bez výhrady použíti na delikty soukromožalobn'Í čís. 4397.
poškoození cti a vážnostÍ' stavu, použH~li advokát v soudní síni urážlivých výroků proti dřívějšímu klientovi, a musel-li výroky ty odvolati čí 5. 148 di-s.
obžaLovad právo soukromého obžaLohce, pokud ·jde o' přečiny a
přestupky !proti ,bezpečnosti cti, je právem ryze osobním, nepře
nositelným a' neděditelným a tak úzce spjatým s osobou soukromého obžalobce, že jeho. smrtí zaniká. aJť nastala ve kterémkoli
období řízení, tedy i Vi Nzen1 opravném čf s. 4644;
vhodným prostředkem urážky úřadu je dopis i tehdy, j,e-li před
pisem o listovním tajemstv,i pisatel zabezpečen pro.it tomu, že se
o obsahu dopisu, nedozví jiná osoba než adresát; stačí, že se obsah
dopisU' má dostati a zpravidla se i dostává k vědomí adresáta, jehož
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vážnost k napadenému úřadu může pak doznati újmy;
na tom, že napadený úřad nebyl v dopise výslovně pOjmenl'vi
či s. 4660.
soukromému obžalohci jj,ž se zřetelem na samu povahu jeho
žalobního příslušI materielní právo v pfičině obžaI-oby.
jasně z obžaloby vule soukromého obžalobce, že si z
textu vybral, jen určité závadné výroky, pro které
obžalovaného, nepochybil nalézaCÍ soúd, zprostiv
z obžaloby pro určitý článek z toho důvodu, že vu>"ue,,,
soukromý obžalobce necítí dotčen na ctí a že jej proto
pod obžalob,u čís. 4737.
pro m~ru cti rozhoduje, jak kdo spltňuje povinnosti mu ptjnáležeji"i
či s. 4738.
urážkami na cti, mohoU! býti jen útoky snižuj:ÍCÍ způsobem
ním ,zákoně bUže vytčeným mravní hodnotu postiženého
jeho spolu-občanů čís. 4738.
pro posouzení, ctil dověka mají důležitý význam netoliko vš~,oclecllé
názory spoluobčanů vůbec, nýbrž hLavně '-, pokud by
odporovaly snad povšechným názorům -o slušnosti - i
oněch už'škh kruhŮ' společenských, v nichž dotčená osoba zlJe
pracuje a .proti kterým převzaJ.a 'určité povinnosti č -í s.. 4876.
hod'nocení, výkI1ad projevu- a zjišťovánf jeho s
s 1 u: zjištění smyslu, významu a dosahu pozastavené stati
v obor skutkové zjišť-ovaoí činnosti nalézacího soudu, .
i tu vyhraženo práv.Q" by si úsudek o dosahu a -o smysl'll
utvořil podle volného přesvědčení čís.. 3881, 3451.
leč i při této své činnosti nesmí se soud p'řen~sti přes zásady
kého. myšleni a prostě, takřka autokraticky vysloviti, že pOkliLdá...•
to neb ono za pravý smysl článku, nýbrž, jsou mu při tom §
čIs. 5, a § 2'81 ds. 5 tr. ř. přesně vytýčeny hranice, v nichž se při
jinak volném uvažování musi pohybovati a předepsány směrnice~
jak se má ,ono skutkové zjištění státi. I tento výrok soudu musí
býti j.asný a lurčitý, mus,í odpovidati zásadám logické'ho myšlení,
mu~í, ,obsahovati náležité od'ův-odnění, z něhož lze seznati, jakou
logickou, operad dosp-ěl s-oud od dosLovu článku k úsudku o jeho
smyslu: a musí se soud při tom vypořádati i se všemi námitkami
obžal-ovaného, pokud mohoU' býti pro posouzení věd významnými
čís. 3,381.
.
obsahu.je-Ii projev dv,ě různé výtky, dotýka:j'ici se cti jiné osoby
v r.ůzných směrech, počinal sil 'soud s:právně, pokud tento pr'Ůjev
podřadiI všem na něj dopadaj:ícím trestním zákonům č i s. 3501.
je-li pOdst~t~,:u, :i'fážlivého projevu úsu~dek, nelze jej odděliti. od
premls! ~a ]eJlchz podkladě byl pronesen, nýbrž sluší jej zkoumati
ohledne Jeho, smyslu a dosahu, jakož i ohledně Jeho správnosti a
přípustnosti současně 'S oněmil předpoklady v jejichž spojitosti a
na jejichž základě byl pronesen čís. 3688.'
výroky za vášnivé debaty na politickém kolbi!šH nebo v rozčilení
v soud~í s~ni, be~,yř~dchá~ejkií st~í~livé rozvahy, trpí často pře
hnanos.?, vyrazu, JIZ treba Je zbavIti, by byl zjištěn jejich prav'ý
smysl Cl s. 4028.
s~ys,l poz3!stav~né~o . vý~oku jest. zj'iš,t'o,:,ati jen, může-li v}'rok míti
ruzny smysl, lllkoII, Je-h smysl ]asny, Jednoznačný čís. 3951.
nezálež:Í' na tom, co pachatel' podle svého tvrzení vysloviti chtěl
nýbrž na tom, co skutečně projevil čís. 3951.
~
i ~'~ sou~rom~žalob!1ích "tr~stních ,:ěcech jest úk-olem soudu, by
z uredm povlllnosŤ1 vy;setfDval' veskeré okolnosti rozhodné pro
otázku viny p'Ů stránce 'Objektivní i subjektivní č í's. 31960.

I věc

podle zákona phpustná a samozřejmá nemusí Se vždy srov~
návatI se zásadami slušnosti čís. 4058
urážlivý útok jest zkoumati jako celek, aniž lze se spokojiti jen
zkoumáním toho, zda mají urážlivou povahu jednotlivé úseky, věty
nebo slova zprávy čís. 4215.
při posuzování otázky, zda s.e pozastaveným útokem sll1zuJe neb
aspoň ohrožuje zpŮSObem v trestním zákoně vytčeným v očích
spoluobčanů .ona vážnost a úcta postiženého, na kterou má nárok
podle své osobnosti, Jest zkoumati obsah, smysl a dosah pozastavené zprávy čís. 4215.
výrazy přehánějící a zobecňující (na př. aby cel}' pers.onál mu by!
k službám a by se všechny pohřby děly jeho ústavem) nelze brátI
doslovně čís. 4272.
nezbytným předpokladem řešení .otázky viny při trestných činech
proti bezpečnosti cti je, hy soud formálně bezvadným způsobem
zjistil nejprve obs'ah, smysl a dosah závadných projev;ů, by se
přesně vyjádřil, jaké obvinění dotýkajJcí se cti soukromého obžalobce, bylo .obsahem a smyslem projevů proneseno, by se pak na
tomto skutkovém podkladě vyjádřil o tom, které ze skutkových
podstat §§ 4'87 a násl. tr. zák. zjištěný projev ve směru objektivním podřaďuje či s. 341'6, 3709.
a by na tomto podkladě přikročil-pak k řešení 'Otázky, zda je v tom
neb onom smhu dúkaz pravdy přípustný, pakli ano, zda se podařil, po případě, pokud tato otázka nebyla kladně rozřešena ve prospěch obžalovaného, by přistoupil ke zkoumání otázky důkazu
pravděpodobnosti ve smyslu § 4 tisk. nov. čís. 341"6.
když není správným vytrhnouti jednotlivé statě ze s.ouvislosti a
uvažovati jen o nich bez. 'Ohledu na původní souvislost, nemůže
býti předmětem trestního stíhání a uvažování soudu jen zákla<:lni
myšlenka a cellwvý smysl, ježto i článek podle základní my,šlenky
bezvadný mŮ'že V' jednotlivých obratech, 'ba i ve slovech obsahovati trestnou urážku, takže nelze vytýkati neúplnost postupu, který
k vůli právnickému rozb-oru rozčlánkuJe zcela prakticky celek do
několika jednotlivých oddflů podle obsahu a smyslu vnitřně s.ouvislých a vzhledem k poměfUJ mezi sebou od sebe více méně nebdvislých, obsahuj'Ídch různé děje nebo výčitky soukromému obžalobci pro různé jeho počiny a hodnotí je pak pr.o sebe, nenechávaje ov,šem při tom ,bez 'uvážení i celkovou souvislost čís. 3785.

Í

zjišťuje, co bylo v
čeno, má kmetský

zažalovaném článku o .souk:wmém obžalob-ci ře
soud postupovati nejen výkladem gramatickým,
nýbrž i logickým, přihlížeti k souvislosti jednotlivých míst článku,
vyhledati jejich, třeba zastřený, smysl a uvážiti i dosah článku, jak
nepodjatý čtenář bude mu rozuměti a jaké představy budou v něm
článkem vyv,olány o soukromém obžalobci a o jeho jednání čís.
3977.
tyto zjišťovad v)'roky jest i náležitě odůvodniti (§ 270 čís. 5 tf. ř.)
poukazem k jejich z4rojům ve vykládané látce a vyložením logických operací, které vedly. soud k jeho skutkovým záp'",j'ůrn z premis ,daných vykládanou látkou čís. 3977.
jed not I i v é pří pad y: bezohlednost a nemilosrdnost, jakož i čin
nost rovnající se úderu pěstí, projevená k lidem hospodářsky slabším, je.st podle názorů společenských kruhů, k nimž nálež'Í zám-ožný
statkář, s to, by ho v obecném mínění uvedla v opovržení nebo
snížila čís. 362'7.
pokud nejde o takové jednání nepočestné, ucházel-li se zámožn}'
statkář před skončením pachtovního -Období o to, ·by mu byly pro35"
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předmět

urážky a legitimace: ústřední výbor nemoc-en5ké
pOkladny čs. státních drah není oprávněn k podání soukromé
trestní obžaloby; jest třeba zastoupení státní železniční správou
čís. 3603.
pokud jest k obžalobě pro urážku na cti oprávněno společenstvo
pekařů i jeho čJ.enové, byli-li v článku viněni z lichvy při prodeji
pečiva; důkaz pravdy čís. 3704.
i osoba svou existencí nebo jménem neb osobně pachateli neznámá
může jím býti uražena, patří-li k omezenému okruhu _osob (zástupců určité firmy), jehož se pachatel chtěl dotknouti či s. 3709;

p~~htovány polnosti, které byly dosud propa'Chtovány lidem

darsky slabým

Urážka'

_

3627.

u:á~k':, na cti, byli-li zástupci dělnick'é strany v městsJ(lé rad""

nem, ~e se hlasováním postavili proti nezaměstnanému
e
a proh kolektivním smlouvám čís. 3688.
měřítk? pro če?t a ,.úctyho~nos·t periodického tiskopisu (§ 27
n~."·LJest spatrovatt v pr".'e řadě v tom, jaký jest jeho obsah
pnnasl zpravy a jaký jest způsob psaní v tomto listu čís 0'
p,ok~d j~e o urážku na cti novin, bylo-li tvrzeno, že je něktefI
blral! IDlsto Humoristických listů čís. 4027.
v,P0uhém zjištění, že břemena rolnictva pro někoho jako
ne!lo rol~íka ne)sou tak. tíživá a nejsou jím tak tíživě pociť,ov;
a, ze v~~ltkem Jeho pohtiky jest především hájení
ky~h zaJmů~ P:oti nimž musí ustoupiti do pozadí zájem
sky ~ nem mc nečestného a urážlivého čí E'. 3836.
?koln~st, že trestní řízení Pf{) podvod bylo proti soukromému
zalobc~ zastaveno, nevylučuje zdar důkazlJ: pravdy že je
(TepP!chschwindler) či s. 3838.
'
slovo, »šaIič .(švindJéř)« nekryje se co do smyslu se slovem
vO?TI1k; k švmdléřstvÍ se nevyžaduje úmysl po,škozovací
pOlem »p.odvodu« čís. 3838.
'
vÝ.r~zern »::lrancování« v obecném smyslu oznacuje se i
mlte zachazení nebo plýtvání s cizím majetkem vůbec
chatel z toho tl'žil pro sebe č. í s. 3:870.
'
ide.o urážk!:, soudu (čl. V. zák .. čis . .8118'63 ř/zák.), bylo-Ii
:e, leho vaznost Je velmi mala a ze se tčsí »smutnémú
Cl s. 3880.
nejde o ~rážky ~~oudu, nýbrž o' urážku jednotlivých soudců,
tvrzeno, ze vetsma (trestmch) soudců určitého soudu onl!okólni,
co se jim -právě hodí čís. 3'8180.
,
pokud jd~ o u:~žku na cti, bylo-li jednáni nebo podnikání oZlnač:enc
za »manevr« Cl s. 3900.
tvrzení,. ~e. kdo intrikami chtěl odstraniti osoby sobě
(vyhoditI Je z volební so'utěže) je viněním z nečestného
(z opovržlivých vlastností nebo' smýšlení) čís. 3938.
význam slov: intrtka a pletichy čís. 393-8.
nečestným je, kdo dává z hmotných důvodů přednost tomu že
byl~ ve ,sporu p!iřčeny útraty, před otázkoU' věc-nou" zda i 'po
ralm strance vysel ze sporu jako vitěz očištěn na své cti čili
důkaz pravdy čís. 3951.
proh~ášenÍ. I?anželovo (v novinách), že f:a svoU' manželku
dluhy platitI nebude, není urážkou na cti či s. 3960.
pOku,d jd~ o v~n~ní z neso~iálniho činu, bylo-li tvrzeno, že
ratele byh admmlstrací zaniklého listu žalováni o placení po
době bez upomínky č,í s. 4058.
vyhrožovala-li manželka manželovi (v době rozvodu)
dluhů na jeho jméno a na jeho účet, nedopouští se ~ni
ten'"kd,o na jeh,o žád?st napsal a y~ novinách uveřejnil
by JI nIkdo nedaval nIC na dluh, urazky na cti čís. 4'199.
b~l-li so~k:om} ob~alobc,: viněyn ze zneuž,ití veřejné funkce k
mm 'prosp~chum ~~e se Jako clen obecmho zastupitelstva a
v?tm kornľs~ ,snazJ!, by prostřednictvím nemocničního pe!·sonál!
zlyskal, c? neJvlce pohřbú osob v nemocnici zemřelých pro
hrebm ustav), musr se i'důkazy, jimiž měla bvti dokázána
nost ~ohoto, vin~~í, nésti k činům, spadaj,ícím do doby, kdy
fu.nkcI zastaval Cl s, 4272.
v

povš,echný projev jest projevem ubližujícím jednotlivci, když projev
má znatelný věcný vztah k osobě jednotlivcově, najmě, vztahuje-Ii
se projev na okruh osob početně poměrně úzký, přesně vytýčen:i,
kde osobnost jednotlivce neustupuje naprosto do pozadí čís. 3709.
útok na firmu múže býti útokem na čest majitelů nebo společníků
firmy a jsou jen tito. oprávněni k soukromé obžalobě, nikoliv jejich
jménem firma čís. 3709.
zC,ela povšechnS' útok není způsobilým otřásti úsudkem lidí o osobní
hodnotě jednotlivcově jen proto, že jest náhodou s.toupencem napadené strany, členem početně velmi rozsáhlého výkonného výboru
politické strany čís. 3773.
při řešení otázky aktivní legitimace k obžalobě pro urážku na cti
má se soud v prvé řadě zabývati otázkou, proti komu směřoval
úmysl obžalovaného, a má se v tom směru zabývati nejen jeho
obhajobou, nýbrž' i nadpisem článku a celým jehO' obsahem či s.
3837.
předmětem urážky na cti můž'e býti sice j,en osoba fysická, nikoU
hospodářský podnik; je-li však v útoku proti hospodářskému podniku (firmě) zároveň urážka na cti asob na podniku spolupůsobí
cích (společníkú nebo majitdů firmy), je každá z těchto osob
oprávněna k soukramé obžalobě čís. 3'869.
třeba, hy asoba, proti
vSrslovně jmenována; stačí (§

není
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~

-
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~
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-
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které urážlivý projev smeruJe, byla
488 tr. zák.) zřetelné naznačení této

osoby čís. 38'59.
čest kolektivity a čest jedinců v ní sdružených jsou dva podstatně
různé právní statky a nelze útok na jeden z nich pOkládati beze
všeho za napadení druhého čís. 3880, 3992.
to, že někdo v některých případech neodpavěděl na urážlivé výroky žala bou, nezbavuje ho ještě- o sobě v jin~'ch případech nároku
na ochranu cti čís. 3961.
zákon nerozlišuje co do osoby uraženého a chrání každého proti
neoprávněným útokům povahy § 487 a násl. tr. z,ák.; nečiní ochranu
cti závislou na pohnutce, z níž jest se ochrany dovoláváno čís.
3951.
týká-li se urážlivý vS'rok (že za přishbení domovského práva židúm byla slíibena odměna) celéhO' obecního zastupitelstva, jest
oprávněn k soukromé obžaLobě pro urážkU! na 'cti i starosta čís.
4173.
nerozhoduje, zda soukromý obžalobce vztahoval článek na sebe,
nýbrž zda podle poznatku třetích osob může býti článek pakládán
za útok proti soukromému obžalobci; nezáleŽÍ na tom, zda obžalovaný na to nemyslil, nýbrž jen na tom, zda si byl vědom, že
útok podle spojitosti, v niž jest uveřejněn, rnohI býti třetími osabami (čtenáři Článku) vztahov'án i na' jiné osoby, než právě na
onu (ony), kterou (které) měl snad na mysli či s. 3962.
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pokud je oprávněn k obžalobě pro urážku na cti majitel zaniklého
listu (§ 27 zák. čís. 124/1924) čís. 4058.
je-li kdo z té oné příčiny nezodpovědný před trestním zákonem,
není tím zbaven své cti; útoky na svou čest může sám stíhati, není-li úplně zbaven svéprávnosti čís. 4300.
při uvažování o otázce, zda si průměrný čtenář časopisu mohl
uvědomiti, koho se týče urážlivé sdělení o věci, která prý je v ji_
ném kraji veřejným tajemstvím, jest přihlížeti i k tomu, není-li
časopis čten i v tomto jiném kraji, nebo nejsou-li čtenáři v kraji,
kde časopis vychází a se čte, tak znalí poměrů, že mohou ze znamení ve článku uvedených seznati, koho se urážlivá zpráva týče
čís. 4654.
béře-li soudce skutečnost, že si průměrný čtenář časopisu nemohl
uv,ědomiti, koho se článek týče, za zjištěnu na základě své znalosti
čtenářstva časopisu, jest povinen uvésti, na jakém podkiadě a z jakých zdrojů si tuto skutečnost zjednal čís. 4654.
viz též § 492 t r. zák.
pro mlč e n í: přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 439,
491 tf. zák. promlču'j.í se ve třech měsících čís. 4084.
s o u běh: souběh s přečinem zlehčování (§ 27 zák. o nek. soutěži)
čís. 3881.
byl-li kdo pro sepsání a odeslání dopisu, třebaže jen pro přestupek
urážky na cti odsouzen, není po případě připustno, by byl odsouzen pro týž čin znovu (pro § 27 zák. č. 111/2'7), aniž by tím
byla pOfUlšena zásada ne bis in idem čís. 3824.
s II b jek t i v n Í str á n k a: pachateli'lv úmysl musí směřovati k tomu,
dotknouti se cti určité osoby (periodického tiskopisu) a musí býti
tento úmysl jiným poznatelný či s. 3837.
subjektivní skutková podstata urážky na cti předpokládá, že mě!
pachatel (v době činu) aspoň vědomí o urážlivé povaze projevu,
najmě že viní koho z opovržliových vlastností nebo ho vydává ve
veřejný posměch tak, že mi'lže býti zlehčen ve vážnosti a v úctě
čís. 4133.
pro subjektivní skutkovou podstatu podle § 487 tr. zák. se vyžaduje vědomí pisatele dopisu, vinícího někoho z přestupku proti
bezpečnosti cti, že toto sdělení jest objektivně nepravdivé čís. 3598.
dle § 487 tr. zák.: urážka na cti viněním ze zpronevěry (krádeže)
čís. 3446.
okolnost, že projev souvisí s krokem směřujícím k hájení práv a
zájmi'l, nezbavuje trestnosti křivá obviňování, která podle obsahu
nebo formy vybočují z mezí toho, co je v tom kterém případě nezbytně nutným, takže i ten, kdo, čině trestní oznámení, dovozuje
z okolností podle pravdy vylíčených podezření proti určité osobě,
odpovídá podle Z!ákona trestního, viní-li buď úmyslně nebo aspoň
z nedbalosti osobu nevinnou čís. 3'595.
-- pro rozhraničení výkonu oprávnění, jež poskytuje každému občanu
ustanovení § 86 tr. ř., od jednání trestného, spadajícího pod pojem
§ 487 tr. zák., záleží i na tom, zda a do které míry kryjí se údaje,
učiněné obviněným před úřady uvedenými v § 86 tr. ř., s podklady,
které měl obviněný pro své údaje ve svých smyslových vjemech;
jen podstatná shoda mezi tím, co udavatel zvěděl, a mezi tím, co
uadl, dovoluje úsudek, že nepřekročil své právo a nezbytně nutnou
míru obvinění čís. 3695.
jde jen formálně o svědeckou výpověd', vpravdě však o obhajobu
podezřelého (z přestupki'l podle §§ 461, 197 a podle § 487 tr. zák.),
nespadající pod sankci § 199 a) tr. zák., byl-li kdo jako svědek

vyslýchán, by vysvětlil raozpor mezi obsahem udá~í, Í'í?I~ jiného
obvinil z přestupku, a obsahem svědecké vypovedl, v níž
podle pravdy uvedl ono udání na pravou míru čís. 4622.
i při § 487 tr. zák. platí ustanovení §§ 488, 491 tr. zák., že urážkou
mi'lže býti dotčena čest osoby (předmětu ve smyslu § 492 tr. zák.)
nejen přímo jmenované, nýbrž i označené jen znameními na ni
dopadajícími čís. 4660.
dle § 487, 488 tr. zák.: jediným měřítkem při posuzování čestnosti
jednotlivce není zachovalost ve smyslu trestního zákona; nepoctivým mi'lže býti již i jednání, které se sice ještě nepřiíčí normám
trestního zákona, avšak příčí se obecným názori'lm slušných kruhů
společenských č:Í s. 3416.
provedením di'lkazu pravdy o úplatkářství jest prokázána též opodstatněnost obvinění z nepoctivosti či s. 3416.
člen obecní bytové komise je veřejným činitelem; jde o úplatkář
ství, bral-li jako takový za výkon této čestné funkce úplatu čís.
3416.
jde o obvinění z úplatkářství v běžném slova smyslu, bylo-li tvrzeno
o žurnalistovi (o redaktorovi odborného časopisu železničního personálu), že požadoval (přijal) peníze za to, by dělal politickou
náladu, by byla ošacovaoí akce přidělena družstvu krejčích a by
byla tomuto družstvu navržena státní pi'ljčka čís. 3978.
obvinění zaměstnavatele ze zlého nakládání se služebnou (uhození jí řemenem přes záda) jest obviněním z činu příčícího se nejen
čelednímu řádu, nýbrž i nynějšímu sociálnímu a mravnímu cítěni
a spadá pod ustanovení § 488' tr. zák., nikoliv § 487 zák. čís. 3763.
obvinění z přestupku správního (podle § 3 zák. čís. 37/1928 tvrzením, že kdo překotně drancoval a kácel zabraný les) spadá pod
ustanovení § 488, nikoliv § 487 tr. zák. čís. 4473.
§ 420 tr. zák. nestanoví skutkovou podstatu zvléťštního samostatného trestného činu, nýbrž upravuje jen trest pro trestný čin uvedený v' § 413 tr. zák., pokud se ho dopustil učitel na svém chovanci a žáku; nezakládá proto každé tělesné potrestání školních
dětí učitelem skutkovou podstatu onoho přestupku, nýbrž jen takové, při němž utrpěla pokáraná osoba škodu na těle; nebyla-li tato
okolnost v čLánku tvrzena, nejde o obviňování z onoho přestupku
ve smyslu § 487 tr. zák., nýbrž po případě o přestupek § 496 tr.
zák. nebo § 488 tr. zák. čís. 3462.
dle § 488 tr. zák.: nemravným nebo nepočestným ve smyslu § 48-8 tr.
zák. jest jednání, které podle obecných názori'l slušných kruhů
společenských snižuje mravní hodnotu jednotlivce v očích spoluobčani'l; předpokládá se jednání vědomé, nestačí jednání nevědomé
nebo bezděčné čís. 3451.
spadá semobviněl11 z povážlivě nekorektního postupu v úředním
hospod<lJření (z nepřípustné, podezřelé a vědomě nekorektní manipulace se jměním veřejné korporace) čís. 3451.
v případech, v nichž pachatel ve svém urážlivém projevu (zejména
v obviňování z určitého nečestného nebo nemravného skutku po
rozumu § 488 tr. zák.) neuvedl jméno napadeného, nýbrž uvedl jen
znamení připadající na jednu nebo na několik z vke osob náležeJících k jistému sboru, okruhu atd., aniž by bylo patrno,' na kterou
z nich se urážlivý výrok vztahuje, je každá z těchto osob dotčena
na své cti a je následkem toho k podání soukromé obžaloby oprávněna každá z nich, jež podle zpi'lsobu pronesené výtky musí se toho
obávati, že bude třetími osobami pokládána za onu, jež jest míněna urážlivým projevem čís. 3518.
křivě

-

-

-
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výtka »zi.štnosti« při podnikání muze sice býti urážlivou
se y~a př; pořadatelům dobročinných podnikÓ, že pomýšl~1i
poradam předev',ším na svůj vlastní zisk, zábavu a pod.
však býti a není urážlivou, vytýká-li se obchodnímu podniku
směřoval k docílení zisku čís. 3581.
'
záleží-Ii ~restný 'čin v kritice zamýšleného vydání adresáře a
st~~u ph něm, jes~ připustným důkaz pravdy o okolnostech,
kntlku vyvolaly Č 1 s. 3581.
neodpov~dným je, kdo za své jednání neručí, neomluvitelným P~k
člověk, Jehož jednání nelze omluviti čís. 362:1.
navazují-li han1iv·é obraty článku podle souvislosti v,esměs na
sou~roI?é,mu žalobci vytýkané činy nečestné, přichází v úvahu
pOdradem pod § 488 tf. zák. a přípustnost důkazu pravdy podle
§ 490 tr. zák. čís. 37185.
není třeba, by osoba, proti které urážlivý projev směřuje byla "vÝ'slovně jmenována; stačí (§ 488 tr. zák.) zřetelné nazl1~čení této
osoby č ~ s. 3859.
i věc .podle zákona přípustná a samozřejmá nemus.í se vždy srovnávati se zásadami slušnosti čís. 4058.
poku? jd~ o vinění z nesociálního činu, bylo-li tvrzeno že 'odbě...
rate~e byli admi?istra~í, zaniklého listu žalováni o placenI' po dlouhé
dobe bez upo-mlOky C·l s. 4058.
'
nepočestným ve smys"u § 488 tr. zák. není o sobě každé jednání
příČl.oí y ~e . prá,,:n~m~ ř~d~, J~oÍlihé překročenÉ předpi,sů, jež mají
v zap~h Jen clvl~neprav~I nasledky; taková překročení, nemajíce
o so,be vztah k cestnostI, mohou zasahovati dc)' oboru cti teprve
vzhledem k okolnostem, jimiž jsou doprovázená Č' í s. 41'07.
v:ýčitka úmyslného protahovánI sporu 6 sobě' nenÍ' obviněním z neP?čestné~o činU' ve smyslu § 488 tr. zák., a mohla by býti takovy~ obyI~ěníf1! je~ za zv~áštní~h okolností, jež by kvalifikovaly
vytykane Jednam Jako necestne; pokud není takovou okolností
způsobenI zvýšených nákladů sporu o sobě; subjektivní stránka
čís. 4107.
bylov-li v z.ávadném podání uvedeno, že se úřad vyhývá vlastní odpov1ednostI a nutí nemožným způsobem obžalovaného prokázati
Jso~cn~st ur6tých okolností, a že jednání úřadu je tvrdošíjné a ne- '
sprav ne, nejde o tvrzení U'rčitých konkretních skutečností nýbrž
o projev úsudků (odsudkú), které mohou nabýti povahy ~bviňo
váni.z určitého (nečestného) skutku po rozumu § 488 tr. zák. ien
SOllvV1Slostí s. výslovnými tvrzenimi nebo náznaky vyhrocenými· ve
smer na urČité skutky nebo úkon y dotčeného úřadu čís. 4573.
podle § 4'8:8 tr. zák. stačí, byHi uražený dostatečně označen »znamenfmi na- něho pHpadajídmi'«, tedy urážka na cti určité osoby
s~ mú~e státi i formou zastřenou a nepřímou, jen když ze souL..
vls1osh. vysViítá, že obviňování vyslovené povšechně podle jiných
ve staŤ! obsažených náznaků se vůbec vztahuje na určitou osobu
nebo se může i na ni vztahovati čís. 4644.
~em:ůže býti 'pochybnosti, že stávka jest dělníky všeobecně povaz?vana za důležitý a účinný prostředek v hospodářském' boji dět
mctyya p':o~i podnikatelům a s tohoto. hlediska je uvažovati, zda jest
ob~TJ~ovam vyslovené proti dělnickému odborovému tajemníku je~oz ukol~m přece jest hájiti zájmy dělnictva, že odsuzuje st~vku
Jako z.I0čm, obviňováním z nepočestného činu nebo smýšlení se
stanovIska děl!nictva, pro něž l:eták s pozastavenou statí byl určen
čís. 4644.
v~tka op~tného ned.<?stavení se k Učení sama o sobě nedotýká se
cŤ! a nenl proto urazkou po rozumu: § 488 tr. zák. či! s. 4737.

_
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dle §§ 488, 489 tr. zák.: milostný poměr navázaný chudinskym referentem s podřízenou jeptiškou není skutečností ze ŽIvota soukromého ve smyslu § 489 tl'. zák., nýbrž vinění z takového poměru
spadá pod ustanoveni § 488 tr. zák. q důkaz pravdy není vyloučen
či s. 3785.
dle § 488, 491 tr. zák.: slova »brutálnÍ-« se v obecné mluvě běžně užívá
nejen k označena fysické hrubosti (násilného jednání manuelního),
nýbrž i ve smyslu přeneseném, o každém jednání hrubě se příčícím
slUlšnosti a společenskému taktu, třebaže hrubost se neprojevila
po stránce fysické nási'lnými skutky, nýbrž slovy nebo jiným způ
sobem čís. 3'606.
bezohlednost a nemilosrdnost, jakož i činnost rovnajicí se úderu
pěstí, projevená k lidem hospodářsky slabším, jest podle názorů
společenských kruhů, k nimž náleží zámožn}' statkář, SI to, by ho
v obecném mínění uvedla v opovržení nebo snížila čís. 3627.
pokud nejde o takové jednání ne počestné, ucházel-li se zámožný
statkář před skončením pachtovního období o to, by mu byly pro·pachtovány polnosti, které byly dosud propachtovány lidem hospodářsky slabým čís. 3627.
všeobecná výtka, že někdo (politik) z osobní ješitnosti a úplně
bezúčelným způsobem rušil mk mezi (občanskými) stranami měst
ského zastupitelstva, bez udání konkrétních skutečností úsudek ten
opravňujídch, nespadá pod § 488 tr. zák., 'jsouc výtkoU' opovržlivé
vlastnosti ve smyslu § 491 tr. zák.; důkaz pravdy čís. 3951.
k §§ 488 a 491 tr. zák. se nevyhledává. by znamení na někoho se
hodríCÍ hyla taková, by se výlU'čně hodiIa na osobu uraženého; nežádá s.e výlučnost, nýbrž dostatečnost znaku, by totožnost uraženého mohla 'býti třetími osobami stanovena čís. 3763.
pokud jde 'O urážku na cti, vytýká-li se komu (politikovi),' že nepostupoval fair, a že hraje komedii; důkaz pravdy čís. 4028.
o prodejnosti lze mluviti jen, je-li odměna dána, slJbena nebo žádána za čin, který má teprve býti vykonán, a který se činí na odměně závislým čís. 4028.
příčí se všeobecně pbtným názorúm o čestnosti, nebyla-li změna
politického přesvrědcení (vystupování) předsevzata z vnitřního vážného přesvědčení, nýbrž z pohnutek ryze zištných čf s. 4028.
byla-li jádrem útoku článku povšechná v'ýtka, že se správa (pivovaru) vede nepořádně a nedbale, any jednotlivé ve článku uvedené
skutečnosh sloužily zřejmě jen jako doklady pro správnost oné
pov,šechné výtky, a byly-li ony útoky označeny všeobecně za neomalené a lživé, aniž bylo vysloveno, ve kterých určitých směrech
jsou hkovými, nejde v tomto projevu o vinění ve smyslu § 488
tr. zák., nýbrž ve 'smys~u § 491 tr. zák. čís. 41,88.
podle druhého odstavce § 49Í tr. zák. není tu třeba, by byl proveden dŮka,z pravdy o neomalenosti a lživosti každého jednotlivého útoku, nýbrž stačí, prokázáno-li, že j.sou O'rty útoky v podstatě takové povahy čís. 41'88.
otáz}w, zda se dúkaz pravdy podařil, nelze tu posuzovati; podle
číselného poměrj.1 dokázaných (nedokázaných) skutečností. ve
článku tvrzených, nýbrž jest přihlížeti k výsledkúm průvodníhO ří
zení jako k celku, uvážiti opodstatněnost a závažnost zjištěných
okolností a zkoumati~ zda neospravedlň ují aspoň SUbjektivně povšechnolt výtku' článku, že se správa (pivovaru) jako celek vede
nepořádně a nedbale -č i s. 41&8.
'
i při §' 487 tl'. zák. platí ustanovení .§§ 488, 491 tr. zák., že uráž~ou
může býti- dotčena čest osoby (předmětu ve smyslu § 492 tr. zak.)
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nejen přímo jmenované, nýbrž i označené jen znameními
dopadajícími čís. 4660.
. p~o posou~ení cti člověka mají důležitý v)Iznam netoliko VSf'nhP""
nazory spoluobčanů vůbec, nýbrž hlavně - , pokud by
odporovaly snad povšechnÝm názorům o slušnosti - i
oněch, užších kruhů společěnských, v nichž dotčená osoba žije
pracllJe a proti kterým převzala určité povinn.osti čís. 4&76.

-

-

výtka z·ástupcům dělnické strany na radnici, že uri'itl'ffii
máhajlÍce nedělnické straně v případě vnucování diI?v,ed()u(:í11(»)!
poš~ozov~li zájmy dělnictva, jež hájiti bylo první a
p~v~nn?sh, ,takovou měrou, že je dělníci při přÍištích
m'lth, Je, vytkou nečestného jednání, jež je zpúsobilé,
v obecnem mínění těch kruhů, jichž účinné zastupování bylo
úkolem a povinností č i s. 4876.
dle § 489 tr. zák.: tvrzení, Žle soukromý obžalob ce svého času
student se více zdržoval v krčmách, než v posluchárně a
zka~ený~ studentem, týká se okolností z jeho soukromého
o mchz lest podle §§ 489 a 490 tr. zák. důkaz pravdy vvlou,'pn
stalo-Ii se viněni tiskem čís. 3560.
poj~m »nutídch okolnostÍ« podle § 489 (400) tr. zák. nelze
d~t1.v ú~ké!f1 s~ysltu fysick~~'~. nebo psychického násiH (§ 2
zak·),v nybrz:. maJJ slova ta SlrSI smys.I, ze ten, kdo veřejn.ě
o~V!n~~I, mel' k t?mu dostatečné důvody (že veřejné pronesení
vmenI Je za danych okolností omluvitelné) čís. 4028.
jde o skutečnost života soukromého, o níž jest důkaz pravdy
loučen (staLo-li se vinění tiskem), bylo-li 9 kom tvrzeno že
duševně normální či s. 4'300.
',.I'

-

-

-

-

o skutečnostesh, dotýka"j!~cích se soukromého života, jest důkaz
pravdy (pravdepodo.bnos,tl) vyloučen j, s hlediska veřejného zájmu
podle § 4 tisk. nov. čÍs. 124/1924 čís, 4300 ..
byIo-!i pros!ředk~m, jimž kdo uveden ve veřejný posměch,
tknub skutecnosh ze soukromého života ('ťuševní choroby), je
k,az -pravdy vyloučen i, bylo-li by čin podřaditi pod ustanovení
§ 491 tr. zák. čís. 4300,
otázka, zda byl pacha-tel zvláštními okolnostmi nucen uvésti ve
známo~t skutečnost soukromého života, nepřichází v úvahu stal-li
'
se projev v díle tiskovém čís. 43'00.
§ 490,.!r. zák.:, provedením důkazu pravdy o úplatkářstv·i je prokázána
t,ez opodstatněnost obvinění z nepoctivosti, ježto ten, kdo bere
uplatky, nemůže 'býti pokládán za č}oVlěka poctivého čís. 3416.
us~anoven! ~ 491 t.:: ~ák. má n~ mysli jen taková haněni, při nichžneJSOu li'v~deny uFcl'te konkretm skutky; pokud sem nespadá, byl-li
k?o n~zvan »posltur?U~,. bylo-Ji mu vytýkáno, že »obrátiI na čty
raku, ze k tom~ n:t:us~ byt! notná porce drzosti a že je plevelem, jejž
mv~sela (~omuTI1strckla) strana vyhoditi« a pokud je tu důkaz pravdy
pnpustnym, byly-U ony výroky učiněny se zřetelem na určité
tvrzené skutečnosti čís. 3416.
tr~s~nými ~ejsou činy, jež by jinak samy o sobě hyly urážkou na
ctI, Jednal-h pa:cha~el bezelstně k uhá'jení svých op'rávněných zájmU
n~~o dokonce u vykonu povinností svého povolání, a nepřekročil-li
pn to!", meze tohoto svého práva, pokud se týče povinnosti svéhO'
P?v?lam. ~,~ ,těchto p~edpo~iadlů nejedná pachatel' dolosně; jeho jedn~m neprystt. z ~r~Ťlpra.vmho úmyslu a nenlÍ tu onoho sulbjektivmb-o. prvku, lehoz Jest zapotřebli k trestné ur,ážce na ctí vědO'mí,
protIprávnosti obvinění. Důsledkem toho není také k beztrestnosti
třeba, by Obviněný provedl důkaz pravdy, pokud se tÝče důkaz

pravděpodobnosti

podle § 490 tr. zák. Jen tehdy, kdyby pachatel
ze zlomyslnosti nebo sv,évole z hranic práva, pověděti pravdu a
hájiti oprávněné zájmy, vykročil, přišel by k výrazu _urážlivý ráz
jeho jednání a pachatel stal by se trestným č 1 s. ·3'445.,
výbor pomocnické hromady jest oprávněn stížnosti ve vě-cech pomocníků podávati jak společenstvu, tak i úřadům; odborové organisace_ pak mají za úkol chrániti zájmy dělnictva, k nimž zejména
náleží vymoženost pracujfd třídy, zákonem stanovená osmihodinná
doba pracovní. Ustanovily-li tyto organh,.ace za účelem provádění
těchto op~ávnění určité osoby, jsou osoby tímto úkolem pověřené
nejen oprávněny, nýbrž, i povinny, by zájmy ty chránily a závady
se vyskytnuv'Ši na příslušných místech oznamovaly čís. 3445.
k beztrestnosti stač] i pouhé oprávně-nJ bezelstně jednajícího pachatele k údajúm zakIádajícím po stránce objektivní urážku na cti
či s. 3445,
urážka na cti viněním ze zpronevěry (krádeže); pro otázku zdaru
důkazll' pravdy (§ 490 tr. zák.) nezáIež-Í na tom, že snad poškozený (zaměstnavateli) pohl1íželi na čin jen jako na služební přestu
pek, ani na tom, že se čin stal beztrestným nahraženÍm škody,
ani na tom; že se výtka stala teprve po letech. Ustanovení § 497
tr. zák nepřichá,zí tu v úvahu U, s. 344'6.
veřejná mluva o činu může po případě poukazovati k ,tomu, že se
čin stal čís. 3~74.
tvrzení, že soukromý ob-žalobce svého času jako student se více
zdržoval v hostincích, než v posluchárně, a že je zkaženým studentem, týká se okolností z jeho soukromého života, o nichž jest
podle §§ 489 a 490 tr. zák. důkaz pravdy vyloučen, stalo-li s,e vinění tiskem č Í' s. 3500.
zji'štění, zda se obžalovanému důkaz pravdy podařil (zda b.yto nebo
nebylo do~záno, že obvinění, jest pravdivé), je zjištění skutkové
čís. 3'567.
správnost (pravdivost) projevu ve formě úsudku lze dokazoT"itl
jenom důkazem pravdivosti náv,ětJ na jejichž základě byl úsudek
ll'činěn čís. 3567, 3889J 4737.
záleŽÍ-Ii trestn)" čin v kri:tice zamýšleného vydání adresáře a postupu při něm, jest přiÍptl'stným důkaz pravdy o okolnostech, které
kritiku vyvolaly č i s,. 3-581.
okolnost, že projev souvi,gi s krokem směřuj.ícím k hrLjení práv a
zájmů, nezbavuje trestnosti křivá obviňovániJ která podle obsahu
nebo formy vybočuJí z mezí toho, co je V' tom kterém případě nezbytně' nutným, takž,e i ten, kdo, čině trestní oznámení, dovozuje
z okolnost] podle pravdy vyUfčených podezření prúti určité osobě,
odpovídá podle zákona trestního, vi,ní~1i bud' úmyslně nebo asp-oÍÍ
z nedbalosti osobu ilevinnou či s. 3'595.
pro rozhraničení výkonu oprávnění, jet poskytuje každému občanu
ustanovení § 86 tr. ř., od jednání trestného, spadajiícího pod pojem
§ 487 tr. zák., zálež~ i na tom, zda a: do které míry kryji se údaje,
učiněné obviněným před úřady uvedenými v § 86 tr. ř., s podklady,
které měl obviněný pro své údaje ve svých smyslových vjemech;
jen podstatná shoda meZÍ' tím, co udavatef zvěděl, a mezi tím, co
udal, dovoluje úsudek, že nepřekročil sV'é právo a nezbytně nutnou
mím obviněníl č tÍ s. 3595.
by někdo moht býti odsouzen pro výrok »lhář«, k tomu nestačí
průkaz objektivní nepravdivosti jeho výroku, nýbrž jest třeba dokázati, že nepravdu pronesl vědomě, t. j. jsa si vědom toho, že to,
co tvrdí, neodpovídá pravdě čís. 3597.
není-li tu trestného činu vubec nebo zanikla-Ii trestnost podle § 490
tr. zák., není možné ani odsouzení pro přestupek § 6 tisk. nov.
čís. 362'1.
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neomalené a lživé aniž bylo vysloveno, ve kterých určitýCh smě
rech jsou takový:Ui, nejde v tomto proj~vu v~ vinění Voe smyslu
§ 488 tr. zák, nýbrž ve smyslu § 491 tr. zak. CI s. 4188.

obvinění zaměstnavatele

ze zlého nakládáni se služebnou (uhození
záda.) 'jest obviněním z činu přičlíaí:ho se nejen
nýbrž i nynějšímu sociálnímu a mravnímu cítěnÍI
a spadá pod ustanovení § 488 tr. zák., nikoliv § 487' tr. zák.; k dů
kazu: pravdy není třeba, by bylo dokázáno, že zlé nakládání dosáhlo stupně § 411 (413) tr. zák. čí s. 3763.
navazují-li' ha:nlivé obraty článku podle souvislosti vesměs na určité
soukromému ohžalobci vytýkané činy nečestné, přichází v úvahu
podřaděn1 pod § 488 tr. zák. a přípustnost di'l'kazu pravdy podle
§ 490 tr. zák. Č<Í s. 3785.
okolnost, že trestní fízení pro podvod bylo proti soukromému ob...
žalobci zastaveno, nevylučuje zdar důkazu pravdy, že je švindléř
(Teppichschwindler) čís. 3'838.
důkaz pravdy a pravděpodobnosti musí se odnášeti k okolnost'ern
týkajícím se obsahu pozastavené zprávy čís. 3SrrO.
soud není vázán osvobozuj.kím rozsudkem v -předchozí souvislé
trestnI věci a může samostatně' rozhodovati o tom, zda se důkaz
pravdy zdařil, použi'vaje při tom průvodů vyšlých na jevo v této
jiné trestnf věd čís. 3908.
otáz-ka, zda byl (nebyli) důkaz pravdy proveden, je otázkou skut':'
kovou čís. 3939.
předmětem důkazu pmvdy jsou údaje, které svým obsahem opodstatňuj~ obvinění povahy na.znač.ené v §§ 48'7 a 488 tr. zák. či s.
4026.
důkaz pravdy je proveden, byla-li prokázána pravdivóst těch .údaju
nebo tvrzení, které vykazujlí urážlivou p'ovah~l', ktfré by při jich
právním ocenění. naplnily skutkovou podstatu trestného činu (§ 487
tr. zák.) nebo pojem určitého nepočestného nebo ne mravného jednánI ve smyslu § 488 tr. zák. ,č í s. 4026.
dÍlkaz pravdy podle § 490 tr. zák. nemus~ býti proveden do "všech
podrobnostÍ' tak, že -by musela býti prokázána pravdivost i takových tvrzených okolností, které se nedotýkaJí podstaty věci a nepadaJí při uvažování, zda jde o obvinění podle §§ 4'8'7 nebo 488 tr.
zák. vůbec na váhu č j; s. 4025.
pojem »nuHcích okolnosti« podle § 4189 (490) tr. zák. nelze vykládati v úzkém smyslu fysického nebo psyc:hického násiLí, (§ 2 g) tr.
zák.), nýbrž mají slova ta širší smysl, že ten, kdo veřejně pronesl
obvinění, měl k tomu dostatečné důvody (že veřejné pronesení obvinění je za daných okolností omluvitelné) čj, S. 4028.
řemenem přes
čelednímu řádu,

jí

má-li býti správně ř'ešena otázka, zda' lze pokláda1i nabízený důkaz
prazdy za zdařený čili nic, jest třeba postaviti proti sobě thema '
probandi a 'důkazy o něm nabídnuté a provedené; thema probandi
lze určiti jen přesným zjilŠtěním doslovu a smyslu urážlivého výroku čís. 4028.
zda se nabídnutý důkaz pravdy podaříl (nepodaří), může soud řki
teprve, když jeho- výsledky zevrubně' uváži!l; nemůže odmítnouti
tuto úvahu s odůvodněním, že se podIe jeho míněni nemůže nabídnutý důkaz nikdy podařiti, -leč by se strana nahízela dokázati něco, .
co je zhola nemožné nebo obecrÍě známou nep'ravdou čís. 4028.
zásada platná v rÍ:zeni pro urážky na cti, že jest obžalovanému
uloženo, bý tvrdil a dokázal pravdivost (pravděpodobnost) závadných tvrzení. nepJ.atí: v trestním řízen~ o nekalé sDutěži' čís. 4178.
byla;-li jádrem útoků č},ánku povšechná výtka, že se správa (pivovaru) vede nepořádně a nedbale, any jednotlivé ve článku uvedené skutečnosti slo-užily zřejmě jen jako doklady pro správnost
oné povšechné výtky, a byly-li ony útoky označeny všeobecně za

_

_

otázku zda se dúkaz pravdy podařil, nelze tu posuzo-yati podle
číselnlho poměru dokázaných (nedokázaných) skut;cnos~, ~,e
článku tvrzených, nýbrž jest přihHžeti k výsled~ú~ pruVO~~l~O. nzení jako k celku, uvážiti opodstatněn?s!. a za~azno~t zpst~nych
okolností a zkoumati, zda neospravedlnu-p aspon ~ubJektlvne povšechnou výtku čláríku, že se správa (pivovaru) Jako celek vede
nepofádně a nedbale čís. 41808.
byl'-lil soukromý obžalobce viněn ze zneU'~iti veřejné. funkce k osobním prospěchům. (že se jako člen o'be~TI1ho zastupvlt~lstva a zd:avotn] komise 'Snažil, by prostřednictv-lrry.. nemoycn~cmho per~~nalu
získal co nejvíce pohřbú. oS?b v n~~~~nlc~ zem~e}ych 'Pf? SVUJ ~o
hřební ústav), musi se 1 duk~zy, jlml'-z m~.l~ by tJ -dokazana spravnost tohoto viněni, nésti k čmům, spadaJ1Cl'ID do doby, kdy onu
funkci zastával čís. 4272.
výrazy přehánějící a zobecňUljkí (na př. aby celý personál byl n;~
k službám a by se vlšechny pohřby děly jeho ústavem) nelze bratJ
doslovně čís. 4272.
pro dfikaz objektivní a subjektivný nepravdivosti údajů (§. 2',7, zá~.
proti nek. sout.) platí ~ás~d;Y' oficiMnosti a pravdy matenelm, mkoti zásada § 400 tr. zak. c 1 s. 4350.
ani pravdivé tiskové zprávy ze soudn1 síně nepožívaji imuníty
či s. 4370.
za urážku na cti, pronesenou p'ři hlavním p'řeHčení, yodP.o~>Ídá, kd?
ji pronesl, i kdo jí v tisku reprodukoval, podle predpls~ obecne
platných či s. 4370.
byla-li urážka spáchána: tiskem, neplaH předpisy ? důkazu pr~vdě~
podobnosti podle druhého odstavce § 490 tr. zak. (ve SpolltO~h
s § 489 tr. zák.), nýbrž jen zvlá'štní předpisy tiskové novely (§ 4,
6 (4), 13) č is. 4473.
,., .
...
.
_
meze mezi vydáváním ll' vefejný posme-ch a h~-t1emm v UZSlm ~lo\i a
smyslu, jež oboje shrnuje zákon v ffi 49} tr. zak..; ~o~ společny p?;
jem »veřejná hanění~, nejsou tak presne vyhranene, ,ze, by se v pnpadech prvého rázu mohl důkaz pravdy, podl~ dru~e~? odst. § 491
tr. zák. zcela všeobecně a bez výhrady vylucovatt Cl s. 3785.
podle druhého odstavce § 491 tr. zá.k. neyr:í tu. třeb:-, ,by ?yl p-r~
veden dÍlkaz pravdy o neoma1enostl a lZl.vos,h kaz~eho Jed.nothvéh,o útoku, nýbrž stačÍ, proká1záno-li, že JSou ony utoky v podstatě' takové povahy či s. 4188.
k důkazu pravdy se vyžaduje, by byla prokázána pravd~~ost skutečností neb urážlivého úsudku podle toho, zda se urazka stal~
tvrzením skutečností či úsudkem. Pravdivost ú~u~ku lze, dokazov~~t
jen důkazem pravdivosti - náv'ět, na základě 'l11chz vbyl ~sudek UyClněn. Předmětem důkazu pravdy jsou vždy skutecnostl na uraze,
y
ného a jeho jednání se vztahující čís. 4737.
pro posouzení trestnosti souzený~h p~oj,evů je bez významu, ,ze
projevy stejného znění neb alespon stelneho obsah~ (smysl~) b)~y
již uveřej-něny tiskem aneb učině!l~ jiným! OSOh~~l n.~bo treba ze
souzený projev byl jen opakovan~m projevu dnve pnou osobou
učiněného čís. 48 83.
.
o b v i n ě' n ý: kdo se ~ako obžalova.ný obhajuj~.'pře~. sou~em vp~oh. ?bvinění (nabízí a provádí důkaz pravdy), halt SVlll oprayne~y, za}e m
na výsledku trestního řízení, vykoná:vaje právo obha]ovam zakanem (§ 199 tr. ř.) mu zaručené; i když se při tom svými výroky
1

-
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dot)'~á cti jin~ho, ~ejd:e o trestnou urážku na cti, nebyly-li při
bezd~vodne pr.e~rc:.c,eny hranice nutnosti nebo nešlo-li o tvrzení

dome nepravdlve C I s. 4028.
~ že byla přek~očena míra nutnosti, je za to míti zejména v případ~ '.
~de z forr~y ! z obsahu oby~nění nebo z jiných okolností je patrn~~
ze bylo u~!,neno k tomu c.]h, by byl obviňovaný (soU!kromý obža:
lobce) sm-se n v~v~b v uveden v posměch, by k původní urážce b J.
bezduvodne pncmena nová čís. 4'028.
ya
nelze stíhati ja.ko nový trestný čin, když obviněný prováděje dOk
pra:rdy, ,opakuJe obvinění, pro něž j-e žalován, neb~ když všeob~c~~
obvmem (§ 491 tr. zák.) konkretisuje čís. 4028.
s v ě.d e k: v?hle~n.ě údajů, které kdo učiní ve své vlastnosti jako svědek
Jest pnp]1stItI yOdchy}-ku od všeobecné zásady § 490 tf. zák. v, te~
~oz~m, yze s~,edek, Jemuž nebylo prokázáno, že učinil nepravdivé
udaJ~ vedo.me n~bo dOkoonce úmyslně, nemůže se výkonem své sv-ě
dec~ve yP?ymnostI dopustiti trestneho činu vůbec a urážky na" cti
zvlaste c I s. 3598.
ž
jo kdx je ,t:estnímu řádu cizí f.orma pisemného soudního svědectví,
n~nl1?rekazky, bl n~ ~bsvah .dopisu, ,z~slaného soudu, nebylo nazír~no Ja.ko na ,sdele-?'v1, Jlmz, pisatel ml1l11 vyhověti své svědecké poVinnosti, "V ~tere tudrz pokladaL za svou: svědeck'Ůu výpoved' před
soudem c l' s. 3598.

-

-

-

-

-

skutečnvost ~ivota. soukromé,ho: při vinění z deliktu soukromozal?bmho !1e~o ze skutečnosti cti se dotýkajídch ze živ'Ůta
s?ukro~eho nel1~ ~~ka:z pravdy vyloučen vždy, nýbrž jen za' určitych predpokladu Cl s. 3'7120.
I
~ J?i1o.~tný po~ěr navázaný chudinským refere'ntem s podř:ízenou
Jeptt~koU' n;enI~ sk!1t;č?osti ze života soukroméhď ve smyslu § 489
tr, z~k., n~brz vI?'ena z takového poměru spadá pod ustanovení
§ 488 tf. zak. a dukaz pravdy není' vyloučen čI s. 3718:5.

ustanoye!lí', § 49?" tr. zák. o vyloučení dttkazll pravdy, vztahuje-li
se ob~l~enl na CIn, který lze srihati jen k žádosti' třetí osoby, chce
zamezItI, ?y sO~d nemoM okl:ikami zjistiti, že S'e kdo staI vinn}rm
soukromozalobmm deliktem č is. 4215,
od~odlal-1i ~e ~ žalobě oprávněný stJ.hárnfm pro soukromožalobnÍ
geh~t vydatI ?\{yol.n0~ti soukromého deliktu veřejnosti soudního Hcell!~ l,ze., provadet~, ~u~az pravdy i s.oudními spisy (svědeckými výpovedml), vztahUj1CtIUl se n.a tyto soukromé delikty čís. 4215.
~ůkaz pr3'-ydy musí se krýti s povahou obviňováni soukromého obza10bce Cl'S. 42777.
jde "V {} skutečno.st živ?ta soukromého, o níž jest důkaz pravdy vyIo~cen ~(stalo-l;t ~e"V ~ll1ění tiskem), bylo-Ii o kom tvrzeno, že není
dusevne norma1m C I s. 413'00.
bylo-l~ pro~tředkem, jiimž kdo uveden ve veřejný posměch, vytknutí
skutecnostr z,; s~ukromého života (duševnf choroby), je důkaz
prav?y ~~Iou:cen 1, bylo-li by čin podřaditi pod ustanovení § 491
tr, zak. Cl s. 4300.
dle. §. 491 tr. ~ák.: jediným měř,ltkem při posuzování čestnosti jednQthv~~ ne~l. ~.c:c~oyalo~t v,e smyslu trestndho· zákona; nepoctivým
~uze ?ytt ]lZ 1 Jednaní, které se sice ještě nepříčí' normám trest:'
nt~o za~ona! ,avsak příčí se nbecným názorťim slušných kruhťi spolecenskych Cl s. 31416.
prov~dením dů!{~Zl: pravdy o úplatkářstvlÍ jest prokázána též op~d
statnenost ohvlll.em z nepoctivosti čís, 3416.
člen ~b~cní bytov~ komj'se je veíejným činitelem; jde o úpla'tkářstvÍ,
bral-h Jako takovy za výkon této čestné ftmkce úphtu čís. 3416.

tomu kdo se kdysi před lety dopustil skutku pokud se týče zachov~l se tak, že se to nesrovnávalo se společenskými názory o jednání čestném a: mělo následkem toho v zápětí snížení, jeho vážnosti"
v tomto konkretntÍm případě, nelze upřiti jednou pro, vždy jakékoiiv
právo na vážnost s.poluobčanů vůbec, třebaže se choval jinak a
nadále sebe ~estně'ji č ~ s. 3495.
skutečnost, že si někdo nechal naplivati do o"bličeje, aniž se pro
tuto hanu domáhal rehabilitace své cti, je způsobilou snížiti ho ve
vážnosti jeho spoluobčanů způsobem menším nebo větším podle
toho, proč tuto hanu nečinně trpěl čís, 3'496.
obsahuje-li projev (povedený zakladatel banky hyl odsouzen na tři
měsíce k tuhému vězení) dvě rŮ'zné výtky, dotýkající se cti jiné
osoby v :různých směrech, jest podřaditi projev všem na něj dopadajícím trestnim zákonům (§ 491 i § 497 tr. zák.) čís. 3501.
povšechné viněni: ze sociální tvrdosti a z rozporu v jednánJ jako
politik a soukromník jest veřejným haněním podIe § 491 tr. zák_
,č í s. 3548.
lhářem jest, kdo v:ědomě mluví nepravdu; v běžné mluvě lidí prů
měrné duševní úrovně zaměňuje se však slovo »lež« se slovem »nepravda«i jde o obvínění z opovržlivé vlastnosti ve smyslu § 491
tr. zák., byl-li kdo označen za lháře v onom smyslU' č ji s. 3597.
k odsouzení pro výrok »Lhář« nestač'Í průkaz objektiVlní nepravdivosti výroku, nýbrž jest třeba dokázati, že pachate1 nepravdu pronesl v,ědomě čís.. 3597.
»neodpovědným« je ten, kdo za své jednání neruč~; pokud jde o jednání neodpovědné, radil-li samostatný živnostník, který .nerrlOhl. býti
da1Mm trváním g p.fLpadným neblahým výs.ledkem další stávky pro
svou osobou postižen, stávkuj:ícím dělníkům, aby pokračovali ve
stávce čís. 362'1.
.
výraz »Parteihauptling« má sice do jisté míry satirickou příchuť,
takže může býti sesměšňováním, avšak podle obecné mluvy neznamená: tento výraz seSlměšňovánÍ:, snižujlíCÍI ve vážnosti a úctě ve
smyslu § 491 tr. zák. či s. 3621.
bezohlednost a nemilosrdnost, jakož i činnost rovnající se úderu_
pěstí, projevená k lidem hospodářsky slahšim, jest podle názorů
společenských kruhů, k nimž náleží zámožný statkář, s to, by ho,
v .obecném miínění uvedla v opovržení nebo snížila čís. 3007.
pokud nejde .o takové jedn~J;1í nepočestné, ucháZiel.. Ji se zámožný
statkář před skončením pachtovního období o to, by mu byly propachtovány polnosti, které byry dosud propachtovány lidem hospo-·
dářsky slabým čís. 30627.
pod pojem »vydáváni u: veřejný posměch« ve smysIu § 491 tr. zák.
nesp-adá: každé sesměšňování, posmíváni se, nýbrž se vyžadu'}e, by
projev byl svou podstatou hanlivým ve smyslu prvých dvou při
padů prvého odstavce § 491 tr. zák., by se dotýkal lidské hDdnoty
napadeného způsobem, j!imž je napadený uváděn v nebezpečí, že
v očkh jiných lidi ztratí na předpokladech vážnosti a úcty, na niž
má -nárok podle své osobnosti, jak se projevuje v jeho vlastnostech
a v jeho smýšleni' čís. 3763, 3785.
je-li prokázáno zlé nakládání zaměstnavatele se služebnou, nelze
odsouditi obviňovatele ani pro § 491 tr. zák. spáchaný vydáváním
ve veřejný posměch dovozo'váním, že to ani za -Rakouska nesmělo
být, že se to na takového pána nehodi, a p'oukazem na hrubé a bezcitné chování zaměstnavatelovo čís. 3,7163.
dal>ší tvrzení, že bylo služebné ješt~ p.ohrozeno óetníky, kdyby
(proto) s}'užbu bez výpovědi opustila a že jí (a jeji matce) bylo"
vsugerováno přesvědčení, že o, případu ,nesmJ mluviti, že zaměst-
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navatel je, vysoký státní úředník a že by to byla urážka

osoby - Jest samostatným (dalším) viněním z ,opovržlivých
nos.tí a z opovržlivého smýšleni ve smyslu § 491 tr. zák. č i s.
ojedinělé pochybení zaměstnavatele, který zle nakládal se
nou, poněvadž jeho p'řikazu neuposlechla, neopravňuje ještě k
by byl na roveň staven. pánům Francům ze zámku čís. 3763.
»vydáváním ve veřejný posrněch« nelze rozuměti již ~;~~~~~řoo~~~:i
někoho, ironické výrazy, dobírání si někoho, nýbrž SI
j~mž má někdo býti na vážnosti snížen čís. 37'8'5.
~ejde o urážku na cti (§ 491 tr. zák.), má-li býti slov,em »RI,volu'·
tlOnsheld« dán jen výraz myšlence, že napadený je členem
nistické strany, usilující o změnu demokraticko-repubtikánské
my státu revoluci čf s. 3S8'9.
pokUd jde o urážku na cti (§ 491 tr. zák.), bylo-Ii jednání
podnikání označeno za »manévr« čís. 3900.
tvrzení, že kdo intrikarmi chtěl odstraniti osoby sobě n6Pj~;~;:i~\;
(vyhoditi je z volební soutěže), je viněním z nečestného
(z opovržlivých vlastností nebo smýšlení) čís. 3938.
význam.slov: intrika a pletichy čís. 393'8.
pokud nejde o vydávání ve veřejný posměch ve smyslu § 491
zák., bylo-li komu přičítáno, že na přirozený vývoj politické
situace odpovL nem~čením a že to budoUi právě podřÍzení dělnici,
kteří budou nevinně trpěti tímto nedostatkem se opanovati čís.
3938.
pokud }est urážkou na cti (§ 491 tr. zák.) obyJněni koho (politika),
že jest u něho otázka peněžní vším; ďůkaz pravdy čJ s. 3951.
ne každé sesměšňování lze .pokládati za takové, které naplňuje
skutkovou p'odstatu deliktu p'odle § 491 tr. zák. č i s., 4007.
'':
i vydávání ve veřejný posmě'ch musrr býti takové, }e jím má býti ,:
pohaněný snížen v obecné úctě a vážnosti či s. 4007.
ne každé vytýkán~ téIesné vady lze na roveň stavěti vydávání ve'
veřejný posměch, ,nýbrž způsob, jak se to stane a za jakých 'okolností, bude rozhodovati o' tom, zda výtka tělesné vady (nikoliv
tato) není takového rázu, že jest ji pokládati za snižování' pohaněného v 'Obecné vá,žnosti č IÍ s. 400'7.
'
pokud nejde o sesměšňování, trestné podle § 491 tr. zák., vytýkal-li '
divadelní kritik her,ečce, že našla pravé uplatnění v groteskní figuře, ač svůj obor hledala i ve vážné zpěvohře č JÍ s. 4007.

v ironii o sobě nelze spatřovati ještě skutkovou podstatu
proti bezpečnosti cti; ani· uvádění ve veřejný posměch o
musj býti za všech okolnostjj trestné podle § 491 tr.
i ono spadá pod zákonná ustanovení XII. hlavy II. ciHlU trestrlihcl
zákona, pokud ironie, sesměšňování atd. dosáhly takového rázu,
že jimi byl' soukromý obžalob ce snižován v úctě a vážnosti čís.
4027.
hanění (§ 4911 tr. zák.) záleži, v obvinění, že kdo předsevza1
uctívajíd jednání, nebo že jest alespoň takového jednání scllOl)en,
aniž by si, p.ři obviňování tom uváděly určité okolnosti čís.
sesměšňov,ání (§ 49:1 tr. zák.) zálež'i zpr3jvidla ve vyzdvihování tě
lesných nebo duševních vad, by Hm byl kdo ve veřejném mínění
učiněn sméšným a by tím byJ, snižován ve vážnosti a úctě;
vady, tvořicÍ' podklad sesměšňování, nesmějí se zakládati na
uctívajlÍcím jed,nání nebo činění postiženého, nebo tkvíti v jeho
vaze, takového jednání schopné; při vytýkání tako'vých vad
nešlo Ů' sesměšňovánC ný'brž o hanění či s. 4215.
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Generálni

v § 49,'1 tr. zák. jest dvojí skutková podstata: hanění (Schmahung)
a sesměšlÍovánÍ (Verspottung) č i s. 42'15.
označeni koho jako nepravdomluvného (ironicky »pravdomluvka«)
a nactiutrhače spadá pod pojem »haněni«, nikoliv »sesm-ěšňování«
Č i s. 4215.
výraz »klerikál« je poukazem na určité politické přesvědčení či s.'
4215.
sesměšňováni spadá jen tehdy pod § 491 tr. zák., je-li napadený
projevem uváděn v nebezpeči, že v očích jiných lidí ztratí na před
pokladech vážnosti a úcty, na niž má nárok podle své osobnosti,
jak se projevu}e v jeho vlastnostech a smýšlení, při časopise pOdle
úrovně, jak se projevuje zejména v zastávaných tendencich, ve
způsobu psaní a v hodnotě článků čís. 4236.
nestačí pouhý nepřistojný výraz, ani pouhé obraty rázu humoristického, dohíráná si, úsměšky a pod. čf s. 4236.
v drobné zmínce o časopise, že si rád pokecá, nelze spatřovati sesměšňování! podl,e § 491 tr; zák. čí, s. 4236.
byla-li jádrem útoků článku povšechná výtka, že se sp·rava (pivovaru) ·vede nepořádně a nedbale, any jednotlivé ve článku uvedené skutečnosti sloužily zřejmě jen jako' doklady pro správnost
oné povšechné výtky, a byly-li ony útoky označeny všeobecně za
neomalené a lživé, aniž bylo vysloveno, ve kterých určitých smě
rech jsou, takovými, nejde v tomto projevU! o viněnÍl ve smyslu
§ 488. tr. zák., nýbrž ve smyslu' § 491 tr. zák. čf s .. 4188.
jde o přestupek § 497~ nikoli o přečin podle § 491 tr. zák., je-li
podstatou článku výtka, že se napadený' dopustil různých konkretně bHže nenaznačených machinae:í (s válečnými' půjčkami),
které byly za trestního řízení i proti napadeném.u na přetfes před
vedeny (i napadený byl obžalován, avšak zproštěn) čís. 4384.
změnu názorů o politických nebo národních událostech nelze za
všech okolností pokládati za čin nečestný nebo nemravný, najmě
ne, došlo-li k ní po náležité rozvaze z důvodů vážných, kotvících
ve změněných' p.olitický'ch nebo národních poměrech a z vnitřního
přesvědčení' Č Í' 8.. 44S9.
kritika, satira a ironie mohou býti nepříznivé, nepříjemné, po pří
padě i zesměšňujíaí, nesmělí se však dotýkati osobní hodnoty,
mravních kvalit napadeného· a nesměji SIVOU formou nabývati takového rázu zesměšňu~ícího, že se tim napadený snižuje v úctE'! a
vážnosti čís. 4489.
nakolik výtka, že se čtenářům určitých novin zdvihá žaludek, není
jen beztrestnou kritikou: a satirou, nýbrž výtkou ·opovržlivé vlastnosti po roz'umu § 491 tr. zák. č i s,. 4489.
-- k pojmu vydáváni II veřejný posměch se vyžaduje,-že byl soukrom~r
obialobce, právě tak jako haněn~m snižován ve vážnosti a úctě
či s. 473'8.
i upozornění .(v odborném časopise), že by zaměstnavatelé mohli
býti poškozeni, kdyby přijali do práce určitého zaměstnance bez
předchozi informace u zaměstnavatele, jménem uvedeného, může
býti po p-ří:padě urážkou na cti ve smyslu § 491 tr. zák. či s. 4738.
ve ř e j n o' s t: byla-li urážka na cti spáChána o'bs'ahem dopisu, zaslaného pachatelem uraženému nebo třetí osobě, jde tu. o veřejnost
urážky ve smyslu § 491 tr. zák. jen tehdy, stal-li se čin za takových okolností, za nichž se dalo s určitostí očekávati, že obsah
dopisu dojde ve známost širších kruhů, a byl-li si pachatel toho
také vědom při páchání činu. Skutečnost, že urážlivý obsah dopisu
došel rozšíření v širších kruzích, není ještě sama o sobě rozhodnou, nýbrž naplňuje skutkovou náležitost veřejnosti jen za oněch
předpokladů čís. 3442.
reistříkY

trestní
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byla-li urážka (§ 491 tf. zák.) pronesena v soukrámém bytě,
D čin spáchaný veřejně, nýbrž může jíti jen o spáchání činu
vice lidmi ,č í s. 4166.
před

tomu tak jest zejména, vztahuje-li se pov-šechný urážlivý projev na
okruh osob tak početně úzký a přesně vytčený, že tím osoba jednotlivcova neustupuje do pozadí:; jen tehdy muže míti i povšechný
projev určitý a jIstý vztah k osobě jednotlivcově a jest způsobilý
jí na cti- ubližiti čís. 4773.
'

více lidmi znamená, že mohl býti urážlivý výrok slyšen

dvěma přítomn)rmi osobami; tomu tak není, byl-li výrok
k jedné osobě tak, že kromě ní nemohl jej nikdo z

slyšeti

čís.

4166.

neveřejně pronesený výrok nestane se v,eřejným
Mm sdělováním dostane na veřejnost čís. 4166.

není však ve své osobni hodnotě dotčen jednotlivec, jestliže okruh
lidí, jichž se závadný článek dotýká a k nimž i on náleží, jest tak
veliký, že osoba jednotlivcova v něm úplně zan.iká, takže při rozumném výkladu obsahu závadného článku nepředpojatý čtenář nemůže předpokládati, že ,se jedná právě o tohoto jednotlivce nebo
aspoň právě' též o něho čís. 4773.

ani tím, že se.

odst. 2 (důkaz pravdy): ustanovení § 491 tf. zák. má na mysli
ková hanění, při nichž nejsou uváděny určité konkretní sklutkv;.
pokud sem nespadá, byl-li kdo nazván »positurou«, bylo-li
týkáno, že »obráti! na čtyráku, že k tomu musÍ' býti
drzosti a že je plevelem, jejž musela komunistická strana ""ho,"",·
a pokud je tu důkaz pravdy přípustným, byly-li
'
něny se zřetelem na určité tvrzené skutečnosti čís.

byla-li v pozastaveném článku obviněna »většina lékárníků (die
meisten Ap-otheken)« z nečestného jednání, nepřísluší pravo k soukromé obžalobě pro urážku na cti lékárníku; který nebyl' ve článku
jmenován ani označen zvlá'štním znakem na něho dopadajícím
či

byla-li jádrem útoků článku povšechná výtka, že se správa
varu) vede nepořádné a nedbale, any jednotlivé ve
dené skutečnosti sloužily zřejmě jen jako doklady
oné povšechné výtky, a byly-li ony útoky označeny vr~~f~fc"~:ns~
neomalené a lživé, aniž bylo vysloveno, ve kterých w
rech jsou takovými, nejde v tomto pmjevu o vinění ve
§ 488 tr. zák, n)rbrž ve smyslu § 491 tr. zák. čís. 41&8.

pro pojímání urážky projevené ve formě povšechné, pouhým udáním jistých znameni, je po stránce objektivní vždy rozhodným úči
nek, kterým působila na třetí osoby, zda mohla býti jimi postřeh
nuta jako v)rtka vztahující se na ony osoby, které vystupují jako
soukromí- obža-Iobci čf s. 3'518.
V' subjektivním ,směru se vyžaduje jen, by si byl pachatel vědom
urážlivé povahy svého projevu vůbec a toho, že podle znamení jím
uvedených může býti jeho útok vztahován j na jiné osoby, než
právě na onu, již snad měl při svém projevu na mysli čís. 3513.

podle druhého odstavce § 491 tr. zák. není tu _třeba, by
veden důkaz pravdy o neomalenosti a lživo,sti každého
vého útoku, nýbrž stačí, prokázáno-li, že js'ou ony útoky v
statě takové povahy čís. 4188.

třetí

OSOby, jež se dovídají o urážlivých výtkách_činěných politické
a užšrmu kruhu nejmenovaných členů strany, vztahU'ji takové v)rtky nezřídka prostě na všechny významné činitele napadené politické strany; pokud jsou tito oprávněni podati soukromou
obžalobu Č' í s. 3'51&.

otázku, zda se důkaz pravdy podařil, nelze tu posuzovati podle'
číselného poměru dokázaných (nedokázaných) skutečností, ve
článku tvrzených, nýbrž jest přihHžeti k výsledkům průvodního ří
zení jako k celku, uv:ážiti opodstatněnost a závažnost zjištěných
okolností a zkoumati, zda neospravedlňují' aspoň SUbjektivně povšechnou výtku článku, že se správa (pivovaru) jako celek vede
nepořádně a nedbale čís. 4188.

straně

povšechľIé výtky proti souboru osob (na př. proti tajemníkům politické strany a jejiím organisacím) lze stíhati jako urážku na cti
jednotlivců náležejících k tomuto sóuboru jen, pokUd 'byly míněny
jako urážka těchto jednotlivců a pokUd jim tak bylo též lze rozuměti čís. 3'663.

bylo-li prostředkem, jímž kdo uveden ve veřejný posměch, vytknuti
skutečnosti ze soykromého života (duševní choroby), je důkaz
pravdy vylouč-en I, bylo-li by čin podřaditi pod ustanoveni § 491
tr. zák. či s. 4300.

podle stávajících názorů spatřuje se v povšechných pmjevech projev jednotlivci ubližující jen, má-li projev jistý znatelný věcný vztah
k 'osobě jednotlivcově, čemuž bude tak zpravidla, vztahuje-li se
projev na okruh početně poměrně úzký, přesně vytýčený, kde
osobnost jednotlivce neustupuje naprosto do pozadí čís. 3661.

provedením důkazu pravdy o úplatkářstv'Í jest prokázána též opodstatněnost obvinění z nepoctivosti'č í s. 3416.
meze mezi vydávánfm u veřejný posměch a ha-něním v užším slova.
smyslu_" jež oboje shrnuje zákon v § 491 tr. zák. pod společný
poje}? »veřejná ~aně~í«, nejsou !akr přesně vyhraněné, že by se
v pnpadech prveho razu mohl dukaz pravdy podle druhého odst
§ 491 tr. iák. zcela všeobecně a bez výhrady vylučovati čís. 3785"
dle § 492 tr. zák.: v případech, v nichž pachatel v urážlivém projevu ne-:'
uvedl jméno napadeného, nýbrž jen znameni připadající na jednu
ne?yo několik osob, ·náležejících k jistému sboru, -kruhu, stavll atd.,
an;z by bylo. pa~rno, na kt~rou. z tě5-hto osob se urážlivý výrok_
prave vztahuJe, Jest na sve cÍl dotcena každá osoba k
sboru, kruhu nebo stavu příslušející, pokud se podle
livého projevu musÍ,obávati toho, že bude třetími osobami
nepředpojatými čtenáři článku pokládána též za onu, jež jest -~~:';::" <
míněna urážlivým projevem či s. 3613, 3'962', 4773.
v

s. 4773,

právo k podání žaloby jest tu přiznati, každému, kdo podle poznatku
osob může býti pokládán za toho J na !1(>!Ž se urážlivý výrok
vztahuje či s. 3661.

třetích

-

-

-

po stránce subjektivní jest uvaž'ovati o tom, zda si paChatel při takovém pov'Šechném projevu byl vědom toho, že podle oněch znamení, na více osob p.oukazuj'íc-.ích, mohl býti jeho výrok třetími
osobami (čtenáři článku) vztah-ován i na osobu soukromého obžalobce, třebas týž nebyl označen jménem a třebas ona znamení nebyla ani taková, by se hodila jen právě na jeho osobu čís. -3'661.
vyznačen-li osobní směr pozastaveného, projevu jen vyzdvižením
příslušnosti napadených osob k určitému okruhu právních podmětů~
může se obsah projevu t)rkati v očích třetích osob každého a je
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žalobě na obhájeni své cti oprávněn každý, ohledně
příslušnost k dotyčnému okruhu představuje znamení naň
dajíd ve smyslu §§ 488, 491 tr. zák. č,í s. 3704.

tedy k

zcela všeobecná označení nelze ješt,ě pokládati za dostatečné
čení uražené oSDby, jež má na mysli ustanovení §§ 4'88, 491
ve slovech »znameními naň připadajícírni«. Jest třeba
!
ností p!íípadu vždy zkoumati, zda pachatel mířil svým
projevem na určitý, jasně ohraničený kruh osob čís. 3709.
i 'Osob.a svou existencí nebo jménem neb osobně pachatéli
známá může jím býti uražena, patří-li k omezenému okruhu
(zástupců) určité firmy, jehož se pachatel chtěl dotknouti čís,
povšechný projev Jest projevem ubližujícím jednotlivci, když
má znatelný věcný vztah k osobě jednotlivcově, najmě, "7·f"h .. ,'
se projev na okruh osob početně p'Orněrně úzký, přesně V"f"čP",'
kde osobnost jednotlivce neustupuje naprosto do pozadí
útok na firmu může býti Mokem na čest majitelů nebo sp'ole,čni,ki
firmy a jsoU' jen tito oprávněni k soukmmé obžalobě, nikoliv
jménem firma čís. 3709.
obchodní a průmyslové podniky nejsou oprávněny k obž-alob€
trestné činy proti bezpečnosti cti, nejsouce »korporacemi
uznanými« ve smyslu § 492 tr. zák. čís. 3709.
výtky proti souboru osob lze stihati jako urážky na 'cti ieonnrH,,".'
náležejících tomuto souboru jen, pOkud byly míněny .
těcht,o jednotlivců a pokud jim tak bylo též lze
Cl S.
v povšechných projevech se podle stávajiCÍch. názorů spatřuje
jev jednotlivci ubližující jen, má-Ii projev/znatelný věcnS'
k osobě jednotlivcově, neustupující naprosto do pozad1 čís.
zcela povšechný útok není zp.ůsobi1ým otřásti úsudkem lidí o
hodnotě jednotlivcově jen proto, že jest náhOdO'UUý~~~~~~~~~c~~
padené strany, členem početně velmi rozsáhlého v
politické strany čís. 3773.
při kolektivním oznaČeni uražené osoby jest rozeznávati, zda
osoby (fysické nebo právni·cké) byly znameními na ně při.padaii'
cími, označeny poznatelně či nikoli; široké kolektivní
(určitá národnost, náboženství, politická společnost) nedává
žalobni právo všem jednotlivcům pod toto kolektivní označení
dajícím; toto .označení musí býti tak súž'eno a obmezeno, by
z něho zjev no, proti komu- směřuje, a by to bylo průměrnému
náři poznatelné; kolektivní označení musí býti takové, by
.
štělo individualisací uraženS'ch pro širší kruhy čtenářů na
obsahu pozastavené zprávy čís. 3828.
při pos,uzování určitosti označení jest vycházeti při urážkách na
spáchaných tiskem jen z objektivní stránky ozn~čení; jest ::____ ."
že přes to, že pisatel mínil kolektivním označením
určité osoby (jeho úmysl směřoval pr-oti určitým osobám),
urážlivá zpráva jím uveřejněná skutkovou podstatu urážky
nelze-li považovati označení za postačitelné k individua1isaci
ženého pro širší vrstvu čtenářstva čís. 3828.
pokud nestačí k individualisaci uraženého označení »VoliIá
šlenka« čís. 3828.
ustanoveni § 492 tr. zák. bylo rozšířeno v § 27 tisk. nov. na
dické tiskop.isy; jsou předmětem trestného činu proH be:,pe,čnIJ~ti,
cti, směřuje-li mážka proti nim jako takovým čís. 3837.
pachatelílv úmysl rnuslÍ směřovati k tomu, dotknouti se cti
osoby (periodiCkého tiskopisu) a musí býti tento úmysl jinS'D1
znateln)' či s. 3'837.

předmětem urážky na cti muže býti sice jen osoba fysická, nikoli
hospodářský podnik; je-li však v útoku proti hospodářskému podniku (firmě) zároveň urážka na cti osob na podniku spolupusobicích (společníků nebo majitelů firmy), je každá z těchto osob
oprávněna k soukromé obžalobě či s. 3859.
čest kolektivity a čest jedinců v ní sdružených jsou dva podstatně
různé právní statky; nelze útok na jeden z nich pokládati beze
všeho za napadená druhého čís. 3880, 3992.

musí tu bSrti zvláštní okolnosti, ukazujkí na to, že útok na jednotlivce j-e objektivně i subjektivně také útokem na celek čís.
3S80, 3992.
v takovém případě, kde byl napaden nepojmenovaný člen určité
kolektivity, je každý její člen oprávněn k žalobě čís. 3880.
většina trestních soudců určitého soudu není ještě tento soud sám,
Ani, kdyby byla řeč o všech trestních soudcích, ba i o všech soudcích tohoto soudu vůbec, ne-odůvodňovalo by to ještě o sobě závěr,
že byl napaden sám soud čís. 3880.
__ při obviúování ve formě povšechné, z níž nevysvítá, na kterou
nebo na které z několika osob, náležejících k určitému sboru,
okruhu a pod., se urážlivý výrok vztahuje, jest oprávněna podati
soukromou obžalobu každá z nich, jež se podle způsobu nebo spojitosti výtky musí obávati, že bude třetími osobami (čtenáři článku)
pOkládána za tu, jež jest urážlivým projevem míněna čís. 3,9-62.
-- nemzhodu'je, zda soukromý obžalobce vztahoval článek na sebe,
nýbrž, zda podle poznatku třetích osob může býti článek pokládán
za útok proti soukromému obžalobci; nezáleží- na tom, zda obžalovaný na to nemyslil, nýbrž jen na tom, zda si byJ. vědom, že útok
podle spojitosti, v níž jest uveřejněn, mohl býti třetími osobami
(čtenáři článku) vztahován i na jiné osoby, než právě na onu "(ony),
kterou (které) měl snad na mysli čís. 3962.
-- v případech, kde se obviňování děje znameními, připadajícími na
více osob náležejících jistému sboru, okruhu a pod., aniž je patrno,
na kterou z nich se urážliv)' útok vztahuje, je každá z těchto osob
dotčena na své cti, a je následkem. toho k podán~ soukromé obžaloby oprávněna každá z nich, jež se podle zp"Ůsobu výtky mUSÍ
obávati, že bude třetími osobami pokládána za osobu nebo za
jednu z osob, na něž se urážlivý projev vztahuje čís. 4173.
oprávnění podati obžalobu pro přečin zlehčování příslušÍ' obchodním a hospodářským podnikům bez oh],edu na formu, v níž JSOll
provozovány, a bez ohledu na to, zda jde o podnik jodnotlivcův,
či o podnik kolketivní čís. 4350.
hledisko § 492 tr. zák. nemá tu místa čís. 4350.
při uvažování o otázce, zda si průměrný čtenář časopisu mohl" uvě
domiti, koho se týče urážlivé sdělení o věci, která prý je v jiném
kraji veřejným tajemstvím, jesť přihlížeti i 'k tornu, není-li časopis
čten i v tomto jiném kraji, nebo nejsou-li čtenáři v kraji, kde ča
sopis vycháti a se čte, tak znaH'poměrů, že mohou ze znamení ve
článku uvedených seznati, koho se urážlivá zpráva týče či s. 4654.
béř-e-li soudce skutečnost, že si průměrný čtenář časop-lsu nemohl
uvědomiti, koho se článek týče, za zjištěnu na základě své znalosti
čtenářstva časopisu, jest povinen uvésti, na jakém podkladě a z jakých zdrojů si tuto skutečnost zjednaI c Í' s. 4654.
čest kolektivity a čest jedinců v ní sdružených jsou dva p'odstatně
různé právní statky; tudÍ-ž nelze útok na jeden z nich pokládati
beze všeho za napadeni druhého čís. 4768.
dle § 493 odst. druhý: 5. hlediska § 4 tisk. nov. nestačí k beztrestnm"ti
rozšiřovatele podle § 493 odst. druhý tr. zák. subjektivně předpo-
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kládaná spolehlivost prvního původce urážlivé zprávy; je vždy
zkoumati objektivní spolehlivost informátora ve spojitosti s
hem zprávy informátorem sdělené, jakož i s okolnostmi, za
se informátor o obvinění dozvěděl a které k odůvodnění
nění uvedl, a konečně s ohledem na zvláštní okolnosti, za nichž
obvinění pronesI čj s. 3'542.
dle § 496 tr. zák.: odpovědnost rozšiřovatelú z důvodu zanedbáni
vinné péče vztahuje se výlučně k tiskopisům, jejichž obsah
skutkovou podstatu zločinu nebo přečinu; přestupek § 496 tr.
nestane se přečinem ani, byl....li spáchán tiskopisem či s.
§ 420 tr. zák. nestanoví skutkovou podstatu zvláštního salnD"tal
něho trestného činu, n~rbrž upravuje jen trest pro trestný
dený v § 413 tr. zák. (zlé nakládáni při domácí kázni), pokud
dopustil učitel na svém chovanci a žákw; nezakládá protQ
tělesné potrestání školních dětí učitelem skutkovou podstatu
přestupku, nýbrž jen takové, při němž utrpěla pokáraná'
škodu na těle; nebyla-li tato okolnost v článku tvrzena,
o obviňování z onoho přestupku ve smyslu- § 437 tr. zák.,
po případě o přestupek § 496 tr. zák. nebo § 488 tr. zák. čís.
dle § 497 tr. zák.: urážka na cti viněním ze zpronevěry (krádeže);
otázku zdaru důkazu pravdy (§ 490 tr. zák.) nezáleží na
se výtka stala teprve po letech. Ustanovení § 497 tr. zák.
cház'í tu v úvahu čís. 3446.
obsahuje-li projev (povedený zakladatel banky byl odsouzen na
měsíce k tuhému vězení) dvé různé výtky, 40týkajíd se cti .
osoby v různých směrech, jest podřaditi proj,v všem na něj
dajícím trestním zákonům (§ 491 i § 4917 trľ zák.) čís. 3501.
i pro přestupek § 497 tr. zák. spáchaný obsahem tli'!;k~~~;~,,~
podle § 485 tr. zák. příslušným okresní soud v sídle
soudu prvé stolice či s. 3501.
skutková podstata přestupku podle § 497 tr. zák. předpokládá
úmysl pachatelův hanobiti napadeného; k přičítání útoku na
jiné osoby s hlediska § 497 tr. zák. zodpovědnému. redaktoru
riodického časopisu, v němž útok uveřejněn, nestačí
redaktorova (~aned:bání povinné péče) či s. 4'168.
předpisů o zanedbání povinné péče redaktorem po rozumu § 6 zák.
ČÍS. 124/1924 nelze použíti na _přestupek podle § 497 tr. zák.,
byl spáchán tiskem čís. 4384.
jde o tento přestupek, nikoli o přečin podle § 491 tr. zák., je-li poj-o
statou článku výtka, že se napadený dopustil různých konkretně'
bliže nenaznačených machinací (s válečnými půjčkami), které byly
za trestního řízení i, proti napadenému na přetřes předvedeny (i
napadený byl obžalován, avšak zproštěn) čís. 4384.
dle § 331 tr. zák.: skutková podstata § 331 tr. zák. nevyžaduje vědomí
pachatelovo o protiprávnosti osobní proh1ídky či s. 3936.
d1e čl. V. nov. čís. 8/1863: ds. nař. čís. 223/1853- o urážkách
nevztahuje se na rotmistry ani (vrchní) strážmistry čís.
vláda republiky je veřejným úřadem ve smyslu čl. V. zák. Ns. 8/
lS63 ř. zák. Č í:s 3787.
'
čest kolektivity a čest jedinců v ní sdružených jsou dva podstatně
různé právní statky a nelze útok na jeden z nich pokládati
všeho za napadení druhého čís. 3800.
jde o urážku soudu (čl. V. zák. čís. 8/1863 ř. zák.), bylo-li tvrzeno,
že jeho vážnost je velmi malá a že se těší »smutnému renomé«,
čís. 3&80.
nejde.o urážku soudu, nýbrž o urážku jednotIiv}'C"h soudců, - bylo-Ii
-
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tvrzeno, že většina (trestních) soudců určitého soudu protokoluje,
co se jim právě hodí čís. 3880.,
,.
_
veřejnými úřady ve smyslu trestmho zakona vubec a podle cl. V.
zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863 zvlášť
jsou jen úřady stát?Í a .?_b,ecní čís. ,399~."
,~
:.
v
okresní nemocenska PO]lstovna nem verejnym uradem, J~st ~s,ak
zákonem uznanou korporací ve smyslu §§ 7,g a 492 tr. zak. CI s.
3992.
pojem veřejného úřadu ve smyslu, ~l. V. zák. ~ís. 8/1~~63 ~~[ze stotožňovati s úřednictvem tohoto uradu-; tak jako pn urazce hromadných osob ve smyslu- § 492 tr. zák. je,st i tu. zjist,iti zvlá~tní
okolnosti, poukazuj-ící k tomu, že útok na 1ednoylvce Jest obJektivně a subjektivně i útokem na celek a naopak CI_S. 3992.
pod pojem. »veřejného úřadu« spadaji ~ so~~y vše;h stolic bez rozdílu, zda jde o jejich činnost.správní-~l yO,Je]lch pusobnost v oboru
nalézání práva, o výkon spravedlnostI CI s. 3998.
předpis prvého odstavce čl. V. zákona ze dne 17- ~rosin~.e 1~6?,
čís. 8 ř. zák. z roku 1863 není předpisem jen podpur~ym,. pnpo~~te
jícím soudní stíhání pachatele z úřadu jen tehdy,. ]d.e-h o 1:l razk 17
směřuJící jen proti v,eřejnému úřadu samému a mkoh snad 1 proti
určitému úředníku čís. 3·998.
byl-li urážkou dotčen nejen veřejný, ;ířad, ný~rž, zár~~eň ~ úředník,
lze pachatele sti:hati nejen pro urazku dotycneho ~redl11ka" a vt~
po pHpadě podle třetího odstavce č,l. V. onoho ::a~ona, nybrz 1
z úřadu pro urážku úřadu podIe. prveho odstavce Cl s. 3998.
veřejn)f úřad ve smysL,uv čl. V. ,čjs. 8/~'~63, n~lz~ ~ stot,ožňova~i s ~~~
no tlivými, v době urazky u uradu cmnyml uredll1ky, am s JICO
souhrnem čís. 4274.
podle třetího odstavce čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862" čís.
8 ř. zák. z roku 1863' jsou (za dalších předpokladů tam uvedenych).
předmětem i veřejné obža,loby jen přečiny, nikoliv i prestupky prol!
bezpečnosti cti čís. 427'8.
výslech .obviněného pro přečin proti bezpečnosti cti (urážko~ č~et
nidva) není neplatný a přerušuje promlčení podle posledm vet):
prvého odstavce § 531 tr. zák., třebaže státní zastupitelství v dobe
tohoto výslechu nemělo ješ~ě svoleni' :nin~sterstv~ ,v~it:a p~dl~e ?ruhého odstavce čL V. zák. čts. 8/1863. r. zak. ke stihall1 obvmeneho;
stačí, vykáže-li toto svolení před vynesením rozsudku soudem prvé
stolice čís. 4294.
·iegie (legionářské sbory) jsou samostatnou částí (oddělením) ~es
koslovenské armády ve smyslu čl. V. zákona ze dne 17. prosmce
18162', čís. 8 ř. zák. z roku 1;863 Č'Í s. 4299.
urážka legionářů výrokem, že páchali' na Sibiři hanebnosti čís.
4299.
bylo-li v závadném podání uvedeno, že se úřad 'vyh)'bá vIastní, od:
povědnosti a nutí nemožným zp'ůs?be~ ?b,ž:alova?ého pr~~a~ah
jsoucnost určitých okolností, ~~ ,ze lednall1 ~radu Je vtvrd~S1Jn~ ~
nesprávné, nejde o tvrzenL urcltych konkretmch, ~kutecnostl, n~?rz
o _projev úsudků (odsudků), které mohou nabytJ povahy O,bVl~O
vání z určitého (nečestného) skutku po rozumu _§ 488 tr. zak. len
souvislostí s výslovnými tvrzeními nebo náznaky vyhrocenými ve
směr na určité skutky nebo úkony dotčeného úřadu čís. 4573.
vhodným prostředkem urážky úřadu je dopis i tehdy, je-li před
pisem o listovním tajemství pisatel zabezpečen proti tomu, že se
o obsahu dopisu nedozví jiná osoba než adresát; stačí, že se obsah
dopisu má dostati a zpravidla se i dostává k vědomí adresáta, jehož vážnost k napadenému úřadu může 'pak doznati újmy~ .nezá-
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leží ani na tom, že napadený úřad nebyl v dopise výslovně
nován čís. 4660.

uznal nepravdivost zprávy, houževnatě na její pravdivosti čís.
3444.
tisk má právo a jest povolán k tomu, aby skutečnosti, které rozvířily veřejné mínění (zločin vraždy), nepominul v novinách mlče
ním, a jest oprávněn, okolnosti, jež vyšly najevo, zaznamenati a
veřejnosti sděliti. Než isou mu v tom uloženy určité meze, jednak
zákaz čL VIiI zák. ze 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863
rozebírati moc pruvodu, jednak ochrana cH osoby, proti níž shodou
okolností vyšly najevo takové pútahy, že byla pro podezření
z vraždy vzata do vyšetřovací vazby čís. 3517.
.
jest zásadně připustiti, že může do jisté míry vyžadovati veřejný
zájem - dodržovánf zákonu, odstranění zlořádu ve veřejné správě
- by veřejnost byla o zločinu veřejné mínění značně rozvířivším
náležitě zpravena. Jednal-li však pachatel proti zákazu čl. VIII zák.
čís. 8/1860 rozebírati moc pruvodů, který byl vydán v eminentním
veřejném zájmu, neomezuje se na registrováni fakt, nýbrž rozebíraje je a hodnotě je, jednal proti veřejnému zájmu čís. 3517.

ke článku V. zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř.
1863 či s. 47'24.
trestní řád neobsahuje ustanovení, které by soudu
zko~m~l ~ úřední. povin~nosti nejen, zda ten který návrh byl

opravnenym k tomu ohzalohcem (srovnej k tomu obzvláště 1.
§ 92' tr. ř.), nýbrž i, zdali jsou splněny (a p)~~~.~Z1~n~{al~~'~ct;,~~kl~1~
jimiž jest po případě podmíněno stíhací právo
4724.
předpis § 213 čís. 4 tr. ř. nepřiChází v úvahu, bylo-li potřebné
Jení předloženo již před podáním obžaloby čís. 4724.
byla-li závadným projevem dotčena nejen čest a vážnost ve;'.;"""
úřadu (zemědělské rady), nýbrž zároveň i čest úředníka

sedy), n;ůže pachatele.stíhati nejen veřejný obžalobce pOdle
nebo 3 cl. V. zák. čÍs. 8/1863 ř. zák., nýbrž i soukromou ob,za.lobo,
napadený úředník (předseda) čís. 47'88.
byl-li kdo pravoplatně odsouzen pro přečin čl. III čís. 3 zák.
142/1868 a přestupek § 23 tisk. zák., spáchané rozšiřováním
táku, bránI zásada ne bis in idem opětnému' jeho stíhání a
zení pro přečin §§ 488, 491 tr. zák. a čl. V. zák. čís. 8/1863 ř.
spáchaný rgzšiřován1m téhož tiskopisu, třebaže pro jiné části
obsahu, nez které byly podkladem onoho rozsudku' účinnosti
zásady není tu na újmu okolnost, že tu i tam je k' jednání a
hodováná pNslušn}' soud jiného složení; skutečnost onoho
zení je událostí procesní, kterou může zrušovaó s·oud zjistiti
.I
ze .spisů čís. 4806.
veřejnými úřady ve smyslu čL V. zákona čís. 8/-63 ř. zák.
také podle § 76 tr. zák.) dlužno rozuměti orgány
sů a obcÍ, které jsouce na venek vybaveny mocí rOlhc)dcJVaLCi
řizovací, jsou trvale zňízeny k tomu, aby plnily v
včcné příslušnosti úkoly státnÍ' správy čís. 4869.
městskou radu sluší pokládati ia veřejn~' 'úřad ve smyslu čL V.
čís. 8/63 ř. zák.; urážka na cti spáchaná na ní je stihate1nou
z moci úřední a nikoliv soukromou obžalobou, třebaže se vz!ah,)-,
vala na příděl bytů v městských domech či s. 4&69.
viz' též čet n i k.
viď tiež och ran a cti.
náboženství viz n á b o žen s tví.
novin viz u. r á ž k a t i s k e ll' (§ 2:7).
presidenta republiky viz och ran are p. u b I i k Y (§ 11).
slmtkem viz u r á ž k a n a cti (§ 313).
souboru osob viz u r á ž k a na cti (§ 492 t r. z á k.).
těžká: »t.ě~káJ u;rá;žka« ve smyslu § 281 odst. II tr. zák. slov. -předpokládá
k9v~ JednanI poškozeného, jimž bylo silné rozčilení obžalovaného
m;ne v odst. I ~ ~81 tr. zák. ještě vice stupňováno, takže možno;t vol-neho, r?zhodovan~ ob~alovaneho byla ješt~ více omezena, než jak před
poklada odst. I CIt. zakonného ustanovem č i s. 4594.
tiskem (zákon ze dne 31). května 1924, čis. 124 sb. z. a n.):
promlčení viz urážka tiskem promlčenÍ.
prostředky opravné viz urážka tiskemst~edky opravné.
příslušnost viz urážka tiskem - p·říslušnost.
pokud nelze při tiskové urážce povoliti podmíněné
trval-li- o~žal'Ůvaný po ztroskotání smírného vyrovnání, při

-
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-

-

otázka, zda byl pachatel zvláštními okolnostmi nucen uvésti ve
známost skutečnost soukromého života, nepřichází v úvahu, stal-Ii
se projev v dlíle tiskovém čís. 4300.
§ 1: předpoklady, za kterých někdo ručí za obsah periodického -tiskopisu, jsou v § 1 tiskové novely přesně uvedeny. Zákon nezná zavinění, záležející v tom, že někdo, nemaje účasti na uveřejnění
článku, dodatečně jeho obsah schvaluje čís. 3526.

-

-

-

ustanovení § 40 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, čís. 6
zák. z roku 1863 o promlčení platí i o promlčení přečinu proti
bezpečnosti cti podle § 493- tr. zák. a § 1 tiskové novely; i tu jde
o trestné činy spáchané obsahem tiskopisu čís. 3548.
ř.

i při trestn)'ch činech, spáchaných obsahem tiskopisu, přicházejí
k platnosti všeobecné zásady trestního zákona o spoluvině a spolupachatelstvÍ" čís. 3558.
trestný čin jest v případě § 1 tisk. nov. a § 6 tisk. nov. týž; vždy
jde o uveřejnění článku trestného obsahu tiskem; podstatný rozdíl
spočívá v tom, že v onom případě jde o jednání dolosni, v tomto
jen o čin kulposní čís. 31621.
'
na obžalobu pro přečin proti bezpečnósti cti může dojíti k odsouzení pro přestupek zanedbání pOVinné péče redaktorské a naopak
může návrh na potrestání -pro onen přestupek vésti k odsouzení
pro trestný čin spáchaný obsahem či s. 3621.
obvinění pro přečin § 1 zákona čís. 124/1924 sb. z. a n. opravI1uje
kmetský soud, by bez dalšího návrhu soukromého obžalob ce a bez
porušení zásady §§ 262, 2163 a 267 tr. ř. odsoudil oh~~lov~né.ho pro
přestupek § -6 zákona čÍ-s. 12'4/24 sb. z. a n., nestaC11y-h vysledky
hlavního QřelíčenÍ k výroku o vině pro přečin, ale splněna-li skutková podstata onoho p.řestupku čís. 3704.
i dílem literárním lze 'se dopustiti urážky na cU (nikoliv jen ve
smyslu a smčru § 489 tr. zák.) Č.í s. 3971,
byla-li věc vyvolána dříve, než ~asedl p~volaný km~!ský soud
v plném obsazení nemohl tento ukon zapisovatele m~ti procesuální význam, kterSr mu přikládá § 239 tr. ř., nepočalo jím hlavní
přelíčení čís. 3-984.
ani pravdivé tiskové zprávy ze soudní síně nepožívají imunity
či s. 4370.
za urážku na cti pronesenou při hlavním přeHčení, odpovídá, kdo
ji pronesl, i kd~ ji v tisku reprodukoval, podle předpisů obecně
platných čís. 4370.
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rozšiř~val-l! k~o ,leták, jehož obsahem byl spáchán' přečin
bezpt;snost! cÍl,. le~ Zv nedbalosti, neznaje jeho obsah, nedoloo".<
se urazky na cti am prestupku podle čl. III. zák. čís. 142/
podle § 6 tisk. nav. č"í s. 4391.
zásady § 2621 tr. ř., že nalézací soud není vázán označením
v: obžalobě, nelze do všech důsledků a bez výhrady pOužíti II
hkty sonkrornožalobní čís. 4397.
I a
je-li nakladatel neperiodického tiskopisu totožný s původcem
~yl odsouzen, podle ~ I, tis,k. nav., ručí, s ním solidárně podl~
tIsk. nov. take vlastmk tlskarny v rozsahu § 2'1 tisk. nov. čís.
v ~ 40 t}sk: zák: je stanoveno zvláštní promlčení pro
sp.achane tlskoplsern. Spadá sem tudíž i~ přečin proti bezp',črlo,i;
ch ,P?dle ~ I, tts~~ novely a § 493' tr. zák., jakož i
dbam povlllne pece podle § ;6 tisk. novely čís.
~ ~ vzal-li ,,~i ,ob,žalovan~ vÍCe .v~tisků urážlivýjch letáků, poněvadž
bylo pnkazano, by Je meZi' hdem rozdal a odevzdal-li
.
a část ~áI?' rozd~val, jde tU' o složky' jednotného
souhrn Je I' pro otazku způsobilosti přivoditi účinek ~~;,~~:,7;+;
celek čís. 4724.
k pojmu rozšiřovánlÍ tiskovin čís. 47214.
hOdnoc~.~í.! ,výklad projevu a zjišt'ování jeho srn
s 1 u: Zjlste01 smyslu vyznamu a- dosahu zažalovaného článku
v r obo"r skutk,ově zjišt'?~aci činnosti nalézacího soudu, .
jest'
v~ hrazeno pravD, by SI usudek o dosahu a o smyslu článku utvořil
podle volného přesvědčení čís. 33'81, 3451.
~ výrok,so~du ,v t~mto s~ěr~ musí "však b),ti jasný a určitý, musí
odpovqd~tt, zasad.am "loglckeho ~y~lenf, musí ob~áhovati náležité
oduvodne111, z nc:h?z lze ~eznah, J~kou logickou operací dospěl
soud ,,~d d?~lovu ~Ianku ,k usudku o Jeho smyslu, a musí se při tom
vyporadati I ~e ~s~mi, namitk~m.i obžalovaného, pokud mohou býti
pro posouzeOl ve CI vyznamnyml (§§ 258 27D čís, 5 281 čís 5 tr
ř.) čís. 3381.
"
'.
,
nez~ytným před1?okl~~em řešení otázky viny při trestných činech
P!ot~ bezpecnostI ch Je, by soud formálně bezvadným způsobem
zJ}shl" neJ~:v~. o?sa?, sm'y~l a dosah závadných projevů, by se'
presnc vYladnl, Jake obvlnení dotýkajíci se cti soukromého obžalob ce, bylo ob~ahem a smyslem projevů proneseno, by se pak na
tomto skutkovem podkladě vyjádřili o tom, které ze skutkov)fch
p,odstat ,,§§,4?7 va, násl. tr, zák. zjištěný projev ve směru objektivmm podrad uJe CI s. 3'416, 3709.
-, ~ a aby na tomto podkladě přikročil pa-k k řešení otázky, zda je
v to~. neb on?,m s~ěru důkaz pravdy přípustný, pakli ono, zda se
podanI, po p.npade, pokud tato otázka nebyla kladně rozřešena
ve prospěc~ obžalovar:.ého, by přistoupil ke zkoumání otázky dů
kazu pravdepodobnostI ve smyslu § 4 tisk. nov. čís. 3416.
i. kdy~ by ne"bylo. správným vytrhnouti jednotlivé statě ze souvlslo~!1 a ~'~az?vah jen o nich bez ohledu na původní souvislost,
n:muze, by tl" predmětem trestního stíhání a uvažování soudu jen
zakladnl myslenka a celkový úmysl, ježto i článek pOdle základní
myslenky bezvadný může v jednotlivých obratech ba jo ve slovech
ob~ahovati ,trestnoo.u u:áž~u" takže nelze vytýkati neúplnost po~tupu, ktery k ~uh .pra-ymckemu rozbor1,1 rozčlánkuje zcela praktIC~~ ~elek ~o ~ekolika Jednotlivých oddílů Podle obsahu a smyslu
vmtrne souvlslych a vzhledem k poměru mezi sebou od sebe více
m~ně ne~dvislý.ch, obsahujících různé děje nebo výčitky soukromemu ~bz~lobcl yro, rtl~.né jeho počiny, ~ h?~noti je pak pro sebe,
~~nechavaJe ovsem pn tom bez uvazelll I celkovou souvíslost
Cl s. 3785.

-

-

-

při posuzování určitosti označen~ je,st v):cházeti při u~áž~ách na" c~i
spáchaných tiskem jen z objektiv ni stranky oznacem; Jest mozne,
že přes to, že pisatel mínil kolektivn}m ,,?z?ačením. postihnou!~
určité osoby (jeho úmysl směřoval protI urcltym osob~I:?), netvol:1
urážlivá zpráva jím uveřejněná skutko;:ou ~ods~ah! ,;.tTaz~y ~a cŤi,
nelze-li považovati označení za postacltelne k lOdlvlduahsacl uraženého pro širší vrstvu čtenářstva čís. 3828.
okolnost že obžalobou byla pozastavena jen část článku, nebráni
tomu, bý soud nezjistil smysl této části ve spojitosti s nepozastaveným obsahem článku čís. 3336.
odůvodnění výroku o rozhodných skutečnostech ve smyslu § 210
čís. 5 a § 2S1,Čís. 5 tr, ř. ohledně tiskových urážek čís. 3870.
při zjišťování smyslu tiskového projev~' roz~oduje způsob, jak. pojímá nepředpojatý čtenář při rozumnem vyklad.u obsah, projevu:
pokud se týče způsob, jak smysl tiskové zprávy mohl byh o sobe

mu

listu čís. 39G8.
co bylo v zažalovaném článku o SOU,kromém obžalo~JCi ,ře
čeno má kmetský soud postupovati nejen vykladem gramatlckym,
nýbrŽ i logickým, přihlížeti k s?uvislosti jedn?!~i~ý.ch miSt šl~nku,
vvhledati jejich třebas zastřeny, smysl a uvazlÍ1 I dosah clanku,
ják nepodjatý Čtenář bude mu rozu?1ěti ~ jaké. předs.tavy. bu.d?~
v něm článkem vyvolány o soukromem obzalobCl a o Jeho lednall!
čís. 3,977.
tyto zjišťovací výroky jest i náležitě ,odůvod,niti (§ 2'70 "čís: 5 tr. ~.)
poukazem k jejjch zdrojům ve vy~ladané latce ,a vy~o:e~Jm lOgICkých operací, které vedly soud k leho skutkovym zaverum z premis daných vykládanou látkou čís. 3977.
při uvažovánn o otázce, zda sil pr~měrný č!e~ář ča~opis,u .mobl ..u~ě
domiti koho se týče urážlivé sdelení o veCl, ktera pry je. v lme~
kraji ~eřejným taj~mstvín:t.' jest přih~ížeti .i kto,~u, neni:-:h časop13
čten i v tomto jinem krall, nebo nelsou,..li ctenan v kraJI, kde casopiSl vychází a se čte, tak znaLí poměr~ů: ~e mO,hou ~~ z~~rnení}e
článku uvedených seznati, koho se urázhva zprava tyce Cl s. 46:J4.
chápán

čtenáři

zjišťuje,

v

béře-li soudce skutečnost, že si průměrný čtenář časopisu
uvčdomiti koho se článek t)rče, za zjištěnu na základě své

-

-

nemoh!
znalo.stl
čtenářstv~ časopisu, jest povinen uvésti-, na jakém podkladě a z Jakých zdrojů si tuto skutečnost zjednal č-Í s. 4654.
§ 1 (2): ustanovením § 1 (2) tisk. nov. byl poče~ně omezen ok~uh osob
pro tiskové delikty stihatelných (§ 7 tr. zak.) v to.m smeru, a?y
osoby, které isou jen neI?ří~o účastny na, o~sahu tISkou, a k!e~y,?
zpravjdla nelze vinu dokazatI, nebyly vydavany tr~stmm~ Stlha"llli
časově v pHčině stihatelnosti některé na ohsahu tIsku sucastnene
osohy neobsahuje tento předpis žádného ustanovení a nemá s ustanovením odst. (1) § 121 tisk. nov. nic společného čís. 3541.
podle § 1 čís. 2 tisk. nov. (zák. čís. 124/1924) stačí k zodpověd
nosti redaktora za článek jeho spolupůsobení při redakci a vydání
článku' s hlediska § 2:60 tr. ř. stačí, že toto spolupůsobení je ve
výroku' vyjádřeno slovy »dal uveřejniti« a bližší rozvedeni ponecháno důvodům čís, 3803.
knihkupec prodav knihu, ie~íž p"ůvodce, nakladatel a tiskař jsou
v cizině a' nemohou proto býti postaveni před tuzemský soud (§ .1
odst. 2: tisk. nov., § 2'! tisk. nov.), nedopouští se urážky na ctI,
aniž ho stíhá zodpovědnost za zaned~ání povinné p.éč~ podle §, ~
tisk. nov. neznal-li závadný obsah kmhy a nemohl-h SI proto byh
vědom ta'ho že se rozšiřováním knihy dotýká cti jiného čís. 4069.
§ 1 (3): nemá-li' býti tiskař -za podmínek § 1 odst. (2) tisk. nov. stíhán
v

-

-

-

572

Urážka tiskem (§ 2, 4 ) -

pro své spolupůsobení při tisku nelze v tom že odpově,lnji Sprá
tiskárny četl kartáčový otisk neperiodického 'tisl<ardsu
vytisknut~,. spatř?vati původcov,:,ství \spo.lupůvodcovství) ve
§ 1 (3') ClS, 3, tisk. nov' t nepnstoupI1a-h k tomu další nějaká
nost ~n u~eřejnění zprávy, která by přesahovala rámec jeho
r?~e~e a zak~nem '! § 1 odst. (2) tisk. nov. předpokládané
pn tJsku; vyhsknuti onoho tiskopisu nélze tu podřaditi ani
»sp~luviny« ve smyslu § 5 tr. zák. Č í"s. 43'51.
or~anisa~e ~91itické strany, nařídivší uveřejněni zprávy
letaku), Je ,tez, nakl.adatelem (vydavatelem); ani ji ani sProsÍřědk·,;·:
vatele mezI nI a tIskárnou nelze pokládati za »původce«
Ur;t't: § 1 odvst. 3 čís. 3 tisk. nov.; ten je tu neznám; proto
ham ~prostredkovatele vyloučeno po rozumu §§ 1 a 24 tisk.
znal-ll obsah zprávy, než ji tiskárně doručil a vědělc..li že má
tiskem uveřejněna (§§ 7, 10, 209 tr. zák.) č'í s. 4413. '
§ 2: postup. podle § 2- (2) tisk. nov. je právem, nikoli p'ovinností osoby
zprávou dotčené čís. 3600.

pramen-zprávy (úřední) musí b-~rti ve smyslu § 2 (1) tisk. nov. uved~.n Y' .!ěsné sPVo~iytost} ~e zprá~ou dodanou od státního Madu (
pn Jejlm uyere]novam); nem proto této podmínce
P?~le ,§ 2' ..~sk. no~. v~:lOvěno tím, že se tep-rve dodatečně za za""'
haJeneho JIZ trestl1lho nzení soudu oznámí původce ve smyslu § 8
(1) a § 5 tisk. nov. čís. 3600.
§ 4: prov~dením d~kazu pravdy o úplatkářství- je prokázána též opodst~!nen~s~ obvll:ě~í z nepoctivosti, ježto ten, kdo ber~ úplatky, nemuze byh pokladan za cJověka poctivého čís. 341j>.
ne~bytný~ př~dpok1adem zákonným předpisům 'hovícího resení
otaz~y ymy při trestných činech proti bezpečnosti cti je, by soud
f~rmaln~' bezva.dným způsobem zjistil nejprve obsah, smysli a dosah
zava~nych proj~vů, b'Y se přesně vyjádřil, jaké obvinění dotýkající
se ~tI ~oukromeho obžalob ce bylo obsahem a smyslem dotyčných
p,ro)~vu proneseno, by se pak na tomto sk~tkovém podkladě vyJadnl o ytO~J ykt;ré ze skutkových podstat §§ 48f7 a násl. tr. zák.
skutkove zJlste~y I?rojey. ve směr~, ?bj~ktiv:ním podřad'uje, a by na
tomto podklade pnkrocIi pak k resem otazky, zda je v tom neo
o~?m ~měru důkaz pra~dy přÍpustný, pakli ano, zda se podařil, po
pnpade, P?kUd tato Y.otazk~ nebyla kladně rozřešena ve prospěch
obzalovan~ho, by pnstoupJ! ke zkoumání otázky důkazu pravdě
podobnostI ve smyslu § 4 tisk. nov. Č-ls. 3416.
či~y~ j~ž by j~nak samy o sobě byly urážkou na cti, nejsou trestnrml: Jednal-II I?-achatel bezelstně k uhájení svých oprávněných
zajmu nebo ll, vyko~u povinností- svého povolání, nepřekročil-li při
tvo~n meze sveho prava, pokud se týče povinnosti svého pOVOlání
CI s. 3445.
-

-

-

výbor pomocnické hromady jest oprávněn podávati stížnosti ve vě
cec~ pomoc,ní~~ sp'olečenstvu i úřadům. Odborové organisace mají
za ukoI ,chramtJ z<;tJm~ dělnictva, k nimž nfileží i -osmihodinná doba.
pr~~o,vm. Usta~ovIly-h tyto organisace k výkonu těchto .oprávnění
u:~lte osoby" J~~u tyto osoby nejen 'Oprávněny, nýbrž i povinny.
zaJmy ty chramh a vyskytnuvší se závady na příslušných místech
oznamova ti Č ÍI s. 3445.

-

-

-

k beztrest~os~io stačí i, po.~~é oprávnění bezelstně jednajícího pa:~atele k udaJum zakladajlclm po stránce objektivní urážku na di
C J s. 3445.
ke sp~lIění.prvé z obou podmínek beztrestnosti podle § 4 tisk. nov.
se vy;aduleJ by pachatel měl takové podklady pro své tvrzení jež
mu duvodne dOVOlovaly a při objektivním jich zkoumání dův~dně

-
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dovolují pokládati obsah zprávy za pravdivý; p'okud jde o důkaz
takových skutečností čís. 3451.
okolnost, že poškozená veřejná korporace věděla o nekorektních
manipulacích se svým jměním a že své zájmy hájila sama (sam.:'!_
učinila oznámentÍ), nevylučuje, že uveřejnění článku na 'ony ma11lpulace poukazujícího nemělo na zřeteli především zájem \Teřejný
čís. 3'45l.
první podmínku beztrestnosti ve smyslu § 4 tisk. nov. (důkaz okol• nosti, pro které tvrzení mohlo býti považováno dítvodn~ za pravdivé) jakož i subjektivní stránku druhé podmínky (zřejmý úmysl
cshrá~iti především veřejný zájem) posuz'uje po stránce skutkové
podle §§ 25S, 288 čís. 3 tr. ř. soud nalézaci; otázka, zda šlo o veřejný zájem, podléhá jakožto otázka právní posouzení také zrušovacím soudem čís. 3474.
chráněním veřejného zájmu ve smyslu § 4 tisk. nov. jest i káráni
činů (jimiž jest onen zájem dotčen) jednotlivce, který není veřejně
činným- č i s. 3~74.
chráněným veřejným zájmem není zájem veřejnosti, dověděti se
o zlořádech, nýbrž zájem občanstva: na jich odstranění čÍ' s. 3474.
veřejnost má zájem na tom, by bylo odkryto potupení státní vlajky
(zaměstnancem státního podniku) či s. 3474.
veřejná mluva o činu může po příp'adě poukazovati k tomu, že se
čin stal č li s. 3474.
podle druhého odst. § 390 tr. ř. nese útraty řízeni (zrušovacího)
soukromý obžalob ce, i když byl obža:ovaný zproštěn z důvodu
beztrestnosti podle § 4: tisk. nov. C í s. 34.7.<!.
do jisté míry může sice vyžadovati veřejný zájem - .dodržováni
zákonů odstraněntÍ zlořádů ve veřejné správě by veřejnost o zločinu v~řejné míněni značně rozv,fřiv.ším náležitě byla zpravena;
avšak zákaz zákona rozebírati moc průvodů vyslovený v čl. VIII.
zák. čÍs. S/1SuJ byl vydán v eminentním veřejné~ zájmu a, jednal-li proto pachatel proti tomuto zákazu, neomeZUje se na zazn~
menání- fakt, nýbrž rozebíraje je a hodnotě je, jednal proti veřej
nému zájmu čís. 3517.
k beztrestnosti podle § 4 tisk. nov. nestačí, že tiskovou zprávou byl
chráněn veřejný zájem, nýbrž \ se vyhledává, by ~yl z~, závad11é
zprávy úejmý úmysl, chrániti především tento zájem Cl s. 3542.
nestačí, by se p'achatel odvolal na skutečnosti, které pokládá podle
svého subjektivního nazírání za postačitelné, nýbrž musí býti prokázány takové skutečnosti, jež při bedlivém objektivním zkoumání
pro svoU' vnitřní sp_olehlivost a přesvědčivost postačí, by tvrzené
obvinění mohlo býti pokládáno za pravdivé či s. 3542.
s hlediska § 4 tisk. nov. nestačí k heztrestnosti rozšiřovatele podle
§ 49(3, odst. druhý tr. zák. subjektivně předpokládaná spoleh1ivGst
prvního p,uvodce . urážlivé zprávy; je vždy třeba zkoumati objektivní spolehlivost informátora ve spojitosti s obsahem zprávy informátorem sdělené, jakOŽ i s okolnostmi, za kterých se informátor
o obvinění dozvěděl a které k od.ůvodnění svého vinění uvedl,
a konečně s ohledem na zvláštní okolnosti, za nichž své obvinění
pronesl čís. 3642'.
může býti veřejným zájmem, by nešvary v politické straně byly
odhaleny a odstraněny čís. 3-542.
tvrzení, _že soukromý 'obžalobce svého času jako student se více
zdržoval v _krčmách, než v posluchárně, a že je zkaženým studentem, týká se okolností z jeho soukromého živ,?ta, o nich~ jest ro~l~
§§ 4SGI a 490 tr. zák. důkaz pravdy vyloucen, stalo-h se vtne'Dl
tiskem čís. 3560.

-

_
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a zodpovědný redaktor sproštěni vzhlede"m
tisk. nov. z obialoby, při čemž však podle § 13' tisk. nov.
v~no,. že pravdivost. zprávy prokázána nebyla, a uloženo
ved~e!ll.u~ redaktora v: a. vydavateli, by bezplatně a bez poznámky
uvereJnlh rozsudkovy vyrak a hradili útraty, jest jim přiznati právo
zmateční. sHžnosti čís. 3600.
d.~ka.~ pravdy a pravděpodobnosti musí se odnášeti k okolnostem
tyka]'lcím se obsahu; pozastavené zprávy čís. 3S70.
pokud nejde o hájení veřejného zájmu, byli-li v leťáku před volbami rozšiřo,:,aném nap-adeni příslušníci jisté strany, a jde-li jen

k řeš~~í
~t?u~lh

zájmy jen strany se týkající čís. 3870.
otázky, zda JSOl\' tu předpoklady § 4 tisk. nov., jest

má-li se zodpovědný ~edaktor státi úč.astn~lm, v~ho?y § 5 tiS~ .. nov.,
musí Ihuta stanovena soudem k po]menovall1 puvodce, byt! dodržena' ne~tačí že byl původce pojmenován sice po uplynutí tétiJ
lhůty, ~le do v;rnesení rozsudku první stolice čís. 3979.
nejde o púvodce, který může ihned býti stíhán a pos!a~e~ před
tuzemský soud, je-li' označena jako původce -osoba chranena imunitou č i s. 3{f79.
ustanovenj § 5 zák. čís. 124/24 Sb. z. a n. předpokládá, ž.e autorem jest třetí -osoba nikoli zodpovědný redaktor; autorem lest nejen kdo sepíše a u~eřejní své vlastní myšlenky, nýbrž i ten, kdo
rep'mdukuje projevy třetích osob či s. 4383.
§ 6: není-Ii tu trestného činu v,ůbec nebo zanikla-li trestnost po~le § 490
tr. zák., není možné ani odsouzení pro přestupek § 6 tisk. nov.
č i s. 352'l.
_
trestný čin jest v' případě § 1 tisk. nov. a ~ 6 tisk. nov. tý~; vždy
jde o uveřejnění článku trest~~ho vo~sahu ~lske;n'i pOdsta,tny rozdll
spočívá v tom, že v onom pnpade Jde o lednam dolosm, v tomto
jen o čin kulposní čís. 3621.
na obžal'obu pro přečin proti bezpečnosti cti mEde dojíti k odsouzení pro přestupek zanedbání povinné péče redaktorské č í. -S:" 3621,.

třeOlce-a

při~

teprve, nenabyl-li soud přesvědčen,í o pravdivosti výtek
CI s. 3870.
byla-Ii urážka vyslovena ve formě úsudku, lze dokazovati správnost nebo pravdivost úsudku důkazem pravdivosti návět na jichž'
základě byl! úsudek učiněn čís. 3889.
'

poku,d novinář nezodpovídá (§ 4 tisk. nov.) za sepsanou jím zprávu
byI-1t veden zájmem na objasnění nebezpečného zločinu a nevy~
bočil-li z mezi informací daných mUr policejním ředitelstvím č i s
3939.
.
otázka, zda byl (nebyl) důkaz pravdy proveden, je- otázkou skutkovou čís. 3939.
podle § 4 tisk. nov. se předpokládá, že účelem článku jest přede
vším chrániti veřejné zájmy; tato náležitost jest vyloučena když
z~ článku vysvít~, že jeho účelem bylo uspokojení osobní 'nevražIvosti a spHání soupeři z důvodů ryze osobních čís: 3951.

_

_

v~!ej~é z~jmy vye smy~lu § 4 (2) tisk, nov, týkaj'f. se společných
ZaJI~1U ,cely ch tnd, s~avu, společností a pod:; osobni p.otyčky a z nich
vzn.I,kl.e spory. n~ma~í s veřejnými zájmy nic společného ani, zajímoaJI-:h .s,e 0, ne ce tne o~oby a kr~hy obece~stva a je-li jeden z od-

purcu clllnym v obecmm zastupitelstvu

Čl

3704, š869.

s, 3951.

beztry~stn.osti ~e smysl~ § .4. tisk. nov. ,nep.í účasten pachatel, který,
~neuz1VaJe p:a~a., voln~ kn.hky, p.odv,~aml~kou, chrániti veřejný záJ~m, pod~o~ava cest lIstu Jemu nepnJemneho způsobem, jenž nemá
lllC spolecneho s ochranou veřejných zájmů' nestačí- ani souběžný
úmysl pachatelův chrániti ·také veřejný záje~ bylo-li jeho hlavním
cílem útočiti na list· napadený čís. 4143.
'

o skutečnostech, dotýkajících se soukromého života, jest důkaz
pravdy (pravděpodobnosti) vyloučen i s hlediska veřejného zájmu
podle § 4 tisk. nov. čis. 124/1924 či s. 4300.
ani pravdivé tiskové zprávy ze soudní síně nepožívaJí imunity
či s. 4370.
~a urážku ~a cti, p'rone~enou při hlavnim přelíčení, odpovídá, kdo
JI pro,nesl,v; kdo Jl v tIsku reprodukoval, podle předpisů obecně
platnych CI s. 4370.
byla-li urá.žka spáchán~ tiskem, neplatí předpisy '0 důkazu' pravdě
podobnosh podle druheho odstavce § 490 tr. zák. (ve spojitosti
s § 489, tr. zák.), nýbrž jen zvláštni předpisy tiskové novely (§. 4
6 (4), 13) č is. 4473.
'
z to~o, že urážlivý protest byl přednesen ve schůzi obecního zastupl~~lstya, ~e}z~ bez~ ,všeho souditi, že šlo o věc: veřejného zájmu
(o haJem vereJneho zajmu) p.o rozumu § 4 tisk. nov. čís. 4569.
~:ztr,es~ným lze llznati pisatele, referujícího o veřejném soudním'
hcem, Jen potud, pokud v rozsahu soudního rozhodnutí, třebas
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i nepravoplatného, referoval pravdivě a věrně o skutečnostech bez'
samovolných závěrů čís. 4579.
§ 5: bylo-li trestní řízení vedeno po rozumu v~ 56 tr. ř .. a § 26 odst: (3)
tisk. nov. proti pisateli článku pro přeclll a. proti redak!o~OVl pro
přestupek společně před krnetským soudem, lest o ~dvolan~ p~~ud
směřuje proti tomu, že soud neuložil reda~torovl, zprostene!I1U
podle § 5 tisk. nov., uveřejniti rozsudko~ý vyrok ~'Ddl: § 13 tisk.
nov rozhodovati zrušovacímu soudu; nelde tu o vec prestupkovou
ve ~myslu § 28 č.ÍS. 4 tisk. nov. čís. 3837.

~yl-li původce

o osobní

UnUka tiskem (§ 5, 6) -

_

_

_

_

_

_

_

_

_

a naopak múže návrh na potrestání pro onen přestupek vésti.k odsouzení pro trestný čin. spáchaný obsahem čís. 3621.
jde-li o přestupek podle § 6 tisk. nov., nezáleží na ~~m, zda by~y
jednotlivé rozhodné děje správně podřaděny tornu Cl onomu zakonnému ustanovení v § 1 uvedenému; redaktor byl by pr?~t zod~
povědnosti jen, kdyby se tvrzeni článku nedalo vůbec kvahfIkovatL
za přečin urážky na cti čís. 37>85.
promlčení přestupku § 6 tisk. nov. je vyloučeno, byl;-li včas podán
strhaCÍ' návrh pro přečin urážky na cti čís. 3-869.
stihací návrh (obžaJ:oba) pro přečin urážky na cti tiskem obsahuje
v sobě i stihací návrh' (obžalobu) pro přestupek § -6 tisk. nov.
či s. 3S69.
tiskař zodpovídá trestně za obsah periodického tiskopisu, jsou-li tu
podmínky přičítatelnosti trestného činu podle všeobecl1.ých před
pisů trestniho zákona (§§7, 10 tr. zák.]. § 1 .odst. (1) ysk. ~ov.);
trestný čin podle § 6 hsk. 110V. nepnchazl II hska-re v uvahu
čís. 3938.
jest na zodpovědném redaktoru, by v pří~adě nemoci nebo j,iné p~e
kážky učinil vh-odné opatření d.ostatečne k tomu, by do hskoP1SU
nebyl pojat článek, jehož pojetí do tiskopisu neschválil, a opatření,
by tisk-opis se závadným obsah~m ~ebyl.. !ištěn, zyejména v,š~k rozšiřován. Opomenutí v tomto smel'U' lest ]IZ o sobe zanedbamm povinné péče podle čl. III. zákona čÍs. 142/1\868 ř. zák. (podle § -6
tisk. nov. čís. 124/1924 sb. z. a n.) čís, 3998.
jen překážka naprosto nepředvídatelná, pro kterou jeho jinak ~hodn~
opatření selhala, zprošt'uje odpovědného redaktora zodpovednosh

-
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za zaned,bání povinné péče. Velké bolesti nejsou v·šak' o sobě

nosti nie je sprosteny ani vtedy, dostal-li' článok od také ho pisatel'a,
ktorého považoval za starého a skiúseného novinára a za spol'ahlivého a vierohodného zpravodaja čís. 4684.
§ 8 (1): pramen zprávy (úřední) musi býti ve smyslu § 2 (l) tisk. nov.
uveden v těsné spojitosti se zp'rávou dodanou od státního. úřadu
(hned při jejím uveřejňování); není proto této podmínce beztrestnosti podle § 2: tisk. nov. vyhověno tím, že se teprve dodatečně za
zahájeného již trestn;ího ,řízení soudu oznámí původce ve smyslu
§ 8' (I) a § 5 tisk. nov. či s. 3600.
výzva k pojmenování původce není stíhacím úkonem čís. 3889.
§ 10 (1): výzvou právního zástupce obžalovaného, by se dost~vil
k soudu za tím účelem, by s·e k věci vyjádřiL (§ 10 odst. 1 tisk.
nov.), přerušuje se šestinedělní lhůta § 40 tisk. zák. č í: s. 395l.

~Y ho tetD. povinnosti zprostily, aniž jeho, napotomním vvv;""~
Jeho .nem~~l vy":,rácená naděje, že bolesti brzy přestanou a

v neJkratsl dobe zase s to, by své povolání vykonával čís.
P?dle § M: a .citovaného v něm § 6 tisk. nav. čís. 124/24 při
pISU neper!OdlCké~ ,zodpovědnosti za zanedbání povinné péče
ustanovem § 6 stIha nakladatele (vydavatele) aj není-Ii
povědného správce tiskárny, nikoli však osoby
obvyklém rozšifováni tiskopisu, na př.
kupce, leč by si byl knihkupec vědom
že se ~t,~Š;i~~:~n!
zastaveného neperiodického tiskopisu
cti soukromého
lobce; nestačíl nedopatření čís. 4069.
p~_edp~i,s'ů o zanedbání povin~né péče ~ redaktorem po rOzumu §
zak. CIS. 124/1924 nelze pouzíti na prestupek podle § 497 tr. zak
byť byl spáchán tiskem čf s. 4384.
:'
rozšif~val-l.i k~o. leták, jehož o?sahem. byl spáchán přečin proti
bezpecnostI ctI, Jen z nedbalostI, neznale jeho obsah, nedopouští
se u~ážky na cti ani p·řestupku podle čl. III zák. čís. 142/1868 nebo
podle § 6 tisk. nov. čís. 439l.
I

,

s hlediska zanedbání povinné péče podle § 6 tisk. nn~o(~vl.;,()~!:~~i~h(~:~
v úvahu po subjektivní stránce, zda si pachatel (
daktor) uvědomil urážlivou povahu pro}evu,
o tom, zda si při náležité pozornosti a
měl a
domiti obsah článku a zda to z nedbalosti opomenul čís.

.L

_

§

byla-li urážka spáchána tiskem, neplatí! předpisy o důkazu pravdě
podobnosti podIe druhého odstavce § 490 tr. zák.· (ve spojitosti
s § 489 tr. zák.), nýbrž jen zvláštní p'ředpisy tisk6vé novely (§ 4
6 (4), 13) či s. 4473.
'
odpovědný redaktor odpovídá podle § 6 tisk. nov. za přestupek
když mu nelze trestný čin spáchaný obsahem tiskopisu podle usta~
l1ov~ní ,trest~.i~h zákonů přičítati, zanedbal-li pozornost, při jejímž
povmnem UZltI nebyla by zpráva pojata do .ti,skopisu čís. 4673.
~{ p~ičí~atelností přestupku podle' § 6 tisk. nov. vyžaduje se v subJ~kt:vmm směru, by zodpovědný redaktor (zodpovědný správce
tlskarny) zanedbal pozornost, při jejimž užití nebyla by zpráva do

tiskopisu pojata čf s. 4673.
př;stup;~ podle § ? tisk. no,,:. je deliktem kulposním a ,tato kulpa
ma tytez podstatne vlastnosh Jako kulpa podle trestního zákona
vůbec; pachatel se tresce, protože se z nedbalosti dopustil deliktu
obsahem tiskopisu čís. 4673.
kdo ne?y~ ani okresním úřadem anj družstvem vyrozuměn aniž jinak zvedel o tom, že byl úředně schválen za zástupce tiskařské
koncese družstva (§ 55 odst. 2 živn. ř.), a aniž funkci tu skutečně
obstará~al, nezodpovídá trestně jako odpovědný správce tiskárny
(§ 24 tI'\3k. nov.) za zanedbání povinnosti při tisku po rozumu §§ 6 '
24 tisk. nov. čís, 4673. .
'
v ~ 4.0 ~is~. zák. je stanoveno zvláštní promlčení pro trestné činy
s~achane tISkopisem. Spadá sem tudíž i přečin proti bezpečnosti
cti podle § 1 Ť1sk. novely a § 493 tr. zák., jakož i přestupek zane-'
dbání povinné péče podle § -6 tisk. novely čís. 4696.
byl-li služební ,poměr odpovědného redaktora v době vyjití závadného čísla přerušen (suspensí), neodpov!Ídá za zanedbání povinné
péč,e ve smyslu § 6 tisk. nov. ani, opomenul-li o tom učiniti řádně
a včas oznámení po rozumu § 10 odst. 2 tisk. zák. čís. 4704.
povinnosťou zodpovedného redaktora je presvedčiť sa pred uverejnením článku, či jeho "Obsah nezakládá trestn)' čin. Tejto povin-

-

-

-

-

-

-

~

-

-

žádost soukromého obžalobce, by mu byl,y pruvodní návrhy obžalovariého doručeny a spisy zaslány k nahlédnutí, jest po případě
úkonem sloužíc.ím k pokračování v zahájeném řízeni ve smyslu
§ 40 tisk. zák. čís. 395l.
i po upíynutí lhuty § 10 odst. (1) tisk. nov. mohow strany uváděti
nové skutečnosti a žádati provedení dal'Š'ích dúkazll čL s. 3961.
12 (1): úč-eJ. předpisu "Odst. (1) § 12 jest prostě ten, zaručiti soukromému obža!obcí úplnou volnost, sŤ1batí z osob podle zákona zodpovědnýeh právě tu, z jejíhož stíiháni si slibuje podle výsledků trestního řízení, konaného třeba jen proti jediné z nich, že dosáhne nejúčinněji a nejsnadněji cíle soukromou obžalobou sledovaného, rehabilitace p'řed veřejností či s. 3541.
ustanovení § 12 (1) tisk. nov. o stavenÍ' promlčecí lhůty jest ustanovením práva velícího; tímto ustanovením byl změněn § 530 tr.
zák. pro obor tiskových deliktů čís. 3'541.
ono ustanovenÍ' platí neJen, když p'ůvodce nemohl býti ihned stíhán,
nýbrž i tehdy, když se tak mohlo státi, poněvadž jeho osoba byla
obžaJ.obci známa již před podáním sM:hadho návrhu proti zodpovědnému redaktoru čís. 3541.
ustanovením § 1 (21) tisk. nov. by1 početně omezen okruh osob
pm tiskové delikty stíhatelných (§ 7 tr. zák) v tom směru, aby
osoby, které' jsou jen nepřímo účastny na obsahu tisku, a kterým
zpravidla nelz.e vinu dOká'zati, nebyly vydávány trestnímu stíhání;
časově v- příčině stíhatelnosti některé na ohsahu tisku súčastněné
osoby neohsahuje tento předpis žádného ustanovení a nemá s ustanovením odst. (1) § 12 tisk. nov. nic společného čís. 3541.
.
předpokladem předpisu § 12 odst. prvý tisk. -nov. Q. 'stavení proml'čení jest totožnost skutku a různost 'Ůdpovědných 'Osob, nikoliv
různost skutků v příčině jedné a téže osoby odpovědné č'Í s. 3548.
zahájením trestního řizeni proti zodpovědnému redaktorovi a vydavateli periodického tiskopisu staví se promlčecí lhůta proti (nez'námému) pisateli urážlivého článku čís. 41 33.
13: byH-li původce a zodpovědný redaktor zproštěni vzhledem k § 4
tisk. nov. z obžalohy, při čemž však podle § 13 tisk. nov. vysloveno,
že pravdivost zprávy prokázána nebyla, a uJ,ož,eno zodpovědnému
reda-ktorovi a vydavateli, by bezpLatně a bez poznámky uveřejnili
rozsudkový výrok a hradili útraty, jest j~m přizmati p.rávo zmateční
stížnosti či s. 3600.
podmínkou příkazu zodpov-ědnému redaktorovi a vydavateli, by
bezplatně a bez poznámky uveřejnil rozsud-ečný výrok (§ 13 odst. 2
tisk. nov.) jest, by soud vyslovil ve výroku, že pravdivost zprávy
nebyla prokázána; nestalo-li se to a nebylo-Li ani uveřejnění uloženo, jest rozsudek napadnouti zmateční stížnosti z dúvodu, ,že to
1
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-
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Urážka tislrein (§ 14, 17) -

nebylo vysloveno; nestačí odvolání, že nebylo uloženo
čis.3837.

k rozhodování o útratách jest podle § 392 tr. ř. i v případě §
(2) tisk. nov. příslušným vrchní soud čís. 38-37.

bylo-Ii trestní, -řízení vedeno po rozumu § 56 tr. ř. a § 26 odst.
tisk. nov. proti pisateli článku pro přečin a proti redaktorovi
přestupek společné před kmetským
o
směřuje proti tomu, ž·e soud neuložiL
podle § 5 tisk. na v., uveřejniti rozsudkový výrok
nav., rozhodovati zrušovaCÍmu soudu; nejde tu o
ve smyslu § 28 čís. 4 tisk. nov. čís. 3837.
§ 13 tisk. nav. platí' i pro neperiodic~é tiskopisy ,č í s:. 3"870.
ne ni důvodu k postupu pOdle § 13 hsk. nov. (zak. CIS.
zprošt'uje-li soud obžalovaného vlastně' proto, že tvrzení poza"taveného článku jest jednak pravdivé, jednak není urážkou na
jen nadbytečně přiznává obžalovanému beztrestnost podle § 4
nov. čís. 4227.
_ _
_
byla-li urážka' spáchána tiskem, neplafí předpisy o důkazu "",vclě-'
podobnosti podle druhého odstavce § 490 tr. zák. (ve
s § 489 tr. zák.), nýbrž jen zvláštní předpisy tiskové
6 (4), 13) čís. 4473.
_
_ _
uverejnenie výra-ku rozsudkového p,odl'a § 13 odst. 2 zák. čís.
1;214/241 sh. z. a: ln. móž'e sa stať len v tom časopise, ktorý závadná
zpdvU' ,priniesoI; je'ho Ulverejnenie v inom časopise nemóže
uložené čís. 4684.
_ _ § 14 (1): ustanovení § 14 odst. 1 tisk. nov. jest předpisem veJiíaím
předpokládá týž tiskopis, v němž byla urážlivá zpráyá uveřejněna; ~
na věci nic nemení 'Pozdější nahodilá okolnost, že týž Hskopis zanikl č i s. 3528.
_ _
_
povinnost uveřejniti rozsudek ve smyslu :§ 14 (1) tisk. nov. stihá
jen redaktora a vydavatele; nemůže býti uložena .obviněnému, jenž
byl rozsudkem uznán půV'o.dcem záv~dné .zprávy č f~..3~3~.
_
_ _
účelem ustanovení § 14 hsk. nov. je, ZjednatI uvereJnemm rozsudku uraženému pokud lze plné zadostiučinění; k tornu staN
uveřejnění odsuzuÍíd části č í~. 3951.
'
náklady uveřejnění (§ 14 tisk. nov.) jest rozuměti jen obvyklým
uveřejněním skutečně' vzniklé přimě'řené náklady. čí 5'. 3951.
§ 17: výrok o odškodném ve smyslu: § 17 tisk. nov. není součástí ani
výroku o vině ani výroku o trestu, nýbrž je zvláštním rozhodnutim
Q soukromoprávním nároku uražené osoby, při čemž, nejde o náhradu škody hmotné, nýbrž o' zadostiučinění za újmu na statcích
nehmotných čís. 31444.
rozhodnud podle § 1'7- tisk. nov. ponechává zákon volnému uvážení
soudu, ovšem jen k návrhu osoby oprávněné čís. 31444.
rozhodnutí- podle § 17 tisk. nov. lze podle § 2:83; tr. ř. napadati jen
odvoláním, nikoli zmateční stížnosN' č'Í s. 3'444', 4493.
pokud jde o odvolání, nikoliv o zmateční stížnost (§ 281 čís. 11 ~t.r.
ř.), uplatií.uje-li- opravný prostředek, že soudl prvé stolice, pouztV
předpisu § 4 zák. o podmíněném odsouzen~ neprávem, u.činil podmíněné odsouzení závislým na tom, že obžalovaný dá soukromému
obžalobci podle § 17 tisk. nov. zadostiučinění za utrpěné pří-koří
»podle sViých sil« Č li s. 3444.
není důvodu, by bylo přihlíženo jako k přitěžující okolnosti k tomu!
že hylo tiskovou: urážkou ohroženo dobré jméno uraženého, bylo-ll
uraženému: k jeho žádosti dáno zadostiučiněni přiznáním odškodného ve smyslu,§ 17 tisk. nov. čís. 3«4-.
při rozhodování otá,zky odškodnění podle § 17 tisk. nov.
hlavně na tom, zda jsou tu zvláštní okolnosti o.důvodňujlící
L

_

_

_

_

_

_
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potrestáni ještě uložení zvláštního zadostiučinění (na příklad bylo-li příkoří způsobeno zvláštní lehkomyslnostf, je-li zvláště těžké
a úplně hezdůvodné) čís. 3786.
pokuta ve smyslu § 17 tisk. nov. jest odškodněním za příkoří činem
způsobené, nikoliv peněžitým trestem podle § 240 a) tr. zák.; nelze
ji zaměniti pro pNpad nedobytnosti v trest vězenr čís. 3803,.
při odškodném podle § 39 zákona proti nekalé soutěži - pOdobně
,jako při odškodném podle § 17 tisk. nov. čís. 124/1924 - nejde
o soukromoprávní nárok na náhradu škody majetkové, nýbrž o
odškodné za příkoří činem. způsobené a za jiné osobní újmy, tedy
o odškodné na statcích nehmotných či s. 4059.
odškodné podle § 17 není trestem, nýbrž zadostiučiněním a rozhodnutí o něm nemúže býti napadeno zmatečnÍ' stížností čís. 4493.
při odškodnění ve smyslu: § 1'1 tisk. noy. nejde o soukromoprávní
nároky -na náhradu majetkové škody, nYhrž o odškodné za újmu
~,a statcích nehmotných čís. 4652, 4059.
tím neni dotčen nárok! na náhradu škody materi.'elní, j;ak je upraven v právu občanském (§ 1330 obč. zák. v doslovu třetí. novely)
či s. 4652.
platebni povinnost vlastníka tiskárny vztahuje se podle zákona jen
na pří-pady, kde nakladatel (vydavatel) neb odpovědný spráV'c'e
tiskárny byli odsouzen čís. 4662.
y prvé větě § 24: je vyslovena všeobecná zásada o použití norem
tam citovaných na tiskopisy neperiodiCké, kdežto poslední věta
upravuje solidární ručení vlastníka tiskárny v každém případě, kde
je přiřknuto odškodné podle § 17 neho kde má býti hrazen trest
na' penězích, náklady trestního řízení atd.-, tedy nejen v tom pN..
padě, když nakladatel (vydavatel) není znám čÍs. 4652.
je-li nakladatel neperiodického tiskopisUl totožný s původcem, který
byl odsouzen podle § 1 tisk. nov., ruči s ním solidárně' podle § 24
tisk. nov. také vlastník tiskárny v rozsahu § 21 tisk. nov. čís. 4652.
byl-li zamhnut návrh soukromého žalobce na vyslovení této platební povinnosti, může tomuto výroku, odporovati soukromý žalobce odvoláním, pokud jde o platební povinnost vlastníka tiskárny
ohledné- přiznaného odškodného za příkoří (§ FT tisk. nov.), a stížnostíi podle § 3921 tr. 'ř., -pokud. jde o ručenI jeho za náklady trestn~ho 'ří!Zenf Č rÍ' s. 4652.
§ 18: ustarnovení! § liS tisk. nov. předpokládá rozsudek odsuzuj1d; nestanovi, že trestnÍ' řízenÍ' jest zastaviti čís. 3600.
§ 21: náhradu nákladů na řízení zrušovací nel-ze ulo-žiti obžalQvanému
solidárně SI vydavatelem časopisll, netýkalo-li se opravné řízení odpovědného redaktora a tomuto náhrada uložena nebyla (§ 21 odst.
prvý a druhý tisk. nov.) čís. 3444.
ustan-oy,enim § 21 tisk. nov. je zavedeno -bezpodmínečné ručení rázll!
ryze majetkového za cizí zavinění i bez vlastního zavinění č i s.
3883, 4652.
výrok podle § 2:1 tisk. nov. -o ručební povinnosti vydavatele a vlastníka periOdického tiSkopisu nen~ výrokem o- trestu a nemůže proto
býti rnapadán zmateční stížno1stí z důvodu § 281 čís. 111 tr. ř. čís.
388B.
yýtku, že výrok podle § 211 tisk. nov. neměJ, 'býti pojat do rozsudku
}esrt pokládati za dozorčí stížnost podle § 15 tr. ř. č i s" 3883.
'
věcnou výtku, že výrok podle § 21 tisk. nov. je pochyben an ten
komUJ se ukládá: ručební' povinnost, vydavatelem a vlastníkem ne~
byl a není, jest pokládati za stížnost podle § 392 tr. ř., pokud se
i7'
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vztahuje na náklady trestního řízení, a za odvolání pOdle
tisk. nov., pokud se vztahuje na náklady uveřejnění rOlosudk()Vého
výroku čís. 3881.
za zmateční stížnost (čís. 11 § 281 tr. ř.) nelze ji pokládati

pokud se týká ručební povinnosti za tresty na penězích čís.
závazek vydavatele a vlastníka peridodického tiskopisu k
ním u ručení -za peněžité částky v § 21 tisk. nov. bHže vypoétE,né
vysloven již zákonem, takže není ani nezbytně nutno, by
-

_

-

-

_

-

-

vydán výslovný nález kmetského soudu čí. s. 3938.
v § 21 odst. 1 tisk. novely je stanoveno solidární ručeni vyda,vatele

a vlastníka periodického tiskopisu za tresty na penězích, naklady
trestního -řízení, náhradu škody a odškodné podle § 17, pokud byly
u!Qženy odpovědnému redaktoru, který byl uznán vinným trest'":
nýri1 činem uvedeným v § 1 nebo přestupkem zanedbání povinné
péče čís. 4,652.
platební povinnost, o níž mluvÍ' § 24 tisk. nov., vzniká již podle"zá~<
kona (ex lege). Závazek k solidárnímu ručeni je vlastně vysloven
již zákonem takže by ani nebylo nezbytně nutno, by o tom byl
učiněn výslo'vný výmk soudem kmetským čís. 4652.
je-li nakladatel. neperiodického -tiskopisu totožný s púvodcem, který
byl odsouzen podle § I tisk. nov., ručí s ním solidárně pO,dle § 24
tisk. nov. také vlastník tískárny v rozsahu § 21 tisk, no v, Čl s. 4652.
§ 23: podle § 23' zák. čís. 124/1924 přísluše}í vydavateli a vlastníku periodického tiskopisu opravné prostředky viěcným obsahem a formální úpravou stejné jako obžalovanému či s. 345?, 3527, 3714.
jest mu podle § 284 odst. prvý tl'. ř. opověděti zmateční stížn?st do
tří dnů po jeho uvčdoměnÍ' o rozsudku a podle § 2185 odst. prvy tr. ř.
provésti ji do 8' dnů po ohl~šení i tehdy, byl'-li mu doručen nežá~
daný opis rozsudku z moci úřední č li s. 3'527.
jest mu doručiti zmaJtečnÍ stížnost soukromého obžalobce k odvodu čís. 3456. :nI48.
vydavateli a majite1-i periodického ti~kopi.s~ j.est podl~ ~ 2~~ tisk:
nov. doručiti vyhotovení wzsudku 1 stejnOpIS zmatecllI stIznostl
čís.

-
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_

_

_
-

3748.

porušent ,předp,isu § 23· tisk, nov. tím, že nebyl k hlavnímu přelí
čenI obeslán i v-ydavatel i vlastn'ik periodického časopiSU, není
zmatkem 6s. 3 § 28:1 tr. ř. č,í' s. 377'4.
podle § 23 zák, Č'ts. 12~/192t4 příslušejtí: vydavateli a vlastníku periodického tiskopisu tytéž opravné prostředky jako obžalovanému,
tedy i právo k ·odporu podle § 427 odst. 3 tr. 'ř. proti rozsudku vynesenému v nepřítomnosti- obžalovaného proto, že se nemohl do..,
staviti ohžalovaný (nikoli, že se vydavatel a vlastník nemohli do,staviti) čís. 31'7r'714,
nezáležÍI na pojmenováni opravného prostředku, nýbrž na obsahu
uplatňované výtky čís. 3174.
opravný prostředek jest posuzovati podle jeho obsahu a účelu, nikoli podle jeho označení č Í' s. 3.7714,
podLe § 23 zák. čís. 124/2'4 sb, z. a n. Jest obeslati k hlavnímu p~e- .
líčení vydavatele a vlastn~ka periodického tiskopisu (vlastníka ,tts--·
kárny), jimž příslušejí tytéž opravné prostředky jako obžalovanemu
čís. :>884.
jo v případě zprošťujicího fO.zsudku jest těmto osobám, nebyly-li
k hlavním.u pře1íčenf v prvé stoHci proti předpisu § 2G tisk. nov.
obeslány, doručiti podle § 28'5 tl', ř. zmateční stížnost obžalobcovu,
by se mohly proti p'ří'Padnému zrušeni, pokud se týče možnému vynesení rozsudku odsuzu}íoího soudem zrušovacím brániti aspoň odvodem čís. 3884.
1
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§ 24: to, že nakladatel (vydavatel) ,neperiod!ckého. tisk~pisu ~en~ znám,
je objektivní podmínkou trestm zodpovednost~ spravce ttskarny v~
smyslu § 24 tisk. nov., a to pro dobu, kdy Je soudu rozhodnoutt
o tom ;da se na správce přesouvá trestní zodpovědnost; nesejde
na to~ kdy se soukromému obžalůbcí stalo známým, kdo je nakladateíem (vydavatelem) tiskopisu č i s, 43-51.
organisace politické strany, nařídivši uveřejnění zprávy (vydání letáku) je též nakladatelem (vydavatelem); ani ji ani sprostředko
vatel~ mezi ní o tiskárnou nelze pokládati zal »původce« po rozumu § 1 odst. 3 čís. 3- tisk. nov.; ten je tu neznám; proto. není stíhání sprostředkovatele vyloučeno po rozumu §§ 1 a ?'4vttsk',no;r,~
znal-li obsah zprávy, než ji tiskárně doručil, ,a věděl-lt, ze ma byh
tiskem uveřejněna (§§ 7, JO, 239 tr. zák.) Čl s. 4413.
§ 24 (1) tisk. nov. čine (podpůrnou) odpovědnost správ,ce t!~~ár~y
závislou jen na tom, zda je nakladatel (vydavatel') znam clh mc,
nečiní však rozdílu, zda je nakladatelem (vydavatelem) osoba
právnická či fysická čís. 4607.
nakladatelem po rozumu § 24 tisle nov, jest osoba, která fakticky
obstarává rozmnožování a rozšiřování tiskopisu; při tom je nerozhodno zda tak činí na' účet vlastní či cizí číl s. 464'5.
vydav;telem ve smyslu § 24 tisk. nov. jest osoba, která dává podnět, by dílo vyšlo tiskem čís. 4645,
zákon má v § 24 (1) tisk. nov. na mysli jen podprůné ručení vydavatele, nikoliv jeho kumulativní zodpovědnost vedle nakladatele
čís. 4845.
je-li nakladatel neperiodického tiskopisu totožný s původcem, který
byl odsouzen podle § 1 tisk. nov., ruČlÍ' s ním solidárnč' po~lle § 24
tiSk. UlOV. také vlastník tiskárny v rozsahu § 2:1 tisk. nov. Čl s. 4652.
platební povinnost vlastníka tiskárny vztahuje se podle zákona jen
na případy, kde nakladatel (vydavatel) neb odpovědn.ý správce
tiskárny byl' odsouzen čís. 4'652,
v prvé větě § 24 je vyslovena všeobecná zásada o použití' norem
tam citovaných na tiskopisy neperiodické, kdežto pOSlední věta
upravuje solidární ručení vlastníka tiskárny v každém případě, kde
je při·řknuto odškodné podle § 17 nebo kde má býti hrazen trest
na penězích, náklady trestní-ho řízení, atd., tedy nejen v tom pří
padě, když nakladatel (vydavatel) nen,í, znám čís. 4652.
ustanovením § 21 a 24 tisk. nov. j.e zavedeno bezpOdmínečné ru~
čení ráz ll: ryze majetkového za cizí zavinění i' bez zavinění vlastního. Platební povinnost, o níž m1uv-í § 24 tisk. nov" vzniká již
podle zákona (ex lege) čís. 4652.
závazek k solidárnímu ručení je vlastně vysloven již zákonem, takže
by ani nebylo nezbytně nutno, by o tom byl učiněn výslovný výrok soudem kmetským č i s. 4652',
-' tisková novela čís, 12'4/1924 sb. z. a ll. nevymezuje bJí.že pojem
zodpovědného správce tiskárny (§ 214 tisk. nov.); v tomto, ohledu
jest hledati objasnění v zákonech jiných, na př, v § 5 zák. Ů' tisku,
jenž ruluvij. o zřízenf správce tiskárny majetn1kem tiskárny a o jeho
úředním schválení, 'dále v §§ 3' a '55 živn. řádu, podle nichž mohou
i právnické osoby provozovati živnosti za týchž podmínek jako
osoby jednotlivé, že však musí zříditi způsobilého náměstka (obchod"vedoucího, dílovedoucího) nebo pachtýře (§ 3) a že II koncesovaných živnosH (§ 15 Č. 1 živn. řádu) musí- majitel živnosti
vyžádati si schválení zřízení náměstka od živnostenského úřadu
(§ 55 živn. ř.) či s. 4673.
zod.povědný správce tiskárny při tiSkopisu neperiodickém je na roveň postaven zodpovědnému redaktoru p,ři tiskopisech periodic-
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kých, na jehož místo v příčině odpovědnosti nastupuje. Platí
pro zodpovědného správce tiskárny plnou měrou ona zákonná
noveni, jež se týkaji zodpovědného redaktora, jak tomu také
počtem oněch zákonných ustanovení v § 24 tisk. nnv. je dán
ležitý výraz čís. 4673"
kdo nebyl ani okresním úřadem ani družstvem vyrozuměn
jinak zvěděl' o tom, že byl úředně schválen za zástupce tislkai'sk,ó',
koncese družstva (§ 55 odst. 2 živo. ř.). a aniž funkci tu Si!~~:;;:ťďď
obstarával, nezodpov1idá trestně jako odpovědný správce
(§ 24 tisk. OQv.) za zanedbání povinnosti při tisku po
§§ 6, 24 tisk. nov. čís. 46H.
§ 26 (3): by~o-li trestní- ř:ízeni vedeno po rozumu § 5'6 tr. ř. a
odst. (3') tisk. oav. proti pisateLi článku pro přečin a proti re<1aloto.•
rovi pro přestupek společně před. kmetským soudem, jest o odvolání, pokud smě'řuje proti tomu, že soud neuložil redaktorovi,. zpro':;
štěnému podle § 5 tisk. nov., uveřejni!ti rozsudkový výrok podle
§ 13 tisk. nDV., ro,zhodovati zrušovacímu soudu; nejde tu o
.přestupkovolll ve smyslu § W čís. 4 trsk. ,"ov. čís. 3837.
§ 27: ustanovení § 492 tr. zák. bylo rozšlÍřeno v § 2rt tisk. nov. na
periodické tiskopisY'; jsou předmětem trestného činu proti bezpeč
nosti cti, směřuje-li urážka proti nim jako tak~vým Č{S. 3837.

-

-

§

pachatehlv úmysl musÍi směřovati k tomu, dotknouH se cti určité
osoby (periodického tiskopisu) a musí' býti tento úmysl jiným poznatelný čís. 3837.
pH řešení otázky a;ktivní legitimace k obžalobě "pro urážku na cti
má se soud V' prvé řadě zabývati otázkou, pr'oti komu směřoval
úmysl obžalovaného, a má se v tom směru zabývati nejen jeho
obhajobou, nýbrž i nadpisem článku a celým jeho obsahem či s.
3837.
mě·řítko pro čest a úctyhodnost listu jest spatřovati v prvé řadě
v tom, jaký jest jeho obsah, jaké přináM 4právy a jaký jest způsob
psanv v tomto listu čís. 4027.
uveřejňuje-li se o listu zpráva, v níž se uvádí celá řada důvodů, pro
které někteří lidé jej odebírají, a to důvody -poukazu}ídí venkoncem
k tomu, že list není odebírán pro hodnotu obsahu, a v ndž se. uvádí
dále, že, pokud jest list pro svůj obsah odebírán, děje se tak místo
odběru »Humoristických listů~<, mohla by. taková zpráva, třeba že
byla míněna pro odběratele, zároveň zahrnovati v sobě i úsudek
o hodnotě listu sama, a mohla by tak hýti chápána i nepředpo-ja
tými čtenáři listu č ÍI s. 4027.
pokud jde o vinění z nesociálního činu, bylo-li tvrzeno, že odbě~'
ratelé byli administraci zaniklého listu žalováni o placenn po dlouhé'
době bez upomínky či s. 4058.
pokud je oprávněn k obžalobě pro urážku na cti majiteI zaniklého
listu (§ 27 zok. Cis. 124/192<4') či s. 4058.
pro posouzení otázky, zda -byl pozastaveným článkem uražen list
(periodický tiskopis) jakO takový (§ 27 tisk. nov.), či zodpovědný
redaktor (jinI členové redakce), jest přihlížeti nejen k souvislo'sti
jednotlivých míst soukromou obžalobou pozastavených, nýbrž
i k souvislosti s nepozastavený_m obsahem č1-ánku; rozhoduje způ
sob, jak nep,ředpojatý čtenář lis'tu při rozumné'm výkladu bude
chápati, kdo byl vlastně uražen č i 5'. 4228.
v drobné zmínce o čas'opise, že si rád pokecá, nelze spatřovati
směšňování podle § 491 tr. zák. čí' s. 423'6.
28 čÍs. 4: bylo-li trestní řízen'í vedeno po rozumu § 56 tr. ř. a § 26
odst. (3,) tisk. nov. pmti pisateli článku pro přečin a proti redakto-
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rovi pro přestupek společně před kmetským soudem, jest o odvolání, poku-d směřuje proti tomu, že soud neuložil redaktorovi, z.proštěnému podle § 5 tisk. nov., uveřejniti rozsudkový výrok podle
§ 13 tisk. nov., rozhodovati zrušovaCÍmu. soudu; nejde tu o věc pře
stupkovou ve smyslu § 28 čís. 4 tisk. nov. čís. 3'837.
§ 32: případné porušení § 32 tisk. nov. není ohroženo zmatečností
čís. 3560.
nejde ani o- důvod zmatečnosti čús. 1 ani čís. 3 § 281 tr. ř., povolal~li
soud o své újmě náhradníka za nedostaviyšího se kmeta, aniž byl
straně přenechal právo jeho volby podle první věty třetího odstavce
§ 33 tisk. nov. čís. 3560.
účel ustanovení prvé věty § 32 (1) tisk. nov.; porušení předpisu
toho .není zmatkem čis. 3 § 281 tr. ř. čís. 4551.
nař~ čis. 125/24 viz pro st ř e d k Y o' po r a vn é'.
promlčení: ustanovení § 12 (1) tisk. nov. o stavení p-romlčeCÍ lhůty jest
,ustanovenfm práva velíoího; tímto ustanovením byl změněn § 530
tr. zák. pro obor tiSkových deliktů čI s. 3641.
_._- ono ustanovení platí nejen, když původce nemohl býti ihned stíhán,
nýbrž i tehdy, když se tak mohlo státi, poněvadž jeho osoba byla,
obžalob ci známa: již před podáním stíhacího návrhu proti zodpovědnému redaktoru číl s. 3541.
prom1čecÍ lhůta proti zodpovědnému redaktoru staví se tím, že
bylo zavedeno trestní řízení proti vydavateli čÍ' s. 3'541.
předpokladem předpisu § 12 odst. prvý tisk. nov. o stavení p-romlčení jest totožnost skutku a různost odpovědných osob, nikoliv
různost skutků VI p·říčině jedné a téže osoby odpovědné čís. 354B-.
promlčení přestupku § 6 tisk. nov. je vyloU'čeno, byli-li včas podán
stíhad návrh pro. přečin urážky na cti čís,. 3869.
stí had návrh (obžaloba) pro přečin urážky na cti tiskem obsahuje
v sobě i stíhací návrh (obžalobu) pro přestupek § 6 tisk. nov.
či s. 3869.
promlčecí lhůta jest při přečinU! proti bezpečnosti cti podle § 5312
tr. zák. tři měsice; za předpokladů § II tisk. nov. se zřetelem na
§ 40 tisk. zák. šest měsíců čís. 3'889.
výzva k pojmenování původce neníl stíhaCÍm úkonem č] s. 3:889.
za souhlas ke stíhání člena Národního shromáždění bylo ve smyslu
§ 1 zák. ds. 126/1924 »žádáno« tep·rve,- když byla žádost II pří
slušné sněmovny (u před!;iednictva) skutečně podána,- nikoli již,
když byla žádost soudem napsána č i s. 4D7/6. .
zahájením trestního řízení proti zodpovědnému redaktorovi a vydavateli periodického tiskopisu staví se promlčecí lhůta proti (ne~
známému) pisateli urážlivého članku či s. 4133.
dnem, kdy soud požádal předsednictvo senátu o souhlas ke stíhání
obviněného senátora, staVlí se podle § 1 zák. čís. 126/1:924 promlčeCÍ doba až do dne, kdy soud úředně zvěděl, že nastala událost,
jež má v zápětí, že onoho souhlasu k trestnímu stíhání není již
zapotřebí (kdy bylo vydáno rozhodnuH presidenta repubLiky, jimž
byl senát rozpuštěn) či s. 4240.
v § 40 tisk. zák. je stanoveno- zvl-álŠtní promlčení pro trestné činy
spáchané tiskopisem. Spadá sem tudíž ,j p'řečim proti· .bezpe6nosti
cti podle § 1 'tisk. movely a § 493 tr. zák., jaikož i přestupek zanedbání povinné péče podle- § 6 tisk. novely čís. 4696.
prostředky opravné: výrok nalézacího soudu podle § 6 prov. nař. k tiskové novele lze napadati toliko zmateční sHžností z duvodu zmatečnosti čÍ'S. 6 § 281 tr. oř. a' nikoli samostatnou stížnosti na vrchní
soud, jenž by v oboru své PJůsbnosti trestním řádem vytýčené ani
nemohl případně odůvodněrté stížnosti vyhověti zrušením rozsudku
kmetského soudu č'Í s. 3501.
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byl. . li původce a zodpovědný redaktor zproštěni vzhledem
tisk. nov. z obžaloby, při čemž však podle § 13' tisk. nov.
veno, že pravdivost zprávy prokázána neb.yla, a uloženo
vědnému redaktorovi a vydavateli, by bezp,latně a bez ""mamky
uveřejnili rozsudkový výrok a hradili útraty, jest jim přiznati
zmateční- stížnosti čís. 3'600.
podmínkou příkazu zodpovědnému redaktorovi a
bezplatně a bez poz'námky uveřejnili mzsudečný
odst. 2 tisk. nov.) jest, by soud vyslovil ve výroku, že pr<lvdliw:lSl.
zprávy nebyla. prokázána; nestane-li se to a nebylo-li ani uveřej...
nění uloženo, jest rozsudek napadnouti zmateční sHžnostQ z důvodu
že to nebylo vysIoveno; nestačí odvolání, že nebylo uloženo. uve~
řejnění či s. 3837.
k rozhodová'nr o útratách jest podle § 392 tr. ř. i v případě § 13 (2)
tisk. nov. příslušným vrchní soud čís. 3S3r'7.
.
výrok pod:l'e § 2'1 tisk. "nov. o ručebnÍ povinnosti vydavatele a vlastníka periodického tiSkopisU' nenrí výrokem o trestu a nemůže proto
býH napadán zmatečnlÍ stížností z důvodu § 281 čís. 11 tr. ř.
čís. 3883.
výtku, že výrok podle § 21 tisk. nov. neměJ! býti pojat do rozsudku
jest pokládati za dozorčí stížnost podle § 15 tr. ř. čf s. 3S83.
'
věcnou výtku, že výrok podle § 2l tisk. nov. je pochyben, an ten
komu. se ukládá ru.čební povinnost, vydavatelem a vlastníkem n~
byl a není, jest pok1ádati za stížnost podle § 3'92! tr. ř. i, pDkud se
vztahuje na nákladY.trestního Nzení, a za odvolání p'o'dle § 14 (3
tisk. nov., pOkud se vztahuje na náklady uveřejnění' rozsudkového
v'ýroku čís. 3-881.
za zmateční' stížnost (čís. 11 § 281 tr. ř.) nel-ze ji pokládati ani,
pokud se týká ručební povinnosti za tresty na penězích čís. 3-881:
podle § 2'3' zák. čís. 124/214 sb. z. a n. jest obesIati k hlavnímu pře
líčení vydavateie a vlastníka periodického tiskopisu (vlas.ŤI1líka tiskárny), jimž pHslušejíl tytéž opravné prostředky jako obžalovanému čf s. 3'1384.
i v prípadě zprošťuj-ícího rozsudku jest těmto osobám, nebyly-li
k hlavnímu přel!íčení v prvé stolici proti předpisu § 23 tisk. nov.
'Obeslány, doručiti podle § 28-5' tr. ř .. zmatečni stížnost ob žalobcovu,
by se mohly proti případnému zrušení, pokud se týče možnému
vyn,esení rozsudku odsuzu~kího soudem zrušovadm brániti aspoň
odvodem čís. 3318'4.
~
je-H nakladatel neperiodického tiskopisUJ totožný s původcem, který
byl odsouzen podle § 1 tisk. nov., ručí s nim solidárně podle § 24'
tisk. nov. také vlastník tiskárny v rozsahu § 2;1' tisk. no,v. čís. 4652.
byJ-li zamítnut návrh sQ,ukromého, žalobce na vyslovení této platebn'Í' povinnosti, může t'omuto výroku odporovati soukrom)' žalobce odvoláním, pokud jde o platební povinnost vlastníka tiskárny
ohledně přiznaného odškodného za příkoří (§ 17 tisk. nov.), a stížností podle § 392 tr. ř., pokud jde o ručení jeho za náklady trestního řízení č f s. 4652.
'
přis1ušnost: k rozhodování. o útratách jest podle § 392 tr. ř. i v pří-
padě § 13 (2) tisk. nov. př,íslušným vrchní soud či s. 3-837.
bylo-li trestnÍ' řízeni vedeno po rozumu § 56 tr. ř. a § 26 odst. (3)
tisk. nov. proti pisateli článku pro přečin a proti redaktorovi pro
přestupek společně před kmetsk)'m- soudem, jest o odvolání, pokud
směřuje proti tomu, že soud neuložil redaktorovi, zproštěnému
podle § 5 tisk. nov., uveřejniti rozsudkový výrok podle § 13 tisk.
nov., rozhodovati Zrušovacímu soudu; nejde tu o věc přestupkovou
ve smyslu § 28 6s. 4 tisk. nov. čís. 38'37.
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věcná příslušnost kmetského sou~u ~emuze býti rozširována na
jiné trestné činy než v §§ 1 a 6 zak. c~s. 124/24 uvedené (§ 6 nař.
čís. 125/24) čís. 3938.
zák. čís~ 126/1924 viz urážka tiskem - promlčení.
tlačou: stala-li sa urážka na cti tlač-ou, treba smysel záva~néh.o člán~u vykladat' kn podra jeho skutočného obsahu t?-k, ako 'POSO?l na. . pne.merného čitatel'a; netreba síce, aby bol urazeny pomenova!1y" vyzadule s~
však, aby bolo možno bezpochybne ustáliť, koho mal pachatel na mysli
" čís. 4462.
úřadu viz u r á ž k a dle čl. V.
_ úředníka viz úř e d fl í k v e ř e j n ý.
. UrčitOSti úkladného podniku (§ 2 zák. č. 50/23): j~ učiněno zadost, je-Ii jasno, proti
kterému právnímu statku, uvedenemu v § 1 za~. n~ ochr:,. rep·,v ma
býti útok podniknut; vypracování podrobnosh planu vsak treba
není čís. 41.99.
.
.
.
.
..... ... t
_ _ _
neni třeba, by byly ji,ž stanoveny jeho }ednothvostJ; stacl: je~li. J~s o,
proti kterému právnímu statku § 1 zák. na ochr. rep. ma byh utok
podniknut čís. 4846.
Urychlené vyřízení žádosti: za odpis dani a úp-latek čís. 4052.
Urychlení úředního výkonu: za úplatek čís. 4047.
Úřad: pokud jeho hanobení je hanobením republiky čís. 42'03.
jeho hanobení čís. 37i84-.
viz též ochrana republiky (§ 14 č'Ís. 5).
bezpelčnosti (v:eřejné obžaloby): křivá výpověď před ním čís. 3494.
veřejný viz v e ř e i II Y ú řad.
úřední hodiny: p,ráce mimo ně a úplatek čís. 4047.
hospodaření viz u r á, ž k a dle § 488.
.
tajemství: § 23 služ. pragm.: k otázce rozsahu zprošt~ni úředn,~ka od povi~
nosti zachovávati úřední tajemství (§ 151 ČlS. 2 tr. r.; § 23· sluz.
pragm.) čís. 4522.
_ _
_
státní úředník v činné službě u úřadu, kde se obžalovaný dopustil
trestného činu (§ 101 tr. zák.), může býti slyšen jako znalec
v otázkách úředních (o způsobu úřadování a postupu při rozho~
dování ve věcech daňových); nevadí, že byl za znalce navržen presidiem dotyčného úřadu, připojivším s'e k trestnimu řrzenÍ jako soukromý účastník čís. 4522.
.
_ _
_
výslech státnfho úředníka jako svědka bez předchozího zproštění
povinnosti zachovávati úřední tajemství je nepřípustný po rozumu
§ 15',1 č. 2 tr. ř. jen, pokud je samotným svědkem nebo jinak poukázáno k tomu, že se zamýšlený výslech dotkne postřehů nebo
poznatků, jejichž vyjevením poruší svědek úřední tajemství čís.
4598.
_
_
_
svědectví. a nález a posudek státního úředníka jsou neplatné (§ 151
Č. 2 120 tr .ř.) jen v tě-ch čá'stech, jimiž vyjevil poznatky a p-o-střehy, které z důvodu úředního tajemství vyjeviti nesměl čís. 45,98.
úkon: a nutná obrana čís. 3835.
výkon: jeho urychlení za úplatek čís. 4047.
zpráva: dle § 2 (1) tisk. nov. čís. 3600.
Úředník: zlehčování po rozumu § 27 zák. 'Ů nekalé soutěži se nedopouští, kdo jednal jako Mednák ve smyslu yl. nať. Č'ís. 104/31 sb. z. a n. a ,z~~ona, č~~. 165(
24- sb. z. a n. z příkazu sveho predstaveneho v okruhu sve uredm cmnosh
čÍs. 4807.
soudní kanceláře: pod ustanovení § 4 zákona o úp~atkářstv'Í spadá i přijetí
daru úředníkem (soudní kanceláře) za práci (za provedeni zápisů
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v 'pozemkové knize a za

doručeni

knihovních

výpisů)

n1lmo úřední hodiny za účelem urychlení úředního výkonu

4047.

státní viz stá t TI i ú ř e d TI í k.
veřejný: dle §§ 68, 81, 312 tr. zák.: pro ochranu, § 681 tr. zák. rozhoduje
mální oprávnění k úřednímu výkonu čí 8. 3392, 3402, 3835.
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pro zvýšenou ochranU! vrchnostenských osob ve smyslu
odst. § 68 tr. zák., pokud plni vrchnostensk)' pří-kaz nebo
službu, se nevyžaduje, by jejich konkretní výkon
také
oprávněn, stačí úplně, jsou-li splněny .podstatné
.
mální, a to aspoií. v té míře, že by bez nich jednání pozbyloformy jednání úředního čís. 3402.
zákon staví v § 68 tr. zák. na roveň trvalému ustannvení

kem,

zřízencem

nebo sluhou

při

státním nebo obecním

slání osoby, která není ani úředníkem, ani zřizencem, ani
úřadu, úřadem za účelem určitého úkonu čís. 3461.
uložení práce vrchnosti os:obě soukromé zakládá však poměr
smyslu § 68 tr. zák. jen, jde-li o takový příkaz, který jest v
úředních úkonů vrchnosti, uložených jí zákonem nebo poval,ou
jího úřadu nebo služby. PNkazem musí býti přenesena na vv:,l.,w"
část působnosti úřadu samého čís. 34151.
proti úřednímu výkonu jest vyloučena nutná obrana, leč by se
kon úřední, osoby sám jevil bezprávným útokem (byl by ne,lovoJ
lený, zakládal by zločin zlého uŽÍvánr moci úřední, nenáležel
vůbec k působnosti úřední osoby) čís. 3818, 3835.
pro ochranu podle § 81 (68) tr. zák. jest rozhod}lOU. Jen formáln(
oprávněnost k služebnímu výkonu. Naproti tornu jest zásadně nerozhodné, zda jest úřední výkon i věcně odůvodněn čili nic čí
3835.
skutková podstata § 81, 312 tr. zák. nezbytně předpokládá;
vrchnost (úřad) udělivŠJí určitý rozkaz byL i formálně op·ri·lvn.ěn··'
učiniti rozhodnut,Í, jehož výkon měl býti zmařen násilným
venim a při němž se pachatel dopusm urážlivého projevu,
kové rozhodnutí náLeží do působnosti tohoto úřadu čís. 403'6.
formální oprávnění. k výkonu, který jest provésti jen na žádost
.stmny, závisí na tom, že tu byla v době provádění výkonu tato
žádost neb aspoň svolení k němu čís. 4202,
pii bráním koho (obecního zřízence polního hUdače) vrchnostenskou osobou (četnickým strážmis.trem) k úřednímu (služebnímu) úkonu (k četnické asistenci) nenabývá přibraný zvl<ÍlštnÍ
ochrany §§ 68, 81,.3'12 tr. zák. čís. 4 2 , 7 8 . :
zřízení soudcem je zřízení soudem a příkaz soudce jest příkazem
soudu (státního- úřadu), příkazem vrchnostenským čís. 4283.
v případné'm předpo:kladu obžalovaných, že jde v úlkO'nech soudu
a jeho zmocněncÍl o neoprávněný zásah do jejich práv, protože se
~edostává věcných předpokladů takového zákroku soudu, šlo by
Jen () 'myr:ný výklad zákonných pojmů »konáLní úřadu (služby)« a
»vykonávání vrchnostenských příkazů« ve smyslu § 68/81 tr. zák.,
tudíž o neznalost trestn.ího zákona, jež jest podle § 3 tr. zák. bez.,
vlivu na trestnost jednání čís. 4283.
kdy vyviňuje (§ 2 e) tr. zák.) 'Omyl ohledně oprávnění tesního zřízence zakročovati v cizím revíru? čís. 4'348,
.
úkon veřejného činitele pozbývá povahy výkonu úřadu (služby) ~
činitel sám zvláštní ochrany §§ 68, 81, 312 tr. zák. jen, nes:padá-Ji
dotčený úkon vůbec podle pov;šechné své povahy v ókruh jeho
oprávněni a povinností; stačí, že veřejný činitel byl formálně k do-,
tčenému úkonu oprávněn, třebaže tu nebyly jeho vě'cné předpo
klady č i s. 4432.

skutková podstata zločinu veřejného ,nási},í ~odl~ § 81 tr. ,zák. ~ře~:
pokládá vždy totožnost osoby, v § 68 tr. zyak; Jmen~~ane, pro~~ ~lZ
skutečné násilné vztažení ruky (nebezpecna pohruzka) smeru]e,
s onou, jejíž výkon vrchnostensk~~o rozkazu, úřadu nebo služby
má býti tímto způsobem zmařen c l' s. 41664.
výkonem vrchnostenského příkazu ~ propůj.čujícím ~otčené oS?bě
zvláštní ochranu §§ -68, 81, 31? tr. zak., p.o .dobu vy k5)ll.U -Jest
ovšem činnost té které osoby len, spada-ll ukon, k nernUz pnkaz
směřuje, formálně dav oboru p,~so~bnosti ~rchn?sti, jež ~~íkaz ~a,la,
a nevybočil-li zmocnenec formalne z meZI daneho mu prtkazu Cl s.
4695.
svépomoc má sice místo k odvrácení protiprávního útoku soukrom~
osoby, ,nikoHv i proti formálně oprávněnémt~ z~kroku vrc1~~o~,!en~ke
osoby, jejiž zákrok, byť věcně neodůyodneny nebo~ ~epnm,erenym
způsobem prováděný musí dotčená JtI? 0vs,oba tf{~~tt SI v~h!a~ou
stížnosti k vrchnosti, zákrok onen nandlvSll nebo JInak vereJnemu
činiteli nadřízené čís. 4695,
skutečnost, že Z. odstavec § '68' tr. zák. činí jen při lesních úředni
cích a lesnIm doz-orčím personálu ochranu podle tohot~ ~u, k,
muž poukazUlj:íi §§ ~n a 312 tr .. zák. ~o d~, k,r~h~ osob )~ml.chr~~e
ných, závislou na ,tom, že byli vzatl ~(pnsJusnym, pohttckym ur~:
dem) do přísahy, nasvě~čuj~ tom~,~ ze, u:o ostatmch o oso~~ taI1!tez
vypočtených, tedy zejmena 1 u »~redm~u, vy~lancu~ znz~nc~ a
služebníků obecnJch úřadů«, se vzeŤ1 do pnsahy lako zakonny predpoklad ochrany podle § oS tr. zák. nevyžaduje čís. 4779.
_
výkonem veřejného úřadu nebo veře~n~ služby nebo vrchn,oste~
ského příkazUJ nejsou výlučné vlastm ukony vrchnostenske (zakroky a opatření), jimi,ž uskutečňuje veřejný či~~tel ~:řírno, co :,hledává- v zájmu úřadu nebo služby nutným aneb ucelnym nebo- treba~
co- mu vrchnosti přikázáno. Službu svou neb úřad svůj nebo vrchnostenský příkaz vykonává veřejný činitel i v~im, čeh,~ třeba ,.!<~
předsevzetí oněch vlastních úkonů vrchnostenskych, tu-dlZ obzvlaste
také dostaven6m se na m4sto a přítomnosH na místě, na kterém jest
mu úkon označeného rázu předsevzíti čís" 4861.
_
výkon práv a povinno~t~ jich~ n~byl .občat; voI~ou d-o obecni'h~
zastupitelstva, je podtp.men slozemm SIlbu yernost! českoslove?ske
republice; odmítnutím slib:1 s;t~ se, zvoleny ~ouhy~ posluchaycem;
rušil-li pořádek v zasedacl Slm (ulav se svemocne s.lova, ac mu
v tom bylo bráněno), požÍ-vá obecní strážn<Ík, odstra:ňuje ho ,z př!
kazu orgánu dohlédacího (politického) úřadu ze zasedacI. sme,
ochrany § 68 tr. zák. čís. 4868.
bez peč n o st n í o r g á n y: četník smí použ-íti zbraně i, nelze-li jinak překonati odpor směřující ke zmařenf jeho služebního výkonu
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čis.3818.

přibráním koho (Obecního zřízence polního hl~-"dače) vrchnostenskou osobou (četnick}'m strážmistrem) k úředn1mu (služeb'nímu) úkonu (k četnické asistenci) nenabývá přibraný zvláštní
ochrany §§ 68, 81, 3:12 tr. zák. čís. 4278.
.
.
městský strážnik jest formálně OP\ávně~~ stíhati a zatknoutI E~d~
zřeloU' osobu dopustivší se trestneho emu v obvodu, pro ne]z Je
ustanoven i' mimo tento obv,od; pokud vyviňuj.e 'podle § 2. "e) tr.
zák. omyl' pachatelův ohledně tohoto oprávnění čís. 3'370.
ustanovení § 68 tr. zák. nečihi vrchnostenskou povahu zřízenců
obecního úřadu (~lenů civilni stráže) závislou na nosení u~~itého
šatu (odznakU), aniž ji omezuje n~ dobu,'p? kter?u, k,?naj-l bezpečnostnÍ' sľužbu podle rozvrhu prace mezI ]ednotltve cleny bezpečnostní stráže čís. 3413.
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orgány) 589

i str~ž.ník, kt~rý je~t ~ důvodu nutného zotavení pro určitou
::P!ost:.n povmnostJ vykonu bezpečnostní služby požívá _
cUJe pn postřehnutí trestných činů i z vlastního podnětu _
ny §§ 68, 81 tr. zák., je-li poznání, že jde o strážníka konaiiícf
službu, s,prostředkované zpravidla již služebním ""J.JOOltroie

zajal-li lesní v lese jeho dozoru svěřeném dobytek tam s,e pasoucí
a hnal jej do vsi, by tak zjistil majitele, požívá při tomto úkonu
ochrany § 68 tr. zák. i mimo obvod onoho lesa čís. 4353.
za službu přísežného lesního personálu lze považovati jen službu
k ochraně lesního majetku, za službu přísežného polniho hl~dače
pak jen službu k -ochraně polního majetku.; nespadá sem služba,
záležej'ící v tom, že přísežný lesní a polní hlídač, dOZ!Írající na ledování na rybníku, patřícím k obvodu jehO' dohledu svěřeném, zavíral za pachatelem, vykázaným z rybníka, vrata v ohradě a pak
ho odváděl k četnictvu čís. 4529.
pravomoc lesních hajných není upravena výlučně předpisy lesního
zákona (čís. 250/18'52 ř. zák.), nýbrž p·lati pro' ně, najmě i na Moravě, předpisy zák. č. 84/1872; v phpadech § 3' Gis. 2: tohoto zákona je hajný oprávněn i k opatřením, jichž třeba ke zjištěni osoby
přistiženého, a to po pří-padě i mimo les jeho dohledu svěřený

- osobě úkonem dotčené sprostředkováno jiným způsobem
oík se jJ legitimuje) čís. 3413.
p~!jcejní s,tráž smí přiložiti svěrací řetizek, kdykoliv toho
Jell osobo'i' bezpečnost nebo bezpečné p,ředvectení pachatele
zřelého

-

-

Ú:ředník veřejný (ob~cni

-

-

-

z útěku čís. )835.

'

o~hrany §§ 68, 8'1 tr. zák. požívá i strážník, předsevzavší
vykon cestou ze s.lužby domů,' nezáleží na tom že neJ"kroi'il

slovně jménem zákona; st'ač:í, 'jednal-Ii v oboru' své
nosti čís. 4357.
strážník, čekající na chodbě soudu jako svědek, není
služby (§ 68 tr. zák.) či s. 4492.
z povahy bezpečnostni' služby jeJímž úřadům a činitelům
zejména' ,péče o bezpečnost oS~b a majetku a o zachování
pad.,ě zj~dná~í veřej,ného klidu a pořádku, plyne, že
'
sluzby Jest 1 pouha pohotovost k případným
k zabezpečen] oněch právnkh statků nebo k repressI proti
ohrožení a poškozeni čís. 3626.
člen obecní. mdy, pověřený ohecním zastupitelstvem k dozoru
?~zpe~nostní policií, požívá ochrany § 68 tr. zák. a jest vele;n{,m
ur~dll1.kem
ve s!nyslu §§ 101, 153' tr. zák., kdykoliv; jedná~~~~~~~.••
v~Je., ukony vmtfní bezpečnostní policie, (zakroťuje při
vyt~z~?s,tech nebo rvačká~h); ~~~ále~i na' ~om) že byly
take Jme oso,~Y~ pov,?lan,e. k pecl ·0 bezpecnost osob ZL majetku
(s.tarosta, ~~raz?lk a cetn1lcl), ani na tom, že se před svým zákro':"
kem ozbrojJ! hykovcem čís. 33,92.
haj n ~ ,(1 e sn fa? O' I ~. I): ko~tin~ita služebního výkonu opravňuje
haJneho k n~ltnym vykonum 1 flumo vhstn'i revír (§ 581 lesn4ho zákona, § 4 zak. ze dne 1'6. června 1872, čís. -84 ř. zák.) c í s. 4116:
výkon práva hlídače (hajného) podle § 6- zákona ze 1'6. června
1'872', čís. 84 ř. zák., kter}7 platí i pro lesní hajné a pro 'Moravu, není
?me~.en n.a. obvod, pro .,který jest hajný ustanoven, nýbrž jest mu
Je pnznah 1 v bezp-rostredním oko]í služebního obvodu čís. 4254..
jd~ proto, o výkon on?ho práva, odebírá-li lesní hajný na hranicích
sveho .,re;''iru (slu~eb~l'ho obvodu) v s.ousedním lese pHku důvodně
podezrelemu z kradeze stromku v lese svěřeném J'eho dohledu čís
4,264.
.
poJ~1-li.les~1í zřízenec podezření, že by pachatel, jehož spatřil v lese
sverenem Jeho dozoru a stopoval mohl v lese škoditi an měl s'seboU' ruční pilku, jednal jen za úČelem kontinuity slulebního úkonu'
(~~ 57 a 5-8 lesního zákona), když, počkav na lesní cestě vedoucí
ClZlm le~,em na r:a,chatele, prohlásil ,pilku za zabavenu a vyzval ho,
by mu Jl vydal Cl s. 4348.
kdy vyviňuje (§ 2 e) tr. zák.) omyl ohledně oprávněn~ lesního zři
tence zakročovati v cizím revíru? 'č 'í: s. 4348.
.
a.~1i II ,h~jn}ch myslivosti neni! zvláštní ochrana §§ 68, 81, 312 tr.
zak. zavlsla na nosenÍ' předepsaného sLužebního šatu nebo 'Odzna~u; stač}, ;r:í-li p~chat:l odjinud, že jde o osobu vzatou do přísahy
~a!ko haJ'l1y myshvostt a ustallloveno'U ke službě ochrany v revíru
v němž se čin stal č Í' 8. 4363.
'
přísah~ .a .,~:stanov,ení pro lesní strážní službu nezahrnuje však
y .~ob.,e 1 pnsahu a, ustanovení pro službu ochrany myslivosti,
JeJlhoz oboru spada zabavení a odnětí pušky čís. 43'63.

čís.
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4688.

hajný požívá ochrany § 68 tl'. zák. i při měření kusrLi dříví (stromků), při jichž odcizováni pachatele přistihl čís. 4805.
lesní a polní zřízenci, vzatí do přís'ahy pro .určitý obvod pozemkový, jsou podle povahy své služby povinni a oprávněni vykon~
vati dozor v zásadě jen v tom obvodu, pm kter)' byli ustanovell1;
nepožívají ochrany § 68 tl'. zák., jestliže - jsouce na honu na
poz.emcích mimo onen obvod (na nichž má jejich zaměstnavatel
pronajatu honitbu) - zakročujú proti osobě, vystřeHvší na svých
pozemcích č 1- s. 4820,
ob e c n í Ol' g á n y: sta\l'osta obce koná svůj úřad již přítomností
v místnosti obecního úřad.u k vůli vyřízení nčkteré dosud nevyří
zené věci; ochrany § 312 tl'. zák. nepozbývá arni tím,}e přerušíl
vyřízení této věci, by vys'lechl a rozhodl žádost dostavivsl s,e strany,
ani tím, že se bránil proti nepřístojnému chování se této strany
zp.ůsobem, kter}! by jinak neměl nic společného s v}!konem služby
.
v.'
obecního starosty čís. 4138.
obecní rada vybočila: z mezi své působnosti, ana, nevyvolavsl a nevyčkavši rozhodnutí přiíslušného soudu, sama přikročila ihned
k exekučnímu v}'konu odevzdání dítěte do opatrování a výživy.
Její rozhodnuťí nemá tu povahu vrchnostenského rozkazu čís.
4036.
ochrany § 6B tr. zák. požfvá i nep:řísežný smluvní úředník měst
ských jatek, vedoud účetnictví podniku a vybírajíc~ obecní dávky
a státní daň z masa; jde o' vynucení výkonu jeho služby po rozumu
§ 81 tr. zák., byl-Iii donucen k odvážen.Í' a ke zdanění dobytka, při
vezeného do jatek k porážce čí 8.. 4600.
obecní starosta j-ernuž př,íSh.ljŠ~ výkon místní a zvláště silniční polide, může kdykoliv, i když je k výkonu služby určen strážník, výkon této služby provésti sám; může tud~ž sám vykonati službu
strážní-ka a může k potlačení nebo p'řemožení od:poru, kladeného
osobou, proti níž' úřední zákrok směřuje, užíti přiměřené brachiální
čís.

4635.

obecní zřizenec (sluha), provázející herního vykonavatele na jt;ho
požádání, nepoŽlivá při exekučním úkonu ochrany §§ 68, 81 tr. zak.,
nebyl-li k tomU' určen zvláštn.ím přikazem vrchnostenským prO' něho
závazným (příkazem obecního úřadu, starosty obce) čís. 4664.
obecní radní, prováděj'fcí k příkazu obecního starosty kontroly
vstupelIlek při zábavě po rozumu. § 9 řádu o vybírání dávky ze zabav (pro č'echy), pož1v.á ochrany §§ '68, 81, 3'12 tr. zák., třebaže
kontrolu tu provádJí nepřiměřeným zp.ůsobem v sále, ve kterém se
zábava koná; nezálež'Í na tom, že se nevykázal předepsaným ově
řením, je-li pachateld beztak znám čj s. 4695.

,I, ~

-

Úředník \Oeřejný

(jednot!livé PříPady) -

-Úředník veřejný

590

-

-

591

-

-

-- -

-

člen obecního zastupitelstva, povéřený k pJíkazu okresního
obecním~.zastupitelstvem prováděnim kontroly, zda js.ou
kost peclva, stanovené okresním úřadem, v' živnostenských
cí~h dodržovány, požívá při provádění této kontroly jakožtO'
zřIzenec ochrany podle § 68 tr. zák., třebaže nebyl vzat do
a vybaven další výkonnou mocí čís. 4779.

v Ý k o TI TI Ý Q. ľ g á n: výkonný orgán jest opráv.něn dožádati se
pomoci četnictva, má-li za to, že četnhYká pomoc jest při
exekuce nutná čís. 3'818.
výkonný orgán (bernf vykonavateL) je povšechnč povolán
bavení svršků; i když přišel provésti prodej zabavenéhh'O~t~~~l:~~č~~~
pOŽlÍvá ochrany §§ 68, Sl, 3'12 tr. zák., pátrá-Ii i po h
nězích v- bytě (v posteli nezl. dcery) dlužnice; nezáleží na
měl služební' stejnokroj (úř.ední čepici) čr s,. 4432.
poclJ.e zákona (§ 26 ex. ř. a 35D zák. ze dne 1'5. června 1927
716 sb. z. a n.) jsou exelmiČní orgánové a též berní exekutO'ři '
něni přímo vyžádati si podporu mlistních orgánů
to ovšem jen za tím účelem, »by zmařili odpor jim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~

-

-

-

ochrana, Ustonoše na služební pochůzce (§ 68 tr. zák.). Její poduúnky. ·Není vyloučena tím, že nezachovány v nepodstatných bodech .předpisy ministerstva pošt a telegrafů o doručovací službě
z roku 1931 čís. 4732.
dle p r á va s loven s' k é ho: zamestnanci v štMnych zárobkových
podnikoch, vedených podl'a zásad súkromopodnikatel'ských, nie sú
verejnými úradníkmi v smysle § 461 tr. zák. čís. 4398,.
pověří-li okresní úřad moci svého dozorčího práva vedením a1gendy
dobytčích pasů někoho, kdo ne,niÍ1 zároveň starostou obce neb obecnotářem, ,neIze tohoto zmocněnce vzhledem k ustanovení §§ 9,
ľ26 lit. b) zák. čl. VII:H~8S považovati za úředníka ve smyslu
§ 393 tr. zák. čís. 4419.
dle §. 331 tr. zák.: skutková podstata § 30.1, tr. zák. nev-yž,aduje vědomí paChatelovo o protip,ráv.nosti osobní prohlídky čí, s. 3936.
obecní starosta, jemuž přísluší výkon_- místní a silniční policie,
může, i když je k vykOUti! služby určen strážník, kdykoliv 'V)'nkon
této služby provésti sám a k potlačeni (přemožení) odporu, kladeného osobou, proti niž tento zákrok směřuJe, užlÍti přiměřené
hrachiální síly, aniž se tím dopouští přestupku podle § 331 tr. zák.
čís. 4635.
viz též och r a U a ú r a rl o v.
viz též úradníci verejní.
dle § 101 odst. 2 tr. zák.. viz Z !fl e u žit í moc j: ú ř e dní.
dle § 153 tr. zák. viz u š k o z e ní na těl e (§ 153).

4664.
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(orgán): ochranu podle § Hl
zak. nelze omezovati na železnični zřízence, náležející k dO'DraLvním:
úředníkům v užšIm slova smyslu (§ 1'5 ds. nař. ze dne
padu 1861" Č1ís. li ř. zák. z roku 1852) čís. 3690.
kon:i.sař a diflovedouci, zaměstnaní v dílnách Č. S. D., pověřeni
nadr'lzeným úřadem provedenfm zkušební jIzd'Y' železničním
zem, požívají ochrany § 81 (68) tr. zák., brání-li tromu ke
do onoh~ zkušebního VOZili; nezálež]; na tom, že 'nenáležejí
k vlakovemu (nádražnímu:) personálu a že nejs,ou oděni ve sÍE'in'D-i
kroj čís. 3"690.
srrážník trati jest 'oprávněn (§ 68' tr. zák.) vykázati toho, kdo jde~
o . n,edovolené cestě (po mostě) a, neuposlechne-li, zJistiti jeho
]meno, a odepřel-li se legitimovati (choval'-Ji se násilně) zajistiti
'
se jeho osobou čís. 3738.
z~v tím účeIem, by dovedl: paohateIe ke zjištění totožnosti na s.talllcníl úřad, smí se pO' případě vzdáliti i ze svého stanoviště čís
3738.
.
ustanoveni § 1021 železničního provozníhO' řádu (ds. nař. ze 16. listopadu 1851, čís. 1 ř. zák. z roku 1'135'2) o oprávnění ž~lezlličllíclai
~řízencú zadržeti osoby, přestoupiV'ší ,předpisy onoho řádu plati
I PE? zř~zence elektrických pouličních drah; k oněm předpisům
patn 1 zakaz poškoditi nebo znečistiti vozidla čís. 4246.
j. e d II o t l' i v é j) n é pří pad y: doz.orce vě'zňů, jemuž bylo procesním
soudem nanzeno, by vykonal na pachateli kár,ný trest vězení (§ 199
odst. 2, 201 c. ř. s.)J požívá ochrany § 68 tr. zák. zadržuje pachatele, který se chtěl' vzdáliti z jednaoí síně, by se vyhnul výkonu
onoho trestU' č f s. 3752.
civ}ln~ geometr požrvá ochrany § 68 tr. zák., je-Ii úkon, jímž byl
StatOlill' pozemkov.ým úřadem pověřen v rámci úředních úkonů
tohoto úřadu Č' í s. 3>461.
'
v,ojenská stráž požívá ochrany § 68 tr. zák.; jej;Í' urážka je pře
stupkem podle § 31'2' tr. zák. čís. 3879.
učitel náboženství (katecheta) je státním úředníkem ve smyslu'"
druhého odstavce § 101 tr. zák. a veřejným úředníkem ve smyslu
§ 153' tr. zák. čís. 4193.
~?ná ~vůj ,úřad i ~,a chodbě, kam vyšel za pachatel'em, vstoupiv~~m. p.r~d, tím do tndy, by ho upozornil na -nepřípustnost jeho pocmam CI s. 4193.

r

ohledač dobytka a masa jest veřejným úředníkem ve smyslu § 68
tr. zák.; není však f.ormálně oprávněn (§ 81 tr. zák.) provésti ohledáni dobytčete (stáje), projevila-li strana zpúsobem pro něho zjevným vůli, že si již dobytčího pasu nepřeje (prohlásivši, že dObytče
prodati již nechce) čís. 4202.
zřízení soudcem j-e zřízení soudem a příkaz soudce jest příkazem
soudu (státn1ho úřadu), .příkazem vrchnostenským čÍs. 4283-.
ochrany podle § 08 (81, 312) tr. zák. pož'Ívá nejen soudce, určuje
k návrhu souseda hranice pozemků, a četnický strážmistr při
určení tom asistující, nýbrž i pomocník- civiln.ího geometra, umísťuje z p,říkazu soudce mezníky tam, kam soudce nařídil (kopaje
jámu pro mezníky) čI s. 4283.
v případném předpokladu obžalovaných, že jde v úkonech soudu
a jeho zmocněncu o neoprávněný zásah do jejich p,ráv, protože se
nedostává věcných předpokladů takovéhO' zákroku soudu, šlo by
jen o -mylný výklad zákonných pojmů »konání úřadu (služby)«
a »vykonávání vrchnostenských příkazů« ve smysl·u § ,68,/81 tr. zák.,
tudíž o neznalost trestního zákona, jež jest podle § 3 tr. zák. bez
vlivU' na trestnost jednán& čís. 4383.
učitel (učitelka) obecné školy jest veřejným úředníkem po rozumu
§§ 101 odst. 2, 153 tr. zák. i osobou jmenovanou v § 68: tr. zák.

_

žele;:nični zřízenec

-

(§ .331 Ir. zák.) -

čís.

čís,

-

4509.

ochrany požívá i na, chodbě školy, kam vyšel, by napomenul ru,..
šitele vyučování ke klidu, nebo utekl, by ušel útoku pachatelovu
ve třídě čís. 4509.
ošetřování ,nemocných ve veřej11)'ch nemocnicích je záležitostí veřejnou; lékaři těchto nemocnic, konaj~oi lékařské práce, k nimž
patn i udržování p,ořáJdku při léčení, obstarávají veřejné záležitosti
'Č í s. 45i76.
ochrany §§ 68, 81 tr. zák. požívá l'ék'ař (asistent) veřejné nemocnice, nařizuj10Í' při výkonu: lékařské služby po uplynutí doby pr.o
návštěvy, aby se hosté vzdálili z místnosti, poněvadž přijde visita
4576.

-

592

ústavní listina -

-

Uškození dle § 152 tr. zák 593

Uschování ukradené veCl viz pod í 1- '11 i c tví.
úsměšky: nejsou sesměšňováním dle § 491 tr. zák. či s. 4236.
Usmrceni ryb: vypuštěním vápenné vody do potoku čís. 3786.
U~seni: soud nemí oprávněn své usnesení, jimž odsouzenému účinky
bezpodm~nečně přiznal, zrušiti! z důvodu jakéhokoli čís. 4103.
právoplatné rozhodnutí soud.ní smí býti změněno len v příp,adech, v
zákon propůjčuje soudu p.rávo k takovému postupu, nebo takový
ukládá; ve v,šech jiných př~padech. jsou p,rávoplatnáJ ,rozhodnutí\
změnitelná čís. 42'75,
aby soudcovské ,rozhodnutí bylo účinné, je zapotřebí oznámiti je
něným stranám; to, se děje bud' ústním prohlášením před soudem
ruč,ením prvopisu nebo písemného vyhotovení (§ 77 tr. ř.); kterého
zp,ůsobů oznámení se použije, řídí se povahou rozhodnuti. Není-li
Onen způsob zákonem výslovně předepsán, .může býti podle volby soud,:ov'
použit'o té či oné formy. ,Pro usnesení o útratách podle § 390' tr.
forma oznámeni předepsána není; stává se tedy takové usnesení účinnjim;
ať bylo stranám oznámeno tím či: oním z obou způsobŮ' oznámení.
jeví se v tom, že jednak soud je vázán prohlášeným ·,u sn,,,enín1,
platí prohlášené usnesení i 'oproti stranám. Dúsledkem toho
stanovená pro stížnost (proti usnesení tomu) v § 48'1 tr. ř.
hlášeno-li usnesení ústně, od tohoto prohlášení čís. 4634.
m'ezitimní: zákaz § 326 tr.
viz též porota.

ř. při

jeho

odůvodnění čís.

označení

_

-

prtlvozování hudebních skladeb: o sobě stačí k objektivní
podle § 45, nového autorského zák,ďna;
zodpovědnost za zásah; zodpovědnost provozovatelova i zodp·o."ruiOsF
pořadatelova čís. 430.5.
pOdstatě přečinu

ústava repubiiky: podněcování k j,ejí změně čís. 3730.
ústavní činitel: jeho hanobení čís. 37'84.
viz též ochrana rep,ubliky (§ 14 Čís.,5).
listina: předmětem lochrany podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky
všeobecný státovědecký pojem demokraticko-repubHkánské státní formy,
ať jest zbudována na' jakýchkoliv zásadách, nýbrž jen demokratickorepublikánská forma státu, která podle platné ústavní listiny tvoři základ státního zřízení čsl. republiky čís. 365-8.

zákon: není osobováním si práva příčícího s,e ústavnímu zákonu podle § 7
jaz. zák. čís. 122/192-0, mál-ti nejvyšší soud_ své rozhodnutí vydané
pOdle čl. 4 odst. -3 jaz. nař. čís. 17/26 za konečné vyřízení věci čís.
3893.
Ustavujici schůze okresního zastupitelstva: přečtení v něm prohlášení, "Ii němž se
po vylíčení blízkého prý nebezpečí války apeluje na pracující lid v čes
koslovenSlku, by se ,nedal veštvati dn žádné války, a prohlašuje se, že
pracující masy československa obráti pušky proti své vlastní buržoasii
a přemění imperiaHstickou váLku ve válku občanskou čís: 4010.

známky

čís.

4005.

3767.

úmyslné: těžké: dle § 152 tr.. zák.: nejasnost a vnitřní rozpo'r
výroku porotců podle čís. 9 § 344 tr. ř., odpověděli-li kladnou odpovědí k eventuální otázce na zločin těžkého uškození na těie podle
§ 152 tr. zák. a na přečin proti bezpečnosti života podle §§ 360,
385 tr. zák. vlastně kladně ke zločinu zabití (jenže jeho' skutkovou
podstatu rozložm na dV!ě samostatné otázky, které v,edle sebe
nemohou obstáti), ač před tím ke zvláštní otázce na zločin zabití
podle § 140 tr. zák. odpověděli záporně čís. 4144.
na'kolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyly-li ke hlavní otázce
na zločin vraždy prosté dány eventuální otázky na zločiny zabití,
nedok'onané vraždy a těžkého uškození na těle čís. 4839'.
pojmu. příčinné souvislosti nelze pro dosah §§ 33'5, 411 tr. zák. dáti
jiný výklad než pTO dosah §§ 134, 1'40, 152, 157' tr. zák. čís. 4831.
ittok proti téže osobě na témže místě, Vl tutéž dobu nelze podřaditi
podle výsledků jednotlivých složek útoku částečně pod § 152 (157),
částečně pod § 411 tr. zák. C í s. 4864.
§§ 152, 155 .a) tr. zák.: zločin nedokonaného těžkého uškození na těle
podle §§ 152' a 15'5 a) tr. zák. nep,ředpoklá:dá za všech okolností,
by bylo způsobeno .alespoň lehké poranění; čin podle druhé věty
§ 155 a) tr. zák. je trestným, i když' útok v úmyslu tam naznačeném nevedl ani k lehkému poraněni napadeného, jest v,šak:'v takovém případě uznati jen na pokus podle §§ S, 152, 156 a) tf. zák.
čís. 3715.
ideální souběh zločinu podle §§ 8, 152, 1'55 a) tr. zák. a zločinu
podle § 98 b) tr. zák. čís. 3~15.
dle §§ 152, 156 a) tr. zák.: pokud nejde o zmatek čís. 7 ani čís. 10 cl,
ani čís. 11 § 3# tr. ř., byl'a-li k obžalobě a k hlavní 'otázce na zločin
těžkého 'uškození na těle podle §§ 152, 15:6 a) tr. zák. dána a porotd kladně ZOdpověděna eventuelní otázka na zločin zlomyslného
po.škození cizího majetku podle § &5 b) tr, zák., kvalifikovaný
podle první v'ěty drrUihého odstavce § 86 tr. zák. čís. 3922.
nejde o tento, nýbrž o onen zločin, mrštil-li p,achateI pivní sklenicí
přímo po jedné z peroucích Se osob v úmyslu, by ji zasáhl, a
udeřiv ji skIenicí do hlavy, poranil jí oko tak, že jí muselo býti
operativně vyjmuto čís. 3922.
§§ 152,-157 tr. zák.: podle zásady § B4 tr. zák., platné obdobně pro
dosah ustanovení §§ 152, 157 tr. zák., odpovídá pachatel za škodlivý výsledek i tehdy, nastal-li jen z příčin vedlej.šich náhodou (t. j.
aniž je pachatel mohl předvídati) nastavsích, byly-H tyto vedlejší
příčiny pachatelem způsobeny či s. 48'64.
upadľ-li napadený na zem, když bylo s ním zle nakládáno, odpovidaj,Í osoby s ním zle nakj,ádavší za poranění (prstu) napadeného
bez rozdílu, zda k němu došlo samotným zlým nakládáním, najmě
již úhozem nebo překroucením, či teprve pádem na zem, a to j,
nastal-li pád tím, že napadený byl pachateli (úmyslně) povalen
čís. 48'64.

na

3"923.

dle § 117 ústaV'ní listiny je projev mínění volný jen v mezích zákol).a,
jímž jest pmto omezena i voLnost rozboru politických otázek za úče
lem přeměny ústavy a formy státu, zejména i na veřejný-ch táborech
a agitace politických stran, které jsou p.řirozeně i v' jinaké své činnosti
vázány zákonem a p'ovinny zanechati všeho" co se příčí ustanovením
trestního zákona. Závaznou mezí projevu mínění a veřejné (politické)
agitace jsou' p'ak -obzvláště i předpisy zákona na ochranu republiky
čís. 4830.
předpis § 1 čís. 31 nov. k tr. ř. nebyl dosud změněn ani zrušen a netýká,
se ho. zejména. ustanovení čl. 1'06 ústavní listiny č í.5. 489,2.

chráněné

přelíčení čís.

pO'mšení zásady ústnosti čís. 4250.
viz též p r ů vod n í říz e n í . '
U.sti<1lenie od žaloby: verejný žalob ca, ktorý podal obžalobu, tým, že po zápornom
riešení skutkovej otázky navrhol sprostenie Db žalovaného, neupustil ešte
od obžaloby; v' tomto stave pokračovania nemóže poškodený prevziať
zastupovanie obžaloby; pošwodený, ktorý po vynesení sprosťujúceho
rozsudku prevzal zastupovanie obžaloby, je viazaný návrhom a prehlásením drievejšieho žalobcu či s. 4611.

~

Uspořádáni

zboží: podle

••·.• t:'.trl0S.t: a ,hlavní
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-

-

-

-

Generální

těle:

reistříky

trestní
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Uškození dle § 153 tr. zák. -

-

Uškozenl dle § 155 a 156 tr. zák. 595

o~PC?vědn?st něk'o!ik~ ~t?čníků za těžké poškození na. těle při
·lecnem zlem nakladam, Jehož původce nemohl býti zjištěn
~ 157 (o~st. 2-) tr. zák. je jen podpůrná a má místo jen, '
utok pr?levem společné vůle, jež došla usk'utečněnÍ ve

-

-

-

-

veřejným úředníkem ve smyslu § 153 tr. zák. je, kdo je mocí pří
mého nebo nepřímého veřejného. příkazu povinen obstarávati záležitosti vládní. K záležitostem vládním patří i záležitosti spadající
do oboru správy státních rybníků, najmě i konání služby státní
rybní stráže čís. 433'1.
státní rybní strážník jest veřejným úředníkem po rozumu § 153
tr. zák. čís. 4331.

spolecnem spolupůsobení obžalovaných, již odpovídají
spolupachatelé jeden každý za veškerý výsledek mlOe"t!
a to v připadě předchozi úmluvy podle § 155 d) tr. zák.
podle §§ 5, 152~156 tr. zák. či s. 4854.
'
útok proti téže osobě na témže místě V' tutéž dobu nelze Podřaditi
podle výsledků jednotlivých složek útoku částečně pod §
částečně' pod § 41'1 tr. zák. čís. 4864.
dle § 153 tr. z~.: ~becní radní a zástupce obecního starosty jest
v § 6'8 tr. zak. Jmenovanou a veřejným úředníkem ve smyslU!
1'53 tr. zák., kdykoliv jedná obstarávaje úkony místní b,ez~::,~;~~~:~[
policie, zejména, kdykoliv zakročí při různicích n~azj,~:c~I~'il~h~'
tech nebo rvačkách za tím účelem by předešel' _
- rvačce nebo pokračování ve ;vačce a moŽnému
rv"čkácl,)
P?,raně~í osob n~ ní s~častněných, po případě- i jiných;
vmnosh k takovemu: zak-roku nezbavila by ho okolnost
tomné i jiné osoby povolané k péči o bezpečnost osob a m"ipf],."
(Obecní starosta, obecní strážník a četníci) čís. 3392.
k subjek,tivní skutkové podstatě zločinur podle § 153 tr. zák.
zap~tr~bI, ?'Y' paC'~atel !Tlě1 úmysl zpúsobiti poranění, spojené s
telnymI znamkamI a nasledky ve smyslu § 411 tr. zák. stačí
ublížiti na těle čís. 339'5.
'
skutková podstata zločinu podle § 15'3 tr. zák. vyžaduje po ,tr;ncp,'
sUbj:kHvnÍ. nejen úmysl pachatele směřující k poruš,enÍ tělesné
porusenostI osob tam uvedených (úmysl s takovou' osobou zle
kládati), nýbrž i vědomi, že osoba ta vykonává své povolání v § 15:>:
~r39~~k. nazn,ačené (nepřátelský úmysl pro toto vykonávání) čís.
obecní radní, pověřen)' usnesením obecního z"'''milcel,,!v,
v obci službu policejního komisaře, je
ú:ezd~~~~~:ie~:~
smyslu §§ 101, 1531 tr. zák.; jde o výkon jeho pOVOlání
proti nočním výtržníkům Č' í s. 3694.
'
nutným předpokladem zločinu podle § 153' tr. zák. jest půrušení tě_o
~esné n,epor~š,enost~ kte.ré .Již 'podle obe.cn~ho významu pojmu »po-.
iS~ozellI na tele« vy.zaduJe JIste p'athologIcke změny v postižené části'
tela; pro tento pOjem nestačí začervenalost tváře (červené otisky
prstů) provázející ránUl poJ,ičkem čís. 4146.
učitel, náboženství (katecheta) je státním úředníkem ve smysl-u'
druheho; odstavce § 101 tr. zák. a veřejným úředníkem ve smyslu
§ 153 tr. zák. či s. 41'93.
.
k9 ná ~vůj úřa~ i na chodbě, kam vyšel za pachatelem, vstoupivším
pred ŤIm do trídy, by ho upozornil na nepřípustnost jeho počinán[
čís.. 4193.
~ákon pokládá po.škození na těle způsobené jen v,e rvačce za
skozem samo o sobě, nikoliv úmyslné, nýbrž nedbalé čís. 4100.
nel~~' proto poškoz.ení na těle způsobené ve rvačce považovati za
~l?cm podle § 153: tr. zák., který předpDkládá úmyslnost poškození
Cl s. 4196.
~ř~z~nec státního, úřadu policejního (inspektor) jest úředníkem ve-,
rel~Yf!l,ve sm~slu §§ 101 odst. 2, ll5H tr. zák.; zakročuje-li v čele
POhcel,m,ho mu~~t~a pr?ti 1?ouličnÍm demonstrantům, vykonává své:
povola'lll a pOZlVa zvýsene ochrany § 153 tr. zák. čís. 42~11.
~o,ubě~? zločinu podle § 1'53 tr. zák. se zločinem podle § 99 tr.
Cl s. 4_87.

kontrolní lékař okresní nemocenské pojišťovny je veřejným úřed
níkem po rozumu §§ 101 odst. 2, 153 tr. zák. čís. 4416.
učitel (učitelka) obecné školy jest veřejným úředníkem po rOZUt;lU
§§ 101, odst. 2, 153 tr. zák. i osobou jmenovanou v § 68 tr. zak.
či s. 4509.
ochrany požívá i na chodbě školy, kam vyšel, by napomenul rušitele .vyučování ke klidu, nebo utekl, by ušel útoku pachatelovu
ve třídě čís. 4509.
výkonem veřejného úřadu nebe veřej,né služby nebo. vrchn,oste~
ského příkazu nejs.ou výlučně vlastm úkony vrchnostenske (zakroky a opatření), jimiž uskutečňuj.e v:eřejny či?~tel1?římo, co ~hle
dává v zájmu úřadu nebo Sl~IŽby nutnyrn aneb ucelnym nebo treba,
co mll' vrchností přikázáno. Službu svou neb úřad svůj nebo vrchnostenský příkaz vykon~vá, veř,ejný činitel i v~ím, če~9 třeba,~~
předsevzetí on~ch vlastmch~ ukonů ~:chnoste~skych" tUydIZ obzvla~te
také dostavemm se na, mlsto a pntomnostI na mIste, na kterem
jest mu úkon označeného rázU' předsevzíti čís. 4861.
ublížením (poškozením) na těle po rozumu § 1531 tr. zák. je jakákoliv pathologická změna té či oné čásfi, lidského těLa, třebaže' nedosahuje ani povahy předpokládané ustanovením § 411 tr. zák.
(vzniku viditelných známek a následků), tím méně pak vážných
účinkŮ' zmíněných v ustanovení § 1'52 tr. zák. v příčině zdraví a
způsobilosti k povolání čís. 4861.
uvedený pojem j-e tedy, ač ovšem proň nestačí pouhé porušení ne:
dotknutelnosti těla chráněné př,edpisem § 3 12 tr. zák., splněn uz
pouhým porušením tělesné neporušenosti, na př. pošk<?zením pokožky, podkožního vaziva a pod. čís. 485:1.
1

-

-

-

-

dle § 155 a) tr. zák.: ke skutkové podstatě podle § 155 a) tr. zák. neni
třeba zjišťovati zvláště' úmysl způsobiti některý z těžkých následků
uvedených v § 152 tr. zák., je-li zjištěno" že byť i jen lehké UibLižení na těle bylo způsobeno takovým nástrojem a takovým způso
bem, .g nímž obyčejně bývá spojeno nebezpečí ži,vota.r čís. 4053.
jest však třeba (kromě úmyslu alespoň nepřátelského vůbec) zjistiti
vědomí pachatelovo Ů' životu lidskému obyčejně' nebezpe.čné povaze a o nebezpečném použití nástroje, který pachatel zvolIl. k provedení činu čís. 4053.
poranění, třebas o sobě lehké, musí býti přivoděno nejen takovým
nástrojem, nýbrž zároveň i takov,ým způsobem, s nímž obyčejně
bývá spojeno nebezpečenství života čís. 4053,.
dle § 156 c) tr. zák.: pro posouzení pojmu »trvalé nezpů,sobilosti k povolání« ve smyslu § 156 c) tr. zák. nemohou býti směrodatny okolnosti spadajrtcí do sféry čiré nevypočítatelné a nepředvídatelné nahodilosti (je-li při nebezpečnosti operace pochybno, zda by ji poškozený přežil, a, i kdyby ji přestál, zda by jí nezpůsobilost k povoláni byla Odstraněna) č i s. 4039.
dle § 157 tr. zák.: zák~n pokládá poškození na těle způsobené jen ve
rvačce za poškození samo o sobě nikoliv úmyslné, nýbrž nedbalé
či s. 4196.
38'

-
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Uškození dle § 157 a 411 tr. zák. -
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Uškození dle § 420 a 335 tr. zák. -
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nelze proto poškození na těle způsobené ve rvačce
zločin podle § 153 tr. zák., který předpokládá úmyslnost
zení čís. 4196.
pojmu příčinné souvislosti nelze pro dosah §§ 336, 411 tr. zák.
jiný výklad než pro dosah §§ 134, 140, 152, 157 tr. zák. čís.
útok proH téže osobě na témže místě v tutéž dobu nelze
podle výsledků jednotlivých složek útoku částečně pod §
částečně pod § 411 tr. zák. čís. 48164.
dle § 157 odst. 2 tr. zák.: při skutkové podstatě podle druhého od:sta'vce
§ 15,7 tr. zák. ustupuje příčinná souvislost mezi výsledkem
roll, byť co do osoby útočníka, jednotlivce nebo vůbec n~:,ji';těl10~
s.}ožkou zlého nakládání, jímž jest souhrn všech útoků
v!oživ'ších ruku na osobu výsledkem těžkého uškození
stiženou; aby však nastala zodpovědnost jednotlivce,
jeho útok byli s útoky ostatních útočniků v takové s~'~t:)Oj.~d~~:I~il
souhrn všech útoill'ů jeví jako jediný nedílný celek,
a jediné zlé nakládání čís. 33"8'5.
jedinost a jednotnost zlého. nakládání nevyžaduje nutně ani
ani místní nepřetržitosti útoků v tom smyslu, že by tu nesměla
ani krátká p.řestávka mezi jednotlivými útoky, ani přenesení
s jednoho místa na 1J1ísto jiné; nepředpokláda nutně, ani toložno:,j
útočníků v jednotlivjch jeho dějstvích se ho súčasthujících
3:3&5.
.
zásady § 143 věta druhá a § 157 odst. 2. tr. zák. nelze použíti v
padě lehkého ublížení na těle podle § 411 tr. zák. čís. 4417.
i pro druhý odstavec § 1m tr. zák. stačí, nastalo-li/těžké p<J.škclzení
na těle ze rvačky (ze zlého nakládání) jen pro vedlejší
hodou se přihodivší, avšak rvačkou (zlým nakládáním) Zp,"sc,bené,
nebo pro zvlá'štní okolnosti, za nichž skutek spáchán
účast toho kterého pachatele na rvačce (zlém nakládání) s určitým
jednotlivcem je jediným a íednotný,m skutkem, jejž nelze pro účel
trestního přičítání rozkládati podle různých účinků, vzešIých na
těle dotčeného jednotlivce čís. 483'1.
viz též ť a ž k é ll' b J.í žen i e.
lehké: dle § 411 tr. zák.: pokus lehkého uškození na těle (§§ 8, 411 tr.
zák. ho.zením kamene po osobě stojící II otevřeného okna čÍs. 3629.
pro pojem »následků« (§ 411 tr. zák.) nestačí zjistiti jen viditelné
známky (modřiny a boul.e), nýbrž jest třeba zjistj,tj i porušení,
(aspoň nepatrné) tělesného zdraví (neporwšenosti)
čís. 3933.
je-li slovní vyhrůžka sesnena bezprostředně následujícím skuteč
n~rm násilným jednáním p,achatele proti napadenému (lehk)'m poraněním), jest to i ono jednání přičítati za samostatné souběžné
trestné činy čís. 3'933.
rozlišení skutkových podstat dokonané loupeže a krádeže (Uškuzení na těIe podle § 411 tr. zák.) čís. 4195.
opomenl\ltí dáti otázku eventuální na přest. § 411 tr. zák. čís. 4195.
zásady § 143 věta druhá a § 157 odst. 2. tr. zák. nelze použíti v pří-.
padě lehkého ubLížení na těle podle § 411 tr. zák. čís. 4417.
pojmu příčinné souvislosti nelze pro dosah §§ 335, 411 tr. zák. dáti
jiný výklad než. pro dosah §§ 134, 140, 152, 157 tr. zák. čís. 4831.
,Útok proti téže osobe na témže místě v tutéž dobu nelze podřaditi
podle výsledků jednotlivých slož.ek ,útoku částečně pod § 152" (157),
částečně pod § 411 tr. zák. čís. 4864.
dle §§ 413, 421 tr. zák.: obvinil-li obžalovaný soukromého obžalob ce
ze zlého nakládání se služebnou, z činu příčícího se' nejen čeled-

ním u řádu pro Moravu ze dne 2. května 1886, čís. 53
odst. 2; § 218 odst. 2!), nýbrž zejména i nynějšímu
mravnímu cítění, vinil ho z určitého nepočestného a
mravného činu, který by ho v obecném mínění mohl
vržení nebo snížiti (§ 488 tr. zák.) či s. 3763.

z. zák. (§ 17
sociálnímu a
takového neuvésti v opo-

dle § 420 tr. zák.: § 420 tr. zák. nestanoví skutkovou podstatu zvláštního samostatného trestného činu, nýbrž upravuje jen trest pro
trestný čin uvedený v § 413 tr. zák., pokud se ho dopustil učitel
na svém chovanci a žáku; nezakládá proto každé tělesné potrestání
školních dětí učitelem (překročení zákazu § 82 školského ,a vyučo-'
vadho řádu pro školy obecné a měšťanské z 29. září 1905, čís. 15-9
ř. zák.) skutkovou podstatu onoho přestupku, n~rbrž jen takové, při
němž utrpěla pokáraná osoba škodu na těle; nebyla-li tato okolnost
v článku tvrzena, nejde o obviňování z onoho' přestupku ve smyslu
§ 48;'] tr. zák., nýbrž po případě o přestupek § 496 tr. zák. nebo
§ 488 tr. zák. čís. 3462.
dle p r á v a s loven s k é h o: pre p09Údenie kvalifikácie ťažkého
alebo l'ahkého poškodenia na tele podl'a, § 301' tr. z. je rozhodujúca
doba porušenia zdravia' poškodenej osoby a nie sposobilosť k výkonu povolania čís. 43'55.
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kulposní: dle § 335 tr. zák.:
zavinění řidiče automobilu viz automobil.
.v}!rok, že pachatel> mohl s některého S' hledisek v tomto ustanovení
zákona uvedených postříci, že jeho jednáním (nebO opomenutím)
může býti zp.usobeno nebo zvětšeno nebezpečí pro právní statky
v tomtéž ustanovení zákona naznačené, obsahuje, ač je po výtce
závčrem skutkov~rm, současně i závěr právní čís. 3458.
jaka nemůže býti potrestán ten, kdo jedním a týmž činem nebo
opomenutím z nedbalosti zabije jednoho člověka a zraní více lidí
pro přečin a přestupek podle § 335 tr. zák., n~rbrž jen pro pře.čin
podle § 3G5 tr. zák., tak i ten, kdo uveřejní z nedbalosti článek
zakládající skutkovou podstatu zločinu podle § 15 čís. 3' zák. na
ochranu republiky a p'řečinu podJ,e § 1-8 čís. l' a 3' téhož' zákona, pro
přečin a prestupek podle čl. m. zák. čís. 142 ř. zák. a § 42 zák. na
ochr. rep., neboť těžší výsledek téže nedbalosti absorbuje lehčí. vý, sledek a přivodí použití sazby trestní normované na výsledek těžší
čís. 3'469.
zmenšená (seslabená) příčetnost není ani částečným pominutím
mysli; záležejk v tom, že se v mysE osoby jí stížené nevybavují
představy tak rychle a určitě a neuplatňují tlumy tak mocně jako
u osoby .pravidelného duševního rozpoložení, aniž by však schopnost k rozpoznání protip,távnosti skutku a schopnost volného rozhodování byly zrušeny, rovná! se zmenšená (seslabená) příčetnost
(duševní méněcennost) stavu mdlejšího rozumu, který jest jen polehčující okolností podle § 46 a), § 264 a) ty. zák., nevyi'učujíc
trestní zodpovědnost; leč by šlo o trestné činy spáchané z pouhé
nedbalosti, při nichž jest přihlížetí k mdlejšímU! rozumu pachatele
již při posouzení, zda mohl poznati nebezpečnou povahu svého
jednání, jelikOŽ poukazuje k »zvláštnÍm jeho poměrům« (§ 335 tr.
zák.) čís. 348.2.
i pro přičítání poruch na tělesné bezp.ečnosti, na zdraví nebo na
životě lidí z důvodu nedbalosti podle .§§ 335, 431 tr. zák. platí povšechná zásada, že pouhá nečinnost jest, třebaže by bylo dotčené
pomše uvedených právních statků zabráněno jednáním osoby zů
sta vší nečinnou, trestným činem jen, měIa-liř' osoba ta povinnost
k ochraně a záchraně právního statku buď následkem zákonného
neb jinakého pro ni závazného předpisu nebo následkem toho, že
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přivodila

positivním jednáním, Jež nebylo již samo o sobě
a rázu uvedeného v § 335 tr. zák., stav věci, z něhož
bezpečí pro právní statek, a uskutečnila tím alespoň jednu z
tivních příčin, z nichž došlo k ohrožení a pak i k porušení
ního statku, jehož poškození a po .případě zničení jí má býti
táno čís. 348'4-.
ustanovení §§ 335 a 3'37 tr. zák. nečiní zodpovědnost závislou
nkem jiném než na tom, mohl-li jednající nahlédnnuti, že
jednání neb opomenutí (a takovým může býH každé) je ZP1"so'bili
přivoditi nebo zvětšiti nebezpečí pro právní statky oněmi
veními zákona chráněné čís. 3492.
§ 376 tr. zák. jest jen použitím § 336 tr. zák. na určitý výsek
ných

případů čís.

3519,

zavinění tiskaře jest posuzovati
\" p'řípadě kulposního zavinění

se zřetelem na §§ 23'3 a 238 tr.
podle všeobecného předpisu §

tr. zák. čís. 3573.
výklad nařízení a: povinností podle nich podnikateli přishlšejiciich
jest věd soudu, nikoliv znalcŮ' čís .. 3577.
ustanovení § 336 tr. zák. trestá jaká:koliv jednání a opomenutí,
se i jen zvětší nebezpečí pro tělesnoU! bezpečnost, zdraví nebo
Hdí a nerozeznává, zda bylo nebezpečí to p'řivoděno osobou
pečÍm dotčenou, či osobou jinou čís. 35:79.
zásady § 335 tr. zák. platí nejen pro toho, kdo následkem zvláštních předpisů, nebo následkem svého povoláni, úřadu a pod.
povinen určité úkony předsebráti, nýbrž zcela povšechně' i pro
dého, kdo vlůbec převzal práci, ať za odměnu, ať bezplatně' z
ochoty, a pro' něhož z toho pak plyne právní povi~nost, při
dění této práce zachovati opatrnost, jakoU' předpokIádá §
zák. čís. 374'1.
neopatrné jednání nemusí býti nezbytným čIánkem škodného výsledku, stačí, bylo-li jeho vzdálenějším článkem, vyvolal-li pachatel
jen jednu z podmínek, která měla v' zárpětí úraz čís. 3741.
pokud stačí eventuální otázka na přečin S 335 tr. zák. k hlavní
otázce na vraždu (místo otá!Zky na § 140 tr. zák.) čís. 37#.
stěžejním předpokladem správnosti každého rozsudku odsuzujícího
pro trestné' jednání z nedbalosti podle § 3G6 (4(301) tr. zák. je bezvadné zjištění, podle něhož obžalovan,ý mohL seznatí, že jeho čin
nebo opomenutí jsou způsobilé přivoditi nebezpečenstv.í pro život,
zdraví nebo tělesnou bezpečnost lidskou; neméně nutným je zjistiti
v rozsudku i vzájemnou příčinnou souvislost mezi pachatelovým
činem (opomenutím) a trestně právním výsledkem čís. 3764.
zvláště vyhláJšenými předpisy jsou v' § 33"5~ tr. zák. míněny· okol-=nosti, z nichž lze poznati nebezpečí tam naznačené. Nezachování
těchto předpisů o sobě není trestné, bylo-li v konkrétnfm případě
postaráno o bezpečnost lidí jiným, za· normálních okolností dostatečným způsobem čís. 3764.
spoluza,vinění osoby třetí nebrání nalézacÍmu s:oudu, by neufožilobžalovanému- (§ 336 tr. zák.) náhradu celé škody čís. 3822.
případy v § 336 tr. zák. příkladmo vytčené U'v'ádě}í jeen~d~~~·~~':~~~: •••
nější způsoby činil neb opomenutí, jimiž skutková p
všeobecně formulovaného trestného činu podle § 3'3'5 tr. zák. dochází
náp~ně čís. 3906.
opomenu.tí dáti k eventuMní otázce na zabití (m~mo jiné) dodatkovou otá,zku na přečin § 335 tr. zák. čís. 392'1.
opomenutí dáti k hlavní otázce na loupežné zabití (mimo
eventuální otázku na usmrcení z nedbalosti vykročením z
nutné obrany čís. 3923.

precm podle § 335 tr. zák. jest deliktem ohrožujícím, k němuž se
nevyhledává, by pachatel předvídal určitý účinek; stačí předvída
telnost ohroženIÍ čís. 3967.
opomenuti eventuální otázky na přečin § 336 tr. zák. k hlavní
otázce na zločin vraždy čís. 4043, 425-8.
zákon (§§ 385, 337 tr. zák.) spokojuje se s takovou měrou opatrnosti, kterou: Ize požadovati na každém člověku, dbalém povinností k okolí, nechce však trestati opomenutí vzešlé z nedostatku
kromobyčejných vlastností (zvláštní dUChapřítomnosti) čís. 4056.
pokud nebyla správně a výstižně vyřešena naIézacím soudem otázka, že obžalovaný mohl i po subjektivní stránce postřfci, že jeho
jednáním může nastati zjištěný výsledek trestně závažný čís. 4231.
pokud jest přibrati dva znalce ke zjištění příčiny, proč se zřítilo
lešení čís. 4242.
nedbale jedná a škodný výsledek z jednání zaviňuje podle § 335
(337') tr. zák. každý, kdo poznává neb a'lespoň může poznati, že
jeho jednání je s to, by způsobilo nebo zvětšilo nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost lidí čís. 4265.
pro pojem nedbalosti se nevyžaduje poznání (možnost poznání),
že z jednání nebezpečí skutečně nastane, nýbrž jen poznání (možnost poznání)" že z něho nebezpečí nastati může čís. 4265.
nedbalost není vyloučena ani, předpokládat-li pachatel, že nebezpečí 'z Jeho jednání hrozící nenastane, anO' bude jeho vzniku zabráněno bud' opatrností osoby, jíž nebezpečí to hrozí, nebo tím, že
jiný splní svoji povinnost, onomu neb~zpečí čelící čLs. 4266.
otázka příčinné souvi-slosti a otázka zavinění (nedbalosti) jsou
otázkami smíšenými čís. 4265.
zákon v § 336 tr. zák. pokládá zvláštní poměry pachatelovy i
zvláštní okolnosti, za nichž pachatel jednal, za rozhodné pro posouzení otázky, zda si pachatel. byl nebo mohl býti vědom toho, že
Jeho jednáním (opomenutím) může býti způsobeno nebo zvětšeno
nebezpečenství pro právní statky § 335 tr. zák. chráněné; při ře
šení této otázky jest přihlížeti i k duševnímu stavu pachatelovu
v době čínu (§ 21 g) tr. zák.) čís. 4303.
přestoupení ustanovení § 335 tr. zák. jest dokonáno ji~, kjY.ž je
dáno ohrožení, jež může vésti k výsledkU' trestně zavaznemu,
bylo-U toto ohrožení předvídatelné a výsledek pak z něho skutečně
nastal čís. 4330.
podle § 335 tr. zák. jest odpovědný nejen ten, kdo si byl nebezpečí vědom, nýbrž i ten, kdo si Je uv'ědomiti měl Č' í s. 4330.
uvádí-li zákon (§. 336 tr. zák.) jako pramen poznání nebezpečnosti
jednání (opomenutO, o jehož nedbalosti jest uvažovati, obzvláště
i přirozené, pro kohokoliv snadno seznat~lné následky tohoto jednání (opomenutí), má tím na zřeteli, p'rávě ono konkretní jednání
(opomenutí), o které Vi tom kterém příběhu jde, čili úkon (nečin
nost) paChatele v souvislosti s ok01nostmi, za kterých pachatel stal
se činným anebo zůstaL nečinným, tudíž obzvláště se vším tím, co
učinil současně neb alespoň v bezpros,třední so~vislosti pachatel,
anebo někdo jiný čís. 4'373.
nakolik nejde o zmatek Č. 6 § 344 tr. ř., nebyla-li dána ke hlavní
otázce na zločin zabití event. otázka na vy-J{ročení z mezí nutné
obrany podle § 3,35 tr. zák. čís. 4403.
byl-li usmrcený pojištěn proti úrazu podle zákona ze dne 28. prosince 18187, čís. 1 ř. zák. z roku 1888, nezávisí beztrestnost přečinu
podle § 336 tr. zák. z dů'vodu proml!čení na tom, zda byla škoda
po rozumu § 53!1' b) tr. zák. nahrazena poz-ůstalý.m (matc-e), jimž'
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úrazová pojišťovna škodu nahradila, nybrž na tom zda byla
hrazena této pojišťovně, třebaže ji po rozumu § 45 ~it. zák. na
žalovaném nežádala čís. 4536.
§ 2 f) tr. zák. nemá na zřeteli nahodilost jednání
c~at~l?va, nýbrž vý~ledku z jednání (opomenutí)
,;
oJedme1ost opomenuti je skutečností pro otázku nahodilosti v ono '
smyslu bezvýznamnou čís. 4633.
m
nakolik nejde o § 344 čís. 6 tr. ř., nedal-Ii soudní sbor porotní
rotcům ke hlavní otázce znějící na zločin úkladné vraždy
§§ 134, 13'5 čís. 1 tr. zák. eventuální otázku na zločin
podle §§ 134, 135 čís. 4 Ir. zák. a mimo 10 eVI,nlluállnÍ
přečin proti bezpečnosti života podle § 336 tr. zák. čís.
skutkov_~ podstata, přestupku podle § 18 odst. 1 zákona o potírání
pohlavmch nem,ocI vyžaduje (právě ta-k jako podle § 335 tr. zák.)
Jen takovou mlru opatrnosti, kterou by za daných okolností vy:'"
naložil každý rozumný a zdraví svého bližního dbaly' člověk č ,',
4772.
. "
tr~stní z~kon vzhled~m k povaze lékařského povolání a k těžkostem
s Jeho vykonem spojeným poskytuje vyšetřujicímu lékaři v poměru
k nemo~nému výsadní postavení potud, že omezil jeho zodpověd_
nost ~pusobem v § 366 až 358 tr, zák. vytčeným, takže nelze vůbec
~tíhatJ .1ékyaře vyko~á~:~jícih~ své povolání, leda že by šlo o takový
u~.on, Jenz nespada JIZ v ramec onoho poměru, jak by tomu na
er}klad bylo při zásahu lékaře na ženě těhotné, nikoli na nemocné
e I S. 47'7'5.
nebe~pečí, o němž mluví § 335 tr. zák., musí býti nebezpečím konkretmm; pachatelem musí býti vyvolána nebo zachována situace
za k~eré j: se obá'vati možnosti škodlivého výsledkU' nejen obecně
S~ovsechne), nýbrž i a to právě ve zvláštním případě, o který jde,

e, s. 4778.
~

-

~

m~-li tot~ž jed!1ání v § 335 tl'. zák. vytčené v zápětí smrt i těžké
poskozem ~,a, tele různých osob, stane se účinným těžší trestní zákon, trestajlCI takové jednání za přečin a použitím tohoto těžšího
trest~ího záky~na- jsou spolutre,stána záro'veň se sběhnuvší poškození
na tele menslho stup ne, ktera by o sobě zakládala přestupek buď
podle § 3315 Ir. zák. nebo podle § 431 Ir. zák. čís. 4®7R
c a u.s. a I i t~: podle zá~ady, stanyovené v § 1341 tr. zák. pro přičítání
umysln,eho, a platne obdobne podle § 335 tr. zák. i pro přičítání
nedbaleho ,usmrcení, )est ar~it' příčinná souvislost mezi jednáním _
p~~haty~~~vYI?1 a s~rtl osoby Jednáním tím dotčené přerušena, přes
~~J,l pnclll~~y.SOr:VISlost ta. není dána a neIze pachateli smrtelný
vysle~ek pnc.I~atJ, nastala-Ir smrt jen následkem vedlejších příčin~
nah?dl]e (totIz ze stanovÍska pachatele nahodiLe) se přihodivších,
~. llImz "nezavdal~ podnět samotné jednání pachatelovo; zejména
cmem p:edsev~atYIl}' ?,sobou od pachatele různou, po případě osobou dotcenou Jednamm pachatelovým úmysl1ně, neboli za účelem
~'~ nastal, neb alespoň u vědomí, že pak nastane výsledek smrtelnÝ
Cl s. 3487.

-

než by, či~,y?so?y od pach~teJe různé měl' takový význam pro pos~~zem pnClnne souvlslos,ŤJ, Jest nezbytně' třeba, by čin ten (po
p~:p~adě' o~omenutí) byl příčinou neb alespoi'í. jednou z několjka
~ncl~ ~mrh tak, že příčinný' vývoj u.dálostí, k němuž zavdalo podnět
lednaOl pachatelovo, byl by se bral bez něho jiným směrem anebo
by byI končil před onou metou! (účinkem smrtelným) čís. 34'8:7,
okolnost, že poraněný odmítl amputaci k záchraně života nutnou
nepřerušuje příčinnou souvislost mezi zaviněním pachatelovým ~
smrtí poraněného čís. 3487.

ustanovení §§ 336 a 337 tr. zák. nečiní zodpovědnost závislou na
ničem jiném než na tom, mohl-li jednající nahlédnouti, že jeho
jednání neb opomenutí (a takovým může býti každé) je způsobilé
přivoditi nebo zvětšiti nebezpečí pro právní statky oněmi ustanoveními zákona chráněné čís. 3492.
pachatel zodpovídá za vše, co jest s jeho jednáním (opomenutím)
spojeno příčinně (§ 134 tr. zák.) tak, že by bez něho nebylo nastalo bez ohledu na to zda konkretní následek ohrožení nastal
také' proto, že se k příiině, vyvolané pachatelem, přidruyžily ješt~
příčiny, spočívající v okolnostech dalších, pachatelem trebas anI
nepředvídaných a nechtěných čís. 3492.
příčinná

souvislost čís. 3673.
neopatrné jednání nemusí býti nezbytným článkem škodného v)rsledku, stačí, bylo-li' jeho vzdálenějším článkem, vyvolal-li pachatel
jen jednu z podmínek, která měla v zápětí úraz čís, 3741.
stěžejním předpokladem správnosti každého rozsudku odsuzujícího
pro trestné j,ednání z, nedbalosti podle § 3136 (431) t~. :ák .. je b:~
vadné zjištěni podle něhož obžalovaný mohli se]:nah, ze Jeho Ctn
nebo opomen~tí jsou způsobilé přivoditi nebezpeč,enství pro život,
zdraví nebo tělesnou. bezpečnost lidskou; neméně nutným je zjistiti
v rozsudku I vzájemnou příčinnou souvislost mezi pachatelovým
činem (opomenutím) a trestně právním výsledkem čís. 3!764.
ie tu příčinná s.ouvislost mezi jednáním (opomen:u1ím) pachatelovým a smrtí, i když přímý výsledek jednání (op?men:utí) je je~,
zranění o sobě nikoliv smrtelné, jež však: ve SPOjlŤostr s, osobm
povahou zraněného zhorš'ením jeho již pled úrazem nikoli bezvadného tělesného stavu způsobuje smrt č 1 s, 3868.
otázka příčinné so'uvislosti jest znakem objektIvním, při němž ~od~e
zásad § 134 tl'. zák. st~Č! k přičítat~lnosti' yýs!edku, ~.astal-l.l vysledek jen pro nahodIle oKolnostI, za mchz byl cm spachan
čís. 3:967.
nezbytným předpokladem pro přičítatelnost ur,čitého výs.led,ku .pyo~l~
§ 3'36 tr. zák. ve spojitosti s § 134 tr. zák. Jest bezvadne z]lstelll
primérní otázky pachatelova zavinění čís. 3967.
otázka přičinné sOll'vislosti a otázka zavinění (nedbalosti) jsou
otázkami smÍ'šenými čís. 42165.
s hlediska druhé věty § 134 tr. zák. bylo by Iz.e zprostiti obžalovaného odpovědnosti jen, je-li souvislá příčinná řada událostí pře
rušena vedIej'Ší p'řÍčinou, která započíná novou zcela samostatnou
příčinou řadu čís. 43GO.
ve příčinné souvislosti se škodou trestně ~.rávně závažnou je j~~é
koli iednání (opomenutí), bez něhož by skoda ta nebyla vzmkla,
třebaže nevzešla z onoho j,ednání (opomenutí) sama a vznikla
z něho jen, protože k němu, po připadě' po něm p"řistoupila -:nezávisle na vůli osoby jíž jest se z onoho jednání (opomenutI)
zodpovídati najmě be; jejího dalšího p,ůsobení - jiná příčina
(skut€čnost, událost), jíž dosud latenní (skrytá a ne~inn~) nebezpečnost onoho jeán~ní (opomenutí) stala se akll'tm (zjevnou a
účinnou) čís. 4367. přičítatelnost výsled!~U' jako kausál.ního v~hledyem k t~rč"itému jed.:nání neb opomenutI pachatelovu Je. v ~ak.on.e p~d!llme.n:~ ~rome
znaků objektivních též momenty suhJekhvnmll; pn Jednam umysl-

ném musí býti příčinou výsledku to jednání, které pachatel předse
vzal za účelem přivoditi jím p,rávě tento nastaIý neb aspoň adaequátní výsledek; při jednání ne,bo opomenutí nedbalém musí pak
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V

k

l~.vr~~~~kem, vůbec nep.očal

výsle~ku

c u I p .~:. pojem nedbalosti není zákonem čís. 177/1909 v mezen' .
vymeúti podle
že
s
v
ních poměrů svých nahléctno f
yze !"eba~)en'vpodl~ zvláštzvětšiti nebezpečí pro právní ~tit~ke zi~o~~~;O~~%n~~;Očd:t~: ;:g~

~eJ3~t\~ r~l:a~ ~Oh,oto t~l~ona

povše~hl1ých ~áJ:J

pach~tel p'ře~s~b~~e Č~~I ~e~~~~s~ ?;vě~Omá, ~áležející t~m,
v

již tehdy, kdy vědě! nebo m hl
:ze skutek muze pnvoditi nebo zvětšT
b
v.
v~. poznatI,.
n~bo tělesnou bezpečnost toho pro~/ ~~m~~pecI ~ro, ZI~Ot, ~d:avI
nano, nýbrž teprve tehdy kd
věd.ěl' n b v n:u ne o .ra~e Jedn~ní to Inebyh~; k odvrác~ní KtokU nutnt ~b:d~h~/~~n~~ ~ev jl~d
~ybb[ec nheby]o ~r~~,a sIDutku ohTiožujícího ony statky nebo že ~~~ye~
re a o rozell! Jich v té míře ve kt r' k ~
~ b
(poškozeny) čís. 3488.
'
e e s 'utecne yly ohroženy

~edbale neJe~~á p~ch!atel

i

v

p:o
shltkovOll
podstatu podle § 335 tr . zák SLaCI
""' ne dba Iost nevedoma
čís. 3482.

~~~~~s~7~~;e~?:e:~1~Oj;r~ ~~~g~lo;~~a~~ lG:!~né(~J~Kt~~k b~~

~:. ~~~~~ ~~~~~~~. pro trestné činy proti bezpečnosti života v § 135.

nedbale
jedná a škodný 'sl d k
. d .,
.
(3371) tr zák k d' k vy e e, .z Je nam zavmuJe .podle § 33'5
jeho jed~ání
a~ Y'b do· ~ozn~va neh ale~sr?ň móže poznati, že
t d
"
s o, Y zpusobI1o nebo zvetsIIo nebezpečí p ~.
vO', z raVI nebo tělesnou bezp.ečnost lidí čís. 4265.
ro Zlv

ie

-

-

-

•

v

~~s~ ~edná.ní,)neJ;ezpeč~ skutečně nas~a~~,z~;~~ž ~~z~~~~l~~Z(!I~í~~
pro pojem nedbalosti se nevyžaduj
oznam, ze z neho

nebezpečí

, '(

nastati

~

může Č'

í s. 4265.

nedbalost není vyloučena ani, předpokhdat-li pachatel, že nebezpečí z jeho jednání hrozíci nenastane, ano bude jeho vzniku zabráněno bud' opatrnosti osobYI jíž nebezpečí to hrozí, nebo tím, že
jiný splní sv;oji povinnost, onomu nebezpečí čelící čís. 4265.
pojem a měřítko nedbalosti při přečinu podle § 486 tr. zák. jsou
tytéž jako při přečinu podle § 335 tr. zák. čís: 4554.
vinou (proviněním) pachatelovým (§ 335 tr. zák.) je v případě
nevědomé nedbalosti již, neosvědčil-li dbalost nutnoU' a dosta:teč
.nou k zamezení nebezpečí a škody, ač mu to bylo podle jeho tě
lesného a duševního stavu možné čís. 4633.
cul p a in e I i gen d o: osoboti k zabezpečení dělníka povinnou jest
osoba, která děl1níka k dotčené práci používá, podnikatel práce
či s. 3484.
~ na po.dna.kateli nelze žádati . by svou povinnost konal osobně; může·
se jí _ ovšem, pokud tak zvláštními předpisy stanoveno, jen za
současného oznámení příslušné vrchnosti a po případě s jejím
schválením _ zpro.stiti ustanovením jiné osoby k úkolům těm,
arcit' jen osoby k tomu svolné a způsobilé čís. 3484.
_
ustanovením takového zástupce není však již pouh~' poukaz osobě,
třebas u podnikatele zaměstnané, aby určila dělníky pro dotyčné
práce, pokud se týče vyslala je na práce ty, sám o sobě a bezvýjimečně čís. 3484.
_
není však ani' vždy zapotřehí výslovného pověřeni osoby té naznačeným úkolem (dozorem) nad dotyčnou prací. Na okolnostech,
obzvláště na rozsahu působnosti, která přísluší a náleží zaměst
nanci podnikatele podle právních poměrů' mezi zaměstnancem a
podnikatelem závisi, zavazuje-li poukaz podnikatelúy; zaměs,tnanci,
by určil' dělníky pTU tu kterou práci, zam':ěstnance j. k dozoru nad
prací tou, pokud se týče na děIníky k ní ,určené čís. 3484.
zprostilrli se podnikatel platným způsobem povinnosti k za:bezpe_
čení dělníka, zejména k dozoru na jeho prác-i' zřízením zástupce,
stihne zodpovědnost za nesplnění povinn.osti té nikoliv o-ba, nýbrž
jediného zástupce, zvláště neodmítl-li zástupce proti podnikateli
příkaz mu výslovně nebo mlčky udělený čís. 3484.
_ za zaměstnavateli nelze se stanoviska trestního zákona žádati, by
jeho ,dozor šel dále, než se mu zákony a předpisy nařizuje, neboť
pak by vešk,eré podnikání bylo znemožněno, ježto by kontrola
každého jednotlivého dělníka a Jeho prací podnikatele úplně' vyčerpala; podnikatel se mus,í protO' spoléhati na orgány, které kontrolou určitých prací pově·řil a na t. zv. přední dělníky, při jichž
výběru musí zachovávati j,istou ,opatrnost čís. 3577.
_
při rozsáhlosti staviteliské činnosti a stavebního podnikání nelze
ukládati staviteli' za povinnost osobní dozor při všech pracích,
byť i sebe závažnějších. jeho trestní zodpovědnost není osobní,
nýbrž všeobecná; neručí pro nedostatek vlastního dozoru a součinnosti, nýbrž pro nedbalost při vyběm ,osob, jimž sv,ěřuje závažné práce čís. 3996.
_
ani min. nař. z 20. května 1908, čís. 116 ř. zák. nežádá, by majitel
závodu. ukládaný mu dozor nad provozem kamenného lomu konal
sám osobně; stačí, ustanovB'-li k tomu zp'ůsobilou a spolehlivou
osobu ,(§ 54 cit. min. nař.) čís. 4:5'18.
s P o I u z a v i n ě n í: pachatele neomlouvá, že i poškozený nedbal
předpisů čís. 3390, 342>9.
obžalovaný nebyl' by viny prost ani tehdy, kdyby bylo zjištěno, že
protizákonný výsledek nenastal výhradně z činu neb opomenutí
obžalovaného, nýbrž vz·ešel též ze spolupůsobení činitelů dalších,

_

ter:~v~ p.ři jednáni neh opomenutí pachatele takto
~aclI1.a . Jeho trestně-právní zodpovědnost za
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fein:énav i z'e s~oIuzavinění samotného pošk,Qzeného
""t'
al-Ir obzalovany třebas i jen jednu z podmínek "eV'
Cl ,
?nen protizákonný výsledek čís. 3412. 3429 ' J z me y v
ldeado vspolu.~avi~ění cyklisty, ~pomenu{-lj up~zorniti povozy
p ne za ?lill ]edOUCl zvednutIm ruky nebo jiným vhod '
sobem na, umysl odbočiti ,do postranní ulice čís. 3429. nym
~st<;t!l~v~n~ § 3~5v,tr. zák. trestá jakákoliv jednání aD']pornerluti.
ll!llIZ :::>~ ~ Jen zvetsI nebezpečí pro tělesnou bezpečnost
~l:~t hd~,a llcterO}eznáva, zda ,bylo nebezpečí to přivo'děno DSoh," ..
ezp,eclill otcenou, či osobou jinou čís. 3579
sb~l~zavin~ni ,osoby třetí nebrání nalézacÍmu SO~ldu by
o za ov~n:m,u ..(§: 335 tr. zák.) náhradu celé škody č 'i s. ~,_;::".'_.u
s1??!.u~fr.lnkenll Jme osoby nemúže zbaviti zodp'Ovědnosti paeMI:el",:
pncI~,~>-.1 e společně přivoděnému výsledku z vlastní
.
~~~3',ez
. Jednu ze složek, pro něž došlo ke ,škodnému· výsledku Cl~

Stvf

Y.

(předvídatelnost)·

subf:ektivní stránka
Iost podle §
tr. zák. nevyžadll'j,e po
pachateI predvlda! bezprávný výsledek stačí kd
(opomenutí)
z
y

~víé;.o31~~nání

_

_

_

<~35

-

-

-

-

"',

subj-ektivnÍ skutková podstata podle § 336 t
pacha~el předvída1 nebo moM předvídati že r~

Y.

jeah~ j!ctza,d~le, o~Y
'1

jenž pak vyvrcholil ve

v

"

~~~\e~~:

v~rok, že pachat~.I mohl s: některého s hLedisek t "
'
zakona u'Vedených postříci že jeho jed "
(v ~I;nto ustanovem
může b.tti způsobeno neb~ zvětšeno n:~~~eČí ne r~ o;áov~fnutím)
v, t?mtez ustanovení zákona
P.
zaver~m ~ku:kovým., současll',ě i závěr 'právní č\~. a~4b~. po vytce
k ,~uhJe~hylll skutkové podstatě přečinu § 335 tr
'k t y'
uvedomll-h si. pachatel II b
v','
. za . s aCl, ne-

naznačené obsahu'~

-

t·

neuvědomIL nedos{~k~ ~~vf~~~enost

~~~~Jr tf~k~~3~. ohnažující stav,

-

t

SUbjekÍiv:fss~~~n~edba-'
b
~ by

st~tky'

~~~~~I~ět~~!~jt~ ~h:~~j;~~!r~te~~~:~~rde~!\~~~á (~~~h~n~!~~~

~K:::o~to:~~s~~~~a~ef:J~\ ?~b~ztf2~i při použiti ;:t~e ~~~~~J: ~~=

subjektivní skut~ov~ podstata § 335 t
."
k"
,
nutné obrany v žad' '1,,;;,-1,'
r. za... _ vy rocemm z meZi
uvědomění si J vukrJe ~~'Oml pachatelovo neb aspoň možnost
I
ze pre ocuJe nutnou mez toho co b I t ' b ' r
by odvrátil od sebe protiprá'V'ný útok
.'
yo po re ne
na jmění čís. 3,791.
na Zlvot, na svobodu nebo

jj~jžlip~c:a~~~r~~~~,ín:VláŠť .v~!hlášenéh.o bezpečnostního předpisu,'
S:U 19.IO), :záleží subj~~ti~~~t~i~~l ťc~~~~)nJ'i~§ v~:~ao;;:~1 lp'r'enkař . vcveÍS;
pre
.
nI
,v ctípl'SU buď vědomém ,ne'b"I, Jen zavmeně
nevědomém čís. roc
3930.
v

V'

'

~,~~cl~I~~dI1 § 3'35 tr. zak. jest deliktem ohrožujícím k němuž se

teln~st loh;ože~ Fi~~~~iredvídal určitý účinek; stačí předvída-

ve směru subjektivním nejd
t
d
tuace p~edvídati že může ·fz o o, z a 'p'a~?atel mohl za dané ~ibezpečnost lidí' nýbrž ro\ ~u: o~rozlh ZlVOt, zdraví a tělesnou
rychlou a ,neopatr~ou jíZd~ulo t~J~ Jen.~ zbd~. mohl předvidati, že
pečí pro život zdrav'Í a těl muzbe zpu~o Itl ~e,bo zvětšiti nebez~. , .
. .'
esnou ezpecnost hdI čí Se 3970
pn subjektrvm stránoe zavinění
'
''
.
.
třeba. zjistiti skutkově nejen
ve S~~SIU §§ 335.a 33:7 tr. zák. je
část ohrožovacích skutečno~tie pa~,~ el zn~l: a Sl u.vědomU jednu
též znaL a měl ve své představ~ v
ce %
rn~ d~le,
~ý?rž,
zda
o ~e St,ou
restneho
]ednam
a o'pov

v

-

-

- -

-

-

menuti obraz celé budoucí události, jež pak vedla k trestnému výsledku, zda měl před očima představu všech složek nastávající události v nutném nebo možném jejich vývoji (culpa vědomá); po
případě zda aspoň _ což k ,zavinění ve smyslu § 38'5 tr. zák. dostačuje _' při obecné míře pOZlornosti a pečlivosti, jakou lze požadovati od člověka prfun~rnih.u.. vzdělání a rozhledu a od něho jakožto povinného .znáti předpisy určitého druhu služby jakož i znalého příběhu, obvyklých při jeho povolání, mohl'a v něm taková
představa vzniknouti (cu1pa nevědomá) čís. 4105.
p'okud nebyla správně a výstižně vyřešena nalézacím soudem
otázka, že obžalovaný mohl i 'po subjektivní stránce -.postříci, že
jeho jednáním může nastati zjištěný výsledek tr,estně závažný
či s. 42'31.
zákon v § 335 tr. zák. pokládá zvláštní poměry pachatelovy
i zvláštní ,okolnosti, za nichž pachatel jednal, za rozhodné pro posouzení otázky, zda si pachatel byl nebo mohl býti vědom toho, že
jeho jednán1m ,(opomenutím) může býti způsobeno nebo zvětšeno
nebezpečenství pro .právní statky § 335 tr. zák. chráněné; p'ři ře
šení tétO' otá'zky jest přihlížeti i k duševnímu stavu pachatel'ovu
v době činu (§ 2 g) tr. zák.) čís. 4303.
k subjektivní skutkové podstatě přečinU' podte § 335 tr. zák. se nevyhledává, by pachatel předvídal právě ten způsob neštěstí, který
skutečně nastal; stačí, že mohl pos-frki, že jeho jednán~m (opDmenutím) může býtir způsobeno nebo zvčtšeno nebezpečí pro právní
statky v § 335 tr. zák. uvedené čís. 4313.
přestoupení ustanovení § 336 tr. {lák. jest dokonáno již, když je
dáno ohrožení, jež může vésti k výsledku trestně závažnému, by1'O-li toto ohrožení př,edvídatelné a výsledek pak z něho skutečně
nastal čís. 4830.
podle § 336 tr. zák. jest odpovědný nejen ten, kdo. si byl nebezpečí vědom, n~·brž i ten, kdo si je uvédomiti měl č-Í s. 4330 ..
kdo nejedná anli proti platným předpisům, ani takovým způsobem,
že jeho jednání již o sobě - přímo a pezprostředně - smčřuje
k poškozování (ohrožení) právních statků zákonem chráněných,
nemusí _ vzhledem na trestnO'st i pouhého zvětšení nebezpečí
(§ 335 Ú. zák.) _ -~pravidla počítati s tím, že stav věcí, kter~'
svým jednáním vytvořil, může nabýti smhu k nebezpečí ,onoho
rázu přístupem zlomyslného nebo nedbalého jednání jiné osoby

čís.

4367.
vinou (proviněním) p-achatel,ovým (§ 335 tr. zák.) je v případě
nevědomé nedbalosti již, neos-vědčilqj dbalo,st nutnou a dostatetnou k zamezení nebezpečí a škody, ač mu to byJo podle jeho tě
lesného a d.uševního stavu možné čís. 4633.
§ 335 tr. zák. nepředpokládá, že pachatel mohl předvídati určité
jím pak způsobené nebo izvětšené nebezpečí, nýbrž stačí, že mohl
předvídati možnost nebezpečí, poznati povšechně nebezpečnou povahu svého jednání, tfebaže nemohl poznati, ve kterém okamžiku
jednání a jakým způsobem vyvrcholí poznaná nebo poznatelná možnost nebezpečí ve skutečné nebezpečí (bezprostřední ohrožení chráněných statků) čís. 47'70.
předpoklad pachatelův, že jiné osoby, jejichž mo-žné ohf1Ož,enÍ jeho
jednáním pachatel předvídal nebo předvídati mohl, zachovají se
rozumně a učiní, čeho třeba, by nepřišly vůoec v nebezpečí nebo
by nebezpečí je minulo, neruší, nýbrž přímo předpokládá předví
dání nebezpečné povahy .jednání (nedbalost ve smyslu § 33-5 tl'.
zák.) či s. 4770.

-
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SU?jektiyní stránka přečinu § 335 tr. zák. vyžaduje, by' pach"tel

uV;do,rnIi anebo nedbale neuvědomil možnost konkretního
pravflIch statků § 335 tr. zák. chráněných čís. 477'8.
min. n<:~ízen! čís. 81/1~1O přikazuje řidiči zmírnění rychlosti
a po pnpade zastavem vozidla jen, mohou-li jeho vozidlem
~'yYo~a~y nehody ~nebo poruchy dopravy, takže i podle tohoto
nzen~ J,est rOdpovednost za opomenutí uveden~'ch opatření
po,znamI? .,anebo možo?stí konkretního nebezpečí, že do,;av,adn
rychlosti Jlzdy nebo vubec daLším pOhybem vozidla mŮže

ustanovení

-

-

jednotl,ivé, případy neopatrnO'sti: 1. jízda Po nespr a V1 nes tra ně: není předpisu, který by přímo a výslovně
nařizoval jezditi po levé straně čís. 3'412 3439 3'673 3-705
a~ša~ z 1?fed:~isI1 ,silnič.ních řádů o předj.íŽděnl ; vYJ:!Ýbání (podle
llIchz n;ajl v,eskera VlQzIdla vyhýbati, v }evo a předjížděti vpravo)
vycházl" naJ~vo, žev je,zdec má se v,idy, zejmél1;a pak, vidí-li před
sebo~. pr~koazku, .drzetr v ~evi(). Ze statého dlouholetého šetření těch
t? predplsU ~yvl~uIa se lako pravidlO', V'šeobecně uznávané i fakt}~ky zachovavane, zvykI'Ost, že se na silnicích jezdí po levé straně
Cl s. 3412, 3705.
tato, z,;y~lost. vztahuje se i na cyklisty čís. 3412.
vyhybanI VOZIdel na levoul stranu (§ 2- zák. ze dne 15. června 1866
Čí,? 47! z:.. zák. proo ~ec~y:) ..rnus-í býti podle okolností připravovánd
vcas, coz se nemuz,e dltl JInak než ze vozidlo jede je-li tu mož~'?st náhlého ohjeven,í se jiného vozidla, po levé' straně silnice
c 1 s. 3439~ 3673.
d,le ,§ 24: z~~0.na :: dne 3,1,. p:o~i~ce 18~4, p~. 4 z. zák. pm Moravu
18!5 (sll;nlcfllh~ radu pr? ,;,er.e'J.n.e n~e.rarm sIlnice) veškeré povozy
be; .ro~?il.u ~~JI na kaz de SilniCI JezdIh po levé straně vozové dráhY,
,nezadaJ1~h vYJlmky zvláštní okolnosti čís. 3579.
n~ní-Ij. místním} .a ,sv~t.e~n.ými poměry rozhIed s vozidel, pohybujíCIC~ se n~ v:re)ne s.dmCl, zabezpečen na takovou vzdálenost že
v mlze prevestl yO~ldlo dosud na jiné části silnice se pohyb~jící
~a l:evoll! stranu sIlnIce ve směru jízdy s náleží,tou roZVahou a tak,
ze J~st .P~pro.sto vylo~č~no ne?ezpeči srážky ~ jiným vozidlem
P?hYvbu~IClm sve "v. oP3:cnem. sIT1l~rl1, bude vyhýbaní se připrav.er.o
ra~ne aJ bezpecne J:~, ~e~e-h vozldJ,o po celou dobu, kdy panují pornery rozhledu nepnznlve, po levé straně silnice Č' í s. 3673.
kaž?ý povoz. m~áJ i mim? dObu. v~hýbání se jinému '0ozidlu. použíti
leve s!ran~vsI1ll1:~ pro use~y ,Sl~ll1Ce, na kterých by jinak nebyl za?e,zpecen uceI pnkazu vyhybam se na levou stranu; takovým jest
ľ usek ,na svahu kopce čís. 3:7105.
yyhýh~í jest. dostatečným způsobem provedeno jen, j,e-Ii protij,~d?UCln:U. v071~!.u uv~lněna celá levá (ve směru jeho jízdy) strana
sI1ll1ce az do JeJIho stredu čís. 3705.
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k nehodě či s. 4778.

podle § 335 tr. zák. podléhá trestu též čin kterého se obžalov"n',
dopu~til z . nevědo~é nedbalos.ti, totiž kdyŽ si následky svého
neuvedomIl, ačkoliv je podle předpisI1 z'Vláště vyhlášených
podle ~vého stavu, úřadu, povolání, své živnosti, svého
nebo vubec podle sv,ých zvláštních poměrů nahlížeti mOh.l"ča IIi'se.stnani
n~rozh?duj~v O ~obě, že 9bžalovaný následky svého jednání H"",,U~
vldal, jesthze Jen ohrozeni li-dské bezpečnosti bylo pro
náležit~ po~ornosti .předvídatelné. Nemůže se proto
,
proto, ze n~s1,e~ky svého činUl nepředvídal, že totiž o nich
?mylu" kdyz nasledky ty byly předvídatelné a Ion Je nepře,dvidal
~I~/ omylu, který si sám zavinil nedostatečnou pozorností č

1

silničního řádu, že veškeré
předjížděti, předpokládá a

vozy mají v levo vyhýbati
vyžaduje, p~v~echr:é ~,~c~o-:
vávání jízdy v levo, by tak i nepředvídané vyhybam a predjlZdem
bylo umožněno čís. 4141.
2. op m e n u t í pod n i k a tel e z a b e ~ peč idt i ~ ě I bn í k a: }. p~?
přičítání poruch na tělesné bezpečnosh, na z r~vI ne ?' na .pvO' :
lidí z důvodu nedbalosti podle §§ 335, 43'1 tr. zak. plat! p~,vsech~a
zásada, že pouhá nečinnost jest, tťe?aže. by ?y}o dotcene poru::e,
uvedených právních statků 'zabra~eno ]ednalllm. osoby zustavs~l
nečinnou, trestným činem jen, měla-I! osoba ta ~o.vmn,ost k och~all'e
a záchraně právního statku ):luď nasle~kem zakonneh~ ne.}? lm.akého pro ni závazného předpISU nebo nasledkem toho, ze pnvodlla
positivním jednáním, jež nebylo již samo o sobě směru a ráz~,lI.ve
deného v § 335 tr. zák., stav věci, z něhož nastalo .n.eb~zpec~,p.ro
prá'vní statek, a uskutečnila tím alesp'Ůň)e~nU' ,z P,oslhvlllCh p.ncm:
z nichž došlo k ohrožení a pak i' k porU5elll pravntho statku,. ]eho,z:
poškození a po případě zničení jí má býti přičítáno čís. 3484.
positivním jednáním onoho rázu jest obzvlášt~ i po~žívá~í děl!1íka
k pracem, jejichž konání jest nutn~ neb a:~S"pon pravldelne, sP..?Jepo
s nebezpečím pro tělesnou bezpecn-ost, Z1VOt nebo zdravI delntka
čís. 3484.
jde-li o druh práce, který nen~ naprosto. zakáz~n a, je~t ~ těch ld~":
rých hledisek nutný, jest povinnost k zabezpečenI deJJ1I~,a omeZl.l1
na povinnost k takovým opatřením, kterými s~ neb~zpeel omezuj~
na nejmenší míru, která je s prací to~ nezbytne ~p~le~a a do ktere
možno a dlužno spoléhati se na to. ze nebezpec,l cel! - "vhodnou
úpravou jednotlivých úkonů vyža~oV"aných pra~1 n;l1 }l~?z.enou sám dělnik osvědčením pozornosh a opatrnostI nalezeJlcl TI111' ne
méně než osobě povinné k jeho zabezpečení čís,. 3484.
měřítkem pro určení oné míry nebezpečí a tím i rozs~hu t~t? .~o
vinnosH budou - vedle zku:š'enosti povinné osoby OJ vedom1 lellho
o 10m zda jest dělník s nebezpečnou povahou práce řádl1ě obez~á-.
men č'i nic -:- obzvIáště případné předpisy o dotčeném druhu prace
či s. 3484.
.
jimi jsou: pro lámání kamene p.ředpisy min. nař~zení ze ~ne 29.
kv~tna 1908, čís. lIB ř. zák., jichž jest, třebaže 1S0U vvyd~!lY prl~
živnostenský provoz kamenn~ch lo~ů a t. d., obd.obne sevtntl take,
při lámání kamene se svolemm majItele lomu, pokud ov:sem p~nt
obdoba jich vyloučena krátkou dohou a malým nozsahem prac1 jen

a v pravo

příležitostných čís.

3484.

zachování těchto předpislr a i zkušeností naznačeného rázu bude
pak třeba zajistiti také proti ~ůl~ dělníka, j~~ož o opatrnosti ,~ pozornosH může pak za tohoto predpo'kladU' byÍ1' zust~ve,,~a. pece .0 ,to,.
by nepřišel vlastní nepozornost! neb neopatrnostI pn ]ednothvych
p.racovních úkonech k úrazlli Čl s. 3484.
na okolnostech p'řípadu~ zejména na povaze ::: n~ předběžném ~a
městnání dělníka bude záviseti, kterých op'atr~m Jest v ~az?acve
ných mezích třeba k řádnému pl~ění yo,;,innvostI k za?ezp~cem ~d
níka o'bzvláště zda je a do kter.e mIry Je treba poucem leho pred
zap~četím prác'e a dozom nad ním po j.ejí dobu čís. 34&4.
přičítání úrazu přes to nastavšího. vyžaduje nej~n zjišt§n!, ~.: ~o:
tčená osoba opomenula něco, co jí bylo ,opatřitI, nÝ!)fZ 1 ZjIs!e,m,
že by úraz nebyli nastal, kdyby zjištěného opomenutI nebylo Cl s.
34M.
osobou k zabezpečení dělníka v naznačeném rozsahu P?vinnou. i,est
osoba, která dělníka k dotčené prád použivá, podmkatel prace
čís. 3484.

608

-

Uškození dle § 335 tr. zák. (opomeooti zabe2lJ'eěiti dělníka) _

- ~Ušloozeni dle §.335 tr. zák. (opomenutí zabezpečiti dělníka) _

609
na p'odnikat~li nelze žádati, by svou povinnost konal oS'Db,"ě;
se Jl - ovsem, pokud tak zvláštními předpisy stanoveno
so~časného 'oznamenÍ příslušné vrchnosti a_ po případě s j:ejí~
lemm - zprostiti ustanovením jiné osoby k úkolftm těm, arcit'
osoby k tornu svolné a způsobilé čís. 3484.
ust~no~ení~v takov,~ho zástupce (srovnej zvlášté § 54 min.
TIeU! vsak jlZ pouhy p{)ukaz osobě, třebas u podnikatele zaměstc
~ané, aby určila -dělníky pro dotyčné práce, pokud Se tÝče
Je na prace ty, sám. o sobě a bezvýjimečně čís. 3484.
~en~ vša;k ani vždy zapotřebí výslovn~ho pověření
té
cenynyv ~kolem (dozorem) nad dotycnou prací. Na okolrloste<:h
obzv!aste TI.a rozsahu pusobnosti, která přísluší a
podmkatele podle právních poměrů mezi zf~~~~~~~~;~~~:i
podnikatelem závisí., zavazuJe-li poukaz podnikatelův
by ~rčiL dělníky pro tu kterou práci, zaměstnance i k dozoru
pracI tou, pokud- se týče na dělníky k ní určené čís,. 3484.

vyrozumění

kona

stav?u

provádějícího

o poyv,-oleni stavby není podlt zá-

vůbec naŤ1zeno

června

1883

čís.

(§ 31 staveb. radu pro Slezsko ze dne 2.
26 z. zák.) čís. 3693.

zavinění (§' 335 tr. zák.), nebyla-li při stavbě lešení prozkoumána

nosnost materiálu čís. 3852.
stavbyvedoucí (zaměstnavatel), vydávající třaskaviny, je povinen
(§ 33'5 tr. zák.) postarati se '0 předep,saný z~usob postupu ~k~mu
a jak mají býti dynamon a rozbušky z hlavnt?o sk~adu vy~a.vany,
jak mají býti na místo spotřeby dopraveny a Jak ma tam byb uloženo denní množství) čís. 3853.
jde o zavinění podle § 3-35' tr. zák., ny~~taral-1i se o .~a~hování.před
pisu, že rozbušky a dyna~?n ?,~smeJ~ se yze skladiste vy~ah současně téže osobě- a nesme]1 byh soucasne doneseny touz osobou
na místo, upotřebení; neznalost předpisu nevyviňuje Č.í s. 3853. .
i když se us1anovení § 3 min. nař. čís. 116/10908 ř. zák .. nevztlahuj~
na živnosti stavební: jde o zavinění podle § 336 tr. zak.., nedal-li
stavitel hluboký příkoP~ vykopaný v sypké e~dě, Se širokými, nevypaženými stěnami opatřiti širokým dnem Cl s. 3928.
podle § 34 odst. II stavebníh.o řádu slezsk~é~o (zák. čís. 26/}.S83)
maji stavebníci používati za stavbyvedoucl Jen osob podle zlvnostenských zákonú k tornu oprávněných č í~. 3941.
v
zavinění (§ 33'5 tr. zák.) stavHele, svěiíil-li doz?r nad stavbou. OsO?~
neznalé techniky žel>ezobet.ol1ov~ch kon~!ru~~l a opomenul-h dbaÍl
o správné zřízení železobetonoveho nOSice CI s. 3941.
pokud osoba, p.ověřená dozorem na y-ráce zednické n~ stavbč (p,~,
lír) zodpovídá trestně (§ 335 tr. zak.) za opomenutI ochrannyci1

nanCl'

zprostil-Ii se podnikatel platným způsobem povinnosti k z~~~::~~~:
č~ní dělníka, zejména k dozoru na jeho práci zřízením z
sÍI'hne zodpovědnost za nesplnění povinnosti té nik,oIiv
j~~iného zástupce, zvláště neodmJtl-N zástupce proti podnikateli
pnkaz mu výslovně nebo mlčky udělený čís. 3484.
povinnost té které z uvedených osob k zabezpečení dělníka
jména k dozoru nad. jeho prací trvá jen, plokud trvá důvod'
povinnosti, pokud dělník koná práci pro dotčeného
či s. 348~.

péče o ,to'".by n~sp,otřebovaná ::ap~tl,ovadla a nespotřei)o'vané náhoje
b!:l~ naJ.ezlte delmky po skoncem pracovní doby vráceny do -;kla~
dlst~ (§§ lpS, 1.15' na!. ze ydne 2. červenCe HH7, čís. 68 ř. zák.),

opatření čís.

nem osobm povmnostt zamestnavatele; péče o to nemusí býti pře
nesena na osobu třeti, stačí ustanovení vedoucího dělníka· ten musí
býti os,obou způsobilou (nedbalost při výběru) čís. 3577.
.na zaměstnavateli nelze se stanoviska trestního zákona žádati by
jeho dozor 'šel dále, než se mu zákony a předpisy nařizuje, n~boť
pak by veškeré podnikání byllO znemožněno, ježto by kontrola kaž- .
dého )ednotlivého dělníka a jeho prací podnikatele úplně vyčerpala;
P?dmkate! se musí proto sp.oléhati na orgány, které kontrolou urči
ty ch pracl pověřiJ. a na t. zv. přední dělníky, při jichž výběru musí
zachovávati jistou 'Opatrnost čís. 3677.
povinno~~ stay"i1ele, by se postaralo vypnutí proudu po dobu, kdy
se kOnajl prace pobHže elektrického vedení, vyplývající ne sice
z doslovu, ale z ducha předpisu § 33 naŤ. min. obchodu ze 7. února
1907, čís. 24 ř. zák., není osobnlÍ, nýbrž v'še-obecná; stačí, pověřil~li
vypnutím proudul SpolehlIvého dělníka; ručí jen za nedbalost při
výběru čís. 3647.
poHr, jemuž byl svěřen dohled nad stavbou (zřízením vřetenové zdi
s předem vybranými otvory pro betonové schody), který úkol ten
převzal a v .osudné době jej zastával, je povinen (§ 335 tr. zák.)
podřízeného děJ;níka. (zedníka) poučiti, jak se práce ta dělá; nevyviňuje ho, že takovou práci ještě nekonal! čís. 3879.
zavinění podnikatele staveb, který, ač v1ěděl, že dráty nízko nad
stavbou prochází silný -elektrický proud, nedal je odstraniti a v práci
pokračoval čís. 3693.

3955.

i když ani stavební řád pro čec,~.y ani I,TIi:l., nař. ~í~. 24~1907 nemají výslovného předpisu, že . . p'r~ ."yzdIva~~ ,zevmtr" (p-res ruku?
musí býti zřízeno ochrann~y le~em i ~a VnejŠI strane stavby, vyyplývá povinnost osoby poverene vede~lm a dozo~~'!1 n~ novostavb~!
učiniti potřebná bezpečn-ostní opafř.em (zabezpecIÍ1 1}ust,o, kde .~t?ll
dě1nik zaměstnaný u karhy přípravo~' ~aHy! ohrozene p~~daFclm
stavebním materiálem), by bylo zabraneno uraz~l o~ob pn nI zaměstnaných, po případě z povahy stavby a pracI Čl s. 39155.
každý zaměstnavatd jest již pr~to, že po;t,žívá .cUěl~líků k pra~e~n,
povinen zabezpečiti dělníky P:Toti nebezpvecl sp,olenem:,\ s konanm;
prací nutně neb alespoň pravidelně pro te1esnou bezpe~nost~.zdr,avl
a život dělníků, tím, že se nebezpečí o.mezuje na neJ~ens~ mlru,
která je s takovo'u prací "nezbytně ~?o)e~a, a to do ,te mlry,. d,o
které I,ze spoléhati na to, ze nebezpe~l ceII (v~,odnou ~pr,avou )ec.tnotlivých úkonů vyžadovaných prac~ mt; ~lo.~e~,ou) I' san; ~elm~
osvědčením pozornosti a opayrn?sh, n~leZejlCI J?ll'" ~emene nel..
osobě p'ovinné k jeho zabezpecena (za:mestnavateh) CI s. 4030.
tato povinnost zaměstnavatele k zabezp~čen~ vděln!~a ,~~Š~!{. před
pokládá, že zaměstnavatel, vi neb alespo~ ~uz.e prn n~l,ezlte ?bezřetnosti v,ěděti, že Jest práce, do kterc dclmka vystl~, spo!e,na
s nebezpečím pro jeho život ,zdraví nebo tělesnou bezpecnost Cl s.
4030.
.
•.
I § 32
pojmy: »strhování klen.eb« a »stál~é, znale~ké ,ríze!l:« ve ~mys u ','
min. nař. ze dne 7. února' 1907, CIS. 2!4 r. zak. Cl s. 39_6.
při rozsáhlosti stavitelské činnosti ~ stavebn}ho y podni~á~í nel~~
ukládati s,taviteH za povinnost osobm dozor pn vse~h p'lac~ch, ,b~ ~
i sebe závažnějších. Jeho trestní zOdpov'ě,dnost nent osobn~,. nybr~
všeobecná· neručí pro nedostatek vlastlllho dozoru a souclllnostl,
nfrbrž piro' nedbalost při výběru osob, jimž svěřuje závažné práce
čís. 3\\96.

samostatný pOdnikatel, který převzal pmvedení celé práce (pří
sltavby), zodpovídá (§ 335 tr. zák.) i ohledně provádění tesařských
prací; je na nčm, by sám i v tomto ohIedu učinil všechna opatření,
jichž je třeba k ochraně života a zdraví zaměstnanfrch jím dělníků
čís. 3693.
Generální

rejstříky

trestní
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pokud jest

přibrati

dva znalce ke

zjištění příčiny, proč

lešení čís. 4242.
tím, že kdo do-volil ve svém pískovišti pracovati za obzvhiště
bezpečných podmínek, vydal pracující osoby v ohrožení .
lesné ?ezpečnosti a převzal za' tuto jejich bezpečnost odpověc\nc)S-,',
Bylo Jeho povinností učiniti taková opatření, by jakémukoliv
bezpečí zabránil; nestačí, že si počínal pasivně, vydav určité
kazy, o jejichž zachování se však s patřičnou autoritou a
nepostaraI čís. 4330.
předpisy fl'ařízenÍ z 2. července 1877, čís. 68 ř. zák. (§ 109) ne'v-l,_
hují se na černý prach čís. 4483.
obyčejný dělník (v kamenném lomu) není s' hlediska § 3'35 tr.
po případě povinen přezkoumávati, neplíčí-li se zp'ůsob
bylo něm zodpovědným správcem poučen, předpisům v
zákoníku uveřejněným (nař. čís. 68/1877, 116/1908) čís.
převzal-Ii kdo místo zodp'ovědnéh'o dozorce, nevyv)ňuje ho s hlediska §. . 335 tf. zák. a.n~ ~e~,?žnost ypl~iti p~.vinn~5ti s ,tím spojenb
proto, ze J?usel pracovah 1 Jako d.ell11k, am nezakonny postup ji.;.
ných podmkatelů, ani liknavost vrchnosti čís. 4488,.
ani min. nař. z 20. května 1.908, čís. 116 ř. zák nežá-dá, by majitel
závodu ukládaný mu dozor nad provozem kamenného lomu ko'nal
sám osobně; stačí, ustanovil-li k tomu způsobilou a spolehlivou
osobu (§ 54 cit. min. nař.) čís,. 451'8.
stavitel; nařkli-vší vyztužení jámy, je povinen (§ ·3-36 tr. zák.)
osobně se přesvědčiti, zda bylo příkazu ihned a fádně vyhověno
leč by pověřil prací tou 'Osobu, o níž má záruku; že je způsobilá
vykonati ji samostatně a odborně, i tak spolehlivá, že příkaz jí
daný ihned splní č i s. 4540.
-

-

3, v žel e z nič n í s I u ž b ě: u'Vedení těžkého, byť i prázdnéhO' vag,onu na kolejích v pohyb nutně vyžaduje, by <Jsoby při úkonu
tom činné měly naprostou jistotu, že dráha' pro pohybující se vůz:
jest volná a že bezpečnost lidí nacházejících se v mÍsteí;h, kam až
vůz může dojeti, nijak není .tím ohwžena čís. 3390.
při posunování má vždy jJti jeden dělník před posunovaným vagonem, aby vidJěl, zda koleje jsou volné čís. 3890.
železniční sLužb.a' při s:pecífické povaze nebezpečnosti tohoto provozu nečiní zodpovědntým za hezpečnost dopravy 'Osobu jedinou',
rozkládajíc povinnost přesné dopravní služby a bezvadného do:
zo;ru na více jedinců, uk~ádá větší řadě zaměstnanců zachov'ávati
určité ,předpisy toho kterého způsobu služby, a činí je tak kolekHvně zodpovědnými. Povaha služby však nepřipouští prosté spoléhání se, že jiný provede svM úkoli bezvadné čís. 4105.
nebezpečná železniční služba vyžaduje zvýšenou opatrnost a přísné
dodržování předpi'sů, daných- v zájmu bezpečnosti služby; tyto bezpečnostní předpisy předcházejí jiným předpisům pořádkovým (na
pL které nařizují co nejrychlejší provedeni posunu); oněch před
pisů y j-est z~ýšenou měrou dbáti zvláště' za nepříznivých poměrů.
povetrnostmch, třeba i na úkor rychLosti v;ýkonu služby, nelze-Ii
za daných poměrů jinak služební úkon provésti čís. 423,1. .
Sl hIediska trestního zákona nelze posunovači, který měl obsta'rati
sou.časně výkony několika posunovačů, z nichž jeden měl běžen
pře.d soupravou a ostatní se měli rozděliti podJe vozů, vytýkati, že
stoje na stupátku prvního vozu hleděl obstarati i pozorování jízdní'
ďráhy, ~ spojovací službu se strojvůdcem čís. 423'1.
tím však, že dal posunovač znamení' k pohybu posunované soupravy, nepfesvědčiv se dříve bezpečným a všelikou pochybnost
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°

vylučujícím způsobem
tom, zda j~st kolej v~lná! způsobil situaci,
za jejíž další průběh nese zodpovednost v ramCI §§ 336, 337 tr.
zák. čís. 4231.
_
4, v Y k roč e n í z mez í nu t n é obr a n y: vyboče.ní z mezíy nutn~
obrany (§ 2 g) tr. zák.) jen ze strachu nezbavuje zodpovednosh
podle § 335 Ir, zák, č i s, 3482,
nedbal:ost předpokládaná poslední větou § 2 tr. zák. nevztahuje St;
na samu povahu skutku, nýbrž na poměr skutku k rozsahu nutne
obrany čís. 34:82.
nedbale ve smyslu onoho ustanovení neje~,~á py~cha~~l již teh~y,
když vMfLl1ebo mohl Q.Q.znati.. že skuytek muze pn":,odlh nebo zvet:
šiti nebezpeči pro Zlvof, zdrav! nebo telesnou bezpecnos~t t~h~, protl
komu V' nutné obraně jednáno, nýbrž teprve ,teh~y~ kdyz vede} neb~
mohli poznati, že jednání to nebylo k odvracelll utoku~ ~?tpe, bud
že za tím účelem vůbec nebylo třeba skutku ohroZu]lclho ony
statky, nebo že nebylo' třeba ohrožeyn~ jich v té míře, ve které skutečně byly ohroženy (poškozeny) Cl S. ?482. y'.
pro skutkovou podstatu podle § 3'35 tr. zak. stacI 1 tu nedbalost nevědomá čís. 34'82.
.
y.y .. ,
nedbalost, předpokládaná v § ?, g) tr. za~. pr~ pnclt~n~ s~utku podle § 335 (431) tr. zák. spoclva v mo.;~ostt poznam, ze skutek
není úměrným útoku a potřebě ,obra;ny Cl s. -~48~.
y
skutečnost že se pachatel mohl stce pokladatt za ohro~ena a
k obraně 'nucena, že však vykročU z mezi nutné o?ra~~ len ~_e
strachu, nezbavuje ho zodpovědnosti podle § 33'5 tr. zak. C t s. 3670.
tato nedbalost ve smyslu posl. věty § Z g) tr. zák. nevztahuje se
na samu povtl!hu skutku, k odvrácení ,útoku podniknutého, nýbr~,n~
poměr tohoto skutku k rozsahu nutne,o?ra?y;, ned!Jalost ta SPO;ly,~
v možnosti poznáni, že skutek nelll umernym utokU! a potreoe
obrany' stačí tu ,nedbalost nevě'domá čís. 3-6'76.
. .
pro pře'čin zanedbání pov,inné péče vykroč~ním z ~ezí sprave.dhve
nutné sebeobrany jsou tu p,ředpoklady nelen, kdy~ ~yL, podntknut
.skutečně protiprávní útok na život, sv?:b~du nebo ~rr::~n!, a py~~aha
os.ob, času, místa, zp-usob úto~u nebo yne o~olnostt, Cl~l pouztt~ takové obrany potřebným, by ,uto.k yby~ odvracen, nybrz 1, kdy z se
pachatel omyIem mohl domlll,v~tt, ze Jest. napadevn, a V' ~omto l!lylném chápání skutečností 'bra1ll1 se proh domnelemu utoku C 1 s.
3rr06,
j i n é·p ř í pad y: opomenul-l1 obž,alova~ý ~ahr~diti, tra~s:rnise v 1?0dkolí svého mlýna ochranným zab~adh~,. lehoz zn~elll t;1u by!? jako
majiteli mlýna! přís!~šnou okre;;m p.ohtlckyo~ spr~vou .lako u!,actem
živnos,tenským v zRlm!l be~pec~ostt za.mesLnancu, mly~a nanze~o,
dopustil se opomen uhm ,znz.em on?ho ooh~anneho zabra~li yprestupku podle § 4~1 tr. za~. 1 tenkrat, SyIY-~l osoby ve mlynye z~~
městnané skutečne obeznameny se zanzeTI'lm a s nebezpecnosd
práce V' okolí strojú čí 5. 3421.
.
..
..
_
_
_
jde o spoluzavinění cyklisty, ?pomenu!Ll! up?z?rmh POV?zy prolpadně' za ním jedoucí zvednutlm ruky nebo ]lllym vhodnym zpusobem na úmysl odbo-čiti do postranní ulice čís. 31429.
_ _ _ pokud účast na rvačce jest j,eodnání~, 0y n~:mž může pach~teljiž
pod.le pnrozených jeho následku, kterc kazdy snadno poznatI muze,
seznati, že se Jím může způsobiti. . nebo zvětš~ti n~?ezp~č~nství p~o
život, zdraví nebo tělesnou bezpecnost ostatmch ucastmku na rvacce (§ 335 tr, zák,) č i s, 3458,
"
",,,,,
spadá sem nutiic-Ji, kdo- jiného k uteku po kolepch zelezmcnl tratI
tím, že po 'něm házel kamením a holemi čís. 3492.
§ 3716 tr. zák. jest jen použitím § 33-5 tr. zák. na určitý výsek možných případů či s. 35-1-9.
39'
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zaviv~ění !iskaře je~t POSl1z.o~a~i se zřetelem na §§ 233 a ~38 tr.
v pr:padyc, kulposmho zavmem podle všeobecného předpisu §
tr. zak. Cl S. 3573.
péče o ,to'v.b~ l1;sp,otřebovaná zapalovadla a nespotřebo'vané
. ~
b~:yv nalezlte delmky po skončení pracovní doby vráceny do
ctlst,e (§§ ~05, 1,15 na!. ze dne 2. Července 1877, čís. 68 ř. zák)
nem osobnl povmnostl zaměstnavatele' péče o to nemusí b'r pi '
n~s.ena na osobou tř~tí, stačí ustanovení' vedoucího dělníka;
ebyt! osobou zPUSObJIOll (nedbalost při výběru) čís. 3'577.
podl~ § 9 si~ničního řádu musí býti za tmavé noci každé vazidl
opatreno, l:ozz~tou lucernou, lderou jest na vozidle umístiti tak o~
mohla byt! z daleka spatřena; pojem noci jest tu vymeziti tak' )se rovná době, kdy není denního světla čís. 3'67'3.
' ze
tr~sní zákon vzhledem k povaze lékařského povolání a k těžl ost
s }eho vý~onem ,spojepÝm poskytuje ošetřujícímu lékaři v p~m::~
k nemo,cnemu vysadm postavení potud, že omezil jeho ZOdPověrl~
n,ost~ zpusoben: v .~§, 35'6 až 358 vytčeným, takže nelze vůbec stíhati
leka~e! vykonavaJ1C!ho své povolání, podle všeobecných předp' ,
~~ 33'8' ,a 43,1 tr. zák., le~a že. by šlo o takový úkon, jenž nesp~~á
J~z :' ran1(~c ~no~ho P?me:ru, .lak by tomU' na př. bylo při zásahu'
lekare na zene tehotne, lllkoh na nemocné či s. 3733.
_
1

tln' .

tr~estno,st o§etřuJícího~.1ékaře PO?l~ §§ 356 až 358,tr. zák. je podmí-

n.~na ~1I?, ze z Jeho- cmu skutecne povstala újma na zdraví nemocneho c 1 s. 3733.

zavinění~ (§ 335 tr. ::ák.) opomenutím vyrozuměti učitele a žák
o tom" ze se v d~obe ?dpoledniho vyučování budOU.lrozmrazova&
z~~'rúe roury na skolnlm záchodě, a opomenutím dozoru by žádn'
dlte V' tuto dobu na záchod nešlo čís. 3741.
,
e
z~sady~ § 3.3~, tr. zák. platí nejen pro toho, kdo n<isledkem zvláštmc,~, predp!~u.' !lebo navsledken;' svého povolání, úřadu a pod. jest
p~vmen uru!c uko~y predsebrati, nýhrž zcela povšechně i pro kaž,..
d~ho, kdo vub-ec yreyvzal práci, ať za odměnu, ať bezplatné z pouhé
o~h?t~, ~ pro ~ehoz z toho. pak plyne I?rávn4 povinnost, při provad-e,m ~e!o prace zachovah opatrnost, Jakou předpokládá § 335
tr. zak. Cl s. 3741.
pokud jes! he~tným zaviněním pOdle § 335 tf. zák. prováděl-Ji, kdo
stu~dn~rske pr~ceJ aniž svěřil zřízení studny oprá~něnému (stud~,a'rske~u), mistru odborníku (min. nař. ze dne 7. února 1'907
C19. 24 r. .za~.;, ~.5 ~~kona ze dne 26. prosince 1893, čís. 193 ř. zák.);
a y,ne,d~l-h zndlt1. pn stavbě studny těsně nad hlavami pracujících
~,~Intku ve studni' ochranný kryt ze silných fošen (§ 2' odst 4 n
C1S. 24VI907) čís. 3'764.
. . ar.
v

za.~in~ní okr,~sního silničního správce, jemuž okresní správní komise J~ko naJemce lomu svěřila péči o 10m a dozor. v něm nepost~!al,"h se o ~~olehlivéy o'h.:ažení lomu zábradEm (§ 2'1 naf. z 29.
kvetna 1908, CIS. 116 r. zak.) a zavinění osoby která k žádosti
on9 h o- ~ob!.o~olně p'řevzala povinnost o hražení I'omu se postarati
avsak neuc1l1ila tak (§ 3'35 tr. zák.) čís. 3778.
'

z,:viněn} (§ 335, tr. zá~) zťízenc,ů plynárny, nepřesvědčili-li se při

pr~vz.eŤ1, plynoveho ZanzeOl v domě, zda' jsou v.šechny výp.ustky
uzatk?yany, pok~,d se týče neuzátkovaJi-li otevřené výpustky a
vp~,st1~r predcasne plyn z pouličního vedení do domovního (hař.
z ~:s.. ce!~ence 1906, CIS. 176 ř. zák. a § 48- odst. 2l plynového regulahvu) Cl S. 3797.

účel~f!1' uz~věrk~, výpustek u konců truhic při zkol1lšce nepropustnosb lest pl'edevslm zabezpečiti potruhí pro provedení této zkoušky,

nedává však záruky pro pozdější vpouštění plynu do části vedení;
ofíčinná souvislost čís. 3797.
feditel družstva, jemuž náleží nčkolik domu v ruzných obcíCh se
samostatnými, správci, zodpovídaL by (§ 336 tr. zák.) za neprovedení nutných oprav (ohrady žumpy, naplněné žhavým popelem, do
níž spadlo dítě) jen, kdyby byl stav nebezpečn~r pro tělesnou bezpečnost lidí znal, nebo byl správcem domu upozorněn na potřebu
oprava o jich provedení se nepostaral, ač-li to náleželo do oboru
jeho působnosti v družstvu čís. 38'33.
zavinění (§ 335 tr. zák.), nebyla-li při stavbě lešení prozkoumána
nosnost materiálu čís. 3862.
stavbyvedoucí (zaměstnavatel), vydávající třaskaviny, je povinen
(§ 336 tr. zák.) postarati se o předepsaný způsob postupu (komu
a jak mají býti dynamon a rozbušky z hlavního skladu vydávány,
jak mají býti na místo spoŤ!~eby doprav,eny a jak má tam býti uloženo denní množstv4) čís. 31853.
jde o zavinění podle § 336 tr. zák., nestaral-li se o zachování před
pisu, že rozbušky a dynamon nesmějí se ze skladj'ště 'Vydati současně téže osobě a. nesmějí býti současně doneseny touž osobou
na místo upotřebení; neznalost předpisu nevyviňuje čís. 3853.
zavinění při obsluze parního kotle; zabezpečovací samočinný ventil
jest bezvýjimečně předepsán pro každý parní kotel (§ 3 nař. z 1.
října 1:875, čís. 130 ř. zák.) čís. 3906.
okolnost, že jde o opomenutí při parním kotli, jest o sobě objekti'vním důvodem přísnější kvalifikace § 3>37 tr. zák., pro niž zákon
nerozlišuje mezi kotly malými' a velkými čís. 3'90.6.
zapálení benzinu není vždy jednáním s hlediska § 3'35 tr. zák. závadným Č Í.s. 3967.
za tma.vé nocí musí býti každ)f povoz, jedOucí po silnici, opatřen
rozž'atou svítilnou, která má býti 'umístěna tak, by ji bylo z daleka
poznrovati čís. 408'8.
nocí jest doba, po kterou není denního světla; tmavou jest noc,
není-li nedástatek denního světla ani, částečně nahrazen zřídly
světla jinak v noci účinnými (měsícem a hVězdami) čí::;. 4088.
povinnost řidiču povozu (vozidel) pohybujících se na veřejných
silnicích k ostraži,tosti a opatrnosti nutné k zamezení nehod nemá
právni důvod jen
silničních řádech a nelze rozsah povinnosti té
omeziti na šetřeni příkazu a zákazů tčchto řádů. Jízda po veřejné
silnici již o sobě uklá,dá řidiči kteréhokoliv vozi:dla povinnost, by
učinil vše, co omezuje nebezpečí srážek a nehod na nejmenší míru,
a opomenul v,še, co přispíVá ke vzniku nebo ke zvýšení takového
nebezpečí čís. 4088.
zasadil-li kdo do pozemku, by jej uchránil před vyšlapáním nebo
zajížděním, na ohroženém místě li cesty kameny, jde o přestupek
podle § 43'1 tr. zák. jen, byly-li kameny zasazeny tak, že nhrožovaly bezpečnost osob cestou jdoucích 'nebo jedonucích čís. 4106.
i při nečekané náhodě (rozhledu bránícím náhodném zaslzení očO,
pokud nepůsobí tak rychle a intensivně, že není v lidSké moci jí
čeliti, jest zachovati povinnou opatrnost, kterou by mohlo býti odvráceno nebo zmenšeno nebezpečí pro lidský život čís. 4141.
tím, že kdo dovoliL ve svém pískovišti pracovati za obzvláště nebezpečných podminek, vydal pracující osoby v ohrožení jiCh tě
lesné bezpečnosti a převzal za. tuto jejich bezpečnost odpovědnost.
Bylo jeho povinností učiniti taková opatření, by ja"\Qémukoliv nebezpečí zabránil; ,nestačí, že si počínal pasivně, vydav určité pří
kazy, o jejichž zachování se však s patřičnou autoritou a energií
nepostaral čís. 4330.
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př~?pisy na~íze~í z 2. če:,:ence 1877, čís. 68 ř. zák. (§ '109)

nedbale jednala učitel'ka, ktorá si dala školskými deťmi (9-11roč
n)rmi) bez dozoru sekerou rúbať drevo čís. 4689.
ak obžalovaný svojou vinou vyvolal nebezpečie pte druhú osobu,
ktOTá z l'aku alebo z mylného' pochopenia situácie, aby sa vyhnula
nebezpečiu, učinila mylné opatrenie, následkom ktorého tretia osoba
bola poškodena na tele, je príčinná súvislosť medzi konaním obžalovaného a úrazom poškodenej osoby či s. 4755.

hUJl se na cerny prach Cl s. 4483.

obyč,~Jný ~ělník. (v ka~menn~m,lomu) není s hlediska § 33'5 tr.
po pnpade povmen prezkoumavati, nepřičí-li se způsob
b}'l o, něm z~dpovvě.dným spr~ycem poučen, předpisům v
zakomku 'llverejuenym (nař. ClS. 68/1817, 116/1908) čís.
§ 337 tr. zák.: jde o porušení před!pisu prvého odst. § 427 tr ř
Č. 3~ tr. ř.), ~onalo-1i se ,hlavní p'řelíčenÍ v nepfítomno~ti'
vaneho, ktery byl vyslechnut před hlavním přelíčením len o
stupku podl~ § 335 tr. zák., ne však o obvinění v obžal~bě, že šl
o opomenuti za okolností zvláště nebezpečných čís. 4394.
o
-

Uškození dle § 431 tr. zák. -

-

-

jde v~ ~rnatek čís. 11 § 281 tr. ř. (vykročením z trestní moci) :,
zostnl-h ,so~dv ...tr~,s~ podle pr~~ sazby § 3Gq tr, zák., ač tu nebyl~
okolnosh pnteZll]iIC1Ch, a POUZltO jen § 265 tr. zák., nikoli § 260 b)
tr. zák. čís. 4499.

dle §§ 335, 337 tr. zák.: z a v i ně n í ř i dič e a u to mobil u
automobil.
jinak viz u š k o z e n í dle § 386.
dle ~ 336 tr.
. 'zák.:
' ' ' případy o v § 336 tr. zák. příkladrno vytčené llV a'd'"
eJl
Jen nelvyz!lacnejs,.,.
zpusoby činů neb opomenutí, jimiž skutková
P?dstala vseobecne formulovaného trestného činu podle § 335 tr
zak. dochází náplně č i s. 3906.
.
v·v,

-

-

dle p!.áva sloiVen~ké~o: okoln?st', že riaditel' továrne nebo! pri revíziach
zlvno~tenskYl!l lnspektoratom zvlášt' upozornený na yadu hezpeč-_
nostneh~ zanadenla, predpísaného administratívnÝl}li nariadeniarni
nezbavuje h~ zodpovednosti za úraz sposohený zamestnancovi ná~
sled~om one] vady, a to ani vtedy, ked' dotyčnému zamestnancovi
zakazal pracovat' a zdržovať sa na mieste kde sa úra7 stal c' [' s
4541.
, .
.

-

dle
dle
dle
dle

ope~ujú~i 1ekáT .je tres~ne, zod~ovedný za zan. .edba~ie taký ch opa-

trem ~n operacll, ~~ore Sll svoJou povahou I)rcené k tomu, aby nebezp,ece;tstvo pre ZlvOt alebo zdravie operovanej osoby pri lekársk?u:-, zakroku ale?o v?bec ~~f!10hlo vzinknúf, aIebo aby bolo ČO
n~Jvlac obm~dze~e; ,otazku, Cl lde o nedbalost' v smysle trestného
~akona, posudzuJe sud samostatne a neodvisle od posudku znalcov
ci s. 4567.
A

ojedinělý dospělý chodec na dostatečně široké volné a přehledné
silnici, není ta.lwvou p'řekážkou v doprav1ě, pro kterou by řidič mo-'
!oroveho VOZidla hyl'p0vinen zmírniti ve smys1u § 44'lit. p) nař:
c'.,. 57.?DOjI919 uh. mm. vn. jeho rychlost až na rychlost povozu
tazeneho konem, krokem j,doudm čís. 46'06.
'
ned~}ale jednal obžalovaný, svěřil-Ii samostatné řízeni motorového
~,ozld}a nezkouš;:nému1 .řidiči; ani faktick)rm, třebas i častějším
flZ'elllm motoroveho VOZidla není prokázána úplná způsobilost řidiče' '
k samostatnému jeho řízení čís. 4626.
kandidá,t, l~to:ý šo!érskou skúškou mal teprve osvedčiť svoju doved~ost 'pn Anadenl. mot~rového vozidla, nie je trestne zodpovedný
~a u~az, s~:o~obeny' !retlm osobám len jeho nedovednost'ou; sku-'
sobny kO~lsar t,aykhe,z nezodpovedá za pásledky privodené len ne~~~~nostou skusaneho, .ak nebolo v jeho moci im zabránit' čís.
pre posrúdepie, ako je tres,tný 1\Irčitý delikt, je rozhodná len trestná
saAdzba v zakone, stano.,.,:ena, nie okolnost', že súd móž'e z niektorého
do~odu vYJ?er~t m:nsl< . t~est;
.
prečin ::neužitia úradnej moci podI'a
§ 473 tr. zak. Je pnsneJsle trestný nez prečin l'ahkého Doškodenia
na tele pod]'a § 301 tr. zák. čís. 4680.
~

-

-

-

-

-

-

-

"""""'- -

disciplinárna moc učitel'a proti žiakom v škole nie je totožná s právom domácej kázne podl'a § 313 tr. zák. P:rekročil-li učitel' medze
svojej disciplinárnej pravomoci a sp,ósobil' žiakovi poškodenie na
tele, nemaže sa dovolávat' beztrestnosti v smysle cit. zákonného
ustanovenia čís. 4762.
pri automobj,lových závodoch o súťaž spol'ahlivosti, konaných na
si1niciach pri obyčajnej pramávke vozidieú všetkého drubtu, j,e závodník povinný zachovat' pravidlá platné pre premávku na verejných silniciach a všeobecné pravidlá obozretnosti čís. 4817.
ku spolupáchatel'stvu pri ublížení na tele stačí v.šeobecný úmysel
nepriatel'sky zachádzať s poškodeným; trestn~r čin spolupáchateľov
sa kvalifikuje podl'a stupúa skutočného ublíženia, pri čom každý
spolupáchatel' je zodpovedný za celý v'ýsledok společného jednania
čís. 4840.
všeobecná zkušenost velí řidiči nákladního automobilu, na němž se
dopravují lidé, aby byl pamětliv, že jejich tělesná bezpečnost muže
býti při jízdě ohrožena větvemi stromu, vyčnívajicími do prostom
nad jízdní drahou; jinak jedná nedbale ve smysh\ §§ 290, 291, 3'10
tr. zák. Zákon V' těchto ustanoveních trestá nedbaLost, nerozlišuje
mezI, culpa lata a culpa levis čís. 4859.
viz též zahi,tie člo-veka z nedbalosti.
§ 339 tr. zák. viz n e v d a n á tě hot II á ž e II a.
§ 360 tr. zák. viz za ne-d b án í 11 e m O'C n Ý c h.
§§ 427, 428 tr. zák. viz r y chl á i í zda.
§ 431 tr. zák.: opomenul-li maji.tel mlýna zahraditi transmise v podkoH mlýna ochranným zábradlím, jehož zřízení mu bylo živnostenským úřadem (okresní polWckou správO'u) nařízeno, dopustil se po
případě přestupku podle § 4311 tr. zák., třebaže byly osoby ve mlýně
zaměstnané s.e zařízením ve mliýně a s nebezpečností práce v okolí
strojů obeznámeny čís. 3421.
nedbalost, předpokládaná § 2' pism. g) tr. zák: pro přičítání skutku
podle § 335 (43'1) tr. zák. sp'ŮčÍvá v možnosti poznáni, že skuteK
není úměrným útoku a potřehě obrany čís. 3483.
ke skutkové podstatě přestupku podle § 431 tr. zák. se vyhledává
jen, by pachatel nedbalým jednáním (opomenutím) .zpl1sobi! nebo
zvětšil konkretní nebezpečenstv:í pro živ'ot, zdraví nebO' tělesnou
bezpečnost jiné osoby čís. 35212.
skutečnost, že tu není příčinné spojitosti mezi smrtí a jednáním
sama o sobě nevylučuje, že se pachateL nedopustH přestupku -č í s.
3522.
házení kameny po určitých osobách jest přestupkem podle § 431
tr. zák.; nelze tu nikdy vyloučiti, že osoby ty mohou býti zasaženy
čís.

3613.

trestní zákon vzhledem k povaze lékařského povolání a k těžko
stem s jeho výkonem spojeným poskytuje ošetřujícímu lékaři v pomém k nemocnému: výsadní postavení potud, že omezil jeho zodpovědnost zp.ůsobem v §§ 35'5 až 3'5'8 tr. zák. vytčeným, takže
neLz-e vubec stíhati:, lékaře vykonávajícího své povolání, podle všeobecných předpisu §§ 335 a 4311 tr. zák., leda že by šlo o takový
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úkon, jenž nespadá již v rámec onoho poměru, jak by tornu na
bylo pli zásahu lékaře na ženě těhoto-é, nikoli na nemocné č
3733.
stěžejním předpokladem správnosti každého rozsudku odlsuzujici:h~
pro trestné jednání z nedbalosti podle § 335 (431-) tr.
vadné zjištění, podle něhož obžalovaný mohl seznati, že
neb opomenutí jsou způsobilé přivoditi nebezpečenství
zdraví neb tělesnou bezpečnost lidskou; neméně nutným
v rozsudku i vzájemnou příčinnou souvislost mezi pach.atelo"vni
činem (opomenutím) a trestně právním výsledkem
í s.
pokud le vyloučen ideální souběh s přečinem §§ 2 3 zák.
skavinách čís. 3853.
'
vykonal~li lékař kyretáž (zákrok k odstranění zbytků plodu
rostlých zbytků lůžka) bez asistence a nejsa k tornu se
viska lékařského nějak nucen, jest v tom jen zanedbání nemoén,;
(§ 358 tr. zák.), niknliv přestupek § 431 tr. zák. či s. ;)863.
n~jde o ~Ťekročer;.í yobžalob~, byl-Ii lék~~, obžalov~,ný ~odle §§
144 tr. zak., zprosten, ano slo o kyretaz, ale uznan vmným pře
stupkem § 431 tr. zák. č i s. 3863.
vyloučil-Ii rozsudek právoplatně skutkovou podstatu přečinu podle
§ 3 zák. o třaskavinách, nepřichází tu v úvahu ani přestupek podle
.
§ 431 tr. zák. č i s. 3951.
uscho."á~í nalezeného nevybuchlého granátu (šrapnelu) čís. 4066.
zasadil-li kdo do pozemku, by jej uchránil před vyšlapáním nebo
zajížděním, na oh;rož~ném míst~ u cesty kameny, jSte" o _přestupek
podle § 43<1 tr. zak. len" byly-I! kameny zasazeny ,tak, ze ohrožovaly bezpečnost osob cestoU' jdoucích nebo jedoucích čís. 4106.
opomenutí povinného dozoru podle § 3!76 tr. zik. Ize &tíhati jen
vzešla-li~ z něho smrt nebo těžké uškození na těle osoby svěřené
k dozoru (dítěte); mělo-Ii opomenutí to V' zápětí jen lehké uškození na těle neb ohrož.eni t.ělesn.é bezpečnosti bez násl~edků nelz·e
je ani podpúmě podřaditi pod ustanovení § 431 tr. zák. čís: 44'57.
přechovávání nevybuchlého dělového šrapnelu, napln'ěného černým
prach'em, nespadá pod ustanovení § 3' zák. o třaskavinách (čís. 134/
1886); spadá však pod ustanoveni §§ 12, 32 zbrnj. pat. a § 431 ti.
zák. čís. 45'07.
má-li totéž jednání v § 335 tr. zák. vytčené v' záp:ětí smrt i těžké
poškození na těle rů-zn~9ch osob, stane se účinným těžší trestní zákon, trestající takové jednání za přečin, a použitím tohoto těžšího
trestního zákona jsou spolutrestána zároveň se sběhnuvšÍ poškození na tě~e menšího stupně, která by o sobě zakládala- přestupek
buď podle § 335 tr. zák. nebo podle § 43'1 tr. zák. či s. 4878.
viz též poškoderrie na tel'e.
Utajenie listiny: odňa,I-li ~á.ch~t~l' j.jstinu osobe, oprávnenej k jej držbe, v úmyslu.
~b~ odstranelllm hs-tmy bolo znemožnené jej použitie, ide o utajenie
hstm~ v; smysle § 406 tr. zák. Nevyžaduje sa, aby z utajenia nastala
skutocna škoda; stačí úmysel škodu sp.osobiť čís. 4707.
útěk po k()lejích _viz tl. š k o z e n í d I e § 335.
útisk (záko~ ze <ln,e 12. srpna 1921, čís. 309 sb. z. a n.): ustanoveni § 98' bl tr.
zak .. a pr~dplsy ~~ ,1' a 2 zák. o útisku sledují týž účel a liší se Jen v jarkost~ a s,ll~, P?llZltych prostředků, při p'ohrůžce zejména v tíži a citel-.
nostI zla, Jlmz byro hrozeno čís. 3663.
přečin § 1 zák. o útisku, pohrozil-li kdo jinému újmou na těle v úmyslu
by ~a něn; be~právně vynutH vstup do bytu; nejde o dobrovolné uštou~
p~lll, odesd.. h pachatel proto, že si, nemohl' vstup do bytu vynutiti
C 's" 3584.
.
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zákon nemá v § 2 odst. druhý zák. o útisku (stejně jal~? V' ~ 8~ tr: zák)
na mys-li joen zbrarl v technickém slova smys!'~l; ~t~~~ k,azdy, predm:t
zpúsobi\.ý k sesnení útoku proti osobě a k o!~rozen~ 1eJl~ telesne ~ezpec
nosti'. nezáleží na tom zda se pachate1 opatnl zbrani predem VI umyslu,
by jí 'použil při 'Činu, čÍ zda, jí použil, maje ji náhodou po ruce čís. 3584.
kleknutí na koho a tak částečne zbav,ení jeho volnosti pohybu ve sp~
jeni s vyhrožováním dalšími násilnostmi ptesa~,uje pojem zl,~h.o_ nakl;dání ve smyslu pře st. útisku p'odIe § 1 zak. CIS. 309ý19Z1 Cl:,. 36D~.
z ustan'Ov,ení § 93' tr. zák. ve spojení s ustanovením § 2 g) tr:~ zá~. v~
p1ývá, že jest každému volno zadržeti beztres!n~ ?sob?,. o~ nI.z ma duvodné podezření neb asporl dův,odně se domym~a Je n:1tl! ~e Jde? zl.očince neb o člověka škodlivého nebo nebezpecneho, najme Jeho pravlllm
statkům čís. 3624.
"
tOtO
domnívá-li se pachatel (§ 1 odst. 2.' zák. o ú!isl~u), že ,!Ua,pravo, vY"nu I I
na os,obě zadržev,ší jeho otce pro odůvodplCne podezre~1 zykradeze na
jej,ím poli, by -upustHa od Jeho předveden} ke ~tarostovl, ved~ o o~o~
dův.odu zadržení, jde o neznalost t:es~mho zakona (§ ,93 ~e, SP~le~l
s § 2 g) tr. zák.) a tudiž o omyl praVnI (§§ 3, 233 tr. zak.) Cl s. 352 ..
skutková podstata přestupku útisku nevyžaduj;, by nastoa!; účin~k pohrůžkou napovězený; důvodem trestnosti jest natla-k na vuh ohrozeneho
napovězením budoucí újmy čís. 3'637.
na rozdU od § 9'& b) tr. zák. nevyhledává skutková P??stata p.řestup~~·
útisku »důvodnost obav«, stačí, že vY,h:rů~ka mohla u~mkovah ?a', ,:;i1i
dotčeného, proi:ože mu byLo za to mlÍ1, ze pachatel Je s to vyhruzKu
uskutečnm čís. 3637.

spadá sem, byJ.o-li faráři vyhrožováno vyv?J,~~i~' n~e~okojů~ ,by bylo
docíleno jeho svolení k pohřbení na katohcke cash hrblIDva' c I s. 3637.
osobu, podezřelou z trestného činu, ktert je stíhati z 'p'ov~nn,osti úře~n.í:
smí kdokoliv zadržeti za tím účelem, by Jl ,odev~da1 pnslusne vr~llllo._t,l,
toto právo je nutným důsledke,m, práya ~vveden~~ho v §§ 85 ~r. r. a. v y",ronem zájmu státu na zachovaul prav~lho p~radku .,.a pro lednotltv:e,
jenž je jako člen státního celku srúčastnen na Jeho zCtJmech, konkret~lm
právem, jež porušiti není zadržené ,osobě dovoleno (§ 98 a) tr. zak.,
§ 2' odst. 2. zák. o útisku l) čís. 367'7.
pod pojm,y zlého nak'ládání a zp-ůsobe~í újlmy n.~, !ěle, po rozu~u § ~
zák. -o útisku spadá jen tawové púsobem pa telo Jme os?by, ~tere pem a
jinakého dalš.ího účinku než přechodnou nevúlnost, ,chvI!kov~ pOCit nepříjemnosti; jde o nási1i ve smyslu § 98 a) tr. zak., JakmJ.ie. n;ay~,taly
nebo podle pov:šechné povahy jednání pa~hate}ova ~'ohl~ nastah ucmky
vážnější, zejména poruchy tělal nebo dusev111ho khdu casove nebo co
do" s.tupně rozsáhlejší čís. 3677.
spolupachatelství přestupku útisku podle ~ 1- ,zák. čís. 309/1921 hro~bou
újmou na svobodě a cti, by bylo na ohroz~ne~ vynu;cen?, by za stavky
nepracoval:; nezáleží na tom, že nelze dokazat1, ktery spolupachatel vyhnUku prones.1 čís. 3683.
po stránce subjektivní vyhledává se, ke skut~,?vé podsta~ě přest~pku
podle § 1 zák. ČÍs. 309/192.1, spáchanepo vyhruzko,u, ~rome veodoml pachatelova, že _hrozí jinému újmou na, nekterem z pr~vll1ch sta.t~u v onom
ustanovení zákona uvedených, též úmysll pachateluv, vynuhtJ na ohroženém nějaké konání, op.om€nutí nebo sr:ášení} a ,:,~do:n! yachatetovo,
že nemá práva na toto konání, opomenuti nebO" snaselll c 15. 3683.
vyhrůžkOU (opovědí způs,obení újmy) je projev, jímž pac~atel chce J~ne
osobě (ohroženému) naznačiti a jí též }púsob~'~ ,pro nt P?z~at.e1nym
naznačuje, že má moc a zamýšlí opovezenotu Jl Ujmu bud sam nebo
prostřednictvím jiného způsobiti ~ ís. 3683.
,
rozdíl mezi skutkovými podstatami podle § 98 a), b) tr. zak. a podle
§§ 1 a 2! zák. proti útisku čís. 4029.
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shledal-li nalé~ací ~oud v činu pachatele, obžalovaného pro
§ ~8 a!. tr, z~k'J Jen, zlé nakládání a vyloučil-li současně
po?kodlt; -osaDU, s. n.l~ zle .nakládal, na kterémkoli jejím
p~avu v1?-be~ v~ na ]e11m majetku zvláště, nezakládá jednání
~eho am precm podle §§ 1, 2 zákona proti útisku čís. 402ft
Jde o vydírání, nikoU.v jen o přestupek útisku bylo-li vynucován
stoupení společenskéhO' podílu opětovnou vyhrůžkou trestníh o
mem pro podvody (kriminálem) čís. 3747.
o
1~yko pře~pis § 98 b) tr. zák. čeM i ustanovení § 1 zákona proti
JIZ p,ouhemu pokusu, by vůli osoby, na niž se činí nátlak byl dán
kte,rym bXv ~e v~ebrala, kdyby nebylo nátlaku. Otisk' přichází
V uvahu JlZ 1 pn takoyých pohrůžkách, kten~ nejsou s to, by
duvodnou obavu; obe skutkové podstaty rozlišují se jen Jako ť
silou prostředků, jichž bylo' použi,to čís. 3711.
Sl
vyl~čuje-li rozsudek ~působilost p'Ohrůžky (očerňováním koho
rodmy z homosexual,lty), .by jí byla v ohroženém vzbuzena
ob~va .(§ 98 b) t~. ,zak.), Jest se mu zabývati otázkou,
zpu~obIio~;," vzbudl~l v ohroženém přechodnou nevolnost
pOCit nepn]emnosh (nedokonaný přestupek útisku) čís.
z~a lze pohrůžkvu vbitím (zl.ý~,. nakládáním) podřaditi pod §
za~., vlze bezpecne posoudIti JeTI' podle zvláštních okolností
~.aJme pod~e who, ~da. Jsou tu i ostatní záJkonné
'
~,mu; spada sem, mkoh pod předpis zákona o
J!f!1' zprzněnému devitiletému děvčeti bi,tím jesmže
cls.3819.
'
P?d poj,et.n zlého n,a~ládání a způsobení újmy na
zak;, o, ~~tJsku spad~ jen takoV'é působení na
dalSI ucmek nez prechodnou nevolnost ch',il\co,'v
a: jde o nás.ilí ve smyslu § 98 al) tr. 'zák., nastatlv'·li
najmev poruchy těla nebo duševního klidu časově
rozsáhlejší čís. 4091,
po sub)e~tiv?í st:ánce přečin útisku podle § 2 odst. 2 zák. o
vyhledav:~ V~d?~l pac,hatelov'O, že nemá právo na konání, opomen~ti.
nebo snasent, Jez hled} vynutiti čís. 4091.
u~tanovenÍ § .2. odst. 2 zákona o útisku nemá (právě tak jako § 82 tr
zak.) na:, myslI Jet; z?raně ~ technickém slova smyslu; zbraní po rozurn~
t?ho~o ,ustanovem zakona Jest každý předmět, který je způsobilý k ses~em uto~u ne? obr~ny, proti osobě. Je tudíž zbraní ve smyslu § 2
~ ~t. ~I z~k, ,~ uŤlsku } kamen, a to i malý kámen čís. 4Ogl.
. '
cehla-h vyhruzka k vynuceni práva pachateli příslušejícího nebo mohl-li
se .pacha~el důvodně (třebas mylně) domnívati, že tak~vé pr~vo má
~~Jde anI o skutkovou podstatu přestupku p'odle § 1 zák o u·t·lsku'
CI s. 41'52.
.
.
~ymáha~ie ~trat práv~e~o zas!u'P'ovania v exekučnom pokračovaní
zadovamm Ich :;;menec~e~o za~s:enia od exekúta s vyhrážkou, 'že
~~~e prevedena ex-ekú'cIa, moze zakladať skutkovú podstatu útisku','
C15, 45'26.
'
vydi~ání t \útisk liší se jen různou intensilou nátlaku. U psychického
na~Jy'l Jes ,~amce ta samým zákonem vymezena ustanovením že ,C)-'
hr~z~a mU,sl. bý~i způsobilá vzbuditi VI ohroženém důvodnod oba~u
ma-~l s~ statl sloz~?u skutkové podstaty vydírání. Podle obdoby tohot~
zna ,tl. Jest vymezItI hranici tu i při fysickém násH'í u něhož zákon
'
k oveho poukazu neobsahuj.e čís. 4-600.
z:'ýrn ~akJ,ád~~ím, pokud se ,ytý.če způsobením újmy na těle ve
~) zak; ? utIsku bude tud1z Jen takovré působení na tělo jiné
Jez ?ema, llllakého dalšího duševního účinku než přechodnou ne'volno"tl .'.
chvIlkovy pocit nepříjemnosti. Jakmile vŠ;k nastaly nebo pOdle
o
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všechné povahy jednáni pachatelova mohly nastati účinky vážnější, zejména poruchy těla nebo duševního klidu časově nebo stupúovitě rozsáhlejší, jest fysické násní pokládati za prostředek téže int.e~~ity, jakým
je vyhružka způsobilá vzbuditi důvodnoU' obavu a podřadIŤl Je pod pojem skutečného násilí ve smyslu § 98 a) tr. zák. čís, 4600.
důvodem trestnosti jednáni dle § 1 zák. o útisku, stejně jako důvodem
trestnosti vydírání není protiprávnost prostředku pachatel;tn užité~O.'
nýbrž protiprávnost nároku, jejž pachatel prostředkem hm vymaha
či s. 4879.
při sjednávání pracovní smlouvy může si sice každá strana činiti pod-mínky, avšak právo to jest do jisté míry obmezeno potud, že podmín~y
m
smluvních stran nesmějj odporovati dobrým mrav.um ani ustanovem
platných zákonů, k nimž sluší obzvláště počítati' i předpisy § 1 zák,
o útisku; podm1nky zaměstnavatelem kladené nesmějí býti takového
rázu, by zaměstnance, který se o práci uchází, požadovaním jednání
(opomenutí nebo snášení), jež, požadovati zaměstnavatel nemá práva,
nutily k onomu jednání obavou, že, nepřijme-li podmínky, nebude do
práce přijat; nesmějí zejména vyvěrati z pohnutek národnostních, náboženských nebo politických čís. 4879.
pro posouzení přestupku útisku nesejde tu na tom, zda ohrož€ný má
právo na nějaké konání, opomenutí a t. d., nýbrž rozhoduje, zda pachatel měl právo na konání, k jehož vynucení čelil jeho nMlak. Je po
případě bezprávné (protiprávní), činil-li zaměstnavatel ochotu, přijmouti
nabídku dělníků, by byli do práce přijati, závisloU' na činění, které od
uchazečů požadoval, práva k tornu ll€maje (aby byli členy určité organi-sa'ce) čís. 4879.
přestupek § 4 zák. proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních čís. 4868.
rekurs: kárný přečin poškození cti' aJ vážnosti stavu, brojil-li advokát
útratový v rekursu malicherným způsobem proti útratám přisouzeným odpůrci
čís. .1 Os. dis.
pokud v podání útratového rekursu, napadajícího četné jen nepatrné
položky, nelze spatřovati advokáta nedůstojné, ve smyslu zásad hájených výborem advokátní komory cti a vážnosti stavu se příčící, malicherné brojení proti neplatným položkám přísudku čís. 89: dis.

-

útl~aty,: u s t a n 00 ven í m čl. l. čís, 131 Z á k 'Ů n a z e dne 1-8. pro s i n c e
1919, čís. 1 sb. z. a n, na rok 1920 byl' zruš'en též čtvrtý odstavec §u 395 tr. ř. č.ís. 122s (5).
soudce trestní jlest však i nadále povolán stanoviti
povinnost k náhradě útrat zastupování a obhajob,y
(§ 3,93" odstave'c třetí, tr, ř.) a určiti jich V'ýši čís. 1223 (5).
rozhodnutí o povinnosti k náhradě útrat prvé stolice netřeba měniti, doznal-li výrok o vině částečné změny jen co do právní kvalifikace činu (§ 389
tr.
čís. 3417.
útraty řízení zmšovadho nelz,e obžalovanému uložiti, přivodila-li zmateční
stížnost, ač byla zavržena, d,avši podnět k použití § 290 tr. ř. nepřímo rozhodnutí pro obžalovaného příznivější (§ 390 odst. druhý tr. ř.) čís. 3417,

n

náhradu nákl,adu na řízení zrušovací nelze uložiti obžalovanému solidárně
s vydavatelem časopisu, netýkal,o-H se opravné řízení odpov<ědného redaktora a tomuto náhrada uložena nebyla (§ 21 odst. prvý a druhý tisk. nov,)
či s. 3444.
podle druhého odstavc.e § 390 tr. ř. nese útraty řízení (zrušovacího) soukromý obžalobce, i když byl obžalovaný zproštěn z důvodů beztrestnosti
podle § 4 tisk. nov. či s. 34174.
ustanovení § 390 odst. 2 tr. ,ř. jest specielní úpravou zvláštních útrat přivo
děných podáním řádného 'Úpravného prostředku (odvoláním soukromého
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~bžaiobce)J po~ud opravný prostředek zůstal zcela bezy 'sledn'

Y,

utra,ty padam,m Jeho ?řivOděné ten, kdo opravný prostřede~ pOda1~'í :UCI
povmost. k, n~hradě utrat vzešJ,ých zcela bezvýsledn 'm
.
ke~ ~neClfl1 za~on (§ 390 odst. 2 tr. ř.) závislým n~
Erav~ na ~zvys!ednosH opravného prostředku, posuzuje tuto

rtzem v o~azce, utrat zcela samostatně; je proto tato povinnost nezá,vÍs,l~
n~ cel.kovem vysl-edku tres,tní věci a na všeobecných k tomu se vzt"huljíCíc
predplsech § 389' odst. j a § 390 odst. j tr. I. čís.' 3594
z~kO~ U~~~~á, po?ateli .zsela bezvýsledného opravného p;ostředku
~Os~~i .zv,~ DáCh u}rat, ~ez byly jeho podáním přivoděny soukromému
1 na r3l U' vsech utrat obžalovanému z toho vzešl" ch mezi
~v
o~st. 31 tr. r .. -:v,e .všech případech, kde soukromý obžal~bc'e má nez
~lt~o~~,tI.adltl naklady procesní, počítá výslovně i všecky útraty oblhaiov',in

~stanovení.§ 31~ tr.

t, d~uh~ v~ta nemá místa, když útraty nevznikl

st~po:~r§o~~ 1o~zal~lb,e), nkYbr~ vyhradně řízením o veřejné obžalobě ťpro
r. za <., tere se nekonalo podle § 48 t ~.
k' .
krom~ho účastníka čís, 3'680.
r. r, len
zadosti

b~:la-h zmateční stížnost jednoho z obžalovan' ch odmítn

.

~~1~ť~~aZni!~Od(§Ů ~gocnÝdCht'
jjest 2uložit~ ná~~ady !rušovacího ~!:~n1j~~eho
o s. a tr. r.) CIS. 3r7í28

v kárné~ řízení jest odsouzenému ulOžiti náhradu' útrat kte ..

i:

s
: t
pl~y o lina karne nzem (§ 41 odst. 2 kárn. stat./ čís. 8,6 di% o
ani po~l.e § 3~'1 čís. 1 a 6' tr. ř. ani VI kárném řízení nelze
za. pal!S~l ~ mlv~tno:.ti, a~i' za v.y,hotovení obžaloby a nález~/Čf~.a~~"6n'h"'du./

o?dO~n~f!1'pOll'žit~m p'ř,e,dpi~ů trestního řádu, avšak jen poku~

v,'

;~~;ý~:r~~~a~:enl n~!re~a vyyro,k

.'

~ovin~osH o?viněného

k náhradě
:,
stečné změn ,ll na arne ,nz~lll pry~' stohce zmeniti, doznal-Ii výrok
v.
y Jen co do pmvlll kvahhkace kárných provinění čís 96 d'
o

~~~~n~bdžVa~~b~!et~n p~~:t s:~~fi~iní:~ ~Zyfní ~ ťrávn!ho zast~upení.· sOUkr~~
c:o

b
v podstatném bodě z b 1 b '
..
o za ovany ve zmsovaClm
y útraty poměrně jen
o málo menší kdyb)~ ~al o s6u~pros~en, ~yly-li by
článku, pro nÚ byl' obžafovany' pr~TYopol btz,:lobd,ce zazal~val Jen ona místa
v
•
v.,
V
'a ne o sou'Zen c Í s. 3763.
obzalovany nerUCI za utraty zrušovacího řízeni měl r ' h
nost ve zn~č~é míře úspěch čís. 376(3..
, a - I je o zmateclll stížk rozhodovam o útratách jest podle § 39Q' tr ř'
", dV
nov. příslušným vrchní soud čís. 383:'7
. . 1 V pnpa e
»škodo~'« ve smyslu § 4 zák. čÍs, 562/;919 'est 'en ú'ma
~e sameh? t~estného činu; nelze k ní počítdti nlkladJr 't-;'"~;::,~~u;
u~raty pra,~nlho zastoupení druhé strany č i s 3800 )
nahradu nakladů v,eřejného rok
I
b v I'
.
jen o zvláštní otázku výroku p~d~~ z§~ ~ _z.~ ovanému lIlo~i!i, .~Io-li při něm
ve které měla zmateční stížnost pln' . :aho~~ o podmmenem odsou-zení~
v
.
..
y uspec : C 1 s. 3860
vecnoU' vytku, ze výrok podle § 21 f k
.
.
se ukládá ručební povinnost
'
15 , nov. Je P,ochyben, an ten, komu
e
pokládati za stížnost podle §' 3~,~d~vavtele~ ~ vlastmk m. nebyl a není, jest
n~ho řízení, a za odvolání podle'"" §
~l: ,,~ se vztahuje na náklady trestrozgudkového
v'rok
I,S , 3no8~~' pokud se vztahuje na-.
naklady uveřejnění
v,
'v
y
UCl S
'8' 0
z~ ~ma t ecm sŤ1znost (čís. 11 § 281 t
V) . I'
..'
,
.
.
tyka ručební povinnosti za tresty. na fp' ef. ?eh.z~)' pokladah alll, pokud' se
neZlC ' c 1 s 3883
f unkce soukromého účastníka 'est ' l '
,
.
nárok na náhradu nákladů, zast{l.p ~p? ,u ~ P?vahy trestneprocesuální; jeho,
jen příslušenstvím jeho soukrom~~:~1 J~' vY,ronem ~éto funkce, nikoli snad
nároku odpoután od osudu jeho so ~V'nl ~ nar9kU'; jes! proto osud onoho
roku na náhradu útrat zastupování j~ ~omeho n:rokUl; predpoklady jeho náněhož při odsouzení obviněného rozh d o.su~ova 1 podle trestního řádu, podle
o uJe jen, zda bylo soukromému účast- '
v

v

v

il''cg)

v

v

'v

•

níku trestným činem na jeho právech uhlíženo a zda se k trestnému řízení
a soukromoprávní nároky v tomto řízení uplatňoval, při čemž nesejde na tom, zda tyto nároky došly v trestním řízení skutečně uznání č i s,
3946.
pro určení nákladů ~ včetně útrat zastupování soukromého účastníka
(§§ 50, 3g\ čÍs. 4, 393 odst. 3 tr. I.) nestanoví zákon (§ 393 posl. odst.
tr. ř. v doslovu čJ.. L zák. čís, 4/1924) žádnou jinou podmínku než návrh
oprávněného čís. 31946.
jde proto o porušení zákona v ustanovení § 393 posl. odst. tr, ř., zrušil-Ii
soud druhé stolice útraty určující usnesení okresního soudu a uložil mu, by
o návrhu soukromého účastníka na ustanovení útrat zastupování rozhodl
až po pravoplatném skončení případného civilního sporu čís. 3946.
ke. zmateční stížnosti podle § 33, tr. ř. lze tu sice vysloviti, že byl porušen
zákon, nikoliv však ono nezákonné usnesení zrušiti, poněvadž další opatření ve smyslu poslední věty § 292 tr. ř. nemá místo v případech, kde by
bylo ke škodě obžalovaného čís. 3'946.
podle § 390 tr. ř. jest jen nez!. soukromému obžalobci, nikoli však jeho zákonnému zástupci v případě osvobození obviněných uložiti náhradu útrat
čís, 3947.
výše nákladú múže snad h~rti důvodem, by bylo opomenuto trestní stíhání
vubec nebo provedení některých úkonů, směřujících k usvědčení obžalovaného, naprosto však nemůže odůvodniti opomenutí procesních úkonů, zvláště
pruvodů, které se (jinak důvodně) žádalí ve prospěch obžalovaného a smě
řují k jeho obhajobě čís. 401-1.
útraty zrušovacího řÍzení se navzájem zrušují, neměla-li úspěch ani zmateční stížnost obžalovaného ani zmateční stížnost soukromého ob-žalobce
připojiI.

čís.

4059.

nevytýká,-Li soukromý obžalobce v odvodu opožděnost odvolání obžalovaného, nelze mu přisouditi útraty odvodu čís. 4059.
povolení podmíněného odsouzení nelze činiti závislým (§ 4 zák, čís. 562/
1919 sb. z. a n.) na tom, zda odsouzený do určité doby nahradí soukromému obžalobci útraty řízení čís. 410.3.
bylo-h pn, lednom zasedání kárné rady projednáno několik případů, jest výlohy rozděliti na projednávané případy podle slušného uvážení, při němž
nemusí rozhodovati' jen jejich počet, nýbrž i rozsah a výsledek (anal. § 389
tr. ř.) čís, 12'9 dis.
výrok o náhrade útrat nie je výrokom o treste a preto nemaže byť napaduutý z žiadneho dóvodu zmatočnosti uvédeného v §§ 3'84, 386 tr. p. čís.
4355.
vymáhanie útrat právneho zastupovania v exekučnom~pokračovaní požadovaním ich zmenečného zaistenia od exekúta s vyhrážkou, že ináč bude prevedená exekúcia, móž'e zakladať skutkovú podstatU' úti'sku čís. 45216.
útmty právního zastoupení soukromého účastníka JSOll vzhledem k ustanovení § 381 čÍs. 4 tr. ř. částí útrat trestního řízení, než z ustanovení §§ 389
a 3,93 tr, ř, plyne nutně, že obviněnému lze uložiti náhradu útrat zastoupení
jen toho soukromého účastníka, pro jehož poškození byl uznán vinným,
neboť jinak nedostává se materielniho předpokhdu soukromého účastnictví,
kter~' j,est stanoven § 47 tr, ř. čís. 4630.
na tom nk nemění okolnost, že v řízení rozsudku předcházejícím byla při
znána práva soukr,omého úč.astníka osobě, která následkem podezření, že
jí trestným činem byla způsobena škoda, byla považována za poškozenou.
Práva tato pomíjejí osvobozujícím rozsudkem, který Se vztahuje na čin,
jímž škoda byla způsobena čís. 4630.
pro usnesení o útratách podle § 390. tr. ř. není předepsána určitá forma oznámení; stává se účinným, ať bylo stranám oznámeno doručením písemného
vyhotovení či jen ústním prohlášením; v tomto případě počíná se lhúta pro
stížnost proti usn:esení tornu podle § 481 tr. ř. ode dne ústního prohlášeni";
napotomní doručení písemného vyhotovení nemá pro tuto lhůtu výzl1anH~
čís. 463~.
.
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je-li nakladatel nep'eriodického tiskopisu totožný s původcem, který brl
souze~ p~dl~ § 1 tIsk. nov., ručí S ním solidárně podle § 24 tisk. nov~
vlastmk tlskarny v rozsahu § 21 tisk. nov. čís. 4652.
-,
byl-l,i za~ítnut návrh ~oukromého žalobce na vyslovení této pl,>tebni
~OStl, muze t?mut~ vy roku odporovati soukromý žalobce
Jde ~,pl~,tebnl poymnost vlastníka tiskárny ohledně přiznaného Odšk"dlléh
~a pnkon ,(§ 17 tIsk. DOV.), a stížností podle § 3,92 tr. ř. pokud'
Jeho za naklady trestního řízení čís. 4652.
'
zákl~dern povinnosti obžalovaného, nésti náklady trestního řízení
?Ostl sOllykroméh? ob~al?bceJ nahraditi v případě zprošt'ujícího'
utraty obzalov~nemu) Je J1;h postavení procesní a jejich vzáj
p,omer. Takoveho pro;esmho poměru není mezi soukromým obžiLlcib,cel~
hm, kdo se do trestmho řízení dostal j.ako obViněný bez návrhu a
soukromého obžalob ce (omylem) čís. 4826.
krmení: drůbeže dané do komise čís. 41177.
podle § 13 tiSk. nov. viz II r á ž k a t i s k e m (§ 13).
v kárném řízení viz říz e n í kár TI é.

Utrhání na cti: § 2~9 tr. ~ák.:, zločinem utrháni na cti jest projev, který jest
povsechne sve pova~y s to a, sI?ěřU:je podle llmyslu mlové!>.,
k tomu, by, byl - pnmo (prvm veta) nebo nepřímo
§ 3.0~ tr. zak.) - ll! vrchnosti vyvolán nesprávný P~:~l~o:~!;:~{n~f
urclta osoba od mluvčího různá spáChala určitý k
čís. 3440.

předpoklad takového, rázu je výsledkem úvah, kterými srovnává
vrchn?st o,bsah projevu pachatelova s. dotčel1ými ustanoveními
trestmho zakona. Ježto se úvahy ty dějí ihned v době projevu pachatelova, nemůže v nich vrchnost přihlížeti k okolnostem o nich v
se doví teprve po projevu čís. 3440,
,z
udavateli (obviňovateli) býti nemúže na újmu připojuje-li ke
,
kovým úvdajůn~vpr~vní závéry při správ·ném v~kladu zákona
o t~m, ze ~arcena .oso,J:a. spachala udanymi na ni skutečnostmi
zlo~~n neb? z~ naplmla ]lml tu kterou zákonnou známku dotčeného
zlo CinU. Nikoliv tak~vé závěry, úsudky, názory udatelem (obviňo
vate~em)v k ~rchnOSÍ1 vyslovené, nýbrž jedině skutečnosti jím
nO~!1 s~elene mohou, býti opodstatněním předpokladu vrchnosti že
narcena osoba spáchala určitý zločin čís. 3440.
'

zločin utrhání ,na cti udáním ze zločinu poškození cizího majetku
podle .§ ,85 ,plSlll. ~) tr. }ák. (politim prádla) předpokládá iak
tvrze.m, ze s}co?a bm vzeslá nebo zamýšlená převyšuje 200 Kč
tak I tvr~~ll1, Z€y poškození, (zn~čení nebo znehodnocení prádla)
?~!o zam~~I~no; skodou nem cela cena (prádla), nýbrž jen částka
Jep rovnaJlcl se znehodnocení čís. 3440.
úmysl, význ~~ ?- dns~h pr?jevu. jest posuzovati podle celého jeho
obsahu a v111trnl souvl-slostl jeho částí čís. 3440.
VYPoyídal-1i kdo nepravdivě jako svědek v tr€stnÍm řízení
osob~, k!erouvydal křivě ze zločinu, dopouští se vedle zločinu 200
tr; zak. 1 z}OCtnu po~J,e $ 199 a) tr. zák., neměl-li soudce v době
vysl,echu, duv~o.?- pokladat1 ho za podezřelého z trestného čínu a vyP.olvlddal-l;lhkny~ ne proto, by sobě pomohl, nýbrž proto by usvěd_
CI u ane o CI s. 3-607.
'
ke skutk~v~ podst~tě zločinu utrhání na cti podle § 209L tr. zák se
~e.vyhledav,:, by SI byl pachatel vědom toho, že jeho jednání s~·ě
ruJe l,c ohroz~.111 svobodYv.osoby ~~fední~a) ll! vrchnosti- pro zločin'
ťdane nebo J1na~ z,e zloclnu obv1l1ovane, ani, by jednání pachateyoyo 3v6edlo aspon ke kárnému vyšetřování proti onomu Úředníku
c 1 S. I 11.

vyhledává se však, by si byl pachatel vědom, že jeho udání u vrchnosti pro zločin (prvý případ) nebo jeho obviňování ze zločinu
(druhý případ zločinu podle § 209 tr. zák.) Odporuje pravdě; je
třeba, by byl v rozsudku i tento znak zjištěn čís. 3611.
zločin utrhání na cti viněním vyšetřujícího soudce ze zločinu podle
§§ 101, \02 a) tr. zák. č i s. 3611.
skutková podstata zločinu utrhání na cti nevyžaduje, by udavatel
vymyšleného zločinu byl prvým, od něhož se vrchnost dovídá
o domnělém zločinu (o pachateli); stačí, když úmyslným sdělová
ním neb opakováním obvinění posnuje udání učinčné již jinou osobou, pokud se týče podezření ,vzbuzené II vrchnosti již jinými urči
tými· skutečnostmi a čerpané z jiných pramenů čís. 3638.
utrhání na cti obviněním ze zločinu svádění k loupežné vraždě
čís. 363'8.
»udání u vrchnosti« po rozumu § 209 tr. zák. je tu nejen, tvrdil-li
kdo vrchnosti skutečnosti, činící určitou osobu podezřelou z urči
tého zločinu, o němž vrchnost dosud neměla vědomosti, nýbrž i~
zesí1il... li kdo za pátrání vrchnosti pro určitý zločin již zahájeného
předpoklad vrchnosti, že tento zločin byl určitou. osobou spáchán"
vlastními údaji, zejména údaji o vlastních postřezích ke skutku se
vztahujicích čís. 3779.
podezřelý (o"bviněný) nemusí sice při svém odpovídání se před
vrchností udati pravdu, která by ho zatěžovala, avšak toto dobrodiní neopravňuje ho k tomu, by tvrdiL před vrchností beztrestně
(§ 209 tr. zák.) skutečnosti, o nichž ví, že se n~zakládají na pravdě, a jež činí jinou osobu podezřelou ze zločinu, který nespáchala
č i s. 3'1'79.
trestní zákon rozlišuje v § 209 přesně mezi »udáním II vrchnosti«
a »o'bviněním.«; jen toto (nikoliv i ono) vyžaduje průkaz způso
bilosti, by jim mohla býti vr,chnosti d4na příčina k vyšetřováni neb
alespoň pátrání proti obviněnému čís. 377'9.
v obvinění vyšetřujícího soudce, jež se stalo v kanceláři u vyšetřujícího soudce za výslechu obžalovaného nanejv)'še v přítom
nosti zapisovatele a dozorce vězňů, nelze spatřovati zločin utrhání
na cti (§ 209 tr. zák.) či s. 401'1.
pokud bylo vyhověno předpisu § 3118 tr. ř. ohledně individualisacezločinu utrhání na cti čís.. 4011.
pro otázku, zda obvinění někoho pro vymyšlený zločin způsobem
v § 209: tl'. zák. uvedeným zakládá skutkovou podstatu tohoto
zločinu, není rozhodným, zda vrchnost, nabyvši vědomosti o obvinění, pojímáJ čin pachatel'ův jako zlůčin utrhání na cti, či zda ho
posuzuje s Jiného hlediska čís. 3,793.
nezáleží ani na tom (s hlediska prvé skllltkové podstaty § 209 tr.
zák.), zda vrchnost považuje udání za věrohodné a zahájí obvyklé pátrání proti udanému, či zda na popud· udavatelův vůbec
nezakročí nebo dokonce obrátí šetření přímo proti němu čís. 3793.
spadá sem, oznámilI-li kdo četnictvu - předstíraje loupežné pře
padení - jiného z vymyšleného zločinu spoluviny na loupeži č í s~
3793.
obvinění při hlavním přelíčení před soudem jest udáním u vrchnosti
čís. 4040.
právo obžalovaného nemluvitjl pravdu nemůže se zvrhnouti ve V)'hodu, že smí beztrestně páchati trestné činy; podezří\'al-li koho
křivě ze zločinu, propadá sankd § 209 tr. zák. čís. 4040.
pro posouzení, zda jde o udání ve smyslu §i 209 tr. zák., rozhoduje
jeho věcný obsah, nikoliv jeho doslov čís. 4040.
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j~st lhostejno, z jakého podnětu (z jaké pohnutky) k udání
vmění)

došlo, zda je pachatel učinil z vlastního
či
kem oznámení jiné osoby, v jaké vlastnosti
u~ini}, zda jako svědek či jako podezřelý (obviněný), jaký Konec'n"
cti hm sledoval (zda chtěl obviniti druhého či odvrátiti od
podezření) čís. 4'121.
dodatečné odvolání křivého obvinění nečiní pachatele be"tn',t.",C,
čís,412L

s tl b j ~ k t i v II í str á TI k a: ke skutkové podstatě zločinu utrhání
ch po~le ~ 209 tr. zák. se nevyhledává, by si byl pachatel
t~ho, ze Jeho jednání směřuje k ohrožení svobody osoby
mka) II vrchnosti pro zločin udané nebo jinak ze zločinu Obviún.,
vané, ani, by jednání pachatelovo vedlo aspoň ke kárnému
třování proti onomu úředníku čís. 3611.

vyhl.edává se yšak, by si byl pachatel vědom, že jeho udání u vrch~
nosh pro v,zlocin (prvý případ) nebo jeho obviňování ze zločinu
(druhy pnpad zlo CInU podle § 209 tr. zák.) odporuje pravdě'
treba, by byl v rozsudku i tento znak zjištěn čís. 3611.
'
po s~r~nce s~bjektivní vyhledává se ke skutkové podstatě zločinu
;ttrh~lll n~~ C~I pod!e § ?09 tr. zák. udáním u vrchnosti pro vymy~
sIeny: zloCIn ten vedoml pachatele, že jeho udání u vrchnosti od~
poruJe ~ravde; nevyžaduje se úmysl přivoditi zatčení udaného a
zavedem vyšetřování proti němu čís. 37Q 9.
p? str,á~ce subjektivní nelze účel, jehož pachatel chtěl udáním (obvlňovanm~) dosáhnouti, zaměiíovati se zlým úmyslem ve smyslu
§ 1 tr. zak) , motiv trestné' činnosti pachatelovy jest okolností nerozhodnou c 1 s. 3793.
/
zloč~n u.trhání na cti podle § 209 tr. zák. jako tré'~tný čin nejen
proh .ctJ, ~o případě svobodě člověka nSrbrž ve svých dúsledcích
1 proh spravnému konání spravedlnosti státem, předpokládá vždy,
u p~c?atele úmysl (přímý ;-tebo n~p'ří':1Ý~ U\~éstj, v ~~yj, úřady
konam?1 spr~v~dlnosh od statu poverene hm, ze trestm nzenÍ neh
alespon patram má býti zahájeno proti nevin,nému čís. 3793.
" ve s~ěru subjektivním vyžaduje skutková podstata zločinu utrhání
na ctl podle § 209 tr. zák: a zločinu podvodu křivým svědectvím
podle §~ L~7, 199 a) tr. zák., by si byl pachatel v dohě činu vě
d?vm oblektJv~í n~pravdivosti viněni (udání) ze zločinu, pokud se
tyce ne~ravdi'VostI s~lědecké výpovědi na soudě. K prvé z obou
sku~k?vY'~h p~d~tat Je třeba positivního vědomi pachatelova, že
o~~menl Je knve, na obviněného (udaného) vymyšlené' tato nálezlt.ost .ne?yla hy ještě splněna, kdyby nebylo lze obž~lovanému
dokazatJ ,vIce, nv~ž že l,eh~kornyslně l!ebov p.?d ,vlivy osobniho zaujetí
ukvay'en~ dospel' k zaveru a k presvedcem, pro něž střízlivému
a knt!~kemu posuzovateli nebyly by dané premisy ještě postačo
valy c 1 s, 383'L
ve ~měn~. subjektivním jest nezbytným předpokladem přičitatel
n?stI zlocmu, ]Jy neje~ b~l, zjištěn význam a dos.ah pozastaveného
v~rokuv po. s.trance objektivní, nýbrž, by byl.o j. zjištěno a odůvod
neno,. ze .Sl. I obžalovaný uvědomil dosah a význam projevu právě
tak, Jak Jej ve směru objektivním po'jímal soud čís. 4040.
~ jeny v d~uhérr; případě § 209 tr. zák. se vyžad.uje v subjektivním
smeru ve doml pachatelovo o možnSrch důsledcích křivého obvinění
v tOvm s~~ru: jak, uvádí druhá vda § 209 tr. zák.; v prvním pří
p~de ~~a~I v~d?ml o nepravdivosti skutkových tvrzení, zakládajíclch knve udam z vymysleného zločinu u vrchnosti čís. 4121.
dle p.r á v·a s loven s k é h o: pre rozlišovanie, či ide .a utrhanie
C!l v ~my~le ~ 1 zák. čl. XLI:1914 alebo o obvinenie podl'a § 20
CIt. zak. cl., Je najrozhodnejší úmysel páchatel'ov;" skutková pod1

-

-

stata prečinu podl'a § 20 cit. zak. je dana len vtedy, .ked' Je zrejmý
úmysel páchatel'ov dotyčnú oso.bu pred ú:a~0f!1 ?bvmJť preto, aby
proti nej bole zavedené trec;tne, alebo dlsclphnarne pOkračovanie
čís. 4468.
Utrpěné příkoří viz odklad trestu podmíněný (§ 4).
_ _ viz též urážka tiskem (§ rT).
Uvedení ve strach a nepokoj viz nás i 1í dle § 99.
úv-er viď poškodenie úveru.
Uverejnenie rozsudku: uverejnenie výroku rozsudk~vého. podl'a ~ I? ods~. 2 z,ák.
č. 1~4/2:4 sb. z. a n. móže sa stat' levn v t?111 casop!se, kt,ory ~av~d.~~ zpravu
priniesol; jeho uverejnenie v inom casoplse nemoze byt ulo zene . c 1 s. 4684.
úverom: v smysle §, 2J4I zák. čl. XLI:1914 treba rozumet' d?veru ~ maJekovlÚ pIatobnú schopnost' a platobnú pohotovosť. Schopllostou k. uv~ru treba roz:
umet' vecne zaJ.oženú možnost' činit' nárok na úver. Bola-lt obzaloba pod.ana
len pre prečin poškodenia Úv.eru, nemožno trestný čin pos,udz~)'yat' s hradiska
prečinu zI'ahčovania podI'a § 27 zák. č. 111/27 sb. z. a n. Cl s. 4610.
Uv~ejnění rozsudku: podle § 58 zák~ číSI. 197/1895: i'e v. podstatě za~ostit!čin~
ním (obdobně ustanovení § 27 odst. 2 zak. o ochr.ane znameK,
§ 104 patent. zák., § 40 zák. proti nekalé- soutěži a § 14 vodst.. 2
tis'kové novely), nikoli vedlejším trestem ,nebo za'bezpecovaclm
opatřel)ím či s. 4659.
'
(§ 40 zák. čis. 111/1927): není závislým D? toho, zda jde o čln kh·
čího či těžšího rázu, nýbrž jen od uvázem soudu, zda Je ucelnym
čís, 388L
(§ 27 odst. 2 zák. na ochr. známek): stanovení nejvyšší" hranice čís.
3949,
(§ 14 tisk. DOV.): čís, 363'6,
_
náklady uveřejnění čís. 3,95'1.
výroku: podle § 13 (:Jl tisk. nov, čís, 3837,
zabaveného tiskopisu: kvalifikoval-li obžalovací spis op-ětné u~et~jnění zabavené básně, jejíž ,obsah· zakládá skutkovou podstaty p!ecmu podle
§ 14 Č. 1" zák. na ochr. rep., Jako př,ečin p,od!~ § 1'8 !av~' d. XIV:191.4,
jest pro případ,: že by nebyly shledany, ~~lezlÍostl, preclnu pod!e § 38
cit. zák. č1., podána žaloba i, pro tre~tne cmY',kte:se byly .spacha~y obsahem tiskopisu samého. Ustanov-em § 38 zak. cL. XI\V:1914 predpokládá, že trestní rozsudek již nabyl právní moci čís. 43:66.
úvěr a neschopnost p-1atiti čís. 37.16.

o.v.
'
'v'
'v . ,
jest nepřiměřeným,. nejsou-ll vypu]cene pemze umerne hospodarsKe síle
. . '
dlužníka a rozsahu jeho podniku čís. 3874.
stěžuje-li< se nebo podkopává-li s,e podnikateli úvěr, seslabuje se Jeho poslce
v poměru s,Outěžitelském č í,S. 4178.
víz též úpad e k (§ 486 čís. I, 2;).
Uvězněný redaktor viz r e d a k t o r.
Uzamčenou věcí: po rozumu § 174 II c) tr. zák je věc opatřená přek~žkou, )e~
'zamezuje neb alespoň stě~uje přís~ltp~ k ní ~~povolaným, oso bam, nal~,e
překážkou, již umístil majitel meZI vec a CIZl osoby v urnyslu a za hm
cilem, by byla před' nirn~v chráně~a Š,Í. s ..42166~, 4804.
v' . . .
zamezen neb alespoň. stlzen muS'l byh sa~n pnstup kv y~CI, n~~ohv),en
odloučení. věci! od jiné věci větších rozmerů nebo vetsl stabIltty c 1 s.
4266,.
"",
,
kvalifikačním důvodem je tu větší energie zlocmná, JevtcI se ve svemocném odstranění takové překážky č ~S', 48~. .
v' .
v'
nezáleží na tom, je-li k jejímu ~dstraneOlv.P?treb~ ve~s!hov cl,;nen,sthG
napětí sil nebo t\ělesné námahy vubec; sta CI, ze rne!v bytl ~~ekazkou ~e-:
jména podle úmyslu majitelova zamezen nebo ztlzen pnstup k veCl
osobám nepovolaným čís. 4804.
_
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Vzávěrka

-

-

Uzavřená
Uzavřené

jde o krádež na věcech uzamčených ve smyslu § 174 II c') tr.
odcizil-li pachatel věci z kufru, který si odemkl klíčem, jejž mu
kufru sv'ěřil, avšak jen k opravě zámku čís, 4804.
výpustek: II konců plynových trubic čís, 3797.
viz též p 1 Y TI o výr e g II I a t i v.
osada viz II z a vře fl é mís t o.
nústo: § 46 nař. č. 81/1910: předpisem § 46 odst. 1 min. nař. ze
28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. předpokládaná uzavřenost

je tu, js~u-y budov;: h~ořící ~s~du jen ~oněku<;1, těsněji seskupeny
nebo sera-deny, takze lednothva stavem nestop o samotě, činíce'
dojem jednotek samostatných, nýbrž jeví se i letmému: pohledu
část skupiny nebo řady ve společnou .osadu zcelené č i s
3813.
.
»uzavřenou osadou« je celý okruh povrchu země, na kterém se

jako

zcelená osada rozkládá, tak že nelze z obvodu toho vyloučiti úsek
~ .němž není tak těsného seskupení budov jako v úseCÍch jinýd~
CI s. 3813.
.
pro pojem uzavřené osady (uzavřeného místa) ve smyslu § 4&
min. nař. čís. 81/1910 jest rozhodné, že nejde o jedno neb o jednotlivá, o samoté stojící, dojem samostatné jednotky činící stavení, nýbrž o vÍCe budov pohromadě' stojících, třebas ne těsně
seskupených, avšak takových, jež se 'j přil povrchním, letmém pohledu jeví jako společné osídlení, jako skupina, tvořící místní celek, ať již osadu, obec nebo jen její část čís. 3970.
po subjektivní stránce nemuslÍ soud. zjišťovati pachatelovo vědomí
o tom, že jde o uzavřenou osadu (pojem právní); stačí, je-li zjištěno, že si uvědomi,I skutkov,ý stav, takové seskupe1)I domů, které
nestojí o samotě a nečini dojem samostatných jednotek, nýbrž jeví
se částí skupiny zcelené, spol'u související' čís. 39'10.
ve smyslu § 46 min. nař. ze dne 2'8. dubna WIlD, čís. 81 ř. zák.
je celé území osady, aniž lze vyloučiti úsek, v němž není tak tesného seskupení budov jako v úsecích jiných. Spadá sem proto jak
začátek osady, tak i místo na jedné straně silnlce domy zastavěné
na druhé straně pak vroubené stromy čís. 3430.
~
pro pojem ten je rozhodné, zda jest v místě činu (na rozdU od
jednoho nebo jednotHvého, o samotě stojícího stavení, činícíhO'
doJem samostatné jednotky, samoty) s,kupina více budov, tvořících
společné osídlení, obec, osadu nebo její část~ v jejímž ohvodu
vzniká čilejší ruch, podmíněný stykem obyvatelů jednotlivých budov, po případě jednotlivý,ch místních skupin budov, frekv,encí povozů, pěších, pobytem dětí, odůvodňující, by se jízda po silnici děla
se zvýšenou op,atrností. NezáLeží na tom, zda jsou budovy po obou
či jen po jedné straně silnice, zda j,sou přímo u silnice či poněkud
dále, zda jsou těsně vedle sebe či oddělené sady, zahradou silnicí
'
,
potokem atd. čís. 4079.
jest jí celý okruh země, na němž se zcelená osada ,rozkládá, takže
nelze z obv.odu toho vylOUČiti úsek, v němž- není tak těsného seskupení budov jako v ,úsecích jiných čís. 408'3.
nejde o'uzavřené místo ve smyslu § 46-riIilf1. nař. čís. 81/19-10, je-Ii
jedna strana silnice ve směru jízdy -na vzdálenost 000 m úplně volná
a ojedinělé domy po druhé straně jsou od sebe __ značně vzdáleny
čís. 4347.
.
Uzavření prodejny družstva: v době demonstrací čís. 4699.
~ viz též 5' poll e ~ e n s t v a.
- _přípravného vyšetřov:ání: po rozumu § 112 odst. 2 tr. ř. čís. 4670.
Uzavřený dopis: ucházení se jím o křivé svědectví čís. 3756.
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výrobky: přísada škrobu do uzenářský,ch výrobků (~~omě j,at~rni~)
podléhá deklaraci a musí 't:ý,Ťi' v obchodech, kde se zboZ-1 prodava, UCIněna obecenstvu patrnou CI s. 450D.
vz;nání pohledávky: ve vyrovnání a podvodný úpadek čís. 4318.
,Úžera viz I i c h v a.
y
. y'
Užitek (§ 531 a) tr.zák.): byl-li úplatek :potreb~van C ~ s. 4lY17. ..,
.
...tkem: (§- 171 tr. zák.): jest již bezpravne prISvo'}enl SI ?ISPOS~S!}I p~,OCI nad
UZl odcizenou v,ěcí; není třeba, by pachatel odcizenou věc I zpenezlJ. Cl s. 4035.
Užívání jmén.a: v označení podniku a nekalá soutěž čís. 4248.
,
předmětu vynálezu: je vyhraženo vlastníku patent~ (§ yS ods~. 1 pat. z~k.).
Avšak, prodá-li a převede-li vlastník p'ate~tu pr,edmetyvynaleyzu, pl~Ťl domněnka, že nabyvateli byla záro-yeň ~ predal1lmym1ck~' udelena hcery:e
užívání předmětu. vynálezu:; nent ovsem: vyl?uce~a .u~luva vla~tl1l~a
patentu! s nabyvatelem, podle níž se predm~t, prevad~ s vyloucemm
licence užívání nebo jen s licencí omezenou CI s. 48'37.

vady duševní viz duševní vady.
_ posudku (§ 126 tr. ř.) viz z n ale c.
Vagon na l«tlejích vi,z Ž, e 1e z nic e.
Váha: její padělání viz pod vod dle § 199 c).
vá1ečná lichva viz pře dra ž .o v á n í.
Válečné půjčky: vinění z machinací jimi čís. 438~.
_ _ viz též čtvrtá státní půjčka.
Válkou vyvolané poměry vi,z mim o řád n é váli k ,o u v y vol a n é po měr y.
Valorisační novela: z áJ k o n ze dne 21. 9řve z ~ a ~92g, _Č' í s. 31- sb-. z. ~. 11.:
§ 260 pism. a) tr. zák. byl pozmenen predplsy § II odst. 2: a § 19 CIS. 2
zák. čís. 3,Jij19219 sb. z. a n. čís. 3902.
ustanovení ,§ 14 odst. 4 zákona z 2'1. bř~zna 1~', či~., 31 sb: z. a n.
pro tr.estní řízení v přípa~ě o?poru ~rotI !:~stn~?1u v.~nkazu, ze soud,
rozhoduje v hlavním pře1tčem, neSffil ulozltI pnsnelsi tres.t na s,:,obodě nebo na penězích, než ul'O'žiI v tres,tním příkaz~, ':.zt~hule s~ n,~Je~
na hlavní přelíčení před soudem prvm stolIc,e, nybrz i n<l:. prellce m
odvolací, jež se konalo k odv,olání. veř..ejného obžalobce proH osvobozujícímu rozsudku soudu prvm stohce Cl s. 3994.
i když jdev,celk~m o škodu př~~~,Štllj.!cí 20.000 Kč~,jes~ po zrl!še~í roZsudku zrusovaClm soudem vratItI' vec soudu naJ,ezaclmu (mko!lv porotnímu)' otázka příslušnosti' j.est právoplatností obžaloby prozatIm rOZřešena <ii§ 219, 261 tr.ř.); §§ 1 a 5 opatření Stá~ého ~ýboru N. S.
ze dne 4. srpna 1920, čís. 4:80 sb. z. a n. (v do~lovu. cl. ), za~ona ze dne
22. prosince 1.921, čís. 4711 sb. z. a n), n.a ~terych, se pns!~sno~t o~oho
soudu zakládá nepozbylo dosud (VIZ 1 cl. II zakona CIS. 259/1923,
čl. II z'kona Čís. 257/1929 a § 21 zák. čís. 31(1929) účinnosti. musí
býti zůstaveno na-lézacímu soudu, b~ .posoudIl, z~a Te tres!m sazba
těžkého žaláře od jednoho roku do peh I,et, dostate~.~ou vPr9v u~.rn souzených činů, třebaže při tomto posuz.ovam nel:ze JIZ pnhl~:eh k znehodnocení peněz (§ 21 odst. čís. 1 zákona ze dne 21. brezna 1929,
čís. 31 sb. z. a n.) čís. 363;1.
omezení. stanovená v § S odst. 3 zák. Č. 31/29 Sb. z. a ~'v,vztahují ~~
i na případy záměny peněžit,ých tr,estů hlav!líc~v.a. vedleJ~IC?, za ~ez
rovněž dohromady nesmí nahradnt tres.t prevyslh vytknute hranice
čís.

4349.

nepřizpůsobení obžaloby změně § 203 tr. zák., nastalé zákonem čís.
31/2'9

čís.

4609.

náhradní trest na svobodě podle § 8 zák. čís. 3'1/29 nastupuje jen
v přípa,dě, ž,e peněžitý trest je nedobytný é í s. 4660.,

-
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Vazba---:-

-

Vecná imunita 629

po ú~innosti zá~onů Č. 3,1/29 sb. z. a n. (§ 21) a Č. 209/31 sb. z.
(~ 3) Je rozhod~Yn:.znakern pro použití mírnější sazby trestní ve
cl. I §§ 1, {) zak. ClS. 4r7'1{2Jl sb. z. a n. již jen povaha činu

znehodnocení peněz čís. 4750.
'
ustanovením § 4' (1) zák. čís. 31/1929 byla změněna trestní
'
§ 260 tr. zák. pro přestupky krádeže jen v případech ve
cena ukradený-ch věd více než 1000 Kč; pro přestupky' krádeže
ho~n?t~ krad,ených. věcí nepřevyšuje 1000 Kč, zůstala' trest~í
~~Jme 1 harm hramce § 460 tr. zák. zákonem čís. 3W1929, "tW1enÉ,n,
Cl s. 4863.'
Varovný ®Ws: a § 45 původe. zák. čís. 48'01.
Vázanpst soudu: výrokem zrušovacího soudu čís. 4004, 4170, 4573.
návrhy obžaloby čís. 4609.
soud rozhodující o podmíněném odsouzení je vázán pr,;vclplatrIÝm
štěním předchozího rozsudku, že čin byf spáchán z
a !1ečestnýc?' (výr9kem o ztrátě' práva volebního),V~H~'~~ci~ei,:~~'
praVD, by predchozl rozsudek v tomto směru přl"koumával
viz též r o z s ude k (§ 267).
viz též z r II Š o v a c í 5, o II d.
Vazba: pod pojem »správy spravedlnosti« (§ 104 tr. zák.) spadá
soudcovská v užš,Ím slova smyslu, nýbrž i činnost úředníků a 7f>zpnc.'
vHených výkonem rozhodnutí neh opatření soudcovských,
d?~~rce ,:ězňů pověřeného výkonem Viazby vyšetřoV'ací, zatímní
Z115tovaC1 a tresto: na svobodě čís. 3í735.
výkon vazby vyšetřovaci, zatímní soudní vazby zajišt'ovací a
svobodě, jímž byl dozorce vězňů pověřen, spadá pod .pojem ohel,,,;,,,
věcí vládních ve smyslu druhého odstavce § 101 tr. zák/Č í
započítání vyšetřovací sazby nerovná se skutečnému' oclpv'káni
svobodě. Třebaže má s hle-diska odčinění poruchy právníbo
způsl)be,né
trestnÝ!D: činem, tytéž účinky' jako odp~kání trestu (§ 225,
srovnej 1 § 226, § 5Q,9: tr. zák.), není z,apočítání vyšetřovaCÍ
rozsudku, jehož, vynesení předchází, tím méně je výkonem
uloženého, od něhož se svou podstatoU! a svým účelem
nahradivše předpis § 45 písm. h) tr. zak. a rozšířivlŠe ZáSa:.dd~UJ~:~ftil~f'l;;'~!~ř~l:
i, na, potrestání př~činů a přestupků, směřují ustanovení o ~:
vaCl v~zby (§ 55' a), § ~B6 a) tr. zák.) k tomu, by bylo
odpykam lest se p'achateli trestného činu podrobiti by
právnímu řádu jím porušenému, přihUženo vydatněji k '
pachatele bez jeho zavinění před ucr-čením onoho zb odnětím s::~~~;~;;čl:~ě~t
trestního 'řízení, nikoliv za tím účelem, by již předem dal ono Zl;
nýbrž za účelem zabezpečení jeho osoby pro tres.tní řízení a jen n"no,nn'
i pro výkonUJ trestu čís. 34811.
vyšetřovací vazba není ,anticipovaným odp'ykáním trestu. Její
rozsudkem jest jen jakousi náhražkou výkonu trestu a význam
výroku vyčerpává se v tom, že se pro jinakou újmUl pachatele
upouští zcela nebo částečně od výkonu trestu, pokud se týče znroid'"ie
pachatel zcela nebo částečně odpykání zIa určeného rozsudkem
či s. 3481.
'
započetím vyšetřovacJ vazby podle § 55 a) tr. zák. nepromění se vazba
šetřovací ve vazbu trestní č i s. 34811.
'?~dvod, nastoupil-li kdo trest za jiného, ,aby byI' za:opatřen přes
Cl S. 3488.
výnosem ministerstva spravedlnosti: ze dne 6. března 1,928 čís. 82;92
řejněným pgd .Čís. 10. Věstníku náklady trestní vazby pro 'rok 19218 '
byly pro vezmce sborových soudů částkou IlO Kč 50 h' na hlavu a
čís. 3488.
podle § 55 a) tr.· zák. lze vyšetřovací vazbu započísti nejen do trestu
svobodě, nýbrž i' do peněžitých trestů čís. 31fJ51.
I

I

,

uznal-li odvolací soud místo trestu doživotního žaláře, uloženého porotním
soudem, na žalář dočasného trvání, byl povinen rozhodnouti o započtení
zatímní a vyšetřovací vazby do trestu čís. 3699.
ustanovení § 1 zal.{. ze dne 18. srpna 1918, čís. 3'18 ř. zák vztahuje se jen
na trestné činy, které mohou býti stíhány občanskými trestními soudy čís.
4163.
byl-li obviněný vzat bez žádosti vojenského soudu do prozatimní uschovací
vazby vyšetřujicírn soudcem krajského soudu, který se domníval, že, s~
proti obviněnému, yede ještě trestní řízení pro přečin (po-dle § 47 bran. zak.)
u vojenského soudu, nejde u vyšetřujícího soudce o úkon,'podmíněný trestním řízením, vedeným II krajského soudu, nýbrž o' podpůmou činnost,
stavší se v (domnělém) zájmu vojenského trestního řízení čís. 4153.
proto jest na věc pohlížeti tak, jako by byl obviněný vzat do vazby ve vo:jenském trestním řízení, a přísluší voJenskému soudu, by rozhodlo žádosti
o náhradu škody za vyšetřovací vazbu. Výjimečné ustanovení § 9 zák. CIS.
318/1918 tu však neplati či s. 4163.
k vůli zkráceni vyšetřov'aCÍ V'azby lze podle § 62 tr. ř. přikázati věc soudu,
u kterého nastane dříve porotní období čís. 4164.
zavinil-li si odsouzený sám, že byl jiným než k výkonu trestu příslušným
soudem držen ve vazbě po tak dlouho, dokud soud pro nařízení výkonu
trestu příslušný o tom nezvěděl. a výkon trestu nenařídil, tím, ž'e musel 'býti
za účelem výkonu tnistu stíhán za'tykačem, nelze mu započítati podle § 400
tr. ř. vazbu hned od jeho založení, j<est ji VŠaJk započítati od doby, kdy
soud k výkonu trestu příslušný o tom zvěděl, a kdy podle řádného běhu
věci učinil' včasně opatření, směřující k nep'TOdlenému výkonu trestu (dožádal jiný soud o výkon trestu) či s. 4200.
k vyloučeni nároku na náhradu za vyšetřovací vazbu po rozumUj § 1 odst. 2
zák. ze dne l8. srpn.a 1918, čís. 318 ř. ·zák. je třeba jednak dostatečné podezření ke stíhání a k uvalení vazby, jednak, hy podezření to nebylo napotom vyvráceno; nestačí podezrení o sobě, nýbrž jest uvážiti: a rozhodnouti (odůvodniti) i tuto okolnost čís. 4491.
otázka, zda bylo podezření napotom vyvráceno (§ 1 odst. 2 zák. čís. 318/
1918), jest skutkov)rm zjištěním; jest ji posuzovati podle stavu po sko~
čeném vyšetřování (ex nunc), nikoliv podle stavu včas zahájeni (trván1)
vyšetřování (ex tunc) čís. 4491.
vazba jest nezaviněná ve smys~u § 94 tr. zák., nepodnikl-li p,achatel až na
to, že spáchali trestný čin, nic, co ospravedlňovalo jej i uvalení čís. 4444.
byl-li obžalovaný vzat do zatímní uschovávací vazby soudu, v jehOŽ obvodu byl policií zadržen na základě odvolaného zatyka.če soudu, II něhož
bylo trestní řízení proti němu již provedeno a skončeno, a propuštěn pak
z vazby oním soudem na žádosť'tohoto soudu, jest k vyřízení žá:dosti obžalovaného o náhradu za utrpěnou vy,šetřovaCÍ vazbu podle zákona ze dne
18. s'rpna 1918, čís. 308 ř. zák. ve smyslu. § 31 tohoto zákona příslušná radní
komora tohoto, nikoliv onoho soudu čís. 48'116.
Vážní !list obecní váhy: jest veřejnou listinou po rozumU' § 199 d) tr. zák. jen,
byla-li váha zřízena S' povolenhn živnostenského úřadu (v .případě,
že byla zřízena pfed účinností zákona ze. dne 19. června 1866,
čís. 85 ř. zák., bylo.,.1i jí živnostenským úřadem propůjčeno právo
váhy .veřejné) a 'byl-H vážný, vyhotovivší dotyčný vážní list, ve
svém postavení živnostenským úřadem potvrzen a vykonal-li pře
depsanou př-Ísahu či s. 4377.
Vazba: pri vymeraní úhrnného trestu nel'ze hradeť k trestom na slobode, ktoré
boly už celkom odpykané; dobu započítaním vyšetrovacej vazby skutočne
odpykaného trestu treba od úhrnného trestu odpočítať, aj keď sa o nej
súhrnný rozsudok zvlášť nezmieňuje čís. 4619.
Vazeň viď po moc p r i ú t e k u vaz ň o v.
Včasné pokračování: v zahájeném řízení (§§ 27, 40 6sk. zák.) ,č í·s. 4597. ,
Vecná imunita viď i m u nit a ve c n á.
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Velkoněme~ká t>t:~g~da: organisace ve smyslu § 17 zák

1 sdr~zen! nekohka osob- k společnému cíli odt h' ~.;t ~ochr. !ep.
mecke narodnosti i s částmi území ve kt ,r TI?U,1 csl. obcany
jsou větš}nou Dbyvatel:stva, od
č::f~!lo~l~~ikjhklld se

státu
~te~r~~.~~~cs~~ ~e~Oa~ě ~:zUf:~ánýlJe~ll{~e~~~~: ~~~~~~é3če~u
rouškou

uskutečňování sebeurčovacího S~~~~a

Verejný záujem viď och ran are r II b I i k Y (§ 35):
VIZ s e s m élš ň o v á II í.
Ve~!n~ ~~kce:. obvi,nění z jejího zneužití čís. 4272.

lis~~Je~tII ~~ vyer.~J~ym
po~l~ ~ 2'9~5·
ř. s. rozuměti
uradem v mezích
~~~~~i4~~z~;4~~1 veřejné

listinu, vydanoul ;vrl:~~!~f's:;:::f
jeho úředních o
víry v oboru pu-sobnostf jí

k pojmu »veřejné listiny« ve smyslu § 199 d) tr zák
byla vystavena veřejným ·úřadem neb osobou zákone~,se
ustanovenou v oboru jejich působnosti čís. 3454.
je }lUt~1O, by šl? ? písemnost, v níž úřad jí vydav.ší buď něco
nanzuJ2! proh},asU'Je neb.oyéřuje; nestačí pouhé orůvodní;~dělení "';'0","
~~osah~l~Ots.ol~~~. pro její poučení bez jakéhokoliv pr;ivně závažnéJlO
podle §

3~1. tr. z~k. slov.: ve smyslu trestního zákona 'est

"

.. '

~~rejll0b' hstinu tu, kterou vystaviL veřejný úřad ~. obb~uv~zůos~~~
eO~~or~n~ ? ,,~terof yystaviľa osoba požívajíd veřejné důvěry'
za

ř .
v~" c~~nos 1; jen ta část listiny má se považovlati za veeJ~o~, V..~I~ ,urad aneb osoba veřejné důvěry něco nařizu'e r

~~S~J~'.zpst~Je ,nebo potvrz~je. Jsou-li však ve veřejné listi~ě ťt~=
ve;eJn ~a~~, T" tere nep~ch~z7tí od veřej,ného úŤiactu. <aneb od osoby
", "e, :-l\ery a u lllchz urad anebo tato osoba při -yzn'k t't
~a~~, ca's~ y .oboru "s,-;é .p~s?bnosti neúčinkují, tato další Čá~t ~e~
p a po pOJe"m vere]ne hstmy, nýbrž má se považovati za listinu
t~~:Iomo6' Ppstodvní ~oručenky jsou veřejnými listinami v té čá~ti
poc aZl o postovního .úřadu. Kromě toho vlšak 'e 'e""
castko,u P?tvrzení st!any, že poštovní zásilku obdržela. totJ jl~~
tvr::enl ~na podepsah strana sama a nikoliv úředník V t't vP f
postOVnt doručenky nejsou veřejnými listinami č í s~ 466;. o cas I

'v,

trestný či~. ozn~čený v odst. I § 400 tr. zák. kvalifiku' e Sa odra'
odst. II cltovaneho § len vtedy, keď páchatef spáCh11 tent~ čin
~ret~, ~by t~m se?y~, aleb~ druhému bezprávny 'úžitok zaopatril.
en.D . e~p~avny uZl'tok ma tedy pochádzať zo sanvého adelania
vereJnel.Ilstmy, ale nie z iného činu ktorý sa prípadne
kr
podporuje alebo obl'ahčuje padelaní~ verejnej listiny č (s. ~:

fen

'e

a~Yt bftlo mo~no pa~elan.ie verejnej listiny kvalifikovat' podl'a-§ 400

o. ,s "

tr. za~., vyz<;tduje sa, aby bezp-rávny úžitok vzišiel

ZD

sa-

meh~ p~ddama. ve!el~e1 Iistiny, nie teprve z iného činu, ktor' sa

~~~~1~~~~.

verelne] hstmy len kryje, podporuje alebo

Ve~e~n~ mluva o,čmu, viz urážka na cti (§
VereJne pohorsem viz po horše n í ve ř e j fl é.
v

490).

íáležitOsti: ve smyslu § 104 tr. zák. jsou jen věci, které se dotýkají přímo
zájmu státního celku nebo alespoň veřejným právem chráněných zájmů
nějakého kruhu státních občanu a nejsou přikázány soudům, by o nich
rravoplatně rozhodly čís. 373'5, 4682,
.
ošetřování nemocných ve veřejných nemocnicích je záležitostí veřej
nou; lékaři těchto' nemo cnic, konající léki.ařsk'é práce, k nimž patří
i udržování pořádku při léčení v těchto nemocnicích, obstarávají veřejné záležitosti čís. 457,6.
Veřejnoprávní povin,nosti: i dítě má povinnost jelikož jest uložena a upravena
jinými zákony než občanským zákoníkem - veřejnoprávní povinnost
k návštěvě· školy, tudíž i k účasti na vyučování čís. 4818
dovážení hmot na stavbu, uložené občanum za předpokladů § 39 zák.
Č. 329/2'1, sb. z. al TI. je veřejnoprávní povinností, uloženou zákonem;
nejde o vyzývání k hromadnémU' neplnění této veřejnoprávní povinI}-osti, vyslovil-li se pachateL proti jejímu plnění jen před třemi osobami
nebo sice před více osobami, av.šak toliko· formou poznámky při nahodilém rozhovoru čís. 4662.
Veřejnost: byla-li urážka na cti spáchána obsahem dopisu, zaslaného paChatelem
ať již uraženému samému nebo- třetí osobě, jde tu o veřejnost urážky jen
tehdy, stal-li se čin za takových okolnosti, za nichž se dalo s' určitostí oče
kávati, že obsah dopisu dojde ve známost širších kruhů, a byl-li si pachatel toho také vědom při páchání činu. Skutečnost, -že urážlivý obsah
dopisu došel rozšíření v širších kruzích, není tedy ještě sama o sobě rozhodnou, nýbrž napľňuje skutkovou náležitost veřejnosti jen za oněch předpo
kladů čís. 3442,
výrok byt pronesen veřejně (§ 39 čís. 2 zák. na ochr. rep.) byl:..li pronesen
ve veřejné místnosti, v' níž seděla společnost více než 10 lidí čís. 3628.
rozšiřovaným"i ,spisy ve smyslu § 39 čís. 2· zák na ochr. rep. jsou všeliké
písemnosti-, jichž obsah jest přístupný většÍmUI počtu osob individuelllě urči
tému nebo co do množství neurčitému; spadají sem i- podání poslanecké
sněmovně nebo presidentUi republiky čís .. 3650.
zákonná náležitost »veřejnostk podání bylla přivoděna již .tím, že obžalovaní
odevzdali pamětní spis komunistického klubu adresovaný obecnímu zastupitelstvu pro slavnostní zasedání ke dni 28, října 192H, znajíce jeho- obsah,
starostovi města s výs.l'ovným požádáním, by prohlášeni to při schůzI pře
1
•

VerSIPottung

verelna

-

631

Vedlejší požitky vězňů: opatřování jich dozorem čís, 3735.
zaměstnáni: advokátního koncipienta čís. 120 dis.
viz též a od v o kát.

~~~~ ~~ri.v~~~17~Od

Veřejtrost

ul'atičuie

č·eU čís.

3798.

trestný čin je dokonán jirŽ; tím, že dojde svého s.tělesněnÍ a výrazu v tiskopiSU- nebo v rozšiřovaném spisu, určeném právě k rozšiřování, nehledíc
k tomu, zda došl'O- skutečně k jeho rozšiřování a zda jeho obsah došel k vě
domosti osob, pro. něž byL určen čís. 3809.
tiskopisem ve smyslu § 3:9' čís. 2 zákona na ochranu republiky je i listina
zhotovená p-sacim strojem čís. 3,g09.
pokud jde' o veřejné pobuřování ve smyslu § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep.,
stotožnn.. 1i se kdo podpisem s obsahem strojem psaného dekretu, vztahujícího se na založení samostatného- slovenského s.tátu u vědomí, že bude
dekret ten rozšiřován čís. 3809.
programatické vstupní proh1ášení komunistické strany při ustav,ující schůzi
okresního zastupitelstva, je již svojí povahou určeno nejen přítomným čle
nům tohoto shromáždění, nýbrž i veřejnosti čís. 38-215.
pojmui »veřejrtě« jest rozuměti ve smyslu »palmm«, nikoli »pubHce«, pojem
~p,ř~d .více lidmi« _znamená alespoň dvě osoby.; nověyší československé zákony učiriily -však do tohoto :výk~adu pojmu »veřejně'« podle tr. zákona
z roku 1'862 značný průlom, najmě zákon z 19. března, 19~, čís. 50 sb. z.
a n. na ochranti republiky, který v § 39, čís. 2 sám vykládá, kdy je čin vykonán »veřejně«; i zákon z 16. července 192rT, čís. Hl sb. z, a n. proti nekalé soutěži má vykládací pravidlo v § 2 odst (4) o tom, kdy byl údaj
učiněn veřejně čís. 4059.
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vice lIdmi znamená že mohl b'r
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pre
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1

Ž:j~~a~nčin spách~n.ý na míst.ě veřejném a snadno přístupném za
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§ 228 tr. ř.: v tom že předseda
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n~v~r~Jne provedeném hltavním nf,oHl'o"'
vereJne nem zmatku (čí 4 §
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veřejnost líčení neznamená jeho
b
kOll praktikabiIity do jaké míry mTIoe,? ~~:.en~u pnstupn~st; jest otáz1íčéní čís. 4211;8.
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·0 vere]TI:9 kontroly čís.

4336.

zákon nejen nezakazuje nýh

d

"

kontroly osob, jež se dOmá~~jťr~t pr\ po~lada. a
jde o jejich mravni

~~~~d

v

v,

v

'

'

přie°t;~tí

,možnost

způsobiIO~~,u vyiadO~va~:;:'u§p;~~~~\~~Ts~

jl~~U~~~I~_~ieř~j~~~uh~ae:ní~gn~iT~iÍ~~ni u~e ezma.tk~m dčís. 3 §
ř. neu'Vedeného čís 4598 n sem sou u nebo
Veřejný dnite1 viz úp 1 a tk á ř s,tví.
.
.
v § 229, tr.

orgán: jeho hanobení čís. 3784.
- . viz. též oCh,rana republiky (§ 14 č. 5),
pruvod. skutkova podstata přestupku podle §§ 3' 19

281 tr. ř.
z důvodu

'

..

~~olečník

viz s P' o leč n í k f i r my.
urad:prosince
ve smys.lu
trestního zákona v'u b ec a po dl e cl.
~
,
1862' čís 8 v 'k
V. zakona ze dne 17
obecní;
s'em
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ť~'
.. '
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~
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smyslu
čl V zák čís 8Vlll63
..
v době
uráž'ky
~, úřadu činn 'm' ,vnde Iz,ek s totC?znoy:ati,s j.ednotl-ivými,
4274.
y 1 ure nt y, am s Jich souhrnem čí 5.
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urážlivý výrok

př'

f

.v

.

v,

.

c~atele jen z úřední povinnos~r(čr.r~.l o~~~d~,} JBy~rwu~tnké st.i~ání

patcen nejen veřejný úřad
.b
I vsa urazkou donejen pro urážku dotyčné,~J ú~z ~~~oveň i úředn!~J lz~ pachatele stíhati
stavce čl V 'b ~ .
.
e~n~va, a, to po pnpade podle -třetího ododstavce' čl.'~: s~ ~it3~~mnostI uredm pro- urážku úřadU'- podle prvého
V'

/t

4102.

Věc svěřená viz s věř e n á věc.
_ zamčená viz uzamčené věci.

zastu;pitelná: její zpronevěra čís. 3652.
dlužníkovy vede samostatně: ve smyslu druhého odstavce § 486 c} tr. zák.~
kdo tak činí bez zvláštního rozkazu a nezávisle na zvláštním pokynu
nebo schválení dlužníkově; záleží při tom jen na skutečných okolnostech a poměrech, nikoliv na tom, zda je dotčená osoba k samostatnému vedení věcí dlužníkových oprávněna či si' je jen svémocně o~,obujer
ani na tom, zda překročila zplnomocnění, dané jí ať výslovně nebo jen
mlčky, nebo zda jednala bez pří-kazu. Nevyhledává se, by řečená osoba
vedla samostatně celý obchod (závod) dlužníkův, aniž záleží na roz~
. sahu jejl,Í činnosti čís. 371 6.
spotřebite1né viz s pot ř e bit e l· n 'é v,ě ť-i.
zastupitelné viz zastupitelné věci.
z' exekuce vylou,čené: a maření exekuce čís. 31758.
Věcná správa svěfitelova viz z pro n ev ě r a.
Vědomě nesprávný,: opravný prostředek č-Í s. 4034.
Vědonwst: ve smyslu § 1,6 (l) zák, čis, !l1/Z7 čís, 3612,
Vět1!ovánÍ: ve prosp:ěch třetích osob čís. -447 6,
_
viz též odklad trestul podmíně'ný.
Vě'most:- její příkaz zakazuje advokátovi i po zrušení smlouvy zmocňovací pod-:
nikateli proti dřÍvěj-šímu klieníovi zákroky, jež by ho poškozovaly nebo ohrožovaly čís. 14J8- dis.
_

čele čís. '482'1: y pac a el onoho prestupku průvod

o~esP~dá

trvale zřízeny k tomu, aby plnily v okruhu místní a vécné příslušnosti
úkoly státní správy. K takovým orgánům patří i obecní (městská) rada
čís. 4869.
úředník viz ú ř e dní k ve ř e j n ý.
ústav: pozorování duševního stavu v něm čís. 3670.
zájem: veřejného zájmu se dotýká, kdo něco podniká, co jest v nepříznivém
vztahu k zájmům veškerenstva státních občanů neb alespoň' jistého,.
počtem neomezeného jich kruhu čís. 37(94.
důležitost zájmu jest posuzovati vždy podle případu čís. 3-794.
veřejné zájmy ve smyslu § 4 (2) tisk. nov. týkají se společných zájmtl
celých tříd, stavu, společností a pod.; osobní potyčky a z nich vzniklé
spory nemají s veřejnými zájmy nic společného a:ni, zajímají-li se o ně
četné osoby a kruhy obecenstva a je-li jeden z odpůrců činným v obecním zastupiteLstvu čís. 3951.
nespadají sem osobní třenice a zájmy jen strany se týkající č i-s. 3870~
podle § 4 tisk, nov, čís, 4143,
podle § 35 zák. na ochr. rep. čís. 3576.
viz též uráž'ka tiskem (§ 4).
Veřejnými údaji (§ 25 zák. čis. 111/1927): jsou údaje přÍstupné a zjevné každému
(širokému obecenstvu), určené pro množství osob počtem neurčité
(pro část obecenstva, okruh odběratelů a pod.); nespadají sem reklamy pronesené jen k jednotlivému zákazníku, jen, pro tohoto, nikoliv
za účelem dalšího rozšiřování. Nemohl-li býti- obsah pachatelova sdě
lení postřehnut oním větším okruhem osob, nestačí pro veřejnost výroku, že byI pronesen v místnosti veřejně přístupné (v ústředních jatkách), nebo jen před jedním svědkem čís. 4059.
věcmi: jsou věci, které se dotýkají zájmů státního celku neb alespoň veřej
ným právem chráněných zájmu některého okruhu státních občanů a
nejsou přikázány soudům, by pravoplatně o nich rozhodovaly čís.

Věci

~~~a~~!nj:~v~~j~m :~r:~~~né~~i PbůvOdu~ ~; z~S:::'li~rp~ge~~8fJo~í~f .
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veřejnými úřady ve smyslu čl. V. zákona č'Ís. 8/63 ř. zák. (stejně také
podle § 76 tf. zák.) dlužno rozuměti orgány státu, zemí, okresů a obcí~
které jsouce na venek vybaveny mocí rozhodovací a nařizovací, jsou

byla-Ji urážka (§ 491 tr zák)
.
spáchaný veřejně, nýbrž' můž~ jí~rj~~s~n~pác~?U~{of~~mém ~ bytě; nejde o
4166.
anI CInU pred vice lidmi Č·

přítomnými

Věrnost-

. . ' ' ' ' '

1

1

-
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Vlak.-

Vojenský treshú zákon 635

Věřitelem

(§
Č 78/1883)'·
. . . . proti pachateli nárok
m 1O" zák,
b' f'
, , ' Je k'
az ďy, komu pnslusl
'duze ~ 1 vyn;ah~ny.(exe~ucí) ze jmění pachatelova bez rozdílu'
, _ y
1 e 'O narok vecny Cl obhgační čís 4700
'
•
Vezen: dohled ve smyslu § 132 t ·'k
h '.
.....
.
,
střední hrd' ,
. , r. za . za mUle_ pn veznlch nejen
.•
1 ~m. v techmck~m slo~a smyslu. vykonávané
I yy~on y~a~de pyravo,mocl, ktera jest přístušnýml PředPiSS~'a6:~I~~ii~~íl~~~.~.~
V~zOl urcltym uredmm osobám k tomu účelu by b 1
vykon vazby na osobách jí podrobených čís. 3u3'4. y

~~~S;~~.k~~~. j~'6~~~řena dohledu inspektora 'Vlěieňské stráže 've _smyslu ,§
o~atřování vedlejších požitků dozorcem čís. 3735. "
z31kon, ner?z~išuje medzi rozdielnou intenzitou pomoci ale ~~·~~~a~~j.~
tr~stniU ka}d~ po~oc. P?s~ytnutú vazňovi, aby utiekol, z ~azb ,','.
~eh? strezeOl~. Dlsclplmame potrestanie za pokus vlastnéhJ'út.,k,,",ev,,",cueJ tr:stnost ~~ p'omo~ poskytnu-tú inému vazňovi.' Taktiež P~,~~T~;:~J~~j'~1:
ved0f!1,te do:orclch o:ganov o plánu úteku a opominútie
ť
!.I1,edzlt ho este pred leho prevedením nečiní skutok pitch.at,do~::b~;~t,:;;sid;;:rt..·
CI s. 4552.
jeho kárné trestání čís. 4649.
viz též t r e st nic e.
Věznice viz och ran a d'O má c í hop o k oje.
Více lidí: ve ysmy~lu §. 11. zák. na ochr. rep. čís. 4045.
pred VIce hdmr značí, že urážlivý výrok mohl býti ~'sl)llŠen áspoň dvěh-ra
přítomnými osobami čís. 4166.
Vigueta na balíku: a ochrana známek čís. 3949.
Vina: jest zásadou: ovládající trestní zákon (§ 1 a 23'8 tr. zák.) lže Odpovědnost
P?~le trestmho zák-ona předpokládá zavinění pachatele. Zksada ta platí bez
vypmky pro celý obor trestního práva čís. 3526. 4673.
n:n} přípustné, by se znalec v posudku vyjadřoval p-ňmo' vině, neb O nevme p,achatele, neb ,o ,stup~i Jeho ~avinění; to jest výhradně otázkou soudco~sk~ho yro~.~ovdo~am, prave tak Jako úsudek, zda a pokud bylO- určitým
ob!ektrv:ne z]lstenym ~pu.s~bem y u~čioté místní situa,ci dbáno v zájmu bezpeCnOyS~I, dopravne-pohcelmch predplsu neb obecně platných zvyklostí. Pro
t~.t0 vcast. soudcovského r.azhoctování mohly by býti znaleckým posudkem
zl;-st~ny len trto. zvyklosÍ1, pokud by nebyly soudu obecně zná111é nebo jinyml průvodmmt prostředky dostatečně objasněné čís. 4134.
'
přes u?tanovení § 238 tr. zák. předpokládá se též u přečinu a přestupků pro
o~po,,:,ednost pachatelovu zavinění. Avšak vinou (proviněním)· pachatelbvym lest u nevědomé nedbalosti již, že pachatel neosvědčil dbalost nutnou"
a dostatečnou k zamezení nebezpečí a škody, ač mu to bylo podle jeho tě
lesného a duševního stavu možné čís. 4633.
Vinění z krádeže (zpronevěry) viz u r á ž k a na cti (§ 487 a nás 1.).
, Víno viď daň n á poj o v á vše o b e c n á.
Vkladnich ~žek: ne!ze p,oužíti podle § 19 adv. ř. k zaplacení palmárnÍ- pohledávky
Cl s. 91 drs.
použ!l-H advokát bez souhIasu vkladních knížek. daných ,mu na va,zební
ka-U.CI" k zaplacení svéy pohledávky, prohřešil se proti povinnostem povolant (§§ '9,19 adv. r.) a stalo-h.se tak za takových okolností že byl
podezřelým z trestného činu, porušil tím i stavovskou -čest a 'vážnost
čís. 91 dis.
Vláda pendrekem viz och ran are p II b I i k Y (§ 14 čís. 5).'
_
republiky: jest veřejným úřadem ve smys~u čL V. zák čís. 8/1863' ř. zák.
čís. 3737.
Vlajka republiky viz u r á ž k a n a. cti (§ MlO),
Vlak: jízda jím na černo čís. 4046.
' - vizpodvod(§197tr.zák.).
Vlastní majetek pachatele: a skutková podstata § 87 tr. zák. čís, 31757.

o

Vlastník: odstraniv vlastní věc, kterou dal do zástavy, může se po případě dopustiti maření exekuce - neboť proti předpisům zákona o maření exekuce
jedná i ten, kdo se snaží zmařiti exekuci třeba teprve hrozící - po případě
i podvodného úpadku, nikoliv však zpronevěry čís. 4848.
auta: pokud ·zodpovídá za zavinění řidiče čís. 4698.
periodického tiskopisu viz vyd a v (l tel.
tiskopisu: jest mu doručiti zmateční stížnost k podání odvodu čís. 3'456.
Vniknutí do místnosti viz nás i 1 í dle § 83.
Vniknutím: (§ 83 tr. zák.): jest vstup do cizího domu nebo do cizího příbytku,
děje-li se vědomě proti vyslovené neb i jen předpokládané vůli oprávněné osoby, při- čemž stačí, že pachatelé vzhledem k bezprávnému účelu
vstupu nemohli se sOl1hlasem oprávněného počítati čís. 4017.
Vnitřní rozplOr: (§ 281 čís. 5 tr. ř.): předpokládá takovou neshodu dvou skutkových zjištění rozsudkových, že podle zákonů logick;ého myšlení nemohou vedf,e sebe ob-státi čís. 3795.
_
_ _
předpokládá různá neshodná skutková zjištění, ne však neshodné
právní dedukce, vyplývající z názoru soudu na podstatu zlého
úmyslu čís. 368-1.
_ _ _
V'ýroku porotců (§ 344 čís. 9' tr. ř.) čís. 4226.
ve výroku porotců viz p O' rot a.
_ _ _
Vnucená správa viz maření exekuce.
Vnuk a bába: spada}í pod § 463 tr. z.k. čís. 3692.
Vojenská mapa zeměpisného ústavu: v Praze (v měřitku 1 : 200.000) je literárním
dílem ve smyslu zákona původcovského'; třebaže byla zho.tovena
na základě generální mapy rakouské, byl jlí tím, že byla opatřena
českým názvoslovím, vtisknut ráz originálu. čís. 4569.
stráž: požívá ochrany § 68 tr. zák.: její urážka je přestupkem podle- § 312
tr. zák. čís. 3B79.
výstroj viz ochrana republiky (§ 21 čís. 1).
zrada viz och ran are p u b I i k Y (§ 6).
Voienské tajemství viz och r a fl are p u' b I i k Y (§ 6).
_
vyzvědačství viz ochrana repu'bliky (§ 6).
·Vojenský prokurátor: křivá výpověď před ním čís. 3494.
soud viz soud vojenský.
viz též příslušnost.
trestní řád: tak zv. vyhi'.edávací řízení podle vojenského trestního řádu
(§§ -128 až 155 voj. tr. ř.), prováděl1~ nikoliv' soudem, nýbrž vojenským prokurMorem nebo jeho funkcionářem, má podle § 140
voj. tr. ř. za účell vypátrati a zjistiti okolnosti, kterých je třeba pro
posouzení otázky. může-oH se podati obžaloba na určitou osobu nebo
ne. Tyto meze nemůže vyhledávací řízení překročiti čís. 3494.
_ _ _
úkony v něm předsevzaté nelze klásti na roveň vyhledavacím úkonům trestníCh soud'ú vojenských podIe ustanovení hlavy XIII. až
XV. voj. tr. ř. Nejde o úkony soudní, nýhrž -orgánlt' veřejné obžaloby, nejde o úkony sloužící naliézánÍ práva, nýbrž jen o zkoumáni,
zda je určitá osoba dostatečně podezřelá, by ni.'ohla býti proti ní
podána obžaloba čili nic čís. 3494.
zákon: sku~ko\'á podstata zloČ'inUl podIe § 2186· pism. f) voj. tr. zák.
není dána pro nedostatek zákonné známky deHlctové »svévolného
vydání zkáze<s:' nebo jiného způsobu trestné činnosti" jež jsou v § 286
písm. f) voj. tr. zák. výčetmo uvedeny, když vojín, součástku vojenské vystroje u někoho jen odložil, aniž projevil úmysl, vydati ji
zkáze, a tak,- by, se o: tom dozvěděla vojenská správa čís. 3443.
_, _
_
v takov'ém p'řípadě nemůže přijíti v úvahu ani zlo.čin podle § 21
čís. 1 zák. na ochr. rep. na straně toho, u něhož .byla součástka
výstroje zanechána Č'1 s. 3443.
.
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křivá výpověď svědecká před

vojenským prokurátorem nebo
vyhledávacím řízení podle §§ 12'8 až 155
tr. ř. stejně jako křivá výpoV'ěď svědecká před úřadem1 1~:~~~~;;n;~I~~
nebo veřejné obžaloby nezakládá podle práva dosud P
zločinu podle §§ 197, 199 a) ,tr. zák;, pokud se týče podle § 504 a)
VOJ. tr. zak., nybrz, dOpustl-lt se Jl osoba podrobena vojenské pravomoci, přečin podle § 510 voj. tr. zák., a je-li pachatelem osoba
podléhající pravomoci trestních soudů občanských, zásadně pře~
stupek pOdle §§ 205, 461 tr. zák., a jen v případě, že úmysl pachatelův směřoval k způsobení škody, nyní podle trestní novely
čís. 31 sb. z. a n. z roku 1929 2000 Kč přev~Uljící, zločin podle
§§ 197, 200 tr. zák. čís. 3494.
podněcování (§ 15 čÍs. 3 zák. na ochr. rep.) k zločinu vzpoury
podle § 159 voj. tr. zák. čís. 3640.
stačí (§ 15 čís. 3, zák. na ochr. rep.), že obžalovaný naznačil ve sv{
řeči jako konečný cíl, závislý hlavně: na ženách, zcela zfetelně, by
v případě války ani j'eden voják nešel -proti Rusku. Není dosaž-ení
tohoto cíle podle. povahy v,ěci ani myslitené bez současného prohřešení se osob, povinných vojenskou službou, proti předpisům
vojenského zákona trestního o vzpouře (§§ 1:59 a násl., zejm. § 161
tohoto zákona) čís. 3564.
podněcování k páchání vojenských zločinů podle druhého- dílu vojenského trestního zákona (§ Ji5 ČÍS. 3< zák. na ochf. rep.) výrokem:
»Stanovisko,_j-aké zaujímá dělnická třída k vál'ce, známe z Leninovy
knihy, kde praví: Pak (až vypukne válka), dělnická třída řekne:
dobrá! - Válka - válcek čís. 3678.
zloč.Ín: při' podněcování ke zla-činu vojenskému stačí, bylo-li pachatelovou
činností působeno na vůli a na ci osob, které samy yújenský zločin
spáchati nemohou, ale mohou v budoucnosti púsohiti na takové osoby
čís. ,.180.
Vojín: cís. nař. ze dne' 27. října 18;5G, čís. 22& ř. zák. o urážkách vojínů nevztahuje
se na rotmistry čsl'. vojska ani na strážmistry čsl. četnictva, kteří jsou na
roveň postaveni rotmistrům; nevztahuje se ani na vrchní četnické strážmistry, kteří jsou označeni vojenskými- odznaky podporučíků- (důstojníků),
třebas byli pIatovým zákonem zařazeni do skupiny gážistů mimo sl'užebnÍ
funkcionářem v t. zv.

1

třídy čís. 3'~2'6.
dozorčí viz dozorčí vojín.
Volant: nefungující čís. 4056.
viz též a u tom o bil.
Vorebné právo: ustanovenie § 7- odst. I. zák. čl. XXIU:191'3 má význam aj za platno-stí ta}ného hlasovacieho práva; netreba, aby p.osobeníe na voliča
malo skutočný výsledok; ,nevyžaduje sa, aby bolo vyhrožované ub1-ížením alebo škodou, ktofiú maže vyhrážajlÚci sám priamo sposobiť; stačí
už obava, že vyhrážajiÚca osoba maže podra svo,jích pomerov vykonať
vliv na iné osoby, aby uskutočnily zlo, ktorým sa vyhrožuje čís. 4556.
Volebni donucování viz ochrana volební sv'o<b-ody.
právo: zákon ze dn,e 31. ledna 1919, čís,. 75 sb. z. a n.:
do výroku, že nastává ztráta práva volebního dle
4. o d s t. § ll- 3, z á k o n a ze dne 3;1. I e dna 1:919, či s. 75 sb.'
z. a n. ve znění zákona ze dne 1'8'. března 1920, čís.
163' sb. z. a n., nebo proto, ž'e takový výrok nebyl
vy nes e n, 1 z e s i stě ž o vat i P' o u z e o d vol á' ním čís.
1731 (8), 37St.
výrok Q. ztdtě práva voIebního lze na,padati jen odvoláním, i když
jde o výrok soudu porotního čís. 3751.
i. když v opovědl odvolání co do trestu nel'ze o sobě spatřovati
i opově-d' odvolání z výroku o ztrátě prava volebního, jest v pří-
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de ní své povšechně ohlášené zmav
hlediska důvodu zmatečnosti
teční s!í,žnosÍI na12a~l' \ne~rav~~ltěS
práva
volebního, usouditi, ž~
z
§ 344 CIS. 12 tr: r:.! v~:o o,v í o ravn' ch prostředků napadatI
obžalovaný chtel J~z pn o~las~n _ v 'rJ o ztrátě práva volebpříslušným opravnym pr~stred ehrásU !ýslovně odvolání čís. 3761.
ního, třebaže v tomt? smeru neo .. '
od ověděli-li porotci na
ztrátu práva v?lebnlh~ 1z\ y~s~:~~ ~~nAchat čin z pohnuytek nízdodatkovou otazku, z a .? za o. 1 s kladně (§ 3Q9- tr. r. v doký ch a nečestnýc?, aSPod~ o~~,t ~v~tKa U:H 9, čís. 263· sb. z. a n.)
.
slovu: čl. I. § 3 zak. ze n e .
čís. 315'1.
. ,
§ ,. ., Vis 1 zákona ze dne 17. října
přestupek předraž-ovam pO.dle
~té'rý má podle § 22 téhož záUH9, čís. 563, sb. i.
~. l~S t uCl~trátu práva volebního, prýště již
kona v ~á~ěh, bezpo. mmecno oh"nutky nízké a nečestné čís. 3782.
podle pOletl zakonodarcovav z p 7 v 13, Jich. zák. prýští ex lege,
ať
z ;~hnutek nízkých a nečestný~h,
trestné činy· podl~ §§
tedy vždy a za vsech·oko no~ 1,
dku zv~ášt' uv:edeno Cl s.
aniž i,e zapotřebí, by to by o v rozsu
v

'

padě, kde ob.zalovany v pro~e

r

Y'

cl

(

3 5/

,
• ..
. 'k čís 18/1907 ř. zák., jde-Ii o volby
3843.
s odsouzemm pro. p~eclll § 5 za. ,', tráta práva volebního ani,
do obecního zastupltelstv:a, ~.ena~t~v~páchán z pohnutek nízkých
kdyby bylo v~~loveno, ze cm Y
a nečestných Cl s. 38-85. ' v '
, souzení nezahrnuje v sobě
ohhlŠ~ní. odv?lání do f?fvm~~~~~h~ol~~ního čís. 3geO.
,
odvolam z vyroklu ,o z ra e v t ' 'ednal-li pachateJ. ve zjev:ne
jde o pohny-,~ku mz~ou ttn~Caessťá~~ic~ orgánů a porušiti hrubym
sn~ze,v z~ehC1t:. autontuv s. a.m řádek čís. 3,924.
(zakernym) ,cme.m ;e~~.eJny po 18 odst 2' a pro přestupek podle
při odsouzem ~ro precmdPodi~ §" rvence' 1922, čís. 241. sb. z. a n.
§ 18 odst. 1 zakon;::t ze ne," creá:va volebního čís,. 3948.
nemůže býti vyslovena ztrata Pv
,I
2 zák čís 5:62/1919,
pOdmíněl!é Od~?U~~pí~.~;ní ~~l~ou~cze:n~ p(~~'Oe ~řestuP'~k) ·podle § 3
byla-li SIce pn ' nVe]SlID ,
čís 75 sb. z. a n. a zákona ze dne
'n -vyslovena ztráta práva vol~b
zákona ze dne 31:, led~~, 1;19,
IR března 1,900, C!s. 1 . s . z. te ~bžalovaný spáchal tento preního, ale vyslovneho ~yrfk?'h pohnutek v rozsudku (v záznamu
stupek z nízkých a neces nyc
,
o rozsudku) není čís. 402:4.
'há! ·en vysloveni ztráty
okolnost, že ~e odvol~ní ob~alo:uco~o ~~~~ ne~oužn '§ 32 zák. na
práva voIebmh?, nem n~ zava h y nikoliv jen v předpisu čís. 3
ochranu repubhky v celem rozsa u,
druhého odstavce čís. 3'401. o v
"
. , z pohnutky nízké
i zločin podle § 81 tr. zák. muze hyít spachan
a nečestné čís. 314716.
."
v' roku o ztrátě
odvolání do trestu nezahrnuje v sobě 1 odvolant z Y
,
lb'hďís3496
ít.
f;;voa ;~h:U~~Uo, n~zk~U' a n~čestnou, jednal-li pachatel ze surovos

č-í s. 362B, 3002.

.
.
' l ' r k 'mí jichž pohnutky nebývají
jest rnzlišovati me~l pr?]eyy pO.~ ~c Y t~i k nimž dojde při udržovždy nízkými a necestnkymtI~ ahtv Y ;y~~rOž~osÚ nemusí se nutně krýti
, í pořádku; pohnut y ec. o o v'
~a~ohnu.tkami poli,tiCkých ?ro};:.~ Cl s.. ;::!~, ve výkonu práva na
jde o pohnutku nIZkOl~ prekaz~-h kldo by pro sebe nebo pro jiné
práci a na výdělek, ~reba v, ~y~ '~, 354'5
zjednal lepší praco vm podm lll y Cl s. v,v't: . sady strany jejímž
. v }I
tJ alovaného bylo sm 1 za
' v t
okolnost, ž-e UCť"em o .z v'd
ještě pohnutkám nízkým a necesjest přívržencem, nenasve CUle
v

Y

'
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ným, třebaže se za účelem dosažení cílů v rt "čen 'ch r
stran! ~os~al do ,vážného konfliktu S' trestní~ ~áko~em pč·y~~a~~T
porusem, zak~~a v ustanovení § 11 odst. 1 zák. čÍs. 31/192'9 b 1 1:
v tre~tll1m, pnkazu vyslovena ztráta práva volebního č í~. rOO I
kd,o stvavy~ a rozvratným prohlášením, naplněným záštím
:
statu ~lastmho národa, pokálel slavnostní ráz zahajovací sci~oh
okresmho zastupitelstva, jednal z pohnutky nízké a nečestne' ~u,ze
4094.
c ".

8

čioJ sp~~haný

z nepřátelství proti republice a v úmyslu repubrk
byl, ~páchán z pohnutek nízkých a nečestných čí 8.. 4096~
1 v~d~z bylo u.celem pachatelovým šířiti zásady strany, jejímž jest
pnvrze!l,cem, 'J,ednal z pohnutky nízké a nečestné, bylI-li k činu
(§, 15 cls .. 3 zak. na ochr. rep.) sveden nepřátelstvím a záštím k'
statu (k jeho ústavnímu zřízení) čís. 4180.
' ~
Při'Ot dsou,zení pro přestupek pOdle § 269 a) tr. zák. nelze vyslO:viti
ztra ll' prava volebního čís. 4212.
J§'d§e ? p~hnutklf nízko~ 3l: nečestnou, šlo-li pachateli (zlo.činů podle
,S~, 81 tr: zak. a precmu podle § 280- tr. zák.) přímo o zlehče í
statnI a~tonty a o' porušení veřejného pořádku a řádu čí 8. 421~.
nez?~tnym předp?kladem pro vyslovení ztráty volebního. práva do
ObCl J~ ods~u~enI pro, trestný čin, pro který podle platných ustanovenI nastava tento učinek čís. 426'1.
při o~sou}en~ pro přestupky podle § 11 zákona o. potravinách (čís.
89/~8~7 ~'. zak.) nelze _vysloviti ztrátu práva volebního ani uznáno-l1, ze cm byl spáchán ze ziskuchtivosti čís. 429;}'
'
po~nutku n.í:kou a ,ne.čestn0!1' J~st. s~~řovat~. i vé sna:ze pachatel,ove pr~r~zl,tl se Syyffil stranIcky ml z3:Jmy stU] co stůj, třebas. i na
l!~Q.r vereJneho poradku a nerušeného chodu spravedlnosti ve státě
Cl s. 4J68.
přest~p'ek podle §§ 8, 399 tr. zák. není trestným činem pro který
by p~~ odsouzení byla podle ustanovení, platných v době, kdy zá--'
k?n CIS; 75/1919 ~b. z. a n. nabyl účinnosti, nastávaIa ztráta voleb":
~~ho pr~:'31 do ObCl, a nebyla ani pozdějšími zákony na tento trestný
Clon rOZSlren~j ne,může proto při odsouzení pro tento přestupek
vubec nastatl ztrata práva volebního čís. 42'81.
čin (§ ~29 ( b). tr. ,zák.) spáchaný z vrozeného. zrůdného pudu
~~!~~VnIhŮ' nebyl spachán z pohnutek nízkých a nečestných čís.

~OSkO~lh,

výrokem, že obžalovaný ztrácí právo volební je vysloveno i že
skutek, P!O ,který, ~ato ztráta byla vysLovena,' byl spáchán z' pohnutky lllzke a necestné čís. 415Q:, 4197.
vys,19,vi!L.li p,orotní soud ztrátu volebního práva do obcí, ač není
zvl,astn~m zako?e~ stanovena, bez ,Zjištění porotců, že obžalovaný
spachal tre~.tny cm z pohnutek mzkých a nečestných, překročiI
~,eze trestnl sazby Cl! zavinil zmatek podle- § 385 čís 2' tr r" sl'o'"
Cl s. 4653.
.
'.
•.
v případech, v nichž podle předpisů trestních zákonu pl~tných na
sloyensk~ a n~ .Po~karpatské Rusi, nebyLo přípustné ulo·žiti trest
z~a,ty prav ~oht1ckych, nelze vysloviti ztrátu volebního práva do
~ Cl, ~ to ~m tehdy, byl'-li čin spáchán z pohnutek nízkých a necestnych Cl s. 4701.
v příp~~ech" v nic?ž po?le § 54 odst. 1 tr. zák. slov. nebylo přípustné
VYSlOVI,h ztra~u prav politických, nemůže býti nyní vyslovena ztráta
volebmh~ p~ava do obcí, a to ani tehdy, byl-li čin spáchán z pohnutek mzkych a nečestných čís. 4759.
ust~novení § 13 zák. čl. XL:lg.14, že za zločiny stanovené v zákone o ochraně' úřadů uloží se te' z' trest o dne'tOI po I',tbc
. k ých práv,
y

63<;

není ustanovením takového zvláštního zákona, jaké má na mysli
§ 3, zák. Č. 75/19 sb. z. a n. (ve znění podle zák. č. 163,/2'0 a čís,
263/22 sb, z. a n.). Lze tudíž vysloviti podle onoho ustanoveni
trest ztráty volebního práva do obcí jen pod podmínkou, že čin
byl spáchán z pohnutek nízk)'ch a nečestných čís. 4798.
volkssport (V. S.): měl organisaci rázu vojenského, která sbírala, organisovala
a cvičila branné a pomocné síly k úkladům o republiku čís. 47;99.
Volná myšlenka: pokud nestačí k individualisaci uraženého označení »Volná myšlenka,« čís. 3828.
volnost projevu: a § 15 Č. 3 zák. na ochr. rep. čís, 4830.
Vrah sám (§ 136 tr,. zák.): spadá sem každý pachatel i spolupachatel vraždy,
naplňuje-li Jeho činnost skutkovcu podstatUl § 134 tr. zák.; trest smrti:
je tu stanoven i na spoluvinu, nabyla-li forem v zákoně přesně vymezených čís. 3890.
Vražda: § 134 tr. zák.: porušení předpisu § 3'tH tr. ř., nebyla-li do hlavní otázky
na zločin vraždy pojata zákonná známka, že obžalovaný jednal proti
napadenému v úmyslu, by ho usmrtil, jest zmatkem čís. '6 § 344 tr. ř"
třebas byli porotci poučeni, že zodpoví-li otázku na vraždu kladně, odpadá zodpovědění otázky na zabití a na přečin § 3G6 tr. zák. čís. 3366~
pouhým popřením úmyslu vražedného netvrdí pachatel ještě úmysl nepřátel'ský ve smyslu § 140 tr. zák. čís. 37k!-4.
omyl v předmět,u (e-rror in corpore) pachatele neomlouvá čís. 3882.
všeobecné předpisy trestního zákona (§ 5) o spolupachatelsh'Í platí
i pro zločin vraždy čís. 3890.
právní poučení předsedovo, že ke zločinu vra.ždy stačí eventuální zlý
úmysl, bez upozornění, ž,e otázka ta je sporná, jest nesprávným vesmyslu § 344 čís. 8- tr. ř. čís. 3907.
úmysl usmrtiti (§ ľ34 tr. zák.) nevyžaduje dobře rozvážený záměr a
chladnou úvahu; může býti pojat i V okamžitém vzplanutí pudů (v rozčilení, v afektu) čís. 3929.
pokud nelze spatřovati vnitřní rozpor v kladném zodpovědění hlavní
otázky na zločin vraždy ohledně všech (čtyřech) obžalovaných čís.
1

4011.

pokud 'bylo vyhověno předpisU! § 318 tr. ř. ohledně individualisace zlovraždy čís. 40n.
opomenutí dáti k hlavní otázce na vraždu event. otázku: na zločin
§§ 5, 144 tr. zák. čís. 404G.
na přečin § 335 tr. zák. čís. 4043, 4258na vzdálenou spoluvinu čís. 4183'-.
typický případ společné vraždy (sebevraždy) milenců o sobě není rázu
duševně chorobného čís. 4078.
pro obor zločinu vraždy jest činnost návodce ustanovením § 136 tr.
zák. postavena na roveň činnosti (přímého, bezprostředního) pachatelečís. 4080.
pojem »k usmrcení spolupůsobil« čís. 42211.
podle § 134 tr. ř. jest dáti vyšetřiti duševní stav pachatele vraždy,.
který se sám v zápětí na to pokusil vážně o sebevraždu č i s. 4S2'8.
společným ,uskutečňováním společného - z předchozí dohody nebo
jinak navzájem povědomého - úmyslu opodstatněný předpoklad spolu,..
pachatelství činí i při zločinu vraždy i při' zločinu zabití kteréhokoliv ze
spolupachatelů odpovědným za celkový výsledek činnos.ti všech, třebas
nejsou činnosti jednotlivých spolupachatelů stejnorodé a pro způsobent
protiprávního účinku rovnocenné čís. 4532.
i kdyby jednání jednoho spolupachatele bylo s hlediska fysiologického,
a lékařského beze všeho významu pro příčinný vývin (postup') událostí vedších ke smrti napadeného, odpovídá spolupachatel za jeho smrt
podle ustano'/""ní o vraždě, směřovaHi společný úmysl, po případě
činu

-
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předchozí

dohoda spolupachatelů k jeho usmrcení, nebo 'podle
novení o zabití, sjednotil-li je jinaký než vražedný ,mir:~'O~~~l~'\~~~
beze záměru závažného s hlediska loupeže, nebo podle II
pežném zabití, jednali-li ve společném úmyslu nebo třeba.po prea'ChClZi
dohodě zmocniti se násilím napadenému učiněným cizích věcí UU'Vllve,
či s. 453,2.
k usvědčení z vraždy není (nezbytně) nutnou mrtvola zavr;\ždlěnéh,).
I vraždu lze spolehlivě a přesvědčivě dokázati z
užitých prostředků, j-akož i pozdějšího chování se
nalezena mrtvola a pitvou zjištěna příčina smrti, na
mrtvoIa spálena nebo vržena do nepřístupné propasti.a
do hlavní otázky musí býti pojat také zákonný znak subjektivní skút·
kové podstaty (úmysl směřujíci k usmrcení při spoluvině na vraždě)
či s. 4890.
úkladná: § 135 čís. 1 tr. zák.: reálný souběh zločinu úkladné vraždy
§§ 134, 135 č-ís. 1 tr. zák. se zločinem spoluviny na úkladné '"a
nané vraždě podle §§ 5, 134, 135 čís. 1 a 3 tr. zák. j-est
čís.

_

_

_

_

3890.

hlavní otázka. (§ 3H~ tr. ř.) na zločin vraždy úkladné podle
136 čís. 1 tr. zák. a zároveň i na zločin spoluviny na UKlaCme
zjednané" vraždě podle §§ 5, 134, 13'5- čís. 1 a 3 tr.
otázka na zločin vzdálené spoluviny (§ 137· tr. zák.) ~,n~;a~"iikÍ:;;i,;~
vraždě na příbuzném podle §§ 5, 134, 135 čís. 1 tl'. zák. čís. 3890.
_ _ pokud byla v rozporu s ustanovením § 3'1,8 tr. ř. dána hlavni
otázka na vraždili úkladnou, přímo a bezprostředně provedenou, ač
obžaloba neuváděla přímé a bezprostřední úča"tenství na vraždě,
nýbrž jen zjednání, kdežto otázka, zda obžalqvaný vraha najal nebo
jiným způsobem pohnul, byla dána jen jako otázka eventuální
pro případ záporného zodpov.ědění hlavní otázky, k níž však bylo
přisv,ědčeno čís. 4011.
_
_ nakolik jde o porušení předpisu .§ 319 tr. ř. a o zmatek čís. 6 § 344
tr·. ř., da1'-I~i porotní soudní sbor ke· hlavoí otázce na zločin vraždy
úkladné podle §§ 134, 135 čís. 1 tr. zá:k. přes ohražení státního zástupce dodatkovou otázku na okolnosti vylučujíd trestnost podle
§ 2 bl, c) tr. zák. či s. 4602.
~ vražda prostá a úkladná spadají pod týž zákon trestni, pod usta·
novení § 134 tr. zák. o zločinu vraždy vúbec; v ustanovení § 135
tr. zák. nejde o výpočet různých trestných činů čís. 4720.
nakolik nejde o zmatek čís. <6 § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud ke
hlavní otázce n~ zločin vraždy úkladné podle §§ 134, 13'5 čís. 1,
tr. zák. eventuální otázku na zločin vraždy prosté podle §§ 134,
135 čís. 4 tr. zák. a mimo to -eventuální otázku na přečin proti bez-_
pečnosti života podle § 336 tr. zák. či s. 4720.
loupežná: § 135 čis. 2 tr. zák.: utrháni na cti obviněním ze zločinu svádělJi
k loupežné vraždě čÍs.. 3-638.
bylo·li použito v hlavní otázce slov zákona »způsobem činným spolu-:působil při samém vy-konávání loupežné vraždy« k "vyzriačení přímého
účastenství (§ 136 tr. zák.) obžalovaného na zločinu loupežné vraždy,
neodporuje dos.lov ten předpisu § 318 tr. ř.;. bylo věcí obhajoby žádati
po případě ve smyslu § 323 odst. 3' posl. věta tr. ř. o dodatkovou otázku
kontrolní, jež by onen zákonný' znak vyjadřovala poměry jemu odpovídajícími č ts. 3'700.
tvrzením, že předseda vycházel ve svém přednesu z předpokladu, že
obžalovaný spáchal; čin (loupežnou vraždu), .není uplatňována vada nesprávného právního poučení předsedova (§ 344 čís. 8 tr. ř.) čís. 3700.
hlavní otázka na zločin p-římého účastenství' na dokonané
vraždě podle §§ 134, 135 čis;2, 136 tr.. zák.č i s. 3700.

_

_
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i když byla dána otázka na zločin loup~že, t!estné po~le. § 195 t;. zák.,
ač obžaloba zněla na zločin nedokonane ~razdy .loupezne, vtrestn~ po?le
mírnějšího ustanovení § 138 odst. 2" tr. zak., nejde o poruseni p~edpIsu

2. odst. § 320 tr. ř., prohlásil~1i e;:. o,ffo o?hájce bez odporu obzalova·
ného že nečiní námitek proh otazkam Čl s. 4055.
skutková podstata zločinu loupežné úkladné vrazd~, spáchan~ ně~oli,ka
osobami, nevyžaduje, by každý z přímých pachatell!. b,ezpr?stredne, sa~
vztáhl mku na osobu která má býti podle spolecneho umyslu utocníků usmrcena (§ 136 tr. zák.), nýbrž stačÍ, spolupůsobit-li při vraždě
činným způsobem čís. 4259.
činným spolupůsobením j-est každá činno,st, ~~erá ~ři ~pol~čném" z}očinném úmyslu a při skutečném provádělll zlocmu predn,tho le~napclh~
pachatele posituje (utvrzuje) ve zločinnéu: ro.zhodnutI, takze ledna
v pevném vědomí, že jeho přítomný druh lest Jeho opor0l! !l, ochoten
kdykoliv přispěti jakoukoliv p'odle okolností nutnou pomOCI c 1 s. 4259.
pokud nejde o porušení předpi.su § 3'19 tr. ř. a o zmatek čís. 6 § ~44
tr. ř., nebyla-li ke hlavní otázce n~ . . zl-ť?čin úkladné VTaž~y }oupezné
dána dodatková otázka na stav podeselll, strachu a leknuh čl s. 4259.
pokud nejde o porušení předpisu § 3"20 tr. ř., neb~la:H k~ hlavní otá~~e
na zločin úkladné vraždy loupežné dána eventuallll otazka na zlo cm
účastenství na loupeži podle § 195 tr. zák. čís. 4269.
zjednaná: § 135 čís. 3tr. zák.: zločinu zjednáni k vraždě podle §§ 5, 134,
135 Čís.·3 tr. zák. se dopuští i ten, kdo jest při vraždě provedené
několika osobami zjednatelem třeba i jen jediného, z několika spolupachate1ů., jednajících ve vzájemném d-orozumění čís. 3890.
_ ~_ _ před.pis § 13'5 čís. 3- tr. zák. postihuje jen pachatele vraždy, nikoliv
toho, kdo úmyslně vyvo1av v pachateli zločinné rozhodn1;ltí k. zamýšlenému trestnému výsledku, jest podle § 5 tr. zák. Jen I11telektuál:ním původcem vraždy čís. 3890.
hlavni otázka (§ 318 tr. ř.) na zločin vraždy úkladné podle §§ 134,
136 čís. 1 tr. zák. a zároveň i na zločin spoluviny na úkladné a
zjednané vraždě podle §§ 5, 134, 13-5 čÍs. 1 a 3 tr. zák. čís. 38'90.
zjednatelem vraždy (§ 135 Č. 3', 136 Ir. zák.) jest, kdo vyvolal
v napotomním vrahu dosud jím nepojatý zlý úmysl někoho usmrtIt1,
aniž záIeží na tom, zda byl úmysl ten vyvolán působením pachatele
na vůli nebo na cit člověka, který se z příčiny tO.hoto působení stal
~ jak pachatel zamýšlel' - vrahem čís. 4405.
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyla-li k hlavní otázce
na spoluvinu na vraždě zjednané dána eventuální otázka na vzdálenéjší spoluvinu po rozumu § 137 tr. zák. čís. 4405.
_ § 136 Ir. zák.: pod pojem »v.rah sám« (§ 136 tr. zák.) spadá každý
pachatel i spolupachatel vraždy, nap,llň,uje-li jeho činnost skutkoyou
podstatu § 134 tr. zák.; trest smrti je tu stanov·en i na spoluvmu,
nalbyla-li forem v zákoně přesně vymezených čís. 3890.
§ 137 tr.. zák.: hlavní otázka na zločin vzdálené .spotuviny (§ 1~? tr.
zák.) na úkladné vraždě na příbuzném podle §§ 5, 134, 135 CIS. 1
tr. zák. čís. 3'890.
_ _
__ s hlediska zločinu vzdálené spoluviny na vraždě prosté podle .§ 137
tr. zák. je lhostejno, zda byl příiný pachatel vraždy zjištěn či nikoli
č rs. 4043.
»příbuzenstvím« p.o.dle dwhé věty § 137 tr. zák. jest rozuměti ,Pokrevenství'· příbuznými ve smyslu tohoto ustanovení zákona JSou
kromě příbuzných původu manželského i příbuzní' původu nemanželského čís. 4043.
předpoklady eventuální otázky na zločin vzdálené spol~viny vna
vraždě prosté podle § 137 tr. zák. k hlavní otázce na zločtn vrazdy
proslé podle §§ 134, 136 čis. 4 Ir. zák. či s. 4043.
Generální

reistříky
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Vyblásenie rozsudku -

jest při zločinu loupežného zabití vyloučena
(obdobně jako pro vraždu v § 137 tr. zák)
o potrestání osob, které, nespolu.pl1sobiv~e
usmrceného při podnikáni loupeže, jiným vzdaleněj,ším způsobem k tomu přispěly čís. 420g,
yzdál.enější spoluvinou neb účastí po rozumu § 1371 tr. zák. jest
JeTI čmnost p'achatele, který způsobem v § 5 tr. zák. naznačeným
vražedný úmysl v pachateli teprve nevyvolává, TIS'brž vraha ve

vzdálená spoluvina
neboť zákon nemá
zvláštní u,stanovení
k usmrcem člověka,

vražedném úmysi'u, bez působení pachatelova (před jeho působe
ním) již pojatém jen utvrzuje čís. 4405.
nako1ik n~jde' o zmatek čÍs. 6 § 344 tr. ř., 'nebyla-li k hlavní otázce
na spoluvmu na vraždě zjednané dána eventuální otázka na vzdálenějš.í spoluvinu- po rozumu § 137' tr. zák. čís. 440'5.
§ 278 tr. zák. slov.: pojal-li pachatel - trestanec - odhodlavší se utéci
~ trestnice, též úmysl zabíti člověka, jest pro trestně-právní hodnoceni
leho činu; rozhodný především úmysl zabíti člověka neboť život lidskf
jest trestními zákony chráněn nejintensivněji; úmysÍ. při zločinu' vraždy
:podl~ § 27:8 tr. zák. vyžaduje pouze, aby pachatel zamýšlené zabiti
clov.eka v dostatečném klidu předem rozvážil a aby se' k němu pevně
rozhodl; netřeba plánovité přípravy či-nu a nevadí provedl-li pachatel
vraždu podle disposic teprve v poslední chvíli s~ mu naskytnuvších
a v určitém stupni duševního neklidu či-s. 447Q:.
'Y0pred uv.ážený úmysel' p'r-edpokládá tiež' upIynutie d'ostatočnéhů
casu medzl rozhodnutím páchatel'a usmrtiť človeka a uskutočnením
činu, aby páchatel' svoj čin a jeho následky v duševnom k)'ude rozvážU, čís. 4/140.
daltŠ,í . čínnost návodce ke zločinu vraždy, že totiž pomáHal pachateii
uk!yÍ1, ~rtyolu, !lel~e ,kvalifi~ovati ani j:ako pomocnictvo ani jako nadrzovam; Jde o Idealm soubeh ve smysJ,u § 95 tr. zák. či s. 4756.
vra~da podl'a § .27,8 tr.- zák. obyčajne sa spácha násilím. NásiHe pri
vrazde. sa ukaZUje páchaním takého činu, ktorý smerll'je priamo k usm,rtemu .cloveka .. fáchatel'om vraždy je tedy len ten. účastník, ktorý
sp-achal' ČIn smerul\uci priamo k usmrteniu poškDdeneho čís. 4777.
Vrclmi četnický strá2lmistr: nevztahuje se naň nař. čís. 2281/53 čís. 3726.
porotce viz por o ta'.
Vrchnost: ve smyslu § 197 tr. zák. jest státmí zastup,itelstv1J ni1ko.Ji však soud,
pokud je vybaven. výlučně civilní praVomocí čís', 3997.
nespadají sem orgány okresní s,právnÍ komise předsevzavší revisi obecního
účtu čís,. 41012. "
'
viz též lít o st ú č i II TI á.
ve smyslu § 68 tr. zák. vi'z úředník veř,ejn·ý.
§ 93 tr. zák. viz fl á' s i 1 jdi e § 93.
§ 209 tr. zák. viz utrhání na cti.
Vrchnostenským pří~aziem: p.o .rozumu § 81 tr. zák. je každýrpříkaz, jenž dán byl
vrchnosŤl, která Je k udělení takového příkazu formálně oprávněna
čís. 31752.
Vrozená homosexualita viz ho m o s e x u a I! i t a.
Vřeteoo.vá zed': její, zřízení čís. 3-t)79.
Všeobecná daň nápojová vid' daň n á pl o j o v á vše o b e Cll á.
Všeobecné vybídnutí viz s p' o 1 II virna.
Vtělení' daní: na nemovitosti dlužníka č h. 3í722.
Vůle přivoditi, výsledek: i když pachatel měl vůli přivoditi' ur-čitý výsledek jednání
není tím 'Vyjádřeno ještě, že si též zld se zločinem spojené rozvážiÍ
či s. 4162.
Vybírání záloh: cestujícím čís. 353-7.
Vybízeni: k vojenský.m zločiin,ům čís. 3614.
dle § 15 čís. 1, 4 zák. na ochr. rep.- čís. 3983.
v

Vybízením ke hro:ttmdnému neplnění veřejnoprávnich povinností: ve smyslu § 15
čís. 1 zák. na ochr. rep. je i vybízení dětí ke školní stávce čís. 4-8-18.
vybočeni z mezi nutné obrany viz bez t r e s t n o s t dl e § 2 g),
Vydání obsílky: rovmá se dožádání o zodpovědný výs1ech čís. 3951.
Vydávání se za veřejného úředníka (§ 333 tr. zák.): zločin podle § 199 b) tr. zák.
rozlišuje se od přestupku § 333 tr. zák. úmyslem poškoditi; nevyžaduje
však škodu hmotnou, stačí i úmy-sl poškoditi práva nehmotná čís. 3411.
zločinců (§ 59 tr. ř.): trest smrti jest vysloviti i když byl obžalovaný vydán
cizím státem s. tím, že uložený trest smrti nesmí býti vykonán; toto
obmezení může míti význam jen pro postup tě'ch o'rgánů státní moci,
jimž jest rozhodnouti o otázce výkonu trestu smrti, nikoli však pro
soudní praV'orr:wc rozs.udkovou čís. 3380,
Vydáváním ve veřejný posměch: nel;ze rozuměti již sesměšňování někoho, ironkke~
výrazy, dobírání si někoho, nýbrž s,esměšňoV'ánÍ, jímž má někdo ~Ý.tL
na vážmosti snížen čís. 3:785.
vyžaduje, že byl soukromý obžalob ce, právě tak jJako haněním snižován
ve vážnosti .a- úctě čís. 4738.
Vydavatel: a majitel periodického tiskopisu: jest mu podJ,e § 23 tisk. nov. doručiti:
vyhotoveni rozsudku' i stejnopis zmateční stižnosti čís. 3748.
jest mu doručiti zmateční stížnost k podání odvodu čís. 3456.
podle § 13 zák. čís, 124jQ,4 .sb. z. a n. jest obeslati k hlavlI1ímu pfelíčenf
vydavatele a vlastníka pe~iodického tiskopisu. (vlastníka tiskárny), jimž
příslušejí tytéž opravné prostředky jako obžalovanému čís. 3774, 3-884.
i právo k odporu podle § 4217 odst. 3 tr. Ť. či s. 3,774.
i v p-ři;padě z-prošťujícího rozsudku jest těmto osobám, nebyly~li k hlavnímu
přelíčení v prvé stolici proti p'ředpistl' § 23 Hsk. nov. obeslány, doručiti
pOdle § W5 fr. ř. zmateční stížnost obžalobcovu, by se mohly proti případ
nému zrušeni, pokud se týče možnému vynesení rozsudku odsuzU'jícího soudem zrušovaCÍm brániti aspoň odvodem čís. 3884.
ustanovením § 2:1 tisk. nov. je zavedeno bezpodmíněné ručení rázu ryze majetkového za cizí zavinenÍ -i bez vlastniho zavinění čís. 38:83.
závazek vydavatele a vlastníka periodického tiskopisUl k solidánnímu ručení
za _'peněžité', částky v § 211, tisk. nov. blijže vypočtené je vysloven již zákonem, takže není ani nezbytně nutno, by bylo tom vydán výslovný nález
kmetského soudu čís. 3938,
byly-li v cizině- ti'štěná obrazová část tiskopisu a v tuzemsku tištěná romá~ová část téhož tiskopisu v' zkvodě vydavatelově- sloučeny v jeckiotný celek,
Jest třeba- (§ 9 tisk. zák.) udati jméno (firmu) a místo tisku toho i onoho
tiskopisu čís. 490:9.
neoznámení změny za vydává-ní časopisu čís. 4051.
vydavatelem ve smysl-U' § 24 tisk. nov. jest osoha" která dává podnět by dilo
'
vyšlo tiskem: Č' í s. 4645.
zákon má' v § 24 (1-) tisk. nov. 'na mysli jen pOdpůrné ,ručení vydavatele
'
nikoliv jeho ku-mulatiV1l1í zodpovědnost vedle nakladatele č- í s. 4645.
je-'li nakladatel (vydavatel) totožný s původcem, který ·byl odsoll;Zen podle
§ 1 tisk. nov., ručí také s nim solidárně vlastník tiskárny čís. 4652.
viz též r e d a k tar
viz též tiskař.
viz též t i s ok o v Ý z á k o n (§§ 10, H).
viz též urážka tiskem.
Vydírání viz nás i I i dle § 98 h).
Vyhlásenie rozsud,ku:. súd dožiadaný v p,okračovanÍ .p-odl'a § 425 odst. II. tr. p.
o vyhlasťJme rozsudku je tiež zmóonený prijať ohlásenie a prevedenie
zmatočnej sťažnosti, pokial' sa stalo ihned' po vyhláse ní rozsudku čí 3.
4427.
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Vyhnáni plodu (§ 144 tr. zák.) -

v řÍzení podle § 425 odst. II. tr. ř. jest rozsudek vrchního
hlásiti obžalovanému a není nutno, aby byl vyhlášen nebo ,doručen
zvlášť jeho zvolenému obhájci čís. 4399.
plodu: § 144 tr. zák.: dolus eventualis stačí ke sku~kové podstatě
viny na zločinu vyhnání vlastního plodu podle §§ 5, 144 tr.
čís. 3649.
byl'-H lékař, obžalovaný pro zákrok za účelem přerušení
ství (§§ 5, 144 tr. zák.) zproštěn, an soud vzal za prokázáno,
šlo jen o kyretáž, nelze ho odsouditi po případě &ni pro § 369 tr.
zák, lze však pro § 431 tr. zák. čís. 3863.
i pro těhotnou (z důvodu neodolatel-ného donucení pOdle § 2 g)
tr. zák.) i pro lékaře (z dťtvodu řádného plnění lékařského povolání) jest vyhnámí plodu beztrestným jeln, je-li ho nezbytně třeba
i){ odvrácení životu těhotné bezprostředně hrozícího nebezpečí a
jen ·k záchraně tohoto života čís. 4033.
předpoklad, že jest beztrestné každé vyhnání plodu (přerušení tě:
hotenství) lékařsky odůvodněné a lékařem provedené, POukazuje
ma omy~ ohJ:edně trest·ního ustanovení § 144 tr. zák, který neomlouvá (§ 3 tr. z.k.) ani svádění podle §§ 9, 144 tr. zák. či s.
4033.
"
'
skutková podstata zločinu podle §§ 9 a 144 tr. zák. nevyžaduje,
by pachatel >označil i určitý prostředek, jímž by potrat byl přivo
děn, by poskytl !l1ebo slíbil peníze k provedel11í činu, hy udal adresu
osoby, která se podobnými v.ěcmi obírá, ani by se i dále staral,
zda těhotenství pokračuje, nebo. co bylo podniknuto. Nevyžaduje
a'I1i 'zvláštního způsobu a slov vyzývacích, povzbUizovadch nebo
svádědch čís. 4037.
/
muž může se dopustiti jen spol'uviny nebo podílnictví Illa z10činu
podle § 144 tr. zák., jehož přímou pachatelkou je vždy jen žena,
o jejíž plod jde čís. 4043.
opomenutí event. otázky na §§ 5, 144 N. zák. -k hlavní
vraždu čís. 4043.
předmětem zločinu podle § 144 tr. zák. jest p·očatý a posud mmarozený lidský plod ve všech 'obdobích SIVého vývoje čís. 4073.,
.předmětem pokusu zl'očinu podle §§ 8, 144 tr. zák. může' býti
i plod, který následkem pádu neho z jiné přirozené příčÍ-ny liž odcházel (ohledně něhož jest přirozený potrat. již V' běhu); pokus by
tu byl vyloučen jen při plodu již odumřelém nebo za všech okoinO'stí odumírajícím čís. 4073.
vyhnání plodu (svádění k němu) ne:ní trestné, je..ľi přerušení těho
tenství nutné vzhledem ke- zdravotnímu stavu těhotné, nebo je-li
těhotná pro své mládí nedostatečně vyvinuta a je obava, že by
porodem byly její zdravi nebo' život vážně' o-hroženy čí-s. 4112.
porOdní asistentka nikdy není povolána a oprávněna těhotenství
přerušiti čís. 4230.
k nedokonanému svádění ke zločinu vy1mární p-lodu podle §§ 9, 5,
144 tr. zák. není třeba, by sváděné <os.obě byla pojmenována žena,
jíž mělo býti od plodu pomoženo, aniž" se vyžaduje, by Qsoba, jíž
má býti od plodu pomoženo, s vyhnáním plOdu .předem nebo dodatečně Slouhl!asi'1a čís. 4230.
jest obecně z'námo, že proražení plodového obalu jest typickou
manipulací, která má nutně vzápětí odumřeni živého plodu a se
právě za tím účelem provádí čís. 4269.
zjištěním tohoto typického zpúsobu umělého potratu je po případ~
zjištěno přerušení těhotenství normálně probíhají-cího, při němž
jest z povahy věci míti za to, že tu byl v době záJkroku. plod schopný života v těle mateřském čís. 4269.

_

Výhrada stíhání (§ 263 Ir.

ř.) -

MS

vyhná1ní vlastního plodu nem cmem ~~enšího význan:~, pro k!er~
by bylo podle § 6 (I) odst. I zák .. C15: 4~/3'1 up~sŤlti od. u.lozem
trestu a podle § 7 čís. 4 nevysloV1Í1, ze se mladlstvy dava pod
ochranný dozor čís. 4469.
.
byl-li lékař, obžalovaný v ideální konkurenci pro z~o~!n spoluv1l1Y
na vyhnání plodu podle §,5 a 1~ tr. ~ak. a pro prectn. dle .§ 33.~
t.r. zák. uznáJn vinným omm zlocmem, Je v zasade ,myslttelny s.?u
běh onoho zločinu s přečinem podle § 3,35 tr. zak.~ bYl:h ~sak
zproštěn z ob-žaloby pro onen zločin, je zpravidla uvazovah o Jeho
zaviněni s hlediska §§ 356 až 368 tr. zák.; jen kd.yby šlo o zákro!:
spadající mimo výkon jeho lékařského povolánI, .bylo ~J lze 1
v přLpadě' zproštění pro onen zločin věc posuzovah rovnez s hlediska § 335 tr. zák. čís. 477'5.
výhoda: ve smyslu § 485 tr. zák. čís. 4378.
_ viz též nadržování věřitelI.
Výhodou: ve smyslu zák čís. 178/19124 muže býti i urychlené vyřízení žádosti za
odpis daní čís. 4052.
..
Vyhoštění: § 249 tr. zák.: .při .odsouzení -pro přečiny a přestupky mo~no . . ?dsouz~
ného vyhostiti jenom tenwráte, když to zákan .výslo~ě ust~. o~ule
.
~ I S. 3~ .
při" odsouzení podle § 460 tr. zák. je nepřlpustne vyhostem od .. .ouzeneho
(§ 249 tr. zák.) čís. 3425.
"
,
po'dle § 4 zákona o ochraně osobní svobody z 9. dubna· 1920, CIS. 2~ sv~·
z. a n. nesmí býti nikdo z určitého území vyhoště1n (vy;pověze.n) krome pnpadů zákonem stanovených čís. 404Q'.
.'
v,
§§ 26 a 40 tr. zák. zmocňují soudy všeobecně, by vyhostily CIZince, kten
byli odsouzeni pro jakýkoliv z10čirn čís. 4042.
"
..
§ 522 tr. zák. stanoví, by c~z~zemc~, kteří P!oy~d~?u trestu pro prestup·ek
zapovězené hry, byli z územl cs!. statu vyhostem c 108. 4043;. .
..
§ 21 lichev. zák. ze 17. října 1919,....ČíS..:!)68 ~b. ~. ,a' n. lTlanzuJ~, by c~zme~
odsouzený pro přečin nebo pro zlocm predrazovant, byl vypovezen z uzeml
republiky čís. 404e.
v '."
§ 33' zák. na ochr .. rep. st~:lJl1oví ~ ods!~vci . . (1) trest ,vypoveze~l cIzmc:
z území republiky Jako ol?hgatorm v ,prp,ade odsouzem, P!9 zločm~ v od
stavci (2). jako fakultativm .pro ostamu pnpady odsouzem Cl s. 4042.
§ 2149 tr. zák. nezmocňuje soudy všeobecně, jaik. ~inív §~.2~· tr. zák. pro ob~r
zločinÍ!" _ k vyhoštění cizinců kteří se dopushh preclllu nebo prestupku,
nýbrž poukazuje jen k ru~ný-ffi!'způsobům. příp!l. dného
.
v~h.?š,tění ,p';lchatelova
co do jeho časového a místního rozsahu, kterezto vyhostem uvadl § 240 tr.
zák. povšechně jako zvláštní druh trestu čís. 4042'.
.
jde-li o přečin nebo .přestupek, může 'Soud vy~ostiti cizozemce z v!;publ~k~
jen uznal-li ho vinným takový-m: přečinem nebo přesltupikem, na' neJz 1;1klada
zákon výslov.ně a zvláště trest vyhoštění z tuzemska ja'k.o trest hlavlll nebo
trest vedlej"ší čís. 4042.
.,.
...'
.
při odsouzení pro přestupek podvo~u p~9le § 4~1 tr. zák. Je nepnpustne
vyhoštěni odsouzeného (§, 249 tr. zak.) Cl s. 4042.
. . .•
..
nevyslovit-li vyhoštění činitel obce; nýbrž, so?d neb,o statm u~ad ~pravI!,l,
jest návratem po rozumu § 3214 (323) tr. zak. 1 pouhy vstup, na uzeml, z . .n:hož byL pachatel vyhoštěn.; :: ,subj~ktivním směr~ je třeba, by pachatel vedel
o zákazu (znal obsah vyhostovacIho dekretu) Cl s. 4691viz též návra:ť nedoV'01.ený.
výbrada Stíhání: § 263 tr. ř.: zmatek čís. 9 b) § 281 tr. ř., u"nal-li soud ob~alo
vaného vinným, ač bylo stíhací práv? v. .~ejné~.o ohž~,lob;e ~ vylouc-~no
předpisem § 2itJ3' .odst. 2 tr. ř., an Sl pn prvem 'p'r~Jednayant a ?re~
prvým rozsudkem podle předlpisu onoho §u nezalIs!Il moznost shhatl
obžalovaného pro činnost odchylnou od původně zazalovall1ého skutku,
ač mu byla již tehdy známa čís. 4170.
ustanovení §§ 57 a 263 tr. ř. nelze v kárné!" říz:~! podle záko~a ~e dne
1. dubna 187'2, čÍs. 40 ř. zák. ani obdob ne pOUZIÍ1; opomelI1Uh vyhrady
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Vyhrážka exekúciou -

Výklad projevu -
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646
samostatného stíhání zástupcem advokátní komory není
sledky naznačeo}'mi V' §§ 57 a 263 tf. ř. čís. 128 dis.
výhrada vlastnictví: skutečnost, že pro datel věci prodané na splátky s
práva vlastnického podal na kupitete žalobu o zaplacení
ceny a vymohl si, (civilní) rozsudek, může míti s hlediska zg~f;~~~ť::
význam jen, podni-kl-li prodatel kroky čelící k vydobytí p
z kupní ceny dříve, než kupitel předsevzal čin, odpovídající L"'~':.':'"mtLi.
pojmu zadržení věd za sebou nebo jejího si přivlastnění čís.
předmětem zpronevěry mohou býti věci všeho druhu (i věci sO'otřeh;
telně); výhrada vlastnictví není »conditio impossibiJis« ani při
a obuvi čís. 3'3"9l.
v pouhém svolení pro datele k prodeji věci (auta), k níž si při """'U'OJ'
vyhradil vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny, pokud se
v jeho příkazu, by kupitel, nemoha zaplatiti nedop'latek kupní ceny, věc
prodal, nelze shledati vzdání se práva vlastnického (skutečnost, kterou
výhrada vlastnictví -pominula); na' místo věci vstoupila kupní cena
ni jakO' kupiteH svěřená, třeba.s si pro datel při svolení k prodeji
hradil výslovně, že bude věc prodána na jeho účet; subjektivní
čís. 3410.
přímým pachateLem: zpronevěry může býti jen ten, komu byla zpronevěřená věc svěřena; jiné osoby přicházejí v úvahu zpravidla jen jako
spoluvinníci ,nebo podílníci čís, 3410.
kupitel věcí, prodaných mu' k dalšímu živnostenskému -zcizení, nedopouští se z.pronevěry tím, že je přes výhradu vlas,tnického práva pro
pro datele dále prodá, nýbrž teprve tehdy, nesplní-li povinnosti, vyply_
vající proň z další d-oložky »až do úplného zaplacení« závazku vyplatiti
/
(odvésti) prodateli smluvenoU! kupní cenu čís. 3489.
nejde o krádež, vzal... li si zaměstnanec při odchodu ze služby věc (kolo)
prodanou mu zaměstna.vatelem s výhradou práva vla'stnického a dalnou
mu k používá'ní, třebas věc byl'a v zaměstnavatelově. bytě čís. 3762.
okolnost, že pachateli měl důvod pokládati doložku o výhradě vlastnického práva za pouhou formalitu, vylučuje po případě vědomí
hmotné protiprávnosti zadržení (:přivlastnění ,si) ve smyslu § 183 tr.
zák. čís. 3969.
nabízel-li kdo ke koupi věc koupenou. na splátky s výhradou vlastnictví,
nedopouští se nedokonané zpronevěry, zam~ršlel-1í pOSlední splátku zapraviti ještě před uskutečněním zamýšLeného prodeje nebo. nejpozději
současně' s' ním čís. 4118.
ani zákonem ani podstatou věd není vyloučeno, by si prodatel zboží,
o němž ví, že se kupuje k dalšímu zcizení, ,nevyhradil, že zboží zůstane
.jeho vlastnictvím, dokud, je kupitel nezaplatil čís. 4142.
byla-li věc (kamna) dodána, by jí bylo ,použito pro- stavbu, což se stalo,
nemŮ'že tu ani výhrada vlastnictví učiniti takové nakládání s věcí bťZ
právným, ano se pohybovalo ve směru svěřitelem chtěném čís. 4254.
prodej zboží vyrobeného z materiálu, prodaného výrobci s' výhradou
vlastnického práva až do úplného zaplacení, není zpro-nevěrou, byl,-li
materi-M výwbci prodán za účelem zhotovení zboží na prodej čís. 4438-.
vsunutí doložky o vý,hradě práva vlastnického do účtu nep'Ostačuje
-k za-chování vlastnictví, dokud není dokázáno, že výhrada byla jinak
umluvena (l1IjeciJnána) čís. 47Q8.
zmateční stížnosti viz zmatek dle § 2&1 p'osl. odst.
Vyhráža-nie' nebezpečné (§ 4 zák.. čl. XL:1914): prečinu násilia proti orgárnu
vrchnosti - spáchaného nebezpečným vyh:rážaním - sa dopúšťa, kto,
byvši s koňmi orgá1nom vrchnosti pri výkone jeho povolania zadržaný,
udre do koní, aby vynúti1 svoje p-repustenie čf s. 4643.
Vyhrážka eX'ekúciou: vymáhanie útrat práv.neho zastupovania v exekučnom pokračovaní požadovaním ich zmenečného- zaistenia od exekúta s vy~

k . móže zakladať skutkovú
hrážkou, že in ač bude prevedená exe UCl a,
podstatu útisku čís. 4526.
"
,,,'
ť. pOJ·em čís. 3532.
. . . , ." pachatel chce jiné osobě
VyhrožOvant ubhzen1.111 n.a CI.
"d'
obeni úJ'my)" Je proJev, ]tmz
~ ,
s
vyhrůžkou (orpove t zpu v.'
.".:
sobem pro ni poznatelným nazn.acuJe,
(ohroženému) naznacIÍl a Jl." tez zp~ ,.
b ď sám nebo prostředmctvlm
že má moc a zamýšH opovezenou Jl ujmu u
,
'!k může se díti nejen ústně nebo pí:
jiného způsobiti čís. 3683.
(opověd' zla~: .v~, s;nysluo~ 99 tr·.~~:mkoli jednáním (chováním se), }~v~
semně, nýbrz I Jln}'m zpu:,o.be~, J ,b 'íž v hrúžka svědčí, stihne v bltzs}
na venek poznatelne naznacuJ:, z~ oso u.. J s Yby jež hroZÍ, neb ale spon
nebo vzdálenější budou~nos!t pu~ob~n~~ o 3~'50'
jejím přičině,ním zlo v zakone uve ene c,~ s.
.
_
viz léž nás i 1 i dle §§ 98 bl, 99 Ir. za .
Vybýbání v levo· viz s i l!n i ční ř, á-d.
_ motocyklu viz a u t o mo b tl.
_ vozidel: vlevo čís. 3673, 3705.
_
_
viz též s' i 1 nič n í řad.
'tj. chod oknem: a zločin § 93, tr. zák. čís. 3800.
V~ChvalOVání: pachatele zločinu čís. 3695. 9 t ák křivou vyjevovací pří
Vy:evovací přisaha: zl-oči? pody?~U kP~~l:ů~t;l~st~?hOr. j~ě~í čí s._ 3872.,
'
,
~
·e~t účelem vYJevovacI
sahou ohledne soucas e
_
_
jde-li o druhý případ, čl.v,xl:.ll YV:d~fk~: ·~s~· !.~ lz~ámo o zatajení neb
přísahy! by ~a!ovany ~n~el~nbe u(.pÚ vyJQ<fi~ní přisahy) neví čís. 3872.
o zamlcem. veCI, o mchz za o ce
I
d a u' pIne' co J. e
"
"sahy pod e prav y
,
udá-H ~alovaný př~d vykO'~an,t,~. p~ žalobce o něm jinak, muže." žalomu znamo o l~en,l, nel:w ~~I ~:ti pravdu vykonati přísahu, ze mu
vaný bez porusent p.?Vl~~OS" 1, U , .
'." domo čís. 387'2.
o zatajení 'nebo zaml~cem !~em ne nt mc po~e
199 a) tr. zák. křivou
ke skutko~Té ~~odstate, z~~CtnU p~1vo~~~ft~1 ~ ~eznamu 'jmění, ~e ~,emá
vyjevovact pnsaho~ stact, uvedl, 1 Pll d' ky ač je měl; nezalezl na
za třetími osobamI nezaplacene "p~ ~ e ~~96'
tom, že je pokládal za nedobytne Cl S.
.
a

o

Vyjíždění ze vrat viz a u t o mobil y.
k v 'h orgánu čís 3932
Vykázání z mísmosti : exe ~'cm ~.
. . trhnouti jednotlivé statě ze
Výklad čllánku: i když nem" sp,ray~ym Po.s~.p~m ~hledu na původní souvislost,
souvislosti, ~ U'~azo,:atl
°t ~~c stf~ání a uvažování soudu jen zánemúže byt~ predmetem ,:es, nI o . ."
i' článek podle základní mykladní myšlenk~ a oC"elkovy dumit~l" J~z~bratech ba i ve slovech obsašlenky bezvadny ~~ze ,!, Je '110 wyc
hovati trestnou urazku c t s. 3785..
h d'
Osob J·ak pojímá
~.
.,,,, "
1 tiskového projevu roz o ule zpu
,
pn ~Jlstoya'~t ?my~vu v'
"kladu obsah projevu, pokudy se
ne.predpolaty ctenar pn ~o.zu~nem ,vy mohl býti o sobě chápán ctetýče zpúsob, jak smysl ttskove zpravy
,
náři listu č i s, 39381.

Fr

- ' viz též, ~ o d. n. o,c e ~ i: p r ů vn~-~ ů~m sl význam, dosah, směr a ú~el
projevu:, muze ?ytt ~plny, Jen, n.e d.'
~e spuvislosti projevu vy~rze
projevu urcen" Je~ po~le OJ~ l~~~. ka že jednotlivé věty jsou cla-nky
ných vět, ný?r~ zaroven, Sv t,o, o ,e lS ,
.
, 'v.
.
.
logicky s.Quvlsl,eho, celku Cl s. 4256.
,
,v
t'
"e rozsudek uvadl pn roZbOl u projevu
tato zasada nem por~seilla d~'~ z .. h ustanovení zákona (na ochranu
s hlediska toho kte.reho z l,,,~,,ce~y~dné bezprostředně po sobě, a snad
re.pu:bli~y) 'yě~y pr0J..e~~ zv, ~; tavv projevu, pro-neseny čís. 4256.
někdy I v J10em pora 1, nez y y, '
.'
'br" i výklad
skutkovým ~zji~tění~- neill'í jen d~rčen\~~~lj~~ý p~~ie~;:;y~~ s~ěr, dosah
projevu, urcent 'a vyrok rozsu~; u_ ~.,
'~
a účel projevu a úmysl mluvctho C'l s. 42.J6.

"1"C;
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Výkonný orgán -

Výrpočet

š1rody -

649

648
zákonů:

i trestní i občanský zákon jsou částmi téhož organického
(právního řádu), které se navzájem doplňují, a jichž proto lze
navzájem k výkladu jejich ustanovení, nebrání-li tomu jasný smysl
účel ustanovení, o jehož výklad jde čís. 3692.
.
Výkon povinnosti viz u r á ž k a fl a cti (§ 490).
práce: předmětem soutě,že může býti i výkon práce (živnostenské provo~
zavání opravy strojů) čís. 4019.
služební (úřední) viz nás i I í dle § 81.
svědecké

povinnosti: a urážka na cti

čís.

3598.

trestu: k jeho nařízení podle § 6 čís. 3 zákona ze dne 17. října' 1919, čís. 562
sb. z. a n. nestačí zjištění, že odsouzený zadostiučinění nedal, nýbrž
jest třeba, by se tak stalo bezdůvodně čís. 3787.
.
na svobodě uloženého předchozím rozsudkem není zostřením trestu
po rozumu § 50 tr. zák.; porušení ,předpisů o výkonu trestu nezakládá
zmatek (§ 344 čís. 12 tr. ř.) čís. 4454.
vyslovil-li soud pravoplatně, že se podmínečně odsouzený ve zkušehni~
lhůtě osvědčil, nemůže dodatečně, když. byl onen pachatel znova odsouzen - a to pro přečin spáchaný ve zkušební lhůtě - naříditi výkon
onoho prvého, IpodmÍnečně odloženého trestu; ustanovení § 6 zák.
č. 5621/19 sb. z. a n. vztahuje se toliko 'na případy, v nichž nebylo
ještě rozhodnuto, zda se odsouzený ve zkJ-lšební lhůtě osvědčil čís.
4625.
viz též trest.
veřejného úřadu (služby): ve smyslu § 153 tr. zák. c l,s,. 48'5L
_Vykonný orgán: výkonní orgánové soudní mohou za účelem odstranění odporu,
jehož proti nim bylo použito, dožádati se přímo p'Odpory bezpečnost
ních orgánů (stráže beljpečnosti, obecníc'h starostU, obecnkh zřízenců),
a je-li třeba, i četnictva. Jen, je-li potřebí vojenské pomoci, jest se
jim obrátiti na exekuční soud (§ 26 odst. 2 ex. ř.) čís. 3818.
(berní vykonavatel): je p.ovšechně povolán k zabavení svršků; i když
přišel provésti prodej zabaveného dobytčete, požívá ochrany §§ 08,
81, 312: tr. zák., pátrá-Ii i po hotových penězích v bytě fv posteli nezl.
dcery) dlužnice; nezáleží 'na -tom, zda měl, služeb ni 'stejnokroj (úřední
čepici) čís. 4432.
vládní nařízení z 20. prosince 1927, čís. 175 sb. z. a n. v prováděcích
ustanoveních k § 3166 zák. ze dne 15. června 192:7, čís. 76 sb. z. a n.
ukládá bernímu exekutorovi za povinnost zabavené hotové peníze pře
dati (není-li v místě exekuční úřad nebo pošta) starostovi obce za
účelem dopravy na, exekuční úřad. Avšak tímto- předpisem není .ještě
.uložena kterémukoliv obecnímu zřízenci služební povinnost provázeti
exekutora za účelem přijímání peněz a přijímati je, by zprostředkoval'
předání jich starostovi obce, a činí-Ii tak dobrovoIně, jen na požádání
berního vykonavatele, není tato jeho Čin·nost ještě výkonem jeho služby,
leč by současně bylo- zjištěno, že byl k takovémU! úkonu určen zvláštním -příkazem vrchnostenským pro něho závazným (příkazem obecního
úřadu, starosty ob-ce). Pouhé požádání je'ho- výkonným orgánem za doprovod (pomo'c) při provádění exekucí nemohlo mu dodati ještě povahy osoby požívající pro tuto jeho činnost zvláštJlí ochrany zákonné
ve smyslu §§ ·68 a &1 tr. zák. čís. 4664.
podle zákona (§§ 26 ex. ř. a 360 zák ze dne 15. června 1927, čís. 76
Sb. z. a n.) jsou exekuč·ní orgánové a též berní exekutoři oprávněni
přímo vyžádatí si ,podporu místních orgánů bezpečnostních, to ovsem
jen za tím účelem, »by, 'zmařili . odpor jim činěný'« čís. 4664.
nepoužil-Ii výkonný orgán' práv' daných mu předpisem § 360 zák. čís.
76/19217 Sb. z. a n. (kapesní zájem, přibrání bezpečnostních orgánů za
účelem zmaření odporu dlužníka), nemůže pouhé zdráhání se pachatelovo vrátiti zabavený předmět činiti ho zodp'Ovědn}'m ve smyslu § 1
zák. o mař. ex. či s. 4'654.

fu (§ 2: nař. Č. 275/1914): záleží. v t?m, ~e ,si ten!
VykOtlsťovant uye~ bledapc .0 d' I'b'f ebo poskytnouti' vzáJemne pinem, ktere
kdo uver p~s~ytule, a} 1 1 rn . hodnotou požadovanou a hodnotou
jest ve znaonem nepome-ru meZI
poměry ospravedlněnou čís. 4020.
V kročení: Z moci trestní čís. 3958.
Y
viz též trest.
z mezí nutné obrany: ze strachu čís. 3675. )
_
_
viz- též bez t r e s' t fl o s t dle § 2 g .
_ _ viz též uškození dlie § 335,. v
.
, álronné sazby: pře~poklady zmatecno~tL c' s. 4098.
~meZi z viz též z mat e k čís. 11 § 281 t r. r. d
281 ",'s 11 tr ř).
"" V" ciůho práva sou II (§
c.
. ..
z -mezí zmírňovacího nebo ~amenok a v' ' d jen když při určení trestu,
z m~zí to~~t~ prava Vy',/o~~~eoř~od~éhO .práva zmírňovacího n~~o.
1der~v vymt;fUl e za .P?UZ1 1 . \
'konem mu přikázáno, nebo cml
zarnenova.clho, nec~lnt, co lesk' z~ . eh alespoň není mu zákonem
něco, co' Jest m~l z~konevm za v~z,ano n v' ... zákonem oprávněn,
dovol'eno, nik,?h~ J kdyz, ne~:ml, ~o u~n~hp]r~P'ŮjčenéhO, by určil
anebo nepoU'zlVa v ~Ine ~lre praya
~ 's 48'53
trest mimo hranice zakonne trestm sazby Cl.
.
vo

•••

v

..

v

Vylákání peněz viz z á P' ů j č k a.
zboží viz p' Ů' d vod.

.

b

tr zák

o

není k ní třeba by

Vyloučení t;:c'::!'i~~err~~d~M~I'l~~r~
:~s~~~t~:{O~e~~~' i P::v:řelíoš;~~;;
e

ným by~ udan, ~tacl, zh tsel v~o~~věru s,páchal a narovná,nI nedodržel
o tom, ze p'ac a e zp

dov,ěděla
čís:

;<997.

Vyloučení veřejnosti viz v ~ řve) n Ol s t.
_
věci: podle § 57 tr. r. c' s. 3620.
•
_ _ viz též přísl~ušnost (§ 57 tr. r.).
vyloučený spudce viz s' o u d c e v, y 1 o uče n ý.
V lklud~ zápisu: vesmysl~ § 13 a) kár. stat. adv. čís. 120 dis.
y_ _ viz též advokat.
vylučovací žaloba: p-odání vymyšlené č í .s. 3645.

vý.maz~~~!!;~[~I~pii;r!u~~~7;·~f~~~1{"~U2í~lk~k~~~~l~ji~ť~~:~~i;jJ~
stolice (§§ 4, 5, 8, 28 zák. ze dne
..ve na
I
Č ÍI S. 80 dis,.
Výměna omaloby: podle prvé věty 2. odst. § '1'17 tr. ř. čís. 3749.
_ _ viz též, obž,aloba.

•

Vyměření !restu viz t r e s t.
b
.
"
č i s 3645.
vyrn~lené jednání: k u:platněn~' vlas.tpictví k za avenym vecem
.
Vynálezy viz ochra'na vY,na!iez~. " .
9& b)

(Opll;:";::'':!

Vynuceni jednáni
~á~~n~s ;~b ~~"z~ vyhot~venie žiadosti o vklad
Výpisy z ~~~Jfnickeho· a za urychlené- prevedenie tohoto ~kla?U' nel'ze ~~važovaf za nepatrný prospech v smysle § 31 odst. 2 zB;k. c: 1.78/24 o'
a n prijímal-Ii súdny úradník odmeny za vyhotoveme vYP1SOV. z ) ~'emk~vých kníh doplÚšfal sa prečinu podl'~ § 3, odSt. 1 CIt. za~~
tedy išlo-li o ~ybav.QV'anie žiadosti o VýPI'SY v s~ys!e §~ ~93. .
Y , . <dk . . v ,vI by len o pdpadné prevmeme dlsclphnarne
ledn. pona u; mac 1JS o
čís. 4712.
VypJňování mezer zákona viz ID' e z e r y z á k o. n a.
v
v.
V ';ti
ud·
'omenutí !povinnosti postaratI se o ne Cl S. 3~.~. v '
.
vfp:;~et )~y~. ;Zdle přísluš~Ý,ch ,předt;isů llesdní~o .ztáko§nt7:~ z~~~en~ í ~~~;"iJ.
ukradeného dříví Odpovlda zasadne pos e nt ve y
r..

-

Vysvědčení

-
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Výpomocná síla: na poště a svedení čís. 404L
Výrazy přehánějící viz p' ř e h á TI ě jí c í výr a z y.
zobecňující viz z o b e c ň II j í c i výr a z y.
Výroba rostlinná viz r o s t l' i II II á výr oba.
Výrobní tajemství: dle § 31 zák. o nekalé soutěži čís. 4114.
Výroči republiky: a komunistické projevy čís. 3730.
Výrok nedokončený: zakládá skutkovou podstatu dokonaného trestného
smysl výroku patr-ný již- z pronesených slov, tvoří-li ~,·~~~::~~~;c
svým o'bsahern objektivní skutkovou podstatu určitého

a jsou-li tu i náležitosti subjektivní skutkové podstaty tohoto t">S!llé!IO
činu čís. 3972.
rozsudku: není závadou, že v něm není uveden. celý výrok, v
spatřuje skutkovou podstatu trestného činu čís. 4189.
Výroky v Národním Shromáždění viz i fil U nit a.
Vyrovnací řízení: a podvojné zastupování čís. 110 dis.
přečinu podle § 48ťi čís. 2 tr. zák. nelze se dopu.stiti op'Omenutím
vrhu na zahájení vyrovnacího řízení (úpadku), je-li vyr.ovnací
již v běhu; předsevzal-li v.šak úpadce v této době některý z positiivni~h
činů v onom ustanovení zákona uvedených, mohlo by
o
§ 486 čís. 2 tr. zák., avšak jen, kdyby šlo o čin podle vyrovnacího
nedovolený či s. 4789.
přečinem podle § 486 čís. 2 tr. ř., spáchaným p'O skončení vv'mmáni
(splněni závazků z něho plynoucích), může hýti ú.padce uZroán
jen, stal-li se znovu neschopným platiti a poškodil-li ~ věda o této
nově nastalé neschopnosti ~ z nedbalosti své věřitele nebo jejich část
způsDbem v § 486 čís. 2 tr. zák. uvedeným Č' í s. 4:789,.
svádění k tomu, by kdo uplatňoval neexistující pohledá~ku
zkráce.ní věřitelů č i s. 4'7,95.
viz též a d v o kát.
Vyrovnáni: usnesením, jež přivádí k platnosti některý zákon nebo jiný záva2:ný
předpis veřejné moci (§ 2' vl. nař. ze 4. července 19214, čís. 1'52 sb. z. a
je projev advokátní komory, by ustanovování laiků vyrovnávacími
bylo podle možnosti omezeno čís. 912: dis.
jde o poškození cti a vážnosti stavu, navrhl-li advokát, by zz,a'v;~~~~~i1~~~O
správce byla ustanovena osoba podezřelá, že je řemeslným v
třehas tak učInil V' hmotném zájmu a z příkazu svého klienta č i's.
podpis p'řihláš'ky po právU' nejsoucí pohledávky k vyrovnávacímu řízení
přestává býti beztrestným přípravným jednáním nepravého věřitele, jak.
mile přihláška podle jeho úmyslu, s jeho vědomím a působením byla soudu
zaslána, aniž je třeba, by se takto přihlášený věřitel súčastnil vyrovnávacího
roku čís. 38 10.
Vyřízení žádosti: urychlené za úplatek čís. 4.052.
Vysílání zpráv viz tel e ,g r a fy.
Výsledečné dellkty viz de I ik t Y v Ý s led e č n é.
Výslech ad. lll'n~ralia: je svědectvím (§ 19'9 a) tr. zák.) či s. 4260.
Výstraha v npvinách: a urážka na cti čís. 4199.
i upozornění (v odborném časopise), že hy zaměstnavatelé mohli býti
poškozeni, kdyby přijali do práce určitého zaměstnance bez předchozí
informace u zaméstnavatele, jménem uvedeného, může býti po případě urážkou na- cti ve smyslu § 491 tr. zák. č -í s. 47B8.
Výstražná tabulka: přibití její na telefonní tyč a § 23 tisk. zák. čís. 4718.
znameru: ne.postřehnu,tí jich řidičem auta čís. 4048.
~ viz též automobil.
Vysvědčení: o zaměstnání advokát. koncipienta čís. 120 dis.
viz též a d v o kát.
O vyhořeni (chudklby) viz ž e b , ota.
pracovní viz p,.racovní vysvě'dčení.
1

_
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výše nákladů: muže snad býti důvodem, ?y bylo op~o~e?uto trest~ní ystí,háníy vů
bec nebo provedení některých ukonu, ~n:eru]lCICh k, usvedce~l o?zal~
vaného, naprosto však nemůže odů~odmt~ o~~me.~uŤ1 proces~l1ch UkyOllU,
zvláště průvodů, které se (jinak duv~dne) zadalI ve prospech obzalovaného a směřují k jeho obhajobě Čl s. 4011.
škody: její posuzování čís. 3'63'1.
_
viz též d e I i Lk t Y m a jet k o v é.
vyšetření duševního stavu viz d II šev II í s t a v.
vyšetřený materiál: ponechal~li si zaměstnanec vyšetřený materiál, byla, by tu vě
domost hmotné ;protiprávnosti jednání ve smysl.t.t §, 1.83 tr zak., ykdyby
si zaměstnavatel výslovně vymínil, že mu musej1 byh vraceny vsechny
zbytky a odpadky či s. 4306.
Vyšetřovací vazba viz v' a z b a.
v'
v
_
(vyhledávací) úkon: po zákonu neplatný po rozumu § 281 CIS. -2 tr. r.
čís. 4591, 4598.
~ nespadá sem informace, uvádějí-ci poznatky, jež učinil v oboru své pů
sobnosti úřad od soudu ríůzný čís. 4598.
výkon: podle § 51 odstavec třetí tr. ř. čís. 3721.
~ předpokládá, že bylo aspoň něco předsevzato k zjištění trestného činu
a pachatele čís. 4108.
Vyšetřováni (§ 170 čís. 2 tr. ř.) viz přísežný výslech svědka.
Vyšetřujíci soudce viz s o ,u d c e v y š e t ř II j í c í.
Výtah z textu díla viz d i vad e 1n í n á věš t í.
výtka W letech viz u,ážka na cti (§ 487 a násl.).
Vytrhnuti ruky: silou z ruky četníka, pokoušejícího se dáti pa~h~te!i na ru~e ~e
tízky, je přímým násilím na četnrku, skutečným nasdnym vztazemm
ruky" ve smyslu § 81 tr. zák čís. 3667.
Vytržení věci: vrchnostenské' osobě čís. 391'6.
~ viz nás i I í d ľ e § &1.
Vyvolání omylu viz p,od vod dLe § 201 .c).
_ věci: zapisovatelem předčasně čís. 3984.
Vývoz evide.nčních koní do ciziny: i př:dp~s ~ ;MJ o~st. 1 z~~. ~ís. 11 ~/24 ~b. z.
a 'll., citovaný v § 4'8 odst. 1 tehoz z~kŮ'na, jest souc~sh }:~s,tmho zakon~
a jeho neznalost nevylučuje, aby CIn '~y~ rachatehypn~ltani. sk~tk~v~
podstata přečinu podle § 48 odst. 1 Clt. zak .. nevyz,adu]e n,elake ~a}.ne
nebo podloudné jednání; tres:ný j~ vývoz eVlden~n~ch k?,m d.? CIZIny
bez souhlasu ministerstva narodm obrany v kazdem pnpade, nechť
se doprava děje jakýmkoliv způ:sobem; stačí věd9mí '~achatelovo, že
jde o evidenční koně a že souhlas ministerstva narodm obrany nebyl
vyžádán ani udělen čís. 4794.
Vy.zkoušení apar:átu viz tel e g r a fy.
Vyzrazení soukromých dopisů (soukromého života): snoubenky snoubencí čís.
3532.
Vyzraienim·cizí moci: po rozumu § _6'Čís. 2 zák. 'na ochr. rep. může býti i skuteč
nost, v tuzemsku poněkud nebo v určitém obvodu obecně známá
čís. 4402.
Vyztuženi jámy: za;vinění stavitele čís. 4540.
Výzva' k rozclrodu: neuposlechnutí jí čís. 3617.
_
jest poslušen (§ 283' tr. zák.) jen, kdo se od davu oddělí a z místa
shluknutí odejde neprodleně, bezodkladně čís. 4159.
viz též shluknutí.
přinésti něco ukradeného viz s p o I u v i n a.
Vyzvání: k účasti na zakázaném táboru čís, 3719.
Vyzvědačství viz ochrana repub.liky (§ 6).
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Vyzvídání vojenského, tajemství: je v podstatě přípravným 'ednánim k
,podle
prvého odstavce C'1'8 . 2 § 6 za'kl ona na
zrazem
brk
.
p~ 1 Y90a JSOU oba tyto případy k sobě v poměru
CI S. 3 3,.
1
•
•
och r a II are p II b li k Y (§ 6).
\ yzyvave chovaru: svedené čís. 3725.
Vyžádáni si, .tvr~ viz po d vod,
trestního lístku: obviněného jest úkonem
v
v
odstavce § 51 tr. ř. čís. 3721.
vysetrovacím ve smyslu
Výživné viz a}. i m e II t a Č TI í z á k o n.
Vz~~mn~ pohledávka viz pro tip o hle rl á v 'k a.
VzaJomna bitka viď obr a II a o p r á v TI e II á
Vzdá1ená spoluvin!l: .. j.:~t při zločinu loupežného
.
na vrazde c 1 s. 4043.
zahltí vyloučena čís. 4209 ..
viz též v r a žd a (§ 137),
Vzdálenější spoluvi®u neb účasti· o r
. .
chatele, který způsobe~ Pv §o~u~ru ~'k13r] tr. z~k . .lest jen činnost
v pach t ľ t
. a'. naznacenym vražedný
_ o a e I ,eprve nevyvolává, nýbrž vraha 've vražedné
b
u;:rz~i:Očbf~.1 t:;5~atelova (před jeho působením) již po~tém

:i;

Vzdáni

se opra~~f!~é~~~~~~~:~í ~~~ay'~í .se

oPbrav~ého prostře~ku

není
. naop'ak dostačí konkludetní
cne oso y,čin
ze (při
se Op)lr~aď,~v.~n;e~ho~o~~ro'~~:t~~~e
vz ď~va,
~:
~~~: . ters,~) II konklud~!1tní prohIášení, o němž nelze hledícnak,stou">
~ ~m o o nostem pnpadu pochybovati že vy'adř'
o •
~yc.ne ~~ob~ vzdáti, se opravného prostředku čí
vuLt
1e7J8~ nzelll porotmm neodvolatel'né a pro obhájce

i. Jidl.

přijetím trestu čís. 4216.

~~~~~i č~~~n(';:~~Íá~e~~mv~t~~lo~~~~h~,ý~~O~~~t~tr;Žtr~s~)~kl~~
žá~ostí, by byl k výkonu trestu delegován 'in' s ,d
obzalovaný po případě zmateční st'~
t' "v J Y vou, nevzdal -se
'v .
v .
' Iznos I JIZ opovezené c í s. 4082
pro hl ase'll1m, ze jest s rozsudke
k .
.
d ' m sp~ ojen, yzdaJ. se obžalovaný
pro svoji osobu ráw
právo přenésti a~i
~~h~J~e o'P:tav~hY pr?stredek va ..nemů~e toto
4763.
'
ere o. Sl dodatecne zvolil' čís.
viz též P'l'ostředky opravné
práv:a ~lastnického- viz v ý' hr' ad a v I a st nic tv í.
svédec!"i: podle ,§ 152 tr, ř, č i s, 4295,
sved'kovo pra:VD- vzdáti se svědectví záleží v případe' dru,he'ho OA
stavce § 152 tr ř v tom v
uvůbec, nelze-Ii ~dl~učiti vip;~ěďe ~te~ek m~že .. vzdáti svědectví
něných, Což zpravidj'a bude ma ~J eredste. ~yka]I 9statních obvi41"83.
CI pOSOli' 11 Jen svedek sám čís.
zmateční stižn:osti viz z ID a teč n' t '
Vzestup počtu nezaměstuaných '
.' I s, ~ z TI o, st
1 n o v, Č, 3/78).
měry.
VIZ mlmoradne valkou vyvolané poVztaženi ruky viz nás i I i d.1 e § 81.

n:

v

Y

~abavení policejní viz mař e 'll í ex e k u c e (§ 3)

5§

ZabavenJm po rozumu § 3 zák. O mař. . ' , ' "
.. ,
v dražebním řízení o nemo~i:ti l~ i l P~~~2TIl pnslusenství, provedené
Zabezpečení dělníka viz hli n i š t ě
s"
Zabiják: jest zakázanou zbrani ve ;myslu §§ 2 3"· b '
,
1, Z rOJ. pat. čís. 4113.

zabiti: § 140 tl'. zák.: pokud nejde o porušení předpisu § 3>2-0 tr. ř. a zmatek čís. 6
§ 344 tr. ř., nebyla-li dána vedle hlavní otázky na vraždu: eventuální
otázka na zabití čís. 3419.
pouhým popřením úmyslu vražedného netvrdí pacqatel ještě úmysl
nepřátelský ve smyslu § 140 tr. zák. č i s, 3744,
omyl v předmětu (error in corpore) pachatele (§ 140 tr. zák.) neomlouvá č i s. 3882.
opomenutí dáti k eventuální otázce na zabití dodatkovou otázku na
nutnou obranu a eventuální na přečin § 335 tr. zák. čís. 392l.
ustoupení od žaloby pro zloč. zabití dle § 140 tr. zák. a podáni nové
žalO-by jen pro zločin těžkého uškození na těle dle § 143- tr. zák. či s.
3149,
nejasnost, a vnitřní rozpor vý.roku porotců, odpověděli-li kladnou odpovědí k eventuální otázce na zločin těžké'ho uškození na těle podle
§ 152 tr. zák. a na přečin proti bezpečnosti života podle §§ 360, 335
tr. zák. vlastně kLadně' ke zločinu zabití, ač 'Před tím ke zvláštní otázce
na zločin zabití pOdle § 140 tr. zák. odpověděli záporné čís. 4144.
nakolik nejde o zmartek čís. '6 § 344 tr. ř., nebyly-li dány ke hl1avní
otázce na zabití dodatková otázka na sebeobranu podle § 2 g) tr. zák.,
po případě dalŠÍ otázka (ev,entuálni) na vykročení z m€zÍ nutné obrany
podle § 335 tr, zak. čís, 4403,
společným uskutečňováním společného z předchozí dohody nebo
jinak navzájem povědomého - úmyslu opodstatněný předpoklad spolupachatelství činí i. pH zločinu vraždy i při zločinu zabití kteréhokoliv ze
spolupachatelů odpovědným za celkový výsledek činnosti všech, třebas
nejsoU! činnosti jednotlivých spolupachate~ů stejnorodé a pro způsobení
protiprávního účinku rovnocenné čís. 4532.
i kdyby jednání jednoho spolupachatele b)10 s hlediska fysiologického
a lékařského' beze v'šeho významu pro přícinný vývin (postup) událostí
vedSíc'h ke smrti napadeného, odt.povidá sp.olupachatel, za jeho smrt
podle ustanovení o vraždě, směřovah-H společný úmysl, po případě
předchozí dohoda spolupachatelů k jeho usmrcení, nebo podle ustanovení o zabití, sjednotH"-li je jinaký než vražedný úmysl nepřátelský beze
záměru závažného s hlediska loupeže, nebo podle ustanovení o loupežném zabití, jednali-li ve společném úmyslUJ nebo třeba po předchozí
dohodě zmocniti se násilím napadenému učiněným cizich věd movitých
čís.

45312.

ustanoveni § 141 (190) tr, zake je k ustanovení § 140 tr. zák, v poměru zvláštního zákona k zákonu povš€chnému; proto nelze podřaditi
pod pojem prostého zabití jednání pachatele (pachatelů), záleževší ve
zlém nakládání s určitou osobou, sm.ěřov3l10-li ke zmocnění se cizí věci
movité, prostředkem zlého nakl'ádání, a vedlo-li ke smrti napadené osoby
čís, 453~,

prostředkem zmocnění

se cizí

věci

movité

může

býti zlé nakládání a

podřadění ho -pod ustanovení § V40 tr. zák. je vylioučeno i tehdy, když
ke zmocnění se věci nemá· a nemůže dojíti za a přímo "na místě samotného .zlého nakládání, protože napadená osoba nemá podle předpokladu
pachatelU nebo riemá skutečně v dohě útoku II sebe věc, o niž pachatelfim jde či g, 45:)2,

rozlišení zločinu (prostého) zabití podle § 140 tl'. zák. od zločinu loupežného zabití podle § 141 tr. zák. čís. 4532.
nakolik nejde o porušení ustanovení § 320 tr. ř.; nebyly-li na místě
otá,zek, jimiž bylo u!Slurcení napadeného přivedeno pod hledisko loupežného zabití neb alespoň vedle nich (pro ·p-řípad záporných odpovědí
na ony otázky) dány eventuální otázky na zločin prostého zabití podle
§ 140 tr. zák., a nebyly-li jako další eventuální otázky dány otázky na
zločin podle § 143 (odst :>J) tr, zák, č i s, 45'3Q',
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nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř. nebyly-li ke hlavní otázce
zločin vraždy prosté dány eventuální otázky na zločiny zabití
'
konané vraždy a těžkého uškození na těle čís. 4839.

§ 142 .~. ~zák.:, nelze vY,měřiti ytrest podle vyšší sazby § 142' tr. zák.,
Zllsten pnbuzensky pamer tuto sazbu odůvodňující výrokem _~,_, C'
ana jim nebyla dána v tomto směru otázka podle § 32~2 tr. ř,' no.~,_'
soud není oprávněn sám zjistiti onen poměr z výsledků řízení čí
otázka otcovství nemusí býti pro obor trestního práva ani nepo<:hyb-:
nOll (nespornou); neplatít' pro obor ten zásada: »pater est quem
tiae demonstrant« čís. 4161.
'
loupežné (§ 141 11'. zák.)! opomenutí dáti k hlavní otázce na loupežné
bití eventuální otázku, na prosté zabití (mimo jiné) čís. 3923.
hlavní otázka na z.ločin loupež-ného zabití (§ 141 tr. zák.) čís. 39,23
pokud nejde o zmatek, nebyly-li dány k hlavní otázce na zločin
.
p~žn~ho z;abití eventuální otázky na krádež a na vzdálené spolupomoc~
n.l~tvl, a 9odat~ová otá~ka (kontrolní) J zda jest skutečné ublížení náslhm spatrovatt v tom, ze pachatel svazal napadenému nohy když jit'
byl v bezvědomí čís. 42.09.
'
spolupachatelství zločinu loupežného zabití čís. 4209.
vzdálená spoluvina jest při z}očinu loupežného zabití" vyloučena či s.
4Q09.

~l~ovy »k ~smrce~í spolupůs·obiJ« rozumí zákon (§ 141 tr. zák.) každ~
ucastenstvI na zlem nakládání (§ 195 tr. zák.), jímž přijde člověk o ži..
vot, tedy i pouhé činné s.polupůs.obení ve smyslu § 136 tr zák čí
4221.
,I'
.
p~'~ záko?ný ~nak »č!nného spolupůsobenÍ« při zločinu loupežného za~
bl~1 ~e~~zaduJe se ani vztaže~! ruky protí osobě, jíž se násilí děje; stačí
~azda, cmnost pachate1?v~, JIZ při samotném vykonání onoho zločinu
hl~vmho p~shatele postluje a podporuje, at' se to projeví jakýmkoliV

zpusobem Cl s. 4221.

~do. k usmrc~ní ve~.smyslu §:,.141 tr., z~l~. činně spol:up,ůsohil, nemusí jednah tak, by Jeho cl11nos,f mela v zapett smrt napadeného čís. 4221.
pokud n.ejd~ o zmatek ~ís. ~ § 344 tl'. ř'y'poruš-enÍym ,PředpisuJ 320 tr. ř.,
nebyla-lt dana k hlavlll otazce na zlo Cin loupezneho zabiti eventuální
otázka na zločin krádeže podle § 174 I b) tr. zák. čís. 4221.
př~dpisů~ §§ 0318 a 3Qr2 tr. ř. je vyhověno, rozčlenil-li porotní soud
otazky hm, zpus?bem, že trestný čin dokonané loupež·e, spáchané ve
spolec;nstv~'v pOlaL d? hlavLních otázek ohledné každého ze sJpolupac~~t~lu, zvla~t~" v. otc:zky d~datkové pak zahrnul onu, další náležHost
uCl11~nehoy ?aslh, ktera po zakonu' zakládá zrněnu druhu trestu (§ 141 .
tr. zak.) c 1 s. 42211.
S~u~k?v.~.,.pods!a~a. loup,e}e i lou~e.ž~ého zabití nerozeznává, zda j,de ve
~.ecI, JeJlz odnetI Jest ucelem naslh, o věc osoby které se činí násilí

c~ o yěc osoby jiné; předpokládá se jen, že nejde 'o věc, která je vlast~
mctvlm pachatele nebo třeba jednoho z více pachatelů čís. 4532.
uSytanove~~ §. 141 ,(1'90) tr. ~ák. je k ustanovení § 140 tr. zák. v pomeru z-ylastmho zakona k zakonu povšechnému; proto nelze podřaditi
pO,d pOjeny 1?r?stéhoy.zabití jednání pachatele (pachatelů), záleževší ve
zlem nakladam s urcltou osobou směřovalo-li ke zmocnění se cizí věci
movité PfQ~tředkem zlého naklád~nÍ a vedlo-li ke .smrti napad_ené osoby
č i s, 4532.
'
rozlišení zločinu {prostého) zabití podle § 140 tl'. zák od zločinu lou_
pežného zabití podle § 1'41 tl'. zák. čís. 453Q.
.
na,kolik .~ej.~.e o porušení ustanovení § 320 tr. ř.., nebyly-li na místě
ot~z~k, Jlml~, bylo usmrcení napadeného přivedeno pod hledisko lou...
pezneho zabiti neb alespoň vedle nich (pro p-řípad z.áporných odpovědi

na ony otázky) dány eventuální ot~zky na ~lo~in prostéh.o zabi!í podle
§ 140 tl'. ZáK., a nebyly-li jako dalšl :,:,entualnl otazky dany otazky na
zločin podle § 143 (odst. 2;) tr. zák. Cl s, 453iC.
při bitce f1ebo zlé{m nakládání (§ 14~.tr. zá~): z,ásady ,§ 143~~ta, druhá,!
§ 157 odst. 2 tr. zák. nelze pouzItI v pnpaae lehkeho uhhzel11 na tet...
p'odle § 411 tr. zák. či s. 4417.
,
,
,.
zákonný pojem spolupů,sobení k usynrc;ll1 (§ 143 tr. z,ak.) nevyzadu]e
ani takového jednání jež mělo v zapět~ smrt ,napa~el!e 9S??y, b,a ~~
vyžaduje ani vztažení ruky proti osobe, kter~. s~ C1111 nas~~l v zam~llt
loupežném, nýbrž stačí každá činnost, kterou Jma ?Bo.9~ pn samotn;m
vy!konávání násilí hlavního pachatele (osoby nakladalI~1 s napaden~m
násilně) podporuje a posiluje, ať se činnost ta projevuje způsobem Jakýmkoliv či s. 4532.
pod ustanovení § 143 tr. zák. nelze podřaditi skutek ně,kolika O~??, jež
způsobem naznačeným v' druhém odstavci § 14~ ~r. zak~ a s ~Clnk,e~
tam uvedeným jednaly ve ~zájemném do:o~umeOI o zp~sobu J.edpa,nJ~
najmě osob, jež nakládaly podle předchozl. umluvy ~e, zler;nu naKladam
s ní směřující zle s osobou, jež' byla zIým naklada:mm tlm usmrcena
Č is. 4 5 3 , 2 . ·
.,
.
nakblik nejde o porušení ustanovení § 320 tl'. ř., nebyly-li n.a miste ot~
zek, jimiž- bylo usmrcení napadeného přiv:~deno ,pod ~ledlsko l~.u~ez
ného zabití neb alespoň vedle nich (pro pnpad zapornych odpovedl na
ony otfuoky) ct'ny eventuálni ot,hky na zločin podle § 143 (odSt. 2)
tr. zák. čís. 4532.
Zahitie človeka ú-myselné: »silné rozčulenie« v smysle § 281 odst. 1 tr. z.ák. musí
byf tak vefké, že je prekážkou kl'udnej rozyahy a obmedzu]~ schornost' rozhodovania' čin nebol vykonaný »ihneď «, vykonal-h ho pachatel' až druhého' dňa potom, ČO sa o urážlivej zpráve dozvedel
č i s, 4166.
z nedbalosti: nelze spatro vat' nedbalost' v smysle § 290 tr. z. v porušeni
premávkových predpisov, jes,tliže nimi! pr~dpisaná .časť ~ilnice je
neupotrebitel'ná a jej pou1žitie by bolo spoJené s nebezpecenstvom
pre vozidlo a osoby v úom idúce čís. 4372.
zamestnávanie mladistvej osoby, U ktorej, hl'adiac k jej veku, ne.l'ze vó bec predp.o'kladat' dostatočnú mieru skúsenosti a pozor~o5h,
pri obsluhe nebezpečného zariadenia stroja hnaného motonckou
silou, je nedbalost'ou v smysle § 219.? tr. zák.; t~kú sk!Úsenosť a
pozornos.ť nel'ze predpokladať u osob vo veku okol'O 1'4 rokov
č i s, 4563.
nedhale ve smyslu § 290 tr. zák. jednal obžalovaný, svěřil-li samo~
statné' řízení motorového vQzidla nezkoušenému řidiči; ani. faktickým třebas i častějším řízením motorového vozidla není prokázána
úplná· způsobilost řid,iče k ~mmostatnému jeho řízení čís. 4626-.
pri automobilových závodoch o súťaž spol'ahlivosti, 'konaných na
silniciach pri obyčajnej premávke vozidiel všetkého druhu, je z~
vodník povinný zachovat' pravidlá platné pre premávku na ve rejných siliniciach a všeobecné p-ravidlá obozretnosti čís. 4817.
'Z.br.nie predlnetov: podfa § 61 tr. zák. (§ :<5 tr. zák. priest.) má povahu vedfaj~
šieho trestu a nel'ze ho preto vyslovit' u obžalovaného, ktorý bol obžalqby sprostený. Stalo:-li sa tak preca, bol zavinený zm3.tok podfa § 385
Č. 2 tr. p. č is. 4'504.
možno vyslovit' len v prípadoch, jestli ich použil páchatel' ku spáchaniu
trestného činu úmyselnej nel'ze tento ved.l'aj-ší tFest uložit' pri trestných
činoch spáchaných·z neopatrnostij, uči.nil-li tak súd preca, zavinil zmatok podľa § 385 čis. 2 tr. p. č i s, 4533.
Začátek osady: je uzavřeným místem čís. 3430.
, Začervenalost tváře: s otisky prstů nedostačují již o sobě k pojmu »ublížení na
těle-« ve smyslu § ľ53, tr. zák. čís. 4146:

-
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Zadání dodávky viz nekalá soutěž.
Zadk>stlučinění: po rozumu § 4 věta 2 zák. CIS. 562/1919 čís. 3787, 4476.
rozumí se odčinění nehmotné újmy, vzešlé přímo z trestného činu
mému obžalobci nebo jiné dotčené osobě čís. 4281.
podmíněně odsouzenému nelze uložiti zadostiučinění (po případě
věnování ve prospěch třetích osob nebo nezúčastněného fondu)
porušení právního řádu, nýbrž jen z dt1vodu újmy. již utrpěla
ným činem dotčená na jiných než hmotných statcích, právech a
čís.

y

4281.

viz o d k I ad t r es tup o d ID< í ně n Ý (§ 4).
viz též ur áž k a tis k em (§ 17).

Zadržanie zatýtnne: prehlásenie

četnictva

o zatknutí páchatel'a bez

o

skutočného

llvaznenia neľze považovat' za zatýmne zadržanie v smysle §
zák.; četníctvo nie je opráVlnené predľžif zatýmne zadržanie čís.
Zadržení osoby: podezřelé z trestného činu čís. 3624, 3fJ77, 37116.
za sebou viz zpronevěra.
Zadrženirn za sebou. nebo přivlastněním sobě: po rozumu- § 1'83 tr. zák. není
rákoliv svémoc se svěřenou věcí čili jakékoliv jednání s ní, jež
bylo pachateli přikázáno neb alespoň dovoleno osobou k věci
něnou čís. 4823'.
Zahájení (§ 174 II d) tr. zák.): neodpovídá mu zařízení, jež označuje jen
lesa nebo jen jaksi symbolicky dává najevo vůli vlastníkovu v~~:~~~:it~.
s.vé důrazně hájiti, nýhrž »zahájení« musí tvořiti skutečnou
pro pachatele odciziti z lesa lesní majetek, překážku, která se
sity aspoň lPřibližuje uzávěře jiných předmětů čís. 4785.
trestného řízení: podle § 27 tisk. zák. čís. 3563.
,
podle § 363 čís. 4 tr. ř. čís. 41545.
viz též řízení trestnÍ.
Zahlazeni odsouzeni viz sh,Ja.zení následků ods.ouzeni.
Zachovalost: zahlazením odsouzení nezanikají podIe §§ 5 a 6 z'ákona CIS. 11
1928 sb. z. a n. i veškeré násIedky odsouzení; pachatel trestného činu
bývá zahlazením odsouzení jen proti veřejnosti. zas~ povahu osoby zachovalé; vytrpěný trest nemá: mu býti újmou na jehO' pověsti, by jako řádný
občan mohl žíti a vystupovati ve spoléčnosti, není však osobou soudně bezúhonnou, nýbrž jen se za ni pokládá čís. 3814.
není jediným měřítkem pro čestnost čís. 34116.
Zachráněný statek viz s t a t e k z ach rán ě n ý.
Zachycení zpráv viz tel e g r a f y.
Zájem veřejný viz ve ř e j n Ý z á j e m.
Zákaz čepovati lih<>vitllY (§§ 32,58 I čí.. 7 zák. či.. 123jI92Q): přečin podle §
I čIs.' 7: zák. ze dne 14. července 1927, čís. 126 sb. z. a n. jest po
stránce objektivní dokonán již podáním načepovaného piva hostům,
bez ohledu na to, že pachatel,' 'Před dopitím pivo hostům odebral

n

čís.

35Q4.

pachatele nevyviňuje sdělení obecního starosty, že smí pivo prodávati (§§ 3, 323 tr. zák.) či s. 3524.
k přečinu stačí .po stránce subjektivní zaviněné jednání 'proti zákazu zákona čís. 3'549.
zákaz zákona týká se i podáváni alkoholických nápojů cizozemcům;
omyl v tomto směru nevyviňuje čís. 3549.
ustanovení § 31 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 330 sb. z. a n.
ve znění zákona ze dne 14. července 1927, čís. 126 sb. z. a n. není
zákonem práva ús,tavního ani správního, nýbrž integrující součástí
zákona trestního čís. 3561.
omyl vyvolaný novinářským článkem, s.dělujícím zrušení zákazu.'
čepování a prodávání alkoholických nápojů zákonem, schváleným
>

-

-

-

oslaneckou sněmovnou a senátem, není omyl;ID skutkovým vy!u~ujícim trestnost podle § 2: e) tr. zák.. 0IT!yl z,ustan~ omyle~ pr~v~a
, . když pachatel neznal ustanovelll prava ustavlllho, z.e ~e s!c;.v
~~~~~ pravoplatným teprve schválením presidenta repubhky a radným vyhlášením či s. 3661.
. .
neznalost okolnosti, od kterév,chvíle před volb~ml \~.t lObdn:r~~~;
právními následky (§ 72 I. ClS. 7 zakona ze n~
. u
;'. '
čís 330 sb. z. a n. v doslovu zákona ze d~e 1.4. ~er~en~e 1927" CIS.
126 sb. z. a n.) zakázáno, čep~v,ati alkoholtcke napoJe, Jest om}lem
právním (§§ 3, 233 tr. zak.) CI s. 3646.
."
.
omyl právní neomlouvá nikdy, ani, byl-li prokazanyml okolnostmi
oprávněně omluvitelný čís. 3646.
. ..'
i výdej nápoje obsahujícího alkohol ?sobě předem Sl J§ej3~b!~~na;í~1
a zaplativší jest po případě »prodejern« ve smyslu
La . c .
123/1920 sb. z. a n. čís. 4065.
.
nedostatek vědomí o trestnosti čepování lihovéh?v;.,.á~ole ~e d v~
černích hodinách dne volby do Národního sh;o!fiaz ~1l1 a pre P -:
klad změny dotčeného zákonnéh? us~anovem lS,OU len ne~nalo~~l
dosavadní platnosti a rozsahu p;~dplSU § 'k32 zakonI ze29 n6nor~
února 1920 čís 123, pokud se ty ce § 2 za ona ze . ne
"
.
19210 čís. ľ24 s.b. z. a n.; předpis ten jest,však Qč~sŤl trestnlho zakon~, jehož neznalostí se nikdo omlouvah nemuze (§§ 3. 233 tr.
zák.) čís. 4087.
..." •
.
ť
v případech, kde urNtá norma chránI za]my u:cI!e, odsoby tl'tProá:
." 0l'
muoz'e se osoba takovou normoU' chranena opus II n
JeJl vU 1, ne
.
t t'
Vinu poruše'
vodem k porušení této normy spolurvmy na res nem G
ním této normy čís. 4089.
v
'
takovou normou není však ustanovení §§ 32, 53 I c. ~ zal k~n~ ~t~
dne 29 února 19210 čís. 123 sb. z. a n., ano nemá v~a ~ce c ram...
.. my .vo l'vO
'br"z zabrániti vvýtržnostem
a nepnsto]nostem pn
zal
ICU., ny
,
volbě a chrániti čistotu voleb c I 5.. 4089.
, .
~
i když znak »prodeje« -podle z~k. "čís. 123/1192~v~el~e ~r~tt ~pr:::;
ném civilně právním smyslu, nybrz ve smys'li ezr:,em J~"o u.
"
přechod z jedné ruky do druhé, předpokládá' se prece, lIZ pOJmove
na straně 'edné projev vůle prodávajícího ~ !1~ dr~h~ str~ne pro.
0l kl "'ho směřuJ'ící ke koupi (určlte ]ednam kupltelovo).
lev vu e UpUlICl ,
".
st
d' "cího neza
Zákon (§ 321) zakazuje výslovně jen cmno . p~o avap . o' de~
m 'šleje podrobiti trestu i kupování a~koholtckyc?v r:,a~oju v v'
ř~d volbou a v den voLby do Národního shr~mazden:; v~ato c15~
~ost nemůže hýti trestnou ani ve formě spoluvmy na precmu §
I Č. 7' zákóna čís. 4089.
. . . .
zákaz § 32' zák. ,čís. ,123/192? trvá po celý den vo 1ebm, mkolIv len
v
po dobu volebmho ukonu Cl s. 4139, 4147.
.. .
t'ká se jakéhokoliv čepování a podávání nápojů ohsahuJlclCh alkoJol, i poskytování jich ,zadarmo čís. 4147:.
. _ v ,
výslovné prohlášení pokusu za trestný ma vyznam, vyhrad~e§Pbg
Slovensko a Podkarpatskou Rus, vzhledem k ustan?ve m . .
dst -2 uh tr zák. a jest tudíž argumentum a contrarlO ne~lstne
~ s~ádění 'k přečinu podle §§ 32, 5'8 I Č. ~J za~. z~ dne 2? uI]~ra~
1920, čís. 123 sb. z. a ,n., spáchaného v hlstonckych zemlch Cl s.
3915.
projevu vlastniho mínění: podle § 325 tr. ř. čís. 3923.
_ _ viz též porota.
Zákaz větší rychlosti viz a u tom o ho i 1.
Zakázaná zbraň: její držení čís. 3'538.
_ _ viz zbrojní p'atent.
ZakáZaný tábor: účast na něm čís. 3719.
42
y

Ge.rerální rejstříkY trestnf

I

,

I'

-

Zaměstnavatel

-

-

Zarátenie vazby -
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Zákazník viz 11 e k a I á s o Ll těž.
Zákon nový viz n o v Ý z á k o n.
Zákonná pravidla průvodní viz hod 11 o cen í p r ů vod ů.
Zákonné prá,;o zástavní: pro pohledávku vzniklou zastupováním na
adv,okatu dosfa pr? v st:-anu zastupovanou a kterou složil k soudu,
spravnost anebo vyse Jeho pohledávky byla stranou popřena čís, 48?'3
Zákonn~ dědic: jeho zatajení čís. 4700.
~.
zastupc:: p,odal~li sou~romo,ll' ~bžalobu (pro urážku na cti) za
~razene~o ]ehoy.z~.konny zastup ce (otec), jest v případě zproštění
:alova!1ch? u~oz~tI pod!e § 390 tr. ř. náhradu útrat jen nezletHému
zalobcI, l11kohv Jeho zakonnému zástupci čís. 3947,
L.

': nich u~íti mimořádného práva zmírňovacího tou
rou Jako pn sazbach stareho trestního zákona čís 4189
Záležitosti veřejné viz v e ř e j n é z á lež i t o s t i . '
.
Zálohy: vybírání jich cestujícím čís, 35B7.
Založení organisace: pojem čís. _3849,.
viz též och ran are p ll- b I i k Y (§ 17).
Zamčená místnost viz krádež dle § 1714 II. c).
Zamestnanci v štátnych zárobkových podnikoch viď ú rad n í c i v e rej n í.
ZajtUeškání lhůty viz r h ů t a.
Záměna peněžitých ,tr,es-tů v trest na svobodě viz n á hra dny' t r es' II a
bod ě.
.
l
S V 0-

Zákony

popřevr~tové: v~elze

a zm.ímění, t;re~tu: y případech, v nichž je trestný čin ohrožen v zákoně
bud vezemm nebo pokutou, má soud za okolností -ivláštního zřetel'"
hodpých y~nati přímo na peněžitou pokutu, a nikóliV' přeměnou vě~
zem pouzlŤlm § 261 tr. zák. čís. 4798.
-, _ani v § 2?6, ani v ~" 2,6~ b) nebo třeba v posledním odstavci § 260
!~. z. nem soudu pflikazano, by za předpokladů tam uvedených sn'Zll dobll' tre~tu pod s,podní hranici zákonné sazby nebo v případec1h
§ 2~6. tr. zak. uznal na mírnější způsob trestu na svobodě ne v
z
ktery Je stanoven příslušnou zákonnou sazhou č f s. 4663.
~~použi1-liy soud :~,s!anovy~ní ani § 54 ani § 55 tr. zák., musí '(§ 281
CIS.) t~. r) Ulozlt~ v pnpadě § 265 tr. ř, doplňující trest tak, aby
~~~l.p'octemm prveho trestu byl vyměřen v zákonné sazbě č í s~
-

1

sou<;1 můž~ s.ice zkrátiti trest i pod 6 měsíců, avšak takové zkrácenÍ.
11epl nu-tne a za ok~lností § 55 tr. zák. soudu nařízené takže výl}1:r?u trestu v ~ezlch ~azby i při použití § 55 tr. zák.' n€vykročil
J~ste, ~oud ze sve trestm moci čí 5, 4098.
VIZ tez trest.
Zaměnitelnost označení zboží viz och r a n,a zná m e k.
Zaměňovací právo: dle § 261 tr. zák. čís. 3629
viz též trest.
.
Zaměstn.an~~: vze~í si ,:ěci při odchodu ze služby čís. 37162.
VIZ tez. k rad e z.
firmy;, slevy kupujícím za úplatky čís. 3958.
Zaměstnav.at~l: jeho dozor nad prací čís, 357!7.
obym,enl h~ ze zlého nakládání se služebnou čís. 3763.
kazdy ".~~mevst~avatel j~st již tím, že používá dělníků k pracem povinen zabez~ec}h del~Tl1ky yprotI ~ebezpečí spojenému ,s konáním pra~í nutně neb
alespon pra".':ldelne }?ro teJ.eg..~ou bezpečnost, zdraví a život dělníků tím že
se nebezp~cl ?mezu]e na peJmenš,í míru, kter~ je s prací ,nezbytně 'spoj~na,
a to do te, m1ry, do. ktere .1z,e a Jest se spoléhati na to, že nebezpečí čelí'
vh?dnou upravo~. ]ednyothvy-ch úkvonů vyžadovaných prací mu uloženou,
(VIZ slova § 74 ZIVn. r.: pn obezretném konání práce) - i sám dělník-

-

-

osvědčením pozornosti a opatrnosti náležející mu neméně než osobě povinné k jehel zabezpečení (zaměstnavateli). Avšak i podle této zásady před
pokládá povinnost zaměstnavatele k zabezpečení dělníka, že zaměstnavatel
ví, neb alespoň může při náležité obezřetnosti věděti, že jest práce, za kterou dělníka vysílá, spojena s. nebezpečím pro jeho život, zdraví nebo těles
nou bezpečnost čís. 4030.
jakO 'Soutěžitel: je-li alespoň stejnou mírou dotčen závadnou činností obžalovaného jako všichni ostatní soutěžitelé - roz. obchodníci, mající
společné hospodářské zájmy (§ 46 odst. 1 zák o nekalé soutěži)
_, není závady, by mu nebyla přiznána aktivní legitimace k trestnímu stíhání úplatce podle § 34 odst. 3 zákona čís" 37-83.
Zanedbání nemocného (§ 358 tr. zák.) viz lé k a ř.
_ _
(§ 360 tr~ zák.); osoba, jíž náleží z povinnosti přirozené nebo převzaté,
by opatrovala nemocného, jest povinna postarati se o opatření potřebné lékařské pomoci i tenkrát, zdráhá-li se nemocný připustiti
takovou pomoc (§ 360 tr, zák.) č i s, 3522.
_
_
_
naložením těžce zraněného na auto, by 'ho dopravil do nemocnice,
převzal řidič automobilu povinnost ve smyslu § 3'60 tr. zák.; zanechal-li zraněného na odlehlém místě, zodpovídá za přestupek § 360
tr. zák., třebas zraněný žádal, aby ho pustil z auta ven č í1 8.. 352:2.
_
_
_
nejasnost a vnitřní rozpor výroku porotců podle čís. '9 § 344 tr. ř.,
odpověděli-li kladnou odpovědí k ,eventuální otázce na zločin těž
kého uškození na těle podle § 15,2' tr. zák. a na přečin proti bezpečnosti života podle §§ 36-0, 335 tr. zák. vlastně kl-adné ke zločinu
zabití (jenže jeho skutkovou podstatu rozložili na dvě samostatné
otázky, které vedle sebe nemohou obstáti), ač před tím ke zvláštní
otázce na zločin zabití podle § 140 tr. zák, odpověděli záporně
č i s, 4144,
povinné péče viz u r á ž k a t i s k e m (§ 6).
_ _ viz též tiskopis (čl. lil zák. čis, 1421/68).
Zánik firmy viz nekalá soutěž (§ 291).
_
žalobniho práva: podle § 5,30 tL zák" § 112 odst 2 tr, ř, a § 50 zák, o práVU
původcovském čís. 38'48.
Zanildý lis! viz u r á ž k a t i s k e m (§ 27),
Zaopatření přes zimu viz pod vod.
Zaostalost: nebrání nepřísežnému výslechu čís. 3648.
Zapálení benzinu: není vždy jednáním s hlediska § 335 tr. zák. závadným čís.
3'967,
Zapá:lenim: se i podle obecné mJuvy rozumí nejen přímé založení ohně, nýbrž vše ...
liká činnost, kterou se způsobí požár, tedy i nepřímé úmyslné způsobení
požám č i s. 4080.
Zapa1ov:ad.1a: povinnost vrátiti nespotřebované do skladiště čís. 35717.
Zápisnica vid' pro t o k o I.
..
Zápis v porzemkové knize: jeho provedení a úplatek čís. 4072.
Zapisovatel: jeho menši jazyková znalos.t čís. 4244.
Započítání vazby: do peněžitých 'trestu čís. 365·1.
Započtení vazby: dLe § 400 tr, ř. č i s, 4200,
viz též vazba.
_
Zapovězené výhody: jich poskytnutí čís. 3985.
_ _ viz-též zneužití moci úř·edni (§ 104).
Zápůj'čk;a: i v ní o sobě lze po :případě spatřovati prospěch ve smyslu zákona čis.
1~8/19Q4 č is, 39'57,
_
její vylákání čís. 3623.
_
jednáním podvodným, vč-děl~li vyp·ůjčitel od prvopočátku, že nebude s to
zápůj'čku platiti, a přes to ji vylákal V' úmyslu způsobiti škodu čís. 4270.
Zarátenie vazby vid' vaz b a n e z a v i n ě n á.
42'
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Zaručení sre: podle § 134f obč. zák. čís. 3623.
Záruka třetí OS?b:Y: (pachatelova otce) za ohligační nároky na odškodnění
vylucuJe skutkovou podstatu zpronevěry ani byla-li uznána
ným za dostatečnou čís. 3959,
'
ZařízelÚ: ~e.st jí~m i ~,ří~~roj, kte!ý nefungui: ~ )~jž je ~!eba- ~ ,zahájení provozu do~
plmtt, nektere Jeho soucastky vymemh nebo J1l1ak Jej opraviti čís. 3427
církve viz II á b o ž e II s t v i.
.
mlýna viz mly II á ř.
n~úplné (provozu neschopné) viz tel e g r a fy.
Zásada bezprostťednosti: .P9rušení. z~~o~a (§.33 tr. ř.), bylo-li uži,to jako důka,:n[llo
~'fo.~tre~~u SpiSU (preslctmIm zpravy soudu), které nebyly při hlavl1ím
prehceOl eteny (§ 258 odst. prvý tr. ř.) čís. 3423.
.
viz bezprostřednost.
kontif1:wty, v(§§ 273 a,ž 2?6 ~. ~ ř.): a odročení hlavního přelíčení čís. 378(1
VIZ tez hla v II I P r e II cen í.
~.
ústnosti !l bezpr?s~ed~sti: př~dpisy .trestního řádu pro hlavni přelíčení
Js.o~ ovla?any za~adou. llSt!10StI ~ bezpros;třednosti a jest jejím dů
sledkem led~ak, ze nejen cleno ve nalezaclho soudu, nýbrž i strany
mohou vyslychaným osobám dávati otáZky podle § 249' tr. ř. jed:..
nak ž,e nalézací soud jest povinen dbáti výjimky Z této z~sady
stanovené v § 262' tr. ř. čís. 3767.
_'
(přímosti): pruvodního řízení: jest ji uvésti \' soulad se zá~adou konti~~ity hlavního přelíčení zabezpečenou předpisy §§ 27'3-2,76 tr. ř.
cIs.4591.
~ viz ústnost.
Zásah do patentu viz och ran a V' y n á I e z Ů.
I
do původoovského Práva viz p ů vod s k é p r á v o.
v právo známkové viz oc hra n a zná m e k.
Zasazení kamenů: }~as.ad}lí-li kdO" do p~zem~u:, by jej uchránil před vyšlapáním
nebo zaJlzdenlffi, ~a o.hrozenem mlstě' u cesty kameny, jde o přestupek
podle § 431 tr. zak. Jen, bylyl...li 'kameny zasazeny tak, že ohrož-ovaly
bezpečnost osob cestou jdoucíCh nebo jedoucích čís. 4106.
Zásilky konkurence: p'l'ozrazování jich za úplatek čís. 4160.
Zaslání dopisu viz v' e ř e j n o s t.
Zaslzení očí: řidiče auta čís. 4141.
viz též a ll' tom 'o biL
Zásoby mlýnských výrobků viz p' o d vod.
Zástava: předluženého auta čís. 31623.
opo~enutí před:pisu §. 46~, obč. zák. prodejem zástavy zástavním věřitelem
bez mtervence soudu Je sice bezprávné, může však míti v zápěti byla-li pohledávka V' době prodeje již spbtnou a nebyb zaplacena jen' soukromoprávní nároky dlužníkovy čís. 37>2'3. ~
,
zpronevěra věci vlastníkem věřiteh dané do zástavy a věřitelem zase vlast..
níku přenechané k používání (zpronevěra vIastní věd) čís. 48148.
Zastavení jízdy viz a II tom o b- i 1.
svěřené věci: je zpronevěrou čís. 3377, 3'391.
zpronevěra je vyloučena, je-li pachatel s to, by podle svých majetko,":ých poměru kdykoliv zaplatil tomu, od něhož měi' věc na
splatky, cetou kupní cenu, po případě by vypl'atil zástavu a vrátH
věc čís. 31581.
věci: ydnět~ ~iz.í věci ~ržiteli bez jeho přivolení ~a účelem jejího zastavení
tre?:.as. 1 Jen na kra~kou c!.~b?
~r~deží této věci; úmysl pachatelův ne~me,ru~~, !u.k ~Oll'~eml~ uZl~apl vec~ (furtum usus), nýbrž ke zcizení odnate vecI, l[mz vec prechaJZl z drZ!by dosavadního držitele a pachatele
do o držby osoby, jíž s,~ věc dává do zástavy, k nakládání s cizí věcí po
zp'uso1m"vlastmka. MaL..J,j v takovém přípa,dě pachatel v dO'bě odnětí věci
úmysl škodu nahraditi, nemůže to na jeho vině nic měniti čís. 3753,
v
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dání zastavené věci do podzástavy není o sobě zpronevěrou; nenít' takové naložení se zastavenou věcí protiprávním (§ 454 obč. zák.) , nepřekračuje-li meze vlastního práva majitele zástavy~ nevydává-li toho,
kdo dat věc do zástavy, v nebezpečí ztráty zastavené věci (nebyla-li
věc dána do podzástavy pro větší pohledávku než jest pohledávka
majitele zástavy nebo proti jeho jasně projevené vůli) čís. 383'4.
výkonu advokacie: podle § 17 disc. statutu je přípustné i za přípravného
vyhledávání právě tak jako bylo-li přípravné vyšetřování ukonče~o a na
obvině'ného podána obžaloba čís. 142 dis.
zastoupení: i pouhé udělení rady je úkonem zastoupení ve smyslu §§ 9 odst. 1 .~
10 odst. 1 adv. ř. čís. 147 dis.
Zástup: počet asi desíti lidí v hostinci odpovídá pojmu »zásh~p« ve smyslu § 39
čís. 2 zák. na ochr. rep. čís. 3968.
_
jest náhodné- seskupení většího počtu lidí na určitém místě, aniž se vyžaduje, by tito lidé měli společný zájem .pro to, co se děje (vztah k davovému citu); nezáleží na tom, zda pachatelův čin budil jejich pozornost (zájem) čís. 4503.
spadá sem věrší počet lidí na pláži nebo v její blízkosti čís. 4503.
Zástupce firmy: jde o přečin podle § 219 zákor.a proti nekalé soutěži, vydával-Ii se
zástupce jiných firem za zástupce určité firmy (Alfa Separator), by
zákazníky této firmy přiměl k tomu, by mu její výrobky (odstředivky)
dávali do, npravy čís. '401'9.
ChudýCh viz a d v o k á't.
Zastupitelné věci: mohou býti předmětem zpronevěry čís. 4062.
Zastúpenie súkromného- žalobcu viď a d v o kát.
Záštím: podle § 14 čís. 3 zák. na ochr. rep. není pouhá nelibost, odpor nebo nepřátelství, nýbrž teprve tyto stavy vášnivě vystupňované tak, že mohou
vésti k násHnostem nebo k podobným činům nepřátelským (vyšší stupeň
nenávisti nebo nepřátelství) čís. 4097.
zatáčka viz autom'ob-il.
zatajení aktiv: jest trestn)rm činem jen tehdy, stalo-li se v úmyslu poškodit! vě
řitele;, skutková podstata zločinu podle § 414 čÍ's. 2 tr. zák. slov. vyžaduje, aby pachateli positivním projevem uznal za pravý dluh, o němž ví,
že jest nepravý; otázku, zda úpadce vědomé nesprávně vedl obchodní
knihy, náleží rozhodnouti soudu, ni'koli znalci. Vedl-li knihy někdo jiný
než úpadce, nutno zjistiti, zda nesprávné jich vedení dělo se na přímý
poukaz úpadcův čís. 4517.
majetkového předmětu: není ze způsobů, jimiž může_ býti naplněna skutková· podstata § 1 zákona o maření exekuce čís. 407'2-.
neshořelých věcí viz. pod v Q. d.
porOdu (§ 339 tr. zák.) viz ne v d a n á tě hot II á že II a.
stanice: telegrafní čís. 3654.
zástavních pOhledávek: a podvoq čís. 4100.
Zatajenie aktív viď i úpadok podvodný.
Zatemněni mysli: dle § 2 a), b) tr. zák. či s. 4078Zatížení dědičné viz děd i č né z a tíž e ,n í.
Zátvor viď .p o ruš e II i e s ú dne 4 o z á t vor u.
Zatýmne zadržanie viď z a drž a n i e z a tým ne.
Za účelem soutěže: pojem čís. 3-88l.
Závaznost názoru zrušovacího soudu viz v á z a n o s t ves mys I u § 293 o d s t.
2 t r. ř.
Závery skutkové: nejvyšší soud není oprávněn přezkoumati z výsledků řízení odvozené závěry o skutečnostech čís. 4430.
Zavinený úpadok viď úpadok zavinenj.
Závody viz tra i n i II g.
automobilové: n'ešlo-J.i o závody na zvláštnej závodnej dráhe -automobilo,
vel, ktorá by bola pre závody pripravená, lež o jazdu na verejných sil-
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niciach, určenSrch pre premávku všetkých druhův vozidieI, a
pre rudí a pre doby tok, mala sa jazda závodníkův konat' podl'a
pisovo premávke motorových vozidiel na-verejných silniciach a

všeobecných pravidiel obozretnosti čís. 4817.
Záznam lhůty viz 1 h ů t a.
o rozsudku (§ 458 tr. ř.: obsahuje-li jen poukaz na trestní oznámení,
mená to, že soudce má za prokázáné skutkové okolnosti tak, jak
v trestním oznámení uvedeny čís. 3'786.
není-li v trestním oznámení pro přestupek § 463 tr. zák., spáchaný
usmrcením ryb vpuštěním vápenné vody do potoku, zjištěn zlý úmysl
k onomu přestupku vyžadovaný, an se pachatel hájil tím, že nevěděl
že jsou v potoce ryby, nelze použíti záznamu o rozsudku podle § 458
tr. ř. čís. 3786.
Zažalování: ve smyslu § 530 tr. zák. čís. 3951.
viz též pro mlč e n í.
neplatné pohledávky: pouhé zažal'Ování neplatné pohledávky a tvrzení
pravdivých skutečností v civilním sporu není sice o sobě nn,nv"rl",{,~
jed'náním, jde však o podvod, nešlo-Ii o pouhé zažalování
I
.
po právu nepozůstávajících a o pouhé tvrzení nepravdivých skutečností
v civilním sporu, nýbrž o vzájemně se doplňující, na obapolném dorozumění spočívající a k poškození třetí osoby, na sporu nesúčastněné,
směřující jednání obou stran, které nad to tvoří jen jednu složku řady
dalších podvodných jednání pachatelů čís. 31707.
Zbavení svépráv:nosti: je-li kdo z té či oné příčiny nezodpovědný před trestním
zákonem, není tím zbaven své cti; útoky na svou čest může sám stíhati,
,
není-li úplně zbaven svéprávnosti' čís. 4300.
kdo byl ve smyslu § :2 čís. 2 zákona ze dne 28. června 1916, ČÍs. 207
ř. zák. částečně zbaven svéprávnosti, je podle trestního zákona plně
zodpověden a podle trestního řáQ.u plně schopen vystupovati jako obviněný (obžalovaný) před trestními soudy samostatně a činiti platna
a závazná procesuální prohlášení čís. 4317.
Zboží do komise dané viz k o m i 5< i o n á ř.
Zbr.aň: pojem čís. 3684.
ve smyslu § 2' odst. 2: zák o útisku je (malý) kámen čís. 4n91.
znak ozbrojeného vniknutí podle § 83 II. tr. zák. předpokládá, že pachatel
měl zbraň vědomě jako takovou při vniknutí u sebe čís. 4739.
pod pojmom zbraň v smysle § 6 zák. čl. XL:1914 nerozumie sa len zbraň
v technickom slova smysle, ai'e treba pod pojmom týmto rozumet' každý
predmet, ktorý je sp6sobilý zvýšit' nebezpečie pre telesnú integritu orgánu
vrchnosti a zosmt' tak útok proti jeho telesnej integrite. Rovnako neni treba
podl'a zákona, aby páchatel' vzal tento predmet k sebe v tom úmyslu, aby
ho užit ako zbrane, ale stačí, že páchatel' uipotrebil vedome predmetu ako
zbrane, nech už predmet ten vzal k sebe za akýmkol'vek účelom čís. 4782.
(§ 82 tr. zák.): jest jakýkoHv předmět, způsobHý sesmti útok proti vrchno.:..
stens'ké osobě nad míru pouhých tělesných sil pachatelových a Dhroziti její tělesnou bezpečnost čís. 4217, 428'3, 3897.
tudíž i hůl v ru<:e obžalovaného čís. 4217.
i jízdní kolů čís. 3897.
viz též násilí dle § 82.
viz též útisk.
(§ 13 čís. 1 zák. na 'Ochr. rep.): pojem ten jest omeziti na zbraně v technickém, vlastním slova smyslu, na předměty,. které samy ,o sobě podle
svého konstruktivního určení slouží k útoku nebo k obraně; ne-spadá
sem děIová střela (granát - šrapnel) čís. 4066.
Zbrojeni do války: proti S,S. S. R, či s. 3630.
Zbrojní patent (ze dne 24. řijna 1852, čis. 223 ř. zák.): podle § 50 tr, ř. nent pnpp'stno (§ 3144 čís. 12. tr. ř.), by byl o'bžalovanému, který, se vedle zlo- ;
čmu loupeže dopustil též přestupku podle § 36 cí:5. pat. ze dne 24. října

18'52, čís, 2123 ř. zák., uložen vedle trestu těžkého žaláře pOdle § 195
tr. zák ještě trest peněžitý čís. 3465.
.
'v
držením zakázané zbraně ve smyslu § 32' zbrOl. pat.· nenl drzba ve
smyslu soukromoprávním (§ 309y obč. yz~k.), .~~brž ,dr~~a yve 3'myslu
běžném, jakýkolivi skutečný pomer k vecI, m.a]lCl v ,zEl:P~,tJ, ze vec !e,st,
třebas jen přechodně, ll- určité osoby, tedy 1 pouha JeJI detence Cl s.
3538.
jsou-Hy tu podmín:{~ § 47 z~roj. p~t., by ne~~~o. vy~lov.eno p.r?padnu.tí
zbrane, lze uznah Jen na nahradm trest penezlty, mkohv urcIŤl ,za na-;hradní trest jen trest na svobodě (§ 281 čís. 11 tr., ř.); on~n. ~ahradm
trest peněžitý lze sice za podmínek § 260 a) tl'. zak. zame!11Ť1 v tres~
na svobodě nikoliv však jen vězením, nýbrž týmž druhem JaJ<:o hlavnl
trest na s,v~bodě (§ 8 odst. 2, § 19 čís. 2 zák. čís. 31/1929 sb. z. a n.)
či s. 30902.
povahu zakázané zbraně ve smyslu § 2: zbroj. pat. nelz.e odvozo.vat!
z pouhého vnitřního (duševního) úkonu držitele (nositele), nybrz
z vlastnosti věci samé; pokud sem spadá obušek zhotovený z hadice
č i s, 3917,
vyloučil-li rozsudek právoplatn,ě skutkovou pOdsta,tu přečin.u podle § ~
zák. o třaskavinách, nepřichází tu po případě v uvahu ani ustanovem
§§ 32 a 33 zbrojního patentu čís. 396L
nejde o zločin podle § '13 čís. 1 zák. na ochr. rep., nýbrž yo p~estupky
podle §§ 431, 461 tl'. zák. a podle §§ 12, 32 zbroj. pat., nasel-lI ~do na
své louce nevybuchlý granát - šrapnel, který tam zú~tal vl,ezeh po
střelbě dělostřelců, donesl jej domů a uschoval za staveOlm Cl s. 4066.
nebylo-li uznáno na přestupek podle §§ 12, 32' zbroj. pat. v ideální:n
sou'běhu s .přestupkem § 4311 tr. zák., nýbrž jen na t~nto přestupek, Je
zmateční stížnost státního zastupitelství přípustná (§ 281 čís. 9 a)' tr. ř.),
ana jest trestní sazba § 32' zbroj. pat. přísnější než § 431 tr. zák.
čís, 4066,
přestupek podle § 3'6 zbroj. pat. náleží zpravidla před správní úřad ~
spadá jen výjimečně pod judikaturu soudu (§ 40 ZbL pat.)., Prot? neUl
posuzovati otázku promlčení tohoto přestupku podle trestmho zakona,
nýbrž podle § 4 nařízení ze dne 3. dubna 1865, ,čís. 61}. zák., p.odle
něhož odpadá vyšetřováni. pro správní přestupky bez dalslch podml~ek,
uplynuly-li od doby, kdy byly spáchány, tři měsíce, aniž bylo zahájeno
trestní řízení čís. 4091.
přestupek podle § 32 zbroj. pat. je deliktem zákazovým,; neyyžaduie
zvláštní zavinění; předpokládá jen neoprávněnou držbu zakazane zbranej
pojem »držby« jest tu vyčerpán již pouhou detencí čís. 4113.
zabiják jest zakázanou zbraní ve smysluv§~ 2, ~2 zbroj. pat. čís. 4!13;
přestupek podle § 32! zbroj. pat. p'fomJcu]e v Jednom roce; proml~e~l
lhůt~ počíná dnem{ kdy byl pachateL při držbě zakázané zbraně přlSttžen čís. 4113.
:
rozdíl mezi skutkovými podstatami zločinu podle § ~3' čís., 1, odst. 2
zák. na ochr. rep. a přestupku podle § 32 (12) zbroj. pat. Cl s. 4374.
zakázanou jest zbraň, kterou zákon (~ 2' zb~oj. pa~t.) za ni. pr?I~!a-;
šujej nedovolenou po rozumu § 32 ,zbrOJ. pat. jest, ~rzba- z~r~~l, pnc~-h
se všeobecnému dočasně vyslovenemu zakazu mlh zbrane Cl S.- 44 ... 3.
pro řešení otázky, zda kdo drží zbraň dO,voleně či !1e~ovoleně, ro}~?:
duje jen, zda má písemné úřední 'povolem pro d~tycny kus z~rane c~h
nic; jde o omyl právni (§§ 3, 23,3' tr. z~~), byl-ft kdo t?ho nazoru, ,ze
zbrojní pas vystavený na browning stacI I na bubmkovy revolver Cl s.
4423,
přechovávání nevybuchlého d~lového. 'šrapn~lu, na'pl~ěnéhv~ čern)'m prachem, ne-spadá pod ustanovem § 3, zak. o traSl~avtnach (CIS. 134/188~);
spadá však pod ustanovení §§ 12; 32 zbroj. pat.· a § 431 tr. zak.
čís, 4507,
.
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s hlediska §§ 12, 32 zbroj. pat. nezáleží na tom, že jde o
munici vzoru rakouského, dnes již neužívaného; stačí, že

munice československou armádou po převratu převzaté čís.
propadnutí zbraně po rozllmu § 36 zbroj. pat. může býti vysloveno
patří-Ii zbraň ohviněnmu neb os.obě, která se neoprávněného
(obviněným) zaviněně súčastnila (na př. zbraň mu půjčila) čís. 4411.
Zcizení: jež jest uvedeno zákonem (§ 205 a) tr. zák.) jako příklad - viz slova
»nebo jinak« - zmenšení
zovacím úkonem anebo v

jmění dlužníkova, pojmově předpokládá, že
důsledcích zcizovacího úkonu vybavuje se z

.
ma-

jetku dlužníkova část, aniž vstupuje na její místo úplata stejné hodnoty
že ze jmění, z něhož mají býti věřitelé uspokojeni, ubývá. více než k něm~
přibývá čís. 4539.
pozůstalostní věci a maření exekuce čís. 4700.
Zdrženlivost ženy: v pohlavním s.tyku čís. 3740.
viz též zprznění.
Zdržování se v krčmách viz u r_ á ž k a n a cti (§§ 489, 490).
Zednické práce viz s t a v i t e 1.
Zemedelská rada pre Slovensko: vystúpifa-li v záujme chrániť nezámožné vrstvy
zemedelského obyvatel'stva, nie je oprávnená podať súkromnú (hlavnú)
obžalobu podl'a § 34 odst. 3 a) zákona o nekalej súťaži čís. 4420.
Zemědělská rarla: jest úřadem veřejným čís. 4768.
již pouhou okolností, že závadným výrokem je dotčena čest a vážnost
tohoto úřadu, není vyloučena soukromá obžaloba úředníka (předsedy),
který se závadným výrokem rovněž pokládá za dotčena na své cti
čís. 4768.
Země svazové viz úmluva madridská.
Zemská nemocnice viz n e fil o c nic e.
zastupitelstva: pro člena zemského zastup,itelstva jest účast ve schůzi (živnostenského klubu zemských zástupců) a jeho úkol navrhovatelský
v plenu neodvratnou překážkou ve smyslu § 427 odst. 3 a § 226 tr. ř.
čís. 3714.
Zeť viz krá d e ž v rod i n ě.
ZíSk.aná lmmosexua1ita viz h· o m o s e x II a I i t a.
Zištnost: výtka »zištnosti« p,ři podnikání může sice býti urážliv-ou, vytýká-Ii Se na
př. pořadatelům dobročinných podniků, že pomýšleli při jich pořádání pře
devším na svůj vlastní zisk, zábavu a pod., nemůže všark býti a není urážlivou, vytýká-li se obchodnímu podniku, že směřoval k docíleni zisku čís.
3581.

Zjednání k

vraždě

(§§ 5, 134, 135,

čís.

3 tr. zák.): se dopouští i ten, kdo jest

při vraždě provedené několika osobami zjednatelem třebas i jen jediného z několika spolupachatelů, ~jeéinajícich ve vzájemném dorozumění
čís. 3890.

Zjednatelem vraždy (§ 135 Č. 3, 136 tr. zák.): jest, kdo vyvolal v napotomním
vrahu dosud jím nepojatý zlý úmysl někoho usmrtiti, aniž záleží na
tom, zda byl úmysl ten vyvolán působením pachatele na vůli nebo na
cit člověka, který -se z příčiny tohoto působení stal - jak pachatel
zamýšlel" ,- vrahem čís. 4405.
Zjištěni skutkové viz o t á z k a S' k li t k o v á.
Zkažená potravina: její prodej či s. 3729.
Zkažený student viz u r á ž k a dle §§ 489, 490.
Zkoumání duševního stavu viz d u šev n i s tav.
platnosti nařízení viz s o u d.
Zkoušení rukopisu: šetření předpisú §§ 118, 135 tl'. ř. zákon- neukládá výslovně
pod neplatností (§ 28,1 čís. 3 tr. ř.) čís. 3,789.
j v § 136 tr. ř. zÍlstavuje zákon znaleckS' důkaz o pravosti listiny volnému uvážení soudu čís. 3718'9.

Zkouška krve viz k r e v n í z k o u š k
Zkrácení poplatku viz tel e g Ta f)~.
_ trestu: podle § 55 tr. zak. CI s.
_ vazby viz vaz b a.
,. k

a.

4098.
. . ,
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stJckym řečníkem čís. 37 .

Zkreslování veřejných po~er~:, ~mum
zl'ahčovanie viď n e k a 1 a s u t a z. ".
Zlé nakládání: zaměstn~vatel: ~:e sl~~ebnou Cl S. 37'63.
podle § 1 zale o utlsku ~ 1 S; ~l. . '
,'t b r se přímo rovnalo
byb takove. mtensl'y, .1,
. t ť
nI
(§ 195 tr. zák.): nemuS!
, ". ť f' "k' poraněm telesne amz muSl rva 1 zv a
mučení a mělo.v zape} ez e
,
Ye buď délkou svého trvání nebo
dlouhou dobu,' Jen kdyz. byl~ t~k~Y1mpnVOdilo u napadeného mocnějši
svou silou ~elku tryam pat :az~Jl(c 'vedlo ho v trapný stav) čís. 33-7L
pocit bolesh nebo tele~n~ ry:~e II
ve smyslu § 1 zák. O' utlsku Cl s. 3577.
víz též II r á ž k a (§§ 487, 483).
,
_
viz též u š k o ze n í dle § 157 o d s t. 2 t r. z a k.
Zl hčení cti a vážn,osti stavu viz a d v o kát.
ZI:hČOVáni (§§ ,10, 27 zák. čis. 111/1927): Č í Skt~r~e
sOlltěžitelí zlehčené,h~,
_ zlehcovatelem mohou b}tl.l ?~obl' 1 hčené~u soutěžní posici zhors1t1~
pokud jen účelem zlehcovam Je~,' ze 'hoda jiným, soutěžitelům čís.
seslabiti, z čehož vyplyne nepnmo vy
3824.
•,
_
podniku viz ne k a 1á s o ~~ e .z.
měti nejen osobu, jež spáchala ~loči13
Zločincem: ve smyslu § 93 tr. za . ~e ~ozuYd'h kd se dopustil činu v zakone
o
v technickém slova smyslu, nybrz ka~ ,e o,
trestem ohroženého (polního pychu) Cl s. 4127.
Zlodějský úmcYsI: pojem čís. 3006. .
,"
Zlomyslné poškozen; ciziho mall'tlru ~IZ n ~ !ll m(~
t~~
.. _ _ _ viz též poškozenI CIZl o
.
Zlomyslnost víz nás i 1 í dle § 87.

4::;.

h

JB;

Zlý úmysl viz ú mys 1 z I ý.
zák. jest jednání, jehož účelem
Zlým nal<!ládánim s mrtvolou: ve sIT!ysl~. § 3016 tr.
bylo mrtvého pohanetI c 1 S. 4262.
Zmaření eX)ekuce viz mař e n í ex e k }--1 c e.
_
uspokojef!í vě~te~e ,viz ma ř,e n 1 ex e k u c e.
výkonu VIZ n a s 1 ll} dle § 81.
Y.
.
d o lán í s poj e n é s e
Zmatečni stížnost: ~ r ~ Š o v, ~ c í s o ,u ~ v y ~ zyu J ~ ~ v ; hne _ I i z mat e ~ ,n í
z ID a tec ,n 1 stl Z n o s t l 1 t e v ' '
2
Yí s 3/1878 c 1 S.
stí ž n o st dle §- 4 čís. 1 a § 1 c 1 S. 1 a
n o v. c . .
482 (3).
.
.
'd
e T t pro zmeškáni lhůty k po~
pokud nelze" p,ovoEti na.vra§ce~~;
ye)s Yn~uadvat-li obžalovaný při svém
dání zmatecm shznosh (
r."t. 'y. y. 3357
předvedení řediteli trestnice správne, oe Jde Cl S.
y',
dk se
,_
9
v b b rl obžalovanému- k vyhlásem rozsu u
ustanovem § 26 I tr. r., Y ) ~
.
§ 284 odst prvý tr. ř. že
nedos~~vivším~< rozsudek ,,~?ruce~e~n?P~fí~'n~sti závislým~ na tomto 'doje vpo~ate~ Ihuty k °1.Podv~ut:~asprávného a úplného opiSU rozsudku
rucem, ma nal mys 1 o
čís. 3383.
,
. § 344 tr ř by se žalobce opřel
žádá-li zákon v posledmm odsta~,cl udu a hne'cl si vyhradil zmateční
porušení formy, vyvolal :,?zhod,nu 1 ~o odůvodniti' v' provedení stížno!.ti
stížnost, 'plyne. z ~oho tez .p0vtnn~s ~' ožadovaném _posledním odstavl1platně~y relat!vm ~ma~~~t~ ~~o~:oe;ti: : nichž by bylo patr~?, ~e,-P?~~
cem § 344 tr. r., t. J',1:1
h d ti účinek obžalobě neprtzmvy Cl::>.
šení formy mohlo mlh na roz o nu
3388, 3523.
.'
o
b 'ti při zrušovaCÍm roku
důvod :m~tečnos~i,ypOva~y fO~~alnl pi~~~~~m ~rovedení zmateční stížprovád en JinaK- a sIre, nez se s a o v

d

r

Y

-

Zmateční

_

stížnost -

666
nosti (§ 285 tr. ř. a § 1 čís 2 z 'k
. '
ř. zák. z roku 18;78) čís. 3411. a ona 'zed ne 3 1. prosince
1877.

~~~~~o~at!. ;4el~~ů~~2~:~~g~~ati porušení zákona, které mu není
její

opověď ~emusí

f~t~1 o~r;~n~Sk.
teční

stížnost
v"v

býti podepsána advokátem

čís.

3418

lltc:vdkmá, vydavatel a vlastník periodick;ch tis!kol)Ísu

est
f~~~:Oeméhda~ž~l~~acleOvkanÝda
i ji,m proto doručiti
o va dII C 1 s. 3456.
Y'

zm.ate~m

tr
2~~ uČí~

5t1zn05t pn provádění zmatku čís 9 a) § 28
c~azeh ze souhrnu těch skutečností jmeno~itě i ze sml r.
jak je zjistil
(§ 258 a §
vi'znam'"
~a e~a~l soud a nesmí svémocně hodnotiti výsledky řízertí č i ~
Jed~amv.a rc:~ho~nutí o odvolání co do trestu odle
'v· .
tr. r. pn vynzem zmateční stížnosti čís 3491 P
, druhe vety
provedení zmateční stížnosti se san' .
b'v
,
u okresního soudu jest pokládati Pa ve Sy o ~aloy<:nym protokolárně
tímto soudem ve lhůtě § 285 tr Z: vc~sne po !lne le~ tep~ráte, bylo-li
. r. nejen sepsano, nybrz ! odevzdáno
poštovní dopravě čís. 3666.
v

zar~dn~ch výroků,

zá~azně

opravné podání vytýkající v části ozn" " k
' ,
náZ:,oru, že podmíněné odsouze~í je p~~~~e§J~, ~ ,~dV?}an~,g?e/správnost
v
louccno, ac odsouzený dostál vše
d ' " a. ClS.
~ 1919 vy_
z 19. října 192,s., jest pokládati za ~mft~Č~Y~~íŽ~o;tO~I~·s.p~~~orepublik~

byli-li pů~odce a zodpovědný redaktor zproštěni vzhledem k'
.
TI?V. z obz~loby, při čemž však podle § 13 fsk
1
§y,4 tlsk;
divost zpravy prokázána n b I
, o J . nov. vys oveno, ze prave ya, a ul?zeno zodpovědnému redaktorovi
a vydavateli b b
a hradili út;at~,' j~~flj~e ;ří~~~tfopz~~mo!krmUVt,eř~ej~ilit,~OZ9Ú,~k?vý
a ecm s lznostl c í s výrok
3600
r

v

28'2 tr. ř. může ob žalo van "
k'
v
'.
rozsudku uplatňovati zm~t~Č~í ~ů~voe;uč~r~sP3e6C2hO'li proti odsuy
.
zjlstem
jen form~l~~~I~~~O~oyu~~I~t~~nj~s~f~lstěl~íl' ~.kutkovým, )emuž lze čeliti_

po e

dl §
z~'!í:í~u

,0',0"

•

••

",0

~~~r~s~~J~~~~le 3~~90 tr. ř. nepřip~~:n~ °d~;~n~~~t~ ~~s;r~~ép~r':,t~i~~

stala-li se zmateční stížnost ,I r .. , v c
z~ pře~in čís. 2, nikoHv za pře~~~,;e~uJ~~" 1z§ l ;n ,~ěl býti kvalifikován
predmetnoU! vzhledem k čl I ( Vll) . h d z!I' n~ ochr. rep., bezz 19. října 1928 jest trest~' '" a.
roz o TIl~Ť1 presidenta republiky
,
1 nzem v tomto smem zastaviti čís 3695
byla-li zmateční stížnost jednoh
b l'
..
zamítnuta z důvodů věcn' h .0 z o ~~,?va!1ych odmítnuta, druhého
jen tomuto ohv I
" y c , Jest ulozlŤ1 naklady zrušovacího řízení
bh ,.
za ovanemu (§ 390 odst. 1 a 2 tr. ř.) čís 37?;8
o aJce nemá vlastního práva podat"
·t·· t'"
. -.
v zastupování ob' l o ' h
. t zrna ecm SlZ. nost, ani se nemťIŽe
'
za vane O' rozejíti s J'eho vůlí
hl'"
a s pro asenym rozh odnuŤ1m se čís. 37168.
byly..:.1i zvoleným
proti rozsudku
'
jedna
a plnoupodán
moc/ o b,za Io~anym
~.vev zmateční stížnosti,.
chudých, zřízeným podle § 4 vykazanym o~haJcem, druhá zástupcem
prostředků obžalovaným OPO}ědě~~t. h3
r.y.,k .pr~v~dení opravných
stížnosti pO,dané zvoleným ObhájCe~C č'í s~~,is~~hzeh Jen ke zmateční
k provedem zmateční stížno ť
t v,
v',,
nosti, nýbrž jest výslovně' ne~ ~tes ayc! voznac}Ť1 Člselně dúvod zmateč
kovoU' okolnost zakládající d o e~pon zrevtelny.m poukazem uvésti skutnov. čís. 31'1878) čís. 3'8'55. uvo . zmatecnosŤ1 (§ 285 tr.. ř., § 1 čís. 2
V'
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-
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v
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IIli
II

F

'1

II
II
II
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II
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t·

podle § 28-1 tr. ř. jest předpokl d
•..•
do odsuzujícího rozsudku možn a em v~mat~~n~. sŤ1znosti obžalovaného
vatele
není-Ii tu této ost,_pnv?d.th ]1 f9zhodnutí pro
neodůvodněnou Čís. 3905.
moznosŤ1, Jest stlznost zavrhnouti jako

příznivější'

stěžo~
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ohlášení zmateční stížnosti a odvolání šeptem zapisovateli po přelí
čení není opovězením »u sborového soudu prvé stolice« (§§ 284, 294
tr. ř.) či s. 3918.
zmateční stížnost opovězená a provedená mimo hlavni přelíčení bez
jakékoliv součinnosti obžalovaného obhájcem, který se při tom označil
za zástupce chud~rch a který při hlavním přelíčení obžalovaného hájil,
ač mu byl výborem advokátní komory pro nč ustanoven za zástupce
chudých jiný advokát, _ byla opovězena a provedena osobou neopráv-něnou, třebaže obžalovan~r dodatečně po uplynutí lhůty žádal, by bylo
dotyčné podání považováno za dolíčení zmateční stížnosti podané
s jeho svolením čís. 39G 1.
zprošťující rozsudek nemůže býti napadán zmateční stížností jen ve
prospěch obžalovaného; to je vyloučeno povahou dúvodu zmatku čís. 8
§ 281 tr. ř. či s. 3939.
byla-li s odporem proti rozsudku pro zmeškání spojena zmateční stížnost, rozhoduje o obou opravných prostředcích zrušovací soud, i když
měla býti zmateční stížnost odmítnuta naJézacím soudem podle § 1 zák.
čis. 3/78 či s. 4155.
podle § 2H2 odst. 2 tr. r. je zrn. stížnost nepřípustná, uplatňujíc, co není
ve prosp,ěch obžalovaného čís. 4162.
byly-li včas opovězeny a provedeny dvě zmateční stížnosti, jednak obžalovaným sam)rm protokolárně ještě před doručením opisu rozsudku,
jednak obhájcem písemně po doručení opisu rozsudku, jest tu i onu
pokládati za stížnost jednotnou, opakuje-li podání obhájcovo v)ltky obžalovaného čís. 4203.
oprávnění zástupce chudých, zřízeného pro hlavní přelíčení, pomíjí
skončením hlavního přelíčení; nového zástupce chudých k provedení
zmateční stížnosti nelze zříditi, nežádal-li. o to obžalovaný čís. 4241.
třebaže obžalovaný ohlásil zmateční stížnost protokolárně u ředitelství
vězníce ve lhůtě § 284 tr. ř., jest opověd' ta opožděná, byl-li protokoi
přinesen dozorcem vězňů do podatelny nalézacího soudu až po uplynutí oné lhůty čí 5.. 449,7.
zmateční stížnost mus:í býti opovězena ve třídenní lhůtě- §ení284 tl'. ř.;
přímé provedení zmateční stížnosti bez předchozího opověz jest pří
pustné jen v této lhůtě čís. 4544.
nežádal-Ii zmocněnec soukromého obžalob ce, nebydlící v obvodu nalézacího soudu, již V' telegrafické opovědi zmateční stížnosti za opis rozsudku, nýbrž až v písemném opakování opovědi té v dodatečné lhůtě
třetího odstavce § 9'71 j. ř. (nař. min. spr. ze 11. srpna ~1912, čís. 46
věst. min.), čítá se lhůta ku provedení zmateční stížnosti ode dne oné
telegrafické opovědi, třebaže byl stěžovateli (soukromému ob-žalobci)
opis rozsudku (neprá:vem) doručen čís. 4546.
nepřičítá-li soud obžalovanému k tíži, že se téhož trestného činu dopustil ve více formách, je zmateční stížnost podle prvého odstavce
§ 281 tr. ř. nepHpustná, je-li rozsudek správný ohledně jedné skutkové
. podstaty, třebaže byly důvodné výtky co do správnosti rozsudečnýcr..
zjištění a jejich právního posouzení ve směru! ostatních podstat čís.

či

4855.

o d vol á n í?: d o výr o k u, žen a stá v á z t r á t a p r á v a vol e bn í hon e hoP rot o, ž e t a k o v Ý výr o k II e byl v y nes e n,
lze si stěžovati pouze odvoláním čís. 1731 (8).
pokud jde o odvolání, n-i.koliv o zmateční stížnost, uplatňuje-li opravný
prostředek, že soud prvé stolice, použiv předpisu § 4 zák. o pod.míně
ném odsouzení neprávem, učinil podmíněné odsouzení závislým na
tom, že o'bžalovaný dá soukromému obžalobci podle § 17 tisk. nav.
zadostiučinění za utrpěné příkoří »po'dle svých sili« čís. 3444.
rozhodnutí podle § 11 tisk. nov. lrze podle § 2,83 tr. ř. napadati jen odvoláním, nikoli zmateční stížnosn čís. 3444.

-
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opravné podání vytýkající v části označené jako odvolání neSD,·;"no;
názvůru, že ypodmíněné, odsouzení je podle § 2 zák. čís.
louceno, ac odsouzeny dostál všem podmínkám rozh
z 19. října 1928, jest pokládati za zmateční stížnost Č
byli-li původce a zodpovědný redaktor zproštěni vz,~;~1~:~nl~
"?v. z obž~IobYJ při čemž však podle § 13 tisk. nov.

zpravy
nebyla poznámky
a uloženo uve""nH!
ZDdn" ~~:;:1'~'~~:~'"~;~~ý;~~ov~
adivost
vyd3:t~li!
by prokázána
b~zpla.~ně av.bez
a hradIlI utraty, Jest Jim pnznati právo znlateclOl
výrok rozsudku o soukromoprávních nárocích lze
mm, nikoliv zmateční stížností č í 5, 3652.
j a z y k o v á z á vad a: zmateční stížnost, podanou v menšinovém
zyku obhájcem obžalovaného, který udal při zodpovědném
že jest národnosti české, jest odmítnouti podle čL ,4 odst.
čis. 17/26 či s. 3365.
byly-!i s obžalo,vaným maďarské národnosti a maďarským státním
s},~lsmke~, sepsan}. protokoly (a opově'ď zmateční stížnosti) v
nemeckeI13, (le~ozv Je mocen), odpomje takový postup jazykovému
konu (nanzem) Cl s. 3507.
v~cn~ vyříze!1í zmateční stížnosti, jejíž opověď byla sepsána správou
vez:m~e s ob~alovaný~ maďarské národnosti a maďarským státním pří
slusnlkem v Jazyku nemeckém čís. 3507.
v ot.ázce vpří~us!~os.ti, menšinvového jazyka při sepsání zmateční stížnostI nepnChaZejl v -uvahu prectpisy trestního řádu najmě ustanovení
§ 6
k
ř. čis. 3/1878 či 4124.
'
stížnost !1a odl~ítnutí zmateč?Í stí~nosti zrušovaCÍm soudem pro jazy...
kovou 'zavadu nzenou na zrusovaCI soud jest odmítnouti é 1s. 4124.
'
nesp!váv?é oz.načení: nen! n?- zá:vadu~ by opravný prostředek
]elz obza!ov~ny podal, ?e?y~.pres Jeho oznacem jako odpor posuzován
a zkouma!:l.Jako zmatecm SllZnOs,t, poukazuje-li k ní svým obsahem a
smyslem c 1 s. 3557.
nez~leží ~ice na yojmenvován.í, jímž označil, najmě qbhájcem nezastou,..
pen);" ?bzalo!'a?y, .opove.;:eny 11m opravný p'f-Ostředek, když z obsahu'
podam Vy~h~Zl. n,:levo, ze Jde ve skutečnosti o jiný opravný prostře
d~k; vyp~,yva-l~ vS,ak zcela, vne~o:hy~)1lě z ohsahu opověďi obžalovaneho a z ]eho.,'llstmho pro?~asem, ze Jde skutečně jen o odvolání z výše
trestu, nelze Je posuzovatI lako zmateční stížnost (§ 4 čís 1 § 1 čís 1 '
k
ř. čis. 3/1,&718) či 3660.
.,.
volila-li ~trana v~domě ne~právný zp'ůsob op!avného prostředku, jest
12~chybne 4voleny opravny prostredek odnutnouti jakl() nepřípustný
Cl s. 403'4.
? ."p?dán~, označeném jako »odvolání«, které obžalovaný sám sepsal a
Je: J~ s,:ym p~oy~dením zmateční stížností, jest rozhodnouti jako o zmatecm stiznosh c t s. 3;'70l.
§ 28?' tr. ř.: o.dvod .na zma-te~ní stížnost podaný osobou neoprávněnou
Jest odmttnouŤ1 obdobnym použitím §. 1 čÍs. 1 zák. čís. 3/78

novely tr.

nov. tr.

čís.

-

-

-

-

s.

3515.

manvželka llE;může p-odat} zmateční stížnost za manžela (§ 282tr. r)" ktery se- opravnych prostředků vzdal, ani s jeho souhlasem C 1 s. 35i29.
?bžalo":.apý nemůže uplatňovati porušení zákona, které mu není na
skodu Cl s. 3411, 3620, 4152.
podle ~,2.8:2 tr. ř. může obžalovaný jen ke- svému prospěchu proti
odSUzuJICtmu rozsudku uplatňovati zmateční důvody čís. 3620.
podle § 232 tr. ř. může na prospěch obžalovaného vznésti zmateční stížnost pr-oti. jeho vůli jen, je-li nezletilý jeho poručník a jeho
rod~če, ni~ol~v obhájce. To platí podle § 346 tr. ř. i v případech'
pro]ednanych před soudy porotními; čís. 3758.
.

-

-
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příbuzným obžalovaného, uvedeným- v § 282 tr. ř., běži ,ihůta
k ohlášeni zmateční stížnosti od téhož dne, od kterého počína obžalovanému čís. 37168.
zmateční stížnost opovězená a provedená. :nimo hla~ní př::ičení
bez jakékoliv součinnosti obžalovaného obhaJcem, ktery se pn}om
označil za zástupce chud)"'ch a který při ,hl~vním přelíčení ~bzalo
vanéhO hájil, ač mu byl výborem advokatm komory ~ro ne ustanoven za zástupce chudých jiný advokát, - byla opovezenava,provedena osobou neoprávněnou, třebaže obžalovaný dodatecne p?
uplynutí lh-Ctty žádal, by bylo dotyčné podán} po~ažovánQ za dohčení zmateční stížnosti podané s jeho svolemm Čl S. 393,1.
zprošťující rozsudek nemuže býti. napadány zmateční stížnos~í jen
ve prospěch obžalovaného; to Je vylouceno povahou duvodu
zmatku čís. 8' § 2&1 tr. f. čís. 3939.
provedení zmateční stížnost.i rodi~ů .?bža;ovaného, došl~ k sOl~d~
po jejich prohlášení, že se' vzdavaJl pra~a ~a vlastm z~ateclll
stížnost podle §§ 282 a 3'46 tr. ř., lze pokladah za provede m zmateční stížnosti obžalovaného, který prohlásil, že. so;thlasý. se zm,ateční stížností podanou rodiči a který byly o,bh~tovan pn .~~av~n,lm
přelíčení advokátem, který provedl zmate cm sŤ1znost rodtcu Cl s.
4054.

s.

v

-

.-

Zmatečni

podle § 282 odst.}' tr. ř.; je zrn,' stí~n,ost nepřípustná, uplatňujíc,
co není ve prospech obzalovaneho Cl s. 4162.
jde o provedení opravných prostředku osobou neoprávněnou (§ 1
čís. 1 nov. Č. 3/78), provedl-U opovězené- při hlavním přelíšell,í
nezl. obžalovaným bez obhájce i jeho jménem advokát, zmocne~r
otcem, jehož však ~bžal?vaný nez~ocni1 k !omu: ~~ mll' opatnl
obhájce k provedem onech opravnych prostredku Cl s. 4344.
284,
285 tr. ř.: opravné prosHedky ne!~eba ?po~ěvděti pn h}avním
§§
přelíčení, stačí, byly-li opovězeny v tndenm lhute (zvlastll1m podáním) či s. 3642.
ohlášení zmateční stížnosti a odvolání šeptem zapisovateli po pře
líčení není opovězením »u sborového soudu prvé stolice« (§§ 284,
294
ř.) či s. 3918.
pokud nelze povoliti navrácení v předešlý stav' pro. zm~'škání l~ůty.
k podání zmateční st~žnosti (§ ~,64 tr. ~')'vneuvd~l-h ~~zalovany pn
svém předvedení ředItele trestmce spravne, QC Jde c lS. 3367.
ustanovení § 269 tr. ř., ,by byl obžalovanému k vyhlášení rozsudk~
se nedostavivšímu rozsudek doručen v opisu, a § 284 odst. prvy
tr. ř., že je počátek lhůty k opovědi zmateční stížnosti z~vislým
na tomto doručení, má na mysli doručení správného a uplneho
opisu1 rozsudllm čís. 3383.
včasnost opovědi zmateční stížnosti jest posuzovati podle toho, kdy
podání došlo k nalézacímu soudu čís. 3473, 3664, 3682.
třídenní lhůta § 2'&4 tr. ř. nemůže býti podl€ prvého odst. § 6 tr. ř.
prodloužena, a to ani opomenutím osob, jimž. přinál1ežel0v vyp;a.viti opo.věď zmateční stížnosti (ředitelství trestlllce, u něhoz ohlasll
obžalovaný zavčas do protokolu zmateční stížnost) čís. 34714.
podle § 23 zák. čís. 124/1924 příslušejí vydavateli a vlastníku periodického tiskopisu opravné prostředky věcným obsahem, a formální úpravou stejné jako obžalQvanému; jest mu podle §. 284
odst. prvý tr. ř. opověděti zmateční stížnost d~ t,ří ~nů po., l~h?
uvědomění o rozsudku a podle § 285 odst. prvy tr. r. provesh Jl
do 8 dnů po ohlášení i tehdy, byl-li mu doručen nežádaný opiS
rozsudku z moci úřední čís. 3526.
osmidenní lhůta § 285 tr. ř. k provedení zmateční stížnosti je neptodlužitelná a nepřekročitelná (§ 6 tr. ř.) čÍs. 3650, 4213.

tr.
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stížnost (§§ 284, 285 tf.

ř.)

_ Zmateční stížnost (§ 1 čís. 1 nov.) -

_

provedení zmateční stížnosti po oné Ihútě'
0fio~~~~~~v~;~;~
se tak stalo proto, že soud pozdě vyhověl ~"~",s,,,
o zřízení obhájce chudých k provedení zmateCnI
nezáleží na tom, že byla zmeškána proto, že obžalovan\'
vyrozuměn o tom, že k provedení zmateční stížnosti USrE'lflC,Venv
zástupce chudých ji neprovede čís. 4213.

po jejím uplynutí je vyloučeno podati zmateční stížnost do
kolu (§ 1 čis. 3 zák. čis. 3/1878), i přiděliti obhájce chudých
piSll zmateční stížnosti čís. 4213.
provedení zmateční stížnosti, sepsané s obžalovaným
II okr~s~Ího soudu, jest pokládati za včasně podané.
tenkráte
bylo-ll tlmto soudem ve lhůtě § 285 tr. ř. nejen sepsáno nSrhr~
i odevzdáno poštovní dopravě čís. 3566.
,z
provedení zmateční stížnosti jest podati v zákonné lhůtě u
p~~é stolice, )ehož rozsudek jest napadán; nestačí, byla-li :,mlat<,čTIi~
stlznost podana v oné lhůtě přímo II nejvyššího soudu čís 3664
36&2.
'
,
v vto,m, ,~e veřejný ob~.alo?se ,přio hlav~ím přelíčení vyhradil zmatec~l" st~znost pro n,epnpuste~l, duk~zmho návrhu, nelze spatřovati
ohlasenl (provedeni) zmatecm stíznosti čís. 3664.
pro žádost o doručení opisu rozsudku podle § 285 tr. ř. zákon 'ne_
zvláštní formalQty; stačÍ, _přednesl-li obžalovaný po odchodu samosoudce v přitomnosti státního zástupce k zapisovateli
pr?sb~,. byv ,byli 0I:is r~zsudk~ dos~čen zástupci chudých, který mu
ma byh znzen, trebaze o teto zadosti nedopatřením zapisovatele
nebyl zřízen zápis čís. 4286.
I

předpisuje

odevzdání poště musí se státi v čase, kdy podání mohlo býti ještě
opatřeno poštovním záznamem podacím z téhož dne a končí doba

k podání opravn'ých prostředků tehdy, kdy nemúž~ již býti opisopatřen pOdací poštovní značkou dne podání čís, 43'35.

třeba~e ?bž:1lovaný ohlásil zmateční stížnost protokolárně u- ředi
telst,,:"l vezmce v:: !Ihůtě § 284 tr. ř.) jest opověď tal opožděná,
byl-Ir protokol pnnesen dozorcem vězňů do podatelny nalézacího
soudu až po uplynutí oné lhůty čís. 4497.
lhůta k opo-vědi zmateční stížnosti a k podání odporu počíná dnem
kdy manželka obžalovaného, jíž byl doručen opis kontumačníh~
rozsudku, jej obžalovanému (po jeho návratu s cesty) odevzdala
čis, 451.6.
z~at~ční stížnos! musí b~ti, opc:-~ězena ve třídenní lhůtě § 284 tr. ř.;
pnrne provedelll zmateem sŤ1znosti bez předchozího opovězení
jest přípustné jen v této lhůtě čís. 4544.
'
nežádal~li zmocněnec soukromého obžalobce nebydlící VI obvodu
nalézacího soudu, již v telegrafické opovědi 'zmateční stížnosti za
opis 'ro-zsudku, ný;brž až V písemném opakování opovědi té V' dodatečné lhůté ,třetího odstavce § 97 j. ř. (nař. min. spr. ze 17.
sr~,n~ 1~12, ~IS. 46 věst. min.), čítá se J,hůta kU' prov,edení zma!ecm s~1Znostl ode dne oné telegrafické opovědi, t,řebaže byl stě
zovateh (soukromému obžalobci) opis rozsudku (nepravem) do-

ručen čís.

4546.

§ 296 tr. ř.: z ruš o V a c í s o II d vy ř i z u je o d vol á II í s poj. e fl é
sevz~,at,evční s-tí'žností ,i tehdy, zavrhne-li zmatec TI 1 stl Z n o st dle § 4 Čl S. 1 a § 1 čís. 1 a 2 no v. čís.
3/1878 či s. 482 (3),
~ ~ jednání a vro~~od~l}tí ? odvol~nf C?v do trestu podle druhé ;ěty
§ 296 tf. r. pn vynzem zmatecm stIznosti čís. 3491.
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novela k trestnímu. řádu čís. 3/1878 ř. zák.: § 1: z r uvš o,v a ~ ~ s o u ~
vyřizuje odvolání spojené ~e ~ma.tvecnl stlznostl
i te'hdy, zavrhne-li zma"t,ecnl S_tl~!105t dle § 4či s. 1 a § 1 č i s, 1 a 2 TI o V. CI s. 3/1878 CI s. 482 (3).
_
byla-li s odporem proti rozsudku pro zmeškán~ spoje~a zry,tateční
stížnost rozhoduje o obou opravn)fch prostředclch ~rus?vacI soud,
i když 'měla býti zmateční stížnost odmítnuta nalezaclm soudem
podle § 1 zák. čis. 3/78 či s. 4155.
§ 1 čís. 1: žádost o odklad trestu, která spočívá na n~doro}u}?ěn,í, ježto
ji podal' obhájce, kte!ý obž~lované~o při h~ayTIlm PTv~hcen, neza:
stupo'Val a jemuž obzalovany pravy s,tav, ve CI ne~yhcl!, "n,elze po
kládati za při}etí trestu a vzdam se opravny ch prostredku Cl s. 3373.

_

_

_

_

_

_

_

_

odvod na zmateční stížnost podan)'v,osob0t;- ne?právnč~oy, jest o~.
mítnouti obdobným použitím § 1 CIS. 1 -zak, CIS. 3/78 Cl s. 351::l.
vzdání se opravného prostředku předkládá" ž~ si by~ ohžalovavn~
vědom možnosti napadati rozsud~k. op"ravnyrn,l pro,stredky ~ pre,~
toto vědomí jasně a vážně prohlasil, ze se teto zakonne ~y.hody
vzdává; nejde o takové prohlášení~, 0v~s~ým-li se .9hž~10vany Ihn,e~
po udělení právního poučení od dnVe]Slho prohlasem a na podam
zmateční stížnosti trval čís. 363,9.
ke vzdání se opravného prostředku. není tře~Ja výslov?é~o pro~
hlášení dotyčné osoby, že v~e opra~n~ho ,prost.redku v~da,:a, nybrz
stačí _konkludetní činy (pn zmatecm shznostl, nastol~pem, 1restu),
i konkludentní prohlášení, o něI?ž ne!ze vh~edlcQ ~ veskevrY,m okolnostem případu pochy~ovati, ze" vy]ad~u)e vuh dotycne osoby
vzdáti se onoho opravneho prostredku, c 1 s. 3764.
stačÍ, prohlásil-li obžalovaný, že ohlašuje jen odvolání, nikoliv však
zmateční stížnost čís. 3754.
vzdání se opravného prostředku: neIze odvolati Čís. 3754, 3,768,
4049.
a to ani V' řízení porotním, a je pro obhájce závazné ~ í s. 3768.
není podmíněno souhlasem obhájcovým ani předchozl poradou
s ním čís. 3768.
zmateční stížnost opovězená a provedená, !lliillo hla~ní př~.líčení
bez ja:kékoliv součin'nosti obžalovaného v?bha]ce!ll' k!erx s~ pn vtom
označit za zástupce chudých a 'který pn ,hl~vll1m preltce n l ?bzalovaného hájil ač mUl byl výborem advokatm komory l?ro ne ustanoven za zá~tupce chudých jiný advokát, ---:' byla opovezena~ a yrovedena osobou neoprávněnou, třebaže ob~a,lovany" d~datecne P?
uplym.ttí lhůty žádal, by bylo Qoty-čné podan} p~,:azovano za' do11čení zmatečni stížnosti podané SI leho svolemm C,l s. 3931.
usta,novení -prvého odstavce § 44 tr. !; pl~tí je~ pro zyole~ého, obhájce; působnost obhájce soudem znzeneho Jest vycerpana ukonem, pro který byl zřízen čís. 4022.
zástupce chudých, jenž byl zřízen jeri ku 'Provedení opr;'lvnÝ"ch
prostředků- o;hža~ovaným uhl<lš'ených, nemohl hez zmocnem ,.?bzalovaného vzíti zpět zmateční stížnost obžalovaným ohlasenou
s právním účinkem pro obžalovaného čís. 404'9.
v tom, že obžalovaný, ohlásiv z~a!eční. stížnos~, později ,~~m prohlásil, že trest nastupuje a odvolaya, se .ten z. vy,roku o yy~l ~r~s~u~
jest spatřovati zřeknutí se zmatecnt shznosh JIm opovedene Cl s.
4049,
zmateční stížnosti lze se vzdáti nejen výsl~vně, nýbsž i konk!udentními činy, podle, ni.c,~ž ne!ze vpoch~~ovat1 o tom, ze se opravněná osoba zmatecm stlznosh zrekla cl s. 4049.
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k takovým konkludentním činům náleží i prohlášení obžalov"ného.
že nastupuje trest napadeným rozsudkem mu uložený a odvoláv~ ••
se jen z výroku o výši trestu čís. 4049.
žádostí, by byl k výkonu trestu delegován jiný soud, nevzdal
obžalovaTI)' po případě zmateční stížnosti již opovězené čís.
vzdal-li se jeden obžalovaný opravných próstředků, prohlásiv, že
trest přijímá, nepozbývá toto prohlášení platnosti ani tím, že obhájce všech obžalovaných ihned po onom prohlášení opověděI
zmateční stížnost, neuváděje, za kterého z obžalovaných čís.
prohlášení odsouzeného, který byl částečně zbaven svéprávnosti
(pro pijáctví), že se vzdává opravných: prostředků, je platné a závazné, nevyšlo-li na jevo nic, co by nasvědčovalo' tomu, že
hlášení nebylo volné nebo že bylo učiněno ve stavu nepříčetném
či s. 4317.
.
jde o provedení opravných prostředků osobou neoprávněnou (§ 1
čís. 1 nov. č. 3}78) , provedl""li opovězené při hlavním přelíčeni
nezI. obžalovaným bez Obhájce i jeho jménem advokát, zmocněny
otcem, jehož však obžalovaný nezmocnil k tornu, by mu opatřil
obhájce k provedení oněch opravných prostředků čÍs. 4344.
pouhou žádostí o- odklad trestu nevzdal s,e obžalovaný opravnS'ch
prostředků čís. 4514.
§ 1 čis. 2: nevyžaduje se, by byj! zmateční důvod, jehož se stěžovatel
dovolává, označen přímo čís.elně nebo slovy zákona'; stačí, lze-Ii
skutečnost, jež opodstatňuje po případě některý ze zákonných dti~
vodti zmatečnosti, z vývodů stížnosti vyčísti čís. 3479, 3530.
nevadí, že tato byla označena jako odvolání, je-li svým obsahem
'
též provedením zmateční stížnosti čís. 3630.
sborovému' soudul prvé stolice náleží odmítnouti zmateční stížnost
podle § 1 čís. 2' nov. čís. 3/1871&, i když nebyla prov,edena proto,
že obžalovaný nebyl poučen o s,věru právu vyžádati si přidělení
zástupce chudých (§ 41 tr. ř.) či s. 358;8.
k provedení zmateční stížnosti nestačí označiti' číselně důvod zmatečnosti, nýbrž jest výslovně' neb alespoň zřetelným poukazem
uvésti skutkovou okolnost, zakládající dů:vod zmatečnosti (§ 285
tr. ř., § I čis. 2- nov. čis. 3/18'7&) či s. 3855.
§ 1 čÍS:. 3: není přípustno podati ve lhůtě podle § 1 čís. 3 novely
k tr. ř., určené k dopInění, obsahově změněnou zmateční stížnost
či s. 370l.
třídenní Ihtita k podpisu zmateční stížnosti advokátem (§ 1 čís. 3
druhá věta nov. Čís.3jH3f7'&) je podle § () tr. ř. lhůtou nepfekroči
telnoul; její nedodržení má pro obžalovaného V' zápětí ztrátu opravného prbstředku zmateční stížnosti čís. 3702.
zákon stanoví úlevu pro osoby nemajetné, připouštěje, by provedení zmateční stížnosti bylo podáno do p'rotokolu okresního soudu
ve smyslu druhého odstavce § 81 tr. ř. č í.s. 3770.
volil-Ii obžalovaný provedení zmateční stížnosti vlastním podáním,
je na něm, by vyhověl všem předpisům zákonným pro tento případ
stanoveným. Nezáleží proto na tom, že si nemůže opatřiti podpis
Obhájce ve smyslu- § 1 čís. 3 nov. čís. 3/1878 ř. ,zák., nemaje peněz
čís. 3 770.
zákonná 8denní lhůta je lhůtou neprodlužitelnou a nepřekročitelnou
(§§ 2&5 a 6 tr. ř.). Proto po jejim bezvýsledném uplynuti je vy-.
loučeno podati zmateční stížnost do protokolu (§ 1 čís. 3, zákona
ČÍs. 3/1878 ř. zák.), i p·řiděliti obhájce chudých k podpisu zmateční stížnosti čís. 4213.
1

opověd' zmateční

stížnosti nemusí býti podepsána advokátem

čís.

3418.
. . ' rávněn odmítnouti stížnost (dle
sborový soud prve stol~ce nem °t: í 3 zák z roku 1878) do usne§ 2 zák. ze dne 31. prosm~he l~n!kc ~~ ~amÚnuta stížnost zmateční
sení, jímž byla dle § 1 te oz za o
čís. 4736.
. . . o 3 ov čis. 3/1878 nebylo
_
_
§ 1 čís. 3 ,t1(}V~ Č. 3/78): u~tanoven~t:n~vi~S~ýs~du 'stavu advokátského,
dosud z~ě!1ěno~ am z!~seno; n,~, obžalovaného řádné p:ove?~ní
zabezpecu]e,v pre~evslm 'kv. zaJ~u ustanovení § 106 úst. lIst. Cl s.
zmateční stlznost.l nety a se o
4892.
,
~.
. e o d vol á ll' í s p' oje n é
_ _ § 4 čís~ 1: zru.šovacI,~oud t,:y·r~~h]dY zavrhne-li zmas e z mat e ční Stl Z n o s ~. I 1 § č i s 1 a 2 no v. čís.
teční stížnost dl,e §4 CIS., a
.
3/1878 či s. 4&2 (3). ,
_ veře·ném sezení rozhodnouti, že
§ 5: pok~d lz~ podle v§ 15 za~ondaopvu~fl neJní zločinem krádeže, nýbrž
čin, lehoz se obza :?,vany
,
zločinem podvodu Cl s: 3641v·.
.
·az ka ;ři sepsání zmateční
_
_
§ 6: v otázce p~~pu~t~osh, m~nSl~~:J~~y 1trlstní?o řádu, najmě ustastížnosti nepnchazl;' v ,: ~ í s 3/1871& čís. 4W'4.
novení § 6 novel Y ~ r. r. c .
~ 3/18 naříditi -po případě
zrušovaCÍ soud I?,~z-e po~~ofu 60 nW~~~í~ přelíčení čís. 4132.
pro
v. stížnost obsahuje tvrzeni nepravi opravu (~opln~m) v
§ 9: obžalova!!,emu, Jeho~ z~at~cm ložiti odle § 9 zálkona ze, dn~
divá a primo vym~~lena, )es~k II r 'k~ 1-8178 po'kutlll pro svevolt
31. prosince 18717, CIS. 3 r. za . z o
l

;

i

t

a

čís. 31569.
f)' zrušení rozsudku podle § 33' tr. ř.
na záštitu zákoo.a (~§ 33, 292 tf. d' k" nezabývá: základním znakem skutpro vadnost, jehkoz s~ ro~~u e . m slem způsobiti škodu při podkové podstaty trestneho cmU S.~ §Y?65 tr ř a nepostupoval podle
vodu), a p.c0to, ~,e s~l1id,:epo~~ldmí;ěném· odsouzení čís. 33169.
ustanovenI § 6 CIS. za. ~
b ll..Ii ke hlavnímu přelíčení před
porušení zákona (§ 33 !r. r.)'A~evY 3 t ř) a bylo-H užito jako
volán soukromý účastnIk (§ ":l'1 c~s .. , . r. .,' s udu) které nedůkazního pro.stře~kt~v Sp!S~ (pre(s§l~;~n~J~ra;lv; ~r. ř.)' čís. 3423.
byly při hlav mm preltce m eteny
.
vT proti l'akému~
'v
f
áštitu zákona nelze paUZl 1
zm~teční ~ttz~os I n!l z
tího soudu vyslovenému při někte
kolt nespravnem~ na~oru tr~s n h odůvodněnt ný'btž Jen teh~y,
rém leho sou~nll~ ukO;U
.Jen~zor v zápěti ~kutečné i nespravměl-Ii tento pravne poc y be ny d v '
359rr
nost vyroku nebo postupu~ sou II cl s. '§' II odst (1) zák. ze
• lll" k
tr r)
··.ok .
poruse
za ona (§ 33v,'
l' bv ustanovem
n byJa,..li v trestlllm
pn azu
dne 21. března 1929, CIS. 3 s .. z. !,-, .,
vyslovena ztráta práva .v0l:blllho :7~s't 3Ó?~. by se beze změny
odvolací soud n~nÍ opr~,:nen
tkové~O r ~jištění prvního SOU~ll,
v řízení průvodlll m u0yhl Od( s, u da ústnosti a bezprostřednost1),
a nesrovnává se se zakonemk z~s~ nebo doplnění důkazů dospívá
když odvo!aCÍ s0!1 d ~ed~ Q~a O~:~;kových okolnostech Č' í s. 3945.
,
v
~rOV'"
k odchylnemu presve cem o
zamítnutí nabídnutého důkazu pvor~epím3~!~adY § 3 tr. r. ne~
nává se se z,ákonem (§ 3B' tr. r-,),
292·tr. ř. (kromě výroku,
další opatřelll ve smysI,u pos~edlll Vt~;e~ řízením nebo rozsudkem
že napadeným usneselllm, ne, o pos v· ďech kde by toto opatřeni
byl, porušen 'zákon) nema mlst~o, v pnpa
,
k vk d~ obžalovaného Cl s. 3946.
,
I
by o e s o e
v..
urču·ící usnesení okreslllho
tím, že soud druh~ stolice zr,us1hl utrat~ orného účastníka na ustasoudu a mu uložil, by o navr ill sou r
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novení útrat zastupování rozhodl až po právoplatném skončeni
případného civilního sporu, byl porušen zákon v ustanovení § 393
posl. odst. tf. ř. čís. 39416.
zrušení rozsudku podle § 33 tf. ř. i pro formální vady (nedostatek
důvodů ve smyslu §§ 270 čís. 5, 281 čis. 5 tr. ř.) či s. 3991.
soud není oprávněn zrušiti sv·é vlastní usnesení, jímž proti ustanovení čl. II. rozhodnurtí presidenta republiky ze dne 19. října 1928
přiznal odsouzenému bezpodmínečně účinky amnestie; učinil-li tak
porušil zákon v základních zásadách trestního řízení čís. 4103:
zruš,enÍ rozsudku podle § 33 tf. ř., vycházel-li z formálně vadných
roz sudkových zjištění, any jednak odporovaly spisům (§ 281 čís. 5
tf. ř.), jednak proto, že zamítnutím důk3Jzního návrhu byla porušena zásada trestního řízení, zabezpečujícího Dhhajobu (§ 2811 čís. 4
tr. ř.) či s. 4106.
zrušení rozsudku podle § 33 tr. ř. z důvodu zmatku čís. 5 § 2St.
tr. ř. (rozpor se spisy) čís. 4186.
podle §§ 231, 268, 458 tf. ř. musí býti každý rozsudek veřejně prohlášen; nestalo-li se tak a rozsudek byl doručen stranám j-en písemně, byI' porušen zákon (§ 33 tr. ř.) v oněch ustanoveních čís.

427'6 ..
šlo-li o rozsudek zprošťující z obžalohy (s nímž se obžalobce spnkojil), nelze učiniti opatření podle poslední věty § 292' tr. ř., nýbrž
jen vysloviti, že hyl nezárkonn)'m postupem poruš,en zákon čís.

4276.
-

-

-

neuznal-li vrchní soud odpuštění za polehč'ující okolnos.t ve smyslu
§ 410 tr. ř., jde o výrok ryze arbitrérní, který nem;ť{Že býti podkladem kladného výroku podle §§ 33 a 292 tr. ř. č i s. 4575.

Zmatek: při uplaul0vání relativního zmatku (§ 344 čís. 4 -

§§ 2147, 170 tr. ř.)
prospěch obžalovaného je pravidlem:, že zmateční stížnosti musí býti
vyhověno, jakmile důvod zmatečnosti byl zjištěn; přivádí-li se však k platnosti relativní zmatek v neprospěch 'obžalovaného, lze zmateční stížnosti vyhověti jen výjimečně, je-li patrno, že porušení formy mOhlo míti na rozhodnutí účinek obžalobě nepříznivý čís. 3388.

ve

ohžalobce má ve zmat.ečnÍ stížnosti uvésti okolnosti odůvodňující relatlvní
zmatek i v tomto směru (posl. odst. § 344 tf. ,ř.) čís. 33818, 3623.
fOTrr;áln.~ zmatel~Jčís. ~ § 3'44 tr. ř.) .~emú~e býti při zr~lšovací~', ;Ok~l provaden Jinak a Slf(~, nez se stalo v plsemncm provedenI zmatecnl bÍlžnosti
čís.

_

~

3'411.

.formální zmatečnost (§ 344 čís. 6 tr. ř.) nemůže obžalovaný uplatúovati při
zrušovaCÍm roku) nevytýkal-Ii ji v' písemné zmateční stížnosti čís. 3449.
s.trana musí skutečnost jí známou a zakládající zmatečnost uplatniti tak
včasně, by se předešlo možnému neplatnému prncesnímu řízení; op'omene-li to, předpokládá se o ní, že s.e dobrovoIně podrnbila procesnímu úkonu,
o němž jí bylo známo, že nejsou dány jeho zákonné podmínky c í s. 37:82.
zmateční stížnost, uplatňujíc hmotněprávní důvod zmatečnosti, je podle
zásady § 28H čís. 3 tr. .t. vázána dbáti skutkových předJpo'kladů rozsudku;
zda tyto předpoklady jsou správné čili nic, musí zůstati s tohoto hlediska
stranou čís. 38817.
není stíženo zmatečností, vypovídají-li svědci o svých su'bjektivních dojmech nebo jsou-li na ně tázáni čís. 4011.
zachováni 8denní lhůty § 2'11 tr. ř. co do obhájce není zabezpečeno pohrúžkou zmatečnosti čís. 4011.
_
porušení předpisu § 250 tr. ř. nelze uplatňovati jako' zmatek, nemRjí-li údaje
svědků za ~epříton:nost.i. obžalovaného slyšených pro otázku viny významu,
nebo byla-ll mu dana J'l11ak (při sčelení) možnost 'by se k oněm údajům
vyj ádř-il Č. í s. 3449.
'
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zmateční stíž.nost p,ři provádění zmatkul Čís .. 9 a) § 281 tr; ř. musí ,;,ychá~eti
ze souhrnu těch skutečnosti, jmenovitě i ze smyslu a vyznam~ za.vadnych

výroků, jak je zjistil závazně (§ 25~, a §, ~~8 čís. 3 tr. r.) nalezacl soud a
nesmi svémocně hodnohti výsledky nzeill C I s. 3585.
případné porušení § 3Q: tisk. nov. není ohroženo zmatečnosy ~ í s. 36~O.
.
otázka příčinné souvislosti a otázka zavinění (nedbalostl) JSou ota~k.aIm
smíšenými, takže lze odpověd' rozsud;ku na tu n~?' onu z n~ch t;-apadatI } po
stránce formální (ovšem jen v mezlch § ,2811 CIS. 5, tr.
1'p0 stra!lcv~
právní _ ovšem jen dokazováním, že rozsudek ,,:,e~baJ. v uvahach.o t~. ~1
oné otázce všech právních hledisek k ní se vztahU]lCICh, .nebo se v mch ndll
hlediskem právně mylným čís. 42165.
zmatek hmotněprávní loe generální prokura;:u!a ?práv~ěn~ p!ováděti PTi zru:
šovacím líčení odchylně od písemné zmate cm stlznosh statmho zastupltelstvl

r.J,

čís.

v

46115.

řízení

kárném vi'z tam ž e.
dle § 281 čís. 1 tr. ř.: nejde ani o důvod zmatečnosti čís. 1 .a~~ čís. 3' § 281
tr. ř., povolal-li soud o své újmě náhradníka za nedostaylV~lho vse ,kmeta,
aniž byl straně přenechali právo jeho volby podle prvm vety tr.ettho odstavce § 32, tisk. nov. čís.. 3'560.
okolnost že samosoudce který provedl hlavní přelíčení a vynesl rozsudek činil v této věci n'ávrhy jako státní zástupce a byl p~r~to z projedná~í věci vyloučen (§ 68 čís. 2 tr. ř.), nemůže uplatňovah Jako zmatek čís. 1 § 2-81 tr. ř. obžalovaný, který, když' mu byla .on~ okolnost
samosoudcem sdělena a když byl náležitě poučen, projevll souhlas
s tím by věc byla tímto soudcem projednána čís. 370.1.
za v~;šet-řujíCÍho soudce ve smyslu § 68 odst. druhý tr. ř. jest pokládati
i toho, kdo prováděl přípravné vyhledáváni čís. 3776. ~
..
strana musí skutečnost jí znáimou a zakl~dajÍCÍ zmatecnost uP),atm~1
tak včasně, by se předešlo možné?Iu,. neplatnému pr?cesnimu. nzem;
opomene-li to) předpokládá se o n!, ze ~e do)Jrovoh;e P?drobd,a pro~
cesnímu úkonu, o němž jí bylo znamo, ze neJsou dany leho zakonne
podmínky čís. 31782'.
bylo-li ubžalovanémUl již před prvním ?lavním v pĚel.í,č~ním známo, že
př.edseda v jeho trestní věci předsevzal ukon vysetru]lclho~ soudce, byl? ,
na něm Cposl. věta čís. 1 § 281 tr ..,. ř~l, Y tut? ?k~tecnost. uplatm.l
ihned na počátku prvního hlavního preltce~l1; n;uclll11-h tak va~l on aTIl
jeho obhájce, daIi tím najevo, že so~hla?l sv. hm, b~ dotyc,~Y ?o~dc~
přes onu procesuální závadu spol~pusobil P~l hlavmm ?reltce~l a 'pn
.nápotomním rozhodování, a' vzdah. se tak, trebas pe vyslov ne, P!~ya
uplatniti zmatečnost. čís. 1 ~ ~81.v tr., ř. ~ o?~ho du~odu, OJ t? s U~,lll,
no stí nejen pro prvm hlavm preltcem,!. n~brz 1 pro vV,sechna nasleduJtel,
při nichž spolupůsobil' dotyčný vylouceny soudce Cl s. 3'7'00.
dokud nebyli všichni soud:ové .P?,hro~adě, v~~byL so~d vn~l,:eži~ě obsazen a nemohlo bez zmatecnosŤ1 nzem zapoutí hlavnI preltcem (§ 281
.Čís.' 1 tr. ř.) čís. 39184.
, b
nezachování organisačních před.pi~ů, ~měro~atných p;o, s.estavem ~~ arového soudu (§ 32: zák. o orgamsacl soudu) nezaklada zmatek CIS. 1
§ 281 tr. ř. čís. 4218.
př,edpis § 6'81 ve spojení s § 28-1 čís. 1 tr. ř .... je práyem formálmm; neuvědomění si jeho významu jde na vrub ob:zalovaneho čís 4581.
práva uplatňovati ja'ko zmatek čís. 1 § 281 t!. ř., žev se, rozhodo'vání
zúčastnil soudce podle poslední věty § 68 tr. r. vyloucer;y, pozbyl p~::
dle poslední věty § 281 čís. 1 tr. ř:.,P0 příp<l;~ě ?bža~?v,:ny, opomenuvs1
okolnost tu uplatňovati, aČ byl pntomen I'lcemm, llchz se soudce ten
zúčastnil čís. 4581.
;
o
•
~ •
•
~ •
byl-li někdo obžalován nejen z tre~tnych cmy., l.ez; ]SOU provlllemm, ve
smyslu § 3 zák. čís. 4811931, ale 1 z pokracovam v techto trestnych
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činech po
ných činů,

dosažení 18. roku svého věku, nastal takový g,ouběh
který vykročil z mezí § 28 (2') a tím i z dosahu odchylek.
platných podle dru.hé hlavy zákona o trestním soudnictví nad
pro trestní řízení proti mladistvým, najmě i co do zvláštního· .. ··""'"''
mládeže a nelze uplatňovati jako zmatek čís. 1 § 281 tr. t., že i pro
ona provinění vynesl rozsudek místo tohoto senátu nalézací soud v obyčejném sestavení čís. 4598.
nezachování předpis,ů směrodatných pro sestavení senátu sborového
soudu (§ 18 tr. ř., § 32 zák. o org. soudu') není zmatkem čís. 1 § 281
tr. ř. či s. 4598.
byl~li obviněný vydán pravoplatně v obžalovanost, nelze ~ni z důvodů
místních ani z důvodů věcných dodatečně napadati příslušnost soudu
který je podle obžaloby povolán provésti hlavní -přelíčení; _námitku'
že příslušným byl soud porotní, nelze uplatňovati ;;I,ni s hledi,ska čís. i
ani s hlediska čís. 6 § 2181 tr. ř. čís.. 45,98.
v tom, že se trestní řízení proti mladistvému konalo před soudem pří
slušným podle § 13 tr. ř., nikoliv pfed senátem mládeže ve smyslu § 30
zák. čís. 48/1'931, není zmatek čís. 1 § 281 tr. ř., stalo-li se tak proto,
že nadřízený soud nařídil' ve smyslu § 41 (2) cit. zák. s.polečné řízení
před oním soudem čís. 4809.
okolnosti, že mu nebyl -zřízen po rozumu § 6 zák. čís. 471/1921 obhájce k podání odpo-ru, nem-uže se dovolávati jako zmatku čís. 1 § 281
tr. ř. obžalov,aný, který ~ ač byl při hlavním přelíčeni osobně přítomen
a viděl, že se věc pr.ojednává pře,d samosoudcem ~ ihned se proti tomu
neohradU čís. 4812'.
dle § 281 čís. 2 tr. ř.: přečtení illegálního tiskopisu, na jehož otisahu te vybudo'vána obžaloba, přes oh ražení se obžalovaného, není zmatecností
ani podle čís. 2 ani podle čís. -'J:I § 281 tr. ř. čís. 3452.
ve spisech -0-- předchozích trestech nejde o spis,
úkon vyhledávací nebo vyšetřovací, jehož čtení
má na zřeteli § 2&1 čís. 2 tl'. ř. čís. 35314.

os-vědčujicí

při

hlavním

neplatný
přelíčeni

trestní oznámení, třebas se týkalo p-řípadu s' trestní věci- nesouvis.ejícího
a obžalovaný ~ vy,daný německými úřady pro určitý trestný čin ,ve směru tohoto vůbec nebyl vyslýchán, není spisem ,o úkonu vyhledávácím nebo vyšetřovacím po zákonu neplatném (§§ 281 čís,. 2', 344
čís. 3- tr. ř.); předpisy §§ 88 a 89 tr. ř. nepřicházejí tll' v úvahu čís.
3700.
ustanovení § 2181 čís. 3- tl'. ř. předpokládá porušení (zanedbání) př~d
pisu při hlavním přelíčení před soudním Sborem, který vynesl rozsudek;
hyl-li při tomto přelíčení čten zápis o' výpovědi svědka, který byl do
přísahy vzat a vyslýchán při prvním hlavním přelíčení před soudním
sbo-rem jiného složení, ač jeho přísaze bránil -předpis § 1,70 tr. ř., bylo
by to lze uplatňov3!ti jako zmatek čís. 2J § 2'81 tr. ř., s úspěchem však
jen, žádal-li stěžovatel, by soud ještě.-_před čte-ním oné výpovědi pro'hlásil, že přísaha je neplatná čís. 4325.
úkony vyhledávacími a vyšetřovacími js:ou, jak plyne z předpisů §§ 8'8-,
89, 93 tr. ř. - jen úřední jednání, která spadají do oboru soudcovské
činnosti, najmě činnosti vyšetřujícího soudce - výslech svědků a obviněných, ohledání a domovní prohlídka třeba nebyly předsevzaty
samým vyšetřujícím soudcem, nýbrž soudcem vyhledávacím (§ 90 tr. ř.)
nebo dožádaným (§ '9B tr. ř.) nebo na jejich místě bezpečnostním úřa
dem (§ 8tl tr. ř.) čís. 4598.
neplatným podle zákona je vyhledávací nebO' vyšetřovad úkon, byl-li
předsevzat proti ,zákonnému zákazu (viz na př. § 711 a § 120 tr. ř.),
nebo llE~by1-1i před jeho předsevzetím (viz na př. poslední větu § 152
tr. f.) nebo po jeho předsevzetí (viz na pi. poslední větu § 88 tr. ř.)
zjednán předpoklad zákonem nařízený a stanoví-li zákon na nešetření

zákazu nebo nezjednání předpokladu následek neplatnosti úkonu čís.
4598, 4849.
.
I'
pod poj-em »vyš,etřovad ~(vyhledáv:a~í) úkon po z,a~~~1! nep at.ny« .P~
rozumu § 281 ČIS.. 2 ~tr. r. ne.sp!:da mformace, ~'Va~el~c.t poznatky, jez
učinil v o.boru sve pusoonosh urad od soudu ruzny Cl s. 4598.
nejde o zmatek čís. 2: § 281 tr. ř., byl'-li.l?ři h]av.ním p~elí~~ní př~s ohražení stěžovatele přečten posudek pOliCe]lllho redltelstvI o ctnnostt spolku
či s. 4849.
dle § 281 čís,. 3 tr. ř.: výpočet předpisů, jichž nezac~ovyání, jest zmatk...em,
jest v § 28'1 čís. 3 tr. ř. výtečný;- nespadá sem nesetrem nebo poruseni
předpisů §§ tr. ř., které nejsou v § 281 Čí~. 3 tr: ř. cito~ány,
tě.ch,
které tam sIce isou uvedeny, ohledně nIchž V'Sak n...em y ~dptcenych
§§ výslovně stanoveno, že jest jich dbáti pod: zmatecnosh Cl s. 3,,579:
není (§ 281 čis. 3 tr. ř.) zákonného předpisu, kter~ by zakazorvalo:tem
spisů o předchozích trestech ,obžalov,aného s vyslovnou pohruzkou
zmatečnosti čís. 3534.
nejde o porušení předpisů §§ ll&, 120, 2147, 2148 ~ ~?2 tr. !; a o zmatek
čís. 3 ani čís. 4 § 2'811 tr. ř., byl-li při hlavním prehcem_pr~tom.en a vy.povídal jeden z obou znaku" ~odavšíc~: posudek sp,olečny a srovnaly,
od něhož se v ničem neuchylll (druhy znalec nemohl se pro nemOC
dostaviti) čís. 35'87.
.
nejde o zmatek čís 3- § 28-1 tr. ř. ponechává-U rozsudek nerozhodnut-e,
při kterém ze dv'O~' odporujících' ~i syěd.,ectv~ ob~alov~ný ~řivě v~o
vídal, uznávaje ho vinným alternahvn.e, tr~b~~e 1?f1 p.;vem vysle~.hu vypovídal přísežně, při druhém (h.lavnlIT~ prel.lce~l) vsak pod pf1sah~u,
byl-li trest vyměřen podle § 202 tr. z.k., mkohv podle §204 tL zák.
čís. 428r[.
ustanovení § 218,1 čís. 3 tr. ř. předpokládá porušení (zanedbání) před
pisu při hlavním přelíč~en.í" př.e~ soud,ní?1 sborem,-" ~ter~~ vynesl- r~zsu
dek; byl-li při tomto pr~hc~lll c!~n zaws ()r vYP'~)Ved~ syed~a, .,ktery byl
do přísahy vzat a vyslychan pn prvmm hlavnH~ p:ehč~lll pr~d sou~
n.ím sborem jiného složení, ač jeho přísa...~e brálllL predp:s § 1.70 "tr. r . ,
bylo by to lze lIplatň-ovati jako zmatek CIS. 2 § 281 tr. r., s uspech:~
však jen, žádal-li stěžovatel, by soud ještě před čtením oné výpovedl
prohlásil, že přísaha je neplatná čís. 43Q15-.
~
nevyhovění žádosti o zří~;-ní zástupce 5,hudýc,~ (§ 41 odst. 3, tr. r.) nemkládá zmatek (§ ~81 CIS. 3 tr. L) CI s. 3919.
připuštění koho za soukromé?c:, účastni~a",bez zákonných vP'ř~~pokladů
§ 47 tr. ř. není zmatkem a:nl C'IS. 3' anI CIS. 4 § 281 tr. r. Cl s. 4048.
předpis § 11'8 tr. ř. (v doslovu z<Ík. čís. Wí1/1~-27~ o sly~ení dvou zpa.lců
není chráněn zmatečností čís. 3- § 28'1, -tr. r., lest vsak ve sluzbach
zásady § 3 tr. ř., chráněné i hlediskem čís. 4 § 281 tr. ř. čís. 4245.
šetření předpisů §§ 11-8, 135 tr. ř. zákon neukládá! výslovně pod 1!.eplatností (arg. § 281 čís. 3 tr. ř., jenž necituje §§ 11& a 135 tr. r.)
čís. 3789.
,
porušení p'ředpisú- §§ 120- druhá věta, 126, 222 druhý odstavec tr. r.
není zmatkem čís. 3 § 28'1 tr. ř. čís. 3412.
porušení předpisu posl. věty § 120 tr. ř. nenÍ" ohro'ženo zmaltečno-stí
(§ 2&1 čís. 3 tr. ř.) čís. 3955.
předpis § 134 tr. ř. nenáleží mezi ony předpisy trest~~ího řádu, jichvž
porušení nebo zanedbání zakládá duvod zmatku podle CIS. 3J § 28:1 tr. r.
či s. 3536.
důvod zmatečn.osti podle čís. 3 § 2&1 tr. ř., ježto obsílka 1<; hlaNnímu
přelíčení nebyla doručena: obžalovanému, nýbrž jeho matc~ ,Jíž !llu obsílka před hlavním p'řelíčením _dodán~ nebyla~ nelze u~latn-?v~!l ~posl.
odst. § 2811 tf. ř.), dověděl-li se obzalovaný o hlavlllTI1l prehcelll tak
včasně, že se přes, to mohl k němu. dostaviti Č' í s. 34157.
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vý!ka ,()bžalo~an~ho, že doruóená mu obsUka k hlavnímu přelíčení
znela na, sprv~vny den~, nýbrž na den pozdější, napovídá
podle § 281 ClS. 3 tr. r. pro porušení §-221 tr. ř. Č 1 s. 3557.
t:st lhostejno; z,~a Ih~ta § 22'1 tr. ř. k přípravě hlavníhO' přelíčení sta~
clla, rozhodnym Jest Jen, by byla dodržena' čís. 3827.
zach?'~ání 8denní lhůty v§, 221 tr. ř. co do obhájce není zabezpečeno
v
p,ohruzkou zma,tecnosh Cl s. 4011.
.
pře~pis prvé~10 ~'dstavc~ '§ 2'47 ,tr. ř., že svědci mají býti vyslýcháni
v pntomnostl .obzalovaneho, nem pod sankcí zmatečnosti (čís 3 § 281
tr. ř.) čís. 3490.
.
yyloučení veřejnosti hlavního přelíčení je zmatkem čís. 3 § 2:81 tr
len, došlo-li k němu bez formálního usnesení soudu nebo z dŮv~dr.
v § 229, tr. ř. neuvedeného čís. 4698.
II
zmatečností je ohroženo jen porušení předpisu druhého odstavce § 247
tr. ř. (§ 281 čís. 3 tr. ř.) čís. :>544.
nejd~ o z,,"matek ~ís. 3 § ?81 tr. ř. pro porušení předpisu § 248' tr. ř., ne- .
by.!-h obzaIoyany. po vysJ,echu svědka tazán, má-li k výpovědi té c
P~lp,?,,"me.n,ouh, a~.1, zazna~enal\....1i zápis o místním ohledání (o hlavní~
pr~hce~l, konant;m .,.na mtstě souzeného skutku) udání obžalovaného
neuplne a nespr3Jvne (§ 27 1 tr. ř.) čís,. 3579.
~~dy t?hoto dru.,.hl!' nelze uplatniti, a. odstraniti "y zruvšoy..acím. řízení, nýbrž
zadosh o doplnem a o opravu zapISU o hlavnlm preltcení u soudu prv'
stolice čís. 3579.
e
~;or~šení pře~pisu § 2'~? tr. ř. nelze uplatňovati jako zmatek, nemají-li
u~ale ~vedku z,a nepnt0':lnosti obžalo'vanéhOl S'lyšených pro otázku
vmy vyznamu, nebo byla~1t mu dána jinak (při sčelení) možnost bv se
J
•
k oněm ,údajům vyjádřil čís. 3449.
por~še~Í předpisu § 2160 tr. ř., neobsahuje-li rozsudek v ,0bnoveném ří
zem vymeru trestu pro soukromožalobní čin,y (obžalováný byl novým
roz~udk,em zproštěn I?ro vefejnožalobní čin) čIs. 3680.
nalezacl soud vyhradlv V' rozsudku při hIavním líčení prohlášeném výr~k ?' tom, ..z.~~ radiotellefonn! zaříz.ení propadá ve prospěch státu či
mkoh, vpozdeJsl~!UI. roz~o.,.dn~t~, ~orušil pŤil hlavním přelíčení předpis
§ 2?O CIS',}I tr. ~ ..' lehoz setntt za~on výslovně uk,ládá pod neplatností,
~. hm zat~ztl~ ~vuj' rozsudek ve vyroku o trestu zmatkem podle § 281
CIS. 3 tr. r. Cl s. 48717.
.
porušen~ pfe~pi?y ~ 271
ř. te zmatkem čís. 3 §: 281 tr. ř. jen, nebyl--Ii
o hlavntm p-rehcent sepsan vubec protokol čís. 4132.
ka~.d~ zá,silse" k,terá má býti doručena ve věcech trestních, nutno při
POJiti zp~tecnl hstkek (§ 7 min. nař. z 15. duhna 1902, čís. 74 ř. zák.)'
nes,talo-lI ~.e ,tak a byla-}i obsílka k hlavnímu přelíčení dána do jedné
oba!ky s' ]mym v~:snes.entm, -jde POl případě o porušení předpisu § 427
tr. r. a zma~tek CIS. 3' § 2!81 tr. ř. čís. 31544.
~plat,ň~Je-1iv obžaL~vaný ve formě »odpoflll«, že nebyl k hlavnímu pře
hcen~ ra;dn~ ,ob~slan, u~'Tatňuje tím zmatek podle § 2811 čís. 31 tr. ř. pro
p~rusenl predpIsu § 4271 tr. ř.; nezáleží na tom že byli opravný' prostredek mylně označen, záJ,eží na věcném jehO' ~bsahu čís. 3718.
jde ů' p'o:rušení pře?pi~u p..rv~ho odst~vce § 427 tr. ř .. (§ 281 čís. 3 tr. ř.),
konalo-li se- hlaVnI prehcent V' nepntomnosti obžalovaného který hyl
vyslechnut před hlavním přelíčením jen o přestupku podl~ § 33'5 tr.
zák;;,. ~e v,šak o vobvinění v obžwIobě, že šlo o opomenutí za okolností
zvlaste nebezpecných (§ 3'37 tr. zák.) čís. 4394.
účet, ustanovenívprvé včty § 32 (1) ti,sk. nov.; porušení předpisu toho
nent zmatkem CIS. 3 § 2S1 tr. ř. čís. 4561.
poruš~ní 'předpisUJ § ~ tisk. BOV. tím, že nebyl k hlavnímu přelíčení
~?eslan 1 vydavatel I vhstník periodickéhO' časopisu neni zmatkem
C1S. 3 § 2,81 tr. ř. čís. 3774.
'
dle § 28J čís;. v4 t~~ ř~: sou.d jest povinen p'řipus'ťiti navržené důkazy jen,
lze-h aspon s JIstou pravděpodobností očekávati, že slibují nějaký kon1
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krétní výsledek a že přispějí k objasnění věci; pokud tomu tak není,
byla-li věc _ zejména co do totožnosti osoby pachatelovy - provedenými důkazy liž dostatečně a způsobem vylučujícím jakoukoliv pochybnost objasněna čís. 3393.
p,říčiln hy se zásad:ě § 3 tr. ř., držeti se formalis1icky přesného do:slovu návrhu, je-li smysl návrhu podle jeho odůvodnění nepochybny
čís. 41'51.
nalézací soud nemus,í přihlížeti k návrhům, směřu;jícím k tomu, by dalším šetřením. byl teprve získán průvodní materiál, by se výslechem
svědků teprve zjistilo, zda mohou ve směrech v návrzích nazpačen~ch
učiniti nějaké závažné úd·aje bud' ve prospěch nebo v neprospech obzalovaného čís. 3,760.
k výtkám s hled.iska formálniho důvodu zmatečnos1i podle § 281 čís. 4
tr. ř. lze přihlížeti jen" po!kud a jak jest obsah návrhů -osvědčen protokolem o hlavním přeUčeni, osvědčujícím podle § 27'1 odst. 1 tr. ř. všechny návrhy stran a rozhodnutí Ol nich Č, í s. 3,789.
státní zástupce, Ulplatňulj'e relativní zmatek (čís. 4 § 281 tr. ř.), je po:
vinen llvésti okolnosti, z nichž by bylo patrno, že a proč porusem
formy mohlo míti na rozhodnutí účinek obžalobě- nepříznivý (posl. odst.
§ 281 tr. ř.) čís. 3'388, 3'523.
ani 'Soukrómý -obžalobce nemůže uplatňovati zmatek čís. 4 § 2&1 tr. ř.,
nevyhradil-li si po zamítnutí průvodních návrhu zmateční stížnost čís.
3541.
vzhledem k zásadě kontinuity, vyslovené v' §§. 2!73- až 276 tr. -ř., jest
na soudu, by návrh na odročení hlavního přelíčení zkoumal zejmén~
i po té stránce, zda provedení na1vržených důkazů s pravděpodobnosti
slibuje úspěch v zájmu rozhodnutí věci čís. 3789 .
nejde -o zmatek čís. 4 § 2&1 tr. ř., nebylo-li rozhodnuto o návrhu na
odročení hla,vního přelíčení za účelem spojení soU'zené, věci SI daIšími
oznámenymi případy (§ 263 tr. ř. a contr.) čís. 3827.
obžalovaný (obhájce) smí činiti průvodní návrhy i po předsedov'ě prohlášení o skončení průvodního řízení, a tO' až do okamžiku, kdy se
soudní dvůr odebmt do poradní síně, by se usnesl o rozsudkU! čís.
38142.
zamítnutí nabídnutého důkazu porušením zásady vyslovené V' § 3 tr. ř.
nesrovnává se se zákonem (§ 33' tr. ř.) čís. 3946.
ustoupU.. {Ij státní zástupce od obžaloby pro zločin zabití podle § 140
tr. zak' a podal novou obžalobu jen pro zločin těžkého uškození na
l
těle podle
§ 143 tr. zák., stalo se tak v.e prosp-ěch obžalovaného, který
nemůže pro,to uplatňovati zmatek čís. 4 § 281 tr. ř., pro nevyhovění
jehO návrhu, by bylo ustanoveno hlavní přelíčení o původní obžalobě
před soudem porotním (post. odst. § 2i8l1 tr. ř.) č' í s. 3:J49.
předpisy trestního řádu pro hlavní přelíčení jsou ovládány zásadou
ústnos,ti a hezprostřednosti, jejímž důsledkem jest jednak, že ,nej.en
členové nalézacího soud.u, nýbrž i strany mohou vyslýchaným oso bam
dávati. otázky podle § 2'4'9 tr. ř." jednak 'že nalézací soud jest po'vinen
dbáti výjimky z této zásady, stanovené v § 25:2 tr. ř. čís. 3767.
jde ,o porušení této zásady (§ 28'1 čís. 4 tr. ř.), dal-li nalézací soud
přes -odpor obžalovaného přečísti protokol svědka,' jehož osobní před
volání k hlavnímu přelíčení státní zástupce V' obža1'obě navrhoval,
avšak, když se svědek nedostavil, navrhl přečtení jeho pmtókol1ll čís.

37m.

přečtení i11egálního tiskopisu, na jehož obsahu je vybudována obžaloba, .
přes o,hražení se obžalovaného, není zmatečností ani podle čís. 2 ani
podle čís. 4 § 28'1 tr. ř. čís. 3452.
porušení předpisu § 134 tr. ř. nezakládá sice zmatek čís. 3 § 281 tr. ř.,
lze je však po případě uplatňovati s hlediska čís. 4 § 281 tr. ř. Muž-

'j
I

-

Zmalekdle § 281

čís.

5 tr.

ř.

-

_ Zmatek dle § 281 čis.5 tr. ř. (nedostatek důvodů) -

b81

680

nost, že obhajoba obžalovaného dozná újmy, je na snadě v každém
padě, v němž byl vyšetřováním jeho duševního stavu pověřen
lékař; -onen předpis' nečiní rozdílu co do závažnosti skutku mezi
livými případy či s. 3,536.
nejde o porušení předpisů §§ 118, 120,247, 248.a 252 Ir.
čís. 3 ani čís. 4 § 281 tr. ř., byl...J,i při hlavním Přel[Íí,č;:e~~n~Íč~iJt~~;";:r~v~n~~Jť>
povídal jeden z obou:

znalců,

podavších posudek Sl

od něhož se v ničem neuchýlil (druhý znalec
s.taviti) čís. 3587.
výr:ok o trestu: a výrok o podmíněném odsouzení lze napadati také formálními důvody zmatečnosti podle' § 281 ČÍS. 4 a 5 tr, ř., avšak jen v mezích naznačených v § 2'83' tr. ř' J totIž jen potud, pokud uplatňovaný for.:.
mální dúvod zmatečnosti slouŽÍ jen k dolíčení předpokladů, hmotn~
právního zmatku podle § 281 čís. 11 tr. ř., jímž lze napadati výroky
wzsudku o trestu a o podmíněném odsouzení čís. 3616.
okolnost, že soud přes odpor stran vyloučil podle § 57 tr. ř. řízení pro1i
spolu-obžalovanému, není zmatkem čís. 4 § 281 tr. ř. čís. 3620.
skutečnost, že usnesením soudu byli připuštěn kdo j,ako zástupce osoby
(pŮ'zůs~alo'sti), která se k trestnímu řízení do počátku hlavního přelí
čení nep'řipojiIa (§ 47 odst. prvý tr. ř.) přes odpor obhájce obžalovaného, lze uplatňovati jako zmatek čÍs. 4 § 281 tr. ř. jen, lze-li prokázMi,
že ,onen. mezitímní nález byl obha,jobě na. újmU! Č' Í s. 3652.
pokud byl nevyhověním návrhu na přibrání dalšího znalce místo' znalce,
který pozby~ způsobilosti, by mohl býti jako znaIec při hlavním přelí
čení vyslechnut, přivoděn zmatek čís. 4 § 281 tr. ř. čís. 4242.
předpis § 118 tr. ř. (v doslovu zák. čís. I07VI927') o slyšení dv.ou
znalců není chráněn zmatečností čís. 3 § 2'81 tr. ř., jest vftak ve službách zásady §. 3 tr. ř., chráněné i hlediskem čís. 4 § 281 tr. ř. čís.
42145.
pokud jde o zmatek čís. 4 § 281 tr. ř., nev'YhověJ-li soud návrhu na slyšení soudních znalcŮ' lékařůl o tom, že obžalovaný' trpí opilostí, že, napije-li se alkoholu, ochablLjí jeho inteligence a jeho intelektuální schopnosti, že vnímá (v takových případech) svoje,okolí, není si'však vědom
svého jednání a jeho následk,Ů, a že to je v souvislosti SI úrazem na
hlavě, který kdysi utrp'ěl či s. 4246.
. zrušení rozsudku podle § 33 tr. ř., vycházel'-Ii z formá~ně vadných
skutkových zjištění, any jednak ,Qdporovaly spi'S'ŮIDl (§ 281 čís. 5 tr. ř.),
jednak proto, že zamítnutím důkazního návrhu byla porušena zásada
trestníhO' řízení, zabezpečující obhajobu (§ 281 čís'. 4 tr. ř.) čís. 4106.
dle § 281 čís. 5 tr. ř.: ustanovení § 28'1 čís. 5 tr. ř. týká se výlučně' výroku
o skutečnostech a uplatňováním vad tam uvedených domáhá se stížnost
toho, by byl na místě- skutkovéhO', děje, zjiště'ného v napadeném rozsudku - zrušením rozsudku a op.ětným projednáním věci soudem prvé
stolice - zjednán jiný, stěžovateJ!i příznivější skutkový podklad právních úvah o trestnosti (beztrestnosti) zažalovaného skutku, - kdežto
předmětem ustanovení čís. 9 písm. a) i bl) § 2'8<1· tr. ř. ·jsou. výlučně
právní názory, jimiž se napadený rozsudek řídí, a uplatňování zvlášt. nkh důvodů' tam uvedených směřu~e - provádí-li je stížnost .po zákonu - k tomu, by srovnáním zákona S' nezměněným skutkovým d'ě~
jern v' rozsudku zjištěným bylo dosaženo jiného úsudku o právním
významu tohoto děje, než ke kterému dospěl v rozsudku nalézací soud
či s. ,:1392.
tytéž vývody nemoholu býti zákonným prováděním toho i ,Oi1Oho dťívodu
zmatečnosti čís. 3392.
,
vady uvedené v § 28 1 čís. 5 tr. ř. způso'bují zmatečnost rozsudku fen,
dotýkají-li se skutečností rozhodných čís. 3-392:.
zmatek čís. 5 a 11 § 2S1, tr. ř., p.ovoleno-li podmíněné odsouzení pomin.utím okolnosti je podle § 2' zák. O' podmíněném odsouzení vylučující
či s. 3491, 4797.
1

..
. ' é okolnosti (dřívěJší potrestá,ní) z obs~~u
plyne-ll l~0l!-cnost. one pO,mmu~ líčení přečtené (trestního lIstku).' ,muz e
veřejné l1stmy pn ~la,:~~ r~ učiniti ji podkladem přezkoumam rozzrušovací s01:ld k nyl p~l lze I fku čís 11 § 2S1 tr. ř. čís. 3491.
sudku s hledIska vecneho zma
'. tí trestu milostí presidenta reúvahy o tom, jaký jest význam pro~Ig~ak s hlediska § 46 b) tr. zák.,
publiky a osvědčení se ?dsouzence
ěném odsouzení jsou výronem
jednak s hlediska § 1 za~ona o po !ll!?mž
v· sledkům s~ zmatek čís. 5
I
právně posuzující činryost.l ~ou~u,. k
výro~UI o skutečnostech, o vý§ 2S1 tr. ř. nevztahUJe, te ~.ale len. čís 3534.
sled cích činnosti skutkove Zllšťovacl
v',
dk lze dokazovati jenom
,
ď
t projevu ve forme usu u
O t
spravnost a pr~v IV.os, v
•
"chž základě byl úsudek uctnen.
om,
důkazem pravdivostI navet,y,!-)ejl
, výtky rozhoduje soud podle
zda tyto n~věty o,~pr~vedlnull§p~etSrenře poku~em, odporovati tomuto
I' z;cí~ soudem v rozsudku, zmatek
svého volneho uva~em ~odle o
hodnocení pr:ůvodmch vy~l~dk~ na e ejména jaJko rozpor spisový tehdy
čís. 5 § 281 tr. ř. ~pla;tnt~l nez~'d~u reprodukcí obsahu listiny, nýbrž
ne, není-li napadeny vhro r~~~edených průvodů čís. 3567'.
závěrem soudu ze sou rnU! p
, v,
odsouzeni lze napadati také
výrok o trestu a výrok O p~dmmfnem281 čís 4 a 5~ tr. ř. avšak jen
formálními dŮvo?y ~matecnosÍ1 pod;: §t tiž jen' potud, pok~d uplatňo~
v mezích naznacenych Vl § 2~3 ~: r.i ~. jen k dolíčení předpokladu
vaný !orr:tá:l~í důvod zma~~cn§~~l sč~~z~ 1 tr. ř., jímž lze napadati výhmotnepravmho zmatku po e d 'něném odsouzení čís. 3616.
roky rozsudku o trestu a o po ml
nal'-li nalézací soud obžalovajde o zmatek čís. 5, 11 § 28' l tr., r., pn:: b 1 "ž odsouzen pro krádež,
nému podmíněné odsouz,ení, pr,ehledn~:b~~o Y(~I2 zák. čís 562/19~9) i
při čemž vysIDvena ztrata prav~ ~o
byl S!páchán z pohnutky mzke
byloť tímto výrokem vysloveno 1, ze CIn
a nečestné čís: 47~jr7·o
'dí li sico rozsudek pro výrok důvody;
ne d o s t a t e k d tl vod u: yva -, ,'" k 1 ick neospravedlň ují, rovna
avšak jen důvody tak,ov~, kJ~re dV~~ vÝr~kUY o rozhodné skutečnosti
se takové jen forma~nt ~ uvo ne
§ 281 čís. 5 tr. ř. t í 5. 3458.
úplnému nedostatku duvodu Pv~ rOzumu y' 5 tr ř) není vyhověno,
PiQžadavkům zákona: (§§ 2~O CIS; 5, 2811 á,~i aniŽ se jejich obsahem
uvádí-li rozsud,e~ jen zdrob1e. s~e~ozák~~~ém'u zkoumání a hodnotění;
v rozsudku ob Ira a podro uje JeJ,
3684
nestačí ani poukaz na rozsud~~vy vyro~17~ lv~' 5 t; ř (v doslovu záaby vyhověl předpi.su § 26? Cl~. 2 a § d n~:iedk . z~atečnosti podl~
kona čís. 1/192,?) Je~t nalezacl s~~ sf~učně avšak určitě uvésti, ktere
§ 281 čís. 5 tr. r.. poymen oV ro~su ~žoval z~ dokázané nebo za nedo-;
skutečnosti a z jakych duyo~u pov
oboru této skutkově zjišt'ovacl
kázané; při aeJiktech ve:balntcr pa~ do adá především zjištění doslovu
činnosti vyhražené so~dum n~ ezacl~á~~ i výklad pr01 ev u, určení, jaký
(znění, textu!) souzenehohProJ:vu '~cel a předmět projevu čís. 3689.
dosa smer, u
b Yl s mYsl I vy' znam
~'v'
:ro čís 5 tr. ř. a uvarováno se vyt, k y
aby bylo vyhoveno pr~~t~~ §
neb~ nedostatku ruůvodú ve smyslu
~vf Y zapotřebí by v rozhodovacích dŮvo
neúplnosti rozhoydovacI,c
čís. 5 § 2'81 tr r., nem nez Yv ne v . nD 'o každém jednotlivém prů
dech, bylo zv!<\ště a po~r<:~~e .~~:~~~~ skutečnosti, nýbrž sta~Í, m~-li
vodmm prostredku a o ,::Z elfU souhrnu v'ýsledkít hlavmho prerozsudkový závěr dostatecnou opo v
líčení čís. 3785.
, d'
vy' rok o určité
nedos1atek důvodů je tu, jestliže roz~s~dek neuv~ ~ pro
3824
rozhodné skutečnosti žádné dfivody Cl s. 3?~5,
.
d
lávati
v'
5 t ""' 'pf{) chyblcI duvody lze se ovo
zmatku po.dl'~ § 281 ~~~tV ' r.. rhodující skutečnosti nejsou v rozsudk~
jen výtkou, ze p~o z]1s e~kl 11?~
uvedené důvody jevJ stěžovatelI
vůbec uvedeny duvody, m o I I, ze se
nepostačitelnými čís. 3824, 4178.
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5 tf.
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_ Zmatek dlle § 281

čís. 5 tr. ř. (rozpor se spisy, a vnítftú rozpor) -
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zrušení rozsudku podle § 33 tf. ř: i pro formální vady (nedostatek
vodů ve smyslili §§ 2t7D čís. 5, 281 čís. 5 tr. ř.) čís. 3-991.
zmatek podle § 281 čís. 5 tr. ř. pro chybění důvodů je dán jen, ne,lsoU-1i
pro zjištění soudu a pro jeho přesvědč-eni o vině nebo nevině uuz",oc
vaného žádné

důvody, nebo důvody nehovící pravidlům Pogiky.
důvody ty býti stěžovatelI nedostatečnými

však dán, zdají-li se
4178.

fl

fl.

z prostého předpokladu pachatelova rozčilení lze usouditi
nedostatek zlého úmyslu, i na zlý úmysl; proto se P)(O~:u~~h;iÝ;sl;~~P:~~I~~
rozčilení pro závěr ·0 nedostatku zlého úmyslu rovná fl
statku důvodů po rOzumu § 281 čís. 5 tr. ř. čís. 4463.
e i a s fl o s t: výrok rozsudku je nejasný, je-li o rozhodných skutečno~
stech nesrozumitelný nebo připouští různý výklad čís. 37095.
nejde o rozpor se spisy ani n nejasnosť ve smyslu § 281 čís. 5 tf. ř.,
pominul-li rozsudek mlčením údaje posudku, jimiž. soudní l,éka'řská rada
nemění nic na smyslUl svého posudku, jímž vyloučila vyviňující důvody
podle § 2' a), b), c) tr. zák., jehož obsah je v rozhodovacích .důvodech
reprodukován, nýbrž jen jimi zdůrazňuje, že Jest na nalézacím soudu.
by posudek o dU'ševnÍm stavU! obžalovanéhO' hodnotil a podle toho ř.e
šil otázku příčetnosti obžalovaného, a že není úkolem znalců lékařů
usilovati o to, »by případná zastaralost ustanovení § 1:29 I b) tr. zák.
byla nahrazena jiným názorem, který by byl cítění dnešní společnosti
přiměřenějším«, nýbrž že případná náprava v tomto směru mohla by
býti zjednána zákonodárcem (zrněnou ustanovení § 1-29 I b-) tr. zák.)
nebo soudy (změnou výkladu onoho ustanovení zákona) čís. 4090.
rozsudek, jímž obžalovaný (§ 199 a) tr. zák.) uznán vinným alternativně, není nejasný ve smyslu § 2'81 čís. 5 tr. ř., ani zrp.lcttečný podle
čís. 7, čís. 8 nebo čís. 10 § 281 tL' ř. čís. 42'817.
e úp' t n o s t: není neúplností rozsudku s hledíska čís. 5 § 281 tr. ř.,
nepřihlížel"'}.i nalézací soud, uvažuje o tom, zda na,stal'o promIčellí podle
§ 40 tisk. zák., k tomu, že spis nedopatřením přišel' do nepravého od.:..
dělení čís. 3912.
zmatečnost rozsudku pro neúplnost výroku naIézacího soudu předpo
kládá, že se neúplnost dotýká skutečnosti rozhodné čís. 4087, 4595.
p'okud nejde o neúplnost (§ 2:8.1 čís.. 5 tr. ř.), omezil-li se soud vzhledem k ustanovení § 1,65 soudní instrukce na citaci řadových čísel zabavovacích nálezu čís. 4096.
shledalc.li soud v jednání, kvalifikovaném obžalobou jako zločin § 81
tr. zák., jen urážku skutkem, jest povinen ·učiniti skutkové zjištění
i ohledně okolností, podmIňujících podle druhého odstavce § 3;13 tf.
zák. použití vyšší trestní sazby; neučinil-li tak, nehodnotiv svědeckou
výpověď v tomto směru, jde o vadu neúplnosti rozsudku podle § 281
čís. 5, tr. ř., sloužící k dolíčení předpokladu zmatku čís. 11 § 281 tr. ř.
čís. 41'13<4.
'
výklad souzeného projevu může býti úplný jen, není-li smysl, význam,
dosah, směr a účel projevUJ určen jen podle ojedinělý,ch, ze souvislosti
vytržených vět, nýbrž zároveň s toho hlediska, že jednotlivé věty jsou
články logicky s.ouvislého celkU'; porušení této zásady je ohroženo
zmatečností neúplnosti ve smyslu §,Z81 čís. 5- tr. ř. čís. 4256.
ona zá'sada není porušena, _uvádí-li rozsudek při rozboru projevu s hlediska toho kterého dotčeného ustanovení zákona (na ochran u republiky) zvláště závadné věty projevu bezprostředně po sobě, po případě
v jiném pořadí, než ve kterém byly proneseny čís. 4256.
vada neúplnosti soudního výroku podle čís. S § 281 tr. ř. způsobuj'e
zmatečnost rozsudkw jen, mají-li opomenuté výsledky hlavního pře
líčení nebo třeba skutečnosti jimi napovězené význam rozhodný čís.
4595.

~l § 28,1 čís 5 tr. ř. předpokládá nesprávr o z por s e s p 1: ~ y: vel srny:; tU k r nebo' listin u spisů jsoucích v roznou reprodukCI obsa lllv pro o o II
hodovacích důvod.ech. c I s .. 3557. e formě úsudku lze dokazovati jenom
správnost a pr~vd1V.ost. p~rolevu. :"chž základě byl úsudek učiněn. O tom,
důkazem pravdlvosh navet,_n~.lell
"tky rozhoduje soud podle
zda tyto n~věty ~~P'f~ved~~UJ1§P?~8net~e1e ,~~ku~em, odporovati tomuto
svého volneho uvazem po e ~ , ',~ soudem v rozsudku zmatek
hodnocení průvodn]ch vÝlsl~d.~~ nfl~z~~iména však jako rozpo~ spiSOVý
čís, 5 § 281 tr. J.. vsak UdP' a, nt 1, n~ z rbzsudkll' reprodukcí obsahu listiny,
tehdy ne, nem-h napa eny vyrn
, d 'ch průvodů čís. 35tTI,
nýbrž závěrem soudu ze souhrnu prove eny
, "
,
,1 § 2181 čís 5 tr. ř. býti 'zmatkem, mUSl by tl
-ný rozpor mezi tímto rozsudkem a
rozpory, ktere moho,lL pod e _,
v rozsudku nap-adenem; nes t aC1 mo z v . vr,'zen,' e- í s 3'620
. " d'
' ledkem ve vy loucenem
.'
meZI pnpa, nym vy.s
_.
tr ř
ledpokládá podstatný rozvada-rozporu se spISy (§ ~'-81 ~loS. ~o • '1:ahem protokolů o soudních
por mezi údaji r~z~odo;:aclchd :-'~o s~is~Coh 'se nalézajících a skutečným
seznáních nebo hstm pn osou bUlel' fn podstatným je však takový rozobsahem těchto protokolu ne o IS_ 1 . . _; , ,
or . en t' kár-li se rozhodné skutecnosÍ1 C 1 s. 3795.
v,
'"
P' 1 ' Y
..'
't e smyslu § 2'811 CIS. 5 tr. r.,
nejde o rozpor se SPISy a?1 ~ n~lasn~~,d;u 'imh soudní lékařská rada
pominul'-li rozsudek mlce~:;n udal~fo jímž ')yloučÚa vyviňující důvody
nemění nic na smyslu~ sV~ko p~suv '06sah je v rozhodovacích ,důvodech
podle § 2: a~,h)"c)_b: za.,:, ,le110; ňu'e že 'est na nalézaClm soudu,
reprodukovan, nybrz Jen JUnt zd~!aí ,1 ého ~odn-otil a podle toho ře
by posudek o duševr;ím ~tavu o .za ovan není úkole'm znalců lékařů
šÍl' otáz~u příčetnost~, obza~ovane~rilo~t Z~stanovení § 129, I h) t~. zá~
u,silovatl o t.o, »?,y- ,Pnpa,dna zast , 'b byl cítěni dnešní spolecnostl
byla nahrazena ]mym nazo~~m, kt,ery, y
tomto směru mohla by
přim'ěř.eněj~ím«, ,nýbrž ~e pnPtdněn~~P~~~:n;vení § 129 I b) tr. zák.)
býti zJedndana( za.!wno,d ay.r~~~u ~~ohO ustanovení zákona) čís.. 4090.
nebo sou Y zmenou v
,
vycházel-li z formálně vadnych
3 t
'
.. ~ ,(§ 2S1 čís. 5 tr. ř.),
zrušeni rozsu.dk~ podle.,§ 3' r, r.,
skutkových zjišvtem, a~y Je~nakd,ok.dpo~~~a~á~ť~~~~yla porušena zásada
jednak proto ze zamlÍnuÍlm u azn:
v,
-) čís 4106 ..
trestního říze~í, zabezpečujícího obhajobu (§ 21g,1 ClS. 4v!r. r.
"
"
.
'
dk
podle
§
33
tf
ř
z
důvodu
zmatku
cts.
5,
§
281
tr.
zruselll rozsu u
. .
(rozpor se, spisy) čís. ,4186.
"'
'"I l ' . , ad k němuz soud dospe vo nyml uv
projevy volneho~pfesv:ed~em sou ,t!, o v' ověděch svědků, rozsudkem
hami o celé pruvodm latce a tez
d Y.P . h d' e k přímému porov.,
dk
'h(závěrysouu)ne,OlS
sprav ne repro u ?V~,!l~c
hlediska čís 5' § 2,81 h. ř. porovnati jen, co
~ání se SpISy, s mmdIz, .ze. s'k
bsah listiny nebo soudní výpovědi čís.
Jest rozsudkem uve eno Ja o o
4196.
•
is) nabyl-li soud přey
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•
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~~~d~~~T~t~~~~íS~a5 zN{d~ t~~~~:~;:~;1~fs~ěl\Aoblte~I~Š:~é 4~e2;jakO

Obvllleny, JelI?: proto o y po
_, 5
281 tr ř. předpokládá různá
v nit ř n í r ~ z 0tkr : r?zs~?t~~í p~~l~rŠC~~. !1e~hodné právní dedukce, vyplSrneshodna s,m Qva z]ls
'd t t
1'h úmyslu čís 36811.
vaJící z názoru soudu na po s a ::, z e o ř řed okládá takovou ne-

p

~~~~í ;~~go~k~fk~~;~~~ji~t:~l r~~~u~k~yt~; že Ppodle zákonů

logicv
.
.
kého myšlení nemohou vedle sebe obstatl Cl s. 3795.
"h
d
dle § 6 prov nar. k tIskove
dle § 281 čís. 6 tr. ř.: vý!,ok naletz,:-cl, o/-on~s~í p(~ důvodu § 281 čís. 6 tr. ř.),
novele lze napadatI len zrna ecnt s tz.
v,
nikoliv samostatnou stížností na vrchlll soud Cl s. 3501.
. d~, dO

b~I-1i
.o'bhvin~'ný dvydádn, pvrae:eVnOy?elahtnJoJafeblnaJo~:~'~d~tt~~i~l:t~o~t ~~~dU~
mlstmc am z uvo u

-

Zmatek dle § 281
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čis.

6, 7 a 8 tr.

ř.

-

_ Zmatek dle § 281 čis. 8, 9-11, 9 a) tr. ř. -

~tert

i1e ~P?d.le obžaloby povolán provésti hlavní přelíčeníze .P:lshlusdnYkm ~~l soud porotní, nelze uplatňovati ani s hlediska· ~
allj s e 15 a C1S. 6 § 281 tf. ř. čís. 4698.
cís.
j kdy~ ,soud zkoumá svou nep-říslušnost podle § 261 tr
ob-~e~lh výLučnč l!a či~'y ~o obžaloby pojaté, přihlížeje' ~~še%~Sjl
zmen~m <: .doplnk~m, llchz doznal obžalobou stíhan' skut
e
nos:m1v vyslyml najevo při hlavním přelíčení čís, 465J.'
ek okol..
~~Ql tre?a, by so~d, ",,:"yslo,vuje se o nepřísrušnosti, měl po ruce pln'
či s~z~~: trestnym cmem, o. němž rozhodnouti jest soudu porotním~

v

v

•

ke

nakolik i~e o z~atekv.čís:.. 6, § 281 tr. ř., prohlásil-li se krajsk' soud
podle, § 26} tr. r .. nepnslu~ny~ k proj~.dnání obžaloby pro zlo čil podle
§ 132 ::. zak., ~aJe .za to, ze Jde o zlo cm podle § 126 tr. zák. čís. 4659.
dle ~ ~~ CIS. 7 t~'. r.: duv?dy r?zs~~k~ tvoří s výrokem jeden celek; pokud
/ ~I ~§ 281 c~s.? tr. r), pnhhzl-h soud ke kvaJi.fikaci trestnosti obsahu
}~ oP3'OO'"'5v urcltem smeru v důvodech, aniž se o ní zmiňoval ve výroku<
Cl s.
.
obž.alovaný nemůže uplatňovati jako zmatek (čís ť § 2'8'1 tr ~) ~
nalezací soud o části obžaloby nerozhodl (§ 2821 tr. ř.) čís. 3'6~O: ze
pokud obžal0'vaný, nemůže up]atňovati jako zmatek čís. 7 §, 281 tr ř
z~ ~o soud ve vyrolm. rO~Siu~ku výs'lovně nezprostil z obžalob . r~
precm § 1, uznav ho vlnnym Jen přestupkem podle § 3 zák o YaP ,
exevkuc~, p~něv~d~ podle ~ůyodů rozs.udku dospěl k přesvědč~ní, ~e r:n~
m ysle~~m lednaOlm (podantm vylučovací žaloby) nebyla: škoda zPůs~ .
:b ena c 1 s; 3645.
»skutkem«.
ve
smyslu
§
267
tr
ř
(§§
281
e',·s·
7
2"1"
8
t
'
)
.
~'t'
v'b vh
. . ,
. , o' CIS
r r Je
urCI y pn e " 'pokud se týče účast obžalovaného na určjfém příběhu
ktery podl~. n~zor~ obžal'oby přivodil trestný výsledek čís. 3922.
'
~~)Zs;rdek, )'mz; obzalovaný (§ 199 a) tr. zák.) uznán vinným alterna};rne , ~.!;nt :neJasn'ý ye smys1u § 231 čís. 5 tr. ř., ani zmatečný podle
ClS. 7 ,CIS. 8 nebo čts,. 10 §, 281 tr. ř. čís. 42"87.
.
,dle § 281 Čí~. 8 tr.
s hlediska § 262 tr. ř. jest bez významu že se výroky
uVle.den~ v obzal?bě, nekryjí z:úplna a doslovně' s vy-roky jak j'e ~j'iS'ti'i
na 'ezaCl soud Čl s. 3475.
'
pokud jde o překročení obžaloby (§ 281 čÍs 8 tr ř) byli,· ob'a1
.
.. .
,z ovany
odsouzen p
k t '. d '
I
v ro s vll ecne o evzdaní některých zabav~ených Ivéd třetí
o~9.be, as m~ o~zaloba ~ladla za vin,u jen, že chtěl! zmařiti uspokojeni
v~r~t~le h?1' ze, Sl vymyslil právní jednání, nesoucí se k uplatnění vlastmel V} one,)tr~~1 osoby k za'baveným věcem {podal vymyšlenou žalobu
vy ucovaCI C 1 s. 3-645,.
po~ud nej~e o ~řekr~čeni obžaloby (§§ 267, 231 ČÍs. 8 tr. ř.) b Hi
0d?IZ~IOtv,any k ~bz~!a:~~ pro zJ,očin krádeže uznán vinným zločin~m ~oI nIC Vl na kradezl Cl s. 3715.
totožno~~ skutku tvořícího předmět obžaloby není rušena tím ~
k tek
na9yt pn hlavnÍ!ll pfe!íčení jiné tvářnosti následk~m toho ž~ ~eo~i~'Uly
obb'~allobbou u'Platn~vane s~u.tkové složky a přibyly skutkovJ- složky j·ichž
o za o a neuplatnovala c I s. 3863.
'
~~tl~ l~~~ř, t obž!llovaný pr.? zákrok za účelem přerušení těhotenství
,
'v
r. zak.) zprosten" an soud vzal za prokázáno že šlo jen
o kyre,taz, nelze ho odsouditi aJni pro přestu1pek § 359 tr 'k
b I ľ

t.:

1

-

v

v

~~~Ší~:~éení
E§d~~~;eI~63~'~~~ci2'8~řee,d,.smě8tetmrr. r.vO)b.žaIO~dY
'(~~i ~'d~~are~~~
k v . bV I
, nejl e úu vsak o pre' , 1

•

. roc.:ll1 ,o :a 'Oby, byLo-li uznáno na přestupek § 431 tr. zák. čís. 3003.
Jesth~e obzaloba }?ro přestupek podle § 369 tr. zák. neb '1
• "'hlavním
d"
' smeru z o. zaloby zpr:ostttt a stačí napa
eny rozsudek v tomto odsuzujícím výroku zrušiti čís.' 3863.
'-

~~~~e ov~r~~~~~éa~~ ~a t~~,~~ tre~tný činb~ři

p~e.líčeKí aáo~~iřln~,
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»skutkem« ve smyslu § 257 tr. ř. (§§ 281 čis. 7, 281 čis. 8 Ir. ř.), je
určitý příběh, pokud se týče účast obžalovaného na určitém příběhu,
který podle názorU' obžatnby přivodil trestný výsledek čís. 3922.
zprošfující rozsudek nemůže býti napadán zmateční stížností jen ve
prospěch obžalovaného; to je vyloučeno povahou ditvodu zmatku
či s. 8

§ Z81 tr. ř. či s. 3939.
pokud jde o přek,ročeni obžaloby (§§ 262, 263, 267' tr. ř.), bylo-li
k obžalohě na zločin podle § 199 a') tr. zák. uznáno na přečin § 1 zák.
o mař. ex. čís. 4071.
nejde o překr,očení obžaLoby (§ 281 čís. g, tr. ř.), bylo-Ii k obžalobě na
trestné činy proti zákonu na ochr. rep .., spáchané rozšiřováním tiskopisu, uznáno na přečin (p,řestupek) podle čl. III. zák. čís. 142/186<3,
au soud nevzal za prokázáno, že pachateli tiskopis 'četl a jeho obsah
znal čís. 4096.
nejde o porúšení předpisů §§ 262, 2163 a 2ff7 tr. ř., půs.obicí zmatečnost
rozsudku podle § 281 čís. S. tr. ř., uznal-li sice rozsudek obžalovaného
vinným skutkem, jenž byl předmětem obžaloby, avšak podřadil skutek
ten pod. jiný nebo také jiný trestní -zákon, než který naznačo'valia obžalo\;l.a čís. 4268.
pro poškození věci v tomto směru jsou rozhodné dúvody obžalovacího
spisu čís. 4268.
rozsudek, jímž obžalovaný (§ 199 a) tr. zák.) uznán vinným alternativně, není nejasný ve smyslUl § 2181 čís. 5 tr. ř., ,ani zmatečný podle
čís. 7, čís. 8 nebo, čís. 10 § 28'1 t.L ř. čís. 4287.
rozsudek je po.dIe § 281 Č. 8 tr. ř. zmatečný jen, šel-li proti předpiSU
§§ 262, 2163, 267' tr. ř. dále, než obžaloba; těmito předpisy je stanoveno
jen.. že soud. nesmí obžalovaného uznati vinným činem, jenž není ,obža100bcem stíhán, čís. 4659.
k roz:šíření obžaloby po případě stačí eventuální návrh veřejného obžalo'bce v konečné řeči čís. 4703.
dle § 281 čís!. 9--11 tr. ř.: po.dle třetího odstavce § 23 zá:kona {) státním
soudě platí pTO' podá:vání dovolací stížnosti ,a pro řízení o ní obdobně
,ustanovení §§ 284 až: 293 tr. ř. a zákona ze .dne 3-1. prosince 1877,
·6s. 3 ř. ,zák. z If-oku 187R Je tudíž nejen pro zrušovací soud, nýbrž
i pro stěžovatel'e závazným i předpi,s § 288 čís. 3 tr. ř., podle něhož
jest při doličování důvodů zmatečn-osti hmotněprávní (čís. 9-11 § 281
tr. ř.) vycházeti bezpodmínečně ze skutkových zjištění napadeného rozsudku či s. 3809.
hmotněprávní zmatek je generální prokuratura oprávněna prováděti
ph zrušovacím líčení odchylně od písemné zmatecní stížnosti státního
zastupitelství čís. 4616.
dle § 281 čís. 9 a) tr. ř.: odporuje zákonnému doUčování zmatečnosti podle
§ 281 čís. 9 písm. a) tr. ř"l když si zmateční stížnost samnstatně vykládá (§ 288 čís. 3 tr. ř.) význam a smysl řeči způsobem odlišným
nd skutkových zjištění nalézacího soudu, po případě' ,ona zjištění vubec
popirá! čís. 3825.
zmatečním důvodem čís. 9 a) § 281 tr. ř. předpokládaná právní myL-nost ,rozhodnuti otázky, je-li skutek dávaný obžalovanému za ,vinu zločinem, přečinem nebo' jiným trestným činem příslušejícím k tyrav,omoci
soudu (právní mylnost výroku zprošťujícího obžalovaného pro naprostou beztrestnost souzeného sklutkUl- § 2'59' čís. 3 tr. ř.), jest dána
i tehdy, je-li výronem nespravného použití zákona i jen závěr, že s,ouzen'ý skutek nenaplňuje skutkovou: pod·statu jiného trestného činu, než
který v něm shledal obžalobce, pokud se týče, že skutek nespadá ani
pod zákon, jehož se obžalob ce v řízení prvé, stolice nedovolával, ba
i tehdy, neuvažoval,..li rozsudek o skutku s hlediska zákona, který se
snad může k němu vztahovati, třebaže se ho žalobce před .rozsudkem
nedovolával čís. 3957.
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nedostatek subjektivní stránky viny
§ 2&1 čís. 9 al tr. ř. čís. 4029.

činí

rozsudek

zmatečným

zrušovaCÍmu soudu jest umožněno přezkoumati správ'rn.~o,~s~ta~;)I~~~~dj~
nalézacího sou.du o právním podřazení trestné činnosti p
obsahují-li důvody rozSludkové (§ 270 čís. 5 tf. ř.) nejen skuUwv'á
zjištění veškeJ'ých zákonný,ch znaků dotyčného trestného
po
stránce objektivní i subjektivní, nýbrž, je-li z úvah těchto důvodů i Patrno, že soud, rozhoduje právní otázky, měl zřetel na veškeré okolnof::ti
souzeného příp1adu, jež tu spolupůsobí při potřebě skutkovéh()l zjištění
zákonných náležitostí. Nedostaek toho druhu jest zmatkem p;odle
§ 2'81 čís. 9 písm. a) tr. ř. čís. 4105.
zjištění skutkové víže i znu.šovací soud a nelze je napadati hmotně
právním zmatkem podle čís. 9 a) § 2'81 tL ř." n'ýbrž mohlo by' býti
napadáno jen formálními zmatky podle čís. 5, § 2'81 tr. ř. čís. 35&6.
podstatou důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 2Hl tr. ř. je - jde-li o roc..
sudek odsuzující, - že rozsudek spatřuje v' d.ůsledku nesprávného použi,tí zákona trestný čin ve :3kutku, jenž. při správném výkladě dotče- .
ných zákonných ustanovení není vůbec trestným činem k pravomoCi
soudu příslušejícím čís. 4862.
tuto beztrestnost souzeného skutku možno - najmč plrotože ustanovení § 288 čís. 3 tr. ř. váže hmotněprávní přezkoumání rozsudku se
strany zrušovacího soudu skutkovými zjištěními' napadeného rozsudku
- dokázati jen právními úvahami, jejichi podkladem je nezměněný
celek skutečností rozsudkem zjištěných čís. 4862.
není tudíž pmvectena zmateční stížnost po zákonu, pokud; opirá výklad
smyslu a 'směru projevu ,a úvahy o úmyslu obžalovanych nikoli jen
o zjištěné výsledky hlavního přelíčení, k nimž výhradně přihlížeti mohl
a přihlížel rozsudek , nýbrž. i o to, co mělo býti. avšak nebylo zjištěno
provedením p.růvodů, jejichž nepwvedení stížnost neodůvodněně vytýká čís. 48162.
podkladem úvah dokazujících právní mylnost rozs1}dku mohou býti jen
skutečnosti, zjištěné rozsudkem prvé stolice (§.288 odst. 21 čís. 3 tr. ř.)
čÍs. 4612.
zmateční důvod čís. 9" a) § 281 tr. ř. vztahuje se výlučně k práv'"
ním závěrům ľozsudku, p'ři jehož dolíčení dlužno setrvati na nezmě
něných skutkových zjištěních rozsudku, včetně výrocích o smyslu,
směru, dosahu a účelu souzených projeví'i, jak je rozsudek 'výkladem
jich určil čís. 48183.
dle § 261 čís. 9 a), b) tr. ř.: ustanovení § 2i81 čís. 5, tr. ř. týká se výlučně
výroku o skutečnostech a uplatňováním vad tam u1v.edených domáhá
se stížnost toho, by byl na místě skutkového děje, zjištěného v napadeném roz'5udku - zrušením ro,zsudku a opětnSrm projednáním věci
soudem prvé stolice - zjednán jiný, sťěž.ovateU příznivější skutkovy
podklad právních úvah o trestnosti (beztrestnosti) zažalovaného skutku,
- kdežto předmětem ustanovení čís. '9 písm. a) i b) § 281 tr. ř. jsou
výlučně pTávní názory, jimiž se napa.dený' rozsudek řídí, a uplatňov.ání
zvláštních důvo'dú tam uvedených směřuje - provádí-li, se stížnost po
zákonu - k tomuJ 'by s.rovnáním zákona s nezměněným skutkovým
dějem v rozsu,dkUl zjištěnSrm bylo dosaženo jiného úsudku o právním
významu ťohoto děje, než ku. kterému dospěl' V' rozsudku nalézacÍ soud
čÍs. 33'92.
tytéž vývody nemohou býti zákonným prováděním toho i onoho. důvodu
zmatečnosti čís. 33:92.
dle § 281 čís, 9 b) tr. ř.: prohlásil-li státní zástupce při hlarvním. přelíčení
na dotaz pfedsedův, že obžalobú na určitý přestupek nerozšiřuje, ie
nepříp,ustné, by v dalším průběhu hlavního přelíčení rozšířil obžalobu.
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na onen přestupek; učinil ... li tak a soud uznal obž'alovaného vi~.ným v~
smyslu takto rozšířené o'bžaloby, jd.e o zmatek podle § 281 CIS. 9 b)
tr. ř. čís. 403'l.
zákonným předpokladem pro uplatňo,:ání zmat~U'y.čís. 9 b) § v2B1 !r. ř.
jest, že vyloučení tre~tnosti peho. s~l~,~telnostl cmu bylo predmetem
výslovného rozhodnuh v prve stohcl Cl s. 4083.,
o'
y
rozsudek nejvyššího soudu a '! něm projevené na~ory ~ ruzne p.od~tat~
dvojí činnosti obžalovaného JSou pro s?ud p!."~ sto~lce pro lakek,ol~
další řízení závaznými; tento soud .. n~~ml poloz2h nove!llu :ozho,~ovan!
za základ odchylný názor, že ObO]l cmnost obz:alovaneho jest ucelove
jediným aktem čís. 4170.
obsah spisů může vzíti zrušovací, soyd, p'ok~,d, j-de o skutečno,;~ti procesní, za podklad svého rozhodnutl pn zkout;1al1l z;na!!:uvpod~e, C1S. 9 b)
§ 2'811 tr. ř., třebaže nebyly v rozsudku vyslovne Z]lsteny Cl s. 4597.
dle § 281 čís~ 10 tr. ř.: zákon uznává za zmatek, když s!-ut~k, na němž se
rozhodnutí zakládá, byl nesprávným v.ýklade,m l!yazocvan podle tr~st
ního zákona, který se k němu nevztahuje (§ 2811 CIS. 10 t!. r), ne, vs~kJ
když nebyl uvažován také podle zákona.. který' by se nan pn spnuvnem
právním posouzení vztahoval čís. 351l.
p'okud státní zástupce může uplatňo,vati zma~~k čís. 10 §.2:81 tr. ř.,. neshledal...li s.oud ve výroku: »V danem okamzlku ~aruk?'leme, ale ]ak~
socialisté a ne jako ochránci kapitalismu, neh~oz,lme, n!komu, ale .take
se nebojíme. Víme, že se blíží revolu,ce a ta v;ola:: Ja .Jsem byla, ls,em
a budu nositelkou budoucnosti, ,ktera odstral1l kapltahs~us:< -:- s~~t
kovou podstatu podle § 15 čís. 3 zák. na ochr. rep., po~r,adlv .len cast
v'ý"roku toho ustanovení § 18 čís. 2 zák. na ochr. rep. CI s. 351l.
rozsudek jest v neprospČ'ch obžalovaného z~atečnÝ,m podle § 2811
čís. II (10) bf. ř., vyměřil-li nalézací .soud obzai:ovan:~~r podl~ ~v38G
slov. tr. zák. p'onžitím § 98 slov. tr. zák. trest dvoumeslcmho zalare a
ponechal kvalifikaci činlll za zločin čís. 3601.
podřadH-li nalézací soud skutek obžalovanému ob~žalobol1' jakv~ .. přeč~n
podle § 18 čís,. 2. zák. na ochr. rep. ~~~ vi~lt, klad~ny p,od ~ 18, CIS. 1 za~
kona, jen vzhledem ke zp'ůsobu rozSl~OVal1l zpravy, pOUZI~, zakona ne,správně a jest jeho, rozsudek zmatecným podle § 2'8!1 C1S. 10 tr. r.
čís. 3910.
p,r~vní zásada, že obž:lobc~ .ner.nů~e z~~teční ,stí~nos~. ~roti. odsuzujlc1ml1' rozsudku uplatn?vah ldea1l1l ,sou~eh t~es:t~ych cml~ :ozsu~kem
prvé stolice opomenuty nebo nespravne 'p~pifeny, nevylucuJe, byv obžalobce zmateční stížností proti osVObOZU]ÍClmu roz,sudk~ neup!atno,val
trestnost skutku podle zákona, kterýv rozsudek prve stohc~. v uy~hach
_ náležejících mú podle § 262 tr. !. ,bez ohledu na smer a up'l~os!
právních názorů úbž'alobcem up~atnenych - .oP?';lenu~ aneb o nemz
neprávem vyslovil, že se ke skutku nevztahuje Cl F.. 3,957.
důvod zmatečnostii podle § 2181 čís. 10 tr. ř. vztahuje se jen k rozsudkům odsuzujícím 'č í s. 3957.
nebylo-li uznáno na přestupek podle §§ 12:, 3,z, zbroj. pat. v ideální~l
souběhu s. přestupkem § 431 tr. zák., nýbrž jen na tento přestupek, Je
zmateční stížnost státního zastupitelství příp'l.1stná (§ 281 čís . 9 a)
tr. ř.), ana jest trestní Slazba § 3,z' zbr;oj. pat. při.s.nějš·í než § 431 tr.
zák. čís. 4066.
rozsudek jímž obžal!ovaný (§ 199 a) tr. zák.) uznán vtnným alternativně, ne~í nejasný ve smyslu § 281 čis. 5 tr. ř' J ani zmatečn)' podíe
čís. 7J čís. s: nebo čís. 10 §·281 tr. ř. čís. 4'2187.
obžalobce může uplatňovati jOlko zmatek, že i~eá!ní ~.oubčh nebyl' ~ou··
dem rozpoznán jen, pokud nebyl skutek podraden pod onen z nekolika souběžných zákonů, který je nejpřísnějším, nikoli však pokud nebyl
podřaděn pod všechny v úvahu přicházející trestní předpisy čís. 4775.
1
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čis. 11 tr. ř.: b y 1-1 i II a z mat e Č TI í stí ž n. o st, pod a TI o
(jen) ve prospěch obžalovaného, zrušen fazsu-ne
prvého soudu a po novém hlavním přelíčení vyne_
sen v prvé stolici rozsudek nový, může jím obža_
lnvanému bez porušení zákazu reformace in peius
uložen býti trest přisnější než v původním zruše_
n é m r o z s II d k ll, by 1- t i t e TI t o r o z s II dek TI a pad e II též
v neprospěch obž,alovaného odvo'láním fOJrrnálnJě
bezvadným čís. 3310 (12).
tato zásada, platí nejen pro případy, v nichž se výroky obou ro:<suldkú
co do viny navzájem kryjí, nýbrž i tehdy, jestliže rozsudek soudu,
jemuž byla věc podle § 2'88 čís. 3 tr. ř. přikázána k novému. projednáni a rozhO-doutÍ, neuzná obžalovaného vinným ve všech bodech roz_
sudku onoho naI'éza:cího soudu, který ve věci púvodně rozhodo'Val
čís. 37'61.
zákaz reformace in peius (§§ 290 odst. 2, 293' odst. 3· tr. ř.) vztahuje
se jen k ,absolutní vel1kosti trestu; jde-li o trest na svobodě, jen k druhu,
trvání a případným zostřením tohoto trestu čís. 4597.
soud prvé stolice, vynášející na, základě nového hIravního přelíčení rozsudek, není povinen uložiti obžalovanému nižší trest než pJůvodním _
nejvyšším soudem zrušeným - rozsudkem vymě'řený, ani, zprostil-Ii
obžalovaného novým rozsudkem z obžaloby pro některý z trestných
čin ll, jimiž byl uznán vinným původním rozsudkem čís. 4697.

dle § 281

uložení trestu státního vězení predpokládá odsouiení pro zločin:; pro
nesmí (§ 28 1 čís. lItr. ř.) býti tento trest uložen, nýbrž lze jen
vysloviti, že trest vězení (tuhého) má býti vykonán pOdle předpisů
o výkonu trestu státního vězení; ani ten ani onen trest 'nelze zostřiti
postem čís. 47:19.
.I
naiézací soud je povinen- (§ 281 čís. 11 tr. ř.) vysl'Oviti ve smyslu § 24
(5) zák. čís. 9/1924 propadnutí radioaparátu bez povolení přechová
vaného, třebaže je vlastnictvím firmy, jež má povolení k 'Vyrobě, p'rodeji a přechovávání takových přístrojú čís. 4847.
trest propadnutí tiskopisů, jež byly při nezákonném rozšiřování zadlY-.
ceny a proH zákazu vyvěše'1Y, jest obligatorní {§ 23 posl. věta tisk.
zák.); nebylo-li na tento- vedlejší trest uznáno, jde o zma:tek čís. 11
§ 281 tr. ř. čís. 3-590.
rozsudek jest v nepro'Spěch obžalovaného zmatečným po.dle § 281
čís. II (1'0) tr. ř., vyměřH'-li nalézací .soud. ohžalovanému podle § 3'8<3
slov. tr. zák. použitím § 98 s~ov. tr. zák. trest dovuměsíčního žaláře
a ponechal, kvalifikaci činu za zločin čís. 3601.
výrok o trestu, a výrok o podmíněném odsouzení lze napadatí také formálními důvody zmatečnos:ti podle § 2:81 čís. 4 a 5 tr. ř., avšak jen
v mezích nazna'čených v § 2183 tr. ř., totiž jen potud, pokud uplatňo
vaný formální důvod zmatečnosti. slouží jen k dolíčení předpokladů
hmotněprávního zmatku podle § 2;81 čís: II tr. ř., jímž lze napadati výroky rozsudku o trestu a o podmíněném odsouzení čís. 3616.
závěrem vysloveným' v rozhodovacích důvodech. že obžalovaný sp,á;..
chal zločin podle zákona na ochranlU republiky z pohnutek nízkých a\
nečestných, byl zjednán předpoklad, za kterého soud musel uložiti
vedlejší trest ztráty práv občanských, i když vyslovil trest nižší jednoho
. roku; jde o zmatek čís. 11 § 28'1 nr. ř., uložil-li tu jen ztrátu práv ve
smyslu druhého odst. čís. 3 § 32' zák. na ochr. rep. čís. 4094.
samosoudce vynášející pozdější rozsudek jest oprávněn podle § 6 čís. 4
zák. o podm. ods. rozhodnouti o prodloužení zkušební lhůty ,rozsudku
vyneseného soudem sborovým čís. 4128.
shledaJe. .li soud v jednání, kvalifikovaném obžalobou jako zločin § 81
tr. zák." jen urážku skutkem, jest p'ovinen uDniti skutkové_ zjištění
přeČin

1

či

i ohledně okolností, podmiňujících podle druhého odstav.ce § v313 tr.
zák. použití vyšší trestní sazby; neučiniL"-li tak,. nehodnohv svedeckou
výpověd' v tomto směru, jde o vadu neúplnosh rozsudku podle § 281
čís. 5 tr. ř., sloužící ku dolíčení předpokladů zmatku čís. 11 § 281
tr. ř. čís. 4184.
jde o zmatek čís. II § 281 tr. L, nehyl-li vYI?~ř~n trest podle druhé
sazby § 82 tr. zák., ač se odpor stal se zhrant Cl S. 42'17.
uplatňování tohoto zmatku veřejným ob žalobcem ~ebrá~.í, .že ~enavrh}
použití oné sazby, a že v obžalobě uvedl (a rozsuQ:~ z]lshq sKutkove
okolnosti, podmiňující její použití, jen v důvodech Cl s. 4217.
je-li tu zp1ětnost není ponecháno 'Volnému uvážení soudu, chce-li použíti druhé saZ'ťy § 24 tisk. zák., nýbrž jest k tomu povinen (§ 281
čís. II tr. ř.) čís. 4301.
zmatek čís. 5 a 11 § 281 tr. ř., povoleno-li podmíněné odsouze~í pr?minutím okolnosti, jež podle § 2', zák. čís. 562/1919 sb. z. ~ TI. ma ~ zapětí, že povolení podmíněného odkladu výkonu trestu Je v:y1ou;eno;
plyne-li jsoucnost této pominuté okolnosti z ob?a~u tre~t~l~o hSt:C ll ,
při hlavním přelíčení p'řečteného, tedy z obsahu ltshny verejne, moz.n~
soudu zrušovacímu k ní přihlížeti a učinW, ji podkladem prezkoumam
SI hlediska věcného zmatkU! podle § 2811 čís. lItr. ř. čís. 34'91.
státní zastupitelství,' vytýkajíc (nesprávně odyoláním), -že s0;td povolil
podmíněné odsouzení, ač bylo vzhledem k pred...chozlm ,trestum v~~o~
čeno, předp'okládaje omylem z~c,h~v~los! ?b~alovan~ho" ne~o1tcu]e
zmateční stížnost po zákonu, oplra-lI JI vylucne o spravny, ~vsak teprve SI ním opravným prostředkem předložený tr~stní lístek Čl s. 43'80.
odvolání: jde o uplatňování zmatku čís. 11 § 281 tr. ~., vy!~
ká,.H zmateční stížnost, že soud vykročil ze své moci trestn!, ulOZIV
obžalovanému náhradu zpŮs·obené škody ve smyslu § 4 zák., o po~d?I'
odsouzení, ač tu nebylo zákonných předp'okladu pro tento vyrok Cl s.
3386.
pokud jde o odvolá,ní, nik~liv o z!llateční stíž~'ost (§. 2'81 čí:: II ~tr: ~.),
uplatňuje-li opravny prostr~dek, ~e soud J~0'e stoh;:e,: l?OUZIV pre~pl~u
§ 4 zák. o podm. ods,ouzem nepravem, UClllll podmmene 'odsollzem zavislým na tom, .žev. o~,ž~lovaný vdá, s~~kr9,mémlJj obž~lobc} p'?~le § 17
tisk nov. zadostlUclllem za utrpene pnkon »podle .svych slk Cl s. 3444.
bylo-li podmíněné odsouzení odepřeno 'nikolir snad proto,_ ž~e je p,odl~
zákona o podmíněném 'Odsouzení vy~oli'čeno, nýbrž proto, ze nalezacl
soud nabyl přesvědčení, že nelze míti za to, že vob?alovaný po,:"ede pořádný život a že tudíž výkonu trestu není zap'otrebl, lze se proh toml~to
rozhodnutí k němuž nalézací soud dosp:ěl vyhrazeným mu volnym
soudcovskÝm uvažováním nikoli tedy porušením zákona, jak je před
p:okládá zmatek podle §_ 281 čís. II tr. ř., b-rániti Jen opra:vn}'rn prostředkem odvolání čís. 3616.
v použití práva podle §§ 2161, 265 tr. zák. jde o výrok arbitrerního rázu,
jejž lze přezkoumati jen k odvolání; důvod zmat:~n.osti rozsudku, podle
,čís. II § 281 tr. ř,. byl 'by dán, kdyby soud, vymeruJe trest hlav~l nebo
vedlejší nebo vysloVluje se o p'odmíněném 'Odkladu: trestu" poru5tl. nebo
nesprávně po~ži,ľ hm:otně'-prá~ního zák9na .v o někter~ !- oněch ~ lt?peratirvních ubhgatornlch - zasad a predp'lsu, ktere JSoU! nezavlsle na
volném ~wážení soudr:ovském a jichž jest proto soudu povždy dbáti
čís. 3629.
výrok nepřiznávající podmíněné odsouzení z důvodu § 2 zák. ~ís .. 562/
191'9 jest napadati zmateční stížností (§ 281 čís. II tr. ř.), .1lIkolt odvoláním j byl,..!i napaden odvoláním, jest odvolání vyřiditi Jako zmateční stížnost č' í s. 3775.
zákon p'řikazuje v § 1'78 tr. zák. -způsobem velícím, kdy jest vyměřiti
trest podle prvé a kdy podle druhé věty čís. 37!80.
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jsou-li tu jen okolnosti p'řitěžující, na nkhž závisí použití druhé ~azby
§ 17'81 tr. zák., jest soud povinen nejen použíti této dnuhé \Sazby ll)rbrž
i vyměřiti trest jen, v jejich mezích čís. 3780.
'
sešel-li soud pod nejnižší mez tohoto trestu (těžký žalář jednoho rOku)
vykročil ze své trestní moci (§ 28'1 čís. 11 tr. ř.), porušiv zásady zá~
kone~. ~ávazně v~slovené ~ložením trestu, ~te.rý mv~že !llíti místo jen
za urcltych hmotnych podmmek, a nepochybt1 Jen pn svem ar.bittrerním
uvažování a rozhodování čís. 3'780.
výrok rodle § 21 tisk. nov. o nrčebnÍ povinnosti vydavatele a vlastníka
periodického tiskopisu není výrokem o trestu a nemúže proto býti napadán zmateční stížností z důvodu' § 281 čís. 11 tr. ř. čís. 3883.
d o I i č o v á n í: státní zastupitelství, vytýkajíc (nesprávně odvoláním)
že soud povolit podmíněné odsouzení, ač 'bylo vzhledem k předchozím
trestům vylo-učeno, předp,okládaje omylem zachovalost obža1ovaného '
nedoličuje zmateční stížnost po zákonu, op'írá-li, ji výlučně o správný"
avšak teprve s oním opravným p'rostředkem předložený 'trestní lísfek
či

s. 4380.

zmateční

stížnost státního zastupitelství, uplatňující zmatek čís. II
§ 281 tr. ř. proto, ž,e soud vykročil pH ,výmě'ře trestu ze své moci'
trestní, nevyměřiv' trest podle druhé slazby § 17-8 tr. zák., neprovádí
zmatek ten po zákonu, doličuje nesp'rávnost rozsudku v otázce okol:...
ností polehčujících a přitěžujících a jich vzájemného poměru čís. 3887.
jde o zmatek čís. 11 § 281 tr. ř., ne'byl-li vyměřen trest podle druhé
sazby § 82' tr. zák., ač se odpor stal se zbraní čís. 42'17.
uplatňování tohoto zmatku veřejným obžalobcem nebrání, že nenavrhl
použití oné sazby, a že VI obžalo'bě u.vedl- (a! rozsudek ~j'istil) skutkové
okolnosti, pOdmiňUljící její použití, jen v důvodech Č, í s. 4217.
,
por u š e n í § 265 t r. ř.: okolnost, že samosoudce při výměře trestu nepři
hHžel podle § 265 tr. ř. k trestu uloženému obža~ovanému předchozím
rozsudkem, nezakládá, zmatek čís. II § 2-81 tr. ř., měl-li samosoudce při
vynesení rozsudku po ruce jen trestní Lístek z něhož nemohl seznati
že jde o případ § 265 tr. ř. (§ 258 odst. pr~ý tf. ř.); k onomu před~
chozímu trestu ke tu zrušoiVacímu soudU! vzíti, zřetel podle § 410 tr. ř.
čís. 3827.
zmatek čís. II § 281 tr. ř. není dán v každém případě, v němž soud
nepoužiL § 2165 tr. ř. přes to, že tu byly jeho zákonné p~odmínky čís.
1

3958.

o vY'~ro.čení soudu při vyměřování trestu z trestní moci; jde jen, pře
vyšuJe-li úhrn trestů, uložených témuž obžalova,nému několika rozsudky bez pou,žití § 265 tr. ř., nejvyšší trest určený v zákoně na čín
přísněji trestný čís. 3'9'.58.
porušení předpisu § 265 tr. ř. tím, že ho soud neprávem použil, nebo
že ho op-omenul po.užíti, jest zmatkem čís. 11 § 281 tr. ř. (vykročením
z trestm pravomoci); byl-li rozsudek v tomto směru napaden státním
zastupitelstvím odvoláním, lze po případě vyříditi tento ,opravný prostředek j-ako zmateční stížnost čís. 4117.
v y k roč e n í z moc i t r e s t ní a z mez í z m i r ň o v a c Í h o (z amě- ň o v a c í ho) p r á va: při odsouzení p.ro přestupky podle §§ 461
a 522 tr. zák. a při výměře trestu podle § 460 tr. zák. púužitím § 267
tr. zák. jest ve smyslu § 267 tr. zák. pasl. odst., kromě trestu na svobodě vzhledem k trestní sazbě § 5,z2 tr. zák. vysloviti též zvláštní trest
peněžiťý, ja:kož i případný trest náhradní; opomenul-Ii soud tak učiniti~
vykročil ze své trestní moci (§ 281 čís. 11 a § 468 čís. 3 tr. ř.) čJ s.
3618.
zákon přika'zuje v § 1718 tr. zák. zp'Ůsobem velícím, kdy jest vyměřiti
tres.t podle prvé a kdy podle druhé věty čís. 3780.
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jsou-li tu jen. okolnosti pHtěžující, na nichž závisí použití druhě sazby
§ 178 tr. zák., jest soud 'pONinen ,nej~n, použíti této druhé sazby, nýbrz
,
i vyměřiti tr-est jen v jejIch rnezlCh Cl s. 378~:v 'v 'y.
sešel-li soud pod nejni~ší m~z tohoto !!estu (tez~y zalar l~dno~? rOKu),
vykročil ze své trestm mOCI (~ 2~81 CIS. II tr. r), ~~ruSlV, .za~~,dy ~a
konem závazně vyslovené ulozemrn trestu, ktery m~ze ~11lh m::::.to J~n
za určit)ch hmotných podmínek, a. nepochybil jen pn svem arbltrermm
uvažování a rozhodování čís. 37'80.
i pro obor zákona na ochmnu republiky platí, že důvod, z.matečno~~i
podle § 2181 čís. II tr. ř. (vy~ročení ~ mezí ~ák?nné tre,stm vsa;zby) p.rt:
chází v úvahu jen při trestmch sa~b~ch, 2lrc~nych v, zakone )meno.v!te
uvedenými přitěžujícími okolnostmi, cehoz vsak nem v § 6 CIS. 2 zak.
na ochr. rep. čís. 4014.
zmatečnost vykročení z mezí !~konny~ sazby ,(§ ~'81 čís., litr. ř.) p(e~
pokládá že již zákon, sám urcuje t!rcltou zvla'StOl trestm sazbu dle pntěžující~h nebo polehčujících okoln,?stí, pojat~ch již do ,skut~~vé podstaty určitého trestného činU' (na pro §§ 94, 9/', 100 tr. zak.)y : loS. 4~98.
podle § 55 tr. zák. soud sice může zkráti,ti trest i P?d 6 meslcy, ~vsak
takové zkrácení není nutné. Výměrou trestu.v- meZl,c~' .sazby 1 pn ~o
užití § 55 tr. zák. nevykročil soud ze své moCI trestm C,I.5. 4~98.
j.de o zmatek čís. 11 § 281 tr. ř. (vykro~enímv z trestm mocI), zo~trtl~.l~
soud trest p'odle prvé s,azby § 3371 tr; zak.,. ac. tu: neb~lo okoln?stI ~p.n
těžu-jících, a použito jen § 266 tr. zak' mkoh § 260 b) tr. zak. Cl s.
4499.
.
jde o vykročení z mod trestní a o zmatek čÍs. ,11 § 2g-~ !r.. ř. povolil~l~
soud podmíněný odklad výkonu trestu, ač bylo podmmene odsouzem
•
podle § 2 zák. čis. 562/1919 vyloučeno či s. 4152.
jde o zmatek čís. 5, 11 § 281 tr. ~., přiznval-t,i n~l.~zací soud obzalov~
nému podmíněné odsouzení, přehlednuv, ze b~~ lIZ odsou~en pTO kradež při čemž vyslovena ztráta p.ráva volebmho (§ 2: zak. Cl~,. 562/
19,ľ9); byloi' tímto výrokem vysloveno i, že čin byl spáchán z pohnutky
,
'
nízké a nečestné čís. 4797.
vykročení z mezí zmírňo,:a~ího ne~o za:mě~0v:.~clh9 prava soudu:
z mezí tohoto práva vykrocUJ]e soud Jen, kd~zvPf1 u:rcenl trestu, k~~ry
vyměřuje za použití mimořádného práva! zmlrnovaclho nebo zamenovacího nečiní co jest zákonem mu přikázáno, nebo činí něco, co jest
mu zákonem. ~akázáno ne'b a1lesp-olÍ. není !llU'}ákonem dovole!l;o" nikoli~
i když neučiní, co učiniti je zákonem opravnen1 a~e'bo nepo~1ZlVa ,v pln~
míře p·ráva mu proplljčeného, by určil trest mImo _ hranIce zakonne
trestní sazby čís. 4853.
ustanovení §§ 2'66, 26D b) 2i60 pasl; odst. tr. ,z~k. neykládaj~ s.oudu zv~
povinnost, nýbrž dáva,jí mUl jen pmvo, by UlOZ1I obzal~yan~~u: krats~
(mírnější) trest, než který ho měl sy~hnouti podle ~.n~l~sne trestm
sazby; neučinil-li tak, nejde o zmatek CIS: 11 § ,2:81 .tr. r. ,c 1 s. 4853. v
dle § 281 po!11. pdsl.: žádár1i zákon v pos1edmm odst,vcl §: 281 (344) tr. r:,
by se žalobce opřel porušení formy, vyvo,l~t r07:hodnutl s~udu ~ .hned Sl
vyhradil zmateční stížnost, plyne z toho tez povmnost,v odu.v09 mtI v p'~o
vedení stížnosti uplatnený rehtivní zn:atek .i ve, sJ!1eru, poz~dova~en:
posledním: odstavcem § 2181 (344) tr. r., t. ]. ,u:,esh okolnosb,.z,~!chz
by bylo patrno, že porušení formy mohlo mlh na rozhodnutI uCHlek
obžalobě nepříznivý čís. 3888, 3-523.
porušení předoisu § 260 tr. ř. nelze uplatňovati jako zmatek, nemaj,í-li
údaje svědků- za nepřítomnosti, obž~.I0vanéh~. sl:ť,šenÝ,ch prov otázku vmy
významu, nebo byla-Ii mUl dana ]l,nak (pn scelem) moznost, by vbe
k oněm údajilm vyjádřB (posl. odst. § 281, posl. odst. § 344 tr. r.)
či s. 3449.
důvod zmatečnosti podle čÍs. 3 § 281 tr. ř., ježto ,obsílka k hlavnímu
přelíčení nebyla doručena obžalovanému, nýbrž jeho_matce, nelze uplatV"
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iíov,ati (posL odst. § 2'81 tr. ř.), dovědělrli se obžalovaný o hlavním
přelíčení tak včasně, že se přes to mohl k němu dostaviti čís. 3467.
ani soukromý obžalob-ce nemůže uplatňovati zmatek čÍs. 4 § 281 tr. ř.
nevyhradit-J,i si po zamítnutí průvodních návrhů zmateční stížnost č i s',
3541.
.
ustoupil-li státní zástup'ce od obžaloby pro zločin zalhití podle §
tr. zák. a podal novou obžalo'hu jen pro zločin těžkého uškození na
těle podle § 143 tr. zák., stalo se tak ve prospěch obžalovaného, který
nemůže proto uplatňovati zmatek čís. 4 § 2'81 tr. ř. pro nevyhovění
jeho návrhu, by bylo ustanoveno hlavní přelíčení o původní obžalobě
před soudem pmotním (posl. odst. § 28:1 tr. ř.) čís. 3-749.
s hlediska posl. věty odst. 2. § 2-81 tr. ř. stačí výhrada zmateční stížnosti po prohlášení průvodního řízení za skončené, 'bylo-li usnesení, zamítající průvodní nálvrh veřejného obžalobce, prohlášeno až současně
s oním usnesením čís. 4l79.
dle § 344 čís~ 1 tr. ř.: v tom, že vyšetřující soudce přednášel při hlavnlin
přelíčení při svém výslechu jako svědek i své subjektivní dojmy a pře
sv,čdčení, nelze spatřovati jeho součin,nost při hlavním přelíčení ve
smyslu § '68, druh~ odstavec tr. ř. čís. 4011.
nejde o zmatek _čís. 1 § 344 tr. ř., zasedala-li v lavici porotcfI osoba
k úřa.du porotce nezp"Ů-sobHá čís. 4023.
nejsou-li -v protokolu o hlavním přelíčení zjištěny jazykové neznalosti
porotcfI nebo menší jazykové znalosti zapis.ovatele, nel'ze okolnost tu
uplatňovati jako zmatek čis. 1 § 344 tr. ř. Měl'-H obhájce v tom smeru
důvody k pochybnostem, bylo na něm, by možn}'m nepříznivým následkúm včas čelili vhodnými návrhy nebo jinými procesn)mi prostředky
(výkonem odmítacího práva) čís. 4244.
.
dle § 344 ČíSi. 2 tr. ř.: nejd,e o zmatek podle § 3144 čís. 2' tr. ř., měl-li obžalovaný po celou dobUl hlavního přelíčení obhájce, ať to byl jeden a týž
obhájce nebo "bylo to více různých obhájců čís. 41011.
obhájce musí b)'Ťi nepřetržitě přítomen při celém porotním hlavnim nřelíčenÍ- čís. 4292.
. '
jde o zmatek čís. 2' § 344 tr. ř., odešel-Iii obhájce po své řeči a nebyl-li
přítomen při konečném přednesu a při práJvním poučení předsedy porotního soudu čís. 4292.
d1e § 344 čís,. 3 fr. ř.: vadným úkonem přípravného řízení ve smyslu § 344
čís. 3 tr. ř. nejsoU' místní ohledáJní provedená bez předchozího vyrozumění a v nepřítomnostL obhájce čís. 401l.
oznámení sepsané četnictvem o výsledcích šetření jím ko_naného není
spisem o vyhledávacích nebo vyšetřovacích úkonech podle § 344 čís. 3
tr. ř. čís. 3568.
trestní oznámení, třebas se týkalo příp:adu s, trestní věcí nesouvisejícího
.a obžalovaný - vydaný německými úřady jen pro určitý trestný čin
- ve směru tohoto činu vůbec nebyl vyslýchán, není spisem o úkonu
vy.hledávacím nebo vyšetřovacím po zákonU! neplatném čís. 3700.
nep.Jatným po zákonu (§. 344 čís. 3 tr. ř.) jest vyšetřovací nebo vvhledávací úkon, byl-li předsevzat p:roti zákonnému zákazu, qebyJo-iii při
jeho provádění šetřeno zákonn.émo zákazu, nebo nebyl-li před jeho
předsevzetím nebo p'O jeho předsevzetí zjednán předpoklad. zákonem
stanovený a stanoví-li zákon na nešetření zákazU' nebo nezjednánÍ před
pokladu následek .n-eplatnosti úkonu čís. 41591.
dle § 344 čis. 4 tr. ř.: zákonné doUčování čís. 3'92e.
porušení nebo nešetření některého z §§ cit. v odst. 4 § 344 tr. ř. pů
sobí zmatečnost jen ten'kráte a potud, pokud jde o ta jejich ustanovení,
k nimž se právě' vztahuje vyhružka zmatečnosti. Předpis § 270 tf. r.
není v odsL 4 § 344 tr. ř. vůbec citován čís. 3804.
'
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nejde o zmatek čís. 4 ani Čí~. 5 §y 3v~4 tr.,~,'o bylo-li O?hájci ~dep~epo
slovo potom, když byly skonceny reCI obha]cu spoluobzalovanych Cl s.
3817.
porušení, nezachování n.ebo nespráyn. .é pou~i,tí. j~ných pří~,azů a z~
kazú, tř-ebas též obsaž,en'ých V' §§, Jez vypocltava § 34~ CIS. 4 !:. r.,
avšak nestižených zmatečností, nespadá pod ustanovem § 344 CIS. 4
fr. ř. a mfIže býti jako zmatek vytýkáno jen s hlediska jiného důvodu
zmatečnosti čís. 4011.
pokud nejde o zmatek čÍs. 4 § 344 tr. ř. pro poru~ení předpi,su § 152
odst. 2: tr. ř., usnesl-li se porotní soud (nesprávně), že .svědek má
p-rávo vzdáti se svědectví jen ohledně příbuzného, aniž rozhodl, zda
be odloučiti výpověd' ohIedně ostatních obžalovaných čís. 4183.
v tom, že předseda po nev1eřejně provedeném hlruvnim přelíčeni nep!ohlásil, že další jednání i-e veřejné, není zmatku (čís. 4 § 344 tr. r.),
sňal-li soudní zříz.e11'ec podle poukazu prřed prohlášením rozsudku tabulku, oznamující obecenstvu, že veřejnost je vyloučena, a byli-li při
prohlášení rozsudku přítomni posluchači, vstoupivší před tímto prohlašením čís. 4125.
ustanovení § 241 tr. ř., jehož jest ovšem po-dle druhého odstavce § 314
tr. ř. šetřiti také v řízení před soudy porotními, není z předpisů citovaných v § 344, čís. 4 tr. ř. a není ·v nčm -vyslov,eno, že ho má býti šetřeno
pod zma1ečností, takže porušení jeho není zmatkem. podk § 344 čís. 4
tr. ř. čÍs. 34Bl.
zmatk'em . čís. 4 § 344 tr. ř. pro porušení předpisu prvé věty § 271
tr. ř. joe -jen, nebyl-li protokol o hlavním přelíčení, podepsaný predsedou
a zapisovatel'em, vůbec sepsán, a to aspoň do počátku lhůty k provedení zmat,eční stížnosti; zákon nepředpisuje pod zmatečnosti, že protokol musí bS'tj, sepsán hned při hlavním přelíóení. Jen, kdy1by obhajoba
k zajištění svých tvrzených práv na současnou kontrolu protokolárních zápisÓ' navrhovala, aby protokol byl v čistopisu ke spisům přilo
ženém sepisován současně (nebo sice mimo hlavní přelíčení, ale přece
hned postupně dle běhu líčení) a kdyby porotní soud rozhodl ~roti
tomuto nálvrhu nebo rozhodnouti o něm opomenul, mohla by obhajoba
po případě U!platňovati zmatek čís. 5 § 344 tr. ř. čÍs. 3411. .
zákazu p:rojevu vlastního mínění o věci (o průvodní moci průvodů a
o tom, j.e-li vina obžalovaného prokázána), vyslov'eného v § 325 tr. ř.
pro r,esumé předsedy, Jest obdobně šetřiti i při jinýc'h projev1ech před
sedy a členfI porotního soudu, najmě i při odu,vodňování mezitímních
náIezfI (usnesení); a,však. poruš'ení tohoto zákazu HenÍ zmatkem čís. 4
ani čís. 5, § 344 tr. ř. čís. 392'3.
poruš,ení předpisu § 3Q'5 odst. 2 tr. ř. tím, že byl p'orotcům do poradní
síně dán i protokol sv.ědka z p-řípmvného vyšetřování, který nebyI při
hlavním př,elíčení čten (svědek se vzdaI svědectví), nezakládá zmatek
čis. 4 § 344 tr. ř. či s. 4183.
. p-oruš,ení předpisu § 330 tr. ř., nepř,ečeth-H vrchní- porotce celý obsah
otázek, nýbrž j,en řadové číslo otázky a k ní výrok porotců, není zmatk'em čís. 4 § 344, tr. ř., byli-l'i po vstupu. o'bžaliovamého do soudní síně
přečten výrok porotců a při tom obžalovanému přečten c.elý obsah
otáz'ek i s odpovědí porotců čís. 3387.
porušení př.edpisů §§ 32,7, 3'3D tr. ř. tím, že porotci opustili poradní síň
dříve, než učinili výrok, a že vrchní porotce nepř,ečetl všechny otázky
dané porotcům a bezprostřiedně po každé z nich pfipojený k ní výrok
porotců není zmatkem čís.. 4 § 344 tr. ř.; jleť zmatečností ohroženo jen
porušlenÍ předpisu posl. odstavce § 3,27 tr. ř. a druhého odst. § 330 tr. ř.
či s. 3751.
zákon má v třetím odstavcÍl § 330 tl'. ř. na mysli čtení odpovědi porotců
podte výsJ,edku hlasování vrchním porotcem zjištěného a za pravv
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předpokládaného. Vyskytují-li se p-ři tom pochybnosti neb odchylky
pravého výs!'edku hlasování, jest na porotcích, by pochybnosti ty
mili, pokud nebyl vynesen rozsudek, a dali tak příltežitost k
výroku p'odle j,ejich mínění nesprávného cestoLU § 330 odst. čtvrtý tr. ř
či s. 3877.
.
byl-li výrok porotců prohlášen bez námitek se strany porotců a roz_
sudek na. j,eho pOdkladě vynesen, }est míti za to, že výra-k, jak byl prohlášen, s výsledky porady a hlasování skutečně souhlasí ~ nelze při
tom se prý sta vší nedopatrení nebo porušení povinnosti uplatňovati
teprve ve zrušovacím řízení, ani dokazovati dodatečným výslechem po~
rotců jako svědkú čís. 3877.
piíedpoklady zmatků čís. 4 a čís,. 5' § 344 tr. ř. čís. 4591.
nesplnění příkazu § 126 tr. ř. v doslovU' zak. čís. 107/1927 není zmat.,
klem čís. 4, aniž lze }e uplatiíovati jakO zmat.ek čís. 5 § 344 tr. ř., ne.
vytkl-li stěžovatel vadu posudku přied skončením průvodního řízení a
neučinil'-li návrh, 'hy znalcům bylo ulož,eno poda:ti vysvěHení (by byl
vyžádán posudek jiných znalců) čís. 459'1.
jde o porušení předp'isů §§ 313 a 314 tr. ř. a zmatek čís. 4 § 344 tr. ř.,
bylHi porotci vzati do přísahy až' po piíečt,ení obža,lovacího spisu: čís.
4648.
zmatkem čís. 4 § 344 tr. ř. je j,en porušení p,ř:edpisu druhé věty § 3116
tr. Ť. čís. 472.0.
dle § 344 čís. 5 tr. ř.: porušení př,eďpisů §§ 318-323 tr. ř. nepřipuštěním
otázkY' tvoří bez ohIedu naJ to, zda návrh ,v tom směru byI učiněn čili
nic, zvláštní důvod zmatečnosti podLe § 344 čís. 6 tr. ř. a nelze okolnost
tu uplatňovati s hllediska všeobecného důvodu zmat,ečnos>i podle § 344
čís. 5 tr. Ť. čís. 3371.
'
porušení -předpisu chráněného zvláštní pohrůžkou zmatečnosti (§ 344:
čís. 6- tr. ř.) nelze uplatňovati též s.e všeobecného hlediska § 344 čís. 5
tr. ř. čís. 3426, 4043.
porušení předpisÍl §§ 3181 až 323 tr. ř. j,est samostatným důvodem zmatečnosti čís. 6 § 3144 tr. ř.; jde proto o tento zmatek, nikoliv podle
čís. 5 § 3'44 tr. ř., nebylo-li vyhověno návrhu na otázku čís. 4221.
považoval-li se obhájc'e v právu dávati slyšeným osobám otázky, za
zkrácena tím, ze mu předseda hlavního přelíč-ení nařídil, aby otázky
dáVial jeho prostřtednictvím (piiedsedy), nelze tuto okolnost uplatňovati·
zmatk!em § 344 čís. 5 tr. ř., nevyžádal-li si obhájoe rozhodnutí (porotního) soudního dvoru o tom, zda má zůstati při opatření předsedy
čís. 4011.
.
přečtením posudku soudní lékařské rady neporušil soud zásady trestního řízení, zabezpečující náležitou obhajobu o'bža'lovaného, najmě zásadu ústnosti, a není tedy opodstatněn důvod zmatečnosti čís. 5 § 344
tr. ř. čís. 4120.
příčilo by s:e však zásaďě § 3 tr. Ť. držeti se formalisticky přiesného doslovu: návrhu v případě, kde je smysl ná,vrhUl podIle jeho odůvodnění
n,lepochybný čís. 4161.
jde-li o závažné důkazní okolnosti, které pro rozhodnutí otázky vir:y
výrokem porotců mohou míti význam, nelze zamítnutím důkazU. o oněch
okolnos,tech pro předpokládanou j'ejich důkazní nemohoucnost zbaviti
porotee možnosti, by samí pod~e výstedků tohoto a jíných dÍlkazů
v úvaze všech okolností o důkazní síte toho kterého průvodního prostředku naj.evo vyšlých v mezích svého' oprávnění posoudili -a podle
toho rozhodli o Jeho věrohodnosti čís. 3653.
}es-t nepřípustno (§ 93 a násl. tr. ř.), by v době, kdy proti obž,alovéllnému bylo již soudem zahá}eno přípravné vyšetřov.ání pro zločin -a
uval1ena naň řádná vazba vyšetřovací, byl obžalovaný o témž činu současně v,e vaZ'b~ vyšetřován orgánem bezpečnostního úřadu; pokud však.

pokračování ve výslechu tohoto jako sV,ědka, o, tako~rch údajích obž~a
lovaného pŤies ohražlenÍ se obhájce nelll zmatk:em (cIs.,5 § 344 tr. r.)
či s. 3700.
nejde o zmatek čís. 4 ani čÍ~. 5 §., 3~~4 tr. J·'o'bylo-U o~hájci ~depte;t?
slovo potom, když byly skon ceny reCI obhalCU' spoluobzalovanych Cl s.
3817.
zákonné doličování čís. 3922.
nejde o zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., byly-li při hlavním přelič'enÍ pře~ odpor obžalovaného pro zločin nedokonanéh~ pá~iln~ho 3'mils'Ív~ eteny
obžaloba a n.epravoplatný rozsudek, odSUZUJICl teho} obz~lo~aneho ~ro
zločin § 93 tr. zák., spáchaný sm~lným "útokem; na ~enu, lIChz se o.,bzaloba dovolávala na dÍlkaz toho, ze obzalovany nem neschopen zazalovaného činu, a upozomil-l'i předseda soudu porotce na to, z'e rozsudek
ten nenabyl leště právní moci čís. 4250.
_
,
o témž pŤ,edmětu, při odpovědi na týž předn:e~ v,eř,ejného obž~l?bc,e sml
mluviti j'en jeden obhájoe. Je-li y.íc~ .b.odů obzalo'by, m~hou sl ych z,~d
pověděnÍ obhájci mez~ s,ebou roz~7hh; po~U'd v tom'y,ze druhy obha]cye
j-en doplnil předneS' prvního obhaloe, nem zmatku CIS. 5 § 344 tr. r.
(§ 40 odst. druhý tr. ř.) či 8.. 3400.
nakolik n,ejde o zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., zamítl-li porotní s?ud návrh
obhájce, by bylo vyžádáno doplnění lékařS'k~~5: posudku n.ovym posudkoem soudní lékařské rady
tom, co by1?y pncmoU' pa.?tale sn;;Í1 napadeného, odůvodněný i poukaz-em nCIJ obt~znos!,a dule,ztto~~ pnpadu PO
rozumu 4. odst. § 126 tr. ř. (v' doslovu cl. l. CIS. 3 zak. CIS. 107/1927)
čís. 453,z.
obhájoe nemůžie si stěžovali' (§ 3'44 ČÍS. 5 tr., ř.)y'O že ~?~d .zamít~)eho
návrh na doplnění šetř'ení a posudku znalcu lekaru.. n~ndll-lt se pn !ormulování n,ávrhu pfedpiSiem čl. 1. čís. 3 odst. druhly zak. ze dne 1. ee~
vence 1927, čís. 107 sb. z. a n. upravujícím nový doslov § 126 tr. r.
čís. 3404.
pokud n.ejde o zmatek čís. 5 § 344 tr., ř., nebylo-li v~ho~ěpo návrhu na
zkoumání: duševního stavu ohžalovaneho (§ 134 tr. r.) Cl 5.. 3r]44.

°

0

nepřihrání odborníků psychiatrú k vyšetřen}, duševní~o ~t~vU' obžalovaného není porusením zákona §§ 134, 344 CIS. 5, tr. r.) Cl s. 3404.
soud neporušil zákonný předpis, otázav se přímo o'~žalovyaného, zda. se
vzdáv*- přípravné osmidenní lhůty (§ 2211 ods!. ~rvy t:. "f.); tato ~huta
neplatí pro obhájce; jle leho věcí, by ---: n~melf-lt ,dosh~ c_~~u, ,by SI, obhajobu nál'ež-itě připraviJI - navrhl odroCleTIl,,~lavlllho přlelIc~en~ :'l zabez_ plCčil si tak po případé uplatňov~ní zmatku CIS. 5 § 344 tr. r. c l.,.S. ?4~:
ustanovienÍ § 241 tr. ř. Jest pod~e .druhé'hvo c:d~tavc'ť §, 314 tr. r. setnh
také V' řízení přied soudy porotlllmi'; porusem Jeh? ner;l1 zma!k1e~ po~Ie
§ 344 čís. 4 tr. ř. a múze 'býti jako důvod zmatecnosh upla.tnovano l'~n
za předpokladů § 3'4'4 čís. 5 tr. ř., tudíž obzvláště za piíedpo~~adu, z·e
se stalo porušení předpisu proti návrhu aneb pres odpor stezovatele
.čis.3481.

kdyby obhajoba k zajištěni svých tvrzených práv· na souč~snou: kontrolu protokolárních zápi:sů navrhoval~, aby pr?toko!' byl v CJ~tOpl~~ k~
spisům přiloženém s''episován současne (nebo Sice mimo hIav~1 preltcelll,
aIe přec,e hned postupně dle běhu přeHČ'en9 a ~dylby porot nl soud rozhodl protí tomuto návrhu nebo rozhodnout}, o nem opome~ul,,, I?ohla hy
obhajoba po případě uplatň~v~t~ zma!e~ CIS. 5 § 3~ tr. r: c \5.- 3~11.
zákazu projevu vlastního mmem o vecl (o pruvodnt mOCI pruvodu ~
o tom, j.e-n vina obžalovaného prok~zá~~~)~ v{.sl~V':ného v. § 325 !!:. r.
pro resumé předsedy; jest obdobn~ syet~lhv~ pn ]mY5h ~r?JeV1ec.h, pn;dsedy a členŮ' porotmho soudu, najme 1 pn ,odfivodno~alll mezltlI~?lCh
nálezů (usnesení); avšak porušení tohoto zakazu. nem zmatkem CIS. 4
ani čís. 5 § 344 tr. ř. čís. 392'3.
ó
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459l.

hlav'oí přelíčení jest - najmě v případech porotních - odročiti pro
nedostavení se svědka neznámého pobytu jen, lze-li důvodně očeká_
vati, že další pátrání po svědku nezůstane bez úspěchu, any zbývají
ještě pro pátrání po něm prostředky a cesty dosud opomenuté, avšak
e~dIe zvláštních okolností případu způsobilé k objevení svědkovy stopy
Cl s. 4591.
nejde 'Ů porušení zásady přímosti (ústnosti) a o zmatek čÍs. 5 § 344
tr. ř., usnesl-li se soud proti opačnému návrhu obhájce (bez jeho SOuhlasu), by byla čtena výpově.ď k hlavnímu přelíčení se nedostavivšího
svědka z přípravného řízení," ao pobyt svědkův nemohl býti vypátrán
čis.4591.

nesplnění příkazu § 126 tr. ř. v doslovu zák. čís. 1071/1927- není zmatkem .čÍs. 4, aniž lze je uplatňovati jaka zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., nevytkl-li stěžovatel vadu posudku před skončením průvodního řízení a
neučini.!-li návrh, by znalcům bylo ulož'eno podati' vysvětlení (by byl

vyžádán pos.udek jiných

znalců) čís.

4591.

dle § 344 čís. 6 tr. ř.: porušení předpisu § 320 tr. ř., zakládající zmatelé
čís. 6 § 344 tr. ř., přicházelo by v ,úvahu jen, kdyby byJy při hlavním
líčení tv:rzeny neb aspoň positivními výsledky hla:vního líčení napově
zeny skui'ečnosti, podle nichž -by, kdyby byly pravdivé, čin obžalobou
o'bžalovanému za vinu k1adený spadal pod mírnější ustanovení trestního zákona čís. 3744.

otázku, zda takové skutečnosti byly tvrzeny, ne1:ze řešiti podle ojedinělSrch, z celé výpovědi obžalovaného vytržených vět, ,nýbrž 'dle vnitřně
souvislého celkového zodpovídání se obžalovaného čís. )3744.
o zmate~ Čí~. 6 § ?44 tr~ ř. porušením předpisů §§ 3,18'-323 tr.
nebyla-II otazka dana, ac soud byl povinen ji dáti čís. 3923.

697

t. jde,

poroto,í ~ou9 jest po,:,inen dátio por~tc,ům eventuální otázku, jsoUl-li
tvrzem, lIChz se obhajoba k oduvodnem
n<ivrhu na tuto otázku dovolávala" sku~t.ečně s to,v by op.ods~at~ila. skutkovou podstatu jiného méně
trestneho CinU ve smeru ohlekttvmm 1 sU'bjektivním čís. 3965.
porušení předpisů: ~§ 3:18-323 tr. ř. nepřipuštěním otázky tvoří bez
ohledu na to, zda navrh v tom směru byl učiněn čili nic zmatek čís. 6
a nelze okolnost tu uplatňovati i s hlediska zmatku čís.' 5 § 344 tr f
čís. 3371, 3426, 4221.
. .
poruše?Í předp!su § 319 tl'. ř. je zmatk'em čís. 6 § 344 tr. ř. jen tehdy,
nedal-li porotm soud porotcům dodatkovou otázku přes to že k tornu
byl povinen č i s. 338~, 3663.
'
jednin:. z~ zákon~ých předpokladů jest, by se onen sta:v, ona skuteč
nost, Jlchz t~rz~nt ",:,e smysl~ § 319 tr. ř. přichází v úvahu, hodily právě
pod ~ne;n pravm pc:.J,em, o nemž má býti dotyčná otázka dána čís. 3384.
form~lr:,l z~atek (c}~,; 6 § ~44 tr. ř.) nem~že býti při zrušovacím roku
provaden JInak a SIre, nez se stalo v plsemném provedení zmaiečni
stížnosti čís. 3411.
l2?rušení předpisu chráněného zvIáštní pohrůžkou zmatečnosti (§ 344
CIS· 6 vt~. r.) nerze uplatňovati též se všeobecného hlediska § 344 čís. 5
tr. r. Cl s. 3426.
v

f~~máln} zm~tečnost (§ 344 čís. 6 ,tl'. ř.) nemůže obžalovaný uplatňovati
pn zrusovaC1m roku, nevytýkali-li ji v písemné zmateční stížnosti čÍs
3449.
.
pro z~věr }J purušení zákonných předpisů v otázkách porotcům jest
lhostejno, ze byly v otázce, již návrh ~bhájcův žádaI a Jejíž pominUTÍ
zmateční stížnost vytýká, ze sJkutku obzalovaného uvedeného v otázce
hlavní uvedeny jen některé, nikoliv všechny složky čís. 39-87.

§ 320 tl'. ř. (odst. prvý) stanoví předpoklady, za nichž sborový
soud porotní musí dáti eyentuál~í otázku, pevyl~č~je VŠ,:k právo sou~u
dáti onu otázku i bez techto predpokladu, nem-li dotycna ev,entuahta
podle výsIedků hlavního přelíčení přímo vyloučena, čís. 4043.
pro řešení otázky, směl-li porotní soud eventuál~í otáz,ku dá!i č~ nikoliv, rozhoduje jen stav věci v dovb~, kdy byla otazka dana, TIlkolIv stav
věci zjištěný výrokem porotců Cl s. 4043.
zákon nevyžaduje, by s.e obžalovaný, sám hájil duševní m~!1ěcenností
nebo nepříčetností. Ani opač!1á tvrzem p'a~hatelova r:e::baVU]l soud, ~o-:
vinnosti ve smyslu § 319 tr. r., poukazuJI-h provedent cmu, ZOdpovldam
se obžalovaného a výsledky řízení o sobě, nebo jejich vzájemný souhrn
a poměr ke skutečnostem, které by, kdyby byly pravdivé, vylu.čovaly
nebo rušily trestnost činu čís. 4078.
porušení předpisů §§ 318 až 323 tr. ř. jest samostatným dů,:,od~m zmatečnos,ti čís 6 § 344 tr. ř.; jde proto o tento zmatek, mkoltv podle
čís. 5 § 344 tr. ř., nebylo-li vyhověno návrhu na otázku čís. 4221.
porotní soud je povinen dáti dodatkovoU' otázk~ ve smyslu §.31~ tr: ř.
i, byly-li onen stav (~kutečn~st) jen ?~ža!o",:an~m tvrzeny, nl~oll\:)en,.
bylo-Ir takové tvrzenr podepreno poslŤlvnrml vysledky trestmho nzelil
či s. 4249.
poučení předsedy porotcům, že si mohou vyžádati otázku n}~_ onen pře
čin dojdou-li k přesvědčení, že smrt usmrceného nastala CInem z nedb~los.ti nemu'že nahraditi povinnost soudu, dáti eventuální otázku,
jsou-li 111' předpoklady § 3QO tr. ř. či s. 4258.
porotní soudní sbor je oprávněn a také povinen, by učinil předmětem
eventuálních otázek každou z kvalifikací souzeného skutku od žalobní
kvalifikace odchylných, které nejsoU! výsledky hI-avního přelíčení 'při
správném výkladu zákona přímo vyloučeny. Avšak zm&tečným jest
rozsudek z příčiny nedostatečného rozsahu otázek podle čís. 6 § 344
tr. ř. jen, byl'o-li porušeno ll'stanovení § 320 tr. ř., t. j. nebyla~li porotcům
dána eventuální otázka, kterou by byl souzený skutek přivoděn pod
hledisko trestného činu, jehož skutková podstata jak po objektivní, tak
i po subjektivní stránce by byla opOdstatněna skutečnostmi, jež byly
při hlavním přelíčení tvrzeny čís. 4839.
tvrzeny po rozumu § 320 tr. ř. pak jsou skutečnosti, které byly pii
hlavním přelíčení výslovně uvedeny nebo ku kterým alespoň bylo nekterým průvodem, zejména výpovědi obžalovaného nebo třeba souvislostí několika složek průvodní látky poukázáno čís. 4839.
tím, že nebyla dána eventuální otázka, stává s.e rozsudek zmatečným
jen, bylo-li kladnými výsledky hlavního přelíčení aspoií. napovězeno, že
tu byly skutečnosti podmiňující kvalifikaci, ku které by opomenutá
otázka směřovala, nikoliv i, nebyla-li dotčená kvalifi:kace jen přímo
vyloučena (byla-li vý-sledky hlavního přelíčení napovězena nebo tvrzena
toliko možnost skutečností, dotčenou kvaHfikaci podmiií.u'Íících) čís.
4839.
jednotl'ivé případy: porušení předpis'u § 318 tr. ř. nebyla-li
. do hlavní otázky na zločin vraždy pojata zákonná známka, že ob-žalovaný jednal proti napadenému V' úmyslu, by ho usmrtil, jest zmatkem čís. -6 § 344 tť. ř., třebas byli porotCi poučeni, že, zodpoví-li otázku
na vraždu kladně, odpadá zodpovědění otázky na zabití a na přečin
§ 335 tr. zák. č i s. 3366.
pouhým popřením úmyslu vražedného netvrdí pachatel ještě úmysl nepřátelský ve smyslu § 140 tr. zák.; pokud tu stačí, dal~Ii porotní soud
eventuální otázku na přečin § 335, tr. zák. čís. 3744.
pokud řízenf není vadným (§ 344 čís. 6 tr. ř.), nebyla-li dána k hlavní
otázce na zločin žhářstvi dodatková otázka ve smyslu § 168 tr. 'zák.
a event. otázka na zločin § 212 tr. zák. (§§ 5, 166, 167 c) tr. zák.)
čís. 3449'.
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o porušení předpisu podle § 320 t
na vyďírání (§ 344 čís 6 t V) 'I r·br. nepol.ozemrn. eventuální .'
t h t
"
r. r. s o y tenkrat kdyby byly po
o o o ustanovenI zákona »tvrzeny« t . b é'
alespoň v}'sledky hlavního přelíčení n'ap~Jě~'e~y '{!~lovvne /vrzen y ~ebo
v

v,

'

v

~~Žek~~blIeb~~ F~tV~~~é, t:kut;kk stěžoyateH Obž~10Ub~~~j:~~ Pz~g~7nn~~~~

t
'
, )
. za . za VlnU kladený Spadal pod
'
USanOvelll trestmho_zákona, o zločinu podle § 98 'bl t
'k v,ffi1rneJsI
i kdy' b Id'
t'
r, za , C 1 s, 3571

V'v,

ač ob~albb~ z~~~a °n~z~~~~ ~l~~~~~~~~~že,

tsestné p091e, § 195 tr.

mírnějšího ustanovení § 138 odst. 2 tr e .~razdYd loupezne, tr:~tné

.

tr. ř., prohlásil-li ex offo obhá'ce
. za
neJ e.? zmat~k CIS: 6
námitek. proti otázkám čís. 465'5. bez odporu obzalovaneho, ze nečiní
0)

rr~k~,~ ~:~~~a-~i P~;U~~~~~řed~jsu § 319 t:: ř. ,a o zmatek čÍs. 6 § 344
dána dodatková otázka na ~:~~c~0~~šeZ~?C~~r~~~~dZéle~~ažt9Y~ ,louP4e2žné
e'd
~,
'
Ul CIS.
59
P'okud
~
n 1 e o porusem předpisu § 320 tr ~ a o zmat k ", 5 §
..
tr. r.: nebyIa-1i dána k hlav' t'
. I.
e CIS.
344
§§ 134 135 čís 4 tr 'k
ni o ~zse n,aJ zlo cm vraždy Prosté podle
Y'

dílnict~í) ,Ml! ~Yhnán{ ~kt~tneí~~nt~I~12~ o;~~f: §§ ;lof~ spolu~iny (po~

eventualm otazka na přečin proti bezpečn ť 'Y' t tr. zak., nebo
tr. zák. čís. 4043 .
os 1 ZIVO a podle § 335
nebyla-Ii dána ke hlavní otázce
l'
1
zločin krádeže čís. 3965.
na z OCln oupeže eventuální otázka na
nepřipustil-li soud k hlavní otázce n
d
'"
lenou. spoluvinU' čís. 4183.
a vraz u eventualnI otazku na vzdáb~ly-h k obžalobě (a jí přizpůsobeným otázk' hl
'
vY,m) na zločin loup.eže podle §§ 190 192 194 ~m ,:vm,m, a, dodat~o7
otazky na krádež a na přestupek § 4' II t'
'kf."z.a. dany eventuallll
"
r. za . CI s. 41195
neb yJa-J,1 dana k hlavní otázce n
1
~,/,
otázka na, zLočin krádeže podle §aI7z4ocIlllb)loupezl}eh<: ,zabitI eventuální
bl'
"
.
, tr. zak, Cl s, 4221
ne y a-II ke hlavni ota'zce na zlo'o" 'kl d'
tuální otázka na zločin účaste~~~ '~ a nle vra~.dy loupežné dána evenč í S._ 425,9.
,v na OupeZI podle § 195 tr, zák.
V'

v

V'

•

Y

:

•

nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr ř· n d ~r
,<
na zločin § 127 tr zák event~ál~'í ~,ak I p,oro!nt soud k hlavní otázce
dne ll. Července i922 'čís 241 b o az II n,: pre'o'stupek.§ 20 zákona! ze
přelíčení, že se obžal'O'vany~ nedosp'uszt"la n;, 'I~'c },:yslo na Jevo při hlavním
"
1 naSIl c 1 s. 3426
dal-Ir porotm soud při úpravě t'
zločin loupežné vraždy utrhání o azek, k~vv~em hlavním otázkám (na
přestupek krádeže) sp~lečné ne~fl ~tr, t~zkeho uškození na těle a na
trestnost vylučující čís. 3638.
ne otazky dodatkové- na okolnosti
neda1>-li soud k hlavní otázce na zlo
otázky: »zda spočíva,la překá vk
cm ned?ko~ané krádeže kontrolní
žalovaný upustil' od dOkona'n~ ,,~ v ndezbPusoblloSh nástrojů« a »zda ob,
.
I CInu o rovo1nč vz hl e dem k nezpůsobi'
I os t I' nastrOJŮ«
či s. 3820.
nedal-li soud k hlavní ~tázce na zl 'o"
otázky: »zda spočívala škoda státu oem § '0'199 d) tr. zák. kontrolní
vou kontrolu« a »zda jde o škod
v dtom , ~~e nemohl prováděti pasov

•

Y'

o

otázce eventuální otázku na' přesťU;:k §zg~gD práv~,«, ~ ,k téže hlavní
tr. zak. Cl s, 3820.
nedal-li porotní soud k hlavn' t'
zce
§ 141 tr. zák. 'eventuální otizk/
nr v~loclll lo~pežného za\bití podle
zák.) a na usmrcení z nedbalost~a v z ~CI~ P;rosteho z~bití (§ 140 tr.
(§ 3'3-5 tr, zák. a § ? 0-) tr 'k)
dY rocemm z meZI nutné obrany
domí způsobený paťhologiťkÝ~i' a~ekfda(t;o;ou) otázk,u na" ~tav bezvě
nebyla-Ii k hlavní otázce na
'o'.
,y"
c tr. zak.) C J s. 3923. .
zák. dána dodatková otázka z~odcm nasIlneh? smilstva podle § 125 fr.
a
zneužití ve stavu neschopno~ti k ~ebyl obzalov~ný v omylu1 ohledně
zák. čís. 4140.
o poru pro opIlost podle § 2 e) tr.
Y'

nebyly-li dány k hlavní otázce na zločin loupežneho zabití eventuální
otázky na krádež a na vzdálené spolupomocnictvÍ, a dodatková otázka
(kontrolní), zda jest skutečné ublížení násilím spatřovati v' tom, že pachatel svázal napadenému nohy, když již byl v bezvědomí čÍs. 4209,
nebyla-li' k hlavní otázce na zločin úkladné vraždy (jedem) dána even:tuální otázka na přečin podle § 335 tr. zák. (neopatrným uložením jedu)
č i s, 4258,
neDy1a-li ke hlavní otázce na spoluvinu na vraždě zjednané dána eventuální otázka na vzdálenější spoluvinu po rozumu § 137- tr. zák. čís.
4405,
nakolik nejde o porušení předpisů' §§ 319, 320 tr. ř. a o zmatek čís. 5
§ 344 tr. ř., nedal-li porotní soud k hlavním otázkám na zločiny žhářství
a vydírání dodatkové otázky na úplné opilství, a pro případ jejich kladného zodpovědění dagi eventuální otázky na přestupek opilstVÍ podle
§ 523 tr. zák, č i s, 4591.
nakolik jde o porušení předpisů- § 319 tr. ř. a o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř.,
dal-li p.orotní soudní sbor ke hlavní otázce na zločin vraždy úkladné
podle §§ 134, 135, čís, 1 tr. zák. přes ohraženÍ státního zástupce dodatkovou otázku na okolnosti vylučující trestnost podle § 2 b), c) tr.
zák. čís. 4602'.
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud ke hlavni
otázce na zločin vraždy úkladné podle §§ 134, 13-5 čís. 1 tr. zák. eventuální otázku na zločin vraždy prosté podle §§ 134, 135 čís, 4 tr. zák.
a mimo to eventuální otázku na přečin proti bezpečnosti ži.vota podle
§ 335 tr, zák, čís, 4770,
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyly-l'i ke hlavní otázce na
zločin vraždy prosté dány eventuální otázky na zločiny zab-ití, nedokonané vraždy a těžkého uškození na těle čís. 4839.
dle § 344 čís. 6, 7 tr~ ř.: nakolik nejde o porušení předpisů §§ 320, 267 tr. ř.
a o zmatek čís. 6 a čís, 7 § 344 tr. ř., byly-li ke hlavní otázce na zločin
§ 101 h. zák. dány a kl-adně zodpovězeny eventuální otázky na úplatkářstvi podle § 3 odst. 2 a podle § 2 odst. 2 zák, čis, 178/1924, ač obžaloba zněla jen na onen zl-očin a na úpbtkářstvf nebyla rozšířena (doplněna) čís. 4414.
nakolik nejde o porušení předpisu §§ 320, 267, tr. ř. a o zmatek čís. 6, .7
§ 344 tr. ř., dal-li- porotní soud ke hlavní otázce na zločin loupež-e podle
§§ 190, 194 tr. zák. eventuální otázku na zločin krádeže podle § 174
I b) tr, zák, č i s, 4571.
dle § 344 čís. 7 tr. ř.: předpis § 267 tr. ř. je způsobem, opodstatňujícím dů
vod zmatku podle čís. 7 § 344 tr. ř. porušen jen, hyh-li porotcům dána
(a jimi kladně zodpověděna) otázka na skutek, na který obžaloba ani
původně nezněla ani při hlavním přelíčení rozšířena nebyla čís.. 3922.
pokud nejde o zmatek čís. 7' ani čís. 10 c), ani čís. 11 § 344 tr. ř.,
byla-li k ob-žalo'bě- a k hlavní otázce na zločin těžkého uškození na těle
podle §§ 152, 156 a) tr. zák. dána a porotci kladně ZOdpověděna eventuální otázka na zločin zlomyslného poškození cizího majetku podle
§ 85 b) tr. zák., kváHfikovaný podle první věty druhého odst. § 86
tr. zák. čís. 3-922.
dle § 344 čís. 8 tr. ř.: důvod zmatečnosti podle § 344 čís. 8- tr. ř. pro nesprávné právní poučení nemůže obžalovaný uplatňovati, nedal... H si obsah onoho poučení protokolovati (§ 325, odst. prvý tr. ř.) čís. 3411.
tvrzením, že předseda vycházel ve svém přednesu z předpokladu, že
obžalovaný spáchal čin (loupežnou vraždu), není uplatňována vada nesprávného právního poučení předsedova (§ 344 čís, 8- tr. ř.) čís. 3700.
poučil-li předseda porotce v ten smysl, že ke zločinu vraždy stačí eventuální zlý úmysl čís. 3907.
předmětem výtek podle čís. 8 § 344 tr, ř. může býti jen právní poučení, nikoliv resumé předsedy čís, 3929.
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-

~espa~á sem výtka, že předseda vycházel v přednesu z řed
'
ze obzalovaný jednal v úmyslu usmrtiti čís. 3929.
P pokladu,
po~uš,ení zákta~1f1 § 325 tr. ,ř., by předseda neprojevil s.vé mínění o prů
vo mm ma ena u, nespada. pod § 344 tr. ř. čís. 4011.
~
čís. 9 !t": ř.: vnitřt;í rozpory v~ yý:oku porotců (§ 344 čÍs. 9 tr. ř)
~fI~e vOdVO~lt1 z toho, ze odpovedeh zaporne na některou o+ázku a p~l

dle § 344

~ ne na )lnou otázku, která se vztahovala k témuž

skutku "ako o .{
jeho právní kvalifikaci, takže byly ~ ní uv~~
eny a,l,espon, castecn~)me nebo nebyly v ní uvedeny všechny znak
uvedene v otazce, k mz odpověděno záporně čís. 3387.
y

~tazka, avsa~ ~l,edě~a ~ J~n~
výr~k y?rotců odp'or~je

sám sobě (§ 344 čís. 9 tr. ř.) jen, zjišťu'Hi 'ed
nothve Jeho soucastI takové skutkové okolnosti jež nemohou \oglck '
Y
vedle sebe obstáti čís. 3663.
sl~~t~čnostJ pOlaté do otáz:k, jsou výrokem porotců zjištěny jen byla-li
o az, a ,zo povezena kladne; zaporná odpověd' není zjlštěrím' skuteč_
nostI c 1 s. 3'663.
z~a!eční stíŽ~ostí. n~Ize uplatňovati věcnou' nesprávnost, výroku por~ c~ c: sroynavatI vyrok porotců s výsledky hlavního přelíčení na do.lCenl, ze vyrok nerna v Olch dostatečné nebo vůbec žádné opor
Jest proto nesprávným čís. 4 0 1 1 . '
Y a ze
po~ud - neIze spatřov,:ti: vnitřní rozpor v kladném zodpovědění hlavní
~6~~~y na zlocITI vrazdy ohledně všech (čtyřech) obžalovaných čís.
y

L

v

v~du n~lasnosti ~ýro~u porotců

nelze odvozovati z toho že nebyl ve

vsec~ c.a~t~ch vyroku porotců týž poměr mezi hlasy kl~dny' mi a zá

I
pornyml Cl s. 4011.
ve smyslu § 344 čís. 9' tr. ř. nelze dovozovati z odp;~ědi orotcll
ktera byla podrobena opravovacímu řízení čís. 4023
P
,
va~a nejasnosti výroku porotců podle § 344 čís. 9' tr. ·ř. čís. 4043.
pOjem »rozpor ve výroku porotců« ve smyslu § 344 čís . 9' t r. r.
' Cl
.. s.
4OS0.

vad~:

z~p~rná o~pověd~ ,k ptá~ce se zpravidla nehodí k tomu, by

b la srov-

na~~n~ s Jmou castl vy roku porotců s hlediska vady nejasntsti nebo
Vll1 rUl o rozporu podle § 344 čís. 9 tr. ř.; neníť ji vysloveno že a 0ku~ se nestal skutek, k němutŽ, se otázka vztahuje čís. 40SÓ
p
neJavsny~t,. a vnitřní

rozpor YÝ,roku porotců- podle čís. 9 § 344 ·tr. ř. odkl:v1nou d~dpovedl k eventuální otázce na zločin těžkého
zenl na e e po e § 152 tr. zák. a na přečin proti bezpečnosti žiyo~a Pkod;~ §§ 360, 335 tr. zák. vlastně kladně ke zločinu zabití (jenže
hel o Sbll ovou pods.tat~ rozložili na dvě' samostatné otázk'y které vee se 'e nemohou obstati) ač před tí k
, '
d
v
n;t e ,!vyI'Yt'
~s nI otazce
na zločin
zabití podle § 140 t
, . v,.
,r. za'k'
. o povedch zap-orne Cl s. 4144.
~~~t~n~~~fr~r ~, n~las~ost dvýro~uy ~orotců, nelze dovozovati z odchyId', h
?
y a~u pr~ zo povedem hlavmch, otázek, neboť při zásaac , § 3.... 6 y. r. lest yu~ec. n,ekontrolovatelno a nepodléhá přezkoumání
~g~g~ih rs~s~~~~~m, jakyml uvahami se řídili jednotliVÍ porotci při hla-

~~~~deh~h

V'

neja~;nost

a vnitřní rozpor výroku porotců J,ze p,r! dol'" "
t •
..
lcovam zrna ecnosÍl' podle čís 9 § 344 t v
a z odpovědí k nim čí s.r 4~25~ovodltr po zákonu jen z doslovu otázek

vady ve smysl'u § 344 čís. 9 tr.
jejž
otárzky a

~orotc~"

:voří

ř.

Ize dovozovati jen ze s
na
dohromady

odpovědi

ně

'h

.

ča~~ ~4~d.roku

~~é~g~~tj~n~o~~o~~atf~ní ,~tí~nost ,zdůrazňovala jednotlivé průvody,

2isk~~~a~a 2~j:s~~~b.~ebor~~ú~ln~s?:Ý~oe~~~~~:~~ ~~o~~~~~~ §;~~
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věcná správnost formálně bezvadného výroku porotců (jímž odpově
děli záporně na otázku viny) vymyká se přezkumu zrušovacím soudem
čís. 4410.
dle § 344 čís. 10 tr. ř.: zákonné dolič ování 'Právní mylnosti rozsudku po rozumu § 344 čís. 10 tr. ř. čís. 3923, 4532,
zmatečnosti- podle § 344 čís. 10 tr. ř. nelze se dovolávati, neobsahuje-li
_
napadený rozsudek výrok ani o tom, zda tu jest či není některá ze skutečností, jež brání trestnímu stíhání čís. 4011.
dle § 344 čís. 10, 11 tr. ř.: podstatou zmalků podle § 344 čís. 10 a 11 tr. ř.
jest mylnost právních názorů, jimiž se řídil, vynášeje rozsudek, porotní
soudní dvůr při hodnocení právního významu a kvalifikaci trestného
činu. Podstatě těchto zmatků vyhovují jen úvahy, jimiž se dokazuje
právní mylnost rozsudku ve výroku o vině čís. 4011.
věcné dolíčení těchto zmatků omezuje se na srovnání s,kutku výrokem
porotců zjištěného se zákonem a na vývody, že odsuzující výrok rozsudku jest výronem nesprávné'ho hodnocení právního významu souzeného skutku čís. 4011.
ohledně odsuzujících rozsudků porotních soudů he tyto' zmatky uplatňovati jen potud, polkud jsou v otázkách, k nimž porotci přisvědčili,
vedle nebo na místě zákonných známek dotčeného trestného činu uvedeny skutkové okolnosti odpovídající té neh oné zákonné známce; porovnáním této, zákonné známky s oněmi skutečnostmi jest pak zmatek
doHčíti čís. 4011.
nejsou-li skutečnosti odpovídající tomu kterému zákonnému znaku
uvedeny ani v hlavní (náhradní, dodatkové) otázce ani v připojené
k ní zvláštní otázce pomocné (kontrolní), nelze poznati, ve kterých
skutečnostech shIedali 'porotci opodstatnění zákonného znaku, k ně
muž přisvědčiii, a nezbývá porotnímu soudnímu dvoru, než by prostě
převzal z výroku porotců zákonné znaky, k nimž bylo přisvědčeno, do
svého rozhodnutí a řádné uplatňování zmatečníc'h důvodů podle § 344
čís. 10 a 11 tr. ř. jest vak vyloučeno čís. 40B.
zákonné doličování zmatků čís. 10 b), 11, § 344 tr. ř. čís. 4591.
dle § 344 čís. 10 b) tr. ř.: porušení nebo nesprávné použití zákona sborovým soudem porotním, jež jest předpokladem zmatku čís. 10 b) § 344
tr. ř., musí býti, nejde-U o některý z případů § 3'17 tr. ř.~ dovozováno
ze skutkového stavu, zjištěného výrokem porotců čís. 3'744.
dolič ování zmatečnosti podle § 344 čís.. 10 h) tr. ř. vyžaduje, by okolnost, pro kterou čin přestává býti trestným, byia skutkově zjištěna vS'rokem porotcu k otázce skutečně' jim dané čís. 4078.
nejde o zmatek čís. 10 b) § 344 tr. ř., nezabýval,..li se porotní soud
otázkou promlčení, ač z výroku porotcu a ze spisů vypi'ývá, že prornlčecí doba uplynula, schází-li podmínka promlčení dobrovolná náhrada škody čís. 42'34.
dle § 344 čís. 10 c), 11 tr. ř.: pokud nejde o zmatek čís. 7 ani čís. 10 c),
ani čís. 11 § 344 tr. ř., byla-li k obžalobě a k hlavní otázce na zločin
. těžkého uškození na těle podle §§ 152, 1'56 a) tr. zák. dána a porotci
kladně zodpověděna eventuální otázka na zločin zlomyslného poškození cizího majetku podl!e § 85 'b) tr. zák., kvaHfikov'aný podle první
věty druhého odst. § 86 tr. zák, čís. 3922,
dle § 344 čís. 11 tr. ř.: jde o uplatňování zmatku čÍs. 12 § 344 tr. ř., nikoliv
čís. 11 § 344 tr. ř., dovozuje-li zmateční stížnost, že čin byl neprávem
podřaděn § 195 tl'. zák., poněvadž napadený nebyl uveden v trapný
stav čís. 3371.
obžalovaný nemúže uplatňovati (zmatkem čís. 11 § 344 tl'. ř.) porušení
zákona, které mu není na škodu čís. 3411.
pro otázku zda »skutek na němž se rozhodnutí zakládá, byl nesprávným Výkladem zákona u~,ažován podle záikona trestního, který se k němu

7U2
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nevztahllje«, rozhodným jest jedině doslov otázek jež porotci zodpo~
věděli, a nikoliv děj obžalobou vylíčený čís. 3449~
dle § 344.Čís. 12 tr. ř.: zostření trestu těžkého žaláře' podle § 3 zákona ze d
15. hS!9 P,;du 1867, čís. 131 ř. zák. (§ 16 tr. ř.) je povinným doplňke~
a soucastI, tohoto dru~u trestu; oním zostřením nebyla dotčena zás d
a
§ 50 tr. zak.; nestalo-li se tak, jde o zmatek (čís 12 § 344 tr ř)
3465.
.
"
I s.

t

!r.

P?dle § 50
ř. není přípu~tno (§ 344 čís. 12 tr. ř.), by byl obžalova_
nemu, ktery se vedle zlo emu loupeže dopustil též přestupku podl
§~?6, cís<pa~:.. ze dne 24. října 1852, čís. 223 ř. zák., uložen vedle trest~
tezkeho zalare podle § 1'95 tr. zák. ještě trest peněžitý čís. 3465,

třve~aže v' ~.p?vědi ,odvolání co, ~o tr;stu nelze? so?ě spatřovati i opove~ odvol!lm z vyroku, o ztrate prava volebmho, Jest v' případě kde
obz~lova.?y v pr?ve~em :povšec~ně ohlášené zmateční stížnosti n~padl

- !r~ba~e nespra~n~ -, s hlediska důvodu zmatečnosti § 344 ČÍs. 12
tr:. r. I yyro,k o ztrat,e pmv,a volebního, usO-uditi, že obžalovaný chtěl již~
pr! 9hlase~1 opravny ch prostředkÍl napadati pří-slušným opravným prostre,d~em 1 vyrok o ztrátě práva volebního třebaže v té příčině neohlasll výslovně odvolání čí' s. 3751.
'
n~lze (§ 3~~ Čí.~: !2 tr:J.) vym~řiti tr~st podle vyšší sazby § 142 tr.
zak., nebyl II zjlsten .'pnbuzensky pomer tuto sazbu OdůvodňujíCí výrok~~ porot~u, ana Jim, neb~la stána, v t~!ll. s.měru otázka podle § 322
tr .• r., P?rot~~ so~d pem opravnen sam ZJIStItt onen poměr z výsledků
pruvodmho nzem Čl s. 4W1.
porušení předpisů o výkonu trestu nenaplňuje ještě zmatečnost podle
čis. 12 § 344 tr. ř. či s. 4454.
.
§ 344 předposl. a P?st odst.: opomen utí porotního soudu dáti /It eventuální
otazce na zabiti dodatkovou otázku na nutnou (putativní) sebeobranu
a další eV,ent~ální otázku na přečin § 335 tr. zák. nemůže působiti na
roz?odnutl ZPUS?be:n obžalovanému nepříznivým (předposl. ,odst. § 344
tr .. r.), ned.oslo-lI vuhec k odpovědi na onu eventuální otázku na zabití
~~1 porotCl zodpověděli' kladně hl'avnÍ otázku na zločin vraždy prosté
Cl S. 3921.
,
o

při uplat~ování }elati,v~ího .zmatku (§ 344 čís. 4 - §§ 2~7, 170 tr. ř.)
ve provspec~' obz~lovapeho je pravidlem, že zmateční stížnosti musí býti
vyhoveno,. jakm~]e ,duvod ,zmatečnosti byl zjištěn; při'vádí-Ii se Však
k )2Iatn?Sh rela~lYr:l zm~.~ek y pepn:~.spěch obžalovaného, lze zmateční
st~z.n0Sh vyhovetI )ep~.vYJlmesne. J~-h patrno, ž'e porušení formy mohlo
m~tt ,na ,~ozho.dnUl!l ~cmek obza1obe nepříznLvý; obžalobce má, ve zmateC!!l sttznostl uvesh okolnosti odůvodňující relativní zmatek i v tomto
smeru (posl. odst. § 344 tr. ř.) čís. 33.38.
i k~y~ svěde~ ,p:oh!:á.si~ soudu, ~e nechce svědčiti (§ 152' tr. ř.), platí
d~!iSl Jr:-ho vYJadIien,\:. tr;ebaže učiněné na dotaz a na upozornění obhaJc:.~, z'e .o~.o ~rohlase~l odvolává a sv:,ědčiti chce; vadný postup soudu,
n!epnpus!~l-h pres to vysDech onoho svedka, nelze však uplatňovati jako
zmatek CIS. § 5 344 tr. ř. ve prospěch O'bžalovaného nles.loužilo-H ono
svědectví obhajobě (přiedposI. odst. § 344 tr. ř. čís.' 4295.
i kdyby byla hlav:ní y otáz~~ dána porušením předpisu § 318 tr. ř., nellZe
t~to o~olnost upl~tnovatr Jako zmatek, byIa-li otáz'ka ta zodpověděna
zaporne (§ 344 predposI. odst. tr. ř.) čís. 4043.
nejde o, ~matek ,čís. 5 § 3'~ tr. ř., byly-l~ při hlavním přeUčení přes
odl?or obzalovaneho pro ~locm nedokonaného násilného smilstva čteny
obzy~:loba a nepr~voplatny rozsudek, odsuzující té-hož obžalovaného pro
zIocm § 93, tr. zak., spáchaný smilným útokem na ženu, jiChž se obžaloba, do,,:?lavala na dukaz toho, že obžalovaný není neSChopen zažalovane ho emu, a upozornil-li předseda soudu porotce na to že rozsudek
ten nenabyl ještě právní moci čís. 4250.
'

viz též § 281 po s I. o d s t.
viz též o d k I a d t r e s. t ll' pod m Í n ě n Ý (§ 7).
Zma.točná sťažnosť: obžalovaného proti sprosťujúcemu rozsudku Cl s. 4608.
okresní soud, dožádaný sborovým soudem první stolice, a~y obžalovanému vyhlásil podle § 425 odst. II. tr. ř. rozsudek odvolaclho soudu,
vyhlášením rozsudku a sepsáním zápisu o tom skončil činnnost, o kterou
byl dožádán. Přijal-Ii po tomto roku, třebas ještě V' zákonné lhlitě, provedení zmateční stížnosti obžalovaného, které zaslal sborovému soudu
první stolice, jednal jako soud nepříslušný, postupující podání soudu
příslušnému; proto doba, po kterou byl spis dopravován poštou k sbo~
rovému soudu první stolice, neprodlužuje zákonnou lhůtu k provedem
zmateční stížnosti čís. 4601.
námíetkou, že slÍd nenariadil opravné pokračovanie v smysle § 20 po:.
nov., nie je označený žiadny z dovodov zmatočnosti podl'a zákona pnpustných čís. 4611.
z mylného poučenia, ktoré obdržali od krajského súdu, obžalovaní n~
možu čeripať právo napadnúť rozsudok po uplynutí zákonom k podamu
zmatočnej' st'ažnosti stanovenej trojdňovej leh oty čís. 4638.
jestli skutkový stav, v zákhdnom pokračovaní zistený, nebol za obnovy zmenený, nel'ze uplatňovat' proti novému roz~udkli' materiálny
dovod zmatočnosti podl'a § 386 č. 1 a) tr. p., a to am vtedy, ked' rozsudok v základnej veci p,rvý súdom vynesený ne'bol súdmi vyšších
sto líc preskúmaný čís. 4574.
lehota 8 dní, určená 'k prevedeniu zmatočnej st'ažnosti, ohlásenej poškodeným na pripad, že by verejný ž.alobca zmatočnú sťažnosť nepodal, počíta sa od ohlásenie zmatočnej sťažnosti, nie teprv od upovedomenia že vrchné štátne zastupitel'stvo zmatočnú sťažnosť nepodalo,.
alebo ž~ zmatočná sťažnost' bola zpaf vzatá čís. 4'881.
predpis. § 431 tr. p. o tom, u ktorého súdu má byť podaná zmatočná
sťažnosť, boli ustanovením § 4 odst. 1 zák. č. 8/24 sb. z. a n. rozšírený
potial', že v prípade, v ktorom prichádza do úva'hy upotrebenie zák.
č. &/24 sb. z. a n., obžalovaný má právo podať zmatočnú sťažnosť
nielen ll' súdu 'prvej stolice, lež aj ll' súdu odvohcieho Č. í s. 4884.
Zmatok podl':a § 384 č. 1 tr. p.: jestli bolo bez srvolenia nadriadeného súdu (§ 41
odst. II. zák. č. 48/3,} Sb. z. a n.) trestné 'po'kračovanie proti mladistvému obžalovanému prevedené pred súdom' príslušným pre spoluob-žalovaného staršieho 18 rokov, bol tým zavinený formálny zrna tok podra
§ 38~ č. 1 tr. -p.; nedostatok tohoto svolenia nie je nahradený tým.!. ž~
onen nadriadený súd, rozhodujúc va veci ako súd odvolaCl, neuclml
v tomto smere nijaké opatrenie čís. 4479.
predpis § 36 odst. Hl. zák. na ochr. rep., že trestné pokr'!lčov~nie pre
zákona náleží sborovým súd.om ,prvel, st?hce, ~e
v tom prípade, že obžal'oba Je pc:dana aj. pre ~le-:
ktorý iný prečin podľa obecného .trestné,ho zákona a ze v neJ vereJ,ny
ž(J.lobca navrhol, a:by vec hola prejednana pred .sam.?sudc0t?'; alk ta~uto
vec prejedn'aI a roz'bodol samosudca, bol zavmeny formalny zmatok
podla § 384 Č. 1 tr. p. č i s. 4636.
navrhoval-Ii štátny zástupca v obžalovacom spise, aby podl'a § 6 zák.
č. 471/21 srb. z. a n. vec rozhodol samosudca, móže samosudca pokračovať iba vtedy keď obžalovací spis bol doručený obhájcovi a ten
nepodal námietky. 'Nesta'lo-li sa doručenie obhájcovi a vo veci jednal
~.amosudca, je pokračovanie zmatočné podl'a § 384 Č. 1 tr. p. čís. 4758.
prečiny podl'a tohoto
pripúšťa výnimku ani

4 tr. p.: napadá-li. stěžov.atel zmateční stížností, že soud vyú'hrnný trest nehleděl k trestu, který byl přede dnem, kdy byl
úhrnný trest vyměřen, již odpykán, uplatňuje důvod zmatečnosti podle
§ 384 Č. 4 tr. ř. č i s. 43'76.

podl'a § 384

měřující

č.
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Zm:iitok podfa § 384 č. 4, 6, 9, to, 11 tr. p. _

-

Zmatok podf.a § 285 č. 1, 2 tr. p. a podl'a § 29 por. nov. _
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zá~tupcon; súkromné~o

ža}obcu v pokračovaní pred sborovým súdom
pr: vsetkY,ch procesnych ukonoch - aj pri ohlásení odvolania _
k
nejde o P!~pad z~stupovania, zákonný~ zás~upcom v smyole § 47 Odst.\
tr. P". moze, byt, len advokat; preskumal-h odvolací súd meritorne odvolame, ohlasene pred sborovým súdom v mene súkromného • I b
osobou k+ ' . .
d k'
za o cu
.. ' •.?ra me Je a vo atom, prekročil medze svojej posobnosf
zavmIl zmatok podl'a § 384 Č. 4 tr. p. čís. 4589.
I a
slúčenie trestov v jednotptt~est úh!nnj je prípustné len dotyčne trestov
na slobode; tresty penazlte, ulozene buď somostatne alebo vedl'a
trestov na sl~.b,o~e, ostá,vajú pri výmere .~hrnného trestu nedotknuté
a tr;b~ vyslovIt, ze .v pnpade Ich nevymoZ1tel'nosti premenia sa v náhr.auny. trest rovnakeho druhu, ako úhrnný trest na slobode' porušen'e
teJí.? zasady. vymeraním úhrnného trestu i za tresty peňažité zakladlá
zmatok podla § 384 Č. 4 tr. p. čís. 4781.
. odvola~í soud. překr?čil ob?r své působnosti a zavinil zmatek podle
§ :84. c .. 4 tr. r., projednal-I! v trestní věci proti mladistvému provinilci
o~vol~m, ac rozsudek soudu prvé stolice nebyl ve smyslu § 50 odst. 2
~~k.
c. 48/31 sb. z. a n. doručen zákonnému zástupci obviněného
Cl s. 4844.
podl'a. § 384 č., 6 tr. p.: nebol-li v pokračovaní podl'a § 518 tr. p. odsúden~~u v pnpadoch, označených v § 518 odst. II. tr. p., ustanovený obhaJca z úradnej povinnosti, pokračovanie trpí zmiitkom podl'a § 384
Č. 6 tr. p. čís. 4438,

P?jed~áva~i~ podl'a § 518 tr. p, může sa konaf aj v neprítomnosti odsudeneho c 1 s. 4667.

podľ~ § .384 Č. 9 tr. p.: zamm-li odvolaci soud návrh na opravu mylně oznaceneho druhu trestu v rozsudku soudu prvé stolice zavinil zmatek podle
§ 38'4 čís. 9 tr. ř. čís. 4412.
'
posu.dok súdnej le~árskej ~ady' má byf vyžiadaný tiež vtedy, pokladá-Ii
to sud. za, potrebn~ pre dolezltosf alebo pre obt'ažnost' prípadu. Ak je
spl~ena .tato podml~nka" nemožno návrh na vyžia.danie posudku súdnej
lekarsk~J, rady' zam!etnut len s p~ukazom na to, ze strana mala najprv
navrhnut vyzladame posudku stalych znalcov lékarov v sídle sborového súdu druhej stolice čís. 4787.
f?r~álny dovod zmiitočnosti podl'a § 384 Č. 9 tr. p. pre vadu, prihodlVSlU sa v po~račovaní pred dožiadaným sudcom, nemože uplatňovat'
str~.na, k!orá Sl uplatňovanie tohoto zmatku síce vyhradila hneď pred
doz}adanym~ ~ud.com, nena~ietala, ,ho však pri hIavnom pojednávaní,
ked bola zaplsmca o pokracovam pred dožiadaným sudcom prečítaná
čís. 4834.
podl'a § 384 Č. 10 tr. p.: neposkytuje-li ani výrok ani odůvodněni rozsudku
spolehlivých údajů o tom, na jakém zákJ.adě byl vyměřen trest rozsudek jest zmatečný podle § 384 čís. 10 tr. ř. čís. 4443.
'
výrok rozsudku, jímž byl podle § 518 odst. VIr. tr. ř. místo dvou trestů
na .sv~b?dě, připouštějících ještě dobrodiní podmíněného odkladu,
z mchz Jeden byl pravoplatně odložen na zkušební dobu vyměřen
úhrnný tr~st ~a svo;bodě delší jednoho roku a vysloveno, že' se ostatní
ustanovem puvodmch rozsudků kromě výměry trestů ponechávají
v platnosti, jest sice nepřesný, není však zmate'čný ve smyslu § 384
Č. 10 tr. ř. čís. 4494.
pod!'a § ~84 .č. 11. tr. p.: okolnost', ~e náhradný súkromný žalobca prevzal
zastupeme obzaloby po uplynutI lehoty § 42 odst. L tr. p. nezakladá
dó~.od zmiitočnosti podl'.a § 385 čís. 1 c) tr. p., lež je len' formálnym
zmatkom podl'a § 384 čÍs. lItr. p.; nel'ze k nemu hl'adet' z úradnej
povinnosti, ak bol obžalovaný sprostený obžaloby čís. 4520.
podľa §. 385 Č. 1 a) tr. p.: jestli skutkový stav, v základnom pokračovaní
zistený, nebol za obnovy zmenený, nel'ze uplatňovat' proti novému

rozsudku materiálny dovod zmatočnosti podl'a § 385 Č. 1 a) tr. p., a
to ani vtedy, keď rozsudok v základnej veci prvým súdom vynesený
nebol súdmi vyšších stolíc preskúmaný čís. 46714.
podl'a § 385 č. 1 b) tr. p.: vyskytuje-li sa dotyčne všetkých obžalovaných
v ich neprospech zmatok podl'a § 385 čís. 1 b) tr. p. (mylná kvalifikáda
činu) je možno za podmienok § 387 odst. IV. tr. p. zmenit' rozsudok
aj v prospech tých obžalovaných, ktorí opravného prostriedku nepoužili
čís. 4842.
podľa § 385 č. 1 c) tr. p.: okolnost', že náhradný súkromný žalobca prevza!
zastúpenie obžaloby po uplynutí lehoty § 42 odst. I. tr. p., nezakladá
dóvod zmaíočnosti podl'a § 385 čís. 1 c) tr. p., lež je len formálnym
zmatkom podl'a § 384 čís. 11 tr. p.; nel'ze k nemu 'hl'adet' z úradnej
povinnosti, ak bol obžalovaný sprostený obžaloby čís. 4520.
podfa § 385 č. 2 tr. p.: bol zavinený prekročením obmedzenIv § 8 odst. 3
zák. Č. 31/29 sb. z. a n. čís. 4349.
zabranie predmetov podl'a § 61, tr. zák. (§ 25 tr. z~~. pries.t.) má povahu vedl'ajšieho trestu a nelze ho preto vysloVIÍ u ob:;;:alov,aneh.?,
ktorý bol obžaloby sprostený. Stalo-li sa tak preca, bol zavmeny zmatok podl'a § 385 Č. 2 tr. p. čís. 4504.
zabranie predmetov podl'a § 61 tr. z~k. ~ožno vy~lovi.t: len. v prípadoch, jestli ich použil páchat~r ku. spaCha?lU t~estneho ~mu t;myselne;
nel'ze tento vedl'ajší trest ulozlť pn tres:tnych cmoch spachanych z neopatrnosti; učinil"'U tak súd preca, zavinil zmatok podl'a § 385 čís. 2
tr. p. čís. 4533.
vedra trestu 15 ročnej káznice uložený trest peňažitý nemožno premeniť na ďalší trest na slobode; stalo-li sa tak, bol zavinený zmatok
podra § 385 Č. 2 tr. p. čís. 4445.
zmateční stížností podle § 385 Č. 2 tr. ř. nelze napadati výroky rozsudku týkající se jiných opatření než výměry. trestu; odškodné podle
§ 17 ~ák. Č. 124/24 sb.o~' a ~'. není tr~stem, nýb!ž. je ,~ad?s.tu.č!něnín: a
rozhodnutí o něm nemuze byŤ! napadano zmatecm sŤ!zno:sŤ! Cl s. 4493.
odvolal-li se veřejný žalobce proti rozsudku, jímž byl obžalovanému
vyměřen trest s použitím mimořádného zmír.ňovacího prá~a .~§ 9?~ ~r:
zák.), jen do nízké výměry trestu, odvolaclm~ ~?U~U n~le~l vyr;dltl
odvolání jen v mezích tohoto návrhu; nel'ze pnhllze!l k Qoaa!~snemu
prohlášení veřejného žalobce, že žádá, alby bylo pommuto pouzIŤ1 § 92
tr. zák. čís. 4604.
vyslovi1-li porotní soud ztrátu volebního práva do obcí, ač není zvláštním zákonem stanovena, bez zjištění porotců, že obžalovaný spáchal
trestný čin .z pohnutek nízkých a ~.ečestnýc?, .~řekročil meze trestní
s.azby a zavmil zmatek podle § 385 CiS. 2 tr. r. Cl s. 4653.
ustanovenie § 91tr. zák. je len zákonom daná smernica pre vol'né. u'v~
žovanie sudcovské a nestanoví žiadnu určitú sadzhu. Vymeral-lI sud
s použitím § 91 tr. zák. trest v z:3!~onnej sa~zb~ na do~y~ný !restný č~n
stanovenej, neI'ze výrok ten napadat' zmatocnou staznostou podla
§ 385 Č. 2 tr. p. čís. 4753.
podfa § 29 č. 4 por. nov.: bo~a-li daná porotcom otá,zka, či obžalov~ný bol
v dobe spáchania trestného činu duševne chorý alebo V' nepravldelnoI?'
duševnom stave, bol porušený predpis: § 9 odst. II. por. nov. a zaVl,..
nený zmatok podl'a § 29 č. 4 por. nov. čís. 4470.
podl'a § 29 č. 6 por. nov.: formálna zmiitočnost' podI'a § 29 č; 6 por. nov;
jestvuje len vtedy, nem?ž~?-li výrok, po~otc.~~. pres~umat'; ,v,,:dne
právne závery porotcov naleZl preskúmat najvysslemu sudu s hl.adlska
vecných dovodov zmiitočnosti; ppeto nel'ze napádat'. rozpor medzl kl~d
nou odpoveďou porotcov na otazku skutkovu a zapornou odpoved ou
na otázku právnu zmatčonou st'ažnost'ou podl'a § 29 Č. 6 por. nov.
čís. 4447.
Generální

reistříkY

trestní

-
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-
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vady rozhodnutí porotcú podle § 29 c" 6
.
no~t, odpor) mOžno dovozovati toliko , ze ~~~ ,~ov. ~neJasnost, neúpl_
kolt z výs.ledků řízení; z rozdílné'ho pOSliZO ' ,e .0 vyro~u ~orotců, niv~ných ~~lze dovozovati výtku nejasnosti ::;~ ~l~pY II nekdo1hka, obž~lo_
zakona C1s. 4'614.
oru po e CIt. mlsta'
Zm~a viď}~ od vod (§ 379 tr. zák. slov.).
Zmensená přicetnost: duševní méněce
t
b
'"
vylučujícím podle § 2 a) nb~)oStr n~á~ zpa"t,l?-etnost nen~y duševním stavem
hlavu'1 ('h omosexua I
""
nce nos,t amz zrůdný
pud poIsmus i povahy sadistické) "
b
rOnem všeobecné poruchy duševní čís. 3404. sam o 80 e, není-li výv

není a~! č~~te~ným pominutím mysli. Záležejíc v' tom ž
.
osoby Jl stlzene nevybavují představy tak rychLe
v.lr e se v myslI

~lf~~a~a~c~g~~~s{a~or~z~~~~~'n)r~~~~i~~f~go~t~'Š~~~~f~c:o~pahol~~~'~~~t:~~ -

neho rozhodování byl
v
"
u u a.sc opnost vol..
nost (dyševní m~něc~;~~t)enJ~:~,v~~I~iší~~e;::~!u(s~~~~~ená)_ Pl-ří~e~_
zodpovednost nybrž jest podle § 46 ) §
' . y nevy UCUje
okolností, k ~íž lize přihlížeti jen' při ~yměv264; ~) t tr't zak. pOlehčUjící
HTk?Y' trestných činŮi spáchaných z PoU'htO;:J~al~~~i u, ?vše,m vS yýpnhhzeti k mdlejšímu rozumu pachatele jeliko v
k " pn mch;"ly J~st
k
o vpoměrům, ,tudíž k jednomu s hledisek Vy~ý~~~ý~~u~e 335zvf:s~~~
jed~l~íPg~~~z3ef~,2.zda mohl pachatel poznati nebezpečnou povahu ~véh~

lft

nespad~ pod § 2 c) tr. zák. čís. 3512
Zmeškání lhůty viz navrácení v Předešlý' stav,
Změna, obžaloby viz o b ž a 1- o b. a,

-

po~tiCk~ho Př~svědčení: pokU'd je nečestnou čís. 4028.

-

stneru J1zdy VIZ automobil.

Změnu náz;~ůklá~,a~~OI!~C~fnCh~;te~~nýá~~~ních

událos!ech

?e~ze

I

za

v~ech. oko1ností

n~ležité rozV'aze z důvodů, vá~nýe~ifaknl'. ~a~,me ne, ~o~lo,-11 k

Změny

ní. po
a ~ ~nit~ni1~c'Pře:~ě~T:n~e~1~h ~~tlC
casop1Srt.1l: povinnost oznámiti je (§§ 10,' 11 tisk. zák.) čis.

kyc~ n.e~o náro~ních poměrech

ve

vymt;::.

v

Znúrněni světla viz a u t o mobil y.
trestu viz z á mě' n a a z mír ně n í t r e stu.
dle § 410 tr. ř.: čís. 3827.

P~~l: ~; 410 tr, ř. mohou býti hodnoceny i polehčující okolno'ti

Zll~ en~ po pravoplatnosti rozsudku čís, 3620.
I::>
vysla-h- po pravomoci rozsudku na',
..
.' d"
. y.
'lehčujíCÍ okolnost čf s, 4207.
Jevo 1 len Je lna zavazna po-

rOlte~ČUj,íhci~ d~vodem ke zmírnění trestu pn rozumu §, 410 tr r"
Jes 1 na lada skody trest'
rozsudku, nikoH však uM dm cmecr zpuso'bené, po pravoplatnosti
čís, 439'5,
e na ro mu a na vyZ1:VU odsouzeného
v'

o

•

~~:~KlnnuIrŠíkse doda~eč.?é, polehčující

•

okolnosti dávají odsouzenému
y
" " o . na z~l:nem. t!estl!-' ve smyslu § 410 tr.- ř" na nH nemuze mltl vlIv, ze zadostl o mIlost nebyl'o vyhověno čís. 4395
1-' o

v

POlehčujícf dův~de!TI p~o zmírnění tre&tu (pro urážku na cti) ~o

~1:~~~i§ ro~~u~k~'if:': ~5~~~uštěnÍ uraženého
~~~~t~n~dt~o~č~3~nt~UŽit,tCh děvč~t. r:a~hateli

(smírem) po pravo-

.ods.ouzenému ,pro
zen . m d t l ' za , nemUSl Jeste znamenatI- že se poškok y , ~s.a o od pachatele zadostiučinění, a proto' ,býti ditvodem
e zmlmellI trestu po rozumu § 4'10 tr. ř. č í~, 4576.

neuznal-li vrchní soud ono odpuštění za polehčující okolnost ve
smyslu § 410 tr. ř., jde o výrok ryze arbitrérní, který nemůže býti
podkladem kladného výroku podle §§ 33 a 292 tr: ř. čís. 4575.
§ 91 tr. zák. slov.! ustanovenie § 91 tr. zák. je' len zákonom daná smernica pre vol'né uvažovanie sudcovské a nestanoví žiadnu určitú
sadzbu, Vymeral\..li srúd s použitím § 91 tr. zák. trest v zá'konnej
sadzbe na dotyčný trestný čin stanovenej, nel'ze výrok ten napádať
zmatočnou sťažnosťou podl'a § 385 Č. 2 tr. p, čís. 4153.
§ 92 tr. zák. slov.: bolL-Ji československému príslušníkovi za trestn~1 čin
spáchaný v cudzine nesprávne uložený trest podl'a miernejšieho
práva, platného na území kedysi uhorskom, hoci mu mal byť vymeraný prísnejší trest podl'a práva, platného na územi kedysi rakúskom, obžalovaný sa nemóže domáhať ďalšieho zmíemenia
trestu použitím mimoriadneho zmierňovacieho práva podl'a § 92
tr. zák. čís. 4455.
místo trestu smrti- lze při použití § 92 tr. zák. uložiti j-en trest káznice na 15 roků či s. 45'19.
podl'a § 66 odst. III. tr. zák. pokusy zločinov, za ktoré je na dokonaný čin stanovený trest smrti, nesmejú byť trestané miemejšie
než' káznicou v trvaní paf rokov j použiti-e mimoriadneho zmierňo
vacieho práva (§ 921 tr. zák.) je v týchto prípadoch zákonom vylúčené čís, 4578.
pri pokusoch trestných činov stíhaných trestmi podl'a' § 66 odst. III.
tr. zák. je použitie mimoriadne'ho zmierňovacieho práV'a (§ 92 tr.
zák.) zákonom vylúčené čís. 445l.
je-li stanovena pro vedlejší trest peněžitý, minimálni sazba, musí
býti při použití § 92' tr. zák. sestoupeno- i pod nejnižší výměru na
čin stanoveného minimálního trestu peněžitého čís, 45'86.
překva\ifikoval>-li soud při použití mimořádného zmírňovacího
práva trestný čin, kvalifikovaný zákonem jako zločin, se zřetelem
na ustan. § 20 tr. zák. na přečin, jest použiti zákonných ustanovení,
platnýco' pro přečiny, i co do trvání vedlej'ších trestů či s. 4714.
Zmírňovací právo: ,podI'e § 266 tr. zák. čís. 3629.
v zákonech pOp'řevratových nelze užíti mimořádného zmírňovacího
práva tou měrou, jak se to stal'o př~ sazbách starého trestniho zákona,
'které byly mnohdy nepřiměřeně vysoké, což neplatí ll' řečených novodobých zákonů čís, 418-9,
Zmocnenie ku stihaniu! oprávneným udeliť zmocnenie podl'a § 9 Č. 6 zák. čl. XLI:
1914 je úrad, ktorého boll uraz;ený členom, bárs sa utrhanie na cti stalo
pre úradnú činnost' urazeného v sbore, nad ktorým dozor náležall druhému úradu čís. 4424,
vyhovuje ustanovení § 91 odst. l. tr. ~" odevzp.a1l.-li nadřízený úřad písemné zmocněn~ adresované uraženému, přímo uraženému a ten je
sám .předložil státnímu zastupitelství čís. 448'81.
p·ři trestných činech stihateLných jen na zmocněnÍ. zákon klade váhu na
. S'kutečnost, zda zmocnění bylo vůbec uděleno; nevyžaduje se, a.by
zmocnění bylo připojeno ke spisům; veřejný žalobce jest oprávněn
předložiti udělené zmocnění i dodatečně v odvolacítp." řízení čís. 4490.
trestné oznámenie, ktoré učinil poškodený verejný -úradn.Ík u štátneho
zastupitel'stva, možno považovať i za zm-ocnenie ku stihaniu v smysle
§ 91 tr. p. a § 14 odst. 5 zák. Č. 1O~/3'3 .sb. z. a n. (o ochrane cti)
čJ s. 4716.
.
Zmocněnec: se dopouští zpronevěry, když, nemaje .připravenou dostatečnou úhradu, použije svěřených peněz pro sebe čís" 3759.
(§ 1010 obč. zák~): porušení povinností povolání, prohřešH-li se' advokát
. na povinnosti zmocněnce podle ,-§ ''1010 obč. zák., tím" že přija~: .příkaz
a generální pfnou moc k podání ž~aloby a k vedení 'sporu, 6devzdal
-

45·

frl
Jitl,l

-

,

',Ii

pťímé ~e~ení

1

fJ

tohoto sporu bez předchozího vyrozumění a svolení zmac.
advokMu; s hlediska kárného přečinu nezáleží na tom
"
ze zmocOltel tento postup dodatečně schválil čís. 100 dis.
viz advokát - plná moc.
~ltele J1n~mu

Zmocnění
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zneuctě'ní.

v pražcích na trati jsou součástkami železnice ve smyslu
§§ ~~ ~)', 17? I b) tr. z~k.j jiSh od~~rapění může míti aspoň nepřímo
nepnzmvy vilv na bezpecnost zeleznlCmho provozu čís. 4000.
Znalec: rozpozpá~ío obyčej,ného akutn,ího opotení ~lkoholem nevyžaduje posudku
znalcu lekaru, nebot alkoholove opOjem nem takovým chorobným stavem
'
jehož zjištění vyžaduje zvIáštnÍ odborné lékařské vzděl'ání čís. 3372.
souhlas se čtením posudku nelze odvolati čís. 3384.
posudek není vadným podle §§ 125, 126 tr. ř. proto že znalci překročiH hra'
nice úkolu jim vytčeného čís.. 3384.
otázka postačitelnosti podkladu pro podání spolehlivého posudku jest otáz...kou odbornou, již řešiti je znalcům podle jejich přísahy (§ 121 tr. ř.) čís
3404,
.
obhájce ~eI?ůže~ si ,stěžovati (§ 344 čís. 5 tr. ř.), že soud zamítl jeho návrh
na doplnem šetrem a posudku znalců lékařt1, neřídil. . li se při formuluvání
návrhU' předpisem čl. I čís. 3 odst. druhý zák. ze dne 1. července 1927 čís.
107 sb. z. a n. upravujícím nový dosJov § 126 tr. ř. čís. 3404.
'
?tázka věcné správno.sti zn~Leckého posudku je v řízení zrušovacím vyloucena z odporu. O spravnosil a přesvědčivosti posudku uvažuie jen soud nalézací (§§ 258, 288 čís. 3 tr. ř.); ani zrušovacímu soudu, jenž jako stolice
opravná není oprávněn činiti skutková zjištění, nepřísluší přezkoumáv.ati věcnou opodstatněnost posudku čís. 3405.
.I
ani posudek lékařské fakulty není pro nalézací soud bezpodmínečně závazným (§ 258, 288 čis. 3 tr. ř.) či s. 3405.
porušenÍ' předpisů' §§ 120 druhá věta, 126, 222 druhý odstavec tr. ř. není
zmatkem čís. 3, § 281 tr. ř. čís. 3'412.
po~inností soudu j~st, b~ stej'ně jako v příčině' jiných průvodních prostředků
1 verohodnost a pruvodm moc znaleckého pos.udku zkouínaI pečlivě a svědo
mitě (druhý odst. § 258 tr. ř.), nerozhoduje ani tu o otázce, zda jest tu
kteroy sku~eč~o:t považovat.i za prokázánu, podle zákonných pravidel prů
vodmch, nybrz len podle sveho vol'ného přesvědčení získaného svědomitým
zkoumáním všech pro a proti přednesených průvodních prostředků čís. 3412.
odchýlil-Ii se soud od posudku znalcova, stačí (§ 270 čís. 5 tr. ř.), jsou>-li
v' rozsudkových důvodech nastíněny úvahy, na jichž základě soud, neshleda~
znalcův posudek přesvědčivým a pro sebe závazným čí 5. '3412.
otázka, zda pac-hatel (§ 128 tr. zák.) jednal ze zvědavosti je povahy ryze
skutkové a nikoli odborné; k jejímu vyřešení není zapotřebí odborných zkušeností a znalostí čís. 3417.
§.118 ~r. ř. ~y 9o?lovU' z~lkona čís. 10071/1927 předpokládá pro úchylky z pravldelneho pnbranl znaku, pro ten který obor ll' soudu trvale usrtanovených
že případ vyžaduje zvláštních odborných znalostí čís. 3536.
'
výklad nařízení a povinností podle nich podnikateli příslušejících jest vě:':i
soudu čí 5. 3577.
.
nejde o porušenÍ- předpisŮ' §§ 118, 120, 247, 248 a 252 tr. ř. a o zmatek čís. 3
ani čís. 4 § 28il tr. ř., bylL..li p'ři hIavním přelíčení p'řítomen a vypovídal jeden.} obou zn.a~ců. pOd,avších posudek společný a srovnalý, od něhož se
v mcem neuchyht (druhy znalec nemohl se pro nemoc dostaviti) čís. 3587.
vady, pro něž jest soudu
v' § 126 tr. ř. výčetmo čis.
U'stanove!iÍ zá~ona ~e ~ne
upraven len vykon lekarské

opatřiti posudek jiných znakú jsou uvedeny
37>32.
'
28. června 1929, čís. 114 sb. z. a n., ]ímž býl
prakse, nemohou míti významu při řešení otázky,

-
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'zda postup soudu při volbě znalců v řizení trestním nebo cIvilním vyhovuje zákonu čís. 3732.
provedení místního ohledáni a podání posudku jediným znalcem i mimo
případy vyznačené v prvém odst. § 1-18 tr. L nečiní postup ten zmatečným
či s. 3772.
otázku zda je třeba dvou znalců či zda stači znalec jediný, ponechává zákon (§ 1181 tr. ř. v doslovu zák. čís. 107/1927) volnému uvážení soudu
či s. 3777, 3789.
stačí přibrati jednoho znalce, není-li tento prů'vod ani jediným ani hlavním
důkazním prostředkem čís. 3777.
šetření předpis.ů §§ 118, 13'5 tr. ř. zákon neukládá výslovně pod neplatností
(§ 281 čis. 3 tr. ř,) č i s, 3789,
i v § 136 tr. ř. zústavu1e zákon znalecký důkaz o pravosti listiny volnému
uváženi soudu čís. 3789.
námitky proti znalcům podavšírn posudek v přípravném řízení jest uplatniti
dříve, než byl ,posudek při hlavním p'řeIÍčení čten čís. 31923.
znalci musí býti zůstaveno, by určil časový i věcný rozsah svého pozorování a šetření čís. 3-923.
porušení předpisu posl. věty 120 tr. ř. není ohroženo zmat~čností (§ 281
čís. 3 tr. zák.) č' í s. 3955.
překážku přísahy svědecké podle § 170 čís. 7 tr. ř. nelze vztahovati n~
znalce v příčině podaného jím posudku čís. 39'55.
není důvodem vyloučení znalce, že je sešvagřen (§ 152 čís. 1 tr. ř.) se
stMním zástupcem, zastupujícím obžalobu čís. 4011.
není přípustné, by se zna'lec v posudku vyjadřoval přímo o vině- neb o nevině pachatele, neb o stupni' jeho zavinění; to jest výhradně otázkou ~?~d
covského rozhodování, právě tak jarko ú~udek, zda a pokud bylo urcdym
objektivně zjiště'ným způsobem v určité místní situaci dbáno v Zájmu, bezpečnosti dOp'ravně~policejních předpisŮ! neb obecně platných zvyklostI. Pro
tuto část soudcovského roz'hodování mohly by býti znaleckým ,posudkem
zjištěny jen tyto zvykl'Osti, pokud by nebyly soudu obecně známé nebo jinými průvodními prostředky dostatečně objasněné čís. 4134.
otázka zda řidič automob~lu jel dostatečně vlevo, by bezpečnost jiných na
silnici ~eohrožoval, jest otázkou- viny, spadající do právního usu~ován~ o náležité opatrnosti, jejíž řešení vůbec nespadá do o?oru zna!,eckeho ~alezu a
posudku, jejž jest vyžádati' jen, pokud Jest potřebl odborne znalosŤ! (§ 118
tr. ř.) či s. 4134.
p,ředpis § 118 tr. ř. stanoví jako pravidlo přibrati ,,~v~ zn~lce, )~-y při ohI:dání potřebí odborné znalosti. Jeden znalec dostací, Jde-h, o, zll~tem sk~!ec~
nosti méně důležité. Posouzení důležitosti přtpadu ponecha-va zaikon uvazem
soudu, nestanově určité přesné zásady a. směrnice čís,. 4'242.
pokud jest přibrati dva znalce ke zjištění příčiny, proč se zřítilo lešení čís.
4242.
pokud byL nevyhověním návrhu na ~,ř~b~ání dalšího z~alce m,ísto :n~lce~
který pozbyl způsobilosti, by moh~ byŤ! jako z~~lec pn hlavmm prehce01
vyslechnut, přivoděn zmatek čís. 4 § 281 tr. ř. Cl s. 4242.
předpis' § 118 tr. ř. (v doslovu zák. čís. l07Yl92J7!) o slyšení 'dvou znaků
není chráněn zmatečností čís. 3 § 281 tr. ř., jest však ve službách zásady
§ 3- tr. ř., chráněné i hlediskem čís. 4 § 281 tr. ř. čís. 4245.
pokud jde o zmatek čís. 4 § 281 tr. L, nevyhověl"li soud návrhu na slyšeni
soudních znalců Lékařů o tom že obžalovaný trpí opilostí, že, napije-li se
alkoholu, ochabují jeho inteJi,g~nce a jeho intelektuální schopnosti, že vnímá
(v takových případech) svoje okolí, není si však vědom svého je~nání va
jeho následků, a že to je v souvislosti s úrazem na hlavě, který kdySI utrpel
čís. 4246.
státní úředník v činné službě u úřadu, kde se oibžalovaný dopustil trestného
činu (§ 101 tr. zák.), může býti slyšen jako znalec v otázkách úředních

_
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(o způs.obu úřadování a postupu při rozhodování ve věcech daňových);
nevadí, že byl za znake navržen presidiem dotyčného úřadu, připojivšim se
k trestnému řízení jako soukromý účastník čís. 4522.
nesplnění .příkazu § 126 tr. ř. v doslovu zák. čís. 1071/1927' není zmatkem'
čís. 4, aniž lze je uplatňovati jako zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., nevytkl-li stě
žovatel vadu posudku před skončením průvodního řízení a neučini'l:..1i návrh,
by znalcům bylo uloženo podati vysvětlení (by byl vyžádán posudek jiných
znalců) čís. 4591.
svědectví a nález a posudek státního 'úředníka Jsou neplatné (§§ 151 čís. 2,
120 tr. ř.) jen v těch částech, jimiž vyjevil poznatky a postřehy, které z dů
vodu úředního tajemMví vyjeviti nesma čís. 4598.
podle § 62 aut. zák. a § 10 vlád. nař. čís. 10/27 jsou znalecké sbory povinny na požádání soudŮ' podávati ve' věcech původského práva k dílům
příslušného oboru posudky o pochybných nebo sporných otázkách technické
povahy, které mají význam pro soudcovské rozhodnutÍ; podávati posudek
o právních otázkách jim nepřísluší č í 5.. 4670.
než jest připustiti, že někdy v určitém pnpadě bude velmI nesnadné rozlišiti
a odloučiti otázku technickou od otázky právní. Zásadou však je, že znaleckým sborům náleží podávati posudky o otázkách spadajících do technického, t. j. do odborného okruhu příslušného odboru literárního neb umě
leckého. Jen tak jest v širokém smyslu rozuměti výrazu »otázky technické
povahy« na rozdíl od otázek právních čís. 4670.
soud není sice povinen vyžádati. si posudek znaleckého sboru a není ani na
tento posudek vázán, avšak odchýlí-U se od něho, má v rozsudkU' uvésti
důvody opačného názoru. Soudu není arci bráněno, by nepřibral. jiné znalce
po případě za podmínek § 126 odst. 1 tr. ř. opatřil si posudek ~iných znaků
čís. 4670.
'
§ 3'65 čís. 2' tr. ř . .předpokIádá pro povolení obnovy trestního řízení, že vyjdou najevo buď nové skutečnosti nebo nové prúvody, které navrhovateH
obnovy nebyly známy neh aspoň .přístupny (noviter reperta); nespadá sem
výpově'ď make, v níž nejsou novými skutečnostmi, nýbrž jen úsudek čís.
4123.
d u šev n í s t a v: nepřibrání odborníků psychiatrů k vyšetření duševního
stavu obžalovaného není porušením zákona (§§ 134, 344 čís. 5 tr. ř.)
čís. 34ú4, 3670, 3732.
není zákonného předpisu, který by zabraňoval soudu ,provésti nové vyšetření duševního stavu vzhledem k tomu, že obviněný byl již v jiném
předchozím případě co do duševního stavu zkoumán a o jeho stavu
podán posudek, třeba i lékařskou fakuHou čís. 3405.
kdy jest pozorovati duševní stav obžalovaného ve veřejném ústavě
(čl. 1. čís. ,6 zák. ze dne 1. července 1927, čÍs. 107 sb. z. a n.) čís.
3670.
není tu zákonného podkladu pro pozorování duševního stavu obžalovanéh.o a pro podání posudku psychiatry (čl. I čís. 6- zák. čís. 1071/1927
sb. z. a n.), dali-Ii' znalci lékaři tím, že podali ihned a bez jakýchkoliv
výhrad nález (posudek), zřejmě na jevo, že nepokládají případ co do
úkolů znaleckých za nesnadný čís. 3670.
trestní řád nepředpisuje, by duševnÍ' stav obvíněného byl zkoumán psychiatry, nýbrž nařiZllje v § 134 jen, by za předpokladŮ' prvého odstavce
tohoto ustanovení byI' duševní stav obviněného vyšetřen dvěma lékaři
čís. 3670.
otázku, zda vzešly pochybnosti, zda je obžalovaný v užívání rozumu
či zda trpí dušeVlní chorobou, jíž by mohla býti jeho příčetnost vyloučena (§ 134 tr: ř.) J jest řešiti nikoli podle s.ubjektivního dojmu rozhodujícího soudu o tom, zda se obžalovaný jeví býti abnormálním čiJi
nic, nýbrž podle objektivních okolností vyšlých najevo za trestního
řízení, při čemž jest přihlížeti k veškerým skutečnostem přicházejícím·

ve směru tom v úvahu, nikoliv jen k Z?~p~~ídáni se pa<;hatele 1 není
třeba, by se obžalovaný v tom s.měru haJl~ c~1' sv' 37~.
,
podle § 134 Ir. ř. (odst. prvý), klerý nebyl zmenen ~akonem ČIS. ,107/2:,
jest vyšetřování duševního stavu obžalovaného preds~vz~h dyema lev· ··ml· v vVsak nemusí by'ti odborníd z- oboru- psychIatne Č 15. 3732.
k an,
Jl z
'
v , .
v
~l
t~ b
předpis ten vztahuje se na veškeré pnpady,.v, mch~ vzes a po,re va
dáti vyšetřovati duševní stav obviněného; neŠlllI. rozdllu c.o vd9 ~avaz
nosti obvinění nebo tíže trestu; ani o~?'J,nost, ze Jde o obvlllem ze I ~~~=
činu 'hrdelního nezavazuje soud, by pnb~al za znalce osoby ~~ zv ~s
nimi odbornými znalos.tmi ve smyslu druheho odst. § 118 tr. r. Cl s, 3732.

lékařské rady: obhájce nemůže ~i.s!ěž9v~ti (§ 344, čÍs. 5 t~. f;?, y~e

soud zamítl jeho náJvrh na doplnem setrepI a posud~~u znalcu leka~u!
neřídil-li se při formulování návrhu předpIsem cl. I CIS. 3 o.gs!. druh~
zák. ze dne 1. července 19271, čís. 107 sb. z. a n. upraVU]lClm novy
doslov § 126 tr. ř. čís. 3404.
.
.
zákonem ze dne 1. července 1.927, čís. 1071 sb. z. a n. byly, orgamsovan'y
soudní lékařské rady jakožtO' nejvyšší instituce znalecke v oboru l~~
kařské vědy a soudního Iékařsty!; jejich posudkem byl nahrazen dnvější posudek lékařské fakulty c 1 s. 3638.,
,
o
soudní lékařské radě přísluší přezkoumá~l p.?,s~dku z~alcu soud~~
slvšených. instančně stojí výše· jest neJvy-ssl InstancI znaleckou, od
liŠnost jeÚho názoru od mín~'n{ znalců dřive slyšených není dúka,zem
nesprávnosti jejího úsudku Čl s. 3638.
, ,
....'
posudek soudní lékařské rady podléh,á přezkou.mam soudu" Jemuz, ma
sloužiti za podklad jeho rozhodovánI! ~oudu lest 'Pc:ne.chana volnost
žádati od soudní lékařské' rady ohjasnC;lll vnebo dodatec?y I?osude~, n,e:
poskytuje-li posudek podaný soudni ~~k~rskou ;a~ou ,-up!ne vysveUe~l,
po případě vyžádati si posudek od Jme SOUdlll lekan;;ke rady (§ 1....6
odst. třetí tr. ř.) čís. 3538.
přezkoumání interního postupu soudní lékařské rady při podáJvání po"v
. "
sudku jest nepřipustné čís. 3638.
ustanoveni druhé věty čtvrtého odstavce § 1216 tr. r. a pr.:dpls. cl. H.
třetího odstavce § 1 zákona čís. 107/27 sb. ~. a n. ,vzta~ull s: leD n~
posU'dky, pokud se týče na vnitřní pús~bn. .ostJ s~~ldmho ]~k~f~kych r~d:
nepřicházejí v úvahu v případě, v nel!1z obhaJce vyza:da.m posudku
soudní lékařské rady vůbec nenavrhl Čl s. 3733.
vyžádání posudku soudní lékařské rady; jest nejkrajnějš~m, v,~o;le~nín:
prostředkem k objasnění otázek spadal1cich do. obo~u ~:kar~ke. v:edy ,
tohoto prostředku k přezkoumání posudku soudlll;h leka.ru ma "b~tt po-:užito jen, nemohly-li býti vady posudku odstran~n:y- am vysyet1rvk~mI
znalců podavších vadný posudek ani posudkem Jtnych zna1cu (v sldle
sborového soudu druhé stolice) čís. 3923,.
nakolik nejde o zmatek čís. 5 § 341 ~r. ,ř.,,,zatyIíH-li po~~tn~ sou~ návr~
obhájce, by bylo vyžádáno dopInent lekarske~,~. posud~u ~ovym. po
sudkem soudní lékařské rady o tom, co bylo "pncmou ~a:;!~le sm~~l n~'padeného, odůvodněný i poukazem na o~tÍzn~~t a ~ule~l,tost pnpadU
po rozumu 4. odst. § 126 tr. ř. (v doslovu cl. 1. CIS. 3 zak. CIS. 107/1927)
čís. 453'2.
.
I
1
nesplnění příkazu § 126 tr. řv' v d?~lovu zák. ČíS:..,107:/1927 neTIl }ma =
kem čís. 4, aniž lize je uplatnovati pko zma~ek, CIS. ~ §.34,4 tr:,r., ~le
vytkl-li stěžovatel vadu posudku před skonceTIlm pruvodnth~ Tlze11l a
neučinil-li návrh, by znalcům obyl? uloženo podati vysvětl e11l (by byl
vyžádán posudek jiných znalcu) c I s. 459!:
,. v
' .
posudok súdnej lekárskej rady má byť vyzlaqanr ~lez ~ted'y, poklada-:~
to súd za potrebné pre dóležitosť al,eho pre o~~azno~t pnpadu. ~k 1:
splnená táto podmienka, nemožno navrh na vyzta.s:tame posudku su~nel
lekárskej rady zamietnut' len s poukazom na to, ze strana mala nalprv

Jl:
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Zneužití moci

úředni

(§ lOl, 102 tr. zák.) -

n~vrhnúť v~žiad<!-nie

P?sudku stálych znalcův lekárov v sídle sborovéh
sudu druhe] stolice C-15, 4787.
o
Znalost soudu viz okolnosti obecně známé.
vojenského tajemstvi viz och ran are p u b I i k y (§ 6).

Znamení houkačkou viz a II to-mobiL
výstražné ·viz a ut o mG bil.

i'
, ','IIi
"

'i

, '!','

,~i

"

Znečištěni v:ozid1a viz žel e z TI i Č TI í pro voz TI í řád.
Znehodnocení peněz viz trest - zák. čís. 471/21.
prádla viz nás i I i dle § 85 a).
Zneuctěni . . (§ 5~~ tf; zák.): ?kolnost, která jest dů;vodem pro rozvod manželsjví

m}'.'tze byh duv~dern I- pro nesplnění slibu uzavříti manželství (§ 506 '
zak.);, na }restn} posouzení neS!plnění tohoto slibu neI'ze však použíti
nove~l ob~ans~~~o práva o. tom, že se odpuštěním vzdává účastněný'
uplatnovah urcl'te okol'nosh jako důvod rozvodu čís. 4392.
od~oll'zení.m sve;Iené pro .zl:očin stal se manželský slib nezávazným
sv~dce vysloyne neprohlasl~ že slib zrušuje (necítí se jím vázán);' ,,,,"'ou
alll na tom, ze pak v pomeru se s'vedenou pokračovali čís. 43·92.
k naplnění skutkové podstaty přestupku § 506 tr. zák. je lhostejné
pohnutky ~~ 9depírá soulož f~va~y náboženské, mravní, panenský'
pod.); staCl, ze bez odsfranem teto pohnutky příslibem manželství
by došlo ke svolení k soul'Oži čís. 4746.
i podmíněpý příslib m~nželství, jehož spInění závisí na tom, že
ustanovemm § 506 tr. zak. chráněná, ze soulože k níž následkem takového
slibu, doj;I~, otěhotní, je zpús.obilým ;prostředke~' svedení ve smyslu § 506
z~~ .. C 15: 4:?4,6.
j
Zneužití m~v!du"!isuJlclch zan"eru podniku viz ne k a I á s o u t ě'ž (§ 29).
mocI úředm:, § lOl tr. zák::, nakoli~, nejde o poru~ení předpisů §§ 320, 267
tr. r. a v? zmatek CIS. 6 a CIS. 7 § 344 tr. r., byly-ll ke hlavní otázce
na zlo cm § 101 tr. zák. dány a kladně zodpovězeny eventuální
~!ázky na úplatká!stvi podle § 3 odst. 2 a podle § 2 odst. 2 zák.
CIS. 17i&/24;,,~č ob-zafoba zněla jen na onen zločin a na úplatkářství
nebyla rOZSlrena (doplněna) čís. 4414.
výkon vaz~y "yyšetřovací, zatímní soudní vazby zajišťovací a 'trest/l
na svob ode, JImž byl dozorce- vězňů pověřen spadá pod pojem
o?staráv~ní věcí vládních ve smyslu druhé'ho' odstavce § 101 tr.
zak, ~ak~e doz~r.ce vězňů je úředníkem po rozumu tohoto ustanovem zakona c 1 s. 3735.
§§ lOt, 102 a) tr. zák.: zločin utrhání na cti viněním vyšetřujícího
soudce ze zločinu podle §§ 101, 102 a) tr. zák. č i s, 3611.
§ lOl.odst. druhý tr. zák.: člen obecní rady, pověřený obecním zastu"-.
pItelstvem k dozoru nad bezpečnostní ,policií požívá ochrany § 68
tr. zák: a )est. veřejným úředníkem ve smysl~ §§ 101, 153 tr. zák.,
kdYvk~hv J~d~a ~'bstar~vaje úkony vnitřní bezpečnostní policie (za~rocuje pr~,hadk~ch, vytrznostech nebo rvačkách); nezáleží na tom,
ze by'ly pntomne take osoby, povolané k péči o bezpečnost osob
a ~a]et~u (starosta, strážník a četníci), ani na tom, že se před
svym zakrokem ozbrojil býkovcem čís. 3392.
"obecní.radn!, pověř~ný. usnesením obecního zastupitel1stva, by konal
v obCI s.Juzbll' pohcejního komisaře, je veřejným úředníkem ve
s~ys~u §§ 101, 153· tr. zák.; jde o výkon jeho povoIání zakročUJe-lI proti nočním výtržník/lm čís. 3'694.
'
veřejným -úředníkem podle § 101 odst. 2' tr. zák. jest každá osoba
'ktera. na základé veřejného příkazu obstarává práce vlády' spadá
sem I obecní zřízenec (provisorní obecní sluha) třebas nebyl vzat
'
do přísahy čís. 3414.
dozorce vězňó jest úředníkem ve smyslu §§ 101, 104 tr. zák. čís.
4102.
v

tr·.

v,

,

f
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podle druhého odstavce § 101 tr. zák. jes.t~z!1 ,úřed-ni~a (stát~ího
neb obecního) pokládati toho, kdo J!10C1 vere!neho ~n~azu, p\lmo
nebo nepřímo daného, ať jest. pod pnsahou neoo nem, lest pOVlllen
obstarávati práce vlády čís. 4193.
pojem prací vlády nelze vykládati jen ~,užšÍm- sl?va s,myslu a
z něho vylučovati zál~žit.osti, j~ž, ~otýkaJ1ce ;e :vY!1: yy.~nam~m
zájmít veškerenstva statmch obcanu neb aspon prevazn~ ll.ch vetšiny, vyhovují dotčenému pojmu rovněž z~e~a. nepochybne; Je tomu
tak zejména i v příčině obecné-ho školstVl Cl s. 4193.
_
_ _
učíte} náboženství (katecheta) je státním úředníkem ve smyslu
druhého odstavce § 101 tr. zák. a veřejným úředníkem ve smyslu
§ 153' tr. zák. či s. 4193.
_
_ _
koná svůj úřad i na chodbě, kam vyšel za p,achatelem: vstoup}yš.í~
před tím do třídy, by ho upozornil' na nepnpustnost Jeho pOCllla11l
čís. 4193.
'
_
_
_
zřízenec státního úřadu policejního (inspektor) jest úředmkem veřejným ve smyslU' §§ 101 odst. 2, 153 tr. zák.; zakročuje-li v čele
policejního mužstva 'proti pouličním demonstrant,ům,~ ~ykonává své
povolání a požívá zvýšené ochrany § 153 tr. za'k. Cl s. 4211.
státní rybní strážník jest veřejným úředníkem ve smyslu §§ 101
odst. 2, 153 tr. zák. č i s, 4331.
kontrolní lékař okresní nemocenské pojišťovny je veřejným úřed
níkem po rozumu §§ 101 odst. 2, 153 tr. zák. čís. 4416.
učiteTé (učitelky) obecné školy jsou ve~ejnýmJ úře.dníky ~o ľ~z~mu
§ 101 a tím i po rozumu § 153- tr. zak. a Jest Je pokladatI 1 za
oso'by jmenované v § 68 tr. zák. čís. 4509.
§§ 101 104 tr. zák.: obstaráváním úředních věcí lze rozuměti jen řádný,
n;závadný výkon úřadu, přesné, výhradnyě věcnými ,hledisky .~e,
řídící a osobní přízně nebo nepřízně k dotceným oso bam neznal1Cl
plnění úředních předpisů čís. 4102.
_
_
nep.ředpokládá se, by bylo úřední moci zneužito výkonem úřadu
_
nebo stranictví spácháno obstaráváním úřední věci, nýbrž předpo
kládá se jen, by byl'O zneužito úřední moci v úřadě, V' němž jest
pachatel' ustanoven (§ 101), pokud s,e týče, by se pachatel dal
svésti ke stranictví pří obstarávání věcí svého úřadu (§ 104 tr.
zák.), pokud se týče, by pachateI byli povolán k úkonu, o který jde
(§ 2 zákona čis. 178/1924 sb. z. a n.) či s. 4102.
_
_
_
stačí, bylo-li uplacenému úředníkovi... tn?CÍ a ~ovi?ností Jeho ú!~~~
ve věci (ve smeru) úplatkem dotcene (dotcenem) neco zartdltI
nebo zameziti podle úředního (služebního) předpisu, s jehož řád
ným splněním není v souladě a za jehož výkon (obstarávání) nelze proto pokládati to, co úředník z dúvodu úplatku skutečně zařídil, nebo že zákrok opomenU'1 čís. 4102.
dle § 104 tr. zák.: »veřejnými záležitostmi« ve smyslu § 104 tr. zák.
jsou jen věci, které se dotýkají přimo zájmu státního celku ne,?o
alespoň veřejným právem chráněných zájmů nějakéhO kruhu stat:
ních občanú a nejsou přikázány soudům, by o nich pravoplatne
rozhodly čís. 3735.
_
_
_
činnost dozorce vězňů pověřeného výkonem vazby vy.šetřovací,
zatímní soudní vazby 'zajišfovací a trestů na s,vobodě, záležející
v opatřování vedlejších pož~tků vězň/ln:t, kteří mají a ,či?Í s~ t:t á : ok
na tyto požitky, nespadá SIce pod. pOjem »:ozhodovall1 vere)nych
záJ.ežitostí«, spadá však pod pOjem »spravy sp,ravedlnostI« ve
smyslu prvé věty § 104 tr. zák. čís. 3735.
pod -pojem »správy spravedlnosti« spadá nejen činnost soudcovská
_
_
_
v užším slova smyslu, nýbrž i činnost úředníků a zřízenc/l pově
řených výkonech rozhodnutí nebo opatření soudcovských čís.
3735.

i
"
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není úřední (služební) povinnost' d
vo
by vězňům' a vyšetfovancům d I oz~rce ve~nu II okresního soudu '
kU'p'ova~' a. donášel' č {s. 3735. ovolene vedlejší požitky osobně na~
s.ub]ektlvlll skutková podstata zločin
ad prv~) předpokládá zjištěni že si ub~Io~~. ~ 104, tr,. zák, (při
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Y

eze Jest Jeho

úřední (služebn') ,
.
. za ovany vedom toho;
a donášel) vězňům žádané 1 jigiová~~~~!~ ,by ~bls~!l,ráv'a~. (kupovai
3735.
e ve elsl poutky č í~.

ke skutkové podstatě zločinu podle § 104 t
stranické činnosti předchá eV' r, ~áki není zapotřebí
ll1kem dar beroucím a osobou dar o ~ VSI,,-:- um~uvy m~zi úřed~
skytnut a přijat alespoň částečně p. s ytllJlCI~ stací, byl-h dar po_
nutí nedovolených výhod čís. 3985.1ako prohhodnota za poskyt_
P?d s.ankcí § 104 tr. zák. spadá i ř" ,
"

zyIáštní -

n~h.p" te~rve

po vykonání

stranické1~J.~ti~~aru'.'ar~?em ~~vymině_

d!~ely, nybrž o činnost opakovanou kd

' ' n,eJ ,e-l o P:IPad ojetez odmenoU' za poskytnutou již pří zen~ k~zdy ~ar, byť I byl snad
kem, by přízeň úředníka dar beroucíh , Jest, z~roveň i prostřed_
pro budoucí případy poskytnutí z o ~yla ,zl~kan.a a z~b,ezpečena
výkon služebního dozor
apo.v~zenyc vyhod Cl s. 398'5~
vězňů čís. 3985.
u nad trestancI lest úřední čiností dozorcI:!'
vhodným podmětem zločinu p dl d h' "
kterýkoliv úředník ~ t j kter,ok
ru ~ v.ety § 104 tr. zák. Jest
vení druhého odstavce' §. 101 ~ o 'ly~ oso a,,, na .!liž se ,hodí ustano_
jež má na zřeteli první' věta § ri~a . b-' §t.rebaze nem z úředniků
ne o ,105 tr zák č is 4100'
po d pojem správy spravedlno ť ' d'
.
"'"
.
.
~.
v užším smyslu slova n'
~.1 spa a. ~eJ~n Gmnost soudcovská
(včetně porotců) a státn~Jce~ c~nIOJt, c~vlln~oh '" a tre~.tnfch soudců
i činnost úředníků a zřízenců nav a" "mc " ny~rz ~ ,mimo Jiné _
usnesení s.oudcovských tud'" . p,,~verenych vykonem rozhodnutí a
věznicích a trestnicích b. í s. ~lJ2~1TInost dozorců vězňů v soudních
•
na pasivní úplatkářství dozorců vězň o
použíti ustanovení § 3 odst (1)
(~)a ~a SpoluvInu na něm není
1924, čís 1'78 sb z a
"b" a"" ".}akona,ze dne 3. července
§ 104 tr. ·zák. ci í~. 4102~" ny ,rz pnsneJslho ustanovení druhé věty

f

úředník uznaný vinným zl'očinem § 104 t
'
může býti uznán vinným i I ,'.
L zak. (druhá věta) nesvého úplatkáře k činnosti spz aOdCl~,eI? §§ 5, .105 tr. zák., třebaže
zák. navedl' čís. 4102.
ajlCl pod pOjem zločinu § 105 tr.

urt

kdo napomáhá POdplacenému ,k.'''
d 'k
"..
a
nání, nemůže mu býti kromě t,f t
,ll! u pn. Jeho trestném jedpličítána činnost "íž n t · · e o res ne pomOCI současně a zvláště
podléhá-li ÚředníkJpřiS~:j~iJ;;e~t~?dpo~?vaE žJe?l1ání úelatce, najmě;
§ 105 Ir. zák.: pro dosah § 105 t r a'k saz e ne .uplat~e c í s" 4102"
moci úřední, nelze činnost (ú ;
,., pro zl~cm svadění ke zneužití
na roveň rozhodování veřeJ"ny-'ceh 11l" p;us"o,b en 1) dozorců vězňů klá,sti
vecI c 1 s 4 1O?
vereJnymi věcmi jsou věci kt'
" .. "":. o
,
neb alespoň veřejným prá~ém e~~ ~e "dO,tykal!. z~lm~ statniho celku
státních občanú a nejsou pV'k'_', ranenycp zaJmu nekterého okru'hL:
rozhodovaly čís . .4JI02.
n azany soudurn, by pravop.latně o nich

d

v

•

,

ve svádění (svedení) soudnícl d o " ".

k porušení úřední povinnosti 1 d ozorcu, leznu ke stranictví nebo
§ 105 tr. zák., nýbrž 'est
ar~m n~'Ze, sl~Ie5!ati zločin podle

s hlediska mÍmějších ~stanoo~:~~v§ ~ro~p:a':~l cmnosti uvažovati
dne 3. července 1924 čís 17'8 b ~ o S. CIS. 1 a 2 zákona ze
zrušeného předpisu §'311"t
'ks,. Z; a n., vstoupivších na místo
,,, d 'k
r. za CIS 4102
ure ni uznaný vinným zločinem' § 104 t "
může býti uznán Vinným i zl ".
§§ r,:. zak. (druhá věta) neocmem . :J, 105 tr. zák., třebaže
v

svého úplatkáře k činnosti spadající pod pojem zločinu § 105 tr.
zák. navedl č i s. 4102'.
kdo napomáhá podplacenému pak úředníku při jeho trestném jednání, nemůže mu bXti kromě této trestné pomoci současně a zvláště
přičítána činnost, JIŽ nastroji! a podporoval jednání úplatce, najmě,
podléhá-li úředník přísnější trestní sazbě než úplatce čís. 4102.
»veřejnými záležitostmi« ve smyslu § 105 tr. zák. (a § 104 tr. zák.)
jsou záležitosti, jež se dotýkají přímo zájmů státního celku neb
aspoň veřejným právem chráněných zájmů určitého kruhu státních
o bčanů a nejsou: přikázány k rozhodnutí soudům čís. 4682.
pod pojem »rozhodovánk ve smyslu tO'hoto ustanovení zákona
spadá nejen činnost úředníka, jenž věc přímo vyřizuje, nýbrž i
činnost úředníka, jenž kon€čné vyřízení věcně připravuje nebo při
něm nějak, na příklad podáním návrhu, spolupůsobí čís,. 4682.
o rozhodování o veřejných záležitostech po rozumu § 105 tr. zák.
nejde jen v případech, v nichž správní úřad rozhoduje jako úřad
iudikující, nýbrž spadají sem i případy, v nichž rozhoduje o tom,
zda a za jakých podmínek má, uzavříti s určitou osobou soukromoprávní smlouvu dotýkající se zájmů celkul l1eb alespoň veřejným
právem chráněných zájmů určitého kruhu státních občanů čís.
4682"

rozhodování ministerstva národní obrany (činnost jeho referenta,
záležející v tom, že podával návrhy) o tom, jaká přejímací cena
má býti nabídnuta (zda má býti zvýšena) majiteli velkostatku pozemkovým úřadem zoJbrané'ho a mini'sterstvu ke zřízení vojenské
střelnice přiděleného je rozhodováním
veřejných záležitostech po
rozumu § 106 tr. zák., třebaže pozemkový úřad náhradu neurčil,
nýbrž ponechal majiteli a ministerstvu, by o ní vyjednávali a se
dohodli čís. 468,2.
skutková podstata zločinu podle § 105 tr. zák. vyžaduje v subjektivním směru úmysl pachatelův svésti úředníka v případé rozhodování o veřejných záležitostech ke stranictví nebo k porušeni
úřední povinnosti; je Ihostej'no, zda si byl pachatel' vědom toho,
že jeho jednání je nedovolené (trestné), vyžaduje se však vědomí
pachatelovo, že úředník koná svůj úřad objektivně a ž,e proto pachatelovo jednání směřuje k tornu, by postupoval při rozhodování
věci stranicky čís. 4682.
§ 471 tr. zák. sIlov.: prečin zneužitia úradnej moci nemaže byť nikdy
v materiálnom súbehu so zločinom alebo s prečinmi ťažké-ho alebo
l'ah'kého ub1íženia na tele čís. 4675.
pre posúdenie, ako je trestný určit), delikt, je rozhodná len trestná
sadzha v zákone stanovená, nie okolnost', že súd móže z niektorého dóvodu vymerat' menší trest; prečin zneužitia úradnej moci
podl'a § 470 tr. zák. je pfÍsnejšie trestný než prečin l'ahkého poškodellia na tele podl'a § 301 tr. zák. čís. 4680.
bezprávne privlastnenie peňazí alebo v,ed s peňažnou hodnotou,
prevzatých verejným úradníkom, možno považovat' za súkromnú
spreneveru (§ 355 tr. zák.) len vtedy, stalo-li sa 'Ůdovzdanie peňaZÍ alebo vecí na základe s'Úkromného poverenia: súdneho zamestnanca, ktorý si hezprávne ponechal peniaz,e, odovzdané mu pre
vymáhajllcich veritel'ov, a prislušné exekučné spisy u seba zadržal,
nel'ze uznat' vinným vedra sprenevery -tiež prečinom zneužitia
úradnej moci (§ 471 tr. zák.), nebolo-li zi,stené, že chcel jednu
stranu poškodiť aj ináč zadržaním Slpisov čís. 4813.
pohlavní viz z p r z n ě n í.
Zničeni !listiny: je tak zvaným nepravým podvodem; nestačí jen úmysl zničiti listinu., jež má býti důkazním prostředkem; zničení jest jen prostředkem,
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jímž chce pachatel uskutečniti úmysl, způsobiti škodu tím, že důkazní
prostředek odstraní čís. 4870.
zničí-Ii" pachatel lis.tinu, která není nositelem nároku (knihy a doklady
spolku), je třeba zjistiti nejen, jaky byl úmysl pachatelův, nýbrž i zda
a jakou škodu obmýšlel; způsobení škody se k dokonání činu nevyhle-

dává čís. 4870.
výrazy: nelze bráti doslova čís. 4272.
- viz též urážka na cti (§ 487 a násL).
Zodpovednosť lekára viď 1e kár.
Zodpovědnost redaktora viz r e d a k t o r.
rladitel'.a továrne za úraz zamestnanca: okolnosť, že riadatef továrne nebol
pri revÍziach živnostenským inšpektorátom zvlášt upozornený na
vadu bezpečnostného zariadenia, predpísaného administratívnymi
nariadeniami, nezbavuje ho zodpovednosti za úraz sp'Osobený zamestnancovi následkom onej vady, a to ani vtedy, ked' dotyčnému
zamestnancovi zakázal pracovat' a zdržovať sa na mieste, kde Str
úraz stal čís. 4541.
Zodpovědn.ý dozoroe: nevyviňuje ho s hlediska § 335 tr. zák. ani nemožnost plniti
povinnosti s tím spojené proto, že musel pracovati i jako dělník, ani
nezákonný postup jiných podnikatelů, ani liknavost vrchnosti čís.
448<3.
redaktor viz r e d a kto r.
Zostřeni trestu: dle § 250 tr. zák. čís. 4042.
těžkého žaláře nebo žaláře nenmsí při použití § 55 tr. zák. nastati jen,
byl-li trest vyměřen na méně než 6 měsíců čís. 3616.
ust~novení § 250 tr. zák. lze použíti jen pro okolnosti pHtěJújící (§ 265
posl. odst. tr. zák.) čís. 4499.
'
dle § 50 tr. zák.: odpykání trestu na svobodě, uf,oženého rozsudkem, jenž
předcházel odsouzení pro hrdelní zločin spáchaný před oním prvým
rozsudkem (§ 265 tr. ř.), není zostřením ve smyslu § 50. tr. zák. a není
na závadu odsouzení k trestu smrti či s. 3481.
viz též trest.
Zpáteční lístek viz do r ll: Č e n í.
Zpatvzatie súkromného návrhu vid' n á vrh s ú k r o mne j str a n y.
ZpMěžení: odcizené věci čís. 4035.
viz též krá d e ž.
Zpracováni (§ 7 pův. zák.): předpokládá, že předlohou bylo ciZÍ dílo; zpracovam
musí se osvědčiti jako výsledek tvůrčí činnosti zpracovatel'Ovy čÍs.
3848.
Zprávou: ve smyslu § 18 čís. 1 zák. na ochr. rep. Jest sdělování určitých skuteč
ností minulých, přítomných nebo budoucích; spadá sem tvrzeni, že Ceskoslovensko ~brojí do války proti SSSR čís. 363.0.
Zprávy radiotelegrafní viz tel e g r a fy.
ze soudní síně viz s o II dní síň.
Zpronevěra: § 183 tr. zák.: z pro II ev ě r a z b o ž í d o k o m i sed a II é h o
viz komisioná'ř.
poj e m s věř e n é věc i ves mys I učl. XV. z á k. o ne moc e nském pojištění dělníků·čís. 268V1919' jest opodstatněn
jen tehdy, měl-li zaměstnavatel v době té které výplaty mzdy nebo slU'žného více peněz v rukou nebo
por u c e, než jím byli o V Y P 1 a cell o z a měst II a n c ům II a
r y z í m zdě; p o u h á sr á ž k a (ú čet n í) nes t a číč í s. 2482
Zobecňující

(10).
skutečnost,

že prodatel věci prodané na splátky s výhradou práva vlastnického podal na kupitele žalobu o zaplacení zbytku kupní ceny a
vymohl si (civilní) rozsudek, může míti s. hlediska zpronevěry význam

jen, podnikl-li pro datel kroky čel}cí.k vyd~by~! poh,ledáv~y z ku~ní ceny
dříve než kupitel předsevzal čm, OdpovldaJlcl zakonnemu pOlmu zadrž-e~i věci za sebou nebo jejího si přivlastnění čís. 3391.
přímým pachatelem zpronevěry m~že ,bý~~ jen, ten, komu ?yla. zpr?nevěřená věc svěřena; Jiné osoby pnchazeJl v uvahu zpraVidla jen Jako
spoluvinníci nebo podílníci čís. 3410.
zpronevěra vyčerpává se v osobování si PEáva nakládati s věcí z~ůso
bem, jenž podle dohody pachatele se sventelem dovolen pachateli nebyl čís. 3437.
zákonné ustanovení o trestnosti zpronevěry chrání věcná prá'va svěři
telova a příčí se mu samo o sohě již nezachování závazků pachatelových, jež odpovídají věcným právům svěřitelovým čís. 3437.
urážka na cti viněním ze zpronevěry čís. 3446.
věcí (statkem) podle §§ 181, 183 tr. zák. jsou veškeré př;dmět~ m,ajetkové hodnoty i věd zastupitelné i takové; jež podle sveho urcenl nemají býti od~edeny (vráceny) i~ specie, nýbrž toliko in genere čís.
3489.
.
.
.
d
kupitel věcí, prodaných mu k dalšímu živnostenskému Z.CIZ~nI, ne, opouští se zpronevěry již tím, že je přes výhradu v:l~stmc~eho prava
pro pro datele dále prodá, nýbrž teprve teh~y, nesplnl-lI povl?nosh, vyplývající proň z další doložky »až do úpln.eho zaI?.I~cem«, za,vazku vyplatiti (odvésti) pro dateli smlU'venou kupnI cenu Cl s. 3489.
i když. jest podle čl. 49 abeh. zák. obchodní cestující opr~vn~n vybírati
zálohy za zboží od zákazníki'I, dopo~,ští se podvodu ,(~Ikohy. zpronevěry), činH-li tak, ač mu to bylo zamestnavatelem zakazano Cl s. 353,7.
zpronevěry lze se dopustiti i na zboží, jež bylO pash!'l:!eli pťl\~odně prodáno a dodáno na pevný účet, dodatečně však, kdyz )IZ bylo Jeho v:1astnictvím, prohlášením podle § 428 obč. zák. (constIllm pos.sessonum)
přešlo opět do vlastnictví prodatele čís. 3553.
pro otázku kvalifikace zpronevěry jest ro~ho~nou ,cena pře~mětu a ~i
koliv výše zápLlj'čky, za niž 'hyla svěřena veC dana do zastavy Cl s.
3570, 3681.
pro trestnost zpronevěry daru pro fondy. poi'it~cké strany n~záleží na
tom zda svěřitel chtěJ, dosíci darem urcIté vyhody (pomocI politické
stra~y) a zda tohoto cíle také skutečně dosáhl čís. 3652.
pro skutkovou podstatu zločinu zpronev~ry sp~ácha~é »př.ivl~st~ěnfm~ si
ciZÍ vč ci« jest důležitým jedině v č!lse ŠlllU' ~~~C:I?e pro!lpra":nI zasa~
nutí do vlastnických práv osoby predmet svenvsI, nIkolIv otazka zpusobení Škody čís. 3681.
ona skutková podstata obsahuje (o.dliŠně O? po~hého »zadrženÍ si<9
osobovávní si va výkon jako, by ~l~stnl~kýc~ dISpO.SIC ~~vh1~de~ k ~ot~c:
nému predmetu; zastavelll vect Jest ]edmm z dlSPOSIClltch ukonu, Jez
příslusejí vlastníku čís. 3681.
okol!nost, že se práva neznalý zástavní věřitel mohl považovati za ~práv
něna, když nebyla pohIedávka včas zaplacena, zástavu. prodatI, poukazuje po případě na skutkový omyl podle § 2 e) tr. zak. (§ 183 tr.
zák.) čís. 3723.
opomenutí -předpisu § 461 obč. zák. prodejem zástavy zástavním věři
telem bez intervence soudu je sice bezprávné, múže však míti vzápětí,
byla-li pohledávka v době prodeje již spllatnou a nebyla zaplacena, jen
soukromoprávní nároky dl'užníkovy čís. 3723.
věc jest »svěřenou« ve smyslu. § 183 tr. zák., byla-li Jejím držitelem
(netřeba ani, by to byl' její vlastník) odevzdána skutečně v moc pa-:
chatelovu bud' podle dohody, neb i jen v předpokl'adu, že s ní nalož1
ve smyslu odevzdatelově čís. 37159.
i zmocněnec se dopouští- zpronevěry, když, nemaje připravenou dostatečnou úhradu, použije svěřených peněz pro sebe čís. -3159.
y
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podle § 3 písm. c) a d) :t:ákona ze dne 30, června 1878, čís. 90 ř. zák.
musí prodatel míti losy prodané na spIátky po ruce, nesmí je prodati
ani zastaviti, nýbrž mus.í je na požádání kupiteli dáti k nahlédnutí
čís. 3834.
odstranění příslušenství nemovitosti exekutem za exekučního řízení
před přechodem do držby vydražitele (p,řed odevzdáním nemovitosti)
není krádeží, nýbrž jest je po případě posuzovati s hlediska § 1 (3)
zákona o maření exekuce, stalo-li se před, a za zpronevěru, stalo-Ii se
po příklepu čís. 3840.
měl-li pachatel hned při objednávce a při uzavření obchodu úmysl, že
si dá věc poslati na ukázku a že ji po obdržení nejen prodá, nybrž i
stržené peníze si ponechá, jde o podvod, nikoliv o zpronevěru čís.
3'846.
skutková podstata zpronevěry předpokládá, že jde o věci pachateli cizí
čís. 3894.
není třeba přihlížeti k pochybnostem ohledně' »zadrženÍ«, je-li nepo;chybným »při'vlastněnÍ« a naopak čís. 3899.
zpronevěry se nedopouští již ten, kdo nemúže prokázati, že s věcí svě
řenou bez své viny podle úmluvy nenaložil, nýbrž ten, kdo ji u vědomí
protiprávnosti za sebou zadržel nebo sobě přivlastnil či 5.. 3919.
předmětem zpronevěry múže býti jen výtěžek za zboží, jehož bylo
v souzeném .případě skutečně docíleno čís. 3956.
záruka třetí osoby (pachatelova otce) za obJiigační náro'ky na odškodnění nevylučuje skutkovou podstatu zpronevěry ani, byla-li uznána poškozeným za dostatečnoU' čís. 3959.
vykazuje-Ii činnost pachatelova, čelící proti cizímu majetku, v různých
svých děj-stvích náležitosti skutkové povahy různých maj€tkových deliktů, 'jest ji posuzovati s hlediska trestního zákona podle toho jednání,
jímž byl cizí majetek přímo zasažen čís. 400l.
pokud jde o zpronevěru, nikoliv o krádež, odcizoval-Ii číšník kontrolní
známky ,pro zjištění toho, co měl za pokrmy a nápoje odvésti restauraterovi čí 5. 4001.
protiprávní svémocí trestnou podle § 181 (183) tr: zák. jest jakékoliv
nakládání se svěřenou věd, které se příčí převzatému (výslovně nebo
mlčky) závazku čís. 4062.
svémoc je zadržením, omezuje-li se na pouhé neplnění závazku, vrátiti
věc svěřiteli nebo vydati ji tomuto nebo jinému -označenému přfjemci,
ne pouhé ponechání si věci, ovšem spojené s vůlí, učIniti tento protiprávní stav trvalým; nebo jde ve svémoci o přivlastnění si svě,řené věci,
neomezuje-Ii se jen na chování se oné povahy, nýbrž je-li jí skutečně
vykonáno právo lc věci, jehož výkon přísluší jen vlastníku§ a nebyl pachateli přikázán (dovolen), tudíž nejen zcizení, včetně zastavení v'ěci,
nýbrž i spotřebení, zničení a pod. čís. 4062.
statkem ve smyslu § 183 (181) tr. zák. (způsobilým předmětem zpronevěry) jsoU' i věci spotřebite~né a zastupitelné Ci hotové ;peníze) čís.
4062.
ze způsobilých předmětů zpronevěry nelze vyloučiti ani věci, jichž
vlastnictvÍ' je (vylučujíc ovšem vlastnictví pachatelovo) sporné nebo
pochY'bné čís. 4062:
pojem »svěření« nelze omeziti na detenci věci, jíž nabyto na základě
smlouvy' nebo smlouvě" podobného právního poměru se závazkem věc
svého času vrátiti - čís. 4062.
pojem svěření předpokládá, že byla někomu propůjčena skutečná disposiční moc nad věcí _se závazkem neb alespoň v předpokladu, že s, ní
naloží podle projevené (nebo jinJl.~k -mu známé) vůle' oprávriěného čís.
4062.
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i v určitém »fondu« soustředěné hmotné prostředky, o nichž snad ani
nelze zjistiti ze kterých peněžitých pramenů pocházejí, mohou býti
předmětem ~věření i: zpronevěry, pokud jen má dotyčný fond sloužiti
ke krytí výloh určité fysické nebo hromadné osoby čís. '4062.
promlčení zločinu zpronevěry ,neprospívá pachateli (§ 229 d) tr. zák.),
který 'spáchal v promlčecí době znovu zločin zpronevěry, třebaže beztrestné pro účinnou lítost čís.. 4062.
nabízel-li kdo ke koupi věc koupenou na splátky s výhradou vlastnictví,
nedopouští se nedokonané zpronevěry, zamýšleJe-li poslední spl~tku zv~:
praviti ještě před uskutečněnim zamýšleného prodeje nebo nelPozdejl
současně s ním čís. 4118.
pojem »svěřenk předpokládá jen, že byla pachateli osobou oprávněnou
k určité věci přímo nebo nepřímo propújčena skutečná disposiční mo~
nad věcí tou v důvěře, že s ní naloží ve smyslu oprávněného; rozhodna
je podstata faktických a právních vztahll pachatele k věci, aniž záleží
na tom, zda vztahy ty byly zjednány k podnětu pachatelovu či bez
něho čís. 4127.
svěřite! (§ 183 tr. zák.) nemusí býti totožným s osobou k věci oprávněnou čís. 4130.
nejde o zpronevěru mezi manžely podle § 463 tr. zák., nýbrž. o zpronevěru podle § 183, tr. zák., prodala nebo zastavila-Ii manželka .věc~,
o nichž věděla, že je manžel koupil na splátky Si výhradou vlastmctvl,
a které jí manžel dal s příkazem, by je prodateH vrátila čís. 4130.
jde o krádež podle § 176 II c) tr. zák., nikoliv o zpronevěru, přisvojil-li
si skladník, vedoucí prodejnu družstva, zboží, které hylo vlastnictvím
družstva čís. 4137.
i společník, který peníze převzaté pro společnost si zadrží a přivlastní,
může se o'hledně částky, překročující jeho podH na penězích, státi vinným zločinem pOdle § 183 tr. zák.; za zpronevěru může však býti pokládána jen částka, která by připadala na ostatní společníky čís. 4222.
skutková .podstata zpronevěry spočívá v tom, že pachatel nakládá se
svěřenou věcí jinak, než mu bylo svěřitelem nařízeno, nebo k jinému
účelu, než k jakému mu byla věc svěřena (prodána) čís. 4254.
nezaplacení dLuhu o sobě není trestné ani s hlediska § 1'83 tr. zák., ani
s hlediska jiného předpisu trestního zákona čís. 4254.
byla-li věc (kamna) dodána, by jí bylo použito pro stavbu, což se stalo,
nemůže tu ani výhrada vlastnictví učiniti takové nakládání s věcí bez-právným, ano se pohybovalo ve směru svěřitelem chtěném čís. 4254.
ke zpronevěře je třeba zlého úmyslu; toho tu není, ie~J;j pachatel př>2svědcen, že vlastník věci nebude nic namítati, bude-li pachatel s věcí
disponovati, nebo je-Ii pachatel toho mínění, že jest oprávněn podržeti
si věc mu svěřenou; pachatel si musí býti vědom hmotné protiprávnosti svého jednání čís. 4306.
ponechal-li si zaměstnanec vyšetřený materiál, byla hy tu vědomost
hmotné protiprávnosti jednání ve smyslu § 183 tr. zák., kdyby si zaměstnavatel výslo-vně vymínil, že mu musejí býti vráceny všechny
zbytky a odpadky čís. 4306.
je-li podílník toho mínění, že věc nehyla. zpronevěřena (an vyšetřený
materiál není zpronevěřen), není tu u něhu po' případě' zlého úmysiu
ve smyslu § 183 a § I tr. zák. čís. 4306.
i cenné papíry (akcie), dané pachatelem se souhlas.em vlastníka bance
do zástavy za účelem realihace zápůjčky, kterou vlas~ník tímto způso
bem chtěf. paGhateli poskytnouti, mohou býti předmětem zpronevěry;
svémocný' prodej- těchto papírů pachatelel11_ jest c>přivlastněním si« jich
po rozumu § 183 tr. zák. č,í s. 4595.
pro dosah §§ 183, 184 tr. zák. (pro ,zjiště'l].i r, jde"li o .zločinnou h:alifikaci, pokud se týče vyšší sazbu trestní) jest však z povšecmné obJek-
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tivní hodnoty těchto papírů odečísti částku, kterou by bylo vlastníku
(svěřiteli) beztak vynaložiti, by si znovu zjednal skutečnou moc nad
nimi, i kdyby nebylo došlo ke svémoci (částku, kterou vlastník pro;,.
středkem svěření papírů k lornbardu zamýšlel zapůjčiti) čís. 4595.
spolupachatelství na zpronevěře mohou se dopustiti jen osoby, jimž
byla dotčená věc svěřena; ani osoba, jíž- byla věc svěřena, nedopouští
se zpronevěry, stalI-li se zadržovaCÍ nebo přivlastňovací úkon, aniž
k němu činně přispěla působením na vůli osoby, která věc zadrží nebo
si přivlastní, nebo jinak, omezujíc se na pouhé nepřekáženÍ úkonu
o němž již věděla v době, kdy byl předsevzat čís. 4639.
'
odstranil-li kdo svou vlastní věc, již dal do zástavy a jež mu byl'a zástavním věřitelem přenechána k používání, nedopouští se zpronevěry,
nýbrž může se po případě dopustiti jen maření exekuce nebo podvodného úpadkU' čís. 4848.
peníze, které přijal advokát v zastoupení strany, staly se vlastnictvím
strany již tím, že je advokát jménem strany přijal nebo nabyl disposiční právo nad nimi; advokát dopouští s.e zpronevěry, spotřeboval-li
je pro sebe, nemaje v době této své moci po ruce dosti prostředků, jimiž by mohl vyhověti příkazům oprávněných osob co do těchto peněz
čís.

4823.

zpronevěra,

nepoužil-li ten, komu byla svěřena směnka k esko mp tu,
eskomptem získaných podle příkazu (pověření) akceptantů,
nýbrž zaplatil-li penězi těmi svůj osobní dluh; nepřípustná kompens,ace
čís. 4870.
ideální souběh zločinu zpronevěry s přečinem podle § 89 zák. čís. 70;
1873 ř. zák., vpisova1:-li člen p,ředstavenstva (účení ředitel) společen
stva v účetních uzávěrkách jako dlužníky fingované osoby, a zápůjček
používaL pro sebe čís. 48817.
I
vědomí pachatele o protiprávnosti svémoci může býti, 'je-li s.věřeným
statkem věc zastupitelná, rušeno a vyváJženo - třebas ne pouhou, byť
důvodnou naději pachatelovu, že bude svého času- s to dostáti svému
závazku čili odškodniti osobu svémocí dotčenou, přece vědomím pachatele, že má již v době svémoci rovnocennou a stejnorodou úhradu
po ruce, takže jest kdykoliv s to, by dostáli příkazu nebo svému závazku k os.obě ke svěřené věci, oprávněné čís. 48-23.
nestačí, že stav jmění pachatelova umožňuje a po případě zajišťuje
uvedenou úhradu vůbec; vyžaduje se spíše, že pachateli' je možná
úhrada věcí, s nimiž svémocně nakládá, ,již v okamžiku svémoci čís.
peněz

48~3.

majetkové poměry - pok.ud vylučují zpronevěru: zpronevěra je sice vY'loučen~, byl-li pachatel podle svých majetkových poměrů s to, by věc, kterou si přivlastnil, kdykoli nahradil a dostál svému
závazku čís. 3377, 3391, 3652, 3681, 4062, 4282.
při řešení této otázky však jsou zejména jde-li o pachatele svéprá,vného - rozhodnými' jen vlastní majetkové poměry pachatele čís. 3377.
zpronevěru věcí zastupitelných (peněz) lize vyloučiti jen, bylL..li pachatel podl'e svých! majetkových poměrů již v době svémocného nakládání s věd svěřenou, jež se příčilo převzatému závazku, s to, by svému
závazku dostál a příkazu vyhověl kdykoliv, a byl-li již v onu dobu také
odhodlán, skutečně tak učiniti a pohotových prostředků prá'vě k tomuto
účelu použíti čís. 3652.
pouhá skutečnost, že nemovi,té jmění pachatelovo stačí ke krytí zpronevěřených peněz, nevylučuje zpronevěru čís'. 3<65'2.
při zastavení svěřené věci je zpronevěra vyloučena, je-li pachateL s to,
'podle svých majetkových poměrů kdykoliv zaplatil tomu, od něhož
měl věc na splátky, celou kupní cenu, po případě by vyplatil zástavu
a' vrátil', věc čís. 3681.'

měl možnost kdykoliv škodu nahraditi, může po
úmysl ohledně zadrženi, nikoLiv ohledně přivlast
ke skutkové podstatě zpronevěry pachatelovo vě
domí, že porušuje disposicí s věcí za určitým účelem mu svěřenou dů

okolnost, že pachatel
případě vyloučiti zlý
nění, při němž stačí

věru svěřitel'ovu čís. 3899.
třetí osoby (pachatelova

záruka

nění nevylučuje

otce) za obligačni nároky na odškodskutkovou podstatu zpronevěry ani, byla-Ii uznána po-

škozeným za dostatečnou čís. 3959.
povahy protiprávní svémoci a tím i zpronev~ry pozbývá, jde-li o věci
zastupitelné, přivlastnění si svěřené věci - při pouhém zadržení nepřichází tato možnost vůbec v úvahu - , byI,,-li pachatel již v době při
vlastnění podle svých majetkov)'ch poměrů s to, by věc, kterou si při
vlastnil, kdykoli nahradU a dostál svému závazku, ovšem jen, měl-li
i úmysl tak učiniti čís. 4062.
skutková podstata zpronevěry, spáchané nikoHv zadržením, nýbrž při
vlastněním si svěřen)lch peněz, může býti vyloučena tím, že pachatel
měl po ruce prostředky, z nichž mohl kdykoliv dodatečně vyhověti pří
kazu ohledně svěřených peněz čís. 4282.
pro tip ohl e d á v k q: hájil-Ii se pachatel (jednatel pojišťovny) tím, že
byl oprávněn vybírati' premie proti súčtování jich: 5, provisemi, které
měl z uzavřených obchodů od pojišťovny dostáv.ati, že počítal s úhradou neodvedené části vybraných premií provis.emi, jež od pojišťovny
dostane, a že byl pevně přesvědčen, že jím uzavřené pojistky budou
pojišťovnou přijaty a proto vybral a si ponechal provisi ze všech uzavřených obchodů včetně obchodů pak poji'Šťovnou neuznaných, byla by
subjektivní skutková podstata zpronevěry spáchané ponecháním si a
použitím pro sebe části vybíraných premií, opodstatněna a splněna jen,
kdyby bylo zjištěno buď, že pachatel v době souzeného skutku věděl,
že ho povinnosti k zaslání (odv.edení) všech vybraných premií pojišťovně nezprošťuje a k ponechání sobě neb alespoň k používání (pro
vlastní účely) části nebo celku vybraných premií neopravňuje ani před
poklad, že mu již příslušejí nebo dodatečně z obchodů již ujednaných,
avšak dosud pojišťovnou nes chválených nebo jinak vzniknou provisní
nebo jinaké nároky ve výši zadržené (použité) částky, nebo kdy,by
bylo zjištěno, že pachatel v oné době věděl, že nové obchody, z nichž
provise očekával, nebudou pojišťovnou schváleny nebo nebudou stranami, s nimiž je ujednal, plněny nebo že jinak mu z obchodů těch
nevzniknou nároky jím uplatňované čís. 4771.
zpravení pachateIe pojišťovnou o neschválení toho kterého obchodu
jehož uzavření bylo mu podnětem ke srážce z vybraných premií, při~
cházelo by pro ono zjištění v druhém z naznačených dvoU' směrů
v úvahu jen, pokud se stalo před tím, než pachatel dotčené části inkasa
pro své vlastní účely použi,I, předpokládaje, že je k tomu oprávněn nárokem na příští provisi čís. 4771.
pře d m ě t z pro n e věr y: předmětem zpronevěry mohou býti věci všeho
druhu (i věci spotřebitel'né); výhrada vlastnictví není »conditio impossibi1is« ani při šatstvu a obuvi čís. 3'391.
-věcí (statkem) podle §§ 18:1, 183 tr. zák. jsou veškeré předměty majetkové hodnoty, i věci zastupitelné, i takové, jež podle svého určení nemají býti odvedeny (vráceny) in specie, nýbrž toliko in genere čís.
3489.
předmětem zpronevěry může býti jen výtěžek za zboží, jehož bylo
v s.ouzeném případě skutečně dpcHeno čís. 395"6.
statkem ve smyslu § 183 (181) tr. zák. (zpúsobHým předmětem zpronevěry) .isou i věci spotřebitel,né a zastupitelné (i hotové peníze)
čís. 4062.
ze způsobil-)fch předmětů zpronevěry nelze vyloučiti ani věci jichž
vlastnictví je (vylučujíc ovšem vlastnictví pachatelovo) sporné nebo
pochybné čís. 4062.
Generální
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i v určitém »fondu« soustředěné hmotné prostředky, o nichž snad ani
nelze zjistiti, ze kterých peněžitých pramenů pocházejí, mohou býti'
předmětem svěření i zpronevěry, pokud jen má dotyčný fond sloužiti
ke krytí výloh určité fysické nebo hromadné osoby čís. 4062.
i cenné papíry (akcie), dané pachatelem se souhlasem vlastníka bance
do zástavy za účelem realisace zápůjčky, kterou vlastník tímto způ
sobem chtěl pachateli poskytnouti, mohou býti předmětem zpronevěry'
svémocný prodej těchto papín1, pachatelem jest »přivlastněním !:'.i« jich
po rozumu § 183' tr. zák. čís. 4595.
přivlastnění si a zadržení: pachateiův úmysl věc oprá:vněné
osobě vů:bec nikdy nevydati, nýbrž stav, jímž jest věc odňata z moci
oprávněného, učiniti trvalým, vyžaduje se jen pro činnosti, které jest
pOdřaditi pojmu »zadržení za sebou«, nikoliv však v případech, v nichž
v úvahu přichází pojem »přivlastnění si« čís. 3391.
»přiV'lastnění si« věci svěřené záleží již v tom, že ten, komu věc byla'
jen svěřena, osobuje si k ní a nad ni vykonává práva quasi - vlastnická. Výkonem takovéto disposice po zp:ůsobu vlastnickém je zejména
i zastavení věci, třebas jen na krátký čas a v úmyslu i v naději, že ji
·pachateL V'čas vyplatí a vrátí čís. 3391.
pro skutkovou podstatu zločinu zpronevěry spáchané »přivlastněním
si cizí věci« jest důležitým jedině v čase činu vědomě protiprávní zasáhnuti do vl'astnických práv osoby předmět svěřivší, nikoliv ·otázka
způsobení škody čís. 3681.
ona skutková podstata Obsahuje (odlišně od pouhého »zadržení si«)
osobování si a výkon jako by vlastnických disposic vzhledem k dotyčném.u předmětu; zastav'ení věci jest jedním z disposičních úkonů, jež
příslušejí vlastníku čís. 3681.
I
okolnost, že pachatel měl možnost kdykoliv ;škodu nahraditi, může po
případě· vyloučiti zlý úmysl ohledně zadržení, nikoliv, ohledně přivlast
nění, při němž stačí ke skutkové podstatě zpronevěry pachatelovo vě
domí, že porušuje disposici s. věcí za určitým účelem mu svěřenou dů
věru svěřitelovu čís. 3899.
není třeba přihlížeti k pochybnostem ohIedně ~zadrženÍ«, je-Ii nepo.
chybným »přivlastnění« a naopak čís. 3899.
povahy protiprávní svémoci a tím i zpronevěry pozbývá, jde-li o věci
zastupitelné, přivl'astnění si svěřené věci - při, pouhém zadržení nepřichází tato možnost vůbec v úvahu -, byI.. li pachateI již v době při
vlastnění podle svých majetkových poměrú s to, by věc, kterou si při
vlastnil, kdykoli nahradil a dostál svému závazku, ovšem jen, měl-li
i úmysl tak učiniti čís. 4062.
skutková podstata zpronevěry, spáchané nikoliV' zadržením, nýbrž při
vlastněním si svěřených peněz, může býti vyloučena: tím, že pachatel
měl po rU'ce prostředky, z n'ichž mohl kdykoliv dodatečně vyhověti pří
kazu ohledně svěřených peněz čís. 4282.
zadržením za sebou nebo přivlastněním sobě po rozumu § 1803, tr. zák.
není kterákoliv svémoc se svěřenou věd čili jakékoliv jednání s, ní, jež
nebylo pachateli přikázáno neb alespoň dovoleno osobou k věci oprávněnou čís. 48-23.
svémocí podle § 183 tr. zák. trestnou jest jen takové nakládání se svě
řenou věcí, které se příčí vůl~' oprávněné osoby pachateli známé čís.
48Q3.

není zlého úmyslu předpokládaného pojmem přivlastnění, má-li pachateli byť jen omylem za to, že osoba k věci oprávněná nebude nic
namítati proti tomu, by paChatel s věcí nakládal způsobem jím zamýšleným a pak uskutečněným čís. 4823.
úmysl, svěřené věci oprávněnému vůbec nikdy n.evydati čiJ.i učiniti, trvalým protiprávní stav pachatelem způsóbený, vyžaduje se jen pro pojem
»zadrženÍ«, nikoIiv též v případech »přivlastněnI« čís. 4823.

S II

b jek t i v II í str á n k a: subjektivní skutková podstata zpronevěry
čís: 3410, 3437, 3681.
pachatelův úmysl věc oprávněné osobě vubec nikdy nevydati, nýbrž
stav, jímž jest věc odňata z moci oprávněného, učiniti ·trvalým, vyžaduje se jen pro činnosti, které jest podřaditi pojmU' »za~ržení :~ sebo~«!
nikoliv však v případech, V' nichž v úvahu přichází pOlem »pnvlastnem
si« čís. 3391.
zpronevěra vyčerpává se v osobování si prá,;a nakládati s věcí zpu-:sobem, jenž podle dohody pachatele se svěřttelem dovolen pa~hateh
nebyl; stačí po stránce subjektivní úmyslné předsevzetí disposIce se
svěřenou věcí o níž pachatel ví, že jest výkonem práva, které si svě
řitel vyhradil ~ na pachatele nepřevedl (práva vlastnického) čís. 3437.
subjektivní stránka zpronevěry (zlý úmysl) vyžaduje i vědomí pachatelovo, že jde o věc jemu svěřenou, a vědomí a vůli, určitým nal~
žením s ní ji za sebou zadržeti nebo sobě přivl'astniti (vědom.í prohprávnosti) čís. 3894.
zpronevěry se nedopouští již. ten, kdo nemůže prokázati, že s věcí svě~
řenou bez své viny podle úmluvy nenal1ožil, nýbrž ten, kdo ji u vědomI
protiprávnosti za sebou zadržel nebo sobě přivlastnil čís. 3919.
k subjektivní skutkové podstatě zpronevěry' stačí zjištění, že si' byl pachateli vědom hmotné protiprávnosti svého jednání, kteréžto zjištění
jest zahrnuto již ve zjištění zlého úmyslu, vyžadovaného § 1 tr. zák.
ke každému zločinu čís. 30926.
není třeba, by byl zijštěn il pachatelův zištný úmysl nebo jeho úmysl
někoho poškoditi č i s. 3926.
okolnost, že pachateli měl důvod pokládati doložku o výhra~ě vlast-;:
nického práva za pouhou formalitu, vylučuje po p:řípadě vědomI.hm~tp~
protiprávnosti zadržení (přivhstnění si) ve smyslu § 18'3 tr. zak. Cl s.
3969.
.
po subjektivní stránce není třeba úmyslu zpiiso~,~ti svěřiteli. n~b osobe
jinak k věci oprávněné škodu na majetku nebo jllla,kou, najme trvalou
škodu majetkovou, tím méně zlý úmysl Obohatiti se, zv~tšiti majete~;
stačí vědom1 o hmotné protiprávnosti úkonu zadržovacl'ho nebo pnvlastňovacího, vědomí pachatele, že není k nakládání s věcí oprávněn,
ano se příČÍ' převzatému závazku a vůli osoby k .věci oprávněné, po
případě svěřítele čís. 4052.
po stránce subjektivní vyžaduje se ke skutkové podstatě nedokonan~
zpronevěry, by pachatel měl úmysl věc mu. svěřenou za sebou zadržetI
nebo si přivlastniti, a by si byl vědom hmotné protiprávnosti svého jednání čís. 4118.
ke skutkové podstatě zpronevěry n.estačí v subjektivním směru jen
úmysI, svěřenou věc za sebou zadržeti nebo si' p-řivlastniti, nýbrž kromě toho musí míti pachatel také vědomí o hmotné protiprávnosti zadržení nebo přivlastnění si svěřené věci čís. 42,22.
ke zpronevěře je třeba zlého úmyslu; toho- tu není, je-li pachatel' pře
svědčen že vlastník věci nebude nic namítati,· bU'de-li pachatel s věcí
dispono~ati, nebo je-Li pachatel toho mínění, že jest oprávněn po.drž,eti
si věc mu svěřenou; pachatel si musí býti vědom hmotné protipravnosti svého jednání čís. 4306.
ponechal-li si zaměstnanec vyšetřený materiál, byla by tu vědomost
hmotné protiprávnosti jednání ve-' '-smysLu § 183- tr. zák., kdyby si zaměstnavatel výs.lovně vymínil, že mu musejí býti vráceny všechny
zbytky a odpadky čís. 4306.
je-li podíl'nik toho mínění, že věc nebyla zpronevěřena (an vyšetřený
materiál' není zpronevěřen); není tu u něho po případě zlého úmyslu
ve smyslu § 183 a § 1 tr. zák. čís. 4306.
nejde o zpronevěru, zcizi~li obžalovaný zboží, dodané mu na úvěr
s výhradou vlastníckého práva do úplného zaplacení, jestliže obžalo-
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vaný koupil zboží, aby je dále rozprodával a prodávající o tomto jeho
' .
úmyslu věděl čís. 4442.
prodej zboží vyrobeného z materiálu, prodaného výrobci s výhrad0u
vlastn.i~ké~o pr~va až do úplného zaplacení není z{Jronevěrou, byl-li
matenal vyrob Cl prodán za účelem zhotovení zboží na prodej čís. 4358.
ú,mysI, s,:,ěř~né. věci oprávněnému vůbec nikdy nevydati čili učiniti trvalym protlpravlll stav pachatelem způsobený, vyžaduje se jen pro pojem
»zadrženÍ«, nikoliv též v případech »přivlastněnÍ« čís. 4823.
vědomí p~chatele o protiprávnosti svémoci může býti, je-li svěřeným
st!ltkem vec z~~}llpitelná, rušeno" a vyváženo ~ třebas ne pouhou, byť
duvodnou nadeJ! pachatelovou, ze bude svého casu s to dostáti svému
závazku čili odškodniti osobU' svémocí dotčenou, přece vědomím pachatele, že má Fž v době svémoci rovnocennou a stejn9rodou úhradu
po ruce, takže Jest kdykoliv s to, by dostál příkazu nebo svému závazku k osobě ke svěřené věci oprávněné čís. 48'23.
nestačí, že stav jmění pachatelova umožňuje a po případě zajišťuje"
~vedenou~ ~hradl! vůbec; vyžaduje se spíše, že pachateli je možná
uhrada veCl, s nrmiž svémocně nakládá J·iž v okamžiku svémoc', č i s
4823.
'
.
v Ý hra. d a v I ~ s. tni c t v' í: skutečnost, že prodatel věci prodané na
splatk~ s vyhradoll práva vlastnického podal na kupitele žalob.u o zaplacen~. zbytku kupní ceny a vymohl si (civilní) rozsudek, může míti
s hleálska zpronevěry význam jen, podnikl. . 1i pro datel kroky čelící
k vydobytí pohledávky z kupní ceny dříve než kupitel předsevzal čin
odpovídající zákonnému pojmu zadrženi věci za sebou nebo jejího si
přivlastnění čís. 33'91.
předmětem zpronevěry mohou býti věci všeho druhu (i věci spotřebi
telné); výhrada vlas.tnictví není »conditio impossibil'is.« .lni při šatstvu
a obuvi čís. 3391.
při, .zjišťo,:ání ceny věci, prodané s v},hradou práva vlastnického, jest
vz~h za zaklad obecnou hodnotu věci v době, kdy pachatel s ni protipravně naložil, při čemž jest vzíti zřetel na znehodnocení věci obvyklým užíváním, a pak jest vzíti do počtU' ,úhrnnou výši splátek čís. 3391.
v pouhém svolení pro datele věci (auta) k níž si při prodeji vyhradil
v~~stnictví až d? úp'~ného zaplacení kup~í ceny, pokud se týče v jeho
pnkazu,. by kuplte!, nemoha zaplatiti nedoplatek kupní ceny, věc prod~'l, nelze shle.datt, vzdá,ní se práva -vlastnického (skutečnost, kterou
vy~rada vl<3:stn.lctvl pominula); na' místo věci vstoupHa kupní cena za
Ilľ la.ko ~UPltel! s.,věřená, třebas si prodatel' při svolení k prodeji nevyhradil' vyslov ne, ze bude věc prodána na jeho účet čís. 3410.
kupitel věcí, prodaných mu k dalšímu živnostenskému zcizení nedopouští se zpronevěry již tím, že je přes výhrad-u vlastnickéh~ práva
pr? p:,09atele" dále prodá, nýbrž teprve tehdy, nesplní-li povinnosti, vyply~.a)1cl pr?n. z další doložky »až do úplného zap'laceni«, závazku vyplahh (odves.t1) pro dateli smluvenou kupní cenu čís. 3489.
zi=!ronevěry .lze se dopustiti i na zboží, jež Jbylo pachateJ,i :původně prod.ano, a dodan~vna 'pevný účet, dodatečné však, když již bylo jeho vlastnt"ctylm, p!ohlasentm l?odl,e § 42'8 obč. zák. (cinstitutum po~,gesoriuP1)
preslo opet do vlastmctvl prodatele čís. 355-3'.
o~oJ,~ost, ~e pachatel' měl dův~d pokládati doložku
výhradě vlas!nlck~ho prava za pouhou formalitu, vylučuje po případě vědomí hmotné
prottprávnosti zadržení (p·řivlastnění si) ve smyslu § 183· tr zák
is
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nabízel-lL ~do ke koupi věc koupenou na splátky s výhradou vlastnictví, '
ned~p.o~S!I ~se vnedokonan~ ~p:onevěry, zamýšlel-li poslední splátku zapravJh J.;stc pre9, uskutecnemm zamýšleného prodeje neho nejpozději
současne s mm Cl s. 4118.

ani zákonem ani podstatou věci není vyloučeno,. by. s..i pro datel zboží,
o němž ví, že se kupuje k dalšímu zcizení, nevyhradil, že zboží zůstane
jeho vlastnictvím, dokud je kupitel nezaplatil či s. 4142.
byla-li věc (kamna) dodána, by jí bylo p-oužito pro stavbu, což se
stalo, nemůže tu ani výhrada vlastnictví učiniti takové nakládání s věcí
bezprávným, ano se pohybovalo ve směru svěřitelem chtěném čís.
4254.
nejde o zpronevěru, zciziI,.li obžalovaný zboží, dodané mu na uver
s výhradoU' vlastnického práva do úplného zaplacení, jestliže obžalovaný koupil zboží, aby je dále rozprodával, a prodávající o tomto jeho
úmyslu věděl čís. 4442.
prodej zboží vyrobeného z materiálu, prodaného výrobcí s výhradolI
vlastnického práva až' do úplného zaplacení není zpronevěrou, byl-li
materiál výrobci prodán za účelem zhotovení zboží na prodej čís. 4358.
směnka vydaná kupitelem na celou kupní cenu nebo na její část, najmě
na část zbývající po hotové splátce, mú-že býti platidlem, nebo jen
prostředkem k zabezpečení pohIedávky vzešlé pro dateli z kupní ceny;
v tomto případě trvá pohledávka z kupní ceny dále a kupní cena je
kupjtelem zaplacena teprve, až složi směnečnou valutu Ul držitele
směnky; do té doby Ztl stává účinnou výhrada vlastnického práva přes
odevzdání směnky čís. 4612.
pojistné, které kupitd dostal V' příp·adě zkázy (znehodnocení) věcí, je
předmětem oné výhrady vlastnického práva prodatelova a věcí kupit-eli po rozumu § ISB tr. zák. svěřenou jen, bylo-li pojištění uzavřeno
prodatelem ve vlastní prospěch (na vlastní účet), nebo bylo-li ujednáno, že kupHel věc pojistí a že - nastane-li pojistný případ dříve,
než bude kupní cena úpl,riě zapIacena - připadne pojistný peníz prodateli, na jehož účet hyla pak vě'c kupitelem pojištěna čís. 4612.
vsunutí doložky o výhradé práva vlastnického do účtu nepostačuje
k zachování vlastnictví, dokud není dokázáno, že výhrada byla jinak
umluvena (ujednána) čís. 4728.
z a s t a ven í s věř e n é věc i: zpronevěry se dopouští, kdo svěřenou
věc zastaví byť i jen na krátký čas v úmyslu jo v naději, že ji včas vyplatí a vrátí čís. 3377', 3391.
nezáleží. na tom, že pachatel neměl úmY'sl~ zp'Ů'sobiti majiteli svěřené
věci škodu na majetku, ani, že z činu škoda nevzešla čís. 3377.
»přivlastnění si« věci svěřené záleží již v tom, že ten, komu věc byla jen
svěřena, osobuje si k ní a nad ní vykonává' práva quasi vlastnická.
Výkonem takovéto disposice po způsobu vlastnickém je zejména i zastavení věci, třebas jen na krátký čas a v úmýslu i v naději, že ji pachatel včas vyplatí a vrátí čís. 3391.
pro otázku kvalifikace zpronevěry jest rozhodnou cena p'ředmětu a nikoliv- výše zápůjčky. za niž byla- svěřená věc dána do zástavy čís.
3-570, 368'1.
při zastavení svěřené věci je zpronevěra vyloučena, je-li pachatel s to,
by podle svých majetkových poměrů kdykoliv zaplatil tomu, od něhož
měl věc na splátky, celou kupní cenu, po případě by vyplatil: zás,tavu
a vrátil' věc čís. 36811.
pro otázku ceny zpronevěřené věci jest rozhodnou jen skutečná cena
předmětu, vypočtená s hlediSka osoby vlastníka (toho, kdo věc svěřil)
v době, kdy pachatel s ní protiprávně' naložil, nikoliv peníz půjčený
na věc jako na zástavu čís. 36811.
nutnost přivoděná jednáním pachatelovým, vynaložiti jakýkoHv náklad
na získání vlastní věci, jest újmou, která byla způsobena vlastníku na
jeho disposičních právech čís. 3-681.
okolnost, že se práva neznalý zástavní věřitel mohl považovati za
oprávněna, když nebyla pohledávka včas zaplacena, zástavu prodati,
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poukazuje po případě na skutkový omyl podle § 2 e) tr. zák. (§ I
tr. zák.) čís. 3723.
83
~pomenutí p/edpisu § 461 ob.č. z.ák. prodejem zástavy zástavním vě
n!e!em bez. mterver:ce soud1:I Je SIce bezprávné, může však míti v zapeh, byla-h pohledavka v době prodeje již splatnou a nebyla zapl
cena, jen soukromoprávní nároky_ dlužníkovy čís. 3123.
adání, zastayen,é věci do podzástavy není o sobě, zpronevěrou' neníť t k~ve n"aI?Ze,nl se zastave~ou věcí protiprávním (§ 454 obč.' zák.) n~
prekrocu]e:h meze, vlastmho práva n;.ajitele zástavy, nevydává-li toho,
k90 d,al vec do z~stavy, v ne?~~peČl ztr,áty zástavené věci (nebyla-li
~ec da~a do podzastavy. ~ro v~tSI poh},e?avku než jest pohledávka maJItele zastavy nebo protI Jeho ]asne pro]evené vůli) čís. 3834.
-

!t'., zák.:

pr? otá}ku ceny" zpr?nevěřené věci jest fozhodnou jen skuvypoctena s hlediska osoby vlastníka (toho kdo
v::" sv~nl) v" do.be, kdy p,achateI s ní protiprávně naložil, nikoliv peníz
pu]ceny na vec lako na zastavu čís. 3,681.
nutn9st ,pfivoděn~ j:dp.á,ním r.achatelovým, vynaložiti jakýkoliv náklad
?a z!sd~am y~a~tm V~CI, Jest UjmOU, která byla zpúsobena vlastníku na
Je h o IsposIcmch pravech čís. 368-1.
při deli~tech majetkových, vykazujících známky různých zákonn' ch
skutkovych~yov~h, roz,ho~uje pro otázku kvalifikace ta činnost 'padtatelova, z mz poskozenI CIzího majetku přímo vz.ešlo čís. 3846.
I
při zjišťování hodnoty svěřeného statku po rozumu § 1-83 -tr
'k' t
~bdobně k u~t~~"ove~í poslednÍ' věty § 173 tr. zák. přIhHž~tfak' J~~i
skodY"osoby, Jepz prav~ ke svěřené věci se vztahující bylo zprone~ě
rou poskozeno;)est,,:a -!l{I pokJá~~ti hodnotu, jakoU' svěřenÝ, statek před
stavova,l y dobe sve!,em pro sveritele podle zájmu, jaký /věřitel má na
zachovam svého prava na onom statku čís. 4676.
při, .zjišťo,:ání ceny ~~ci prodané s výhradou práva vlastnického jest
~:!h ~a zak~~d obec~?u.hodn~tu v:ěci v dob,ě,.. ~dy pachateli s ní proti~ ,aV'ne nalozIl, a odeclstI od m splatky ktere JIZ na kupní cenu zaplať!l
c 1 s. 4676.
,
viz též spr e II e v e r a.
úřední, (§ !81 !r: .zák.): v,veřejným úředníkem jest každá osoba která na
z~)dade vereJn~ho ~nkazu ,obstarává práce vlády; spadá se:n! i obecní
~~f1~ec (provlsornt obecm sluha), třebas nebyl vzat do přísahy čís.

§ 184

t~cna ~:~a predm~tu,

~l"o~n'kzpro~ev~ry podle ~

lB! ~r. zák. jest spácháh nejen veřejným
re ~! em,Je~z ,:ec ,z ~uvo~u Jeho veřejného úřadu mu svěřenou si
zad:zI ,a p~~vlast?.', nybrz kazdoll osobu, která učiní tak ohledně věcí
svěrenych Jl z pnkazll' vrchnostenského "nebo obecního čís. 3414.
~ěc! (~tatkem) podle §§ 131, 183 tr. zák. jsou veŠkeré předmět maJetko,:; h?~noty, i věci zastupitelné, i takové, jež podle svého ~čení
~~maJ3!,1'9ytl odvedeny (vráceny) in specie, nýbrž toliko in genere
c 1 S.

"tO.

při zločinu zpronevěry,y ú,řadě podl~

§ 181 tr. zák. nesejde na tom,
(kancelarsky pomoc11lk exekuční-ho soudu) byl podl
a povi'nen
peníze (od
uzmI ll' ; svacI, ze, ten, "kdo mu peníze dal, takové oprávnění II něho
( omyem) predpoklada! c í s. 3997.
poje~ ~svěřenÍ«, v~ smysLu §§ 181, 183 tr. zák.; rozhoduje podstata
skutecnych a pr~v11lc?' vztahů pachatele k věci, aniž záleží na to-m, zda
byly vztahy ty z]ednany k podnětu pachatelovu či bez něho čís: 4127.
podá~ím zá,sH~y yoštoypímu úřadu propůjčuje odesílatel poštovnímu
o
pO,dmku a}lm I vsen:: znzencum pošty, kteří s:. ní přijdou ve styk přímo
nebo nepnmo skutecnou disposiční moc nad zásUkuu v dů'Věř~. že ji

zd~

pach~tel,

d~Y:h'k~l)ll'Ze~n~Sh "předpisů oprávněn

přijímati

dopraVÍ na místo určení a vydají ji tam (při zatížení dobírkou po jejím
přijetí) určenému příjemci, není-li to však možné, vrá,tí ji odesílateli
čís. 4127.
jde o zpronevěru v- úřadě (§ 181 tr. zák.), ponechal-li si poštovní posel peníze, dané mu se složenkou a s příkazem, by je odevzdal na poštovním úřadě' čís. 4190.
nezáleží na tom, zda byl oprávněn' peníze přijmouti, stačÍ, že strana
toto oprávnění předpokládal,a čís. 4190.
v rodině (§ 463 tr. zák.): nejde o zpronevěru mezi manžely podle § 463 tr:
zák., nýbrž o zpronevěru podle § 183· tr. zák., prodala nebo zastavila-ll
manželka věci, o nichž věděla, že je manžel koupil na splátky s výhradou vlastnictví 1 a které jí manžel dal s příkazem, by je prodateli
vrátila čís. 4130.
ZprošťUjící výrok: § 259 tr. ř.: důvody zprošt'ujícího rozsudku nemohou nabýti
,právní moci ani míti závaznost pro jiný soud při rozhodování o
jiné trestní věci čís. 4062.
udání podle § 522' tr. zák. jest okolností trestnost vylučující ve
smyslu § 259 čís. 3 tr. ř. či s. 3599.
prohlášení obžaIobcovo, že ustupuj-e od obžaloby, pokud jde o
právní označení skutku v obžalobu daného (jen v určitém směru)
nemůže míti procesní účinek § 259 čís. 2 tr. ř. čís. 3901.
_ _
_
zprostiti (i podle_ čís. 2 § 2B9 tr. ř.) lze obžalovaného z obžaloby
jen pro čin jemu v obžalobě za vinu kladený, nikoli pro některoů
jeho prá'vní kvalifikaci čís. 3901.
zprošt'ující rozsudek může býti zmateční stížností napadán jen
v neprospěch obžalovaných čís. 3939.
k § 259 čís. 1 tr. ř. (nedostatek návrhu zákonně oprávněného žalobce) čís. 4724.
sprost'ujúci rozsudok, ktorým bol obžalovaný os.Iobodený podl'a
§ 4 alebo § 6 odst. IV. zák. č. 124/24 sb. z. a n. a boly mu uložené povinnosti uvedené y, odst. II. § 13 cit. zák, nie je sprosťu
júcim rozsudkom v smysle trestného poriadku; obžaIovaný maže
podat' zrnatočnú st'ažnost' proti takémuto sprosťU'júce mu rozsudku
čís. 4608.
Zprotivení se (§§ 279 a 280 tr. zák.): nespaaá seffii jen útočné jednání, nýbrž již
i každá na venek projevená neposlušnost k osobě vrchnostenské
čís. 3796.
Zprznění: § 128 tr. zák.: ke skutkové podstatě zločinu zprznění podle § 128 tr. zák.
stačí po stránce objektivní již pouhý dotek těla (nahého) čís. 3417.
nepředpokládá se, by čin trval delší dobu, ani, by pachatelovým jednáním bylo skutečně dosaženo ukojení chlípných chtičí't, ani, by pachatelí'tv úmysl směřoval výhradně k tomu cíli; stačí pohlavní zneužití, jež
toliko dráždí nebo stupňuje smyslnost, a tomu odpovídající úmysl pachatele čís. 3417.
otázka, zda pachatel (§ 1'28 tr. zák.) jednal ze zvědavosti, je povahy
ryze skutkové a nikoli odborné; k jejímu vyřešení není zapotřebí odborných zkušeností a ználo'stí čís.. 3417.
pokud je vyloučen ideální soulběh p.řestupku § 20 čís. 2 zák. čís. 241/
1922 se zločinem podle § 128 tr. zák. čís. 3417.
pod ustanovení § 128 tr. zák. spadá každé za účelem pohlavního ukojení předs'evzaté zneužití těla dítěte; netřeba, by ho bylo zneužito pohlavním údem, nebo naopak, pokud jde o leho vlastní pohlavní úd, nýbrž
stačí. bylo-li pachatelem k podráždění jeho pohLavní smyslnosti zneužito i některé jiné části těla dítěte, třebas. oděvem zakryté čís. 3-669.
předpis § 128 tr. zák. chrání proti poh1avnímu zneužití' jednak děti ve
věku pod 14 let~ jednak osoby bezbranné nebo v bezvědomí čís. 3669.

-

Zp"zněni
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krve (§ 131 Ir. zák.) -

Zrušovací soud -

729

728
děti

nedosáhnuvší věku 14 let jsou účastny ochrany § 128 tr. zák. bez
rozdílu (stejně jako podle § 127 tr. zák.) tak, že ona skutková podstata je dána i když dítě, pohlavní použití svého těla trpělo, proti němu
nic nenamítalo, ba i když s ním výslovně souhl'asilo čís. 3669,
subjektivní skutková podstata podle § 128 tr. zák. čís. 3'669.
skutková podstata zločinu podle § 128 tr. zák. sice nepředpokládá, by
ukojení chUpných chtíčů- bylo dosaženo, nýbrž stačí takové pohlavní
zneužití, jež jen dráždí nebo stupňuje smyslnost, a tomu odpovídající
úmysl pachatelův, a smilnost podle § 516 tr.' zák. předpokládá, že jednání, dotykající se pohlavní sféry, prýšti z podrážděnosti pohlavního
chtíče nebo směřuje k tomu, by pohlavní pud pachatele nebo jiné
osoby byl drážděn čís. 3736.
z toho v'šak ne!'ze vyvozovati, že každý smilný čin, předsevzatý na
osobě pod 14 Lety, již naplňuje za všech okolností skutkovou podstatu
§ 128 tr. zák.; při tomto zločinu musí býti cílem smilného jednání ukojení chlípných chtíčů v onom nejširším smyslU'; jednal-li pachatel smilně
jen následkem pOdrážděnosti pohIavního chtíče, nenesl~li se však jeho
úmysl' k tomu cíli, by tímto jednáním byLa jeho smyslnost drážděna
a stupi10vána (byl'O-li smHné. jednání jen důsledkem předcház.ející po:...
drážděnosti pohlavního pudu pachatele, nikoli cílem toho, by tato po~
drážděnost ,byla přivoděna nebo stupií.ována), není tu úmyslu směřu
jícího »k ukojení chlípných chtíčů'«, a takové jednání nespadá pod
§ 128 tr. zák.), nýbrž může býti jen přestupkem podle § 516 tr. zák.
či

s.

3~36.

subjektivní skutková podstata zločinu zprznění (§ 128 tr. zák.) vyžaduje zjištění, že se pachatel, Jednající k ukojení vt'astních ch.tíČŮ, k jednání rozhodl, ač si uvědomil, že jest tu. u druhé osoby s)mtečný stav
bezbrannosti, v němrž jest naprosto nezpůsobilou k odporu proti jim
zamýšlenému pohlavnímu používání jejího těla, i že použití jejího těla
je zneužíváním, že se děje proti její §kutečné vůli, že případný její odpor není jen proj.evem zdrženlivosti, projevující se u osob ženského
pohlaví v pohlavním styku čís. 3740.
podřadění trestného jednání pod ustanovenÍ' § 98 tr. zák. nemá místa,
i když jsou tu všechny zákonné znaky tohoto zlocinu, obsahuje-Ii čin'
zároveň veškeré náležitosti skutkové podstaty trestného činu s přís
nější trestní sankcí (§ 128 tr. zák.) čís. 3819.
pojem »zprznění« (§ 128 tr. zák.) předpokládá sice, že zlý úmysl pachatele směřoval k ukojení jeho chMpných chtíčů, nevyžaduje však, by
toho účelu (účinku) hylo skutečně dosaženo čís. 4151.
pod pojem »pohlavního zneU'žití těla« ve smyslu § 128 tr. zák. spada
i sahání pod sukně nedospělého děvčete čís. 4151.
podle § 131 tr. zák. před"
pokládá soulož (aspoň podniknutou) mezi pokrevními příbuznými v pokolení vzestupném nebo sestupném, bez rozdílu, zda bylo jejich pokrevní příbuzenství založeno zrozením manželským či nemanželským
či s. 3697.
tento poměr přirozeného pokrevenství není totožným s právním poměrem, jenž podle ustanovení občanského zákona přivádí dvě osoby
do příbuzenského poměru přes to, že pokrevními příbuznými nejsou
či s. 3697.
po subjektivní stránce se vyžaduje, by si pachatelé byli vědomi, že
jsoU' k sobě v poměru pOkrevního příbuzenství čís. 3697.
o tom, zda je v souzeném případě mezi dvěma osobami poměr přiro
zeného pokrevního příbuzenství čili nic, rozhoduje výlučně soudce trestní,
nejsa vá'zán omezením, jež stanoví pro otázku zjištění nemanžel'ského
otcovství pro obor práva soukromého občanský zákon' v § 158 čís.
3697.

krvre (§ 131 Ir. zák.): skutková podstata

zločinu

odle dosavadních zkušeností a podle dnešního stav~ vě~y dv~P?uš,tí
Pd ka krevní zkouškou jen v poměrně malém počtu pnpadu urclty zau z
. v'
36~
věr na nemožnost otCOVstVl c I s.
":;1/.
skutky podřaděné ustanovení § 131 tr. zák., o 7przněnj kr:~ i (~l~Č;~
131 tr. zák. o spoluvině na něm) mohou zakladah krome to
§ 132 III. tr. zák. č i s. 3999.
způsobení újmy: ve smyslu § 1 zák. ~ .útisk~, čís. 367f7.
_
_
na těle: podle § 1 zák. o uhsku C I s. 409·1.
.
~
v· d
C
t
tom ze bylo
Způsobilost snížiti vážnost republiky: lzye vP? ~np~ e spa rolva ~ '10
J·iŽ předem
na 1 května hlásáno s recmcke tnbuny pos uc aC,um,
y
roti' státu zaujatým a nespokojeným s platnou S!a!~l f~.rmou,. z~
~ení důvodu oslavovati výročí republiky, nesplmvsl s\ych shbu
o

Y

čís.

3730.

vyhrůžky: vzbuditi obavu čí

5,.

3771.

_
viz též násilí dle §. 98 b).
vzbuditi veře"né pohoršeni (§ 516 t r. z á k.): není podmíně.na vere!n?s!1
míst~ činu; jest opodstatněna i, byl-li čin .spác~án sice ~ever.elnye,
ale za okolností, že si pachatel .musel byh vedom maznosti, ze
se o něm doví větší počet lidí či s. 4171.
Zrada vojenská viz vojenská zrada.
_ _ viz ochrana republiky (§ 6 č. 2).
Zraněný na silnici: přejetí ho autem čís. 4048.
_
_
viz též a II t o mobil:
Zrůdný pud -pohlavní: nevylučuje pří~et~os~ ,č í s. 3404.
Zrušeni rozsudku: dle § 475 odst. 2 tr. r. CI s. 3805.
viz též říz e n í pře s tup k o v é.
. '
Zrušovací soud' v y k o n á v a jed o z ar č í p r á von a dni ~ š í ll! ~ ,5 o II Q ~
po ;ozumu § 13 zák. čís. 216jI919"sv mi i n,eJyy·~sl ~?sUtě
v t· k a ti· e n vad y a p o kle s k y v u rad o v. a n I ~ a z u c
.
Y Y'
J(
v' dky nepravid,elnoS'tt a ltknav,ostl
zevnl h o nepora
,
'
. d
'kl du zá
v ú řad o v á n í) a nes m j z a s a h o vat 1 ' o V y
a
kana čís. - (2).
v trestních věcech z oblasti býv. právya ,uhe~~kého
n e n í n e J. v Y š š í s o u d, v Y ř i z u j e z ~ a t ,e c ~ ~ s. tl; n kO s t,
. 'v.
d n j' formalnl prtpOmln
oprávněn by z mOCI ule
-.
y ou
ľ
v t k}, n a 1'é z a c í m ll' s o u d u, ž e z á P' i s ohl ~ v ~ 1 I? p r ~ I~
Č ~ n í, O d V' o 1á v a j í c í s e p ř ~ P r ~o t o ~ o lov, adn I. :; ~ ~ n ~ ~ ~
obžalovaného a v'ýpovedl' svedku na u, ale ,ec y,
. . . h osob uložené ve spisech předchozl~Ov-':l
~ e1~ Ysce p fí čí' pře d P' i s Ů' m § 33.1 o d s t. 2 u h. t r. r. c 1 S.
Y.

_,

r,

-

(2).

..'

..

o
b nos t poroty
se ,~v prIzastavena- I 1· puso
v' nezflzllle
,
dní
adech jinak porotních obz<:lovan.~!Illl !- ~re
~oci obhájce ani p:o řízeníypred V vYJI~ecnYtm
n á t e II a n i pro říz e n 1 n a s o u.d e z r 1!-' S? v a, ~ ~ mJ ~ ?
tehda r-ozhodoval-li v prve stoliCI v,y]1mecny sen á t š ~ s t i č 1 e n n Ý čí s. 363 (1).
.
vyřizuje odvolání spojenyé ,se ,zymatečni stíž~fsstľ
. tehdy zavrhne-li zmatecll1 stlznost dťe § 4 c .
~ § 1 č i~. 1 a 2 no v. či s. 3/1878 či s. 482 (3).
..,
.
d
'
-"
dsouzení
povolan
rozhodovati o p'0 mlnenem o,
v,
•
d ' dJese
o
soud
rv'é stolice (v porotnl'm rlzenl sou ni, vur
porot~í) i tehda, když teprve náI.ezve~ opra~ne sto~
lice vzešla nutnost, by o podmlne~em v~d:;'ouzenl
bylo u~ažováno nebo znovu uvažovano CIS. 1597 (7).
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I

I.

-

Zrušovací soud -

_

730

nejdve o, zrněnu kv~lifikace,. ji~. má na mj'sl1 plenární rozhodnutí sb. n. s.
tr. ~'. 1597, byla-h. t~estna:v cmn?st obzalovaného, která původně b la
~vahhkov~.~.;t ne..st~)ne, z,rusovaC1m soudem kvalifikována jednotně" Yko
cm trestne]Sl (precm) Č 1 S. 3605.
ja
důvod zmatečnosti povahy formální nemůže by' ti při zrušovacl'm
r .d
1
,,,..
..
fa k II
p ov.a eo Jma.{ a" SIre, nez",se stal? v písemném provedení zmateční stíž~OS~t (§ 285 tr. r. a § 1 CIS. 2 zakona ze dne 31. prosince 1877 čís 3
r. zak. z roku 18r'78) čís. 3411.
'
.
pro,:,ede~í zI!lateční stíž~osti jest podati v zákonné'lhůtě li soudu prvé
stoh~e, lehaz rozsudek lest napadán; nestačí byla-li zmateční stížnost
podana v oné lhůtě přímo II nejvyššího soud~ čís. 3664, 3682.
opravná stoIic~, přezko~I?áv'~Fc ,~pr~vnost rozsudku opravným prostřed
k~m napaden.eho, nemuze pr~hJ.tzeh. k ustanovením nového mírnějšího
~~kona, byl-II rozsudek prve stohce vynesen před účinností tohoto
CI s. 3435, 3454.
protoko.l 0. ~lavním přelíčení podle §§ 342 a 27/1 tr. ř. jest zrušovacímu
sou~u Jedme rozhodujícím pr.ůkazem o průběhu hlavního přelíčení
o vsech podstatných formálnostech řízení čís. 3449.
a
byl-li výro~ o trestu napaden též odvoláními z výše trestu jest oněm
rozhodnouh ne teprve po, nýbrž při vyřízeni zmateční stíŽnosti (§ 2q6
druhá věta tr. ř.) čís. 3465.
.
nerozhodl-Ii zrušovací, sou~ 'o rozsudku podle § 288 čís. 3' tr. ř. nebo
podle § 350 odst. prvy tr. r., nelze mu předložiti žádost o milost podle
§ 411 tr. ř. či s. 3654.
domáhá-li se zmate.č!1Í <s~ížno.st .toho, ~ by čin obžalovaného, zjištěný
v rozysu~~ku, byl ~~ahfl.kovan ntkoh za prestupek podIe čís. 1 '§ 11, nýbrž
zay precm podle cts. 2' y§, 11 zák. na ochr. rep. a tato stal~ se bezpřed
metno~.. vzhledem. ke clank~' ); a
rozhodnutí presidenta republiky
z 19. flJna 1928, Jest trestnl nzefi1 v tomto směru zastaviti čís. 3,695
okolnost, ž~ nal~zací soud, nezkoumal podle § 262 tr. ř., zda ve skutk~
pa~havt~}ove nem ~ku1:~ova podstata jiného trestného činu, nemůže se
nelyysSt syo~d, zabyv3lÍť na škodu obžalovaného, nebyl-li rozsudek v tom
smeru vereJnym obzalobcem napaden čís. 3762. <
p:?ti ~ rozho4!1utí vrchníh9 sou,du ve věcí odkladu výkonu trestu není
p~lpu::;tna shznost ke zrusovaClmu soudu (§ 401 předposl. odst. tr ř)
c 1 s. 37181.
'
. .
v

••

.vll.

jestliže obža~oba
vZl~esena ~m na

pro přestupek podle § 359 tr. zák. nebyla ani původně
tento trestný čin při hlavním přelíčení rozšířena, nelze
obzalovaneho v tomto směru z obžaloby zpr'ostiti' a stačí napadený
rozsudek v tomto odsuzují-dm výroku zrušiti čís.' 3863.
zruš?vací ~oud přezk?umává rozsudek, jenž zjišťuje a posuzuje děj
~any v obzal?bu. T~ 1 ona činn,,?st, . .odpáŠí s.e k činu, jak se stal svého
casu. Pro otazku Vlny nelze pnhhzeh k událostech napotomním čís
3940.
.
je vylouč.eno, by teprve zrušovací soud zjistil zmateční stížností vytýkane projevy p~edsedy ,hlavního přelíčení nebo některého porotce. Jest
vxlo~ceno, C~h,tl ty!zenym neúplnostem a nesprávnostem hlavního pře
h:em zmatecm stlznosti přímo u zrušovacího soudu čís. 4011.
yyrok . .o trestu ~a penězích (pro přestupek § 399 tr. zák.) !'ze zachovati
1 kd~: ~yl z~~se!1, rozsudek ve výroku o vině i trestu na svobodě za
soubezny zloCln- c t s. 4053.
~ruš'?vací soud může podle § 6 zák. ze dne 31. prosince 1877 v'
3
r. zak. ~ ro~u ,!8ř78 naříditi po případě i opravu (dop~nění) pr~t~l~~lu
o Wavmm prehcení čís. 4132.
zruš?v,ací soud, vy,hovuje odvolání do výroku, že může býti kdo po odpyk~m t:estu drza,n v robotárně, může po případě vrátiti věc soudu
prve stolIce k novemu rozhodnutí čís. 4132.
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byla-li s odporem proti rozsudku pro zmeškání spojena zmateční stížnost, rozhoduje o obou opravných prostředcích zrušovací soud, i když
měla býti zmateční stížnost odmítnuta nalézacím soudem podle § 1 zák.
čis. 3/78 či s. 4155.
nepovolil-li nalézací soud obžalovanému podmíněný odklad výkonu
trestu jednak proto, že jej pokládal za nepřípustný podle § 2 zák.
čís. 562/1919, jednak z důvodů arbitrerních (§ 1 zákona), a byl-li onen
výrok napaden zmateční stížností, tento pak odvoláním, jest vyhověti
zároveň oběma opravným prostředkům, jsou-li odůvodněny, a nerozhodovati o odvolání až po vyřízení zmateční stížnosti (§ 296 tr. ř.)
čís. 4291.
podle § 410 tr. ř. lze postupovati i, vyšla-li po pravomoci rozsudku na
jevo i jen jediná závažná polehčující okolnost čís. 4207,
věcná správnost formálně bezvadného výroku porotců (jimž odpově
děli záporně na otázku viny) vymyká se přezkumu zrušovaCÍm soudem čís. 4410.
'
smrtí soukromého obžalob ce nestane se opravný prostředek provedený
ještě za jeho života bezpředmětným, poněvadž v opravném řízení není
procesuální činnost soukromého obžalob ce nevyhnutelně' potřebná (§ 287
odst. 31 tr. ř.), a na vyřízení opravného prostředku má po případě právní
zájem i obžalovaný, na Příklad v příčině' útrat čís. 4644.
proto nejvyšší soud jako soud zrušovací mus.í jednati o zmateční stížnosti soukromého obžilobce proveden'é ještě za jeho života čís. 4644.
plyne-li jsoucnost pominuté skutečnosti z trestného lístku při hlavním
přelíčení přečteného, lze zrušovacímu soudu k ní přihlédnouti a učiniti
ji podkladem přezkoumání s 'hlediska hmotněprávního zmatku či s. 11
§ 281 tr. ř. či s. 3491, 4797.
zásadou o nepřípustnosti opětného stíhání .skutku již pravoplatně rozsouzeného (bez předpokladů a povolení obnovy) jest zrušovaCÍ soud
vázán neméně než soudy prvé stolice a múže jí, třebas neobsahuje
napadený _rozsudek o předchozím odsouzení výroku nebo zjištění, zjednati průchod, protože jde v dotčených skutečnostech o procesní události, jež lze zrušovacímu soudu přímo poznati ze spis.ů čís. 4806.
a čin n o s t s k u t k o v ě z j i,š ť o v a c í: o správnosti a přesvědčivosti
posudku znaleckého uvažuje Jako o správnosti a přesvědčivosti každého jiného průvodU' jen soud naf.ézací (§§ 258, 288 čís. 3 tL ř.) a ani
zrušovaCÍmu soudu, jenž jako stolice opravná nenÍ' oprávněn činiti skutková zjištění, nepřísluší přezkoumávati -věcnou opodstaněnost posudku
čís. 3405.
může vzíti za podklad rozhodnutí procesní skutečnosti, i když nebyly
v rozsudku zjištěny čís. 45g7, 4803, 4806.
první podmínku beztrestnosti ve smyslu § 4 zák. čís. 124/24 (důkaz
'Ůkolností, pro které tvrzení mohlo býti považováno důvodně za pravdivé), jakož i subjektivní stránku druhé podmínky (zřejmý úmysl chrá-'
niti především veřejný zájem) posuzuje po stránce skutkové podle
§§ 25'8, 2H8I čís. 3 tr. ř. soud nalézací; otázka, zda šlo o veřejný zájem,
podléhá jakožto otázka právní posouzení také zrušovacím soudem
či s. 3474.
zmatek čís. 5 a 11 § 231 tr. ř., povoleno-li podmíněné odsouzení pominutím okolnosti, jež podle § 2 zák. ČÍ's. 562/1919 sb. z. a n. má v zápětí, že povolení podmíněného. odkladu výkonu trestu je vyloučeno
či s. 3491.
plyne-li jsoucnost této pominuté okolnosti z obsahu trestního lístku, při
hlavním přelíčení přečteného, tedy z obsahu Jistiny veřejné, možno
soudu zrušovacímu k ní přihlížeti a učinm ji podkladem přezkoumání
s hlediska věcného zmatku podle § 281 čís. 11 tr. ř. či s. 3491, 4797.
zrušovaCÍ soud může sám povoliti podmíněné odsouzení, když obžalovanému přiznal toto dobrodiní již nalézaCÍ soud, ačkoliv ho odsoudil
pro více činů (na širším podkladě), než nyní zrušovacÍ.soud čís. 35,12.

-
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výklad obsahu, smyslu, dosahu článku a určení, co pisatel chtěl svými
slovy vyjádřiti, jsou zjištěni skutková, která jsou vyhrazena soudu nalézacímu a kterými jest i Nejvyšší soud jako soud zrušovací vázán
vzhledem k předpisu § 28'8 čís. 3 tr. ř. čís. 3567.
skutkové zjištění vÍže i zrušovaCÍ soud a nelze je napadati hmotněpráv_
ním zmatkem pOdle čís. 9 a) § 281 tr. ř., nýbrž mohlo by býti napadáno jen formálními zmatky podle čís. 5, § 281 tr. ř. čís. 3585.
zjištění o příčinné souvislosti je zjištěním rázu skutkového, jemuž lze
čeliti jen formálními důvody zmatečnosti; nestalo-li se to v písemné
zmateční stížnosti, doháněti to teprve při veřejném roku je podle § 290
tr. ř. nepřípustné čís. 3693.
zrušovací soud podle § 288' ČÍs. 3 tr. ř. móže za základ svého rozhodnutí vzíti při právním přezkoumávání výroku jen ty skutečnosti, které
zjistil sborový soud prvé stolice čís. 3798.
jen nalézaCÍ soud jest podle §§ 258 a 288 čís. 3 tl'. ř, oprávněn zjistitia určiti podle výsledků řízení smysl, význam a účel projevu (skutkoyá
zjišténí) čís. 3'825.
zrušovacf soud nemůže (§ 288 čís. 3 tr. ř.) prováděti skutková zjištění
a vynášeti zjišťovací výroky, jichž by bylo třeba k rozřešeni skutkové
otázky, zda byl (nebyJ,) důkaz pravdy proveden čís. 3940.
zrušovací soud přezkoumává rozsudek, jenž zjišťuje a posu;;:uje děj
daný v ,obžalobu. Ta jo ona činnost odnáší s.e k činu, jak se stal svého
času. Pro otázku viny nelze přihlížeti k udállostem napotomním čís.
3940. .
.
je vyloučeno, by teprve zrušovací soud zjistil zmateční stížností vytýkané projevy předsedy hlavniho přelíčení nebo nětkerého porotce. Jest
vyloučeno, čeliti tvrzeným neúplnostem a nesprávnostem hlavního pře
líčení zmateční stížností přímo u zrušovacího soudu č ~,s. 401l.
zákaz brojení proti zjišťovací činnosti nalézacího soudu, platný podle
§§ 258, 28S odst. 3' tr. ř. pro řízení zrušovací, neplatí pro odvolací ří
zení v kárných věcech advokátů a kandidátů advokacie, jež je zvlášť
upraveno §§ 4'5.....-55 kárného statutu čís. 104, dis.
kdy došlo k prvnímu soudnímu stíhacímu úkonu pro přestupek, může
Nejvyšší soud 'jako soud zrušovací sám zjistiti, ano tu jde o událost
procesní čís. 4091.
a j a z y k o v á z á vad a: stížnost na odmítnutí zmateční stížnosti zrušovacím soudem pro jazykovou závadu řízenou na zrušovací soud jest
odmítnouti čís. 4124.
odmítnutí opravného prostředku podle čl. 4 odst. 3' nař. čís. 17/1926
jest věcí soudcovského rozhodovánÍ. Není platného předpisu, podle kt~
rého by byl Nejvyšší soud jako soud zrušovaCÍ vázán opačným _názo_rem soudní správy, a není orgánu, který by mohl' tento rozpor ruzhodnouti způsobem závazným pro zrušovací s.oud. Nejvyšší sou.d nemůže
onen odmítnutý opravný prostředek vyříditi znovu ani, bylo-li jeho rozhodnutí ministerstvem spravedlnosti zrušeno a uloženo mu, by o něm
rozhodl nehledě k oné jazykové závadě č i s. 4527.
a ú tra t y: útraty řízení zrušovacího nelze obžalovanému uložiti, přivodi
la-li zmateční stížnost, ač byla zavržena, davši podnět k použití § 290
tr. ř. nepřímo rozhodnutí pro obžalovaného příznivější (§ 390 odst.
druhý Ir. ř.) či s. 3417.
útraty řízení zrušovacího nese soukromý obžalobce, i když byl obžalovaný zproštěn z důvodu beztrestnosti podle § 4 tisk. nov. čís. 3474.
uložení dvou třeHn útrat trestního řízení a právního zastoupení soukromého obžalobce v prvé stolici, ač byl obžaLovaný ve zrušovaCÍm řízení
v p,odstatném bodě z obžaloby zproštěn, byly-li by ony útraty poměrné jen o málo menší, kdyby byl soukromý obžalobce zažaloval jen
ona místa článku, pro něž byl ohžalovaný právoplatně odsouzen čís.
3763.
obža~ovaný neručí za útraty zrušovacího řízení, měla-li jeho zmateční
stížnost ve značné míle úspěch čís.' 3763.

~ ..
k
I e obžalovanému uložiti, šlo-li při
nahradu nákla~vů ~ereJn~ho
~ ne ~le § 4 zákona o podmíněném odněm jen o zvlastOl otaz ~ll ,vyr,~ II po ~
ln' ús ěch čís 3860.
zmatecOl stlznost 'jem
mela zruSU]1
p } .. pne me'la
so uzení , ve které.~,.
'-I·,· ,·,spe'ch ani
útrat:~l ~ z,ruš?~vaC1ho ~lzleOl s~h navz.a zmateční sÚžnost soukromého obzmatecOl stlznost obza ovane o aOl
žalobce čís. 4059;
ří adě zrušiti použitím § 290
P o II Žit í § 290 t r. r~: rozs~dek, lze P~zfl ~mateční stížnost zpět a byl
ne 19 ří'na 1928 čís 3410.
tr. ř. i ohledně obzaloyaneho, Ktery
účasten amne~~i~ preslden!a re~ubh~~ t~eJe~ POChybJní nalézacího soudu
důvodem pOUZltl ~ 2?0 ~r. r:, ~,o lOU y
ve směru hmotnepravOlm Cl s. 3939.
, ,
,
. , k t stu napaden též odvolantm z vyse
p o u žit í §. 296 t r:,. ř.: .by~-l~ vyr~. ~ ;:prve- po nýbrž při vyřízení zma~) v.'
3465
trestu, Jen o nem 10Z o no~ 1 .?
teční stížnosti (§ 296 druha bv. .etla tr. ,r. Cpi ~dmíně~ý odklad výkonu
nepovolil-li nalézací soud
v'
tn·Y podle § 2 zák .
~
,. o zakl'ovanemu
dal za nepnpus
trestu jednak 'proto, ze )eJ dl~O ~·t rních (§ 1 zákona) a byl-li onen
čís. 562/Hn9, Jednak : ~UVt u
\~~to pak odvoláním' jest vyhověti
výrok napaden zmatecn! s lZnOS}, o
'sou-Ilj odůvod~ěny a nerozzároveň oběma opr~vnJm pros~t.red~um~a~eční
stížnosti (§ 296 tr. ř.)
1
hodovati o odvolall1 az po vynzen z

:0

. ar

• Č, í s. 4291:
'
. v' rok zrušovacího soudu, že jed~á~í ~I?vaz! n o s ~ Jeh Ob nda z..~ r e~~'mě~em dal'šího řízení a rozhodovall1, Vlze
zalovaneho ne. u e, ]IZ, pr..,..
v
'
v'
4004
nejen soud nal~zaC1, ~yb~z 11 zrus?~a,c~~ 1;;ojednání a rozhodnutí věci
n~lé~a:Í .soud Je OPhravne~ ,) ~ ~pe n~ylo uloženo rozhodnutím zrušovavylucne Jen v rozsa u, v Ja {em. mu
v ' "
o zné podstatě
cího soudu čís. 4573.
rozsudek nejvyššího soudu a ': nem proJevene na~o~rolfc!U ro jakékoli
dvojí činnosti, obž~lo~anéhf Jsou P~~s~?UpdOlg~~~ novému ~ozhodování
další řízení zavaznyml,; ten ~ SObU d.. činnost obžalovaného jest účelově
za základ odchylny nazor, ze o OJI
jediným aktem čÍ' 8;- 417°·, názor zrušovacího soudu zbaviti účinnosti
nalézací soud ~esml pravn,'. §·293 dst 2 tr ř zabývaje se případem
tím že hy obesel ustanovell1
o . · .,
1.'1....
v, dal
s )1.) ed·lse k··]lny. ch , nez~ se ktery' mi se zrušovací soud zv as e vypora

č í s~ 4~24.
" t
í železničního provoz. řádu, jež propůjčui~
Zřízenec elektn~kych .~r~h. ~t.s anooven
v't' ch předpokladů moc policejní, platl
zelezmcll1m znzencum za urCl y . v ,
4?46
i pro zřízence elektrických pouhcmch drah c 1 S. ~ .
obecního úř,adu viz ú ř e dní k ve ř e) n ý:, ,
plynárny: jeho zavině~í (§ 335 tr .. zak.) c' s. 3797.
_ _ viz též pl Y n o v y r eg II I a t 1 v.
~ ,
.
'
ký h
dl § 32 zák na ochr rep. c' s. 4094, 4206.
Ztráta
pro
stránce hmotne, nybrz 1 Ujmu na vaznos 1 a
statCÍch nehmotných) čís. 4059.
práv poIlitických (§ 56 tr. zák.. slov:) viz p o I i I i c k á p r á va.
_
volebního práv,a viz V? I, e ~' II 1 P; ~ v o. .
Ztroskotání smírného vyrovnan~ yl~, U r a z k a tIS k e m.
Zubní lékařstvi' jeho provozovam c I s. 3686.
~,
.
• ".
~.
k
ľ
úspěchem praktickou zkoušku, nebo kten ne:
Zubruch tec~~d ~íe~ ~~~~ ~~a lzlkon čís. 303/1920 nabyl platnosti, <:~~obozen},
~~Iž~ zubní lékař' po~žíti jen k či~nos!~, ~t~roU' nelze o~nacIŤ1 fa :~e~
k ~sk', v ',kon«' nemohou konati prace, Jlmlz lest z~sahovano d? un cm
čf~norti ~rgánb Hdského těla a jimiž jest porušovana stavba jeho součástí čís. 4187.
,
.'
. I I k . (pod
t ve kdo 'ako pomocná síla zubmho lekare za pevny P a o~a
lékafs:kým ~ozorem) úkony zubního léka.řstv.í a t~ch!likyz kter P?e~~
zákonných předpisů není oprávněn vyk?navah, nem prekazkou, y J
v

J:!~tc~tft~~o O~~~~:nl~~~~.f~~~e~~

,

;b~~Od~~k~ ~~j~~,ch'~~~izZ~~í (~~
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735
činnost neměla znak provozování lékařství »po živnostensku« ve smyslu'

§ 343 tr. zák. čis. 4187.
Zvěř dravá viz š k o d TI á.
Zvífecí nákaza viz II á k a z a z v í ř e c i.
nemoci viz TI a k a ž 1i v é z v' í ř e c i II e moc i.
Zvláště nebezpečné okolnosti: podle § 337 tr. zák. č i s. 4261.
viz též automobil:
vyh1ášený~ předpis~: jsou v § 335 tr. zák. míněny okolnosti, z nichž lze
poz?atI ne~ezpecl ~am nazna,če~é. Nve,zachování těchto předpisů o sobě
~e~1 trestne, bylo-lI v konkretmm pnpadě postaráno o bezpečnost lidí
Jmym, za normálních okolností dostatečným. způsobem čís. 3764
Zvláštní zevnější zařízení podniku nebo závodu: která v zákaznických kruzích'Platí
za příznačná pro určitý jiný podnik nebo závod (§ 29 odst. 2 zák
čis. 111/27) či s. 3905.
.
Zvyldo~t:. pokud min. naŤ. čís., ~'l/191O pl~tí, jsou ?oudy povinny k němu pfihlizetl a nemohou podrobltl zkoumam otazku Jeho vhodnosti a ·účelnosti se
zřetelem na změněné poměry dopravní ani, kdyby snad v Draxi policejními
úřady k přísnému dodržování jeho předpisu přihlíženo nebylo; nelze se dovolávati zvyklosti ohledně nedodržování předepsané rychlosti čís. 4261
Zvýšení přejimad ceny: a § 105 tr. zák. či s. 4 6 8 2 . ·
.

žádost o doručení opisu roz"Sudku: podle § 285 tr. ř. čís. 4286.
-

-

žhářství-

-

-

viz téŽ"

zmateční

stížnost.

o odklad trestu viz t r e s t.
za odpis daní: urychlené vyřízení za úplatek

čís. 4052.
žák: tělesné potrestání ho učitelem čís. 3462.
Žalář viz t r e s t.
žaloba: dle §§ 96, 97 pat. zák. čís. 4245.
I
viz též ochrana vynáleziL
bez uponúnky viz urážka na cti dle § 4B7 a násl.
žalobca súkromný viď obža obce soukromý.
žebrota· a tuláctví.: vysloviti! že odsouzený muže býti držán v robotárně, lze jen,
odbyl-ll Sl dvakrate trest za některý z přestupků v zákoně. uvedených
před spácháním souzeného skutku čís. 4279.
osobní poměry obžalovaného jsou pro přípustnost policejního dozoru
nerozhodnými (§ 4 zák. čis. 108/1873) č i s. 3368.
vystavení vysvědčení o vyhoření a vysvědčení chudoby k cHi žebroty·
nepatří v obor pu,sobnosti obecního úřadu, nebot' podle § 3 zákona zlO.
kyetna 1813, čís. 108 ř. zák. je vydávání takových vysvědčení zakázano. Nespadá proto padělání takové·ho vysvědčení pod sankci § 1-99 d)
tr. zák. čís. 3454.
podle § 7 odst. 2" zákona ze dne 24. května 1885, čís. 819 ř. zák. v doslovu čl. II. zákona ze dne 25. června 1929, čís. 102 sb. z. a n. může
soud v rozsudku vysloviti, že odsouzený smí býH držán v robotárně
jen při odsouzení pro trestné činy v tomto čl. II. uvedené; nespadá
sem odsouzeni. pro přestupek krádeže čís. 37190.
železnice: ,krádež součástky železnice (značkovacích hřebíků) spadá pod ustanovem § 175 I b) tr. zák. jen, může-lij míti krádež vliv na bezpečnost železničního proVOZll' čís. 4000.
uv~dení těžkého, ~yť i prázdného vagonu na kOlejích v pohyb nutně vyžadUJe, by osoby pn úkonu tom činné měly naprostou jistotu že dráha pro
pohybující se vů.z jest volná a že bezpečnost lidí nachlkejícíC'h se v.místech
kam až vůz může dojeti, nijak není tím ohrožena č Í"s. 3390.
.
,
při posunování má vždy jíti jeden dělník před posunovaným vagonem aby
viděl, zda koleje .jsou volné čís. 3390.
'
ochranu podle § 81 (68) tr. zák. nelze omezovati na železniční zřízence
náležející k dopravním úředníkům~ v Ulžším slova smyslu (§ 15 ds. nař~ z~
dne 16. listopadu 1851, čis. 1 ř. zák. z roku 1852) čís. 3690.
komis.ař a dílovedoucí, zaměstnaní v dílnách Č. S. D., pověření nadřízeným
úřadem provedením zkušební jízdy železničním vozem, požívají ochrany § 81
'>

(68) tr. zák., brání-li komu ve vstupu do on?ho }k,ušebního vo~u; n:záleží
na tom, že nenáležejí přímo k vlakovému (nadrazmmu) personalu a ze nejsou oděni ve stejnokroji čís. 3690.
,.
krádež uhlí složeného na nádraží spadá pod § 175 I b) tr. zak. Jen, kdy z
krádež mohla míti vliv na bezpečnost železničního provoz~ č. í s. 371~.
povinnost' pre,dnostu železničnej sta~ic~ ~r.ekaziť alebo oznamlť trestne cmy
v § 12 č. 1 zak. na ochr. rep. oznacene c I.~. ,4788.
,~,
,
~
železniční provozní řád: ustanoveni § 102 železmcmho provozmho radu, (c:s', n~r.
ze 16. listopadu 1851, čís.. 1 ř. zák. z ~roku 1~~~) Ov op~avnem zelezničních zřízenct\ zadržeti osoby, prestouplVSl predplsy onoho
řádu, platí i pro zřízence elektrických po~~li~~ích ~rah~ ,k oněm
předpisům patří i zákaz poškoditi n~bo zneclsbh ~o~ldl~ c 1 s. 4245.
služba: při specifické povaze nebezpečnostI 'pr~vozu necm~ z~kon z.odpovědným za ~ezpečnost dopravy o~obu ledmou; ro!kla.daJ.e ~ovmn.os~
přesné dopravní služby a bezv~dn~ho ~~O,zor!l n~ ·vlce ]edmcu.. ukla~a
větší řadě zaměstnanců zachovavatl urclte predplsy t?ho ktereho zpusobu služby, a činí je tak ~o~e~tivně vzo~p~vědnýml. Poy~h,a sluzby
však nepřipouští prosté spoleham se, ze pny provede SVU] ukol bezvadně čís. 4105.
.
,
vyžaduje zvýšenou opatrnost a přísné ~ dodr~ov~ání předel'8ů, ,da~y~~
v zájm u bezpečnosti služby; tyto bezpecnostn!·. p~~dplsy ~redch~!,elI JIným předpisům po řádkovým (na př. které nanzul~ co neJ~~chleJ~! pro, vedení posunu); oněch předpisu Jest ~výše~ou n;erou db-aŤ! zyla~te za
nepříznivých poměrů povětrnost~l:h, .. treba 1 ~a U,kor rychlost~ ,v'y~o,nu
služ,by, nelze-li za daných pomeru lmak sluze!bm ukon prov~~h Cl s.
4231.
• b
t'
s hlediska trestního zákona nelze posunovači, který mel- o stara I současně výkony několika posunovačů, ,z nichž jeden. mě~: b. .ěžeti před soupravou a ostatní se měli rozděliti P?~le vozů, ,:y!y~atI"ze ~toJe .na s.~u
pátku prvního vozu hleděl obstaratI 1 pozorovanl ]lzdm drahy, I spoJovací službu se srojvůdcem čís. 423~.
,
tím však, že dal posunovač znamenl kv P?hybu posunovane SOl~'p:~V:Y,
nepřesvědčiv se dříve bezpečným a vsehkou poc~ybn?st vyl~,:U]lCl~
způsobem o tom, zda jest kolej ,:,olná, způsob-ll slt~acl'v;;a ]ellz dalsl
průběh' nese zodpovědnost V rámCI §§ 3-35, 3,37 tr. zak. Cl s. 4231.
~
správa: ústřední výbor nemoc. pokladny čs. drah ~ení. opr~v:něn sar~lOs~t,~!ll~
nastupovati soukromou trestní obžalobou; potrebuje datl se v' te pncme
zastupovati státní železniční správou čís .. 3603.
zřízenec: pokud požívá ochrany § 68 tr; zák. čís. 3690.
železobetonový nosič: jako nesprávné zřízení, č i ,s. 3941., v
Žena těhotná (§ 339 tr. zák.) viz ne v d a n a t e h o ,t n ~ z e~, a., ~. v ,
v
Žhářství: zapálením. se i podle obecné mluvy, rO~l!ml n~]eI? pn~e pr}lozem, ohn:,
nýbrž všeliká činnost, kterou se ZpUSObl pozar, teay 1 nepnme umyslne zpusohení požáru čís. 4080.
,
.
,
."
v' o v,
žhářství jako prostředek mzdoveho bOle ~!av,kUIICICh delmku
s. ~4~~9. ,
§ 166 tr. zák. nečiní zodpovědným jako pnmeho pachatel'e zl,?clTIU zharstvI
~ýhradně jen toho, kdo přímo oheň zanítí a. takt~ d~ p~sle?m ~opud k~ vy-:
pu~nutí požáru, nýbri k~ždého,. »kdo ~odm~~~ la~~kohy .Jednam, z nehoz
podle jeho úkladu na cizlm !lla!~tku t;Ia, ~vzeptI p'0zar«. Cvl s. 3~9..
v
při činu kolektivním ZOdpOVIda]l za zharstvl stejnou meTOU vSlchm, kdoz
spolupusobHi při samém činu čís.. 3449.
v'
s hlediska § 167 c) tr. zák. je ro~hod~o~ vs~oda, ktera.. povst~la pozarem
z činu pachatelova, nikoliv ta, ktera tu ]este Jest ,pro poskozeneho neuhra. ,
"
žená v době, hlavního přelíčení čís, 3449.
pokud řízení není vadným (§ 34:i čís. 6 tr. ř.), n~byla-h dana k hlaVni ota~ce
na zločin žhář sví dodatková. otazka (§ 319 tr. r.) ve smyslu §, 158 tr. zak.
a eventuální otázka (§ 320 tr. ř.) na zločin podle § 212 tr. zak. pokud se
týče podle §§ 5, 166, 167 c) tr. zák. č Is. 3449.• '
.
ideální souběh zločinu podle § 169 tr. zak. se zlocmem podle § 170 tr. zak.
není možným; jest však možným souběh zločinu n~dokonaného podvodu
v

v'
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podle §§ 8,197,200 tr. zák. se zločinem žhářství podle § 166 tr. zák. čÍs.
3804.
spoluvlastník budovy může se jejím zapálením dopustiti zločinu podle § 166
i podle § 169 tr. zák. čís. 3804.
.
ohrožení cizího majetku zmíněné v § 169 tr. zák. jest nejen objektivní ný...
brž i súbjektivní podmínkou trestnosti; tato známka deliktová nemusí' býti
v hlavní otázce zvláště vytknuta;' takové znaky zločinu jsou pojaty do
otázky již obratem »je-li obžalovaný vinen« čís. 3S04.
skutková podstata zločinu podle § 170 tr.' zák. předpokládá ve směru subjektivním úmysl pachatelův, by zapálením vlastní věci bud' zkrátil práva
osoby třetí, nebo uvedl někoho v podezření; byle-li tento zákonný znak deHktový (úmysl poškozovaCÍ) pojat do hlavní otázky ne sice v doslovu § 170
tr. zák., nýbrž ve formě obecného úmyslu podvodného (v doslovu § 197 tr.
zák.); -nejde o porušení předpisu § 318 tr. ř., poněvadž se ve směru subjektivním kryje skutková podstata specielního zločinu podle § 170 tr. zák.
s obecným zločinem podvodu podle § 197 tr. zák. či s. 3804.
nakoHk nejde o porušení předpisu §§ 319, 320 tr. ř., a o zmatek čís. 6 § 344
tr. ř., nedal-li porotní soud k hlavním otázkám na zločiny žhářství a vydírání dodatkové otázky na úplné opilství, a pro případ jejich kladného zodpovědění další eventuální otázky na přestupek op-ilství podle § 523 tr. zák.
čís. 4591.
živé prase: jeho prodej čís. 4390.
viz též potra vin y.
Živnos~: padělání pracovního vysvědčení v udání doby, po kterou byl pachatel
Jako pomocník zaměstnán, a použití takto padělaného vysvědčení jako prů
kazu k opovědi živnosti' (malířské a lakýrnické) čís. 3742.
Živnostenské prov()z.<Jvny: ustanovení § 8 čís. 1 odst. 2' a) zák. čís. 568/1919
(v dosl'ovu zákona čís. 80/1924) nevztahuje se na obcho<;lní nebo živnostenské provozovny čís. 4204.
užívání: předmětu vynálezu č j s. 4245.
viz též och r a.n a vy n á I e z Ů.
Živnostensky viz p o ž i v n o s ten s k u.
Živnostenský podnik: i když nese podle smlouvy občanské jméno jiného (Brunl1er)
l1en~ po případě t~l1to podnik (sýrárna) pokud se iý'če jeho majitel
opravněn používatI onoho jména na svých výrobéích ve smyslu § 5
zák. čís. 19j1890 čís. 4248.
pokud je předmětem podVOdného úpadku a maření exekuce čís. 4002.
řád: bylo by protimyslné a příčilo by se základním zásadám trestního práva
by k zodpovědnosti pro porušení povinnosti zodpovědného správce tis~
~árny byl poháněn někdo, kdo sice hyl okresnímu úřadu oznámen
L~ko zo~povčd,ný ~ náměstek živnosti, avšak o schváIení (§ 55, odst. 2
ZlV~ r.) Jako name~tek vyrozuměn nebyl, o onom schválení. ani jinakým
zpusobem nezvědel a neměl ani pražádné účasti na vytištění závadného tiskopisu čís. 4673.

Seznam ustanoveni zákonných, jež
byla ve svazku XI. - XV. a v plenárnich usnese nich vyložena.
I. Trestní zákon.
čl.
č1.

IV. uvoz. zák.
IX. uvoz. zák.

3868, 3915, 4168
3435, 3454. 3480,
126 dis.
3406, 3649, 3676, 3685, 3703,
3793, 3907, 3929. 4068, 4151,
4162, 4306, 4633, 4673

§ 1

§ 2

. 3482
3404, 3744. 3923,
4078, 4090, 4293
3404, 3419, 3482, 3744,
bl
3923 4078, 4090. 4293,
,
4602
c).
3447, 3512, 3547, 3628,
3663. 3744, 3835. 3923,
4006, 4090, 4162, 4176,
4293, 4426, 4591, 4602
e).
3370, 3551, 3672, 3723,
3826. 3872, 3,gJ6, 4005,
4087, 4140. 4147, 4158,
4348, 4409, 4423, 4498,
4505, 4671, 4792, 4802,
·41M7, 131 dís.
f)
4087, 4633
g)
3374, 3392, 3437, 3482,
3584, 3624, 3670, 3615,
3706, 3791, 3818, 3835,
3866, 3900, 3921, 39023,
3936, 4028. 4033, 4090,
4259, 4293. 4303, 4403,
.
4532, 4682
posl. věta .
3482, 3675
a)

-

-

y

živnostník: přestupku podle § 399 tr. zák. mohou se dopustiti jen živnostníci kteří
jsou oprávněni prodávati maso bud' syrové nebo jakkoliv připrav~vané
(řezníci, uzenáři, hostinští, vyváře či a pod., po případě jejich pomocníd
Vy živnosti); jiné os,oby. (domkáfi, rol1níci, pacht)fři sels1.<ých pozemků) se
prestupku toho dopustJh nemohou čís. 4224.
ž:lučové kaminky: záchvat choroby, žlučových- kamínků jest neodvratnou překážkou ve smY'slu §' 427 tr. ř. čís. 4 1 4 9 . '
,
Zumpa: neohražení jí (§ 335 tr. zák.) čís. 4149.
Zurnalista (red~r odborného časopisu železničního personálu): obvinění, že pozadoval peníze ·za to, by dělal politickou náladu, by byla ošacovad akce přidělena družstvu krejčí a by byla tomuto družstvu navržena státní půjčka čís. 39718.

čís.

čís.

§ 3

3427,
3646,
4147,
4505,

3524,
3916,
4283.
4671,

§ 5

3376,
·3464.
3583,
37111,

3422,
3483,
3609,
3737,

Generální

rejstříkY

3561, 3624, 3626,
4009, 4033, 4087,
4409, 4423, 4471,
4691, 4792, 4802,
41M7, 4883, 4887
3431, 3448, 3449,
3492, 3558. 3572,
3623, 3649, 3672,
3808, 38,10, 3812,

trestnt

3821,
3915,
4089.
4244,
4337,
4600
,

1

I

II

§ 7
§ 8

II
II
§ 9
§ 10
§ II
§17
§ 25
§ 26
§ 27
§ 32
§ 34
§ 35
§
§
§
§
§
§
§

36
37'
40
43
44 a)
45
46 a)
b)
d)
§ 48
§50
§ 52

3825,
3932,
4102.
4245,
4351.
4639,

3845,
3943,
4"112,
4256,
4405,
4686,

3863,
4043,
4119;
4285,
4508,
4775,

3890,
4080,
4230,
4324,
4565,
4795,
4864

3541, 3558, 3605. 3849, 3875,
3911, 3938. 4343, 4413
3422, 3514, 3555, 3629, 3715,
3771, 3801, 3804, 3810, 3820,
3821, 3871, 4073, 413'1, 4281,
4363', 4390, 453Z, 4599, 4705,
4808, 4825, 4839
3401, 4033, 4037. 4112, 4230,
4308, 4508, 4795, 4857
.
. 3938, 4413
4131, 4363, 4532, 41705
.
.
.
.
.4232
.
.4042
3814, 4094
· 4094
.
.
.
.
.
.
. 3780
3417. 3'426, 3450, 3465, 3761,
3981 3999, 4117, 4159, 4226,
,
4237, 4244
3417 3426, 3465, 3686, 3750,
3761', 3850, 3981, 4117, 4159,
4192, 4226, 4775, 4887
4135, 4596
· 4117
.404Q

·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
3465, 3481, 4454,
3780,

3981
3981
3618
3482
3534
3865
3-780
4596
4023
47

I

I~

73Q
738

t

i

čís.

čís.

o

0

~

§ 54

R

§55

§ 68

§ 78
§ 81

§ 82

§ 83
§ 84
§ 85

§ 86
§ 87

§ 93
§94
§ 96
§ 97
§ 98

-

§ 99

3411, 3616, 313'1,
3780, 4660, 4854
3396, 3523, 3616,
3731, 3780, 4098, 4854
3481, 3651, 3699
a)
3370, 3402, 3413, 3461, 3626,
3690, 3738, 3752, 3818, 3835,
3879, 4036, 4116, 4138, 4202,
4246, 4284, 4278, 4283, 4348,
4353, 43'57, 4363, 4432, 4492,
4500, 4509, 4529, 4576, 4635,
4664, 4688, 4695, 4732, 4779,
4805, 4820, 4851, 4868
3992, 4174
3370, 3394, 3402, 3413, 3447,
3476, 3509, 3574, 3580, 3626,
3667, 3600, 3752, 3835, 3916,
3924, 3952, 4016, 4036, 119
dís., 4138, 4159, 4184, 4202,
4218, 4278, 4283, 4319, 43'57,
4363, 4426, 4432, 4463, 4500,
4510, 4576, 4664, 4695, 4868
3584, 3886, 3897,
3952, 42117, 4283, 4568
druhá věta
· 4311
3502, 3705, 4017,
4490, 4505, 4739
· 3705
3433, 4334
.3440
aj
3403, 3433, 3523
b)
3922, 3964, 4058;
4162, 4334, 4825
3717, 3757, 3906,
cl
3973, 4000, 4172
.4068
3922, 3931
odst. 2
3433, 3523, 3609, 37'57, 3973,
4218, 4334, 4783, 4825
3420, 3624, 3674, 3686,
3800, 3'866, 4250, 4531,
4532, 4535, 4727
4098, 4308
4003, 4060
· 4098
.
3602, 38-19, 3936
357e, 3602, 3677, 4029,
a)
4091, 4119, 4591, 4600
b)
3532, 3663, 3572, 3602,
363'7, 3715, 3747, 3771,
3819, 3936, 4029, 4057,
4153, 4327, 4591, 4600,
4792, 4879
.
. 3492, 3662, 3933, 3950,
4171, 4182, 4201, 4237, 4327

§ 100
§ 101

§
§
§
§
§
§

102
104
105
122
125
127

§ 128
§ 129
§ 131
§ 132

-

§ 134

§ 135
-

§
§
§
§

136
137
138
140

§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 152
§ 153

§ 155

4098, 4600
3392, 3611, 3694
4102, 4414, 4522
3414, 3735, 4193
odst. 2.
4211, 4331, 4416, 4509
a)
·
. . · 3611
3735, 3985, 4102, 4682
4102, 4682
3586, 3633
al
4140, 4247, 4659
3387, 3426, 3669, 3710
3864, 4011, 4244, 4247
3417, 3669, 3736, •
3740, 3819, 4151
3450, 4090, 4293
1 bJ
3697, 3999
3387, 3450, 3634, 3668,
111
3725, 3999, 4041, 4061,
4192, 4288, 43,14, 4321,
4755, 4627, 4659, 4808
IV
·
. . · 4244
3366, 3419, 3700, 3744,
3890, 3907, 3921, 3929,
4043, 4183, 4258, 4259,
4602, 4660, 4720, 4839
druhá věta
340'8, 3487, 3492,
3858, 39'67, 4141, 4144,
4265, 4330, 4367, 4368,
4532, 4770, 4832, 4864
· 4720
3890, 425'8,
čís, 1
4259, 4602, 4720
čís. 2
· 3700
3890, 4405
Čís.- 3
4043, ·4183, 4720, 4839
čís. 4
3700, 3890, 4221, 4259, 4405
3890, 4043, 4209, 4405,
odst. 2 ·
. . .4055
·
3366, 3419, 3744,
3749, 3882, 3921, 3923,
4144, 4209, 4403, 4532
3,923, 4209, 4221, 4532
· 4161
3749, 4532
věta 2,
. 4417, 4532
3649, 38'63, 4033, 4037, 4043,
4073, 4112, 4230, 4269, 4469,
4775
3715, 3922, 4053, 4144,
4832, 4839, 4864
3392, 3395, 3397, 3694,
4146, 4193, 4196, 4211,
4237, 4331, 4416, 4509,
4851, 4864
.4864

čís.

3115, 4053, 4839
· 4839
.4839
.4864
· 3922
a)
· 4039
c)
3385, 4417,
§ 157 odst. 2
48'31, 4832, 4884
3449, 3804, 4591
§ 166
· 3449
§ 167 a)
· 3449
b)
· 3449
c)
· 3449
d)
.3449
§ 158
.3804
§ 169
.3804
§ 170
3406,
3407,
3446,
3480,
3551,
§ 171
3555, 3591, 3641, 3686, 3713,
3744, 3753, 3762, 3821, 384O,
3965, 4001, 4011, 4013, 4035,
4086, 4195, 4209, 4332, 4595,
4528, 4733, 4885
· 3821
§ 172
3551, 3570, 3165, 3821, 3913,
§ 173
4032, 4160, 4676, 4785
4221, 4641
§ H4 1 b)
.4208
I cJ
§ 174 II a) . 3435, 4074, 4082, 4266
3448, 3464, 4266, 4804
11 cJ
· 4785
II d) .
· 3966
II e)
3117, 4000, 4172
§ 175 I bJ
4284, 43'37
§ n6
3821, 4618II a)
· 4361
II bJ
3811, 4137, 4271, 4361
II c)
.4337
§ 177
3731, 3780, 3887
§ 178
3414, 3489, 3899, 3997,
§ 181
4127, 4190
2482 (l0), 3377, 3391, 3410,
§ 183
3437, 3446, 3471, 3489, 3537,
3553, 3570, 3652, 3671, 368-1,
3723, 3739, 3759, 3816, 3834,
3840, 3846, 3857, 3873, 3894,
3899, .3919, 3926, 3956, 3959,
3969, 4001, 4062, 4109, 4118,
4127, 4130; 4137, 4142, 4177,
4222, 4254, 4306, 4595" 4612,
<1639, 457'6, 4128, 4771, 4790,
4823, 4848, 4870, 4887, 4891
45'95, 4676
§ 184
§ 1,85
3389, 3493" 3498, 3604, 3665,
3715, 3811, 3868, 4049, 4284,
4306, 4502

§ 155 a)
b)
c)
§ 156

čís.

3398, 3811
§ 186
3398, 3604, 3811,
a)
4271, 4284
3398, 3604, 4550
- b)
3389, 3434, 3498, 3551, 3555,
§ 187
3576, 3691, 3739, 3927, 3997,
4012, 4013, 4109, 4148, 4233,
4282, 4324, 4790
.4502
§ 187 odst. 2
4790
3927,
4012,
4502,
§ 188
.
.
. 3576, 3927
a)
3691, 37,39, 3997,
b)
4148, 4282
.
3692,
4130, 4456
§ 189
3465, 3571, 3793, 3965,
§ 190
4195, 4209, 4532, 4841
33~1, 3571, 4195
§ 192
4195, 4641
§ 194
337i, 3465: 4055, 4221, 4259
§ 195
3369, 3386, 3407, 3408, 3411,
§ 197
3422, 3454, 3486, 3488, 3494,
3513, 3514, 3537, 3550, 3593,
3608, 3616, 3619, 3623, 3631,
3641, 3656, 3687, 3703, 3707,
3711, 3743, 3804, 3808, 3846,
3850, 3867, 3927, 3958, 3997,
4035, 4044, 4046, 4066, 4100,
4181, 4255, 4270, 4435, 4498,
4537 4599', 4621, 4639, 4640,
'
4649, 4700
. . . 3486, 3963
§ 199
3494, 3504, 3547, 3607,
a)
3655, 3111, 3720, 3755,
3756, 3808, 38-31, 3872,
3896, 3936, 3943, 4018,
4038, 4071, 4260, 4267,
4281, <1290, 4621, 4622,
475,1, 4833
· 3411
b)
.4352
c)
3438, 3454, 3585, 3742,
d)
3812, 3820, 3898, 3925,
3963, 421'2, 4310, 4377,
4702, 4796
· 4111
e)
3454, 3494, 3804, 3808,
§ 200
4181, 4537
· 3486
§ 201
3438, 3619, 48~0
a)
3468, 4238
c)
.3454
d)
3808,
4609
§ 203
3494, 3850, 4310, 4617
§ 205
3431, 3810, 3867, 3888,
a)
4002, 4318, 43'78, .4453,
4639,4795
<7'

fo

I

740
741

I

fP
f:i
~;
~"

Ii
i

li

~,

fi"

Čís.

Čís.

§ 205
§ 208
§ 209

3850, 3871, 4323
.3850
3440, 3607, 3611, 3538, 3779,
3793, 3831, 4011, 4040, 4121,
4327
§ 212
. . . , 3449, 4253
§ 214
3483, 3953, 4268, 4508, 4617
§ 224
· 4617
§ 225
· 3481
§ 226
3481, 4309
d)
· 4052
§ 227
.4644
věta 2
· 4084
§ 228 b)
· 3493
§ 229 b)
4234, 4593
§ 233
.
. 3427, 3500, 3524, 3549,
3561, 3'573, 3624, 3626, 3646,
3976, 4009, 4064, 4087, 4147,
4423, 4471, 4475, 4671, 4691,
4802, 48~7, 4&83, 4887
§ 236
· 3835
§ 238
3573, 4633, 4673
§ 239
3849, 4343, 4413
§240
3425, 4042
§ 240 a)
· 3803
§ 242
· 3B14
§ 249
3425, 4042
§ 250
3425, 4042, 4499
§ 260 a)
3618, 3902, 4560
b)
4499, 4853
pos!. odst.
.4853
§ 261
3937, 4793
§ 263 1)
3444, 3629, 3981
§ 263 m)
3444, 3618
§ 264 a)
· 3482
b)
· 3403
I)
· 3444
§ 265 pos!. odst.
.
.
.
· 4499
§ 266
341!, 3629, 4499, 4853
a)
· 3481
§ 267
3417, 3426, 3525, 3618,
3750, 3761, 3853, 3881, 398'1,
4117, 4159, 4226, 4425, 4482
pos!. odst.
· 3618
§ 268
· 3814
§ 259 a)
3388, 4212
§ 279
3617, 3796
§ 280
3617, 3796
§ 281
· 3617
§ 282
· 3517
§ 283
3617,3799, 3844, 3-861, 4123,
4159, 4218, 4334, 4341, 4482,
4629
§284
· 3617
§ 300
· 3992

-

-

I

§ 303
3428, 3585, 3666
§ 303 odst. 1
· 4097
odst. 2
· 4289
§ 306
.4262
§ 307
3936, 4245
§ 312 3394, 3401, 3626, 3879, 3932,
4036, 119 dis., 4138, 4184,
4278, 4283, 4363, 4432, 4695,
4868,4885
§3B
4278, 4432
odst. 2
· 4184
§ 314
· 4466
§ 315
· 3992
§ 320 e)
. . . . · 3618
f)
3585, 3742, 3820, 3898,
3925, 3927, 3963, 3997,
4109, 4175, 4796
§323
3552, 4691
§ 324
· 4691
§ 331
3936, 4635
§ 333
· 341!
§ 335
3366, 3390, 3409, 3412, 3421,
3429, 3430, 3439, 3455, 3458,
3460, 3469, 3482, 3484, 3487,
3492, 3497, 3503, 3508, 3519,
3520, 3521, 3535, 3573, 3577,
3579, 3522, 3647, 3675, 3679,
3693, 3705, 3706, 3,733, 3741,
3744, 3764, 3772:, 3778, 3791,
• 3797, 3805, 3813, 3822, 3833,
3852, 3853, 3858, 3892, 3906,
3921, 3923, 3928, 3930, 3934,
3941, 3944, 3955, 3967, 3970,
3996, 4030, 4043, 4048, 4055,.
4079, 4081, 4083, 4088, 4099,
4101,4105,4106,4110,4134,
4141, 4144, 4150, 4210, 4231,
4258, 42QJ,;, 4265, 4303, 4312,
43B, 4331'1; 4347, 4367, 4368,
4373, 4394, 4403, 4461, 4483,
4518, 4536, 4540, 4547, 4554,
4633, 4698, 4720, 4770, 4772,
4775, 4778, 4824, 4831, 4878
§ 336
.3906
- c)
. 3906
§ 337
3390, 3409, 3412, 3429, 3430;
3439; 3450, 3477, 3484, 3487,
3492, 3497, 3503, 3508, 3520,
3521, 3535, 3579, 3622, 377-2,
3813, 3906, 3944, 4197, 4231,
4261, 4312, 4394, 4547, 485,2
sazba l.
.4499
§ 339
.4043
§ 343
3686, 4187
§ 356
3733, 3863, 4775
§ 357
3'733, 3853, 4775 .

čÍs.

3733, 3853, 4775
§ 358
.
.
. 3853
§ 359
3522, 4144
§350
§ 376 .
3519, 4457
4053, 4224, 4281, 4486, 4705
§ 399
§ 411
3395, 3629, 3753, 3933, 4195,
4417, 4832, 4864

§
§
§
§
§
§

413
420
421
427
428
431

§ 460
§ 461

§
§
§
§
§
§

463
468
476
477
485
486

§ 487

§ 488

3462, 3763
· 3462
.3763
3990, 4863
3990, 4853
3421, 3482, 3522, 3613, 3733,
3764, 3791, 3805, 3853, 3863,
3964 4066, 4106, 4457, 4507,
'
4>878
3425 3618, 3790, 3821, 3840,
'
4733, 4853
3618, 3808, 3850, 3997, 4042,
4044, 4046, 4066, 4086, 4310,
4617, 4621, 4649
3692, 4130, 4280, 4456, 4803
.
.
.
.
. 3786, 4136
· 3868
3144, 3868, 4306
3801, 4318, 4453, 4555
3867, 4554, 4725
čís. 1
3657, 3716, 3122, 3867,
3874, 4554, 4558, 4725
čís. 2
3651', 3107, 3716, 3722,
3867, 4150, 4554, 4639,
4709, 4725, 4789, 4855
čís. 3
.
' . . 3875
a)
3716, 4590, 4867
b)
· 3937
c)
3'716, 3937, 4593, 4867
3416, 3445, 3446, 3451,
3462, 3495, 3517, 3518, 3581,
3595, 359B, 3603, 3606, 3688,
3709, 3763, 3773, 3185, 3836,
3837, 3838, 3859, 3881, 3889,
3900, 3938, 3945, 3947, 3951,
3962, 4025, 4028, 4058, 4069,
4084, 4199, 4391, 4473, 4660
3416, 3445, 3446, 3451, 3462,
35n, 3518, 3581, 3595, 3606,
3627, 3688, 3704, 3709, 3763,
3773, 3785, 38'38, 3870, 3880,
3881, 3889, 3938, 3945, 39,51,
3950, 3962, 397,1, 3978, 4025,
4058, 4069, 4084, 4107, 4133,
4143, 4173', 4188, 4199, 4272,
4370, 4391, 4473, 4489, 4573,
4644 4660, 4696, 4737, 4806,
'
4876

čís.

§ 489
§ 490

3416, 3445, 3550, 3785, 3971,
4028, 4084, 4300, 4473
3415,
3597,
3785,
4028,
4272
'
odst. 1

3445,
3598,
3836,
4178,
4300,

3446,
3621,
3870,
4188,
4350,

3560,
3720,
3889,
4199,
4370,

3581,
3763,
4025,
4215,
4473,
4737
· 4188

§ 491

.' . 3416, 3442, 3495, 3501,
3548, 3597, 3606, 3621, 3627,
3704, 3709, 3763, 3773, 3785,
3836, 3870, 3880, 3881, 3889,
3900, 3938, 3945, 3951, 3960,
3962, 3971, 3978, 4007, 4028,
4058, 4069, 4084, 4133, 4143,
4166, 4188, 4199, 4215, 4236,
4212, 4370, 4384, 4391, 4489,
4660, 4696, 4738, 4806, 4876

§ 492

35,18, 3709, 3713, 3828, 383~,
3859, 3880, 3962, 3992, 4173,
4350, 4644, 4650, 4773, 4876

§ 493
odst. 2
§ 495
§ 496
§491
§ 501
§ 506
§ 512
§ 515
§ 516
§ 522
§ 523

§
§
§
§

525
528
529
530

3548, 4696
· 3542
.4644
3462, 4346
3446, 3501, 4168, 4384
.
.
.
.
. 4158
3755, 4392, 4746
3506, 4425
a)
3506, 4425
3506, 4425
3413, 3499, ·3565, 3727, 3736,
4171, 4293
3599, 3618, 4042
3145 (ll), 3403, 3572, 3835,
4006 4145, 4162, 4388, 4426,
'
4591

4280, 4456
· 3481
3481, 4309
3541, 3597, 3625, 3726, 3848,
3854, 3904, 3951, 4280, 4326,
4342, 4360
posl. věta
· 4326
§ 531
3854, 3941, 3707, 4084,
4240, 4644
, ods!. 1
· 4294
a)
3401, 4047
3401, 423'4, 4536, 4555,
b)
4593
§ 532
3563, 3889, 4076, 4084, 4414

743

742

čís.

§ 2
§ 5
§ 18
§ 20
§ 22
§ 24
§ 53
§ 54
§ 56
§ 51
§ 61
§ 65
§ 65
§ 69
§ 69
§ 70

odst. 2
odst. 2
odst. 1
odst. 2

odst. 3
č.

1

č.2

§ 74
§ 76
§77
§ 79
§ 81
§ 91
§ 92

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

3411,
4519,

94
95
9'6
98
102
105
108
112
113 odst. 1
115
116
119
222
223

227

229
238
25,1
257
218
279
281 odst. 1
odst. 2
§ 290

4582, 4586, 4757
4366 4&60
: 4366
· 4714
· 4842
.4448
· 3601
· 4781
· 4759
· 4759
· 4714
45D4, 4533
3915, 4408, 4624
.4443
4451, 4578, 4613
.4446
4708, 4748, 4777
4672, 4871
3411, 4379, 4613, 4777,
4&14, 4840, 4888
4429, 4748
· 4611
· 4587
4566, 4594
4646, 4794
3411,4753
3,601, 4443, 4451, 4455,
4578, 4586, 4604, 4672,
41H
4444, 4553
4365, 4615, 4650
4481, 4651, 4675, 4764
· 3601
· 4383
· 4784
4784, 176 dis.
4487, 4669
.4669
4407, 4658
.4658
176 dis.
4400, 4436, 4708
· 4701
4588, 4632, 4715
45&8, 4632, 4715
.4669
· 4375
.4645
4472, 4740, 4777
4530, 4740
· 4766
· 4594
43~2, 4563, 4626,
4734, 4817, 4859

Čís.

§ 291
§301

. 4734, 4859
4355, 4675, 4680,
4764, 4840, 4888

§ 306
§ 307 odst. 2
§31O

.
4567,
4589, 4755,

odsl. 2
§ 313
4359, 4&65,
§ 330
§ 332 odst. 2
4401,
§ 333
§ 335
§ 336 č. 3 .
--.: č. 7. 8

-

č.9

· 4530
· 4430
4606, 4637,
4817, 4859
· 4541
.4762
4866, 4875
.4722
4408, 4706
4032, 4515
· 4464
· 4515
· 4408

§ 338

· 4515
.4726
odst.
§ 343
· 4658
4379, 4888
§ 344
§ 345
· 4814
·l
4613, 4753
§ 349
(2)
4379, 4888
§ 350
· 4526
4358, 4442, 4742, 4765, 4813
§ 355
4650, 4759
§ 359
§ 361
ln dis.
172 dis.
§ 363
§ 368
· 4418
.4429
§ 370
.4708
§ 374
.4708
§ 37'8
4356, 4786
§ 379
§ 381 č. 1
· 4822
č.2
· 4735
§ 382
.4624
§ 383
· 3601
4786, 4800
§ 384
4418, 4421, 4459
§ 386
§ 391
4419, 4562, 4665, 4850
4419, 4665
§ 393
§ 400 ods!. 1
4666, 4836
.4656
odst. 2

§
§
§
§
§

401
402 odst. 1
403 č. 1
406
414

§ 416

-

č. 2
č.3

Čís .

Čís.

L a) Trestný zákon slovenský.

4462, 4665, 4678
· 4665
4434, 4521
· 4707
.4517
4477, 4693, 4871
· 48ql
· 4871

§
§
§
§

417
.
447 odst. 1
461
462

4398,
4398,
4742,
4742,

§ 463

I. b) Trestný

464
467
470
471
473
484

§
§
§
§
§
§

. 4871
.4552
.
4675, 4743
4647, 4677,
4765, 4813
4765, 4813

záko~

.
.
.
4587,
.
.
4675,
.

4765
4748
4748
4813
4680
4680

o priestupkoch.
ČÍS.

.4504

§ 25

n.

řád.

Trestní

Čís.

ČÍS.

čl. V uv. zák.

.

li

3734, 3947, 4114, 4176,
4326, 43,50, 4623, 4644,
4737, 4747, 4768, 4773
3652, 3984, 4322,
odst. 3
4644, 4768, 4827
3391, 3652, 3788,
3946, 4011, 4048,
4059, 4630, 184 dis.
. 3423
čís. 3
·
.
. 3411
čís. 2
3391, 3946, 4322
3743, 37M, 3913, 4046
· 3665, 4046
odst. 1
· 3851, 4046,
odst. 2
4165, 4338, 4564
odst. 3
37m, 3~46, 3832,

II

posl. ods!.

§ 46

. 4084

čl.

VI u'.'oz. zák.
.
363 (1), 4598
B, 4 c) uvoz. zák.
. 3931

§ 1 .
§ 2..
odst. 2
odst. 3
§ 3

.
3825, 3919, 3945,
3960, 4161, 4245, 4828
§ 5
. 3976, 4323
§ 6
3473, 3566, 3681, 3702,
4213, 4304, 4335, 4346,
133 dis., 4497, 4546, 4874
· 34,4
§ 7 .
· 3424
§ 8 .
.4880
§ 9 .
· 4809
§ 13
.
· 3805
čís. 1
· 3805
čís. 2 .
· 3478
odst. 2

§
§
§
§
§

15
16
18
24
33

§ 39
§ 40
§ 41
_
§ 42
§ 44
-

--

3424, 4084, 4122
3424, 4338, 4573
4104, 4278
. 4104

81 dis., 4696
3465, 81 dis.
....
. 4598
3389, 3434, 4109, 4148
3369, 3423, 3597, 3698,
3945, 3946, 3991, 4103,
4106, 4186, 4276, 45'75, 4880
..
. . . 3806
odst. 2
. 3789, 3400
.
3588, 3'768, 3806, 4241
.
. 363 (l), 4292
odst. 2
odst.3
3515, 3789, 3919, 4241
odst. 3
. 3817
. 4055
odsl. 1
. 4022
odst. 2
. 3789

§ 47
§ 48
§ 50
§ 51

I'
,I

§ 5'2 ods,t. 1
§ 54 d l l

II
'
II"

§ 55
§ 56

'1'1'

,,

11
'['

1

,I
fl
11

,[

=
-

§ 57
§ 58
§ 59
§60
§ 52

§ 63
§ 64
§ 68

1,,1

-

4046, 4108:

!Ó~~

. 3556
2
. 34 3 8'
4 33
~d~1 2
: 4135
. 4338
3837, 3913, 4117, 4226, 4564
odst. 1
.
. 3,756
odst. 2
3746, 4338
3620, 3913, 128 dis., 4806
. 3913, 4564
.
.
. 3380
. 3540, 4132
3566, 3007, 3851,
4164, 4320, 4333
3556,3806, 3851
3478, 3814, 3832
<.
•
4581
C1S. 2
.
.
. 3701
odst. 2
.
3776, 3782, 4011
posI. věta.
. 4581

745

744
čis.

· 3782
.3782
.4695
.4695
· 4696
.4696
4634, 4695
3441, 4092, 4696
. 46,70
· 3770
. 3682
3389, 3434, 3779
3389, 3595, 3677,
3715, 184 dis.
.3779
§ 87
· 3700
§ 88
· 3700
§ 89
· 4165
§OO
· 4724
§ 92 odst. 1
· 3700
§ 93
. 4696
§ 96
· 3570
§ 99
.4084
§ 108
3848, 4561, 4670
§ 112 odst. 2
odst. 3
· 4561
· 4696
§ 113
. . . 3429, 3497
§ 116
3536, 358~, 3732, 377'2,
. §' 118
3777, 3789, 4120, 4134,
4242, 4245, 4522
3587, 3955, 4242, 4598
§ 120
druhá věta
· 3412
§ 121
· 3404
. . . .3384
§ 125
3384, 3404, 3405,
§ 126
3412, 3638, 3732,
3906, 3923, 459,1
.3638
odst. 3
3384, 3404, 3405,
§ 134
3535, 3670, 3724
odst. 2
· 3405
3732, 3744, 4528
§ 134
§ 135
· 3789
.3936
§ 139
§ 140
· 3891
§ 141
· 3891
§ 142
· 3891
§ 143 odst. 2
· 3936
§ 150
· 3424
4522, 4598
§ 151 čís. 2
3648', 3865
- čís. 33568, 4295
§ 152
čís. 1
3878, 4011, 4196
čís. 2
98 dis.
odst. 2
· 4183
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

I
!I

II

II
I,

II

I
I

70
71
73
74
75
76
77
78
79 odst. 2
81
81 odst. 2
84
85

Čís.

§
§
§
§
§
§

153
159
160
155
165
170
čís.

1
2
3388,
3648,
5
čís. 6
3388,
čís . 7
§ 175 čís. 2
§ 177
§ 185
§ 187
§ 190
odst. 1
§ 199
3943,
§ 202
§ 203
§ 207 čís. 3 .
§ 211 odst. 2
§ 213 čís. 4.
.
.
.
3631, :;743, 3749,
§ 219
§ 220
i
odst. 1
355,7, 3681,
§ 221
odst. 1 3404, 3419,
§ 222
3393,
- odst. 2
§ 226
§ 227' odst. 2
§ 228
§ 229
§ 231
posl. věta
§ 232
§ 235
§ 236
§ 237
§ 239
§ 241
§ 245 II
· . .
§ 247
3388, 3490,
odst. 2
3'388,
§ 248
§ 249
§ 250
§ 252
čís.
čís .

-

-

odst.

-

čís.

--čís. 2
--ČíS.3
--Čís.4

-

·

.

.

·

.

.

1 3120, 4250,

3384, 3417,
odst. 2;
3384,
předpost. odst.

3936, 4751
.3424
.4371
.3598
.4260
3388, 4325
· 3652
3411, 3652
3865, 4023
· 3652
3652, 3955
· 3370
· 3370 .
.3735
.4560
· 4164
· 4132
· 4028
4621, 4622
84 dis.
3901,4217
· 4523
.
· 4724
4564, 4598
· 3404
· 3404
3827, 4011
3681, 3686
3512, ,3760
· 3412
3644, 3774
· 3749
4218, 4336
· 4598
· 4276
· 4125
.4I79
78 dis.
78 dis.
.40&4
3984, 4827
· 3481
. 84dis.
3544, 3587
3544, 3652
3587, 4191
3405, 3767
3449, 4011
3587, 3767
. .4250
4321, 4591
.4250
. · 4250
3400, 4250
3490, 4250
· 4262,

Čís,

čís.

3817, 3842
§ 255
. 3401
odst. 1
. 4217
věta 1.
.3817
- odst. 3
3381, 3399, 3401, 3405,
§258
3412, 3474, 3475, 3512,
3827, 104 dis., 4598, 4654
odst. 1 .
.
.
.
. 3423
3672, 4724
§ 259 čís. 1
3901, 4768
čís. 2
3957: 3599, 3605, 4184
čís', 3
3580, 3803
§ 260
.
3785: 38M, 4189, 4287
čís. 1
.
. .
.
. 3689
čís. 2
.4877
čÍs. 3
3531, 4598, 4609, 4559, 4710
§ 261
.
. 3475, 3605, 3645, 3704,
§ 252
3762, 3863, 3859, 3005,
3957, 4071, 4184, 4217,
4258, 4397, 4609, 4559, 4839
. 3475, 3645, 3704, 3827,
§ 263
3853 3'869, 4018, 4031,
4071 4268 4342, 128 dis.,
'
,
4659, 4703
.4170
odst. 2
.
. 4454
§ 264 odst. 1 věta 2. .
§ 265
2218 (9), 3359, 3426, 3481
3578, 3712, 3131, 3827,
3958, 4117, 4128, 4205,
4276, 4580, 4616, 4711, 4854
3415, 3605, 3645, 3704, 3715,
§ 267
90 dis., 3863, 3005, 3922,
3957, 4031, 4071, 4184, 4268,
4298, 4573, 4609,
4641, 4659, 4703
· 4761
odst.
4125, 4276
§ 268
· 3383
§ 269
3804, 4389 '
§ 270
· 4189čís. 4
3381, '3412, 3tjJ2, 3684,
čís. 5
3689, 3785, 3848, 3870,
3977, 3991, 4087, 4105,
, 4133, 4175, 4228, 4256, 4328
pasl. odst.
.
. 3393,3457,
4485, 4747
3'411, 3449, 3512,
§ 271
3519, 4126, 4132, 4216
· 3789
§ 273
· 3789
§ 274
3404, 3419, 3789
§ 275
· 3789
§ 276
.4343
§ 279
1731 (8), 3754, 4034
§260
1731' (8), 3905, 4174
§ 281
· 4855
odst. 1

3560, 3701, 3'176,
37&1, 39&4, 4128,
4218, 4581, 4598, 4812
. 4581
posl. veta
3452, 3534, 3700,
čís. 2
4325, 4598, 4&49
3412, 3453, 3457, 3490,
čís. 3
3536, 3543, 3544, 3557,
3560, 3579, 3587, 3580,
3718, 3774, 3789, 3827,
3919 3955, 4048, 4132,
4218: 4245; 4287, 4325,
4394, 4551, 4598, 4877
3393, 3452, 3523, 3536,
čís. 4
3541, 3587, 3616, 3620,
3640 3749, 3750, 3767,
3789' 38é!7, 3842, 3945,
4048' 4105, 4161, 4242,
,
4245, 4245
3381,
3392,
3402,
3458,
čís. 5
3491, 3534, 3557, 3585,
3615 3620, 3540, 3681,
3684: 3689, 3785, 3795,
3824 3848, 3870, 3912,
3991: 4087, 4090, 4096,
4106, 4133, 4178, 4184,
4186, 4196, 4256, 4265,
4287, 4321, 4328, 4428,
4463, 4595, 4797
3501, 4598, 4659
čÍs. 6
. 3605, 3620,
čís. 7
3645, 3922, 4287
3605, 3646, 3715, 3863,
čís. 8
3922, 3939, 4071, 4096,
4268, 4287, 4659, 4703
3640, 3809
čís. 9
3392, 3585, 3640,
čís. 9 a)
3825, 3957, 4029, 4056,
4105, 4612, 4862, 4883
3392, 4031,
čís. 9 b)
4083, 4170, 4597
. 4803
čÍs. 9 c)
3601, 3'640, 3809,
čís. 10
3910, 3957, 4287, 4775
2218 (9),3310 (12),
čís. 11
3378, 3386; 3444, 3491,
3570, 3590, 3001, 3616,
3618, 3629, 37,34, 3761,
3775, 3700, 3805, 3809,
3827, 3843, 3852, 3885,
3887, 3902, 3958, 4014,
4094, 4098, 4117, 4128,
4184 4217, 4301, 4380,
4428, 4697, 4719, 4752,
47'97, 4809, 4847, 4852,
4853, 4854

čís.

-

-

1

I'"

746

747
čís.

~

§ 282
§ 283
§284
~

§ 285

§288
§ 288
§290
~

§ 292
§ 293
~
~

§ 294
§ 295
~

§ 296
~

§
§
§
§
§
§
§

298
303
313
314
315
316
317

§ 318

§ 3J9.

§ 320

posl. odst.
3388, 3449, 3467,
3523, 3541, 3749, 4179
3529, 3620, 3768, 4054
1170 (4), 1731 (8), 3444,
3496, 3510, 3616, 3652,
3731, 3837
3473, 3527, 3682, 3702,
3768, 3809, 3918, 3920,
3931, 4335, 4497, 4516, 4546
odst. 1
3383, 4544
482 (3), 3441, 3449, 3527,
3550, 3566, 3664, 3682,
3809, 385'5, 3884, 4205,
4213, 4286, 4335, 4544,
4546, 4605, 4874
482 (3)
3405, 3474, 36M,
čís. 3
3761, 3809, 3825, 3887,
104 dis., 4612, 4862
3410, 3411, 3417, 3693,
3805, 39,39
odst. 2 3310 (12), 3410, 3618,
4329, 4697
3597, 4575
posl. věta
39'46, 4276
3399, 3805
. 4573
odst. 1
odst. 2
. 4170
odst. 3 3310 (12), 3410, 3761,
4329, 4697, 4724
3441, 3918, 3920, 4092,
4174, 4205, 4335, 4605
3401, 3678, 3805
odst. 2
3310 (12)
482(3), 3837, 4094, 4291
odst. 2
3465, 349,1
. 4011
. 4512
3384, 3922, 4023, 4522, 4648
3481, 4648
. 3433
3433, 41'20
3433, 3744, 398~, 40ll, 4161,
4234
3366, 3371, 3387, 3411, 3426,
3433, 3700, 3804, 3890, 3923,
4011, 4043, 4144, 4183, 4221,
4234, 4532
3371, 3384, 338~, 3419, 3433,
3449, 3547, 3663, 3670, 3820,
3923, 4Oll, 4078, 4140, 4183,
4209, 4221, 4234, 4249, 4259,
4403, 4532, 4591, 4602
3371, 3387, 3419, 3449, 3571,
3744, 3820, 3864, 3921, 3922,

Čís..

§ 321
§ 322
§ 323

§ 324
§ 325
~

§ 326
§ 327
~

§ 328
~

§ 329
§ 330
~
~

~

§ 331
§ 332
§ 338
§ 340
~

§ 341
§ 342
§ 344

-

3923, 3965, 3987, 4011, 4043,
4055, 4144, 4183, 4195, 4209,
4221, 4258, 4259, 4403, 4405,
4414, 4532, 4591, 4641, 4839
3371, 3923
3371, 3411, 4043, 4161, 4221,
47'50
3-371, 3923, 3987, 4209, 4221,
4225
odst. 1
· 34ll
3387, 3638
odst. 2
3387, 3411, 3820,
odst. 3
3890
. ..
. 3817'
3923, 3929, 4Oll, 4225
odst. 1
· 34ll
odst. 2
· 4183
3384, 3922, 4225
,
3151, 4225
posl. odst.
3751, 3929
odst. 2
· 4225
· 4015
odst. 2
· 4225
. 13751, 4015
3387, 3751
odst. 2
. 3751
odst. 3
. 3877
odst. 4
3751, 3877, 4015
posl. odst.
. 4433
3387, 3638, 3751, 3921,
4015, 4410, 4433
· 3638
34 ll, 4023, 4596
· 4125
odst. 3
· 3804
4023, 4232
· 3449
3388, 4011
čís.
4011, 4023, 4244
4011, 4292
čís. 2
3568, 3700, 4011, 4591
čÍs. 3
3387, 338&, 3404, 3411,
čís. 4
3419, 3481, 3568, 3638,
3751, 3804, 3817, 3877,
3923, 4011, 4125, 4183,
4591, 4648, 4720
3371, 3384, 3400, 3404,
3411, 3419, 3426, 3481,
3653, 3700, 3744, 3817,
3923, 4011, 4043, 4120,
41,61, 4221, 4250, 4295,
4532, 4591
čís. 6
3366, 33'7'1, 3384, 3387,
3411, 3419, 3426, 3449,
357'1, 3663, 3670, 3744, '

čís.

čís.

3820,
3987,
4140,
4221,
4403,
4591,

3864,
4043,
41803,
4225,
4405,
4602,

3965,
4078,
4209,
4259,
45032,
4720,
4839
čís. 7
.
3922, 4414, 4641
čís, 8
3411, 3700, 3907, 3929,
4011
čís. 9
3387, 3663, 4011, 4015,
4023, 4043, 4080, 4144,
4225, 4410
ČÍs. 10 3511, 3923', 4011, 4532
čís. lOb)
3744, 4011, 4078,
4234, 4591
.
.
. 3922
čís. 10 c)
3371, 3411, 3449,
čís. II
3922, 4011, 4591
čís. 12 3310 (12), 3371, 3380,
3411, 3465, 3,751, 4161,
4454
3921, 4043,
předposl. odst.
4183, 4295
3388, 3449
posl. odst.
3768,4054
§ 346
363 (1)
§ 347
3411, 3654, 4023
§ 350
.4018
§ 352
. 4723
§ 355' čís. 2
88 dis.
§ 357 odst. 3
· 3805
§ 359
3310 (12), 4309
~
odst. 3
3378, 3761, 4309
~
odst. 4
3378, 4545
§ 363 čís, 4
3367, 4605
§ 364
3383, 3418, 4077
čís. 1
3455, 3734, 3788, 38502,
§ 366
3946, 4059
' 3803
§ 373
86 dis.
§ 381 čís. 1
~
čís. 4
3946, 4630
čís, 6
86 dis.
§ 389
3417, 3763, 3860, 129 dis.,
4630
~
odst. 1
· 3594
3947, 4634, 4826
§390
3594, 3728
odst. 1
3417, 3474, 3594,
~
odst. 2
3763, 3860, 3680, 3728

§ 391
§ 392
§ 393

3923,
4055,
4195,
4258,
4414,
4641,

~

odst. 3

~
odst. 4
§ 395 odst. 4
§ 397
§400
§ 401
3620
§4!O
,

,

I

II
'1
1

I
III

I

3654, 3814
. 4108
. . . . . . 3370
3467, 3473, 3543, 3'644, 3718
~
odst. 1 .
. . , 4394
-odst. 3
3766, 3774, 4149,
4296, 4307, 4516
§ 447
. 4573
~
odst. 1 věta 2
. 3788
§ 449 věta prvá
. 3788
§ 451
3832, 4325

§
§
§
§

411
412
415
427

§ 452
§ 457
§458
~

I
I
1,1

. 3488
3837, 3883, 4652
3788, 4630, 4826
1223 (5), 3763, 3860,
3946, 3594, 4630
. 3946
1223 (5)
109 di'.
.4200
109 dis.
38,27, 4207, 4395, 4572,
4475

§
§
§
§
§

459
460
463
466
467
~

,I

§ 468
h § 470

~

II

I'

§ 471
§ 475
[ § 477
~
~

§
§
§
§
§
§

478
480
4&1
485
493
495

čí;

3

mg

:
3788, 4827, 4852
3786, 4125, 4276, 4277
posl. odst.
. 4827
. 4819
. 4486
4277, 4828
4167, 4277, 4819
4634, 4819
posl. odst.
125 dis.
čís. 3
. 3618
. 3945
odst. 3
. 4104
odst. 5
. 3'7'88
odst. 2
. 3805
4167, 4329
věta 1 .
. 3788
odst. 2
3310 (12), 3805
4716, 4819
3310 (12)
4226, 4471, 4634
. 3501
. 3605
. 4278

ll. a) Trestný poriadok uhorský.
§ 2 odst. 3 .
§ 4
§ 7 odst. 4 .

čís,

::ís.

4396, 4488
· 4496
· 4375

. 4601
3432, 4032, 453'4
. 4501

§ll
§ 16
§ 19

'i .

749

748

,

,)

cl

čís.

čís.

§ 25
§ 38
§ 41 odst. 1
odst. 3

· 3432
· 4611
· 4487
.4420

4684, 4689, 4690, 4692,
4693, 4707, 4717, 4734,
47'55, 4n6, 4817, 4840,
4850, 4859, 4865, 4866

§ 42
odst. 8
§ 46
§ 47
§ 50
§ 51 Č. 3
§ 52
§ 83
§ 85
§ 86
§ 89 odst. 2
§90
§ 91

· 4681
· 4441
4611, 4681
. 4589
.4525
.4525
· 4396
· 4437
4354,4467
· 4437
.4722
· 4722
.4775
.4488

-

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

101
145
W6
205
207
238
264
314
325
326
329
331
332
378
-

odst.
Č.

. 4437
. 4553
. 4893
Č. 1
. 4578
. 4578
. 4787
Č. 1
. 4366
. 4525
odst 1
. 4610 .
Č. 1
4459, 4677, 4678,4755
. 4681
odst. 2
- (2)
odst. 3
. 4642
. 4694
odst. 1
176 dis.
. 4845
odst. 3

§ 384

Č.
Č.

Č.

Č.
Č.

'II
I

,I

1
4
5.
6 .
9

odst. 4
Č. 10
Č. 11
odst. 5
§ 385 Č. 1 a)

.
4608,
.
.
.

4694
4681
4441
4441
4396

4479, 4636 4758
4376, 4441, 4589,
4619, 4781, 4782, 4842,
4844,4&'j6
.
.
.
.
. 4578
4438, 4449, 4661, 466T
4412, 4496, 4525, 4787,
4834
. 4856
4443, 4494
. 4520
4484, 4520
4610, 4624, 4637, 4656,
4674, 4677, 4678, 4683,

Č.

Č.

Č.

Č.

1 b) 4355,
4613,
4666,
4735,
4748,
4777,
4842,

II

4379,
4615,
4672,
4740,
4764,
4813,
4850,

4484, 4594,
4647, 4665,
4680, 4717,
4742, 4743,
4766, 4774,
4814, 4822,
4871, 4888

1 c) 4383, 4459, 4520, 4587,
4594, 4669, 4684, 4722,
4162, 4784

2

3
§' 385 odst. 2
§ 387
-

1

§ 379
§ 383 . . . .
odst. II1. Č. 1 .
odst. lIl. č. 2 a)
odsUl!. Č. 2 b)

I
,I

-

4445, 4451, 4493, 4504,
45303, 4603, 4604, 4613,
4653, 4656, 4685, 4701,
4753, 4759, 4780
· 4455

· 4484
4604, 4637
odst.
· 4484
odst. 4
· 4842
~I
§ 388
4523, 4001, 4638, 4681,
4163, 4866, 4881
odst. 2
· 4856
§ 390
.4856
§ 396 odst. 1
· 4479
§400č.3
· 45089
§ 401
· 4856
§ 401 a!. 3
· 4589
§ 414
.4449
§ 422
4589, 4856
§ 423
· 4589
odst. 5
.4449

§ 425 odst. 2 4399, 4427, 4601, 4638,
4,681, 4845
§ 428
· 4493
odst.
· 4365
odst. 2
· 4782
§ 431
.4884
odst. 2
· 4638
4592, 4829
§ 434 odst. 3
§ 441
4586, 4619, 4625,
4714, 4759, 4842
§ 442 odst. 6
4619, 4625,
4714, 4759, 4842
§ 443
· 4412
§ 463
· 4858
144 dis. ,
§ 514 odst. 3

čís.

Čís.

. 4376, 4385, 4448, 4474,
4619, 4551, 4657, 4661, 4781
§ 518
4448, 4474, 4651, 4657, 4661,
4667, 4781
odst. 2
. 4438
odst. 7
. 4494

.4487
.4722
· 4893
.4393
· 4754
· 4893

§ 525 odst. 1
odst. 2
§ 576
§ 579 č. 3
§ 581
§ 587 (1

§ 517

III, Ostatní zákony a
Čís.

1.

čanský

čís.

946 sb. z. s; (ob-

§
§
§
§
§
§

1,1

zákon)

§ 6
§ 19
§ 36
§ 37
§ 42
§44
§ 66
§ 91
§ 139
141
158
166
186
294
297

§ 309
§ 344
§ 426
§ 427
§ 428
§ 454
§594
§ 871
§ 879
čís. 2 .
§ 1005
§ 1009
§ 1010
§ 1012
§ 1017
§ 1022
§ 1042
§ 1053
§ 1157
§ 1174
§ 1299
§ 1301
§ 1302
§ 1311
§ 1313 a)

. 363 (1)
· 3'866
· 4323
· 4323
.3692
, 4323
· 4158
· 4803
· 3999
· 3519
· 3697
· 3822
· 3878
· 3840
· 3840
3840, 3538, 4733
3866, 4695
.4628
.4628
· 3553
· 3834
174 dis.
· 3687
3386, 4157
157 dis.
· 4322
3410, 113 dis.
100 dis.
113 dis.
· 4823
.4644
· 3822
· 4628
· 4314
, 3386
116 dis.
· 3822
· 3822
· 4612
95 dis.

čís.

II

1811:
červen

nařízeni .

'1'1

§
§
§
, §
§
§

· 3632
· 3822
, 3533
· 3623
.3739
· 3739

1324
1327
1339
1346 odst. 2
1376
1377

I

1821:

,I

květen 7. čís. 1758 sb. z. s. lOl dis.

1835:
červenec 11. čís. 63 sb. z. pol.
(důchodkový trestní zákon)

§§ 461 čís. 4, 591)-592, 628,
631, 632, 641, 642, 644-648 4621

1838:
červen 6. čís. 277 sb. z. s. (veřejné dražby)
83 dis.

1851:
listopad 16. čís. 1. ř. zák. z roku
1852 (železniční provoz. řád)
§ 15
. 3690
. 4246
§ 102
1852
říjen 24. čís. 223 ř. zák. (zbrojní

patent)
§ 2
§ 12
§ 15 písm. a)
§ 19
§ 32
4113,

§
§
§
§

36
33
40
47

4113, 3917, 4423
4066, 4374, 4507
• 3392
· 4423
3538, 3691, 4066,
4374, 4423, 4507
3465, 4091, 4411
.3691
· 4091
· 3902

: :

750
751
Čís.

prosinec J.
zákon)
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58

1
!

čÍs.

250 ř. zák. (lesní
. 4688
. 4264
.
. 4805
.
. 4348, 4353
4116, 4264, 4348,
4353, 4688, 4805
. 4785
. 4805

§ 72
§ 73

1853:
květen

3. čís. 81 ř. zák. (soudní
instrukce)
§ 46
..
. 136 dis.
136 dis.,138 dis., 97 dis.
§ 47
říjen 27. čís. 228 ř. zák. (urážky
vojinů) .
. 3726
1854:

leden 2. čís. 4
sonál)
§3.
§4.

ř.

zák. (lesní per.4363
.4363

červen 16. čÍs, 165 ř. zák. (in-

strukce pro trest. soudy)
§ 45
§ 46
§ 51
.
§§ 60-75
§ 80
§ 165

·
·
·
·
·
·

3634
3634
3634
3634
3735
4096

1855:
leden 15,. čís. 19 ř. zák. (vojenský trestní zákon)
§ 159 a násl.
·
. .
.
§ 161
·
§ 286 pism. f) .
·
§ 504 a)
·
§51O
·
duben 3. čís. 61 ř. zák. (správní

3564
3564
3443
3494
3494

přestupky)

§ 4

.

· 4091

1860:

q

II

červenec 4. čís. 173 ř.

právo
§2.

vězňÍl)

.4649

II

II

II

IIHI

zák. (kárné

1862:
březen

5.

čís.

zřízení)

čl.

IV.

18

ř.

Čís.

V.
. 3389, 3392, 3434, 4869
Vl.
. 4869
prosL1ec 17. čís. 1 ř. zák. z roku
1863 (obchodní zákon)
čl. 49
· 3537
čl. 360
· 3926
čl. 361
. 3471
prosinec 17. čís. 6 ř. zák. z roku
1863 (tiskový zákon)
§ 4
· 3849
§ 5
· 3573
§ 6
· 3459, 3875,
4096, 4298, 4346'
§ 9.
.
3938, 4009, 4051
odst. 1
·
.
.4009
odst. 2
· 3849, 4415
odst. 3
· 4009
§ 10
3456, 3463, 3526,
3640, 4051, 4704
čís. 3
.,4051
§ 11
3463, 4051
odst. 2
· 3463
§ 17
· 3573, 3849,
39$6, 4415, 4471
§ 20
,
. 3563
§ 22
.3563
§ 23
3470, 3525, 3605,
3981, 4096, 4298,
4346, 4718, 4731, 4806
odst. 3· .
. 4731
. 3590
pasl. věta .

§ 24
. ..
. 3909
. 4301
druhá sazba
§ 27
3563, 4597
§ 28
.
. 4370
pasl. odst.
. 3466
§ 40
.
3548, 3889, 3912"
3951, 4240, 4597, 4696
prosinec 17. čís. 8' ř. zák. z roku
1863 (trestní novela)
čl. V.
3787, 3880, 3992, 3998,
427'1, 4299, 4573, 4660,
4724, 4768, 4806, 4869
odst. 1
3998, 4768
" . 4294
odst. 2
3998, 4278, 47'68
odst. 3
čl. VIII. .
3517, 4370
1863:

zák. (obecní
. 4869

čís.

čl.
čl.

listopad 15. čís. 17 z. zák. pro
Slezsko (obecní zřízení)
§ 31
. 4779

1864:
březen

15. čís. 4 z. zák. pro Moravu (obecní zřízení)
§ 27
3392, 3438
§ 29
· 3392
§44
· 3392
§ 48
· 3392
,3392
§ 49
duben 16. CIS. 7 zem. zák. pro
Čechy (obecní zřízení)
.
.4636
§ 28
.
~
čís. 2'
3'389, 3434
§ 35
· 4636
§ 47
·
.
. 3798
§ 59
3389, 3434, 4636
§ 61
·
.
. 4636

li

1.

čís.

I

49 z. zák. (honeb-

ní zákon pro
§ 1 .

čechy)

.4086
· 4086
· 3713
· 4136
červen 15. čís. 47 z. zák. pro
čechy (silniční řád) .
. 4636
§1
. . . 3673
§ 2
3412, 3439, 3673
§3
.3673'
§8
.
. ~m
§ 9
3673, 4088
červen 19'. čís. 85 ř. zák. (obecní
váhy)
§ 1 .
· 4377
§ 2 .
· 4377
§ 3 .
.4377
§ 9
. 4377
§ 11
· 4377
§ 3 .
.
§ 38 odst. 2
§ 40

1867:

listopad 15. čís. 134 ř. zák. (spol,..
(trestní novela).
.
.
. 4094
§3.
.3465
§ 6 .
. 3814
listopad 15. čÍs. 134 ř. zák. (spolkový zákon)
.
.
. . 3849
listopad 15. čís. 135 ř. zák. (shromažďovací zákon)
§ 2 .
·
.
.4026
§ 3
.
3719, 3876, 4026,
4381, 4482, 4821, 4861
odst. 2 .
. 4821
odst. 3 .
. 4821

.
.
. 3617
.
3617, 3719, 3876,
4381, 4482, 4821, 4861

II
II

1866:
červen

Čís.

§ 14
§ 19

li
II
II

1868:
květen 21. čís. 46 ř. zák. (kárný
zákon pro soudce).
. 166 dis.

§ 2

97 dis., 98 dis., 140 dis.,
143 dis.
97 dis.
§ 3
80 dis.
§ 4
80 dis.
§ 5
97 dis.
§ 6
a)
138 dis., 140 dis.
b)
140 dis.
80 dis.
§ 8
143 dis.
§IO
143 dis.
§13
§ 19
82 dis.
§ 21
82 dis.
§ 28
80 dis.
88 dis.
§ 39
§43
138 dis., 139 dis.
§ 45
139 dis.
§ 47
138 dis.
§ 51
87 dis.
87 dis.
odst. 2
87 dis.
§ 52 odst. 2
červenec

kátní
§ 5
§ 8
§ 9

6.

čís.

96

ř.

zák. (advo-

řád)

. 151 dis.
.
.
. 175 di'.
91 dis., 93 dis., 95 dis.,
96 dis., 3880, 3991,
107 dis., 116 dis., 118 dis.,
150 dis., 1571 dis., '158 dis.,
174 dis., 175 dis., 184 dis.
odst. 1.
147 dis., 148 dis .
103 dis., 148 dis.,
odst. 2.
149 dis.
§1O 109' dis., 110 dis., 116 dis.,
131 dis., 151 dis., 158 dis.,
175 dis.
odst. 2
79 dis., 83 dis.,
86 dis., 96 dis.,
99 dis., 101 dis.,
114 dis., 115 dis.,
116 dis., 123 dis.,
131 dis., 148 dis.,
149 dis., 150 dis.,
174 dis.
157, dis.
§ 11 odst. 1 .
100 dis., 175 dis.
§ 14
§ 16
.
157 dis.
odst. 2
118 dis.
.

753

752
Čís.

91 dis., 113 dis.,
124 dis., 4823
101 dis.
157 dis.
84 dis.
78 dis.
118 dis.
107 dis.

§ 19

§ 20 pism. c)
§ 21
§ 23
§ '28 pism. g)
písm. i)
§ 30
říjen 15. čís. 142 ř. zák. (tisková
novela)
3459, 3469, 3559, 3640,
čl. III
3658, 3983, 3998, 4009,
4051, 4096, 4168, 4298,
4391
. 3459, 4168
čís.
čís.

čís.

3

3470, 3525, 3573,
3582, 3605, 4096,
4346, 4806
3940, 4051,
4298, 4346

5 .

1869:
květen

14. čís. 62 ř. zák. (obecné školy)
§ 1
. 4193

Čís.

§ 2

§ 3
§ 11
§ 12

§ 13
§17

§
§
§
§

23
24
25
29

§ 31
§ 33
-

79 dis., 84 dis., 96 dis.
101 dis., 107- di S., 111 dis.;
120 dis., 121 dis., 127 dis.,
128 dis., 129 dis., 132 dis.,
141 dis., 151 dis., 174 dis.
84 dis., 111 dis., 127 dis.
119 dis., 120 dis.
126 dis.
135 dis.
pism. a)
96 dis.
písm. d)
120 dis.
a)
· . 142 dis.
85 dis., 93 dis.
· 102 dis.
· 105 dis.
85 dis., 93 dis., 134 dis.,
146 dis.
· 84 dis., 105 dis.
· 127 dis.
odst. 1 .
·
. 146 dis.
odst. 2 .
130 dis., 179 dis.
odst. 4 .
·
.
130 dis.,
·
.
.
130 Jis.,
119 dis., 134 dis.,
134 dis.,

§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§38
§ 39

103 dis.
179 dis.
173 dis.
179 dis.
141 dis.
141 dis.,
151 dis.
96 di s., 104 dis.,
174 dis.
112 dis., 123 dis.
·
.
. 179 dis.
· 84 di s., 86 dis..
134 dis., 141 dis.
104 dis.
· . 93 dis.
146 dis., 173 di,.
111 dis;
135 dís.
133 dis.
93- dis.
55 dis.
125 dis.
84 dis.

1870:
duben 6. čís. 42 ř. zák. (Hstovní
tajemství)
§I
.3532
§ 5
. 4660

duben 7. čís. 43 ř. zák. (koaliční
zákon)
§3
.4644

1871:
červenec

25.

čís.

75,

ř.

zák. (no-

tářský řád)

§
§
§
§
§
§
§
§

5 odst. 2 .
38
52
53
101
110
157
159 odst. 2

82
82
86
86
82
82
82 dis., 94
94

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

1872:
duben 1. čís. 40 ř. zák. (disciplinární statut advok.)
128 dis.
§1
55d~.

§40
§ 41

-

odst. 2 .

H

§ 46
§ 46-55
§ 47
.
čís. 1
čís,. 3
§ 47 odst. 1 .
§ 48
§ 53
.
čís. 3
§ 54
§ 59
červen 16. čís. 84
hlídačí)

§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 6
§8

čís.

2

ř.

zák. (polní
.
3936,
3936,
·
.
4264,
4116,
4264,
4264,

3936
4264
4363
4353
4688
4353
3936
4363

Čís.

Čís.

1874:

1873:
únor 17. čís. 25 ř. zák. (hojičství) 3686
duben 9. čís. 70 ř. zák. (společenstva výrobní a hospodářská)
§ 1
.4699
§ 3
·
. 3707
§ 88
3707, 4699
. 4887
§89
květen lG. čís. 108 ř. zák. (policejní dozor..:..:.... tuláctví)
§3
.3454
§ 4
. 3368
květen 23. čís. 120 ř. zák. (zastavení porot)
§ 3
. 363 (1)

1874:
zák. čl. XXXIV (advokátsky poriadok)
§ 44
· 169 dis.
.
. • 169 dís.
§ 46
§ 47
170 dis., 171 dis.,
177 dis., 181 dis.
§48
160 dis., 167 dis.
§ 49
153 dis.
152 dis.
§64
169 dis.
§ 66
152 dis., l7'1 dis.,
§ 68 lit. a)
181 dis.
lit. b)
154 dis., 155 dis.. ,
1-60 dis., 170 dis.,
176 dis., 177 dis.,
182 dis.
160 dis., 17-6 dis.
§69 lit. a)
'lit. c)
160 dis., 161 dis.,
183 dis.
162 dis., 176 dis.,
§ 79
17-8 dis., 182 dis.
§ 81
· 167 dis.
162 dis.
§84
§ 85
167 dis., 169 dis.
§ 94
169 dis.
162 dis., 168 dis .
§ 95
163 dis.
§ 99
162 dis.
§ 100

§ 101 odst.
a 3
169 dis.
odst. 4 156 dis., 162 dis.,
164 dis., 165 dis.
176 dis.
§ 102
159 dis.
§§ 107, 108
Generální

rejstříky

trestni

prosinec 3'1. č. -5 i. zák. pro Mo, ravi.t z r. 1875 (řád policie'
silniční)

3579, 4141

§ 24

1875:
rIJen 1. čís. 130 ř. zák. (parní
kotle)
§ 1
.
§ 3
.
zák. čl. XXXVII (obeh. zák.)
·
§ 25
§ 43
·
·
§ 45
·
§ 198
·
§394

3906
3906
4871
4735
4735
4871
4850

1877:
červenec

2. čís. 68 ř. zák. (živnostenské provozování lomu)
§ 105
.
§ 109
.
§ 115
.
prosinec 31. čís. 3 ř. zák. na rok
1878 (novela k trestnímu

4483
3577
4483
3577

řádu)

§ 1
-

čís.

čís.

§
§
§
§
§

4155, 4736
4&2 (3), 3373, 3515,
3639, 3642, 3660, 3754,
37-68, 4022, 125 dis.,
4049, 4054, 4082, 4216,
4317, 4344, 4497, 4514,
4544

čís.

482 (3), 3449, 3479,
3530, 3550, 3588, 3664,
3'855, 4205, 4335
3701, 3702, 3770,
3
4213, 4892
2

2
4
5

·
482 (3),
·
4124,
·

čís.

6
9

4736
3660
3641
4132
3569

1878:
červen

30. čís. 90
chod losy)
§ 3 písm. c)
- . písm.. d)

ř.

zák. (ob. 3834
. 3834
48

755

754

1879:
zák. čl.·XXXI (lesný zákon)
§ 38
4571, 4631
zák. čl. XL (tr. z priest.)
. 176 dis.
§ 46
. 4706
§ 127
květen 1. čís. 4544 uh. min.

Čís.

čís.

čís.

3399, 3436, 3610, 3625,
3949, 3954, 3974, 3976,
4004, 4005, 4235, 4248,
4328, 4409, 4811, 4882
§ 24
3954, 4409, 4882
§ 25
3399, 3435, 3525, 3949,
3954,3995, 4004, 4005,
4235, 4328
§ 30 odst. 1 .
· 3976
odst. 2 .
· 3975
zák. čl. I (o verejných cestách
a mýtoch)
§ 107
. 4372

§ 2
. 3853, 3961, 4402, 4570
§ 3 3853, 3951, 4402, 4507, 4570
§4
.~10
§ 13
. 4710
1886:

sprav. (řízeni o -stížnostech
proti advokátům)
bod 7-)

. 169 dis.

.
1880:

október 8. Č. 30686 Rendeletek
Tára (nar. o sprísahaní lesný~h úradníkov a hájnikov-) 4571

zák. čl. XLIII
úrat)
§ 7
§ 9
§ II

1881:

zák. čl. XVII (konkurzný zákon)
§ 1
. 4477

1883:
květen
ření

25. čís. 78
exekuce)

ř.

zák.

(ma~

§ 1 3382, 3'453, 3583, 3645, 3758,

3808, 3840, 4002, 4021, 4071,
4520, .4664, 4700, 4795
.
.
.
.
.
. 3808
§ 2
§ 3 3645, 3758, 3840, 4021, 4095,
4345, 4832
.4848
§ 4
červen 2. čís. 26 z. zák. pro
Slezsko (stavební řád)
§ 31
..
. 3693
§ 34 odst. JI
. 3941
zák. čl. XXV (o úžere)
4460, 4586
§ 1
zák. čl. XLlIV (vymáhání veř.
daní)
176 dis.
§ 10
§11
lmd~.
1884:

zák. čl. XVII
§ 114

(živnost. zákon)
. 4541
1885:

květen

24. čís. 89 ř. zák. (žebrota a tuláctví)
3790, 4279, 4741
§ 7
květen 27. čís. 134 ř. zák. (třas
kaviny)
§ 1
3961, 4402

(vymáhání trest.
175 dis.
176 dis.
176 dis.
1891:

zák. čl. XVlI (o zmene orgánizácie)
§ 13
-

prosinec 28. čís. 1 ř. zák. z roku
1888 (úrazové pojištěni)
§45
f
.4536
§ 46
. 3852

(2)

1892:

zák. čl. XXVIII (nov. adv. zák.)
. 176 dis.
§ 3
.
. 172 dis.
§ 4 lit. b)

březen 4. čís. 29 z. zák.
(řád policie silniční)

§ 14

mor.
. 4141

1893:

1888:

zák. čl. VII (o,·veterinárstve)
§§ 9, 125, 126 lit. bl, 131

zák. čl. XXVIII (ochrana zamestnancov proti úrazom v živnost. a továrenských pbdnikooh)
§ 1
. 4541
prosinec 2,6. čís. 193, ř. 'zák.
(koncesované živnosti stavební) .
§ 5
. 3764

. 4419

březen

30. čís. 33 ř. zák. (nemocenské pokladny.
. 3503
§5
.3603
§9
.
. 3603
§ 36
2482 (10)
§ 53
. 3603
1889:

leden 8. čís. 5 z. L.ák. pro
(stavební řád)

1894:

čechy

zák. čJ.. XXXI (o práve manželskom)
§§ 30, 52, 57, 113 .
.
. 4375
§§ 5, 8, 52, 121, 122, 124 . 4646

. 3955

1890:
leden 6. čís. 19. ř. zák. (ochrana
známek)
4005,
§ 5
.
.
§ 7 odst. 1
.
.
.
.
.
§ 9
3949, 4004, 4008,
§ 11
.
§ 21 d)

Čís.

§ 23

červen

16. čís. 64 z. zák. pro
Moravu (stavební řád)
§ 36
· 3438
§ 39
· 3438
§§ 53, 54
· 3852
§ 134
· 3438

4248
3976
3436
4409
3942

1895:
červenec

30. čís. 108 ř. zák.
(ochrana známek)
. 3942
§ 4
srpen 1. čís:. 113 ř. zák. (civilní
řád soudní)
é1. XLII uv. zák.
· 3872
95 dis.
§ 14
§ 31
.
.
.4644
odst. 2 .
100 dis.
§ 35
.4644
§ 41
95 dis.
§ 86
· 3991
§ 155
.4644
§ 199
.
.4084
- . odst. 2
· 3752
§2oo
· 3991
§ 201
· 3752
§ 234
95 dis.
§ 268
119 dis.
§ 292
.4796
· 3,655
§ 321
§ 340
.
.
· 4260
§ 343 odst. 2
· 3504
§ 477 čís. 5 .
· 3704
§ 589
· 4751
prosinec 26. čís. 197! ř. zák. (původcovské právo)
. 4670
§4
.4559
§ 17
.
. 3672
§ 32 ČÍs. 2
. 4305
§44
.3672
§ 45
.
. 3672
§ 55 odst. 1
. 4559
§ 58
. 4559
1896:

leden 16. čís. 89 ř. zák. z r. 1897
(faJ,šování potravin)
§ 6
· 4185
§ 7
· 4185
§ 10
· 4185
§ II
.
4251, 4390, 4500
~
čís. 2
· 4390
~
čís. 4
.3729
§ 12
· 4390
.4500
§ 13
§ 14
.
· 4390
~ čÍs. 2
· 4390
.
. 4390
§ 18
.
~
čís. 2
4390, 4705
duben 27. čís. 70 ř. zák. (splálkové obchody)
· 3391
§ 2
..
· 3391
48'

---------{

756

757,

Cis.
květen

27'.

čís.

79

ř.

čís.

zák. (exe-

1902:

kuční řád)

duben 15.

§
§
§
§
§
§
§

26
.
.
26 ods!. 2 .
37
144
156
237
251
čís. 6 .
• § 253
, § 341

.4664
· 3818
· 37,58
· 3840
· 3840
· 3840
· 3758
· 3758
· 3840
· 3758
listopad 27. čís. 217 ř. zák. (zák.
o soudní organisaci)
§ 2,
.4880
§ 3
.4880
§ 25
.
. 4880
§ 32
4218, 4598
§ 74
81 dís.
§ 77
81 dis.
§ 85
.4084

řád)

§ 97
.
zák. čl. XXXIV- (uvadz. zák. k tr.
por.)
§ 17 čís. 4 .
.
.
§ 23
zák. čl. XXXVII (o zmene § 412
tr. Z., ochrana kolkov. známok, pečatí)
§ I
.

4546

4782
4449

4539

1898:
duben 20.
li 1

čís.

52

ř.

zák.
· 4185

74

ř.

zák. (doru-

§7

.3543

1905:
záři

29. čis. 159 ř. zák. (školský
a vyučovací řád)
§ 82
. 3452

1906:
červenec

18. čís. 176 ř. zák..
. 37,97
listopad 15. čís. 223 ř. zák.. 125 dis.
. čl. VIII .
84 dis.

1907:

1897: .
leden ll. čís. 30 ř. zák. (ochrana
vynálezfi)
. 4749
§I.
.4245
§ 8 ods!. I
. 4837
§ 9
. 4245
.
.
. 4245
§ 5,2
§ 95
3685, 4245, 4837
. 4245
§ 96
§ 97
3685, 4104, 4245,
4802, 4837
§ 106
· 4802
§ 107,
· 4245
§ III
.3685
§ 113
· 4104
květen 5. čís. 112 ř. zák. (jednad

čís.

čování)

II

leden 26. čís. 18 ř. zák. (volební
svoboda)
§ 5
· 3885
únor 7. čís. 24 oř. zák. (pozemní
stavby)
· 3955
§ I
.
. J.
.4540
§ 2 ods!. 4
.3754
§ 32
· 3996
§ 33
· 3547
srpen 16. číS'. 199 ř. zák. (živnostenský řád)
I čís. 43 '.,

§
§
§
§
§

14 čís. 2
114 b)
120 d)
133 d)

· 3758
.3742
· 3445
· 3445
· 3445

1908:
květen

29. č.ís. 116 ř. zák. (živnostenský provoz lomů)
3484,
4330, 4483, 4518
§ 3
· 3928
§ 19
· 3778
§ 21
· 37178
§ 23
· 4483
§54
· 4518
zák. čl. XXXVI (tr. nov.)
§ 43.' odst. 1
.4590
§ 45 čis. 4
.4590

čís.

§ 8 odst. 2
§ 13
§ 63 čís. 3
§ 64
§ 55
§55
§ 57
§ 58
§ 75

.
.4202
4224, 4486
.
. 4485
4224, 4485
4224, 4485
3455, 4224, 4486
4224, 4486
4224, 4486
· 3455

1910:
duben 28. čís. 81
mobily)

ř.

zák, (auto-

· 4251
· 4461
§ 22
· 3521
§ 45
3412, 3429, 3439, 3477,
3497, 3508, 3521, 3535,
3579, 3813, 3892, 4070,
4ll0, 4197, 4210, 4312,
4313, 4347, 4451, 4547,
4778
§ 45
3429, 3430, 3477, 3487,
3503, 3535, 3772, 3944,
3970, 4070, 4079, 4083,
4110, 4197, 4312, 4313,
4347, 4547
odst. 1 .
3813, 3930
ods!. 2 .
3813, 4070, 4313
§ 48
. .
3439, 3503
§ 53 ods!. 2 .
· 3934
§ 55
· 3772
nar. uhor. min. vn. čis. 57.000
(motorové vozidlá)
· 4817
§ 43
.
· 4606
§ 44 lit. p)
.4505
§50
· 4506
§ 55
· 4782
§ 80
· 4782

§1O

1911:
zák. čt I (obč. súdny poriadok)
§ 315 .
. 4850

1912:
červenec

5.

čís.

130 (131)

ř.

zák.

(vojenský trest. řád)

§§ 128-155

. 3494

1909:
srpen 6. čís. 171 ř. zák. (nakažlivé nemoci zvířecí)
.4224
§ 4
· 4186
§ 5
.4186

1913:
zák. čl. XXIII (trestná ochrana
volebného práva)
§7
.4555

Čís.

zák. čl. LIlI (o jednotnej sudcovskej a advok. skúške)

. 159 dis.

§ 15

1914:
leden 17. čís. 12. z. zák. mor.
(myslivost)
§ 7
. 4718
leden 25. čís. 15 ř. zák. (služehní pragmatika)
§ 23
4522, 4598
§ 76
87 dis.
červen 16. čís. 44 z. zák. pro MoravU' (stavební
říjen

12.

čís.

§ 2
prosinec 10.

rovnací-

275
čís.

řád)

řád)

.

. 3438

ř.

zák. (lichva)
4020, 4555
337 ř. zák. (vy-

§ 42
· 3810
§ 54
· 4709
§ 55
.4709
zák. čl. XIlI (novela 'o porotných
súdech)
§ 3 odst. 2
· 4614
§ 5 ods!. 2
.4445
§ 9 ods!. 2
.4470
§ 20
· 4611
4470, 4519, 4613
§2'9č.4
č.6
4447, 4514
§ 30 (2)
.
.4858
§ 31
4638, 4581
§ 32 (I)
.
· 4845
§ 33 ods!. 3 .
.4430
zák. čl. XIV (o tlači)
§ 2 odst. 1
.4406
§ 3 ods!. 1
.4495
§ 5
.
.4405
- odst. 1
· 4780
odst. 2
· 4780
§ 8
.
· 4405
§ 10 odst. 3 .
.4382
§ll
· 4382
§ 16 ods!. 2 Č. 4
.
. 4495
§ 24 Č. 3
4405, 4780
č.6
· 4584
§ 28 odst. 2 .
· 4495
§ 38
· 4365
§ 44
· 4577
zák. čl. XVII (že!ezn. služ. poriadok)
§ 8
.4788
zák. čl. XL (o trestnej ocprane
úradov)
4439, 4465
§ I
· 4743

759

758
čís.
"

:!

I
"

I

II
:1

II
I:

,\
I'

li
li
i."

li
li;

I!
II
ř

li.

li

f

I

I:

I
[i

,i

!
ij~
II

§ 2
§ 4

4354, 4457, 4744, 48'35
.4440
odst. 1
4478, 4717
- odst. 2
4359, 4440, 4513,
4538, 4515, 4531,
4543, 4754
§ 5
4571. 4631
§ 5
· 4782
- odst. 1
· 4717
- odst. 2
4479, 4615, 4531,
4782
§ 9
4354, 4531
§ 13
· 4798
zák. čf. XLI (o ochraně' cti) · 4452
§ 1
4422, 4458, 4532,
4683, 4713, 4715
§ 2
4493, 4713, 4875
§ 3 odst. 2 Č. 2
4713, 4743,
4757, 4775
§ 9 Č. 4 .
· 4583
4424, 4743, 4776
- Č. 5 .
§ 13
4543, 4579
§ 15 Č. 2
· 4543
§ 16
· 4524
§ 17 odst. 1 .
· 47'15
odst. 2 .
182 dis.
§ 20
4458, 4588, 4632,
4715, 4784
§ 24
4493, 4610, 4692
§ 27
· 4543
1915:

prosinec 14.
§ 8
§ 14
§ 15
prosinec 29.

čís.

ř.

372

zák.

· 385~
.3852
· 3852
83 z. zák. pro

čís.

čeChy

při!.

nar.

Č.

3
. 4595
4070 M. E. (o nútenom

vyrovnaní
§§ 55, 57

mimo

konkurzu)

. 4477
1916:

zák.

čl.

V (o vyrovnaní mimo

konkurzu)

březen

21. čís. 108,ř. zák. (shlazeni následků Odsouzení)
. 3589
§ 1
3592, 4085
§ 2
3589, 3592
§3
.3592
srpen 18. čís. 318 ř. zák. (náhrada za vazbu)
§ 1
.,
· 4163
- odst. 2 .
· 4491
§ 3
· 4816'
§ 9
· 4163
říjen 28. čís. 11 sb. z. a n. (zří
zení čsL státu)
čl. II
. 4560
listopad 2. čís. 5 "sb. 'z. a n. (nejvyšší soud)
§ 12
-:- (2)
prosinec 10. čís. 64 sb. z. a n.
(mimořádná přechodní ustanovení na Sllovensku)
§ 14
.
.
.
. 4382, 4387
prosinec 17. ČÍs. 82 sb( z. a n.
(prozatímní ochrana lesů)
§ 7
. 4531
§ 8
. 4531
I

II

1919:

leden 31. čís. 75 sb. z. a n. (volebni právo).
.
. 3523, 3545
1731 (8),4212,4251,
§ 3
4258, 4281
čís. 3
3948, 4024, 4701,
47'14, 4759
odst. 2
4653, 4798
§ 59
· 4868
§ 50
· 4868
březen 19. čís. 139 sb. z. a n.
(úprava vyhlašování zákonů
a nařízení)
§ 1
. 4387
duben 10. čís. 187 sb. z. a n.
(měna)

§ 6
. 3631
apríl 15., čís. 414 sb. z. a n.
(štátny monopol výbušných
látek)
§ 1
. 4570

1917:

duben 15. čis. 215 sb. z. a n.
(nejvyšší soud)
§ 5
81 dis.
§ 13
- (2)

Jeden 25. čís. 37
sladidla)
§ 4 odst. 1 .

ř.

zák.

(umělá

. 4185

květen

1918:

. 4517
červen 28. čís. 207 sb. z. a n.
(zbavení svéprávnosti)
§2 čis. 2
. 4317

§ 4

Čís.

tis.

15. čís. 263 sb. z. a n.
(ztráta práva volebního)
čl. 1 § 3 .
. 3751
květen 15. čís. 268 sb. z. a n.
(nemocenské pojištění děl
níků)

čL XV

2482 (IO)
22. čís. 320 sb. z. a n.
(noveb o právu manželském)
§ 4
. 3850
červenec 17. čís. 420 sb. z. a n.
(o práci děti)
§§ 7, 14 .
. 4553
září 10. čís. 508 sb. z. a n. na r.
1921 (mírová smlouva v Saint
Germain)
. 4355
září 25. čís. 533 sb. z. a n. (všeobecná daň nápojová)
§ 8 odst. 2 Č. 3 .
. 4511
říjen 17. čís. 562 sb. z. a n. (pOqmíněné odsouzení)
§ 1'
3425, 3475, 3512, 3523,
353'1, 3534, 3578, 3595,
3615,3811, 3830, 3839,
3935, 4218, 4253, 4291,
4380, 4574
4503, 4615
(I)
3534, 3839, 3989, 3993,
(2)
4085
3491, 3510, 3570, 3595,
§ 2
3515, 3712, 3775, 3782,
3843, 4024, 4123, 4243,
427'5, 4291, 4327, 4585,
4762, 4757, 4797
3712, 3993, 4428
(I)
(2)
· 4327
.
.
.
.
. 4315
§ 3 (1)
3385, 3444, 3543, 3852,
§ 4
3860, 4101, 4\03, 4281,
4339
.4476
-:- _ věta 2
§ 5 (1)
· 4559
(2)
· 4847
· 4625
§ 5
§ 5 čis. 139m, 4123, 4275, 4757
čís. 2
. 4339
čis. 3
. . , 3787
- čís. 4 " . 2218 (9), 3369,
3578, 3712, 3989, 3993,
4128, 4205, 4275, 4385,
4474, 4557, 4711
§ 7
. . 1248 (6), 3491,
35\0, 3512, 3570, 3515,
· 4275
(I)
. 1248 (5), 1597 (7)

květen

Čís.

.

1248 (5), 4385
.
3775, 4157, 4205,
(3)
4291, 4339, 4380, 4428,
4752, 4797
.2218 (9)
§ 8
(2)
· 3515
(3)
· 4205
.1597 (7)
§ 12 (1)
.
.
. 3989
§ 18 (1)
3839, 3989, 4525
(2)
· 4205
§20
říjen 17. čís. 568 sb. z. a n. (pře
dražováni)
.
. 3843
§ 3, 4,5
3843, 4159
§ 7
- čís.
· 3782
3843, 4204, 4653
§ 8
a)
· 4553
· 4663
b)
c) .
· 4653
- čís. 3
· 3829
§§ 9, 10, ll, 12, 13
· 3843
· 4042
§ 21
§22
· 3782
(2)

prosinec 18. čís. 1 sb, z. a n. na
rok 1920 (novela 'k trestnímu
řádu)
čL'.
čl.
čL

I
I
II

čís.
čís.
čís.

· 3411
1223(5)
· 3411

5
13
3

1920:

únor 29. čís. 12'1 sb. z. a n. (ústavní listina)
§ 3 .
· 4365
§ 23
· 3750
3424, 3453, 4075,
§ 24
4180, 4257, 4299
odst. 2
· 3453
§ 26
· 3424
1170 (4)
§ 54
3893, 4527
§ 95
· 4527
§ 98
· 175 dis.
§ 103
§ 105
· 4892
·
. 4550
§ 115
4143, 4830
§ 117
.
· 4493
odst. 1.
únor 29. čís. 122 'sb. z. a n. (jazykový zákon)
· 3365
§ 1
. 4527
·
§ 2 .
3893. 4527
§ 7 .

761

Z60

tis.
únor 29,
l-ební

čís. 123 sb. z.
řád sněmovny

čepovati

srpen 4. čís. 480 sb. z. a n. (trestní právo)
§ I .
. 3631

a n. (vo- zákaz

lihoviny)

§ 32

3915, 4065, 4087,
4089, 4139, 4147
§ 58 I čís. 7
3915, 4065, 4087,
4089, 4139, 4147
únor 29. čís. 124 sb. z. a n. (složenÍ' senátu)

§ 2 .

4087, 4147

únor 29. čís. 126 sb. z. a n. (župní a okresní úřady)
čl. III odst. 2
.
.
.
. 4629

viz též zák.
březen

16.

čí-s.

čís.

125/1927.

19.

čís.

193 sb. z. a n.

(branný zákon)
§ 47
. 4163
duben 9. čis. 293 sb. z .a n. (o. 3425
chrana osobní svobody).
§4.
.4042
§ 12
. 3(}36
duben 14. čís. 299 sb. z. a n. (čet
nictvo)
§ I .
· 4109
§ 2 .
· 4148
§ 9 .
· 4283
§ II
· 4283
§ 13
· 3818
§ 14
· 4354
duben 14. čís:. 303 sb. z. a n.
(zubní lékařství)
3686, 4187
§ I .
3686, 4187
§6.
.3685
§7.
.3686

duben 14.

čís.

330 sh. z. a n.

(župní voIební

řád

-

1921:
květen

165 sb. z. a n.

(státní poIícejní úřady)
§ 2 .
. 4211
březen 18. čís. 163 sb. z. a n.
(volební právo)
1731 (8), 3948
březen

§ 4 .
. 3631
§ 6 .
1170 (4)
listopad 8. čís. 615 sb. z. a n.
(monopol výbušných látek) . 3961
§1.
.
.4570
- čís. 3
. 4402
prosin'ec 3. čís. 633' sb. z, a n.
(čtvrtá státní půjčka)
. 3616

čís.

· 4850
.4850
.4850

květen

21. čís. 19'1 sb. z. a n.
(stavební ruch)

§ 26
čís.

srpen 12.

. 3707
309 sb. z. a n.

(útisk)
§ I

. 3563, 3584, 3602, 3637,
3577, 3683, 3747, 3771,
3795, 3&19, 4029, 4091,
4152, 4440, 4526, 4500, 4879
odst. 2
3624, 4644
§ 2..
. 3563, 4029
(2) .
3584, 3677, 4091
§4.
.4868
§7.
.4644
sr:pen 12.

čís.

329 sb. z. a n. (fiobcí)

nanční hospodaření

§ 39

. 4662

prosinec 22. čís. 47'1 sb. z. n.
(trestní právo)
čl.
čl.

zákaz

3646
3646

I.
.
I § I .
§ 3 .
§ 6

·
·
. . .
.
1170 (4), 3827,
4636, 4750, 4758,
. . .
- odst. 1.
§ 7 .
.

3411

3631
4750
4750
4128
4812
4340
4128

1922:
leden 31. čís,. 40 sb. z. a n. (novela k advokát. řádu)

4420

§ 2 písm. e)
květen

4366

30.

čís.

(monopol

. 101 dís.
166 sb. z. a n.

výbučných

látek) . 3961

červen

3616
3616

30. čis. 252. sb. z. a n.
(ochrana patentů)

§ 6 .

červenec

11. čís. 241 sb. z. -a n.
potírání pohlavních nemocí) . 3506

§ 18 odst. I
odst. 2
§ 20 čis. 2.
červenec

3948,,4772
.. 3948
3417, 3426, 3668,
3727, 3864, 4192

13. čís. 226 sb. z. a n.

(malý školský zákon)
§ 11

. 4104 .

. 4818

červenec

14. čís. 196 sb. z .a n.
(evidence soud. provinilců)

§ 13
§ 27

203 sb. z. a n.

§ 61

čepovati

Iihoviny)
§ 3'1.
3524, 3561,
§ 72 I čís. 7
3524, 3561,
duben 15. čís. 284 sb. z. a n.
(unifikace trestů)
.
april 20. čís. 305 sb. z. a n. (o
zriadení a pósobnosti zemedelskej rady pre Slovensko)
§§ I, 2 .
.
- červen 4. čís'. 102 sb. z. a n.
(mková smlouva v Trianonu)
červen 24. čís. 417 sb. z. a n.
(čtvrtá státní půjčka)
.
.
§ 13

13.

(železn. dopr. řád)
§ 56 (I) lit. d) .
§ 57

Čís.

čís.

čís.

. 3570
. 3570
1923:

březen

19. čís. 50 sb. z. a n.

(ochrana republiky) .
. 4014
§ I
. 4660, 4799,
4846, 4849, 4889
.
4660, 4745, 4799,
§ 2
4846, 4849, 4872, 4889
3375, 4297
(1)
§6.
. .3562
čís. I odst. 3
. 4660, 4672
čís. 2
.
3903, 4014, 4402,
4542, 4598, 4660, 4857
.3003
čís. 3
. 4841
čís. 4
.
. 3809
§ 10 (2) .
3982, 4045
§ 11
.
3695, 4045
čís. 1
3695, 4045
čís. 2
. .4703
§ 12
.
.
.
429'7,4703,
čís. 1 odst. 2
4788
§ 13 čís. I 3676, 4066, 4115, 4179
čís. 1 odst. 2
.
.
. 4374
§ 14
. 3730
čís. I .
3459, 3470, 3511,
3573, 3575, 3630, 3635,
3640, 3658, 3678, 3737,
3750, 3784, 3798, 3809,
3823, 3825, 3849, 3895,
3911, 3914, 3981, 4010,
4096, 4129, 4156, 4252,
4263, 4273, 4274, 4365,
4480, 4481, 4580, 4730,
47714, 4873
čís. 2
. .
. 3472, 3769
čis. 3 3856, 4097, 4343, 4615
čís. 4 .
3472, 3856, 3968
čís. 5
.
3374, 3628, 3640,
3650, 3678, 3696, 3730,

3750, 3769, 3784, 3798,
3823, 3825, 3862, 3876,
3895, 3911, 4010, 4093,
4096, 4189, 4203, 4239,
4256, 4274, 4299, 4343,
4365, 4480, 4481, 4549,
4656, 4668, 4862, 4883
§ 15 čis. 1 .
3983, 4662, 4815
čís. 2 .
3472, 3564, 3573,
3640, 3983, 4010
čís. 3
.
3401, 3459, 3469,
3470, 3485, 3505, 3511,
3564, 3573, 3614, 364\!,
3678, 3730, 3750, 3820,
3911, 3940, 3980, 3981,
3983, 3986, 4010, 4094,
4096, 4113, 4145, 4180,
4194, 4206, 4239, 4273,
4584, 4774, 4830, 4883
čís. 4 .
3719, 3981, 3983
3659, 3826, 4668
§ 16 čís. I
3659, 3795, 4316
čÍs. 2'
3640, 3847, 3849,
.
§ 17 .
4660, 4745, 4846, 4861,
4872, 4889
. . 3452, 3640, .
čís. 1 .
3849, 3917, 4113, 4179
3452, 3640, 3849,
čÍs. 1
3917, 4113, 4179
3750, 4010, 4687
§ 18 .
. 3469, 3630,
čÍs." 1
3910, 4076, 4818
čís. 2 .
3511, 3750, 3825,
3876, 3910, 3911, 3981,
3986, 4076, 4096, 4584,
4818, 4861, 4883
3469, 4818
čís. 3
. 3443
§ 21 čis. I
č. 2, 3
. 4860
čís. 3
. 4386
§ 27 čís. I
. 4542
(2)
. 3375
§ 28 odst. I .
. . 4660
odst. 2 .
3562, 4672
§ 32
. 3401, 4094, 4180, 4206
§ 33
.
.
.
.
.
. 4042
§ 35 3575, 3823, 3968, 4093, 4656
§ 36
. . . . . .4598
odst. 3 .
4598, 4636
§ 39 (I)
čis.

čís.

.
.
.
.
. 4660
2.
3628, 3650, 3798,
3809, 3(}68, 4156, 4343,
4503, 4548, 4760, 4780
4 .
3396, 4386

IIi
I

763

762
čís.

§ 42

březen

. 3459, 3525, 3573,
3582, 3640, 3558,
3940, 4051, 4098, 4298
. . :>459
odst. 2 .
odst. 3 .
3459, 3559
19. ČÍs'" 5'1 sb. z. a n.

(státní soud)
§ 22 čís. 1 .
§ 23

. 3809
. 3809

květen

3. čís. 95 sb. z. a n. (advokátní tarif)
§4.
.3945
§ 5 .
. 394!l

prosinec 11. čís. 8/24 sb. z. a n.
(tr. pojedn. proti neprít. osobám)
. 4393
§4.
.4592
~ (1)
.4884
prosinec 20. čís. 9' sb. z.
z roku 1924 (telegrafy)
§ 1 .
.
§ 3 odst. 2
§ 18
§ 19
§ 20
§ 22
.
§ 23 (2)
3841,

a n.

.
. 3841
3427, 4791
· 3427
· 3427
· 3427
.
. 3841
3845, 4053
(3)
· 3841
. 3427, 3500,
§ 24
3539; 3554, 4475
(1)
.
3841, 3845, 4053,
4064, 4072, 4214, 42119,
4302, 4571, 4729, 4791,
4815, 4847
~
odst. (3) .
.
.
. 4843
~
(5)
4220, 4579, 4847, 4877
~
(5)
3841, 3845, 4791
prosinec 21. čís. 257 sb. z. a n.
(trestní právo)
čl. II.
. 3531
1924:

!
I'

li

fI

duben 25,.

čís.

80 sb. z. a n. (vá. . 4653
.
3829, 4204
-)cvěten 3. čís. 99 sb. z. a n. (jedn.
pOriadok pre súdy)
§§ 112~113 .
. \715 dis.
§§ 393-402 .
. 4712
kVěten 13.. čís. 117 sb. z. a n.
(požadování doprav. prostř.
lečná lichva)
čl. I. čís. I

.

pro účely vojenské)

§ 24 odst. 1 .
§ 48 odst. I .

il!

. 4794
. 4794

čís.
květen

30. čís. 124 sb. z. a n.

(urážka tiskem)
.
§ 1
. 3525, 3548, 3521, 3704,
378<5, 3889, 3938, 4058,
4059, 4413, 4552, 4595, 4724
(l) .
' . . 3938
(2) .
. 3541, 3803,
4059, 4351, 4507
(3) čís. 3
4351, 4413
§ 2 (1)
.3600
(2)
· 3600.
§ 4 .
3415, 3451, 3474, 3517,
3542, 3500, 3870, 3951,
4370, 4473, 4490, 4569,
4579, 4143, 4227, 4300,
4508, 4684
~ (2)
· 3951
§ 5
3500, 3'&37, 3979, 4383
§ 5
3621, 3704, 3785, 3869,
3938, 3998, 4095, 4158,
4384, 4391, 4569, 4577,
4508, 4673, 4584, 4595, 4704
(4) .
4473, 4490
§ 8 (1) .
'; 3600, 3889
' . . . 3951
§ 10 (1)
§ II
.. 3444, 3889
3541, :>548, 4133
§ 12
§ 13
.
3500, 3837, 3870,
4277, 4473, 4490, 4508
~
(1)
.
. 3837
(2)
3837, 4684
§ 14
.
. 3951
~
odst. 1 .
. 3528
~
čís. 1 .
. 3535
(3)
. 3883
, § 17
3444, 3785, 3803, 4059,
4493, 4552
§ 18
. 3444, 3500
§ 21.
3883, 3938, 4552
~ odst. 1 .
. 3444
~ odst. 2 .
. 3444
§ 2:>
3455, 3527, 37'18, 3774,
3884
§ 24
3883, 4059, 4351, 4413,
4645, 4573
(1)
4607, 4645
§ 25 (3)
.
.
.
.
. 3837
§ 27
. 3837, 4027, 4058, 4228
§ 28 čís. 4 .
. 3837
§ 32
. 3550
~
(1).
. 4551
~odst. 3 .
. 3550
červen 16. čís. 125 sb. z. a n.
(tisková novela) .
· 3938
· 3501·
§ 6 .

čís,

čís.
květen

30. čís. 126 sb. z. a n.

(tisková novela)
§ 1

4075, 4240
2. čís. 165 sb. z. a n.
(výroba rostlinná)
. 4807

červenec

červenec 3. čís. 178 sb. z. a n.
(úplatkářství)
3755,

4157'
3734, 3815, 4682
3975, 4102, 4150
3532, 3794, 4102,
4160, 4414
· 4157
3734, 3755, 3815,
4712
4052, 4102, 4160
3794, 4102, 4150,
4414
3415, 3957, 4157,
4047, 4052
· 4160
· 3975
· 3734

§ 2
~

odst. (1)
odst. (2)

~

odst. (3)

§ 3
odst. (1)
odst. (2)
odst. (3)
§ 4
§ 6
.
odst. 2
§ 9
červenec

3365, 3893, 4124,
4527
čl. 5 odst. 3 .
· 4364
118 dis.
čl. 10 odst. 3
čl. 18 lit. a), b)
· 4364
.4354
čl. 19 odst. 2
čl. 21 odst. 2
· 4505
.3893
čl. 95
červen 24. čís. 104 sb. z. a n.
(učitelský zákon)
§ 46
. 4193
~

odst. 3

čís. 2 t 8 sb.
'(původcovské právo)

listopad 24.
§ 4

92d~.

červenec

25. čís. 206 sb. z. a n.
(úprava hospodaření ve stát.
podnicích)
§ 1
.
říjen 9. čís. 221 sb. z. a n. (nemocenské, invalido a starobní
pojištění)
.
§ 5 písm. a)
.
§ 255 čís. 3 .
.
říjen tO. čís. 241 sb. z. a n.
(bankéří)
.

4743

§
§
§
§
§ 44
§ 45
§
§
§
§
§

45 (1) čís. 3
47
50
.
52 odst. 1
52

o

4415
3603
4751
4595

·
·
3848, 4407,
·
·

3792
4154
4570
4559
4570

1927:
17. čís. 10 sb. z. a n.
(autorské právo)
§ 1.0
. 4570

únor

červen 15. čÍs. 76

sb. z. a n. (o
daních)
· 4751
§ 301 čís. 5 .
.
. 4359
§ 349
4369, 4554
§ 350
· 4359
§ 357
.4654
§ 355
červenec 1. čís. 107 sb. z. a n.
(soudní lékařské rady)
3404, 3536, 3538, 3732,
3777, 4245, 4591
3404, 3405, 3777
čl. l. čís. 1 .
3404, 3923, 4532
Čís.3
.
.3570
ČÍS. 6
.
· 37'32
čl. II. § 1 odst. (4) .
přímých

1925:
máj 26. čís. 114 sb. z. a n.
(všeob. predpisy na ochranu
života a zdravia pomocných
robotnikov)
§ L
. 4541
říjen 15. čís. 22.1 sb. z. a n. (nemocenské pojištění veřejných
zaměstnanců)

§ 22 odst. 1 .
. 3603
prosinec 21. čís. 257 sb. z. a: n.
(trestní právo)
čl. II
. 3531

1926:

červenec 14. čís. 114-sb. z. a n.

únor 3. čís. 17< sb. z. a n. (jazy-

kové nařízení)
čl. 4 odst. 1 .

· 3792
· 4559
· 3792
· 3708
.4670
.
. 4305
3792, 4721
. 37.08, 3792, 3848, 4154,
4305 4407, 4570, 4721,
,
4&01

.

odst. 2
5 (2) .
15
23 čís. 3
28

~

4. čís. 152 sb. z. a n.

§2

z. a n.

. 3507
. 4458

(celni zákon)
§ 115
§ 130

. 3812
. 3812

764

765

tís.
červenec 14. čís. 116
(silniční

sb. z. a n.

fond)
§ 14 a násl. .

. 4702

červenec 14. čís. 125

sb. z. a n.
(organisace politické správy)

čl. 3

4439, 4629
§ 100
. 3774
červenec 14. čÍs. 126 sb. z. a n.
(volby do zemských a okres.

zastupitelstev -

zákaz

čepo

vati lihoviny)
§ 31
. 3524, 3549, 3561, 3646
3524, 3549, 3561,
§ 72 I. čís. 7
3646
červenec 15. čís. 111 sb. z. a n.
(nekalá soutěž)
. 3625
§2
.4059
odsl. 2
4019, 4059, 4178,
4397
odst. 3
.4059
odst. 4
. 4059
§ 4
.
.
. 3802
§1O
3824, 3881, 4350
§ 11 (1)
·
.3942
(3)
3905, 3942
§ 16 (1)
.
.
.
.
. 3672
§ 25
3472, 3881, 4019, 4059,
4328, 4404, 4420
§ 26
.
.
. 3802, 3881
§ 27
3475, 3824, 3881, 4059,
4178, 4229, 4340, 4350,
4397, 4404, 4560, 4610,
4807
§ 29
3625, 3802, 3942, 3954,
4008, 4019, 4328, 4404,
4769
(j)
3905, 3942, 3954,
4004, 4248
(2)
3905, 3942, 3954
§ 30
. 3783
§ 31
.4114
(1)
·
.4655
(2)
4655, 4749
§ 34
.4008
.
.
(2)
3904, 4304, 4342
(3)
3783, 3802, 4350,
4420
(3) bl .
4008, 4769
§ 35 odst. 5 .
.4050
§ 37
.3905
§ 39
·
. 4059
§ 40
3881, 3905
§ 46
.
·
.4019
odst. (l)
3783, 3802

Čís.

Čís.

říjen

1929:

13. čÍs. 154 sb. z. a n.

(soudní
§ 9

lékařské

rady)
, 3638
.
. 3638
3404, 3638

§1O

§ 11
prosinec 13. čís. 1 sb. z. a n. na
rok 1928' (směn. zák.)
§ 102
. 4786
prosinec 20. čís. 175 sb. z. a n.
(přímé daně)
. 4664
§ 364 odsl. 1
. 4369
prosinec 16. Ns. 181 sb. z. a n.
(vymáhání trest. útrat) . 176 dis.
1928:

leden 19. čís. 23 sb. z. a n.
(exek. novela)
čl. V. Č. 11 .
. 4526
čl. VI. § 45 .
. 4418
leden 31. čís. 28 sb. z. a n. (čet
nictvo)
čl. I.

. 3818
únor 29. čís. 37 sb. z. a n. (ochrana lesů)
§ 8
. .I.
. 4473
červenec 14. čís. 111 sb. 'z. a n.
(shlazeni následků odsouzení)
3533, 3589, 3592
§ 1
· 4085
(2)
· 3592
§ 2
.3592
§ 4
. 3533, 4085
§ 5
3533, 3570, 3814
§ 6
3570, 3814
§ 8
. 3533, 3814
§ 9
3533, 3589, 3814
§ 12
3570, 3814
§ 13
.
.
3589, 3592
odst. (2)
· 4085
červenec 17. čís. 144 sb. z. a n.
(železn. přepravní řád)
čl. I.
. 4850
září 14. čÍs. 162 sb. z. a n. (uči
telská pragmatika)
čl. ll.
. 4193
listopad 8. čís. 184 sb. z. a n.
(nemocenské pojištěni) . · 4416
§ 255 čís. 3 .
· 4751
listopad 29. čís. 190 sb. z. a n.
(jednací řády pro zemská zastupitelstva, okres. výbory
a t. d.)
§ 5
· 3774
§ 6
· 3774
§ 8
. 3H4

březen

21.

ČÍs.

31 sb. z. a n. (vanov'eta)
3435, 3454,

IůrisačnÍ

§
§
§
§

4609
· 3480
'. 4853
126 dis.
.
. 4660
3902, "781
4349, 4586
· 4383
.4445

1

4 (1)
7 (1)
8
odsl. 2
odsl. 3
odst. 4
odsl. 5

§ 10
§ II (1)
§ 14 odst. 4 .
posJ,. odsl.
§ 19
§ 21
-

čís.

2
.

čís.

1

·
·
·
·
.
.
3631,
·

3698
3698
3994
4486
3902
4750
3631

červen

25. čís. 102 sb. z. a n.
(nucené pracovní kolonie)
čl. ll.
3790, 4279, 4741

čl.

ll. b)
. 4132
červen 28. čís. 114 sb. z. a n.
(lékařSká prakse)
. 3732

čís.

§ 3 .
(l)
§ 6 (1) odst. 1
§7Čís.4

§ 25
§ 26
§ 28
§ 30
§ 41
§ 50
§ 65

Č.

'5

(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
(l)

.4598
· 4618
· 4469
· 4469
.4660
.4660
· 4660
.4598
.
. 4809
4479, 4809
· 4479
4479, 4844
· 4844
· 4582

červen

19. čís. 104 sb. z. a n.
(ovocné stromy a réva)
.
červenec 16. čís. 123 sb. z. a n.
(státní vězení)
§ 1 ..
...
§ 1 odsl. 1 .
4660, 4718,
§ 2 odsl. 2 .
.

4807

4431
4780
4651
.4660

§3.

čís. 209 sb. z. a n.
(trestní právo)
§ 3 .
. 4750

prosinec 18.

1932:
1930:

červen

prosinec 16. čís. 4 sb. z. a n. na
r. 1931 (aJimentační zákon)
§ 8 .
4534, 4810, 4838
§ 9 .
. 4810

30. čís. 107 sb. z. a n.
(jízda motorovými vozidly) 4863
§ 12
4547, 4852
1933:

červen

1931:
březen

ll. čís. 48 sb. z. a n.
(trestní soudnictví nad mlá-

deží)

· 4389

lY. Jiné

28. čís. 108 sb~ z.
(ochrana cti)
§ 2 .
4757,
§ 13 (2)
§ 14 (5)
.
§ 47 Č. 1
4757,

a n.
4776, 4784
· 4784
.
.4776
4776, 4784

předpisy,

čís.

tis.

Amnestie z 19. října 1928 3410, 3534,
3570, 3596, 3618, 3839, 3989, 4226
čl. l l . .
3596, 4103, 4226
čl. III. (2)
. 3839, 3989
čl. VI..
3988, 3379, 3695
čl. VII. .
. 3695

Domácí řád pro věznice okresních soudů
§ 3 .
. 3735
§ 10
. 3735
Instrukce pro výkonné orgány
§ 14
. 3818
Náklady trestní vazby: výnos
min. sprav. ze 6. března 1928,

Cestovní poplatky (výnos min.
spr. z 15. března 1918, čís.
37.366/16

. 137 dis .

čís. 8292

. 3488

ilí

766
čís.

Nemocnice v Brně (zemská), status z roku 1870
§ 19
. 4576
Osnova nového tres~ního řádu
čl. XXXVI11. uvoz. předpisů . 3494
Plynový
§ 1
§ 8
§ 9
§ 48
§60

regulativ

· 3797
· 3797
.
· 3797
.
· 3797
odst. 2 .
· 3797
Předpisy ministerstva pošt a te. legrafft o doručovací službě
z roku 19-31 .
. 47'32
I~ád o vybírání dávky ze zábav
pro čechy
§8.
.4695
§9.
.4595

čís.

II

Služební instrukce pro
§ 45

četnictvo

· 3818
· 3818

§ 65
Stanovy
ČS,

-

nemocenské pokladny
státních drah
. 3603

společenstva pekařů

· 3704
· 3704

§ 33

Úmluva madridská ze dne 14.
dubna 1891 .
. . 3399

Úmluva pařížská ze dne 20. března 1883 .
. 3399
Uzenářské výrobky: výnos min.
zdrav. z 20. května 1922. čís.

10.558/11

4500

II.
,
Plenární usnesenI.

I

,
;1'",

!'I
,

!

j,

-ČíS.l-

i

I!

I

I"

I

I

čís.

i

l.

Zastavena-li působnost poroty, neznzuje se v případech jinak porotních obžalovanému z úřední .moci obhájce ani pro řízení před výjimečným senátem ani pro
řízení na soudě zrušovacím a to ani tehda, rozhodoval-li v prvé stolici výjimečný
senát šestičlenný.
.

I'

i

I
II
I

(Plenární usnesení ze dne 9.

března

1920,

čís.

pres, 223/20.)

I

V praksi nejvyššího soudu byla sporna otázka, sluší-Ii z povinnosti úřední zřizo
vBti obhájce i pro kasační líčení ve věcech, které byly ve stolici prvé rozhodnuty soudem výjimečným, nastoupivším na misto soudu porotního. Byl proto svolán plenární senát nejvyššího soudu, aby se o otázce této usnesl. Tento senát zodpověděl
otázku tak, jak shora uvedeno.

I

i

I
I,

Důvody:

!i

Nejde sice o otázku povinného zřízení obhájce pro hlavní přelíčení před SOH,dem prvé stolice, nýbrž pro veřejné líčení před soudem zrušovacím; ale vzhledem
na souvislost bude otázka povinného zřízení obhájce probrána' zde v obou těchto

i"

li

~l

~

i

I,,

I,'

I

I

směrech,

!

Podle § 6 obč. zák. dlužno zákony, o něž jde, vyložiti jednak z jejich doslovu
v souvislosti uvažovaného, jednak ze zřejmého úmyslu zákonodárcova.
Doslov zákona vede k důsledku, že v trestních věcech, V' nichž následkem zastavení působnosti porotních soudů konati jest hlavní ,přelíčenI v prvé stolici před
řádným -soudem, ač by jinak porotní soud by1 býval podle čl. VI. uvoz. zákona
k tr. ř. z roku 1873 příslušným, není zapotřehí, zříditi obžalovanému z úřední moci
obhájce pro hlavní přelíčení v prvé. stolici, aniž pro veřejné líčení před sou'dem
zrušovacím, a to ani v takových případech, v nichž hlavní přelíčení v prvé stolici
předsevzato před šesti soudci.
Ve druhém odstavci § 41 tr. ř. totiž uloženo zříditi obhájce z moci úřední jen
pro hlavní přelíčení před soudem por o t ním a v § 347 tr. ř. je totéž ustanovení
rozšířeno na veřejná líčení před soudem _zrušovaCÍm jen v případech, v nichž
v prvé stolici rozhodoval soud por o t n í, ovšem ale také ve vše c h takov~rch
případech bez rozdílu, šlo-li o těžký nebo jen méně těžký zločin nebo přeČin
anebo přestupek.
V čl. VIL uvoz. zákona k tr. ř. jest uvedeno, že, je-li působnost soudů porotllÍch zastavena, platí pro trestní věci, jinak v čl. VI. vyhrazené soudům porotním,
ve příčině hlavního přelíčení a opravných prostředků proti rozsudkům předpisy
18. hlavy a dále z 19. hlavy, vztahující se na soudy porotní, 2. a 3. odst. § 338,
jakož i .ustanovenÍ §§ 339 a 341 tr. ř.
(j
V § 3 zákona ze dne 23. května 1873, čÍs. 120 ř. z. o dočasném zastaveni
:,oudů porotních, kterýž zákon byl vydán zároveň s trestním řádem nyní platn)'m
z roku 1873, jest uvedeno, že, jsou-li porotní soudy zastaveny, řídí se v trestních
věcech vyhrazených jinak soudům porotním, hlavní přelíčení a opravné prostředKY
proti rozsudkům podle předpisů, platících .pro zločiny, nenáležející před soudy
porotní, ale, jde-li o zločin, jejž potrestati jest smrtí neho žalářem více než pěti
letým, konati jest hlavní přelíčení v prvé stolici před šesti soudci.
Zákon tedy pro trestní řízení v případech, které by dle čl. VI. uvoz. zákona
k tr. ř. náležely před poratní soudy, ale následkem přerušení působnosti porot
vyhrazeny jsou řádným soudům, neobsahuje podobného ustanovení, jaké se
nachází ve druhém odstavci § 41 tr. ř. pro soudy porotní a v § 347 tr. ř. pro veřejné
líčení před soudem zrušovacím, ačkoliv z téže 19. hlavy tr. ř., ve které nachází se
Generální reistříky trestní
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tento § 347, pojata jsou do čl. VI. uvoz. zákona k tr. ř. výslovně ustanovení §§ 339
i 341 a druhého odstavce § 338. Z toho dlužno c.rgumento a contrario dospěti k dů
sledku, že slovný výklad zákona mluví pro názor, uvedený na počátku této úvahy.
K témuž důsledku vede také úmysl zákonodárcův, projevený zřejmě v zákoně, což vysvítá již z poslední věty hořejší úvahy, zejména však i z historického
vývoje zákona.
Trestní řád z roku 185D (cís. pat. ze dne 17. ledna 1850, čís. 25 ř. z.) obsahoval ustanovení o řízení před soudy sborovými i porotními. Hlava druhá jednala
o soudních úřadech (Gerichtsbehiirden), oddíl IV. této hlavy (§§ 17 až 44) o porotních soudech. V § 21 bylo ustanoveno, že soud porotní sestává mimo, porotce
I předsedy, 4 soudců a zapisovatele. V § 247 ustanoveno bylo v příčině řízení
v prvé stolici toto: »V případech náležejících před soud porotní musí obvinčnému
za následků· zmatečnosti i tenkráte, když prohlásí, že se vzdává zřízení obhájce,
zřízen bSrti obhájce z moci úřední.« Hlava 14. (§§ 260 až 306) jednala o líčení před
sborovSrmi soudy; § 285 zněl (podobně jako teď § 255 tr. ř. nového), že na konci'
líčení obdrží slovo obžalob ce a po něm soukromý účastník a že obžalovanému
a jeho obhájci přísluší právo, na to odpověděti, jestliže pak státní zástupce a soukromý účastník na to něco odvětí, obžalovaný a jeho obhájce mají v každém pří
padě závěreční řeč.

O opravných prostředcích proti rozsudkům jednaly §§ 352 až 390, zahrnuté
v tyto oddíly: důvody zmatečnosti § 352, zmateční stížnost proti rozsudkům soudů
porotních §§ 353 až 374, odvolání proti rozsudkům sborových soudŮ' §§ 375 až
387, zmateční stížnost proti rozsudkům soudú odvo 1'lcích §§ 388 až 390. V § 300
bylo podobně jako v nynějším trestním řízení rozeznáváno mezi předběžným neveřejným zasedáním soudu zrušovacího a mezi veřejným líčením před tímto soudem; následující §§ 361 a 362 obsahovaly tato ustanovení o f"izení před zrušo.
vacím soudem:
§ 361: Obeslání obžalovaného a eventuálního soukromého ža{obce děje se
vždy s připomínkou, že, nepřijdou-li, jejich stížnosti a vývody budou předneseny
a h!}.ed bude o nich rozhodnuto. Je-Ii obžalovaný na svobodě, jest mu volno, osobně'
se dostaviti k jednání. V případě opačném budiž toliko jeho obhájce předvolán ..
Nemá-li obhájce, budiž vyzván, by se dostavil s obhájcem,' a budiž mu, je-li toho,
třeba, obhájce zřízen z moci úřední soudem zrušovacím.
§ 362: Stěžovatel obdrŽÍ slovo, by- odůvodnil svou stížnost, a po té jeho,
odpůrce, by odpověděl. Obžalovanému a jeho obhájci přísluší v každém 'případě
právo posledního vyjádření. Jestliže některá strana se nedostaví, budou její stížnost
neb odvod přečteny.
Císařské nařízení ze dne 11. ledna 185,2, čís. 5 ř. z. upravovalo řízení před
~oudy krajinskými (Landesgerichte), jež prozatím nastoupilo na místo řízení před
porotou.
§ 2 znčl takto: Hlavní přelíčení ve všech případech trestních, v trestním řádu
z roku 1850 soudům porotním přikázaných, má před se jiti před soudy krajinskými,
které při tom rozhodovati budou ve shromáždční, záležejícím z 5 soudců a z pří
sedícíhD. Soudové krajinští před se jíti mají vůbec podle předpisů, v hlavě 14. dotče
ného trestního řádu obsažených (totiž §§ 260 až 306 o líčení před sborovými soudy"
_viz nahoře), pokud není v následujících §§ něco jiného ustanoveno.
§ 3 zněl takto: §§ 17~44 tr. ř. onoho (totiž ustanovení IV. oddílu 2. hlavy,.
jednajícího o soudních úřadech a to o porotách, viz nahoře), jsou zrušeny.
§ 5 zněl' takto: POl skončení Hzení průvo'dního slyšeni budou s~átní zástupce
a obžalovaný i obhájce jeho v pořádku, v § 285 tl'. ř. ustanoveném (VIZ tento § 285
naho-ře).

§ 6 zněl takto: Aby se obžalovaný za vinného mohl prohlásiti, potřebí jest vět
šiny aspoi1 dvou třetin hlasů (4 proti 2).
§ 11: Proti rozsudku má místo jen stížnost zmatečná ke zrušovacímu so?du,.
šetříc při tom ustanovení obsažených v §§ 352 až 354 a 356 až 359 tl'. ř. (vylouceny
tedy byly §§ 360 až 362 nahoře uvedené).
.
§ 12: Soud zrušovací rozhoduje o všech stížnostech zmatečných, ktere se
k němu podají, v sezení neveřejném, nepřivezma k tomu ani státni zastupitelství
ani obžalovaného neb obhájce jeho.

čís.

1 -

771

Z trestního řádu z roku 1853 (cís. pat-. ze dne 29.
uvésti jest předpisy tyto:

července

1853

čÍs.

151

ř.

z.)

§ 17: Sborové soudy jednají a rozhodují ve věcech trestních zpravidla ve
dvou soudců a zapisovatele; závěrečná líčení však, při
nichž jde o zločin, na který v zákoně uložen jest trest smrti nebo trest žaláře pres
5 roků, jakož i rozhodování o nich, konány buďte ve shromážděních předsedy,
4 soudců a zapisovatele.
shromážděních předsedy,

§ 18: V druhé stolici vykonávají vrchní zemské soudy soudnictví o zločinech,
přečinech a v § 9 naznačenSrch přestupcích; usnášejí se zpravidla ve shromáždě
ních předsedy, 4 soudců a zapisovatele! rozhodnutí však o závěrečných přelíčeních,
při kterých jde o zločin velezrady neb o takové zločiny, na n~ž zákon uvaluje
trest smrti, béře vrchní zemský soud před se ve shromážděních předsedy, & soudců
a zapisovatele.

§ 19: Ve

třetí

stolici

přísluší

trestní soudnictví o

zločinech, přečinech

a v § 9

naznačených přestupcích nejvyššímu soudu. Tento usnáší se v trestních věcech
zpravidla ve shromážděnÍCh předsedy, 6 soudců a zapisovatele; jde-li však o rozhodování 'o závěrečném přelíčení v příčině některého ze zločinů', naznačených
v III. odstavci § 18, ve shromážděních předsedy, 10 soudců' a zapisovatele.

2. odstavec § 213: Kdykoli jde o zločin, na nějž uvaluje zákon trest smrti nebo
5 roků žaláře, budiž obžalovanému pro závěrečné řízení v první stolicí
moci úřední obhájce, i když ho nechce užíti.
§ 216: Je-li obžalovaný ve vazbě a již ve vyšetřovacím vězení soudního dvoru,
budiž vyslechnut, jakmile obžalovací usnesení nabupe moci právní. Nezvolil-li dosud
obhájce, budiž tento v případech, kde mu zřízen býti má k jeho žádosti nebo z moci
úřední soudem (§ 213) zřízen při této příležitosti.
nejméně
zřízen z

§ 217: U všech zločinů, stihaných trestem smrti neh aspoň pětiletého žaláře
povinen jest státní zástupce do 8 dnů a jen př-i velké obšírnosti vyšetřování nejdéle do 14 dnů po vejití 'obžalovacího usnesení v moc právní, podati u soudu spis
obžalovací.
§ 218: Ve všech ostatních trestních případech povinen je státní zástupce nebo
soukromý žalobce obžalobu podle _usnesení obžalovacího přednés.ti ústně při závě-
rečném přelíčení, ale ve lhůtě v- § 217 zmíněné, podati u soudu seznam svědld
a znalců, kteří mají býti obesláni.
§ 219: Přednosta soudu určí den závěrečného přelíčení tak, by obžalovanému
v případech, kdy bylo by podle zákona uznati na trest smrti neb aspoň pětiletéro
žaláře, zbyla k přípravě lhůta aspoň 8, ve všech ostatních případech aspoi1 3denní,
počínaje od otevření obsílky.
TrestnÍ. řád z roku 1850 tudíž obsahovaL v § 21 zvláštní ustanovenÍ' o. obsazení porotního soudu, v § 247 pak ustanovení, že obžalovanému musí pro líčení
v první stolici zřízen býti obhájce z moci úřední v případech, náležejících před
soud p.orotní, a podle § 361 měl býti obžaIovanému pro veřejné líčení před zrušovacím soudem zřízen podle potřeby (notigenfaI1s) z moci úřední obhájce.
Císařské nařízení z roku 1852, jímž prozatím porotní soudy byly zrušeny, ob~a
hovalo v příčině trestních případů, v trestním řádě z roku 1850 porotním soudůr;1
přikázaných, zvláštní ustanovení v § 2 co do obsazení soudu (6 členl!) a v § Cl
m do počtu hl'asů, potřebných pro odsouzení ohžaIovaného; v ostatním mělo líčení
jíti před se podle předpisů pl'atných pro líčení před soudy sborovými a pro opravl:~
prostředky proti rozsudkúm byly vyhrazeny toliko §§ 352 až 354 a 356 až 359 tr. ř.
z roku 1850 o zmateční stížnosti, takže zejména byla vyloučena ustanovení §§ 36~J
i 362_ o veřejném líčení zrušovacím a následkem toho vyloučeno bylo též ustanovení § 3'61 o eventuelním zřízení obhájce z mbci úřední pro Hzení zrušovací,
v § 12 pak výslovně bylo uvedeno, že soud zrušovací k zasedání nepřivezme
ani obžalovaného ani jeho obhájce. Proto cís. nařízení z roku 1852 neobsahuje pro
věci trestní, jichž se týče, podObného ustanovení, jaké obsahoval § 247 tr. ř. z roku
1850 o povinném zřízení obhájce pro líčení v prvé stolici v případech náležejících
49'
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před soud porotní; v § ~ ds . .nařízení z ro~u 1852: dle .n~hož ke k,C!llCi ~íčení ~. prvé
stolici slyšeti jest státmho zastupyce a obzalovaneh~.} .leho ob~a~ce, Jest pn ,ton:;
výslovně poukázáno na § 285 tf. r. z roku 1850, znejlCl podobne jako § 362 tehoz
zákona i § 255' nynějšího trestního řádu z roku 1873, takže z okolnosti, že je tam
řeč i o obhájci nelze vyvozovati, že zákonodárce předpokládal, že obhájce bude
obžalovanému ~řízen vždy z moci úřední, kdyžby obžalovaný neměl obhájce, nýbrž
předpokládány jsou v těchto všech zákc:nných ustanoveních. jen příp.ady takoyé,
když obhájce při líčení skutečně ~ystul?uJe.
§ 1,2 ?o~onc: jest obhalc:e vyl~~ce~
ze: zastupování před soudem zrusovaC1rn, pred mmz nzem bylo dle CIS. nanzem
z roku 1852 jen neveřejné.
Trestní řád z roku 1853 naproti tomu obsahoval v příčině těžk~rch zločinů
celou řadu zvláštnich předpisů pro řízení v prvé, druhé i třetí stolici na prospě~~
obžalovaného a to v §§ 17 až 19 co do obsazení soudu, v §~ ~13 a 216 co do zn,zení obhájce z moci úřední pro závěrečné řízení v prvé stOhCI, v § 217 (nay,rozdil
od § 218) co do podání spisu obžalovacího a v § 219 co do lhůty pro pnpravu
ubžalovaného k závěrečnému přelíčení.
V čl. VII. uvoz. zákona k tl'. ř. nyní platnému a v § 3 zároveň s ním vydaného
zákona o dočasném zastavení porotních soudll ze dne 23. května 18'73, čís. 120
J. z. jsou pro trestní v~ci, ,,:yhr~zen~ jiE1a~ soudůl!1' porotním, ,~Ie t;á~le~kemvza
~tavení jejich působnosti pro]ednavane preá shorovyml soudy vyj1mec.nYn:I, z pred~
pisů trestního řádu, platících pro řízení porotní, zachovány v ylatnosb !?iI~o dľ~hy
a třetí odstavec § 338, jakož i ustanovení §§ 339 a 341 tr. 1"., a pTO tezkt; úoc.my
je tam jen jediné v~rjimečné ustanovení obsaženo o obsazem soudu prve sto.hce.
Naproti tomu není pro tyt~ tres!~í v,ěci z~.~onného 1.ls~~nov~ní podobn,éh~:, J~k~
v odstavci druhém § 41 tr. r. (} znzeOl obhaj ce z moCI uredlll pr,o hlavm pr...,!~cen;
v prvé stolici .a, :ejm~na neni ~a;:h~vá~o yV platn0sti ust~novepl §/3y~7 o znz:~l
obhájce z moCi uredOl pro vereJne ltcem pred soudem zrusovaClm v' pnpadech tezkých zločinú.
Že hy byl zákonodárce, který měl před sebou z dřívější doby hlavně tr~stní
řád z roku 1853, s četnými, nahoře uvedenými výjimečnými př~dpisy ku, prospechu
obžalovaného pro řízení o tčž\{ých zločinech a který pro řízem v tr~stmch ve~~ch,.
náležejících jinak před porotní soudy, yýslovně zac~ov~1 v .p'l'a~no~tI §~ ~3? 1
tf. ř. a druhý odstavec § 338, vyneyc,hal ,len z ~.edopatreTI1 ?- .n1~ol;yvesl0rr:.e I umysln~
ustanovení § 347 o povinném zrlZem obhaJce pro vereJne hcem pred s?~d~m
zrušovacím v případech těžkých zlo Cinů tam uvedených,. a že by, byl rov ne z, l~~
z nedopatření a nikoli včdomě i úmyslně opomenul vydatI p.?dobn~ u~~apove~! te~
pro líčení v prvé stolici místo druhého odstavce § 41 tr. r., ukladaJIclho znzem
obhájce z moci úřední pr~ hl~vní přeličení ypře~ .soudem vpor?tním, ?clze v::h!,edem
I1a hořejší úva?u se d0l!:n1v~t1. vNaopak Sl'USI, !!ltti }a, to., ze ~ak?no~arce, 1;181 t1n;y~:
vyloučiti v přIpadech nzeOl pred soudy vYJlmecnyml r:ovlllne .zfi,zovam ob~a~c~
pro hlavní přelíčení před soudem prvé stolice (§ 41 tr. r.) a zeJmena pro vereJne
líčení před soudem zrušovacím (§ 347 tr. ř.).
Ostatně lze i dodati že kdyby bylo šlo o nedopatření redakční, zajisté by byli
povolaní činitelé zakročili, 'bY nedopatření to bylo ná}ež!tě nar:raveno,- poně,:adž
ide o věc důležitou a zvláště de lege ferenda v hterature 1 prak:::'l po dlouhou aobu

y

34\

l.'iSilovně přetřásanou.

Zákonodárce pečoval o obžalovaného J1nym zpúsobem, ~otiž, ~ím, že uloži,i
rozhodování o vině ohžalovaného v prvé stoh CI soudům sestaVa]lCIm ze soudc~
z povolání a to při těžkých, zločinec~ š~~tičl~nný~ s~nátůn:. a tíyn" že ří~~n} pOrot1H~
plné zvláštních formálnosh, nahradil nzemm radnym. Znzoyvam obha~~u z m?c!
úřadu v případech porotních m~ sv:ůj důvod j~dn~k, v tom, ~e ro:hod~ll ~u o ~:ne
obžalovaného soudcové povolam z lIdu a postrada]ICI odbor~eho pfedbezne~o p~av
ního vzdělání, jednak ve zvláštnostech porotního řízení. VŮČI soudcům, kt~:l neJsou
právníky, byl b~ obžaloyaný zřejm,ě v n~výhodě, .kdyby se mu nedo~t~v~Lo z~~
stan ce práv znaleho, kdezto na druhe strane zastupuje obzalobu soudcov!:'>};.y ~Ifedmk
státního zastupitelství, tudíž právník. Nevýhoda ta nebyla by vyvážena am z ,~~:
leka předpisem § 325 tr. ř., poněvadž tu předseda zasahute t~P!ve ve s0tadi~.y:!lls
pokročilém, kdy byly otázky, jež jest ve smyslu § 316 tr. r. datl porotcum, JIZ ror-

týkající se jejich úpravy a znění skončeno a poněvadž musi ve
s} nest!anně, ne~í tedy povolá~, ~~iiti ~ájmy jedné strany,
obzalovaneho. Zelmena Jest vsak vyvolana nutnost, zndtÍ1 obzalovanému obhájce
z moci úřadu zvláštnostmi řízení porotního. Otázky, jež jest položiti porotcům dle
§ 316 tr. ř., celé řízení týkající se úpravy, přesného znění a jednotlivých druhů
tě~hto, otázek tvoří tak složitý článek celého porotního řízení, že volají přímo po
pravmm zastoupení obžalovaného a činí toto nanejvýš nutným; třeba tu řešiti
namnoze velmi choulostivé, nesnadné a závažné právní otázky. Na zodpovědění
otázek kladených porotcúm dle § 316 tl'. ř. závisí téměř celý osud obžalovaného
& p~dá to Hm více na vá~u, ježto vyhotovení rozsudku porotního soudu se liší
valne od rozsudku nalézaclho sborového soudu, postrádá obzvláště věcného odúvodněni otázky viny a podmiiíuje tím i zcela jiný způsob brojení a potírání před
~oudem zrušovacím (srov. §§ 281 a 344 tr. ř.).
Rozhodují-li o vině obžalovaného soudcové z povoláni odpadají otázky a celé
řize~! jich se týk~jíc~ a tím i ~,utnost právního zastoupe~í obžalovaného: Že by
v pnpadech, v nlchz rozhodujl poroty, rozhodovala pouze tíže trestných činů
nelze právem tvrditi, jelikož náležejí k příslušnosti porotních soudů i -méně zá~
va~néy a t~estné ~iny, jako na př. delikty tiskové. Obdoby předpisů o právu stanném
:lni predplsů vOjenského trestního řádu nelze pro různost předmětu užíti.
nwlovány a

řízení

sv~m výkl~du po~ín~ti

Uveřejněno: sb~

nejv. 'soudu tr.

čís.

363; ve sb. min. sprav. chybí.

čís.

Vykonávaje
16. dubna 1919,

dozorčí
čís. 216

2.

právo nad nižšími soudy !PO rozumu § 13 zákrona ze dne
sb. z.. a n., smí i nejvyšší soud vytýkati jen valdy a po·

~lesky v.úřa<!?vání

,rá,zu čistě z~vního a fOfmální~o (nepo-řádky, nepravidelnosti a
liknavostI v uradovam) a nesmí zasahovati do vykladu zákona.
. V trestních věcech z oblasti býv. práva uherského není nejvyšší .soud, v:yři·
:lUj~ z~ateční stížnost, oprávněn, by z .moci úřední formální připomínkou vytkl
nale~a~1mu soudu, že zápis o bIlavním přelíčení, odvolávající se při protokolování
seznam obžalovaného a výpovědí svědků na úd.aje těchto a jiných osob wožené
ve spisech předchozího řízení, se p.fi~í p,ředpisům § 331 odst. 2 uh. tf. f.
y

(Plenární rozhodnutí ze dne 13. prosince 1920,

č.

pres. 1053/20.)

. . Při P?r~dách zru~ov~cího .... s~~átl~ nejvyššího ~oudu stala se spornou otázka,
te-h kasaclll ~?t~d, opr~vn,en uc.mltt. v~tku 'f.e d!uhem ,od~tavci právní věty naznacenou., Prptov fldlCI senatnl presIdent predlozl1 vec plenar111mu sen,átu, jenž se usnesl.
na prav11l vete shora uvedené.
D

ů

vod y:

Argumentace, yycházející při řešení položené otázky z předpisu § 13 zák. čl.
XVII. z r9ku 1891, Jest pochybena již ve svém základě a to proto, že zákon ze dne
16. dubna 1919, ~. 2lo sb. ~. a n. o nejvyšším soudě obsahuje v tomto směru
~ § l~ s~~ostatne. ustanov,eTI1,y které pod titulem »dozor nad nižšími soudy« praví,
z; neJv y ssyl,_ sO~ld Jest opravn~~,,",vady, ~teré, vyko~ávaje svúj soudcovský úřad,
sn~e~al v nze111 pred soudy TIlzs1ch stohc vytknoutI a o nich, jakož i o tom, co
k JeJIc~, odstranění opatřil, oznámiti ministerstvu spravedlnosti.
. Zakon !ent9 jako zákon pozdější a speciální deroguje za všech okolností před
pISU § 13 zak. cl. XVII. z roku 1891 a jest proto jedině správným základem z něhož nutno vycházeti při řešení této o t á z k y . .
'
Předpi~ tento vznikl, Jak známo, z ustanovení § 12 zákona o nejvyšším soudě
zE: dne 2. listopadu 1918 c. 5 sb. z. a n., který dozor nad soudy nižších stolic při-

. Stejně, pokud jde o řízení před soudem zrušovacím, pleniss. usnesení býv. vÍd.
nt]v. soudu ze dne 25. listopadu 1914, č. pres. 692/14.
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kázaný dosud ministru spravedlnosti, přenesl na p r e S i den t a nejvyššího soudu,
a zákonodárce vrátil se tím, přeloživ v § 13 zákona Č. 216/19 skoro doslovně ustanovení § 77 rak. zák. o soud. org., k právnímu stavu, který platil v oblasti býv.
práva rakouského až' do jeho vydání.
Z této genese, jakož i z nadpisu »Dozor nad nižšími soudy«, kter~'m jest § 13
:zákona č. 216/19 nadepsán a konečně i z toho, že § 77 zákona o soud. org.) jehož
překladem jest předpis § 13 zák. č. 216/19, jest zařaděn v oddílu: »]ustiční správa
a dohlédací právo« a, že nemluví o »vadách řízeni«, nýbrž o »vadách v úřadování«
(Gebrechen im GeschiHtsgange), jde nepochybně na jevo:
1. že nejvyšší soud vykonávaje dozorčí právo, poskytnuté mu v § 13 zák.
Č. 216/19 nevykonává tím vůbec svůj úřad soudcovský, nýbrž výlučně jen funkce.
spadající do oboru justiční správy' a
2. že toto dozorčí právo nejvyššího soudu nejde a nesmí následkem toho jíti
dále než dozorčí právo přiznané zákony o soudní organisaci orgánúm justiční
správy a v poslední řadě ministru spravedlnosti, a že jest tudíž při výkonu jeho
vázán týmiž obmezeními, jimiž jsou jinak při dozoru nad soudy vázáni tito
-orgánové.
Rozsah této pravomoci nejvyššího soudu řídí se tudíž týmiž právními předpisy,
jež platí pro výkon dozoru nad soudy pro orgány justiční správy, to jest
a) pokud jde o obor platnosti býv. rakouského práva, předpisy §§ 73 a ·násl.
zák. o soud. org. a § 409 a násl. jednacího řádu a
b) pokud jde o obor platnosti býv. uherského práva, předpisy zák. čl. XVII
z roku 1891 o změně organisace soudu a státních zastupitelstev, pokud se týče
§§ 72 a násl. nař. býv. uherského ministerstva spravedlnosti z 19,. srpna 1891
é. 429l.
Předpisy tyto nezustavu'lí však o tom pocnybností, že chtěly,! toto dozorčí
právo obmeziti jen na vady a poklesky rázu čistě zevního a formálního a že vyloučily z něho naprosto každé zasahování do výkladu zákona a tím i do judikatury,
Ve smčru tomto praví
a) § 76 rak. zák. o soud. org.: lm Rechte der Aufsicht 1iegt die Befugnis, di e
<O r d n II n g s m ii s s i g e A ll' S f ti hru n g der G ech aft e Zll tiberwachen, die
Gerichte llnd Staatsanwaltschaften zur Erftillung ih-rer ,pflic1~ten anzuhalten und
wahrgenommene Gebrechen abzustellen.
b) § 77 téhož zákona, jednající o dozorČÍm právu nejvyššího soudu, mluví
·'I'·ýslovně o vadách v ú řad o v á n Í soudu (Gehrechen im Geschaftsgang e der
0erichte), takže výraz »vady v nzenÍ«, vyskytujíd s,e v § 13 zák. č. 216/19, který
Jest jinak slovným překl'adem § 77' zák. o soud. org., jest nepřesn~rm.
c) § 78 poskytuje súčastněným proti soudúm, jejich přednostum a soudcovsJ(ým úředníkum právo stížnosti pro ode pře n í 'll e b o p r fr tah pl' á v a (wegen Verweigerung oder. Verzogerung der Rechtspflege) a
.
d) § 409 rak. jedno řádu praví konečně, že hezprostřední dohled služební,
příslušející dle § 74 zák. o soud. org. sborovým soudům prvé a druhé stolice a jejich ,presidentům se vykonává udílením potřebných příkazů a poučení, objevÍ-lí se
l1ahlédnutím do spisů předložených z jakékoliv příčiny úřadům vyšším n e·p ořád k y, P I' II tah y ne b neS p r á v n o s t i v úřad o v á n í (Ordnungswidrigkeiten, Verzogerungen und Unrichtigkeiten in der Geschaftsfiihrung).
Ještě určitěji vyjadřují hořejší zásadu motivy k rak. zákonu o soudní orgaliisaci, které na str. 33 pTaví: '
a) k § 76 »Die Weisungen der AufsichtsbehČlrde konnen s.ich nicht dahin
,erstrecken, einem Richter díe Art der Erledigung einer bestimmten Rechtssache
vorzuzeichnen. Dies ergibt sich daraus, dass die im Aufsichtsrechte wurzelnde
Rechtsgewalt der Sphare der ]ustizverwaltung angeh6rt und darauf beschrankt
i~t; die Rechtsanwendung, der lnhalt. eines Spruches oder Beschlusses aber ebensD
.sicher nicht in die Sphar der ]ustizverwa1tung fant, sondern hier die Rechtsmittel
zur Reaktion bestimmt sind, die auc;h in den Formen des Rechtes und nicht im
administrativ-en Wege erfolgen muss«.

b) k §. 77 jednajícímu sp~cieI.ně o ~ozorčím právu nejvyššího soudu: »Der
O,?erste Ger.l.cht.sh?f kan~ aI1~ SI ch Ihm bel Auslibung seiner Gerichtsbarkeit offen?a:enden Mangel 1~ genchthchen Geschaftsgange also au ch z. B. Verzogerungen
i)el Zustellunge~, bel ~~rlegung der Beschwerden lln~ Berufungen etc. aufgreifen«, a
.c) k § 78 lednallclmu o dozorčí stížnosti: Mit der im § 7'8 geregelten Justizaufslchtsbeschwe~de ist vorzugsweise gegen Verweigerung oder VerzČlgerung der
~echtspf~ege Abhllfe zu ~lichen. Das ..Bestreben, die meritorische Entscheidung durch
~olche Emgaben Zll beemflussen ware als unstatthaft zurlickzuweisen.«
Neméně j~sně i určitě obmezují však· dozorčí právo orgánu justiční správy i zákony o SOUdlll organisaci platící na území Slovenska a Podkarpatské Rusi:
';: a) ,§ 4 z~k.v~l. ~V,II z· roku 1891 stanoýí určitě a přesně, že »do rámce dozor{lho prava nalezl ze]mena:
c~' 1. ?o~led r:ad p r a v i d e) n o stí v ~ ~ a d o v á n í a 'v ú ř e dní čin n o s t i
Zllzencu, Jakoz I dohled nad hm, by chovalll jejich bylo přiměřené jejich postavení,
, 2; přezkoumávání stížností pro ne p r a v i ďe I n é ne b li k n a·v é ú řad ovan 1,
3. opatření, aby shledané n e p r a v i d e I n o s t i I i k n a v o st a z n e u žit í
' ,
byly odstraněny.«
b), § 13 téhoŽ zákon. člán~u obmezuje. ve druhé větě odstavce prvého úřední
pnpon:mky ap.elačních soudů výslovně jen na případy shledané ne p r a v i d e 1-:fl o Stl nebo II k n a vos t i a praví ve svém druhém odst. že zatěžuje-li některého
sou~~,e nebo soudního {!ře~níka následkem nešetření jedn~cích pravidel, větší n ep? rad ~~, z a,n e d b ani ne b o p r fr tah, může apelační soud uložiti dotyčnemu poradkovy trest.
,Z yře~pi~~ t,ěcťt~ jde nade vší pochybnost na jevo,. Ú ďozorč(právo poskytnuté
Gr~~!IUm JustlC~l spravy ~ dle§ 13 zák. čís. 216/19 v přenes.ené působnosti i nejVySSl~.u ~olldu 1est a mUSl za všech okolností zůstati obmezeno na vady a poklesky
razu cls,te zevmh? a. forn:ál~ího a že ne~mí v žádném případě z~sahovati do vý~ladu zakona a !lm 1 do Judikatury, Ponevadž pak předpis § 331 odst. 2 uh. tr. ř.
Jest dnes u ~o~du na Slo~ensku vykládán zpúsobem rúzným, nemúže též býti o tom
P9chy~bnostJ, ze; by formalnÍ připomínkou, obírající se výkladem tohoto zákonného
pre~plsu b~rlo dozorčí právo nejvyššího soudu překročeno, poněvadž by zasahovalo
nepnpustnym způsobem do judikatury nižších soudů.
K otázce předložené panem řídícím presidentem sluší proto odpověděti záporně.
v

y_

Neuveřejněno

ani ve sb. 'nejtv. soudu

tr~

ani ve sb. min. 'Sprav.

p o z 11 á m kX: 1: N.ejv~šší soud .ne~í oprá~něn, aby již předem theoreticky řešil
sl?01'llle I;'ra':fl1 ot~zky, o filchz ma byli rozhodováno v určitých již ·zaháje-;.-

I

!i,

!?xch, pr~vntch vecech, aniž aby tůžším soudům nanzoval odklad trestního
rtrem az do rozhodnutí ttr'čitých civilních sporů (rozh. ze dne 28 února

1929, N I 18/29; stejně rozh. N I 23/29).

2.

.

N~j'..'yŠŠí

s?,ud: není op:ilávněn naříditi z úřadu vyšetření 'pokoutnické činnosti
·lec ze by Ji by! zpozoroval v nějaké věci pořadem stolic k němu došlé (rozh'

ze dne 21. července 1926, R I 625/26).

.

3. Nejvyš~!v ~oud ne,ní zákonem povolán k tomu, by k žádosti okresní nemocenske P,?psťovny podal posud1ek O výkladu předpisů záirona ze dne 9. října

1924,

C1S.

221 sb. z. a n. (rozh. ze dne 6.
čís.

března

1930, N 136/30).

3.

Zr~šovacívs?ud!,vvyřiz:uje odv~~í spojené se zmatečnf'stížností i tehdy, za~
1 a § 1 čís, 1 a 2 novely ze dne 31. prosince

vrhne.~,zmat:cfl1, stíznost dle § 4 C1S.
1877 (CIS. 3 r. zák. z r. 1878) .

(Plenární usnesení ze dne 14. června 1921, čís. pres. 627/21.)

i
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Pro různý postup v otázce, zda o odvolání, jež spojeno bylo se zmateční stížností, náleží, byla-li zmateční stížnost zrušovacím s.oudem zavržena dle § 4 čÍs. 1,
pokud se týče § 1 čís. 1 a 2 zákona ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. z. na rok
1878, rozhodovati soudu zrušovacímu, či dlužno-Ii spisy k vůli vyřízení odvoláni
CQstoupiti sborovému soudu druhé stolice, přikázána otázka senátu plenárnímu~
jenž ji zodpověděl shora uvedenou právní větou, vycházeje při tom z těchto

není-li tu snad případ použití § 362 tr. ř. a § 290 tr. ř. Tuto možnost a povinnost
nemá však, když zmateční stížnost byla zavržena dle § 2 novely. Přijal-li ji však
prvý soud, zmateční stížnost dostala se zákonným způsobem k nejvyššimu soudu.
Uveřejněno: sb. nejv. soudu tr. čís. 482; ve sb. min. sprav. chybL

důvodů:

Nelze souhlasiti s, míněním, že zrušovací soud, zavrhnuv dle § 4 Cts. 1 novely
k trestnímu řádu stížnost zmateční, odstoupí spisy sborovému soudu druhé stolice,
by vyřídil odvolání, jež spojeno bylo se zmateční stížností. Mluví proti tomu historický vývoj ustanovení § 296 tr. ř., doslov zákona (§ 2 poslední odstavec ve srovnání s §em 4 novely) a posavadní jednotná opačná praxe jak bývalého c. k. nejvyššího soudu ve Vídni, tak i československého nejvyššího soudu.
Co se týče h i s t o r i c k é h o V' Ý voj e byl (Kaserer: Die Strafprozessordnung vom 25. Mai 1873 und deren Einftihrungsgesetz mit ,Materia1ien, II. Teil,
S. 136; Mayer: Handbuch I. S. 1I0, III, 826) postup při tvorbě zákona tento:
Při poradě komise z roku 1863 bylo nejprve usneseno, že v případě, spojeno-li
odvolání se zmateční stížností, rozhoduje o obojím soud zrušovací. Při následující
poradě ozvaly se proti tomu hlasy a přes odpor Glasrův usneseno vysloviti v §§ 267
a násl. prvého návrhu z roku 1863: »Podána-li mimo odvolání též stížnost zmateční, předloží se obojí zrušovacímu soudu. Vyhoví-Ii tento zmateční stížnosti, považuje se odvolání za odčiněné. Zavrhne-li zrušovací soud zmateční stížnost, zašle
spisy i se svým nálezem vrchnímu zemskému soudu, jenž rozhodne o odvolání a
zašle spisy s obojím rozhodnutím soudu prvé stolice«. Totéž ustan~'lVení pojato
pak i do výborového návrhu z roku 1869 (§ 291) (návrh IX.). V navrhu X. formulován § 296 hlavně přičiněním Glasrovým tak, jak nyní zní s odůvodněním tím,
že takto zjednoduší se "řízení, aniž by bylo na úkor důkladnosti rozhodnutí. Ulehčí
se tím vrchním zemským soudům a nezatíží se soud zrušovaCÍ, jenž beztak již
o věci jest informován a neodejme se stranám žádná stoJice, hledíc k ustanovení
§ 295, dle něhož na rozhodnutí sborových soudů II. stolice p odvolání nelze si
stěžovati. Ustanovení § 296 pojato do zákona přes to, že v § 28,6 zmocněn zrušovací soud, by ihned v neveřejném zasedání odmítl zmateční stížnost z důvodů, jež
nyní jsou obsaženy v § 1, pokud se týče § 4 čís. 1 novely. Novelou přivoděna
změna potud, že uloženo prvé stolici, by prozkoumala, zda jde o zmateční stížnost
v duchu zákona, zda podána byla včas, osobou k tomu oprávněnou a v patřičné
formě. Odpoví-li soud prvé stolice k této o1ázce' záporně, nedevovuje věc na soud
zrušovací a odpadá předpoklad § 296. ,Důsledně proto i § 2, poslední odstavec,
novely ukládá zrušovaCÍmu soudu, by zamítna stížnost dle téhož § podanou, odsloupil odvolání příslušnému sborovému soudU' druhé stolice.
Zde zrušovací soud nerozhoduje o zmateční stížnosti, nýbrž přezkoumává
pouze výrok nalézacího soudu, že podání strany není v pravdě zmateční stížnosti
a nenastává zde tudíž devolvování věci na soud zrušovací. Neučinil-li však soud
Ilalézací výroku dle § 1 novely, pak dle § 285, odstavec druhý, musí naléiací soud
spisy předložiti, věc dostává se řádným způsobem na soud zrušovací. a jest zdepřfpad § 296 tr. ř., ať již potom zmateční stížnost tak či onak bude rozhodnuta.
Řečený opačný názor příčí se i d o s lov u z á k o n a, totiž § 296 tr. ř. ve
spojení s §em 2 poslední odstavec a §em 4 novely. Ustanovení § 296 tr. r. obsahuje
zásadu, § 2' poslední odstavec výjimku z této zásady a není dovoleno, tuto výjimku rozšiřovati. Kdyby to byl zákonodárce zamýšIel, byl by to vyjádřil při § 4.
Zastávaný zde názor byl dosud jed not n Ý m n á z o r e m p r a x e.
V I i t e r a t u ř e, pokud se touto otázkou zabývá, řeší se otázka v ulstávapém zde smyslu '(Lohsing: Oesterreichisches Stratprocessrecht str. 659).
Namítají-li zastanci opačného názoru, že zrušovaCÍ soud se v případě § 4
čís. 1 zmatecní stížností vlastně neobírá a rozsudek nalézacího soudu nepřezkou
mavá, budiž poukázáno k tomu, že zrušo"vací soud jest povinen spisy zkoumati~

!příslušným rozhodovati i o odvolání do usneseni nalézacího soudu, jímž bylo zvláště rozhodnuto o podnúněném odkladu
výkonu trestu, byla-li proti rozsudku podána zmateční stížnost, třebas nikoliv
právě tím, jehož se týkalo rozhodnutí o podmíněném odkladu výkonu trestu
(sb. n. s. tr. č. 1378).
Podán.a-li stížnost do odmítnutí zmateční stížnosti nalézacím soudem a
kromě toho zmateční stížnost Spo111Obžalovaných, jež obě bylo zavrhnouti
v neveřejném sezení, dlužno odvolání prv jmenovaných vyříditi zrušovacímu
soudu (Kr I 1013/22).
Nebylo-li vyhověno zrušovacím soudem stížnosti obžalovaného do usneseni
nalézacího soudu, jímž byla zamítnuta jeho zmateční stížnost podle § 1 čÍs. 2
zák. čís. 3/1878 ř. zák., rozhodne o současně podaném odvolání (a odporu)
vrchní zemský wud (§ 427 tr. ř.) (Sb. n. s. tr. č. 2291).
§ 296 tr. ř. nenařizuje, že o odvolání má rozhodovati-týž senát, který rozhodoval o zmateční stížnosti (rozh. ze dne 30. října 1929, Zrn I 395/29).
Zamítl·li (proti předpisu pos\. věty 3. odst. § 427 tr. ř.) nalézací soud právo·
platně zmateční stížnost podle § 1 nov. čís. 3/1878 a vešlo-li usnesení v moc
práva, rozhoduje- o zároveň podaném odvolání (a .odporu) vrchní soud
(rozh. ze dne 26. listopadu 1932, Zrn I 32/32).
Vzata·li zmateční stížnost zpět, jest zaslati spisy vrcbnímu soudu, hy rozhodl () Odvolání (Kr I 67';22, Kr II 306/22, Kr II 495/22, Zrn I 711/25,
Zrn I 194/34).
Zr:ušovací soud, rozhoduje· o zmateční stížnosti, meni příslušný flo1jhodovati
též o odvolání, jež podat jiný obžalovaný do rozsudku vyneseného vre věci
vyloučené (rozh. ze dne 10. července 1924, Zrn I 189,/24).
Byl-li výrok o trestu napaden též odvoláním z výše trestu', jest <) něm rozhodnouti ne teprve po, nýbrž při vyřízení zmateční stížnosti (Sb. n. s. tf.
č. 3465, 3491).
Vyhovuje odv(l~ání, může zrušovací soud vrátiti věc soudu pf'V'é stolice k novému rozhodnutí ~(Sb. n. s. tr. č. 483, 743, 2221 - ohledně podmíněného
odsouzení; č. 4132 ohledně výroku, že může býti odsouzený po odpykání
trestu držán v robotárně).
Nepovolil-li na1ézací soud obžalovanému, podmíněný ()d~ad výkonu trestu
jednak proto, že jej pokládal za nepřípustný podle § 2 zák. čís;. 562/1919,
jednak z důvodů arbí!remích (§ 1 zákona), a bytl·li onen výrok napadeltl ZJllla·
teční stímos.ti, tento .pak odvoláním, j.est vyhověti zároveň oběma opravným
prostředkům, jsou-li odŮVOdněny, a nerozhodovati o odvolání až po vyřízení
zmateční stižnosti (Sb. n. s. tr. č. 4291).
Neweba ~aceti spisy ke zjištění, oihlásil-li obžalovaný Včas odvolání, neplyne-U z postupu nalézacího soudu nic, co by budilo pochybnosti o správnosti protokolu, v němž ono ohlášení uvedeno není (rozh. ze dne 20. ledna
1933, Zrn I 1027/32).
Zrušovací soud rozhoduje o odvQlání ve smyslu druhé věty § 296 tr:. ř. i když
odmítá zmateční 'Stížnost po rozumu čl. 4 odst. 3 jaz. nař. čís. 17/1926
(rozh. ze dne 10. února 1934, Zm II 23/33).
§ 296 tr. ·ř. nerozlišuje Ipřípady, v nichž je odvolání spojeno se zmateční s·tížnostl, od případů ostatních, nýbrž zá1eží jen lita tom, zda vedle zmateční
stížnosti v téže době podáno také lodvo1áni.
Nejvyšší soud rozhoduje podle § 296 tr. ř. i o zvláštním odvolání, které
obžalovaný podal do zvláštního usnesení o nepodmíněném odsou:zeni, vydaného ve smyslu § 7 (2) zák. čís. 562/1919 soudem prvé stolice, vy-ru-adivším
si v rozsudku dodatečně o podmíněném odsouzení rozhodovati (rozh. ze dne
5. února 1934, Zrn I 964/33).
Zrušovací soud ..,ozhoctujif! podle § 296 tr~ ř. i o odvolání z nezapočítání .vyšetřovací vazby (rozh. ze dne J6. dubna 1934, Zrn II 161/34).
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§ 6 Opatření Stálého výboru Národního shromaždění r~publiky československé
podle § 54 ústavní, listiny ze dne 4. srpna 1920, čÍs. 480 sb. z. a n. o změně někte
rýc·h ustanovení trestního práva nestanoví nové trestní sazby.
Přípusnost odvolání veřejného obža1obce a obžalovaného 00 do trestu lflužno
posuzovati dle ustanovení § 283 tr. ř.

(Plenární usnesení ze dne 21. března 1923, čís. pres. 1197/22.)
V nálezech Nejvyššího soudu byla nejednotným způsobem řešena otázka, zda
pokud jest přípustno odvolání obžalovaného, pokud se týče 'veřejného obžalob ce,
navrhlo-li státní zastupitelství v obžalobě dle § 5 opatření Stálého výboru Národního shromáždění ze dne 4. srpna 1920 čís. 480 sb. z. a n. trest na svobodě do
6 mčsíců.
V zájmu jednotnosti nálezů Nejvyššího soudu předložil jeho první president
\'ěc sesílenému sboru soudců, jenž k otázce odpověděl, jak shora uvedeno.

Zl

D
Účinnost opatření

ů

vod y:

Stálého výboru ze dne 4. srpna 1920, čís. 480 sb. z. a n.
se dle § 10 odst. 1 tohoto opatření uplynutím 31. prosince 1921, dnem
1. ledna 1922 pak nalezl účinnosti zákon ze dne 22. prosince 1921 čís. 471 sb. z.
a 11., jenž ustanovení §§ 1 až 8 opatření ad' verbum recipovai, takže otázka k ře
šení předložená se vztahuje i na zákon z 22'. prosince 1921, čis. 471 sb. z. a n.
Komu a za jakých podmínek přísluší právo odvolací do v)lroku <{Itrestu, ustaIiovuje § 283 tr. ř., dle něhož v neprospěch obžalovaného jest odvolání pouze
tehdy přípustno, když nastalo mimořádné zmírnění nebo záměna trestu, - a to
ti"eba i bez výslovného vztahu na dotyčná ustanovení zákona (srov. rozhod. vídeňského kas. soudu Nowackova sbírka Č. 3503), ~ ve prospěch obžalovaného
pak jen tehdy, když soud tohoto jemu příslušejícího práva nepoužil: jinými slovy
v neprospěch obžalovaného jest odvolání přípustno pouze tehdy, když soud pří
yýměře trestu sešel bud' co do výměry, bud' co do způsobu trestu pod sazbu zákona, ve prospěch obžalovaného pak, když soud tohoto zákonného rámce trestního neopustil.
Závisí tedy přípustnost odvolání obžalovaného nebo veřejného žalobce v pří ...
padech, v nichž bylo pokračováno dle § 6' opatfení Stálého v)·boru (pokud se týče
zákona z 22. prosince 1921, čís. 471 sb. z. a n.), od rozřešení otázky, zdali tímto
§em 6 ,byla stanovena nová trestní sazba.
Právě v této otázce se objevil v praxi nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího rozpor: rozhodnutí ze dne 11. března 1922, Kr I 954/2'2 hájí stanovisko, že
§ 6 nové trestní sazby neobsahuje, stejného názoru jsou rozhodnutí ze dne 9. kvčtna
1922, Kr II 126/22 a ze dne 23. května 1922, Kr II 2'16/22, kdežto rozhodnutí ze
dne 8. října 1922, Kr I 610/22 zastává mínění, že §em -6 byh stanovena nová
trestní sazba, a na témže stanovisku stojí i rozhodnutí. ze dne 28. února 1922,
Kr I 230/22 a ze dne 12. září 1922, Kr I 620/22.
Z vývodů, jimiž rozhodnutí Kr I 954/21 ,odůvodňuje názor, že § 6 nové trestní
sazby neobs,ahuje" budiž uvedeno toto:
»Z dllvodové zprávy, (tisk čís. 560 A) k ,opatření Stálého výboru N. S. ze dne
6. srpna 1920, čís. 480 sb. z. a n. vyplývá, že účelem ustanovení § 6 tohoto opatření bylo výhradně ulehčiti přetíženým sborovým soudům trestním, nikoli však
změniti mat~rielní právo trestní stanovením nové sazby trestní pro trestné činy,
které náležeJÍce ku příslušnosti sborového soudu prvé stolice se mají projednávati
před samosoudcem; taková nová trestní sazba -byla ~ pro činy tam uvedenA stanovena jen v §§ 1 a 2, poněvadž bylo změny materielního práva trestního zapotřebí, aby tyto činy p'o případě mohly býti Qdi'laty pravomoci poroty, před -níž
dle dosavadního práva (posl. odst. čl. VI. zák. ze dne 23 .. května 1873, čís. 119
skončila

ř.

zák.) výhradně příslušely. Změna materielního prava trestního o trestních sazbách tedy §em 5 zmíněného opatření nenastala; samosoudci jest v trestních věcech
jím projednan~rch vyměřiti trest dle zákonů jinak platných; jedin~'m jeho omezením jest dle § 7 čís. 2 zmíněného opatření, že nesmí jako hlavní trest uložiti
ztrátu na svobodě vyšší než 6 měsíců. Dle názoru odvolatelova byla by v § 6 uve(!eného opatření obsažena nová trestní sazba pro veškeré činy trestné před samosoudcem souzené vůbec, jež nemá dolní'luanice a.končí nejvýše 5tjměsíčním trestem na svobodě; takto bylo by b~'valo Opatření Stálého výboru změnilo značnou
řadu ustanovení trestního zákona, kde trest bud' vůbec nedosahuje 6ti měsíců (na
pL přečiny §§ 282, 283, 284 tr. zák.), anebo kde tento trest jest vůbec nejvyšší
:':'ázbou (na pL přečin §§ 279, 280 tr. zák.). Ustanovení § 5 nic takového neobsahuje a nemělo také nic takového obsahovati ...... Při ostatních trestních činech,
kde trestní sazba převyšuje 5 měsíců, naskytá se ovšem otázka, zda § 5 ustanovil
novou trestní sazbu, či zda takto omezil pouze trestní pravomoc samosoudcovu.
Slova zmíněného Opatření nasvědčují správnosti tohoto poslednějšího názoru. §§ 1
až 5 zmín. Opatření mluví o trestní sazbě, což - jak shora řečeno ~ má původ
svůj v tom, že šlo o to, aby byl po případě odúat důvod pw příslušnost porotního
soudu. Zde tedy běží o novou trestní sazbu ..... V § 6 není však již řeči o trestaí
sazbě, nýbrž praví se, aby čin trestní, náležející ku příslušnosti sborového soudu
Drvé stolice, byl přikázan jedinému členu tohoto soudu jako samosoudci, jestliže
\'eřejný žalobce_ navrhl jako hlavní trest ztrát.u svobody do 5 měsícil. Také § 7
Opatření nemluví o trestní sazbě; stejné mluvy se_ používá i v § 8, který v posledním odstavci mluví jen o obdobných ·podmínkách uvedených v §§ 6 a 7) élČ
\/ předešlých odstavcích používa v~lľazu »trestní sazba« ..... Z toho tedy jde,
že u trestných činů, ll' nichž trestní sazba převyšuje 5 měsíců, záleží změna právě
jenom v tom, že jsou souzeny jedním členem sborového soudu prvé stolice, omezeným v trestní pravomoci, nikoli však v tom, že by § 6 ustanovoval zcela všeobecnou novou trestní sazbu.«
Rozhodnutí Kr I 510/22, jež hájí názor opačný, totiž že § 6 Opatření ustano",
vuje novou sazbu trestní, bylo vyvoláno zmateční stížností de § 33 tr. ř. Do rozsudku samosoudce krajského soudu, jímž byl obžalovan~' pro zločin krádeže dle
§§ 171, 174 II a), 17511 a) a 17611 a) tr. zák. odsouzen za použití § 65 tr. zák.
do těžkého žaláře na deset dní, podalo státní zastupitel'Ství odvolání, jež rozhodnutím vrchního soudu zemskéhu bylo odmítnuto s odůvodněním, že státní zastupitelství navrhlo v obžalobě dle § 6 Opatření trest na svobodě do 6tj měsíců, v opatl'ení tom nejnižší hranice sazby trestné určena není, byť i soud, nalézací užil p_ři
výměře trestu mimořádného práva zamčúovacího dle § 55 tr. zák. vyměřil trest
v sazbě dle Opatření uvedeného, a není tudíž dle § 283 tr. ř, odvolání přípustno.
Generální prokuratura ve své stížnosti dle § 33 tr. ř. ohlednč otázky sporné
uvádí toto:
»Jak z materialiÍ vyplývá, byla Opatřením stanovena nová sazba pouze v §§ 1
a 2 tím způsobem, že pro určité činy a se zřením k určitým okolnostem na místč
zákonné sazby těžkého žaláře od 5 do 10 let užíti lze sazby těžkého žaláře od
1 do 5 let. Aby však nebylo pochybnosti, že sejíti lze za daných podmínek i pod
novou nejnižší sazbu, pod kterou trest vyměřiti nebylo možno při dřívější sazbě
i za užití § 338, tr. ř., ustanoveno bylo §em 3, že užití uvedené sazby trestní nevylučuje .právo soudu he:::.t dle §§ 54 a 55 tr. zák. zmírniti nebo přeměniti. Nová
sazba nebyla však stanovena §em 6, jenž neobsahuje nějakou z~ěnU' práva materielního, nýbrž upravuje toliko právo formální v ten smysl, že dáno jím- státnímu
zástupci praVD spokojiti se v řízení před samosoudcem trestem »do -6 měsÍCů«
i tam, kde zákonná sazba s.ahá daleko výše. Tímto p,rohlášenÍm neni však vázán
ani soud (§ 7 (4) a § 5) shledá-li, že navrhovaná sazba není dostatečnou pro čin,
který jest předmětem obŽaloby, ani obžalovan~' [§ 6 (1)], jenž pouhým svým neb
obhájcovým odporem proti spisu nebo navrhu obžalovacímu přivoqiti může řízení
před soudem sborovým a to bez všelikého omezení platností sazeb zákonných.
Není-li však v § 6 stanovena nová trestní sazba, plyne z toho důsledek, že jakékoli
vyměření pod nejnižší sazbu zákonnou dává státnímu zástupci dle § 283 tl'. ř. právo
odvolání, stejně jako by náleželo obžalovanému, kdyby samosoudce nesešel při
tdžších sazbách pod ,nejnižší míru zákonnou.«
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Rozhodnutí uvedené nesdílí však názoru hájeného generální prokuraturou
a praví:
»V § 6 Opatření jest obsažena trestní sazba zákonem nově stanovená místo
sazeb trestního zákona, sahajících od 6ti měsíců výše; to plyne z ustanovení
čtvrtého odstavce § 7 Opatření, v němž poukázáno jest na § 5, který mluví výslovně o sazbě, navrhované; rovněž to plyne z druhého odstavce § 6, dle něhož
trest podle prveho odstavce tohoto § navrhnouti jest vzhledem ku povaze činu
a po případě též ke znehodnocení peněz, tedv nikoli vzhledem ku polehčujícím
okolnostem, jež by odúvodňovaly užití § 54 tr: zák.; plyne to konečně i z úvahy,
že podle §§ 6, 7 a 5 Opatření jest samosoudci již předem uloženo, aby bud' užil
trestu dle § 6 anebo se prohlásil nepříslušným ..... « Ostatní důvody tohoto rozhodnutí, jež přes stanovisko vytčené přiznává státnímu zastupitelství právo odvolací~
nemají pro řešení otázky, je-li §em 6 Opatření stanovena nová sazba trestní čili
nic, důležitosti a mohou proto zde býti pominuty.
Ostatní rozhodnutí shora citovaná spokojují se se zodpověděním otázky buď
kladným nebo záporným, aniž pro výrok svůj uvádějí podrobnějších důvodů.
Lit~ratura, pokud je zde známo, se s otázkou tou nezabývala, vyjímajíc článek
Dra Biacha, uveřejněný v Juristenzeitung 1920, ročník I. na str. 181 a 182, jenž
zasluhuje povšimnutí pro důsledky, jež vyvozuje ze svého názoru, že § 6 stanoví
novou trestní sazbu, která nezná minima, a že dle této trestní sazby, a nikoli dle
paragrafú trestního zákona jest v rozsudku trest vyměřiti. V tom právě shledává
Dr. Biach zjednodušení, které má přinésti trestním soudům žádanou úlevu a vrchní
soudy aspoň od odvolání státního zastupitelství ušetřiti. Dr. Biach vyvozuje, že
trestní sazba § '6 Opatření nastupuje na místo sazby zákonné nejen v případech, kde
se jedná o zločiny, pro něž trestní zákon stanoví trest na svobodě šest měsícu
převyšující, nýbrž i v případech, kdy předmětem trestního řízení jest přečin, ohro...·
žený v zákoně trestem na svobodě nejvýše 6timěsíčním, anebo kd~1 jest spolu
zažalován přestupek a ohledně zločinu, pokud se týče přečinu dojde k'osvobození;
nemá dúsledkern: toho státní zástupce odvolacího práva ani při takových přečinech
a argumentem a majori ad minus: při odsouzení pro pouhý přestupek a to přiro-·
zeně ani v tom případě, když trest pod nejnižší sazbou, kterou zákon pro něj
sama (t. j. pro onen přestupek) stanovÍ, byl' vyměřen.
Pro výklad zákona jest rozhodným v prvé řadě jeho znění, V té příčině jest
důležito, že § 6 Opatření o sazbě nemluví, slova »sazba« vúbec neužívá, naproti
tomu však §§ 1 a 2 Opatření výslovně zavádí novou trestní sazbu těžkého žaláře
od jednoho rokU' dOl pěti let pro zločiny tamže uvedené za podmínek tam uvedených. Z toho nutno souditi, že si zákon jest dobře včdom toho, co »trestní sazba«
znamená, jak také dosvědčuje ustanovení § 3 Opatření,. a že tedy rozdíl stylisace
§§ 1 a 2 oproti § 6 není nikterak náhodný, a že zákonodárce, kdyby i v § 6 byl
chtěl stanoviti sazbu trestní, byl by tak výslovně' a jasně prohlásil, tak jak to
učinil v §§ 1 a 2.
Také obsah ustanovení § 6 není takový, aby se z něho dalo vyvozovati, že
stanoví trestní sazbu. Pojem »sazby trestné-« není již vyčerpán stanovením výmčry
doby, trvání trestu na svobodě; má-li se mluviti QI sazbě trestní, musí dotyčné
ustanovení zákona obsahovati také způsob trestu na svobodě, poněvadž trestní
zákon zná různé způsoby trestu na svobodě (vězení, tuhé vězení, žalář, těžk)' žalář,
pokud s.e' týče vězení, žalář, státní vězení, káznice). V § 6 však způsob trestu na
svobodě stanoven nenÍ-; i tu dlužno povšimnouti si rozdílu § D a § 1, kterýžto poslednější stanoví trest těžkého žaláře, tedy způsob trestu, kdežto § 6 mluví všeobecně' o trestu »z"tráty svobody«. Mělo-li by se ustanovení § 6, považovati za
sazbu trestní, tu by také rozsudek odsuzující musil zníti na »ztrátu svobody« ',ku př.
3měsíční, a netřeba zajisté dokládati, že výkon takového výroku by by~ nemožným
pro neurčitost ohledně způsobu trestu. Bylo by však možno dojíti k dalším dů
sledkům, jež beze zvIáštního odůvodnění právem by bylo označiti za nemožné:
tak ku př. mohl by zníti' trest pro zločin krádeže na 2 měsíce vězení a opačně
trest pw přečin § 335 tr. zák. na 3 měsice těžkého žaláře, aniž by tr~st ten b\·:
dle § 281 čís. 11 tr. ř. naříkatelný, poněvadž přece jak vězení, tak i těžký žalář
jsou trestem ztráty svobody, a o překročení pravomoci trestní by nebylo lze mlu-
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viti, když § 6, stanovil-li by novou trestní sazbu, uvádí toliko všeobecně trest
»ztráty svobody«.
Proti této argumentaci může se arciť namítnouti, že o'hledně způsobu trestu
lwtno se odnášeti k dotyčným ustanovením trestního zákona, ale právě tato námitka dokazuje nejlépe, že trestní sazbou i při užití § 6 Opatření jest a zůstane
dotyčné ustanovení trestního zákona, k němuž se vždy nutno vraceti právě proto,
že § 6 způsobu trestu, nutné tOl náležitosti sazby trestní neobsahuje, že se tedy
trest vyměřuje podle ustanovení trestního zákona a § 6 Opatření má pouze ten
význam, že pravomoc samosoudce obmezuje směrem nahoru hranicí nejvýše
6měsíční ztráty na svobodě, kterou samosoudce pod sankcí § 7 (2) Opatření nesmí
překročiti.

Názor hájící thesi ustanovení nové sazby trestní §em 6 (shora uvedené roztodnuti Kr I 610/22), odvolává se na to, že § 7 (4) se vztahuje k § 5, jenž výslovně mluví o »sazbě navrhované«, než neprávem. Důraz spočívá na slovu »obdobně«, ustanovení tO' vztahuje se pouze na modus procedendi, jaký má zachovati
samosoudce, má-li za to, že trest nejvýše 6měsíční, k jehož uložení má právo,
a jehož překročiti nesmí, pro čin tvořící předmět obžaloby není dostatečným.
Také § 6 (2) neposkytuje názoru tomu nijaké opory. Jest arci správné, že
trest dle prvého odstavce § 6 nelze navrhovati vzhledem ku polehčujícím okolnostem, jež by odůvodňovaly užití § 54, jinými slovy vyjádřeno: není správné
vykládati návrh dle prvého odstavce § 6 učiněný v ten rozum, že obsahuje implicite návrh na použití § 54 nebo 55 tr. zák. anebo aspoi1 projev souhlasu veřejného
žalobce a priori daný k užití těchto §§ 54 a 55 tr. zák., pokLid se týče §§ 266 a
260 b) tr. zák. Z toho však nenásleduje, že by § 6 stanovil novou sazbu trestní,
neboť nelze logicky říci, že z té okolnosti, že státní zástupce podávaje návrh dle
§ 6 (1) nemá přihlížeti k tomu, zda dle jeho 'názoru jsou tu okO'lnosti, jež by odů
"odňovaly užití uvedených §§ 54, 55, pokud se týče 266 a 260 b) tr. zák., nýbrž
jen ku povaze činu a po případě též' ke znehodnocení peněz, plyne, že § 6 stanoví
zvláštní novou trestní sazbu. To však konečně neplyne ani z úvahy, že podle §§ 6,
7 a 5 jest samosoudci již předem uloženo, ahy bud' užil trestu dle § 6 anebo se
prohlásil nepřísl'ušným. Praví-li § 7 (2), že samosoudce srní uložiti jako trest hlavní
jen trest zmíněný v § 6, vyjadřuje tím - jak z věty hned následující plyne toliko, že samosoudce jest vázán maximem 'šestiměsíční ztráty na svobodě, které
pod sankcí zmatečnosti nesmí překročiti; tím však není ničeho řečeno na prospěch
these, že § 6 obsahuje novou trestní sazbu.
Z toho, co uvedeno, jde najevo, že a~i z doslovu Opatřeni ani z obsahu jeho
vyvoditi, co by odůvodňovalo názor, že § 6 zavádí novou, zvláštní
~azbu trestní. Proti názoru tornu mluví však i další úvahy shrnuté v rozhodnutí
Kr I 954/21 a v návrhu generální prokuratury podaném v Kr I 610/22.
Z důvodové zprávy (tisk čís. 560 A) plyne, že účelem ustanovení § 6 bylo
"jhradně ulehčiti přetíženým Sborovým soudům trestním; neobsahuje tedy ustanovení to nějakou zrněnu práva materielního, nýbrž upravuje toliko právo formální,
přikazujíc delikty, o nichž by bylo rozsuzovati jinak sboru soudcú za jistých podmínek soudci jedinému. Podle souvislosti §§ 6 a 7 podává veřejný žalobce návrh
tam zmíněný jen za tím účelem, aby trestní věc mohla býti přikázána samosoudci,
tedy z. důvodů čistě procesní ekonomie. Zrněna oproti stavu, jenž byl před vydáním Opatření pozůstává jedině v tom, že obžalovan~' stojí nyní před jediným čle
nem sborového soudu jako samosoudcem, kdežto dříve o něm rozhodoval sbor
soudců. V úlevě sborovým soudům prvé stolice spočívá tendence zákonodárce a
nikoli, jak na místě shora uvedeném Dr. Biach míní v tom, že »vrchní soudy mají
bS·ti ušetřeny aspoň od odvolání státního zástupce«, což by ostatně mimochodem
řečeno vzhledem k poznatkům praxe vrchních soudú bylo úlevou dosti problematickou.
Názor, že §em 6 jest zavedena nová trestní sazba na místě dosavadních sazeb
zákonných vede ostatně k důsledkLlm značně povážlivým. Rozhodnutí Kr I -610/22
zdá se míti na zřeteli tQlikO ony trestné činy, jež v trestním zákoně jsou ohroženy
tresty od 6 měsicú vSrše; než § 6 vztahuje se na veš ker é trestné činy, které
náležejí ku příslušnosti sborového soudu prvé stolice) tedy nejen na zločiny, na
nt~lze ničeho
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jest ustanovena sazba žaláře, pokud se týče těžkého žaláře od 1 roku do 5 let
sazba žaláře nebo těžkého žaláře od 6 měsíců do 1 roku, po případě do 5 let,
nýbrž i na veškeré přečiny, mezi nimiž jest celá řada takových, tl kterých zákonné
maximum jest nižší než 6 měsícú (§ 282, 283, 284, 289, 200, 291, 292, 304 tr. zák.,
§ 24 tisk. zák., § 89 zák. o společenstvech, § 17 zák. o obilních terminových obchodech, § 8 zákona o ochraně voleb). Je-li §em 6 stanovena nová sazba, pak
platí sazba ta lege non distinguente pro veškeré činy trestné, spadající do přísluš
nosti sborového soudu prvé stolice, a pak trest v případech shora uvedených
nutno vyměřiti dle § 6 a nikoli dle svrchu citovaných ustanovení trestního zákona.
Znamenalo by to tedy rozšíření pokud se týče zvýšení trestních sazeb v přípa
dech těch, důsledek to, ke kterému zákon (§ 6 Opatř.) zajisté dospěti nezamýšlel.
Daleko povážlivější jest pak dúsledek, který z these nové trestní sazby vyvozuje Dr. Biach (na místě shora uvedeném) ohledně přestupků, jež z důvodu
konkurence s jinými trestnými činy jsou předmětem řízení před sborovými soudy
prvé stolice; nesprávnost názoru dra Biacha v tomto směru jest příliš zřejmá, než
aby. potřebovala zvláštního odůvodnění, nejdeť tu o trestný čin, který pro svo.U'
povahu náleží KU příslušnosti sborového soudu prvé stolice, nýbrž o čin, jenž toliko
z dúvodu konnexity se projednává před soudem sborovým.
Z uvedených úvah plyne, že § 6 Opatření nestanoví žádné nové trestní sazby,
že pro vyměření trestu i při užití § ,6 jsou základem trestní sazby trestního zákona. Tím jest vyřešena i otázka přípustnosti odvolání; pro ni jest směrodatným
ustanovení § 283 tr. ř., které .opatřením nebylo nijak změněno, a jest tedy při
pustno odvolání v mezích §em 283 vyznačených. Z toho plynou pro praktické použití tyto výsledky:
Je-li v zákoně nejnižší sazba nižší než 6 mčsíců, platí tato nadále, právo samosoudce dle § 6 činného jest obmezeno tím, že nesmÍ- užíti trestu' vyššíhj?'6 měsícu;
má-li soud za to, že jsou zde podmínky §§ 54 a 55 tr. zák., pokud se' týče §§ 260
a 260 b) tr. zák. nebo 92 uh. tr. zák., může vyměřiti trest j. pod nejnižší sazbu
trestního zákona, v tom případě má státní zástupce právo odvolací právě tak jako
Db žalovaný v případě, že trest by byl vyměřen v mezích sazby zákonné.
Jde-li o činy, na něž v trestním zákoně jako nejnižší. trest jest stanO'ven .žalář
pokud se týče těžký žalář 6měsíční, tu vyměří-li samosoudce trest 6 měsíCI, má
právo odvolání toliko obžalovaný, poněvadž trest byl vyměřén v mezích sazby
zákonné, třeba mírou nejnižší, chce-li však samosoudce vyměřiti trest nižší, může,
tak učiniti jen, jsou-li zde podmínky §§ 54 a 55 tr. zák., p'oklld se týče § 92 uh. tr.
Lák., v, tomto případě má právo odvolací pouze státní zástupce. Stejně přísluší
právo odvolací pouze státnímu-·zástupci, když. samosoudce při činU' ohroženém
v zákoně trestem od 1 roku do 5, let vyměřil trest nižší 6 měsíců, uzná-li však
samosoudce v takovém případě na trest 6měsíční, nemá ani státní zástupce práva
odvolacího, poněvadž svým návrhem daným dle § 6 Op'atř. se prohlásil spokoje-;,
ný"m výměrou nejvýše 6měsíčního trestu. Samozřejmě zůstává státnímu zástUpCI
právo odvoIání ve všech případech, kde samosoudce, pokud mu zákon právo to
poskytuje, zaměnil způsob trestu v zákoně určený za mírnější způsob trestu ..
I
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p o zná m ky: 1. Vyměřuje trest dle § 6 opatření čís. 480/1920 sb. z. a n., jest
nalézaci soud oprávněn zostřiti trest dle § Hl tr. zák. (§ 3 zák. čís. 131/1867
ř. záI<.) (sb. n. s. tr. č. 1239).
2. Základem prO' výměru trestu jsou tu sazby trestního zákona (rozh. ze dne
12. listopadu 1927, Zm I 396/27).
3. § 6 zák. čís. 471/1921 nestanoví novOu trestní sazbu, jejíž horni hranice
činí 6 měsicii a která Slpoldní hranice nemá; v příp,a;d.ech § 6 uv. zák. nelze
sejíti pod nejnižší hranici trestní sazby jinal{ zákoflem na souzený skutek
stanovené bez předpokladů §§ 54, 55 (260 bl, 266 tr. zák.) (sb. n. s. tr.
č. 3'195,).
4. Odvolání je podle § 283 tr. ř. nepřipustné a jest je odmitnoot~ byl-li trefl
vy.měřen s p()1.1žitím mimořádného práva zmírňov,acího nebo zaměňovacího
(§§ 54, 55; 260, 266 Ir. zák.), v porotním říze.ní s použitím § 338 tr. ř. pod

nejnižší (spodní) hranici záktonné trestní sazby - v případě § 1 zák CIS
471/1921 sazby od 1-5 let (Zm I 49/32 Zrn I 703/30 Zrn I 744/3?
Ii
20y32, Zrn I ~48,!33, Zrn 1.1 452/32,. Zrn 'I 532/33, Zrn 'II 293/33 a
Pn vpů~~~vam ~l1p~stnostt odvolám do výše trestu dlužno v příp,adě § 265
tr. ~. p:ihlednou!1 k u.hrnk?- obou, (všech) trestů (tresty dotčenými rozsudky
ulozene je povazovah za jednotny celek) (Sb. n. s. tr. č. 1051; stejně Zrn II
61/27, Zrn I 743/30 aj.).
Odvolání obžalovaného jest přípustné, i když soud změnil trest na Svobodě
v, peněžitou pokutu, je·li z výše náhradního trestu zřejmo, že nesešel pod
zakonnOiu sazbu (rozl1. ze dne 19. února 1925, Zrn II 542/24).
l'!~p,říptlstné je -o~volání veřejného žalobce, není·li v zál{Qně stanovena neJ,ntzs~ sazba trestm (Kr II 722/21); a to i co do trestu peněžitého (Sb. n. s.
tr. c. 799).
Nep,řipouštějí-li tresty v zákoně stanovené mimořádného zmírněni bud' pro
nediostaíek spodní hranice trestové, buď cfle své povahy, odpadají obmezení
druhé věty § 283 tr. ř. co do přípustnosti odvolání (Sb. n. s. tr. č. 1033).
Byl.li použitím § 260 b) tr. 'zák. vyměřen trest pad nejnižší zákonnou sazbu,
jest ,nepřípustné odvolání z důvoou, že nebylo použito § 261 tr. zák. (rozh.
ze dne 7. června 1926, Zrn II !l0/2v).
Vyho~ěno-li odvolání sf~tního zastupitelství do trestu:, jest odvolání obža~
lovaneho do trestu odkazati na toto rozhodnuti, třebaže bylo nepřipustné
nebo opozděné (Zrn I 574/31, Zrn II 177/32, Zm I 567'/33).
Použil·li soud - vyměřiv trest pod hranicí trestní sazby - vskutku rutinořádného práva zmírňovacího .nebo zaměňovacm podle §§ 54, 55 tr. zál{.~
jest odvolání obžaloiVaného z výroku o trestu nepřípustné, třebaže se rozsudek výslovně nedlovolával zákonných předpisů jej k tomu opravňujících
(Zrn II 282/32).
BYl-li druh zákonem stanoveného trestu přeměněn ve rprosp~c'h obžalovaného, an nalézací soud použil při vyměření trestu již ~áva záměny podle
§ 261 tr. ZJáki. a zaměnil trest na svobodě v peněžitou pOkutu, n.ení poole
§ 283 tr. ř. příp,ustné odvo!áni z výroku o trestu ve prospěch obžalovaného
(Zrn II 357/32, Zrn I 667/33).
Odvolání z toho, že nepouži-to- práva záměny trestu vězeni v peněžitou pokutu podle § 261 tr. zák., jest nepřipustné (§ 283 odst. 1 Ir. ř.), byl-li trest
použitím §§ 266, 260 b) tr. zák. vyměřen pod zákonnou sazbou (rozh. ze
dne 3. prosince 1932, Zrn II 207/3'2).
K po-uze ohlášenému, avšak neprovedenému odvolání nelze podl'e 2. odst~
§ 294 tr. ř. přihližeti (Zm I 79/31, Zrn II 425/30, Zrn I 223/31).
Odv:01ání musí býti pOdle výslovného ustanoveni § 294 tr.- ř., neJprve včas
ohlášeno; nebylo-li včas oIhlášen-o, jest je odmítnouti jako opozděné, třebaže
bylo podle § 283 tr. ř. nepřipustné (Zrn II 381/31, Zm I 1025/31, Zrn 1929/32,
Zrn II 14/32).
.
Při sejití se několika samostatných trestů jest posuwvati přípustnost odvolání ve smyslu § 283 tr. ř. ohledně každého trestu zvláště (Sb. n. s. tr.
č. 2226).
Při zkoumání otázky, zda jest trest na svobodě vyměřen v ,mezích zákonné
sazby (§ 283 tr. ř.), nelze poměrně započítávati peněžitý trest, uložeil1ý
obžalovanému předchozím souběžným' rozsudkem (§ 267 odst. -2 tr. zák.)
Sb. n. s. tr. č. 2290).
Odvo-lán~ obžalovaného z výroku o trestu na penězích je nepřípustné užito-li
při výměře trestu ustanoveni § 266 tr. zák. a trest podle § 261 'Ir. zák.
změněn z trestu na svobodě v trest peněžitý (Zrn I 383/31).
I odvo~áni z výše peněžitého trestu jest podle § 283 tr. ř. odmitnouti jako
n~příp!u§.tné, byl·li trest ten vyměřen v rámci sazby, stanovené podle § 29
zak. na ochr. r~p.na zločín podle tohoto zákona (Zrn II 381/31).
Pro otázlru. přípuslnlOsti odvolání při p"užití §§ 54 a 55 tr. zák. jest důle
žitým nikoliv dosažitelno§t nejvyšši meze trestní sazby, nýbrž ,to, zda pří
sČítáni všech trestů, k nimž jest podle § 265 tl'. ř. přihlížeti, byl trest vyměřen pod dolní hranici sazby.
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Skutečnost, že pozdější rozsudek ne{)bsahuje odsuzující výrok jen pro
trestné činy, spadající dobou spáchání vesměs před rozsudek dřívější, nýbrž
i pro trestné skutky po onom rozsudku, vylučuje pouhé sčítání obou oněch
trestů a jest pro otázku přípustnosti odvolání posuzovati druhý trest samo·
statně.

Okolnost, že nalézací soud vyměřil trest se zřete[em k § 265 tr. ř., bráni
podati odvolání na újmu obžalovaného, ,pokud po'užito bylo nalézacím soudem (při trestní sazbě § 178 tr. zák.) mimořádného zmírnění a záměny
trestu podle §§ 54 a 55 tr. zák. a nebylo ještě dosaženo součtem obou trestů
nejvyšší zákonné sazby (Sb. n. s. tr. čís. 3731).
21. Odvolání z výroku o oprávnění soukromého obžalobce k uveřejnění roz·
sudku jést odmítnouti jako opožděné, nebylo-li do tří dnů po vyhlášení
rozsudku ohlášeno (§ 294 odst. I, § 284 odst. 1 tr. ř.) (rozh. ze dne 2. března
1934. Zrn I 29/34).
22. Byl-li trest těžkého žaláře doživotního použitím § 338 tf. ř. snížen na trest
těžkého ža~áře dočasného, je odvolání obžalovaného z výše trestu odmít·
nouti jako nepřípustné (rozh. ze dne 6. března 1934, Zrn I 1094/33).
23. Vyměřil-li na1ézací soud trest v mezích zákonné sazby, jež ,nemá nejnižší
hranice (§ 19 shl'om. zák.), jest odvolání veřejného obža1obce z_nízké výměry trestu nepří!'Ustné (§ 283 Ir. ř.) (Sb. n. s. tr. čís. 4966).
24. V opově-di .odvolání »do trestu« je i lopověd' odvolání proti tomu, že nebylo
upuštěno od pmrestánl (§§ 6 a 53 odst. 2 zák. čís. 48/1931) (rozl1. ze dne
17. května 1934, Zrn I 286/34).
25. V opovědí odvolání do výše trestu není obsažena i opověď od-voláni z nepodmíněného odsouzení a z výroku o ztrátě práva vdlebního (rozh. ze dne
21. září 1934, Zrn I 958/34; Sb. n. s. tr. Č. 3496, 4167).
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Ustanovením čl. l. čís. 13 zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. a n.
na rok 1920 hyl zrušen též čtvrtý odstavec § 395 tr. ř.
Soudce trestní jest však i nadále povolán stanoviti povinnost k náhradě útrat
zastupování a obhajoby (§ 393, odstavec třetí, tr. ř.) a určiti jich výší.
(Plenární usnesení ze dne 29. května 1923, čís. pres. 221/23.)
Rozhodnutím ze dne 17. května 1921, Kr I 360/21, uveřejněným pod čís. 445
sbírky nejv. soudu ve věcech trestních, vyfkl nejvyšší jako zrušovací soud, že novelou ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. a n. na rok 1920 byl zrušen § 395
tl'. ř. v celém rozsahu a že trestní soudce není nadále povolán, by určoval výši
útrat zas,tupováilÍ neb obhajoby. Ježto v dalších svých rozhodnutích nesetrval nejvyšší soud na důsledném provádění této zásady, předložil první president tohoto
soudu otázky, o něž tu jde, plenárnímu senátu, jenž je zodpověděl, jak shora
uvedeno.
D ů vod y:
1. Článkem I. čís. 13 zák. ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. a n. z roku
1920 byl zrušen § 395 tl'. ř. Tento § jednal v odstavci prvém až třetím o odměně
zástupce za zastupování strany, v odstavci čtvrtém o útratách, jichž náhrada uložena dle § 393 odstavec třetí tr. ř. obviněnému, soukromému žalobci, soukromému
účastníku nebo tomu, kdož učinil včdomě křivé udání. V prvém případě šlo tedy
o útraty z poměru vuči vlastní straně, v druhém případě o útraty z poměru vůči
druhé straně.
Nedošlo-li mezi stranou a její zástupcem k dohodě o odměně za vykon;lllé
zastupování, příslušelo každé straně právo, žádati určení odměny u soudu, jenž
byl v prvé stolici k rozhodování povolán (odstavec prvý § 395 tr. ř.). V druhém
odstavci tohoto § jsou vytýčeny směrnice pro posuzování přiměřenosti odměny,
třetím odstavci ustanoven opravný prostředek proti určení odměny. Ve čtvrtém
odstavci § 395 tr. ř. bylo pak stanoveno, že »s t e j 11 Ý m z p u s o b e m je s!,
r o s tup o vat i, nebyla-li docílena dohoda o výši útrat, jež jest hraditi dle § 39,.;,;
odstavec třetí tr. ř.

v

Tento § 395 tr. ř. byl zrušen článkem I. čís. 13 shora citovaného zákona.
Zákon praví: § 395 tr. ř. se zrušuje. Byl tedy zrušen cel Ý § 395 tr. ř. bez
výjimky a omezení zákonem řádně vyhlášeným a všeobecně závazným. Vládní
návrh odůvodňuje zrušení § 395 tr. ř. jedinou větou: Ve shodě se zákonem ze
dne 28. května 1919, čÍs. 306 sb. z. a n. se zrušuje tento § (§ 395 tr. ř.). Právní
výbor připojil se k vládním motivům. Zákonem právě ~míněným byl zrušen dvorní
dekret ze dne 4. října 1833, čís. 2633, sb. z. s. a čl. V. uvoz. zák. k c. ř. s. o likvidaci a vymáhání advokátních platů vůči vlastní straně. Jak jde na jevo z důvodové
zprávy vládního návrhu tisk 415 a zprávy právního výboru o vládním návrhu
tisk 1096, bylo doporučeno, aby tato ustanovení byla zrušena jako přežitá a stav
advokátní ponižující proti jiným povoláním, jelikož jiným povoláním (lékařům,
inženýrům a pod.) neukládá se povinnost, dáti si upravovati platy, upravení se
může týkati jen platů za úkony soudní, před soudem a v soudním řízení provedené a strana může ve sporu namítatí, že účtovaná a vymáhaná odměna jest pře
mrštěna. Bylo tedy zrušení cel é h o § 395 tr. ř., jednajícího o určení odměny
zástupcovy vůči vlastní straně a určení útrat vůči druhé straně odůvodněno poukazem na zákon zrušující ustanovení týkající se likvidace a vymáhání advokátních
platů vůči v l'a st n í straně.
Pokud se týče odměny, k níž se vztahoval odstavec prvý a třetí § 395 tl'. ř.,
je věc nepochybna a nebyly ·vysloveny nijaké námitky. 'Pochybnosti vzešly však
o tom, jaké účinky jsou spojeny se zrušením čtvrtého odstavce § 395 tr. ř. ve
shora cit. zákoně vysloveným.
Vyskytl se názor, že se zrušení § 395 tr. ř. pod čl. l. čÍs. 13 cit. zák. vyslovené vztahuje pouze na odstavec prvý 'až třetí, nikoliv ha odstavec čtvrtý § 395
tr. ř., a odůvodňuje se názor-ten úvahou, že ustanovení čl'. V. uvoz. zák. k c. ř. s.
bylo zrušeno zákonem ze dne 28. května 19'19, čís. 306 sb. z. a n. a uplatňování
nároku příslušejících zástupci vůči vlastní straně ponecháno pořadu práva a že týž
účel sledovalo_ nepochybně též ustanovení čl. I. čís. 13 zák. z 18. prosince 1919,
ČÍs. 1 sb. z. a n. CR I 365/21), že zrušení celého § 395' tr. ř. provedené zákonem
ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. 'a n. z roku 1920, tedy i jeho čtvrtého odstavce se stalo mimo vůli zákonodárcovu a pouhým nedopatřením, jímž byla způ
sobena ohledně' útrat mezera v trestním řádě, již dlužno odstraniti dle obdoby

c.

ř.

s.

Neudržitelnost tohoto názoru' jest na bíledni. Již shora dovozeno, že zákonem řádně vyhlášeným a všeobecně závazným byl zrušen cel Ý § 395 tr.' ř., tedy
i odstavec čtvrtý tohoto §. Tvrzení, že se zrušení § 395 tr. ř. vztahuje jen k 'odstavci prvému až třetímu, nikoliv k odstavci čtvrtému tohoto §, jest tedy protizákonné. I kdyby bylo správné, že ustanovení čl. L čís. 13 cit. zák. sleduje účel
v uvedeném názoru vyslovený, nemohlo by ta s hlediska daného práva ničeho na
věci měniti, poněvadž rozhodné jest toliko znění zákona řádně vyhlášen.ého a
nemohl by býti rozhodným úmysl, pokud by neměl opory v zákoně. Odflvodňuje-li
se zrušení § 395 tr. ř. shodou se z;ákonem z 28. května 1919, čís. 306 sb. z. a n.,
nelze z toho usuzovati, že zrušení celé h o § 39.'5 tr. ř. (odstavec čtvrtý) stalo
se mimo vůH zákonodárcovu a nedopatřením.
V tomto směru setrval tudíž Nejvyšší soud na svém stanovisku, projeveném
jmenovitě v rozhodnutí ze dne 17. května 1921, Kr I 360/21.
2. 'Co se však týče otázky druhé: zda totiž trestní soudce jest přes to, že byl
zrušen odstavec čtvrtý § 395 tr. ř., povolán stanoviti povinnost k náhradě útrat
zastupování a obhajoby (§ 393 odstavec třetí tr. ř.) a určiti jich výši ~ zodpověděl ji plenární senát kladně, shledav názor svůj opodstatněným v jiných platnych předpisech trestního řádu, při čemž řídil se touto úvahou:
Dlužno především přihlédnouti k povaze nároku, jež byly upraveny zrušeným
nyní §em 395 tr. ř. Šlo tu o dvě zcela ruzné skupiny nároků. Odstavec prvý až
třetí jednalo nároku zástupce vůči vlastnímu zastoupenému, nárok ten spočíval
čistě na smluvním poměru obou. Trestní soudce nebyl by se býval vlastně mohl
poměrem tím zabývati, kdyby tu nebylo bývalo specielního předpisu § 395 tr. ř.
Pak-li tedy § 395, odstavec prvý až třetí, tr. ř. přikázal trestním s.oudům, aby stanovily výši odměny obhájce vuči vlastnímu, klientovi, přidržel se dvorského dekretu ze dne 4. října 1833, čís. 2633 sb. z. s., jenž byl napotom převzat 'a pozměněn
Generální rejstříkY trestní
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článkem V. uvoz. zák. k c. ř. s. a vnesl
řešení otázky, která tam vlastně nepatřila.

z důvodů vhodnosti do trestního řízení
Když pak dvorský dekret ze dne 4. října
1833, čís,. 2633 sb. z. s. a čl. V. uvoz. zák. k c. ř. s. byl zrušen zákonem ze dne
28. května 1919, čís. 306 sb. z. a n., bylo přirozeno, že se tak státi musilo
i s §em 395, odstavec prvý až třetí, tr. ř., k čemuž též došlo novelou .ze dne
18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. a n. na rok 1920.
Leč zrušený § 395 tr. ř. jednal v posledním svém odstavci o zcela jiné otázce.
šlo tam o to, jakým způsobem jest stanoviti útraty, jež jest povinna nahraditi
druhá strana (obžalovaný, s.oukromý obžalobce, soukromý účastník (§ 48 tL ř.)
nebo ten, kdo vědomě učinil křivé udání); § 393, odstavec třetí, tr. ř., jenž stanoví.
že, je-li obžalovaný atd. vůbec povinen nahraditi útraty trestního řízení, jest tím
také povinen nahraditi všeliké náklady obhajoby a zastupování, - jest pouze
důsledným prorvedením zásady o náhradě nákladů trestního řízení. Stanovení po~
vinnosti ob~alovanvého k náhradě nákladů trestního řízení vyvěrá již z § 389, odstavec prvy, tr. L; ohledně soukromého (podpůrného) obžalob ce přichází tu
v úvahu § 300, odstavec prvý, tr. ř. a závazek toho, jenž vědomě učinil křivé
udání, jest pak založen v posledním odstavci § 390 tr. ř. Kdežto však § 389 tr. Ť.
nařizuje jasně, že jest nutno r o z hod n o u t i o útratách, ohledně soukromého
a podpůrného 'obžalobce pak stanoví § 390, odstavec prvý': »... má se jim u s n esen Í m s o u d- u u 10 žit i .... «, jest ovšem, pokud jde o toho, jenž vědomě
učinil křivé udání, zněnÍ- posledního odstavce § 390 tr. ř. odchylné, stanovíc prostě,
že má útraty nahraditi. Zde není tedy věc tak jasně' vyjádřena, jako v prvých dvou
případech, udavač jest pak kromě toho osobou třetí, stojící mimo trestní řízení.
Nicméně dlužno míti za to, že trestní soud má rozhodnouti i o povinnosti udavače
k náhradě útrat; vždyť vstupuje vlastně závazek jeho k náhradě útrat trestního
řízenI na místo závazku obžalovaného.
Ježto tedy § 39:3 tr. ř. v odstavci třetím řadí útraty obhajoby a zastupováni
k nákladům trestního řízení a právě uvedenými ustanoveními zákona jest soudu
ulo'ženo, stanoviti povinnost osob tam uvedených k náhradě jich, jest tím rozře
šena otázka, že trestní soudce jest.' povolán II I o žit i povinnost k náhradě útrat
obhajoby a zastupování.
Jde však nyní o to, zda jest na soudci trestním, by rozhodoval i o výš L
útrat 'obhajoby a zastupováni. Zrušený § 395 tr. ř. stanorvil v posledním odstavci
poukazem na odstavce předchozí postup soudu v tomto směru; vycházel pH tom
z toho, že strany se o útratách neshodly a ukládal' soudci, by o návrhu vyslechl
nejprve protivníka; další předpisy týkaly se pak hledisek směrodatných pro výši
odměny, a opravných prostředků. Z toho vidno, že tu šlo o předpisy rázu čistě
formelního a že zrušením celého § 395 tr. ř. odpadla pro soudce povinnost, jimi
se říditi. Tím však nebylo nikterak pohnuto zásadou. kdo' má vysloviti povinnost
k náhradě útrat zastupování (obhajoby) a kdo má určiti jich výši. NemělO' by
smyslu, příslušnost ohledně těchto dvou otázek snad děliti. Budiž tu poukázáno
k předpisťtm § 365 tr. ř. a násl. ohledně nároků soukromoprávních. Také tam'
stanoví trestní soudce povinnost k Jich náhradě a stanoví při nárocích peněžitých
jich výši (s.rov. zejména § 369 tr. ř., -odstavec prvý ku konci). Není závady, by
stejným způsobem bylo postupováno i pokud' jde o stanovení náhrady útrat zastoupení a obhajoby. Také ony jsou újmou postiženého, již třeba napraviti a -lze
si těžko mysliti případ, že by výsledky trestního řízení nestačily, by o nich nemohlo býti rozhodnuto, zvláště' když trestnímu soudci jest dána možnost (analog.
§ 369, odstavec druhý, tr. ř.) j po případě sly.šeti znalce.
Též znění § 389, odstavec druhý, tr. ř. svědčí pro to, že trestní soud má stanoviti i vý'ši útrat. Lzeť si těžko představiti, kterak by bylo lze vyloučiti z náhrady náklady, kteréž vzešly za příčinou činu, jimiž nebyl (zde obžalovaný) uznán
vinným, kdyby trestní soud nezabýval se jich výší.
Pro názor tuto zastávaný mluví i ministerské nařízení ze dne- 9, července 1878,.
čís. 7075 (otištěno v Manzově vydání z r. 19-14 u § 389 tr. ř. p-od čís. 7).
Kromě toho bylo by nedůsledným, kdyby trestní soudce upravoval výši ostatních útrat a pouze úpravu útrat zastupování a obhajoby ponechat pořadu práva.
Pro názor opačný nelze se dovolávati ani dŮ'v'odů vhodnosti, jež svědčí spíše

mínění

tu zastávanému. Nebylo by zajisté znatelnou úlevou pro soudy trestní,
výše útrat ponecháno bylo pořadu práva, naopak vzešlo by tím
nepoměrné zatížení soudů občanských, jimž bylo by se zabývati začasté složitými
spory útratovými. Takové zatížení soudů občanských nebylo by zdánlivou úlevou
,;>oudů trestních nijak vyváženo.
Pokud se týče formelního postupu trestního soudce, není sice nadále vázán
pfedpisem § 395 tr. ř., leč není mu bráněno, by zásad tam vyslovených, najme
odstavce druhého, i nadále nepoužíval. V tomto směru pak bude jistě spíše povolán
hodnotiti úkony zástupcovy nežli soudce civilní, jenž neměl osobní příležitosti
je sledovati. Co se konečně týče opravných prostředků, lze tu zcela vystačiti
s ustanovením §§ 15 a 481 tr. ř.
Uveřejněno: sb. nejv. soudu tr. čís. 1223; sb. min. sprav. čís. 262.
kdyby

určování

p o z n ll: m k y: 1. Výši nákladů zastupování soukromého obžalobce nelze určiti
z mocí úřední, nýbrž podle třetího odstavCle § 393 tr. ř. a zákona ze dne
11. prosince 1923, čís. 4 sb. z. a .n. z roku 1924 jen k návrhu oprávněného
(Sb. n. s. tr. č. 2117).
2. O nároku na náhradu nákladů trestního řízetú příSľuší zásadně rozhodovati
jen trestnímu SOUdiL Civilni soudce mohl by O' útratách nahodnouti jen,.
kdyby žalobce- neo-dvowvatl nárok na jich náhradu z pouhé skutečnosti, že
bylO trestní řízení proViedeno, nýbrž z jiného zvláštního dŮVOdU, zavazujícího žal(wanooo (Sb. n. s. civ. č. 10.122).
3. Jest na sborovém soudě druhé stolice, by o stížnosti v otázce útrat věcně
rozhodl a nemůže namovati prvému soudu, by sdělil 'spisy státnímu zastupitelství, by vyvolána byla zmateční stížnost pro zachováni zákona (sb.
n. s. tr. č. 1262):
4. útraty tťestního řízení dle § 381, odsta>oec čtvrtý tr. ř. jsou splatnými, jakmile rozsudek nabyl právní moci a nelze pro ně, stanoviti zvláštní lhůtu
splatnosti (sb. n. s. tr. č. 1237).
5. Poukázal·tli trestní sou'd soukromého účastníka s jeho nároky na pořad
práva a zamítl proto jeho náv11h na piisoutzení útrat, nejde ohledně útrat
o. rozepři rozsouzenou a není 2Jávady, by se jich SOtmroni'ý účastník nedomáhal sporem (sb. n. s. civ. č. 3841).
6. Sborový soud prvé stolice jako soud odvolací rozhOduje s konečl1/lU platností ',o útratách- trestního řízení i tehdy, jde-li o útraty říZiení odvolacího.
Lhostejno, zda odvolací soud rozhodnutí prv&o soudu potvrdil či zda je
změnil. (sb. n. s. tr. č. 3221).
7_ Pro wsnesetIÍ o útratách podle § 390 tr. ř_ není předepSána určitá forma
oznámení; stává se účinným, ať bylo stranám oznámeno dbručením písemného vyhotoveni či jen ústním prohlášením; v tomto případě počíná se lhůta
pro stížnos.! proti usne"",i tomu podle § 481 t<_ ř.
dne ústního. proh13.šení; napotOimhi dorUičení písemného vyhotovení nemá pro tuto lhůtu významUi (sb. n. s. tr. č. 4634).
8. Zrušovací soud vysfoví povinnost str:any, jejíž zmateční stížnost byf1a zallÚlnuta, nahraditi útraty zaslnpováni podle § 393 odst. 3 tr. ř. ~ příčiny
řízení Zr1u:šovacího vzešlé, avšak 'výši těchto útrat určí soud prvé stolice
(rozh. ze dne 3. listopadU 1933, Zrn I 598/33; stejně: Zrn I 593/30, Zrn I
1103/31, Zrn I 55/32, Zmll 45/32, Zm II 274/32, Zm I 194/33 aj.).
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Jest na soudu' nalézacím, by v' každém případě, nebyl-li uložen trest na svodelší jednoho roku, poj'al do výroku rozsudečného a odůvodnil V' důvodech,
zda přiznat podmínečný odklad výkonu trestu (zákon ze dne 17. října 1919,
čís. 562 sb. z. a n.) čili nic, či zda si ve smyslu' § 7 (2) zák:. vyhradil o něm
rozhodnouti zvláMnim usnesením.
bodě

(Plenární usnesení ze dne 3.

července

1923,

čís.

pres. 466/23.)
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Nejvyššímu soud jako soudu zrušovaCÍmu docházely nezřídka z oblasti území
celé republiky případy, kde nalézací soud ani ve výroku ani v důvodech rozsudku
se nezmínil o tom, zda povolil obžalo'Vanému podmínečn~r odklad výkonu tresTu
čili nic, obžalovaný pak se v opravném prostředku domáhal, by mu dobrodiní to
bylo přiznáno. Vyřizuje opravný prostředek takový postupoval Nejvyšší soud růz
ným způsobem, šlo-li o trestní 'případy, jež mu došly ze Slovenska a Podkarpatské
Rusi či šlo-li o včci z Čech, Moravy a Slezska. Senáty, vyřizující trestní případy
ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, zastávaly důsledně názor, že nalézací soud nezrníniv se v rozsudku o podmínečném odkladu výkonu trestu, dal tím na jevo, že
hG nepřiznává, pročež považovaly opravný prostředek za stížnost do nepřiznáni
podmínečného odkladu výkonu trestu a také jej věcně vyřizovaly. Naproti tomu
senáty, rozhodující o trestních věcech z čech, Moravy a Slezska, měly za to, že
tím, že nalézací soud nezmínil se v 'rozsudku o podmínečném odkladu výkonu
trestu, není tu výroku, jejž bylo by lze p'řezkoumávati, že proto stížnost obžalovaného dlužno považovati za návrh na udělení podmínečného odkladu výkonu
trestu, jejž jest odkázati nalézacímu soudu ku příslušnému vyřízení. Generální prokuratura připojila se k názoru, zastávanému senáty pro Slovensko a Podkarpat:skou Rus.
Veden jsa snahou, by aocneno bylo rozhodování jednotného, přikázal první
nresident Nejvyššího soudu spornou otázku plenárnímu senátu, jenž, zabývav se
oběma protichůdnými stanovisky, dospěl ku řešení, jak jest uvedenO' v záhl"avL
D

ů

vod y:

Zákonem o podmíněném odsouzení ze dne 17. října 1819, čís. 562 sb. z. a nař.
vnesen byl do našeho trestního zákonodárství moderní úst~v, jenž, byv již dříve
v jiných státech zaveden, plně se tam osvědčil. (Na územI Slovenska a Podkar-,
patské Rusi byl zave_den zákon. čl. XXXIV!. z r. 1908.)
/
Trestnímu soudci uložen nový úkol, by správně rozpoznal, zda jsou tu »pod-:
statné důvody, že odsouzený povede pořádný život a že tudíž výkonu trestu ~em
zapotřebÍ'« (§ 1 (1) zák.). Zákon-praví sice, že ,v. kladném případ~ 'soud »~',u z e«
odložiti v'ýkon trestu, leč tím nechtěl nikterak hCl, že by povolenI dobrodml tohů
bylo dáno do úplné libovůle soudu, že by,' i kdyby tu podstatné důvody byly,
soud podmínečný odklad povoliti ,nemusel. TO' p'říčilo by sé stěžejní~ . zásadám
trestního práva. jako jest trestní soudce přesně vázán zákonem, kdyz J~e o to,
které s.kutkové podstatě jest trestný čin podřaditi a kterého trestu (trestm ,sazhJ:)
použíti, pokud se týče, 'zda jest poskytnouti obžalovanému mimořádného zmírnění
neb přeměny trestu, tak také nalézací soud, jsou-li, pro to podstatné důvody, podmínečný odklad výkonu trestu eo~oliti m u~ ~L ..Zákonem o po~d~!~eč!1ém od~~'ll~
zení byI dán tomu, ,»kdo opravnuJe k nadeJl, ze 'bude pochve zIb, ze se pnste
vyvaruje všech zločinných jednání, n á r o k, by mu soud odložil trest« (tě~;no
pisecká zpráva 'Ů 84. schtlzi NárodníhO' shromáždění republiky československé
str. 2550, druhý odstavec). Zákon sám přiznává do výroku o podmínečn~m odkladu
výkonu trestu opravné prostředky (§ 7 (3) zák.). Nikterak pak nem stanove~o
zákonem že by výrok o tom, zda se podmíněný odklad výkonu trestU' p,ovoluJe,
vyžadov~l předchozího náv~hu. Naopak zá~one~f!1 ulož~n,o jest nalé}a~ímu s?ud;t,~--:
jenž, maje před sebou c~ly obraz trestneho cl,n~, Vidl d? p,rostredl, z neho~ c~n
se zrodil a poznal osobne pachatele, - by, ma-lI za to, ze' JSou tu' podstatne duvody, výkon trestu odloži!, pakli, tom~ tak n.ení" by p..o,dmíne~néh? odkladu, n~
povoEI. jest tedy na SOUdCl, by zasadne v k a zde m p r I pad~, at Jest tu ~ayl~
čili nic, vyřkl ve výroku rozsudečném a v důvodech odůvodml, zda podmmeny
ociklad trestu povoluje čili nic.
Rozhodnutí jest- pojati do výr o k u r o z s tl d e č n é h o, ježto podléhá op~av
ným prostředkům a nelze nikterak souhlasiti s ~íněnÍn:, že ~Y sta~i1a sn~d ,zm~nk~
v důvodech, ježto předmětem opravného prostredku 'Jest zasa~ne· f?rmalm vyroK
soudní. Tomu nasvědčuje i znění zákona: ... »Výrok ... budlz pOJat ........ ;to
rozsudku« (§ 7 (1) zák.). Jedinou výjimku ovšem jesť .uznati, pokud soud vyrkl
trest na sVDbodě delší jednoho roku. Tu jest samozřejmé, že soudce vzhledem
ku přesnému znění zákona se otázkou podmínečného odkladu výkonu' trestu zao

bývati nemusel a že tedy nemusí té-ž v rozsudku uváděti, že a proč odkladu nepovolil. Ve všech ostatních případech však musí býti rozhodnutí o podmínečném
oosouzení z výroku zjevnO' a v důvodech uvedeno, jakými úvahami se soudce řídil.
Mohly to býti v případě nepovolení důvody, uvedené v § 2, jež vylučují podmínečné odsouzení, mohlo to býti volné uvážení soudce, jenž neshledal zjištěné okolnosti tak podstatnými, by zaručO'valy, že odsouzený povede pořádný život. Rozlišování toto jest důležité, neboť teprve na základě něho jest obžalovanému jde-li o rozsudek sborového (porotního) soudu v čechách, na Moravě a ve Slezsku
- jasno, jakým opravným prostředkem má výrok o nepovolení podmínečného
odkladu výkonu trestu napadnouti, zda zmateční stížností či odvoláním. Zmateční
st.í~ností z důvodu § 281 čÍs. 11 tr. ř. (§ 344 čís. 12 tr. ř.), pakli nalézací soud, porušiv
zasady zákonem vyslovené, překročil svou moc trestní, odvoláním pak, má-li za to,
že soudce, třebas se pohyboval v mezích zákona, nesprávně uvážil okolnosti, pro
povolení podmínečného odkladu směrodatné. Tak stálá praxe Nejv. soudu, jak blíže
odůvodněno najmě v rozhodnutí ze dne 4. září 1920, Kr II 114/20, uveřejněném
pod čís. 249 sbírky rozhodnutí ve věcech trestních, pořádané z příkazu předsed
nictva nejvyššího soudu. Stejně jest tomu tak, pakli jde o opravné prDstředky obž,alobce do povolení podmínečného odsouzenÍ.. jinak jest tornu ovšem na Slovensku
~ v Podkarpatské Rusi, kde do rozsudku sborového soudu 1. stolice se připouští
zásadně pouze odvolání, kromč připadů uvedených v § ;381 uh. tr. ř. a kde tedy
ve směru právě naznačeném se potřeba odůvodnění výroku o podmínečném odf(luzení naléhavou nejeví. Avšak i tu bude uvedením důvodů poskytnut stěžovateli
(odvolateli) základ, na němž by své vývody založil.
Důvod tento přichází v úvahu též při rozsudcích okresních soudů.
Mohou ovšem nastati i případy, že soudce, vynášeje rozsudek, nemá ještě
přesný obraz o všech okolnostech, jež by přicházely v úvahu pro rozhodnutí o podmínečném odsouzenÍ. Tu skýtá zákon odpomoc ustanovením § 7 (2) zák., jímž
uloženo soudu rozhodnouti v p'řípadech tam uvedených zvláštním usnesením, o
němž pak platí ovšem totéž, co uvedeno o výroku pojatém do rozsudku. By pře
dE:šlo se nedorozumční a pOdávání zbytečný-ch opravných! pfO.středků, jest na
soudu nalézacím, by uvedL ve výroku rozsudečném a odůvodnil v důvodech, že
Ó1. proč si rozhodnutí o podmíněném odsouzení vyhradiL
Řešením, na němž se plenární senát ustálil, předejde se všem pochybnostem,
jež vznikly tím, ž~ v rozsudku soudu nalézacího nebylo zmínky o podmínečném
odsouzení bud' vůbec nebo pouze v důvodech a jež vedly pak k různým řešením.
Pak-li nalézací soud i napříště neuvede ve výroku rozsudečném, zda podmínečný
odklad výkonu trestu povoluje čili nic aneb sice rozhodnutí do výroku pojme, ale
~:uvede proň důvo?~ů, lze nápravu zjednati uplatněním obdoby zmatku dle § 281
C1S. 11 pokud se ty ce 5 tr. r. Pro oblast Slovenska a Podkarpatské Rusi lze tu
uplatniti obdobou zmatek dle § 385 čís. 2 (po případě čís. 3) tr. ř. uh. k němui
dlužno přihlédnouti z úřední moci (poslední odstavec § 3'85- tr. ř. uh.). Právo dané
tu soudu jest daleko rozsáhlejší, nežli jaké poskytuje § 290 tr. ř. platného pro
čechy, Moravu a Slezsko v případě zmatku dle § 281 čís. 11 tr. ř., ježto zrušovací
.',>oud může tam zasáhnouti ve prospěch obžalovaného i tehdy, jde-lL o pouhé volné
l1\'áže!1Í soudu. Nebyl-li pak rozsudek, v němž opomenuto vysloviti se o podminečném odkladu výkonu trestu, v tomto směru napaden a vešel-li v moc práva
není pak ovšem' přípustno, činiti p o právní moci rozsudku návrh: na dodatné roz~
bodnutí' o podmínečném odkladu výkonu trestu.
Nejvyšší soud jest si vědom, že přijatým řešením ocitá se v odporu s ustanovením nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. listopadiI 1919, čís. 598
sb. z. a nař., jímž se provádí zákon o podmínečném odsouzení, a že ne~.ouhlasí
též se stanoviskem ministerstva obsaženým ve výnosu ze dne 6. září 1920, uveřejněným ve věstníku ministerstva spravedlnosti na rok ľ920, pod čís. 37. Pr~ uve(i~né nařÍzení stanoví v § 4 odstavec druhý, že »rozhodnutí o nepovolení podmmečnéh.o odsouzení jest pojati do rozsudku jedině, byl-li výslovně zamítnut návrh
v té příČ1l1ě podaný«. Nařízení ,čís. sb. zák. a nař. 598/19119 jest nařízením provádtcÍm (§ 24 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. ,z. a nař.), jež má provésti
zákon· a jež tedy může obsahovati ustanovení pouze v mez í c h z 'á k o n a (§ 55
ústavní listiny československé repUbliky ze dne 29. února 1920, čís. 121 sb: záL
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a nař.), nikoliv však mimo zákon. Judikatuře jest pak ponecháno, by výkladem
zákona určila pravý jeho smysl. Dospěl-li nyní Nejvyšší soud ku výkladu zákona,
jak shora jest uveden, nebránilo mu v tom prováděcí nařízení z ll. listopadu 1919
čís. sb. z. a nař. 598/1919, jež zastává názor odchylný (§ 98, odstavec druhý,
ústavní listiny). Tím méně jsou soudy vázány pouhým výnosem ministerstva ze
dne 6. září 1920, čís. 37' věstníku.
Uveřejněno:

sb. nejv. soudu tr.

čís.

1248; sb. min. sprav.

čís.

268.

p o z tl á m k y: 1. Okolnost, že při správném použití zákona :nebylo při opětném
odsouzení v obnoveném řízení uložiti vůbec žádný trest, nebráni (kladnému)
výroku o podmíněnosti odsouzení (Sb. n. s. tr. čís. 4309).
2. V tom, že na:lézaci soud nevyslovi~ 'Se o podmíněném odkladu výkonu trestu
ve výroku rozsudeeném, nýbrž pouze v důvodech, nelze spatřovati případ
ani čis. 5 ani čis. 11 § 281 Ir. ř. (Sb. n. s. tr. Č. 1481).
3. O podmíněnOSti odSQJ.1zení jest uvažovati a rozhodnouti, i když vinníku vý.kon tr~stu nehrozí, pr:otože doba prDzatímní.a vyšetřovací vazby do trestu
zap'očítané vyčerpává nebo dokonce převyšuie dobu uloženého trestu, nebo
že trest vůbec nebyl uložen (na 'př. v, případech § 265 tr. ř., § 18 čís. 1 zák.
čís. 124/24). (Sb. n. s. tr .. č. 3154.)
4. Nejde o zmatek (čís. 4 § 344 tr. ř. pro 'porušeni předpisu § 263 čis. 3 tr. ř.),
prohlásil-li předseda usnesené rozhodnutí o podminěnosti odsouzení až, .pro·
hlašuje důvody rozsudku (nebyl-li výrok 0_ podmíněném odsouzení pojat do
výrok" rozsudku) (rozh. ze dne 24. listopadu 1931, Zm I 954/30).
5~ Odvolání (obžalovaného) vytýkající, že rozsudek neuvádí ani ve výroku
ani v důvodech, zda obžalovanému podmíněný odklad výkonu trestu povoluje čili nic, iest pokládati za zmateční stížnost, upllatňujicí zmatek čís. 11
§ 281 tr. ř.; vyhovuje této zmateční stižnostiv uloží zrušovací soud na1ézadmu soudu, aby o tpodlmíněném odsourzení dodatečně jednal a rozhodl (rozh.
ze dne 1. prosince 1933, Zrn II 361/33).
6. Nerozhodl-li soud první stolice 'O podmíněném odSO'Uzeni, ani si takové rozhodnutí nevyhťadil, má vyšší soud, přezkoumávaje takový rozsudek, naříditi
soudu první stolice, .aby o. pod!míněném,odsouzení doda~čně rozhodl (rozh.
ze dne 14. prosince 1927, Zm!ll 982/27 - sb. ffi. spr. Č. 571).
7. Vyslovil-li soud trest na svobodě delší jednoho roku, nemusí v rozsudku
uváděti, že a proč podmíněné odsouzení nepovolil (dů'vody plen. rozhodnutí
sb. n. s. Č. 1248).
8. Dodate-čne rozhodnúť -o podmieneČflom odsúdení po právoplatnosti rozsudku
je len vted-y prípustné, keď si to súd prvej instanci'e ešte pred právoplatnosťou rozsudku vyhradil (rozh. ze dne 16. dubna 1925, Zrn JH 73/24; stejně
Kr 111 385/23, Zrn III 272/24).
čis.7.

Rozhodovati o podmíněném odsouzení povolán jest soud prvé stolice (v POrotním řízení soudní dvůr porotní) i tehda, když teprve nálezem opravné 'Stolíce
vzešla nutnost, by o podmíněném 'Odsouzení bylo uvažováno nebo znovu Uvažováno.
(Plenární usneséní ze dne 7. duhna 1924,

čís.

pres. 1510/23.)

Praxe nejvY'ššího soudu není za jedn"o v otázce, kdo povolán jest rozhodovati
o pOdmíněném odsouzení, byl-li teprve zrušovaCÍm soudem vydán nález odsuzu~
jící nebo trest snížen na míru, při níž podmíněné odsouzení může vůbec přicházeti
v úvahu. V jedněch nálezech rozhodnuto zrušovaCÍm soudem i o podmíněném odsouzení, v jiných ponecháno toto rozhodnutí soudu prvé stolice.
Učiněn proto k příkazu ministra spravedlnosti generální prokuraturou námět,
by otázka byla předložena plenárnímu' senátu Nejv-yššího soudu.
Plenární senát zodpověděl otázku shora uvedenou právní zásadou.

D ů vod y:
Podle § 7 (1) zákona ze dne 17. října 1919, čÍs. 552 sb. z. a n. o podmíně
ném odsouzení a podmíněném propuštění: »0 podmíněném odsouzení rozhoduje
},oud první stolice, v porortním řízení soudní dvůr porotni«.
Mohlo by se zdáti, že v tomto ustanovení má býti zdůrazněno, že o podmíněném odsouzení rozhoduje s o u d. Oporu pro tento výklad skytalo by na prv)'
;-,ohled porovnání § 7 (1) s § 12 (1) zákona, podle něhož o podmíněném propuštění nerozhoduje s o u d, nýbrž k o m i s e pro podmíněné propuštění z trestu.
.
Přes to dlužno onen výklad odmítnouti, poněvadž již v §§ 1 a 4 zákona jest
Jasně a nepochybně vysloveno, že o podmíněném odsouzení rozhoduje s o u d,
takže ustanovení § 7 (1) zákona, kdyby zaSe jen totéž chtělo naříditi, bylo by
zcela zbytečným.
Spočívá tudíž těžisko § 7 (1) zákona v řešení otázky, k t e r Ý soud má o podmíněném odsouzení rozhodovati. Tuto otázku pak řeší § 7 (1) zákona zpusobem,
veškeru pochybnost vylučujícím, v ten rozum,.že rozhodovati o podmíněném odsouzení přikázáno jest soudu prvé stolice, v porotním řízení soudnímu dvoru puro1nÍmu.
Nutno však jíti dále a vykládati § 7 (1) zákona tak, že' nemluví se tam o soudu
p r v é s tol i c e jen se zřetelem k případům, ve kterých již obsahem nálezu prvé
~tolice ukládá se soudu této stolice, by uvažovalo podmíněném odsouzení, nýbrž,
že zákon má též a hla v n1ě na mysli případy, kdy tepTve obsahem nálezu opravné
stolice zavdává se podnět k povinné úvaze neb opětné úvaze o podmíněném odsouzení. Neboť, přikázáno-li soudu, by rozhodoval o podmíněném odsouzení, a
vydal-li již soud prvé stolice odsuzující nález, při němž podmíněné odsouzení při
chází v úvahu, jest samozřejmým, že tento soud rozhodne i o podmíněném odsouzení. Poněvadž nelze, se o zákonodárci domnívati, že naříditi chtěl, co jest
samozřejmSrm, dlužno v § 7 (1) zákona spatřovati nařízení pro případy, jež samozřejmými by nebyly, a těmitO' případy jsou právě ony, o nichž shora řečeno, že
i je a hlavně je má § 7 (1) zákona na zřetell.
Jakkoliv zákon dlužno vykládati z něho sama a nepovšimnutým musí zůstati,
co zákonodárce zamýšlel, ale v zákoně nevyjádřil, sluší přece s povděkem uvítati
poznatek, že smysl, jenž podává se z výkladu zákona, shoduje se se smyslem,
jenž zákonodárce zákonu dáti zamýšlel. A k tomuto po1ěšujícímu poznatku vede
probádání dějin vzniku § 7 (1) zákona.
V prvotním vládním návrhu zákona ,0 »podmínečném odsouzení a propuštčnÍ«,
jenž sdělen byl Nejvyššímu soudu k posudku, nebylo ustanovení, obdobného § 7
(1) zákona. Toto ustanovení pojato teprve do vládního zákona o podmínečném
odsouzení a propuštění, jenž předložen byl 8. října 1919 Národnímu shromáždění
(tisk 1688). V duvodové zprávč k vládnímu návrhu podotčeno k ustanovení § 7
(1) na str. 13 toto: »0 přípustnosti nebo nepřípustnosti podmínečného odkladu
trestu rozhodne vždy soud první instance, i když odsuzující rozsudek vynesla instance vyšší nebo snížila-li přisouzený trest na míru, při níž je podmínečné odsouzení pHpustno. Výrok soudcovský je tu závislý na přímém osobním dojmu
prvního soudce a nebylo by proto správné, aby bylOl zůstaveno soudu vyššímu,
který ,zpravidla nemá možnosti poznati obviněného osobně a posuzuje věc pouze
podle spisů.« Ve zprávě právního výboru k vládflÍmu návrhu zákona o podmíně
ném odsouzení a podmíněném propuštění (tisk 1714) odkázáno na duvodovou
zprávu, k osnově zákona připojenou. ,Při jednání o zákonu v 84. schůzi Národního
shromáždění dne 17. října 1919 zmínil se o věci pouze zpravodaj těmito slovy:
»Pokud jde o instanci, která má vysloviti, že trest se odkládá, tedy proti mému
názoru vláda žádá, aby bylo to ponecháno i při porotě soudcům, zkoušeným. Nemám konečně ničeho proti tomu« (těsnopisecká zpráva, str. 2549).
Lzé stranou ponechati otázku, zda vládním návrhem zvolený a zákonodárcem přijatý postup' byl doporučitel.ným, čili nic. Tolik jest jisto, že onen postup
jednak nepřispívá ku zjednodušení věci a k urychlenému vyřešení otázky,' zda
trest bude či nebude vykonán, což jest v zájmu jak obviněného tak zejména i
účelu trestu a účinnosti potrestání, jednak, že i přes ustanovení § 7~ (1) -zákona
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v nicyhž o. podmÍn~ném .o~s~uzení bud~ rozhodovati soud vyšší
stohce, ac nemel moznostl, poznati obvmeneho osobne a posuzuje věc pOdle
spisů právě v otázc~,. v níž rozhoduje volné uvážení a one~ přímý dojem, jejž nelze
ve spisech podchytiti.
Vychá~í-~i ~e z positvin!ho předp~su § 7 (1) .zákona nemůže býti pochybno,
ze o podmmenem odsouzeni rozhoduje soud prve stolice (soudní dvůr porotní)
i v případech, o nichž činí se zmínka v důvodové zprávě k vládnímu návrhu
zákona.
Dlužno však zabývati se i dalšími ještě možnostm.i, při nichž otázka rovněž
přichází v úvahu.
Jsou to především možnosti, nastávající v případech, kde vyšší stolicí p oz měn ě n a k val i f i k a c e t r e s t n é h o čin u.
Zůstane-li přes zrnčnu v kvalifikaci činu při trestu nebo, bude-li následkem
změněné kvalifikace činu vysloven trest, při němž jest podle § 1 zákona podmíněné odsouzení vyloučeno, zůstane, pokud se týče stane se otázka podmíně
ného odsouzení bezpředmětnou. Jinak má se věc v případě, kde jak nižší stolicí,
tak i přes změněnou, kvalifikaci činu vyššÍ stolicí vysloven byl trest, při němž
nhledem k ustanovem § 1 zákona podmíněné odsouzení jest zásadně přípustným. ~
Změnou v kvalifikaci činu utvoří se tu na prospěch, onde v neprospěch obžalované~o nový stav věci a nutno ponechati soudu prvé stolice rozhodnutí o tom~
zda 1 za zmčněné kvalifikace má obžalovanému býti podmíněné odsouzení při
znáno, či odepřeno. V těchto případech bude nutno, zrušiti též výrok nižši stolice
o podmíněném odsouzení a ulažiti prvé stolici, by znovu '1 otázce rozhodla. To
~dá se býti nepochybným ve dvou nejkrajnějších případt:ch. Na jednom křídle. je
případ, kde obžalovaný byl uznán vinným v nižší stolici zločinem, ve vyšší stolici
přestupkem (přečinem), ua druhém křídle je případ opačný kde obviněný byl
uznán vinným v nižší stolici přestupkem (přečinem), ve vy§Ší stolici z{očinem.
Ani v tom, ani v onom případě nemůže přirozeně obstáti rozhodnutí prvé stolice
r; podmíněném odsouzení, zejména, kdyby se zároveň jednalo o pou~ití § 2 zákona. Co zvláště týče se případu, kde obžalovaný byl uznán vinn)rm ,i nižší stolici
zločinem, ve vyšší- však pouh)rm přestupkem, nutno i tu ponechati výrok o podmíněném odsouzení soudu sborovému (soudnímu dvoru porotnímu) a nelze výrok
o podmínčném odsouzení přikázati soudu okresnímu, pO'něvadž brání tomu zvláštní
předpis a důvod § 7 (1) zákona, jemuž musí ustoupiti povšechná, na jiných důvodech spočívající zásada § 288 čís. 3 rak. tr. ř.
.
Než mezi těmito nejzazšími body jsou případy, v nichž n~ní věc tak samozřejmou, jež však dlužno di'lsledně týmž zpúsobem posuzorvati. Jsou tu případy
kde změnou kvalifikace zůstane nedotčen ,druh trestného činu, nýbrž uzná se je~
na odchylnou skutkovou podstatu téhož druhu trestných činů kde tedy zločin
zůstane zločinem, přečin přečinem, přestupek přestupkem, ale stává se jiným zločinem, přečinem anebo přestupkem, než který v něm shledala nižší stolice.
I v těchto případeth dlužno si dáti ortázku, zda za změněného. stavu v otázce viny
dlužno podmíněné odsouzení přiznati či odepříti; neníť pro tento výrok bez dalšího bezvýznamným, 'zda na př. obžalovaný byl uznán vinným zločinem krádeže
či zločinem zpronevěry, přestupkem podílnictví na krádeži či přestupkem koupě
podezřelých věcí atd. I tyto rozdíly mohoU' býti spolurozhodující-mi pro podmíněné
?dsouzení a dlužno zhodnocení i těchto rozdílu ponechati soudu prvé stolice, jenž
Jest I?,ov~lán, o podn;-í~ě~ém odsou~ení ,rozhodovati. Výrokem, že tyto rozdíly
nernaJI vhvu na podmmene odsouzem, vsahala hy opravná stolice do rozhodovací
moci prvé stolice.
- Posléze dlužnO' ještě uvažovati o případech, kde po dán o p l' a v n Ý p r os ťř e dek d o výr o k'u o pod m í n ě n é m o d s o u z e n í. Pod á n a -1 i do
výroku o podmÍnčném odsouzení pouze z mat e ční s tiž n o s t pro právně pochybený výklad ustanovení zákona O' pOdmíněném odsouzení a opravná stolice
vyhoví zmateční stížnosti, vzejde nutnost, by se zřetelem k správnému smyslu
z;ákona bylo znovu uvažováno, o skutkových předpokladech takto správně pojatého zákona a, by volné hodnocení těchtO' předpokladů stalo se se zřetelem k pravému smyslu zákona. Toto hodnocení nemůže však předsevzíti opravná stolice.
nýbrž musí je zrušením výroku o podmíněném odsouzení ponechati soudu prvé
slolice.
v
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Pak-li však výro-k o podmíněném odsouzení napaden o d vol á ním obrací
se toto právě a jedině proti volnému hodnocení skutkových předpokladi'ľ výroku
prvou stolicí a musí se odvolání dostati vyřízení stolici opravnou. Vyřízení to může
záležeti jen v tom, že opravná stolice přezkoumá hodnocení skutkového stavu a
b~d: nap~dený y výrok ronechá Vy platnosti ne~o jej n.ahradí výrokem novým ve
vecI -same. V techto pnpadech pres ustanoveni a motIvy § 7 (1) zákona rozhoduje opravná stolice o podmíněném odsouzení a rozhoduje o nich zpravidla na
základě spisů právě ve směrech, ve kterých osobní znalost obžalovaného může
snad míti nikoli podřízený význam.
Napaden-li výrok o podmíněném odsouzeni i zmateční stížností, j odvoláním,
dlužno nejprve vyříditi zmateční stížnost a další postup je pak určen osudem
zmateční stížnosti.
Samo sebou se rozumí, že ve všech uvedených případech musí věc úplně již
býti vyšetřena. Není-li tomu tak, nutno ponechati prvé stolici, by, čeho třeba
ještě vyšetřila a pak znovu rozhodla.
'
Uveřejněno: sb. nejv. soudu tr. čís. 1597; sb. min. sprav. čís. 317.

čtv;.ry odstavec od konce tohoto plenárního usnesení týJz....á se
jen· případu, že výrok o. pod ml í fl ě n é m 10 d s o II z e n í jest zmatečným
a nikoliv případu, kde tomu tak jen u výroku o zkušební době (rozh. ze
dne 23. února 1925, ZrnCn 610;24).
2. Ani po nové výměře trestu zrušovacím soudem netřeba ppukazovati naiézací soud, by znovu rozhodoval o podmíněném odsouzení, je-li podle zákDna
vylou.čeno (sb. n. s. tr. čís. 3339; Zrn I 856/33, Zrn II 438/28, Zrn I 168/33).
~. Zrušovací soud může sám povoliti podmíněné odsouzení, když obžalov.anému
přiznal toto dobrodiní již nalézací soud, ačkoliv ho odsoudil pro více činů
(na širším podkladě), než nyní Z1'ušovací soud (sb. n. s. tl'. čís. 35-12), nebo
pro čin přísnéji trestný než nyní zrušovaci soud (rozh. ze dne 4. září 1934,
Zrn I 705,/33).
4. Nejde o změnu kvalifikace, ji;ž má na mysli- toto plenární usnesení, byla-li
trestná činnost obžalovaného, která původně byla kvaiJjfikována nestejně,
zrušovacím soudem kvalifikována jednotně, jako čin trestnější (p·pečin) (sb.
n. s. tr. čÍs. 3505).
5. I 1«iyž jde nyní jen o přestupek, rozhoduje o podmíněném odsouzení ve
smyslu tohoto !plen. usnesetú krajský soud, byl-li soudem nalézacím (rozh.
ze dne 4. února 1933, Zrn I 488/31).
6. O otázce podmíněného odsouzení dlužno rozhodnouti dle zásad tohoto pIe~
námího usnesení i v případě zrušení rozsudku pro zJ{očin § 98 b) tr. zák.
a vyměření nového trestu za souběžný zločin dle § 93 tr. zák. (rozh. ze dne
9. května 1925, Zrn I 145/25).
7. Není třeba vyhraditi výrok o pod.míněném odsouzení soudu prvé stolice,
pr:omluvn-li již tento· soud v dřívějším řízení v tomto směru na podkladu
výměry trestu. pro .obžalovaného nejnepříznivější ze všech možností jež
mohou v obnoveném, řízení 'llastati čis. 4309.
'
8. O podmíněném odsouzení roZhoduje soud prvé stolice i když odsuzujíci roz,s~dek vynesl-teprve soud odvolaci (rozh. ze dne ll. září 1926, Zrn 1345/26).
9. Okolnost, že senát, který se usneslo podmíněném odsouzení (§ 7 odst. 2
z~k. čís. 562/1919) byl z části jinak obsaz'en, než senát, který vynesl rozsudek, nezakládá zmatek (čis. 1 § 281 Ir. ř,) (sb. n. s. tr. č. 3125).
10. Zrušovací soud 'může sám rozhodnouti () podmíněném odsou.zeni, šlo-li jen
o eliminování kvalifikace .při 'stejném skutkovém: stavu a stejné povaze činu
téh~ž <1t't!hu zločim,.(rozh. ze dne 12. března 1931"Zrn II 359/30).
11. Zrusovac1 soud není- ve smyslu plen. usnesení sb. n. s. č. 1597 příslušný
rozhod1;1outi o podmíněném odsouZiení, podřadilMU - vyhověv zmateční stížnosti státního zastu.pitclství - trestnou činnost obžalovaného pod přísnější
skutkovou podstatu. (pod přečin na místo přestupku) (rozh. ze dne 21. listopadu 1933, Zrn I 925/31).
12. Zásada plenárního -usnesení sb. n. s. č. 1597 nebráni ·zrušovacímu soudu,
aby, uznav sám zpr:oštěného obžalovaného vinným, nevyslovil nepodmíně
nost odsouzení, je-li IjJOdminěné odsouzení vyloučeno z důvodů § 35 zák.
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na ochr. rep. (rozh. ze dne 14. listopadu 1933, Zrn ,J 554/32; rozh. ze dne
13. února 1934, Zrn I 794/33).
13. O podmienečnom odsúdení sedria má rozhodnuť, ak súdna tabula oslobodzujúci jej rozsudok zmenila v ods:udzu.júci (rozh. ze dne 21. dubna 1925,
Zrn HI 57/25).
14. Byl·li obžalovaný ve vyšší instanci částečně od obžaloby osvobozen, čin
tento je však významu úplně podřadného, není zde případu, kdy dle ple·
nárního usnesení čís. pres. 1510/1923 by bylo poukázati soud první instance,
by o podmíněném odldadu výkonu trestu znovu rozhodl (rozh. ze dne 18.
srpna 1925, Zm III 488/26).
15. Jestliže soud I. instance povolil podmíněný odklad výkonu trestu při odsouzení pro zločin, byla soudní tabule, změnivši kvalifikaci.na přestupek, oprávněna sama ihned rozhodnouti o podmíněném odS{)uzení (rozh. ze dne 19.
srpna 1925, Zrn- III 525/25).
16. Není nutno poukázati soud !první instance, by znovu rozhodoval o podmíněném odkladu výkonu trestu., jestliže kvalifikace činu byla sice ve prospěch
obžalovaného změněna, avšak jen z důvodu ~ormální subsumpce činu, který
jinak zůstal neZiměněn ve své podstatě i rozsahu (rozh. ze dne 29. září
1925, Zrn Ul 851/24).
17. Jestliže sOlU.ctní tabule změnila prvostupňový rozsudek potud, že obža:lovavaného osvobodila od jednoho nepatrného činU'~ kd!eŽto jinak odsuzujicí rozsudek ne'chala netklnutým:, měla pr.ávo ihned rozhodnouti o podJmíněném
odkladu trestu, jestliže soud llrvní instance již o tom různodl (rozh. ze dn~
8. října 1925, Zrn III 944/34).
.
18. Jestliže soudní tabule následkem zmírnění kvalifikace uložila sOíUdu první
stolice nové rozhodnuti o podmíněném odsouzení, a nejvyšší soud obnovil
co do kvalifikace rozsudek prvoswpňový, může rozhodnouti ih:p.ed o podmíněném odsoua:ení (rozh. ze dne 28. ledna 1926, ,lm III 11~1/25).
19. Zprosti-li odvolací soud pachatele, obžalovaného z několika trestných činů,
v jednom případě viny, přísluší !I1ozhodovati o' podntiněném odkladu výlronu
trestUJ soudu prvé 'stolice (rozll. ze dne 27. ledna 1932, Zrn IV 562/31).
20. .Bol-li odvolaciim sú:dom pri použití § 92 tr. zák. un. v dósledku zásady § 20
odst. II tr. zák. uh. zločin prekvalifikovaný na prečin, nezmenilo sa nič na
podstate westného činu a netreba, aby súd prv:eJ stolice bol v sm~sle § 7
odst. I zák. Č. 562/1919 sb. z. ,a n. a plenámeho us.neserlia Najvyššieho -súdu
Č. 1510/23 pres. poukázaný, aby znOV11ll riOzhodlol o otázke podmie.nečného
odkladu výkonu trestu (rozh. ze dne 18. března 1932, Zrn IV 63/32).
21. Nie je potrebné, aby súdu prvej stolice bolo uldadané ďodateČtle fnzhodnúť
o podmienenom odsúdení za stavu veci pre obžalovaného rnej.priaznivejšieho,
keď súd prvej stolice nepovolil obžalovanému podmienečný odklad výkonu
trestu ani pri ódsúdeni len pre priestupok (rozh. ze dne 7. února 1933,
Zrn III 477/32).
Čís.

8.

Do výroku, že nastává ztráta práva volebního dle 4. odst. § 3 zákona ze dne
31. ledna 1919, čís. 75 sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 18. března 1920, čís. 163
sb. z. a n., nebo proto, že takový výrrok nebyl vynesen, lze si stěžovati pouze
odvoláním.
(Plenární usnesení ze dne 23. září 1924, čís. pres. 166/24.)
Praxe Nejvyššího soudu není jednotná v otázce, jakým opravným prostředkem
jest odporovati výroku, že nastává ztráta práva volebního dle zákona čís. 75/1919
ve znění zákona čís. 163/1920. Kdežto rozhodnutí ze dne 13. listDpadu 1922,
čís. j. Kr I 1042/21, uveřejněné ve sbírce zdejší pad čís. 999 vyslovuje zásadu,
že do výroku toho lze si stěžovati pouze odv'oláním, _pokládá se y pozdějších rozhodnutích i opravný prostředek zmateční stížnosti za přípustný.
K odstranění této neshody byla věc z příkazu prvního presidenta Nejvyššího
soudu předložena k rozhodnutí plenárnímu sénátu, jenž zodpověděl spornou otázku
právní větQlu shora uvedenou z těchto

důvodů:

Zákon ze dne 31. ledna 19,19, čÍs. 75 sb. z. a n. o řádu volení do obcí republiky Československé stanoví v § 3 Č. 4 úchylku od práva dotud platného. -Dosud
nastávala ztráta práva volebního sama sebou již mocí z á k o II a pn odsouzení
'J)fO jakýkoli zločin t. zv. nepolitický a pro určité přestupky a přečiny (přestupky
krádeže, zpronevěry, podílnictví na krádeži a zpronevěře, podvodu, přečin lichvy
dle § 1 zákona z 28. května 1881, Č. 27 ř. zák., přečin a přestupek zákona o maření exekuce ze dne 25. května 1883, Č. 78 ř. zák., přečiny §§ 3, 5, 7, 8 a 10 zák.
G ochraně voleb z 26. ledna 1907, Č. 18 ř. zák., přečiny lichvy dle cís. nař. z 12.
října 1914, Č. 275 a přečin a přestupek předražování dle cís. nař. ze 24. března
1917, Č. 131 ř. zák.) - zákon shora uvedený váže ztrátu volebního práva na další
podmínku, že takový čin trestný byl spáchán z po hnu t e k ní z k Ý cha n éčes t n }' c h. Bylo pak přikázáno soudům, aby v každém jednotlivém případě
zkoumaly, zda okolnosti, za kterých čin byl spáchán, a pohnutky, jež pachatele
při činu vedly, jsou takového rázu, aby pachatel byl vyloučen z 'práva voliti. Nedostavuje se proto ztráta práva volebního nyní ve všech případech, kde dosud
nastávala, nýbrž jen tehdy, nalezeno-li na ni výrokem soudcovským a to po ro:t;hodnutí b otázce viny.
Otázku opravných prostř~dků proti rozhodnutí soudu o ztrátě práva volebního a proti výroku, že čin byl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných, zákon
-uvedený neřešil. Nutnost výslorvného řešení otázky té uznal zákon ze dne 16. května
1919, č. 263 .sb. z. a n., a to v úvaze ~ jak důvodová zpráva vládního návrhu,
-tisk 695 uvádí, - že ohledně opravných prostředků »není dobře možno užíti ustallOvení trestního řádu, poněvadž ta určitě vymezují případy, ve kterých lze opravJl}"'ch prostředků užíti, a mezi ně rozhodnutí o ztrátě práva volebního ani výkladem
!'c zařaditi nedá«. Ustanoveními trestního řádu jsou nepochybně míněny §§ 280,
281, 283, 343, 344, 345, 363 a 364 tr. ř.
Dále uvádí táž důvodová zpráva, že »ohledně jiných (scil. než porotních)
.soudů má býti užito za účelem zabezpečení co největší ochrany obžalovaného
odvolání, ježto připouští meritorní přezkoumánÍ«.
Z těchto vět důvodové zprávy jde způsobem nepochybným na jevo, že zákonodárce chtěl proti výroku, že čin byl spáchán z pohnutek nízkých a nečest
ných a že- nastává ztráta práva volebního, nebo proto, že takový výrok vyne::;en
nebyl, ač to žalobce navrhl, připustiti jako opravný prostředek jen odvolání.
Tento úmysl zákonodárcův, vyplývající již z motivů zákona, došel však zřej
mého výrazU' i v zákoně samém. Stanovíť čl. ll. zákona čís. 263/1919, jednající
o případech, kde byl rozsudek vydán před účinností tohoto zákona v odst. 3:
V případech, kde výrok, že čin byl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných a že
nastala ztráta práva volebního, do rozsudku byl sice pojat, ale odsouzenému byly
D P r a v n é pro st ř e d k Y proti tomuto výroku odepřeny, budiž odsouzený uve'do měn, že má volnost užíti práva o d vol á n í pod let o hot o z á k o n a a že
běží prO' něj lhůta o d vol a c í od nastalého uvědomění; pro s tře dek op' r a vn ý, jehož snad užil, který mu však nebyl dovolen, bud' nyní vyřízen jako o d v ol á II í pod 1 e to hot o' z á k o n a.« Tedy:_ i když odsouzený podal z mat e č n·í
5 tíž n o s t, která mu však byla odepřena, pokud se týče, která mu nebyla dovolená, měl býti uvědoměn, že má volnost užíti práva o d v o l·á n í, pokud se
t}'če měla podaná snad zmateční stížnost býti vyřízena jako o d vol á n í. Toto
ustanovení nebylo by bývalo možným, kdyby byl zákonodárce chtěl p-řipustiti
též zmateční stížnost, neboť tu by byl v případech, právě zmíněných, musil odsouzenému vyhraditi nejen odvolání, nýbrž po případě i zmateční stížnost, pokud
SE: týče stanoviti, že podaná snad zmateční stížnost· má býti vyřízena jako z m ateční stížnost (ne jako odvolání).
Z toho, co řečeno, však plyne, že tu vůbec nejde o tentýž opravný prostředek)
jenž trestním řádem v § 283 do výroku o trestu jest stanoven,' nýbrž že tu jde
o samostatný, nový opravný prostředek, o samostatné právo odvolací, jež, jsouc
předmětně rozdílno od odvolání trestního řádu, nezakládá se na § 283 tr. ř., nýbrž
na zvláštním ustanovení zákona č. 263/19.

~ čís.

8

-_čís.

~

9797

796

Tím však pozbývají puay důvody uváděne pro přípustnost opravného prostředku zmateční stížnosti, jež hledají hlavní oporu v tom, že zákon č. 263/1919
se odvolává na prv}' odstavec § 283 tr. ř., kde se výslovně cituje zmateční důvod
§ 281 Č. II tr. ř.
§ 283 tr. ř. připouští odvolání toliko ve dvou případech, a to do výroku o trestu
a do výroku o soukromoprávních nárocích; vsuvka prvé věty: »pokud tu není
zmatečního důvodu § 281 č. 11 tr. ř.«, vztahuje se toliko a výlučně k výroku
o trestu, jak ze stavby věty té jasně plyne. Nový zákon, jednající o ztrátě práva
volebního, v § 1, jenž za druhý odstavce § 283 vsouvá nový odstavec 3, ustanovuje nový případ, kdy odvolání může býti podáno; tím vyslovuje toliko, že
kromě obou v prvém odstavci § 283 tr. ř. uvedených výroků jest nyni přípustno
odvolání i do v}'roku o ztrátě práva valehního. Dodatek shora zmíněný »pokud tu
HenÍ zmatečního důvodu § 281 č. 11« patří i nadále toliko k výroku o trestu.
Nelze tedy z toho ničeho dovozovati pro přípustnost zmateční s.tížnosti i dO' výroku o ztrátě práva volebního.
Jest ovšem připustiti, že zákonodárce nevyloučil opravný prostředek zmateční stížnosti výslovně tak, jak to učinil na př. zákon ze dne 11. července 1913,
ČÍs. 143 ř. zák., jímž byl do § 283' tr. ř. vsunut odst. lL, týkající se započtení vyktřovaCÍ vazby do trestu. Než to by nebylo na závadu, když jak shora dovozeno - úmysl zákonodárcův jest jinak zcela patrný.
Z výsledků předeslaných úvah plyne správnost věty úvodem vytčené, a bylo
by ještě podotknouti tDtO:
To, co uvedeno, platí nejen o výroku
ztrátě práva volebního, nýbrž ťaké
i) výroku, že čin byl spáchán z pohnutek nízk~'ch a nečestných, avšak jen tehdy,
když jde o rozsudky jiných soudú než porotních. Pokud totiž jde o řízení porotní,
<:;Janoví § 2 shora citovaného zákona, že výrok, byl-li čin trestní spác.hán z pohnutek nízkých a nečestných, jest předmětem otázky na porotce. "'proč porota
l!znala na v}'rok ten, vymyká se p'řiwzeně přezkoumání soudem, a nezbude tedy
zde jiného opravného prostředku, než zmateční stížnost, stalo-Ji se ovšem poruŘenÍ ve směru formálním, vytčeném v trestním řádě. Z toho důvodu zákon uvedený
neobashuje žádného doplnění trestního řádu,. poněvadž dle znění příslušných ustanovení trestního řádu jest opravný prostředek zmateční stížnosti připuštěn do výroku poroty nejen v otázce viny, nýbrž vltbec.
v

°

Uveřejněno:

sb. nejv. soudUJ tr.
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P o zná m k y: 1. Soud může' sice vysloviti, že čin byl spáchán z pohnutek níz·
kých a nečestn~ch a že nastává ztráta práva volebního, i když státní zá·
stupce opomenul to po I10ZlUmu 3. odst. § 283 tr. ř. navrhnouti, avšak státnímu zástupci nepřísluší v tomto případě právo odvoláni proto, že soud
tak neučinil (rozh. Zrn I 636/32, Zrn I 913/30, Zrn 1 1073/31, Zrn I 105/32,
Zrn I 295/32, Zrn II 313/32, Zrn I 62/33).
2. Okolnost, že se odvolání obža[obcovo domáhá jen vysloVlení ztráty práva
volebního, není na závadu, by soud nepoužil § 32 zák'. na ochranu. r,epubllky
v celém rozsahu, nikoliv jen v předpUlu čís. 3 druhého odstavce (Sb. n. s.
čís. 3401).
' .
3.' Odvolání do trestu nezahrnuje v sobě i odvolání z výroku 10 ztrátě prava
volebního (Sb. n. s. čís. 3495, 3751).
4. Výrok o ztrátě práva volebního lze napadati jen odvoláním, i když jde
o výrok soudu pqrotního.
I když v IOpovědi odvůlání co do trestu nellze o sobě sp1atfuvati i opů
věd' odvolání z výroku o ztrátě práva volebního, jest v případe, kde obžalovaný v provedení své povšeclb:ně ohlášené zmateční stížnosti napadl (nesprávně) s hlediska důvrOdu 7Jmatečnosti § 344 čís. 12 tr., ř. i výrok () ztrátě
práva vo\lebního, usolUditi, že obža{ůvallÝ chtěl již při ohlášení opravných
prostředků napadati poslušným opravným prostředkem i výmk o ztrátě
práva volebníhrO, třebaže v tomto směru neohlásil výslovně odvolání (Sb,
n. s. čís. 3751).
5,. Ohlášení odvolání do -podmíněného odsouzení nezahrnuje v sobě odvolání
z výroku o ztrátě práva vo[ebního (Sb. 11. s. čís. 3920).

6. Státní zástupce musí uvésti též důvody odvolání z výroku o nevyslovení
ztráty práva volebního (rozh: ze dne 20. ledna 1925, Zrn I 5/25).
7. Doba trvání ztráty práva volebního jest určena ,zákonem; nezáleží na tom,
že se rozsudek v tom směru nevyslovuje (rozh. ze dne 30. září 1925, Zrn II
' o .
.• h
ti kd'
8. 325/25).
Výrok o ztrátě práva volebniho
nemuze odvoI'am" s uspec
em napad a,
yz
porotci vyslovili, že ae obžalovaný dopustil činu z pohnutek nízkých a nečestných (Sb. n. s. tr. Č. 3108).
9. Ani v opovědi odvoláni »z výše trestu v celém- rozsahu, zejména ~ .•« není
obsažena opověď odvoláni z výroku o ztrátě práva volebního (rozh, ze dne
2 února 1933, Zrn 1 41/33).
10. I ·odvoláni z výrok. O ztrátě práva volebního jest OijJověděti ve třídenní lhůtě
(§§ 294, 284 od$t. 1 Ir. ř.) (rozh. ze dne 27. řijna 1933, Zrn 1 611/33);
stejně: Zmll 220/33, Zrn I 777/33, Zrn I 1005/33, Zrn 1 934/33, Zrn 1
j()24/33, Zrn 1 795/33.
. .
11. Odvoiáním lze napadati i výrok, že čin byl spácháa z po~nutky nuke a nečestné, aniž, vyslovena (u cizince) ztráta práva vdlebruho (rozh. ze dne
15. listopadu 1933, Zrn I 737(33).
.
(Viz i pOSlední odstavec plenarntho usnes en 1.)
.
12., K odvoláni z -výroku o ztrátě práva vdlebniho n.elze přihlédnou~, neauved1:~
odvolatel ani při jeho opově!li ani později okolností, že je mall oduvodn,ti
(rozh. ze dne 17. listopadu 1933, Zrn 11 3~5/~3, Zrn 1~ 271(33)..
•
13. výroky že čin byl spáchán z pohnutek mzkýclo a necestnych a ze obža1o·
van,ý ~zbývá čestných práv 'o~anskýc. podle § 32 zák. na -ochr. rePh lze
napadati jen ,odvoláním, nikoliv i 7lmateční 'stížností (rozh. ze dne 13. června
1933, Zrn I 125/32).
•.
14. Zákon neomezuje výrok o ztrátě čestných práv občanský~h (§ 32 zák. Cl_S.
50/1923) na zdejši státní příSlušníky; jde proto o zmatek cls. 11 § 281 tr. r.,
nevyslovena-li ztráta .oněch práv z důvodu, že .obža1ov~ý je cizím státním
přísl'ušníkem, ač uznáno, že zločin (rppdle § 15 čís~ 3 zák. na ochr. rep.)
spáchal z pohnutek nizkých a nečestných (Sb. n. s. tr. čís. 4926). ••
15. Ztrátu ,práva volebního lze vysloviti,i, je-U odsouzený cizím státmm .prtslu~
níkem (rozh. ze dne 4. června 1934, Zrn 1 482/33).
16 Obžalovaný neSltlÚ býti odsouzen novým rozsudlrem ke ztrátě práva voleb• niho, nebylo-Ii při prvním od~e~i na Nto ztrátu Illznáno .a 'stá,~ zástupce
v tomto směr. opovězené odvolam neprovedl (rozh. ze dne 2. kvetna 1934,
Zrn 1 319/33).
I"
'k
17. V povšec'ht1ě ohlášeném »odvolání« je obsažena i opověd' odvo a01 z vyro u
o ztrátě práva volebního (Zrn 1585/33, Zrn II 278/34).
čls.

!i

9.

Do výroku jimž bylo soudem vynášejícím pozdější rozsudek nařízeno. podl~
6 Čí8." zák-' z-e 17. tíjna 1919, čís. 56? sb. z. ,a.Jl!. také, že ~~e má vykonatt trest.
předchozím rozsudkem podmíněně uložený, ač zde nešlo o pnpad § 26~~tr. r.! ~z'e
si podJe § 8 oostavec třetí zák. ze, 17~ říj!la 1919, čís: 56~ s9; z. a n. stezov~ti ~,:n
u soudu vyiší stolice- a nelze Pf'o dotceny, pochybeny, predplsu § 8 p~sléz ctí. zakona se příčící procesuál~ pos~p uplatniti. z~ate,čn~~stížnost podle Cl~. II § 281
tr., ř. z důvod. ptekročeOl trestm ,praY'onrocl pn vymere tt1estu.

*

(Plenární usnes~ní ze dne 15. prosince 192;'), čís. pres. 570/25.)
Praxe NejvyŠ"šího soudu není j~dnotna v ~táz,ce, zda i~zn;atečným )?~,dle Čí~. 11
§ 28-1 tr._ ř, pro vykročení z trest,:tl p!"avom~cl vyrok ?,c:lezactho,-pozdeJsl rozsudek
vynesšího soudu, jímž byl podle § 6 cls.A zak, ~e
rlJna )919, ~lS. 562 s~. z. a 11.
nařízen výkon podmíněně odloženéh~ trestu, aC~,1!eslo o pnp,ad § 265 tl'. r. -a melo
býti proto postupováno pOd!? § ~ ~ak. ze 17. nj~a 1919, ClS', 5?2 s~ .. ~.; a, n., či ,zda jde v takovémto pnpade le~.o chybu razu ~rocesu~lmho,,)ejlZ, napra~y
lze se podle třetího odstavce § 8 po;;léz cit. zákona domahati tohko sttznosŤt u SOUGu
vyšší stolice.

17.
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Byla proto sporná otázka k návrhu eVidenční kanceláře předložena presidiem
Nejvyššího soudu plenárnímu senátu a ten ji zodpověděl právní větou shora Uvedenou.
Dúvody:
Dle § 6 čÍs. 4 čtvrté věty zákona ze 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n. rozhodne soud vynášející pozdější ,rozsudek, byl-li vinník odsouzen pro skutek spácháný pře d dřívějším rozsudkem (§ 265 tr. ř.), v mezích .§§ 1 a 2 cit. zákona
také o tom, má-li býti vykonán též trest dřív~jším rozsudkem podmíněně uložený,
či zda má býti pO'dmíněně odložen i trest dodatečně přisouzený.
Jinaký procesuální postup předpisuje však § 8 zákona ze dne 17. října 19-19,
čís. 562 sb. z. a n., byl-li vinník odsouzen pro skutek spáchaný p o rozsudku,
jimž mu byl trest podmíněně uložen. V tomto případě nařídí soud vynesší před
chozí rozsudek, jímž byla určena zkušebná doba, výkon trestu jím podmíněně
odloženého, jestliže toto druhé odsouzení nastalo pro zločin a bylo vysloveno
nepodmíněně (§ 6 čís. 4 prvá věta zák. ze dne 17. října 1919, čís. "562 sb. z. a n.);
byl. . li pozdějším rozsudkem odsouzen pro zločin jen podmíněně aneb toliko pro přečin anebo, pro přestupek, určí soud stanovivší dřívějším rozsudkem zkušební
lhůtu podle povahy činu i podle ostatních okolností, má-li býti odložený trest vykonán (§ 6 -čís. 4 druhá věta zák. ze 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a. n.).
O nařízení výkonu odloženého trestu usnes.~ se v těchto případech soud zkušební dobli' určivší ve zvláštním veřejném. sedění (§ 7), když byl vyšetřil věc a
vyslechl žal-obce - §. 8, odstavec, 1 zákona ze 17. října 1919, čís. 5-62 sb. z. a n.
Podle § S·odstavec třetí cit. ,zákona lze si do těchto usnesení stěžovati u soudu
vyšší stolice, tedy do usnesení sborového soudu prvé· stolice u sborového soudu
druhé stolice a do usnesení okresního soudu u sborového soudu prvé stolice jako
soudu odvolacího pro přestupky ---:- a, to ovšem i v případech, kde usnesení takové
bylo následkem procesuálního pochybení pojato do rozsudku soudu ,wynášejícího
pozdějŠÍ rozsudek.
.
'
Nařídil-li Výkon trestu, podmíněně odloženého soud vynášející pozdější rozsudek, ač nešlo o případ § 265 tr. ř., pochybil sice proti procesuálnímu předpisu
~ S zák. ze 17. října 1919, čís. 562 sb. z. a, n., nelze ~šak v této jen procesuální
vadě shledávati zmatek překročení trestní pravomoci při výměře tres.tu podle § 281
čís. 11 tr. ř.
.
V § 281 čís. Jl tr. ř, uvedeny jsou jen zmatky hmotněprávní a pod pojmem
»překročenÍ trestní pravomoci« sluší rozuměti toliko, případy porušení práva rnaterielního, kde soud ustanovil jiný způsob trestu, než podle zákona je dovoleno,
nebo uložil trest, který může míti místo jen za l1rčitýc)1 (materielních) podmínek,
jakkoli ,těchto podmínek není (Storch), a ne případ, kde ,soud v těchto směrech
nepochybil a jen formálně, dle ustanovení procesuálních, mu nepříslušela usnéstj
st o nařízení výkonu trestu. Není-li stížnosti ve smyslu § 8 zákona ze 17. října
1919, čís. 562 sb. z. a n., je Nejvyššímu soudu jako sOli'du zrušovacímu uvažovati
o' dotčeném výr~ku, jakoby byl soud jej vyslovivší k němu formálně příslušným.
Uveřejněno:

sb. nejv. soudu tr.

čís.

2218j sb., ·min. sprav.

čís..

435·.

p o z fl á mk y: 1. Stížnost ve smyslu třetiho odstavce § 8zák.čis.' 562/1919 jest
podána včas, byla-li podána osmého dne po doručení napadeného usnesení,
třebaže by![a označena jako odvoláni (Kr II 265/23).
2. Sborový soud prvé stolice, uvažuje podle § 6 čís. 4 zák. čí", 562/1919 o vy.
kpnu svého podlníněného rozsudku, jelikož po jeho vynesení byl obžalovaný
odsouzen okresním 'SOtidieitlt pro činy, spáchané před i po onom odsouzení,
rozhodujte též o pOdmíněném odkladu rozsudku. okresního soudu, třebas
soud tf1J nepoužil § 265 tr. ř. (Sb. lL s. tr, č. 2296).
.
3. Do usnesení vrchniho soudu, jímž 'roZlhodnuto -o stižnosti podané podle § 8
(3) a § 20 zák. čís. 562/1919, nepřípouští zákon další stižoost na zrušovaci
soud (rozh. ze dne 14. března 1933, N I 23/33).
4. Soud nemůže nařiditi výlron. rpodminečně odloženého trestu Jen z té přičiny,
že tu nebylo důvodu, který jej přiměl ku povolení podmíněného odkladu
(zacbovalost !}bžalovaného) (rozh. ze dne 29. března 1933, Zrn H 42/33).
5. Výrok, Jímž v případě § 265 tr. ř. rozhodl podle čtvrté a šesté věty § 6 zák.

o podm. ods. soud, vynesší pozdějŠí rozsudek, o tom, zda mají býti vyko~
nány o~ tresty, či zd!l rl1?~ bý~ podmíněně odložen i trest dodatečně při~
souzeny, nelze napadab stíznosŤ1 pod1e § 8 (3), § 20, nýbrž opravnými pro~
středky po<lle § 7 (3) zák. čís. 562/1919 (Sb. n. s. tr. čís .. 4205).
6. Nejde~ti o prvotní určení podmíněnosti (rnepodminěnosti) odsouzení v pří~
pádech § 265 tr. Ť, nýbrž o nařízení výkonů trestů, jichž výkon byl již
pravoplatně odložen, nepřicházi v úvahu předpis § 7 (3), nýbrž § 8 (3) a
§ 20 zák. čís. 562/1919. Pro sřižnost podle § 8 (3) a § 20 zák. čís. 562/1919
neplatí povinnost určitě označiti stižnostní body a okolnosti stížnost odů
vodňující (Sb. n. s. tr. čÍs. 4205).
čís.

tO.

Pojem »s věř e.tl é v e c 1« ve smyslu čl. XV. zákona I() nemocenském pojištění -dělníků ze dne 15. května 1919 čís. 268 sb. z ..a fl. jest opodstatněn jen
tehdy, měl-li zaměstnavatel v době té které výplaty mzdy nebo služného vice peněz v rukou nebo po ruce, než jím bylo .V)'Iplaceno
pmthá s r á ž k a (účetní) neslačí.

(Plenární rozhodnuti· ze dne 21.

září

zaměstnancům

1926,

Č.

na ryzí

-mzdě;

pres. 1462/25.)

Praxe Nejvyššího soudu není jednotna v otázce v právní větě naznačené.
V rozhodnutí ze dne 5. října 1925, Zrn I 59/25 bylo vysloveno, že již tím,.že
zaměstnavatel vyplácel svým zaměstnancům mzdu o nemocenský příspěvek zmenšenou, Si dotyčné částky ze mzdy s.razil (účetně) a, že jde o zpronevěru, neodvedl-li je nemocenské pokladně.
V rozhodnutí ze dne 9. listopadu 1925, Zrn II 61/25 byl' vysloven názor, že
pojem. »svěřené věci« jest opodstatněn jen tehdy, měl-li zaměstnavatel v době té
které výplaty mzdy vÍCe peněz v rukou .nebo P9 ruce, než jím bylo zaměstnancům
vyplaceno na ryzí mzdě.
Tato sporná otázka byla k návrhu evidenční kanceláře předložena presidiem
Nejvyššího soudu plenárnímu senátu a ten ji zodpověděl' právní větou shora
uvedenou.
Dúvody:
Článkem XV. zákona ze dne 15. 'května 1919, čís. sb. zákonů a nař. 268, jímž
změněny byly v rŮrzných bodech předpisy zákona ze dne 30. března 1888, čís. ř.
zák. 33 o nemocenském pojištění. dělníků, byl připojen k § 36 tohotO' zákona nový

odstavec

třetí

tohoto

znění:

»Příspěvky, jež zaměstnavatel srazil zaměstnancům ze mzdy neb služného,

jsou statkem zaměstnavateli svě'řeným.«
Aby smysl a účel, který zákonodárce novým tímto ustanovením sledoval,
správně byl postřehnut, nutno si uvědomiti příčiny, jež zavdaly podnět k tomuto
doplňku, a zabývati se proto dějinným vývojem novely k zákonu o nemocenském

pojištění dělníků:

~

V roce 1883 dne 15. března byl vydán zákon čís. ř. zák. 39, jímž upraveno
bylo· nemocenské pojištění živnostenských pomocníků i podle ustanovení § 121
a1. 2 a 6 tohoto zákona - pokud se týče 3 a 9 ve znění zákona ze dne 5. února
1007, čís. 26 ř. zák. - je taková pomocná síla povinna, ze své- mzdY' společen

~teyní ne mocenské pokladně zaplatiti ,příspěvky, a je pomocník oprávněn, pří
~pevky tyt~. zapravíti sám a bezprostředně pokladně·; živnostenský po moc n í k

Je tedy VŮCl pokladně' pří mým d I už n í ke m příspěvků na něj připadajících.
.Dle odstavce 6 (po případě! 9) téhož § 121 ukládá se dále majiteli živnosti
poymnost,~ statutární příspěvky pomocníků, stávající se splatnými po- dobu trvání
prace ll' neho, pokud se nezapravují pomocníkem samým přímo pokladně, na účet
mzdy' pomocníkovy odváděti pokladně.
Z ustanovení těchto vyplývá, že zaměstnavatelem na úhradu příspěvků ze
mzdy pomocníkům za jejich souhlasu zadržené částky tvoří statek zaměstnavateli

-

čís. 10""':

-

800
k ur'čitému účelu sveren~r, a že zaměstnavatel, pokud jich pokladně řádně neodvede, nýbrž k jiným účelům pro sebe spotřebuje, je za sebou zadrží nebo si přivlastní, dopouští se zpronevěry ve smyslu § 183 po případě 461 tr. zák.
.
V tomto smyslu rozhodl po prvé' Nejvyšší soudní dvůr ve Vídni rozhodnutím
ze dne 23. prosince 1892, čís. 13469 (víd. úř. sbírka č. 1624).
Skoro současně bylo se tomuto nejvyšším1,l soudnímu dvoru zabývati i zásadním řešením otázky, zda JSOll .též příspěvky stržené, zaměstnavatelem dělníku, podléhajícímu pojištění II okresní nemocenské pokladny podle zákona ze dne 30.
března 1888, čís. 33 ř. zák. statkem svěřeným, a vyšlo skoro rovnoběžně s oním
rozhodnutím rozhodnutí vídeňského zrušovacího soudu ze dne 4. března 1893,
čís. 451, pod číslem 1625 ve sbírce úřední uveřejněné, jímž zpronevěra v přípa
dech takových byla odmítnuta.
Rozhodnutí toto opírá se v podstatě o tytO' úvahy:
Podle § 33 zákona o okresních nemocenských pokladnách - zákon čís. 33/
1888 - náleží z a m ě s t n a vat e 1 ů m povinnost, cel é příspěv~y za osoby
pojištění podrobené a u nich zaměstnané zapraviti pokladně;
následkem toho je jedině z a m ě s tn a vat e I d I u žní k e m pokladny;
v § 36 cit. zákona je ovšem stanoveno postižní právo pro zaměstnavatele
potud, že si může ze mzdy dělníkovy strhnouti takto zapravené dáv,ky vyjma
částky, jež nésti jest zaměstnavateli z vlastních prostředků;
avšak toto postižní právO' nemění ničeho na zásadním ustanovení zákona, že
dlužníkem vůči pojišťovně zůstává ohledně cel é'h o příspěvku podle § 33' vždy
a jedině zaměstnavatel;
dělník sám není v tomto směru k pokladně v' nižádném právním poměru;
strhl-li zaměstnavatel dělníku ze mzdy částky na nemocenské pojištění, aniž
příspěvky sám (zaměstnavatel) zapravil, počíná si bezprávně vůči nemocenské
pokladně, avšak o svěřených a v důsledcích toho i zpronevěřenýCh penězích tu
nemůže býti řeči, ježto od dělníků nevybral peníze, které )ito děl;ríici pokladně
dluhují, a které proto též_ jemu dělníky odevzdány nebyly a býti nemohly, aby
je pokladně odváděl.
Toto stanovisko zachovávala důsledně judikatura, jak na příklad lze seznati
i z rozhO'dnutí uveřejněných v úřední sbírce vídeňské čís. 1646, 3636, 3756, -4230
a v časopise L6fflerově »osterr. Strafrecht« Č. 517 a je zjevno, že touto protichůdnou, avšak s hlediska civilně jakož i trestně-právního s ohledem na různost
shora uvedených předpisů zákonných v příčině osoby dlužníkovy 'zcela odůvod
něnou praxí okresní nemocenské pokladny vůči pO'kladnám společenstevním byly
v nevýhodě, po strádajíce oné pro přesné a vČ;1sné odvádění příspěvků zaměstna
vatelem zajisté důležité sankce trestnosti pOdle § 183 (461) tr. zák., jaká s ohledem na znění § 121 živnost. řádu při' nemocenských pokladnách společenstevních
byla samozřejm.ostí.
Takový byl stav věci a soudní praxe v roce 1919" když zákonný sbor Republiky československé přikročil k novelisaci zákona o okresních nemocenských pokladnách a proto byla čl. XV. zákona ze dne 15. května 1919, čís. 268' sb. z. a n.,
aby byla odstraněna ona nesrovnalost, stanovena fikce, že· »příspěvky k okresním
nemocenským pokladnám, jež zaměstnavatel srazil zaměstnancům ze mz_dy. nebo
"lužného, jsou statkem zaměstnavateli svěřenýrn'«.
Z celé genese tohoto zákona je patrno, že příčinou pro kodifikaci článku XV.
llluhlo býti a bylo jedině, odstraniti' tuto v judikatuře se objevující, různost a postaviti okresní nemocenské pokladny na roveň pokladnám společenstevním po1ud,
že příspěvky sražené zaměstnavatelem zaměstnanci ze mzdy měly býti považovány za svěřený statek ~ ačkoli v základě jinak nezměněných předpisů §§ 33
a 36 _ciŤ. zák. i nadále pouze zaměstnavatel byl dlužníkem pokladny - čímž bylo
umožněno, stíhati nepoctivého zaměstnavatele pro zpronevěru podle všeobecnéhO'
zákona trestního a takto i nemocenským pokladnám okresQÍm' poskytnou-ti onu
žá(ioucí zvýšenou ochranu pro pravidelný a bezpečný příliv nemocenských pří
spěvků, jaké se pokladny živnostenské ode dávna, již těšily.
Naproti tomu není podle celého vývoje praxe -i zákonodárstvl ani té nejmenší
opory pro náhled, že by zákonodárce předpiserri čl. XV. byl sledoval účinky pře
sahující naznačený účel a) že by se mu obzvláště snad bylo jednal!) o to, stanoviti
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zákonnou fikci toho rozsahu, že by již h o I é - ú čet n í - srazce příspěvků,
učiněné zaměstnavatelem nemajícím v okamžiku srážky v deten,ci ani jinak k disposici příslušnou protihodnotu - statek, jenž by mohl býti pokládán za svěřený
- podložen měl býti význam sr á ž k y e f e k t i v n í; jinými slovy, že zákonem
fingováno býti mělo nejen svěření statku - roz. »tu jsoucího«, - ačkoliv tu
vlastně podle zákonné úpravy přímého obligatorního poměru mezi zaměstnavate
lem a pokladnou o svěření nejde, nýbrž že by horně toho zákonodárcem pro pří
pady) kde zaměstnavatel v době' srážky příslušný peníz vůbec neměl, fingována
býti měla i 'pro skutkovou podstatu zpronevěry vyhledávaná jsoucnost statku ve
skutečnosti neexistujícího.
K takovému z rámce právnického nazírání na pojem »svěření určitého statku«
zcela vybočujícímu opatření nebylo příčiny podle dosavadních zkušeností .judikatury, neboť jak zejména lze souditi z obsahu rozhodnutí Nejvy-šší soudní stolice
do roku 1919 uveřejněných, nestala se do té doby otázka tato aktuální; dotýkajíť
se jí pouze dvě rozhodnutí a to: Kr I 289/13 ze dne 14. listopadu i913 (osi. Zeitschrift fúr Strafrecht V. č. '517), kde vynesen byl osvobozující výrok, ježto zaměstnavatel k výplatě mzdy potřebné peníze si musel vypůj-číti, takže na nemocenské příspěvky sražené částky si přivlastnití nemohl, poněvadž v jejich držbě
nebyl, a státním zastupitelstvím zmateční stížnost podána nebyla, takže se stal
již výrok soudu prvé stolice pravoplatným;
a pak zmiňuje se o této otázce takřka mimochodem ještě- rozhodnutí Nejvyššího' soudního dvoru vídeňského ,ze dne 23. ledna 19:15, Kr I 584/14, (úř. sb.
4230) poukazujíc·k tO'mu, že přednes zmateční stížnosti, jakoby pachatel vůbec
nebyl disponoval s penězi srážkám odpovídajícími, odporuje opačným zjištěním
rozsudkovým, a že ostatně takové tvrzení nelze vůbec v soulad uvésti se skuteč
T)ostí, že stěžovatel po dobu osmi let, po ktemu 13e zpronevěry dály, vynaložil ku
provozování svého obchodu a k vydržování domácnosti mnohem vyšší částky,
než činí částky zpronevěřené.
Že hy však takový způsob hájení se O'bžalovaných se byl již v dřívějších létech před novelisací zákona o nemocenském ,pojištění stal typickým; že by snad
následkem toho bylo došlo k nápadnému počtu výroků osvobozujících, i nejvyšším soudem potvrzených, a že by následkem takového zjevu ,se byla vyskytla
nutnost nápravy rozšířením fikce svěření i na případy pouhé účetní srážky pří
spěvků, seznati nelze.
Ani důvodova zpráva k zákQ.flu ze dne 15. května ,1919, čís. 268 sb. z. a n.,
ani těsnopisecké zprávy o schůzích Národního shromáždění neposkytují opory
pro takový širší výklad ustanovení článku XV. a je zajisté nejpádnějším důvodem
pro přímou nemožnos,t takového výkladu úvaha, že přece po' novelisaci zákona
o okresních nemocenských pokladnách zákonem ze dne 15. května 1919, čís. 268
sb. z, a n. i nadále zůstala nedotčena a platná ustanovení § 121 živnostenskéhO'
řádu o nemocenských pokladnách společenstevních skoro po celá dvě- léta viz
čl. r. § 58 odst. druhý a čl. IV. zákona ze dne 22. prosince 1920, tÍs. 689 sb. z.
a n., jimiž' teprve zrušena byla, - takže by případným stanovením fikce s,věření
pouhou srážkou účetní vlastně místo, aby dosavadní nestejnost mezi oběma druhy
nemocenských ,pokladen novelisací, jak to přece bylo tendencí zákona, byla odstraněna, zákonem samým stvořena byla nová nesrovnalost a to nyní zase na úkor
spO'lečenstevních p-okladen) ježto by podle takové širší fikce ovšem pro okresní
nemocenské pokladny byly platily příspěvky za, svěřené již od okamžiku srážky
účetní, pro veškeré ostatní pokladny, na něž se vztahovala ustanovení § 121 živnostenského řádu, podle pravidelného výkladu pojmu svěření však pouze potud,
pokUd příslušné částky v okamžiku srážky skutečně v moci zaměstnavatelově
byly; nelze přece zákO'nodárci imputovati, že by -do této praxe místo jednotnosti
byl vnášel novelisací zákona nový zmatek.
Avšak i doslov zákona svědčí proti takovému širšímu výkladu. Článek XV.
mluví o »statku« svěřeném; výraz »statek« jasně poukazuje k tomu, že zálwn měl
na ,mysli srážky »e f e k t i v n ě«, nikoliv jen »účetně« provedené; i podle obecné
mluvy spojuje se přece s výrazem »statek« vždy představa určitého, tu jsoucího
předmětu a nikoli jakéhosi imaginérního útvaru, zračícího se v případě, o nějž
tu jde. prý v »účetní« srážce.
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B lo-li b bývalo v intenci zákona, stanoviti takovop fi~ci ~ir~i, ~aji~té zcela
b Ykl II ~uselo by to v zákoně dojíti jasného pro laika Jakaz 1yr?-vfllka srozne~ vy. o , ,
bot' nelze tu přece přehlédnouti že by takova fikce nastavneb
nikoli vŠ,ak
ssrazky
;?' snejen
.
v,v'l a o bvykle'mu laickému vnímání
pOlmu
»sverem
se pne!
.
.
d t tV urctŤeho
statku« nýbrž i vybočovala z celého systému trestnlho prava o P9. St ~ e vsver~nvl
,
'vv.
v d okládát' se v tomto
směru aby tu byla II rel a ve c, lez
a .}proneverent; hf!~ P'm (§ 428 ohč. zák.) předána byla někomu za tím účelem,
~~~;ji :e~~čťt~~ d~~~l zase vrátil aneb s ní jiným, svěřitelem určeným způsobem

:~~ltel~~P~nt~~~~Ži~~m ústně sdělené

účetně,

fakti<:~y prov~.d)né

vv.

nakl');i~i:li v případě o nějž tu jde, zaměstnavatel v době výplaty, ~o ,~se hot~vé
p~ost!e~ky, Vyst~čují'cí ~ou~~ ,~~ásir~něé~~, n~~mÚll~é~I~, ~~ký,;;:e~ýfi t ~ice s~ě~en~;

mk~hv 1 ~t~ !Xr s~a~~~ ;~ s~ěřenl n~vyhnutelně potřebného" ~ zaměstnavatel mpro oze
vVT
oněvadž mu ničeho svěřeno nebylo- a byh nemohlo.
.
cehop~g~?;Če~~~lli\fměstnavatel přes to při v)'platě mzdy vůči svému zaměstnanCi,
.
k' v.
ek'
že rnur;~~,~1:lr~~~~~~ ~ak~~'~ ~rážky účetnicky ve svých knihách neb záznamech
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'h Vll''b ec. ma' pokud
takovyc
.
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V ~'
.
. n takové s rávnického hlediska pro vzmk porneru svere,d bez, JSou uko bY' ro nedosfatek vhodného pledmětu nemohla jimi nikdy ~ahr~ž.en~
'Ft.na~ni'p'
~~e~~Fu
zákona nezbytná náležitost odevzdam u rCI t e
y' p
, podle "trestnÍhó
,
vt~ci do uschovám osoby Jme.
"
Nabude-li zaměstnavatel dodatečně pr?středk~ KU hrazeyll nef!10censky~h P~lV' 1 . h tíhá ho při:rozene o b II g a to r n 1 povInn.ost, zavaz u
s~~vků d~~~l~ilt~Z~r~k s nemůž,e ,však tím oživnouti t~~řka s'am.očinně ",závnek
~v2~~ ý, jak jej předpokládá skutková povaha zpronevereni podle
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bV t tem
Nes lnění tohoto obl i g a t .o r n í h o závazku v~a~. sa~.o o so ~ ~es .
h v p není neboť jest našemu trestnímu zákonu CIZI .tn!'tttuce vym~hat1 obh~'a~~:~ť~ávazky na dlužníku uvězněním jeho z trestu. Stel~e ndeldze z~ ~akobnatYYh
h V7
,
I
,.' p oV
·nn.ost
o atecne
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:;,vatt, pro zamestnavate
e ']a kOUSI
l , aby z penez
. v dV
d' dVl'na ,v.y yc
v, ó
sn;d P řede všemi jinými výdaji kteréhokoliv druhu v prve ra e o va, e ucmen~
qážce .odpovídající hotov.ost nern.ocenské pokladně nebo pro ;ni usc~ovav:l; nebvo~_

~akov~ho Př~ednb.ostzna~hkoonPo'dáa,~ace P~~yltdyn~e z!~.ogy~ei~~~~~~· oD!~a~~~~~~ t~:~~l::~~

ltst z]evn.o z y ,
č " , j'k
vlenku
"'llé ze ~ystému dnešního trestního práva naprosto vy~? pjICI I ce,.?,!y.s
.
~:~o~ou byl projevil zpi1sobem každou pochybnost vvylUCUJlClPI a ob;zvJast ~l s~oz-,
urniteln' m pro široký 'okruh d.otčených os.ob - zam.estnavatelu - prave s o e ern
na váž%é jím hrozící následky.
v. .
Nutno protO' ustanovení článku XV. cit., zákona, tv~ncl v podst~te JIstou
bdobu ku dřívějšímu - zrušenému - druhemu odstaVCI § 183 tr. zak., p,odl~
~ěhož věci věřitelem zabavené a v uschování dlužníka ponec~an.év ~YI0 POk.I~~~I
za st~tek 'emu svěřený - vykládati v ten smysl, že se nerně!!l mcev o na za v.a ním o 'm~ svěření př-edpokládajícím, aby tu byl v r.ozhodne dobe v, o~~m~lku,
kd ' ~e lděje výplat~ mzdy (služného) a s.oučasně sráž~a n~ l}emocenske pnspevky
-Yf a k t i c k y statek - peníz - v detenci n;? k, d,lSPOSICI .osoby - zamestnavatele - pro nějž má býti nadále statkem sverenym; v
.
a že zákonem fingována býti měla vUle svěřit,~}ov~, .~e, se stat~k! - pem~ ,nalézající se již v detenci zaměstnavatel'Ově a pnSlll'Sejl;:,l vlas~ne .lemu z .~~~l~
ostižního práva v § 36 zákona ze dne 30. března 19.~8, CIS., 33,~' zak. o PO]IS ~fll
~ělniků- stanoveného, ponechává nadále v jeho dete~cI. :a;.. ~t.m Vucelem, aby s mm
určitým způsobem naložil, totiž nemocenské p.okladne jej radne .od:redl.
.
B '10 b ještě řešiti otázku, kd.o jest .oním svěřitel~m, zda zam~stnanec, Jemuz
st ne~oce;ský příspěvek ze mzdy sráží, neb.o okresm nemocenska pokl~dna, pr.o
'"
,"en R-es-en,' te't.o otázky nemá sice významu pro rozhodnutI otazky, plenIZ Je s RZ
.
-'t t pro Jme
... .ota'
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"
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k ,oe-sení předlo žene, , ma' v
vsak ve Ikou d"1
Ul eZI os
narmmu
., I . ,
't t'V, za
zpr.onevěry se týkající (na př. kompensace) a pr.oto se jlv~enar~ sena .ezp~'
hý-val. Zákon ze dne 15. května 1919, čís. 268 sb. z. a n. v clanku V. praVl: » rtV
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spěvky, jež zaměstnavatel srazil zaměstnanci ze mzdy neb služného, jsou statkem
zaměstnavateli ,svěřeným.« Stanoví tu fikci svěření, nestanoví však, kdo jest fiktivním svěřitelem. Opory pro řešení této otázky neposkytují ani důvodová zpráva
k zákonu ani těsn.opisecký protokol, nezabývala se jí d.osud ani judikatura ani
n~uka; dlužn.o ji řešiti z doslovu a účelu zákona, jak se podává z jednotlivých
jeh.o ustanovení, cestou l.ogických úvah.
Pojem »svěření« nezbytně předpokládá určitý právní poměr mezi svěřitelem
a .osobou, které svěřitel předává věc, v detenci za určitým účelem. Touto osobou
jest v případě zpronevěry nemocenských příspěvků' zcela nepochybně zaměstna
vatel, kterému jsou p.odle fikce zák.ona ze mzdy sražené nem.ocenské příspěvky
svěřeny, svěřitelem může býti bud' zaměstnanec nebo pokladna.
Nemocenské pojištění dělníků pro případ nemoci jest obligatorní; všechny
osoby v zákoně uvedené (§ 1 a násl. zák. čís. 33j188S, a čl. 1. zák. čís. 268/19)
jsou pO'drobeny pojištění a stávají se členy okresní nemocenské pokladny, v jejimž obvodu jsou zaměstnány, nejsou-li pojištěny u některé z ostatních pokladen
v § 11 zák. čís. 33/88 uvedených. Zaměstnanci ,(členové) mají nárok na nem.ocenskou p.odporu v rozsahu určeném v §§ 6, a násl. zák. čís. 33/88 ve znění
článku II. zák. čís. 268/19. Zaměstnavatel jest podle § 33 zák. Čís.·33/88 povinen
zaprav.ovati p.okladně sám celé příspěvky, a-t' již použije,_ postižníh.o práva § 36
čili nic, jest p.o případě povinen platiti příspěvky i za zaměstnance Propuštěné
nebo vyst.ouplé (§ 31 zákona}.
Pokladna nemůže pfíspěvky Ukládati (předpis.ovati) zaměstnancům ani od
nich je p.ožadovati (vymáhati), povinn.ost p.okladně' je zapravovati má jedině
zaměstnavatel, odvádí je z vlastních prostředků a jest pouze .oprávněn po vykonaném placení (§ 36 odst. 1) strhnouti si je (částečně) ze mzdy'; nárok zaměst
nanců na nemocenskou podporu nijak není závislým na tom, zapravil_li zaměstna
vatel na ně připadající příspěvky čni nic, jeho prodlení nemůže zaměstnancům
r.ijak šk.oditi.
Mezi zaměstnancem (dělníkem) a pokladnou není ohledně nemocenských pří
spěvků vůbec žádného právníh.o poměru, dělníci ničehO' pokladně' nedluhují, třebas
zaměstnavatel jim strhl ze mzdy částky na nemocenské pojištění, aniž příspěvky
sám zapravil, p.okladna nemůže od nich ničeho požadovati ani vymáhati; není
proto důvodu, proč by něco zaměstnavateli dávali, aby t.o pokladně odváděl: chybí
tu účel svěření.
Zaměstnavatel jest sám dlužníkem pokladny, c.ož odpovídá účelu zákona,
chrániti sociálně důležitý ús1av nemocenských pokladen před ztrátami zp-ů-s.obenými
bezvýsledným dobýváním nezaplacených příspěvků na nemajetných zaměstnan
clch. Proto podle zákona ručí pouze zaměstnavatel okresní nemocenské pokladně
jak.o činitel hospodářsky zdatnější a dlužník k placení schopněJší; okresní nem.ocenská pokladna jest věřitelem, zaměstnavatel dlužníkem, jest mezi nimi poměr,
který př,ed vydáním zákona z 15. května 1919, čís. 268 sb. z. a n. byl poměrem
~istě obligačním; článek XV. tohoto zákona pak finguje, aby ručení zaměstnavate
lovO- bylo přiostřen.o a postavenO' pod trestní sankci" p.oměr »svěřenk a to mezi
p.okladnou a zaměstnavatelem.
S hlediska čistě praktického bylo by ještě mimochodem podotkn.outi t.oto:
P.odle spisll' došlých Nejvyššího sO'udu vyskytuje se ovšem v p.oslední době
dosti často obhaj.oba .obžalovaných pro zpronevěry shora vytčenéh.o rázu stíhaných, že jim právě v okamžiku výplaty mzdy peníze došly až na částku pouze
k zapravení ,ryzí mzdy vystačující; přes tento způs.ob- hájení se obžalovaných. nelze
se však obávati, že by se nemocenským p.okladnám nedostalo ochrany zamýšlené
článkem XV. novely o nem.ocenském pOjištění dělníků; vždy totiž bude na s.oudech nalézacích, aby správnost a udržiteln.ost takovýcht.o typických obhaj.ob podrobily náležitému zkoumání a rozumnému hodnocení; nelzeť tu zajisté za všech
okolností takovýmto exotickým .omluvám dáti víry, není-li správn.ost a pravdě
pod.obnost jejich podepřena spolehlivými důkazy - výtahy z knih o finančním
stavu podniku atd.; a zajisté nelze též vážně za to míti" Že by se .obchodník, jsa
v peněžitých nesnázích onoh.o rázu, po de I š í dobu udržoval; pokud by tu' však
šlo o jednání s'oustavné, směřující k poškození nemocenské pokladny systematickým ·zbavováním se všech hmotných prostředků právě v době pro úhradu ne51>
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mocenských příspěvků rozhodné, pak nelze přehlédnouti, že by bylo lze takovýmto
rejdům učiniti přítrž i s hlediska jiných ustanovení trestního zákona - nestačí-li
k tomu ustanovení §§ 183/461 - jako na příklad s hlediska §§ .197, 205 a) a 485
tr. zák. případně podle ustanoveni zákona o maření exekuce.
Uveřejněno: sb. nejv. soudu tr. čís. 2482; sb. min. sprav. čís. 486.
p o zná m k y: 1. Dluh zaměstnavatele, dlwhujícího okresni nemocenské pokladně
příspěvky, jest jednotný; nelze jej rozkládati na dva s~statné závazky
(podte toho, co platí sám a co sráží zaměstnoocům); ustanoveni § 1416
obč. zá~ nelze tu použiti;.
V subjektivním směru vyžaduje se pachatelovo vědomí protiprávnosti
jeho jednáni, t. j. že protiprávně zadr71uje nemocenské pokladně příspěvky
jakožto statek jemu jako zaměstnavateli svěřený (sb. n. s. tf. Č. 2539).
2. »Zaměstnavatelem« (povinným· odváděti okresní nemlOcenské pokladně nemocenské příspěvky) jest osoba, na jejíž účet jest provozován podnik nebo
hospodářství (sb. n. s. tr. Č. 2554).
3. Zaměstnavatel, jenž, ač srazil zaměstnancům příspěvky pro nemocenskou
pokladnu, jich poldadně nezaplatil nebo dělníků vůbec neohlásil, diOpouští
se zprOlllevěry (§ 183 tr. z~), nikoliv však zpronevěry úřední (§ 181 tr.
zák.) (sb. n. s. tr. Č. 1499).
4. Ke skutlrové podstatě zpronevěry pojistného, sraženého zaměstnanci se mzdy
podle zákona z 9. října 1924, čís. 221 ve znění zákona z 8. listopadu 1928,
čís. 184 sb. z. :ll! n. se vyžaduje, by pojistné srazil z a 'll ě st n a vat e 1,
a by si byl vědom tooo, že pojišťovně protiprá"ně zadržuje pojistné, při
padající ze mzdy zaměstnanců j,ako statek svěřený mu jako z a m ě s t n avateB.
Zaměstna'Vatelem, poviooým odváděti nemociooské pojišťovně příspěvky,
není ten, kdo zaměstnance ustanovuje nebo platí, nýbrž ten; kdo nese risllro
jejich prací a služeb (§ 8 v té příčině nemněněného zák. čís. 221/1924);
prokunsta, účetní a pokladník veřejné ~(}tečnosti není zaměstnavatelem
v onom smysLu (Sb. n. s. tr. čí&.. 4982).
5. Jde o prostou zpronevěru, při niž nepncházejí v úvahu předpisy zák. čís.
221/24 a čís. 184/28, ponechal-li si zednický mistr Částky, svěřené mu stav
vebniky (kteří prováděli stavby ve vlastní režii, avšak pod jeho finn01.li) j.alm
pojistné za tím účelem, aby je odvedl nemocenské pojišťovně (rozh. ze dne
16. května 1934, Zrn II 429/33).
Čís.

11.

Ke skutkové podstatě přestupklu opilství podle § 523 tr. zák. stačí, vykazuje-li
čin spáchaný v nahodilém opi!lstvi na venek veškeré znaky UJrIčitého zločinu.
(Plenární usnesení ze dne 12. dubna 1928, Č. j. pres. 186/27.)
Praxe nejvyššího soudu není jednotna v otázce, zda stačí ke skutkové podstatě přestupku opilstVÍ, vykazuje-li čin spáchaný v nahodilém opilství veškeré
objektivní znaky určitého zločinu, či zda jest potřebí, by vykazoval veškeré znaky

určitého zločinu jak po stránce objektivní, tak i subjektivní.
Hozhodnutí Kr II 368/23 čís.. sb. 1586, týkající se § 85 b) tr. zák., a neuveřejněné rozhodnutí Zm II 273/25, týkající se zločinu podle § 81 tr. zák., stojí
přesně a jasně na stanovisku, že k přestupku podle § 523 tr. zák. stačí, vykazuje-li
čin spáchaný v nahodilém opilství veškeré objektivní znaky určitého zločinu.
Rozhodnutí Kr II 835/21 čís. sb. 879, týkající se zločinu podle § 81 tr. zák.,
rozhodnutí Zrn I 364/26 čís. sb. 2589, týkající se krádeže a Zrn II 186/26, čís. 529
sb. min. sprav., týkající se zločinu podle §§ 83 a 85 b) tr. zák., stojí však, hlavně
poslední dvě, na' stanovisku, že jest nutné, má-li býti skutek vykonaný v úplném
a nahodilém opilství, potrestán jako přestupek podle § 523 tr. zák., by v tomto
stavu vykonaný čin vykazoval veškeré pojmové znaky zločinu, by tudíž pachatel
měl i zločinnou vůli, t. J. vůli, nesoucí se k uskutečnění dotyčné skutkové podstaty, tuto vůli mu však nelze jako »zlý« úmysl přičítati proto, že si činu toho

se mu pro úplné opilství nedostáv I ~ , .
.
cm ten jako bezprávný a zaříditi své jednání podle s;r~v~~~~ObllOSŤl r~)Z:
Predpokladem pro odsouzení pro přestupek podle § 523 tr zák 'est r~~po~~a,m;
pac~atelovy vůle, náležející k subjektivní skutkové podsta'tě d~t~č .~ez ~ll~!em
N,t;m potřebí zji~ťovati vědomí pachatele, že páše zločin; kdyby tu byl ne o z,odCtnt;.
pnchazel by v uvahu zločin.
o ono ve oml,
.. Rozhodnutí?m I {}8~(?6 neobsahuje žádné zásady, nýbrž bylo jednán·
t'
te Jen pn porade o pou~lh § 290 tr. ř., jehož však nebylo použito.
o o o azce
, ' ~ Ov z h o ~ ~ u t, I '; I d e ň s ~ é hon e j v y Š š í h o s o u d u - pokud b 'la
L~ereJnena v uredm sblrce - stala ponejvíce na stanovisku, že SUbjektivní st ' Jk
pre~tupku P?dle. § ~23 tr. zák. jest vyčerpána tím, že pachatel ač mohl Před~<;~ :
moznos~ OpI!ostl,. ~rece se připravil požitím lihovin ve stav, ~ němž si neby/ vaě~
dom, sv:~~o jed,~am. Tak zejména rozhodnutí 3725, pak 248, 526 a 3434 I a II
zabyv~jICI. se tez pathologickou opilostí. Rozhodnutí ta spatřují v tom že s~ obž~~
lovany Opll, kulpu.
'
o
Rozh?~nutí,3~4. (ČJ ..R. 12), týkající se zločinu krádeže spáchaného v opilosti
~. ponec~am~ SI yecI ?dclzené po vystřízlivění - § 201 c) tr. zák. vyžaduje, aby
cm v ?pIl.~S~1 spacha~y v~kaz?val ~evně veškeré známky zločinu, - 3701 (ČJ. H.
47~, tY,kaj!~I, s~, v opllo~h spac~a~eho odcizení krávy v domnělém omylu, 3800.
pOjednav8;J1cI..t~z o rozv~llu mezI prestupky dle § 269 a) tr. zák. a § 523 tr. zák.
a 435?, tykajlCI ~e zlo~mu dle § 81 tr. zák., spáchaného v 'opilosti, stojí jasně ~
presne .na. s~~novls,ku, z~ ke skutk?,;é pod.statě přestupku dle § 523 tr. zák. stačí,
~ y~~zuje-li cm spa~h,any v nah?,dllem opllst.ví veškeré objektivní znaky určitého
.do~!nu. Roz~lOdn~h .c. ~307, stOJI na stanovisku, že úplné opilství jest poruchou
(~,torung) ved~ml, mkoliv vule, která se opilstvím úplně neruší spokojuje se však
tez pouze s objektivními známkami činu.
'
,Rozhodnutí ~. ~010, týkaj!~í se zločinu dle § 63 tr. zák., spáchaného v opilosti
se ,zretel~m na v~lec~ou me~~I!~" a č., 4409, týkající se zločinu dle § 122 a) tr. zák.,
spachaneho v opilosti, ,nestOjl jlZ pine na stanovisku, že ke skutkové podstatě pře
~tup'~u d!e §. 5~3 tr. zak. stačí, vykazuje-li čin spáchaný v nahodilém opilství vezločinu. V rozhodnutí čís 4010 se t t"
skere
moh objektJvm
b 't'
d znaky
turčitého
'
,
.
o IZ praVI" ze
ou y I po us anovem § 523 tr. zak. s hlediska § 63 tl' zák podřaděn "en
~akoyé .výroky" v kterých porušení úcty k císaři dochází výr~zu ~bjektivně j~S~ě
jde-li v,?ak o vyrok~, ktere ,~y porušc:valy úctu k císaři jen, kdyby bylo prokaza~
telno, ze pachatel Je obmyslel se zretelem na osobu císařovu tedy že takové
vy\o~y ,nem?ho~ ~pod~tatniti skutkovou podstatu § 523 tr. zák., poněvadž by
~mme.na subjektJ~n~ znvamka odporovala stavu úplné opilosti. Hozhodnutí Č. 4409
Jde ,?a},e ,a prohlasu)e~ z.e § .2 c) ,tr. zák. nevylučuje úmyslné jednání nepříčetného
SI::~:UjICI k uskutecnem po]movych znaků trestního činu. Vybúčena jest prý je~
pn~lt~telnost PT?, nedosta~ek J?ožn,osti určiti vůli, nebo pro nedostatek rozvahy
(Em.slc!'It) . k pnCltatelnostl potrebne. Dlužno prý rozeznávati mezi úmyslem zlým
prohp\a:,mm, a úmyslem v obyčejném slova smyslu; není prý právliě myln 'm ne~
rozuml-I!
se
»úmyslně«
dle § "
1 tr zák
avsVak \T"'dom'
'o
b'l ť
h" slovem
b d"
,. zly' úmvsl
J
..,
~
I oyzpusolOS. I r~u am, vz u IÍl :er~jné.. p~horšení, prý se nesnáší se stavem úplné opilosti.
Z tec!'It.o rozhodnut:, tykaJlclch se pouze verbMních deliktů, neodchyluje se
roz~odnuÍ1 c'. 40.10. od zas.ady, že ke skutkové podstatě přestupku dle § 523 tl'
,,'~aCl, vy~azuje-h ČI~ spáchaný v n.ahodilém opilství veškeré objektivní znak u~čf~
te.ho zl~cmu, ~apro!: t?,ml! yyslovu)e s~ v. rozhodnutí čís. 4409, byť ne zcela ~řesně,
nazo;-, ze dl,uzno l?n~lizetI I ~. sub]ektlvm stránce činu, který jen z důvodu § 2 c)
tr. zak. nem trestan jako zlocm.
, y »O.~ s. t e rl' e i chi s che ,H ech t s spr ech u n gin Str a f s ach e n«
o~:ra se Lo,ffler, otázkou, úmyslu při přestupku dle § 523 tl'. zák. a dokazuje ve
svyc~ poznamkach nespravnost rozhodnutí č. 3644 pod č. 12 a rozhodnutí Č. 3701
PO? c'. 47 s poukaze:n n~ to~ ž~ kqyby stačilo, aby čin spáchaný v nahodilém
opll stVl vykaz?val. veskere obJektJvm znaky určitého zločinu nevyviňoval by pachatele pr!. krade Zl omyl:: příčině okolnosti, zda jde o věc ~izí.
vvťod CIS. 177; a .479, O. H. obírá se L5ff1er neuveřejněnými rozhodnutími nej~yss.lho soudu vlden.ského Kr Iv 281/10, Kr,
145!/13 a Kr II 226/13 a vytýká
j1n: ]e~na~ kompr?ml~nost s obema uvedenyml hledisky jednak směšování stránky
objektJvm se subjekhvní.
'
nebyl

.v~?om, poněvadž
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433 b. R. uvádí LĎffler neuveřejněné rozhodnutí nejvyššího soudu
Kr I 51/13, týkající se zločinu dle § 85 b) tr. zák., spáchaného v o.pilosti, jež se postavilo na stanovisko, že čin, jsoucí podkladem odsouzeni pro pře
stupek dle § 523' tr. z., musí býti proveden s vědomím a vůlí, ježto by jinak nebyla naplněna skutková podstata zločinu, který jest předpokladem odsouzení pro
přestupek dle § 523 tr. zák. Úplné opilství prý obsahuje zakalení nebo poruchu
vědomí a vůle, avšak neruší jich úplně. Delikt dle § 523 tr. zák. jest prý obdobný
-; přestupkem dle § 269 a) tr. zák., kde se nedospělci nepřičítá zločinný úmysl
pro nevyvinutou nebo zakalenou schopnost poznávání a vůle (wegen unen±wickelten oder getrilbten Erkenntnis und WiHenvermogens). Rozhodnutí to, s nímž
Loff1er dle poznámek k čís. 433 o. R. úplně souhlasí, opírá se v podstatě o L6ff1erův
článek »Die Behandlung der in der Trunkenheit begangenen Delikte nach osterreichischem Rechte« v č. 47 »AlIgemeine osterreichische Gerichtszeitung z f. 1906«,
kde se dovozuje, že přestupek dle § 523 tr. zák. stanoví trest za kulposní opilství,
že však zločin v tomto stavu spáchaný musí vykazovati též subjektivní skutkovou podstatu toho kteréhO' zločinu. To prý nevylučuje okolnost, že podle § 2 tr.
zák. čítá se opilství k důvodům zl), úmysl vylučujícím, neboť § 2 tr. zák. směšuje
důvody, které vylučují zlý úmysl, protiprávnost a trestnost, S' důvody, jež vylučují
příčetnost, vždyť i šílenec a dítě' mohou p,rý zločin obmý,šleti.
Proti tomuto L6fflerem v uvedeném článku a v poznámkách v O. R. zastávanému stanovisku obrátil se profesor Stoosz v článku »Unmundige und Vollberauschte« v V. svazku časopisu »oesterrechische Rechtssprechung in Strafsachen«
~tr. 58 a násl., kde dovozuje, že subjektivní známkou opilosti jest ~ s vyloučením
actio libera in causa - úmyslné nebo kulposní O'pití se a objektivní stav úplné
opilosti, že k trestnosti jest však potřebí spáchání činu, který by se pachateli mimo
tento stav přičítal jako zločin, že úplná opilost jest těžké pomatet:J,Í smys~ů, krte .si
pachatel svého. jednání není vědom, že tudíž § 523 tr. zák. úplně vylučuje zlOČInný
úmysl, že pachatel v takovém stavU' nemůže se jako příčetn)' rozmyslit1 a rozhodnouti (bedenken und beschliessen), a že, kdyby opilý měl uskutečniti objektivní
a subjektivní· podstatu, musil by si býti svého jednání vědom a nemohl by býti
nepříčetným. Důsledkem toho vyžaduje prý § 523 tr. zák. jako podmínku trestnosti opilosti pouze čin pokud se týče jednání, vykazující objektivní, t. j. vněj'ší
známky zločinu (str. 69--73).
V témže článku dokazuje pak Stoosz úplnou rozdílnost přestupků podle §§ 269
a) a 523 tr. zák.
Pokud se týče ostatní literatury, jest uvésti toto:
K a r 1 S t o o s z v »Lehrbuch des ,osterreichischen Strafrechtes« z r. 1913,
str. 474 vyžaduje pouze zevní stránku zlého činu.
K o m m e 11 tar z u m 6 st e r r e i chi s che n Str a f rec h t z r. 1927, vydávaný Dr. Altmannem, ]akobem, H6plerem, Lohsingem a Magrem, praví na str.
44, že opilost se tresce jaků přestupek, jestliže se opilý dopustí činu, který se
objektivně jeví býti zločinem.
K a I a b »Nástin přednášek o trestním právu hmotném« uvádí na str. 35, že
spáchání trestného činu (zločinu) jest Objektivní podmínkou trestnosti a že nezáleží na tom, zda pachatel ve stavu opilství si byl vědom trestnosti svého jednání čili nic.
Lam m a s c h »Grundriss des Strafrechtes« 4. vydáni, str. 26, vyžaHuje
k trestnosti podle § 523: tr. z. »zločinný výsledek«, cO'ž nasvědčuje tomu, že se
spokojuje pouze zevními znaky zločinu.
Her b s t »Handbuch des 6sterreichischen Strafrechtes« z r. 18'76, str. 255,
uvádí, že se tresce opilství, v němž byl spáchán čin, kerý by jinak tvůřil zločin.
Zda tímto činem má býti naplněna též subjektivní stránka zločinu, o tom se Herbst
nevyslovuje.
Jan k a »Das 6sterreichische Strafrechf« z r. 1890, str. 89, spatřuje v činu,
spáchaném v nahodilém opilství, kulposní jednání a praví, že rakouský trestní
zákon jde dále .a že tresce opiIství, když v něm byl spáchán čin, jenž by jinak
zakládal zločin.
, Dr. Edu a r dLi s z t »Vorlesungen liber die' alIgemeine L~hl'en des mate1'1ellen Strafrechtes« str. 121, prohlašuje přestupek dle § 523 tr. zák. za delikt sui
generis, kterým se trestá opilství a který vyžaduje jen čin, který by o sobě byl
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Fin g e r »Das Strafrecht« z r. 1912, str. 313, uvádí, že stylisace § 235 a § 523
tr. zák. připouští různý výklad (ist nicht eindeutig), že spáchání zločinu jest objektivním předpokladem potrestání pro opilost, že dlužno zjistiti, zda se pachatel
dopustil činu, který by se mu krom opilstVÍ přičítal jako zločin. Tím se soudci
ukládá ne rozluštitelná úloha, ježto k Objektivní skutkové podstatě určitého činu
patří též moment vůle; objektivní skutková podstata nevyčerpává se v zevních
událostech.
P r II Š á k »Rakouské právo trestní, část všeobecná« str. 15, vyžaduje vůli
zločinnou, kterou však vzhledem k § 2 c) tr. zák. nelze pachateli pfičítati jako zlý
úmysl.
Miř i č k a »Trestní právo hmO'tné« litografované přednášky, všeobecná
část, str. 32 - žádá ke skutkové podstatě § 523 tr. zák., by tu byly v příčině činu
v opilosti spáchaného i SUbjektivní skutkové znaky zločinu, zejména úmysl, jinak
prý 'by byl trestným i ten, kdo omylem v opilosti vzal místo vIastnÍ věci cizí věc
v ceně včtší než 200 Kč, a žádá dále, by opilost byla zaviněná.
T h e o d o r Rit t I e r »Grundriss des 6sterreichischen, Strafrechtes von Lamrnasch« na str. 87-88 sdm stanovisko L6fflerovo, avšak podle předmluvy str. VI.
Hittler výslovně uvádí, že ona stať není dílem Lammaschovým, nýbrž že jest jeho
- Rittlerovým - doplňkem.
Náš trestní zákon ze dne 27. května 1852 jest podle uvozovacího patentu pouze
pončkud pozměněným a doplněným trestním zákonem ze dne 3. září 1803 a dlužno
proto při výkladu § 2 c) a § 523 tr. zák, přihlédnouti též ke stylisaci tohoto zákona
a ke komentátorům ]ennuHovi a Kudlerovi, kteří stáli u jeho kolébky.
§ 2 c) tr. zák. z r. 1803 má stejné znění jako § 2 c) tr. zák. z r. 1852 až na to,
že tam nejsou citovány §§ 236 a 523 tr. zák.
§ 3 téhož zákona o těžkých pO'licejních přestupcích má stejné znění jako § 236
pyní platného trestního zákona.
§ 267 zákona z r. 1803 o těžkých policejních přestupcích zní rovněž stejně
jako § 523 našeho trestního zákona, až na to, že se tam necituje § 236 tr, zák.
] e n n u 11 »-Das 6sterreichische Kriminalrechk na str. 139 praví: »V druhém
případě t. j-. kde pachatel svou opilost zavinil - nemůže sice podle svého
obsahu (dem Inhalte nach) zločinný čin býti přičítán jako zločin, poněvadž si za
tohoto stavu pachatel svého činu nebyl vědom a před tím jeho úmysl k tomu
nesměřoval; avšak přece zasluhuje lehkomyslná opilost sama, když vede k takovým činům, potrestání podle § 267, II. díl tr. zák.
K udl e r »Erklarung des I. Abs,chnittes de-s Strafgesetzes Liber schwere Po1izeiiibertretungen« 6. vydání z r. 1850 zabývá se touto otázkoU' na str. 45 a násl.
a 405 a násl. a praví -na str. 46, že se přičítá pachateli, jedná-Ji v úplné a nahodilé
opilosti, ne čin objektivně zločinný, nýbrž opilost. Za úplné opilství prOhlašuje
stav, kde je p'oužití sil rozumových a smyslových zrušeno (aufgehoben). Na str.
406 požaduje tím větší trest za opilství, čím horší následky mělo libovolné (wmkurliche) jednání pro jiné.
Jak plyne z toho, co uvedeno, jes.t literatura svorna v tom, že § 523 tr. zák.
tresce opilství přivozené bud' úmyslně - ovšem bez ohledu na čin v něm spáchan)' - nebo kulposné, nikoli však čin v opilství spáchaný, který
by se pachateli krom opilství přičítal za zločin.
Též judikatura - až na rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně Zrn I 364/26 ~
Zrn ~I ,136/26 ~ stojí na tomto stanovisku, které ostatně odpovídá i marginálním
rubnkam §§ 523 a 524 tr. zák. »trest za opilství« a »trest za zastaralé opils.tví«.
K rozluštění otázky dané plenárnímu senátu, jest nutno předeslati, že pOdle
§ 1 ~r ..z~k. za úmyslný dlužno považovati čin, při němž pachatel výsledek si před
sta~lll! Jej na mysli měl, a jej chtěl, t. j. proň se rozhodl. Mjmo tento přímý úmysl
-ltyadl § 1 tr. zák. ještě další složitější formy úmyslu, totiž když pachatel úmyslně
predsevezme neb opomene něco, z čehož tO', co povstalo, obyčejně povstává neb
alespoň snadno postati může. Zákon pak označuje takový úmysl za zlý, jestliže to,
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co pachatel chtěl, ač si výsledek toho představoval nebo představiti mohl, bylo
zlem spojeným se zločinem, t. j. činem zákonem zapovězeným.
Aniž je třeba blíže se zabývati teoretickým výkladem § 1 tr. zák. a hlavně
povahou úmyslu přímého a nepřímého a eventuálního, pojmy v teorii dosti spornými, - přece lze dospěti podle toho, co uvedeno, k tomu:
1. že § 1 tr. zák. vyslovuje jasně slorvy »woraus das Uebel, welches dadurch
entstanden ist, gemeinigHch erfolgt oder do ch leicht erfolgen kann« zásadu výsledečnosti jednání, která pak se táhne celým trestním zákonem, činíc trest za vinu
i kulpu závislým na velikosti a tíži výsledku činu neb opomenutí,
2. že při pojmu úmyslu zákon zdůrazňuje jednak pojem představy nebo její
možnosti (»das Uebel ..... geradezu bedacht - das Uebel ..... gemeinigHch
erfolgt oder do ch leicht erfolgen kann«), jednak i pojem vůle (beschlossen).
Jest tudíž zlý úmysl pojmem psychologicky složitějším.
V § 2 tr. zák. jsou uvedeny důvody vylučující zlý úmysl a dlužno připustiti,
že styHsace jeho není příliš vhodnou, neboť se v něm uvádějí okolnosti vinu pro
poruchu mysli nebo dočasné porušení vědomí pachatelova vylučující (§ 2 a-c)
tr. zák.) zároveň s důvody jinými (§ 2 d-g) tr. zák.), pro které se zl-očin nepřičítá nebo vylučuje.
Z této styHsace nelze však dovozovati obdobnost přestupku podle § 269 a)
tr. zák. a podle § 523 tr. zák., neboť ze stylisace a doslovu §§ 2 dl, 237, 269 a)
tr. zák. jasné plyne, že se tresce čin a že se tudíž vyžaduje k potrestání pro pře
stupek podle § 269 a) tr. zák. naplnění nejen objektivní, nýhrž i subjektivní skutkové stránky toho kterého zločinu (strafbare Handungen, welche nach ihrer Eigensehaft Verbrechen waren), a že čin ten nepřičítá se jako zločin jen pro nedospě
lost pachatelovu.
Jak již uvedeno, § 523 tresce opilství, nikoli však zločin "v n"ěm spáchaný.
Vychází-li se z těchto hledisek, dlužno přisvědčiti k názoru, že' ke skutkové
podstatě přestupku podle § 523 tr. zák. stačÍ, vykazuje-li čin spáchaný v nahodilém opilství na venek veškery znaky určitého zločinu.
Než bude přistoupeno k bližšímu odúvodnění tohoto názoru, dlužno se obíratí
tím, co uvádějí jeho odpůrci na odů'vodněnou svéhO' mínění, že musí býti naplněna
též subjektivní podstata zločinu, js,oudho předpokladem p'ro potrestání podle § 523
tr. zák.
'
Loffler vytýká, že zásada, že pro opilství má býti potrestán již ten, jenž vykoná čin, vykazující pouhé 'Objektivní známky zločinu, mohla by vésti při strohém
provádění k dosti krutým důsledkům, a poukazuje (rovněž Miřička a Prušák)
zejména na to, že za krádež by se musilo považovati jednání, kde pachatel v domnění, že jde o jeho vlastní věc, přisvojil by si věc cizí. Vytýká tudíž, že by byl
trestán ten, kdo jednaje v omylu věcném, nedopouští se trestného činu.
Omyl jest nedostatek správné představy (Bedenken), totiž nesouhlas před'
stavy se skutečností. Omyl jest v podstatě chybným úsudkem, a předpokládá
tudíž možnost činnosti úsudečné; tam, kde tato je vyloučena, nelze mluviti o omylu.
Úplné opilství vylučuje nebo zmenšuje ve značné míře, jak i L6ffler připouští,
úsudečnou činnost. Zákon v § 2 c) pak praví, že pachatel, jemuž čin nemá býti
přičítán pro o'PilstvÍ, musí se ocítati v takovém úplném opilství, v němž si není
svého činu vědom. Důsledkem toho není možno mluviti u opilého o omylu v pravém slova smyslu; mohlo by se nejvýše mJuviti o tom, že omyl byI opilosti zaviněn, že člověk, jenž by se třeba jinak nebyl býval m~,lil, zmýlil se následkem
<?Pilosti, ale i tehdy jest jasno, že zapříčinil čin v opilosti s.páchaný.
Poškozený neuvažuje, zda mu bylo způsobeno zlo, - které zevně se jeví býti
zločinem, úmyslně či neúmyslně, neb jaký byl úmysl pachatelův. Poškozený
kvalifikuje čin podle zevních, proií hmatatelných následků' a pociťuje jej jako zákonem zapovězený zásah do své právní sféry. Podle toho, co postihlo poškozeného, tedy dle výsledkU' dlužno posuzovati čin a jeho trestnost. Opilý způsobil zlo
a jest proto pro· opilost trestný. Úplně opi1-ý, jenž si není vědom svého jednání,
nemůže se, jak plyne již z povahy jeho duševního stavu a z p'ojmu úplné opilosti,
omylem vůbec hájiti, vždyť si nemohl býti svého jednání vědom a omyl před
pokládá vědomí.
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Loffler uvádí pro své mínění ještě jiné případy: opilý zakopne, upadne, zanebo rozbije drahocennou věc. Než tu stačí poukázati na to, že zakopnutí a pád nejsou prostředky, které by již zevně s,e jevily jako činy, jimiž se
přivozuje zabití člověka nebo poškození věci. Zakopnutí a pád -nejsou nikterak
výrazem nějaké vůle i u člověka střízlivého, nýbrž jsou to skutečnosti, které i
zevně se jeví nahodilými, a schází tedy o b jek t i v n í podstata.
Jennull na str. 139 prohlašuje za úplné opilství sta~, .kde ~žív~nI rozumu a
smyslů jest nemožným. Podobně Kudler na str. 46 prohlasuJe opl1st~1 za s!av, kd~
užívání rozumu a smyslů jest zastaveno »gehemmb:. Kdyby se melo pozadovah
ke skutkové podstatě přestupku podle § 523 h. zák., aby čin v opilství spáchaný,
jsoucí předpokladem trestnosti, vykazoval též subjektivní známky zločinu, stalo
by se používání § 523 tr. zák. téměř nemožným. Máme-Ii na zřeteli, co zákon a
Jeho komentátoři považují za stav úplné opilosti, tedy by soudce nemohl- nikdy
dospěti k přesvědčení, že pachatel měl hlavně při kva1ifikov~ném zločinném
úmyslu - možnost obsáhnouti svými smysly celý skutkový děj. To by vedlo
k velkým nesrovnalostem. Tak na příklad úplně opilý' paChatel hodil by kamenem
po ·šoférovi rychle jedoucího automobilu a jeho jednáni by mělo v zápětí poraněni
šoféra na ruce, puštěni volantu, převrhnutí automobilu a s.mrt osob v automobilu
jedoucích. V tomto případě bylo by sotva možno, vycházejíc z pravé podstaty
úplné opilosti, obžalovanému dokázati vědomí, že ohrožuje život lidí, a jeho čin
by zůstal pak beztrestný; naptoti tomu by byl potrestán pro přečin dle § 335 tr.
zák. šofér, jenž, sednuv opilý k volantu, přivodil pro svou opilost těžké poranění
nějaké osoby. Tyto nesrovnalosti by odporovaly přímo duchu i smyslu zákona
a byly by jen důsledkem mině ní, zastávaného LČlfflerem, které jest v praxi neproVEditelným a odporuje doslovu zákona a úmyslu zákonodárcovu.
K bližšímu odú,vodnění názoru, že ke skutkové podstatě přestupku dle § 523
tr. zák. stačí, vykazuje-li čin spáchaný v nahodilém -opilství na venek veškeré
znaky určitého zločinu, uvádí se ještě toto:
Ač dlužno trestní zákon v neprospěch pachatelů'v vykládati zpusobem omezujícím, pokud možno jen z doslovu zákona, přece lze výklad jednotlivých usta·novení považovati za správný jen tehdy, souhlasí-li s úmyslem a vůlí, na něž lze
F.ou'diti ze zákona jakožto celku; smysl jednotlivých ustanovení určuje se ce1kem
zákona a postavením (Stellung) jednotlivého ustanovení, které zaujímá v systemu
(Finger: »Stra-trecht« z r. 1912, -1., str. 258). Má tudíž vliv na výklad zákona i
historický vývin a nazírání zákonodárce na ten který trestný skutek.
»Grundri'ss des 6sterreichischen Strafrechtes«, zpracovaný podle Lammasche
Rittlerem praví že novější směr v přičině výkladu učí, že soudce při výkladu
zákona ~emá s'e pouze tázati co zákonodárce skutečně chtěl, nýbrž co mohl
rozumně chtíti. Z toho plyne dúsledek, že zajisté zákonodárce neobmýš~el, co by
bylo v praxi skoro neproveditelným, a co by, jak Finger správně dovo~uJe, soud~:
stavělo před úlohu těžko řešitelnou a nazírání prostých hdí nepochoplŤelnou. Nas
trestní zákon jest založen na Feuerbachově teorii tak zvaného psychologického
donucení (Jennul1: Das osterreichische Kriminalrecht, str. 4, 8, 13, 19). Předmě
tem zločinu jest právní řád. Zločin porušuje právním řádem chráněné zájmy lidské
společnosti a státu a právní statky jednotlivců. 'Účelem trestního práva jest zabrániti tomu porušování. Chrání se tudíž i podle našeho trestního zákona práVTI1
sféra společnosti, státu, náboženských společností atd., nebo jed~otlivý~~. čl~n~
této společnosti proti zvůli. Jen v několika málo případeCh chránl se vYllmecne
i zájem pachatelův, na př. §§ 338, 386 tr. zák. Rovněž § 524 tr. ,zák. stíhá zastaral.é
opilství i v zájmU' pachatelů, kteří pracují na střechách a leš~m. Bylo ~y. nemrs~l-:
telným, že by zákon, jenž chrání v § 524 tr. zák. i zájem oplICÚ!v, nemmJ! chranlŤ1
co nejvydatněji s.polečnost proti nebezpečím vznikajícím jí z opilosti. Tomu by
tak bylo, kdyby žádal pro trestnost opilosti, aby čin v ní spáchaný, jako, zločin
se jevící, musil naplňovati též subjektivní náležitosti z!.očinu. Že úmysl zakonG~
dárC'ův nebyl takový, tomu nasvědčují uvedené vývod~ JennuHovy a Kudlerovy,
které obsahujÍ' právní a filosofické názory tvůrců trestmho zákona z roku 1803' a
1852. Názoru tomu nasvědčuje také již uvedená, v našem trestním zákoně se jevící
snaha trestati podle výs.ledku činu. Tato snaha vychází zřejmě najevo z toho, že
§em S23 tr. zák. promíjí se potrestání pro opilost, byl-li v opilosti spáchán čin,
niáčkne dítě
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skutkovou podstatu přečinu neb přestupku, tedy zla menšího, k němuž
jako ke zločinu často se vyhledává těchže sUbjektivních náležitostí. Kdyby
byl zákon požadoval subjektivní náležitosti zločinu, jsoucího podkladem potre5tání
pro opilství, nebyl by zajisté vypustil z potrestání i tyto případy. Zákon slovy
§ 236 tr. zák. »die sonst Verbrechen sind« mínil naznačiti jen velikost zla pocházejícího z činu ópilcova, tedy jaksi -objektivní měřítko trestnosti. Kudler praví na
str. 406 svého komentáře výslovně »ist iiberdies die Uebeltat grasslicher Art, d. i.
geeignet einen hohen Grad des sinnlichen Abscheues zu erwecken ..... , dann
folgt die Gesetzgebung gewissermassen nur der strenge Ahndung fordernden
Stimme des Publikums, wenn sie die Trunkenheit mit vorziiglicher Strenge bestraft«.
Jak bylo již podotčeno, nejdůležitější součástí výkladu trestních zákonů jest
slovný výklad zákona. V tomto p.řípadě přichází v úvahu slavný výklad §§ 2 c),
236 a 523 tr. zák., jež dlužno považovati za celek, ježto jeden na druhý odkazuje.
Všechna tato ustanovení mluví jen o činu (Handlung), tedy o zevní stránce lidského jednání. Slov »Handlung« a »hande1t« užívá trestní zákon tam, kde nelze
určité činění ke skutkové podstatě nutné konkretisovati, kde k témuž' cíli vedou-'
různá jednání, na př. při zločinech podle §§ 87, 152 tr. zák. atd., nebo kde zákon
uvádí normy povšechné, na př. § 8 tr. zák. Zákon však vždy slov těch (»Handlung« a »handelt«) užívá jen k označení zevnější činnosti, což vychází z toho, že
k vyznačení subjektivní stránky doplňuje slova ta slovy »aus Bos,heit« (§ 87 tr.
zák.) nebo »in der Absicht« (§§ 134, 152 tr. zák.) neb »um« (§ 81 tr. zák.), neb
»absichtlich« (§ 144 tr. zák.), neb »der Bosgesinnte« (§ 8 tr. zák.). Již z toho
vychází najevo, že §§ 236 a 523 tr. zák. mají na mysli pouze jednání, která na
ven e k tvoří skutkovou podstatu zločinu a která jsou pociťována jako zločin tím,
jenž činem tím byl postižen. Avšak hlavní dúraz dlužno klásti na slavný výklad
§ 2 c) tr. zák. a to na slova »in welcher der Tater skh seinel" Handlung nir1t
bewusst war«, která se vztahuji jak na opilství (Berauschung) tak ilna jiné pomatení smyslů (Sinnenverwirrung). Těmi slovy zákon vyjadřuje, že duševní
funkce, totiž představa (Bedenken) a vůle (beschliessen), jsou buď úp-lně zrušeny nebo ve značné míře seslabeny. Z toho dlužno usuzovati, že zákon minii
slovy těmi naprosto vyloučiti zlý úmysl v jeho psychologickém smyslu, neboť
kdo jest ve stavu pominutí smyslů, jemuž zákon klade zcela na roveií. úplnou
opilost, nemúže býti schopen tak složitého duševního pochodu, jak)' se požaduje
k subjektivní podstatě zločinu. Slova § 236 tr. zák. »sonst Verbrechen siO(i« dlužno
vykládati jen v souvislosti s §em 2 c) tr. zák., na nějž též § 523 tr. zák. poukazuje.
§ 2 c) tr. zák. však vylučuje zlý úmysl a z poukazu naň a ze slov »Handlungen«
dlužno míti za to, že § 523 tr. zák. slovem »sonst« a poukazem na § 2 c) tr. zák.
míní vysloviti a vyslovuje, že k činu, který jest podkladem odsouzení pro pře
stupek podle § 523 tr. zák., stačí objektivní skutková podstata tohotO' činu, jevícího se z e v n č jako zločin.
Uveřejněno:

sb. nejv. soudu tr.

čís~

3145; sb. min. sprav.

čís,.
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Poznámky: 1. Nahodilé 'Opilství :podle § 523 tr. zák. je pachatelem zaviněno
již tenkrát, připravil-li se v tento stav vědlomým požitím alko'holických nápojů. Nevyh!ledává Sie, by skutek" spáchaný v nahodilém zaviněném opilství
j-evil též znaky subjektivní podstaty onoho zločinu (Sb. n. s. tr. č. 3572).
2. Zákon stíhá za přestu:pek opilství ~iny, které, provázeny úmyslem podle
§ 1 tr'. zák., byly by zločinem, při nichž však slo~itější duševní pochody,
pro zlůčinný úmysl nevyhnutelJ.né, jsou pflO úplné opilstvi pachatelůvo vylou.čeny.

Otázka, zda l'.chatel měl vůli ohroziti statky v § 85 b) tr. zák. uve,
dené, patří ke stránce subjektivní, již soud tlieJmusel zjišťovati v jednot!livýclt jejích složkách, jakimil.e, zjistiv úplné opilství paChatelovo, pOSlUZOva1
jeho činnost jen s hlediska přestupku § 523 tr. zákl (Sb. n. s. tr. čis. 4162).
3. stav úplného opilství nclze vykládati ve smyslu obvyklém, jaků hy ,muselů jíti 'O toho., kdio je pro opilost zcela beze smyslů, jehož veškerá du~
ševni činnost je odstraněna, nýbrž jest zákonný znak »ú-plného Opilstvl,

v němž si pachatel svého činu nebyl vědom«, poiímati ve smyslu práv.nicko·
psychologickém, tedy tak, že pac~atel v?y! ~b~v~n :schopností, uváži~ nál~
žitě a správně význam a dosah sveho ctnent, ltnymt slovy, rozpoznab protIprávnost svého. skutku.
Stav úplného. opilství nepředpok1ád~ nutně úplné zrušeni, nýbrž. sta~i
i zkalení pachatelova vědomí o. skutkovych o~olno;st~ch, ~a k!erych J~
a o protipťávních následcích, které nastanou z jednam, k nemuz ho pohaněli
pudy v jeho- mysli se zrodivší.
..
Spolehlivým předp:okllaclem příčetnosti nemusí býti, že opIlý delší kus
cesty běžel, ani, že pú(lnal strážníky jakO takové..
•
Nemožnost upamaJtovati se na tů, 00 se za o!pilosb sbehlo, nasvedcule
stavu bezvědomí.
I opilost, jež? sobě neza!,dádá j~št~ n~p!íčetnost, může se, přistoupi-1i
k ni afekt vvstupnovati tak, ze vylucule prncetnost.
v,
Množ~tvi vypitých lihovin .a jejich účinek nejsou vždy v pn11lém poměru (Sb. n. s. tr. čís. 4176).
S hlediska § 523 tr. zák. n~zá!eži vl!a t,o~, zda ,bylo ~ u~eden! ~ac~atele v;,e
stav úplné opilosti zapotřebt vtce Ct mene ti!hovych napoju, najme, ~e st3ICtlo
menší jich množství, an jest pachatel z důvodu zvláštniho zdravotmhp stavu
(nervové nemoci) méně odolný k účinkům .~lkohoIUJ na j~ho věd?ml.
v. ,
Tak zv. pat~o~ogická opilost, na~tá~,~jtcí o~norm~,t .~~ak~.t n~. ~ozth
alkohůlu" a záležellcl v tom, ze zbavem pncetn0sb nastáva JtZ t:n '~ozlb P?~
měrně nepatrného množství alkoholu, vylucovala b~ .~odpov~d~st opil~
osoby za 'Stav 'Opilosti jen, kdyby stav !en nastal ~~ JeJlho zavmem, !laJ!lle
kdyby o této své abnormální reaktivnosti na pozttt alkoholu v době ctnu
nebyla ještě věděla (Sb. n. s. tr. čís. 4388).
.
_•.
Znal-li pachatel již vpřed činem svo~ ~bnorrnáJni !eak~.vi1os! na POZlt~ aI-k?holu a přes to, poziv hů (ve zn~cne!ll mn~zstv,t), ~pr~vl1 se --; tře~e
fen z lehkomyslnosti - ~ ve ~stav uplneh~. opilstvt, v, n~mz p~k spachal cm,
vykazujicí na venek veskere znaky zloc1t1)u, odlpo;vtda za prestupek podle
§ 523 tr. zák. (Sb. n. s. tr. čis. 4426).
Opilost je stavem vylučujícím zlý úmysl jen, je-li provázena ztrátou pachatelova vědomí o činu nebo takovým jehů zk'alenfm, v němž pachatel nepostřehuje bud' vůbec neb aspoň úplně a sptávně skiutkbvé okolnosti, za nichž
jedná, a ,nemá správné představy o tam, k jakému výsledku směřuje jeho
čin (Sb. n. s. tr. čís. 4912).
Ke skutkové podstatě přestupku podle § 523 tr. zák!. s!ačl jednání, vyka ..
zující na venek (objektivně) znaky určitého zločinu; stav úplného opilvstvl
ve smyslu § 2 c) tr. zák., jež zákon staví na roveň ,pomatení smyslů, predpokládá vzhledem k požadavku, že pachatel si musí nebýti vědom svého j~d
nání, že duševní fu.nkce, a tů představa i vůle (§ 1 tr. zák.) jsou bud' úplně
zrušeny nebo ve značné míře seslabeny (rO'zh. ze dne 24. dubna 1934, Zrn I
704/32).
v

4.

5.

6.

7.
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Byl.li .na zmateční stížnost podanou (jen) ve prospěch obžalůvaného,. zrušen
rozsudek prvého soudlu a ',po novém hlavním Ipřelíčení vynesen v p,rvé s!oUci r?zsudek nový může jim obžaľ<w,anému, bez pOlfušení zákazn. reformace in pems mozen
býti trest přísnější než v původním zl"U,šeném ťozsudku, jestliže tentů byl napaden
též v neprospěch obžalovaného odvoláním formálně bezvadným..
(Plenární rozhodnutí ze dne 29,. října 1928, Pres. 1490/26-.)

V rozhodnutí nejvyššího jako zrušovacího soudu ze 16. dubna 1925 zn .. sp.
Zrn I 77/25 (sb. n. s. čís. 1950) bylo vysloveno,. že ~ej~e o.}"eformatio i!1 I?,~H!~,
byl-li v novém rozsudku vysloven trest bezpod~tnecne, le.sthze ,bylo prah dnve~
šímu podmíněnému (zrušenému) rozsudku státmm zastupltelstvlm co do podmlf!ěného odsouzení provedené odvolání d II vod n Ý m. Táž zásada vyslovena (pro
obor trestu) i v rozhodnutí ze dne 24. září 1925 zn. sp. Zrn I 471/25 (sb. n. s.
čis .. 2102).
v
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V rozhodnutí z 2. října 1926 zn. sp. Zrn II 211/26 (sb. n. s. čís. 2495) bylo vypa !om, zda bylo, ono .odv~lání v,ěcně důvodným, nýbrž že
a lne bez ,vad n e, t. J. 'pnpustne, podané v čas a oprávněnou osobou.
V zájmu jednotnosti rozhodování předložil první president nejvyššího soudu
k návrhu evidenční kanceláře věc sesílenému senátu, jenž se usnesl' na právní větě
shora uvedené.
slov~no, že .nezáleží
stačl, bylo-h for m

Důvody:

Trestní řád obsahuje tatO' ustanovení zařaďovaná v naUCe pod společné ozna»zákazu reformationis in peius«:
.
§ 290 odst. 2.: Byla-li zmateční stížnost podána jenom ve prospěch obžalovaného, nemůže mu soud zrušovací uložiti větší trest, než ktery- jest vysloven v rozsudku, jemuž se odporuje.
§ 293 odst. 3.: Ustanovení § 290 odst. 2. jest také rozhodujícím pro rozsudek
'
jenž se vynese na základě nového hlavního přelíčenÍ.
§ 295 odst. 2.: Bylo-Ii odvolání vzneseno jen na prospěch obžalovaného, nemůže sborový soud H. stolice obžalovaném-u uložiti přísnější trest, než jaký byl
vysloven v prvém rozsudku.
.
§ 359 odst. 3: Byla-li obnova povolena jen na pmspěch obžalovaného, nemůže se mu novým rozsudkem uložiti trest těžší, než který jej stihl podle nálezu
prvního.
,
§ 477 odst. 2.: BylO-li odvolání podáno jen na prospěch obžalovaného, nemůže
soud sborový uložiti obžalovanému přísnějšího trestu, než jaký byl vyřčen prvním
rozsudkem.
§ 480 první věta prvého odstavce: Obnova řízení trestního řídí se zásadami
.I
ustanovenými v hlavě XX.
Sankce na přestoupení těchto zákazů vyslovena jest v §§ 281 tr. 'ř. pod čís.. 11
a 344 pod čís. 12, kde se uznává za důvod zmatečnosti rozsudku, porušil-li sbor
soudní (I. stolice) vyměřuje trest ustanovení § 293, odst. 3 a § 35-9 odst. 4 tr. ř.
nebo nesprávně-li jich použil, - a pro- obor řízení o přestupcích v § 468 odst. 1
čís.. 3 tr. ř., kde se připouští odvolání z rozsudku okresního soudu pro zmatečnost
také z důvodu uvedeného v § 281 čís. lItr. ř.
Zákazy uvedené v citovaných paragrafech rozpadají se ve dvě skupiny:
§§ 290 odst. 2., 295 odst. 2. a 47'7 odst. 2. obsahují zákaz změny rozhodnutí
STolice prvé ',o trestu v neprospěch obžalovaného ve stolici vyšší.
§§ 293 odst. 3., 35-9 odst. 4. a 480 tr. ř. obsahují zákaz změny rozhodnutí
o trestu v neprospěch obžalovaného stolicí nalézací v' judicium rescissorium.
Společno je všem těmto ustanovením jakožto podmínka zákazu, že podmětem
z něhož se stolice vyšší případem obírala, při čemž bud' rozhodla ve věci samé
(skupina prvá) nebo vrátila věc k novému projednání a rozhodnutí do- stolice prvé
(1. připad skupiny druhé), byl opravný prostředek podaný pouze ve prospěch
obžalovaného (zmateční stížnost v případech §§ 290, 293, odvolání v případech
§§ 295, 477), pokud se týče žádost o obnovu trestního řízení, podaná pouze ve
;Jrospěch obžalovaného (§§ 359 a 480 tr. ř.).
.
Pozna!ll,enáno budiž na tomto místě, že byť zákon mluvil v uvedených p~ragrafech len o trestu, dlužno přece pod zákaz zahrnouti i jiné výroky k trestu se
vztahující (tudíž zejména rozhodnutí o podmíněnosti odkladu výkonu trestu tak rozhodnutí sb. trestní čís. 1797, 1950 - nebo rozhodnutí o započítání zajišťo
vací a vyšetřovací vazby) a zákonné důsledky potrestání jako takového nikoli
tedy ovšem vY-roky a důsledky rozhodnutí v otázce viny (sem spadá na' př. též
otázka náhrady trestních nákladů a náhrady soukr-omoprávní). V tom smyslu
rozhodoval též bývalý vídeňský zrušovaCÍ s.oud sbírka vídeňská čÍs. 380 36Y
1911, 1880, 1469, 2072. 2418, o. R. čís. 526 a j. Podrobněji do těchto otázek zabí~
hati není s hlediska daného thematu třeba.
Nauka se zabývá předmětnou otá~kou poskrovnu. Lohsing osterreichischcs
Strafprozessrecht II. vydání str. 654 a ,657 a ve své monografii »Das Verhot der
reformatio in peius« neřeší sice otázku tu přímo, ale z jeho stanovis.ka plynou
určité důsledky i pro ni. Zastáváť totiž náhled, že zákaz reformatio in peiusplatí
čení

-

pro soud stolice prvé v novém rozsudku bez výjimky, jakmile bylo rozhodováno
před soudem zrušovacím jen o zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku prvého;
ani zmateční stížnost žalobcova (nedošlo-li k jejímu vyřízení, protože bylo vyhověno zmateční stížnosti podané ve prospěch Obžalovaného), ani jeho odvolání
(zda důvodné čili nic, Lohsing se svého stanoviska nerozlišuje) nemění ničeho na
nezměnitelnosti výroku o trestu v neprospěch obžalovaného; změny takové může
se žalobce domoci jen odvoláním z rozsudku druhého, a i to jen za předpOkladu,
že se byl odvolal již z rozsudku prvého, vyšší stolicí zrušeného.
Poněvadž nadho'zené thema svou stylisací vychází z předpokladu, že odvolání
žalobcovo může zbaviti zákaz reformace ·'in peius účinnosti, a jen se táže po rozsahu podmínek tohoto důsledku, není vlastně třeba zabývati se blíže uvedeným
stanoviskem Lohsingovým. Storch: Řízení trestní II. díl, str. 520 pozo. 17 uvádí:
»Zrušil-li kasační soud rozsudek k podané zmateční stížnosti, stává se arci odvolání bezpředmětným, a kasační soud neučiní I) něm nijakého rozhodnutí. Přes to
však bylo-li podáno v neprospěch obžalovaného, účinky jeho potrvají potud, že
k novému hlavnímu přelíčení konanému podle § 293 nebude se vztahovati zákaz
reformace in peius.« Tu Storch, zdŮ'razňuje moment podání odvolání, staví se p.roti
panující praxi, s kterou se nestotožňuje, nýbrž slovem »srovnej« (nálezy kas. s.
ze dne 4. března 1884 a 23. ledna 1885, čís. 617 a 730 sb. Manz.) jen její jsoucnost konstatuje, a stojí vlastně na stanovisku panující praxi odporujícími jeho názor
blíží se zásadě vyslovené v ro:?hodnutí čsl. sb. n. s. čís. 2495, které, postavivši se
na stanovisko více než třicetileté praxi odporující, způsobHo řešení této otázky
v sesíleném senátě.
Ona panující praxe byla zahájena prvním uveřejněným rozhodnutím, obírajícím se touto otázkou, a to rozhodnutím býv. víd. nejvyššího soudu ze dne
4. března 1884, sb. Nowakovy čís. 617, pokud se týče rozh. ze dne 23. ledna 1885,
téže sb. č. 730. Podle vy-roku onoho rozhodnutí soud zrušovací zrušil rozsudek
soudu prvé stolice a vrátil mu věc k novému projednání a rozhodnutí, vyslovív
zároveň, že odvolání státního zástupce z výroku o trestu zůstává zatím jako bezpředmětné stranou, že však bude při eventuelním opětném vyměřování trestu
uvážiti jeho vliv na ustanovení § 290 odst. 2. a § 293 odst. 3. tr. ř. V odůvodnění
tohoto rozhodnutí se pak praví, že poněvadž musí podle nálezu ve věci hlavní
dojíti ke zrušení rozsudku podle § 288 čís. 3 tr. ř., jest odvolání státního zástupce
zatim bezpředmětno; jako však zabraňuje tomu, aby výrok o trestu nenabyl právní
moci ve prospěch obžalovaného, tak že k němu hude ještě přihlížeti při případné
otázce použitelnosti §§ 290 odst. 2. a 293 odst. 3. tr. ř.
Táž věc vrátila se pak ke zrušovacímu soudu, když byl ohžalovaný novým
rozsudkem znovu uznán vinným tímtéž zločinem, jako tomu bylo v rozsudku zruŠeném a podal zmateční stížnost, v níž vytýkal důvodem zmatečnosti podle čís. 11
§ 281 tr. ~. překročení- zákazu § 293 tr. ř. proto, že v novém roz-sudku potrestán
byl těžším trestem, než v rozsudku zrušeném. Zrušovací soud pak v rozhodnutí
čÍs. 730 sbírky Nowakovy této zmateční stížnosti nevyhověl, poukazuje k tomu,
že proti rozsudku prvému podáno bylo krom zmateční stížnosti obžalovaného také
odvolání státního zástupce, jež, jak bylo již uvedeno v rozhodnutí čís. -617 sbírky
Nowakovy, byť k němu pro zrušení rozsudku nemohlo býti přihlíženo, přece zamezilo, aby rozsudek co do trestu nenabyl právní moci;-z toho že plyne, že nový
rozs.udek, vyslovující trest přísnější, jen tehda by znamenal reformaci in peius.,
kdyby bylo trest ten se zřetelem na dřívější odvolání pokládati za příliš přísn-ý,
což s dalším odůvodněním nebylo uznáno'.
V úvodu provázejícím toto rozhodnutí se praví, že generální prokurator nadhodil otázku, zda by, hledíc ,ke dřIvějšímu odvolání státního zástupce, neměl odpadnouti všeliký ohled na zákaz reformace in peius. Takové stanovisko že však
mu - připadá příliš krutým- a nehovícím duchu zákona. Že dlužno naopak teprve
nyní zkoumati, jaký vliv by bylo mělo na konečné stanovení trestu dřívější odvolání,
kdyby bylo o něm bývalo rozhodováno. Ukáže-li se, že by bylo musilo hy-ti odmítnuto jakožto nepřípustné nebo neodůvodněné, že nemůže ospravedlniti překročení
dřívější výměry trestu. V případě opačném že sluší uvážiti, do které míry' by mu
bylo bývalo vyhověti a míra ta že jest též mezí, ji'Ž' pozdější rozsudek nesměl
překročiti, aniž porušil zákon.
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úvahami řídilo se i rozhodnutí býv. Nejvyš'šího soudu vídeňského
3637, jakož i československ~r Nejvyšší soud v obou prvých (v úvodu označených) rozhodnutích k otázce této se odná'šejících.
Uvedené již rozhodnuti nejvyššího jako zrušovacího soudu ze dne 2. října
1926 Zrn II 211/26, sb. n. s. čís. 2495, odchýlivši se od dosavadního způsobu
nazí;ání na podmínky 'bezúčinnosti zákazu reformationis in peius, vyslovilo zásadu,
že nejde o »reformatio in peius« (§ 290 odst. druhý, § 293 odst. třetí tr. ř.), byt-li
v novém rozsudku vysloven trest bezpodmínečně, bylo-li proti dřívějšímu podmíněnému, ke zmatečrií- stížnosti nbžalovaného zrušenému rozsudku podáno veřej
ným obžalohcem odvolání z výroku o podmíněném odsouzení formálně bezvadné,
t. j. přípustné, podané a provedené včas. a oprávněnou osobou, a že nezáleží na
tom, zda bylo věcně dúvodným.
.
Plenární senát přiklonil se k této zásadě rozhodnutí sb. n. s. čís. 2495, schválIl
toto jeho odůvodnění:
»Dle druhého odstavce § 290 a třetího odstavce § 29-3 tr. ř. nesmí, byla-li zma-;teční stížnost podána jenom ve prospěch obžalovaného, býti jemu uložen trest
přísnější, než který byl vysloven rozsudkem zrušeným. Přes. to však nelze před
poklady, za nichž a rozsah, v němž jest nalézaCÍ soud při opětném rozhodování-·
věci vázán zákazem reformationis in peius, posuzovati výhradně dle slovného
znění druhého odstavce § 290 tr. ř., k němuž třetí odstavec § 293 tr. ř. poukazuje ..
Tyto předpisy jsou částí zákonné úpravy řízení o zmateční stížnosti, kdežto
řízení o odvolání je trestním řádem upraveno odděleně v· §§ 294-296, kdež obzvláště s.tanoveno, že v pří'Padech, ve kterých bylo rozsudku prvé stolice odporováno- netoliko zmateční stížností, ale i odvoláním, rozhodne zrušovaCÍ soud po vyřízení nebo při vyřizování zmateční stížnosti též o odvolání. Z toho zřejmo, že
ustanovení shora uvedená nepřihlížejí vůbec k eventualitě, že bylo vedle zmateční
stížnosti ve prospěch obžalovaného podané podáno odvoIání v jeho neprospěch,
a nevyslovují, že obžalovaného nemůže stihnouti přísnější trest ani. tehdy, když
rozsudku prvé stolice bylo v neprospěch obžalovaného odporováno }1'e sice zmateční stížností, ale odvoláním. Názor, že zákazy v §§ 290, 29-3 fr. ř. vyslovené platí
i pro tuto eventualitu, zbavil by odvolání v neprospěch obžalovaného podané jakékoliv účinnosti. Zrušovací soud nemohl by, i když stížnost ve prospěch obžaiovaného podanou zavrhne nebo k takové stížnost! rozhodne, zrušiv. rozsudek ihned
ve věci samé, uložiti přísnější trest, ani kdy·by odvolání v jeho nepros.pěch podané
shledal odůvodněným. A vyhoví-li takové stížnosti v ten způsoQ, že rozsudek zruší
a věl; nalézacÍmu soudu vrátí, odpadlo by věcné vyřízení odvolání zrušovacím soudem; prvá stolice nesměla by přes věcně oprávněné námitky žalobcem proti trestu
ve zrušeném rozsudku uloženému odvoláním uplatňované vysloviti přísnější trest
á žalobce musel by s.e s tímto výrokem o trestu, byť i jej důvodně pOkládal za
pochybený, spokojiti, jelikož nemůže si stěžovati do toho, že nalézacÍ soud neličinil, co mu zákon při zmíněném výkladě zakazuje. Pro tyto své důsledky nemůže
zminěný výklad předpisů, o které jde, býti správným. Nesprávnosti jeho svědčí
i to jak upravuje zákon otázku přípustnosti opravy v neprospěch obžalovaného
v oboru trestního soudnictví, ve kterém n'ejsou úkoly opravných prostředků rozděleny mezi zmateční stížnost a odvolání, nýbrž přikázány jednotnému prostředku
apravnému, totiž v řízení přestupkovém. Stanovit' trestní řád v druhém odstavci
§ 477, že sborový (odvolací) soud nemůže uložiti obžalovanému přísnější- trest,
než který byl vyřknut prvým rozsudkem, bylo·-li podáno odvolání jen ve prospěch
obžalovaného, aniž při tom rozeznává, zda bylo v jeh.o neprospěch podáno současně odvoláni v tom aneb onom ze směrů v § 464 tr. ř. vytčených, aniž též naři
zuje, že uložení přísnějšího trestu jest vylOUČeno, bylo-Ii prvnímu rozsudku v neprospěch obžalovaného odporováno jen odvoláním z výroku o trestu, t. j. opravným
prostředkem obdobným odvolání, o němž jednají §§..294-296 tr. ř.
Z těchto úvah dlužno míti za to, že zákaz ukLádání přísnějšího trestu druhým
rozsudkem nalézacího soudu nastane jen tehdy, když první rozsudek nebyli v neprospěch obžalovaného napaden ani zmateční stížností, ani odvoláním, V daném
prípadě bylo však v neprospěch obžalovan.ého práti rozs.udku podáno odvolání
státním zástupcem a to právě z výroku týkajícího se podmíněného odkladu
výkonu trestu. Je-li tomu tak, pak nejde více o případ, jaký má na mysli
ustanovení § 290, 293' tr. ř., že totiž původní rozsudek byl napaden pouze ve proClS.
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obžalovaného., I30zsudek již !ím, .že pr~ti němu bylo ~odáno v nep~o~p~c~
obžalovanéhO' odvolam po for m a I n I ·s tra n c e bezvadne, t. J. odvolam, lez
bylo přípustno, podáno osobou oprávněnou,. a v č~s o~lášeno. i provedyeno, v. do-:
tčené části nemohl vejíti vůbec v moc prava, coz ma za nasledek, ze nalezaCI
sDud nabyl úplné volnosti při .?pětném !ozhodov.~n~ ~ !r:stu v nap~deném ~!ll~!':-~
(podmíněný jeho odklad), an~z bylo ,tEeba zvl~ste leste z~o~mat~,.. zd~ dn~eJs~
odvolání státního zastupitelstvl bylo tez ve c ne opodstatnenym, cliI mc. Vzdyt
~oud nalézaCÍ již tím, že .se .. odc~ýJi~ od yp~vé~o }"ozsudk'-;1 -ye sm~ru odvoláním. na:
padaném dostatečně proJevIl sve presvedceOl, ze odvolam pokladal za matenelne
důvodné.' Obžalované"mu poneCháno jest na vůli, brojiti proti domnělé nesprávnosti
nového výroku opravným prostředkem odvolá~~í: Byl.oť by .zř~jmě bezúčelným,.
činiti přezkoumání nového .výroku soudem vyssl stohce zavlslym na rozhodnuti
otázky, bylo-'li původní odvolání, stavší se zrušením, zmatečn~ho r?zsudku b~z
předmětným, odůvodněno, když· múže nový tento vy~o~ (o~~em J~ry. v me~lch
§ 283 tr. ř.: Dodatek plenárního senátu) novým odvolamm pnmo by tl napadan.«
Se strany těch, kteří v souhlase· s dřívěj~í stál~u praxí hájí .!1~zor, ~e, sbíh~-li
se s opravným prostředkem podaným,: otazce. vmy ve P!?SpeCl~ o?zalovaneho
odvolání žalobcovo z výroku o trestu, Je podmmkou bezucmnostI zakazu reforrnationis in peius nejen formální bezvadnost, nýbrž i věcná odůvodněnost odvolání
žalobcova, se uvádí:
»Zákon s.ám neustanovuje ničeho pro ·případ, že s opravným prostředkem ve
prospěch obžalovaného v otázce. viny ko~k~ruje odvoláni žalob~ovyo v. jeho neprospěch v bodě trestu. Pouze m formah treha tu vzpomenoutI predplsu § 296
tr. ř. o devolučním účinku zmateční stížnosti. Dlužna tedy hledati rozřešení ve
vnitřní spojitosti výslovných zákonných ustanovení a v duchu je ovládajícím.
Duchem tím je favor defensionis, projevující- se v řadě ustanovení trestnÍ"~o řá.du.
Z těch sluší vytknouti na prvém místě- právě uvedené již zákazy reformace m pellls,
dané jen ve prospěch ob~alova~ého, n~koli. takv~ ve prospěch ž~lobců.", a to ve
spojení s tím, že ve prospech obzalovaneho je pnpustna napr!va 1 bez leh~ opra::ného prostředku (§§ 290 odst. 1., 292, 295 odst. 1., 362, 47 I odst. 1. tr. r.); pr~:
('házejí tu dále v úvahu předpisy vyhrazující obžalovanému posledm slovo pn
ústních jednáních (§§ 255, 324, 47'7, 287, 473 tr. ř.), úprava potněru hlasů soud~ů
i porotců potřebných k odsouzení, přípustnost zrušení výroku porotců por01mm
sborem soudním (§ 332" tr. ř.) jen v případě omylu na újmu obžalovaného, výhodnější s.ituace obžalovaného oproti Dbžalobci podle ~oslev~níc~ odstavců § 281v a 34~
tr. ř. a podle pfedpisů o přípustnosti obnovy trestOlho nzem (hlava XX. tr. r.) a J.
Důsledkem této sezn·ané zásady řádu trestního je požadavek, aby praxe vyplňujíc shledanou mezeru v zákoně zvolila z dvojího možného řešení to, jež zaručuje obžalovanému výhody větší.
. .'
Vychází-li se z obecně uznávaného předpokladu, že obžalovanému nesml by tI
jeho vlastní (pokud se týče osobami k tomu oprávněnými v jeho pros.pěch podaný) opravný prostředek" v bodě viny na újmu v bodě trestu a že tato myšlenka
byla vyjádřena zákonnými zákazy reformationis in durius, pak dlužno si předsta:
viti jaká by byla právní situace pro obžalovaného, kdyby byl rozsudek v bode
viny zůstal v jeho prospěch nenapaden. V tom případě bylo by příslušným soudem
rozhodovánO' o odvolání žalobcovu. IPředpokládaje jeho přípustnost, včasnost a
provedenost, jakož i žalobcovu legitimaci k jeho podání, bylo by odvolání věcně
posouzeno a shledáno bud' důvodným nebo neodů·vodněným. Podle toho hylo by
mu buď vyhověno nebo bylo by zamítnuto.
To je situace, jejíž vris}ko bere n,a sebe .obž~l?vyan:ý, rozhoduj~ se. pvoda!i
opravný prostředek v bode vmy. Nehrozl mu v m, nezIt ze Jeho opravny prostredeK
bude zamítnut a že pak bude rozhodnuto o odvolání žalobcovu po- dle jeh o
d Ů vod n o s t i. Důslednč nemůže tato právní situace obžalovaného dojíti zhoršení, jestliže k opravnému prostředku podanému v jeho prospěch byl napadený
rozsudek v bodě viny zrušen a věc vrácena do stolice prvé k novému .projednání.
Nemá-li tedy obžalovaný býti v nebezpeČÍ, že opravným prosředkem podaným
v bodě viny v jeho prospěch upadne v otázce trestu v situaci horŠÍ, - a tou by
pak ovšem bylo, kdyby zákaz reformace in peius pozbyl účinnosti už prostou
skutečností žalobcova odvolání, předpokládaje jen jeho formální bezvadnost, ~
nezbývá, než anticipovati pro řešení otázky, zda zákaz reformationis in p.eius byl
y
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porušen, právní situaci, která by byla nastala pro obžalovanéhO' podle výsledku
věcného vyřízení žalobcova odvolání, kdyby o něm bylo hývalo rozhodováno, a
připustiti změnu výroku o trestu v' ne prospěch obžalovaného jen tehda a do té
míry, když a jak dalece odvolání to bylo dúvodrio.
Nelze proto s.oudu nalézaCÍmu přiznati v otázce výměry trestu volnou ruku,
jakmile jen je tu formálně bezvadné odvolání v neprospěch obžalovaného, a upírati
obžalovanému právo zmateční stížnosti podle § 281 čís. 11 a § 344 čís. 12, pokud
se týče odvolání' dle § 468 odst. 1. čjs. 3 tr. ř. proti novému rozsudku pro případ,
že mu ukládá trest přísnější, nežli byl trest vyslovený rozsudkem zrušeným, ač
odvolání žalobcovo nebylo důvodno. Odkazovati obžalovaného na opravný prostředek odvolání z nové výměry trestu neposkytuje obžalovanému ochrany vůbec
v případech, kdy nový, bezdůvodně- přísnější trest byl vyměřen zase pod sazbou
zákonnou, takže odvolání je podle § 283 tr. ř. nepřípustno,·a neposkytuje mu
rozhodně ochrany tak bezpečné, jako zaujaté stanovisko, ani v těch případech,
kde odvolání by nebylo předem vyloučeno.«
.
Vzhledem k těinto vývodům, jež se opírají v podstatě o důvody rozh. býv.-víd.
nejv. soudu sb. č. 617 ve spojení s rozh. sb. č. 730, převzaté v podstatě i y- rozh.
čsl. nejvyššího soudu sb. Č. 1950, 2102, jest uvésti tO'to:
Právní závěr, pokud vysloven jest v rozhodnutí víd. sb. č. 617, že totiž, »zrušil... li soud zrušovací rozsudek zmateční stížností jen ve prospěch obžalovaného
naříkaný, stává se sbíhající se odvolání co do trestu v neprospěch obžalovaného
podané prozatim bezpředmětným, jako ale odvolání to zabránilo, aby výrok
o trestu vešel ve prospěch obžalovaného v moc práva, tak bude míti k němu
zření svého času' i -při případném řešení otázky, lze-li použíti §§ 290 odst. 2 a 293
odst. 3 tr. ř., čili nic«, neprejudikuje žádnému z obou odchylných stanovi~.ek, jsa
prostě důsledkem zásady, že výrok soudu nemůže nabýti vůči straně, jejíž opravný
prostředek nevyřízen, právní moci (relativní právní moc rozhodnutí) a může býti
oběma bez výhrady akceptován. Teprv při rozhodnutí sb. č. 730., které řeší otázku
významu sbíhajícíhO' se a svého času nevyřízeného odvolání :V' neprospěch obžalovaného na trest novým rozhodnutím v prvé stolici- vyslovený _ hlediska zákazu
reformace in peius způsobem další judikaturou převzatým, nastává rozkol.
Tu pak nezdá se býti zcela oprávněným, spatřuje-li se v tom, že zákon
otázku, o- niž tu jde, zvláště neřeší, snad nějaké opominutí zákonodárcovo, nějakou
mezeru v zákoně. Při nejmenším stejně- oprávněn jest názor, že se zákon otázkou
tou zvláště nezabývá proto, že to zákonodárce neshledal potřebným, maje za to,
že není-li tu zvláštního výjimečného předpisu na způsob §§ 290 odst. 2. a 293
odst. 3., soudce prostě použije ohecných předpis.ů o vyiněřování trestu. Dle nich
a v jich rámci má pak strana ()Ipravné prostředky proti výroku o trestu nově
vynesenému. Podobně doplnila praxe otázku nastavší tím, že zákon v § 39,0 odst. 2
tr. ř. stanoví jen' zcela jednostranný předpis v příčině nákladů zcela bezúspěšného
op1:"avného prostředku: že"i zde totiž nabudou neomezené platnosti ohecné před
pisy §§ 389,. 390 tr. ř. o nákladech trestního řízení (viz Kallabr-Herrnritt, pozn.
R 14, 15 k § 390 tr. ř.).
Není pochyby, že předpisy o zákazu reformace in peius jsou výronem favoris
defensionis, v' trestním řádu na různých místech pronikajícího; tu však jde všude
o výjimky z obecných předpisů, jež není praxe oprávněna- přes meze zákonem
vytčené rozšiřovati. To nebude ovšem na závadu, aby dobrodiní zákazu reformace
in peius nebylo přiznáno obžalovanému tenkráte, když odvolánÍ' v neprospěch
jeho podané bylo for ni á I ně vadným (nepřípustným, O'pozd~né nebo osobou
neoprávněnou podaným); zde ve skutečnosti není vůbec opravného prostředku
v neprdspěch obžalovaného podaného a takový jen zdánlivý opravný -prostředek
nemůže odstraniti důsledky relativní pravomoci rozhodnutí vůči odvolateli.
Stanovisko dosavadního názoru vede však také k důsledkům s povahou opravného prostředku ~mateční stížnosti, jIž jediné bylo by nový výrok o trestu pro
porušení zákazu refQrmace in peius naříkati, nesrovnatelným. Nehledě k tomu, že
zákon v č. 11 § 281, -resp. č. 12 § 344 tr. ř., zde jedině v úvahu přicházejících,
označuje za zmatek výhradně porušení nebo nesprávné použiti ustanovení 3. odst.
§ 293 (§ 359 odst. 4 zde nepřicházejí v úvahU). takže by, každé přiznání zmateč
nosti v případech z mezí § 293, 3 tr. ř. vybočujícíCh znamenalo zcela nepřípustné
rozšířeni zákonem výstižně vypočtených důvodů zmatečnosti, spadají do oboru
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stížnosti veskrz vady nastalé poruše!1ím zákona, tedy vady výhradně porovnáním s e z á k o n e m řešitelné. Výtky v otázkách volné ÚVaze soudcovské
podrobených a přezkoumání této volné úvahy předpokládající vyhraženy jsou
jiným opravným prostředkům (odvolání, stížnost). Stanovisko dosavadní judikatury činí však rozhodnutí soudu zrušO'vacího o zmateční stížnosti z důvodu § 281
čís. II -tr. ř. závislým na zkoumání otázky, bylo-li původní o d vol á n í, o němž
vyšší instancí pro zrušení rozsudku nebylo svého času vůbec rozhodováno, odů
vodněným čm nici odpovídal-li trest v rámci zákona dle vol n é ú vah y soudcovské vyměřený stupni provinění, čili nic. Jen mimochodem budiž poukázáno na
\'elmi pochybný postup, že soud zrušovací má posuzovati ~yní odvolání, jež
svého času prohlášeno bylo bezpředmětným a že soud prvé stolice při novém rozhodnutí by se tak zcela formálně zavazoval, rozhodovati o opravném prostředku,
o němž rozhodavati vyhražuje zákon vyšším stolicím. Fakticky bude ovšem soud
prvé stolice bráti zřetel k obsahu toho nevyřízeného odvolání při výměře nového
trestu, již proto, že i žalobce ~e, svém návrhu str. .an vým,ěry nového, t!estu vezI?~
nepochybně obsah toho odvolant za podklad. Nez takove rozhodovant o odvol~nl
s,oudu prvé stolice přímo ukládati jako pOdklad pro výměru ,n~vého trestu, Jak
děje se to s hlediska zmíněné judikatury, nezdá se býti na mIste.
Také sotva lze přisvědčiti argumentu, že postavení obžalovaného, k jehož zmateční stížnosti byl' původní rozsudek zrušen, nemůže býti nepříznivějším než postavení obžalovaného, jehož. zmateční' stížnost byla zavržena, jak by tomu prý
bylo, kdyby zákaz reformace in peius pozbyl účinnostÍ' již prostou skutečností
žalobcova odvolání, předpokládajíc jen jeho formální bezvadnost. Vždyť v pnpadě, kde byl prvým rozsudkem vyměřený trest skutečně p-říJ.iš nízkým, nečiní
to asi pro obžalovaného rozdílu, stalo-li se zvýscní trestu následkem toho, že soud
zrušovací zamÍtnuv zmatečnÍ' stížnostj odvolání vyhověl a trest zvý'ši1 anebo
učiní-li t~ v případě zrušení rozsudku soud prvé stolice znova trest vyměřující.
Naop-ak v případě posléze uvedeném zbývá. mu ještě- druhá instance. A poukazuje-li se na nepřípustnost, dovolávati se jí Obžalovaným, zůstal... 1i trest nově
vyměřený zas pod dolní mezí zákonné sazby, stačí poukázati. na to! že ta~é žalobce nemá opravného prostředku, byl~1i nový trest, byť 1 dle Jeho nahledu
příliš mirn)', vyměřen přec v rámci zákonné tresnÍ s.azby. Neníf to důsledk~m
p-ofUšenÍ zákazu reformace in peius, nýbrž toliko důsledkem předpisu druhé vety
§ 283 tr. ř., pojatého do zákona jen za tím účelem, aby vyšM instance nebyly odvoláním co do trestU' příliš zatěžovány.
Z těchto důvodů usnesl se plenární senát na právní větě, v čele plenárního
rozhodnutí uvedené, k níž se ještě dodává, že odvoláním formálně bezvadným
jest odvolání tak vypravené, že nemůže býti odmítnuto- pro svOu opozděnost, neprovedenost, nepřípustnost, nebo pro nedostatek legitimace odvolatelovy, nýbrž
mus.Í býti vzato za podklad věcného přezkoumání rozsudku.
Uveřejněno: sb. nejv. soudu tt. čís. 3310; sb. mm. spra~. čís. 605.

Poznámky: 1. Pokud .nejde o relornmtio in peius (§ 290 odst. dt1u~ tr. ř;),
byl·li obžalovaný zrušovacím soudllm zproštěn pro přestupek § 461 tr. zák.
a za zbývajíci nedOtčené odsouzení pro přestupek § 522 tr. zák. byl p<>užitím § 260 a) tr. Zák. odsouzen do vězení, ač zrušenymy ~okem o trest~
byl mu vymě'en i za. přestupek § 522 tr. zák. trest vezenI, ten pak, ac
přísnější, než ke kter.ému měl býti obžalOvaný odsouzet! podle § 522 u·.
zák, byl rozhodnutím presidenta republiky z 19. říj"" 1928 prominut (Sb.
n. s. tr. čís. 3618).
2. Právni zásada plenárního roxhOÓÍllUti sb\ n. s. č. 3310 plati nejen pro pří
padry, v nichž se výroky obou rozsudků co do viny navzájem kryji, nýbrž
i tehdy, když rozsudek soudu, jentllž byla věc podle § 288 čís. 3 tr. ř. při
kázána k novému projednání a rozhodnutí, OOUIZnává obžalovaného vinným
ve všech bodech rozsudku onoho nalézaciho soudu, který ve věci původně
rozhodoval (Sb. n. s. tr. čís. 3761).
3. Použití § 475 čís. 2 tr. f_ předp<>k1ádá, že okresní sood soudí! o činu ,zakládajícím zločin nebo přečin. Ukáže-Ii se (v tam směru nenapadenym)
Oenerálni
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rDzhodnutím krajského. jaků .nalézacího so.udu, že' kvalifikace činu za' zločin
'nebo. přečin bylla předpokládána my1l.J.ě, ,g"že- čin je' (byl) přestupkem, nemá
nalézacl -'Soud,_' shledav ,v činu' óbžruDvaného ,zase' jen, přestupek,' vyslovo.v'ati trest přísnějši,' 'než byl' vYslDven rozsudkem sO'udu okresního;' a tú ani,
je:ii' s'azba tóho.to. přestup~u,; (§ 335 Í11. zák)"' přísnější,'než 4).fiOhD, jímž byl
původně uznán vinným (§431 tr. zák.) (Sb. n. s. fr. č.3805).
4. Byía-li věc p~oj~dnána. obdobně podle pkdpisů §§ 14 á 15 cis. nař. ze
. dne :14. prDsince 1915",Čís. 372 ř.. zák. znDVU, jako9Y vyh1~šený roz:sudek
nebyI. vynese.n, poněv.adž :samowudce :ťozs\tdek yynesší,nebyl.pro onemoc~ěrii s to. Jej písemně vyho.tDviti"nemůže býti nový,m rozsudkem uložen odSQuzenému přísnější trest, bylo-ll ,proti -dřjvějšimu rDz_sudku, podáno. DdvQlaní jen"ve prosp.ěch obžalDvanéhD (§ 14 'Qdst. Z uv~ ,cís. .n~.) (Sb. n. s. tf.
Č. 3852).
, 5~ Bylac1i povolena Dbnůva jen ve' prQspěch DbžalQvaného., musí (§ 359 odst. 4
. "tr. ,ř.) sejíti z jakéhokoliv ulo~ení; tresÍlu, byl~li trest ulDženy .dřívějším r-ozsudkem mezi -,lim vykonán. Skutečnému výk-onu trestu rovná se jeho ,pmminuti (§§ 226, 529 tr. zák;).
,
Příčí se ustatnovenJ třetího odstavce § 359, tr. ř~f ulDŽil-li soud obžalovanému. i v obnoveném řízení trest, aniž zjistil, ,že nebyla splněna podmínka' pod níži byl obžalovaném,u prominut trest, ulůžený mu' dřívějším
rozsudkem' (Sb. n. s. fr. Č. 4309).
ft I když byl prvrií rozsudek odvolacím soudem, znLišen a věc vrácena okres" ,nímJ,i 'sDudu k novému projednání' a' rozhodnutí, je' 'Sóudce vázán' zákazem
'refmmac'e 'in pei:us, došlo-Ii ke: zrušetttí prvního rozsudku jen' k, odvolání
. .
"bža1ovaného (Sb. n. s. tr. č.4329).
, 7. Byl-li .trestnim příkázom ul'lžen trestpen~ž.itý, trestní přillaz'I!~k jeli k od, ,poru, obviněného zrušen- a 'Z:l~eqieno řái:h\e řízení, nesntl' býtf ,v. rozsudku
uložen trest na ,svobo.dě~ a to. ani, měl-ll pro případ' n,edbb&tnDsti onoho
,trestu na~toupiti 'náhradn'í treSt vězen'í, ~a ani, ž~dal~1i o~vfněný' ~ám o tuto
zrně"" trestu (Sb. n. s. fr. Č. 4485). ..
'
... ' .
.
8~ .pr~kázal-li ''Se 'pře4poklad, kt~ry vedl ke z~šení' ~zs-udkŮ' 9~r~sQ.ih~ soudu
podle §475 <)ctst. 2. tr. ř. mylným, takže i podle "Ý"oku krajského soudu
zůstal' čin jen přestupkem~ nemůže tento SQud,,_uložit~ pťísnM~í ,':1 "nepD.dmíněný trest, než bylI trest uložený podmíněně .okresním SOIUde~l,: byl-li jeho
~~~udek, _.n~pad~n jen od~otanjm obžaloV'aného, ,rl; n:ávrt,., ,~tátnífu) zástupce
'ma zrušooí-rozSfUdku podle § 475 ,~dst. 2 tr. ř. byl učiněn 'až po. uplynuti odvDľaci.lhůty,- (při ,odvolacím hlavním přeUčeni) '(ro'zh. Ze dne 20. listopac!u
1933. Zrn I 85/32. sb. n. s. Č. 4852). . " , '
.
9-. Oprávněnost postupu podle § 363 čís. 4- tr~ ř. sluší p.osuzovati podte stavu
věci;' kdy- byl',postup ten"'zahájen, 'ne podle"kQnéČného>výsl~u- provedeného trestnílw řízení; netzáleií proto na tom, že v sDuzeném skutKU byl
shl~dá,n zase jen p~estupek;,v tomto'připadě'je nallézací soud'oprávně'!! PQstupov.ati Jl-ři vymě6;)Ván~ tr,esru 'Samostatně·" a smi bet',· porušení zakazl!
»refor:mationis in -peiu8<{ uložiti trest př,isnější, než byt ,trest, ulo:ž~ný okres" ním .!soudem, (Sb. -ho s~ tr:- 'ě~,-337,8). ,', ':, :',
.
':
',~6:,"za:kaz tak Z:'Y(lhé, )}reforma~e, :,ul," pet\t;s«': v- 'u!s~ti()veních §§ .29If,á'dSt: 2 a 293
',_ o'dst~ -: 3 ÍI:'~' ř~' Qbsažený" vztahuje _se, Jen ,k aoro1'!ltni .velikosti' trestuj jde-li
6 trest na: svobOdě, jen :k druhu, 'trváni" a' případným zostřením toh6to trestu.
Potřeba zákazu. v § 290 odst, 2 tr. ř. uvedeného lest odůvrodtÍěna úvahami
sluŠltosti; ježtO' jde o to., by, ten, kdo je přesvědčen, 'že ,.fozs.udkem ,soudu
prvé stolic'e::sta1~'-se J~mu ~eb osobě 'mu'blízké, v ,i,ejiž-,pmsP,ěch'srní p~ti
opramý_ prosrredek'-,křivdá".hedal' se ,odvrátiti od jeho podaní' ob~vou, ze
, rot,hotlti:1J'tí - vy~šího . sottd~'" mů~e' býti ještě nepříznivější'. Zákazem § ~90
odst 2 tr. ř.,j~nž platí podle § 293 odst. 3 tr~ ři též !,ro soud "p,rvní sto~tce
vynášející na základě nového, h1:avního _líčení fozsudeky' má býti' _zabrfuten?
, jen tomu, by v ,příPadě, v'němž' byl proti původnímu rozsudku stJudtť prve
'stolice' podán_ Qpravný prDstředek"jenom"ve prospěch 'obža!lovanéhD, tohoto

nestihl konečně větší trest, než který byl vyslDven rozsudkem, jemuž bylo.
DdporDvánů. Soud prvé stolice vynášející na základě nového. hlavního líčeni

/

ll.

12.

.

13.

14.

i

15.

rDzsudek, není povinen ulDžiti obžalDv:anému .nižŠí trest, než je trest obža-.
lovanému původním (nejvyšším sDudem zrušeným) rozsudkem vyměřený,
ani, zprostil-li obžalovaného novým růzsudkem z obžalůby pro některý
z trestných činů, jimiž obžalovaný byl uznán vinným původním rozsudkem
(Sb. n. s. tr. Č. 4597).
Byly-li zmateční stížnDst a OdvDlání podány jen ve prospěClh obžalovaného.,
nemůže zrušo.vací soud, vyměřuje znQVU trest v ďůsledku částečného zproštění obžalovaného, ulDžiti rttlU trest těžkého. žaláře ani, příčí-li se ul-ožení
trestu státního. vězení nalézacim soudem do.slDVU i smyslu zákDna (§ 290
odst. 2 tr. ř.) (rozh. ze dne 7. října 1933. Zrn H 99/33).
OpDmenul-li soud, nepřiznávaje v pDzdějším rozhůdnutí poďmíněné odsouzení, naříditi po. roZlumu čtvrté věty § 6 zák. o pod:. ods. výklDn předchD
zího trestu, nemaje O. něm vědomDst, nelze bez porušení zásady reformatiD
in peius rozhodnrutí o dřívějším pDdmíněném odsouzení již měniti (rozh. ze
dne 15. dubna 1932. Zm I 205/32)_
Zru-šil-li nejvyšší sůud flozsudek a věc vrátil nalézacímu soudu, by ji znovu
projednal, a -rozhodl, přihlížeje k nezrušené části výJtDku IQ vině, není nalé~
zad soud Dprávněn (§ 293 Ddst 1 tr. ř.) p-řezkoumati a zmateční stížnost
ne.může bráti v pochybnDst (v odpor), zda má ta či ona část zachovaného
výroku opovu ve výsledcích hlavního. přelíčení (ve spisech).
Zrušil-li nejvyšší sDud rozsudek i ve výroku o trestu, neprojevil tím
názor, že trest uložený zrušeným výrokem je přiměřený j,en při rozsahu,
jaký měl výrok o vině před částečným zrušením, takže ani ulDžení téhDŽ
trestu, j,aký vyslovil z~uš,ený rozsudek, nepříčí se ustanovením §§ 290 odst. 2,
293 odst. 3 tr. ř" nebo § 290 odst. 3 tr. ř. (Sb. n. s. f(. čís. 4914).
Súd porušil zákaz relomlaHonis in peius (§ 4 odst 6 zák. Č. 8/24 Sb. z. a n.),
ak v novOlm rDzsudku uložil obžalovanému dlhší trest na slůbDde .a vačší trest
peňažitý, bárs len pDdrmienečne, jestliže v prvom rozsudku vymeral Dbžalovanému trest na slobDde i na peníazoch nižší, avšak bezpodmienečný (Sb. n.
s. tr. čís. 4959).
Odvolat-li se jen Dbviněný, není odvolací SDUď oprávněn (§§ 477 Ddst.·,Z, 281
čís. II tr. ř.) změníti trest vězení na trest tuhého vězení, třebaže jej vyměřil
kratší dobou než soud první stolice (Sb. nejv. S. tf. čís. 4972).
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