Rozhodnutí
nejvyššího soudu československé
republiky ve věcech trestních.
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pořadí časovém.

Seznam rozhodnuti v
čis.

čÍs.

»

1932.

USTlU
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12.,f"~

leden

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
únor

»
»

»
»
»
»
»
Tiskem chromotvpografického závobu firmy Heiba &: Zbroj v Mlabé BoleslavL.

»
»

4.
5.
8.
9.
15.
18.
18.
19.
23.
23.
27.
29.
29.
30.
30.
30.
3.
4.
5.
6.
12.
13.
13.
17.
18.
20.

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

IV 669/31
II 319/30
·1 993/30
I 1051/31
I 985/30
III 364/31
IV 588/31
III 426/31
I 412/31
IV 543/31
IV 234/31
I 210/31
I 262/31
I 97/31
I 214/31
IV 689/31
IV 531/31
IV 604/31
I 549/31
II 212/31
IV 717/31
I 316/31
I 1075/31
III 367/31
II 117/31
II 451/30

· 4349
· 4~5~·:
.",,4U'5~

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4352
4353
4354 .
4355
4356
4357
4358
4359
5360
4361
4362
4363
4364

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374

.'

20. Zrn III 387/31 .
20. Zrn IV 730/31
.23.j1J?!I~ ;f4lÍ/31
.~3. Zrn J;L~ 6'8;31
• t,' .','
-- *
.M.
Zrn IV 735/31
'~y:? ,'-,
» 27. Zrn 11245/31

·
·
·
·
·
·

4375
4376
4377
4378
4379
4380

bfe~eri

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396

»
..
»
»

"

»

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
duben

»
»
»

»

1.
5.
5.
8.
8.
8.
9.
15.
16.
18.
19.
19.
19.
22.
22.
30.
2.
2.
6.
9.

Zrn II 259/31
Zrn IV 497/31
Zrn IV 594/31
Zrn I 80/31
Zrn III 28/32
Zrn IV 773/31
Zrn IV 609/31
Zrn II 183"/31
Zrn I 1059/31
Zrn I 23/32
Zrn I 443/31
Zrn II 3/32
N IV 7/32
Zrn I 564/31
Zrn II 435/31
Zrn IV 779/31

Zrn I 521/31
Zrn IV 189/32
Zrn IV 39/32 •
Zrn III 236/31
19. Zrn IV 129/32

· 4397
· 4398
· 4399
.4400
· 4401
ľ

V.

IV.
čís.

duben 20.
» 20.
» 21.
» 22.
» 22.
»
26.
» 26.
» 27.

Zm
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

I 941/31
I 194/32
I 857/31

· 4402
· 4403
· 4404

197/32
IV 777/31
IV 16/32 .
IV 114/32
I 255/31

· 4405

·
·
·
·

4406
4407
4408
4409

květen

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

I 71/32
II 97/32
IV 41/32 .
I 626/31 .
II 134/32
II 402/31
I 919/31 .
II 151/31
IV 203/32
IV 121/32
III 61132
IV 108/32
III 89/32
II 289/31

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
..
•

4410
4411
4412
4413'
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423

»
»
»

»
»
»
..,
d

»
»
»
»

»

4.
4.
7.
12.
12.
13.
19.
19.
19.
20.
24.
25.
27.
28.

červen

»
»

1. Zrn III 37/32
Zrn I 104/31 .

2.
14.
14.
15.
15.
15.
18.
21.
21.
21.
30.

»
»
»
»
»
»

»
»
»

červenec

»
»

»
»
»
»

I

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

1.
8.
8.
8.
12.
13.
15.

I 358/31 .
III 154/32
I 183/31 .
IV 262/32
IV 285/32
III 200/32
I 40/31 .
I 654/31 .
IV 99/32
II 59/32 .

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

IV
III
III
IV
IV
III
IV

232/32
275/32
298/32 .
200/32
165/32
79/32
179/32

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435

·
·
·
·
·
·
·

4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442

srpen
»
»
»
záři

»

»

»

. »
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
srpen 24. Zm III 30~/31_
.»
24. ZmIV 358/32

· 4443
• 4444

»
»

III
IV
IV
IV

299/32
298/32
379/32
414/32

7. Zrn .IV 72/32
Zrn I 231/31"

9.
10.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
"21.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
24.
27.
27.
27.

řijen

»

Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

2. Zrn IV 156/32
7. Zrn I 439/32
7. Zrn III 183/32

»

»
»
»
»
»
»
»
»
)'
»
»
),

31.
31.
31.
31.

1.
1.
4.
4.
5.
5.
5.
7.
7.
7.

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

II 234/32
III 273/32
II 249/31
II 243/32
III 169/32
IV 180/32
IV 192/32
II 4/31 .
IV 238/32
I 1060/31
IV 308/32
IV 289/32
I 674/31
IV 206/32
IV 375/32
I 646/32
III 178/32
II 422/30
III 326/32
II 128/31
III 321/32
I 95/31 .
I 394/32
IV 248/32

Zrn
Zm
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
7. Zrn
8. Zrn

IV 184/32
IV 225/32
III 350/32 .
IV 427/32
I 573/31
II 79/31
III 365/32
I 701/32
II 349/32
IV 190/32
IV 29V32
I 314/31

·
·
·
·

4445
4446
4447
4448

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·

4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489

ms.

č1s.

čís.

říjen

»

8. Zrn II 370/31

11.
11.
11.
11.
12.
12.
13.
14.
18.
18.
18.
19.
19.
20.
21.
21.
22.
22.
22.
25.
25.
26.
26.
27.
29.

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
"
»
»

»
»
»
»
~)
»

»
»
»

listopad

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»

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

I 574/32
I 616/32
III 142/32
IV 394/32
IV 276/32
IV 409/32
I 578/32
I 937/31
I 580/31
II 281/31
IV 19/32
I 103/31
I 992/31
IV 353/32
I 116/31
II 143/32
I 823/31
I 836/31
I 1019/31
I! 197/31
-Zrn IV 365/32
ZrnIl 294/32
Zrn IV 380/32
Zrn I 259/32
Zrn IV 410/32
3.
4.
5.
5.
5.
5.
8.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
16.
16.
16.

Zrn I 1004/31
Zrn IV 611/31
Zrn II 144/32
Zrn III 352/32
Zrn III 391/32
Zrn IV 160/32
Zrn I 577/32
Zrn III 289/32
Zrn IV 339/32
Zrn III 283/32
Zrn IV 350/32
Zrn. I 639/29-12
Zrn I 844/32
Zrn I 671/31
Zrn IV 462/32
Zrn II 45/41
Zrn I! 324/32
Zrn III 359/32
Nd III 30/32

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499

· 4500

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514

· 4515

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526

· 4527

·
·
·
·
·
·
·

4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534

listopad 17. Zrn I 307/32
»
17. Zrn II 88/31
» 17. Zrn II 189/32
» . 19. Zrn III 334/32
»
19. Zm IV 475/32
»
22. Zm II 74/31
»
22. Zrn IV 446/32
»
23. Zrn I 800/32
»
23. Zrn III 380/32
24. Zrn I! 424/31
»
»
25. Zrn II 429/31
»
26. Zrn II 41/32
» 29. Zrn I 137/31
»
30. Zrn II! 346/32
prosinec 1.
»
2.
»
2.
»
2.
»
2.
»
3.
»
3.
»
3.
»
6.
6.
»
»
7.
»
7.
»
9.
»
9.
»
10.

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

li.

Zm
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zm
Zrn
Zrn
Zm
Z.rn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn

Nd
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
Zrn
~. Zrn
20. Zrn
20.. Zrn
22. Zrn

13.
14.
14.
15.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.

IV 472/32
I 687/30
I! 67/32
II 368/32
IV 498/32
II 27/32
II 211/32
III 294/32
I 930/30
I 170/31
II 161/31
III 269/32
II 285/31
IV 461/32
IV 38'1/32
I 545/32
I 624/30

III 393/32
III 407/32
II 237/32
I 797/31
IV 395/32
IV 442/32
I 713/32
I 847/32
II 322/32
II 429/32
II 454/30
III 413/32
IV 528/32
IV 519/32

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548

· 4549

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
..
·
·
·
·
·

4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567

· 4568

·
·
·
·
·
·
·

4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575

· 4576
• 4577
· 4578
· 4579

VI.
čís.

. 4580
. 4581

prosinec 23. Zrn I 818/31
»
23. Zrn I 913/31

DODATEK.

Čis.

listopad
»
»
»
»
»

19.
21.
21.
21.
21.
21.
1.
1.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
29.

únor 17. Ds I 6/32.

. 142 dis.

duben 23. Ds, I 21/31

. 143 dis.

prosinec

. 144 dis.

»
»
»

květen

9. Ds III 41/30

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

Ds
Ds
Ds
Ds
DB
Ds

II 14/31.
I 21/32
I 23/32
I 26/32
II 3/32
I 26/30·1

.
.
.
.
.
.

145
146
147
148
149
150

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

»
»
»
»

»
»)

·
Ds I 12/31
Ds III l;32 .
·
Ds III 24/32
·
,
Ds III 28/32
,
Ds III 32/32
Ds III 47/32, 63/32

Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds

I 6/31
I 28/32 .
III 6/32
III 11/32
III 15/32
III 16/32
III 66/32
III 73/32
III 82/32
II 9/32

151
152
153
154
155
156

dis_
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.

157
158
159
160
161
162
163
· 164
· 165
· 166

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

·
·
·
·
,
·

Seznam rozhodnuti podle spisových
značek.
čís.

Zrn I
Zrn I 639/29-12
624/30
»
687/30
»
»
930/30
» 985/30
993/30
»
» 40/31
» 80/31
»
95/31
;>
97/31
103/31
»
» 104/31
116/31
»
137/31
»
» 170/31
»
183/31
210/31
»
» 214/31
»
231/31
249/31
»
»
255/31
»
262/31
314/31
»
»
316/31
» 342/31
» 358/31
» 412/31
»
443/31
» 521/31
» 549/31
» 564/31
573/31
»
»
580/31
» 626/31
» 654/31

.
·
·
·
·
·
·
·
·

4527
4565
4550
4557

4353
4351
4432
4384

· 4475

· 4362
· 4502

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

4425
4505
4547
4558
4428
4360
4363
4453
4456
4409
4361
4489
4370
4377
4426
4357
4391'
4397
4367
4394
4482
4499
4413
4433

čís.

Zrn I 671/31
674/31
»
» 797/31
» 818/31
» 823/31
836/31
»
857/31
»
»
913/31
>,
919/31
» 937/31
>,
941/31
992/31
»
1004/31
»
» 1019/31
» 1051/31
1059/31
»
» 1060/31
1075/31
»
» 23/32
» 71/32
194/32
»
» 197/32
259/32
»
307/32
»
» 394/32

»
»
»
»
»
>,

»
»
»
»
»

439/32
574/32
577/32
578/32
616/32
646/32
.701/32
713/32
800/32
844/32
847/32

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

4529
4466
4569
4580
4507
4508
4404
4581
4416
4498
4402
4503
4516
4509
4352
4389
4463
4371
4390
4410
4403
4405

·
·
·
·
·
·
·

4514
4535
4476
4450
4491
4522
4497

·
·
·
·
·
·
·

4492
4469
4485
4572
4542
4528
4573

IX.

VlIl.
01s.

Zrn IV

Zrn II
Zrn II 319/30 .
»
422/30.
»
451/30.
»
454/30.
>.
4/31
»
45/31
»
68/31
»
74/31
»
79/31
»
88/31
»
117/31.
»
128/31.
»
151/31.
»
161/31.
»
183/31.
» 197/31.
»
212/31.
:<>
245/31.
»
249/31 .
» 259/31.
»
281/31.
»
285/31.
»
289/31.
»
370/31.
»
402/31.
»
424/31.
» 429/31.
»
435/31.
» 8/32
»
27/32
»
41/32
»
59/32
»
67/32
»
97/32
»
134/32.
» 143/32.
»
144/32.
» 189/32.
.)
211/32.
»
234/32.
» 237/32.
243/32.
»
»
294/32.
»
322/32.

éis.

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

4350
4471
4374
4576
4461
4531
4378
4540
4483
4536
4373
4473
4417
4559
4388
4510
4368
4380
4456
4381
4500
4561
4423
4490
4415
4544
4545
4395
4392
4554
4546
4435
4551
4411
4-114
4506
4518
4537
4555
4454
4568
4457
4512
4574

Zrn II 324/32 .
»
349/32.
>.
429/32.

· 4532
· 4486
· 4575

Zrn III

Zrn IV
»
»
»

»
»

Zrn III
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

236/31
364/31
367/31
387/31
426/31
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
294/32
298/32
299/32
309/32
321/32
326/32
334/32
346/32
350)32
352/32
359/32
365(32
368(32

»
»

380/32
391/32

»

393/32
407/32
413(32

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

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

4400
4354
4372
4375
4356
4385
4424
4420
4441
4422
4493
4427
4458
4470
4451
4431
4560
4455
4437
4525
4523
4556
4438
4445
4443
4474
4472
4538

· 4548-

·
·
·
·
·
·
·

4480
4519
4533
4484
4552
4543
4520

· 4566
· 4567
· 5577

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
"

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

234(31
497/31
531/31
543(31
588/31
594(31
604/31
609(31
611/31
669/31
689(31
717/31
730(31
735/31
773/31
777/3;[
779/31
16/32
39/32
41/32
72/32
99/32
108(32
114(32
121/32
129(32
156(32
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

Trestní rozhodnuti XIV

\
· 4359
· 4382
· 4365
· 4358
· 4355
· 4383
· 4366
· 4387
· 4517
· 4349
· 4364
· 4369
· 4376
· 4379
· 4386
· 4406
· 4396
· 4407
· 4399
· 4412
· 4452
· 4434
· 4421
· 4408
· 4419
· 4401
· 4449
· 4521
· 4440
· 4442
· 4459
· 4478
· 4398
· 4487
· 4460
_ 4439
· 4418
_ 4467
·
·
·
·
_

4479
4436
4462
4477
4429

· 4495

II

I

Zrn IV 285/32
»
289/32
»
291/32
» 298/32
»
308(32
»
339/32
»
350/32
»
353/32
»
358/32
»
365/32
»
375/32
»
379/32
»
380(32
» 387(32
»
394/32
»
395(32
»
409/32
»
410(32
»
414(32
»
427/32
»
442/32
»
446/32
»
461(32
» 462/32
»
472/32
» 475(32
»
498/32
»
519(32
»
528/32

· 4430
· 4465
· 4488
· 4446
_ 4464
· 4524
· 4526
· 4504
· 4444
· 4511
· 4468
· 4447
· 4513
· 4563
_ 4494
· 4570
· 4496
· 4515
· 4448
· 4481
· 4571
_ 4541
· 4562
· 4530
· 4549
· 4539
· 4553
_ 4579
_ 4578

N
N IV 7/32

· 4393

Nd I
Nd I 545/32

.

· 4564

Nd III
_ 4534

Nd III 30(32

Nd IV
Nd IV 19(32

· 4501

Ds I
Ds I 26(30-1
»
6/11

. 150 dis.
. 157 dis.
II

x.

6/32
21/32

151 di:;.
143 dis.
142 dis.
146 dis.

23/32
26/32
28/32

147 dis.
148 dis.
158 ;lÍs.

Ds I 12/31
21/31

"
»

»
»

»

»

Ds II
Ds II 14/31
»
»

3/32
9/32

145 dis.
149 dis.
166 dis.

Ds III
Ds lIr 41/30
»
1/32
»
6/32
»
11/32
»
15/32
16/32
»
»
24/32
»
28/32
»
32/32
»
47/32
63/32
»
»
66/32
»
73/32
»
82/32

144
152
159
160
161
162
153
154
155
156
156
163
164
165

dia.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.
dis.

Tiskové chyby:
Stránka

»
»
»
»
>,

»
»

dis.

»

dis.
dis.
dis.

»
~,

),

>,

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
),

»
»
),

»
»
»
»
»

»
»

7.
9.
25.
26.
40.
45.
45.
46.
55.
61.
63.
77.
77.
81.
81.
118.
140.
142.
144.
181.
182.
194.
196.
196.
200.
216.
251.
251.
257.
272.
274.
308.
322.
368.
377.
378.
379.
384.
381.
386.
403.
411.
418.
419.
421.
424.

řádka

»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»
»

16.
10.
10.
15.
15.
21.
7.
14.
12.
15.
9.
14.
8.
6.
8.
2.
5.
7.
1.
16.
10.
24.
9.
5.
19.
1.
5.
13.
19.
6.
9.
20.
13.
23.
9.
9.
18.
6.
3.
1.
10.
22.
19.
20.
18.
9.

zdola správně »uvedení« místo »uvedené«.
zdola správně »prečinom« místo »přečinom«.
shora spravně »taká« místo Aaké«.
zdola správně »bodu 1« místo »bodu 11«.
sho1'a správně »učpráve« místo »ač, práve«.
zodla správně »civi1ným« místo »civilním«.
zdola správně »nižšími« místo )>nižšímmi«.
shora správně »§ 385« místo »~ 387«.
zdola správně »rozšil'ovania« místo »rozširovanie«.
shora správně »konkretních« místo »kokretnich«.
shora správně »nariadenim« místo »neriadením«.
zdola správně »výrobu« místo »výroby«.
zdola správně »pravě« místo »právh.
shora správně »štátnych« místo »štáílych«.
shora správně »jednotnosti« místo »jednostnosti«.
zdola správně »§ 386« místo »§ 385«.
zdola správně »nalézaciho« místo »nelézacího«.
zdola správně »obžalobného« místo »obžaloného«.
zdola sp.rávně »orgánu podle §« místo »orgánu §«.
shora správně »štátneh místo »štábnej«.
shora správně »inkriminovaného« místo »inkrimovaného«.
zdola správně »zp-ůsohené« místo »způsobená«.
zdola správně »usnesenia« místo »usnesenie«.
zdola správně »konkul'zu« místo »kokurzu«.
zdola správně »vrchný« místo »vrchní«.
zdola správně »8. řijna« místo »10. řijna«.
shora správně »jednotnosti« místo »jednostnosti«.
shora správně »oslobodzujúci« místo »oslobudzujúci«.
shora správně »sa« mlsto »se«.
zdola správně »exekúcia« místo »exekucia«.
shora správně »nenadobudnul.z místo »nenadobudnol«.
shora správně »1897« místo »1879«.
shora správně »rozširovaným« místo »rozšiřovaným«.
zdola správně »a podmíněně« místo »0 podmíněně«.
zdola sp.rávně »č. 1« místo »č. t.«.
shora správně »Najvyšší« místo »Nejvyšší«.
shora správně »rokov« místo »rokv«.
shora správně »Delikt« místo »Delitk«.
shora správně »nepravoplatný« místo »pravoplatný«.
shora správně »4581« místo »142 dis.«
shora SlPrávně »slovné« místo »slovně«.
shora správně »znané« místo »znává«.
zdola správně »danek místo »danep«.
zdola správně »podujať« místo »podjať«.
shora správně »disciplinárneho« místo »disciplinárného«.
shora sp.rávně »III. hlavy« místo »IIII. hlavy«.

čis.

4349.

Omezeni stanovená v § 8 odst. 3 zák. čis. 31/29 sb. z. a n. vztahují
se i na připady záměny peněžitých trestů hlavnich a vedlejšich, za něž
rovněž dohromady nesmi náhradni trest převýšiti vytknuté hranice.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1932, Zm IV 669/,31.)

s o udp r v é s t o I i c e ~prostil obhlovamého podle § 326 Čí,s. 2
tr. ř. z obžaloby pro přečin 'podle §§ 290, 291 tr. zák. O d vol a c i
s o u d na odvoláni veřejného žalobce změnil rozsudek prvého soudu a
uznal obžalovaného vinným přečinem podle §§ 290, 291 tr. zák. a odsoudil ho podle § 291 odst. 1 tr. zák. s pOllžiHm § 92 tr. Zák. k peněžitým
trestům 2.000 Kč a 400 Kč, vysloviv, že se tyto hesty, blldou-li nedobytné, přeměňují v trest vězení 40 a 8 dní.
Ne i v y š š i s o u cl zamítl zmateční stížnost obžalovaného, avšak
z úřední povínností z důvodu zm"tečnosti podle § 385 6s. 2 tr. ř. zrušil
fO'zsudek odvolacíhoso'lldu ve výroku o výměře náhradních trestů na
svobodě za uložené tresty peněžité a vyměřil tyto náhradní tresty podle
§ 8 zák. čís. 31/29 sb. z. a n. 25 dny vězení za hlavní trest peněžitý a
5 dny vězení' za vedlejší trest peněžitý.
Zdův0dů:

Nejvyšší soud však shledal, že rozsudek odvolacího soudu trpi v neobžalovaného zmatkem podle § 385 čÍs. 2 tr. ř. ve výměře
náhradních trestů na svobodě za nedobytné tresty peněžité. Podle § 8
odst. 3 lák. čís: 31/1929 sb. z. a n. nesmí ni.kdy při odsouzení za přečin
býti uložen vyšší náhradní trest na svobodě než 6 týdnů, a i to ovšem
jen v mezích zákonné .sazby trestu na svobodě na čin stanoveného.
Z bezvýjimečnosti tohoto zákazu jest zřejmo, že s,e vztahuje i na případy
záměny peněžitého trestu hlavn,ího a vedllejMho, za něž rovněž dohromady nesmí náhradní trest převýšíti 6 neděl. Odvolací soud, vyměřiv
obžalov"nému peněžité tresty hlavní 2.000 Kč a vedlejší, 400 Kč, U"čj.)
za ně náhr<ldní tresty vězení 40 dní a 8 dnů, dOhf{)mady tedy více než
6 týdnů vězení, čímž stanovenou zákonnou hranki při dovolené přeměně
Irestlt v neprospěch obžalovaného překročil a založil tím shora označený
zmatek, kterého podle pos!. odst. § 385 tr. ř. jest dbáti z úřední povinnosti. Proto byly n<Íhradní tre~ty podle zavinění obžalovaného znova
pfO'spěch

mírněji vyměřeny.
Trestní rozhodnuti XIV.

-

Čís. 4350 ~

-
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soutěži více než z polovice cílem .. Kdo j~st »soukromým obžalobsem«,
stano vi všeobecně pro obor trestmho p-mva § 46 :r. r. K tomu pflStU~

Oprávnění podatí obžalobu pro přečin zlehčování přísluší obchodnlm
a hospodářským podníkům bez ohledu na formu, v niž jsou provozovány, a bez ohledu na to, zda jde o podník jednotlivcův či o podnik
kolektivní.
Hledisko § 492 tr. zák. nemá tu místa.
Pro důkaz objektivní a ~ubjektivnl nepravdivosti údajů (§ 27 zák.
proti nek. sout.) platí zásady oficiálnosti a pravdy materlelní, nikoli zásada § 490 tr. zák.

'e pro obor ochrany ctl ustanovem § 492 tr. zak., pro obor nekale

~~~těže však ustanovení § 34 odsl.. 3 zák. čís .. ! 11/27 j~ko, zákon

vláštní, a nelze lIstwnovení § 492 tr. zak., upravu~lcl Jmou pravm oMast,

~ojimati i do, záko~a o n.ekalévsout~ži ~ja:k t~mu chce zmat~ční sUžno~t>,:

(Rozh. ze dne 5. ,ledna 1932, Zrn II 319/BO.)
.-

-

I

"'-\

N e j v y Š š í s o u d jako soud zmšoviLci zamítl po ústním líčení
zmalečn,í stÍ'žnost obžalovaného do rozsudku kraj'ského soudu trestního
v Brně ze dne 23. dubna 1930, jímž byl stěžovatel. uznán vínným pře
činem zlehčování podle § 27 zák. z,e dne 15. července 1927, čís. III
sb. z. a n., mimo jiné z těchto
důvodů:

Zmateční stížno~t obžiLlovaného mpadá ro'zsuďek z důvodu zmateč
nosti podle § 281 čís. 9 písm. a) po případě c) tr. ř. námitkou, že jest
právně mylný výrok nalézacího soudu, uznávajíci iLktívní oprávnění firmy
"S.« k soukromé obžalobě, ana prý nemúže žalovati lirma, nýbrž jen
lysické osoby firmu představující nebo zwstUlpUljíci. Podle § 34 odst 3
písm. b) z"kona proti nekalé soutěží z 15. července 1927, čís. III sb.
z. a n. může obžalobu 'Pro přečin zlehčování podle § 27 cit. zák. podati
ten, koho se trestný čin bezprostředně dotýká. Omezovati toto ustanovení zákona jen na osoby lysické a na korpO'face v § 492 tr. zák. naznačené jak míní zmateční stížnost ~ nemá oporu v zákoně, ba ani
v důvodové zprávě. Zákon čís. III /,27 poskytuje v § 10 ochmnu soUc
kromoprávní a v § 27 ochranu trestní' zlehčenému »podniku«, podobně
jako i v četných jiných ustanoveních (§§ 2, 25; 11,29; 12,30; 13,31;
14,32). Tento široký pojem zahrnuje téměř všechna podnikání, nesouci
se k ukojení životních potřeb lidstva a směřující k docílení výdělečného
zdroje. Nerozeznává, o jaký podni·k jde, zda o poclnikatele jednotlivce
či o podniky kolektivní, obchodní společnosti, akciové společno,sti, společnosti s r. o., družstva (ohledně těchto srov. důvodovou zp'rávu k § 46
cil. zák). Podle důvodové zprávy vztahuje se zákon čís. 111/27 na veškeré samostatně provozované činnosti', nesouCÍ' se ke zdroji pří,jmů
zhodnocováním zboží nebo výkonů. Podléhají mu tedy nejen obchodní
podni'ky v "žším slova smyslu, najmě i podniky peněžní, bankovní, nýbrž
i všechny ost"tní hos.podářské podniky, i neobchodní, jako výroba
prvotní a výroba druhotná, živnosti, ba i svobodná povolání. Vždyť úče
lem zákona jest, odstraniti nekalé zjevy hospodářského života vůbec.
Kdyby šlo podle mínění zmateční stížnosti, minul by se zákon o nekalé

Jmenuje-li zavadny dOpIS opetovne vyslovne frr,mu »S.«, mkol'lV Je~ Jve]!
představitele nebo zástupce, Jest hrma »S.« hm, koho se trestny cm
(zlehčování) bezprostředně dotýká (~ ~4 odst.. 3, písm. b), cit . .zák.).
Ostatně podle plné mOCl dah ·"mocnem k podam soukrome obzaloby
právě představitelé (zástupci) firmy »S.«, iLkciové společnosti.
Podle § 27 záck. čÍs. 111/,27 musí býti údaje o podniku objektivně
nepravdivé, co do pravdivosti neprok-ázatelné. Obžalovaného může vyvinití jen důkaz, že jeho údaj: jsou p:avv~ívé, n:,bo že mu.iej!~h n,epravdivost nebyla' známá. Tím OVS<;ill nem· ,rveceno, ze. v.,!r~stmm :l'zem o ,nekalé soutěži platí zásada řizenl pro urazky na ch, J1Z Jest obzalovanemu
uloženo, by dokázal pravdivost záv<ldných p:oje~~. V tr~stním říz~ni
o nekalé soutěži platí všeobecné zá'<ldy trestmho nzem, zasada ollC1alnosti a materielní pravdy. Soud je'st povinen provésti potřebné důkwzy,
ať byly nabídnuty tou, neb onou stmnou nebo s·tranami vůbec nebyly
niLbidnuty, by pak, uváže volně podle § 258 tr. ř. veškeré výsledky prů
vodního řízení, učinil potřebná skutková zjištění' o pravdivosti (o nepravdivosti) údajů o pod-ni,ku. L,ze připulstirti, .že úprava rozhod.?'~acích
důvodů rozsudku na některych mlstech budl dOlem, Jako by se z]lstovala
pravda podle § 490 tr. zák. Nicméně nelze uznati ~~ důvodnou námit~u
zmateční stížnosti s hlediska zmatku podle § 281 C1S. 9 prsm. a) tr. r.,
že rozsudek spočívá na mylném výkladu záJkona, vycházeje z n,ázoru,~e
nastane trestnost obžalovaného, neprokáže-li pravdivost svých údajů.
Vždyť fŮ'zsudek zjevně vychází ze správného pojetí ustanovení zákona
v § 27, an si p.ředkládá otázku, zda údaje obžalovaného - jak tv.rdi! -:byly objektivně pravdivé, a v příslušných odstavcích rozhodovacrch duvodů zřetelné proniká zjišťo,vání výsledků dotyčných p'fůvodnh:hpro
středků v ten smysl, že údaje obžalovaného o žalUJjícím podniku byly
objektivně nepravdivé a že si byl obžalovaný vědom nepravdivosti svých
l

údajů.

čís.

4351.

To, že nakladatel (vydavatel) neperiodického tiskopisu není znám,
je objektivní podmínkou trestní zodpovědnosti správce tiskárny ve
smyslu § 24 tisk. nov., a to pro dobu, kdy je S O u d u rozhodnouti o tom.
zda se na správce přesouvá trestní zodpovědnost; nesejde na t,o,m, kdy
se soukromému ob7.a1obci stalo znárným, kdo je nakladatelem (vydavatelem) tiskopisu.
Nemá-Ii býti tiskař za podmínek § 1 ,o,dst. (2) tisk. nov. stihán pro
své spolupůsobeni při tisku, nelze v tom, že odpovědný sp,rávce tiskárny
četl Imrtáčový otisk neperiodického tiskopisu a nařídil jeho vytisknutí,
l'

-

Čí's.

4351 -

-
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spatřovati původcovství(spolupůvodcovství) ve smyslu § 1 (3) čís. 3
tisk. nov., nepřistoupila-li k tomu další nějaká čínnost při uveřejnění
zprávy, která by přesahovala rámec jeho přirozené a zákonem v § 1 odst.
(2) tisk. nov. předpokládané účasti při tisku; vytisknutí onoho tiskopisu
nelze tu podřaditi ani pojmu »spoluviny« ve smyslu § 5 tr. zák.

(Rozh. ze dne 8. l'edna 1932, Zrn I 993/;30.)
N e j v y Š š í s o u d jako s oud zrušovací zamítl po ústním Učení
stížnost soukomých obžalobců do rozsudku 'krajského
soudu trestního v Pmze jako soudu kmetského ze dne 24. září 1930,
pokud jím byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. zproštěn z obžaloby
pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 489, 491 tr. zák. a § 1
zákona ze dne 30. května 1924, Čí's. 124 sb. z. a n.
zmateční

Dů

vody:

Důvod, z něhož na,padený rozsudek ~prostil ohžalovacného jakožto
zodpovědného správce tiskámy z obžaloby pro ,přečin proti bezpečnosti
cti, - ž'e totiž není poďmí1nky jeho trestn,í zodpovědnosti podle § 24
tiskové nov"Iy čis. 124/1924 sb. z. a n,., aln je má!m nakladatel a vydavacteI urážlivého tiskopi1su - , napadá! zmateční stížnost jen výtkou, že
soud přehlédl', že soukromým obžalobcům nebylo známo, kdo je nakladatelem závadné bmžury, a že se to dověděli teprve při hlavním pře
Učení. Tato výtka netýká se O'kolnosti právně závažné, poněvadž zákon
stanoví pro trestní zodpovědnos,t slprávoe tiskárny podmínku objektivní,

a to ovšem po dobu, kdy je s o u d ti ro;,hodnouti o tom, zda se na
správce tiskárny přesouvá trestní zodpo'vědnost. To plyne i ze souvislosti ustanovení § 24 tisk. nov. s ustanovením § 1 odst. (2) téže novely.
Nesejde tedy na tom, kdy se soukromým obžalobcům stalo
známým, kdo je nakladatelem tiskopisu. Ostatně oznámil obžalovaný
soudu již dopisem ze dne 7. února 1929, že vydavatdem brožury je jan
Š., o čemž vyrozuměl soud dne 9. února 19<29 právního zástupce soukromých obžalohců. Zprošťujíc.í výrok není' tedy v lIplatňovaném směru
stižen zmatečností ani formální alili hmntněprávní.
Soud kmetský podotkl odůvodňulje svůj zprošťující výrok také, že obžalovaný není původcem brožmy. Zřejmě si - a to podle
doslovu § 1 odst. (2) ti,sk. nov. správně - uvědomil, že obžalovaný,
byl-li původcem, odpovidal by trestně za obsah urážlivého tiskopisu předpokládaje ostatní náležitosti i tehJdy, kdyby ho neslthla zodpovědnost podle § 24. Bme se však s otázkou tou kmetský soud nezabýval a svůj výrok ani neodůvodnil. Zmateční stížnost napadá tento
výrok s hlediska důvodů zmatečnosti § 281 čís. 9 a) a 5 tr. ř. Spatřnje
původcovství (spolupůvodwvství) obžaclovaného v tom, že ,četl kartá,čový otisk bwžnry a nařídil její vytisknutí; protože pak kmetský soud
neuvážil, že se obžalovaný doznal k tomu, co tu právě uvedeno, vytýká
stížnost n"padenému rozsudku neúplnost podle § 281 čís. 5 tr. ř. Koho

.
važovati za původce zprávy, u'stanovuje § 1 od'st. (3) tisk. nov.
Jest
,. "
t
. d'
cl I"
' b 1 b'alo od po
čís. 1-4. Co zmatecm .sÍiznos u~a 1 na .v? .l'ceno~" ze y o z
p . ůvodcem (spolupůvodcem) browry, mm Jen k cl'slu 3 odst. (3)
vany
p
' d,cem, kd o pro.o,.
t by
1 tisk.
nov. Podle tohoto u,stanovelll. .}e puvŮ'
§ . '!'vá zpráva byla uveřejněna tiskem, nej'sa redaktorem penodlCkeho
'
"d'l
.
uraz
. k
ť
k I isu uveřejnění v tomto lts
OPISU
nan
I. P o' d'l e § 24 t'IS k. nov. Je
~:t::ove~í § 1 užiti i na činy ~ § 1, uvedené,. byly-li. sp~chány obs~hem
tiskopiSLl neperiodického; ponevadz podle teto statJ zakona nastwp~j:
na místo zodpovědného redaktora nakladatel (vJ:'d'avate!) a, nenl.-lI
znám, zodpovědn,ý správce tiská!rny, !~st pro obor tJ~koplsu .n:peT~:,dlc· h substituovati do odstavce (3) CIS. 3 § 1, jehoz se prave stJmost
k yc
,
"1"
.
dovolává, tento obsah: Původcem
je, kdo proto, b y nraz
lva zpr~v~
b la u"eřejněna tiskem, nejsa nakladatelem. (vydavatele~) .a, n~ll1-h
y.
(neJ'sa) zodpovědným správcem ttskarny nepenodlckeho tJskomam,
'
. ' l'
t ' . to.
t
i u nařidi!
uveřeinění v tomto Hskoplsu. DovozuJe- 'I zm" ecm s Iznos ,
ps,
J
•
b
t
'
b
'
,
to
že an obžalovanému byl znam o sah pozas avene mzu,ry a an pres
n;řildil její vytisknutí, jest ho p:D'važov~.ti za OSO?U, ~t~rá,. nejs~uc vy.davatelem neperiodického tiskOpISU, nandrla uvereJnelll zavadne zpr.acvy,
a že ho jest proto po'važovati za »původce«, ve sm~slll odst. (3) ČIS~ 3
§ 1 tÍ'sk. nov., přehlíží, že to, co klad'e obzalovanemu v tomto, sm;,ru .
za vinu, bylio prostě přirozenou funkcí a činností tiskaře (,zodpQvedneho.
správce tiskárny), kterým právě obžalovaný v tomto případě byl.
Pro zodpovědného správce tiskárny platí podle § 1 odst. (2) tisk.
nov. zásada, že jakožto osoba spolupůsobivšú při tisku nemá. býti
stíhán mMe-li býti stíhán a postaven před tuzemský soud původce.
Za Sp~lltpůsObeni správce tiskárny při tisku jest podle obdoby činnosti
a funkce zodpovědného r,edaktora pokládati i čtení rukoplsu,pokud se
týče kartáčového otisku před nařílzením otištění. Nemá-Ii však býti
tiskař za podmínek § 1 odst. (2) tisk. nov. stíhán pro své spulupůsobení
při tisku, bylo by lze na něhO' vz,j~hovati ustanoveni odst. (,3) čís. 3
§ 1 jen pro další nějakou činl10stpři uveřejněni zprávy, která by pře
sahovala rámec jeho přirozené a úkonem v § 1 odst. (2) předpoklá
dané »účasti při tisku«, a která by spadala pod wstanovení § 1 odst. (3)
čís. 3 tisk. nov. jinými slovy řečeno: to, že tiskař četl' zprávu a že ji
pak dal do tisku, neni ničím jiným, než co u něho beztak před:pokládá
zákon v § 1 odst. (2) tisk. nov., lody'ž přes to praví, že nemá býti stíhán,
je-li znám původce a mŮcže-li býti postacven před soud. Že hy ustanoveni
odst. (3) čÍs. 3 § 1, jehož se dovolává zmateční sUžnost, mělo znamenati popření řečené zásady ods,t. (2) § 1, nelze předpokl'ádacti; jef
jen zákoným výkladem pojmu a rozsahu slova »původce« z odstavce (2)
a bylo by, jak již dolíčeno, na obža),ovaného jakožto správce tiskárny
použitelno jen pro takovou jeho další činnost, která, vybočujíc z pouhého spolupůsobení při tislku, činna by z něho již »původce« po rozuJ]1u
odst. (3) čís. 3 § 1 tisk. nov. ježto v sou'zeném případiě byl původce
urážlivé brožury 2lnám a mohl býti a také skutečně byl stíhán a postaven před soud, a ježto ani sama zmateční stÍ'žnost netvrdí, že obžalovaný
jako majitel a zodpovědný správce tiskárny učinil něco více, než že četl
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kartáčový

otísk brožury a že, neshled:av nic závadného, nařídil její vytisknutí, není zmateční stížnost v právu, pokládaJjk obžalovaného ji'ž pro
tuto jeho činnost za původce ve smyslu § 1 odst. (3) tisk. nov., a spatřu
jíc neúplnost napadeného rozsudku v tom, že se nezabýval v této příčině
s doznáním obžalova,ného.
Pokud zmateční stížnost vyslo,vuje názor, že by obžalovaný za onu
svou činnost ručil po případě jako spolupachatel (spoluautor) podle
,šeobecných ustanovení trestního zákona, netřeba se s touto výtkou
zabývati, ana slÍ'Žnost, nedo'volávajk se žádného z případů původ
covství nebo spolupůvodcovství, uvedenýoh v § 1 odst. (3) pod čis. 1,
2 a 4 tisk. nov., nedoliočuje, že se obžalo,vaný ve spole,čném zlém úmyslu,
vydati tiskem urážlivou brožuru (§ 1 tr. zák.), súčastnil s původcem
bwžury Janem š-em nějak na jejím obsah",. To, co stížnost označuje
za »spolupachatelstvk ve smysh> ustanovení trestního záJkona, poukazuje, jak plyne z jejích dalších duvodů, ke spoluvině na trestném činu
JaJna š-a po rozumu § 5 tr. záJk. Tuto spolu~i'l1u vidí' stížnost v tom, že
obžalovaný opatřením prostředků, vytisknutím brožury, na,pomáhal' k vykonání trestného činu Š-ova. Pojmo~ě ovšem bylo by lze činnost tiskařovu posuzovati s tDhoto hlediska. Ale zákon sám v §§ 7 a 10 (239)
tr. zák. upravUJje v meZÍch bm uvedených trestní, zodpovědnost osob
zúčastněných na vzniku a na rozšiřování, ti'skopisů jakožto zodpovědnost
za sám zločin (přečin) spáchaný obsahem tiskopisu. Co stížnost uvádí
o činnosti obžalovanéh'O, činí ho, jak již řečeno, ti'Skařem brožury, a
jeho zodpověd11O'st za to je twková, jak ji upravuF §§ 7 a 10 (239)
ta. zák., a jak ji pro obor soU!zeného případu zMuje § 1 tisk. nov. Je
tedy pochyben, právní n<Í!zo,r zmateční stížnosti" že by byl'O sáhnouti
k ustanovením obecnoprávním. S tohoto h1ed,iska je proto právně nezávažnou spadající sem výtka neúplnosti wzsudku. '
čís.

4352.

Pod pojem »měr a vah« ve smyslu § 199 c) tr. zák. spadá nejen
závaží, nýbrž i váha jako nástroj, jim~ se váži.
Skutková podstata podle § 199 c) tr. zák. je splněna jen, je-Ii zfalšována váha v tom či onom smyslu, při čem~ nerozhoduje, zda trvale,
či jen přechodně, třebas i snadrto odstranitelným zpusobem.
Jiné nepoctivé manipulace při váženi mohou býti podvodem, nespadají však pod ustanovení § 199 c) tr. zák.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1932, Zrn I 1051/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako sOlld zrušovací uznal po ústním ličení
o zmateční stížností generální pwkuratu.ry na záštitu zákona právem:
Rozsudkem krajského soudu trestního v Praze ze dne 17. dubna 1931,
pokud jím byla obžalovaná uznána vinnou zločinem podvodu podle
§§ 197, 199 c) tr. zák., spáchaným tím, že dne 23. prosince 1930 ve
svém stánku s rybami na tržišti v K., tedy při veřejné živnosti užívala

nepravé váhy, čímž kupující na svém majetku škodu trpěti měli, byl
porušen zákon v ustanoveních § 197 a 199 c) tr. zák.; rozsudek ten se
zrušuje a věc se odka'~lIje na k.rajský ,soud trestní v Praze k novému
projednání a rozhodnllÍ!, mimo Jlne z techlo
důvodlt;

Zmateční stižnost na záštitu zákona právem vytýká, že oním rozsudkem hyl porušen zákon, pokud soud ve zjištěném jednání obžalované
shledal zločinnou kvalifikací § 199 písm. c) tr. zák. Pod pojem »měr a
vah« (Mass und Gewicht) spadá arciť nejen závaží, nýbrž i váha jako
nástroj, jímž se váží (srov. rozh. býv. n:ejv. s. sbírka č. 246); než rozsudek nezjišťuje, že byla váha (t. j. nástroj, jímž obviněná vážila)
zfalšována, a pokládá okolnost, zda tato váha byla správná, čili nic,
za nerozhodnou. V tom však spočívá právní mylnost názoru rozsudku,
neboť skutková pDdstata kvalifikova,ného zločinu podvodu podle § 199
c) tr. zák. jest' splněna jen, užhrá-Ii se ve veřejné živnosti nepravé míry
nebo váhy - ať již váhy ve smyslu závažíl nebo váhy jako nástroje,
jímž se váží --, je-H tedy zfalšo'vána váha ať v tom či v onom smyslu,
při čemž nerozhoduje, zcla trvale či jen přechodně, třebas i snadno
odstranitelným ~púsobem, kdežto jiné nepoctivé man1ipulace při vážení
mohou býti podvodem, nespadaji však pod u,stanovení § 199 c) tr. z<ik.
(srov. rozh'. býv. víd. nejv. soudu č. 2574 a 3605). Podle zjištění rozsudku spočívala manipulace obžalované v tom, že na stranu ur,čenou pro
zboží dala misku., sloužící k tomu, by ryby s kovové desky váhy ne·
klouzaly, a že na misku tu vážící 80 dkg odpočítávala kupitelům o 15
až 25 dkg méně než činila váha misky, čémž kupítelé na váze, koupené ryby
byli zkracováni. Byl tedy jen způsob počítání ceny prodaných ryb nepoctivý, pokud se týče, an rozsudek zjišťuje lstivé jednání, uvedené v omyl a
způsobení škody, podvodný. Váha sama (přistroj k vážení) byl podle
výpovědi cejchovního revidentaJ, jenž na žád05t městského úřadu prováděl revisi noa trhu, správná, wž ovšem rozsudek, vycházeje z mylného
právního výkladu § 199 c) tr. záJk., zjisUti opomenul. Z téhož asi dů
vodu soud nezjišťoval <tni výši škody jednáním obžalované způsobené,
aČ při správném výkladu zákona zjištění to byl'O by nutné pro posouzení,
zda jde o zločin podle § 200 tr. zák. (v doslovu zákona Ns. 31/'1929)
či jen o přestupek podle § 461 tr. zák.
čls.
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Zajal-li lesní v lese jeho dozoru svěřeném dobytek tam se pasoucl
a hnal jej do vsi, by tak z,iistil majitele, požívá při tomto úkonu ochrany
§ 68 tr. zák. i mimo obvod onoho lesa.
(Rozh. ze dne 15. ledna 1932, Zm I 985/;30.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl pD ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Táboře

zmateční
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ze dne 11.
veřejného

řijna 1930. pok-ud jim byl stěžovatel uznán vinným
násilí podle § 81 tr. zák., mimo jiné z těchto

zločinem

důvodů:

Zmateoní stížnost namítá, že lesní nebyl oprávněn zakročili proti
obžalovanému tak, jak učinil, nýbrž že směl pod,le lesního zákona jen ho
vybídnouti, by dobytek odehnal, a po případě domilhati se náhrady
škody II soudce civilního. Dále a hlavně namítá, že l·esní nepožíval
v době činu ochrany podle § 68 tr. zák., zakročiv proti obžalovanému
mimo obvod Joesa svěřeného jeho služebn.ímu dohledu, při čemž prý
nejsou zjištěny předpoklady, za ni'chž výjimečně lze stíhati lesního
škůdce i za hranicé vlastního (svěřeného) lesa, toti'ž, byla-li prý způ
sobena na lesním majetku značná škoda. Obě námitky jsou bezpodstatn~.
Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona ze 16. června 1872, čfs. 84 ř. zák.
jest polní i lesní zřízenec oprávněn zatknouti neznámou mu osobu,
kterou při'stihne při spáchání trestného činu na věcech jeho dozoru
svěřených; podle § 3 odst. 2 má totéž opn,vnění, přistihne-li neznámou osobu na cizím pozemku nebo v blízkosti věcí jeho dohledu svěře
ných za takových okolností, které budí důvodné .podezření, že na oněch
věcech spáchala nebo chtěla spáchati trestný čin; podle § 4 téhož zák.
je týž zřízenec oprilvněn stíhati škůdce, kterého přistihl v obvodu svého
dozoru za okolností v § 3 zmíněných a který se dal na útěk, přes hranice
svého obvodu a i za těmito hranicemi ho zatknouti; podle § 57 les. zák.
z 3. prosince 1852, čís. 250 ř. zák. může lesní personál zatknouti neznámé osoby dopadené při lesním pychu; podle § 58 téhož zilk. může
talmvé osoby, když se dají na útěk, stíhati mimo obvod vlastního lesa;
§ 63 a 64 stanoví, že majitel lesa, po,ško.zený neoprávněným pasením
CÍ'zího dobytka v lesních kulturách, může zajmouti tolik kusů dobytka,
co stačí k zajištění nároku na náhradu škody, a přiměti pastýře dobytka,
by zbývající část bezprodl'eně odstranil z lesa. Toto právo nemá majitel
lesa, nýbrž musí se domilhati náhrady civilní, žalobow, je-li majitel dobytka neznámý nebo nebyl-li spáchán trestný či,n.
V souzeném případě je zjištěno, že přísežný lesni velkostatku v P.
přistihl v lese jeho do'zoru svěřeném obžalovaného, pasoucího čtyři
krávy v mladé lesní kultuře; poněvadž obžalovaného (ani majitele dobytka) neznal, chtěl zjistiti jméno přistiženého, by ho oznámil okresnímu úřadu pro lesní pych; obžalovaný, vida lesního za sebou běžeti,
opustil krávy a dal ,se na útěk směrem do lesa velkostaku v-ckého,
vzdáleného od místa činu aJsi 1.000 m. Lesni zajal krávy a hnal je smě
rem ke vsi, by takto zjisti! jméno majitele; při tom se obžalovaný
lesnímu dvakráte zprotivil, vyhrožuje mu ubližením na těle a drže při
tom v mce napřažený bič, v úmyslu, by zmařil služební výkon lesního,
spočívající ve zjištěni jména majitele 'dobytka jeho odehnáním. Podle
§ 3 čís. 1 a) a § 3 čís. 2 zák. čís. 84/1872, jakož i podle § 57 les. zák.
byl lesni oprávněn, přistihnuv neznámého mu ohža~ovaného při lesním
pychu, dokonce ho zatknouti, tím spíše zjistiti jeho jméno způsobem,

pro který se rozhodl. PO,dle § 4 zák. ~í~. 84/1872 a § 58 les. zák .. byl
práv'něn., an se dal obzalovany na utek, sÍJhaÍI ho a zatknouÍ! 1 ,la
~zemí cizího lesa. Podmínkou těchto oprávnění není za všech okolností,
~y byla způsobena značná škoda, nýbrž stači·, že pachatel byl přistižen
při lesnim pychu a zřízenci lesnimll byl neznámý. (Srov. § 3 odst. 1 a)
a odst. 1 c) cit. zi>k. čís. 84/11872). Že lesní s dobytkem suro'vě. zacházel (a tim jeho zákrok pozbyl povahy služebního jednání) rozsudek
nezjistil a nellze k tomuto libovolném.u tvrz.enf,z~ate,ční sti~nosti ~ři
hJížeti. Ustanovení § 63 a 64 les. zak., dava]lcl poskozenemu pravo
zajmouti dobytek za předpoklad~ tam, uvedených, ~edo,týká se práv
lesního personálu plynoucí~h ze zakonnych,us.~an~vem ~1se c~tovanych,
zjistiti škodu a jméno, m~]ltele dobytk~" pnsÍ!ze;,eho pn lesmm pychu,
jehož pachatel je neznamy a ,dal se.na ,ute~.. Ze vseho, ..~o,u~edeno plyne,
že nalé.zací sOlld posoudIl vec spravne, pnznav za z]lstenych okolnosÍl
v souzeném případě zvýšenou ochranu podle § 68 tr. zák. lesnímu, který
zakročil proti obžalovanému věcně i formálně právem i mimo obvod
lesa jeho dozoru svěřeného.
čis.
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Obecnému starostoví, pritomnému podYa § 14 zák. Č. 299/2G Sb.
z. a u. prí výkonu služebných poviností četníctva, príslúcha zák0m;tá
ochrana pod.l'a § 2 zák. čl. XL:1914 a nie pedra § 9 (§§ 4, 6, 8) CIt
zák. čl.
(Rozh. z 18. januára 1932

Č.

Zrn III 364/31.)

Četnícká hliadka, pátrajúca po ukradnutej hydine, pribrala k výkonu
domovnej prehliadky u obžalovaného obecného starostu. Keď bola
v kmínd zhabaná jedna sliepka pocMdzajúca z krádeže, obžalovaný
chytil obecného starostu jednou rukou pod krkom a hrc\úsil ho, druhou
rukou mu vyrval slie.pku.
S ú d p rve j s t o I k e odsúdil obžalovaného pre zločin násilia
proti členovi úradu pod!'a § 2 odst. ll. Z<lk. čl. XL.1914.
O d vol a c í s ú d, zaoberajúc sa vecou na odvobnie verejného
žalobou a obžalovaného, z.mši'! rozsudok prvéhosúclu z d6vodu zmiitoč
nos,ti pod!'a § 385 Č. 1 b) tr. p. čo do kva:I.iliikácie činu obžalovaného a
vyslovil, že čin ten je přečinom násillia proti členovi úradu pod!'a § 4
odst. ll. a § 9 cit zák.' čl., a to preto, lebo obecný stamsta v tomto
pripade neprevildzal priamo výkonnú moc obecného úradu, lež iba
spoluúčinkoval so stopujúcou četnickou hliadkou, byvši pribraný pod!'a
preclpisov čeiníckej inštrukcie ako úradný svedok; bol tedy osobou
vyslanou, pripadne vystúpivšou na podporu osob, spadajúcich pod
ustan. § 4 cit. úk. čl. a prislúchamu preto ochrana iba v tej miere
ako četnkkej hliadke samej.
'
N a j v y Š š i s ú d, rozhodujúc o zmiitočnej sťažnosti verejného žalobcu, ohlásenej z d6vo.ctu zmiitočnosti pod!'a § 385 Č. 1 b) tr. p.,

-

Čís.

4355-

-

Čís.

4356-

10

11

zrušil rozsudok odvolacieho súdu z cit. dovodu zmatočnosti a kvalifikoval trestný čin obžalovaného t",k, ",ko bol kvalifikovaný rozsudkom
prvého súdu, a to z týchto
do vod o v:
Zmatočnej sťažnosti verejného žalobcu ne]'ze oclopreť opodstatnenia.
HI'adiac ku s,kutkovým zistenÍ'am je mylný názor odvolacieho súdu,
že obecný starosta v danom pri-pade nekonal stopovaci úkon čo polícajná vrchnosť v smysle § 85 tr. p., ale že, uváži-li sa, že úr",dný výkon
previ'edla četnkka hliadka a k nemu pribrab obecného starostu iba ako
úradného svedka pod]'a predpi'Sov úrwdnej inštmkcie, bol menovený iba
osobou spadajúcou pod u-stanovenie § 9 zák. čl. XL: 1914, a že
v smysle tohoto ustwnovenia pris1.úcha mu zákonná ochrana iba v tej
miere, ako vrchnostenskému meddtku' označenému v §§ 4, 6, 8 cH. zák.
Pritomnosť menovaného pri výkonu domovnej prehliadky čet
níctvom plynula z ustanovenia § 14 zák. zo 14. apríla 1920 č. 299 Sb.
z. a n., podl'a ktorého četnictvo má si vyžiadať súčinnosf obecných
starostov, t",kže v takom prípade obecný starosta vystupuje jako zástwpca obecného úradu, tedy člen vrchnosti vo výkone moci policajnej v smysle § 85 trp., ktorý ch",rakter touto spolučionosťou nestráca
- a patrí mw tedy zákonná ochrana nie podra §§ 9 (4, 6, 8) zák. či.
XL: 1914- ktorej nabývajú iba osoby neiiradné, ktoré nie sú členmi
vrchnosti, alebo aj také osoby, nakol'ko neúčinku'jú vo vlastnom obore
vrchn.ostenskej mocí, pokia!' sú orgánmi vrchnosti pribrané alebo vyslané k určitému úraďnému výkonu - ale pod]'a § 2 dt. zák. čl.
Jestli tedy obžalovaný vod nemu spáchal sku'bky, zistené nižšími
súd-mi, treba tieto kvalifikovať ako zlo,čin proti vrchnosti pod]'a § 2 zák.
čl. XL:1914, ako ich kvalifikoval Súd prvej stolice.

čís.

4355.

Napriek tomu, že lekárska rada, ktorá bola požiadaná o dobrozdanie, prejavi!a názor, že úrazom sposobené por"nenie poškodeného
sa nehojilo viae než 20 dni, lebo liečenie poranenia len pre hnisanié
rany vyžadovalo dlhšiu dobu než 20 dní, a to 28 dni, že však také hnisanie ne!'ze pokladať za porušenie zdravia, poneváč ohraničené hni'Sanie
rany nie je spojené u poškodeného s nespósobi1{)sťou k výkonu p.ovolania, odvolací súd ČO d.o kvalifikácie trestného činu podl'a § 301 tr. z.
pokladal za smerodatnú dobu, 'kotorú vyžadovalo 1iečenie poranenia,
a nie dobu, cez klorú bol poškodený neschopný k výkonu svojho povolania.
N a j v y Š š i s II d zmatočnú sťažnosť obžal1ovaného, odv,olávajúeu
sa na spomenuté dobmzdanie lekárskej rady, čiastočne odmietol,
čiastočne zamietol, a 10 z týehto
d o vod o v:
Neopodstatnená je zmatočná sfažnosť v tej časti, v ktOfej rozsudku
oc1volacieho súdu vy týk a zmatok pod!'a § 385 č. I b) tr. p. tvrdiac, že
rozhodnnltie o kvalifikácii sa stallQ proti výslovnému záveru súdnej lekárskej rady, ktorá v svojom dobrozdaní vy,povedela, že trestným činam
bolo sposobené poranenie !'al1ké, klorého liečba netrvala dlhšie než
20 dní, a že 'Sa odvolací súd mýlil, keď do doby liečenia započítal aj
Iiečeni'e intercessných nehod.
Záver odvalacieho súdu r.ie je mylný, lebo lekárska rada konštatovala, že liečba poranenia poškodeného pre hnisanie rany vyžadovala
28 dní.
Pre po·súdenie kvalifiká:cie ťažkého telesl1.ého poranenia je rozhodujúcou pod!'a Irestnéh.o zákona, pl"tného na území Slavenska, doba porušenia zdravia poškodenej osoby a nie spósobilosf poškodeného k výkonu jeho povolania, ktará prípadne nastúpi skorej, než sa skončí Iiečba
poranenia.

Nemýlil sa tedy odvolad súd, keď neprihli"clol k mienke lekárskej
rady, vyslovenej pod!'a zásad trestného práva v histori'ckom území platného, že Ilespósobilosť poškodeného k výkonu povolania trvala iha 20
dní.

Pre posúdenie kva1ifikácie ťažkého a1ebo fahkého poškodenia na
tele podl'a § 301 tr. z. je rozhodujúca doba porušenia zdravia poškodenej osoby a nie spósobilosť k výkonu ·povolania.
Výrok o náhrade útrat nie je výrokom o trestu a preto nemOže byť
napadnutý z žiadneho dóvodu zmatočnosti uvedeného v §§ 384, 385

tr. p.

(Rozh. z 18. januára 1932, Č. Zm IV 588/31.)

Zmatočná sťažnosť na základe § 385 bod 2 tr. por. sa domáha, "by
útraty trestného pokračovania boly vyhlás-ené za nedobytné, avšak
h!'ad;ac k u·stanoveniu odst. I § 428 tr. por. j'e táto časť zmatačnej sťaž
nasti zákonom vylúčená, lebo výrok o nilhmde útrat nie je výrokom
o trestu a preto nemóže byť rozsudok v tomto smere napadnutý na
základe uvedeného zákonného ulstano'venia "ni' s h]'",diska iného ďovodu
zmatku, uvedeného v §§ 384 a 385 tr. por.
čís.

Rozsudkom o d vol a c i e h o s údu bol obŽ<tlovaný uznaný vinným
zločinom ťažkého ublíženia na tele pod]'a § 301 tr. z., ktorý spáchal
tým spósobom, že z'Úmyselne strčil do poškodeného H. R, uderi! ho
viacrazy palicoH po hlave a po ruke a tým mu sposobil pOTanenie, ktoré
sa hojilo viae než 20 dní.
..

4356.
Prihlásenie nejestvujúcich zásob ciel'om poistenia, je beztrestným
prípravným jedooním. Teprv uplatneruie námku na náhradu nejestvujúcej škody po nastalej p.oistnej prlhode je podvodom.
(Rozh. z 19. januára 1932 čís. Zm III 426/(\1.)

-

Čís.

4356 -

-

Čís.

4357 13

12

Oba súdy nižších stolíc uznaly obžalovacného O. S. vinným zločinom
pokusu podvodu podľa § 50 tr. nov. a §§ 65, 380, 383 odst. II. tr. zák.
N a j v y Š š í s ú d pojednavši o zmatočnej sťažnosti obžalovaného,
ohláse,nej z dovodu zmatočnosti podľa § 385 Č. 1 a) tr. por., zrušil podľa
§ 35 odst. I. por. nov. z úradnej moci rozsudky oboch nižších súdov
v celom rozsahu a uložil súdw prvejstolice, aby o veci znova jednal a
rozhod,ol.
D o vody:
Súdy nižších stolic shľadaly pokus zločinu podvodu v tom, že obžalovaný O. S. asi v mesiaci októbri 19Q9 v N. na návod J. S. zapísal do
skladištnej knihy skladišťa A. v M., kde bol skJ.acdníkom, medzi iným
ako zásobu 15 vagónov ďatelinového semena v hodnote 1,050.765 Kč,
ktorú ohlásil fi,nne Sch. cierům oznámenia poisťovni M. O., u ktorej
boly poistené zásoby skladišta A. v M. na 1,200.000 Kč; na základe toho
firma Sch. ohlásila u poisťovne tú to skutočne nejestvujúcu zásobu
cieľ(}l11 vyplateni,a náhrady škody v prípade požiaru, k vyplateniu poistky však nedošlo pre včasné zakročenie četníctva a odhalenie pravého
stavu zásob. Zmatočná sťažnosť obžalovaného namieta proti tomu d6vodom zmatočnosti podľa § 385 Čí,s. 1 a) tr. por. predovšetkým, že ohlásenie nejestvujúcich zásob ciel'om poi'Stenia ,Thi'e je ešte trestným činotn,
smerujúcim k poškodeniu poisťovne, ktorej nemohla vzniknúť škoda pred
tým, kým nenastala poistná udalosť. Námietka zmatočnej sťažnosti by
bola pre objektívnu skutkovú podstatu pokusu poclvodu odóvodnena
len za toho skutkového p'redpokladu, že sa skutO'čne nestalo nič viac,
než že boly poistencom, prípadne s jeho vedomím sťažovatel'om, prihlásené k poisteniu nejestvujúce zásoby; týmto prihlásenJm až do tej
doby, kým by nebol so' strany ,poi,stenca na základe tejto Ipoistky uči
nený žiadny krok ciel'om uplatnenia nároku na náhradu nejestvujúcej
škody, ani nebol predstieraný korrkrétny nárok půistencov, ani nevzniknul z toho závazok poisťovne k vyplat<miu náhrady za nejestvujúcu
ško'du v rámci poisťovacej smluvy a poistenej sumy. škoda poisťovne,
ktorá je pri po~~odu podstatnou náležilosťou jehO' skutkovej podstaty,
bola by konkretIzovaná teprv v nároku na náhradu nejestvujúcej škody,
uplatnenom v rámci nesprávnej poistky, a preto tiež podvodné uvedenie
poi'sťovne v omyl, ktorým by jej mala byť sp6sobená škoda, muselo by
pn trestnom pokusu smerovať už k tomuto poškO'deniu. Bez neho by
kroky, učinené predbežne hoci aj k tomu účelu, aby nárok na náhr"du
nejestvlljúcej škody moho! byť prípaJdne neskmšie uplatnený, menovite
tiež poistenie nejestvujúcich zásob, ostal.y len beztrestným prípravným
jednaním, lebo možnos.ť budúcej škody poisťovni z takej poistky hroziaca je ešte príliš vzdialená a neí'stá, súc závislá od toho, že poi'slný
prípad vobec nastane a ked' by nastat, od toho, že je poistencom alebo
priamo uplatnený námk na náhradu škody, ktofá nevznikla, aleho aspoň
že boly poclniknuté kroky, k zaisteni1.l alebo osvedčeniu takého nároku
smerujúce. Keď by poistný pripad vóbec nenastal, aTebo keď by po ňom
poi'Stenec vzniesol, alebo v zavede-nom vyšet1rovaní osvedčoval len ná-

rok na náhradu škod,y skutočne nastalej, nemohla by poisťovňa byť
nijak poškodená tým, že poistka znela na vyššiu škodu; aj keď páchatel' uzavrel bezzákladnú poístku s úmyslom v budúcností, keď by
nastal poistný prípad, uplatňovať nejestvujúce nároky na náhracdu škody
v rámci bezzákladlnej poistky, nedospe!a tým jeho činnosť pred nastúpením poistnej udalosti a pred uplatňovaním, alebo aspoň zaisťovaním
konkrétneho nároku na n<'lhradu škody do stádia trestného pokusu podvodu, lebo teprv toto sú podmienky, od ktofýoh je závislá možnosť
sp6sobenia konkrétnej škody. Keď by však bola páchatel'om podniknutá po poistnej udalo stí aj taká činnosť, prejaví preclchádzajúce uzavretie bezzákladnej poistky svoj trestne právny význam ako činnosť,
ktorou sa konkrétne prevedenie zamýšl'aného poškoden,ia poísťovne už
pri u'zavretí poistky započalo a bolo podvodnému uplatňovaniu nejestvujúceho nároku základom, lebo je možno nejestvujúci nárok učiniť
právelen v medziach a na zákl'ade poisťovacej smlu",y, prípaclne pri
poistení premenlivých zásob tovaru v medzÍ<lch ohlášky,učil1'enej o ich
množstve a hodnote pred nastalou škodou. Podl'a toho je k posúdeniu
vytknutej námietky obžalovaného o beztrestnosti ohlášky zásob treba
ústiť, či v daTIlom prípade boly učLnené p'0 poži'aru kroky ciel'om uplatnenia nejestvujúceho nároku. Nižši'e súdy nezistily skutkových okolnosti,
ktoré sú pre vytknuté právne poslÚdenie rozhodné a preto bolo tr,eba
pokračovať z úradnej povinnosti podl'a 1. odst. § 35 no'v. tr. p.
čís.

4357.

Ochrany §§ 68, 81 tr. zák. požívá i strážník, předsevzavší služební.
výkon cestou ze s.lužby domů; nezáleží na tom, že nezakročil výslovně
jménem zákona; stačí, jednal-li v oboru sV,é úřední působnosti.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1932, Zm I 412/31.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud z.rušovad vyhověl po ústním ličení
stíŽn.osti státTIl,ho zastupitelstv, do rozsudku kra}ského soudu
trest,ního v Praze ze dne 16. března 1931, jímž byl obžalovaný, hyv
obžalován pro zločin veřejného násiH podle § 81 tr. zák., uznán vinným
jen přestupkem proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. zák., zrušil napadený rozsudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a
rOlhodl.
zmateční

Důvody:

Výtka zmatečno,sti podle § 281 čís. 10 tr. ř. nevychází, jak zákon
požaduje (§ 288 čís. 3 tr. ř.), ze skutkových zjištění nal'ézacího soudu
v celkovém jejich souhrnu a souvislosti; není tudíž provedena po zákonu.
Ač nalézací soud zjišťuje, že obžalovaný uvedl automobil do pohybu
v úmyslu, by zmařil známý mu zamýšlený úřední výkon, své zjištění,
nevzal podle důvodů rozsudkových za prok<Í!zané í jeho vědomí, že čin-
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nost Frantíška č-a, proti němuž jen násiU směřO'valo, byla služebním
výkonem chráněným ve smyslu §§ 68 a 81 tr. zák. Nemůže proto zmateční
stÍ'Žnost dokazovati právní pochybení nalé'zaciho soudu v posuzování
otázky~ zda O'bža~ovaný chtěl, či' nechtěl zmařiti služební výl<on č-ův.
S hledrska zmatecnD'stI podle § 281 čís. 5 tr. ř. zmateční stí~nost však
právem vytýká rozsudku neúplnost, an nepříhlMI k závažným O'k!olnostem, obsaženým ve vlastním zodpovídání se obžalovaného. Nalézaci
~oud n;vza~ za prokázáno ono vědJomÍ O'bžalovaného, nezbytné pro sub"
]ektIvm stranku zločinu podle § 81 tr. zák., jen proto, že strážník František č. byl na cestě ze služby domů a že při zakročeni nepmhlásil že
činíbk jménem zákona a li výkonu své služby, které se snad ujal.' Po
s,lirámce objektivní budiž předesláno, že není zákonného pliedpisu, který
by stanovrl jako podmínku pro tO', by služebn,í výkon bezpečnostní stráže
měl povahu naznačenou v §§ 68 a 81 tr. zák. a talkto byl těmíto před:pi!sy
zákona chráněn,by zakrO'čující ·strá~n'k činil tak výslovn:ě jménem zákona; stačí již, jedná-Ii v oboru své Mední působ:nosti i co do před
mětu, i co do času a místa. Pro stránku subjektivní záIeží' na tom, zda
dotyčná osoba zejména i z obsahu a z povahy zák!roku mohla bezpe,čně
seznati, že jde skutečně o výkon služby osoby jmenované v § 68 tr. zák.
Ne~í také zákonné překážky, by policejní 'strážnik, ubírající se jíž ze
sluzby domů (s kufří!Čkem) nepředsevzal movu určitý služebni výkon;
ten může spočívati i jen v tom, že zadrží jen nějakou osobu až clo pří
chodu jiného strážníka; naopak sužebnÍ předpisy pDIi'Cejní stráže uklád;ají jí záva~ně, by se s,nrá:žníci i v dDbě odpočinku, tedy i mimo službu
kdykoli znovu ujali služby, je-Ii nebe~'Pečí, v prndlení, nebO' Isou-Ii o to
zvláště po,žádá,ní a k tomu vyzváJni (srov. též rozh. nejv. s. sb. čís. 3413).
Obžalovaný doznal se u soudu, že dDkazoval strážníku č-ovi proti němu
zakmčujícímu svoji n:evínu a že se hájil prD1i' němu tílm, že mu vylíčil
ceelý příběh, jak se věc měla, že ho prosj;], by ho nezdržoval a by si
z jeho vůdčíhO' listu zjistil jméno i čí'slo auta, Zmateču,ístížnos! právem
poukazuje k těmtO' skutečnostem, k nimž sDud nepřihléd!1. Náležité jejich
zhodnocení mDhlo míti podstatný vliv na úsudek snudu pokud se týče
subejktivní stránky zločinu,zda totiž obžalDvaný, jedruaje takto se strážníkem č-em, byl si vědDm toho, že Č. jako strážník služebně zakročuje,
by zji'stil jeho totDžnost a okolnosti případu" prO' něž ho zadržDval, po
případě by ho zadržel až do, p'řichDdu jinéhO' strážníka.
'
čís.
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PrO'dej zboží vyrobenéhO' z materiálu, prodanéhO' výrO'bci s výhradou
vlastnickéhO' práva až do úplného zaplacení není zpronevěrO'u, byl-li materíál výrobci prodán za účelem zhotoveni zboží na prodej.
(Ro'zh. ze dne 23. ledna 1932, Zm IV 543/31.)
S o u d y niž š í c li s t o I i c souhlasně zjistily, že poškozený dal
obžalovanému písemnou smlouvou ze dne 8. ledna 1929 do komise kůže

v ceně 9.889 Kč, vyhradiv si k nim, resp. k Dbuvi z nich vyrobené, vlastnické právo až do úplnéhO' zaplacmí; dále zjistily, že Dbžalovaný přijal
ad pošl<ozeného kůži v hodnotě 56 Kč s příkazem, aby z ní vyrobil
peněženku, že však aní nevyhDvěl tomuto příkazu, ani kůže nevrátil.
Oba soudy uznaly obžalovaného vinným zločinem a přečinem zpronevěrv podle §§ 355, 356 tr. zák. Vrchní soud v důvodech svéhO' rozsudku
vyslovil, že mezi poškDz,eným a Db žalovaným nastal komisionářský poměr podle §§ 368---370, 377 obch. zák., na němž nic nemění Okolnost,
že DbžalDvaný dal poškozenému l<rycci směnky.
N e jv Y š š í s o u d vyhověv čhtečně zmateční stižnosti aMalDvaného, Dhlášené z důvodu zmatečnosti podle § 384 čís. 9 tr. ř., zrušil
rozsudek Ddvolacího soudu v č"sti týkající se O'bžaloby pro přečin
zpronevěry a z úřední moci zmšil ro·zsudek odvolacího soudu se všemí
dalšími výroky též v čásli týkající se obžalDby pro zlučin zpronevěry
a vrátil věc odvDlacímu soudu k novému p,f{)jednání a rozhodnuti.
Z

důvod!ů:

Pokud se týče zločinu zpronevěry, nejvyšší soud nemDhl r02JhDdnDuti
o zmateční stížnosti, jež uplatňuje důvod zmatku podle § 385 č!s. 1 a)
tr. ř., poněvadž nižšími soudy nebyly zjištěny všechny podstatné okolnosti. Podle výpovědi poškozeného a podle obsahu smlDuvy ze dne
8. ledna 1929 Ddevzdal pDškozený Dbžalovanémll kůže a jiné ZbDŽí do
kDmise pocl pDdmínloou, že tDtO zboží a po případě obuv z tohoto zboží
vyrDbená je výlu,čným vlastnict'vím pQškozeného až do doby, kdy bude
celá cena zboží zaplacena. Obžalovaný se tDutO smlouvou zavázal vydati pDškDzenému kdykoliv na jeho žád'Ost bud' ještě nezpracDvaný materiál, anebo u'ž vyrobenou hDtovOU obuv, kterou poško;zený pak měl
právo prodati, pokud by to však obžalovaný sám prodal, měl neprDdleně odevzdati poškozenému pení'ze pod sankcí: civilně a trestněpráv
ních následků. Poclle toho, poloud šlo o kDmisí ve smyslu obchodníhO'
zákona, mohla se vztahovati jen na zboží v tom stavu, v němž je obža,lovaný Dd poškozeného přev,za]" totiž na kůži jako materiál. Na obuv,
z této kůže vyrobenou, komí,se nemDh:la by se vztahDvati, poněv<l!dz,
nehledíc aní k tomu, zda výroba Dbuvi byla tu obchodním jednáním,
není pokladu prO' závěr, že se strany umlu;vHy, že výroba se měla konati
n~ ú~e: komitenta. O poruš,:ní závazků komisionářských mohla tedy
bytr rec len patud, pOlkud obzalov'aný nezpraooval kůži na obuv, nýbrž
prodal ji ja,IoD materiál. První soud sice uvedl ve výroku svého rozsudku,
že.,o\)hIDv~~ý prodal kůži, avšak y důvode oh rozsudku, neučinil přesné
zlrstem, aurz se touto otázkou vubec obí",1. Obžalovaný v odvoláni
tvrdil, že kůži sám zpracoval. Odvolací sDud! patrně vzhledem k této
námitce v odůvodnění svého, rozsudku' uvádí, že z obh"joby obžalovan~l;o vyplývá, že kůži nezpracoval sám, nýbrž jehO' bratr M. K., kterémuž
~':Z1, DbžalDvaný m u s e i prDdati. V tomto výroku není však přesné zjiste,IU,. že sám ob~alDvaný skutečně kůži prodal a kdy se to stalo, najmě,
paK-Ir Sl odvolacr soud nezjedna'l dostatečný podklad k takovémutO' zji-
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štění. Pří tom se podotýká, že
třeba zvláště v tomto případě,

prodej je pojmem právním a že je proto
v němž šlo o dva bratry, dále, kde podle
tvrzení obžalovaného kúže byla zpracována v jeho obchodních místnostech, a kde ob ž a lov a n Ý podle smlouvy pro h I á s i I, ž e
z p r a c o van á o b u v bud e k d i s p'O S i c i P o š k o z e n é h o,
zjistiti přesně skutkové okolnosti, z nichž by se dalo usuzovati, zda byl
tu prodej kúže jako materiálu, anebo její zpracování na účet obžalov",néh'O. Pokud se týče výhrady vla!stnického práva, jest podotknouti,
že, pokud šlo o zboží do komise dané, tedy o kůži jako materiáJ, tato
výhrada byl'a proti obžalovanému zbytečná, ackoliv přípustná. Pokud
se však tato výhrada týkala obuvi vyrobené z materiálu, přílčila by se
výhrada pojmům občanského práva o nabytí vl"stnictví; neboť obuv,
která v době uzavřeni smlouvy ješte neexistovala, nemohla se už tehdy
státi vlastnictvim poškozeného (rozb'. kurie čÍs. 296/1901), nehledíc ani
k tomu, že nebylo tu ani později právního zpúsobu nabytí vl"stnictví
(odev,zdání držby poškozenému) vý'robcem jako vlastníkem nové -věci,
odlišné od dřívějšího materiálu. V dúsledku toho nemohl si poškozený
platně předem vyhmditi ještě neexistující vlastnické právo na obuvi,
která teprve později měla býti vyrobena jako věc nová. Z toho však, co
bylo shora uvedeno, plyne, že při výroku od'wzujídm pro zločin zpronevěry jde o přílpad 1. odst. § 35 por. nov. a proto hyl rozsudek odvolaCÍlho soudu i v této části a v dúsledku toho i v dalších výrocích zrušen
a věc odkázána k novému přeHčení '" rozhoclnutí.
čis.

I

dvůr věznice

4359.

D

ů

vod y:

Zmateční stížnost veřejného žalobce jest důvodná. V jednání obžalovaných, jež soud první stolice kvalifikoval jako. zločin).oruš~ní ~omá~
ciho pokoje podle §§ 330 a 331 ČIS. 2 lL zak. I Jako preclil naSIlI protI
oro'ánu vrchnosti oodIe § 4 zák. čl. XL: 1914, shledal vrchní soud jen
sk~tkovou podstalU pokračujícího přečinu násilí proti orgánům vrchnosti
podle §, 4 ods!. ll. zák. čl. XL: 1914, vychá~eje z ?r~~niho n~z~ru:, že
trestní zakon predplsem §§ 330, 331) 332 tr. ~ák. chrat;1 J~n dom~cl ~w,:,o
a pokoj soukromých osob, z čehoz p,lyne, ze neopravnene vmknuII ua
veřejných místností a na ohrazené místo, patřící k takovým veřejným
místnostem, nespadá pod citované §§ záklon". Tento názor odvolacího
soudu jest mylný. Ustanovení § 330 tr. z;ik. nelze vykláclati tak, že jím
zákon chtěl poskytovati ochranu jen soukJromým bytúm a k nim příslu
šejícím místnostem a že veřejné budovy a k nim náležející místnosti
z ochrany zákona jsou vyloučeny. Naopak podle nepochybné již v praxi
zásady jest považovati za byt i veř,ejné budovy, resp. jejf.ch části, pokud
buď slouží za soukromý byt, aneb tvoří jeho součást, dále i samy veřejné
místnosti po době, kdy už nejsou volně přistupny obecenstvu, jakož
i jinak veřejným účelúm sloužící místnosti, jakmile osoba jimi disponující vstup do nich zakázala, nebo jestliže p"chatel hyl z nich opr<ivněnou
-k tomu osoboLl vykázán. Zjištěný čin obžalovaných tvoří tedy í skutkovou podstatu zločinu porušení domácího pokoje podle § 330 tr. zák.

požívá ochrany podle §§ 330-332 tr. zák.

(Rozh. z 27. ledna 19,32,
četn'ÍCká

N e j v y Š š í s o u d vyhověl, zmateční stížnosti veřejného obžalobce,
oclané z důvodu zmatečnosti podle § 385 čís. I b) tr. ř. a kvalifikoval
giny obžalovaných tak, jak učinil soud první stolice.

čís.

Zm

rv

čís.

234/31.)

hlídka odváděla zatčeného I. O. db věznice okresního
úř"du k odpykání trestu. Obžalovaní I. A. a O. A. pokusili se cestou
dvakrát násilím osvobocliti I. G. z moci četníků. Když četníci přišli s I. O.
na d"úr okresního úřadu, za"řeli divéfe dvora a pož<idali dozorce vězňťt
R. Š., aby dával powr u' brány, než oni dopraví zatčeného- I. O. do
věznÍ<Ce. Obžalovaní však dvé,ře násilím vyvrátili, dowrce odstrčili a
vběhnuvše -na dvůr, p.řf.skočili k zatčenému 1. O., chtějíce ho, osvoboditi.
četníci je pak vypudili ze dvora. S o udp r v é s t o líc e urzrral obžaIOVMé vinnými přečinem n<ÍJsilÍ proti úředhím osobi1m podl,e § 4 odst. II.
zák. čl. XL:1914 a zločinem porušení domácího pokoje podl'e §§ 330,
331 čís. 2 tr. z-k. O cl vol a c í s o u d na odvolání oMalovaných zrušil
rozsudek prvého soudu z důvodu zmatečnosti poclle § 385 čís. I bl tr. ř.
co do kva-l,ifikace a, zahmuv skutkový stav, n'a jehož zákl"dě byli obžalovaní prvým soudem uznáni vinnými z]o,činem podle § 330, 331 čís. 2
tr. zák., do skutkového stavu, zakládaJjícího přečin podle § 4 odst. II.
zák. čl. XL:1914, kvalifikaci podle §§ 330, 331 čís. 2 tr. zák. pominul.

4360.

Zákon v § 530 tr. zák. nepředpisuje, že musí býti ve stíhacím návrhu
k zachováni žalohního práva vždy a bezvýjimečně Označen pachatel:llcela
určitě nebo navrž,eno býti potrestání právě určitého pachatele.
I v trestním oznámení proti neznámým pachatelům lze po případě spatřorvati stíhací návrh (zažalováni) po roz1.lffiU § 530 tr. zák., byHi v něm
přesně označen skutek, jehož soudni stíll:tání se žádá, a u"edeny zárov~ň
veškeré soukromému obžaJobcitehdy známé důvody proti několika osobám, v jejichž okruhu jest podle těchto půtahů hl~ati pachatele.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1932, Zrn I 210/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení zmastížnosti soukromých obžalobců do rozsudku krajského iako kmetského soudu v Litoměřicích ze dne 20. prosince 1930, jímž byl obžalovaný podle § 259 čís. 1 tr. ř. zproštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 493 tr. zák., zrušil napadený rozsudek
teční
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jako zmatečný a
rozhodl.

věc

vrátil soudu prvé stolice, by o ní znova jednal a ji
Důvody:

Zprošťující výrok byl vynesen pro propadnutí žalobního práva podle
§ 530 tr. zák. Opírá se úvahu, že návrh soukromých obžalobců na potrestání obžalovaného štěpána N-a byl u soudu podán teprve ve spise obžalovacím, dne 27. června 1929, tudíž po uplynutí šestinedělní propadné
lhůty § 530 tr. zák.
Při tomto svém výroku nezmiňuje se kmetský soud a neuvažuje věcně
o obsahu a doslovu původního trestního oznámení, po<limého soukrom~mi
obžalobci dne 31. října 1928 proti neznámých pachatelům. V tom Jest
právní mylnost napadeného rozsudku, kterou zmateční stížnost právem
vytýká dovolávajíc se důvodu zmatečnosti čís. 9 b) § 281 tr. ř. Při správném v1kladu zákona musel soud především řešiti základní otázku, zda
původní trestní oznámení soukromých obžalobců obsahuje předpisům
§ 530 tr. zák. věcně odpovídající a včas podaný návrh na stíhání pro
trestný čin ano je nasnadě, že v případě kladného řešení této otázky
odpadne p~třeba uvažovati s hlediska § 530 tr. zák. o včasnosti spisu
obžalovacího. Jak vysvítá z trestních spisů, jichž obsah, pokud jde o procesní skutečnosti, může zrušovaCÍ soud vzíti při zkoumání 'zmatku čís. 9b)
za podklad svého rozhodnutí, označili soukromí obžalobci v původním
trestním oznámení přesně skutek, jehož soudní stíhání žádají, a uvedli
zároveň veškeré jim tehda známé půtahy proti několika osobám. Třebaže
pak toto oznámení končí návrhem, by navrhované průvody byly provedeny a by po jejich provedení vyzván byl zástupce soukromých obžalobců
k podání dalších návrhů, vysvítá přece z dalšího prohlášení, že se "činÍ
trestní oznámení pro přečin proti bezpečnosti cti«, zcela jasně, že súčast
něné osoby činí si nárok na práva a berou na sebe povinnosti soukromých obžalobců a že pachateli, jichž stíhání žádají, jsou pravděpodobně
osoby dotčené půtahy oznámení. Že takto rozuměti bylo a skutečně také
rozuměno bylo oznámení, toho nejpádnějším důkazem jest, že vyšetřující
soudce obeslal a vyslechl jako obviněné osoby, jež uvedlo trestní oznámení
ve spojitosti s trestným činem a s půtahy proti nim svědčícími.
Zkoumá-Ii se naznačený obsah trestního oznámení s hlediska § 530
tr. zák. sluší uznati, že odpovídá požadavkům, vyhledávaným v tomto
§ k z;chování žalobního práv.a. Předpis ten ukládá soukromému obžalobci by v šestinedělní lhůtě od doby, co nabylo trestném činu vědo"
mosti
něho« 1. j. »z činu žaloval«. Více zákon nežádá a neobsahuje
najmi> předpis, 'že ve stíh~~í,m návrhu ~usí vž;ly a bezvýji,meč~ě, ozn,~
čen býti pachatel zcela urc!te, nebo navrzeno bylI potrestam prave urc!tého pachatele. Tento neosobní doslov předpisu § 530 tr. zák. má důle
žitý význam pro praksi; jest si uvědomiti, že určité označení pachatele
nebude mnohdy možné bez předchozího soudního šetření, je-li pachatel
vůbec neznámý, nebo ?ení-~i ji~to, kdo z, vi~e, osob 'přic1;.á~ejícíc1; v úvahu
je pachatelem nebo Jsou-lI putahy, sVedC!Cl prolI urclte osobe, tak neúplné a nepostačitelné, že n~ze iešt~ důvodně tvrd~ti, že ~účastn~n~ o~oba
nabyla ve smyslu zákona vedomost! o pachatelove osobe. Opacny nazor
vedl by k důsledku zákonem zajisté nezamyšlenému, že by pachatel v pří-

;,z

dech kde si počínal s obzvláštní záludností nebo rafinovaností a páše

~~ážl(U' způsobem tak za~třeným, by jeh~ osobnost zůstal~ pokud lze u!a-

.e na bvl na tom lépe, nez pachatel, ktery se dopuslIl urazky zcela otevre-

;, ě takŽe k jeho vypátrán! neby!o třeba další~o šetřen}. Nel~e ,pomino~ti,

že' v některých choulostIvyC!' pnpadech, na príkl~d pn napJat~m p~meru
nezi stranami bude takove opatme a neosobm upravy slIhac!ho navrhu
~apotřebí již I;roto, by ?ylo .osabrán,ěno př!padné ~rotižal?bě p.odle § 4~?
tr zák. pro lehkomyslne obvmovam z precmu protI bezpecnostI clI. O pnp~d této povahy š~o právě v so!~zené ~restní věc!, v ní~ pod!e o~sah,~
trestníbo oznámem bylo soukromyu;, obzalobcum Je~, z,nam.o, ze pekten
členové rodiny N-ovy protI mm nepratelsky vystUPUJI, ze zavadny hanopis byl psán na psa~ím str?ji, firmy N., ale nebYI~zn~mo, kterou z něko
lika osob v úvahu pnchazeJ!c!ch byl na tomto stroJ! psan. Za tohoto skutkového stavu vyhověli s~ukromí, obž~lo~ci p}ně pož~davkům § 53,0 t!.
zák označivše v trestmm oznamem presne trestny skutek a sdelIvse
s~udu jména několika osob - mezi nimi i štěpána N-a - , v jejichž
okruhu sluší podle půtahů v oznámení uvedených hledati pachatele
nebo více pachatelů, o jichž stíhání žádají. Tímto projevem, nepřipouště
jícím pochybnosti, o v~cnéma osobním !ozsahu a s~ěru stíhací~o ~ávrhu,
zamezili soukrOlm obzalobc! subJekl!vm propadnuh § 530 tr. zak, ! ohledně štěpána N -a, třebaže původní stíhací návrh nezněl výslovně a individuelně na jeho potrestání. Bylo-li takto žalobní právo uplatňováno včas
a řádně, nebylo třeba, by za vyšetřování byl učiněn ještě další návrh na
stíbání určitých osob, proti nimž byly beztak předsevzaty úkony trestního
stíhání, najmě zodpovědným jich výslechem; stačilo, když soukromí obžalobci pak po stránce procesuální vyhověli včas výzvě podle § 112/2
tr. ř. a podali ve 14 denní lhůtě tohoto § obžalovací spis na určitého pachatele, štěpána N -a.
K vůli úplnosti budiž ještě připomenuto, že při tomto právním nazírání netřeba se obávati toho, že by snad povšechnou úpravou stíhacího
návrhu proti neznámým pachatelům mohlo býti nad míru protahováno
trestní řízení podle libovůle soukromého žalobce; jest si uvědomiti, že
takovémuto pokusu brání předpis § 53 J Ir. zák. tím, že nastane objektivní
promlčení, nebyla-li před uplynutím lhůt v § 532 tr. zák. uvedených vy"
dána na určitou osobu obsílka j.aJwž!o na obviněného. Ostatně jest v moci
soudu, by prostředky trestním řádem muk použití danými - § 112/2
tr. ř. - zabránil zbytečným průtahům. Toto nazírání neodporuje ani dosavadní judikatuře, pokdu vyslovuje, že šestinedělní lhůta § 530 tr. zák.
k podání soukromé obžaloby počíná, když se obžalobce dověděl o trestném
činu i o osobě pachatelově; vždyť touto judikaturou stanoví se ve prospěch
soukromého obžalobce jen nejzašší lhůta, do kdy nejpozději musí podán
býti soukromý návrh stihací; určuje se tedy povinnost soukromého obžalobce, což však nevylučuje, by použil práva § 530 tr. zák. mu propůjče
ného, zažalovati pro čin i v období dřívějším.
o

čís.

4361.

»Osobami služebnými« ve smyslu § 1711 n b) tr. zák. neníjen čeled\
nýbrž i jiné osoby, pověřené služebními výkony, které nejsou převahou
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rázu intelektuelního a nepředpokládají vyšší, najmě vědecké průpravy,
ať přísluší k domácností zaměstnavatele čili nic.
Domovník není nádeníkem ve smyslu § 176 II c) tr. zák., ovšem ale
osobou služebnou po rozumu § 176 II b) tr. zák.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1932, Zm I 262/31.)
Ne j v y S š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení zmastížnost obžalované do rozsudku krajského soudu trestního v Praze
ze dne 18. února 1931, pokud jím byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 174 II cl, 176 II c) tr. zák. v doslovu
zákona čís. 31(1929 sb. z. a n. a zároveň opravil v rozsudečné větě kvalifikaci podle § 176 Irc), na kvalifikaci podle § 176 II b) tr. zák. V otázce,
o niž tu jde, uvedl v

Nesejde ani na tom, že veřejní činitelé neměli účast, ba ani nevěděli
o. úplatcích pachatelem přijatých, ani na tom, že by bylo k úkonu došlo
. bez úplatku a že by se byl veřejný činitel úkonem tím nedopustil ani
!tranictví ani (iinakého) porušení platných a závazných proň předpisů.
Trestl1iost skutku není vyloučena tím, že nebylo ani jeho účinkem
ani jeho (zamýšleným) účelem poškození státnlho (jinak veřejného)
nebo soukromého zájmu neb i jen porušení (nešetření) předpisů, jež
přišly nebo byly by přišly v úvahu pro úkony veřejných činitelů.

teční

důvodech.

Zmateční stížnost namítá, že domovnice, jíž byla v aohě krádeží stě
žovatelka u vlastníka kradených věci, není nádennicí, tím méně učednicí
nebo živnostnicí zaměstnavatele ve smyslu § 176 II c) tr. zák. S námitkou
tou je stížnost v právu, najmě any náležejí do~ovl!ík~m po~le. § I zá;
kona z 30. 1edna 1920 čís. 82 Sb. z. a n. krome ruznych rucmch pracI
i jiné práce týkající se' správy domu, a ano je i rozvázání domovnického
poměru v § 10 cit. zákona zvláště upraveno způsobem u nádenníků neobvyklým. Přes to nemůže míti stížno~t Jiný úspěch než 0l'ravu_ dot~ené
části rozsudečné věty. Jde! u domovmku (domovmc) o hdl sluzebne po
rozumu § 176 II b) tr. zák. jimiž není jen čeleď, nýbrž i jiné osoby, pově
řené služebními výkony kt~ré nejsou převahou rázu intellektuelního a ne·
předpokládají vyšší,n~jmě vědecké průprayy (rozho~nutLč. 1689 sb. n:
5.; srovnej i rozhodnutí č. 1083,3648 Vid. ur. sb.), at p~U:I k dom~cnostr
zaměstnavatele či nic (rozh. čís. 167 Sb. n. s.; srovnej I rozh. c. 241,
1083 \Iíd. úř. sb.). Rozhodným pro poměr předpokládaný § 176 II. b)
tr. zák. jest jen, že dává slu~ebné_ osobě (zvý.šenouLpříIežitost k p~ch~ní
krádeží na zaměstnavateli cemuz tak bylo I u stezov,atelky, ktera mela
z důvodu domovnictví by! v domě, v němž v noci kradla, a zakládá
zvláštní závazek k poctivosti, jehož porušení činí podle povšechné zásady
§ 43 tr. zák. zločin větším a trestuhodnějším, najmě když krádežím do·
movníků v domě svěřeném jejich správě nelze zabrániti opatrností, která
stačí proti jiným zlodějům.
čís.

4362.

Přečinu podle § 3 odSt. (3) zák.čis. 178/19-24 mohou se dopustiti
i jiné osoby než veřejní čini.telé ~ rozuml! § 6 c}t. zák.
_ .. . ,

Nezáleží na tom, že ai11 nedOslo k pusobem (kl uplatnovam vhvu)
pacbatele (§ 3 odst. 3 zák. o úplatkářstvi) n~ veřejné .či~itele; s~či, že
to bylo podplácejícím předpokládáno, zamCÍ'sleno, najme P?dplacenou
osobou výslovně nebo konkludentně sHbeno, třebas pak nledoslo k uskutečněni slibu.
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(Rozh. ze dne 30. ledna 1932, Zm I 97(31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušov.ací zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného. do rozsudku krajského soudu trestního
v Praze ze dne 9. prosince 1930, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným
přečinem podle § 3 odst. 3 zákona ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb.
z. a n., - mimo jiné z těchto
zmateční

důvodů:

Zmateční stížnost namítá, že ve zjištěném ději není zákonem o úplatkářství prý povšechně předpokládaná přímá nebo nepřímá souvislost
mezi úředním úkonem a úplatkem (prospěchem), protože se úřední úkony, k nimž došlo v případech rozsudkem dotčených - arciť z rozhodnutí jiných veřejných činitelů než stěžovatele -, staly po právu, v sou-

hlasu s platnými předpisy bez jakéhokoliv porušení státního nebo jinakého veřejného nebo soukromého zájmu, protože nebyl ani na straně
stěžovatele úmysl domáhati se porušení předpisů prostřednictvím veřej
ných činitelů, protože dotčení veřejní činiklé neměli nižádné účasti nebo
vědomosti o prospěchu, jehož se dostalo stěžovateli, a ano došlo k dotče
ným (úředním) úkonům veřejných činitelů bez vlivu stěžovatelem projeveného (bez působení stěžovatele na veřejné činitele). Netřeba zkoumati,
zda a pokud má námitka skutkový podklad ve zjištěních napadeného
rozsudku, .ana je i o sobě ve všech částech pochybena. Zákonem o úplatkářství čís. J78 Sb. z. a n. z roku 1924 byly záruky přirozeného požadavku ryzího a výlučně věcnými hledisky se řídícího výkonu veřejných úřa
dů rozšířeny nejen co do kruhu osob přicházejících v úvahu jako podměty
pasivního (viz § 6 a § 3 odst. 3) a aktivního úplatkářství (§ 2 odst. čís.
3), jakož i časového poměru úplatku k úkonu (§ 4), nýbrž i co dostupně
zMuk. Předpisy zákona má býti zabráněno tomu, by nemohl působiti
na rozhodování veřejného činitele úplatek nebo vliv upláceného prostřed
níka ani mimo dosah ustanovení trestního zákonníka o trestnosti úplatkn
(viz § I cit. zákona); jimi má býti v zájmu vážnosti veřejných úřadů
a služeb zabráněno tomu, by nenastal ani v úplatci a v osoM po případě
oe něho různé, v jejímž zájmu se úplatek stal, tím méně v širších kruzích
obecenstv,a pocit, byť snad klamný, že došlo k úkonu veřejného činitele
nebo k jeho opomenutí důsledkem úplatku (§§ 2, 3) nebo třeba v očeká
vání úplatku (§ 4). Proto nezáleží podle ustálené judikatury zrušovacího
soudu - srovnej obzvláště rozhodnutí čís. 4157, 4052, 3815 sb. n. s. s hlediska zákona na tom, že by bylo došlo k úkonu veřejného činitele
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i bez úplatku (srovnej prvou část § 104 tr. zák.), a že by se byl veřejný
úkonem tím (jeho opomenntím) nedopustil ani stranniclví, ani
(jinakého) porušení platných a závazných proň předpisů (druhá část
§ 104, pak § 105 a § 311 tr. zák.). Důsledkem toho není trestnost souzených skutků vyloučena tím, že nebyla ani jejich účinkem, ani jejich stěžovatelem zamýšleným -- účelem poškození státního (jinak veřejného)
nebo soukromého zájmu neb i jen porušení (nešetření) předpisů, jež
přišly nebo byly by přišly v úvahu pro úkony veřejných čínitelů. Jakousi
souvislost mezi úplatkem a úkonem, k němuž pachatelova činnost hledí,
předpokládá ovšem i zákon o úplatkářství; úplatek musí býti žádanou
nebo slíbenou, dávanou nebo přijatou odměnou za úkon, k němuž hledí.
Avšak úkonem, k němuž úplatek hledí, úkonem, jenž má podle vůle
súčastněných osob dárce a příjemce úplatku býti vyvolán
úplatkem, může v případech §3 odsl. čís. 3 a § 2 odst. čís. 3 cit. zákona
býti výlučně úkon uplácené osoby tam uvedený, totiž používání jejího
vlivu. (skutečného nebo domnělého) na veřejného činitele povolaného
k úředního úkonu, k němuž hledí současně nikoliv úplatek sám, nýbrž
pohnutka, z níž byl úplatek žádán, slíben, dáván anebo přijat.
Účast veřejného činitele na úplatku ba i jen vědomí činitele toho o úplatku vyřadilo by úplatek Z dosahu § 2 odst. čís. 3 nebo třeba § 3
odst. č. 3 cit. zákona, aJ mělo by - nehledíc k trestnosti veřejného činitele,
k němuž se ustanovení právě uvedená jinak vůbec nevztahují - vzápětí
jinakou kvalifikaci provinění osob na úplatku přímo súčastněných. Zejména bylo by osobu, která za předpokladů v § 3 odst. č. 3 uvedených
s vědomím dotčeného veřejného činitele žádá, dá sobě nebo jiné osobě
slíbiti (poskytnouti) prospěch za to, že užije u veřejného činitele svého
vlivu, potrestati jako spoluvinníka veřejného činitele podle § 5 tr. zák.,
ato, jde-li o prospěch nikoliv nepatrný, ve smyslu § 3 odst. č. 3. Učinila,.li
však tak ona osoba bez předchozího vědomí veřejného činitele, jejž teprve
dodatečně o úplatku vyrozuměla a s jehož vědomím a svolením si pak
úplatek ponechala, bylo by o jejím skutku uvažovati jako o spoluvině na
skutku úplatce obdobně jak naznačeno podle odst. I a 2 § 2 cit. zákona.
Důsledkem toho nebylo kladnému výroku o stěžovatelově vině na závadu,
že veřejní činitelé neměli účast, ba nevěděli vůbec o úplatcích, stěžova
telem přijatých. Posléze není, jak podrobně dovozeno již v rozhodnutí
zrušovacího soudu čís. 4157 sb. n. s., použití vlivu uplácené osoby složkou
objektivní, nýbrž jen složkou subjektivní skutkové podstaty přečinu podle
§ 3 odst. č. 3 cit. zákona; stačí, že uplatňování vlivu (snad jen domně
lého) bylo podplácející osobou předpokládáno, zamýšleno, najmě podplácenou osobou výslovně nebo konkludentně slíbeno, třebas pak nedošlo
k uskutečnění slibu. Proto nezáleží ani v souzené trestní věci na tom, že
nedošlo, správně že podle rozsudečných zjištění nedošlo v některých
z případů odsuzuiícím výrokem dotčených k působení (uplatňování vlivu)
stěžovatele na veřejné činitele. K ostatním vývodům stížnosti třeba jen
ještě poznamenati, že spočívají na mylném, ovšem rozsudkem zaviněném
předpokladu, že se přečinu podle § 3 odst. (3) cit. zák. mŮŽe dopnstiti
jen veřejný činitel po rozumu § 6. Z doslovu této stati zákona je patrno,
že tomu tak není, že (srovnej i § 2 odst. (3) se ke skutkové podstatě
přečinu podle § 3 odst. (3) nevyhledává na straně pachatelově tato vlas!činitel
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436323

nost ; tím odpadá nutn,ost zabývati se blíže .výv?dX stížnosti, pokud ze'ména dovozují,
že obzalovany nebyl vereJnym Clmtelem co do pozastaJ
_.
t·
vené jeho cmnos 1.
čís,
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Trestný pokus podle § 8 a beztrestné přípravy podle § 11 tr, zák.
nelze rozeznati podle toho, zda se pachatelovo jednání přiblížilo více
Či méně k účinku, jehož způsobeni tresce zákon jako dokonaný čin trestný
(zda jím jest uskutečněn větší či menší počet podmínek tohoto účinku),
nýbrž jen podle toho, zda se v pacbateloVlě jednání projevil i pro třeti
osoby poznatelně zlý úmysl způsobiti onen účinek.
Jde o trestný pokus krádeže, nikoliv o beztrestné přípravné jednáni,
stojí-Ii pachatel v cizím lese za stromem s puškou připravenou k výstřelu.

Ani tl hajných myslivosti není zvláštní ochrana §§ 68, 81, 312 tr. zák.
závislá na noseni předepsaného služebního šatu nch odznaku; stačl, vl-li
pachatel odjinud, že jde o osobu vzatou do přlsahy jako hajný myslivosti a ustanovenou ke službě ochrany myslivosti v revlru, v němž s.e
čin stal.
Přlsahfl a ustanoveni pro leso! strážní službu nezahrnuje však v sohě
i přísahu a ustanovení pro službu ochrany myslivosti, do jejíhož oboru
spadá zabavení a odnětí pušky.
(Rozh. ze dne 30, ledna 1932, Zm I 214;31.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústním líčení zmateční
stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Českých Budějo
Vicích ze dne 15. ledna 1931, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným
zločinem veřejného násilí podle §§ 81, 82 tr. zák. a přestupkem nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 460 tr. zák., zamítl, pokud čelila proti
výroku, jímž byl obžalovaný uznán vinným přestupkem nedokonané krá- .
deže podle §§ 8, 171, 460 tr. zák. Vyhověl jí však, pokUd napadla výrok, jímž byl obžalovaný uznán vinným zločinem veřejného násilí podle
§§ 81, 82 tr. zák., zrušil rozsudek nalézacího soudu v tomto výroku
o vine, jakož i ve výroku o trestu a ve výrocích s tím souvisejících a věc
vrátil soudu prvé stolice, by o ní v rozsahu zrušení znovu jednal a rozhodl, - mimo jiné z těchto
důvodů:

Výroku o vme na nedokonané krádeži vytýká stížnost zmatečnost
podle čís. 9 písm. a) § 281 tr. ř. proto, Že v pouhém postavení se na ČÍ
hanou (rozuměj s puškou připravenou k výstřelu) bez průkazu konkrétní
možnosti ulovení určité zvěře nelze shledati pokus krádeže. Výtku tu lze
odkázati na ustálenou v judikatuře zásadu, že trestný pokus podle § 8
a beztrestné přípravy podle § II tr. zák. nelze rozeznati podle toho, zda
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se pach~teiovo jednání přiblí~ilo více či méně k účinku, jehož způsobení
tresce zakon Jako dokonany cm trestny (zda JIm Jest uskutečněn větší
či menší počet podmínek tohoto účinku), nýbrž jen podle toho zda se
v jednání pachatelově projevil (neprojevil) i pro třetí osoby po'znatelně
zlý ~ysl způsobiti onel}, účinek.:'o stránce té. není v.šak pochybností, že
Je umysl, skob!! ~v~r, a pnsvoytl Sl Jl bez,: svolení majitele
my~hyosh, naprost? zreJmy, stOJI-I! nek~o - J~k o stežovateli zjištěno v C1Z1m lese a revnu za stromem s puskou pnpravenou k výstřelu třebaže se ještě v dosahu střely neobjevuje zajíc nebo jiná zvěř.
'
Z vývodů, jimiž napadá stížnost výrok O· zločinu § 81 tr. zák., je
pochybený poukaz k ,tomu, že h~iný K. neměl ani pušku, ani obvyklý
sat, am odznak haJnych. NehledlC k tomu, že - třeba to rozsudek nezjišťuje - hajný K. dosvědčil, že služební odznak měl není ani u haj,
ných myslivosti zvláštní ochrana §§ 68, 81 312 tr.' zák. závislá na
nosení předepsaného služebního šatu nebo sluŽebního odznaku vzhledem
na ustanovení §§ 3 a 4 min. nařízení z 2. ledna 1854, čís. 4. ř. zák.,
která byla § 8 zákona ze 16. června 1872, čís. 84 ř. zák. zachována
v platnosti, takže se k hajným honitby předpis § 2 tohoto zákona nevztahuje (tak i rozhodnutí čís. 3.667 víd. úř. sb. a čís. 2.529 sb. n. s.).
Stačilo by tudíž i v souzené trestní věci zjištění, že stěžovatel odjinud
věděl, že svědek K. je ustanoveným a do přísahy vzatým hajným pro
ochranu myslivosti v honebním revíru okresního výboru v T. nebo třeba
nájemce Viktora O-a, v němž byl stěžovatel svědkem při pytlačení při
stižen. Toto vědomí rozsudkem zjištěno není, jak stížnost právem namítá
vývody, že stěžovatel znal sice K'a jako hajného, avšak nikoliv hajného
myslivosti, nýbrž lesního hajného okresu V-ského a že mu nebylo známo
že je hajným u nájemce honitby Viktora O-a. Rozhodovací důvody vyslo:
vují sice povšechně, že stěžovatel znal svědka K-a jako přísežného hajného. Než rozsah tohoto subjektivního zjištění nemůže býti větší než
rozsah příslušného zjištění objektivního, a po této stránce zjišťuje rozsudek jen, že je v dotčeném I e s e ustanoven přísežným I e sní m hajným K., že K. byl v rozhodné době přísežným hajným a vykonával tehdy
·1 e sní strážní službu v revíru O-ově; i jinak mluví rozsudek o K-ovi
ten jako o hajném 1 e sní m, a dokonce je ve spisech jen zaznamenáno,
ze se čte dekret ... o jmenování K-a přísežným lesním hajným a po'
tvrzení 1 e sní správy v Z. Přísaha a ustanovení pro lesní strážní
službu nezahrnuje však v sobě i přísahu a ustanovení pro službu na
ochranu myslivosti (srovnej § 1 min. nařízení z 2. ledna 1854 čís. 4
ř. zák.); zabavení a odnětí pušky spadá sice do oboru působnosti hajných
myslivosti (srovnej §§ 5 a 6 zákona ze 16. června 1872, čís. 84 ř. zák.
a § 42 čís. 4 zákona z 1. června 1866, čís. 49 z. zák. pro čechy), nikoliv
i hajných lesních, ana puška není ani z věcí uvedených v §§ 55-58
lesního zákona z 3. prosince 1852, čís. 250 ř. zák., ani předmětem urče,
ntm k páchání trestných činů na lesním majetku po rozumu §§ 5, 6
zakona z 16. června 1872, čís. 84 ř. zák. Pro nedostatek zjištění, že
svědek K. byl vzat do přísahy též jako hajný myslivosti a ustanoven
okresním výborem v T. nebo třeba nájemcem O-em ke službě na ochranu
myslivosti v revíru, jehož částí je dotčený les, a že o tom všem stěžovatel věděl, není tím, co rozsudek zjišťuje, splněna skutková podstata zločinu

1 tr. zák. ani po stránce ,objekti,v:,í, tím méně P? stránce, subje~t!vní,
§ ~ bylo část výroku o vme hled1c1 k tomuto zlocmu z duvodu C1S. 9
ta, e a) (po případě ID) § 281 zrušiti, aniž třeba zabývati se s ostatp1sm.
"t'
nímí vývody shznos 1.
čís. 4364.
Pre jazykov~ otázku u súdu pr~slušného k v~baveni~ trest!1ej ~~ci
reto že jeho posobnosť sa vzťahuJe na okres mlesta spachaneho cmu
16' odst. I tr. por.), je jedine rozhodné, či v okrese miesta spáchaného·
činu je kvalifikovaná jazykov~ "!~nšina po~'~ čl. ~5 vlá,~' nariadenia
čís. 17/1926 Sb. ~: a n., ,a nezal~zl na tom, Cl Je take mensma v okrese,
v ktorom je bydhste obzalovaneho.

f§

(Rozh. z 30. januára 1932, č. Zrn IV 689/31.)
N a j v y Š š í s ú d odmietol maď arsky podané písomné ohlásenie a
prevedenie zmatočnej sf ažnosti obžalovaného, a to z týchto
d6vodov:
Ačko1'vek obžalovaný je pod1'a obsahu spisov národnosti maďarskej,
neprislúchajú mu '-: tomto ,trest~om prípade práva, príslušní~~ národneí
menšiny v smysle Jazykoveho zakona z 29. febmara 1920 ClS. 122/Sb.
z. a n. a vládneho nariadenia z 3. februára 1926 čís. 17 Sb. z. a n.,
lebo nie snl splnené podmienky pod1'a čl. 18 lit. a), b) citov. vlád. na:.
Príslušnosť krajského súdu v R. S. k pojednávaniu tejto trestnej veci Je
pod1'a § 16 odst. I tr. por., založena tým, že tre~tný čin hol spácha.ný v L,
tedy v obvodu okresného sudu v R., v ktorom vsak me Je JazykoveJ menS1ny maďarskej podra čl. 15 cit. vlád. nM. Nerozhodné je pri tom, že
obžalovaný je príslušný a býva v obvodu okresného súdu v T., ktorý má
jazykovú menšinu, lebo pod fa toho sa v danom prípade príslušnosť neriadi, ale ide o vee, ktorú náleží vybavil' krajskému súdu v R. S. na základe toho, že jeho p6sobnosť sa vzťahuje na okres miesta spáchaného
činu, čo je tu pre príslušnosť a d6s1edkom toho aj pre jazykovú otázku
všetkých zúčastnených smerodatné. Poneváč písomné podama boly v menšinovom jazyku neoprávnene učinené obžalovaným, zastúpeným právnym
zástup com, musia byť poctra čl. 19 odst. 2 a čl. 5 ods!. 3 citov. vlád.
n,ar. odmietnuté, lebo sa nehodia, aby o nich bolo po zákonu zahájené
jednanie. Predmetom meritorného vybavenia je len zmatočuá sfažnosť,
ako bola pri odvolacom hlavnom pojednávaní ohlásená v štátnom jazyku.
čís.

4365.

Kvali!ikoval-Ii obžalovací spis opětné uveřejněni zabavené básně,
jejíž obsah zakládá skutkovou podstatu přečinu podle § 14 Č. 1 zák. na
oehr. rep., jako přečin podle § 38 zák. čl. XIV:1914, jest pro případ, že
by nebyly shledány náležitosti přečinu podle § 38 cit. zák. čl., podána
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žaloba i pro trestné činy, které byly spáchány obsahem tiskopisu
samého.
Ustanovení § 38 zák. čl. XIV:1914 předpokládá, že trestní rozsudek
již nabyl právní moci.

podlmrpatsi<á Rus stala se součástí československé· republiky již
d em 28. října 1918.
,.
. .
-,
n Za cizozemské je~t povazov!'tl rozs~dky c.z.ch soud~, byt byly
dány podle práva vecne shodneho s pravem platnym na ceskoslovenvy
,.'
sl<é111 státmffi uzeml,

(Rozh. z 3. února 1932, Zm IV 531;31.)
Obžalovaný O. byl rozsudky nižších soudů uznán vinným podle obžaloby přečinem podle § 38 zák. čl. XIV: 1914, jehož se prý dopustil tím,
že tiskem znovu uveřejnil báseň, ačkoli byla státním zastupitelstvem zabavena jako obsahující skutkovou podstatu přečinu podle § 14 čís. 1 a 5
zák. čís. 50;23 Sb. z. a n. a zabavení bylo krajským soudem v U. dne
22. listopadu 1928 potvrzeno.
Ne j vy Š š í s o u d na zmateční stížnost obhájce obžalovaného
z povinnosti úřední z důvodu zmatečnosti, uvedeného v § 385 č. lb)
tr. ř. zrušil rozsudky obou soudů nižších stolic co do kvalifikace činu obžalovaného a čin ten kvalifikoval jako přečin podle § 14 Č. I zák. čís.
50;23 Sb. z. a n.

(Rozh. ze 4. února 1932, Zm IV 604;31.)
RozsudkelY' král. rumunSKé soudní stolice v M. z 8. března 1920
a potvrzujícím rozsudkem rumunské soudní tabule v ,A. z 24; červn~
1921 byli obžalovaní V., M., J. aP. odsouzem 'pro zloClyt loupeze, ktery
s áchali dne 24. srpna .1919 v obCl. ~. na Poakarparske R.us,~
p ČeSkoslovenské státm zastup.telslVI v Ch. podalo proli tymz pachatelům dne 8. listopadu 1930 obžalobu pro týž zločin loupeže podle § 344
tr. zák. Krajský s?ud v Ch. trestní ří~~ní podle \§ ~68 o~st. II. tr.
zastavil a obžalovacl SpiS podle § 264 CIS. I a 2 tr. r. zamltl. Vrchm soud
stížnost státního zastupitelství proti tomuto usnesení zamítl, čímž usnesení nabylo právní moci.,
. '
. .
N e j v y Š š í soud vyhovel opravnemu prostredku pro zachova11l
právní jednotnosti podle § 441 tr. ř" podanému generální prokuraturou,
a vyslovil, že us~esenimi nižškh soudů byl porušen zákon v ustanoveních
I§ 264 čís. 1 tr. r. a § 5 tr. zak.

f.

Zdůvodů:

z

jištěno jest, že nález, vydaný podle § 493 rak. tr. ř., nebyl v době
opětného uveřejnění závadné básně pravoplatný. Poněvadž předpis § 38
zák. čl. XIV: 1914 předpokládá, že zmíněné rozhodnutí soudní nabylo
již právní moci, není dána skutková podstata přečinu podle § 38 cit.
zák. iiž z tohoto důvodu.

ZbýVá tudíž rozhodnouti, pokUd obsahem závadné básně jest dána
skutková podstata trestného činu a jakého. Soud odvolací převzal závěr
soudu první stolice, že jde o přečiny podle § ! 4 bodů I a 5 zák. čís.
50;23. Soud odvolací správně dovodil, že obsah závadné básně zakládá
skutkovou podstatu přečinu podle § 14 bodu I zák. čís. 50;23, a zmateční
stížnosti nepodařilo se tyto veskrze správné důvody vyvrátiti. Poněvadž
však ony výroky, jež podle názoru soudu odvolacího zakládají skutkovou
podstatu přečinu podle § 14 bodu 5 cit. zák., jsou zřejmě jen prostředkem
k pobuřování ve smyslu § 14 bodu ll. téhož zákona, jest přečin podle
§ 14 bodu 5 cit. zák. absorbován ve smyslu § 95 tr. z. skutkovou podstatou přečinu podle § 14 bodu I cit. zák. jakožto těžšího činu trestného.
Obsah závadné básně zakládá tudíž skutkovou podstatu přečinu podle
§ 14 bodu I zák. čís. 50/23.
Předmětem obžalovacího spisu jest opětné uveřejnění zabavené básně,
která jest ve spise obžalovacím přesně vyznačena a zakládá skutkovou
podstatu přečinu podle § 14 čís. I zák. čís. 50;23. Spis obžalovací kvalifikoval čin tento jako přečin podle § 38 zák. čl. XIV:1914. Pachatel
v případě tom podléhá trestu, který zákon ustanovuje na přečin, v tiskopise obsažený. Důsledkem toho uveřejnění článku, který zakládá skutkovou podstatu zmíněného přečinu, jest též předmětem obžaloby. Jest proto
pro případ, že by nebyly shledány náležitosti přečinu podle § 38 zák.
čl. XIV: 1914, podána obžaloba i pro ty delikty, které byly spáchány
obsahem tiskopisu samého.

Z
.

důvodů:

Opravný prostředek generálního prokurátora podle § ,441 tr. ř. právem vytýká, že rozhodnutí krajského soudu \j Ch. a vrchmho soudu v 1(.
porušují z~kon..,
_ , ..
.. . .
Krajsky soud I vrch11l soud mylne se oplra]lce o § 3 ustaV11l ltstm~
republiky Československé vych~zejí z názoru, ~~ v srpytu.1919 - v dob~
spáchání činu - Podkarpa!ska Rus nebyla ]este .~OUC~~!l c;esk?slovenske
republiky. ústavní li~tina c~skoslovenJké. r~pubhKY. Z]lsťu]e s!ce, v druhém odstavci § 3, ze nedllnou soucasŤl ]ednotneho a ned!lneho celku republiky jest samosprávné území Podkarp~tské Rysi na ~ákla
dě dobrovolného připojení podle smlouvy ,?ezl hlavmml a pr!druženými mocnostmi a če'Skoslovens~ou repubh~ou. v .Sat~t-Oer~a111-en
.Laye ze dne ID. září 1919. Tomu vsak nelze pnkladah alll ten vyznam,
že teprve ústavní listinou bylo území Podkarpatské Rusi přivtěleno k <;:eskoslovenské republice ani, že pl'ávně připadla Podkarpatská Rus k Ceskoslovenské republice 'teprve koncem roku 1919, ratifikací mírové smlouvy
saint-germainské, jak mylne mají za to nižší soudy. Ta okolnost, že tato
smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a česko~lo
venskem byla podle zjištění v čísle 5~8 z rok~ 1921 sb. z. a n ..1Zo~epsa~~
presidentem republiky Československe a mllllsterstve,? zahramcmch veCl
ratifikační listinou z 10. listopadu 1919 a dne 16. cervence 1920 v ministerstvu zahraničních věcí v Paříži uložena, má podle ustanovení čl. 21
této smlouvy ve spojení se souvislým závěrečným ustanovením mírové
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smlouvy s Rakouskem (čís. 507/1921 sb. z. a n.) ten význam že tímto
dnem spolunabyla S ~rv~vě provedenou mírovou smlouvou, ~zavřenou
s Hako~sk~m dne 10. zan 1919 "- Saint - Germain - en Laye _ mezil1~rodm puso~nostI., Ze samych mlrovych smluv vysvítá, že se jimi dostalo
JI:7.Jen m~Zl.na~o~mho uz l1 ání, po případě že bylo jen potvrzeno již dří
Ve]Sl uz l1 anl statp smluvmch, d ř í v ě jš í m u dob r o vol n é m u p ř ipo]enl samehooby,::atelstva nynější Podkarpatské
R u s I k r e p ,u b II c e 9 e s k o s loven s k é. Tak zvláště citovaná
~mlouva spoJenych a sdruzených mocností s Československem ve svém
uvodu (~n:. 2~~2 ~b. z. a n; ex I ~21) vytýká toto připojení jako jeden
z eXlstu]lcl_ch ]IZ predpokladu uzavrení této smlouvy. vyzdvihujíc též že
~epub.'lka 9~skoslovenská, vyk?nává skutečně svrchovanou státní moc' na
uzemlch dnve )menovanych. Ze však republika Československá již přeď
sm,louyo? v SaJ?t~. Germam - en Laye a též jmenovitě již přede dnem
spacham trestneho cmu (19. srpna 1919) zahrnovala i autonomní územi
Rusínů na jih.od, Karyat, vych~zí určit~ z čl. 81 mírové smlouvy mezi
mocnostml,~po]enyml I ~druzenyml a Nemeckem, jež byla podepsána ve
Ver~allles ]IZ n ~ 2 8. cer v n a I 9 I 9. Německo tu u zná v á úplnou
r;ezavls~ost sta~u ~eskoslovenského, z a h r n ují c i h o i a u t o n o m n í
? zem I R u ,slvn u na] II,; o d K a r pat, při čemž se výslovně zjišťuje,
:e t ~ k t o Jl z b y.1 y u c lil II y moc n o s t i s poj e n é a s d r II "
ze n e. Jen stal1ov~n~ hramc ?yl~ tehdy vyhra,zeno)ejich určeni čelnými
I?ocn?stI?1 spo]enrml _a sdruzenyml a ostatmml ucastněnými státy; ale
ze statm souveremta Ceskoslovenské republiky k tomuto území již tehdy
eXlstova!a, to z poukaéZu na d ř í věj š i uznáni spojených a sdružených
~?cnosh bezpochybně yyplývá, neb?ť fakt uznání předpokládá, že byl tu
JIZ stav, ktery byl uznavan. I Mad arsko ve čl. 48 mírové smlouvy mezi
mocnostmi ~pojenými a sdruženými a Maďarskem ze dne 4, června 1920
(Tnanon) ~IS. 102 z roku 1922 sb. z. a n.již jen u z n a I o úplnou nezavlslost statu československého, zahrnujícího i autonomní území Rusínů
na j!h o~,Karpat. V,e čl~nku 61; této, ~írvov~ ,smlou'::f se uznáyá, že osoby,
kte!e fJ1aJI domovske prayo na ?Ze~l, Jez dnve tvonlo část byvalého moc':,'arstvI rakousko-uherskeho, stavaJI se, pozbývajíce zároveň státního ob~a!,st~í fJ1aďa;ského" i l' s 0, fa c t o příslušníky onoho státu, který na
recenem uzeml,vyko?ava. prava ~vr<:h0vanosti. Výrazem "ipso facto« mož110 '!u v loglcke spoJltoslI rozumětI Jen vznik výkonu práv svrchovanosti
J.'mz ,se staly tu;díž ~~z dval~ího, dřívější příslušníci shora uvedených
uzefJ11 ~ v danem pnpade ~zem; Podk~rpatské Rusi - příslušníky repubhky ceskoslovel1ske. ,Ponevadz pak, Jak shora bylo dovoděno, právo
~vrch?,,::an?~1I l1ad uzemlm Po?karpatské Rusi v době spáchání trestného
CI~U,l1Z pnslu~elo rep,ubiIce s:esk?sl~v~nské, a obvinění, jak vyplývá ze
SpISU ru.munskych, ,bY!1 v dobe ~pac~am trestného činu i v době vynesení
rozsudku rum~nskY~11l, soudy Pl'lslusm domovem v tomto území a jsou
;em podle S?lSU ,kra!s~eho so~du '!. Ch. I nadále příslušní, jest zřejmo, že
nylI I ,v ~obe spacham. trestneho .c'n~ a v době, kdy nad nimi jako obžalovanyml soudIla, sedne v M. Jakozto soud rumunský (dne 10. srpna
,1920), :: odvolacl ~ou,d rumunský, v A. (dne 29. června 1921), jakož
1_ v dobe, kdy, proti mm byla podana obžaloba státním zastupitelstvím
Ceskoslovenske repuhlIky v Ch., a kdy o této ohžalobě rozhodovaly kraj.

?
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, ud v Ch., a vrchní soud v vK., státní~i pří~lušníky ées~oslov~nsk~
sky s~ik . Podle § 5 tr. zák. mel! by tudlZ fa c,m. s~achany na ,uzem!
lep~~li/ československé býti trestam podle predplsu za~ona platneho na
tep ,y mí' důsledkem zákona ze dne 28, flJna 1918 CIS. II sb. z. a n.
tomt?, uze č~se spáchání trestného činu a až dosud jím zůstal trestní
byl ]Imd'~ve uhersky'. Rumunskými soudy byli ovšem též odsouzeni podle
. ta lpl a t't'
,
, v nemz
v v
zákon
ln'h IIzákona dříve uherského, ne b'
ol zus
II na uzeml,
~res Ih~ rumuské shora jmenované soudy, jež bylo od uherského králov~~~f oOdtrženo a k RUfJ1un~ku p~ipojen? Pře~ tut~ věcno,! shodu b'ylrvš~k
'I y na tomto cizlm uzeml platne nadale zakony clz0z.emskyml, du;
~fe~:em zásady §§ 5 a 18 tr. ~ák. nem?hou proto soud>: <?es~oslo~enske
. ubrky přihlížeti k odsouzem podle zakona na tomto ClZlm uzeml plat,elh byť byl snad i věcně shodným se zákonem platným na zdejším
t;e 0,, oněvadž k odsouzení podle něho došlo u soudů cizozemských,
. . . , h'
t' t ' ,
'v k
uzeml, p
'imž v té době, kdy sO~~lly vo, cmu, spac ane~n ?a s a !lIm uzen:~ ce~ 0!lovenském státními pr~slusn~ky cesko~loven~kym!, vu,?ec ne'p'nsl!,s~la
ani právně ani fakticky Junsdlkce nad hmto uzemlm a Jeho pnslusmky.
čís,

4367,

Ve příčinné souvislosti se š~od?u tr~stně právně závaž1!'ou jev jak~.
koti jednání (opomenuti), bez nehoz by skoda ta nebyla vz~l~ třebaze
nevzešla z onoho jednání (opomenutí) sama a vzni!da z něho)en, protože k němu, po případ,ě po něm přistoupila - nezá~isle .nav vuli o~~?y,
jíž jest se z onoho jednáni (opomenuti) zodpovídati, na]~e bez JeJlho
dalšího působení - jiná příčina (skutečnost, událost), jíž dosud latentní (sl,rytá a nečinná) nebezpečnost onoho jednáru (opomenutí) stala
se akutní (zjevnou a účinnou).
Není povšechného zákazu ponechati vozidla všeho druhu na ulici;
zákaz § 8 sil, ř, (čís, 47/1866 z, zák. pro čechy) nep,latí pro silostroje,
Kdo nejedná ani proti platným předpisům, ani takovým způsobem,
že jeho jednání již o sobě - pnmo a bezprostředně - směřuje k poškozování (ohrožení) právnich statků zákonem chráněných, nemusí vzhledem na trestnost i pouhého zvětšeru nebezpečí (§ 335 tr. zák.) .zpravidla počítati s tím, že stav věcí, který svým jednánfm ,:ytvořil, může
nabýti směru k nebezpečí onoho rázu přístupem zlO111o/slného nebo nedbalého jednání jině osoby.
(Rozh, ze dne 5. února 1932, Zm I 549/31.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za~
dání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v ceské Lípě ze dne 10. února 1931, pokUd jím byl stěžovatel uznán vinným
přestupkem podle § 335 tr. zák., zrušil napadený rozsudek v části stěžo;
vate1e odsuzujíCí, a přikázal věc k opětnému projednání a rozhodnuh
v rozsahu zrušení příslušnému okresnímu soudu v Rumburku,
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Dtlvody:

?,ma!eční ,stížnosti, vytýk~jící napadenému rozsudku zmatečnost podle oS',a, 9 plsm. a),JO,spra",:~ -: a~~ uplatňuje naprostou beztrestnost
~uz;ne~? skut~u a zada zprostel11 stezovatele z obžaloby - jen podle
cls',a a C,lS .. 9 plsm; a) §281 tr. řy Jest přizna~ dtlvodnost. Zmateční stížnos, ~en: slc.e, v pra~u na~;tko,!, ze nehoda svedka D-ho, o niž v souzené
tr~stD! ~e~; Joe, neD! v pncm~e SOUVIslosti se zjištěným a souzeným jednd111m ,tezoyatele, ana by,p,lY ?,ebyla nastala, kdyby nebyla přistoupila
- z:ela nez?vlsle na Jednam stezovatele - jiná událost, totiž jízda spoluobz~lovaneho li-ho, n:" kt~rou,,~emohl stěžovatel nikterak ptlsobiti, jsa
v ~obe, nehody, vube~ l~ecmny .. Pncm~ml změny zevního života rozumí se
yesk,ere podm~nky JeJlho vZ~lku, veskeré události a jinaké skutečnosti,
Jlchz pusobemm nastala, zmena zevního života, takže by k ní, alespoň
V tom ;ozsahu nebylo dosl0 1 ~dyb~, nebylo bývalo všech, tudíž kdyby nebyla b~vala I Jen )edna,~ meD, ar~lz však záleží na tom, jaká byla účast
te ldere ze sp?lupusobl:'SlCh podml,nek na společném výsledku a kdy která
z 111C~ do. vFll1 u ~dalostl zasáhla. Ve příčinné souvislosti se škodou
tre~tne pravne zavaznou Je t~díž jakékoli jednání (opomenutí), bez něhož
by skod~ ta nebyla vzmk!a, t~ebaže nevzešla z onoho jednání (opomenutí)
samot~eho a vZ~lkla z neh~ len, prot?~,e .k němu, po případě po něm při
sto'!plla - n~zdvlsle na ,vub os.o?)', JlZ Jest se z onoho jednání (opomenull) ~OdPOVld~l!, naJ.l!:e bez JeJlho dalšího ptlsobení - jiná příčina
(skutecnost. ~dal?s9, JlZ se do~ud latentní (skrytá a nečinná) nebezpeč
nost onoho Jednam (opomenutr) stala akutní (zjevnou a účinnou), Že
by k nebo~ě. ,(k těžkému p,oškozen,í) svědka D-ho nebylo došlo, kdyby nebyl ~ dobe J1zdy ,~poluobzalovaneh? H-e stál automobil stěžovatelův na
mls,te, kan:r"h? slezovatel pos,t31vll, Jest rozsudkem zřejmě předpokládáno
~, hm, 1 zJ,1Steno, a sama stmlOst nebe!e v pochybnost, že auto H-em
nzene ~asah,l? a zrar;rlo P-ho Jen, protoze jízdní dráha byla autem stěžo
v~telo\fYm. s'!zena'"Tlm Jest ,predpoklad příčinné souvislosti mezi sOUzenym Jednamm. ?t~zovatelovym a, neh?dou D-ho opodstatněn zptlsobem
zako~1! vY?OVUJ1Cln;. Že k pehode dos:o Jen proto, že dodatečně přijelo
auto n~er;e spoluobzalovanym H-em a ze H-e nedbal stavu věci nastalého
ponecham~ auta stěž?vatelova ': úzkém ú~e.kn silnice, nebo třeba že by
neby~o ,doslo k r;ehode, ~dyby H. nebyl pr1Jel nebo byl přizptlsobil své
c~ovam sta:,u ,veSl, kte9' t.u byl, nemá s hlediska příčinné souvislosti
vyznamu, ~ybrz pnchazl y uvahu jen pro otázku stěžovatelovy nedbalosti.
. Po strance tohoto subJektrvního znaku namítá stížnost že se souzenp
Jednání ~tě~ovatelovo .nepříčil? ž~dnému zákazu, že stěžov~tel mohl před:
pokl~da!l,}e .pr;th uhce, k!ery zust,:l, vedle stěžovatelova auta volný, jest
tak uzky, ze ]lne VOZIdlo vubec nemuze jím projeti a že vzhledem k tomu
mohl stez.0~ate: i p!edpoklád.ati, že jiné vozidlo ;astaví před oním pruhem ~ p.ocka, ,az. stez?vatel odJe7d~m UhCl v dotčeném místě uvolní. Ohsah
pr;:n:cast; na.mllky Jest uznati za správný. Rozsudek nezjišt'uje a _ při
hh~eJe k ,udaJl svedka D-ho - nemohl zjistiti zvláštní zákaz ponechati
v?zldla vseho druh~ na UhCl pro dotčený úsek ulice; není ani pov.šechnébo
zakazu"vlomto s~eru; z~kaz ~ 8silničního řádu pro čechy Z 15 .. června
1866, ClS. 47 z. zak. - ze VOZIdla bez potahu nesmí (s výjimkou nezbyto

, duvodu nehody) zustati na uliSi státi - je zřejmě vÝTonem ú~ahJ
nOS I1 z, li potah u vozidla není tu moznost odstramtr kdykolrv a v kratke
že, ~e11l' idlo z místa kde ~e stalo překážkou dopravy, a nemá proto platdobe voz silostroje. S' onou námitkou a s příslušnými vývody stížnosti jest
nos~t7ti i potud že, kdo nejedná ani proti platným předpistlm, ani takos~u as u' sobem ž~ jeho jednání již o sobě - přímo a bezprostředně vym
,
, (h rozem
' ') pravmc
, 'h s t alk'u zák onem ch ranenyc
' , , h,
" zp'e k poškozovám
smel UJ, _ vzhledem na trestnost i pouhého zvětšení nebezpečí (§ 335 tr.
n~mus-,- z P r a v i dl;; počítati s tím" neboli ~em~sí ~ p r ,a y i d I a P,ojzák')t' v okruh svých uvah, ze stav vecl, ktery svym Jednamm vytvonl,
mou
' k pebezpecl
" ono..
h
' .pns
" t up:m z I omysI ne'h? ne b?
múžeI nabýti smer;l
? razu
dbalého jednám Jíne osoby. Jen VYJ1mkou Jest pocltatr s touto moznosh,
ne u li tu zvláštní okolnosti pachatelem poznané neb alespoň poznatelné,
lS? - ukazují k tomu. že se v dotčeném směru nedostává jednotlivé osobě
JezbPoskupině
osob jež mohou přijíti v úvahu, náležité opatrnosti nebo
O
~e k nce dobré v,lle. To má asi na zřeteli též napadený rozsudek,
'eonI uvádí, že stěžov~t;) p!ávě jako, šof?" musil s tím počít~ti, ž,~
bohužel tak veli~e rozslren~ a, n~spocet.ne bezohle~no,sh mnohy~h ndlcu
ilostrojú některy neopatrny sofer 1 hmto tak uzkym prostorem bezs hledně bude chtíti projeti. Než povinnost k tak širokým úV~3ám o mož~ých následcích jednání stihne - jak právě dovozeno - stezovate!e ler:,
znal-li nebo mohl,li znáti rozsudkem předpokládanou bezohledno~t soferu.
To není rozsudkem zjištěno, najmě to není zjištěno slovy "jako šofer«, která
spíše svědčí tomu, že rozsudek žádá P?všechně n.a p~íslušní~ích dotčené
živnosti zvýšenou míru dbalosti a obezretnosh (v:z predchozl slova ~?Z
sudku »opatrnost, již jako řídič si1ostroje, d.?kud Jej neodvezl do ~a;aze_,
stále vynaložiti musí«), neh:edíc k tomu, ze rozsu~e~, a~l1 }leu~~dl, oc
opírá onen svtlj objektivní predpoklad. Nedostatek z]1ste11l, ze stez~Y'\tel
věděl aneb alespoň mohl věděti o zvláštních okolnostech, zavazu]1clch
k většímu rozsahu úvah o možnosti nebezpečí než obvykle stačí, je tím
vážnější, že rozsudek ani nezjištt'uje, že stěžovatel věděl o si1n.~, trekvenci na silnici (objektivně zjištěné), a že věděl nejen, že (což. z]1stetyl)
volný pruh silnice je příliš malý pro bezpečný průjezd, nýbrž 1, že pres
to není tak malý, nebo je třeba dosti široký, by třeba svád~1 k l~?~~Sl!, zd,\
se podaří jím projeti. Při vylíčeném nedostatku s~utkovych z]1ste11l r;en!
zákonný znak nedbalosti stěžovatelovy opodstatnen v rozsahu,. v nemz
bylo a jest toho třeba při správném výkladu zákona, takže je :ozsudek
stižen zmatkem § 281 čís. 9 písm. a) tr. ř. Proto bylo a to, ano Jde o neúplnost skutkových zjištění, vyžadující opětné hlavní přelíčení v p[\!é
stolici ihned v zasedánineveřejném za předpokladu § 5 zákona ClS.
3/1878 stížnosti vyhověti a uznati, jak se stalo. Opětné pr~jednání a r~z
hodnutí bylo přikázati příslušnému okresnímu soudu, ano Jde v souzenem
.
skutku jen přestupek, jak již obžaloha uplatňovala,
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příčinou výsledku to
přivoditi jím právě tento

jednání, které pachatel předsevzal za účelem
nastalý neb aspoň adaequátní výsledek; při
jednání nebo opomenutí nedbalém musí pak jednající míti aspoň mož- .
nost postřehu, že jeho jednání neb opomenutí je způsobilé přivoditi následky trestně-právně relevantní.
Teprve při jednání neb opomenutí pachatele takto kvalifikovaném.
začíná jeho trestně-právní zodpovědnost za přlčinnou spojitost jednání
neb opomenutí s výsledkem; k jeho skutečnému nastoupení mohou
ovšem podle ustanovení § 134 tr. zák. spolupůsobiti i další okolnosti,
na vůli, po případě vědomi nebo možnosti vědomí pachatelova o jejich
spolupůsobení pro nastoupení výsledku nezávislé, které jen neruší kausalitu, založenou nutně jíž nebezpečným jednáním neb opomenutím samého pachatele.
Jest proto při zjišťování, která z těch složek činnosti osob súčast
něných na tom, že došlo k jednání neb opomenutí, z něhož na konec
vzešel trestný výsledek, je příčinou ve smyslu trestně-právním, při
hlížeti vždy teprve k jednání (po případě opomenutí), které pachatel
- při trestném činu úmyslném - za určitým trestně relevantním cilem
zamýšlel, po případě - při trestném činu z nedbalosti, - o němž si
jeho nebezpečnou povahu pro statky trestuím předpisem chráněné při
povinné pozornosti aspoň mohl uvědomiti.
Pro tento úsudek jest vždy nezbylno správn'; zjištění objektivního
předpokladu, u které složky určitého jednání neb opomenuti pachatelova začíná nebezpečí pro chráněné statky.
býti

(Rozh. ze dne 6. února 1932, Zm II 212/31.)
Ne j vy šš í s o 11 cl jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení
zmateční stížnosti obžalovaného Františka M-a do rozsudku krajského
soudu v Jihlavě ze dne 18. prosince 1930, pokud jim byl stěžovatel uznán
vinným přečinem proti bezpečnosti života podle §§ 335 tr. zák., zrušil
napadený rozsudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu projednal
.a rozhodl.
Důvody:
Zmateční stížnosti obžalovaného Frautiška M-a nelze upříti oprávnění
v námitce, kterou z celého jejího obsahu lze jediué považovati za provedenou podle zákona - neboť v ostatním obsahu, jmenovitě ve výtce
domnělého vnitřního rozporu jde ponejvíce o nepřípustné hodnocení výsledků řízení se zřetelem na tvrzenou vinu obžalovaných bratří S-u. Ona
·oprávněná výtka záleží ve stěžovatelově poukazu na posudek soudních
znalců, kteří shledali, že ke zřícení se vytahovadla došlo následkem
vnitřní vadnosti hmoty, takže vytahov"dlo následkem prasknutí nohy se
vytrhlo se skob a zřítilo se do prohlubně. Nalézací soud totiž přihlížel ke
znaleckému posudku jen v tom bodu, kde se znalci vyjádřili o tom, zda
práce na dostavbě turbiny spadaly do oboru stavebních živností; vypořádal
se i s názorem znalců, zda na vedení prací těch stačil přední dělník; považoval však za nerozhodné řešiti otázku, co bylo vlastní příčinou zřícení
se "jeřábu«, maje za to, že obžalovaného Františka M-a nemůže ospra-
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vedlml! am to, že zřícení jeř~bu bylo sn!ld zavmen? j7n .r;áh,od~u buď
ásledkem skryté vady matenalu nebo nasledkem nahle mClve Sily (na
~říklad následkem náhlého. usmeknutí ~e kamene), jíž nik!erak nebylo lze
'eliti. Naproti tomu soudm znalci stavitel Hynek K. a mz. Emil F. shledávají příčinu zřícení se zdvihadla právě v těchto okolnostech, zdurazúujíce, že se zřícení st~lo docela neodvisle ~d montáže, zabezpečení a
únosnosti zdvihadla, a ze bylo zcela nezavlsle na Jeho obsluze a na doZOfU, neboť podle jejicl' posudku,. ~terý ,v. těchto bodech, phlě spadá
do oboru jejich znalecke pusobnosl!, ponevadz Jde o posouzem otazek ryze
technických - byly montáž a zabezpečeni zdvihadla více než dostatečné
a úplně odborně provedeny,. obsluha zdvi~adla t>yl~ bezvadná,. taktéž
únosnost zdvihadla nebyla mkterak prekrocena, nybrz naopak vaha kamenů které byly vytahovány, byla v poměru únosnosti zdvihadla daleko
pod dormiílem, a příčina zřícení se zdvihadla nebyla ve vzájemné příčinné
souvislosti s vykonávaným dozorem, nýbrž naopak zřícení se zdvihadla
stalo se z příčin, které neměly s dozorem nic společného. Nalézací soud,
jak již uvedeno, nepřihlédl k tomuto posudku; nedostačující způsob, jímž.
se zřejmě chtěl vypořádati s podstatou tohoto znaleckého posudku vyplynul z nesprávného právního názoru o příčinné spojitosti jednání obžalovaného Františka M-a se smrtelným úrazem dvou dělníků při zdvihadle. Nalézacímu soudu stačilo k předpokladu příčinné spojitosti
zjištění že se František M. nepostaralo stavební dozor úředně oprávněného' odborníka, jímž by byl, jak nalézací soud zřejmě usuzuje, stavitel
Karel B.; poněvadž pak podle prohlášení Karla B. nebylo by pod jeho
stavebním dozorem vůbec došlo k postavení zdvihadla, usoudil nalézaci
. soud, že by nebylo došlo ani k použití zdvihadla a následkem toho ani
k smrtelnému zranění dvou dělníků. Vidí tedy v tom, že se se zdvihadlem
podle zařízení M-ova vůbec pracovalo, jednu z několika podmínek výsledku, a pokládá ji ve smyslu předpisu § 134 tr. zák. za dostatečnou
k předpokladu příčinné spojitosti.
Tento široký výklad předpisu § 134 tr. zák., platného ovšem dusledkem postupné citace v !l§ 335 a 152 tr. zák. i pro trestné činy podle
§ 335 tr. zák., je právně mylný. Přičilatelnost výsledku jako kaus~lního
vzhledem k určitému jednání neb opomenutí pacha!eloyu je v zá!.o?e P?d:
míněna kromě znakú objektivních i momenty sublekhvmml; pn lednam
úmyslném musí býti příčinou vysledku jednání, které pachatel předsevzal
za účelem přivoditi jím právě tento nastalý neb aspoň adaequátní výsledek - "kdo v úmyslu člověka usmrtiti takovým způsobem jedná, že
z to h o vzejde smrt téhož nebo jiného člověka«; při jednání neb opomenutí nedbalém musí jednající míti aspoň možnost postřehu, že jeho jednání
neb opomenutí je zpusobi1é přiv~diti následky trestněprá,:~ě relev,antnL}e;
prve při jednáni neb opomenul! pachatelovu takto kvahflkovanem zaCllla
jeho trestně-právní zodpovědnost za příčinnou spojitost jednání neb opomenutí s výsledkem; k jeho sk?tečnému ?asto~j')ení ~ohou ovš~m po~l~
dalšího ustanoveni § 134 tr. zak. spolupusobll! 1 dalsl okolnosh, na wh
po případě vědomí t;eb? možnosti ~ědoI;tí pac?a.telova o Jeji<;'~vspolupůso
bení pro nastoupem vysledku nezavlsle,. ktere Jen nerusl pncmnost, založenou nutně již nebezpečným jednáním neb opomenutím samého pachatele. Jest proto při zjištťování, která z těch složek činnosti osob
v

Trestní rozhodnutí XIV.

3

-

- éís. 4369-

éís. 4368 -

34
súč~stněných na tom, že došlo k jednání neb opomenutí z nevh v
1
vzves eI trestny
' rys
'Ied,ek'
voY'
" o z na <onec
J Je pn<;.1!,ou}e smyslu trestně-právním, přihlížeti
vzdy !epl_ve k, Jednat;I (po pnPv~d,e opomenutí), které pachatel Jři
ftes~~m c~nu U!~yslnem ;- ~a urcttým trestně relevantním cílem zamýdel
po pllpade - pn trestnem C111U z nedbalosti - o němž si jeho n b
.-:
nou .povah~ pro statJ:y trestním předpisem chráněné při povinn~ ;~~~~
nos!1 asp~1.1_ ~~hl ~vedon;lltt. ~ro tento úsudek je ovšem vžd nezb tno
spravne zJlstet;1 obJekhvl11ho pr~~pokladu, u které složky určitiho jed~ání
neb ~po~,enuh 'pach~telov~ z~cll1á nebezpečí pro chráněné statky' tak
n~'p'l. pn pracI strojem, JlZde automobilem a pod, nelze považov;ti za
pnc111t.t ve, smyslu tr~st~ího práva)iž to, že se strojem pracuje, automoInlem )ezdl"a l??d:, nybrz teprve, .deJe-1i se tak způsobem nebo za okolností
takovych, JI!'1IZ jest bezpecnost hdského života nebo jiných chráněn' ch
statku ohrozena.
.
y
N~!ézací soud to. vystihl správně, řeše otázky, zda lze obžalovaného
F.ranh~ka 1)'I-a volali k tre,st~í zodpově~nosti již proto, f.e odborné stavltelske r:race nebyly provadeny odborl11kem; správně tu odmítá příčin
nou so};vlslost pouk~zem k tomu, že jest zkoumati, zda si obžalovan' M
vedl pn tom odborne a s povinnou opatrností. Při tomto dalsvím zk y, ;
s,e vša k jlZ o~e~1'1'
k
I
oumal11
~ ja JI: by o vytčeno, na zjištění příčiny smrtelného
urazu dvvou de~11lk~ vl~~tn:, jen y tom, že zdvihadla k určité práci vůbec
bylo POUZI~~, ackohv P:-I prevzeh práce urěitým odborníkem - stavitelem
B. - by lIm takto .:,u?ec. nebylo pracováno. Jestliže však sám svědek
Karel B. ,:~al zc:,la j111y d~yod, proč by zdvihadla k vytahování kamenů
?eb~l_ P01;ZII, nez nebezpecI z toho pro bezpečnost dělníků hrozící a
jesthze dale podle znaleckého posudku příčinou zřícení se zdvihadla 'nebylo at;1 jeho postavení ani jeho použití k této práci, aníž nedostatek
odbo~ne~o vdozorvu, ba naopak bylo podle tohoto posudku při provádění
p~ac: ~Cll;~no vS,e a nebylo nic opomenuto, čeho bylo třeba k ochraně
dell11ku p~1 praclch s~ zdvihvadlem ~ zvláštně též při pracích spojených
s vytahoval11m kamenu, Je zreJmo, ze nelze tento pro řešení technických
otá~~k v pr,:~í ř~dě směrodatný posudek přejíti při zjišťování příčiny
v ntz bylo pn pracI zdy,lhadlem, prováděné jinak bez nebezpečí pro děl:
l11ctvo, skrJt~, nebe~pecI. pro, bezpečnost lidského života, pro které ve
smys!t.tvhorejslc~v vyvod,: prace zdVIhadlem mohla by býti považována
za pnCll1U, Z.,lllZ. t;·estne-právně. relevantní výsledek nastal. Shledati ji
n~lze, bez dalslho .lIZ y p~~lCI zdvlh~dlem. bez odborného dozoru, nýbrž je
pnhl~d?oul! ~,.?nem _~daj~m znalcu a zllstltl, zda a pokud nelze vzíti za
prokazanu)'ncll1u Z!'I~el1l ~e ~dv:hadl~ v t?m, jak ji a~ternativně udávají
z~alcl, toltz bu~ y pus,:bel1l nah1e, nepred':ldane a takrka nevypočítatelné
sdy ne??_. Vl1ltrm Va de, matena1u. Po prípadném objektivním zjištění
teto, pr;~~ny v bude dale zkoumati. pokud obžalovaný se zřetelem
k ~eto p!lcme opomenul r;ěco v tom směru, že k nebezpečnému použití
doslo, .ac takoyou n5'bezpecnou !,ov~hu zdvihadla nebo jeho použití mohl
seznalt. Ve vytce, ze soud nepnhledl ku znaleckému posudku je tudíž
prá,:em věcně u~íatně1.1. zm<dek _neúpln~sti podle § 281 čís. 5
ř., pro
ktery bylo zmatecl1l StJznO~~1 obzalo,:aneho Františka M-a vyhověti v tom
,mys.lu, jak podle § 288 CIS. I tr. r. v rozsudkovém výroku je vyr-čeno.
"V
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Prohlídka dlužníkova bytu nebo jinýcb místností náležejících k jeho
domácnosti, vykonaná exekutorem podle § 350 zák. Č. 76/27 Sb. z.
a n. nestává se bezprávnou, jestliže nutnost rychlého zakročení nepři
pouŠtí přesné zachování předpisu § 349 cit zák.
K naplnění skutkové podstaty přečinu podle § 4 odst. ll. zák. čl.
XL:1914 stačí zjištění, že pachatel věděl, že jde o výkon povolání
úředního orgánu.
(Rozh. z 12. února 1932, Zrn IV 717/31.)
Nižší soudy uznaly stěžovatele a s ním dva spolupachatele vinnyml
přečinem násilí proti orgánu vrchnosti podle § 4 odst. II. zák. čl.
XL: 1914. éinu se dopustili tím, že násilím zabránili bernímu výkonnému
orgánu v provedení exekuce pro daňové nedoplatky, vyrvavše mu tašku'
se šperky, kterou chtěl zabaviti a kterou se chystal jeden ze spolupachatelů z místnosti odnésti.
N e j v y Š š í s o u d zamítl zmateční stížnost obžalovaných, založenou .na důvodu zmatečnosti podle § 385 čís. I a) tr. ř. a namítající,
že výkonný orgán nepostupoval po právu v oboru své působnosti.
Z

důvodů:

Odvolací soud se podrobně zabýval otázkou, zda berní vykonavatel
postupoval po právu v oboru své působnosti a správně ji řešil jmenovitě
též se zřetelem k tomu, že exekuce byla prováděna v obytné místnosti
manželů L-ových, kteří nebyli exekvováni. Je zjištěno, že místnost, o níž
stěžovat!el. to tvrdí, jest přímo spojena s obchodem tehdejšího exekuta,
tchána stěžovatelova. § 350 z á k. č Ls. 76/1927 sb. z. a n.
opravňuje výkoné orgány, vyžaduje-li to účel
exekuce, prohledati dlužníkův byt a jiné místn o s ti, n á lež e j í c í k jeh o d o m á c n o s ti. Při úzkém pří
buzenském poměru exekuta k stěžovateli (k jeho manželce) a hledíc k pří
mé souvislosti obou místností, nebyl exekutor v neprávu, považovav sousední místnost zřejmě za patřící k domácnosti exekutově, takže forníálně
byl bezpochybně oprávněn vykonati tam bez předběžného šetření exekuční
úkon, který nestrpěl odkladu, an viděl, že z místnosti má býti odstraněna
taška, o níž mohl míti za to, že jest se svým obsahem (peníze, skvosty)
vhodným předmětem exekuce; že v tom postupoval přesně podle předpisu,
který ho opravňuje k volbě vhodného předmětu exekuce, vidno z předpisů
prováděcího nařízení k zákonu o přímých daních čís. 175 z roku 1927
Sb. z. a n., zejména z provedení § 364 odst. I zák. (odst. I až 3). Nutnost rychlého zakročení proti odstranění tašky nepřipouštěla přesné zachování předpisu § 349 cit. zák., aby se výkonný orgán i proti M. L-é
a jejím společníkům, rušícím výkon zabavení, vykázal písemným pří
kazem exekučního úřadu; k na pln ě n í s k u t k o v é pod s t a t y
přečinu podle § 4 odsl. ll. zák. čl. XL(1914
3·
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stačí

zjištění, že
obžalovaní věděli, že jde o
v Ý k o n p o vol á n í v r c h n o s ten s k é h o o r g á nu, coz zmateční stížnost ani nepopírá, namítajíc jen, že si stěžovatel nebyl vědom
toho, že exekutor i proti němu a jeho manželce provede exekuci. Jak však
bylo již dovozeno, exekuce byla prováděna za okolností, že každému
muselo býti zřejmo, že má postihnouti exekvovaného N. E. v místnostech a na věcech k jeho domácnosti a jemu patřících; že šlo o tašku
o předmět obvyklý u žen, jest zcela nerozhodno. Pro uplatnění případ:
ných práv stěžovatelových k tašce a k věcem v ní uloženým upravuje zákon v § 357 řádnou cestu odporu u exekučního úřadu. Již z povahy
úředního úkonu musela býti zejména stěžovateli jako obchodníku zřejmá
nepřípustnost a trestnost násilného překažení výkonu exekuce, jak soud
l. stolice správně na to poukázal. Důvod zmatečnosti podle § 385 čís. I a)
tr .ř. jest tedy uplatněn bezzákladuě.
čís,

4370,

Ani pravdivé tiskové zprávy ze soudní síně nepožívají imunity,
Za urážku na cti, pronesenou při hlavním přeličení, odpovídá, kdo
jip~onesl, i kdo ji v tisku reprodukoval, podle předpisů obecně pll!.tných,
(Rozh. ze dne 13. února 1932, Zm I 316/31.)
N e j vy Š š í s o ud jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení
stížnosti soukromého obžalobce do rozsudku krajského soudu
trestního v Praze jako soudukmetského ze dne 18. února 1931, jímž byli
Vladimír L a Jaroslav u. podle § 259 čís. 3 tr. ř. zproštěni z obžaloby
pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. zák. a § I zákona
ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., po případě (Vladimír L.)
pro přestupek podle § 6 téhož zákona, - zrušil napadený rozsudek
a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl, mimo
jiné z těchto
zmateční

důvodů:

Napadený rozsudek zjišťuje, že po stránce objektivní závadný výrok
naplňuje skuťkovou podstatu urážky na cli, zprostil však obžalované
z obžaloby pro rozšiřování této urážky tiskem z úvah subjektivních, že
jde o pravdivou zprávu o soudním veřejném líčení, která jest jakýmsi
pokračováním v principu publicity a proto přípustná a též beztrestná,
je-li, - jako v souzeném případě, z jejího obsahu patrno, že není
psána s úmyslem a s průhledným záměrem někoho urážeti. Tento právní
názor napadá stížnost výtkou zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 a nelze
jí upříti oprávnění. Zrušovací soud měl již příležitost zabývati se v podobném případě s otázkou, zda a v jakém rozSahu jest dovoleno veřej
nému tisku, uveřejniti okolnosti týkající se trestního řízení, a mají úvahy
onoho rozhodnutí (čís. 3517 sb. n. s.) význam i pro souzený případ.
Zrušovací soud je totiž toho názoru, že tisk má právo a jest povolán
k tomu, by nepominul mlčením a uveřejnil okolnosti, jež vyšly na jevo

t stního řízení tím spíše při veřejném hlavním přelíčení, a že je může
z~dr~ pravdy zaz~amenati a veřejnosti sděliti; Leč j~?U mu v tO,m 1!loe
určité meze a to nejen článkem VIII. zakona C1S. 8/18,63 L, zák.,
Z~~y zem rozebír~ti moc průvodů, nýbrž i předpisy trestmho, zákona
~~b:c a pro obor příp~dů, o n~~ ,jde, př~dpisy XI,I. hlaVl; II: dllu trest-

'h za'kona o ochrane cti zvlast, lmumta hskovych zprav je upravena-.
mo
,
d'I'
.en výjimečným předpisem § 28 tisk. :~,kona j~n provs ,e em, o yerejnem
~'okování sněmu. Jíž z toho, že tuto ~pmku ~sl?vne !lskoVY,z~kon,~ta
noví vysvítá jasně, že nejsou chráneny pravdlv,e zpravy o pnem ~red
ním 'veřejném jednání, než o rokování sněmu. Vzdyť,}~yby plah!a Imunita pro veškerá veřejná rokování úřední, byl by zb}'Íecny~ predpls § 2,~
tisk. zákona o imunitě rokování sněmu. t--bsolutm lmun~u ne~~~, tUdlZ
přiznati tiskovým zprávám ze s?udní sí~e. Mohla b~ ovsem pnpti pro
t kové zprávy v úvahu za ostatmch podmlllek relahv~l1 ?eztr~stnost po?l~
4 tisk. novely, pokud veřejný zájem - dodržovám z~k,onu, odstranem
zlořádů ve veřejné správě a pod. - vyžadoval, by verejnost byla
takové události zpravena.
Bude záhodno v této souvislosti zdůrazni!i po~~tatný rozdíl po s~:ánc~
skutkové v rozhodnutí čís. 3517 a v souzen~ l?~ll?ade. V ,onom, ppe ade
šlo o sdělení různých průvodů a půtahů svedclclch p~ohobvlllene~u,
proti němnŽi se konalo trestní vyšetřování pro zločm vrazdy i v souze!len:t
případě nejde o sdělení skutečností, týkajícíc~ se, právě Čll:l.ll, z ~e~oz
obžalovaný byl viněn, nýbrž o sděle~í ?roce~m u~alos!l ja~~l se~sacn:~o
rázu, vyvolavší ostrou kritiku stran 51 je]lch ~astupcu. Jl; V pnp,ade sb;,C1S.
3.517 byl zprošťující rozsudek zrusen, poneva,dz Sl obzalovany, n~poclllal
dosti opatrně při sdělení půtahů pr~ti ,zatčep~~u. Je na sn~de, z~ !,~d~
při tiskovém zpravodajství na mls~~ hm, v,etsl opa!rnost,p:n uvere]nem
takových událostí, které zavdaly suc~stn~ny~ osobam, pnCfnu k l?oh!1utým debatám, po případě i k osobmm utoku~ a urazhvy~ pr?]ev~m.
Soudní síň není k tomu, aby páchány a krome toh,? snad ~mum,so~~n~
byly urážky na cti; odpovídá-li ten, kdo pronesl pn ~Iavn~m prehcem
řed soudem urážlivý výrok, za svůj čin podle trest~!ho za~~?a, ,nelze
p znati proč by měl býti beztrestným ten, kdo tuto urazku rozsml h~kem
~e učinil ji tak přístupnou dokonce nejšir~ím vrstvá,m o~yvatel,stva. V~e t?
si neuvědomil po právní stránce nalez~cl, soud a j~st je~o vyrok pr~vne
mylný pokud subjektivní stránku vylucu]~ pro!~, ,ze tu s,lo ? p;avdlvou
zpráv~ o hlavním přelíčení, a je mylným}, dalsl je~o p~avm pazor, pokud vylučuje subjektivní vinu proto, ze clanek nem ,p~an, s umyslem, a
průhledným záměrem někoho urážeti. Podle ustálen,e jUdlka!ury ~ruvso;
vacího soudu nevyžaduje se v případech § 487 a n~sl. tr. z.a~: ~ylucny
úmysl urážeti na cti, nýbrž stačí vědomí pacha!e1e, z~ s~ ch pne oso~y
dotýká způsobem v § 487 a násl. uvedenym·v Pn, sp:av?e~ VJ.kla~u zakona musel proto kmetský soud zjistiti kro~e ?b)ťkt~'.:m nal~zl~osh, zda
obsah projevu tak' jak jej pojímá nepředpo]atý clenar, naplnuje skut~o
vou podstatu někt~rého z trestných činů v, §§ ,487.;-491 ~r . .zak. ,uve,~
ných, ve směru subjektivním je,dnak" zda Sl byh ?bzalovam vedo.ml u;azHvé povahy pozastaveného proJevU, jednak: ano sl,o o ~ep!Od~Cl PEojevu
jiné osoby , o rozšiřování nr~žky, z,?a si, ob;~I,ovam jyh vedoml mozn?Sh:
že urážka dojde uveřejněmm k vedoml vetslho poctu osob. Tento pred
v"
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l'ok~ad j~~t pti urážkáSh ~páchaných tiskem zpravidla nepochybný; co
se vsak tyce vedoml urazhve povahy projevu, neobsahuje rozsudek zjištění
~ m,:se} proto býti zl:uše'?;.a, v~c vrácen~ prv~mu soudu k opětnému projednam a rozhodnu!!. Zjlstem tohoto vedoml nelze spatřovati ani v dů
vodech rozsudkových, kde se uvádí, že soud dospěl ku přesvědčení že
výrok nebyl v článcích uveden proto, by pravdivým konstatováním vý;oku
by! věd?mně d?tčen soukro!l'Ý ,obžalobce, neboť, třebaže tu přichází slovo
»ved?:n e,,! nem pochybno! ze ,tu~to. slove:n nemelo býti vyloučeno vědomí
o urazhve povaze projevu, nybrz ze nalezací soud uvažoval jen o účelu
~ o ~ll1yslu, proč byl l~o~astavený článek psán a uveřejněn, což vysvítá
]asne jednak, ~e ;;acatecnych ~lov uvedené věty, že »výrok inkriminovaný
byl v obou clanclch uveden jen proto, by byl pravdivě zaznamenán a
nikoliv (sdl. proto), by tímto konstatováním a tedy opakováním dotyč
ného .,:,ý!oku byl vědomě dotčen so,:kromý obžalobce .•. «, jednak z následujlClho odstavce, kde soud jasne vyslovuje, že zprošťuje obžalované
pro nedostatek subjektivní stránky jen proto, že ,šlo o pravdivý referát
o soy~ním líčení" který nebyl psán s .úmyslem a záměrem urážlivým.
Uvazuje-h soud dale v tomto odstavcI, ze zpravodaj nemůže zodpovídati
za. toJ. co pti ú~edním jedn,ání .py?náš~jí. je~o ~častníci, lze mu zajisté při
svedclh, lec nejde o to, co rekh ucastmcl, nybrz o to, co učinili obžalovaní
a tu nemůže býti pochybnosti o tom, že zajisté musí nésti odpovědnost z~
to, čeho se dopustili reprodukcí takových výroků.
.
Zmiňuje-li se odvodní spis o povinnosti žurnalistického povolání jež
vylučuje trestnost, když pachatel jednal bezelstně na ochranu s~ých
oprávněných zájmů, stačí připomenouti, že zajisté není povinností povolání žurnalistického, rozšiřovati urážlivé projevy stavší se třeha i při
veřejném líčení soudním. Pokud však těmito vývody stížnost má snad na
mysli předpis § 4 tisk. novely, týkající se beztrestnosti při hájení veřej
ných zájmů, bude na nalézacím soudu, by po případě - jak již bylo
naznačenó - zkoumal věc s hlediska § 490 tr. zák. a § 4 tiskové novely.
čís.
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Svědkovi, jemuž uložen trest ve smyslu § 160 tr. ř. pro odpírání
výpovědi, přísluší právo stížnosti po rozumu § 481 tr. ř.
Z této stížnosti jsou vyloučena jen mezitímní rozhodnutí při hlavním
přelíčení, jimž lze odporovati odvoláním z konečného rozsudku.

(Rozh. ze dne 13. února 1932, Zrn I 1075(31.)
Ne j v y Š š í so u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem:
Rozhodnutím krajského jako odvolacího soudu v Litoměřicích ze dne
3. října 1931, jímž hyla stížnost Marie W-ové do usnesení okresního
soudu ve štětí n. L. ze dne 23. září 1931 j'ako nepřípustná zamítnuta,
byl porušen zákon v ustanoveních § 481 tr.ř. a § 160 tr. ř.; rozhodnutí
to se zrušuje a krajskému jako odvolacímu soudu v Litoměřicích se
ukládá, by o stížnosti znovu rozhodl.

Důvody:

V trestní věC! T 261/31 okresního soudu ve štětí n. L.soukromého
obžalobce Vá.c1ava ~-a a souk~omé obžalobkyně Emilie 5?:óvé prot~Emilii
T-ové a Mam K-óve pro urazku na cl! byla dne 23. zan 1931 pn hlavním přelíčení svědkyně Marie W-ová na žádost obhájce Dr. K-ého poučena o ustanovení § 1'53 tr. ř., a když odepřela' výpověď o rozmluvě,
která prý byla důvěrná, ano by jí bylo porušení této důvěrnosti k hanbě,
soud se usnesl, že ji bude přes to slyšeti, a když se i potom zdráhala
vypovídati, uložil jí pokutu 100 Kč. Písemná stížnost jejího právního zástupce dovozující, že podmínky uložení pokuty podle § 160 tr. ř. dány
nebyly' a že pokuta byla vyměřena příliš vysoko, byla krajským soudem
v Litoměřicích usnesením ze dne 3. října 1931 zamítnuta s odůvodně
ním že není přípustné stížností podle § 481 tr. ř. napadati opatření
soudu, sloužící k vedení sporu.
Rozhodnutí krajského soudu spočívá na nesprávném právním vykladu ustanovení §§ 481 a 160 tr. ř. § 481 tr. ř. poskytuje účastníkům
proti rozhodn~tím ok~ssních soudů, P?kud se z nich, nelze odvol~ti,
opravný prostredek. shznosh ke ~bor?vemu soud,u prvm st?l!ce., Z,.tet?
stížnosti jsou vyloucena Jen mezlÍlmm rozhodnuh pn hlavmm preltcem,
jímž lze odporovati odvoláním z konečného rozsudku (rozh. býv. víd.
nejv. soudu úř. sbírka čís. 2975 a 2475). O takové mezitímní rozhodnutí
tu nejde, ana hv postižená jím svědkyně, nejsouc stranou, vůbec nemohla
rozsudek napadati. Ostatně uložení pokuty svědkovi, jenž odpírá bezdů. vodně výpověď, není ien opatřením sloužícím k řízení sporu, jak odvolací soud za to má, nýbrž zahrnuje v sobě meritorní rozhodnutí o použití
donucovacího prostředku proti neposlušnému podle názoru soudu svěd
kovi, a nemůže proto býti svědkovi, jenž jedině jest tímto donucovacím
prostředkem dotčen, odpírán opravný prostředek, který podle předpisů
pro řízení před soudy sborovými, podpůrně platných pro řízení před
okresními soudy (§ 447 tr. ř.) není výslovně vyloučen. Bylo proto podle
§§ 33, 292 a 479 tr. ř. o zmateční stížnosti generální prokuratury na
záštitu zákona uznati právem, jak se stalo.
čís.

4372.

Nel'ze spatrovať nedbalosť v smysle § 290 tr. z. v porušení premávkových predpisov, jestliže nimi predplsaná časť silnice je neupotrebitel'ná a. jej použitie by bolo spojené s nebezpečenstvom pre vozidlo II
osoby v ňom idúce.
(Rozh. zo 17. lebruára 1932, Zrn III 367/31.)
So strmého kopca po hradskej išiel obžalovaný šolěr B. s preť aženým nákladným autom, obsadeným 16 osobami a zllvazadlami, rýchlosťou
40 km za hodinu. Tým istým smerom pred ním išie1 óbža!ovaný R. so svojim jednokonským povozom. Hradská bola zamrzlá, šmiklavá a'lenjej
stredom boly vypracované koraje. Poneváč obžalovaný Rc stred hradskej
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nákladné~u a~tu neuvofnil, narazilo toto, auto pri predchádzaní povozu
na ~:omad.ku strku,. dostalo s~yk ~ zvraŤ/lo sa do priekopy, Z vypadnuvsI~!,_,oso,? boly t,; ~smrtene a Rat' bolo fažko zranených.

.. N;zsie sudy ~d.s~dily ~boch.?bzal?v~ných ~~e trojnásobný prečin Z3biti a cloveka a patnasobny precm t'azkeho ubhzenia na tele.
Na j v y š ší s ú d odmietol a zamietol zmatočnú sťažnost' obžalovaného šoféra B., vyhovel však zmatočnejst'ažnosti obžalovaného R.
::ušd rozsudky obo~h, nižšísh súdov z dóvodu zmatku podfa § 385
CIS. I a) tr. p., poklal sa týkaly tohoto obžalovaného a osvobodil ho
podfa § 326 čís. I tr. p. od obžaloby pre trojnáso~ý prečin podfa
§ 290 tr. zák. a piifnásobný prečin podl'a § 310 odst. I tr. zák.
Z dóvodov:
Vina obžalovaného R. bola odvolacím súdom shfadaná v tom že išiel
po si!nici Jej stre~om, ~e nedbal výstražných znamení, jemu obžalovaným
B. davanych, a ac, prave mal moznosť a čas nevyhnul sa mu so svojím
je.dnok?nsk~m povoz0m, n~ fayú. st~anu silnice. S týmto názorom nel'ze
vsak s~laslť. Odvolacl sud zl~tll! ze obžalovaný R. išiel so svojím jedno~onskrm povozom stredo~ sllmce vo vypracovaných kofajoch a že na
mych mlestach cesta po silmcI bola zamrzlá a šmiklavá: Obžalovanému
13· nefz~ v v tomto prípade klást' za vinu porušenie ustanovenia § 107
ht. a) zak. cl. I :1890; ~ebo tento § v odst. d) pripúšt'a výnimku od prav.ldla v, bode a) uved~neh? Keď v tomto prípade podl'a zistenia odvolacle~o..sudu boly. na .sllnlcl ~ypracované len jedny kol'aje a mimo týchto
kolaJI bola sIlmca smlklava, nebolo možno na obžalovanom R. žiadať.
aby v?bec neupotrebil týchto kol'ají, lež stále išiel po šmiklavej časti silmcS' co by po prípade mohlo byť aj nebezpečné pre osoby v povoze idúce.
Avsak nefze obžalovanému R. kfást' za vinu ani zanectbanie povinnosti
vyhnúť sa včas na I'avú stranu. Odvolací súd zistil že obžalovaný R.
musel počuf za sebou zo vzdialenosti aspoň 100 kr~kov výstražné znamenie auta, riadeného obžalovaným B. Poneváč odvolací súd súčasne
zistil, že obžalovany B. išiel rychlosťou asi 40 km za hodinu tedy II m
za 1 sekundu, od okamihu, keď obžalovaný R. »musel« počdf výstražné
znamenie až do okamihu, keď auto začalo predchádzať jeho povoz neuplynulo ani celých 7 sekund. Uváží-Ii sa, že v teHo krátkej dobe m~lsi
obžalovaný R. najprv uvedomiť, o čo ide, najma že sa má vyhnúf do
fa~a a po prípade vyvolit' k tomu ~hodné miest?, kde by nebolo nebezpecla pr~ Jeho povoz, a pot?m svoJe rozhodnulIe previest' a ď alej, že
~reved~TIIe tohoto rozho?nutJa" t.~hž vyhýban}e. povozu, jedným koňom
lIahn~teh? z vypraco~an~ch k~laJI ,n,a zamrzl~ casť silnice, nemohlo byt'
bez vsetkeho vykonane v Jednej chvil ke, - nelze ohžalovanému R. klást'
za ,v~l!u, že v týc!,. nie celých 7 sekundách neuprázdnil vypracovaných
ko I aJ1 alebo aspon Ich polovlcu v smysle hodu d) § 107 hore citovaného
zákona pre auto. Pri tom prichádza do úvahy ai to, Že obžalovaný R.
nemohol bez všetkého predpok lada f. že riadič auta za týchto okolností,
keď silnica mimo ko1'ají bola zamrzlá a šmiklavá a že vyhýbanie bolo aj
pre povoz aj pre auto spojené s fažkosťami. nezmierni rýchlost' lež že
s rýchlosťou, ktorá bola v tomto prípade neprípustná, začne predchádzať,
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toho, čo bolo uvedené, plynie, že o?žalova!!ém,;, R. neYze t,;, klásť za
ani pornšenie predplsov o premavke, am mu neopatrnost v smysle
. V!D~ zákona a že opačný výrok nižších súdov je dotknutý zmatkom pod fa
r~85 čís. I a) ~. p'. Pret? boly r?zsudky ob~dv~ch ni~ších súdov v častí,
týkajúcej sa odsudema obzalovaneho R., zrusene podla I. odst. §33 por.
no V . a tento obžalovaný bol sprostený obžaloby.
Z

čís.
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Uvádí-Ii zákon (§ 335 tr. zák.) jako pramen poznání nebezpečnosti
'ednání (opomenutí), o jehož nedbalosti jest uvažovati, obzvláště i při
!ozené pro kohokoliv snadno seznatelné následky tohoto jednáni (opomenuti) má tím na zřeteli právě ono konkretní jednání (opomenutí),
o které'v tom kterém příběhu jde, čili úkon (nečinnost) pachatele v souvislosti s okolnostmi, za kterých pachatel stal se činným anebo zůstal
nečinným tudíž obzvláště se vším tím, co učinil současně neb alespoň
v bezpro~třední souvislosti pachatel anebo někdo Jiný.
(Rozh. ze dne 18. února 1932, Zrn II 117/31.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalované do rozsudku krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 10. Února 1931, jímž byla stěžovatelka uznána
vinnou přečinem proti hezpečnosti života podle § 335 tr. zák., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, hy ji
znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti podle čís. 5 a čís.
9 písm. a) § 281 tr. ř., jest přiznati důvodnost již po stránce právní.
Stížnost není sice v právu námitkou že není příčinné souvislosti mezi
jednáním stěžovatelky a smrtí Vojtě~ha B-o, který si prý smrt přivodil
sám, přitlačiv se těsně k stěžovatelce, držící ostře nabroušenou dýku kolmo nebo skoro kolmo před sebe. V příčinné souvislosti s určitým účinkem
jest jakékoliv jednání (opomenutí), jež jest i jen jednou z několika podmínek vzniku tohoto účinku, aniž záleží na tom, zda je účast jeho na
účinku větší či menší a zda zasáhlo do příčinného vývinu událostí dříve
či později. Jelikož nemůže býti pochybností o tom, že by se nebyl B.,
přitlačiv se ke stěžovatelce, (smlielně) poranil, kdyby nebyla stěžovatelka
držela dýku před sebe směrem k němu, nepochyhil nalézací soud výrokem,že jednání stěžovatelky jest v příčii:mé souvislosti se smrtí Vojtěcha
B-o, třehaže k ní přispěla i nedbalost, přesněji nedhalé jednání usmrceného. Avšak p'rávem namítá stížnost, že stěžovatelka varovala blížícího
se k ní B-o slovy »pozor, je \ papíře« že nikdo rozumný 'nemůže předví
dati, že se na (správněji přes) tato slova mladík přitlačí k děvčeti ,takto
ho varujícímu. Rozhodovací důvody prvé stolice vyslovují, že výsledek
smrti B-ovy jest - správně asi byl -snadno každému poznatelný a
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předvídatelný,

ježto každý logicky myslící člověk musí držení
v kolmém anebo skoro v kolmém směru proti hrudi osoby (oblečené
košilí) blížíCí se k dýce považovati za schopné ohroziti tělesnou I1PI10rl1_
šenost blížící se osoby. Lze ponechati stranou otázku, zda je úl~~~elk, ~~~íl';!
předpokladem v.yslOvený v této povšechnosti sám o sobě
úsudek a vybudovaný na něm závěr nevyhovují správnému výkla.du
kona již proto, že se jejich podklad nekryje co do rozsahu s PO'UKJa(lellfl,
na kterém jest uvažovati o nedbalosti souzeného skutku s UH'UJ'M
tr. zák. Uvádí-li tam zákon jako pramen poznání nebezpečnosti Je(lm'lll
(opomenutí), o jehož nedbalosti J'est uvažovati obzvláště i přirozené
. snadno seznatelné následky tohoto " jednání (opomenutí)
kohokolLv
tím na.zřeteli právě ono konkrétní jednání (opomenutí), o které v' tom
kterém příběhu jde, úkon (nečinnost) pachatele v souvislosti s okolnostmi,
za kterých pachatel stal se činným ánebo zůsÍ<ll nečinným, tudíž obzvláště
Se vším tím, co učinil současně neb alepsoň v bezprostřední souvislosti
pachatel anebo někdo jiný. Proto bylo i v souzené trestní věci učiniti poc!kladem úvah o nedbalosti stěžovatelky také vše, co současně neb alespoň
v bezprostřední souvislosti se souzeným skutkem učinili skutkem tím
smrcený Vojtěch B. a sama stěžovatelka. Té zásady dbal nalézací soud jen
částečně a to dokonce jen v neprospěch stěžovatelky. Přihlížel sice k tomu, .
že se v douě souzené manipulace stěžovatelky s dýkou B. k ní přibližoval
neuvažoval však o tom, zda stěžovatelka nemusela neb aspoň nemohl~
míti za to, že se B. vzhledem na její současná slova »pozor, je v papíře«
zastaví, zda mohla - což rozsudek nezjišťuje, ač poukazuje na trestnost
pomoci k sebevraždě - vůbec předvídati, že Vojtěcha B-o nezdrží od
dalšího přiblížení již skutečnost, že musí při dalším přiulížení naraziti
na papír se známým mu obsahem (dýkou). Úvah těch bylo zapotřebí tím
spíše, ono jde ve stěžovatelce o osobu mladistvou, tudíž o osobu s menší
zásobou zkušeností a znalostí života. Bez jakéhokoliv významu pro tylo
úvahy jest pozdější "doznání« stěžovatelky, že přivodila smti B-ovu svou
neopatrností; jest to úsudek učiněný po skončení příčinného vývinu událostí, kdežto rozhodným s hlediska otázky nedbalosti jest možnost správného posouzení a předvídání jeho před jeho počátkem. Přisvědči!-li
nalézací soud k otázce předvídatelnosti nebezpečnosti souzeného skutku
a jeho možných následků na podkladě menšího rozsahu, než na jakém
bylo o ní uvažovati při správném výkladě zákona, jest i kladný výrok
o vině výsledkem nesprávného použití zákona.
čís.
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Skutková podstata zločinu nedovoleného ozbrojování podle § 13, čís. I
odst. 2 zák. na ochr. rep. vyčerpává se, aniž třeba zvláštních složek
nebezpečí a dalšího zlého úmyslu, po stránce úbjektivní v pouhé čin
nosti tam uvedené, po stránce subjektivní pak v její úmyslnosti a ve
vědomí pachatelově, že hromadí předměty, uvedené v této stati zákona,
nemaje k tomu úředního povoleni.
Nezáleží na povaze a původu zbraní, ani na podnětu a pohnutce
k jich opatření si a přechovávání.
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Ke hromadění stačí takový počet ~brani, a s.třel!v~, kt~r~ p~esahuje
rokázanou potřebu držitelovu (takov~ ~n.oz.stvt s!rehva! .lez, p~esahuJe
~b ·čejnou zásobu potřE',bnoU k~ zbr31n~)edme)! a ,hll2. o~uvodnuJe podeře~í zlého užívání; stact po pnpade tn zbrane (ctyn ptstole).
. z Rozdll mezi skutkovými podstatami zločinu podle § 13 čís. odst. 2
zák. na ochr. rep. a přestupku podle § 32 (12) zbroj. pat.
(Rozh. ze dne 20. února 1932, Zrn II 451/30.)
)J e j v y Š š í s o u d jako soud. zrušovací vyhověl po úst~ím líčení
~teční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku kraJskeho soudu
zmOlomouci ze dne 29. září 1930, pokud jím byl obžalovaný podle§ 259
~. 3 tr ř zproštěn z obžaloby pro zločin nedovoleného ozbrojování podle
~lsi 3 Čí~. i zákona na ochranu republiky, zrušil n~pa?ený rozsud~k a věc
~ dkázal soudu první stolice, by ji v rozsahu zrusem znovu prOjednal a
~ozhodl, mimo jiné z těchto

důvodů:

Zmateční stížnost uplatňuje dúvody zmatečnosti ČÍs. 5 a 9 a) § 281
tr. ř. Právem namítá, že nalézací soud vyložil právně mylně skutk~vou
podstatu zločinu podle ~ 13~ís. I případ 2. zák. na ochr; ~ep. po stran~e
objektivní i subJekllVnl. Zlocmu podle CIt. § se dopoush, k~o, n,emaJe
k tomu úředního povolení, úmyslně hromadí střelné zbrane, str,:h~o,
vojenským účelúm sloužící třaskaviny, nebo jedova.té plyny. H:oI?a~e;:lm
rozumí se úmyslné opatření si a z něho plynoucl prechovávam velslho
množství střeliva nebo zbraní. Toto množství jest posuzovati podle okolností případu. Porovná-li se § 13 čís. 1. ods!. 2. zák. na oc.)!r. rep.
s §§ 12 a 33 zbroj. pat., podle nichž se tresce j~ko přestupek pr~~hov~
vání většího množství i jinak dovolených zbranI a mUlllce:, lze nCl. ~e
zákon předpokládá tu i tam takový p.očet ~raní, a .střeliva, ~te~ý p~esah~J.e
prokázanou p.otřebu dr~!telov~ a :lm ,0duvodnuJe ~odezreJll zleho ~Zl
vání. Nespada sem tudlZ mnozstvl, Jez u sebe chova lovec pro .proka~a:
nou potřebu loveckou. (Ovšem mo~ou .býti tak?vý.~ mno~st~~m prave
vzhledem k potřebě a okolnostem maJetmka ;ta ~r. .J1z.z1l'1:an~. tn).ť~~nd
jde o střelivo, předpokládá se ,!ako~é mn?Zstyl,. J31ke, nalez! k v~t~lmu
počtu zbraní, tedy v každém pnpade mnoz~tvl, Jez 'pre~ah:'Je o~yc~Jnou
zásobu potřebnou ke zbrani jediné. Po strance sublek!lvlllSe ~ada, by
pachatel hromadil, t. j. opatřil si a přechovával zbrane n:~o s!rehvo ve
smyslu výše vyloženém úmyslně, věda, že nemá k to~u u~edlllho po;ro;
lení. V souzeném případě jest zjištěno a po skutkove strance zmat~cn:
stížností nenapadeno, že obžalovant měl,! 9. listopa?u ,1929 v. drzem
celkem šest pušek (jednu novou a dve st!!rSI dvo~hlavnove lovecke, Jed;!U
starší kulovnici, jednu novou jednohfavnovou a Jednu flobertku) a, d!,le
čtyři armádní pistole (jednu značky Steyer«, ?ve "M~user« .v dreve!1ych
pouzdrech, umožňující ponžití těchto pistolí jako P?sek, a Je?nu r:lst~I.1
značky "fromer« beze zásobníku) a dále 1~9 kus~ pI.stol?:cy~h n~oJu
různých ráží a 15 nábojů do německých pu~~k. ~~Ie Je ~J:steno, ze ,s,;
obžalovaný zabývá lovem a že se homtby sucastnuJe take Jeho dospely

-

čís.

Čís.

4375 -

45

4374-

44

syn. I když se připustí, že ony lovecké pušky nepřesahují svým počtem
hledě spolu k různosti jich druhu značně normální loveckou výzbroj dvou
lovců a že v opatření si a v držení těchto zbraní nelze spatřovati objektivní skutkovou podstatu hromadění ve smyslu § 13 čís. I odst. 2. cit.
zák., jak má za to i soud nalézací, nelze totéž tvrditi o opatření si a
držení čtyř vojenských pistolí a zvláště nápadně velikého množství stře
liva, o nichž prohlásil znalec, že jsou vesměs k užívání způsobilé poně
vadž o těchto zbraních a střelivu obžalovaný ani sám netvrdil, že ~ tomto
počtu slouží nějaké jeho prokázané osobní potřebě. Nalézací soud se mýlí
maje za to, že jde o »nepatrný počet zbraní«, any i čtyři pistole, jichŽ
držení není odůvodněno prokázanou potřebou, nahromaděny v jedněch
rukách jsou jistě způsobilým prostředkem k ohrožení obecného míru v republice, ježto mohou býti rozděleny mezi několik osob a přispěti k utvoření ozbrojených skupin (§ 13 čís. I, 2 odst.) , nemluvě ani o nápadně
velikém množství střeliva. Okolnosti zdůrazňované v rozsudku že pistole
jsou různorodé, cizího původu, že byly v čsl. armádě vyřazeny' z užívání,
že i patrony i nábojnice pistolové jsou různé provenience a ráže aže si
je obžalovaný ponechal ze sběratelské záliby, - nevylučují objektivní
skutkovou podstatu zločinu, pro niž je rozhodno, že jde vesměs o zbraně
i o munici k užívání a tím i k ohrožení obecného míru způsobilou; na
podnětu a pohnutce, z níž došlo k jich opatření si a přechování, s hlediska objektivní skutkové podstaty rovněž nezáleží. (Rozh. čís. 2399 sb.
n. s.). Soud tedy vyložil nesprávně objektivní skutkovou podstatu zločinu,
vyloučiv ji poukazem na okolnosti s hlediska zákona bezvýznamné.
Nesprávně posoudil soud věc i po stránce subjektivní; vyloučiv subjektivní vinu obžalovaného jednak všeobecným výrokem, že je vyloučeno,
že čin obžalovaného byl po stránce subjektivní spojen s představou všech
podstatných známek zločinu, jednak zvláštním zjištěním, že obžalovanÝ
nejednal v úmyslu ani ve vědomí, Že svým činem ohrožuje obecný mír
v republice nebo její vojenskou bezpečnost a že se proto nedostává subjektivní skutkové podstaty. Správně proti tornu dovozuje zmateční stížnost, opírajíc se o stálou praksi Nejvyššího soudu v tom směru (rozh.
čís. 2399, 2518, 2576, 3796, 3676, 4066, 4115), že právní názor nalézacího soudu, podle něhož k naplnění subjektivní skutkové podstaty je
nutno, by pachatel měl úmysl směřující k ohrožení míru v republice a
její vojenské bezpečnosti,nač soud nalézací usuzuje jednak z nadpisu III.
hlavy zákona na ochranu republiky. do níž je zařazen § 13, jednak ze
srovnáiIí skutkové podstaty § 13 zák. na oheh. rep. s § 33 zbroj. pat., a
posléze i z výkladu skutkové podstaty přestupku § 522 tr. zák. - je
mylný, poněvadž zákon přes to, že ustanovení § 13 čís. 2 je zařazeno do
hlavy III. jednající o ohrožování míru v čsl. republice a její vojenské
bezpečnosti, nevymezuje trestnost činnosti tam uvedené i dalšími před
poklady, nýbrž shledává zřejmě již v této činnosti o sobě, t. j. v pouhém
úmyslném hromadění zbraní, střeliva a j. bez úředního povolení povšechně a bezvý.iimečně pramen možného nebezpečí pro mír v republice
a pro její vojenskou bezpečnost, stav pro tyto právní statky hrozivý a nebezpečný. Proto vyčerpává se, aniž třeba zvláštních složek nebezpečí a
dalšího zlého úmyslu, skutková podstata zločinu podle § 13 čís. I. odst.
2. zák. na ochr. rep. po stránce objektivní v pouhé činnosti tam uvedené

t.;
subjektivní pak v jeji úmyslnosti a ve vědomí pachatelově,
~ po. s~:~~~braně nebo střelivo, nemaje k tornu úřední~~.povolenL Tento
z~ hi ~ § 13 čís. I. odst. 2. je tím nutnější ~ n~pochybnelsi, ana. lmp usta~
vykla. . k na na ochranu republiky poklada-li zakon ony pravUl statk~
ventt"za kázaného
o
" d kl d ...
• b
~.o
rázu za ohroženy
jen za pre po a u l~]l .zp~so
iS
ClOno ~. zad.ti určité účinky tudíž nikoliv již samy o sobe, ClU! tuto
losh bl!VOt ~eb i vědomí pa~hatele o ní výslovně složkou skutkov.é podzpus,o .~~Stomu jest zvláště v §§ 14 čís. 5, 18 čís. I a 2, 2~. a ano I podl~
stalt~, J. 2 jest vědomí pachatele o určení činnosti v § 13 CIS. I zakazane
§ . o f~~~ pozdvižení nebo vzpoury důvodem vyšší trestní sa.zby .. Z usta1< u,c~í § 33 zbroj. pat. nel.ze nic usuzovati pro nazor zastavany ':! ro~
no\ e u odle něhož se ke skutkové podstatě § 13 čís. I o~~t. 2 vyzadule
~udk l' !fále sahající poněvadž onoho předpisu jest pouzIli, lak § 33
u~lvIs o stanovul· e 'l·en tam kde nelze podřaditi jednání pachatelovo pod
vvs
u
"
.k
·d
o t k
.,' .. ovne
řísnější zákonné ustanovení. Podle doslovu za ona I e o presyI;e
]lne rb. j pat. při pouhém přechovávání (držbě) zbraní nebo stre]Jva
~ 3vět~í~0 ~nožství, bez úředního povolení, kdežto v .13. 6.~. I odst. 2
~de . d losní hromadění v naznačeném smyslu ohrozullcl JIZ podle zao t st·t
l e o·hoo předpokladU obecny. mlr
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Nebola-Ii otázka platnosti manželslva predmetorn pok~a~ovania p~~~
civilním súdom, ustanovenie § 7 ods!. IV. tr. p. nebram, aby (} J
trestný súd samostatne nerozhodol.
(Rozh. z 20. február' 1932 Zrn III 387/31.)
Obžalovaný M. bol nižšími súdmi odsúdený pre zločin odvojnásobn~h?
manželstva podra § 251 odst. I. tr. z.; čin spáchal ta~, ze ako valecny
jatec v Rusku vo Voronežskej gubernii dňa 23. februara 1918 po\~e
z~av·m menom D. uzavrel riadne manželstvo podra ob~adov pravos a,,:p ~ k I· S K ktorú však neskoršie po návratu do vlastI od seha zapudIl
neJ clr v
.,.
,o 1
S
a dňa 4. mája 1925 vstúpi1 v nove manze slvo s .
Na j vy Š š í s úd zamietol zmátočnú ~ťažnosť obžalovaného, založenú na dóvodu zmatočnosti podra § 385 c. I a) tr. p ..
Zdóvodov:
Právne námietky, ktoré zmato,čná s,t·ažnosť má proti orozst;dku ~dV?~
lacieho súdu, nie sú opodstatnene; Obzalovany v pok! acovaUl pre mz
šímmi súdmi obmedzi1 svoju obhajobu na popler~me, ze by to. on b91lkod
menom D uzavrel manželslvo potvrdené vo vyplsu z matrIky sna ~v
zo 14 m~rca 1918. Proti tejt~ -listine obžalovaný .nemal ži~dnych namietok. Poneváč manželstvo bolo uzavreté v cudzlOe, pre Je~o !o~~U
platia podra predpisu §113 zák. čl. XXXr·1894 predplsy, . tore O}
vted latné na mieste uzavretia tohoto pravneho ukonu a me predpls
Pt ·k o· NI·žšie súdv~ na základesdelema mInIsterstva spravedl§ 30YClza.CL.
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nosti správne vyriekly, že v dobe a na mieste uzavretia manželstva o ktoré
tu ide, platila forma cirkevná, ktorá bo!a v tomto prípade zachoJaná. Aj
keď obzalovany v dobe uzavretJa manzelstva nebol ešte zletilý uzavreté
manž~lstv,o ,nebolo samo sebou, neylatné, lež mohlo by!' podra § 52 hore
~IL zalL clank1;l len napadnute, co sa mohlo sta!' podra § 57 cit zák.
clanku do Jedneho roku, Že by sa to v tomto prípade bolo stalo zmatočná
sťažnosť ani netvrdí. Napokon nie je cdpodstatnenou ani námietka že
otázku, či spomenuté manželstvo má sa považovat za platné má rozhodnÚť, civilný súd, Tre~tný SÚd" majúc riešit', či je v tomto prípade daná
skulko~a povaha zl~cInu ~odla ,§ 251 tL z" má podra § 7 lL p, zpraVIdla sam rozhodnut aj otazku, Cl bolo uzavreté platné manželstvo, Poneváč otázka platnosti, či neplatnosti onoho manželstva nebola predmetom
po.kračovaIlia pred c!vilným ~ú9om, nie je tu ani prípad 4, odst § 7 lL p,
Dovod zmatku podla § 38 ( c, 1 a) tl'. p, sa tu tedy nevyskytuje,
čís.
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I. Podkladem pro vyměření úhrnného trestu jsou právoplatné rozsudky, určující tresty na svobodě, které nejsou ještě odpykány.
Pro pojetí více trestů v trest úhrnný není směrodatný den návrhu
'
nýbrž jediné den uložení úhrnného trestu.
II. Napadá-li stěžovatel zmateční stížností, že soud vyměřující
úhrnný trest nehleděl k trestn, který byl přede dnem kdy byl úhrnný
trest vyměřen, již odpykán, uplatňuje důvod zmatečn'osti podle § 384
č. 4 tr. ř.
.
(Rozh. z 20. února 1932 Zrn IV 730(3 L)
Z důvodů nejvyššího sondu:
. Pr?ti rozsudku krajského soudu, jímž byl odsouzené M. vymeren
uhrnny trest, podala odsouzená zmateční stížnost do výměry úhrnného
trestu z důvodu, že krajský soud nevzal při svém rozhodnutí v ohled trest
patnácti měsíců těžkého žaláře, uložený jí rozsu dkem krajského trestního
soudu y P: z~ dne 2, ledn~ 1930 pro zločin .krádeže Spáchaný v foce 1929,
tedy pred JeJlm odsouzemm rozsudkem krajského soudu v K z 27, června
1930, a ?e i za te!'t? tres,t nebyl jí stanoyen, trest úhrnný spolu s druhými
tresty. Tlm uplatňUje obzalovana vlastne duvod zmatečnosti podle § 384
Č. 4 tr. í. neboť vytýká, že krajský soud, nehledě ve svém rozhodnutí
k zmíněnému trestu, zaujal ve věci mylné stanovisko, že rozhodování
o tomto trestu nespadá v obor jeho působnosti, Výtka tato jest bezpodstatná, Obžalovaná žádala sice ve svém podání, došlém krajskému soudu
v K již dne 30. června 1930, o vyměření úhrnného trestu i pro onen
trest Jak však vychází ze spisů, byl trest onen odpykán dnem 13. prosince 1930, tedy přede dnem, kdy o úhrnném trestu krajský soud rozhodl.
Podle § 517 tL ř. má býti vyměřen úhrnný trest byl-li obžalovan"
různými právoplatnými rozsudky odsouzen k několika trestům na svdb?dě, ani? bylo použito směrných pravidel pro úhrnný trest, nebo pro
sJednocem trestů, Z toho vyplývá, že podkladem pro vyměření úhrnného

" tu jsou

různé

právoplatné rozsudky,

určující

tresty na

svohodě,

které

tI:·~ou ještě odpykápy, ,poněvadž odpykáním je,dpoh? tr~stu Je otázk~
r060to trestu konečne. vynz;na a takovy trest n~m~ze bytr predmeter;t nov~
. ahy

při vyměření

uhrnneho trestu, Pro pOJetr vIce trestu v trest uhrnny

~~ní tedy směrod~~ným den návrhu, nýbrž j~n de? uložení úhrnného

trestu, Zmateční strznost byla proto pako bezduvodna podle 1 odst § 30
por. nov, zamítnuta,
čís.
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Vážní Jist obecní váhy jest veřejnou listinou po rozumu § 199 d.)
tr zák. jen, byla-Ii váha zřízena s povolením živnostenského úřadu
(; případě že byla zřízena před účinnosti zákona ze dne 19. června
1866 čís.
ř. zák., bylo-Ii jí živnostenským úřadem propůjčeno právo
váhy' veřejn~) a byl-Ii. vážl!Ý, vyhotovivší dotyčný vážní. liS!, ve svém
postaveni žlvnostenskym uradem potvrzen a vykonal-Ir predepsanou

85

přísahu.

(Rozh. ze dne 23. února 1932, Zrn I 342(31.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu
v Plzni ze dne 25, března 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 199 d) tr, zák" zrušil napadený rozsudek
jako zmatečný a vrátil věc so?du prvé"stolice, by o ní v rozsahu zrušení
znovu jednal a rozhodl. V otazce, o mz tu Jde, uvedl v
důvodech:

Proti výroku rozsudku, jímž byl obžalovaný uznán vinným podvodem,
spáchaným tím, že, zfalšovav veřejnou listinu, stvrzenku (váž?í list)
městské váhy v p" a předloživ ji Josefu K-ovi, uvedl ho v omyl, Jímž Kměl utrpěti a utrpěl na svém majetku škodu 150 Kč, t. j, zločinem podvodu podle §§ 197, 199 d) lL zák, namítá stížnost, dovolávajíc se
číselně důvodů zmatečnosti podle § 281, čís, 9 a) a 10 tr. f, že rozsudek
pokládá onen vážní list ne právem za veřejnou listinu po rozumu § 199
d) Ir. zák, neboť městská váha vP, je prý soukromým podnikem a vážný
při ní ustanovený není prý osobou vybavenou veřejnou vírou. Těmito vý'
vody chce stížnost, jak se zdá - nasvědčují tomu hlavně slova "s~ukro:
mý podnik« - , vyjádřiti, že v jednání obžalovaného nelze spatrovaÍ!
skutkovou podstatu zločinu podvodu podle §§ 197, 199 d) tr, zák., ano
není zjištěno, že městská váha vP, je podnikem (ústavem) veřejným a že
vážný při ní ustanovený iest osobou požívající veřejné víry v oboru pů
sobnosti ií přikázaném Stížnosti nelze po této stránce upříti oprávněni,
"Veřejnými váhami« t. L »ústavy oprávněnými vydávati vysvědčení s prů
vodní mocí listin veřejných o odvážení zboží a o tom, jak odvážení dopadlo«, jsou podle § I zák. ze 'dne 19, června 1866, čís, 85 ř, zák., který
dosud platí v historických zemích čsl. republiky, jen ony, které byly
vládou zvláště zmocněny k tomu, by odvažovaly zbožL Dávati povolení
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ke zřízení váhy přísluší podle § 2 téhož zák. úřadům
Osoby k vážen! pl} veřej~é váze ustanovené potřebují podle § 3
kona potvrzem, uradem zlvnostenským a musí býti soudem ob(~hodnítTh
n~?o ~elegov~nym. k•.tomu s~ude~ <:~res~ím vzaty do přísahy,
vazem co neJbedhveJ! a neJspravneJ! predsebráti správná '~~;;ě:dČ:~~i
o tom vydávati a bedliv~ knihy vésti. Toto ustanov~ní zákona
obce; v § 9 Cll. }akona Jest uvedeno, že obce, které jsou v řádném
vah! ?udou, v nem I d~h: zachovány, že však musí, chtějí-li dojíti
by JejIch vahy byly vereJné, o to podle tohoto zákona zažádati
]lm, toto p~ávo propůjčí" a §
téh.ož z.ák. ustanovuje, že obe~
J1nyml pravo o povolem ke znzem verejné váhy žádati a je ob,jrž:eti:
V, souzeném případě nezjišťuje však rozsudek zda městská váha v P
mž pocházel zmín~!1Ý váž1}í li~t, je v.áhou veř~jnou ve smyslu' zák. ze·'
19. cerv~a 1~~6, CIS. 85 r. za~;, I. J. zda byla zřízena s povolením
nostenskeho uradu I}~bo zda p.bylo, byla-li zřízena již před tím,
te!1to z~k?n, nabyl uc~r:n~sh, z!vnostenským úřadem propůjčeno
vahy ;,~reJne, a ,;da ~~zny, Jenz vyhotovil vážní list, byl Ve svém
vem. zlvnostenskym u.radem potvrzen a vykonal předepsanou při:saluu,
tak ze pak nelze soudIl!, zda v,ážní list, o nějž tu jde, byl veřejnou
nou po rozumu § 199 d) tr; zak.,. a zd" poclvod obžalovaným podle
sudku na Josefu K·ovl spachany zakláC:i< skutkovou podstatu zl()čirlU
podle,§§197, 199 d) Ir. ,zák. či snad pr~;'~ tak jako podvod na Ba!rboře
M-ove a I dohromady s hmto podvodem ·j~n skutkovou podstatu př'est!upC
ku ,)odvodu podle § 461 tr. zák.
.
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Poskytováním výhody po rozumu § 485 tr. zák. je jakékoliv i~~~:'~;
jímž jest neb alespoň může býti zlepšeno postavenrl dotčeného V
nad P?stavenl, které by měl při vnucené realisaci dlužníkova jmění
oné vyhody,
Vý~odu :'..~ sl~yslu § 48~ tr. ~ák. a způsobilý prostředek ku po;ško'zel1í
osta.tnteh ventelu. lze spatrovah i v tom, že byla dána jednQmu v"flt,.l;
v zas~a~u n~rnovltost, nezatížená do výše své plné hodnuty jínými
..
stavmml prav~ (vyhotoveni a podepsání dlužního úpisu k onomu cíli) .
Ustano,:enl. ~ 485 tr. zák. ne~yžaduje, by se poškozen~ véřitelů
skutkem, nybrz Jen, by bylo dalslm - vedle nadržování jednomu z
slediOvaným - účelem jednáni. Tento zlý úmysl je lichý a pro
!restnlho prá~a b~z~z?~ný jen, uskutečňuje-Ii se výhodou, ze
skoda .~statmch vehteln mkdy a za žádných okolniOstl nastati netnOllla'
a nemuze.
y~tatlOv~n~ ~ 205 a) t~. zák, nevztahuje se k oněm s,ložkám
dluzmkova, Jez JSou vylouceny z exekuce (z úpadku) (jediné
cha~e~~ provo~u)ícího jím po ~ivnostensku dopravu), vztahuje se
k vytezku dluzmkem za lakovy předmět dosaženému (promarnění
ceny).
(Rozh. ze dne 23. února 1932, Zrn II 68/31.)

Ne j VY š.š í s c u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení

zmateční stížnost obžalovaných .do roz~ud~y kraj~kého, soudu y Opavě

ze dne 9. pr?s~nce 1930, l2ok~dYf1}.byh stezovatele uznam ymnyml,. a to
Albert o. precmem nadrzovam venteh podle § 485 tr. zak., AIOls O.
zločinem podvodného úpadku podle § 205 a) tr. zák., přestupkem podle
§ 3 zákona ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. zák. a přestupkem podvodu podle § 461 tr. zák., - mimo jiné z těchto
důvodů:

Po právní stránce jest ponechati stranou· vývody stížnosti Alberta
O.a, vybudované n~ nesprávném p.ř~dpokladu, že dlužný' úpis o pohle:
dávce Amalie O-ove byl vyhotoven JIZ roku 1927, a rovnez Jest ponechatI
stranou námitku, že obžalovaný Albert O. neměl účast na vtělení rozuměj přímou účast na samé žádosti o vtělení - pohledávky Amalie
O-ové a na opozdění žádosti záloženského spolku b-ského o vtělení jeho
pohledávky. Neboť rozsudek shledává poskytnutí výhody Amalii O-ové
v účasti obžalovaného na vyhotovení, přesněji v podepsání jím dlužního
úpisu o který ide, pokládaje za předmět poškozovacího úmyslu ostatní
{ěřitele tedy všechny ostatní věřitele Alberta O-a, nejen řečený spolek,
a stížn~st nenapadá toto stanovisko nalézacího soudu o sobě, najmě nepopírá že jest vhodným prostředkem poskytování výhody jednomu věři
teli a poškozování ostatních věřitelů též vyhotovení (podepsání) dlužního
úpisu který může býti a stane se pak skutečně podkladem vkladu zástavního 'práva na dlužníkovu nemovitost pro pohledávku, k níž se úpis
vztahuje. Naopak namítá stížnost jen, že v souzené trestní věci nejde
ani o výhodu Am2'lie O-ové, ani o poškození záloženského spolku b-ského,
ano nebylo rozsudkem zjištěno, že při příštím prodeji nemovitosti bude
. z výtěžku uspokojena pohledávka Amalie O-ové a nebudou z něho uspokojeni ostatní věřitelé, najmě že nebude uspokojena pohledávka řečeného
spolku vtělená za pohledávkou Ama1ie O·ové. Námitka neobstojí. Výho·
dou ve smyslu § 485 tr. zák. a způsobilým prostředkem ku poškození
ostatních věřitelů nemůže sice býti dání v zástavu věci, která jest již ji·
nými zástavními právy zatížena nad svou hodnotou, takže jest jisto, že
se z budoucího výtěžku za zástavu nedostane nic věřiteli, kterému zdán. livě nadržováno, a že 'by se z výtěžku nebylo dostalo nic ostatním věřite
lům (na nemovitosti nezajištěným), ani kdyby nebylo došlo k poskytnutí
zdánlivé výhody. Než o takovou, v pravdě bezcennou výhodu nešlo
v souzené trestní věci, v níž rozsudkem zjištěno, že cena zástavy činí
56.272 Kč nebo dokonce 61.970 Kč, kdežto pohledávky, které byly na ní
zástavním právem v době poskytnuté výhody zajištěny, činí 41.275 Kč
(51.275 Kč méně pohledávky Amalie O·ové 10.000 Kč, jíž nadržováno).
Tento poměr hodnoty a zatížení zástavy naplňuje o sobě pojem výhody
a prostředku poškozovacího, třebaže jest rozsudkem dále vysloveno, že
v důsledku výhody snad není hodnotou zástavy kryta pohledávka záloženSkého spolku. Ustanovení § 485 tr. zák. chrání právo věřitelů dlužníka neschopného k placení na stejnoměrné uspokojení pohledávek z nedostatečného plnění dlužníkova, a čelí proti všemu, čím právo to třebaže snad jen na újmu některých věřitelů - je neb alespoŤl může (při
Trestnf rozhodnutí XIV.
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pravidelném vývinu událostí) hí·ti porušeno. Poskytováním výhody je
tudíž jakékoliv jednání, jímž je neb alespoň může býti zlepšeno postavení
dotčeného věřitele nad postavení, které by měl při vnucené realisaci dlužníkova jmění bez oné výhody (srovnej rozh. čís. 2503, 3801 sb. n. s.).
Že takové zlepšení nastává nabytím zástavního práva v mezích hodnoty
zástavy, nelze vážně upříti; připadnef pravděpodobně část výtěžku za
zástavu věřiteli, jemuž nadržováno, aniž jest se mu o ni děliti s ostatními (neknihovními) věřiteli, nehledě ani k tomu, že si může takový věřitel
SVou pohledávku neb alespoň tu její část, která jest kryta hodnotou
zástavy, zachrániti vlastním vydražením zástavy, není-li podáními jiných
osob vyčerpána hodnota zástavy a nedosahují-li podání ta výše, při níž
jest kryta i pohledávka, jíž bylo nadržováno. Dáním v zástavu nemovitosti nezatížené dosud až do výše plné hodnoty jednomu věřiteli může takto
ujíti a zpravidla též ujde ostatním věřitelům část výtěžku, který by bylo
- kdyby nebylo jedné pohledávce nadržováno - stejnoměrně rozděliti
mezi všechny věřitele, nezajištěné právem zástavním. Tímto způsobem
může nastati a - jelikož nelze počítati vážně s možností výtěžku pře
vyšujíCího hodnotu zástavy - zpravidla též nastane poškození, zkrácení
kvoty nezajištěných věřitelů, jsou-li - jak i napadeným rozsudkem zjištěno - dluhy dlužníka větší než jeho majetek. Více než této povšechné,
povahové, při přirozeném vývinu událostí, tedy pravidelně se osvědču
jící způsobilosti výhody ku poškození ostatních věřitelů není ku přičíta
telnosti poškozovacího úmyslu třeba. Neb ustanovení § 485 tr. zák. nevyžaduje, by se poškození věřitelů stalo již skutkem, nýbrž jen, by bylo
dalším - vedle nadržování jednomu z nich sledovaným _ účelem jednání, a tento zlý úmysl jest lichý a pro dosah trestního práva bezvýznamný jen, uskutečňuje-li se výhodou, ze které škoda ostatních věřitelů nikdy
a za žádných okolností nastati nemohla a nemůže. Proto nestal se, třeba
že stížnost tak míní, rozsudek právně mylným podle čís. 9 a) § 281
tr. ř. tím, že podřadil souzené jednání pod ustanovení § 485 tr. zák., ač
není zjištěno, že bude z výtěžku docíleného za zástavu uspokojena pohledávka věřitelky, které bylo nadržováno, že se však nedostane uspokojení ostatním věřitelům, najmě věřitelce, která nabyla důsledkem Souzeného jednání zástavního práva teprve po věřitelce, jíž byla poskytnuta výhoda.
Pokud jde o výrok o vině obžalovaného Aloise O-a, lze souhlasiti
s vývody stížnosti potud, že Se ustanovení § 205 a) tr. zák. _ chráníc
právo věřitelů na uspokojení z dlužníkova jmění po případě jeho nUCenou realisací - nevztahuje k oněm složkám dlužníkova jmění, které jsou
vyloučeny z exekuce nebo z úpadku (srov. § I odst. čís. 1 úp. ř. čís. 337
ř. zák. 1914, pokud se týče § 3 odst. čís. I úp. ř. čís. 64 Sb. z. a n.
193!), že jest podle § 251 čís. 6 ex. ř. z exekuce vyloučeno jediné auto
autodrožkáře (srov. rozh. čís. 6507, 7621, 8257,9981 civ. sb. n. s.),
a že protoneby!o by podřaditi pod ustanovení § 205 a) tr. zák. pouhý
prodej auta, jež bylo jediným vozidlem obžalovaného Aloise O-a, provozujícího jím po živnostensku dopravu osob, třebaže jsou podle úvah
rozsudku vážné pochybnosti o tom, zda byla prodejní cena 12.300 Kč
přiměřená hodnotě auta v době prodeje a třebaže by teprve přiměřenost
prodejní ceny bránila předpOkladu, že již prodejem auta bylo jmění dluž-
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onechává však nepovšimnutým, d~lší ,roz-
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níko~o , zme~~e,!o~ S~~s~~~~n~ reprodukcí dotčené části d,?zn,am o~:,a~o
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u loupeže se nevyžaduje, aby činnost
Ke spolupachatelstvl pn z oC/.n
.
. .cenná a stejně obsažná.
'h zastřelili jest
každého spolupachatele byla st~lnoro~a:. rovno <
• _. 1

<O

Jestliže sp,?lečnlci obžalovtane~ )Y:'k~e~tf:~':::
obžalovaneho spolupacha e1e a I 1
odsl. ll. tr. z.
.

čin

§§ 70, 344; 349

(Rozh. ze dne 24. února 1932, Zm IV 735/31.)
táZku , týkající
se loupeže
ochatelé
z nichž na
P.
Kladnou odpovědí na prv~l. sk?<tk ovo~ 0_.
O., zjistili porotci, že se loupez~ ~ucastmh t~l sP~~twnin ov~u pistolí a
byl ozbrojen revolverem, dr~hy )eho sl;'o~~trau eže obfalovaný P. od. třetí olověným boxerem. Kdyz pn prov~d svů· Prevolver odevzdal spocizil browningovou Plstol~'t Pf<nrc~alb~~~ě aObž110vaný P. zůstal pak na

;~~~~f~
~~1'OSe~~~!.nK~~!
sd~~:de s~olupa~haNé v~š~o~o. ~~to~:~;iC;;:
b<hl
chte]e utecl z domu a pnvoa 1 p
,
, .

vy e . z m.,
t · d ' I ho až přiběhli oba jeho společm~l! nap0.stavll se mu do ces yO za ~ze s olečníci vystřelili na O. a usmrh~ ~o.
cez
s mml Vlhl
se na na., tOo ad
I;' , věci a utekl se svými spolecmky
Obž,alovany'
P. sebral
o ClZene
dělili
.
do lesa, kde se o I~p roz
;
,
<k d O byl porotním soudem
Čin obžalovaného ,P., spach_ooJ: na s dO \§"70 344 tr. zák.; čin
kvalifikován jako zlocm lou~eze ]en< po le ifiková~ též podle § 349
a
ostatních dvo,! s~lu~ash~te~,!< b~\ ~~~:jn~hol žalobce uplatňující věcný
odst.
tr. Za§k.385m~,eC~1
zmatekll.podle.
C1S. ;,)l~~oř.
. , se domáhala, aby' i tr('stný čin obža4'
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lovaného P. byl kvalifikován jako
ods!. II. tr. zák.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl
Z

zločin

loupeže podle §§ 70, 344, 349

zmateční

stížnosti

veřejného

žalobce.

důvodů:

Zmateční

stížnosti jest přiznati oprávnění. Ze zjištěného skutkového
stavu plyne, že obžalovaný P., jenž svůj revolver odevzdal druhému spolupachateli, který dosud střelné zbraně neměl učinil tak za tím účelem
aby z?~a.ně v příp,adě potře~y btlo použito. Když obžalovaný P. zadržel
prchaJlclho O., ucmll tak zreJme proto, aby O. nemohl přivolati pomoc
a překaziti dokonání loupeže. Poněvadž se všichni spolupachatelé vrhli
na. O" a obžalovvan~m.u P. ~y!o zn~mo, že jeho společníci jsou ozbrojeni
strelnyml z,hraneml, Jest :z;re}mo, ze s9uhl~SII s tín:, že ve chvíli, pro
zdar loupeze tak nebezpecne, bude strelnych zbram použito. Souhlasu
t~muto na3wědč!:je zejms~a zjiš!ěná v~kutečno~t, že obžalovaný P., získav
sam zbran lepsl, dal pnmo pred cmem svuj revolver pachateli dosud
střelnou zbraní neopatřenému, a že přes to, že při provádění loupeže O.
byl zastřelen, odnesl odcizené věci a tak loupež dokonal. Poněvadž není
povc~ybnos!! o t?m, že ,:šic~ni obžalo,vaní spáchali čin dohromady a spolecne, byl cm JeJ1ch spravne posuzovan s hlediska § 70 tr. z .. V případě
to~t~ jest čjn, všech spo~upa.hate1? jediným celkem, za nějž odpovídá
kazdy' spolecm~ J,ako za cm vlastnI. Ke spolupachatelství se nevyžaduje,
aby ~m~lost ~azdeho spolul?achatele ~~la stejn?:odá, r?vnocenná a stejně
obsazna, a Jest lhostejno, Jakou mdlVlduelm cmnost Jednotliví pachatelé
vykonali. Nezáleží tedy na tom, že obžalovaný sám smrtelnou ránu na
O" ne~ystřelil. .1~stližev za !o.hoto sta~u :,~ci porotci odpověděli na pátou
pravm otazku zaporne, myhh se a Jesthze soud porotní na základě Záporné odpovědi na tuto otázku kvalifikoval čin obžalovaného jako zločin
loupeže podle § 70, 344 tr. z., zavinil zmatek podle § 385 bod lb) tr.
~; ~ylo tU9íž zmateční stížnosti veřejného žalobce, tento zmatek uplatňu
llCI vyhoveno, rozsudek soudu porotního v této části zrušen a čin obžalovaného kvalifikován jako zločin loupeže podle § 70, 344, 349 odst. II.
tr. z ..
čís.

4380,

.Státní ~a~tupitelstvl, vytýk~jlc (nesprávně odvoláním), že soud povohl podmlnené odsouzení, ac bylO vzhledem k předchozím trestům
vyloučeno, předpokládaje omylem zachovalost obžalovaného nedoličuje
zmateční stížnost po zákonu, opírá-li ji výlučně o správný a'však teprve
s oním opravným prostředkem. předložený trestul Hstek.'
(Rozll. ze dne 27. února 1932, Zrn II 245/31.)
N e j vy.š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
odvolání, správně zmateční stížnost státního zastupitelství do rozsudku

Čís.
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aIO"C"~ soudu v Uh. Hradišti ze dne 15. května 1931, pokud napadla
ro;(suuen. ve výroku o podmíněném odsouzení. V otázce, o niž tu jde,
důvodech:

Včas opovězené a provedené odvolání veřejného obžalobce odporuje
výroku napadeného rozsudku, že se trest obžalovanému podmíněně odkládá se zkušební dobou dvou let. Uplatňujíc jen, že jest podmíněný odklad výkonu trestu podle § 2 zákona čís. 562/1919 vyloučen, an byl obžalovanÝ rozsudkem krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 7. prosince
1926 odsouzen pro zločin krádeže, spáchaný z pohnutky nízké a nečestné,
a od výkonu tohoto trestu neuplynulo ještě 10 let, a vytýkajíc takto rozsudku jen porušení velícího předpisu, je tato část opravného prostředku
v pravdě zmateční stížností, arciť neodůvodněnou. Onou výtkou není po
zákonu dolíčen zmatek čís. II § 281 tr. ř., protože uplatňované ~kuteč
nosti nejsou zjištěny napadeným rozsudkem, jenž naopak - trebaže
v rozporu s povšechnými poukazy ve spisech, že byl obžalovaný JIZ
trestán - předpokládá zachovalost obžalovaného. Není jí ani dolíčen
zmatek podle § 281 čís. 5 tr. ř., ano není uvedeno, o který výsledek hlavního přelíčení neb i jen o kterou !istinu, uloženou ve ~pisech, Jež, byly p~
ruce nalézacímu soudu a v nichz Je ponkaz na nyOl tvrzeny predchozl
trest opírají se skutková tvrzení, jež jsou podkladem výtky. Naopak
tvrz~ní ta opírají se ''Ýlučně .0 trestní lístek, který však byl soudu
předložen tep:-ve s ?pr~ynÝI? P!ost,šedkem a jehož obsah je tu;líž !:ovotou,
k níž ve zrusovaClm nzeOl pnhhzeh nelze. Proto bylo v teto casl! od,
volání, správně zmateční stížnost jako neodůvodněnou zamítnouti.
čís.

4381.

"Shromážděním« jsou nejen schůze, při jichž svoláni a pořádáni bylo
d.báno určitých lomtalit, nýbrž i seskupeni více osob třeba z jiné příčiny
nebo náhodou na témže místě prodlévajících, použije-li kdo t~to přlle
žitosti k činnosti téže povahy, jaká se vyvijí na schůzích (shromáždě
ních) obvyklým způsobem svolaných.
V takových případech je svolavatelem (pořadatelem) shromáždění,
k(10 lidi na dotčeném místě seskupené přiměje k tomu, aby, setrvajíce
tam, věnovali mu pozornost, a koná shromáždění ten, kdo pak promluví
!, nim o té či oné věci.
Pořádání a konání shromáždění po rozumu §§ 3, 19 shrom, zák.
lze spatřovati i v tom,že kdo zastavil prílvod úřadem povolený a promluvil k němu, třebaže o jiných věcech než politických.

(Rozh. ze dne I. března 1932, Zrn II 259/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako svud zrušovací zamítl po ústním líčení
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Uh. Hra-

-
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dišti ze dne 18. května 1931, jímž bvl stěžovatel uznán vinným přečinem
shluknutí podle § 279 tr. zák. a přestupkem podle §§ 2, 19 shromažď 0vacího zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. zák., mimo jiné
z těchto
důvodů:

čís.

4382.

Minister s plnou mocou pre sp~ávu Slovenska bol oprávnel1iý vydať
zákaz rozšiřovania tlačív podl'a § 10 odst. 3 zák. čl. XIV:1914.
Zrušením ministerstva s plnou nrocou pre správu SlovenSka nestaly
sa výnosy a nariadenia ním vydané neplatnými.
(Rozh. z 5. marca 1932, Zm IV 497/31.)

Při přestupku §§ 3, 19 shromažďovacího
máždění jak ji;: dovozeno v rozhod.l1utí čís.

zákona nelze pojem shro4026 sb. n. s. - omeziti
jen na schůze, při jichž svolání a pořádání bylo dbáno určitých formalit,
nýbrž k pojmu tomu stačí seskupení více osob třebas z jiné příčiny
nebo náhodou na témže místě prodlévajících, použije-hkdo této příle
žitosti k činnosti téže povahy, jaká se vyvíjí na schůzích (shromážděních)
obvyklým způsobem svolaných. V takových případech je svolatelem (pořadatelem) shromáždění, kdo lidi na místě seskupené příměje k tomu, by,
setrvajíce tam, věnovali mu pozornost, a koná shromáždění ten, kdo pak
promluví k nim o té či oné věci. To se může státi i za průvodu přeměnou
průvodu ( pohybujícího se davu lidí) ve shromáždění, v dav lidí setrva- .
jících po některou dobu (po dobu řeči určité osoby nebo rokování o určité
věci) na témže místě. Proto nelze shledati právní omyl v tom, že napadený
rozsudek spatřuje pořádání, přesněji pořádání a konání shromáždění
v tom, že stěžovatel zastavil tělocvičné jednoty, vracející se průvodem
z výletiště do H., že jal se k nim mluviti a promluvil k nim předem se
stránky tělocvičné a pak i v ten smysl, by pracovali (posluchači) pro
rozšíření komunismu a pro posilování komunístícké ideje. Nezáleží na
okolností stížností namítané, že průvod stěžovatelem zastavený byl úřa
dem povolen. Třebaže zákon staví v § 3 shromažď ovacího zákona co do
nutnosti předchozího povolení úřadu veřejné průvody na roveň shromážděním pod širým nebem, nejsou průvody a shromážděními, najmě
shromážděními, konanými pod širým nebem, při naprosté různosti podstat
dotčeny tytéž veřejné zájmy. Proto se otázka povolení průvodu a povolení
shromáždění posuzuje s různých hledisek, a není povolení průvodu i povolením shromáždění, konaného při příležitosti průvodu, ani naopak.
Lhostejné pro posouzení věci jest zjištění soudu, že druhá část řeči stěžo
vatelovy neměla politický obsah, ano pořádání (konání) shromáždění pod
širým nebem bez předchozího vrchnostenského povolení jest trestné bez
rozdílu, zda bylo na něm mluveno o věcech politického významu či jen
o věcech jiných. Nezáleží ani na tom, zda stěžovatel měl na mysli pořá
dati shromáždění ani zda se projev stěžovatelův k průvodu stal za okolností s hledisk" shromažďovacího zákona závadných a zda stěžovatel
musel tyto okolnosti postříci, zda úmysl stěžovatelÍ1v směřoval k protiprávnímu pořádání (svolání) shromáždění. Případný předpoklad stě
žovatelův. že zastavením úředně povoleného průvodu a promluvením
k němu nesvolává (nepořádá) a nekoná shromáždění, a že k tomu není
třeba zvláštního povolení úřadu, nebyl by než výronem nesprávného
výkladu ustanovení § 3 cit. zák., tudíž neznalostí zákona, která podle
§§ 3, 233 tr. zák. odpovědnosti 'I trestu nezprošťuje.

Obžalovaní O. a f. boli nižšími súdmi uznaní vinnými prečinom
podra § 24 č. 3, posl. vety zák. čl. XIV:19l4, ktorého sa dopustili tý·m,
že obžalovaný f., knihkupec, objednal od obžalovaného O. nákladatera
pre svojho zákazníka sériu kníh, ktorá obsahovala medzi inými tiež knih~
vydanú v Maďarsku po 28. októbri 1918, rozširovanie ktorej na Sloven·
sku bolo výnosom ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska zo
dňa 12. októbra 1922 čís. 31394/D/22 prez. adm. zakázané, že obžalovaný O. mu ju dodal, a obžalovaný f., poneváč jeho zákazník knihy hneď
neprevzal, že ju držal vo svojom obchode verejnosti prístupnom. Oba
nižšie súdy uznaly obžalovaných vinnými po dra obžaloby.
Na j v y Š š í s ú d zmatočné sťažnosti obžalovaných jednak odmletol,
jednak zamietol.
Z diivodov:
Prevádzajúc diivod zmatočnosti podra č. I a) § 385 tr. p., dovodzuje
obžalovaný, O., že výnos bývalého ministerstva s plnou mocou pre správu
Slovenska c. 31.394/D-22 nemá právnej závaznosti poneváč vydať zákaz
podra § II zák. čl. X1V/1914 je kompetentný minlster vnútra, § 14 zák.
Čís .. 64 z r. 1918 sb. z. ~ n. n~da! vláde právo ;zmocňovať ministra pre
spravu~ Slov~nska k ~re.vad~amu ukonov, o ktorych už rozhodol iný zá~on, ,a '" 85 ~stavnej hstmy c. 121 z r.. 1920 sb. z. a n. taktiež ustanovuje,
ze posobnost mmlsterstrev sa upravuje zákonom. Zmatočná sťažnosť nie
, te oprávnená. Najvyšší súd už vo svojom rozhodnutí z 12. mája 1931
c. J.Zm IV 611/30-3 vyslovil, že názor, jako je aj teraz uplatňovaný, nie je
spravny. V § 10 odst. 3 zák. čl. XIVfl914 a nie áko zmatočná st'ažnosť
uVádza,. v ~ I1 cit. zák. čl., ktorý sa týka 'poulič~ého rozširovanie tlačiv,
je obsazene zmocneme pre mmisterstvo vydávat' zákazy rozširovania
\1ačív, ktoré boly vydané alebo tlačené' mimo územia republiky alebo
rozmnožené mimo tohoto územia, a § 14 zák č. 64 z r. 1918 oprávňoval
vládu daf niektorému svojmu členovi plnú moc aby vydával nariadenia
za Melom udlŽania poriadku, na konsolidovani~ pomerov a zabezpečenie
nadnéh? štátneho života. Z tej okolnosti, že vláda splnomocnila ministra
p:e spravu Slovenska k vydávaniu nariadení, neplynie, že by tento mimster nemohol vydávať nariadenia v rozsahu svojej plnej moci za ministerstvo.
Nesprávny je ďalej názor st'ažovatefov, že zrušením rezortu mlmsterstva s plnou mocou pre správu Slovenska pozbyly platnosti automa··
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tieky i nariadenia a výnosy týmto ministerstvom vydané. Zákon Č. 64 z r.
1918 sb. z. a nC',na základe ktor~ho ,-:l~da zmocnila ministra pre správu
Slovenska k vydavamu nanadem Za ucelom udržania poriadku na konsolido,vanie pomerov a zabezp~čenie riadnéhoštátneho života,n~obsahuje
mpkeho ustanovema o tom, ze nanadema, mmlstrom pre správu S!ov~nska vydané, platia len do doby trvania tohoto ministerstva, a rečený
vynos mmlsterstva s plnou mocou pre správu Slovenska nie je tiež časove
~bmedzený. Ani z ?bsahu ,toho výnosu nevyplýva, že by jeho platnosť hola
easove podmlenena trvamm mlDlsterstva s plnou moc ou pl'e správu Slovenska. Uvád,za-li zákon č.64 z r. 1918 sb. z. a n. v nadpisoch, že jejná
o mlmonadnych prechodnych ustanoveniach, mal tým zrejme na mysli
len mimoriadné, prechodné zriadenie ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, nedotýka sa však platnosti nariadení a výnosov týmto minis~erstvom vyd~nýc~, ktoré takt!ež ak? výnosy a nariadenia ostatných mimst~rstrev, plalla az do. doby vy~lovneho zfllšenia, alebo zmenenej úpravy
novyml vynosml a nanademam1.
čís.

4383.

Ustanovení § 5 zák. čís. 124/24 Sb. z. a n. předpokládá že autorem
'
jest třetí osoba, nikoli zodpovědný redaktor.
. A.u~orem jest nejen, k~ seJ;líše a uveřejni své vlastni myšlenky,
n.ybrz I ten, kdo reprodukuje projevy třetích osob.
Při souběhu trestných činů přejpisuje § 102 tr. z., aby peněžitá
pokuta byla uložena na každý tres,tný čin zvláště.

-
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sepíše a uvei"ejní vlast~í myšlenky, r;ýbrž i (en,_ kd~ r;a základě yředná~ky
jiné osoby napíše o JeJlm ~bsahu dar;~k a uvereJDl Jej. Na obz~lovvaneho
nelze vztahovati ustanoveDl § 5 zak. C1S. 124/24 Sb. z. a n., ktery predpokládá, že autorem uveřei,něného, článku je třetí osoba a ni1~ol!v zodpovědný
redaktor a že tento zpravu ]1nym autorem sepsanou uvereJ Dll. Proto netřeba se zabývati daJ.ší podmínkou § 5 cit. zák., zda obžalovanému hrozIlo
citelné hmotné poškození, kdyby, byl zprávu r;euveřejni!, poněvadž chybí
již prvá podmínka beztrestnostr podle § 5 hsk. nov.
Obžalovanému byl vyměřen trojí peněžitý trest, aniž nižší soudy
vyslovily který trest prohlašují za hlavní a který za vedlejší. Poněvadž
obžalova~ý byl uznán vinným dvojnásobným přečinem pomluvy tiskem,
na které zákon ustanovuje jako hlavní trest vězení a vedlejší tresty peněžité a při použití § 92 tr. z. byly hlavní tresty proměně1tY v peněžité
tresty: měly býti obžalovanému ,v důsledku zásady §_ 102 tr.v~: vyměřeny
čtyři peněžité tresty. V podobnem smyslu rozhodl uz NelVysSI soud dne
6. března 1924 ve věci Zm III 48/24 pro zachování právní jednotnosti,
uveřejněném v roč., VII. str. 27! Prá':,ního Obzoru. P??ěvad~ v]};lěření
tří peněžitých tresru Je ve prospech obzalovaneho, nemuze NeJvyssl soud
z úřední moci trest v neprospěch obžalovaného změniti. Ježto obžalovanému byly vyměřeny peněžité tresty za sbíhající se dva přečiny, měl mu
býti podle zásady odst.v~. § 8 !r. nov. ,z r. 1929 vvy~ěřen j~den náhra<;lní
trest. Nižší soudy vymen1.y obzalovanemu SIce tn nahradm tresty, avsak
ani jich souhrn nepřekročuje zákonem připuštěnou míru při přeměně
nejtěžšího peněžitého trestu, takže výměra, byť tří náhradních trestů, není
.v neprospěch ohžalovaného.
čls.4384.

(Rozh. z 5. března 1932, Zm IV 594/31.)
N e j vy Š š í s o u d zamítl po veřejném líčeni zmateční stíinost obžalovaného do rozsudku vrchního soudu v Košicích ze dne ,7. září 1931
jímž byl potvrzen rozsudek krajského soudu v Berehově ze dne 14. listo:
padu 1930, kterým byl obžalovaný uznán vinným dvojnásobným přečinem
pomluvy podle §§ 1,3 odst. 2 čís. 2 zák. čl. XLI: 1914.
Z

důvodů:

Obžalovaný, zodpovědný redaktor period. časopisu si stěžuje že nebylo při výměře trestu použito § 5 tisk. nov., neboť jme~oval hneď autora
totiž, že I. R. přednesl na veřejné schůzi slova, pro která je obžalovan}
žalován, a že by utrpél citelnou majetkovou škodu, kdyby tyto zprávy
nebyl uveřejnil, poněvadž předplatitelé a čtenáři by jeho noviny neode~íra1icvTí~v~platňuje stěž?vatel ve věci z~atek podle č. I c) § 385 tr. ř.,
ze tollz mZSI soudy mylne neuznaly na Jeho beztrestnost. Zmateční stížnost není oprávněna. Autorem závadného článku je podle vlastního
doznání a podle zjištění nižších soudů obžalovaný, neboť závadný člá
nek sepsal. Okolnost, že obžalovaný k sepsání článku použil přednášky
I. R., neodnímá mu vlastnost autora, neboť autorem není jen ten, kdo

Předpisů

o zanedbáni povinně péče redaktorem po rozumu § 6 zák.
124/1924 nelze použiti n!ll přestupek podle § 497 tr. zák., byť byl
spáchán tiskem.
Jde o tento přestupek, nikoli o přečin podle § 491 tr. zák., je-li
podstatou článku výtka, že Soe napadený dopustil různých konkretně
blíže nemaznačených machinací (8 válečnými půjčkami), které byly za
trestnlho řízeni i proti napadertému ma přetřes předvedeny (i napadcl1'j
byl obžalován, avšak zproštěn).
čís,

(Rozh. ze dne 8.

března

1932, Zrn I 80/31.)

N e J v Yš š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení
stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního
v Praze jako soudu kmetského ze dne 4. listopadu 1930, jímž byl stěžo
vatel uznán vinným přestupkem podle § 6 zákona z 30. května 1924, čís.
124 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek a obžalovaného zprostil podle
§ 259 odst. 2 tr. ř. v doslovu § 4 zákona čís. 209/1931 sb. z. a n. z ohžaloby, že jako odpovědný redaktor periodického tiskopisu ,N.«, zanedhal
takovou pozornost, při jejímž povinném použití nebyl by do Č. 259 tohoto
tiskopisu ze dne 5. listopadu 1929 pojal článek pod názvem "václav K«,
zmateční
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jehož větou "V mysli mu stále sedí" až »dusící ho můru« jest soukromý
obžalobce bez udání určitých skutků viněn z opovržlivých vlastností, a že
tak spáchal přestupek podle § 6 zákona z 30. května 1924, čís. 124 sb.
z. a n.
Důvody:

Z mateční stížnosti obžalovaného nelze upříti oprávnění, pokud vytýká
rozsudku zmatečnost podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. co do podřadění pozastavené věty pod skutkovou podstatu §§ 491 a 493 tr. zák. Napadený rozsudek zjišťuje, že v pozastavené větě jest uveden soukromý žalobce v souvislosti s válečnými půjčkami, jež se označují jako takové, které působí
na jiné dojmem tísnivým a odpor vzbuzujícím - viz slova "příšera
válečných půjček, která tíží a jako můra dusí . . . « Dále zjišťuje rozsudek, že jméno soukromého žalobce je uvedeno v souvislosti s jménem
O-a, z čehož soud usuzuje, že pisatel měl na mysli aféru válečných půj
ček, o níž je všeobecně známo, že byla předmětem trestního řízení, jehož
výSledkem bylo odsouzení O-ovo, a že viní soukromého obžalobce z účasti
na oněch machinacích s válečnými půjčkami, aniž by blíže jeho činnost
v této aféře ve zprávě naznačoval. N alézací soud, shledav v této výtce
jaksi povšechně vinění z nepoctivosti a obmyslnosti, podřaďuje pozastavenou větu pod skutkovou podstatu přečinu proti bezpečnosti cti podle
§§ 491 a 493 tr. zák., jakožto vinění z opovržlivých vlastností bez
uvedení určitých skutečností Tomuto výroku lze zajisté přisvědčiti potu:',
že závadná věta skutečně je způsobilá vzbuditi ve čtenáři listu dojem, že
se i soukromý obžalob Ce v blíže označené aféře válečných půjček dopustil
závadných manipulací, a že se mu tedy vytýká něco, co se priČÍ společen
ským názorům o cti. Leč nalézací soud je na omylu, pokud tuto výtku
podřaďuje pod skutkovou podstatu přečinu podle §§ 491 a 493 tr. z. Na1ézací soud dopouští se té chyby, že si při právní kvalifikaci činu neuvědomuje, což stížnost na několika místech a v různých obměnách právem zdůrazňuje, že proti soukromému obža10bci projevené vinění z jeho
účasti na aféře válečných půjček nebylo zhola vymyšleno, nýbrž že se
stalo k osobě, proti níž bylo pro její účast na zmíněné aféře svého času
zahájeno trestní vyšetřování. Na toto trestní řízení právě poukazuje pozastavená věta, zmíňujíc se o »O-ovi«, jenž byl podle rozsudkových zjištění právoplatně odsouzen pro zločin podvodu v této aféře, a zjišťuje
<ozsudek dále, že i soukromý obžalobce byl do onoho trestního řízení proti
G-ovi zavlečen, že byla dokonce na něho podána obžaloba, že však konečně přece byl z obžaloby zproštěn. Vytýká-li se tedy za této shody okolností soukromému obžalobci účast na oněch manipulacích s válečnými
půjčkami, je tato výtka zahrocena vlastně proti machinacím, které tvořily
předmět trestního i'ízení proti soukromému obžalobci skutečně provedeného, poukazuje tedy pozaslavená věta na trestní řízení, jehož před
mětem byly i machinace soukromého obžalob ce, aniž tvar a povaha
techto machinací blíže byly vylíčeny. Podstatou pozastavené věty jest tedy
výtka, že se soukromý obžalobce dopustil různých konkretně blíže nenaznačených machinací s válečnými půjčkami, které byly za trestního řízení
proti O-ovi a proti něn1l1 na přetřes uvedeny a zahrnuje tedy pozastavená
věta v sobě výčitku z jdnání, které bylo předmětem trestního vyšetřování,
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. h ' skončení však soukromý obžalob ce nebyl uznán vinným. To vše

p~ llri~~ jen skutkovou podstatu zvláštního tr~stního ~st<:novení. § ,4~7

~r PZák., nikoli skutkovou podstatu § 491 ,tr. za~., ,kte:a,pr~dpoklada, ze
~k u učiněna byla mimo případ trestll1ho vysetrovall1 knve vytka nene,omtnostl' Třebažé nelze přisvědčiti vývodům zmateční stížnosh, pokud
" tr. r. to h o, ze
' obsah vy'tky vu'b ec nenaPoces
d máhá .s hlediska čís. 9 § 281
s~, ~ skutkovou podstatu některého z trestných činů v § 487 a ná?l. ,tr.
p ,~UJ~vedených jest jí přisvědčiti alespoň do té míry, že pozastavena -:eta
za b ahuje v s~bě skutkovou podstatu přečinu podle §§ 491,493 tr. z~k.,
~~ov~ak vykazuje alespoň veškeré zna~y ,přestur;ku pod.le § 4?.7. tr., zak.
Pokud se soud při právním posou~epl ,cmu obzalova!1eho. nendl1 t;mlto
ravidly, zakládá se jeho OdSUZ11J1Cl vyrok na. mylt;e!fi ~y~l~du ,zakona
~ je zmatečný podle čís. 9 a) § 281 tr. r. Jest Sl nyll1 Jen Jeste uvedoEIut~
.aké opatření zbývá zrušovacímu so.udu za t~hot? stavu ve~l, p'~d}e nehoz
] ozastavená věta v tom smyslu a ~yzn~mu, J~k Je sku~kove zJ1sten napa~eným rozsudkem zahrnuje v sobe obJekhvll1 znaky preslupku § 497 tr.
zák. Jak z důvodů rozsud~ovýc~ vysyítá, nečetl obžalov~ný záva~n011
větu a byla uveřejněna bez Jeho ve,do,ml. Pro~o >;~nal prvll1 s~ud obza:ovaného vinným přestupkem z~nedball1 povmne pe~e .re~~ktor~ke ve smY;,lu
§ 6 tisk. nov. a nebyl tento vyrok n,apadep. zmatecn~ shzt;0,~h s~ukr?meh~
obžalobce. Tento výrok jest proto zavazny 1 pro zmsovaC1 nzell1 a, Jehkoz
nelze se zřetelem na ustanovení § 493 tr. zá~ . §§ 1 a 6 ;ák. čís. 124!2~
sb z a n. předpiSŮ o trestnosh zanedball1 povmnosh redaktorsky
po'užiÍi na přestupek podle § 497 tr. z~k., jenž, i když byl spachán t!~k~~!
nikdy se nestává přečinem, nezbylo nez vydati Ihned ,rozsud~~ zprosttn'
po rozumu § 259 čís. 2 tr. zák. v doslovu § ,4 zakona C1S. 209/1931.
sb. z a n., an zákon netresce nedb~lost odpovedného redaktora, pokuCl
se stala co do přestupku § 497 tr. zak.

.a

0
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Teprve po rozhodnutí o podmíněném, odkla?:? výko~~ tres~ ie~~
rozsudek pravoplatný ve smysle § 517 tr. r. a muze ho byŤ! pouZlto pn
vyměřeni úhrnného trestu.
(Razh. ze dne 8. března 1932, Zm III 28/32.)
Zmateční stížností podle § 385 čís. 2 tr. ř. vy1ýkal obžalovaný usnesení odvolacího soudu jímž mu nebyl povolen podmínečný odklad výkonu
trestu, mezi jiným, že' odporuje předpisu § 6 čís. 4 zákona čís. 562/19
Sb. z. a n., vyslovivši, že není podmínek, aby před rozhodnutím o podmínečném odsouzení bylo dříve rozhodnuto o vyměření úhrnného trestu.
N e j v y Š š í s o u d zmateční stížnost obžalovaného zamítl.

Z

důvodů:

Podle § 517 Ir. ř. jest podmínkou pro shrnutí několika trestů v trest
úhrnný, že někdo byl odsouzen různými p r a v opl a t n Ý m i rozsudky

--
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k několika trestům na svobodě. Podmínkou jest tedy p r a v o l' I a t n 5'
rozsudek. Výrok o podmínečném odkladu výkonu trestu jest součástí výroku rozsudkového, a to i tehda, bylo-li z jakéhokoli dúvodu o této otázce rozhodováno d?~ate~ně ve smyslu § 7 odst. II zák. čís. 562/19, jakž se stalo
I v tomto pnpade. Teprve po rozhodnutí. o podmínečném odsouzení jest
rozsudek pokládati za l' r a v o p I a t n Ý ve smyslu § 517 tr. ř. a za způ
sobilý, by ho bylo použito při vyměření úhrnného trestu. Otázka zda
přijde pak v úvahu i rozhodování ve smyslu § 6 bodu 4 zák. čís. 562/19
na věci nic nemění.
~
čís.
Ačkoli

švagrovství jest

4386.

poměrem rodinným ve smysle § 39 č. 4 zák.
sobě ještě důvodem vylučujícim trestuost
třeba zjistiti skutečný vzájemný poměr

50/23 Sb. z. a n., nenl o
podle § 21 Č. '3 cit. zákona;

čís.

zúčastněných osob, aby bylo možno posouditi, zda by pachatel újmu
osoby, jíž nadržoval, pociťoval Jako újmu vlastní.

(Rozh ,,8.

března

1932, Zm IV 773/31.)

s o udp r v é s t o I i c e uznal obžalovaného A. O. vinným zločinem
podle § 21 bodu 2 zák. čís, 50/23 Sb. z. a n., kterého se dupustil tím že
. ,
pomáhal na útěku vojenskému zběhu A. M.
O d vol a c í s o u d zjistiv, že zběh A. M. jest bratrem manželky
obžalovaného A. O., uznal,že jde o osobu blízkou ve smyslu § 21 bodu
3 cit. zákona a zprostil obžalovaného A. O. podle § 326 čís. 3 tr. ř.
z obžaloby.
Ne j vy š.š í s o u d, jednaje o věci následkem zmateční stížnosti
veř~jného.žalobce, podané z dúvodu zmatečnosti podle § 385 čís. I c)
tr. r., zrusll podle § 35 odst. I. por. nov ...[@zsudek odvolacího soudu '1
uložil mu, aby provedl nové odvolací hlavní líčení a znovu rozhodl.
Z dúvodú:
Podle § 39 bodu 4. Úlkona čís. 50/1923 jsou osobami blízkými ty,
k nimž je ten, o něhož jde, v takovém poměru rodinném nebo v poměru
obdobném, že by újmu jimi utrpěnou pociťoval jako újmu vlastní. "Poměrem rodinným« jest rozuměti vzájemný poměr dvou osob, zakládající
se na zrození, sňatku,. legitimaci nel! adopci. švagrovství ve 2. stupni o něž
v tomto případě jde, jest sice poměrem rodinným ve smyslu tohotd ustanovení zákona, neboť se zakládá na sňatku jedné ze zúčastněných osob
s osobou, jež je ve 2. stupni, tedy ve stupni poměrně velmi blízkém, pří
buzná s druhou zúčastněnou stranou. Z jištění tohoto poměru o sobě však
nestačí k založení důvodu vylučujícího trestnost ve smyslu § 21 odst. 3
zákona na ochranu republiky. Neboť tento zákon v § 39 čís. 4 obmezuje
i význam poměru rodinného pro posouzení, zda bylo nadržováno ve
smyslu § 21 čís. 3 cit. zákona osobě blízké, v tom směru, že i při něm

(stejně jako ph poměru obdobném) musí jíti o t a k o v Ý poměr, že
b ten, o něhož jde, újmu utrpěnou ,<;sobou, kte:é. nadržuje, pociťova!
újmu vlastní. Na to ,lze bez ~alslho zko~mam US;lU~lh pravldel;re
1 n ph nejbližších stupmch pomeru rodlllneho, zalozeneho zrozemm
J(~scendenti a descendenti, souro~enci) nebo, sňatkem, (man~elé'ovrodiše
druhého manžela) ,nebo );,glhmacI neb ~dopc:; rodlllny pomer z;rcastn;ných osob je v tecnto pr~padech tak bflzky, ze zak~~nou podm,lnku, ze
újma utrpěná os<;bou bhzkou Je pocl!ov;ma J~k.o, uJ:n~ ~lastm, lze tu
v každém případe praesumovah bez dal~l1ro zpSt~V~pl, Jak s~ ve, skutečnosti poměr te~ mez! mml proJevuJe:, ~n .vzdal~neJslch. stupmch techio
poměrů nepodáva se vsak tato obmezuJlcl zakonna podmlllka sama sebou
již z toho poměru, neb?fpříbuz~n~ký, ~~agr~vský ~ p~d. ~va!ek a styk
v dalších stupních nem JIZ v kazdem pnpade do te mlry ZIVy, aby pnnášel sebou účinek právě vytčený; ba často bývá tomu v životě naopak.
Při těchto dalších stupních rodinného poměru nutno proto vždy z kokretních okolností případu usuzovati, byla-Ii Se zřetelem na s k u teč n Ý
v z á j e m n Ý p o měr zúčastněných osob zákonná podmínka § 39 čís.
4 zákdlla na ochranu republiky splněna, čili nic. Proto musí býti v takovém případě zjištěny konkretní okolnosti vzájemného poměru, aby na
jich základě bylo lze učiniti závěr, že by pachatel újmu osoby, jíž nadržoval pociťoval jako újmu vlastní. V tomto směru udal obžalovaný
A O 'že se zběhem M. nejen nežil ve společné domácnosti, nýbrž že
m~zi ~imi nebyl ani přátelský poměr pro odchylné politické přesvědčení
M-ovo. K tomuto zodpovídání obžalovaného odvolací soud nepřihlédl,
ač pro shora vytčené posouzení může míti význam; usuzoval totiž na
onen dúvod vylučující trestnost již ze samého poměru švagrovského, což
podle toho, co uv:deno, ~estačí. Při po!řebném dOl?!něn~ skutkov~h5' sta~?
o jejich vzájemnem pomeru nebude ovsem lze v pnpade, kdyby JIZ z pnmého poměru mezi. oběma švagry nebylo možno dovoditi takový poměr
rodinný jak jej vyžaduje § 39 čís. 4 cit. zákona, pominouti skutkovf
zjištěni' v jakém VZájemném poměru žili zběh A. M. a jeho sestra, manželka obžalovaného A. O., by bylo lze posouditi, zda a jak hy snad ona
byla pociťovala újmu, vzniklou bratrovi, a zda účinek připadné újmy,
vzniklé A. M .. mohl se zřetelem na její osobní povahu býti aspoň pro ni
tak intensivní, že by ji byl z tohoto dúvodu obžalovaný sám jako její
manžel mohl pocítiti jako újmu vlastní. Poněvadž rodinný poměr púsobil
by v tomto případě jen nepřímo, jeví se i v tomto případě vytčenézjišfo
vání potřebným.

·!Jw
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Balo-Ii nariadenie mimstra s plnou moaou pre správu Slovenska,
obsahujúce zákaz podl'a § 10 Č. 3 zák. čl. XIV:1914, uverejnené v prflohe úradných novín, neodporuje to predpisu § 1 zákona čis. 139/19
Sb. z. a n.
Platnosti nariadenia neni na u jmu, že bolo podpísané plnomocníkom
ministrovým.
(Rozh. z 9. marca 1932, Zm IV 609/31.)

-
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s ú d p rve j s t OI i c e uznal obžalovanú I. M. vinnou dvojnásobným prečinom podl'a § 24 Č. 3 zák. čl. XIV:1914 ktorý spáchala tým,.
že v r. 1928 a 1930 mala na sklade k predaju v Maďarsku po 28. októbri
1918 tlačené a vydané knihy, rozširovanie ktorých na Slovensku bolo
nariadením ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska č. 31.394(DI
22 prez. adm. podfa § 10 odst. 3 zák. čl. XIV:1914 zakázané.
O d vol a c í s ú d zrušil z dóvodu zmatočnosti podl' a § 385 čís. lb)
tr. p. rozsudok súdu prvej stolice čo do kvalifikácie trestného činu obžalovanej a uznal ju vinnou len jednonásobným hore citovaným prečinom"
lebo obžillovaná mala závadné knihy na sklade a postupne ich predávala
in continuo od rokl' 1925 a nerozhoduje, že knihy boly u nej policiou na
dvakrát zhabané.
N a j v y Š š í s ú d zamietol zmiitočnú sťažnosť obžalovanej, založenú
na dóvode zmatočnosti podfa § 385 Č, 1 a) tr. p,

iný člen alebo predseda vlády, jako to predpisuje § 1 úst. zák. čís., 294/
1920, lež DT. D.
.
_
,
.
_.
Z obsahu napadnutého nanadenia ~sak vychadza n~ Javo, ze Je v~
dané ministrom s plnou mocou pr.e ~pravu Slov~nsk~ ~ ze Dr. D., kt?ry,
'ako je známe, bol šéfom pohcaJne~o odde1ema mmlstr~ plnOm?e~lka,
J odpísal napadnuté nanademe s vys!ovnYI}l ~o~atkom! ze tak Clm z,a
~imstra, tedy zrejme jako plnomoc~lk pnslus!,eho mlmstr!l pre sprau Slovenska. Niet tedy pochybnosll o tom, ze napadnyte nanademe
~ skutočne neriadením ministra s plnou mocou pre spravu Slovenska.
~iet v § 14 zák. čís. 64(1918, Sb.. ~. a n. predpisl!' ktorý ~y tento
spósob podpisovania nanadem m~1,llstra plnomoemka ~ylucoval, a
treba ho preto jako op~trenie zapa~a]yce do pine] mocI podla § 14 zak.
čís. 64(1918 považovat za dostatocny.
Zmiitočná sťažnosť bola v ce10m obsahu bezdóvodná a preto bola
podl'a odst. I § 36 por. nov. zamietnutá.
čís.

Z dóvodov:
Sfažovatel'ka namieta, že nariadenie číslo 31394-D-22 prez. adm., na
základe ktorého hola posúdená, neni platné, poneváč: 1.) nebolo riadne
liverejnené vo Sbierke zákonov a nariadení, 2.) nebolo riadne podpísané
ministrom plnomocníkom alebo za neho p,redsedom alebo iným členom
vlády.
Ad 1.) Nariadenie, ktorého platnost' sťažovatel'ka popier'a, bolo uverejnené v prílohe Úradných novín Č. 43 z 21. októbra 1922. Stalo sa tak
zrejme následkom nariadenia ministra plnomocníka vlády Českosloven
skej republiky pre správu Slovenska zo dňa 23. decembra 1918 čís, 3
o zriadení úradných novín pre Slovensko, uverejneného v čís. 1 Úradných novín z roku 1919. Podfa § 1 tohoto nariadenia zriadi1 minisler
na základe plnej moci, ovsaženej v § 14 zák. čís. 64(1918 Sb. z. a n., na
vyhlásenie všetkých svojich nariadení Úradné noviny, ktoré budú týždenne vychádzať. Podfa § 2 nadobudnú nariadenia jeho platnosti dňom
vyhlásenia v Úradných novinách, pokial' nebude výslovne stanovené
inak. Námietka sťažovatefky, že napadnuté nariadenie neni ,platné, poneváč podl'a § 1 zák. čís. 139/1919 Sb. z. a n. musia byť všetky zákony
a nariadenia uverejnené vo Sb. z. a n., nepodvracia platnosť napadnutéhó
nariadenia uverejneného v prílohe úradných novín, lebo niet pochybnosti
o tom, že minister plnomocník učinil nariadením o zriadení úradných
novín opatrenie v medziach svojej plnej moci, udelenej mu na základe
§ 14 zák. čís. 64/1918 Sb. z. a n., aby vydával nariadenia a konal všetko
na udržanie poriadku, na konsolidovanie pomerov a na zabezpečenie riadneho štátneho života, a v Úradných novinách napadnuté nariadenie skutočne bolo uverejnené. Okolnosť, že toto uverejnenie sa stalo v prí1óhe
Úradných novín, je bezvýznamná, lebo príloM tá tvorila súčiaslku úradných novín.
Ad 2.) Podfa § 14. zák. čís. 64(1918 Sb. z. a n. stačí k platnosti
nariadení, vydaných ministrom plnomocníkom, jeho podpis. Sťažovatefka
namieta, že zmi,enené nariadenie nepodpísal ani minister plnomocník, ani
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S hlediska § 523 tl.'. zák. nezáleží na tom, zda bylo k uvedeni pachatele ve stav úplné opilosti zapotřebí více či méně lihových nápojů,
najmě že stačilo menší jich množství, an jest pachatel z důvodu zvláštního zdravotního stavu (nervové nemoci) méně odolný k účinkům alkoholu na jeho vědomi.
T. zv. pathologická opilost, nastávajlci abmonnální reakcí na požití
alkoholu a záležející v tom, že zbavení příčetnosti nastává již při požití
poměrně nepatrného množstv! alkoholu, vylučovala by zodpovédnost
opilé osoby za stav opilosti jen, kdyby stav ten nastal bez jejího zavinění, najmě kdyby o této své aboormální reaktivnosti na požiti alkoholu v době činu nebyla ještě věděla.
Subjektivní stránka.
(Rozh. ze dne 15.

března

1932, Zm II 183(31.)

N e i vy š š í s o li d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Olomouci
ze dne 27. března 1931, jímž byl stěžovatel uznán Vinným přestupkem
opilství podle § 523 tr. zák., mimo jiné z techto
zmateční

dúvodú:
Po právní stránce jest přisvědčiti vývodům stížnosti, že se ustanovení
§§. 236, 523 tr. zák. vztahují jen ke zločinú11) spáchaným v úplné opilosli, nikoliv i ke zločinům spáchaným v jiném pomatení smyslů, ve kterém
si pachatel nebyl vědom svého jednání, a že úplná opilost, v níž došlo
k účinku oné povahy, jest podle § 523 tr. zák. trestná jen, je-li zaviněná,
přesněji že není trestná ani podle tohoto ustanovení úplná opilost" nastala-li bez zavinění opilého (pachatele). Avšak nelze přisvědčiti dalším
vývodům stížnosti, najmě záverúm odvozeným z oněch správných názorú.

-- Us. 4388 -
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I stav úp!néh? o.~ilstv! jest -

nephv~dl-li se v něj pachatel maje zločin
]lZ v umyslu - jedl11m ze stavů pomatení smyslů pozustaVa]1C1:1O. v ne,dostatku pachatelova vědomí o jeho jednání, kteréžto
stavy vylUCU]l (rusI) p~d~~ .§ .2 písm. c) . tr. zák. zlý úmysl a tím podle
zasady § 1 tr. zák. 1 pnc1tal11 skutku spachaného ve stavu tom třebaže
skutek ten vykazuje na venek veškeré znaky určitého zločinu. N~řizuje-li
i§ 523 v,; spojení s,§ 236 tr. zák., že pro opilství má býti trestán, kdo,
lsa 0I?lly, vykona C111, ktery by se mu mimo opilství přičítal za zločin
]e,::~e]mé, že toto t~stanovení trestního zákona neupravuje snad jen mír:
ne]Sl f?rmu ?dpove~nostr a trestr;osti za skutek zločinné povahy z dů
vod.uJ z:,- k net?u doslo,ve stavu uplného opilství, nýbrž činí podkladem
zvlastl11 trestn1 norm~ C111 o,d t?hoto skutku různý, ten totiž, že se jednající
uvedl ve stav op1lstV1, v nemz pak nahodrle k onomu skutku došlo. Dů
sledkem toho nezáleží s hlediska § 523 tr. zák. na tom, zda bylo k uved~ní .~ach,,:tel: ,ve st~v úpln~. opilosti z~pot!ebí více či méně lihových
na~~]u,. na]1ne ze st~crlo menS1 ]lch mnozstV1, an jest pachatel z důvodu
zvlastl11ho zdrayotn~ho s!avu (nervové nemoci) méně odolný k účinkům
alkoholu na Jeho vedom!. I pak Jde v pomatení smyslů (v nedostatku
vě~omí) o. účinek alko~olu,. ale ovšem na příznivější, než jest obyčejně,
dusevl11 zakladnu, tUd1Z o uplnou opIlost do které se pachatel připravil
a za niž za dalšího předpokladu tam st~noveného (za předpokladu že
. pak spáchal skutek zločinné povahy) odpovídá podle § 523 tr. zák. Tak
zvaná pathologická opilost, nastávající abnormální reakcí na požití alkoho}u ,a záležej!cí v ton:, ž~ zbavení příče~nosti nastává již při požití
pomerne Eepatrneho mnozstv1 alkoholu, vylucovala by zodpovědnost opilé osoby za stav opilosti jen, kdyby stav ten nastal bez jejího zavinění .
jak zmateční stížnost sama uznává, najmě, kdyby osoba o této své ab:
normální reáktívnosti na požití alkoholu nebyla ještě věděla. Obžalovaný
se však zodpovídal právě tím, že o této své abnormální reaktivnosti na
požití nepatrného množství alkoholu již dávno, a to již v čase své čet
nické služby dobře věděl; věda to však, měl se zdržeti i toho nepatrného
množství, a když se nezdržel, spočívá ·právě v tom jeho zavinění a ona
abnormální reaktivnost nemůže ho omluviti, an musil s ní počítati a
předvídati možnost, že ve stavu nepříčetnosti, jejž si tím přivodí spáchá
trestný čin. Proto nepoužil soud zákona v ustanovení § 2 pís~. c) tr.
zák nesprávně a nezatížil rozsudek zmatkem § 281 čís. 9 písm. b)
správně a), neshledav ve zjištěné neurasthenii stěžovatelově skutečnost'
která by ho zprostila i odpovědnosti podle § 523 tr. zák. za úplno~
opilost, ve které spáchal skutek, jenž by mu byl jinak přičítán za zločin.
Vývody o nedostatku subjektivní stránky přestupku § 523 tr. zák. (o nedostatku nedbalosti stěžovatelovy co do požití lihových nápojů) jsou
podle toho, co řečeno, rovněž pochybené. Nezáleží na tom, že se stěžo
vatel ve stav úplné opilosti nepřipravil úmyslně, tím méně na tom že
tak neučinil se záměrem, bv se později se strážníky hádal. Třebaže z~šel
do baru jen, by se pobavil, jednal nedbale a zavinil svou opilost - jak
rozsudek vhodně dovozuje - tím, že jsa si vědom že alkohol nesnese
že, jakmile vypije 2 nebo 3 piva, nedovede se vůb~c ovládnouti a pij~
bez míry dále, šel, ač vypil již několik piv, do baru, objednal ;i celou
láhev vína a pak další a pil, až nevěděl co dělá. Vzhledem k tomuto
p~k .spa~r:any
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vhodnému opodstatnění předpokladu nedbalosti netřeba připomenouti,
že i pro dosah § 523 tL zák. platí zásada § 238 tL zák., takže je skutek,
za který jest pachateli podle onoho ustanovení odpovídati (úplná opilost) zaviněna ji~ jedr:ání.'!1 proti zákazu se opíti (vědomým a nemírným
požíváním lihovych napo]u).
čís.

4389.

Zákon čís. 48/1931 nestaví přísedící senátu mládeže na
i pro tento senát plati předpis § 270 tr. ř.
(Rozh. ze dne 16. března 1932, Zm I 1059{31.)

roveň

po-

rotcům;

N e j v y .š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení
stížnostosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu
v Kutné Hoře jako soudu mládeže ze dne 17. listopadu 1931, jímž byl
obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. zproštěn z obžaloby pro provinění
podle § 3 zákona ze dne I I. března 1931, čís. 48 sb. z. a n. a § 140
tr. zák., zrušil napadený rozsudek a věc vrátil senátu mládeže u soudu
prvé stolice, by o ní znovu jednal a rozhodl. V otázce, o niž tu jde,
uvedl v

zmateční

důvodech:

Odvod obžalovaného je na omylu, pokud svými vývody naznacu]e,
že zákon ze dne 1 J. března 1931, čís. 48 Sb. z. a n. staví přísedící senátu mládeže na roveň porotcům. Z ustanovení 2. věty 3. odst § 30
tohoto zákona, z něhož odvod v tomto směru zřejmě vychází, t j. z ustanovení, že ve věcech (v trestních věcech proti mladistvým), které by jinak
náležely ku příslušnosti porotního soudu, koná se hlavní přelíčení před
senátem mládeže, v němž zasedají dva soudcové mládeže a dva přísedící,
nevyplývá nikterak, že tito přísedící mají prostě funkci porotců. Přísedí
cím senátu mládeže je podle cit. zákona o trestním soudnictví nad mládeží naopak rozhodovati nejen o vině, nýbrž i o trestu a i o všech jiných
opatřeních, jež senát mládeže může podle ustanovení zákona o trestním
soudnictví nad mládeží učiniti v případě odsouzení nebo zproštění mladistvého. Tím pozbývají půdy i důsledky, odvozované stížností z tvrzeného jí postavení přísedících senátu mládeže, skládajícího se ze dvou
soudců mládeže a dvou přísedících. N ajmě jest zdůrazniti, že předpis
§ 270 tr. ř., podle něhož je sborový soud prvé stolice jako nalézací soud
povinen uvésti ve vyhotovení svého rozsudku též rozhodovací důvody ve
smyslu tohoto ustanovení zákona, platí zcela nepochybně i pro senát mládeže, sestavený podle 2. věty 3. odstavce § 30 zák. ze dne 1 I. března
1931, čís. 48 Sb. z. a n. V tomto směru stačí poukázati k ustanovení
1. odst. § 28 tohoto zákona a dále k tomu, že tento zákon nestanoví
v tomto směru odchylky.
čís.

4390.
Rozdll mezi ustanovedlmi §§ 11 a 12 a §§ 14 a 18 zákona čís. 89/
1897 ř. zák.
I prodej dosud živého prasete (rolníkem řeznílrovi) lze podřaditi
ustanoveni čís. 2 § 14 zák. čís. 89/1897 ř. zák., bylo-li prase již při.
Trestn! rozhodnutí XIV.

5

Čís.

-

4390-

66

prodeji, k němuž došlo právě pro jeho onemocnění (červenkou) a pro
jeho nebezpečí zdechnutí, určeno k tomu, by bylo bez odkladu poraženo.
vysekáno a jako potravina zužitkováno.
Ona přípravná práce řeznik:ova ke zpracován~ masa a k jeho prodeji
nespadá pod ustanovení (§ 8 tr. zák. a) § 11 čís. 2, nýbrž pod ustanovení § 14 čís,. 2, po případě § 18 čís. 2 zák. číS,. 89/1897 ř. zák. podle
toho, lze-Ii mu přlóitati vědomost o způsobi1os,u maSa škoditi zdraví
lidskému či jen nedbalost v tomto směru.
(Rozh. ze dne 18.

března

1932, Zm I 23/32.)

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem:
Rozsudkem okresního soudu v Nýrsku ze dne 15. července 1931 a potvrzujícím jej rozhodnutím krajského jako odvolacího soudu v Klatovech
ze dne I .října 1931 byl, pokud jde o výrok, jímž byl trestný čin, jehož
se dopustil Petr W., podřaděn pod ustanovení § 8 tr. zák. a § II čís. 2
zákona ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák z roku 1897, porušen zákon v oněch ustanoveních. Zmateční stížnost generální prokuratury na
záštitu zákona' se však zamítá, pok11d směř11je, proti oněm rozhodn11tím
i ve výrok11, jímž byl Tomáš P. 11znán vinným přestupkem podle § 14
čís. 2 zákona z 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák. z roku 1897.
Důvody:

Rozs11dkem okresního soud11 v Nýrsku ze dne 15. července 1931 byli
uznáni vinnými: Petr W., řezník v N., že dne 17. června 1931 vN.
koupil od rolníka Tomáše P-ho prase onemocnělé červenkou, prase to
porazil, vyvrhl a očisti! tak, jak bývají prasata ke zpracování nebo ku
prodeji masa připravována a zpracována, maso však jen proto neprodal,
že se četnictvo o tom dovědělo a dalšímu zpracování a prodeji zabránilo,
čímž se dopustil přest11pku podle § 8 tr. zák. a § II čís. 2 zákona ze
dne 16 ledna 1896, čís. 89 ř. zák. z rok11 1897. Tomáš P., že ono čer
venko11 onemocnělé prase, tedy předmět, jehož požití bylo způsobilé ohroziti lidské zdraví, Petru W-ovi prodal, tedy z nedbalosti do obchod11 při
vedl, čímž se dopustil přest11pku podle § 14 čís. 2 cit. zák. Podle důvodů
rozs11dk11 doznali obvinění, že W. od P-ho nemocné prase koupil, je porazil, vyvrhl a očistil, a že je měl ve svém sklepě. Oba obvinění věděli,
že prase jest nemocné, P. však tvrdil, že nevěděl, o jako11 nemoc jde.
Podle výpovědi okresního zvěrolékaře šlo o typickou nemoc červenky
wpřů, kterou W. m11sil poznati. Soud zjistil, že W. by byl maso z tohoto
prasete zpracoval nebo prodal, kdyby tom11 nebylo zabráněno zakročením
četnictva. O Tomáši P-im zjistil s011d, že přes to, že vědělo nemoci prasete, je řezníkovi (W-ovi) prodal, takže musil věděti, že maso z toho
prasete přijde do obchodu, v čemž je spatřovati nedbalost. Odvolání
oběma obviněnými podané nemělo úspěch11, neboť krajský jako odvolací
soud v Klatovech rozsudkem ze dne 1. října 1931 potvrdil rozsudek
okresního so11d11 s p011kazem na rozhodovací důvody prvého s011dce.
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podle názoru gen~rá!ní prokura!ury byl rozs,:dkt t~mi porušen zákon. Tom11 jest přisvedc~tI, pokud Jde. o vy.rok. týkaJlcl se Petr:, W,a.
Skutek za vinu mu dávany byl nespravne podraden pod 11stanovem § 8 tr.
ák. a § 1I čís. 2 zákona ze 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák. z roku 1897.
~ozsudek si zřejměne~vědomuje ro:,díl mezi 11stano:,en~m ,§§ 11 a 12
·t zák. se strany jedne a ustanovemm §§ 14 a 18 tehoz za~. se stra~y
~~hé. Kdežto totiž §§ 1I a 12 mají chrániti spotřebitele pred oklama~
'm k11piteli se má dostati zboží, jež chce koupiti, ustanovení t11 11vedena
~ají tedy v prvé řadě na zřeteli hopsodářskou ,stránku ob~~od11 s pot;avinami, je předměte~ ?c~ra~.y §§ 14, a 18 CIt. z;,k. ne)e~ za}e~ ~uplteluv,
nýbrž především vereJny z,a!em ch~amtJ zdravI spotře?de~u, .Je~ by ?ylo
uvedeno v nebezpečí zdravI skodhvyml potravmaml (uzltnyml predmety).
V s011zené trestní věci, jak zřejmo z rozsudkových d~v?dů, dáyá se. Pe!ru
W-ovi za vinu, že choval na prodej maso pochazeJlc~ z vepre ~hzeneho
červenko11, jež se nejen podle posudk11 zna~cova neh~dllo. ~ ~dsk~1!1u po~
žívání nýbrž i podle rozs11dkových důvod11 bylo zp11soMe skodlh hdskemu zdraví. Nemůže proto přicházeti v úvah11 kvalifikace činu v rozsudku
uvedená nehledíc ani k tomu, že ze spisů nevyplývá, že. ma~o to bylo
na prod~j chováno ve formě k oklamá~í, způso~ilé, .nýbrž sprá::n~. skutková
odstata b11ď přest11pk11 podle § 14 CIS. 2 CIt. zak., nebo precmu pod!e
~ 18 čís. 2 cit. zák. podle toh?, lze-I! obvi.~ě~ém11 přičítati vědomost o zJ'usobilosti masa škoditi zdravl hdskemu CI Jen nedbalost v tomto smeru.
Poněvadž P. W. byl uznán vinným mírnějším trestným činem, než na jaký
by při správné kvalifikaci mělo býti uznáno, bylo se vzhledem k u~tano
vení § 292 tr. ř. ohmeziti jen na prohláš~n~, ž~. zák?n byl po~usen, a
vyhověti tak důvodné v tomto směru zmatecm stJznosl! generalm prokurat11ry po rozumu §§ 33, 292, 479 tr. ř.
Nebylo však lze u3'nati~ že byl porušen zákot;, výroke,m, jímž byl
Tomáš P. 11znán vinnym prest11pkem podle § 14 CIS. 2 zakona ze 16.
ledna 1896 čís. 89 ř. zák. z roku 1897. To, že šlo v činnosti tohoto
obžalovaného o prodej prasete dosud živého, nepřekáží použití čís. 2
§ 14 cit. zákona, poněvadž, jakž plyne z poroynání Čí~. I ;' 2
14,
jedná jen trestní záka~ čís. I pří,?O o potravm~ch, kdez!o zákaz CIS; 2
mluví o předmětech Jako potravmy na prodej chovanych, prodan~ch
'nebo jinak do obchodu uváděných. O takový předm~ P?dle skutkov:ho
zjištění nalézacího soud11 v pravdě šlo, neboť ~rase, trebaze ,!oy_Io prodano
živé, bylo již při prodeji, k něm11ž došlo pro Jeho onemocnem ~ pro nebezpečí zdechnutí, určeno ~. tom~, by b~lo .bez odk~a~u poraz~no, ':fysekáno a jako potravm"a Z11zlt~ovano, takze Je uskutecne!la prym slozka
čís. 2 § 14 že totiž obzalovany - a to podle rozs11dkoveho p~edpokladu
nedbale - ' prodával předmět - živé prase - jako potr':,vmu. (Srov;
rozh. býv. nejv. soudu víd. čís. 2359, 2496). I .druhá sl?zka. ~k~tkov~
podstaty ČíS.2 § 14, že požívání takového předmetu je zp11sob;le sko\htl
zdraví lidskému, je 11sk11tečněna, jelikož maso z,vepře ~t,iž~n~ho cervenko,11?
jež se podle znalcova posudku nehodilo k !Idskemu )J.ozlv~m ~ ,?USI!O bi't~
proto. zakopáno, bylo i po~l1e ro~s11d,koVY5h ~~vodu zpuso?ile poskodll!
lidské zdravL Jsou tedy dany veskere slozky CIS. 2 § 14 zakona ze dne
16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák z rok11 1897, takže nelze tvrditi, že jeho
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použitím byl zákon porušen. V tomto
stížnosti vyhověti.
čis.

směru

nebylo proto lze

zmateční

.

4391.

Rožšiřoval-li kdo leták, jehož obsahem byl spáchán přečin proti
bezpečnosti cti, jen z nedbalosti, neznaje jeho obsah, nedopouští se
urážky na cti ani přestupku podle čl. III zák. čis. 142/1868 nebo podle

§ 6 tisk. nov.

(Rozh. ze dne 19.

března

1932, Zrn 1443/31.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
stížnost soukromého obžalobce do rozsudku krajského jako
kme!ského soudu v .~itoměřicich ze ?l!e 6. bř~zna 1931, j~mž byl obžalo- .
v~y p~dl~ ~ 259 CIS. 3 tr. r. zprosten z obzaloby pro prečin proti bezpecností cti liskem podle §§ 487, 488, 491 tr. zák. a § I zákona ze dne
30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., mimo jiné z těchto

čís.

!.

Z~at~k čís;. 4 § 28l tr.
sp~třuj e ~tížnost v tom, že kmetský soud
ne~eravne pou~il vydanych zak?nu, vychazeje z předpokladu, že kulposní

uraz~a ~a cli Je vy!oucen~ .• yytk,ou}ou ne~o1ič~je ,~tí~nos~ uplatňo,:aný
formaln~ zmate~ ne,upl!10sh nze~: pn hlavmm prel~ce~~, ?ybrzuplatnuje

v pravde hmotnepravm zmatek CIS. 9 a) .§ 281 tr. r. Cml tak neprávem.
K subjektivní skutkové podstatě trestuých činů proti bezpečnosti cti neyyhledává s~ si;e př!!llÝ. uráž,livý úmysl, nepředpokládá se "animus in!~r~andl«, nybrz ,stacI ve~oml. pachatele, že se svým činem dotýká cti
JI?e osoby nekterym ze zpusobu v §§ 487 až 496 tr. zák. blíže naznače
nych; nestačí však, jak se stěžovatel mylně domnívá jen kulposní jednání, pouhá nedbalost, záležející v tom, že prý obžal~vaný jako rozšiřo
vatel při l?ovil?~é pozorrwsti, musil yěd~ti, že jím, rozšiř?vaný leták může.
obsahovali urazku na ctI. Tlmto pravmm stanOViskem rídil se i kmetský
soud. Při tom se podotýká, že arciť i rozšiřovatel závadného letáku ač
není jeho původcem, může trestně zodpovídati za jeho obsah neboť p~dle
§ffi I, ~4 tiskové novely p!at~ o tr~stní zo?povděnosti za obs~h neperiodic~eho tiskopiSU ustanovem zakonu trestmch, pokud není v tiskové novele
Jinak ustanoveno, a platí tudíž v té příčině s vytčeným právě omezením
i §§ 7, 10,239 tr. zák., avšak jen, jsou-li tu podmínky přičítatelnosti trestn~ho činu podl~ .~š.eo~ecných př~d'pisu ,trestního, zákona; Těchto podmínek
vsak tu podle z]lsteneho stavu Vecl nem, pokud Jde o uražku na cti jakožto
trestný čin vědomě spáchaný, poněvadž kmetský soud zjistil, že obžalovarý neznal vňbec obsah závadného letáku a obžalovauý jako původce
letáků vůbec nepřichází v úvahu. Poukazuje-li stížnost dále k tomu. že
kmetský soud měl obžalovaného uznati vinným aspoň přestupkem čL' III
zákona ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. zák. (zanedbáním povinné
pozornosti), přehlíží, že podle § 40 zákona ze dne 30. května 1924 čís.
124 sb. z. a n. (tisková novela)neplatí, pokud jde o trestné činy uvedené
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v tomto zákoně - a o takový trestný čin tu jde - čl. III zákona ze dne
15. října 1868, čís. 142 ř. zák. Ustanovení § 6 tiskové novely výslovně
omezuje zodpovědnost za zanedbáni povinné péče při periodickém tiskopise
na odpovědného redaktora, a podle § 24 tiskové novely jest ustanovení § 6
užíti i na činy v § I uvedené, byly-li spáchány obsahem neperiodického
tiskopisu, s tou odchylkou, že na místo zodpovědného redaktora nastupuje
nakladatel (vydavatel) a, není-li znám, zodpovědný správce tiskárny.
Nepřichází tudíž vůbec v úvahu kulposní čin, pokud jde o rozšiřovatele
letáku, jehož obsahem byl spáchán přečin proti bezpečnosti cti, trestný
podíe § 493 tr. zák. (§ I tisk. novely), a není proto třeba se obírati s dalšími vývody stížnosti po této stránce.
čís.

zmateční

důvodů:

4392-

4392.

Okolnost, která jest důvodem pro rozvod manželství, může býti
i pro nesplnění slibu uzavříti manželství (§ 506 tr. zák.); na
. trestní posouzeni nesplněni tohoto slibu nelze však použiti ustanoveni
obč@nského práva o tom, že se odpuštěnlm vzdává účastněný práva
uplatňovati určité okolnosti jako důvod rozvodu.
Odsouzením svedené pro zločin stal se manželský slib nezávazným,
třeb~ž:.svů~ce výslov!lě neprohlásil, že slib zrušuje (necítl se jim vázán);
nezaleZl ani na tom, ze pak v poměru se svedenou· pokračoval.
důvodem

(Rozh. ze dne 19.

března

1932, Zrn II 8/32.)

• Ne Lv y š š í s ou ~ jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení zmateml sÍ!znost generallll.prokuratury na záštitu zákona do. rozsudku krajskeho soudu trestního Jako soudu odvolacího v Brně ze dne 9. března
I ?31, jímž byl ~b~iněný p~~dle ~ ~59 č~s. 3 t;. ř. zproštěn z obžaloby pro
pl estupek zmrham pod pnpovedl manzelstVl podle § 506 tr. z.
Důvody:

Františka R-ská podala dne 31. srpna 1930 u okresního soudu trestního, v Brně tr,estní, ozn~~e~í na obvil!ě~ého pro přestupek podle § 506
tr. zak.; v oznamelll uvadl, ze se seznamlla s obviněným v roce 1924 že
. ho představila svým rodičům, které prosil, by mu dovolili vzíti si ji za
manželku; jí samé že v té době nesčetněkráte sliboval že si ji určitě vezme
za manže~k17. a .že s~ m:t. ná~ledkem ~ěchto. opět?vný~h slibů tělesně poddala, l!;e~evs~ pred lim zadny mtunm pomer a JSouc do té doby pannou.
Obymeny n~se! SI. z~městnání vP., kde ,byl asi 3 roky, dojížděje však
'! te dobe~azdy mes~c .Jednou nebo dvakrate do ~., ona pak navštěvovala
Jeho rodlce, kde travlla dovolenou; pak obvinený dostal místo ve V.
a I v té době ji každý měsíc navštěvoval. Uzavření sňatku však neustále
odda~~va~ až ~ol?isy z 1. a 13. srpna 1930 bez příčiny zrušil s ní poměr,
uVádcJe, ze pry Jeho matka má pochybnosti o sňatku. Obviněný se hájil
v.trestním řízení, že R-ské nikdy manželství nesliboval ani ji takovým
shb~~ nel?ři~ěl. k mi!ll0'l!anže!ské souloži. Sou!ož samu obviněný při
pousli, udavaJe, ze k m doslo aSI za 3 nebo 4 měslce po seznámení. Uvádí
dále, že dne 30. září 1926 dostal od ní dopis, v němž mu sděluje, že se

-
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zasnoubila s Jmym mužem a že ho žádá, by na ni zapomněl. Přes to
však připouští, že pak za 14 dní ve známosti s R-skou pokračoval a s ní
zase souložil. V roce 1929 mu R-ská řekla, by se s ní oženil, on jí odpověděl, že mu nelze se 700 Kč se oženiti. Prohlašuje. že není ochoten Se
s ní oženiti, poněvadž byla potrestána pro krádež.
Rozsudkem okresního soudu trestního v Brně ze dne 8. ledna 1931
uznán byl obviněný vinným přestupkem zmrhání pod pří povědí manželství podle § 506 tr. zák., spáchaný tím, že v době od roku 1925 do léta
1930 v B. Františku R-skou, připověděv jí manželství, ale nesplniv slib,
svedl a zmrhal. Soud vzal za prokázáno, že obžalovaný v roce 1925 Františku R-skou, pohlavně bezúhonnou, pod slibem manželství svedl k mimomanželské souloži, že slibu svému nedostál a zdráhá se vzíti si ji za manželku. R-ská byla sice odsouzena rozsudkem krajského trestního soudu
v Brně ze dne 18. listopadu 1925 pro spoluvinu a pro pokus zločinu
podvodu do žaláře na 6 týdnů, avšak podmíněně, od té doby se podle
zprávy policejního ředitelství řádně chovala, takže pro tento ojedinělý
poklesek, spáchaný ve věku asi 20 let, nelze prý ji uznati za nehodno'I.
manželství s obžalovaným, najmě ano je podle celé situace pravděpodobno,
že obžalovaný již tehdy o odsouzení tom věděl a pro ně známost nepře
rušil. Pokud se týče dopisu R-ské ze dne 30. září 1926, vysvět1.ila R-ská,
že dopis ten ps~la jen proto, by obviněného přiměla k jasnému prohlášení;
známost následkem tohoto dopisu nebyla přerušena a obviněný z dopisu
toho nevyvodil důsledky. K odvolání obviněného krajský soud trestní
v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 9. března 1931 obviněného
podle § 259 čís. 3 tr. ř. zprostil z obžaloby. V důvodech rozsudku uvádí
odvolací soud, že v souhlasu se soudem prvé stolice má za to, že obViněný
v roce 1925 R-skou, jež byla tehdy pohlavně neporušená, svedl k mimomanželskému tělesnému obcování slibem, že ji pojme za manželku, že
slibu tomu nedostál, že obviněným o řečený již dopis z 30. září 1926 opíraný důvod nesplnění slibu obstáti nemůže z úvahy v tom směru v rozsudku prvé stolice uvedené, že však obviněný odpírá právem splnění
,nanželského slibu, ana byla R-ská v roce 1925 odsouzena pro zločin. Od,
volací soud odůvodňuje tento názor takto: "Je-li odsouzení pro zločin
podle § 109 obč. zák. důvodem k rozvodu manželství, je tím spíše dů
vodem odepříti splnění manželského slibu a následkem toho nemůže býti
obžalovaný nucen, by si vzal R-skou za manželku, třebaže odsouzení
R-ské tehdy vzal lhostejně na vědomí a dokonce jí poklesek odpustil.
Odsouzením R-ské v roce 1925 stal se slib manželství pro obžalovaného
nezávazný; poněvadž ode dne odSOUzení jest počítati dobu promlčecí, obžalovaný se v době promlčecí nedopustil žádného trestného činu a povinnost k náhradě škody podle § 531 písm. b) tr. zák. u tohoto činu nepři
chází v úvahu, jest čin obžalovaného dokonce již i objektivně promlčen.
Podle názoru generální prokuratury spočívají důvody, o něž odvolací
soud opírá osvobozující výrok, na právně mylném výkladu § 506 tr. zák.,
předně p·roto, že odvolací soud přehlédl, že odsouzení R-ské sice dalo
obviněnému subjektivní právo,. by od slibu odstoupil, neučinilo však manželský slib ipso jure nezávazným. Tím, že obviněný v poměru s R-skou
pokračoval, vzdal se práva uplatňovali její odsouzení jako důvod k odstoupení od manželského slibu. Nejvyšší soud jako soud zrušovací však nesdílí
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, r generální prokuratury. Duch zákonodárství, upravujícího
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nove~~lif odvolací soud věc správně, připustiv, že okolnost, která, J~st dupo~o m pro rozvod manželství, může býti dúvodem pro nespl~em, slIbu
~a~želství uzavříti. Dále jest uvážiti, že při rozvodu. Jde o z~usem, man• lského společenství, a proto zákon ve snaz,e I!-drz~h manz~lstvl, staze , p dml'nky přísněJ' ší kdežto při uzavírám snatku ponechava daleko
nOV!
o ,
"' t t dOl"t' k k
lnější pole úvahám zúčastněných osob, zda. ma]! en. o ~ eZ,1 y. ro
~?votní podniknouti či nikoliv. Zákon vyžadule" by k uzav!~n~ s!:~tku
b 10 přikročeno s vážným rozmyslem a po zrale ~vaze, ~ .doprava ozyca~t:
n~ným náležitou volnost v rozhodování. Trestm, pohruzka nem~ze yt~
tak daleko, by právo na odstoupení od z~snoubem (~§ ,45, 46. obc. zak.~
b 10 vyloučeno, právě tak jako odstoupem od shbu z Jmych, svudc! v dobe .
lnu neznámých důvodú (srovnej Altmann - Jacob, Kommentar z~~
oster. Strafrecht, Wien 1928, svazek 1. str. 10.07); Nelze r:rot? POU~lt;
stanovení občanského práva o tom, že se odpustemm vzdava sucast,neny
~ráva uplatňovati určité okolnosti jako důvod k rozvo,du, na tre~t~1 p,0:
souzení nesplnění slibu manželství. Nasta!tli s~utecn,os!!, o~ravnuJlcl
obviněného ke zrušení tohoto slIbu, nebyl JIZ n~~ale vazan ~hbem.
minula-li takto trestní stihatelnost shlt~u; n~,m~ze, trestn,ost Jeh,o, o~zly
nouti' nezáleží proto na tom zda obvmeny uClml vyslovne prohlasem,v ze
slib ~rušuje a nadái.e se jím' necítí vázán, čili ;lÍc. I když pak '! pomer~
s R-skou pokračoval nešlo již o takovou bezúhonnou osob.~, Jakou ma
m sli a chrání §' 506 tr. zák.; dřívější slib obvměného JIZ nebyl za:
nazn Y a třebaže by bylo lze takové napotomní jednání oznaČil! za vadne
~ahle~iska mravního, nezakládá toto jednání provi~~ní t:est~í s ~led.:sk~
§ 506 tr. zák. - viz rozhodnutí č. sb. n. s. 1073 a medt;1 sbuka \ Idens~c.
čís. 4324. Nepochybil proto odvolací soud, vyslovlV" ze se ~dsou~ell1m
R-ské v roce 1926 stal slib manželství pro obzalov~neho nezavaznym. a
stačila již tato okolnost ke zprošťujícímu výroku; Jesliť ,nezbytnou pod
mínkou skutkové podstaty přestupku podle § 506 t~. zak., by pacha~e
bezdůvodně odpíral splnění slibu, což však odvolacl sou~ '! sou~ener:'
případě právem vyloučil. V dúsle:ldch toho bylo zbytec~e uvazova,!
o předpokladech promlčení při přestupku podle § 506, tr.. z~., a nes~{e:
dal zrušovací soud příčiny, zaujmo~ti s~~no~lsko k, n,a~lItkam gen~ra m
prokuratury v tomto směru, an zprosťuJlCI ~yrok ma J!Z v__o~om duvd'du
plnou, zákonu odpovídající oporu, takže 5'tazka, zda d~lsl uvahy o vo:
lacího soudu o promlčení jsou správne, clh mc, nepada P;o posouzem
souzeného případu vúbec na váhu. Zmateční stížnost ge~eraln! ~rokur~
tury podle §§ 33, 292 a 479 tr. ř. byla proto jako neoduvodnena zamlt·
nuta.
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Za opravný prostriedok v smysle § 579 č. 3 tr. p. možno považovať
odvo\anie, pripadne zmiitočnú sťažnosť, nie však odpor podl'a zákona
z 11. decembra 1923 č. 8/24 Sb. z. a n.

(Rozh. z 19. marca ] 932, N IV 7/32.)
Na j v y Š š í s ú d n~vyhove1 žiadosti f. W. ktorý podra pravoplatného rozsudku zaplatil peňažitý trest, o náhradu ~ smysle záhlavia XXXI.
tr. p.
Z d6vodov:
Rozsudkom okresného súdu v S. bol f. W. uznaný vinným prečinom
krádeže podra § 333 tr. z., spáchaným spolu sinými páchatel'mi. S po~žitím § 92 tr. z. b?l n;u. uložený peňažitý trest 300 Kč, ktorý sa mal,
JestlI by bol nevymozlte1ny prememť na 15 dní vazenia. Trest bol bezpodmienečný. ~ro:i ~ozsudku podal síce obžal?vaný odpor, nie však aj
. odvolame. Krajsky sud v L. zamletol odpor obzalovaného a pri odvolacom pojednávaní, konano_m k ~dvol.aniu obž~lovan~ho _M. ~., ktorý bol
cltovanym rozsudkom !tez odsudeny pre preclD kradeze spachaný stejným sp6sobom, snížil pod l' a d ov o d o v r o z s u d k ~ - f. W.-ovi
náhta:dný trest za nevymožitel'ný peňažitý trest na 14 dní 'viizenia. Ináčej
ponechal rozsudok prvého súdu ohl'adom obžalovaného f. W. nedotknutým. úalších opravných prostriedkov nebolo a preto sa stal rozsudok
odsudzujúci f. W. k uvedenému peňažitému trestu pravoplatným. Od:
súdený skutočne aj peňažitý trest zaplalil. K jeho ži~dosti bolo zavedené
pokračovanie o obnovu podl'a § 558 tr. p. a okresným súdom v S. bol
vyhlásený nový rozsudok, klorým bol f. W. od obžaloby pre uvedený
prečin oslobodený. Rozsudok sa stal pravoplatným. f. W. podal si
potom v lehote stanovenej v § 581 tr. p. žiadosť O náhradu za
zaplatený peňažitý trest. Náhrada táto mu však neprislúcha. Podl'a
§ 579 tr. p. uemá totiž nárok na náhradu za vytrpený trest na
slobode alebo za zaplatený peľíažitý trest ten, kto proti rozsudku nižšej stolice, ktorým bol uznaný vinným, nepodal opravného prostriedku.
Za opravný prostriedok vo smysle tohoto ust:movenia je možno považovať
odvolanie, po prípade zmatočnú sťažnosť. Odpor v smysle zákona zo
dňa I I. decembra 1923 čís. 8 Sb. z. a n. ex 1924 nel'ze považovať za
opravný prostriedok v smysle § 579 čís. 3 tr. p., lebo použitím odporu
bez súčasného odvolania, (zmatočnej sťažnosti), nie je vobec daná - pre
prípad zamietnutia odporu - súdu vyššej stolice možnost', preskúmať
rozhodnutie nižšieho súdu, učinené vo veci samej. Jak z uvedeného je
zrejmé, už proti rozsudku prvej stolice, ktorým bol uznaný vinným, nepodal f. W. odvolanie. Neohlásil ani zmatočnú sťažnosť proti rozsudku
druhej stolice. V dósledku toho niet u neho podmienok, stanovených pre
priznanie nároku na náhradu za zaplatený peňažitý trest podl'a §§ 578,
579 tr. p.

4394.

Jde o porušení předpisu prvého odstavce § 427 tr. ř. (§ 281 čís; 3
tr. ř.), konalo-Ii se hlavni přeHčel1ll v nepřltomtlPsti obžalo\Oaného, který
byl vyslechnut před hlavnúu přeličen{m jen o přestupku podle § 335
tl'. zák., ne však o obviněni v obžalobě, že šlo o opomenutí za okohlostí
zvláště nebezpečných (§ 337 tr. zák.).

\Rozh. ze dne 22.

března

1932, Zrn I 564/31.)

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu
trestního v Praze ze dne 7. května 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem proti bezpečnosti života podle §§ 335, 337 tr. zák., zrušil
napadený rozsudek a věc vrátil soudu první stolice, by ji znovu projednal
a o ní rozhodl.
Důvody;

Stížnosti, pokud uplatňuje zmalek § 281 čís. 3 tr. ř., jest přiznati
Hlavní přelíčení proti obžalovanému konalo se v jeho nepřítom
nosti, aniž byl obžalovaný v přípravném řízení vyslechnut o přečinu podle
§§ 335, 337 tr. zák.,.v obžalobě mu ~a vinu dávan_é,lJl' Obžalov~!1Ý byl
sice vyslechnut okresmm soudem v Melníku dne 7. r!Jna 1930 pn hlavním přelíčení, konaném pro přestupek podle § 335 tr. zák. Podkladem
toboto výslechu nebylo však obvinění v obžalobě vyslovené, že se obžalovaný dopustil přečinu podle §§ 335, 337 tr. zák., tudíž opomenutí za
okolností zvláště nebezpečných. Obžalovanému nebyla tedy vůbec dána
možnost sevyjádřití a hájiti v tom směru, zda tu jsou, či nejsou před
poklady pro kvalifikaci jeho opomenutí jako přečinu podle § 337 tr. zák:
Poněvadž takto byl porušen předpis § 427 tr. ř., že lze v nepřítomnosti
obžalovaného hlavní přelíčení konati a rozsudek vynésti pod neplatností
jen, byl-Ii obžalovaný již v přípravném vyšetřování o zločinu nebo pře
činu za vinu mu dávaném vyslýchán, jest uplatněný zmatek § 281 čís. 3
tr. ř. opodstatněn a bylo proto zmateční stížnosti za souhlasu generální
prokurHtury podle § 5 novely k tr. ř. čís. 3/78 ř. zák. vyhověti ihne.d v ~a:
sedání neveřejném a věc vrátiti soudu první stolice k novému projednam
a rozhodnutí.
oprávnění.

čís.

4395.

Polehčujiclm důvodem ke zmírnění trestu po rOZ\lmu § 410 tr. ř. jest
i náhrada škody trestným činem způsobellé po praVloplatt1osti rozsudku,
nikoli však ohled na rodinu a na výživu odsouzeného.
Vyskymuvšíse dodatečné polehčujlcí okoltrosti dávají odsouzenému
právní nárok na zmlmění trestu ve smyslu § 410 tr. ř., na něž nemůže
míti vliv, že žádosti o milost nebylo vyhovětlP.

(Rozh. ze dne 22.

března

1032, Zm II 435/31.)
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Ne tv'y š ~J s O U d ja~o. soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmatecm sl!znosl! generalm prokuratury na záštitu zákona právem'
Rozhodnutím vrchního soudu v Brně ze dne 28. srpna 1931 jímž byl~
žádo~t ods~)Uzeného o zaháj~ní řízení poSlle § 410 Ir. ř. za~ítnuta, byl
porus~n zakon v ustanovem § 410 tr. r.; rozhodnutí to se zrušuje a
vrchmmu .soudu v .smě se ukládá, by o žádosti té ve smyslu ustanovení
§ 410 tr. r. znovu Jednal.
Důvody:

, Rozsu~kem ~rajského sou,d~, v Novém Jičíně ze dne 7. srpna 1929 byl
obzalovany uznan vmnym precmem § 335 tr. zák. a odsouzen použitím
'§ 26,6 Ir. zák. d? ~u~ého vězení na 3 měsíce, zostřeného postem 14
denne, a to podmlllesne na 3 roky. Rozsudkem nejvyššího soudu ze dne
23. lIstopadu 1929, c. j. Zm II 348/29 bylo vyhověno odvolání státního
zastupItelství, trest byl zvýšen ~:' 4 měsíce a prohlášen za nepodmíněný.
P? pra;r?~latnosl!, ~oz~u.~ku ~azadal odsouzený u krajského soudu v Noyem Jlcllle o ~ahaJem nzem ve smyslu § 410 tr. ř., ježto po rozsudku
skodu nahr~dll a,~<:rodJlo se mu dítě, o které se musí starati. Krajský
soud v Novem Jlcllle navrhl 8. srpna 1931 vrchnímu soudu v Brně by
byl odsouzenému podle § 410 Ir. ř. trest zmírněn v ten smysl že se' mu
po;roluje p?,dm.íněný odklad vý~onu trestu na 2 roky. In eventu~ bylo navrze~o smze~11 trestu na},!llesíce. Usnesťpím ze, dne 28. srpna 1931
zamIll vrchm soud v Brne zadost odsouzeneho z duvodu že okolnost že
ods:,u.,:e?ý po pravoplatno~ti rozs':,dku škodu nahradil, n~ní okolností 'po~ehcu]lcI podJ;e § 410 tr: r., ponevadž o,dsouzený plnil náhradou škody
Jen svou povlllnost, klera pron odsouzemm vznikla. Ani okolnost že se
odsouzený musí starati o výživu svých starých rodičů a dítka které se
mu po pravoplatnosti rozsudku narodilo, není podle názoru' vrchního
soudu novou polehčující okolností podle § 410 td.
Tí~to rozhodnutím vrchního soudu v Brně byl porušen zákon. Rozhodyul! to uvá~í k od~vodnění z~mítavého stanoviska tři důvody, a to:
a) ze odsouzeny po pravoplatnosl! rozsudku nahradil škodu trestným či
nem způsobenou, není okolností polehčující podle § 410 tr. ř. ke které
by bylo l.ze přih1íže~i; od~ouzený pl?il náhradou.škody mu ul~žené jen
svou povmnost, ktera pron odsouzemm vzmkla; b) to že se musí starati
o výživu svých starých rodičů a dítka, jež se mu po 'právoplatnosti rozsud~u narodilo, není n,wou polehčující okolností podle § 410 tr. ř.;
c) vsechny tyto okolnosti byly uvedeny již v řízení o udělení milosti které
'
nebylo vyhověno.
K a): Tentodůvod spočívá na právně mylném výkladu zákona. Pod,
mínkou pro použití § 410 Ir. ř. jest podle tohoto ustanovení že vyjdou
když již trestní rozsudek nabyl právní moci, na jevo polehčující důvody'
které v době vynesení rozsudku ještě nebyly známé; polehčujícími důvody
r~zumí s~ n~sl?:,rně,P?lehčujíc! okolnosti uyedené v §§ 46, 47 a 264 tr.
zak., mezI mmlz uvadl § 46 plsm. g) »kdyz se pachatel snažil s účinnou
horlivostí způsobenou škodu napraviti nebo dalším zlým následkům zabrániti«, § 47 písm. c) "dostal,li poškozertý úplnou náhradu nebo za-
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dostiučinění« a § 264 písm. k) "hleděl-li (pachatel) škodu podle své
možnosti naprayiti«. Náhra~a škody tre~tnÝI? činem způsobené je~t ted~
olehčujícím duyodem, ktery, §.. 4,1O tr., r. ma na my~lI, a ~elze ~a~rade
fkody upírati vyznam polehcu]lclho duvodu proto, ze k nahrade skody
došlo teprve po právoplatném rozsudku, poněvadž § 410 Ir. ř. právě
předpokládá, že důvod ten nastal (neb aspoň vyšel na jevo) po právomoci
rozsudku.Phhlédne-li se k tomu, jak došlo k ustanovení § 410 tr. ř.,
které proti dříve platnému ustanovení § 370 tr. ř. z roku 1853 rozšiřuje
možnost zmírnění trestu i pw poleh.čující, důvody, jež, teprve po ,p~áv~
platnosti rozsudku povstaly, Jde na Jevo, ze to byla prave dodatecna nahrada škody kterou zákonodárce chtěl uznati za důvod zmírnění trestu.
Jak z poraďkomise z roku 1861 (srov. Mayer Entstehungsgeschichte der
oest. Strafprozessordg. 1876, str. 984) vidno, byly pro to uváděny nejen
důvody trestní politiky, neboť ustanovením tím se snaha porvinilcova
dáti náhradu dojista podporuje, nýbrž bylo uznáváno, že se dodatečnou
(napotomní) náhradou škody celý stav věci podstatně mění a tím se
trestuhodnost zmenšuje. Je-li přiznáván některé okolnosti zmírňující
vliv když tu byla a byla známa v době vynesení rozsudku, n.elze zajisté
sez~ati, proč by jí měl býti tento zmírňující vliv upírán jen proto, že
nastala později (viz Maver Commentar zur oe. StPO. při § 410 čís. 2
a 3). Dodává-li vrchní soud ke svému odůvodnění, že odsouzený plnil
náhradou škody mu uložené jen svou povinnost, která proň odsouzením
vzešla, jest proti tomu uvésti, že odsouzením (trestním rozsudkem) nebyla obviněnému uložena náhrada škody, ani byli soukromí účastníci
poukázáni na pořad práva, a že vrchní soud přehlíží, že podle zjištění
prvého soudu, jež úplně odpovídá spisům, poskytl obviněný náhradu
cestou smíru, tedy nikoli následkem soudcovského rozhodnutí, a že škodu
nahradil úplně a to v míře, jíž by byli poškození soudním sporem
sotva docílili.
Kb): Podle § 410 tr. ř. jest přípustné pro polehčující důvody nastavší po právoplatnosti rozsudku jen zmírnění uloženého trestu, nikoli
však jeho záměna. Oprávnění, které soudci poskytuje § 55 tr. ř. při zločinech a § 260 b) tr. zák. při přečinech a přestupcích z ohledu na nevinnou rodinu obžalovaného nebo na ohrožení jeho výživy, jest záměnou
trestu, jakž vyplývá při § 55 tr. zák z marginální rubriky, při § 260
tr. zák. z úvodní jeho věty (srov. také Finger I. díl str. 825). Nelze tedy
ohled na rodinu a na výživu odsouzeného pokládati za okolnosti polehču
jící a nelze tedy jimi ani odůvodňovati použití § 410 tr. ř. (tak i Waser
v Oer. Z. 1879, str. 185; tu jest ovšem poukázati k opačnému rozhodnutí, uveřejněnému Waserem v Oer. Ztg. 1874, str. 311, k němuž jest
připojena poznámka, že otázka ta jest pochybná).
K c): Tento důvod jest zřejmě pochybený, poněvadž si neuvědomuje
rozdíl mezi zmírněním trestu podle § 410 tr. ř. a jeho prominutím neho
zmírněním podle § 411 tr. ř.; ono nastává z právních důvodů, toto z jiných důvodů než v zákoně předvídaných. Naskytnuvší se dodatečné polehčující okolnosti dávají odsouzenému právní nárok na zmírnění trestu
podle § 410 tr. ř. (srov. Lohsing-Strafprozessrecht, vydání z roku 1920,
§ 150; pak Mayer Commentar III. svaz., str. 563 čís. 2 in Hne), kdežto
na zmírnění trestu cestou milosti podle § 411 tr. ř. není právního ná-
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roku. Nemůže proto okolnost, že žádosti o milost nebylo vyhověno míti
vliv na otázku, zda má trest býti zmírněn nodle § 410 tr. ř. Podle' toho
co uvedeno, Jsou d~vodJ zamítav~ho rozhod~utí vrchního soudu pod aj
a c) uvedene nespravne, a nespravnost kotvi v nesprávném výkladu zákona v ustanoveních § 410 tr. ř.
čís.

4396.

Poškodený nemoze použiť opravného prostriedku proti rozsudku
v prípadoch, v ktotých je podPa § 2 odst. III. tl'. p. k zastupovani"
obžaloby oprávnené výhradne štátne zastnpitePstvo.
(Rozh. z 30. marca 1932, Zrn IV 779/31.)
Na. obžalovaného A. K. po obdržanom zmocnení bola podaná štátnym

za~!uplteTstvomv?bžaloba p!e prečin utrhania na cti podTa §§ I, 3 odst.
Cl~. 2a § 9 <:lS. 6 zak. cl. XL,I: 1914, ktorý sl?áchal na okres~om náce!mkovl tyrdeml? a roz~lasovan~m vu~c nepravdivých skutočnosh. P r v Ý
s.u d odsu~llobzalovaneho podla obzaloby. O d vol a c í s úd potvr-

?

dil odsuzuj UCl rozsudok s tou zmenou, že pominul v enunciáte rozsudku
jeden zo zažaloval1ých >:ávadných výrokov. Verejný žalobca sa s týmto
rozsu~k~m ~spokoJ}I; posfod.ený okr:esný náčelník však podal proti nemu
zmatocnu st aznost, zalozenu na dovode zmatočnosti pod Ta § 385 čís.
I a) tr. p.
N a j v y Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť poškodeného odmietol.
Z d6vodov:
Poškodený nebol oprávnený podat' zmatočnú sfažnosf. Obžaloba bola
v tomto prípade podaná pre prečm pomluvy, spadajúci pod ustanovenia
§§ 1,3 odst. 2 bod 2 a § 9 bod 6 zák. čl. XLI: 19/4. Preto podTa ustanov~l1la 3 odst. § 2 tr. p. k zastupovaniu obžaloby bolo oprávnené výhradne statne za~tup!l~rstV? Z. toho. však, že vrchné štátne zastupiteTstvo
nepodalo zmatoenu sfaznosl proh rozsudku odvolacieho súdu nevzniklo
prve poš~o~eného podTa § 3~3 od~t. III. 2 b) tr. p. právo podat' zmatOCl~U staznosť, lebo !ento. zakonny predpis obsahuje všeobecné ustanovema a preto sa nevztahuje na pnpady, pre ktoré zákon na inom mieste
stanoví výnimky. Z ustanovenia 3. odst. § 2 tr. p. plynie že v prípadoch
tan; ?vedenýc~ nik~o iný okr~mštátneho zastupitel'stva ~emóže zastupov~! zaloOO. Tato zasada plal! pre celé pokračovanie, najma aj pre opravne yrostn,edky, .lebo podlva § 52 tr. p. upotrebenie opravného prostriedku
poskodenym ma sa povazovat' za prevzahe zastupovania obžaloby. Zmatočná sťažnosf bola tedy v tomto prípade podaná neoprávnenou osobou
a bola preto odmietnutá podl'a 3. odst. § 434 Trl'.
čís.
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o Na!'0lik n~lz~ !"rz~ni (v let~~!ch)1 ~e ,kd~o»dostal výpověď bez udáni
duvodu« podřadIti pOjmu »rOZSlfovam udaJu o poměrech podniku« po
rozumu § 27 (§ 2 odst. 2) zák. čís. 111/1927.

Zá

d § 262 tr. ř. že nalézaci soud není vázán označením čínu v ob-

žalobě~nlJze. do všech důsledků a bez výhrady použiti na delikty soukromožalobm.
.
v " ' h t tk
hr ' v
Stíh I-Ii soukromý obžalobce Jen porusem pravm o s a u c anenéh :zJonem proti nekalé soutěži, aniž za řizenl upl,atňoval i p?škozeni
é ~ti nemůže vytýkatí, že soud ne~o~ži1 ustanovem § 262 tr. r.; nel!í'~
: pří~lušný nár~k, který by mohl býb podkladem pro výrok odsuzuJlcí
pro urážku na cb.
(Rozh. ze dne 2. dubna 1932, Zrn 1 521/31.)

N e j v y Š š í s o u d jako ~oud zru~ovací zamítl po úst?ím líčení
mateční stížnost soukromé obzalobkyne do rozsudku krajskeho soudu

: estního v Praze ze dne 9. května 1931, jímž byl obžalovaný podle

§ 259 čís. 3 tr. ř. ~proštěn z obžaloby pro přeči~ zlehčování podle § 27
zák. o nekalé soutezl ze dne 15.

D

července
ů

1927,

C1S.

III sb. z. a n.

vod y:

Zmateční stížnost právem vytýká rozsudku, že se při svém výroku,
podle něhož odpovídalo pravdě tvrzení obžalovaného v letácích, že dostal výpověď bez ud~ní d~vodů, ob~ezil n.a slovní výklad v~ty »d?st~1
výpověď bez udání duvodu«, porovnavaje.Jl jen s ~osloven; plse.m~e vypovědí ze dne 14. listopadu 1929, a nedbaje toho, ze, jak sam zJl shl, obžalovaný znal důvody výpovědi a -také uznal výtky mu činěné. Výtka
směřuje svým obsahem k tomu, že se nalézací soud neobíral výkladem
. pozastavených slov letáků a nezkoumal, zda obžalovaný chtěl jimi
o soukromé ob žalobkyni říci jen, že neodůvodnila výpověď jemu písemně danou, či, že mu dala výpověď bezdůvodně. To bylo povinností
nalézaciho soudu, by si umožnil především posouditi otázku, zda obžalovaný činil a rozšiřoval údaje vědomě nepravdivé. Rovněž právem
vytýká stížnost rozsudku jako neúplnost, že při zjišťování, zda obžalovaný sděloval onu okolnost za účelem soutěže, nepřihlédl k celému obsahu zejména druhého letáku, v němž obžalovaný, prase, by mu zákazníci zachovali přátelství i na dále v novém jeho působišti, zároveň
sděluje, že si jeho spolupráci zajistil Josef Ch., který převzal tovární
výroby Lví Francovky, kteroužto starou značku přivádí právě na trh ve
značně zlepšené kvalitě a v nové vkusné úpravě. Tyto údaje letáku poukazují nejen na účel informační, nýbrž i na živel soutěžní, an se jimi
vychvaluje výrobek konkurečního závodu. Soud nalézací, třebas pravil,
že z celého obsahu letáku je zřejmo, že obžalovaný sděloval věc za
účelem informačním, zřejmě si jich nepovšiml a s nimi se nevypořádal,
právě, že obžalovaný v druhém letáku jen sděloval své nové působiště,
by tím upozornil zákazníky, že již není ve službách firmy Alpa.
Přes tyto formální vady rozsudku nemohla zmateční stížnost dojíti
úspěchu. Neboť ke skutkové podstatě přečinu podle § 27 zák. proti nekalé soutěži vyžaduje se kromě dalších náležitostí, z mchž dvě po stránce
skutkové byly arci posouzeny formálně vadně, také, by šlo o údaje 01'0měrech podniku po rozumu § 2 odst. 2 zákona, a to údaje, o nichž pachatel ví, že jsou (nepravdivé a) způsobilé poškoditi tento podnik. Tu
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pak, nehledíc k tomu, že stížnost, alespoň způsobem zákonu hovícím
nenaP3'dá sk~tkové zjištění r:lZs~dku, podle něhož si obžalovaný nebyl
am vedo~, le ono, Jeho sdelem ~ude .':,í~i v ,zápětí poškození firmy
»~Ipa«, ,Cll~Z pa,trne rozsude~ chte! vypdnh~ ze SI obžalovaný nebyl
ve dOl!', ,ze Jeho udaje JS?U zpusoblle yosko~lh tento podnik, - nebylo
p!O~az~no, ~a souhoma o~zalo?kyne se vubec ani nepokusila dolíčiti,
ze, udaje obz~lovaneho o vypove9~ bez udání důvodů jsou údaji o pomerech podmku po rozumu § 2 CIS. 2 zákona. Rozsudek sám se touto
otáz~ou vůbec neobír,á, Př,~s tO,lze ji řešiti, to tím spíše, ano řešení to
nevyzadu)e v souze~em pnpade skutkových podkladů. Neboť, i kdyby
bylo zaujato stanovIsko soukrome obžalobkyni nejpříznivější že bylo
o ní tvr::en?, že dala ,o~ž~lovan~mu výpověd' bezdůvodně, nebylo by lze
uzn~,h, ze Je tím o m receno neco, co by bylo lze podřaditi některému
z pn~ladů uvedených v naznačené stati zákona pro údaje o poměrech
podnIku, !,e~o alespoň dá~i s příklady těmi do jedné řady. Souzený pří
pad, v n,:mz, Jak, J:;st zd~;azmh, nebylo snad o soukromé obžalobkyni
l\:rzeno ,vse?be,cne, ze v JeJlm podmku jsou zaměstnanci vypovídáni bezduvodne, nybrz uvedeno proste faktum výpovědi dané (bezdůvodně) obž~lovanén:u, nesnese, předev~ím podřadění ~ni pod příklad údajů o osobnIC? pomere<;h podmku,)enz snad n~, prvm pohl<:,d jediné mohl by při
chazeb ,v ~?cet, a~o Je JInak bez dalsl,hC: zJevno, ze s ostatními příklady
souzeny pn pad vubec mJak nelze uvadeh anI v obdobu' neboť souzeným ú?ajem nel.'raví, s; nic ? poměre~h osobních (tedy ;odinných, maJetko~ych, kvahlrkaclllch, narodnoslmch, náboženských a t. p,) souk~ome oJ;žalobkyně, pokud se týče jejího majitele vůbec, natož o takovych, Je~. by mely vyzn~m, ve stycích hospodářských, najmě soutěžních.
Ale anI Jlna~ se souzeny udaJ podle svého obsahu a předmětu nehtahUJ~ na P?me;y pod?lku soukron:~obžalobkyně, najmě v žádném směru,
Je,~z b~ pnchazel ,v uvahu v sOUt~!l (n,a újmu soukromé obžalobkyně, po
p:lpade ve ~;osp<;ch JeJlc~ ,so'.'tezltelu), a nelze jej proto ani hodnotně
pnr~dlh k pnp,:dum, na nezza~on pouk~,z~le..:yláštními příklady, jimiž
hl:del,podl~ :nozno~tl zachybh ~sechlly dUlezlteJsl zjevy takového jednán',
Jez melo byh poslIzeno zakonnyml sankcemi. Skutkové podstatě přečinu
P?,dle !~ 27 zákon,a p,ro~i nekalé ,so,utěži r;edo?tává se tedy v souzeném
pnp~d~ pod~tatne r;alezltosh ,rrave prot:lfa?e;, s toho hlediska jeví se
zprostem obzalovaneho po stran ce hmotnepravlll správným třebaže bylo
z části odůvodňováno jinak.
'
Neúplnost rozsudku spatřuje stížnost i v jom, že nalézaCI soud neuznal obžalovaného vInným ani přestupkem urážky na cti, ač jeho jednání kvalifikoval jako urážku na cti, pokud se týče, že se neprohlásil
nepříslušným. Tu však nejde a výtku formální vady rozsudku po stránce
skutkové podle § 281 čís. 5 tr. ř., nýbrž o právní námitku pro nepoužití
předpisu § 262 tr. ř., tedy o zmatečnost hmotněprávní podle § 281 čís, 9
písm. a) tr. ř., jak ji stížnost později pod tímto zmatkem znovu uplatňuje. Námitce té nelze při svědčiti. Podle § 262 tr. ř. není naJézací soud
vázán označením činu v obžalovacím spise. Této zásady, vyslovené pro
delikty veřejnožalobní, nelze do všech důsledků a bez výhrady použíti
i na delikty soukromožalobní, při nichž musí býti soukromému obžalobci
vyhrazeno právo udati, kterou osobu, pro který čin a pro porušení kterého právního statku hodlá včasným návrhem stihati. Soud sám nesmí

b
jeho podnětu posuzovati věc s hlediska jiného oboru chráněných
s;~ků, než z jaké~o to ,na,vrhuje soukromý obžalobce; vždyť, soukromému obžalobci muže zalezetI na t?m" by byl JIm 'poz~staveny čm poován právě a Jen s hledIska pravmho statku, Jehoz ochrany se ve
;~~ .obžalobě dovalává, ~ může mu.. pos~zování s hlediska, jiné~,o práv'h.o statku býti nevítane, ba pa pnpade padle povahy vecI pnmo ne~~těné. Je tedy..na souk,ro,mém obžalo~ci, by, zejména uvedl, kter?u asob.oU, kterým jeJ;m jedn3'mm a na ktere,;, pravmm sta5ku (alespon, co ~o
'eho druhu) citl se poskozen neb ohrozen, zda na pnklad ve svem vy.e ~ělečném podnikání, či na své, os~bní cti!,zd~. tedy ~oukron;ý obžal.obce
stihá porušení dobrých mravu, pn, SOUt~ZI, CI p~:usem, sye osobm ,ch:
Vše to bude třeba v soukrome obzalobe t,m spIse uvestl, ana novynu
zákony soudní příslušnost v příčině různých saukromožalobních deliktů
je různě upravena. Jes~iž~ tedy ~oukromý obžal?b,ce, v případě, o nějž
tu jde stíhal jen porusem pravmho statku, chraneneho zakonem prah
nekalé soutěži, nikoli též porušení právního statku své cti, an za celého řízení až do vynesení rozsudku nepociťoval a neuplatňoval postižení
své cti nýbrž stále poukazoval jen k porušení dobrých mravů při soutěži --'. není tu příslušný návrh, který by mohl býti podkladem pro od. suz~jící výrok pro uráž~u na ,cti, a, nen;ůže proto z~. těchto oko}ností
soukromý obžalobce vytykatr, ze nalezacl ~oud nepouzll § 262 tr.r.
čís,

4398,

Zamestnanci v štátnych zárobkových podnikoch, vedených podfa
zásad súkromn.opodnikateľských, nie sú verejnými úradnikmi v smysle
,§ 461 tr. zák.
(Rozh. z 2. apríla 1932, Zm W 189/32.)
N a j v y Š š í s ú d vyniesol v trestnej veci proti V, A. a spol. pre
sprenevery v úrade na základe verejného pojednávania o opravnom prostriedku generálneho prokurátora ciel'om zachovania právnej
jednotnosti tento

zločin

rozsudok:
Opravný prostriedok pre zachovanie' právnej jednotnosti, podaný
generálnou prokuratúrou podl'a § 441 tr. p" sa uznáva základným a vyslovuJe sa, že pravoplatným rozsudkom krajského súdu v K. ZD dňa 28,
noyen;br~ 1929 a vrchné~o súdu v K. zo dňa 29. apríla 1931 bol porusenY,zakon v ustanovemach §§ 461 a 462 tr. z. Podl'a § 442-IV. tr. p.
a n3' .~aklade dó~odu zmatočnosti poznačeného v § 385 čís. 1 b) tr. p.
ZruSllJ,U sa oba cItované rozsudky vo výroku, ktorým trestné činy obžalovanych V. A. a A. V. boly kvalifikované u každého z nich ako zločin
s~renevery v úrade podl'a § 462 tr. z., a činy tie sa kvalifikujú. u každ<;ho z nich ako zločin sprenevery podl'a §§ 355, 356 tr. z. U obžalovaneho A. V. sa však následkom pOllžitia § 92 tr. z, v smysle § 20 tr. z,
kvalIfIkuje Jeho trestný čin za prečin.
.
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V d6sledku toho bol zrušený rozsudok vrchného súdu aj vo výroku
o trestu a obžalovaným podl'a § 358 tr. z. bol vymeraný nový trest.
Z d6vodov:
'Rozsudkom krajského súdu v Košiciach zo dňa 28. novembra I
bol obžalovaný V. A. uznaný vinným, že ako dielovedúci na štátnej
nej píle vo V. č., poverený predajom dreva a rezaním gul'atiny,
koch 1925-1926 z číastok, obdržaných od strá-n pre štátnu lesnú snr;h'lI
sí postupne ponechal a pre seba upotrebil 14.045,44 Kč. Tým istým
sudkom bol uznaný obžalovaný A. V. vinným, že ako skladník na
menutej píle v rokoch 1!125~1926 jednak si ponechal číastku
vybranú za predané drevo, jednak si podržal 80 m dreva v
p.OOO Kč a toto za svoje osobné potreby ako svoje drevo róznym
bám odovzdal. Tieto činy kvalifikoval súd prvej stolice u obidvoch obžalovaných, považujúc ich za verejných úradníkov, ako zločin sprene"
very v úrade, a to u V. A. podl'a § 462-11. tr. z. u A. V. podl'a §
tr. z. Vrchný súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 29. dubňa 1930 na
volanie obidvoch obžalovaných v otázke viny a kvalifikácie rol,sudol,
prvého súdu v napadnutej častí potvrdil, v nenapadnutej nechal
tknutým. Proti tomuto rozsudku neboly použité žiadne opravné
striedky, takže sa stal pravoplatným. Nižšie súdy kvalifikovaly činy
lovaných za zločin sprenevery v úrade podl'a § 462 tr. z.
bližšie d6vody pre túto kvalifikáciu. Zrejme ju vyvodzujú z povo
obžalovaných, totiž u obžalovaného V. A. ako dielovedúceho, u obžalovaného A. V. ako skladníka na štátnej parnej píle, patriacej k
lesnému majetku. Koho možno v smysle § 462 tr. z. pokladať za
ného úradníka, určuje § 461 tr. z. SÚ to jednak osoby, ktoré podl'a o",,;hn
úradu, služby alebo zvláštneho poverenia sú zaviazané prevádzať
úkoly verejnej správy álebo spravedlnosti alebo vrchnostenské
niektorého munici pia alebo obce. Táto kvalifikácia u obžalov;,nirch
bec chýba. Hospodárenie na štátnych lesoch a provoz v
s týmto hospodárením spojených nemá so spomenutými úkolmi
správy nič spoločného. Tu ide o zárobkový podnik hospodársky,
rOm štát ako iný majitel' lesa hospodári za týchže kautel a podl'a tÝc:hže.
predpisov. Ďalej stanoví § 461 tr. z. ako verejných úradníkov tie o
ktoré u verejných fond ov, nemocníc, ústavo v choromysel'ných a
spravovaných priamo štátom, municipiom alebo obcou, sú us·tanlo'vené.
ako dozorcovi a, lekári, úradnfci alebo sluhovia. Ale zo spisov P'J'>H'C,
štátny majetok, na ktorom boli obžalovaní v hore uvedenej
ustanovení, nemal takého určenia, ktoré práve zriadencom
majetku dáva charakter verejných úradníkov vo smysle cit. us'taolovenia
trestného zákona. V tomto prípade ide - ako už bolo vyslovené
o hospodársky podnik zárobkový, štátom vo vlastnej režii vedený.
dovodu, aby zriadenci na takom podniku boli ináč kvalifikovaní
zriadenci na iných podnikoch toho istého druhu a určenia.
obžalovaných k štátu a obecenstvu, menovite ke kupitel'om
SDl'ave
lišilo sa nijak od postavenia zriadenca, zamestnaného
kromného lesa, resp. súkromnej píly, k jeho zamesttla\'at,eťc)vi
censtvu ak odberatel'om dreva. Neprávom preto činy ob"all)v2mých,

"",U"""U

ktorých nemožno poklad ať za verejných úradníkov, boly kvalifikované
ako zločiny sprenevery v úrade. Kvalifikácio~ tou porušily nižšie súdy
.zákon v ustanoveni ach §§ 461, 462 tr. z. Ciny tie vyčerpávajú však
u obidvoch obžalovaných skutkovú podstatu zločÍnov sprenevery podl'a
§§ 355 356 tr. z.,. miernejšie trestatel'ných než zločiny sprenevery
v úrad~. K stíhaniu ich učinilo riaditel'stvo štánych lesov a statkov v S.
H. ako ich zamestnávatel' včas súkromný návrh. Bolo preto vyhoveť
opravnému prostriedku pre zachovanÍe právnej jednostnosti, podanému
generálnou prokuratúrou, a vysloviť, že v cit. ustanoveni ach bol porušený zákon. Vo smysle § 442 ~osl. odst. tr.. jl. ,bolo v d6~led~~ toho tiež
zrušiť oba CIt. rozsudky vo vyroku o kvahftkacll trestnych ClnOV obžalovaných a činy tie kvalifikovať iba za zločin sprenevery podl'a §§ 355,
355 tr. z. a obžalovaným znovu vymerať trest.
čís.

4399.

" V řízení podle § 425 odst. II. tr. ř. jest rozsudek vrchního soudu vyhlásiti obžalovanému a není nutno, aby byl vyhlášen nebo doručen ještě
zvlášť jeho zvolenému obbájci.
Z nezákonného doručení rozsudku obhájci nemohou obžalovanému
vzniknouti nové lhůty k podání opravných prostředků.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1932, Zm IV 39}32.)
Ne j vy Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc, zahájenou před kraj"
ským soudem v Berehově proti V. F., obžalovanému pro zločin podle
.§.301 tr. zák., odmítl zmateční stížnost obžalovaného z těchto
důvodů:

Obžalovaný nebyl při odvolacím hlavním přelíčení ani sám příto
men, ani zastoupen zvoleným obhájcem. Proto byl rozsudek odvolacího
soudu ve smyslu 2. odst. § 425 tr. ř. vyhlášen a doručen obžalovanému
<1ne22. prosince 19'31 s poučením o opravných prostředcích, načež obžalovaný ohlásil odvoláním pojmenovanou zmateční stížnost podle § 385
č,3 tr. ř. a proto, že mu nebyl povolen podmíněný odklad trestu. Dne
~3, prosince 1931 obžalovaný a krom toho i obhájce v písemných po. j1án1ch žádali o doručení rozsudku odvolacího soudu obhájci dr. J. K.,
což se stalo dne 31. prosince 1931. Dne 4. ledna 1932 podal pak obžalovaný svým obhájcem písemně zmateční stížnost. Poněvadž ustall,Dvení 2. odst. § 425 tr. ř. nařizuje vyhlášení nebo doručení rozsudku
obžalovanému, o obhájci však se nezmiňuje, bylo doručení rozsudku
obhájci zbytečné a proto nemohlo založiti lhůtu ku provedení zmateční stížnosti, kteráž lhůta začala dnem po ohlášení zmateční stížnosti,
tedy dnem 23. prosince 1931, a bylo věcí obžalovaného, pokud chtěl,
~by 'jeho obhájce provedl zmatečnÍ. stížnost, odevzdati obhájci za tímto
uče lem vyhotovení rozsudku, které bylo obžalovanému doručeno dne
22. prosince 19'31. Z toho plyne, že odůvodnění zmateční stížnosti, jež
bylo u soudu I. stolice podáno dne 4. ledna 1932, bylo opozděné, neboť
bylo ~odáno po uplynutí 8denní lhůty, stanovené v 2. odst. § 388 tr. ř.
v novem doslovu. Proto bylo toto odůvodnění odmítnuto podle 3. odst.
§434 tř. r.
Trestn! rlJ~hodnutí XIV.
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Pouhé požádání svědka, v jakékoli formě pronesené, by neřekl
u soudu pravdu, neb aby ji zamlčel, není ještě sváděním ke křivému
svědectví ve smysle § 222 tr. z.; toto zákonné ustanovení však nevyžaduje, aby svádění bylo podporováno slibem 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 křivému svědectví.
Křivé svědectví musí se týkati podstatných okolností souzeného
případu.

(Rozh. ze dne 9. dubna 1932, Zm III 236/31.)
Ne j vy Š š í s o u d v trestní věci proti M. H., pro zločin podle
§ 222 tr. zák., po veřejném líčení o zmateční stížnosti veřejného žalobce
zrušil podle § 35 odst. I. por. nov. z úřadu rozsudky obou soudů nižších
stolic a vrátil věc krajskému soudu v T. k novému projednání a rozhodnutí; zmateční stížnost poukázal na toto rozhodnutí.

Z

děni bylo podporov~no. s!ibe~ hmot,;é ~ýhody ne?o. vyhrůžkou. St~či

jakékOliv jiné uplatnovam vlIvu, z nehoz Je zJevny umysl pachateluv,
aby psychickým vlivem přivedl svědka k rozhodnutí, že bude křivě
svědčiti. Nejvyšší soud, zkoumaje věc s tohoto hlediska shledal, že
skutková zjištění nižších soudů nestačí, by otázka, zda jednáním obžalovaného je naplněna skutková podstata zločinu podle § 222 tr. zák.,
soolehlivě mohla býti řešena. Zejména bude třeba zjistiti přesně, v jaké
fórmě jakými slovy a za jakých okolností se svádění svědkyně M. R.
stalo,' zda obžalovaný za tím účelem svědkyni vyhledal, jakým způso
bem svoji žádost zdůraz,ňoval anebo podporoval, aby svědkyni k vydání křivého svědectví pohnul. Další podstatnou podmínkou trestnosti
je aby křívé svědectví, k němuž bylo naváděno, týkalo se podstatných
okolností. V tom směru jsou skutková zjištění nižších soudů rovněž nedostatečná a bude třeba tyto okolnosti z příslušných trestnich spisů
zjistiti. Poněvadž nejvyšší soud vzhledem k předpisu § 33 odst. lIl. por.
nov. sám tato zjištění učiniti nemůže, bylo třeba ve smyslu § 35 odst. I.
por. nov. učiniti opatření, jak uvedeno výše v dispositivnf části tohoto
rozhodnutí, a zmateční stížnost na to poukázati.
čís. 4401.

důvodů:

Soud první stolice uznal obžalovaného vinným zločinem podle §
.
tr. zák., přijav za zjištěno, že naváděl svědkyni M. R., když v trestní
věci pro přečin urážky na cti, vedené u okresního soudu vP. proti J. S.
měla býti po odročeném líčení znovu ještě k pokračování v hlavním líčení jako svědkyně předvolána, by při tomto hlavním líčení před soudem. udala, že už všechno zapomněla. Vrchní soud v B. jako odvolací
soud zrušil rozsudek první stolice a při nezměněném skutkovém stavu
zprostil obžalovanou podle § 326 Č. I tr. ř. z obžaloby s odůvodněním, i
že k naplnění skutkové podstaty zločinu svádění ke křivému svědectví.
nestačí požádání svědka, by neudal pravdu neb aby ji zamlčel,
že zákon vyžaduje intensivní činnost a že jen tenkráte, kdyby bk'ov,ě
požádání bylo spojeno se slibem výhody nebo protihodnoty nebo s
dobným jednáním, které jest způsobilé učiniti nátlak, neb uvésti v
kušení svobodné rozhodnutí svědkovo, aby proti pravdě
lze považovati čin za zločin podle § 222 tr. zák. Tento
soudu napadá veřejný žalobce v odůvodnění své zmateční
dané z důvodu věcné zmatečnosti podle bodu I a) § 385 tr. ř. I
jest přisvědčiti odvolacímu so~du v tom; že, k. nap!něl!í skutkové,
staty zločinu podle § 222 tr. zak. nestač! kaz de, v pkekolIv lo.rme
,nesené požádání svědka, by neudal u soudu pravdu neb aby Jl ZalTIl\;el,
nelze souhlasiti s názorem, že za svádění ke křivému svědectví lze považovati jen takové požádání, které. jest spojeno buď se slibem nějaké . •• '
výhody anebo s jednáním, jež jest způsobilé učiniti nátlak na svobodné,
rozhodnutí svědkovo. Z pojmu snahy, navésti svědka, plyne sice, že
..
jíti o vykonání psychi~kého vlivu, jím~. P?dle ú~yslu pa~ha~e1ova má .••••
býti u svědka překonan odpor protI knvemu svedectv!, ze umysl pachatelův musí směřovati k tomu, by svým vlivem u svědka způsobil rozhodnutí, že vydá křivé svědectví; zákon však nevyžaduje, aby toto svá-

v § 333 tr. z. vyslovený požiadavok »bezprávnosti« privlastnenia
nevzfahuje sa na s p Ó s o b spáchania činu, ani nepredpokladá úmysel
obohatiť saj znamená však, že úmysel páchatefov musí smerovať k privlastneniu si movitej veci, ktorú z cudzej držby alebo detencie odnima,
bez právneho dovodu, sposobi1ého k nadobudnutiu vlastníctva, a že je
si toho páchateY aj povedomý.
(Rozh. zo

dňa

19. apríla 1932, Zm IV 129/32.)

Na M. B. bola podaná obžaloba pre

zločin

krádeže podl'a §§ 333,

336 Č. 4 tr. z. Obžalovaný priznal sa, že si nepravým kl'účom otvoril byt

poškodeného P. B. a odňal odtial' na hotovosti čiastku 98 Kč na úhradu
pohl'adávky, ktorú malí jeho rodičia za poškodeným. P r v Ý s ú d, súc
toho názoru, že obžalovaný nemal úmyslu spáchaťkrádež, sprosti! ho
pod!'a § 326 Č. 2 tr. p. obžaloby. O d vol a c f s ú d zmenil tento rozsudok a uznal obžalovaného vinným podl'a obžaloby.
Na j v y Š š í s úd zamietol zmiitočnú šťažnosf obžalovaného a zvoleného obhájeu, založenú na dovode zmiitočnosti pod!'a § 385 Č. 1 a)
tr. p.
Z d6vodov:
5ťažovatelia vytýkajú rozsudku nesprávne právne posúdeníe ohl'adom úmyslu obžalovaného na tom základe, že zákonom vyžiadované
bezprávne privlastneníe znamená pri krádeži nie bezprávny sposob, ale
zvlášte, aby páchatel' odcudzil movitú vec cie!'om bezprávného obohatenia; toho však že tu nebolo, keď obžalovaný chcel len vymáhať svoju
požiadavku a nemal v úmyslu sa obohatiť. Zistené skutky týkajú sa vraj
len sposobu - rozumej bezprávného - a nie úmyslu. Názor sťažova6'
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te!'ov je správny potia!', že v zákone zvlášť vyznačený požiadavok bezprávnosti privlastnenia pri krádeži nevzťahuje sa n a s p 6 s o b spáchania činu, leb o ten je zretel'ne a dostatočne vyjadrený už vo vyznačení skutkových náležitostí krádeže ku sp6sobu spáchania činu sa vzťa
hujúcich, totiž aby cudzia vec movitá bola odňatá z držby alebo z uschovania iného bez jeho svolenia; tento sposob nadobudnutia veci odporuje
právnym pravidlám, je tedy už tým bezprávny; vedornie a úmysel páchatel'ov musí sa vzťahovať aj na tento, ináč objektívny znak skutkovej podstaty krádeže, a bolo by preto zbytočné, vyznačovať bezprávnosť len ku sp6sobu spáchania krádeže sa nesúcu zvlášte ešte pri vy_
značení ďalšej náležitosti krádeže, totiž pri zamýš!'anom cie!'u páchate!'ovom. Na druhej strane nie je však v tejto náležitosti obsažený ani
požiadavok zúmyselného o b o h a ten i a, ako majú za to sťažovatelia,
lebo zákon žiada len úmysel na bezprávne p r i v I a s tne n i e, ktoré
nemusí však v sebe nevyhnutne obsahovať aj obohatenie. Požiadavok
bezprávnosti pri krádeži vzťahuje sa teda práve na toto privlastnenie
a znamená to!'ko, že páchate!' privlastňuje si hore vyznačeným sp6sobom cudziu movitú vec bez toho, že by mal právny - t. j. právom
uznaný a na ňom sa zakladajúci - d6vod, sposobilý k nadobudnutiu
vlastníctva veci, ktorú z cudzieho držania odníma (objektívna stránka
bezprávnosti privlastnenia) a že je si tohoto aj povedomý (subjektívna
stránka). Pri veciach, ktoré nie sú vol'né tak, aby si ich mohol každý
osvojiť, privlastnenie cudzej veci, aj keď by mal o slúžiť uspokojeniu
oprávneného záujmu páchate!'ovho, objektívne len vtedy sa zakladá na
právnom d6vode, ked' je oprené alebo o súhlas oprávnenej osoby, alebo
o sudcovský výrok, alebo konečne o zákonné oprávnenie, čo všetko
smeruje už na privlastnenie ved; prívlastnenie nie je však právnym menovite v tom prípade, keď páchate!' prevádza len vlastné rozhodnutie
svojmocne bez dovol ani a sa platného právneho poriadku. Tomu tak
bolo v danom prípade, kde obžalovaný k tomu, aby si na úhradu svojej tvrdenej pohl'adávky prísvojil primeranú sumu z vlastníctva poško~
deného, nezískal ani svolenie poškodeného, ani rozhodnutie súdu a an1
zákon svojmocné uspokojenie požiadavky nepripúšťa. Bolo preto toto
privlastnenie objektívne bezprávne. Že však si obžalovaný tejto bezprávnosti privlastnenia. peňazí bol aj vedomý, to dovodil odvolací súd
správne z okolností, jako obžalovaný čin previedol; učinil to tak, aby
zostalo utajené, že páchatel'om bol on, čo ukazuje, že si bol povedomý,
že svojmocné uspokojel1ie tvrdenej pohl'adávky týmto sp6sobom nezodpovedá zákonu a je teda bezprávne. Vo vytýkanom smere bol a preto
vina obžalovaného správne posúdená tak po stránke objektívnej ako aj
subjektívnej, takže zmatočná šťažnosť, len na tomto základe uplatnená,
musela byť zamietnutá ako bezdóvodná (§36 I. odst. nov. k tr. pOL).
čís.
Předmětem

4402.

vyzrazení cizí moci po rozumu § 6 čís. 2 zák. na ochr.
třebaže v tuzemsku poněkud nebo v určitém
obvodu obecně. známá, že' se v určité továrně vyrábl třaskavina používaná k vojenským účelitm (pyrooc:y\in), a vyzvldáním podle druhého

tep. může býti i skutečnost,

odstavce může býti po případě i zjišťování oné skutečnosti dotazováním
se osob blizko místa výroby žijícich a svádění jich k opatření třaskaviny
z továrny.
Pyroxylin není vhodným předmětem přestupku podle § 2 (přečinu
podle § 3) zák. O třaskavinách.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1932, Zrn I 941/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním ličení
stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu
v Chrudimi ze dne 14. září 1931, jimž byli obžalovaní podle § 259 čís. 3
tr. ř. zproštěni z obžaloby, Angelo S. pro zločin vojenské zrady podle
§ 6 čís. 2-II. zákona na ochranu republiky, a František F. pro zločin
neoznámení trestného podniku podle § 12 čís. I-II téhož zákona,
Angelo S. pak byl uznán vinným jen přečinem podle § 8 tr. zák. a § 3
zákona ze dne 21. května 1885, čís. 134 ř. zák., - zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znová projednal a o ní rozhodl, mimo jiné z těchto
zmateční

dllvodll:
Zmateční stížnosti, jež napadá rozsudek prvé stolice v celém rozsahu, vytýkajíc mu zmatečnost podle § 281 čís. 5, čís. 9 a), čís. 10 tr.
ř., nelze upříti důvodnost. Napadený rozsudek bere za prokázáno, že
obžalovaný S., dověděv se z novin, že se py,oxylin vyrábí v jedné továrně u P., jezdil několikrát,z Prahy do P., zeptal se tam spoluobžalovaného F-y, zda v p-cké, přesněji v s-ské prachárně vyrábějí pyroxylin,
přijal od F-y, jemuž řekl, že by pyroxylin potřeboval - slib, že ho s ně
kým v továrně seznáiní a pokusí se pyroxylin opatřiti, že při nové
návštěvě P. žádal S. F-u znovu, by se postaralo pyroxylin, a že později
S. žádal i svědkym P-ovou, by mu opatřila z p-cké prachárny pyroxylin. Podřadění tohoto skutkového děje ohledně obžalovaného S-a
ustanovení § 6 odst. Č. 2 případ II. a ohledně obžalovaného F-y ustanovení § 12 odst. Č. 1 případ II. zákona na ochranu republiky odmítá
rozsudek mimo jiné proto, že se S. ptal jen na okolnost všeobecně známou, zda se v továrně vyrábí pyroxylin, a není prokázáno, že chtěl vyzvídatí postup výroby pyroxy1inu nebo výrobní schopnost továrny. Dů
vodně vytýká stížnost tomuto předpokladu formální vadnost podle čís. 5
§ 281 tr. ř., záležející v tom, že rozsudek neuvádí žádné důvody pro
vý!ok, že jde ve výrobě pyroxylinu v scské továrně (prachárně) o skutecnost všeobecně známou; odůvodněním toholo výroku není předchozí
reprodukce obhajoby obžalovaného S-ova, že se dověděl z novin, že
se pyroxylin vyrábí v jedné továrně u P.,protože dotčena novinářská
zpráva - je-li obhajoba vůbec pravdivá - naznačila .jen krajinu výc
roby, kdežto v udánlivě všeobecně známé skutečnosti jde o přesně ozna7
čeně mí;Sto;,ýroby. V právu je stížnosti, vytýkajíc onOmu předpokladu,
pokud je )lm v tuzemsku známé místo výroby třaskaviny, používané
k vOjenskym účelům,. vyřazeno z pojmu skutečností, které mají zůstati
u!ajeny pro ochranu republiky a tím z dosahu .u'stauoveiJÍ § 6 odst. č,,2
zakona na ochranu republiky, právní mylnost,. připomínajíc,že, i kdyby
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bylo u nás, přesněji v tuzemsku známo, že se v s-ské továrně vyrábí pyroxylin, jest na okolnost tu pohlížeti jako na takovou, která musí býti
utajována v zájmu obrany státu. Jestiť - jak vysloveno v rozh. čís. 3156
(srovnej i rozh. čís. 2137 sb. n. s.) - vojenským tajemstvím (před
mětem ustanovení § 6 odst. Č. 2 zákona na ochranu republiky) vše, co
má vztah k vojenské obraně státu a dotýká se jeho branné zdatnosti
za války tak úzce, že jeho vyjevení cizí moci může tuto zdatnost ~esla
biti; není tudíž na místě omezovati onen zákonný pojem a tím účmnost
citovaných ustanovení zákona na vojenská tajemství v uzším, tech-'
nickém slova smyslu; náležejí sem naopak i skutečnosti, opatření a před
měty, které jsou takové povahy, že je v zájmu obrany republiky, by se
o nich nedověděla cizí moc, třebaže nejsou přímo tajeny, po případě
vzhledem k povaze věci aní tajeny býti nemohou, jsouce v tuzemsku
snadno přístupné, veřejné a obecně známé, na př. ze zpráv novinář
ských. Předmětem vyzrazení cizí moci může proto býti i skutečnost,
třebaže v tuzemsku poněkud anebo v určitém obvodu obecně známá, že
se v určité továrně 'vyrábí třaskavina, používaná k vojenským účelům,
a vyzvídáním za účele,m vy~ra:ení ~iz! moci mohlo býti zjiš~ování skutečnosti že se v s-s ke tovarne vyrabl pyroxyhn, dotazovamm se osob
blízko n'rísta výroby žijících.a svád~ní~ jic.h. k ?patře,ní pY,roxylinu z. o~é
továrny, najmě když touto cmnostr, presnej1 pnzmvym vysledkem JeJlm
byla by místně a snad i v.ěcně ~eurčitá zpr~va novi.nářská vys~~pňo:
vána v místně a věcně mCltou j1stotu, Idera by C1Zl mocI v pnpade
války umožňovala zasáhno~ti, brannou .moc čsl. r~pub!i~y leteckým
útokem v bodu pro zásobovam VOjska strehvem velmI clthvem.
Vylíčenou formální v.adno~tí. a právn]. inylností .onoho 'předpoklad~

stává se vratkým i konecny zaver, ze v clllnosl! obzalovaneho S-a nem
splněna skutková podstat~ ~ločinu §. 6 čís. 2 JI zák~?a na ochra~u republiky, a jelikož tento zaver Je Jedm,ou. ?porou dalslho zav:,.ru, ze ne~
byl spolu obžalovaný F. povinen oznamlÍ1 č111nost S-ovou uradu, take
závěr, že není v opomenutí obžalovaného F-y skutkov~ P??stata zlo:
činu § 12 Č. 1. JI. cit. zá~. [)ůsl;dke,? toho bylo z:n~teč111 soÍ1znosh, a111Z
třeba zabývati seostatmml JeJ1111l vyvody,. vyhoveh a z ?u."odu Č. 5 a
č. 10, po případě 9 a) § 281 tr. ř. napade~y: rO,zsudek zrusltr,. a t? v ce- .
lém rozsahu protože podkladem odSUZUJ1Cl časl! rozsudku Je tyz s~u
tek, který j~ podkladem čás!~ zprošťujícího výrok~,. tý~ající ,~e obzalo.vaného S-ova. OdsuzujíCl cast rozsudku bylo zruslh hm spIse, an Je
výsledkem nesprávného použití záko~a i sama o sobě; podle po.sudku
je pyroxylin nitro cellu los ou S' vysokym obsahem dUSlku a male rozpustnosti; podle § I Č. 3 vládního naří~ení ze dne 8. h,stopa~u 1920,
čís. 615 Sb. z. a n. jsou předmětem (Stát111ho) monopolu vybusnych latek
všechny druhy nitrocellulosy' podle čtvrtého odstavce § I zakona ze
27. května 1885, č. 134 ř. zik. nevztahuje. se .u~tano':.ení ervního, o,d~
stav ce o nutnosti úředního povolení k výrobe, dam v obeh, prechovavam
a dopravě třaskavin na třaskaviny státního monopolu; důsledkem toho
nemůže býti pyroxylin ani vhodným pře?,?ětem jednán~, které tresce
(jako přestupek § 2 cit. zákona a) jako prec\l1 § 3 Cll. zakona (srovnej
rozhod. čís. '1896, 2536 sb. n. s.), pod který napadený rozsudek podřaďuje souzený skutek obžalovaného S-ova.
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podle své povahy hledí otázky dodat\<ové (§ 319 tr. ř.) a otázky náhradní (§ 320 tr. ř.) ke skutku, který je ohžalobou stíhán a byl proto
učiněn předmětem otázky hlavní, takže se mohou státi předmětem dodatkové otázky stavy a skutečnosti, jež má § 319 tr. ř. na zřeteli, jen
tehdy bylo-Ii tvrzeno, že stavem tím nebo skutečností tou je vyloučena
nebo 'třeba zaníkla trestnost právě skutku hlavní otázkou dotčeného, a
předmětem náhradní otázky mohou býti skutečnosti rázu naznačeného
v § 320 tr. ř. jen, byly-li skutečnosti ty tvrzeny jako složky (doplňky
nebo změny složek) právě skutku označeného hlavní otázkou.
Nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyly-li dány ke hlavni
otázce na zločin zabití dodatková otázka na sebeobranu podle § 2 g) tr.
zák., po případě další otázka (eventuální) na vykročení z mezí nutné
obrany podle § 335 tr. zák.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1932, Zrn I 19'4/32.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského trestního jako
porotního soudu v Praze ze dne 4. února 1932, jímž byl stěžovatel
uznán vinným zločinem zabití podle § 140 tr. zák., mimo jiné z těchto

zmateční

d

ů

vod

ů:

S hlediska čís. 6 § 344 tr. ř. vytýká stížnost - po ukazujíc i k ustanovení § 319 a § 320 tr. ř., že ne právem nebyly, ač to žádala obhajoba
stěžovatelova, dány porotcům otázka eventuální, správně dodatková na
nutnou obranu podle § 2 písm. g) tr. zák., po případě další otázka (eventuální) na vykročení z mezí nutné obrany podle § 335 tr. zák. Tato námitka neobstojí. Podle své povahy hledí otázky dodatková (§ 319 tr. ř.)
a otázky náhradní (§ 320 tr. ř.) ke skutku, který je obžalobou stíhána
byl proto učiněn předmětem otázky hlavní, takže se mohou státi před
mětem dodatkové otázky stavy a skutečnosti, jež má § 319 tr. ř. na zře
teli, jen tehdy, bylo-Ii tvrzeno, že stavem tím nebo skutečností tou je
vyloučena nebo třeba zanikla trestnost právě skutku hlavní otázkou dotčeného, a předmětem náhradní otázky mohou býti skutečnosti rázu
naznačeného v § 320 tr. ř. jen, byly-li skutečnosti ty tvrzeny jako složky
(doplňky nebo změny složek) právě skutku označeného hlavní otázkou.
Proto mohla v souzené trestní věci obhajoba stěžovatelova, že se v době
a na místě, kdy a kde se udál podle obžaloby a hlavní otázky skutek
tam uvedený, usmrcení Š-a stěžovatelem (bodnou ranou, vedenou stě
žovatelem nožem do břicha Š-ova), bránil š-ovi, který ho nožem napadl, dáti příčinu k dodatkové otázce podle § 2 písm. g) tr. zák. a k náhradní otázce podle § 335 tr.zák. jen tehdy, kdyby bylo zároveň
tvrzeno, že nutná obrana proti bezprávnému útoku byla v souvislosti se
skutkem, tvořícím předmět hlavní otázky, že stěžovatel za účelem odvrácení protiprávního útoku Š-ova bodl ho nožem do břicha a způsobil
tím jeho smrt. To však nebylo tvrzeno ani obhajobou stěžovatele, který
naopak, popíraje, že bodl š-a, tvrdil, že vůbec nůž nevytáhl a že se
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Š .. mu~el, b?dn~uti

osám ~~ýn; nožem, ~ni.. \stížností dále zdůrazňovanými)
vypovedn;1 svedku, k!e;1 yubec nesved~11I o tom, jakým způsobem a čí
nozem dosl? k poranem s-ovu. Tvrzem obrany bez použití nože - na
co. se obhaJo~a ~mezlla --: uplatň,:valo jiné jednání než jednání hlavní
otazk?u o.znacene, neup!atnoval? vS,:k am beztrestnost ani jinou právní
kvalIfIkacI skutku, ~t~rY"byl p.redr:'etem hlavní otázky a k němuž by
byly musely hledelI I pnpadne otazky dodatková a náhradní. Nebylo
tu tvrzení, které by bylo zavazovalo podle §§ 319 320 tr. ř. soud
k otázkám, jejichž pominutí stížnost vytýká, a nenast~la tudíž pominutím otázek těch zmatečnost podle čís. 6 § 344 tr. ř.
čís.
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Nekalá soutěž.
S hlediska § 29 zák. o nek. s. musí pachatel, zneužívaje individualisUj~cíc~ ~ař!zení. podniku (p~lmým pou~itím nebo nepodoben/ml za~ysleh zamenu Jednoho podmku s druhym podnikem soutěžitelským a
'
Jeho jednání musí býti způsobilé tuto záměnu přivoditi.
Nespadá sem, nýbrž po případě pod ustanovení §§ 25 nebo 27 zák.
o nek. s., tvrdil-li kdo, nab/zeje zákazníkům opravu výrobků jiné Hrmy
proti pr~vdě, že tato firma zanikla a že jeho Hrma ji převzala.
(Rozh. ze dne 21. dubna 1932, Zm I 8"57/31.)
:' ~ j vy Š ~ f s ~,u d .iako, soud z;ušovací vyhověl v neveřejném zasedam zmate cm slIznosÍl obzalovaneho do rozsudku krajského soudu
v, Chrudimi ze dne 21. května 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným
prečmem podle § 29 zák. o nekalé soutěži ze dne 15. července 1927
cís. III sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil
nalézacímu soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

P~e.d~ětem och;any §~ ll, 29 zák. o nekalé soutěži je jméno, firma
a zvlastm ozn~čem podm~u, ~.e.bo příz?ačná .zvláštní zevnější zařízení
P?d~lku neb zavodu,. kter~ch. JIZ po pravu UŽlvá jeden soutěžitel, před
:,a~enou ve .~tfku z,:~azn!cken; .. Pach~tel. musí tím, že zneužije oněch
u;dlvldua!~suJ!clc.h ~anz.enl bud JIch .pnmym použitím nebo napodobe-

mm zamysletI zamenu Jednoho podmku s druhým podnikem soutěžitel
ský,;" a j~ho jednání mr:s~ ~ýti z'půs~bilé tuto záměnu přívoditi. V souzene,;, pflpade. podle z]lstem nalezaclho. soudu obžalovaný sděloval zákazmku'?J nablzeJe, by Jen;u ~okud se tyče firmě K., kterou zastupoval,
byly svereny opravy odstredlvek, zhotovených fírmou A. S. že firma
A
zanikl~ ': že jeho společnost firmu tu převzala; tím pri obmýšlel
a pr!vo~11 zamenu fIrmy JIm. zastoupené s firmou A. S. Uplatňujíc zmat~cy~ duv5'dy po~le § .281 ČIS., 9 a) a 10, tr. ř. vytýká stížnost, že podle
z]lstem, tech l~glcky Je, vylouceno zn~~zjtí fy. A. S., o níž obžalovaný
tvrdIl, ze neeXIstUJe, a ze by podle zJlstení těch mohlo jednání obžalovan~ho bý!! nej~ýše l'řestup~em n~kal~ re~l!,my podle § 25 zák, o ne~
kale soutez!. SlIZl10st Je v pravu. Tlm, ze stezovatel učinil údaje, o nichž

?:

věděl, že jsou r;epravdivé, že !oti!. fir,;,a A. S. zalúkla a že firma jím
zastoupena JI prevzala, nezneuzIl zadneho v § 29 zakona o nekalé slJUtěži chráněného statku za účelem záměny, a jeho jednání nebylo ani
způsobilé tuto záměnu přivoditi, neboť záměna by předpokládala, že
podnik stěžovatelův jest (může býti) zákazníkem považován za podnik
firmy A S,. Není pr.oto. za tě:~to zjiš,tění s~utková podstata přečinu podle § 29 zak. o neKale soutezl splnena. Pres to vsak nelze stěžovatele
zprostiti z obžaloby, neboť soud nebyl vázán právní kvalifikací zažalo··
vanému činu obžalobou přikládanou, nýbrž měl se zřetelem na skuteč
nosti v obž!,l?bě uve~ené .ve spoi<;ní s ?kolnostmi při hlavním přelíčení
na Jevo vyslyml uvazovaÍl, zda cm obzalovanemu za vmu dávaný nezakládá skutkovou podstatu jiného trestného skutku ve smyslu § 25 zák.
o nekalé soutěži, jehož možnost sama stížnost připouští, nebo ve smyslu
§ 27 cit. zák. (§ 262 tr. ř.). Bylo proto, ježto nelze se obejíti bez nového
hlavního přelíčení, za souhlasu generální prokuratury podle § 5 zák.
ze dne 31. prosmce 1877, čis. 3 ř. zák. pro r. 1878 uznati právem, jak
se stalo.
čís. 4405.
Zjednatelem vraždy (§ 135 Č. 3, 136 tr. zák.) jest, kdo vyvolal v napotomnim vrahu dosnd jim nepojatý zlý úmysl někoho nsmrtiti, 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.
Vzdálenější spoluvinou neb účasti po rozumu § 137 tr. zák. jest jen
činnost pachatele, který způsobem v § 5 tr. zák. naznačeným vražedný
Úmysl v pachateli teprve nevyvolává, nýbrž vraha ve vražedném úmyslu,
bez působení pachatelova (před jeho působením) již pojatém jen
utvrzuje.
.
Nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyla-Ii k hlavni otázce
na spoluvinu na vraždě zjednané dána eventuální otázka na vzdálenějši
spoluvinu po rozumu § 137 tr. zák.

(Rozh. ze dne 22. dubna 1932, Zm I 197/32.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústnim líčení
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Plzní
jako soudu porotního ze dne 13. listopadu 1931, jímž byl stěžovatel
uznán spoluvinným na zločinu vraždy zjednané podle §§ 5, 134, 135
čís .

3 tr. zák., mimo jiné z těchto
důvodů:

Jako zmatek čís. 6 § 344 tr. ř. vytýká zmateční stížnost, že nebyla
porotcům dána náhradní otázka. na vzdálenější spoluvinu obžalovaného
P_y ve smyslu § 137 tr. zák. na vraždě spáchané spoluobžalovaným
N-em. Tvrzení zavazující sO!1d k této otázce shledává stížnost v ně
kolika výrocích spoluobžalovaného N-a, zaznamenaných v protokole
(při hlavním přelíčení čteném) o jeho zodpovědném výslechu, potvrzujících v podstatě, že stěžovatel projevoval jednak přání, by (zavražděná
pak) O-ová byla již pryč, jednak stesky nad tím, co musí O-ové platiti,
a názor, že by se zmizením O-ové podstatně zlepšily ,jeho poměry, a to
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i ve PEo~p.ěch N-ův. Lze 'ponechati .stranou! že i ~ hlediska § 320 tr. ř.
Je}~ uc~mh podkladem vyklad~ c~le tvrzelll SOUVIslé, nikoliv jen oje di-

'i',

-

nele vety ze souvlsloslt vytrzene, a že N. souvisle s výroky stížností
uplatňovanými, ba někdy takřka jedním dechem udal že ho stěžovatel
k vraždě n3lv:dl.. Není ani tře?a ú\'a~ o tom, zda nebyly dotčené, v proto.kole os~edcene projevy obzal?vaneho N-a odvolány a zda nepozbyly
:-yz~~mu I ~ro d5lS~h §. 320 !r. r. (srovnej rozh. čís. 1723 sb. n. s.) tím,
ze pn hlavlllm prelIčelll N. predem odepřel výpověď a pak v pozdějším
doznání - neopakovav údaje, o které jde - důsled~ě tvrdil že mu stě
žovatel říkal, by O-ovou zabil, by ji dvakráte nebo třikráte udeřil do
hlavy, by to udělal a že ho přímo sváděl několikráte k zavraždění Markéty O-ové. Neboť stížnost řídí se v oné výtce zřejmě názorem že u intellektuální spoluviny a účasti je vzdálenějším spoluvinníkem ~ účastnÍ
ke,:" kd? nepů~obil bezpro~tředně na vůl~, nýbrž jen na cit vraha, jeh?z vrazedny umysl nevzesel takto z pusobení pachatelova ihned a
prímo, nýbrž tepr~e prost~ednictvím. d,:,šev?ích úko~ů, k jejichž vývinu
dal pachatel podnet vyvolamm hnult cltoveho (zlosh nenávisti závisti
soustrasti a pod). S!ížnos) je n,:. omylu. Zjednatele~, vraždy, ;restný~
pod}e § 136.tr.. zak. l,est (§ 135 CIS. 3), kdo vraha k vraždě najal, nebo
JakymkolI;: Jmym zpusobem pohnul, t~díž kterýkoliv intellektuální pů
vodce vrazdy, kdo vyvolal v napotommm vrahu dosud jím nepojatý zlý
úmpl P,ll0u o~obu usmrtiti, aniž, ~áleží na tom, zda byl úmysl ten vy:-?Ian pusobe~lm pa~hatele n~ vulI nebo na cit člověka, který se z pří
CI!,:-ť. tohoto pusobelll ~~al -;-- pk pachatel zamýšlel - vrahem. VzdálenelS1 .spoluvmo~ neb ucaslt po rozumu § 137 tl'. zák. jest jen intellek!"al?1 pomo,~' čInnost pachatele, k!erý způsobem v § 5 tr. zák. naznacenym - pnkazem, radou, 'p~uČe?In:, schvalov;íním - vražedný úmysl
v pachatelI teprve nevyvolava, nybrz vraha ve vražedném úmyslu bez
působení pachatelova, před jeho pť\sobením již pojatém jen utvrzuje
(srovn,ej r~zh. Čí~. 2796. víd~ úř. sb; a rozh. čís. 517, 2128 sb. n. s.).
jehkoz am ve vypovedl obzalovaneho Františka N-a ani v ostatních
výsledcíc~ hl~vníh? pře1í~ení. nen! ani nejmenšího poukazu na jiný
pramen (l!naky v~~lk) vr~zedneho ~n:~slu. N-ova než pusobení stěžova
telovo .<~av?d s!ezovat~luv), najme zadneho poukazu, že onen úmysl
vzmkl lIZ pred hmto navodem, a stížnost takových poukazť\ vubec neuplatňuje, nebylo tu tvrzení, které mohlo nebo dokonce mělo býti podle
§ 320 tr. ř. podkladem otázky, jíž by byl skutek uvedený v druhé hlavní
otázce přivoděn pod hlediska vzdálené spoluviny, a nenastalo pominutím otázky té porušení § 320 tr. ř., takže zmatek čís. 6 § 344 tr. ř
není dán.
.
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. O!isk zhotovený cyklosti1em jest »tiskovInou« ve smysle § 2 odst. l.
zak. cl. XIV:1914.
»Rozšiřovati« ve smysle § 8 zák. čl. XIV:1914 lze i jediný exemplář
tiskovIny, činl-li se jeho obsah přistupným, třebas postupně velkému
počtu lidi, aniž bylo předem zabezpečeno, že zůstane v úzkém kruhu
zájemců.

(Rozh. ze dne 22. dubna 1932, Zm IV 777/31.)

Obžalovaný předčítal a dával podpisovati v obci S. dť\m od domu
v době od 19. do 25. února 1931 leták zhotovený na cyklostilu, na němž
nebylo označeno jméno vlastn~ka ti~kárny neb rO,z,:,?ožovacího ústavu,
ani místo tisku nebo rozmnozovam. O ba n I z s I S o U d Y uznaly
obžalovaného vinným a odsoudily ho pro přečin podle § 24 č. 3. zák.
čl. XIV:1914.
.
Ne j v y Š š í s o u d zamitl zmateční stížnost obžalovaného.
Zdůvodů:

Pruti rozsudku vrchního soudu ohlásil a provedl obžalovaný zmateční stížnost podle č. 1 a) § 385 tr. ř. Zmateční stížnost není důvodná.
Stěžovatel vytýká, že závadný spis, který není letákem, nýbrž peticí,
určenou Národnímu shromáždění, nebyl rozmnožen zpusobem v § 2 tisk.
zák. uvedeným, poněvadž byl rozmnožen na tak zv. cyklostilu. Okolnost,

zda rozšiřovaný tiskopis je letákem, či peticí, je s hlediska § 24 čís. 3
zák. čl. XlV:1914 nerozhodná. Vyžaduje se jen, aby šlo o tiskovinu.
podle § 2 tisk. zák. třeba rozuměti tiskovinou rozmnožováni spisu pořízené zpusobem technickým aneb chemickým. Stěžovatel má zřejmě za
to, že zákon rozumí tiskovinou jen výrobky zhotovené tiskařským lisem.
Avšak pro takové omezení nesvědčí ani doslov zákona, ani jeho účel.
Zákon mluví o rozmnožování technickým zpusobem. Otisky na cyklostilu jsou produkty rozmnožené technickou cestou, což ostatně i zmateční stížnost uznává, neboť cyklostil umožňuje svým technickým zařízením zhotovení více stejných spisu jako otisku. Stěžovatel ani neuvádí, které technické duvody by překážely tomu, aby výrobky cyklostilu nespadaly pod ustanovení tiskového zákona. Zákon má při stanovení pojmu tiskoviny na zřeteli, že jde o hromadné zhotovení stejných
výtisků, aby myšlenky jimi projevené vnikly cestami, shrnutými v § 8
tisk. zák. pod pojmem rozšiřováni, rychle ve známost širšího kruhu lidí.
Spisy rozmnožené na cyklostilu Inohou dojíti přibližně stejně rychlého
a rozsáhlého rozšíření jako výtisky tiskařského lisu. Námitky, že by
pak každý oběžník bank a velkoobchodu rozmnožený na cyklostilu a
dále podání advokátů ve více vyhotoveních, hlavně ve věcech konkursních a vyrovnacích, podléhaly tiskovému zákonu, což by bylo absurdní,
nepřihlížejí k ustanovení § 5 tisk. zák., který výslovně vypočítává pří
pady, na které se § 5 tisk. zák. nevztahuje a který obavy stěžovatelovy
činí bezdť\vodnýmí. Poněvadž otisky na cyklostitu jest považovati za
tiskoviny, neobstojí ani námitka stěžovatelova, že závadný spis nebyl
rozmnožen v žádné tiskárně anebo v rozmnožovacím podniku. V případě
rozmnožení spisu na cyklostilu je tiskařem zřejmě osoba, která otisky
zhotovila, místem tisku je místo, kde otisky byly psacím strojem zhotoveny, a nakladatelem je ten, kdo soustřeďuje ve svých rukou celkový
Odbyt otisku pro obecenstvo. Stěžovatel tvrdí dále, že spis nerozšiřoval,
poněvadž jej nevyložil k veřejnému nahlédnutí, nýbrž předložil spis
každému, kdo jej chtěl podepsati, zvlášť a soukromým zpusobem. Stě
žovatel však nesprávně vykládá pojem rozšiřování. Podle § 8 tisk. zákona jest rozšiřováním ve smysle zákona prodej, bezplatné rozdílení,
vyložení k veřejnému nahlédnutí, umístění na veřejném místě a rozeslání. Nižší soudy zjistily, že obžalovaný v době mezi 19. a 25. únorem

čís.

-

4407-

92

1931 v obcí S. po domech předčítal a dával k podpisu závadnou tiskovinu: Vlastním cí!em rozšiř~v~ní je~t, ab:v se .tiskovina dostala do veřej
nostI. Toho take bylo zJlstenou cmnosÍl obzalovaného dosaženo neboť
jeho jednáním stala se závadná tiskovina přístupnou obyvatelst~u obce
S. v tak velk,é,;, počtu, že jest hovořiti o obecné přístupnosti tiskoviny.
Na tom neme?! mc okolnos~, ,že .se tak stalo I;0stup?ě sdělováním jednoh? exempla,re, "neboť praye tlmto postupnym sdelovamm byla při
vodena,obecna pn,stupnost lIskovmy. Z obsahu tiskoviny a dále z okolnosÍl, ze byla sdelena mnoha osobám, aniž bylo předem určeno že
má zůsta,ti, v úz~ém kr~hu }ájemců, ,:ysvitá, že byla určena pro v~řej
nost. ZJlstenou clllnosÍI sdeloval, to Jest bezplatně rozděloval obžalovaný závadnou tiskovinu postupně mnoha osobám v úmyslu, aby se
o obsahu tIskovmy dozvěděly, a proto vyčerpává činnost obžalovaného
pojem rozšiřování bezplatným rozdělováním. Poněvadž jde o tiskovinu
n~ kter~ t!eba vyzn~čiti náležitosti v odst. I § 5 tisk. zák. předepsané;
zavadna lIskovllla techto náležitostí neměla, a zjištěná činnost obžalovaného vyčerpává pojem rozšiřování bezplatným rozdělováním porušil
obžalovaný svým jednáním předpis § 24 čís. 3 zák. čl. XIV /HI14. Zmate~ní stížnost byla jako bezdůvodná podle odst. I. § 36 por. nor. zamltnuta,
čís.
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Skutková podstata přečinu podle § 45 zák. Č. 218/26 Sb. z. a n. nevyžaduje, aby pachatel byl napřed nějakým způsobem varován před zásahem do původského práva; trestní stihání pachatelovo nezávisí na
předcho~ún doručení zákazu zasahovati do práva vyhrazeného původci.
Se zretelem na ustanovení § 30 stanov »Ochranného sdruženi autors~ého ČS!. skladatelů, spiso,vatelů a ~ak~adatelů hudebních v Praze« jest
preds!avenstvo tohoto druzstva opravneno podati soukromou obžalobu
podle § 50 cit. zák. Lhlitu. v tomto ustanovení zmíněnou jest počítati ode
dne, kdy se o trestném činu a o pachateli dovědělo představenstvo družstva, nikoli kontrolní orgán.
(Rozh. ze dne 26. dubna 1932, Zm IV 16/32.)
S o II d P r v n í s t o I i ce zprostil obžalované H. H. a M. H. podle § 326 Č. 3. tr. ř. z obžaloby pro přečin zásahu do původského práva
podle § 45 zák. Č. 218/26 Sb. z. a n. s odůvodněním, že soukromý návrh "Ochranného sdružení autorského čsl. skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních v Praze« byl podán po uplynutí dvou měsíců ode
dne, kdy se o trestném činu dověděl kontrolní orgán sdružení. O d v o I a c í s o u d na odvolání hlavního soukromého žalobce zrušil rozsudek
prvního soudu a uznal obžalované vinnými podle obžaloby, že pořádali
ve své restauraci dne 21. května 1927 bezprávně provozování hudebních
děl, k nimž náleží výlučné provozovaci právo "Ochrannému sdružení«.
Ne j vy Š š í s o u d zamítl zmateční stížnost obžalovaných.
Z

důvodů:

Proti rozsudku soudu odvolacího ohlásiti oba. obžalováni a jejich
zvolený obhájce zmateční stížnost podle § 385 bodu I a), cl, 3 tr. ř.,

-
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která byla provedena. Zmateční stížnost, založená na § 385 bodu I a)
tr. ř., tvrdí, že obžalovaná H. H. není trestně zodpovědna. Jest sice spolumajitelkou hostince, tento vede však spoluobžalovaný M. H. a ona
není v něm vůbec činna. Obranou touto zabýval se však soud odvolací
a přihlížejíc k tomu, že obžalovaná H. H. obdržela jako majitelka hostince
od poškozeného družstva zákaz, že naň vůbec nereagovala, ba naopak nechala ve své restauraci hráti dále a tím poskytovala cikánské kapele útulek,
světlo a otop, došel ke správnému úsudku, že tvrzená okolnost nemůže
obžalovanou zbaviti zodpovědností. Pokud jde o obžalovaného M. H., tvrdí
zmateční stížnost, uplatňujíc zmatek podle § 385 bodu I a) tr. ř., že
žádný zákaz od poškozeného družstva neobdržel a nemohl se tedy dopustiti přečinu. Skutková podstata přečinu podle § 45 zák. Č. 218/216
však předpokládá jen porušení původskéh'O práva vědomým zásahem,
nevyžaduje, aby pachatel byl napřed varován, a nečiní stíhání závislým
na předchozím doručení zákazu. Zme.teční stížnost jest tedy i v této
části bezdůvodná. Zmateční stížnost, uplatňující zmatek podle § 385
bodu 1 c) tr. ř. vytýká především, že návrh, došlý ke krajskému soudu
v Košicích dne 22. července 1927, jest opozděn, a odůvodňuje svoje
stanovisko takto: J. Š, zjistil čin dne 21. května 1927. V této době byl
kontrolním orgánem žalujíciho družstva, pověřeným bratislavským inspektorátem. Z toho prý plyne, že to, co zpozoroval kontrolní orgán,
zpozoroval inspektorát sám, a to v téže době, jako kontrolní orgán. Poněvadž představenstvo poškozeného družstva přeneslo svoje práva na
bratislavský inspektorát, jest zřejmo, že počátek lhůty nastal dnem
21. května 1927, a návrh, došlý k soudu dne 22. července 1927, jest
'Opozděn. Zmateční stížnosti nelze přiznati oprávnění. Soud odvolací
zjistil, že podle § 27 stanov poškozeného družstva jest toto na veřej
nosti a před úřady zastupováno předsedou a místopředsedou nebo jedním z nich, vždy však za účasti dalšího člena představenstva. Podle
§ 30 týchž stanov vede představenstvo spory na ochranu práv svých
členů. Proto představenstvu přísluší rozhodnouti o tom, zda trestní návrh má býti podán, Podle § 50 zák. Č. 2:18/26 jest stíhání vyloučeno,
když oprávněný nepodal návrh na stíhání do dvou měsíců ode dne, kdy
se dověděl o trestném činu a o tom, kdo jej spáchal. Podle toho, co
výše uvedeno, jest oprávněným ve smyslu cit. § 50 představenstvo
družstva. Poněvadž toto zmocnilo svůj inspektorát v Bratislavě, aby na
Slovensku jeho jménem učinil potřebná opatření k ochraně práv členů
družstva, počala dvouměsíční lhůta k návrhu dnem, kdy se o činu a
o pachateli dověděl inspektorát v Bratislavě. Soud odvolací zjistil, že
kontrolní orgán J. Š. odeslal zprávu o zjištěném činu inspektorátu dne
24. května 1927 a že dopis došel inspektorátu dne 27. května 1927. Na
základě těchto skutkových zjištění učinil odvolací soud správný závěr,
že se bratislavský inspektorát dovědělo činu dne 27. května 1927 .. Že
kontrolní orgán]. Š. nezastupoval družstvo ve smyslu § 27 stanov, Jest
samozřejmo a nemusí býti zvláště dokazováno. Lhůta k návrhu počala
ledy dnem 27. května i927 a návrh, došlý k soudu dne 22. července
1927, byl učiněn včas. Ohledně obžalovaného M. H. vytýká zmateční
stížnost s hlediska § 385 bodu 1 c) tr. ř., že proti němu nebyl do 27.
července 1927, jakožto posledního dne lhůty, vůbec žádný návrh učiněn,
nýbrž že se tak stalo až po dalších měsících, takže návrh jest opozděn.

-
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Zmateční stížnost jest i v této části bezpodstatná. Nehledíc ani k tornu,
že není přesně zjištěno, kdy se oprávněný o pachateli M. H. dověděl,
ustanovuje § 115 tr. zák., zúčastnilo-li se činu několik osob a může-li
trestní stíhání proti všem býti zavedeno jen na návrh osoby soukromé,
že návrh podaný protí jednomu z nich má za následek, že se zahájí
trestní řízení proti všem. Nelze tedy návrh ani ohledně obžalovaného
M. H. pokládati za opozděný.
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Při krádeži se vyžaduje, aby odcizená věc měla skutečnou, byť i nepatrnou obecnou hodnotu majetkovou. Obyčejné dopisy o sobě této
hodnoty nemají.
.
Odcizil-Ii pachatel dopisy, v nichž podle notorické známosti bývají
peníze, v úmyslu, peníze v nich snad uložené vybrati, jest jeho čin pokusem krádeže, i když nebylo zjištěno, zda v dopisech peníze skutečně
byly.
(Rozh. ze dne 26. dubna 1932, Zrn IV 114/32.)

Obžalovanému, poštovnímu podúředníku, bylo kladeno za vinu, že
na poštovním úřadě v P. odci,il ze zásuvky spedičního stolu 11 obyčej
ných dopisů z Ameriky v nezjištěné, avšak 2.000 Kč nepřevyšující hodnotě. Obžalovaný sám doznal, že dopisy vzal a dal do kapsy svého zimníku, tvrdil však po četných změnách své obrany na konec, že chtěl
s dopisů pouze odlepiti známky pro svého přítele !ilatelistu a dopisv zas
vrátiti k další manipulaci. Dopisy byly nalezeny v zimníku obžalovál1ého
neporušeny.
P r v n í s o u d, uvěřiv konečné obhajobě obžalovaného, zprostil ho
podle § 326 Č. 1 tr. ř. obžaloby. O d vol a c í s o u d změnil na odvolání veřejného žalobce osvobozující rozsudek a uznal obžalovaného
vinným zločinem krádeže podle §§ 333, 336 Č. 9 tr. zák., dospěv k pře
svědčení, že obhajoba obžalovaného jest nepravdivá a že obžalovaný
odcizil dopisy proto, aby si přivlastnil v nich snad uložené peníze.
Ne j v y Š š í s o u d zamítl zmateční stížnost obžalovaného, z úřední
povinnosti však zrušil rozsudek odvolacího soudu pro zmatečnost podle
§ 385 Č. 1 b) tr. ř. ve výroku o kvalifikaci činu obžalovaného za dokonaný zločin krádeže a kvalifikoval čin ten jako pokus zločinu krádeže
podle §§ 66, 333, 336 Č. 9 tr. zák. a se zřetelem .na použítí § 56 tr. zák.
při výměře trestu za pokus přečinu krádeže podle týcbž ustanovení.
V důsledku toho vyměřil nejvyšší soud obžalovanému též nový trest a
zmateční stížnost obžalovaného, pokud uplatňovala důvod zmatečnosti
podle § 385 Č. lb) a Č. 2 tr. L, poukázal na toto rozhodnutí.
Z
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důvodů:

/

Proti rozsudku soudu odvolacího ohlásil a provedl obžalovaný svým
zvoleným obhájcem zmateční stížnost podle § 384 bodu 11 a § 385
bodu 1 a), b) 2 tr. ř.
Věcný zmatek podle § 385 bodu 1 a) tr. ř. spatřují stěžovatelé v tom,
že jest mylný závěr odvolacího soudu, že známky, na odcizených do-

pisech přilepené, patří adresátům, že mají určitou majetkovou hodnotu
a mohou býti předmětem krádeže. Soud odvolaci však nabyl přesvěd
čení, že si obžalovaný přivlastnil dopisy v úmyslu, by z nich odňal peníze, jež by v nich snad byly, a toto přesvědčení zmateční stížnost vůbec
nenapadá. Závěr soudu odvolacího, že skutková podstata krádeže byla
by dána i v tom případě, kdyby obžalovaný byl dopisy vzal k sobě
v úmyslu, by odcizil známky na nich přilepené, byl učiněn jen jako
odpověď na obhajobu obžalovaného, které soud odvolací ostatně ani
neuvěřil, a nemění nic na rozhodujícím stanovisku soudu odvolacího že
obžalovaný jednal v úmyslu, by odcizil peníze v dopisech snad ulož~né.
Nejvyšší soud přisvědčuje sice názoru stěžovatelovu, že při krádeži rozhoduje, zda odcizená věc má skutečnou, byť i snad jen malou ob e cn o u hodnotu majetkovou, což o známkách, opatřených již poštovním
razítkem a takto původní obecné hodnoty pozbavených, nelze tvrditi, dokud se v této podobě opět nestaly s k u teč n ě předmětem, jemuž z dů
vodu jiného použití a určení (filatelie) jest ob e c n ě majetková hodnota přikládána. Nejvyšší soud pomíjí tudíž pro odsuzující výrok podpůrné důvody rozsudku odvolacího, pokud dovozují skutkovou podstatu
krádeže jen z přepokládané »nějaké, byť i nepatrné hodnoty známek«
vůbec, bez zjištění, že v souzeném případě znehodnocené známky, jež
byly s dopisy spoluodcizeny, skutečně obecnou hodnotu již zase měly.
čin obžalovaného přes to není beztrestný. Rozhodujícím pro právní posouzení věci jest zjištění odvolacího soudu, že si obžalovaný přivlast
nil dopisy_ v úmyslu, aby z nich odňal peníze, jež by v nich snad byly
uloženy. Ze v dopisech peníze skutečně byly, zjištěno nebylo a ani ve
spisech není podkladu pro možnost zjištění této skutečnosti. Na druhé
straně lze uvésti jako notorickou, bližšího zjišťování nevyžadující skutečnost, že v amerických dopisech bývají velmi často peníze a že z tohoto důvodu právě americké dopisy jsou ve značné míře obvyklým před
mětem krádeží páchaných při jejich dopravě. I když tudíž obyčejné dopisy samy, bez peněz, jen jako dopisy, nemají o be c n o u ma jet k o vou hod not tl, jakž se předpokládá při krádeži, a když v nedostatku a při nemožnosti zjištění, že v dopisech skutečně byly peníze,
nelze říci, že obžalovaný jich odcizením již skutečně o d ň a 1 cizí věci
movité, určitou majetkovou hodnotu mající, že tedy krádež dokonal,
spáchal přece, přivlastniv si dopisy v úmyslu, by z nich vybral peníze,
které v takových dopisech bývají, čin, jímž provedení zamýšleného zločinu krádeže započalo, ale nebylo dokončeno jen proto, že právě v těchto
dopisech hledané peníze snad· nebyly; jde tu jen o relativní nezpůsobi
lost předmětu, na který trestný útok byl učiněn, nikoliv o nezpůsobilost
absolutní, jež by ovšem posuzování činu za krádež vylučovala. Tato relativní nezpůsobilost předmětu, na němž. se zločinný úmysl pachatelův
již skutečně projevil, avšak z příčiny mimo jeho vůli ležící(§ 58tr. zák.)
zůstal bezvýsledný, jest důvodem, že čin obžalovaného nelze sice považovati za dokonaný zločin krádeže, má však všechny znaky trestného
pokusu. Toto právní posouzení jest pro obžalovaného přiznivější; l'řís
nějsi kvalifikací odvolacím soudem přijatou byl tudíž způsoben zHlatek
podle § 385 čís. 1 b) tr. L, k němuž bylo třeba podle posl. odst. tohoto
§ pnhlédnouti z úřední povinnosti, an stěžovatel sám rozsudek na tomto
základě nenapadá. S hlediska § 385 bodu 1 b) tr. ř. poukazuje sice zma-
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stížnosti na to. že obžalovaný dal odcizené dopisy do kapsy svého
služebního kabátu, že tento kabát visel ve služební místnosti, že tedy
dopisy nebyly z místnosti odneseny a tím krádež nelze pokládati za dokonaliou, a domáhá se tedy, aby čin obžalovaného byl kvalifikován jako
pokus zločinu krádeže. Než na tomto základě nebylo jí lze vyhověti,
poněvadž dopisy byly již odňaty z disposiční moci poštovního úřadu
odcizením jich z místa uložení, takže s tohoto hlediska nejevila by se
kvalifikace činu za pokus opodstatněnou. Námitky tyto bylo tudíž poukázati na shora uvedené vývody, podle nichž bylo jiným právním usuzováním docíleno nápravy pochybené kvalifikace činu.
čís.

4409.

K pojmu »obalu« po rozumu § 11 zák. čís. 19}1890 ř. zák.
Prodal-li kdo zboží v původním obalu a kromě toho je dal ještě do
dalšího obalu, na němž byla vytištěna ochranná známka, o .níž věděl,
že je zapsána pro jinou firmu, nevyžaduje subjetivní skutkova podstata
podle §§ 23 24 zák. na ochr. zn. zvláštní ůmysI, přivésti obal ve spojení
se (zabalen~m) zbožím, nýbrž stačí vědomí pachatelovo, že použíyá
obalu, bezprávně opatřeného ochrannou známkou, ve styku obchodntm
při zbožl, na něž se vztahuje chráněná známka.
Omyl o povaze a funkci obalu (o označení zbožl) není omylem skutkQvým, nýbrž omylem co do práva trestního.
(Rozh. ze dne 27. dubna 19'32, Zrn I Z55/31.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ~st~ím líčení
zmateční stížnosti soukromé ob žalobkyně do rozsudku krajskeho soudu
v Chebu ze dne 19. února 1931, pokud jím byl obžalovaný podle § 259
čís. 3 tr. ř. zproštěn z obžaloby pro přečin podle §§ 23 zák. na ochr.
známek ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák., zrušil napadený rozsud.ek
jako zmatečný a obžalovaného uznal vinným, že v roce 19~8 ~e s~em
obchodě v K. V. pánské košile, tudiž zboži označené bezpr!,vn.e znamkou »Zur engHschen Flotle«, jíž výhradně .užíva.ti byla oprav~,ena S?Ukro má ob žalobkyně firma C. H. B. ve V:.'. ve~ome do ob.c~odm.ho obehu
dal, a že lim spáchal přečin podle § 23 CIt. zak., mimo j1ne z techto

cl

ů

v o cl ů:

Nalézací soud zjistil, že obžalovaný p~?dal dne. 29. li~top~du 192~
Františku S-ovi a v prosmcl 1928 Franhsku B-ovl po Jedne irako~e
košili v původnim obalu opatřeném ochrannou známkou »Erco«, a ze
je pak ještě dal do dalšího obalu, na němž bylo vytištěno »Zur englischen Flotte« s připojenim nátisku »Herrenmoden, lnhaber E. L., K.«,
a že obžalovaný, čině tak, .měl v.ědo~o.st o. tom, že .ve V. J~st f~: C. H. B.
»Zur englischen Flotle«, fIrma zaluj1cl, a ze tato fIrma mela JIZ od roku
1926 u p-ské obchodní komory zapsanou ochrann?,u ~nam~u "Zur ~n
glischen Flotle«, týkající se zboží téhož druhu, tohz panskeno modmho
zboži nákrčniků košil atd., a že ho proto nemohla namltka omylu nebo
bezel~tnosti ohl~dně oprávněnosti k vedení této známky v žádném při-

padě

zprostiti zodpovědnosti. Přes tato zjištění nalézací soud zprostil
obžalovaného z obžaloby pro přečiny podle §§ 23, 24 zákona na ochranu
známek ze dne 6. ledna 1890, čis. 19 ř. zák., vyloučiv jednak objektivní,
jednak subjektivní stránku činu. Objektivní stránku vyloučil nalézací
soud proto, že prý je vzhledem k tomu, že košile byly již v obalu s pů
vodní ochrannou známkou »Erco«, nemyslitelno, by se mělo za to, že
obžalovaný tímto jednáním košile opatřil ještě dalším obalem za tim
účelem, by sloužil jako obal ve smyslu § 11 zákona na ochranu známek
ze dne 6. ledna 18901 čís. 19 ř. zák. Podle § 293 tr. ř. je nalézací soud,
jemuž byla věc podle § 288 tr. ř. k novému přeličeni přikázána, vázán,
předpokládajíc ovšem, že se na skutkovém podkladu nic podstatného
nezměnilo, právním názorem, jímž se řídil zrušovaCÍ soud při svém rozhodnuti v téže věci již vydaném. Soud zrušovací v této věci vycházel ve
svém rozhodnutí ze dne 21. listopadu 193'0, č. j. Zrn I 691/29 z právního
názoru, že v rozhodné době přechodu zboží do oběhu bylo zboží uvedeno ve spojení s označením na obalech dodate'čně při činěných a že
toto označení na obalu přichází podle zásady § 11 zákona na ochranu
známek ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák. v počet s hlediska § 23
téhož zákona; tímto rozhodnutim byl soud nalézací za zjištěného stavu
věci vázán. Je tudiž zmateční stížnost v právu, pokud proto napadenému rozsudku vytýká zmatek podle § 281 čís. 9, a) tr. ř. Ježto zjištění
nalézacího soudu jsou pro objektivní stránku činu postačitelná, netřeba
rozsudek pro nedostatek zjištění v tomto směru zrušiti.
Nalézací soud vyloučil však, jak již řečeno, pro případ, že by tu
byla objektivní stránka onoho přečinu, stránku subjektivní, an prý obžalovaný nepoužil druhého obalu opatřeného nátiskem »Zur englischen Flotle« a jeho jménem a adresou jako obalu ve smyslu § l1 cit.
zák., nýbrž učinil tak jen k lepšimu zabalení a k pohodlnějši dopravě,
jakož i k označení svého obchodu, že nechtěl druhý obal přivésti ve
spojení se zabalenými košilemi, nýbrž že provedl toto zabalení bez
ohledu na obsah. Uplatňujíc zmatek podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. vytýká
stížnost rozsudku v tomto směru právní mylnost, ježto vycházel z nesprávného názoru na funkci obalu ve smyslu § 11 cit. zák. a že pře
hlédl, že po subjektivní stránce při přečinech podle §§ 23, 24 zákona
na ochranu známek čis. 19/1890 ř. zák. stačí již dolus' eventualís. Zmatečni stížnost je v právu. Z toho, co rozsudek uvádí pro nedostatek
subjektivní stránky u obžalovaného, plyne především, že nalézací soud
. i při uvažování o subjektivní stránce chybuje v objektivní otázce, co
jest pokládati za obal ve smyslu § II a za označení zboži ve smyslu
§ 23 zákona čís. 19/189'0 ř. zák., a že se v tom směru neřídil řečeným,
v souzené trestní věci již vysloveným názorem zrušovacího soudu.
Soud nalézací se dal při dalšim odůvodňování nedostatku subjektivní
stránky svéstí s pravé cesty tím, že přihližel k právně zcela nezávažné
pohnutce jednání obžalovaného a ustrojil takto vlastně k vyviněni obžalovaného omylo povaze a o funkci obalu, pokud se týče o označení
zboží. Tento omyl však není omylem skutkovým, nýbrž omylem co do
práva trestního, neboť § II cit. zák., jenž je též součástí trestnich ustanovení v citovaném zákoně uvedených, stanoví, že se totéž, co platí
o označeni zboží chráněnou známkou, vztahuje i na označeni obalu
chráněnou známkou, pokud ovšem bylo obalu použíto k zabalení zboží,
Trestni rQzhodnutí XIV.
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na něž se známka vztahovala. Zvláštní úmysl, přivésti obal ve spojení
se (zabaleným) zbožím, se nevyžaduje; stačí již vědomí, že se používá
obalu, bezprávně opatřeného ochrannou známkou, ve styku obchodním při zboží, na něž se vztahuje chráněná známka. Ježto omyl co do
trestní normy, jako v souzeném případě je v § 11 i § 23 zákona na
ochranu známek čís. 19/1890 ř. zák., podle zásady §§ 233 a 238 tr.
zák. trestnosti nezbavuje a zlý úmysl nevylučuje, jsou úvahy, jimiž
soud odůvodnil nedostatek subjektivní stránky, právně mylné a pro
posouzení viny obžalovaného bezpředmětné. Jak stížnost uvádí, stačí
ke skutkové povaze přečinu podle §§ 23, 24, 25 zákona na
známek ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák. dolus eventualis, jenž
leží v tom, že pachatel nepovažoval při vodění protiprávního výsledku
sice za jisté, avšak za možné, a že by ho od jeho jednání nebylo odvrátilo ani, kdyby byl považoval protiprávní výsledek za jistý. Soud
zjistil však v souzeném případě, že obžalovaný, bale košile do nn.ns"_
ného obalu a dávaje je takto do obchodu, měl vědomost o tom,
ve
V. je firma C. H. B. "Zur englischen Flotle«, firma to žalující, a že tato
firma měla již od roku 1926 u p-ské obchodní komory zapsanou
ochrannou známku "Zur englischen Flotle«, týkajíc i se zboží téhož
druhu, totiž pánského modního zboží, nákrčníků, košil atd., a že ho
proto nemohla námitka omylu nebo bezelstnosti ohledně jeho oprávně.
nosti k vedení této známky v žádném případě zprostiti zodpovědnosti.
Tato zjištění nalézacího soudu dávají dostatečný podklad nejen pro zlý
úmysl eventální, nýbrž í pro zlý úmysl přímý, a bylo proto obžalova"
ného bez dalšího uznati vinným přečinem podle § 23 zákona na ochra.
nu známek ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák., jehož skutková pod~ ,
'stata byla jednáním obžalovaného splněna.
čís.

4410.
Vady ve smyslu § 344 čís. 9 tr. ř. lze dovozovati jen ze samého výroku
porotců, jejž tvoří otázky a odpovědi na ně dohromady.
Je nepřípustné, by zmateční stížnost zdůrazňovala jednotlivé průvody,
svémocně je hodnotila,' formálně s výrokem porotetí srovnávala a tak do~?zovala "nejasnost nebo neúplnost výroku porotců po rozumu § 344
cts" 9 tr. r.
Věcrtá správnost ionnálně bezvadného výroku porotců (jimž odpověděli
záporně na otázku viny) vymyká se přezkumu zrušovacím soudem.
(Rozh. ze dne 4. května 1932, Zm I 71/32.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení zmastížnost státního zastupitelství do rozsudku krajského jako porotního
soudu v Liberci ze dne 26. listopadu 1931, jímž byl obžalovaný podle § 334
tr. ř. zproštěn z obžaloby pro zločin zabití podle § 140 tr. zák. a pro pře
stupek lehkého uškození na těle podle § 411 tr. zák.
'

teční

Důvody:

Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá zprošťující rozsudek
v celém rozsahu, uplatňujíc jen formálně právní důvod zmatečnosti podle

čís. 9 § 344 tr. ř. pro neúplnost a nejasnost výroku porotců. Porotci prý
se zmýlili při svém výroku, nevzavše vůbec aneb aspoň náležitý zřetel na
jasné a určité výpov,ě~i ~vě~ků oA1oise Sch-ho a Karb A-a, z nichž ~r~
v souvislostI s vypovedm! svedku Erharda W-e a Ferdmanda K-a vychaz!
s naprostou nepochybnosti na jevo vina obžalovaného aspoň ve směru § 143
tr. zák. (vztažení ruky). Totéž prý platí i ve směru přestupku podle § 411
tr. zák., poněvadž porotci nepřihlíželi k výpověděm svědků Emila P-e a Edmunda S-a, usvědčujícim obžalovaného z činu. Tyto vývody dokazují, že
zmateční stížnost nepostřehuje podstatu uplatňovaného zmatku. Je ustálenou
judikaturou i bývalého vídeňského i tohoto zrušovacího soudu (viz rozhodnutí citovaná u čís. 9 § 344 a § 331 tr. ř. Manzovo vydání a KaUab-Herrnritl) , že vady ve smyslu čís. 9 § 344 tr. ř. lze dovozovati jen ze samého
výroku porotců, jejž ovšem tvoří nejen odpovědi porotců, nýbrž otázky
a odpovědi na ně dohromady. (Liiffler č. 28). Jen tedy na podkladě oněch
otázek a odpovědí porotců k nim lze doličovati důvody zmatečnosti v čís.
9 § 344 tr. ř. výčetmo uvedené. Bylo by proto na zmateční stížnosti, by
dokázala, že onen podklad je stížen vadou nejasnosti nebo neúplnosti, že
totiž výrok porotců nevylučuje různý výklad, že připouští pochybnosti
o skutečném mínění porotců nebo vzbuzuje pochyby, zda porotci správně
porozuměli otázce (nejasnost), pokud se týče, že porotci opomenuli odpověděti na otázku, na niž jim bylo odpověděti, nebo, že vykonávajíce své
právo podle § 328 odst. 2 tr. ř. odpověděli na některou z otázek jen z části,
nechavše ji ostatek nezodpověděnou (neúplnost). Že výrok porotců je stižen
vadou tohoto rázu, zmatečni stížnost netvrdí, tím méně doličuje a nelze to
také seznati. Místo toho napadá zmateční stížnost věcnou správnost výroku
porotců, snažíc se jeho tvrzenou nesprávnost dolíčiti srovnáním výroku
s průvodními výsledky. To však je postupem podle zákona naprosto nepřípustným, jak dovoděno zejména v nálezu zrušovacího soudu Č. 4011 sb.
n. s. - str. 621. Je proto nepřípustné, by zmateční stížnost zdůrazňovala
jednotlivé průvody, svémocně je hodnotila, formálně s výrokem porotců srovnávala a tak dokazovala nejasnost nebo neúplnost výroku porotců. Jako
v řízení před soudy nalézacími nelze přesvědčení soudu jakožto výron volného uvažování průvodů soudem nalézacim (§258 tr. ř.) srovnávati
formálně s jednotlivými průvody, je i v řízení porotním zásadně nedovoleno,
by přesvědčení porotců, k němuž dospěli podle § 313 a 326 tr. ř., po bedlivém a svědomitém, ale rovněž volném uvažování průvodní látky, bylo
formálně srovnáváno s průvodní látkou, Posouditi, zda výsledky řízení postačily či nepostačily ke kladnému zodpovědění otázek o vině, je proto
výlučně věcí porotců; jejich výrok v tomto ohledu nemůže tudíž býti před
mětem přezkoumávání zrušovaCÍm soudem, již proto ne, že porotci jsou
zák0nem zproštěni povinnosti uváděti pro své přesvědčení důvody, s nimiž jediné by pojmově bylo lze porovnávati výsledky řízení. V důsledku
toho, co uvedeno, vymyká se věcná správnost formálně bezvadného výroku, jímž porotci odpověděli záporně k otázkám, týkajícím se viny obžalovaného, i z přezkumu zrušovacím soudem (čís. 2224 sb. n. s.). Zmateční
stížnost není dolíčena po zákonu, pročež ji bylo zamítnouti.
7'
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Propadnutí zbraně po rozumu ~ 36 z~r. pat. může _býti vys10v~no ie~,
patři-Ii zbraň obviněnému neb osobě, ktera se ne'Y!ávneného nosem (obvI_
něným) zaviněně súčastni1a (na pf. zbraň mu pUjci1a).
(Rozh. ze dne 4. května 1932, Zm II 97/32.)
N e i v y š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: Rozsudkem okresního soudu v Břeclavi ze dne 2. července 1931 ve výroku,
jímž flobertka, kterou obžalovaný Josef N. neoprávněně nosil, byla prohlilšena za propadlou, a dále usnesením téhož soudu ze dne 10. srpna 1931,
jímž žádost Vavřína N-a za vydání oné flobertky byla zam~mu~a, b~l porušen zákon v ustanovení § 36 zbr. pat.; onen rozsudkovy vyrok I toto
usnesení se zrušují a okresnímu soudu v Břeclavi se ukládá, by o žádosti
Vavřína N-a za vydání flobertky znovu rozhodl.

zbroj. pat. je nesporně vedlejším trestem (§ 36, 47 zbroj. pat.). Trest však
mUže podle všeobecných zásad trestního řádu stihnouti jen vinníka, jak
výslovně stanoví § 31 tr. zák. Lze proto propadnutí zbraně podle § 36 zbroj.
pat. vysloviti jen, patří-li zbraň neoprávněně nosená bud' obviněnému samému neb osobě, která se neoprávněného nosení zaviněně súčastnila (zapůjčením, dobrovolným přenecháním nebo jiným zaviněným způsobem).
V trestní věci, o niž jde, bylo tvrzeno, jak již uvedeno, že se obviněný dostal
do držení zbraně ne-li proti vuli jejího pravého vlastníka, tedy jistě aspoň
bez jeho vědomí. Bylo proto povinností soudu, by pravdivost těchto tvrzení
vyšetřil a zjistil, jakým způsobem se obviněný zbraně zmocnil. Jestliže
Vavřín N. obviněnému ani zbraň dobrovolně nezapůjčil ani se na trestném
činu (na nedovoleném nosení zbraně obviněným) nesúčastnil, nesměla býti
zbraň prohlášena za propadlou a mělo býti předpisu § 36 zbroj. pat. vyhověno způsobem v § 47 zbroj. pat. uvedeným (viz rozhodnutí býv. nejv.
soudu vídeňského úř. sb. čís. 4026, LbUI. sb. čís. 570 a rozhodnutí čsl.
nejvyššího soudu čís. sb. tr. 2645, 3167 a 3902). Bylo proto zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona podle § 33 tr. ř. vyhověti
a podle §§ 292 a 479 tr. ř. rozhodnouti, jak se stalo.

Duvody:
Rozsudkem okresního soudu v Břeclavi. ze dne 2. července 1931 uznán
byl Josef N. vinným přestupkem proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. zák.
a přestupkem podle § 36 zbroj. pat., jichž se dopustil tím, že v měsíci
dubnu 1931 v B. střílel z flobertky po vrabcích za okolností, že tím byb
ohrožena bezpečnost lidí kolem jdoucích, a že tehdy neoprávněně nosIl
zbraň aniž mohl prokázati potřebu k nosení této zbraně k odvrácení hrozícíh; mu nebezpečí. Bylo vysloveno, že zbraň podle § 36 zbroj. pat. propadá. Již při četnickém vyšetř?vání _tvrd~li Vavřín N., zamě~:navatel obv!něného, i obviněný Josef N., ze puska je vlastmctvfm Vavr!na N-a a_z,:
obviněný bez jeho vědomí jí použil ke spáchání trestných čmů. Obvmen~
udal i u soudu, že puška je vlastnictvím Vavřína N-a, a tuto okolnost potvrdl!
též jako svědek četnický strážmistr Antonín D. Okresní soud v BřeclaVI
nechal však tyto soudně zjištěné skutečnosti v dltvodech rozsudku nepovšimnuté a nezabýval se ani tvrzením v trestním oznámení, že obviněný
vzal pušku Vavřínu N-ovi bez_ jeho vědomí. Proti rozs~dku nebyl po~án
opravný prostře~e~; Dne 16. c~ryenc: 1931 ~odal y~vnn_ N. ': okres?,ho
soudu v BřeclaVI zadost o vydam pusky s oduvodnemm, ze puska Je jeho
vlastnictvím, že má oprávnění k její držbě a nosení, a že obviněný Josef N.
vzal žadateli tuto pušku bez jeho vědomí. Tuto žádost okresní soud v Bře
clavi usnesením ze dne 10. srpna 1931 zamítl s poukazem na výrok rozsudku jímž byla flobertka prohlášena za propadlou a že nelze ji tudíž
vydati, bez ohledu na to, komu patří. Do ~ohoto usn:,se~~ poda~ yavřín
N. dne 3. září 1931 krajskému soudu trestmmu v Brne shznost, jez byla
usnesením tohoto soudu ze dne 29. září 1931 odmítnuta, ana byla podána
po uplynutí třídenní lhuty § 481 tr. ř.
.
Výrokem rozsudku okresního soudu, že zbraň podle § 36 zbroj., pat.
propadla, a usnesením okresního soudu ze dne 10. srpna 19? I, na vyroku .
tom se zakládajícím, byl porušen zákon. Propadnuh zbrane podle § 36

čis.

4412.

Zamítl-Ii odvolaci soud návrh na opravu mylně označeného druhu trestu
v rozsudku soudu prvé stolice, zavinil zmatek podle § 384 čis. 9 tr. ř.
(Rozh. ze drie 7.

května

1932, Zm IV 41/32.)

N e j v y Š š í s o u d v trestní věci proti J. K. a spol. pro zločin podle
čís. 3 zák. na ochr. rep. vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce
založené na důvodu zmatečnosti podle čís. 9 § 384 tr. ř., zrušil rozsudek
vrchního soudu ohledně obžalovaného J. K. a uložil vrchnímu soudu, by,
doplně řízení, znova ve zrušené části jednal a rozhodl.

§ 15

Důvody:

Vrchní prokurátor ohlásil při hlavním odvolacím přelíčení zmateční stížnost podle čís. 9 § 384 tr. ř., poněvadž vrchní soud nevyhověl jeho návrhu
při tomto přelíčení, aby byla opravena psací chyba v rozsudku soudu prvé
stolice, kde u obžalovaného J. K. je uvedený trest vězení na místo trestu
žaláře, a aby byli vyslechnuti předseda a zapisovatel prvého soudu o tom, .
jaký druh trestu byl rozsudkem prvého soudu vyhlášen. Vrchní soud zamítl
návrh veřejného žalobce z duvodu, že v konceptu rozsudku prvé stolice je
slovo »žalář« šhtnuto a ponecháno slovo »vězení«, což nasvědčuje tomu,
že se tak stalo vědomě a úmyslně, nikoli pouhou psací chybou.' Zmateční
stížnost veřejného žalobce jest oprávněna. Návrh učiněný při hlavním odvolacím přelíčeni veřejným žalobcem směřoval zřejmě k opravě psací chyby,
vloudivši se prý do rozsudku soudu prvé stolice co do druhu vyměřeného
trestu, neboť veřejný žalobce tvrdil, že vyhlášen byl trest žaláře a že jen
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psací chybou prvého soudu bylo ve formuláři rozsudku omylem škrtnuto
slovo »žalář" na místo »vězení«. Podle § 443 tr. ř. mohla by tato chyba,
stala-li se skutečně jen při psaní, býti opravena jen soudem prvé stolice,
totiž soudem, který písemně rozsudek s vytýkanou psací chybou vyhotovil.
Návrh veřejného žalobce směřoval tedy k tomu, by případným výslechem
předsedy a zapisovatele nalézacího senátu, který rozsudek vynesl, bylo vyšetřeno a zjištěno, jak byl rozsudek ve skutečnosti vynesen a vyhlášen, a zda
druh trestu v písemném vyhotovení rozsudku uvedený byl jen následkem
psací chyby mylně označen jako vězení na místo žaláře, a aby podle výsledku tohoto šetření příslušný soud prvé stolice o navrhované opravě rozhodl. Takový návrh je podstatný co do věci samé, a tedy i s hlediska
obžaloby, neboť, dokud jsou pochybnosti.o správnosti vyhotovení rozsudku,
je předčasné vzíti rozsudek za základ dalšího přezkoumávání. Vrchní soud
se mylně pustí! sám do věcného přezkoumání, zda jde o psací chybu, čili
nic, ačkoliv na jiném místě rozsudku správně uznává, že to přísluší jen soudu
prvé stolice, u něhož se tvrzená psací chyba stala. Potvrzením rozsudku
soudu prvé stolice potvrdil vrchní soud i chybné prý znění rozsudku co
do druhu trestu. Tímto postupem však znemožnil vrchní soud každou další
opravu tvrzené psací chyby v rozsudku prvé stolice. Z toho plyne, že vrchní
soud zamítajícím usnesením porušil podstatná práva s hlediska obžaloby.
Proto vyhověl Nejvyšší soud zmateční stížnosti vrchního prokurátora, postupoval podle odst. 1 § 34 por. nov. a uložil vrchnímu soudu, aby doplnil
řízení podle návrhu vrchního prokurátora a po tomto doplnění znova ve
věci jednal a rozhodl:
čís.

4413.

Organisace politické strany, nařídivší uveřejněni zprávy (vydání letáku),
je též nakladatelem (vydavatelem); ani jí ani sprostředkovatele mezi ní
a tiskárnou 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 24 tisk. nov., znal-Ii obsah zprávy, než ji tiskárně doručil,
a věděl-li, že má býti tiskem uveřejněna (§§ 7, 10, 239 tr. zák.).
(Rozh. ze dne 12.

května

1932, Zm I 626/31.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném z.asedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského jako kmetského
soudu v Hradci Králové ze dne 13. května 1931, jímž byl stěžovatel uznán
vinným přečinem proti bezpečnosti cti tiskem podle § 488 tr. zák. a § I
zákona ze. dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek v celém obsahu a věc vrátí! soudu prvé stolice, by ji znovu projednal
a rozhodl, mimo jiné z těchto
duvodů:

Zmateční stížnost dovolává se číselně důvodů zmatečnosti čís. 3, 4, 5,
9a), 10 § 281 tr. ř. Rozsudek zjišťuje po stránce objektivní na základě
obsahu letáku, že v letáku tvrzeno: a) že zástupce soc. demokratů. ředitel

konsUDlU, hájí pekaře proti dělníkům; b) že v okamžiku, když všichni čekali
jen na konečné prohlášení pekařů, zástupce soc. demokratů, ředitel konsumu, ve V. P. soudruh P. ujal se pekařů proti dělníkům; c) že již téměř
sjednaná dohoda o snížení cen chleba a pečiva se rozbila; d) že však národní socialisté nepovažují boj za snížení cen za skončený, i když byl soc.
demokraty zrazen. S hlediska zmatku podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. namítá
zmateční stížnost, že stíhání obžalovaného je v souzeném případě podle
§§ 1 a 24 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n. vyloučeno.
Nelze sice přisvědčití právnímu názoru rozsudku, že obžalovaný byl původ
cem po rozumu § 1, odst. 3, čís. 3 zákona, ano ze skutkových zjištění rozsudku, o něž se řečený právní závěr rozsudku zřejmě opírá, vyplývá, že
uveřejnění zprávy, tu v úvahu přicházející, v neperiodickém tiskopise bylO
nařízeno místní organisací čs. národních socialistů v N., nikoli tedy obžalovaným, který, jakž plyne z oněch skutkových zjištění, vystupoval jen jako
sprostředkovatel mezi řečenou organisací jako právnickou osobou a tiskárnou nebo jako posel organisace. Přes to není však stíhání obžalovaného
podle §§ 1 a 24 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., v souzeném případě vyloučeno, a to proto, že nebyl znám původce, který mohl
býti ihned stíhán a postaven před tuzemský soud. Stížnost jest ovšem názoru, že za původce podle § I, odst. 3, čís. 3 cit. zákona jest považovati
onu místní organisaci čs. národních socialistů, pokud se týče orgán této
organisace za její jednání zodpovědný. Než s tímto názorem nelze souhlasiti,
neboť, bylO-li uveřejnění zprávy onou organisací zařízeno, byla tato organisace též nakladatelem (vydavatelem) letáku, takže ji nelze považovati za
původce po rozumu § I odst. 3, čis. 3 citovaného zákona (§§ 1 a 24 tohoto
zákona). Nebyl-Ii takto v souzeném případě znám původce, který mohl býti
ihned stíhán a postaven před tuzemský soud, nebylo závady proti stíháni
obžalovaného, jestliže obsah zprávy, již k žádosti řečené organisace tiskárně
doručil, již před tím, než ji tiskárně doručil, znal a věděl, že zpráva ta má
býti tiskem uveřejněna (§§ 7, IDa 239 tr. z.). Pokud zmateční stížnost po
stránce věcné uplatňuje, že dání do tisku není ještě rozšiřováním, poukazuje
se k tODlU, že rozsudek sám nepokládá obžalovaného za rozšiřovatele letáku,
o nějž tu jde. Při tom se poznamenává, že v jednání obžalovaného by nemohl býti spatřován přestupek podle § 6 zákona ze dne 30. května 1924,
čÍs. 124 sb. z. a n., kdyby nebylo lze dokázati, .že obžalovaný obsah oné
zprávy před tím, než ji odevzdal tiskárně, znal, neboť obžalovaný nepřichází
podle skutkových zjištění rozsudkových v úvahu jako nakladatel nebo vydavatel závadného letáku.
čís.

4414.

Nakoltk nejde o porušeni předpísů §§ 320, 267 tr. ř. a o zmatek čís.
6 a čís. 7 § 344tr. ř., byly-li ke hlavni otázce na zločin § 101 tr. zák.
dány a kladně zodpovězeny eventuálni otázky na úplatkářství podle § 3
odst. 2 a podle § 2 odst. 2 zák. čís. 178/1924, ač obžaloba zněla jen na
onen zločin a na úplatkářství nebyla rozšířena (dopiněna).

čís.
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Přestupky podle
promlčují se podle §

§ 3 odst. 2 a podle § 2 odst. 2 zák. CIS. 178/1924
532 Ir. zák. v šesti měsících, aniž je rozlišovati mezi
aktivním a pasivním úplatkářstvím a aniž záleží na výši nebo hodnotě
úplatku.
(Rozh. ze dne 12.

května

1932, Zrn II 134/'32.)

Ne j v y Š š Í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném zasedánl
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Moravské
Ostravě jako soudu porotního ze dne 22. února 1932, jímž bylí stěžovatel
Aloís R. a spoluobžalovaný František B. uznáni vinnými, Alois R. přestup
kem podle § 3 odst. 2 zák. ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a n.,
František B. přestupkem podle § 2 odst. 2 téhož zákona, zrušil napadený
rozsudek ohledně stěžovatele a podle § 290 tr. ř. i ohledně obžalovaného
Františka B-a, při čemž ponechal nedotčeným výrok porotců, jímž odpověděli na otázku viny obžalovaných kladně, a věc přikázal příslušnému nyní
okresnímu soudu v českém Těšíně, by ji v rozsahu zrušení projednal a
o ní rozhodl.
Důvody:
Zmateční stížnost obžalovaného Aloise R-a vytýká napadenému rozsudku zmatečnost jednak po stránce formální podle čís. 6, 7, jednak po stránce
hmotněprávní podle čís. 10 písm. b) § 344 tr. ř.; v onom směru je stížnost
neodůvodněna. Obžaloba zněla na zločin podle § 101 tr. zák. a na spoluvinu
na tomto zločinu a nebyla ani před hlavním přelíčením ani při něm rozšířena
na úplatkářství podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 3. července 1924, čís. 178
sb. z. a n., přesněji obžalobcem nebyla dodatečně doplněna tak, že se domáhá odsouzení obžalovaných po případě podle podpůrných ustanovení
právě citovaných. Tohoto rozšíření (doplnění) nebylo však třeba, ana před
mětem obžaloby není určitá kvalifikace stíhaného skutku, nýbrž určitý skutek, jehož totožnost není rušena změnou jeho právní kval'ifikace. Spis
obžalovací dával obžalovaným za vinu, že obžalovaný R. z návodu a za
pomoci spoluobžalovaného B-a vydal v šesti případech jako úředník celniho
úřadu v Č. T. bez řádné celní prohlídkyspoluobžalovanému B-ovi do volného oběhu zboží podléhající clu bud' vůbec beze cla, nebo za clo mnohem
nižší, v úmyslu, by způsobil československému a polskému státu škodu
zkrácením celni pohledávky, zneužívaje tím úřední moci svěřené mu v úřadě,
u něhož byl ustanoven. V důvodech obžalovacího spisu jest uvedeno jednak
tvrzení obžalovaného R-a, že žádné úplatky od spoluobžalovaného B-a
nepřijal, jednak doznání obžalovaného B-a, že odměňoval R-a podle váhy
odevzdaného mu zboží, a že ho celkem podplatil asi 7.000 Kč. Oplatky
obžalobou takto uplatňované neměly ovšem s hlediska kvalifikace, jíž se
obžaloba pro stíhané jí skutky domáhala, význam, protože zneužívání úředni
moci za účelem způsobení škody je zločinem bez rozdílu, zda byl pohnutkou,
z níž pachatel úřední moci zneužil, a prostředkem, jímž ho spoluvinník
k tomu svedl, úplatek či něco jiného. Oplatky nabyly však významu odpadnutím předpokladu, že stíhané skutky směřovaly podle úmyslu obžalovaných ke způsobení škody obžalobou uplatňované; jestiť zneužití úřadu,

přesněji

straníctví v úředních věcech nebo třeba svádění ke stranictvi a
k jinakému porušení úředních (služebnich) povinností podle § 104 nebo
třeba § 105 tr . zák. za ostatních předpokladů tam stanovených tres:né i bez poškozovacího úmyslu, došlo-Ii ke stranictví z důvodu (pohnutky) úplatku, pokud se týče, dálo-Ii se svádění prostředkem úplatku.
Význam podržel úplatek přes odpadnutí též dalšího předpokladu, že bylo
úřední moci obžalovaným R-em zneužito ke stranictví, nebo třeba že byly
jim jinak porušeny úřední povinnosti; jestif podle §§ 2 a 3 zákona čís. 178/
1924 trestnost úplatků sice vázána předpokladem, že úřední (služebni)
úkon anebo jeho opomenutí byly pohnutkou, ze které, neb účelem, za kterým k úplatku došlo, aniž však se vyžaduje, by dotčený úkon byl skutečně předsevzat aneb opomenut, tím méně, by se předsevzetí nebo třebas
opomenutí úkonu rovnalo stranickosti nebo jinému porušení úředních povinností. Různost právního hlediska, kterého, se pro posouzení stíhaného
skutku domáhal obžalovací spis, a dalších podpůrných hledisek právé
řečených je tudíž důsledkem jen toho, že vstupují v popředí a ustupují do
pozadí různé složky téhož skutkového děje, který ve svém celku tvoří podklad původní obžaloby a jest určen státi se ve složkách, ve kterých bude
při hlavním přelíčení prokázán, podkladem i rozsudku; názoru, že jde ve
všech oněch kvalifikacích o týž skutek, nasvědčuje i ustanovení § 1 zákona
čís. 178/,1924, že lze ho použiti jen, nelze-li čin potrestati přísněji podle
zákonných ustanovení již dříve platných, najmě podle §§ 101-105 tr.
zák. Proto nebylo proti předpisu § 267 tr. ř. z obžaloby vykročeno tím, že
porotní soudní dvůr učinil složky žalobního děje, které měly význam s hlediska ustanovení § 3 odst. čís. 1 a 2, a § 2 odst. čís. 1 a 2 zákona čís. 178/
1924, předmětem dalších otázek porotcům pro případ, že porotci nenabudou přesvědčení o slOžkách žalobního děje, jimiž nabývá děj ten povahy
zločinu podle § 101 a §§ 5, 101 tr. zák. (a i podle § 104 a § 105 tr. zák.),
a odpoví záporně na otázky, jimiž byl žalobní děj přivoděn pod hlediska těchto zločinů. Pro úvahy o správnosti nebo nesprávnosti onoho postupu porotního soudního dvoru je bez významu, zda byly, či nebyly ně_
kterým z obou obžalovaných anebo jinak při hlavním přelíčení tvrzeny
skutečnosti, podle kterých by souzený skutek spadal, kdyby byly pravdivé,
pod ustanovení § 3 odst. čís. 2 a § 2 čís. 2 zákona o úplatkářství, a zda
důsledkem toho byl soudní sbor podle § 320 tr. ř. povinen dáti porotcům
náhradní (a připojené nutné dodatkové) otázky této kvalifikaci přizpůso
bené. Širším než tato povinnost, jejíž nešetření působí zmatek, je právo porotního soudního sboru, by obdobou předpisu § 262 tr. ř. vhodným rozsahem otázek dal porotcům příležitost a přiměl je k tomu, by uvažovali o souzeném skutku se všech právních hledisek, jež se mohou k němu vztahovati,
a zjednali svým výrokem podklad pro podřadění skutku pod ono ustanoveni trestního zákona, které se k němu vztahuje podle skutečností, jež pokládají porotci za prokázané. Toto právo soudního sboru, který není co
do jeho výkonu závislý na návrzích stran, má své meze jen potud, že nesmi
býti dána otázka, kterou se přivádí k platnosti kvalifikace skutku, jež je
podle výsledků hlavního přelíčení vyloučena a nemožná. Že tomu tak bylo
co do kvalifikace skutku jako úplatkářstvi, stížnost netvrdí a tvrditi ne-
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mu ze, an obžalovaný B. -- jehož původní, důvody obžalovacího spisu
(viz nahoře) opakované údaje staly se čtením obžalovacího spisu výsledkem hlavního přelíčení a tím i tvrzením po rozumu § 320 tr. ř. - i při
hlavním přelíčení doznal, že dal R-ovi celkem 6.000 Kč, označiv ovšem
nyní dotčené částky za platy na clo. Z vylíčených úvah plyne, že porotní
soudní dvilf náhradními a dodatkovými otázkamí na přestupky úplatkářství
podle § 3 odst. čís. 2 a podle § 2 odst. čís. 2 zákona čís. 178/1924 nevykročil ani z mezí svého práva, dáti porotcům uvažovati o stíhaném skutku
se všech právních hledisek výsledky hlavního přelíčení nevyloučených, ani
z mezí obžaloby, že nebyl porušen ani předpis § 320, ani předpis § 267
tr. ř., a že nenastal ani zmatek podle § 344 čís. 6, ani - třebaže porotci
k oněm otázkám přisvědčili - zmatek podle § 344 čís. 7 tr. ř.
Stížnost není v právu ani s další výtkou, že byl porušen předpis § 319
tr. ř. a rozsudek zatížen zmatkem čís. 6 § 344 tr. ř., any nebyly dány
porotcům (k otázkám na přestupky úplatkářství) další dodatkové otázky,
zda pominula trestnost skutků promlčením. Stačí stížnosti připomenouti, že
ustanovení § 319 tr. ř. vylučuje ze svého dosahu výslovně případy uvedené
v § 317 tr. ř., kde je stanoveno, že není dáti otázky porotCům mimo jiné
tehdy, zanikla..li trestnost skutku, který se dává obžalovanému za vinu, promlčením (srovnej k tomu rozhodnutí čís. 2644, 3312, 3987 sb. n. s.). Avšak
v právu je stížnost, pokud - poukazujíc k důvodu zmatečnosti § 344
čís. 10 b) tr. ř. dále namítá, že rozsudek jest právně mylný, jelikož
nerozebírá otázku promlčení souzených skutků, ačkoliv k němu poukazovalo
rozpjetí mezi dobou, kdy byly skutky spáchány, a dobou, kdy bylo trestní
řízení pro ně zahájeno. Na přestupky (aktivního a pasivního) úplatkářství,
jež byly konečně v souzených skutcích shledány, stanoven je v odst. čís. 2
§ 2 a v odst. čís. 2 § 3 zákona čís. 178/1924 trest vězení od jednoho
do čtrnácti dnů nebo trest peněžitý od 50 do 500 Kč. Jelikož je v případech
odsouzení i pro ony přestupky podle § 9 cit. zákona dále vysloviti, že poskytnutý prospěch majetkový propadá ve prospěch státu, jde v prvním
z trestů výběrmo na ony přestupky stanovených o trest vězení prvého
stupně, zostřeného (viz druhou větu § 250 tr. zák.) vedlejším trestem propadnutí, a činí proto promlčecí lhůta oněch přestupků podle § 532 tr. zák.
(a § 5 čís. 4 zákona čís. 31/29) šest měsíců, aniž je rozlišovati mezi
aktivním a pasivním úplatkářstvím a aniž záleží na výši nebo hodnotě
úplatku, protože ani § 9 zákona čís. 178/1924 nerozeznává, zda je úplatek
v době rozsudku v rukou dárce, čí v rukou příjemce, a protože podle § 532
tr. zák. rozhoduje jen výše nebo třeba stupeň hlavního trestu, kdežto
vedleiší trest přichází v úvahu jen jako zostření trestu hlavního, nejde-li
v něm o zvlášť uvedenou ztrátu práva nebo povolení. Souzené skutky byly
spáchány podle výroku porotců koncem roku 1929 a v roce 1930, podle
důvodů obžalovacího spisu, souhlasných s výsledky trestního řízení, v době
mezi 23. prosincem 1929 do (5.) září 1930. Prvním stíhacím úkonem, jímž
bylo promlčení po rozumu § 531 tr. zák. přerušeno, bl'.lo, že vyšetřující
soudce žádal dne 1. července 1931 četnickou stanici v C. T., by vyzvala
obžalované, by se dostavili jako obvinění dne 15. července 1931 ke krajskému soudu v Moravské Ostravě; rovr.áť se tato žádost vydání obsílek

na pachatele k odpovědnému výslechu. Poukazuje-li doba takto do prvního
stíhacího úkonu uplynuvší k tomu, že po případě zanikla trestnost souzených skutků promlčením, jehož jest dbáti v kterémkoliv období trestního
řízení z úřadu, jest odsuzující rozsudek, jelikož jím není zjištěna žádná skutečnost, jež by byla bránila promlčení podle druhého odstavce §' 531 tr. zák.,
po případě výsledkem nesprávného použití zákona, takže jest rozsudek
z důvodu § 344 čís. 10 písm. b) tr. ř. ohledně stěžovatele, a protože shledaným zmatkem je rozsudek stížen i v části týkající se spoluobžalovaného
B-a, který stížnost nepodal, podle § 290 tr. ř. i ohledně B-a zrušiti. Ve
věci zrušovací soud ještě rozhodnouti nemohl, protože nejsou ve zrušeném
rozsudku a v jeho důvodech ani zjištěny ani popřeny skutečnosti, jež při
cházejí v úvahu s hlediska písm. a), c) druhého odstavce § 531 tr. zák.
jako překážky promlčení.
čís.
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Výhody druhého odstavce § 9 tisk. zák. požívají jen tiskopisy, slouž/ci
p o u z e potřebám tamže uvedeným, a to bez ohledu na to, zakládá-li jich
obsah skutkovou podstatu trestného činu (zrla tiskopis byl nebo mohl býti
zabaven).
Potřebám společenského života neslouží a nad to účel potřeby lakové
přesahují s hlediska vojenské kázně nikoliv bezzávadné tiskopisy, sděluj/ci
ve formě úmrtního oznámení, že se vojenská služba vojínova schyluje ke
konci.
(Rozh. ze dne 13. května 1932, Zm II 402/31.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení o zmastížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: Rozsudkem
krajského jako odvolacího soudu v Olomoucí ze dne 5. června 1931 ve
výroku, jímž byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. zproštěn z obžaloby
pro přestupky podle §§ 9 a 17 tisk. zák., spáchané tím, že v září 1930
neuvedl na neperiodických tiskopisech "Poslední stovka« a »Utolsó száz
kisnap« místo tisku, tiskaře a nakladatele, a že tyto tiskopisy nepředložil
úřadům bezpečnostním nebo státnímu zastupitelství ku přehlídce, byl porušen zákon v ustanoveních §§ 9 a 17 tisk. zák.

teční

D

ů

vod y:

Obžalovaný tiskař vytiskl v září 1930 tisíc kusů neperiodických tisko"Poslední stovka« a "Utolsó száz kisnap«. jež mají zevní výpravu
úmrtních oznámení. Prvý tiskopis má tento obsah: »Hlubokým a nevýslovným žalem zdrceni a tíhou mnohaměsíční vojenské služby shrbeni staří
mazáci dáváme tímto na vědomí všem svým přátelům, známým, svým milým rodičům, dětem, bratrům a sestrám, dědečkům a babičkám, strýčkům
a tetičkám, bratrancům a sestřenicím, švagrům a švegruším, jakož i své
nejdražší, že naše drahá vřele milovaná a nezapomenutelná, dříve ještě celá
p o s I ed ní s t o v k a dne .... o .... po dlouhém a bolestném počítání
pisů

_.
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nás opustila a odebrala se tam, odkud není pro ni více návratu. Odešla od
nás v nejlepším věku po častých ruzných útrapách, trpěvši stálými kapes_
ními úbytěmi a ruznými z této vleklé choroby odvozujícími Se příznaky jako
nedostatek pitiva, kuřiva a t. cl. Číselné pozůstatky drahé zesnulé budou
dne .... o 20. hod. vykropeny a z vlastního kavalce slavnostním pohřebním
pruvodem do kantiny přeneseny a zde do rodinného hrobu k zaslouženému
odpočinku uloženy. Veškeré projevy soustrasti se s díky odmítají a prosí
se, by pietní a hlavně finanční vzpomínkou pamatováno bylo truchlících '
pozustalých. Sláva žoldík, otec, Barbora Večerka, matka, Kačka Basa,
sestra, Martin Budíček, bratr, Pepa Dovolenka, vnučka, Jiří Kasárník, strýc,
Tonda Komisárek, děd, Jody Tinktura, babička, Květoslav Aspirin, švagr,
Franta Přesčas, manžel, Bodlo, Šálek, Puška, Helma, Úborka, Rejžák, děti.
Za veškeré příbuzenstvo: Pepek Blboun, Venca Hlad, Fráňa Dluhová.«
V záhlaví jest vyobrazeno v levo létadlo, v pravo houfnice s vojákem,
uprostřed pak karikatura vojenského pohřebního pruvodu. Druhý tiskopis
je stejně vypraven a maďarský jeho text odpovídá textu českého tiskopisu
»Poslední stovka«. Jak z obou tiskopisů vidno, není na žádném z nich
uvedeno ani místo tisku, ani tiskař, ani nakladatel, a obviněný doznal, že
tiskopisy ty nepředložil ani úřadům bezpečnosti ani státnímu zastupitelství,
jak předpisuje § 17 tisk. zák. K návrhu státního zastupitelství v Olomouci
uznal okresní soud v Olomouci po přeličení rozsudkem ze dne 17. března
1931 obžalovaného vinným přestupky podle §§ 9 a 17 tisk. zák., spáchanými tím, že v září 1930 neuvedl na neperiodických tiskopisech »Poslední
stovka« a »Utolsó száz kisnap« místo tisku, tiskaře a nakladatele a že tyto
tiskopisy nepředložil úřadum bezpečnostním nebo státnímu zastupitelství
ku přehlídce. Podle rozhodovacích duvodů vzal okresní soud za prokázané
skutkové okolnosti shora uvedené a právní podřadění odůvodnil úvahou,
že z obsahu tiskopisů vyplývá, že nejde o tiskopis vydávaný pro potřebu
domácího nebo společenského života, neboť v nich jest do jisté míry sesměšňována služba vojenská, zejména poslední její období, a proto tyto
tiskopisy nemohou požívati dobrodiní § 9 odst. 2 a § 17 prvního odst.,
podle něhož jsou zproštěny povinnosti předložení k přehlídce a povinnosti
uvedení mista tisku, tiskaře a nakladatele jen tiskopisy, které Se vydávají
pro potřebu živnosti a obchodu nebo domácího a společenského života
jako formuláře, ceníky, navštívenky a t. d., čemuž však není u tiskopisů
v souzeném případě. K odvolání obžalovaného uznal krajský jako odvolaci
soud v Olomouci po odvolacím roku rozsudkem ze dne 5. června 1931, že
se obžalovaný z obžaloby pro přestupky podle §§ 9 a 17 tisk. zák. podle
§ 259 čís. 3 tr. ř. zprošťuje; důvody jsou tyto: »Podle § 9 zákona o tisku
ze dne 17. prosince 1962, čis. 6 ř. zák. z roku 1863 jest na každém tiskopisu uvésti kromě místa tisku jméno tiskaře a nakladatele a podle § 17
téhož zákona musí býti tyto tiskopisy předloženy úřadu bezpečnosti nebo
státnímu zastupitelství ku přehlidce; podle § 9 zákona o tisku jsou tohoto
závazku zproštěny výrobky tisku, které se vydávají jen pro potřebu společenského života. Jak z obsahu závadných tiskopisů vidno, jde v souzeném
případě o příležitostný společenský tiskopis, určený vojákům odcházejícím
z vojny domů. Jde o žertovné rozloučení se s vojenskou službou, nikoliv,
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jak první soudce má za to, o sesměšňování vojenské služby. Účelem § 17
tisk. zákona jest udržovati pořádek ve věcech tiskových a zjednati záruku
proti zneužívání tisku k páchání trestných činů, nebo k vybízení k nim.
Ze u tiskopisů »Poslední stovka« a »Utolsó száz kisnap, o takové zneužití
tisku nešlo, jest zřejmo z toho, že tiskopisy ty nebyly ani zabaveny. Odvolací soud má tudiž za to, že obžalovaní, any tiskopisy byly vydány jen pro
potřebu společenského života, byly zproštěny podle §§ 9 a 17 tisk. zák.
závazků v těchto §§ stanovených, a proto oba podle § 259 čís. 3 tr. ř. od
obžaloby osvobodi!.«
Toto rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na právně mylném výkladu
ustanovení § 9 odst. 2 tisk. zákona. Doslov § 9 odst. 2 tisk. zák. poukazuje, obmezuje výjimku z povinnosti podle prvého odstavce téhož §, k výrobkům tísku, které jsou určeny sloužiti jen potřebám živnosti a obchodu
nebo domácího a společenského života. Jest proto především zkoumati
otázku, zda ony tiskopisy slouží těmto potřebám. Že nejde o potřeby živnosti a obchodu nebo života rodinného, jEst na snadě a netřeba to blíže
odůvodňovati; zbývá proto otázka, slouží-Ii potřebám života společenského,
jak odvolací soud má za to. Otázku tu jest zodpověděti záporně. Okolnost,
že se vojenská služba vojínova schyluje ke konci, takže mu již nezbývá ani
sto dní k jejímu zakončení, není vůbec společenskou událostí a není společenskou obvyklostí okolnost tu přátelům a známým oznamovati, tím méně
jest to společenskou potřebou. Dalším předpokladem Výjimky § 9 odst. 2
tisk. zák. jest, že se výrobek tisku vydává »pouze« pro potřeby shora uvedené; to znamená, že tiskopis neobsahuje nic více, než čeho jest nezbytně
zapotřebí k účelům »potřeby společenského života«. I kdyby bylo lze za
to míti, že jde O potřebu společenského života, nevyhovují tiskopisy, o něž
jde, tomuto požadavku, poněvadž obsah těchto tiskových výrobků jde přes
tuto domnělou potřebu. Dei záhlaví umístěné zobrazení vojenského pohřbu
je karikaturou, persiflující vážný úkon pohřbu s vojenskými poctami, v textu
se mluví o »tíhou mnohoměsiční služby shrbených Starých Mazácích«,
v řadě podepsaných příbuzných jsou uvedena smyšlená jména (tak: Basa,
Kasárník, Tinktura, Blboun, Aspirin, Hlad, Dluhová), jež obsahují zřetelný
náznak poměrů vojenské služby, jež se jimi obracejí ve smích. Třeba by
bylo připustiti, že tento obsah není toho rázu, by v něm bylo lze spatřovati
sesměšňování služby vojenské, není přece jen naprosto bezzávadný se stanoviska vojenské kázně a příči se duchu, jenž má se ve vojsku pěstovati
a udržovati. Jest ovšem správné, co uvádějí důvody odvolacího rozsudku,
že účelem § 17 tisk. zák. jest udržovati pořádek ve věcech tiskových a
zjednati záruku proti zneužívání tisku k páchání trestných činů nebo k vybízení k nim; avšak důsledek, který odvolací soud z toho činí pro použitelnost ustanovení §§ 9 a 17 tisk. zák., není správný, neboť okolnost, že tiskopisy ty nebyly zabaveny, znamená jen, že úřady tiskové censury neshledaly
v jich obsahu skutkové podstaty činů podle trestních zákonů stíhatelných,
neznamená však nic pro otázku, zda tiskopisy ty požívají výhody druhého
odstavce § 9 tisk. zák.; výhody té jsou účastny jen tiskopisy sloužící
p o u z e potřebám tamže uvedeným, a to bez ohledu na to, zakládá-li jich
obsah skutkovou podstatu trestného činu a zdali proto tiskopis byl, či nebyl,
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pokud se tS'če mohl či nemohl býti zabaven. Bylo proto podle §§ 33 479
a 292 tr. ř. o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona
uznati právem, jak se stalo.
čís.
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Kontrolni lékař okresní nemocenské
po rozumu §§ 101 odst. 2, 153 tr. zák.
(Rozh. ze dne 19.

května

pojišťovny

je

veřejným

Medníkem

1932, Zm I 919/31.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení zmastížnost obžalovaného do rosuzsudku krajského soudu v Mostě ze
dne 25. září 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem těžkého
uškození na těle podle § 153 tr. zák.
teční

Dúvoc!y:
Rozsudkem soudu prvé stolice byl obžalovaný uznán vinným zločinem
uškození na těle podle § 153 tr. zák., spáchaným tím, "že dne
24. února 1931 v K. kontrolnímu lékaři okresní nemocenské pojišťovny v K.
Allredu I-ovi, tedy veřejnému úředníku, když vykonával své povolání a pro
výkon tohoto povoláni úmyslně na těle ubližil«. Zmateční stížnost napadá
tento rozsudek důvodem zmatečnosti podle § 281 čis. 10 tr. ř., namítajíc,
že se ustanovení § 153 tr. zák., pod něž nalézací soud skutek obžalovaného
podřadil, k tomuto skutku nevztahuje, a že skutek obžalovaného měl býti
při správném výkladu zákona podřaděn pod ustanoveni § 411 tr. zák., protože prý kontrolního lékaře okresní nemocenské pojišťovny nelze pokládati
za veřejného úředníka po rozumu § 101 ods!. 2 tr. zák. Stížnosti nelze při
znati důvodnost. Okresní nemocenské pojišťovny jsou ústavy veřejného
práva; záležitosti jim zákonem ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n.
o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, a 10 v doslovu zákona ze dne 8. listopadu 1948, čís. 184 sb. z. a n. přikázané jsou
záležitostmi vládními po rozumu § 101 odst. 2 tr. zák. To vyplývá nejen
z úvahy, že citovaný zákon z roku 1924 v doslovu zmíněného zákona z roku
1928 vzešel přímo z péče státu o blaho zaměstnanců, najmě ze státní péče
o zajištění zaměstnanců při onemocnění, nýbrž i z celé řady ustanovení
tohoto zákona, z nichž je patrna veřejnoprávní povaha okresních nemocenských pojišťoven. Pokud jde o tato ustanovení zákona, stačí poukázati
k ustanovením §§ 2 a 3 o povinném pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, dále k četným ustanovením upravujícím činnost přikázanou uvedeným
zákonem politickým úřadům prvé stolice (§ 32 odst. 2, § 34 odst. 4, § 36
odst. 1 a 3, §§ 45, 54, 61 odst. 2, § 263 a j.), pak k ustanovení § 86,
podle něhož náleží vrchní dozor nad prováděním tohoto zákona, najmě nad
nemocenskými pojišťovnami po rozumu tohoto zákona, tedy i nad okresními nemocenskýmí pojišťovnami, ministerstvu sociální péče, a k ustanovení
§ 255, jež ukládá i jiným úřadúm státnim a obecním, by pojišťovny po
těžkého

rozumu tohoto zákona, tedy í okresní nemocenské pojišťovny v jejich čin
nosti podporovaly. Je-li takto zcela nepochybné, že záležitosti okresním
nemocenským pojišťovnám oním zákonem přikázané jsou záležitostmi vládními, jichž obstaráváním jsou okresní nemocenské pojišťovny jako ústavy
veřejného práva pověřeny, nemůže býti ani pochybnosti o tom, že činovníci
okresnich nemocenských pojišťoven, kteří z příkazu těchto pojišťoven tyto
záležitosti obstarávají, jsou veřejnými úředníky po rozumu § 101 odst. 2
tr. zák.,; neboť tito činovníci vykonávají z veřejného příkazu práce vládní.
K záležitostem vládním, okresním nemocenským pojišťovnám svrchu citovaným zákonem z roku 1924 přikázaným, náleží nepochybně i kontrola
činosti smluvních lékařů těchto pojišťoven,' pokud se týče kontrola nemocných, kterou okresní nemocenské pojišťovny vykonávají bud' svými lékař
skými duvěrníky nebo svým úředním lékařem, jemuž přísluší řízení lékařské
služby v obvodu pojišťovny (§ 143 cit. zákona z roku 1924 v doslovu
zmíněného zákona z roku 1928). Proto jest i tyto »kontrolní lékaře« okresních nemocens~~c~ pojí~,ťoven, kteří vykonávají z příkazu těchto pojišťo
ven, tedy z vere]neho pnkazu, tuto kontrolu, pokládati za veřejné úředníky
ve smyslu § 101 odst. 2 tr. zák. Již citovaný zákon z roku 1924 ustanovuje
v 2. od~tavci § 68 výslovně: »Oředníci nemocenských pojišťoven (tedy
i okresmch nemocenských pojišťoven) mají ve své úřední činnosti povinnosti úředníků veřejných, stanovené v zákoně trestním, požívají však také
ochrany jako úředníci veřejní«. Otázkou, jsou-li »kontrolní lékaři« okresních nemocenských pojišťoven úředníky těchto pojišťoven po rozumu po~Ié.ze citov,aného ustan.ovení zákona, netřeba se podle toho, co bylo shora
receno, oblfatr;. neboť r kdyby bylo tuto otázku zodpověděti záporně, nebylo
by pochybnostI o tom, že kontrolní lékaře okresních nemocenských pojišťoven Jest v této jejich činnosti pokládati za veřejné úředníky po rozumu
§ 101 odst. 2 tr. zák. Námitku stížnosti, že skutečnost, že Alfred I. je zdravotnnTI radou, Je pro posouzení, zda čin obžalovaného zakládá skutkovou
podstatu zločinu podle § 153 tr. zák., nerozhodná, jest označiti za bezpřed
mětnou; neboť nalézací soud neshledal, jak vysvítá z důvodu rozsudku
v jednání obžalovaného skutkovou podstatu zločinu podle § 153 tr. zák:
pr~to" že čin byl spáchán ~a zdrav~tním radovi, nýbrž proto, že čin byl
spachan na kontrolmm lekan okresm nemocenské pojišťovny, když vykonával toto své povolání, a pro výkon tohoto povolání. Zaujal-li tedy nalézací
soud ~~ano~ísko, že kontrolní lékař okresní nemocenské pojišťovny je veřej
nym uredmkem po rozumu § 101 odst. 2 tr. zák. a v důsledku toho též
po rozumu § 153 tr. zák. a podřadil-li proto skutek, na němž rozhodnuti
se zakládá, pod ustanovení § 153 tr. zák., nelze mu podle toho, co bylo
uvedeno, důvodně vytýkati mylné právní posouzení věci (srov. též rozh.
čís. 2457 sb. n. s.).
čis.4417.

Zásady § 143 věta druhá a § 157 odst. 2 tr. zák. nelze použíti v přl
lehkého ubllženÍ na těle podle § 411 tr. zák.

padě

(Rozh. ze dne 19.

května

1932, Zm II 151/31.)
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Ne j vy Š š í S O U d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Uher_
ském Hradišti ze dne 16. března 1931, pokud jím byl stěžovatel uznán
vinným přestupkem podle § 411 tr. zák., zrušil napadený rozsudek a věc ..
vrátil soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.
O

ů

vod y:

Rozsudek uznal obžalovaného vinným i přestupkem § 411 tr. zák., vzav
za prokázáno, že se obžalovaný účastnil rvačk~, při níž )osef ~., Antonín
K. a František H. tloukli Antomna O-a a Antonm B. udenl ho pres temeno
nějakým předmětem, takže O. musil z hostince uprchnouti, že rovněž
mezi těmi, kteří tloukli Josefa K-e a že v obou případech le_dna~ ve sp?leč.
ném dorozumění s ostatními j praví však, že se mu nelze presne prokazah,
které zranění vlastně poškozený přivodil. Rozsudek opomenul v připadě
O-ově vůbec zjistiti, jaký výsledek nastal ze zlého_nakládání, př:dsevzaté~o
několika pachateli s Atonínem O-em, zda O. utrpel viditelné znamky a na_
sledky. Posuzuje-li činnost obžalovaného s právního ~Ie?isk~, vyjá_dřen~h~
větou že šlo o společný útok, o společne dorozumem, pn nemz kazdy
spolupachatel zodpovídá za ;'Ýs~edek, zřejmě vkládá do skutkové p~dstaty
přestupku § 411 tr. zák. pravm znaky norem §§ 143 a, 157 tr. ,:ak:~ a~
§ 411 tr. zák. nestíhá o sobě jako přestupek rvačku neb učastenstVI pn m,
nastane-li při rvačce jen lehké ublíženi na těle, nýbrž jen poranění při rvačce;
čl. IV. uvoz. zák. k tr. zák. nepřipouští, by zásad jiných trestních norem
bylo použito obdobou. I když je tudíž zjištěno, že obžalovaný jednal ve
společném dorozumění s ostatn.í~i účastník~ rv~čky, po pří~adě i" že ~ložll
ruku na napadeného, nezodpovlda za nastaly vysledek, za vldltelne znamky
a následky takového útoku ve rvačce, není-Ii současně bezpečně zjištěno
buď, že sám přivodil ono poškození na těle jako přímý pach~te! .neb spolupachatel - v souzeném případě soud prohlašuje, že to, zJIstIlI nelz.e , neb aspoň, že jeho jednání má znaky spoluvmy na trestnem skutku Jm~ch
ve smyslu §§ 5 a 239 tr. zák. Tu však jest úkolem nalézacího soudu, ma-Í!
činnost obžalovaného, jeho účast na rvačce jiných, býti posuzována s hlediska přestupku podle ~~ 5 a 4~1 tr . .zák.: ?y skutkov~ zjist!l, jakým.z~ů
sobem se obžalovaný sucastml pn rvacce J1nych, zda a Jak zly skutek J1nych
nastrojil, k němu dal ~odnět, těm pac~a~elům, ,kt,:ří ~oranění př!v?dili, -?adrž oval napomáhal, vubec kterou SVOJI cmnostI pnspel k vykonam lehkeho
poškoz~ní na těle, tu k poranění O-a a K-e, přivoděného jinými. To však
napadený rozsudek nezjišťuje; jeho zjištění o stěžovatelově činnosti ne_
dostačují pro podřaděni pod ustanoveni § 411 tr. zák. Aniž proto bylo třeba·
zabývati se další námitkou stížnosti, že v rozsudku nejsou ani důvody pro
zjištění o společné dohodě, bylo rozsudek zrušiti v této části jako zmatečný
podle § 281 čis, 9 pism. a) tr. ř., a to za souhlasu generální prokuratury
podle § 5 nov. k tr. ř. čís. 3/1878 ř. zák. již při poradě neveřejné, a věc
vrátiti soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl.
čis,4418.

Jde-Ii o zabavenú pohl'adávku, je objektívnou skutkovou náležitosťou
trestného činu podYa § 368 Ir. z., aby súdne usnesenie o zabaveni pohYa-

dávky bol0 doručené pod d 1 žni k o v i podfa predpisov o doručovani
žalOb pred tým, než páchateY pohYadávkou bezprávne disponoval.
(Rozh. z 19. mája 1932, Zrn IV 203/32.)
Obžalovaný V. O., ked' obdržal ako dlžník súdne usnesenie o zabavení
svojej pohl'adávky proti J. S. v prospech vymáhajúcej veritel'ky firmy Z. 8.,
postúpil ju svojmu bratovi M. O. Spomenuté usnesenie s platobným zákazom bol o doručené poddlžníkovi J. S. teprv po výplate postúpenej pohl'adávky cesionárovi M. O. S ú d p rve j s t o I i c e odsúdil obžalovaného
V. O. pre prečin podl'a § 368 tr. z. O d vol a c í s ú d odsudzujúci rozsu_
dok potvrdil.
Na j v y Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obhájcu obžalovaného zamietol.
Oovody:
Obhájca obžalovaného uplatňuje dovod zmatočnosti podl'a § 385 čís.
1 a) tr. por. preto, že usnesenie o zabaveni pohl'adávky nebolo nikdy doručené k rukám obžalovaného, doručenku na to sa vzťahujúcu obžalovaný
nepodpisal a nestačí, že sa snáď súkromne dozvedel o zabavení pohl'adávky.
Námietka táto je polial' bezd6vodná, že podl'a § 45 zák. z 19. januára 1928
čis. 23 Sb. z. a n" ktorý v dobe, kedy bola exekúcia na pohl'adávku obžalovaného proti J. S. vedená, už platil, len pod d I žni k o v i treba doručiť
platobný zákaz podl'a predpisov o doručovaní žalOb; o doručení zákazu
dlžníkovi. - v tomto prípade obžalovanému - zákon takého ustanovenia
nemá a platia leda podl'a § 42 b) zák. čl. LX:1881, upraveného predpisom
čl. V. čís. 15 cit. zák., obdobne ustanoveni a civilného súdneho poriadku,
tedy v tomto prípade predpisy § 157 o. p. p. o doručení do rúk. členom
rodiny. Súdy nižších stolíc zistily, že rodičia obžalovaného odovzdali obžalovanému súdne usnesenie o zabavení pohl'adávky a že obžalovaný v dobe
postúpenia pohl'adávky vedel o jej zabavení. S hl'adiska objektívneho je
teda vyvrátená tá námietka sťažovatel'ova, ako by bolo potrebné, aby Sa
doručenie zabavujúceho usnesenia stalo k rukám obžalovaného; pre subjektívnu stránku činu, totiž pre dovodenie jeho úmyslu bezprávne odňať zabavenú pohl'adávku oprávnenému vymáhajúcemu veritel'ovi, stačí hore uvedené zistenie, že rodičia obžalovaného mu usnesenie odovzdali a že vedel
o zabavení pohl'adávky v dobe cessie. Tieto námietky sú preto bezzákladné
a zmatočná sťažnosť nemohla byť úspešná.
Najvyšší súd pri tom neprehliadnul, že nie je a podl'a stavu spiso,,: ani
nemohlo byť zistené, že v dobe cessie bolo usnesenie o zabavení pohl'adavky
. už doručené poddlžníkovi J. S.; teprv týmto doručením by zabaveme pohl'adávky bolo bývalo vykonané a vymáhajúci veritel' by bol teprv od teJto
doby nadobudol zástavného právak zabavenej pohl'adávke, ako je výsl()vne
ustanovené už v cit. § 45 zák. čís. 23/1928. Bez tohoto zIstema me Je
teda objektivna skutková náležitosť trestného činu podl'a § 368 tr. zák., aby
vec bola odňatá držitel'ovi zástavy alebo tomu, kto má právo ju zadržovať,
vobec daná, lebo zástavné právo vymáhajúceho veritel'a v dobe c.essie POTrestní rot:hodnutl Xlv.
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hl'adávky nebolo ešte ani založené, poneváč zákaz poddlžníkovi J. S. nebol
doručený. Najvyšší súd cez to neshl'adal dOvodu, aby obžalovaného sprosti!
obžaloby na tom základe, že táto náležitosť skutkovej podstaty trestného
činu podl'a § 368 tr. zák. nie je daná; lebo, ked' je zistené, že obžalovaný
vedel v dobe cessie o tom, že sa na pohl'adávku vedie exekúcia a cez toto
vedomie pohl'adávku postúpi!, niet pochybnosti, že takto scudzi! svoju pohl'adávku, tedy predmet patriaci k jeho majetku, preto, aby vymáhajúceho
ventel'a poškodil. Poneváč tak učinil ešte pred tým, než bolo usnesenie
o zabavení pohl'adávky doručené poddlžníkovi, ktorým by teprv zabavenie
bol o prevedené, stalo sa tak pred nastávajúcou exekúciou. Jednanie obža_
lovaného teda správne zakladá ťažší trestný čin než je ten, pre ktorý bol
odsúdený, totiž zločin podl'a § 386 tr. zák., pre ktorý mal byť odsúdený.
Ked' je uznatý za vinného I'ahčím trestným činom podl'a § 368 tr. zák.,
~ie~ dovodu vyv,od~.ovať dajaké do~ledky z pochybenej miernejšej kvalif!kac!e v Jeho d als! prospech, ktory by sa mu pri správnom prísnejšom
právnom pojímaní priznať nemohol. S týmto vysvetlením právneho stavu
veci bola zmatočná sťažnosť zamietnutá podl'a § 36 I. odst. nov. k tr. por.
ako bezdovodná.
čís.

4419.

Pověří-Ii okresní úřad moci svého dozorčího práva vedenúu agendy do.
bytčích pasů někoho, kdo není zároveň starostou obce neb obecoím notá·
řem, nelze tohoto zmocněnce vzhledem k ustanoveni §§ 9, 126 lit. b) zák.
čl. VlI:1888 považovati za úředníka ve smyslu § 393 tr. zák.

Byly-Ii padělány protokoly o vlastnúu chovu dobytka proto by na
jejich základě mohly býti paděláoy dobytčí pasy, nelze paděláni p:Otokolů
kvalifíkovati za samostatné trestné činy, nýbrž jest je podřaditi pod trestné
činy padělání dobytčich pasů.

(Rozh. ze dne 20.

května

1932, Zrn IV 121/32.)

Obžalovaný M. byl uznán souhlasnými rozsudky soudů nižších stolic
vinným 25tinásobným zločinem padělání veřejných listin podle § 394 tr.
zák., jehož se dopustil tím, že jako manipulant dobytčích pasů, pověřený
vedením této agendy okresním úřadem v T., padělal v 21 případech dobytčí pasy a ve 4 případech protokoly, potvrzující vlastní chov dobytka.
Ne j v y Š š í s o u d na

zmateční

stížnost obžalovaného M., založenou

důvodu zmatečnosti podle § 385 čís. I b) tr. ř. a namítající, že trestné"
činy obžalovaného lze kvalifikovati jen jako prosté padělání veřejných listin
podle § 391 tr. zák., zrušil rozsudky obou soudů nižších stolic co dokvalifikace trestných činů a kvalifikoval je jako 2ltinásobný zločin padělání
veřejných listin podle § 391 tr. zák., podřadiv ony 4 případy padělání protokolů o vlastním chovu dobytka korespondujícím případům padělání do-

na

bytčích pasů.

Z d ů vod

ů:

Zmateční stížnost jest oprávněná. Podle zjištění vrchního soudu odebral
okresní úřad v T. pro nesprávnost vedení manipulaci dobytčích pasů starostovi obce a pověřil dočasně tóuto agendou obžalovaného. Notářský úřad
v K. převzal na příkaz okresního úřadu od starosty příslušné spisy a ode_
vzdal je obžalovanému. Názor nižších soudů, že obžalovaný vykonával, vystavuje dobytčí pasy, úkoly veřejné správy v oboru své úřední působnosti,
není správný. Podle § 9 zák. čl. VII: 1888 vystavuje dobytčí pasy obec
a podle § 126 lit. b) tohoto zákona patří vystavování pasů do policejni
pusobností obce, kterou v malých a velkých obcích vykonává starosta a
obecní notář. Nejvyšší soud již v rozhodnutí ze 16. února 1932, čís. Zrn IV
610/31 dovodil, že z těchto zákonných ustanovení plyne, že zákonitý obor
působnosti při vystavování dobytčích pasů může vykonávati jen starosta
a obecní notář a že jej nelze přenésti na jiné osoby. V souzeném případě
pověřil obžalovaného manipulací dobytčích pasů okresní úřad v T. mocí
svého dozorčího práva. Podle §§ 125, 131 cit. zák. čl. má totiž okresní úřad
dozor nad výkonem veterinárně-policejních předpisů, tedy zejména ohledně
dobytčích pasů, a opatřuje, čehb třeba k odstranění zjištěných nedostatku.
Z toho však nelze dovozovati, že okresní úřad ~ůže přenésti zákonitý obor
působnosti pří vystavování pasů na kohokoliv. I když okresní úřad ustanoví
na základě svého dozorčího práva manipulantl dobytčích pasů, nelze osobn
pověřenou spravováním agendy dobytčích pasů v důsledku shora zmíně
ných právních vývodů považovati za úředníka ve smyslu § 393 tr. zák.,
totiž za úředníka, který spravuje dobytčí pasy v oboru své úřední působ
nosti, není-Ii zároveň starostou neb obecním notářem. Poněvadž obžalovaný
nebyl ani starostou ani notářem, nelze trestné činy, které spáchal zhotovenim falešných dobytčích pasů jako manipulant dobytčích pasů, kvalifikovati
podle § 393 tr. zák., po případě podle § 394 tr. zák., nýbrž spadají pod
,mírnější ustanovení § 391 tr. zák. Proto vyhověl nejvyšší soud zmateční
stížnosti obžalovaného podle § 385 čís. lb) tr. ř. a kvalifikoval tyto trestné
činy jako 2ltinásobný zločin padělání veřejné listiny podle § 391 tr. zák.
Pokud jde o 4 případy padělání protokolů, seznal nejvyšší soud, že rozsudky nižších soudů jsou i co do těchto trestných činů zmatečné podle
§ 385 čís. I b) tr. ř. Podle skutkového zjištění nižších soudů jde v těchto
4 případech o protokoly potvrzující vlastní chov dobytka. I protokoly, i dobytčí pasy byly v těchto 4 případech padělány za tím účelem, aby bylo
zmařeno dohlédací právo státu pokud se týče kontroly dobytka z důvodů
veterinárně-policejních. šlo tedy o jednotnou činnost, neboť padělání protokolů mělo býti jen prostředkem k vystavení falešných pasů. Též úmysl
pachatelův byl jednotný, neboť obžalovaný padělal protokoly a dobytčí
pasy, by zmařil dohlédací právo státu co do týchž kusů dobytka. Pro jednotnost trestné činnosti a úmyslu obžalovaného netvoří padělání protokolů
samostatné trestné činy a opačným stlnoviskem zavinily nižší soudy zmatek
podle § 385 čís. 1 b) tr. ř. v neprospěch obžalovaného, jehož třeba podle
posl. odst. § 385 tr. ř. dbáti z povinnosti úřední. Proto nejvyšší soud postupoval podle § 33 ods!.!. por. nov. a kvalifikaci těchto 4 trestných činů
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jako samostatných zločinů podle § 394 tr. zák. zrušil a
slušným trestným činům padělání dobytčích pasů.
čís.

podřadil

4420.

Predmetom ochrany podl'a § 25 zákona o nekalej súťaži nie sú záujmy
spotrebitel'ov, lež len záujmy súťažitel'ov.
Zemedelská rada pre Slovensko, vystúpila-Ii v záujme chrániť
možné vrstvy zemedelského obyvateľslva, nie je oprávnená podať sú1crolmUiÚ
(hlavnú) obžalobu podl'a § 34 odst. 3 a) zákona o nekale] súťaži.
(Rozh. z 24. mája 1932, Zrn III 61/32.)
N a j v y Š š í s ú d vyhovel opravnému prostriedku pre
právnej jednotnosti podl'a § 441 tr. p., podanému generálnou pf{)ku.ratúrc)u.
a vyslovil, že pravoplatným rozsudkom okresného súdu v S. zo
nuára 1931, potvrdeným rozsudkom krajského súdu v B. ako odvol.acieho
súdu zo dňa 9. septembra 1931, ktorým boli obžalovaní J. č. a I.
uznaní vinnými priestupkom nekalej reklamy podl'a § 25 zák. čís. 111/1
Sb. z. a n., bol porušený zákon v ustanovení § 34 odst. 1 a 3 lit. a) zaKona
zo dňa 15. júla 1927, čís. 111. Sb. z. a n. Súčasne pod!'a ostatného odseku.
§ 442 tr. p. z d6vodu zmatočnosti podl'a § 385 čís. 1 c) tr. p. zrušil
dené rozsudky s celým pokračovaním a obžalovaných pod!'a § 326 čís.
tr. p. sprostil obžaloby pre spomenutý priestupok; náhradu nákladov
ného pokračovania uložil podl'a § 482 tr. p. štátnej pokladnici.
Dovody:
Rozsudkom okresného súdu v S. za dňa 19. januára 1931 boli ob:'a!<)-.
vaní J. č. a I. W. na základe návrhu štátneho zastupitel'stva v B. zo
7. novembra 1930 uznaní vinnými priestupkom nekalej reklamy podl'a
zák. čís. 111/1927, ktorý spáchali tým, že v mesiaci apríli 1930
v H., jednak v Č. ako ces.tujúci firmy M. v T. tvrdili r6znym kupcom
spodárskych stroj ov, že sú vyslaní Zemedelskou radou na predavanie
spodárskych strojov a že na stroje nimi predané je zaručená štátna
vencia od Zemedelskej rady do výšky 50%, tedy že v úmysle okl,am'lť
zjednať vlastnému podniku na ujmu iných súťažite!'ov prednosť pri
oznamovali verejne odberate!'om nepravdivé skutočnosti o stanovení
Na odvolanie obidvoch obžalovaných krajský súd v B. ako odvolací
podl'a § 554 odst. II. tr. p. potvrdil rozsudok súdu prvej stolice. Shora
dený rozsudok okresného súdu stal sa pravoplatným. Priestupok nelml"j;
súťaže pod!'a § 25 zák. čís. 111/,1927 stíha sa pod!'a § 34 odst. 1 a3 lit.
cit. zák. na hlavnú súkromnú obžalobu, ktorú mOže podať každý
.
ako aj každá korporácia, pod!'a stanov povolaná hájiť záujmy súliažitell'ov
činom dotknuté. žiadne z rozhodnutí nižších súdov nezmieňuje sa o
či a kým táto obžaloba bola podaná a či bola podaná v zákonnej
§ 34 odst. 2 cit. zák. Na prvom, pojednávaní pred okresným súdom

o",no'oal obžalobu jednak povereník štátneho zastupite!'stva, jednak vyká.'"lm)Ca Zemedelskej rady pre Slovensko, na druhom pojednávaní
.'i",.'r,overemK štátneho zastupitel'stva. Zo slov § 34 odst. 1 cit. zákona, že
>it.:es1tné činy v oddieli I. hlavy ll. uveden~ stíhajú ~a ~a, súk;omnú ,(hlav~ú)
.ot,ža'lobu«, najma z použitia. slova »hlav,nu«" Je zreLme, ze, z~konodarca, he~o
činy vradil medzi lIe, pre ktore mo~e poskodeny pko h!a~ny su··
žalob ca podať obžalobu bez toho, ze by naJprv vyzv~l ,statne zaaby zastupovalo obžalobu (§ 41 odsl. 1 tr. p.). statne zastumá síce pod!'a § 41 odst. 3, tr. p; aj v týchto prípa?och pr~vo

. • • K~i1~~~1~v~e~:rejnom prevziať zas~upovan1e ?bzaloby, prevzalle, obzalo~y vsak
že bola podaná vcas a opravnenou osobou, pnpadne ze bolo
osobou - či uŽ fyzickou, či právnickou - učinené trestné
•
návrh (§ 52o odst.
3 tr. p.). stroje
Nekalátvrdili,
súťaž že
obža~('j'~;;iB~~~~:~:~~~~o~b~~ŽalObný
hospodárske
sú
v tom, že záujemcom
radou pre Slovensko, a sl'ubovali také výhody, ktoré
óhiis.ami. ani firma nimi zastupovaná splniť nemohli, ktoré však boly
pré'kI1pC:OV rozhodné pre uzavretie objednávky, tedy že o pomeroch nimi
'zi':l!llp(Wanétlo podniku ČQ do splatenia kúpnej ceny učiniti údaje, o ktorých
sú nepravdivé a na oklamanie sp6sobilé (§ 2 odst. 2 a 3 zák.
927) a že tak činili v úmysle oklamať a zjednať podniku nimi
.C ..·••.••··ža';tupo"arléri1U prednosť pri súťaži na ujmu iných súťažitel'ov. Predmetom
§ 25zák. čís. 111/1927 nie sú záujmy kupujúcich konzuz·á u j my in Ý ch s ú ť a žit e l' o v. Súťažitel'om je pod!'a
111/1927 každý podnikatel', ktorý vy r á ba alebo p r eÚ t é h o alebo pod o b n é h o druhu alebo prevádza
podobného druhu alebo vobec je podnikove čin
podobnom hospodárskom obore. Za súťažitel'ov
považovaťvýrobcov, predavačov alebo sjednaÚ~~i!~~~~t:~l:.agentov) hospodárskych strojov a preto trests h!'adiska § 25 zák. čís. 111/,1927 mohli by 1

,í'!

~

~~~~!~~ft~l~~~:~,~\~:!~~~spomenutých
Podl'a obsahu
možno
podl'a obsahupredmetov.
spisov - na,ktorý

§ 33 odst. III. por. nov., lebo ide o zistenie
ani trestné oznámenie ani obžalobný
•·.·•••.• •~.~:~VfS,~!~~(;e~~o~ obžalovaných alebo nejakou korporáciou, ktorá by bola
'..
povolaná hájiť hospodárske záujmy súťažite!'ov činom do;~~~e._. štátne zastupitel'stvo v B. vo svojom prípise ZD dňa 7. novembra
,ď .....•. ,,""", adresovanom zmocnencovi štátneho zastupite!'stva u okresného súdu
. y. . . poukazuje na »obžalobu, ktorú podala Zemedelská rada prípisom ZD
dňa 2,9. apríla 1930«. Pod!'a § 1 nariadenia vlády republiky Českosloven
sket~o dňa 26. apríla 1920 čís. 305 Sb. z. a n. bola Zemedelská rada pre
Slovensko so sídlom v Bratislave zriadená preto, aby sústavne pečovala
o .zemedelstvo a o sociálne, osvetové a hmotné potreby zemedelského.
obyvatel'stva a aby hájila a zastupovala zemedelské zá1,ljmy' na Slo. vensku. Podl'a obsahu citovaného prípisu Zemedelskej rady vystúpila
táto výlučne v záujme chrániť nezámožné vrstvy zemedelského obyvatel'stva, tedy v záujme spotrebitel'ov, nie v záujme súťažite!'ov, k čomu by
ueUUlU učinené
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Čís.

4421 -

-

118

Čís.

4422 119

v smysle § 2 bodu 3 cit. vl. nar. mohla byť prípadne oprávnená.
toho, čo bolo uvedené, je nepochybné, že v tomto prípade nebola podallá
súkromná obžaloba osobou podl'a § 34 odst. 1 a 3 lít. a) zák. Č. 11
Sb. z. a n. oprávnenou a okresný súd mal preto podl'a § 527 odst.
odopreť už zavedeníe trestného pokračovania. Nedbaním toho a vynes;enim
rozsudku odsudzujúceho, prípadne vynesením potvrdzujúceho rozsudku
volacieho súdu bol porušený zákon v citovanom ustanovení.
čis.

4421.

Ku skutkovej podstate trestoých činov podl'a § 386 tr. z. nestačí

zmariť exekúciu na určitú časť majetkn, lež vyžadujee l~:ial:ab~y~ťl~!~:~~~;e~~

mýšľal poškodiť

svojich veritel'ovtak, aby nemohli d
svojich pohl'adávok z jeho majetku.

(Rozh. z 25. mája 1932, Zm IV 108/32.)
Obžalovaný J. J., proti ktorému civilný súd prisúdil jeho veritel'ke š.
odškodné v sume 15.000 Kč, niekol'ko dní po tom, čo Sa dovedel o
nom rozsudku, predal svoje nemovitosti svojej svokre š. J.,
kúcia, verítel'kou na tieto nemovitosti vedená, ostala bezvýslednou.
zastupitel'stvo obža)ovalo J. J. zo zločinu podvodu podl'a § 386 tr. z., Š.
pre účastenstvo na tomto zločine podl'a § 69 Č. 2 tr. z. Súd prvej
sprostil oboch obžalovaných obžaloby podl'a § 326 Č. 2 tr. p. pre
statok dokazov. Odvolací súd však na odvolanie verejného žalobcu
ich podl'a obžaloby.
Na j v y Š š í s ú d, pojednavši o zmatočných sťažnostiach obžalov;a'
ných, zrušil z úradnej moci podl'a § 35 odst. I. por. nov. rozsudok
súdu a uložil mu, aby o veci znova jednal a rozhodol; zmatočné sť,lžnosti
odkázal na toto rozhodnutie.
Z dovodov:
P,i preskúmaní veci presvědčil sa najvyšší súd, že vrchný súd
okolnosti, od ktorých závisí možnosť upotrebenia príslušných us·tanov"n
trestného zákona. Vrchný súd zistil, že J. J. odpredal svojej svokre
kúpnou smluvou z 10. mája 1926 svoj dom a pozemky zapisané v ~A7P."_
kovej knihe obce Č., že sa tak stalo 5 dní po tom, čo bola vrchným
v K. uznaná povinnosť obžalovaného J. J. zaplatiť Š. D. odškodné 15.000
a že následkom toho exekúcia vedená Š. D. pre toto odškúdné na nemc,vlT'
majetok J. J. ostala bezvýsledná. Z toho dospel vrchný súd k záveru,
naznačený prevod nemovitostí stal sa pred nastávajúcou exekúciou pre
aby exekúcia, ktorú Š. D. proti J. J. viedla, bola zmarená. Ku skutkovej
vahe zločinu podl'a § 386 tr. z. sa požaduje úmysel páchatel'a, aby
veritel'ov poškodil. Vrchný súd vychádza zrejme z mylného názoru,
skutkovej povahe zločinu podl'a § 385 tr. z. stačí úmysel zmariť ex'okllCiu
a že tento úmysel je totožný s úmyslom poškodíť verítel'ov vo

tr z. zlý úmysel, vyžadovaný ku skutkovej povahe zločinu podI'a
'\.í}386 tr.·z., je vtedy, ked' dlžník scudzí, ~kazf s;,oje cenné. predmety, alebo
dlžoby alebo právne ]ednama tym clelom, aby Jeho ventelIa nez. 'eho majetku obdržať uspokojenie svojich pohl'adávok, a nie už
kejd' dlžník prekáža veritel'ovi, aby dostal uspokojenie svojej pohl'a';,> 'dávl<y z určitej čiastky jeho majetku. Tento právny názor plynie nielen zo
>lilovnéllo znenia § 386 tl'. z., lež aj z jeho smyslu, lebo trestný čin podl'a
z. bol vradený medzi trestné činy klamstva, a ďalej aj zo srovtr. z. s ustanovením § 359 tr. z., podl'a ktorého Sa scudzelllc
zabavenej stíha miernejším trestom ako trestný čin spada§ 386 tr. z. Z tej okolnosti, že dlžnik pred hroziacou
časť svojho majetku, nel'ze ešte bez všetkého uzatvárať,
. vobec uspokojenie svojho veritel'a. Aby sa mohol
iťUirlYsel dlžn.íka pri scudzení časti jeho majetku, treba zistiť, aký
k tomu, aby mohol slúžiť na uspokojenie veritel'ov.
majetok stačí k úplnému uspokojeniu veritel'ov, nel'ze
. veritel'ov vo smysle § 386 tl'. z., ani o úmyslu spo!~~~~:~~ Vrchný súd následkom mylného právneho názoru nezlsti1,
J. J. ostal po odpredaji naznačených nemovitostí ešte
či nemovitý alebo movitý, v akej hodnote, a či by tento
odčítaní dlžob ku dňu scudzenia stačil uspokojiť súdom
Š. D. Z exekučných spisov pripojených k trestným
na javo, že pre pohl'adávku Š. D. bola vedená aj mobiže bolý skutočne aj zabavené rozne movitosti značnej
um'''lliU obecného vysvedčenia mal obžalovaný vtedy i mo5~8.kusov dobytka. Vrchný súd sa touto podstatnou
n,,~aob.el,al, v tom smere nič neustálil a najma o obžaznala tento stav veci. Pre úmysel páchai~~h~~olg~~~va~k~lu;'j.~hodnotu maly odpredané nemovit
ak neodpovedá prijatej protion7.'ov"n" vykonal čin v úmyslu, aby
poškodeniu napomáhala.

i

čis.

;·S·i'T.,Mu,tí' 6óchrane ctl (§ 1 zák.

.ď. . .,,~
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čL

XLI:1914) háji len

občiansku česť,

strán.
(Rozh.z 27. mája 1932, Zm III 89/32.)

Obžalovaný redaktor S. vytýkal v novinárskom článku hlavnému súkrortl?ému žalobc?vi N., ž.e, ačkol'vek je príslušníkom českosl.. strany lictOv~], v zasa~n~Íl ~ests~e] rady.~lasoval za prepožičanie radničnej miestnos~lpre proh~abozensku ~rednasku. Hlavný súkromný žalobca spatroval
v, zavadnom članku. sk~tkovu podstatu prečinu pomluvy tlačou podl'a §§ 1,
3. odst. II. č. 1 zak. cl. XLI:1914. Súd prvej stolice však obžalovaného
podl'a § 326 Č. 1 tr. p. sprosti! obžaloby z dovodu, že hlasovanie hlavného

-

Us. 4423-

-

Cis. 44L.:S-

120

121

súkromného žalobcu nemohlo ho vydať verejnému pohrdaniu. Odvolací súd
rozsudok súdu prvej stolice potvrdil.
N a j v y Š š í s ú d zamietol zmatočnú sťažnosť hlavného súkromného
žalobcu, založenú na dovode zmatočnosti pod!'a § 385 Č. 1 a) tr. p.

zbraň, kterou zákon <.§ 2 z~roj. pat.), zav~i, ~rOhlaS~je;
' 0~~~~:~O~ ojest
rozumu § 32 zbroj. pat. jest drzba zbram, pncl-it se v s em ~ dočasně vyslovenému zákazu míti zbraně.
(Rozh. ze dne 28. května 1932, Zrn II 289/31.)

Z d6vodov:
Sťažovate!' dovodzuje, že inkriminované tvrdenie by ho vydalo ve~~~~~~~.·
pohrdaniu aspoň v tej spoločnosti, v ktorej sa pohybuje, totiž v
klerikálne smýšl'ajúcich osob, a že neobstojí stanovisko druhého
by mu inkriminovaná zpráva nemohla byť na ujmu, lebo ak by bola prElvdivá.
čsl. lidová strana by ho zbavila členstva vo strane a tiež v obecnom
pite!'stve. Zmatočná sťažnosť neni oprávnená. Inkriminované tvrdenie vzťa
huje sa na politickú činnosť hlavného súkromného žalobcu, lebo obžalovaný,
ktorý je príslušníkom l'udovej strany Hlinkovej, napáda inkriminovaným
číánkom hlavného súkromného žalobcu, ako príslušníka čsl. lidovej strany,
pre jeho domnelé hlasovanie v zasadnutí mestskej rady v B. V inkrimino-,
vanom článku sa uvádza, že hlavný súkromný žalob ca hlasoval ako
mestskej rady vB., hoci je členom čsl. Iidovej strany, za to, aby bolo
volené usporiadať v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca prednášku
K. na téma: »Pre odluku cirkvi od štátu a školy a proti zneužívaniu
ženstva k účelom politickým.« V článku sa ďalej vraví, že ide o vVlozene
protináboženskú, resp. proticirkevnú prednášku, a že je vel'mi smutné,
i hlavný súkromný žalobca hlasoval za to, aby sa táto prednáška KOlnma;
v zrkadlovej sieni. Nel'ze súhlasiť s názorom sťažovatel'ovým, že by
zpráva, ak by bola pravdivá, vydala verejnému pohrdaniu.
zrejme omylne vykladá pojem verejného pohrdania, považujúc za me·rirr,e!
ochrany zákona o utrhaní na cti niečo, čo nie je zákonom chránené. Zákon'
o ochrane cti háji len občiansku česť a nie zásady politických strán.
vadný článok vytýkal hlavnému súkromnému žalobcovi hlasovanie za
aby sa spomenuté prednášky konaly v zrkadlovej siení. Nel'ze vytýkať
litikovi nečestnosť, ked' dospel k presvedčeniu, že prejednanie týchto
na verejnej scMdzi ,neni proti záujmom I'udu. Otázka, či by hlavný súkřomný žalobca z takého hlasovania mohol mať v po1itickej strane, ktorá
ho do mestskej rady ako svojho delegáta vyslala, za následok volanie
k zodpovednosti a prípadne iné nepríjemnosti, ako vylúčenie zo strany,
odvolanie z mestskej rady, nedotýka sa osobnej čestnosti hlavného súkrom"
ného žalobcu, ktorú zákon o ochrane cti jedine chrání. Poneváč zavalilI"
vÝroky nevyčerpávajú skutkovú povahu prečinu utrhania alebo urážky
cíl, bola zmatočná sťažnosť ako bezdóvodná podl'a odst. 1 § 36 por.
zamietnutá.
čls.4423.

Pro řešení otázky, zda kdo drží zbraň dovoleně či nedovoleně, rOzhoduje jen, zda má p í sem n é úřední povolení pro dotyčný kus zbraně
nic; jde o omyl právní (§§ 3, 233 tr. zák.), byUi kdo toho názoru,
zbrojni pas vystavený na browning stačí i na bubínkový revolver.

v v' S o u d jako soud zrušovaci vyhověl po ústním Ijčení zma:tátního zastupitelství do rozsudku krajského soudu v Moze dne 9. června 1931, pokud jím byl obžalovaný. podle
ř zproštěn z obžaloby pro přestupek podle § 32 zbroj. pat.,
~ozsudek jako zmatečný a věc přikázal p!ísl~šnému okresOstravě, by o věci v rozsahu zrusem znova Jednal

>;;;,!~I;~{:~tgV~I~y~St~Sě

{

D ů vody:
, že obžalovaný měl dne 6. srpna }930, kdy u něh~
rovect'ma jJolíc(~jni
ve svém bytě (krome browmngu, JeJZ
odev,odatl na
ředitelství v Mor. Ostravě jáko
P~(~~~~l:~ť{ vlastní bubínkový revolver; zjistil dále, že obžalo~
:,
pas vystavený policejním ředitelstvím v Mor. Ostrave
·"'cll',+"'1,."
v roce 1927 byl mu vystaven nový pas na brownmg
dne 17. dubna 1930 obnoven na dobu dalších tři lel.
\~l~~}~~:~!~~l,P,~~,~o,;,:ž,e obžalovaný měl úřední povo lení k držbě browningu.
f
v držení bubínkový revolver, tedy zbraň jiného druhu,
7hmln!
Soud nalézaCÍ zprostil obžalovaného podle

~i~;~il~k~'e~~~:,",;o~:~d~r~ nřestl1lnek § 32 zbroj. pat., která naň byla

II

že si nebyl vědom protiprávnosti
který nebylo lze v jeho činu spatřozák.), poukázav k tomu, že nebyla vynedal
změnu na zbrojním pasu,
věci, jen proto, že mu
držitel zbrojního pasu,
nebo bubínkový
,',!{é,<)Jc,,'i,{dnló« (stejné). Právem uplatňuje
zastupitelství
"{"Alm důvod zmatečností čís. 9 b) § 281 tr. ř., dozákon, pokud se týče že bylo nesprávně zájde o otázku, jsou-Ii tu okolnosti, pro které skutek
tfestn·ytn. nebo pro které nemůže býti stíhán. Podle odůvodra,zslidk:u
soudu byl obžalovaný v omylu, pro který nespatřovati trestný čin, an byl toho názoru, že zbrojni
tla,,','vsta,'env na browning stačí též na bubínkový revolver, že tedy na
míti v držení místo browningu bubínkový revolver. Omyl,
v,e, " ,obžalovaný podle citovaného zjištění rozsudkového byl, je však
omylem právním; týká se totiž výkladu zákona § 19 zbroj. pat., který
předpisuje: výslovně, že zbrojní pasy mají platnost jen pro ty kusy zbraně,
pr? ktere. JSou vyh;-'t?veny, z če~ož plyne, že pro řešení otázky, zda kdo
Or ZI zbr~n dovolene CI nedovolene, rozhoduje jen, zda má úřední povolení,
nrr""",
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a to podle druhého odstavce § 9 cít. pat. p í sem n é - zbrojní pas
pro dotyčný kus zbraně, čili nic. Poněvadž zbrojní patent jest
trestních zákonů a § 19 cit. pat. integrující částí § 32 téhož pat.,
jde o výklad skutkové podstaty přestupku podle tohoto § zbroj.
o omyl právní, který pachatele podle §§ 3, 233 tr. zák. ne(lmlOU1rá
byl pro prokázané okolnosti snad omluvitelný (rozhodnutí čís. 3628 sb.
nejv. s.). Bylo proto vyhověti odůvodněné zmateční stížnosti, zrušiti
padený výrok rozsudku jako zmatečný a věc pro nedostatek
zjištění přikázati přislušnému okresnímu soudu v Slezské Ostravě, by v
sahu zrušení o ní znovu jednal a rozhodl, neboť nalézací soud ,nezjistil
Bledkem svého právního hlediska okolnost, zda je v souzeném
bínkový revolver zakázanou zbraní, pokud se týče zda jde o ne(jO\Tol<'DOl
držbu zbraně, neboť zakázanou jest zbraň, kterou zákon podle §
pat. za ni prohlašuje, a nedovolenou po rozumu § 32 zbroj. pat. jest
zbraní, příčí-li se vše o b e c n ém u dočasně vyslovenému zákazu
zbraně (rozh. čís. 108 a 3256 sb. n. s,); bude tedy zejména nutno po
padě zjistiti, zda pro obvod místa činu je dosud v platnosti nařízení
politické správy slezské ze dne 31. března 1919, čís. 477 st. Č. 26, sb.
konů a nařízení pro Slezsko z roku 1919, jímž bylo zastaveno právo
nebo nositi zbraně, náboje a pod.
čís.
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Oprávneným udeliť zmocnenie podYa § 9 č. 6 zák. čl. XLI:1914 je
ktorého bol urazený členom, bárs sa utrhanie na cti stalo pre úradnú
nosť urazeného v sbore, nad ktorým dozor náležal druhému áradu.
(Rozh. zo

dňa

1. júna 1932, Zm III 37/32.)

S ú d p rve j s t o I i c e uznal obžalovaného M. vinným
utrhania na cti pod!'a §§ 1, 3 odst. ll. č. 2, § 9 č. 6 zák. čl.
ktorého sa dopustil tým, že pred svedkom tvrdil o úradnikovi milrrister:,tv,
s plnou mocou pre správu Slovenska dr. B., ktorý bol členom likviclačne
komisie pre správu cirkevných statkov, že v tejto funkcii prijal
Zmocnenie k stíhaniu tejto pomluvy udelilo prezidium krajinského
v B. O d vol a c i s ú d na odvolanie oboch strán zrušil rozsudok
súdu a obžalovaného M. pod!'a § 326 Č. 4 tr. p. sprosti! obžaloby,
považoval prezidium krajinského úradu za oprávnené udeliť znlOc'nelrrÍl
k stíhaniu spomenutého trestného činu.
Na j v y Š š í s ú d na zmiitočnú sťažnosf vrchného štátneho za:,tuI,i,
te!'stva z úradnej moci pod!'a § 35 odst. J. por. nov. zrušil rozsudok
lacieho súdu a ulOžil mu, aby o veci znova jednal a rozhodol.
Z dovodov:
Proti rozsudku vrchného súdu ohlásil a previedol vrchný
pod!'a Č. 1 a) § 385 tr. por., ku ktoreí sa "ene,,,ln

zmatočnú sťažnosť

.,• •~i~~~;ť~áJ~:~.l~~·~
Vrchný
sprostil
naň pre
pod!'a
§§ 1,3súdodst.
2 č. 2,obžalovaného
§ 9 Č. 6 zák.obžaloby
čl. XLI:1914
popnp oji!
<
dovodu, že v tomto prípacle nebolo
znrocnema
~ udelenr~

. . 'd'um kraJ'inského úradu v Brahslave, ze urazeny Dr. B. bol
ako ura
za člena likvidačnej komlsle
I
. .
.
dm'k mmrs
.. t ers t va
rávu Slovenska že však v komisii nezastupoval mrsp
re
mocou P
• '..
•.
'k·l
l'k ·d· .
>.'/nist'!fSl/Vo
ra'vu Slovenska lez ze Jeho cmnos! a o cena r Vl acnej
'.
pre
sp
,
•.
k
'
dl'
h
I
d
' .
bola osobilnou úradnou cmnosťou, to;a po. le a a o~oru mmlškolstva a národnej osvet~, a preto ,ze je.dme toto mlmsterstv~
udelene
k udeleniu zmocnema , od ktoreho vsak zmOCneme
Tento právny
názor neobstojí. Urazený Dr. B: bol. po d!' ~ vy hl'·'
. aSKy
plnou mocOU pre správu Slovenska o sprave mektol)'ch clr~ev
na Slovensku z 26. októbra 1923, uVerej},enej ~ c. 42 roc. 5
novIn, menovaný mini strom školstva a narod~eJ osvet~ v.do:
s plnou mocou pre správu Slovensk~ za clena lrkvldacnej
ministra s plnou mocou pre spravu Slovenska. Zmocštátnemu zastupite!'stvu dňa 28. februára 1929 preúradu v Bratislave vo smysle § 9 č. 6 zák. čl. XLI: 1914.
ani pochybované a nižšie súdy vzaly zrejm,: za doká~ané; že
< . . .~5~~;?flt~~r~
ako hlavný radca politickej správy podheh,al kr~jmskemu
.
0,"""0"""0 ako úradu predstavenému tak v dobe spachaneho tresthlin:OčiulU
dobe udelenia zmocnenia. Pod!'a § 9 zák. čl. XLI:1914
prlpado(:h uvedených pod Č. 6 tohoto § zmocnenie pr~dstaven~,
<1nhl'"rloi'{wi na urazený úrad alebo na urazeneho verejPr'erj:,ta'ven,ým úradom urazeného Dra B. bol krajinský úrad
zákona niet dovodu, aby sa krajinskému úradu,
úradom urazeného, odpieralo oprávnenie udelif
podriadeného mu verejného úradníka.

Ss.!}.j~~~~t~~~~P~~le:~z,~l~

~

nariadenia
bol urazený
Dr. B.
vymeno~~1~1)~~;;ť~2í~},[:~~~
ani s h!'adiska
úradného
účinkovania

a k o z á s tup cam i n i str a s plnou
okrem ďalších členov ako zástupcov iných
urazený Dr. B. zastupoval v likvidačnej
pre správu Slovenska, a že v d6s1edku
v likvidačnej komisii padalo do posobnosti
.··~~~~:í~V~i;~I~iiúi~:~~;I
ministerstva pre správu Slovenska, ktoré ura2
zastupoval. Okolnosť, že ministerstvo školstva a národnej

p6sobnosť likvidačnej komisie, nič nemenila na posobúradu urazeného. Preto !reba krajinský úrad v Bratislave
;~~1:~~I~~1~~I[~na
za oprávnený k udeleniu zmocnenia pre pomluvu urazeného Dra
"~~u;~~:~~'l~~:~tl~ s tohoto právneho h!'adiska nevidí Najvyšší súd zistený
•
stav potrebÍ1Ý k použitiu príslušných ustanovení trestného zázrejmé, že následkom toho, že právny názor vrchného súdu čo
zmocnenia ne!'ze považovať za správny, neobstojí ani skutkový
stav,
vrchný súd ustálil z mylného právneho h!'adiska, leb o otázka
zmocnenja bola podl'a rozsudku vrchného súdu spolurozhodujúca pri zistení
skutkového stavu. Bude preto !reba, berúc za základ právný názor v tomto
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rozhodnuti vyslovený Najvyšším súdom ČO do otázky zmocnenia,
s toho právneho hl'adiska skutkový stav a najma uvažovat' aj o do
obžalovaným pri hlavnom odvolacom pojednávaní navrhovaných a
znova vo veci rozhodnúť.
čís.
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Ideální souběh přestupku podle § 512 a) tr. zák. s
§ 515 tr. zák. je vyloučen.
Rozdil té i oné skutkové podstaty.
Pojem »nevěstky« po rozumu § 512 tr. zák.
(Rozh. ze dne 2.

června

přestupkem

1932, Zrn I 104/31.)

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zrušil v neveřejném Ld'>CUdUI
z podnětu zmateční stížnosti obžalovaných podle § 290 tr. ř. rozsudek
ského soudu trestního v Praze ze dne 23. prosince 1930, pokud jím
obžalovaní uznáni vinnými přestupkem kuplířství podle §§ 512, 515
zák., a vrátil věc nalézacímu soudu, by ji znovu projednal a o ní ro;,hc,dL
V otázkách, o něž tu jde, uvecl.l v
důvodech:

Nalézací soud uznal obžalované vinnými, že JaKo hostinští
nevěstkám ku provozování jich nedovelené živnosti u sebe řádný pobyt
příležitost, a shledal v tomto jednání přestupky podle § 512 tr. zák., .
čemž má patrně na mysli případ § 512 písm. a) tr. zák., a podle § 515
zák. Shledal tudíž ideálni (jednočinný) souběh obou těchto deliktů,
ovšem s tímto názorem patrně na omylu. Skutková podstata §. 512 tr.
nečiní rozdnu v osobě pachatelově, takže jí lze užíti na kohokoliv
podmět trestného činu, postihuje však trestem jen určité druhy čirmosti;
vyčetmo vypočtené v odstavcích al-cl cítovaného §, kdežto
podstaty § 515 tr. zák. se mohou dopustiti jen hostinští nebo krčmáři,

mim o při pad y přestupku kuplířství, naznačeného v §
tr. zák. Tím dal zákonodárce bezpochyby na jevo, že skutková nncd"b
§ 515 tr. zák. jest proti přestupku § 512 tr. zák. jen podpůrná a že
tudíž býti uskutečněna výhradně takovým jednáním, jež nelze podřaditi
trestní ustanovení § 512 tr. zák., pročež nemůže býti řeči o ideálním
běhu obou těchto deliktů (viz Merbst, komentář k trest. zák., sv. II. k §
tr. zák.; komentář Altmannův, svaz. 1., str. 1013; a co do podstaty
deliktů též rozh. nejv. soudu Č. 3506 sb. n. s.). 'Rozsudek prvé stolice
tudiž právně pochybený, pokud uznává obžalované vinnými oběma
přestupky, ano podle toho, co bylo řečeno, nemůže býti
že
nání jim za vinu dávané může ztělesniti jen tu neb onu z obou sklttkl)v}'ch
podstat. Důsledkem toho byl skutek, na němž se rozhodnutí v tomto
zakládá, nesprávným výkladem zákona uvažován podle trestního
k němu se nevztahujícího, což čini rozsudek zmatečným podie § 281
tr. ř.
výhradně

'fřeb'lže 'e podle toho, co řečeno, nes~orné, ž,e obž~~o~aní n:ohou býti
j
pro jeden z obou prestupku, o nez jde, prece podle
ii1)!~ťi~:~~lOd~(~~:~~~
důvodů nelze říci, které z obou ustanovení na případ
dopadá. Platí to již co do ?tázky, zda číšnice, ~vedené jako ,taj' e'ním oznámení, na klere se rozsudek odvolava, byly nevest<',!i)J;jqvi;·Y Pt'~ ICso)balni provozuj'ícími smilnou živnost (viz Altmann, str. 1011),
to tZ o
,
."
t k . k
Y, štiny
o něž jde provozovaly smIlstvo po zlvnos ens u, J"
bv vv'žado,z"elln předpis § 512 t~. ·zák. (vi~ rozhodnutí nejv. soudu.~ís. 3506
a rozhodnuti vídeňského zrus. soudu ČIS. 4086 a tez 2945),
'1<,c:errIUL by bylo zjistiti, že úmysl dotčen~ch osob směřoval k t0l!lU, bY.,sl
<;>'~!~l.~.~~cl souložením zjednaly zdroj příjmu, by tak mohly.. ze sn:l!stva zllI
:
částečně (srovnej rozh. čís. 2581 sb. n. s.), pn čem z by bllo

~~;'J!~~~~!~~;~~:~;~ž:ťei tožebylO
též sobžalovaným
známo.
N~~tačíprotoze
v tO,mto
s~:r~
číšnice
hosty za peníze
soulozlly,
}ojeste

;

ony předpoklady. Z toho, co b~l? shor~ d?vodeno,. v7~
druhé strany i mylnost názoru stezovatelu, ze provade~;

jediným vý~ěleč~ým. pramenem osob, o. ne~
i;Yi~~~;~~t~~f, byvšakprýz býti
rozsudkových duvOdu aUl seznalI, zda SI nalezacl

s hlediska § 512 tr. zák. též t~eba, by obžalo,ť~~~i~;~1,2~~v~.~t~~~1
za tím účelem, by nedovolenou zlvnost provozoC..
skutkové podstaty § 515 tr. zák., opomenul se
<V~~I~tt;;I~,~~~n~Z;~,~)ý\'atil oltázkoll, zda a pokud přichází i obžalovaný Jaroslav
•
úvahu; označujeť ho rozsudek sám ve výroku za tru~
hlář,,,,ť'Vtonlto,slnélrll nelze nechati nepovšimnuté, co v této příčmě uvedlt
S?~f~~~l~l~~~irij~,~c~ti~'~[f~;~~"~
T. má truhlářskou živnost a v kavárenské živ"
IP
tu a' tam vypomáhal a t. d. Rozsudek
voho'vlliící"h požadavku § 270 odst. 2 čís. 5 tr. ř.,
jest i onoho obžalovaného pokládati za
oné.' živnosti manželčině za osobu služebnou,
ůřloa(iě použítíposlední věty S· 515 tr. zák.
že by

áCíla,tefjiž pi'ed. činem svou abnormální reaktivnost na požiti
(ve značném množství), připravil se - třebaže
j~;~~t~~~!:1t!~:::1: ~ ve stav úplného opilsM, v němž pak spáchal čin,
V:
veškeré znaky zločinu, odpovídá za přestupek podle
pathologi.cké opilosti.
tr. zák. obsahuje dvě, nikoliv tři trestní sazby, an
není novou trestní sazbou; druhé trestní sazby (tuhého
___..x'" jen, jsou-li splněny obě podmínky poslední věty.
','T'M,ilml
po rozumu posl. věty § 523 tr. zák. je rozuměti
zločin:v. přes:ahVljíci tiží následků nebo z jiných důvodu značně mim
obvyklou
výtržnostech z opilství; nespadá sem jednání, vykazujíci jen
. znaky prostého zločinu podle § 81 tr. zák. "
(Rozh. ze dne 14.

Června

1932, Zrn I 358/31.)

-
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Ne j vy Š š í s O U d jako soud zrušovací po ústním líčení zmatečr
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne
února 1931, jímž byl stěžoval uznán vinným přestupkem opilství
§ 523 tr. zák. a odsouzen do tuh é h o zostřeného vězení na čtyři
zamítl, pokudče1i1a proti výroku o vině. Vyhověl jí však, pokud čelila
výroku o trestu, rozsudek v tomto výroku zrušil a vyměří! obžalov,uíém
podle první sazby § 523 tr. zák. s ohledem na ustanovení druhé věty
tl'. zák. trest zostřeného v ě z e n í v trvání dvou měsíců, mimo jiné z

d

ů

vod

ů:

Zmateční stížnost napadá rozsudek soudu prvé stolice ve výroku,
byl obžalovaný uznán vinným přestupkem opilství podle § 523 tr. zák.,
selně důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) a b) tr. ř., a ve
o trestu důvodem zmatečnosti podle § 281 čís. lItr. ř. Stížnost připo'llšt
že obžalovaný spáchal ve stavu úplného opilství čin, který by mu,
padený rozsudek uvádí, bylo krom opilství přičítati za zločin up,pi"61
násilí podle § 81 tr. zák., pokládá však výrok rozsudku o víně obžal,ov,
ného přes to za zmatečný podle § 281 čís. 9 a) tr. ř., a to proto, že
sudek shledává ve skutku obžalovaného přestupek podle § 523 tr.
ač v rozhodovacích důvodech připouští, že tu šlo o »pathologlcké nn,ld"i
Stížnosti nelze přiznati důvodnost, Tak zvaná »pathologická opilost«
se od obyčejné opilosti jen tím, že nastává následkem abnormální
osoby na požiti alkoholu (intolerance proti alkoholu) jíž po
měrně nepatrného množství alkoholu. »Pathologická opilost« jest
tak jako obyčejná opilost účinkem požítí alkoholu a odpovídá, 00SaJ1Ja"
stupně úplného opilství po rozumu § 2 písm. c) tr. zák., právě
obyčejná opilost tohoto stupně pojmu opilství ve smyslu §§ 236 a
zák. (rozh. čís. 3434 víd. sb.; 3358 a j. sb. Nejv. s. a Zm II 183/SI).
mětem trestní normy § 523 tr. zák. je skutek záležející v tom, že se
chatel uvedl vlastní vínou ve stav úplného opilství, v němž pak došlo
hodila ke spáchání činu, vykazujícího na venek veškeré znaky určitého
činu (rozh. čís. 3725 víd. sb. aj.,; rozh. Zm II 183/31). Pachatele,
chavšího v pathologické opilosti čin, který by mu bylo krom opilství
tati za zločin, nelze ovšem činiti zodpovědným za jeho stav opilosti,
děl-Ii před tím o své abnormální reaktivnosti na požití alkohOlU, 1. j. o
že jest následkem svého zvláštního zdravotního stavu méně odolný
účinkům požití alkoholu (rozh. čís. 3434 víd. sb. a j.). V souzeném
zjišťuje však rozsudek v rozhodovacích důvodech, že obžalovaný
málo vzdorující povahu proti následkům požití alkoholu«. Znal-I!
vaný již před příběhem tu v úvahu přicházejícím své abnormální roorrm,,'
na požití alkoholu a požil-li, jak rozsudek v rozhodovacích ~,lun,"pc'"
šťuje, v souzeném případě přes to alkoholu, a to dokonce ve velmi
množství, připravil se vlastní vinou - po této stránce stačí i
myslnost (rozh. čís. 1400 sb. Nejv. s.) - ve stav úplného 0011SI\II,
pak spáchal čin, vykazující na venek veškeré znaky zločinu
tr. zák. Shledal-Ii nalézací soud za tohoto stavu věci v činu OD;,al,)vailler

opilství podle § 523 Ir. zák., nelze mu důvodně vytýkati mylné
věci. Skutečnost, že tu přichází v úvahu »pathologická
na tom nic měniti.
je však v podstatě odůvodněna, pokud uplatňuje zmatek podle
1 tr. ř. Ustanovení § 523 tr. zák. má dvě trestní sazby, nikoli
mylně předpokládá. Poslední věta tohoto ustanovení zá)~~Aj~:~es::~~,~~í~í~ stížnost mylně míní, dvě trestní sazby, totiž sazbu vě
','
od 1 měsíce do 3 měsíců a sazbu tuh~ho vězení od
měsíců; předpis poslední věty § 523 tr. zák. o zostření trestu
;c"ě,:eI1Í,'.talJOvi jen podmínku, za níž se má trest vězení v 2. větě tohoto •.
uvedený zostřiti, neobsahuje však změnu první trestní
tr. zák., a tudíž ani novou trestní sazbu; teprve část poslední
8):.,·,r.. zák., jednající o trestu tuhého vězení od 1 měsíce do 6 mě"
v souvislosti s větou o zostření trestu vězení, novou,
tohoto § (rozh. čís. 1718 sb. Nejv. s.). Této druhé
tr. zák., podle níž byl v souzeném případě obžalovat:'ýyffi.ěř€,n, lze použíti jen, jsou-Ii splněny obě podmínky poslední
jen, je-Ii zjištěno, že obžalovanému je ze zkušenosti
v opilostí podroben prudkému hnutí mysli, a je-Ii čin
v opilství spáchaný "těžším zlým činem« (rozh. čís.
V souzeném případě zjišťuje rozsudek v rozhodovacích
ih,o,."h"ffi formálně bezvadným, že obžalovanému bylo ze zkuže
' ve stavu opilství podroben prudkému hnutí
;()~~~~~'~i1P~~:~~í
druhé trestní sazby § 523 tr. zák.
.rH'ntiitr,m1l11
soud prvé stolice právně mylně druhou
Sazby. Poněvadž ustanovení § 523 tr. zák.
závislým na určité výměře trestu
,ot:1ilos'jj jest míti za to, že »těžšími zlými
v tomto směru o »ohyzdnějších
zákona uvedenými je
spojených nebo z jiv~;;ie~;;~~(:~ v opilství vyvolaných.
fA"A"~()
hlediska, nelze v činu,
a jejž by mu bylo krom opilství
čin" po rOzumu poslední věty § 523
v opilství spáchaný záležel podle skut'. , .
.prostě, ~ :?m, že se obžalovaný zprotivil
s,traz,mkum pn kon~:l!. JI~h slu~by skutečným násilným
:i r~~~l~~~I~~J~( za trm.~~ele,?, by zmanl JejIch sluzební výkon, své zatčení,
;
vykaZUjlCI?, Jen znak)' prostého zločinu podle § 81 tr. zák.
4016 :,!d. sb.). Pn správném výkladu zákona měl tudíž
vymeren, trest podle první trestní sazby § 523 tr. zák.,
ustan~~em. pos~edn! věty tohoto ustanoven! zákona o zoVymer~l-h nalezacl SO?d obžalovanému trest podle druhé
§ 523 tr. zak., vykročIl hm z mezí zákonné trestní sazby
, sazba zakládá na přitěžujících okolnostech v zákoně jme'
."~;,Ú," §uv.2~~etCh a zatížil tím svůj rozsudek ve výroku o trestu zmatke~
IS. 11 tr. ř., stížností uplatňovaným,

,li
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čís.

naríadeniu § 390 Trpp. a § 31 Trpp.-nov., že sťažovate!'
'.)~;i~f~~~~:~~\ťtedY
d6vod zmatočnosti, ktorý chce uplatňovať. Jeho zmatočná sťaž-
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Súd, dožiadaný V pokračovaní podľa § 425 odst. II. tr. p. o VVll1'; ••~
rozsndku, je tiež zmocnený prijať ohlásenie a prevedenie zmlitc'čnei
nosti, pokiaľ sa stalo hned' po vyhlásení rozsudku.

bez označenia dovodu zmiitočnosti. Z týchto d6vodov bolo
trniitoCllt: sťažnosť a jej prevedenie odmietnuť pod!'a odst. 3 § 434
čís.

(Rozh. zo

P

dňa

14. júna 1932, Zrn III 154/32.)

Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti ť. B. a spol. pre zločin
deže zmiitočnú sťažnosť obžalovaného ť. B. a jej dňa 14. !ebruára
podané prevedenie vo verejnom zasedaní senátu odmietol a uviedol

i.l~e"yplývá-li skutečnost vylučuHcí podmíněné odsouzení podle § 2 (1)

(že obžalovaný byl předchozím rozsudkem odsouzen
an čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné)

práva

ii~\'i~~~~i::~~h~la;:v~in;;ím~olft~ v tom čtených
(z trestního
je (by
na veřejném
směru čelil
vhodnýmIlstku),
návrhem
byl čten

:,

v d 6 vod och:
Obžalovaný ť. B. nebol prítomný na odvolacom hlavnom pojedllá,'"
aní nebol tam osobitným obhájcom zastúpený, preto vrchný súd
spisy po vynesení rozsudku krajskému súdu v Komárne k ďalšiemu
čovaniu podl'a § 425 odst. ll. Trpp. Krajský súd dožiadal
v Parkani, aby vyhlási! rozsudok súdu druhej stolice obžalovanému
Okresný súd dňa ll. !ebruára 1932 vyhlásil rozsudok súdu druhej
obžalovanému, ktorý hned' ohlásil zmatočnú sfažnosf pod!'a bodu
§ 385 Trpp. s od6vodnením,že je nevinný, a súčasne pripojil k
spís, jako doplneníe jeho slovom ohláseného opravného prostriedku,
ktarého spisu označil za odóvodnenie svojej zmatočnej sťažnosti. Dňa
lebruára 1932 však obžalovaný podal okresnému súdu ďalšie
zmiitočnej sťažností. Okresný súd zaslal toto prevedenie s V".dlIY""
krajskému súdu v. Komárne, kam spísy a prevedenie zmliilc)čnej
došly dňa 23. lebruára 1932. Poneváč okresný súd bol dožiadaný o
senie rozsudku, z toho plyníe, že bol [íež zmocnený prijať ohlásenie a
vedenie zmatočnej sťažností, pokía!'sa to stalo hneď vyhlásení
sudku. Avšak vyhlásením rozsudku, protokolovaním hneď ohlásenej
točnej sťažnosti a pripojenlm hneď podaného jej prevedenia k zápísnící
splnil okresný súd v Parkani dožiadanie. Nako!'ko tedy obžalovaný v
dennej lehote stanovenej v § 388 Trpp. a § 31 Trpp.-nov. chcel
ďalšíe prevedenie zmiitočnej sťažnosti, bolo na ňom, aby zachoval
§§ 431/111. a 388/)1. Trpp., že totiž prevedenie ohláseného opravného
striedku sa má stať do 8 dní od jeho ohlásenia, a to u príslušného
t. j. u súdu prvej stolíce, v danom prípade u krajského súdu v
Obžalovaný ť. B. však nepodal d'alšie prevedenie zmiitočnej sťažnosti
slušného súdu. Z tej príčiny došlo toto ďalšie prevedenie ku
súdu v Komárne po uplynutí 8 dní rátaných od vyhlásenía rozsudku
súdu. Preto dňa 14. lebruára 1932 u okresného súdu podané nn,vflder
zmiitočnej sťažnosti, ktoré došlo k príslušnému krajskému
23. lebruára 1932 - sa javí byť opozdeným. Ani prí vyhlásení
dňa ll. lebruára 1932, ani v prevedení k zápísníci o vyhlásení hneď
pojenom neoznačil obžalovaný, z jakého konkrétneho dovodu má
že jeho čin označený v napadnutom rozsudku nie je trestný. Ot,žalov.al

4428.

~

:~~~~:!~1:I~effilUZ~
důvodně vytýkati rozsudku, jimž obžalovanémn
odklad výkonu trestu, neúplnost po rozumu § 281 čís. 5
dolíčuje zmatek čís. 11 § 281 tr. ř., vycházeje z onoho
při blavním přeličenl na jevo nevyšlého a v rozsudku ne-

(Rozh. ze dne 15. června 1932, Zm I 183/31.)
''''Ii'v.v,š š I s o ud jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním

líčení

zma-

i'0ďď;i~t~jí\~:[ti~f~~:, státního zastupítelství do rozsudku krajského soudu v Libercí
.'

1930, pokud jím byl obžalovanému, odsouzenému pro
§§ 197, 199 písm. a) tr. zák., povolen podmíněný
. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
d

ů

vod ech:

.'~~~i~~~ ji;~i'l~~ozastuPítelství napadá rozsudek soudu prvé

1$

obžalovanému povoleno

podmíněné

odsou-

.!t~1~d~~~~s1~6:~;~s~:~:~ důvody zmatečnosti podle § 281
~6

uvedeného

F~C.

důvodu zmatečnosti

namítá,

"ve trestní mocí, přiznav obžalovanému pod-

~~~~t;%;~'~~~r~~:~J~~

odsouzení
je prý vprotože
souzeném
odsouzeni
vyloučeno,
prý
krajského soudu v Libercí ze dne
jímž byl uznán vinným přečínem podle § 1
"ď i,;i~~~~d~d>ťí~~l'~~ic~~~"; ods')U2:en též ku ztrátě práva volebního, a to s odů_
.',"
sp,lchal tento čin z pohnutek nízkých a nečestných, a protože
na svobodě obžalovanému tímto rozsudkem uložený byl
dne, kdy se obžalovaný dopustí! nového trestného činu
Alt>CU.llU křivého svědectví podle §§ 197, 199 a) tr. zák. tu v úvah~
E;isc~~~~H:~~;~ neuplynula doba 5 let v 2. odstavcí § 2 zák. o podmíněném.
•
.vývody, nedolíčuje stížnost hmotně-právní zmatek podle § 281
':Is'.ll tr~. r. p? z~konu, a,na. s,e nedrží skutkových zjíštění rozsudkových,
. jak. by pn ,sprav~em provadenr tohoto zmatku činiti měla, nýbrž vychází
ze .skutkoveho . predpokladu rozsudkem nezjíštěného, že obžalovaný byl
svrchu cltovanym rozsudkem krajského soudu v Liberci ze dne 2. dubna
Trestní rozhodnutí XIV.
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1929 odsouzen též ke ztrátě práva volebního, a to s odůvodněním, že
cha 1 onen přečin z pohnutek nízkých a nečestných (§ 288 odst.. 2 čís.
tr. ř.). Pokud stížnost vytýká rozsudku s hlediska zmatku podle § 281
čís. 5 tr. ř. neúplnost, záležející prý v tom, že rozsudek nezkoumá a
slovuje se o tom, zda obžalovaný nebyl již dříve odsouzen pro přečin
přestupek spáchaný z pohnutky nízké a nečestné, nelze jí přiznati
nos\. Výtka neúplnosti byla by odůvodněna jen, kdyby bylo při n,,!vnm
přelíčení vyšlo na jevo, že citovaným rozsudkem krajského soudu v
berci ze dne 2. dubna 1929 bylo zjištěno, že obžalovaný spáchal Ire,tn{,
čin, jímž byl tímto rozsudkem uznán vinným, z pohnutky nízké a np!,p"ln!
nebo kdyby bylo při hlavním přelíčení aspoň vyšlo na jevo, že ob,žalovan'"
byl tímto rozsudkem odsouzen ke ztrátě práva volebního. Stížnost
však netvrdí, že vyšla při hlavnim přelíčení některá z těchto skIJtečnc)s!i
na jevo. Rozsudek krajského soudu v Liberci ze dne 2. dubna 1929
1597/28 nebyl, jak stížnost sama připouští, při hlavním přelíčení čten.
Podle zápisu o hlavním přelíčení byly při něm předčítány jen zpráva o pověsti obžalovaného a výpis z rejstříku trestů. V těchto listinách je však
jen zaznamenáno, že obžalovaný byl cítovaným rozsudkem krajského soudu
v Liberci odsouzen pro přečin maření exekuce podle § 1 zák. ze
25. května 1883, čís. 75 ř. zák. k trestu na svobodě (podle zprávy o
věsti do vězení na 3 týdny a podle výpisu z rejstříku trestů do
vězení na tři dny). Nevyšlo-li takto při hlavním přelíčení na jevo, že
tímto rozsudkem zjištěno, že obžalovaný spáchal onen přečin z
hnutky nízké a nečestné, a nevyšlo-li ani na jevo, že obžalovaný
tímto rozsudkem odsouzen ke ztrátě práva volebního, nebylo pro
lézací soud příčiny, by v rozhodovacích důvodech zkoumal a vvsld,vi!
se o' tom, zda obžalovaný nebyl již odsouzen pro přečin
stupek spáchaný z pohnutky nízké a nečestné. Nevyplývalo-li
čeného z oněch, při hlavním přelíčení přečtených výkazů, že oh:žal,ov,mv
byl rozsudkem tu v úvahu přicházejícím odsouzen ke ztrátě práva vnleh,ního s odůvodněním, že spáchal onen přečin z pohnutek nízkých a ne'~est_·
ných, a byly-li, jak stížnost tvrdí, spisy krajského soudu v Liberci
1597/28 v době hlavního přelíčení připojeny ke spisům týkajícím se
věci proti obžalovanému pro zločin křivého svědectví podle §§ 197, 199
tr. zák., bylo na veřejném obžalob ci, jenž při hlavním přelíčení inlenTpC
noval, by pří něm navrhl, by byl přečten rozsudek krajského soudu v
bercí ze dne 2. dubna 1929, Tk 1597/28 za účelem zjištění, že ob:;alijC
vaný byl jím odsouzen též ke ztrátě práva volebního s odůvl}drlěním,
spáchal přečin maření exekuce, jímž byl tímto rozsudkem uznán "","úm
z pohnutek nízkých a nečestných. Takový návrh nebyl však podle uu,aj'U
protokolu o hlavním přelíčení veřejným obžalobcem učiněn. Za
stavu věci bylo zmateční stížnost státního zasřupitelství zavrhnouti .
dílem po zákonu neprovedenou, dílem neodiívodněnou.
čís.

4429.

Ukryvačstvo (§ 370 tr. zák.) je zločinom aj vtedy, ked' trestní' čin
zločinom len 50 zretel'om na jeho osobné vlastnosti alebo

chatel'ov je

:,,fte,rv'•. Ul,ryvaČ však musí
·•••Í!líclÍ;ateľa zločinom.
(Rozh. zo

znať

dňa

okolnosti, pre ktoré je trestný čin hlavného

15. júna 1932, Zm IV 262/32.)

A. S. odkúpila od obžalovaného O. L. za 80 Kč ukradnuté
hodnote 900 Kč. O. L. bol pre krádeže už viac razy po trestaný
,,."" ,,{,konu posledného trestu pre krádež neuplynulo 10 rokov. Obžalože vedela, že O. L. bol už pre krádež trestaný. Verejný žasa domáhal v obžalovacom spise, aby A. S. bola odsúdená pre zločin
";·r,;"',,,.i<,I1,. podl'a § 370 odsl. I. tr. z. Niž š i e s údy však uznaly obžavinnou len prečinom ukryvačstva pod!'a § 370 odsl. ll. tr. z., a to
.j~~.~~i;~~~.f:~ údajný nedostatok skutkovej podstaty po subjektívnej stránke,
zretel'om na ustanoveníe § 74 tr. z.
y š š í s ú d po verejnom pojednávaní o zmatočnej sfažnosti
zrušil pod!'a § 35 odsl. I. por. nov. z úradnej povinodvolacieho súdu dotyčne obžalovanej A. S. a uložil
aby o veci znova jednal a rozhodol.

~

Z dovodov:
;:')i;Y'Zll"~točl1á sfažnosť vrchného prokurátora, vo ktorej dovodom zmatoč
§ 385 čís. 1 b) tr. por. brojí proti kvalifikácií činu obžalovanej
prečín ukryvačstva,
d6vodná v tej námietke, kde proti opač:>nél1iiF'llá"oru
súdu
že
74 tr. zák. nie je v prípade
a že
je aj v tom prípade zlo-

J<~~.~~t1~~t~~~~~:;~:~"·rl';7P

jes jeho
čin zločinom
len so zrelel'om na
obmedzením
ďalej vytknutým. Ukrytrestných činoch v § 370 tr. zák. uvedených
odchylná od účastenstva v smysle

~

~

~~~~.~i~~;l~~~~~~':!é trestnej
vinys predpokladajú
vzájomné
činom,
srozumenie
páchatel'om pred

lČ);~~~d~~írn~:t~ v sebe činnosf po spáchaní
~t§I;()"lÍ()." ...
. bez tohoto dorozumenia, ale vo
d01rtala clo rúktbho, kdo ju má v držbe alebo v detencii,
toho, že § 74 tr. zák. je uvedený v súvislosti
iŠ~~~'~i,~i!c:~ť~~:~~i;ťva~a.účastenstve, ktaré pojmy sú vymedzené od_
15!
a že výslovne ustanovuje, že k osobným
pácha:el'a alebo účastníka, ktoré.... trest
'lelUY l!}ieO~~,:'r~éprizel'a pri iných páchatel'och a účastníkoch, je zrejmé, že sa
,
ustanoveme. ne~zfahuje na zvláštnu trestnú činnosť ukry1~~~!~;~~",~§,,;370 tr. zak. foto je bezpochybne zrejmé aj zo samého
I .. ktoré v I. odst. cel kom všeobecne jako z I očí n n é
uknrvač,tvA "cval,flkuje tam, pozn,ačenú Čillll0Sť toho, kto o nadobudnutej
sa dostala do ruk drzltel'a alebo de:entora z 1o č i 11 o m krá; .atď., ,teda ?ez všetkého obmedzenia, na čom je zločinná kvalifikácia
čl~lnos~. pachatelovťj založená. Stačí preto, keď krádež je kvalifikovaná
'~a,/Io~l? aj. len pre osobné ~om,ery páchatel'ove, teda na pro pre predchadzajuce jeho tresty pre kradez, lebo aj vtedy Sa dostala vec do rúk
9"
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držitel'a atd'. z 1o čin o m krádeže. Ďalší sťažovatel'ov názor, že vraj
predchádzaiúce dvojnásobné potrestanie páchatel'ovo pre krádež ako okolnosť kvalifikuiúca krádež za zločin stačí samo o sebe ku kvalifikácii ukry.
vačstva za zločin bez ohl'adu na to, či ukryvač o tom vie, nemá opory v zákone, lebo sa vyžiaduje, aby uklyvač ve de 1, že vec sa dostala do rúk
držitel'a z 1o čin o m krádeže, teda aby znal tie okolnosti, ktoré či už pre
sposob spáchania krádeže, alebo pre povahu ukradnutej veci, alebo konečne pre osobné vlastnosti páchatel'ove činia krádež zločinnou. Pri zločine ukryvačstva musí ukryvač zn ať okolnosti, pre ktoré čin hlavného páchatel'a je zločinom. Poneváč pri dvojnásobnom odsúdení pre krádež je
táto okolnosť kvalifikačnou za zločin iba vtedy, ked' od posledného odsúdenia neuplynulo 10 rokov a d'alej pri cene ukradnutej veei cez 500 Kč,
vrchný súd správne vytknul potrebu, aby pre prijatie zločinnej kvalifikácie
ukryvačstva zistilo sa vedomieobžalovanej ukryvačky A. S. o týchto okol_
nostiach, lebo len pri tomto vedomí bo la by daná u nej zločinná kvalifikácia ukryvačstva na tom základe, že vedela o zločinnom povode ukradnutých ved. Vrchný súd sa však nezabýval ďalej týmto vedomím, považujúc ukryvačstvo za prečin na základe nesprávneho, hore už vyvráteného
právneho názoru o významu § 74 tr. zák. Toto vedomie mohol by ovšem
zistiť na základe právnych úvah o významu okolností v tom smere rozhodných aj sám najvyšší súd; nakol'ko však tieto rozhodné okolnosti zistené
nie sú a vrchný súd dosledkom svojho nesprávneho názoru odmietol v tom
smere doplniť zistenia krajského súdu, ačkol'vek na základe odvolania štátneho zástupcu bol my mal tak pri správl10m názoru na vec učiniť, nemožno
u najvyššieho súdu túto vec riešlť meritorne, ale je treba pokračovať podl'a
§ 35 1. odst. nov. k tr. por. Vrchný súd má v novom pokračovaní zistiť
okolnosti svedčiace pre to, či obžalovaná A. S. okrem vedomia o predchádzajúcich trestoch L.-ových pre krádež, ktoré je zistené, vedela alebo
nevedela tiež o dobe vytrpeného ostatného trestu a či znala cenu ved
vyššiu 500 Kč, ktorú ako takú objektívne ovšem krajský súd zisti! (900 Kč).
čís,
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Nejvyšší soud není oprávněn přezkoumati z výsledků nzeni odvozené
o skutečnostech.
Pro pojem »těžkého ublíženi pachateli nebo jeho příslušníkům« v § 307
oc1st. II. tr. zák. není rozhodným objektivní výsledek ublížení, nýbrž subjektivní duševní účinek, který mělo jednání poškozeného na mysl a cit pa..
chatelův a který v něm vyvolal dojem těžkého ublíženi.

závěry

. (Rozh. ze dne 15.

června

1932, Zm IV 285/32.)

Ne j v y Š š i s o u d v trestní věci proti J. K., obžalovanému ze zločinu podle §§ 306, 307 1. odst. tr. zák. a dvojnásobného zločinu podle
§ 301 tr. zák., odmítnuv a zamítnuv zmateční stížnost obžalovaného, uvedl
v

důvodech:

Zvolený obhájce podal jménem obžalovaného J. K. zmatečni stížnost,
o důvody zmatečnosti podle § 385 Č. 1 a), b), c), 3 tr. ř. Pod

opřenou

prvý

důvod zmatečnosti

spadají námitky, jimiž

stěžovatel oceňuje nepří

pustně v ?dpor~ se :ásado~ vytče!lOU v § 33 111. odst. nov. k tr. ř. výsledky
proved~r:~ch duka.z;t, vyt~kaje, ze jest k tomu. prý oprávněn, poněvadž

i Nejvyssl soud muze volne rozhodovati o správnosti závěrů nižších soudů.
Třeba. k tomu podotk~outi, že jen závě;y ze zjištěných skutečností na jednotlIve .z~aky. sk~!~ovych podstat trestne-právně relevantních podléhají pře
zkoum.am N,ej~ysslm ~oude~ a mohou tudiž i stranami býti napadány, nikoli vsak zavery z vysledku provedeného řízeni a též z vyskytnuvších se
indicií na samy skutečnosti. I indicie jsou průvodní materiál, z něhož závěry na skutkový děj přisluší činiti výhradně soudům nižších stolic nikoli
však soudu Nejvyššhnu. Pokud odvolací soud vyloučil kvalifikaci podle
11. odst..§ 307 tr. za~..na tom základě, že obžalovaný utrpěl ve rvačce
s Ni. ~ j,en lehke ~ranem, n~tno sice při~vědčiti námitk~m stěžovatelovým,
~platnenym. ploh 'O~1UtO. nazoru pocl duvodem zmatecnosti podle § 385
c. 1 b). tr. r. P?tud, ze vyraz v tomto ustanoveni zákona použitý »že osoba
.... tezce ubhzlla .... « neznamená jen těžké poškození na těle, ale že pod
tento pOjem .~UtI:o .z~hrnouti ~ jiné jednáni poškozené osoby proti pachateii
nebo je?o pnslus~lkum: ktere. se tak těžce dotklo duševního stavu pachatelo~a, ~e vzb.uZ~IIC v nem pOClt těžkého ublížení, uvádi jej do stavu velkého
roz.cllem, .v nemz prá,vě proti osobě ubliživší spáchá ihned úmyslné tělesné
P?skoze~l. Ro;;hoduj!clm Je onen subjektivni duševni účinek, kterým jedn3'.lll ,poskoze.neho PUSObllo na mysl a cit napotomního pachatele dojmem
tezkeho ;tblfzen;, mkolIv obJektivni výsledek způsobeného ublíženi, který
napadeny v dusevmm stavu tím vyvolaném často ani ihned neposJehne
a nerozezná v j:h~ sku!<;čné intensitě. S tohoto hlediska by tudíž nebylo
011VOdU "k odepre~l le;1cl halIfrkace trestného činu stěžovatelova proto,
ze utrpe. Jen lehke poskozem na těle. Správné má se však tato kvalifikace
vyloučiti na ,tom základě, .že oobžalovaný, sám k případnému útoku proti
L. odhodlany,. nemohlobyh vub,:,c uveden do silného rozčilení tím, když
v, nastale rvacce utrpel sam poskozem na těle, ať již těžšího či lehčího
razl~;. pachatel,:, ke. rvačce pro všechny případy odhodlaného, k níž v té
C~Vlll bezprost;-edmho popudu nebylo, nelze považovati za silně rozčile
neho z toho duvodll, když pak ku rvačce jím čekané skutečně došlo a On
v ní nějaké poškození též utrpěl.
o

čís.

4431,

.Aj .iednostra~~ prejav O hospodárskej sltuácii, prednesený na verejnej
~chodz1 be~ urcltých návrhov na odslránenie vytýkaných závad a bez

umyslu dOSla1mUť odhlasovanie .nejakej rewlúcie móže svedčiť o sna/te
páchat:l'ov:i vykonať vliv na usporiadanie ved verejných alebo sociálnych
,(§ 1 zak. c. 123/31 Sb. z. a n, o štátnom vazeni),
(Rozh. za dňa 18. júna 1932, Zm III 200/32.)
. Obžalovaný bol nižšími súdmi uznaný vinným prečinom rušenia obecneho pok?p pod!'a § 14 Č. 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n., ktorého sa dopustil
svoJou recou na vereJnej. schodzi. Bo! odsúdený k trestu .uzamknutia. O dA
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vol a c í s ú d odoprel vysloviť, že trest má byť odpykaný podl'a pred_
pisov o výkone trestu štátneho vazenia, s odovodnením, že závadná reč obžalovaného bola len rečou agitačnou, vyličujúcou jednostranne pomery robotnictva, že neobsahovala nijakého návrhu na odstránenie zlých hospo.
dárských pomerov a nemala za cie!' odhlasovanie nejakej rezolúcie,
Na j v y Š š í s ú d zamietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného.
Z d6vodov:

Dóvodom zmatočnosti pod!'a § 385 čís. 2 tr. por. domáha sa sťažovate!'
upotrebenia § 1 zák. Č. 123/1931 Sb. z. a n. o výkone trestu pod!'a predpisov zákona o výkone trestu štátneho vazenia. Najvyšší súd, súc toho názoru, že nižšie súdy právom tohoto zákona neupotrebily, odóvodňuje toto
svoje stanovisko odchylne od dóvodov vrchného súdu; lebo, keď by bolo
pravda, na čo kladie váhu vrchný súd, že reč obžalovaného bola len vylíčením hospodárskej situácie, braným s jednostranného h!'adiska robotníctva,
mohla by práve preto už touto svojou povahou, súc prednesená na verejnej
schódzi robotníctva, polítickou stranou usporíadanej, svedčiť o snahe páchate!'ovej vykonať vliv na usporiadanie vecí verejných lebo sociálnych
i bez toho, že neobsahovala nijakého návrhu alebo mienky na odstránenie
vylíčených hospodárských pomerov, ani nemala ako konečný cie!' odhlasovanie nejakej rezolúcie; leb o snaha vyžiadovaná zákonom o štátnom vazení móže sa prejaviť aj v reči, ktorá bez návrhu alebo rezolúcie má za
účel len posluchačov príviesť k rovnakému smýš!'aniu na usporiadanie veci
verejných alebo sociálnych. Keď však obžalovaný užil vo svojej reči, nesúcej sa aj za týmto cie!'om, obzvlášte surového hanobenia republiky, ide
o prostriedok zvlášte zavržite!'ný, takže nie je splnená ďalšia podmienka,
ktorú § 1 cit. zákona pre uloženie trestu štátneho vazenia, prípadne pre
nariadenie výkonu trestu podl'a predpisov tohoto zákona v tom smere kladie.
V takom prípade nejde len o kritiku stávajúcich pomerov, ale snaha o usporiadanie vecí verejných neprevádza sa spósobom, ktorý je pre upotrebenie
trestu štátneho vazenia zákonom požíadovanou podmienkou.
čís.

4432.

Úkon veřejného činítele pozbývá povahy výkonu úřadu (služby) a CInite! sám zvláštní ochrany §§ 68, 81, 312 tr. zák. jen, nespadá-Ii dotčený
úkon vůbec podle povšechné své povahy v okruh jeho oprávnění a povinností; stač~ že veřejný činitel byl formálně k dotčenému úkonu oprávněn,
třebaže tu nebyly jeho věcné předpoklady.
Výkonný orgán (berní vykonavatel) je povšechně povolán k zabavení
svršků; i když přišel provésti prodej zabaveného dobytčete, požívá ochrany
§§ 68, 81, 312 tr. zák., pátrá-Ii i po hotových penězich v bytě (v posteli
nezl. dcery) dlužnice; nezáleží na tom, zda měl služební stejnokroj (úředoí
čepici).
Překažení úředoího

~.

(služebního) výkonu je objektivní podmínkou vyšší
trestní sazby § 313 tr. zák., aniž se vyžaduje, by je pachatel pojal ve svůj
úmysl.
(Rozh. ze dne 21. června 1932, Zrn I 40/31.)

N e j v y š- š í s o ud jako
stížnost obžalované do
jovicích ze dne ll. prosince
-přestu~ke!n P!oti veřejným
mimo ]lne z techto
teční

soud zrušovací zamítl po ústním líčení Z1TI~
rozsudku krajského soudu v českých Budě
1932, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou
zřízenim a opatřením podle § 312 tr. zák.,
důvodů:

Námitka" že soud měl uvažovati o tom, zda berní vykonavatel neporušil
vstupem do bytu a jeho prohlídkou ustanovení § 6 a násl. zákona z 9. dubna
1920, čís. 293 Sb. z. a n., přehlíží, že tento zákon předvídá v § 9 zákonnou
úpravu otázky přípustnosti prohlídek obývacích a živnostenských místností
k účelům finančním a k účelům veřejné správy vůbec, že § 350 zákona
o přímých daních ze dne 15. Června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. opravňuje
k takovým prohlídkám i výkonné orgány v berní exekuci a že podle § 44
odst. čís. 3 zákona o finančním hospodářství obcí platí pro exekuční vy_
máhání obecních dávek a poplatků táŽ pravidla jako pro dobývání nezaplacených daní přímých. Namítá-li stížnost dále, že nikdo není povinen,
by »uhnul« bezprávnému jednání veřejného činitele, nýbrž jest oprávněn
opříti se mu všemi prostředky, stačí jí připomenouti zásadu ustálenou
v judikatuře zrušovacího soudu výkladem §§ 81, 68 tr. zák. - že úkon
veřejného činitele pozbývá povahy výkonu úřadu (služby) a činitel sám
zvláštní ochrany §§ 68, 81 312 tr. zák. jen, nespadá-li dotčený úkon vůbec
poc!!e povšechné své povahy do jeho působnosti, v okruh jeho oprávněni
'a poviností, takže stačí, že veřejný činitel byl formálně k dotčenému úkonu
oprávněn, třebaže tu nebyly jeho věcné předpoklady. Proto nezáleží na
tom, že se v den souzeného skutku dostavil svědek V. do domu matky
obžalované, by provedl exekuční prodej zabavené krávy, nikoli za účelem
zabavení jiných věcí; stačí, že jsou výkonné orgány, najmě berni vykonavatelé, jakým byl svědek V., podle §§ 348, 363 zákona čís. 76/1927 povoláni povšechně k zabavení svršků, to tím spíše, že podle § 2 odst. čís. 2
návodu pro výkonné orgány v berní exekuci výnosů ministerstva financí
čís. 117.353;'31 vydaného arciť teprve po souzeném skutku - odevzdáním exekučniho příkazu zmocňuje se výkoný orgán ke všem úředním
úkonům, jež náležejí k jeho působnosti a jsou v tom kterém případě žádoucí
a kclyžtě - jak ostatně plyne se samého účelu berní exekuce - podle
§ 21 odst. čís. (3) citovaného návodu má býti v 'prvé řadě sáhnuto na
hotové peníze. Exekuci pak podléhají podle § 364 odst. čís. (1) cit. zákona
svršky, které jsou u dlužníka, tudíž všechny hmotné věci movité, které jsou
v bytě dlužnice-matky, třebaže s ní bydlí nezleti1á dcera; nezáleží proto
na tom, že obžalovaná nebyla dlužnicí vymáhané dávky. a že postel, v níž
svědek V. pátral po, penězích, je lůžkem obžalované; rozhodné jest, že
i postel ta byla v bytě, tedy v držení (u) dlužnice a že se svědek V. rozhodl
k prohlidce postele, znaje zvyk venkovanu uschovávati peníze do postelí.
Zvýšená zákonná ochrana berních vykonavatelů jakožto zřízenců státních
úřadů neni podmíněna nosením nějakého služebního stejnokroje neb aspoň
nějaké úředni pokrývky hlavy; opačný názor stížnosti nemá opory ani
v § 68 tr. zák., ani v ustanoveních cit. zákona čís. 76/1927 a stížnost
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neuvádi předpisy, jimiž jest - podle jejiho nedoloženého tvrzení - nosBni
úřední pokrývky hlavy pro úřední výkony výslovně předepsáno.
Po zákonu není provedena námitka, opřená poukazem na § 281 čis. II
tr. ř., že vyšší trestní sazby druhého odstavce § 313 tr. zák. bylo na souzený skutek použito neprávem, ana prý urážka nebyla spojena s následky
a nebyl jí překažen (domnělý) úřední výkon. Neboť stížnost nedbá rozsudečného zjištění, nýbrž předpokládá jeho opak, ač nedokázala jeho 10r_
mální vadnost, takže .ie i zrušovací soud vázán (§ 288 čís. 3 tr. ř.) výrokem
rozsudku, že svědek V. upustil od dalšího úkonu po urážce slovem a skutkem stěžovatelky, řka, že se vrátí s četníky a se zámečníkem, z čehož
zřejmo, že svědek upustil podle závazného zjištění rozsudku od dalšího
výkonu služby pro urážku, počítaje s možností a pravděpodobností dalšího
činného odporu, nikolív jak stížnost nesprávně dovozuje - proto, že
poznal neoprávněnost svého postupu. Proto stačí stížnosti připomenouti,
že překažení úředního (služebního) výkonu je objektivní podmínkou vyšší
trestní sazby § 313 tr. zák., aniž se vyžaduje, by je pachatel pojal "Je svůj
úmysl (srovnej § 81 tr. zák.) a že úkonem, jehož zmaření přichází v úvahu.
byla i prohlídka postele, nikolív jen zaplacení vymáhané dávky, třebaže
to bylo konečným účelem zmařeného úkonu.
čís.

4433.

Bylo-Ii - třebaže bez šetření předepsaných fonnalit - z pncmy,
která podle zákona k tomu opravňovala a zavawvala, zahájeno řízení opravovací, pozbyl v rozsahu výroku porotců tím dotčeném zákaz ustoupení
porotců od dřívějšího mínění (posl. odst. § 330 tr. t.) platnosti, a porotci
byli oprávněni prohlásiti a přivésti novým výrokem k platnosti jiné minění,
pokud se vztahovalo k bodům, ohledně nichž byl jejich původní výrok
shledán vadným.
(Rozh. ze dne 21.

června

1932, Zm I 654/31.)

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení zmastížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Kutné Hoře
jako soudu porotního ze dne 9. května 1931, jímž byl stěžovatel uznán
vinným zločinem těžkého uškození na těle podle §§ 152, 156 a) tr. zák.,
mimo jiné z těchto
teční

důvodů:

čís.
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Zmateční stížnost vytýká napadenému rozsudku zmatečnost podle čís. 6,
9, čís. 10 písm. cl, čís. 11 a po případě čís. 12 § 344 tr. ř. z důvodu,
byl učiněn podkladem rozsudku výrok porotců v doslovu, kterého nabyl

dodatečnou změnou

kladné odpovědí na dodatkovou otázku o nepravé nutné
v odpověď zápornou, a stěžovatel uznán vinným zločinem těž
kého uškození na těle podle §§ 152, 156 písm. a) tr. zák., kdežto měl býti
učiněn podkladem rozsudku výrok porotců v pťlvodním doslovu a stěžovatei

sebeobraně

přestupek § 335 tr. zák. S hlediska hmotně-právního dů
zmatečnosti § 344 čís. 10 písm. a) tr. ř. je touto výtkou zřetelně namítáno, že nepřípustným podle zákona zahájením opětné porady a opět

odsouzen jen pro

vodu

ného hlasování porotců nepozbyl závaznosti pro vynesení rozsudku piivodní, řádně zaznamenaný a řádně vrchním porotcem vyhlášený výrok,
jímž porotci přisvědčili k otázce nepravé nutné obrany, takže byla zjištěna
skutečnost, pro kterou jelikož nebylo porotci přisvědčeno k předpokla
dum § 335 tr. zák. - nebyl skutek z duvodu § 2 písm. g) tr. zák. přičí
tatelný a trestný, a bylo stěžovatele z obžaloby zprostiti. Stížnost není
duvodná. Nelze se přidati k názoru stížnosti, že porotní soud nezahájil
opravovací řízení, k němuž prý nebylo příčiny. Jelikož nebyla ve výroku
porotcu původně vrchním porotcem vyhlášeném odpověď na eventuelní
otázku na přestupek § 335 tr. zák., ač bylo porotcům odpověděti i na tuto
otázku, ani odpověděli na otázku o pravé nutné obraně záporně a na otázku
o nepravé nutné obraně kladně, byl výrok porotcu zřejmě a nepochybně
neúplný a nastala tim nejen možnost a účelnost, nýbrž přímo nutnost zahájiti opravovací řízení, které bylo také skutečně zavedeno. Nezáleží na
tom, že se podle obsahu protokolu o hlavním přelíčení tak nestalo způso
bem upraveným v prvé větě § 331 tr. ř., totiž vynesením nálezu a příkazeOl
tak uvedeným porotcům, nýbrž jen výzvou na porotce, by se vrátili do poradní síně a odpověděli ještě na první eventuální otázku; v podstatě stalo se
touto výzvou to, co má prvá věta § 331 tr. ř. na zřeteli; budiž jen podotčeno,
že aní formálně pochybený postup při zahájení opravovacího řízení není
o sobě zmatečný (podle § 344 čís. 4 tr. ř.), a mohl by býti napadán jen
za předpokladů § 344 čís. 5 tr. ř., čehož v souzeném případě není. Bylo-li
však --- třebaže bez šetření předepsaných formalit - z příčiny, která
podle zákona k tornu opravňovala a zavazovala, zahájeno opravovací řízení,
pozbyl v rozsahu výroku porotcÍ! tím dotčeném zákaz ustoupení porotců
od dřívějšího mínění (poslední odstavec §330 tr. ř.) platnosti a porotci
byli oprávněni prohlásiti a přivésti novým výrokem k platnosti jiné mínění,
pokud se vztahovalo k bodům, ohledně nichž byl původní jejich výrok
shledán vadným. Shledaná vada byla porotcum výzvou předsedy oznámena
v ten směr, že jest jim odpovědětí ještě na (první) eventuelní otázku, zně
jící na přestupek podle § 335 tr. zák. Přestupek ten předpokládá - byl-Ii
spáchán za nutné obrany - po ,stránce subjektivní, že si pachatel byl aneb
alespoň mohl býti vědom neúměrnosti svého skutku k tomu, čeho k odvr;í.cení útoku bylo třeba. Přirozeně nemuže býti o této subjektivní stránce
uvažováno bez úvah, jaký vliv měly na duševní stav pachateluv poděšení,
strach a leknutí, vyvolané protiprávním útokem, af!ekty, o jejichž vlivu na
rozsah obrany jest (bylo) uvažovati k vůli odpovědi na (čtvrtou dodatkovou) otázku o nepravé nutné obraně. Při této těsné souvislosti předmětů
eventuální otázky a čtvrté dodatkové otázky zasáhla vada shledaná v' opomenutí odpovědi na onu otázku též odpověď na tuto otázku a porotci nabyli příkazem, by zodpověděli ještě onu otázku, též práva a povinnosti, by
změnili pťlvodní svou odpověcť na čtvrtou dodatkovou otázku, dojdou":li
opětným rozborem duševního stavu obžalovaného v době souzeného skutku
ku přesvědčení, jehož projevem by nebyla dosavadní kladná odpověď na
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uvedenou otázku. Z vylíčených úvah plyne, že původní třebas řádně za-.
znamenaný a prohlášený výrok porotců byl z důvodu formální
totiž neúplnosti právem podroben opravovacímu řízení a pozbyl tím účine
nosti a že platným, pro porotní soudní dvůr závazným výrokem porotců
stal se výrok, jenž byl po opětné poradě porotců řádně vrchním porotcem
zaznamenán a vyhlášen. Jelikož pak výrokem tím je vysloveno, že obža_
lovaný neužil při spáchání souzeného skutku jen obrany potřebné, by
odvrátil od sebe nespravedlivý útok na život a že nevykročil jen z poděšení,
ze strachu nebo z leknutí z mezí potřebné obrany, není rozsudek zmatečný
podle § 344 čís. 10 a) tr. i., uznav obžalovaného vinným, ač se hájil nutnou
obranou.

listiny podle §§ 65, 401, 403 čís. 1 tr . zák., což odůvodňuje rozsudek
vrchního soudu tím, že předložením směnky k eskomptu nebylo ještě započato se zpeněžením směnky, neboť to, že obžalovaná M. K podala, resp.
ukázala nevyplněnou směnku M. O., nelze považovatí za předložení směnky
k likvidaci, ježto jednak M. D. nebyla povolaná předloženou směnku vyplatiti, vlastně ji ani nepřevzala, nýbrž hned vrátila s tím, aby byla podána
žádost o půjčku a doneseno osvědčení od ručitelů, tedy že banka směnku
nepřevzala a proto že nelze mluviti o předložení směnky k výplatě. Tento
názor odvolacího soudu je mylný. Obžalovaná tím, že dala prostřednictvím
M. K. padělanou směnku předložiti filiálce Tatrabanky k eskomptu, použila směnky na důkaz směnečnoprávního závazku osob na směnce podepsaných a tím dovršila zločin padělání soukromé listiny podle § 401 tr.
zák., kvalifikovaný podle bodu 1 § 403 tr. zák. Okolnost, že se zamýšlený
cíl obžalované nezdaří!, je nerozhodná, neboť k dokonání zločinu padělám
soukromé listiny zákon nevyžaduje, aby cile, za nímž listina byla předlo
žena, bylo také skutečně dosaženo. Zmateční stížnosti veřejného žalobce
bylo proto vyhověno.

čis.4434.

Předložení nevyplněného směnkového blanketu s padělaným podpisem
ručitele k eskomptu je dokonaným zločinem paděláni soukromé listiny podle

čís. 1 tr. zák.
K dokonáni trestuého činu padělání sonkromé listiny se nevyžaduje aby
bylo skutečně dosaženo účelu, pro který byla listina piedložena.
'

§ 403

(Rozh. ze dne 21. června 1932, Zm IV 99/32.)

čís.

.

4435.

škoda po rozumu § 197 tr.zák. nemusí nastati

z klamu nebo z vylákaného úkonu klamané osdhy;

Ne j v y Š š Í s o u d v trestní věci proti M. K a spol. pro zločin padělání soukromé listiny vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce, rozsudky obou soudů nižších stolic, pokud se týkají obžalované Z. K, z dů
vodu věcné zmatečnosti podle § 385 čís. lb) tr. ř. zrušil ve výroku o kvalifikaci činu, jímž tato obžalovaná byla uznána vinnou, kvalifikoval čin
jako dokonaný zločín padělání soukromé listiny podle §§ 40 I, 403 čís. 1
tr. zák. a vyměřil této obžalované nový trest.

přímo, bezprostředně

stačl,

že k ni dojde nenebo může k ní dojíti nepřímo použitím vylákaného úkonu (stvrzenky
na vyšší částku než skutečně placenou) k nátlaku na vůli osoby, jež má
býti poškozena, nebo jako průvodního prostředku v rozepři.
Liší-Ii se písemný projev osoby různé od pachatele (stvrzenka, k jejímuž podpisu došlo v důsledku lstivého klamu) podstatně od ústního prohlášeni pachatelova, nelze ji co do beztrestnosti klásti na roveň pouhému,
vědomě nesprávnému udání procesní strany v civilní rozepři.
přímo

(Rozh. ze dne 30.

června

1932, Zm II 59/32.)

Z důvodů:
Zmateční stížností uplatňuje veřejný žalobce věcný důvod zmatečnosti
podle § 385 čís. I b) tr. ř. proto, že čin obžalované
K byl myíněkva-'
lifikován jako pokus zločinu padělání soukromé listiny podle §§ 65, 401.

i.

403 čís. 1 tr. zák., ačkoliv jde o čin dokonaný. Zmateční stížnosti nelze
,upříti oprávnění. Podle skutkového stavu přijatého odvolacím soudem pa"
dělala obžalovaná Z. K na směnce podpis Z. S., která jí odepřela podepsati směnku jako ručitelka. Tuto padělanou směnku odevzdala pak M. K,
s niž se byla před tím dohodla, že si spolu na směnku opatří zápůjčku
500

Kč,

by směnku předložila k eskomptu u filiálky Tatrabanky v š.

M. K. předložila pak směnku ve zmíněné bance úřednici této banky M. O.;
tato však směnku M. K. vrátila s tím, aby podala žádost o směnečnou půjčku
a donesla osvědčení od ručitelů, že skutečně za směnku ručí. K eskomptu
směnky již nedošlo. Na základě tohoto skutkového stavu kvalifikovaly soudy
nižších stolic čin obžalované jen jako pokus zločinu padělání soukromé

:.l e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedáni zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku lcrajského soudu v Opavě
ze dne 30. září 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podvodu
podle §§ 197, 200 tr. zák., zruší! napadený rozsudek a věc vráti! soudu
první stolice, by o ní znovu jednal a rozhodl. V otázkách, o něž tu jde,

uvedl v
důvodech:

Klamem - vyvoláváním mylné představy, předstíráním, jednáním po
rozumu § 197 tr. zák. - bylo již, že stěžovatel s částkou 800 Kč před
kládal Hermíně K-ové stvrzenku na 8.000 Kč, žádaje, by K-ová stvrzenku
tu podepsala. Přirozeně předpokládá osoba, na níž se současně se zaplacením žádá podepsání stvrzenky žadatelem předkládané, soulad mezi platem
a stvrzenkou. a tento předpoklad jest představou mylnou (nesprávnou),
liší-Ii se částka, na kterou zni stvrzenka, od částky skutečně placené. Lstivým

-

Čís.

-

4436-

čís.

4437-
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jest ovšem klam jen, nemůže-li býti jako takový poznán prostředky,
jsou klamané osobě po ruce již v době klamu, přesněji v době mezi
ným jednáním (předstíráním) a rozhodnutím, k němuž se klamaná
klamem přiměje. Lstivým bylo tudíž i souzené jednání stěžovatelovo;
klamaná Hermína K-ová se nemohla - podle rozsudečných zjíštění, že
da!ekozrakos;f a stvrzenka byla psána drobným písmem - řádně př"svěd,čiti
o doslovu kvítance a vybízení stěžovatelovo k podpísu bylo energické,
stěžovatel naléhal, by byla stvrzenka podepsána ihned. Předpokladu lstivostí
není na závadu, že stěžovatel odevzdal s prvopisem stvrzenky i
jeho skutečný obsah nemohl z týchž důvodů jako skutečný obsah Dn,oc,islI
býti poznán již před podpisem, nýbrž teprve dodatečně, teprve v
,
byl už předsevzat úkon, k jehož vylákání klam směřoval. PoškozovaCÍ
souzeného jednání a zlého úmyslu pachatelova nejsou vyloučeny tím,
se stvrzenka netýkala pohledávky klamané osoby, nýbrž osob jiných,
mezi klamanou osobou a věřitelem takové, najmě - jako v souzené hoo'_'
věci osobní vztahy, pro které mohl pachatel předpokládati, že
uznají účinnost zaplacení, třebaže se udánlivě stalo k rukám klamané
nehledíc ani k tomu, že stvrzenky lze použíti !c uplatňování nároků na
hradu proti oklamané osobě (k jejímu poškození). Škoda, proti jejímuž
způsobení čelí ustanovení § 197 tr. zák. nemusí nastati přímo, bezprostředně
z klamu nebo z vylákaného úkonu klamané osoby; stačí, že k ní dojde
přímo nebo může k ní dojítí nepřímo použitím vylákaného úkonu (stvrzenky)
k nátiaku na vůli osoby, jež má býti poškozena, nebo jako průvodního prostředku v rozepři. Jsouc písemným projevem osoby od pachatele rllzné, liší·.
se stvrzenka, k jejímuž podpisu doslo v důsledku lstivého klamu, podstatně
ou ústního prohlášení samotného pachatele, takže nelze ji ani co do bez_
trestnosti klásti na roveň pouhého, vědomě nesprávného udání
strany v civilní rozepři.
.
čís.

4436.

Trestného čillu podle § 222 tr. zák. se dopoušti i ten, kdo hledí
by o d vol a I pravdivou výpověď.

přiměti

svědka,

(Rozh. z 1.

s o udp r v é

července

1932, Zm IV. 232/32.)

s tol i c e uznal obžalovaného D. O. vinným i zločinem
ke křivému svědeelví podle §§ 222, 226 tr. zák., jehož se dopustil
tím, že vícekrát buď osobně nebo prostřednictvím jiných, hrozbami nebo po
dobrém, hleděl přiměti svědka J. M., aby před soudem v trestním řízeni
proti němu a spoluobžalovanému B. B. jako svědek nevypovídal nic, co by
usvědčovalo obžalované z trestného činu, resp., aby svoje dosavadní svě
decké výpovědi jako nepravdivé odvolal. O d vol a c í s o u d potvrdil
rozsudek nelézacího soudu co do viny, zrušil jej však pro zmatečnost podle
§ 385 Č. 1 b) tr. ř. co do kvalifikace, pominuv kvalifikaci trestného činu
podle § 226 tr. zák.; neshledal totiž podstatných náležitostí zločinu podle
tohoto zákonného ustanovení, neboť svádění se stalo v době, kdy svědek
ještě nebyl vzat do přísahy.
svádění

N e j v y Š š í s o u d .zlna teční stížnost obžalovaných jednak odmítl,
jednak zamítl a uvedl mez, JInym
v důvodech:
Zmatek podle § 385 č. 1 a) tr. ř., napadajíc roz~udek s.oudr: d;uhé st~lic~
odsouzení D. O. pro zločin podle § 222 tr. zak., oduvodnu]e zma,ečm
r:í~nost tím, že i kdyby_ byl~ prav~a, .'že. s.e pokusil J. M. př~mě!i tor;ru,
ab odvolal svou výpoveď pred vysetru]lc,m ~oudcem, nen; hm ]est~ dan~
k~tková podstata zločinu podle § 222 tr. zak., ponevadz ten;o. za_konny
s ředpis netrestá navádění k odvolání výpovědi, nýbrž předpoklada, _z~ pa~hatel svádí svědka, jenž dosud nebyl vyslechnut, k t?mu'"aby ucmll n~
udě výpověd' na něm požadovanou. Soud odvolacl, prl]av skutkova
S?'štění soudu první stolice, vzal za prokázáno, že obžalovaný D. O. dne
~]~. února 1931 v době, když již sv~dek M. byl za~?lá~ k ~ýslechu pko
vědek v této trestní věci, posla! k nemu S. K. s prohlasemm, ze J. M. odv~
~ává své výpovědi, dosud ve věci tajné palírny učiněné! jakožto .nepravd:ve,
by je podepsal, a že později naléhal na J. M. prostředmctvím sve~? zames!nance Š. K. v době židovských svátků »smíření«, aby se s ním smml a svole
dřívější svědecké výpovědi i u úřadů i u soudu odvolal. D.ůsled!,em toh_o
. 1 obžalovaný D. O. uznán 'vinným, že v roce HJ31 vlcekrate hledel
~~iměti J. M. k tomu, by na soudě za trestního řízení pro:i .němu a.prah
B: B. jako svědek nic n~vypovída}, co_by B;. B. ze z~e~zlh moc, uredm
a z podplácení a D. O. z učastenstvl na techto cmech usvedc?valo, resp., aby
svoje svtdecké výpovědi, dosud u soudu složené, odvolal Jako nepravdIvé,
ze tedy hleděl J. M. při~ěti ke .křivér;ru svědectví v_tr<;stní vě_ci o p.odstatných okolnostech této ve~1 se tyka]I,cl~h, resp. ke knv~r;'u sved;c;vl ?_dvoláním dřívějšího pravdiveho svedec,vl. Spatru)e-It tudlz ~matecm shzn?s:
skutkovou podstatu zločinu podle § 222 tr. zak. v tom, ze pachatel SV~~I
svědka, aby na soudě vypovídal tak, jak mu pachat~l předepsal,_ nemuz_~
spatřovati porušení zákona v tom, že D. O. byl uznan vmnym, ~e _hlede.
J. M. přiměti, by jako svědek nevypovídal mc, co by B. B; usvedco~alo
ze zločinu zneužití moci úřední a z podplácení a D. O. z učastenstvl na
těchto činech. Podle § 222 tr. zák. dopouští se zločinu, kdo hledí n!k;>ho
v trestní věci přiměti ke křivému svědectví. Jest zjištěno, že v dobe c:n~
obžalovaného D. O. byl J. M. k soudu v trestní věci proti B. B. a spolecmkům jako svědek předvolán, případně již slyšen .. Jes~iže t~dy za tohot~
stavu věci obžalovaný D. O. působIl na J. M.
]akozto svedka v trestm
,věci tak, jak uvedeno ve výrokové části rozsudk? soudu prve stoltce, byl
právem uznán vinným zločinem podle § 222 tr. zak.

y_

J.

čls.

4437.

štátny zástupca, nariadivši stopovanie, je opr>lwaený vo vlastnom obore
pósobnosti samostatne zisťovať, či jestvujú dllvody vy1učui?ce t~es~osť
čil1l1, a okresný súd alebo vyšetrujúci sudca (§ 86 tr. por.) su pOVU1l11 vyhoveť požiadaniu štátneho zástnpcu aj v tomto smere.
K pojmu "trestného činu« v smysle ustanovenia § 101 č. 1 tr. por.
(Rozh. z 8. júla 1932, Zm lIl. 275/32.)

-

Čís.

-

4437 _.

čís.

4438143
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Najvyšší súd V trestnej veci proti K. S. pre prečin pomluvy !lačou na základe verejného pojednávania o opravnom prostriedku generálnej prokuratúrv·
pre z.a.chovanie právnej j~dnot.nosti vyslovil, že pravoplatným usnesením
setruJuceho sudeu kraJskeho sudu v BraÍlslave zo dňa 11 marca 1932 a obža_
lobného senátu krajského súdu v Bratislave za dňa 14. apríla 1932 bol
porušený zákon v ustanoveni § 86 odst. 2. tr. p. vo znení zák. Č. 1/1920
Sb. z. a nar.
D o vod y:

vy_ .

Na základe požiadania štátneho zaslupite!'stva v Bratislave zo dňa
novembra 1931 vypočul vyšetrujúci sudca krajského súdu v Bratislave
23. decembra 1931 K. S. ako podozrelého z prečinu pomluvy,
obsahom článku uverejneného pod nadpisom »13-ročné bašovanie vládneho
radcu P.« v čís. 216 roČ. XllI. periodického časopisu »Slovák«. Vypočutý
podozrelý, ktorý je zodpovedným redaktorom menovaného časopisu, udai,
že inkriminovaný článok nepísal, nečítal a do tlače nedal. Podozrelý bol
vyšetrujúcim sudcom pri vypočuti vyzvaný podla § 10 zák. čís. 124/1924,
aby prípadný návrh na dokaz pravdy učinil do 14 dní. Podanim zo dňa
1. januára 1932 ohlásil podozrelý, že chce previesť dokaz pravdy, a
návrh na vypočutie svedkov, ktorými chcel dokázať pravdivosť obsahu
inkriminovaného článku. Pri opatnom vypočutí dňa 18. februára 1932
osvedčil sa podozrelý, že pisate!'a inkriminovaného článku udať nevie a že
trvá na svojom návrhu na dokaz pravdy. Vyšetrujúci sudca predložil potom
dňa 18. lebruára 1932 spisy štátnemu zastupitel'stvu k návrhu. Prípisom
zo dňa 9. marca 1932 žiadalo štátne zastupi;el'stvo vyšetrujúceho sudcu
o výsluch svedkov ved.ených podozrelým. Návrh tento zamietol vyšetrujúci
sudca usnesen 1m zo dna 11. marca 1932 s odovodnením, že k prevedeniu
dokazu pravdy v tlačovej vcci pokladá sa vyšetrujúei sudca pred rozhodnutím trestného senátu za nepríslušného. Sťažnosť podaná štátnym zastupite!'stvom do tohoto usnesenia vyšeŤrujúceho sudcu bola zamietnutá usne- .
sením obžalobného senátu krajského sudu v Bratislave zo dňa 14. apríla
1932 s odovodnením, že predmetom stopovania je iba vypátrať a zistiť·
data, ktoré sú potrebné k orientácii žalobcu o tom, či má alebo nemá podať
obžalobu, trestný čin spáchaný tlačou je dokonaný uverejnením, dokaz pravdivosti obsahu inkriminovaného článku je len d6vodom treslnosť vyluču c
júcim, pre ktorý štátne zastupitel'stvo nemaže stopovanie zastaviť, lebo
tento dovod nie je uvedený medzi dovodmi,pre ktoré móže byť stopovanie
zastavené, ktoré sú taxatívne uvedené v § lOl tr. p., preto prevádzanie
navrhovaných dokazov prekročovalo by medze stopovania.
Tento právny výklad § 83 tr. p., uvedený v usneseniach vyšetrujúceho
sudeu a obžaloného senátu krajského súdu, je mylný, najma mylný je predpoklad, ako by štátne zastupitel'stvo nemohlo zastaviť stopovanie ani v prípade dokázania pravdivosti utrhačných tvrdení. Pod!'a § lOl čís. 1. tr. p.
má byť stopovanie zastavené, neni-li tu trestného činu. Pojem »trestného
činu« podl'a tohoto miesta zákona ne!'ze vykladať v úzkom smysle toho
slova ako čin, ktorý je ustanovením niektorého hmotného trestného zákona
označený za trestný (§ I tr. zák. a § 1 tr. zák. priest.), ale je treba ho brať

v širšom smysle slova § 34 odst. I. tr. p., totiž tak, že stopovanie má byť
zastavené aj vtedy, ked' čin, označený zákonom za trestný, neni trestatelný
zniektorého zákonom stanoveného dovodu. Ne!'ze trestať trestné činy vtedy,
ked' je daný dovod vylučujúci trestnosť páchate!'a (na pr. §§ 76 až 82,
224, 225, 240, 427 a 474 tr. zák. §§ 10 a 12 zák. čL XL: 1914, § 16 zák.
čl. XU:1914, § 27 zák. čís. 50/1923, §§ 4 a 6 odst. 4 zák. čís. 124/1924).
Keby sa priznala správnosť opačného právneho názoru, že pojem trestného
činu podl'a § 101 Č. 1. tr. p. treba vykladať v uvedenom užšom slova
smysle, bolo by nevyhnutné, aby štátne zastupite!'stvo podalo obžalobný
spis v každom prípade, kde trestný čin bol objektívne spáchaný, a nesmelo
by zastaviť stopovanie v tých prípadoeh, kde by výsledkami stopovania
bolo preukázané, že čin obžalovaného, označený zák onom za trestný čin,
nemože byť trestaný na pr. preto, že obžalovaný bol v dobe činu nepríčetní'
pre duševnú chorobu (§ 76 tr. zák.), alebo že trestný čin spáchal z neodolate!'ného donútenia (§ 77 tr. zák.), alebo v oprávnenej obrane (§ 79 tr.
zák.) a pod. Podl'a správneho výkladu § 101 čís. 1 tr. p. má byť preto
stopovanie zastavené nielen vtedy, ked' čin, kladený podozrelému za vinu
nie je vobec zákonom označený za trestný, ale aj vtedy, je-Ii podl'a presvedčenia verejného žalobcu daný dovod vylučujúci trestnosť páchatel'a
trestného činu. Takým dovodom vylučujúcim trestnosť páchate!'a prečinu
utrhani~ alebo urážky na cti je podl'a § 16 zák. čL XU:1914 aj dokaz pravdy
tvrdene] alebo rozhlašovanej skutočnosti alebo výrazu, ukazujúceho priamo
na nejakú skutočnosť, ovšem iba v tých prípadoch, kde zákon dokaz pravdy
pripúšťa. Má-Ii však štátne zastupitel'stvo právo, prípadne povinnosť zastaviť stopovanie v takých prípadoch, kde je daný dovod vylučujúci podl'a
zákona trestnosť páchate!'a, ne!'ze mu dosledne odopreť právo, aby za stopovania zistilo také skutočnosti, z ktorých by mohlo bezpečne posúdiť, či
nie je daný taký dovod trestnosť vylučujúci, a aby cie!'om zistenia takých
skutočností učinilo príslušné návrhy. Návrh štátneho zastupite!'stva zo dňa
.9. marca 1932 nebol preto zákonom vylúčený a vyšetrujúci sudca, odoprevši previesť navrhovaný dókaz, porušil ustanovenie § 86 odst. 2 tr. p.,
podl'a ktorého je povinný vyhoveť požiadaniu š~átneho zastupite!'stva, aby
boly prevedené navrhované úkony stopovacie. Opravný prostriedok pre zachovanie právnej jednotnosti podl'a § 441 tf. p. je preto odovodnený; rozhodnutie o ňom nemá účinnosti oproti stranám.
čís.

4438.

N,eb<?I-1i v pokračoval1Í pudl'a § 518 Ir. p. odsúďenému v prípadoch,
oznacenych v § 518 odst. II. Ir. p. ustanovený obhájca z úradnej povinnosti
pokračovanie trpí zmatkom podl'a § 384 Č. 6 tr. p.
'
(Rozh. z 8. júla 1932, Zrn III 298/32.)
Najvyšší súd, preskúmavši rozsudok krajského súdu v Bratislave z 2.
júna 1932, ktarým bol J- O.-ovi vymeraný súhrnný trest v smysle §§ 517
a 518 tr. p., na zrniitočnú sťažnosť odsúdeného vo verejnom zasadnutí

' - Čís, 4439 -

-
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čís.

443914B

senátu zrušil z dovodu zmatku pod!'a § 384 čÍs. 6 tr.p. z úradnej
nosli rozsudok súdu prvej stolice z 2. júna 1932 aj s pojednávaním,
rozsudku predchádzalo, a nariadil v tejto veci nové pojednávanie u
ského súdu v Bratislave. Zmatočnú sťažnosť odsúdeného J. O. po,uká",l
na toto rozhodnutie.
Dovody:
Proti rozsudku súdu prvej stolice, ktorým bol odsúdenému J. O. vy_
meraný súhrnný trest, podal tento odporom, resp. odvolaním pomenovanú
zmatočnú sťažnosť, v l>torej žiada o snÍženie vymeraného súhrnného trestu.
NajvyššÍ súd nemohol rozhodnúť o zmatočnej sťažnosti, lebo sa presvedčil,
že sa tu vyskytuje zmatok pod!'a § 384 čís. 6 tr. p., ktorý síce nebol uplatňovaný, ktorého však treba dbať z úradnej povinnosti v smysle posledného
odstavca citovaného §-u.
Pod!'a 2. odst. § 518 tr. p. v prípade, keď doba trestov na slobode,
uložených zvláštnymi rozsudkami, presahuje úhrnom dva roky alebo, keď
odsúdený je vo vazení mimo sídla súdu, ktorý je povolaný k vyneseniu rozsudku, má byť odsúdenému v pokračovaní cie!'om ustanoveni a súhrnného
trestu ustanovený obhájca z úradnej povinnosti. Takýto prípad vyskytoval
sa aj tu, lebo išlo tu o jeden trest v trvaní jedného roka a šesti mesiacov
a druhý trest v trvanÍ ID mesiacov a okrem toho odsúdený bol vo vazbe
u krajského súdu v Komárne, o vymeraní súhrnného trestu však rozhodoval'
krajský súd v Bratislave. Avšak súd prvej stolice neustanovil pre odsúdeného obhájcu z úradnej povinnosti, ani obhájca nezúčastnil sa pojednávania
pred oným súdom. Tým bol zavinený zma~ok podra § 384 čís. 6 tr. p.; lebo
keď zákon nariaďuje, že v pokračovaní ciel'om ustanoveni a súhrnného
trestu má byť odsúdenému ustanovený obhájca, tým nariaďuje, že účasť
obhájcu v tomto pokračovaní u súdu prvej stolice je nevyhnute!'ná, najma,"
že podstatná čiastka tohoto pokračovania, t. j. pojednávaníe v smysle
5. a 6. odst. § 518 tr. p. nemože sa konať v neprÍtomnosti obhájcu. Tomuto
smyslu zákona nasvedčuje aj citovanie § 384 čís. 6 tr. p. v predposlednom
odstavci § 518 tr. p., hoci v § 518 tr. p. niet výslovného ustanovenia o tom,
prítomnosť klorých stran je pri pojednávaní nevyhnutel'ne potrebná. Preto
bolo pod!'a 1. odst. § 34 por. nov. a 1. odst. § 404 tr. p. zrušiť ro,<sudo][,
krajského súdu a nariadiť nové pojednávanie o návrhu na vymeranie súhrnného trestu.
čís.
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Zákonným článkem XL:1914 jsou chráněny úřady a jejich orgány. člá
nek III zák. čis. 125/27 S b. z. a n. chrání veřejný pořádek a mravnost.

(Rozh. z 8.

července

1932, Zm IV 200/32.)

Obžaloba kladla obžalovanému V. S. za vinu přečin násilí proti úřed
nímu orgánu § 4 odst. II. zák. čl. XL:1914. Obžalovaný se dopustil činu

tím, že dne 21. srpna 1930 v Mukačevě mimo případ shluknutí překážel
kontrolorovi lichevniho úřadu J. K., dostavivšímu se do jeho krámu s vyzváním, aby vyložil v krámě ceník masa, násilím ve výkonu jeho povolání,
který byl po právu, tím, že ho uchopil za ramena, vytlačil z krámu a hrubě
mu při tom nadávaL S o udp r v n í s t o I i c e zprostil obžalovaného
podle § 326 Č. 1 tr. ř. z obžaloby z důvodu, že obžalovaný byl pro trestný
čin v žalobě označený již potrestán rozsudkem policejního komisařství
v Mukačevě. O d vol a c í s o u d zrušil k odvolání veřejného žalobce rozsudek soudu první stolice pro zmatečnost podle § 385 Č. 1 c) tr. ř. a uznal
obžalovaného vinným podle obžaloby.
N e j v y Š š í s o u d, zamítnuv a odmítnuv zmateční stížnost obžalovaného, uvedl mezi jiným
v

důvodech:

Stěžovatel namitá, že byl pro čin, jímž ho vrchní soud uznal vinným,
již odsouzen policejním komisařstvím v Mukačevě a že rozsudek vrchního
soudu je proto zmatečný podle Č. 1 c) § 385 tr. ř., poněvadž nelze obžalovaného pro týž čin dvakráte odsouditi a potrestati. Zmateční stížnost není
oprávněna. Obžalovaný byl rozsudkem policejního komisařství v Mukačevě z 12. listopadu 1931 odsouzen pro přestupek podle 1. hlavy čl. III.
zák. čís. 125/1927 Sb. z. a n. o organisaci politické správy, který podle
tohoto rozsudku spáchal tím, že se dne 21. srpna 1930 při revisi cen masa
v jeho obchodě v Mukačevě choval k úředníku lichevního úřadu, který se
řádně legitimoval, hrubě a hrozil mu slovy: »Az uzsora hivatal menjen az
anya picsájába és maga is, én magának adok, én még magának tartozom«
a pod. a pak ho chytil za ramena a vyhodil z obchodu na ulici, při čemž
ještě na ulici vykřikoval různé nadávky. Podle cit. zák. ustanovení mohou
politické úřady ukládati tresty v 1. odst. čl. II!. cit. zákona uvedené bez újmy soudního stíhání - na všeliké nepřístojné jednání nebo chování
na místech veřejných nebo veřejně přístupných, kterým se ruší nebo ohrožuje veřejný pořádek, klid a bezpečnost, dobrý mrav nebo slušnost nebo
se vzbuzuje veřejné pohoršení. Již z citace tohoto zák. ustanovení, jakož
i z obsahu výroku policejniho rozsudku, že se obžalovaný ve svém veřej
ném obchodě choval k úředníku Iichevního úřadu hrubě, vyhodil ho na
ulici a tam mu nadával, plyne, že obžalovaný byl odsouzen policejním
komisařstvím pro n e pří s t o j n é c h o v á n í a jed n á n í na veřej
ném místě, kterým rušil veřejný pořádek, nikoliv však proto, že pře k ážel nás i I í m v e ř e j n é m u o r g á n u ve výkonu jeho povolání. Nehledě k výslovnému ustanovení čl. III. cit. zákona, že politické úřady mohou ukládati tresty na takové nepřístojnosti bez újmy soudního stíhání, vyplývá z ustanovení v úvahu tu přicházejících, že Článkem III. zák. č. 125/
1927 Sb. z. a n. je chráněn veřejný pořádek a mravnost a zák. článkem
XL:1914 jsou chráněny úřady a jejich orgány, že tedy cit. zák. ustanovení
chrání různé právní statky rúznými předpisy, při čemž skutková povaha
správního přestupku nevyčerpává skutkovou povahu soudy· stíhaného pře
činu. Vrchní soud tedy nezavinil vytýkaný zmatek, odsoudiv obžalovaného
pro přečin podle § 4 odst. 2 zák. čl. XL: 1914.
Tres:ní TOlhodnutí XIV.
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»nebezpečnú
možnosť porušenia

hrozbu« v smysle § 4 zák. čl. XL:1914 je považovať
telesnej integrity, obmedzenia osobnej slobody alebo
inú podobnú ujmu, ktorú by páchatel' mohol uskutočniť proti iyzickej osobe
napadnutého.
Vyhrážka oznámením u nadriadeného úradu sem nespadá.
Za

(Rozh. z 12. júla 1932, Zm IV 165/32.)
Obžalovaný A. M. žiadal kaneelárskeho pomocníka A. V., zamestnaného u expozitúry Hnančného riadite!'stva v H., aby mu dal nahliadnuť do
úradných spisov. Kancelársky pomocnik tejto žiadosti obžalovaného nevyhovel. Obžalovaný mu preto vyhrážal, že ho pomluví vo verejnosti a pred
jeho úradnou vrchnosťou, že má dlhy, a že sa postará, aby bol zbavený
služby. O b a s údy niž š í c h s t o líc uznaly obžalovaného vinným
prečinom násilia proti orgánu vrchnosti pod!'a § 4 odst. II. zák. čl. XL:1914.
Na j vy Š š í s ú d zrušil na zmatočnú sťažnosť obhájcu obžalova_
ného z úradnej moci pre dovod zmatočnosti pod!'a § 385 čís. lb) tr. p.
rozsudky obidvoch nižších súdov čo do kvalifikácie trestného činu a kva_
lifikoval hore spomenutý trestný čin ako priestupok útisku pod!'a § I odst. 1
a § 2 odst. 1 zák. z 12. VIII. 1921 čÍs. 309 Sb. z. a n.

odst. 1 zák. č. 309/1921 Sb. z. a n. Pod\'a skutkových zistení nižšich súdov
obžalovaný vyhrážal kane. pomocníkovi A. V., že ho pomluví pred vrchnosťou, takže tento kane. pomocník bude zbavený služby, tedy vyhrážal mu
ujmou na cti a učinil to preto, aby na ňom vynútil konanie, totiž povoleilie
k nahliadnutiu do úradných spisov, hocí k takému núteniu oprávnený nebol.
Z toho, čo bolo hore uvedené, plynie, že trestný čin obžalovaného bol nesprávne podriadený pod ustanovenie § 4 odst. 2 zák. čl. XL: 1914 a že
správne má sa čin kva1ifikovať jako priestupok útisku pod\'a § I odst. I
a § 2 odst. I zák. Č. 309/1921 Sb. z. a n. Poneváč námietka v tomto smere
nebola vo zmatočnej sťažnosti výslovne uplatnená, ide však o upotrebenie
miemejšej kvalifikácie, bolo treba dovodu zmatku pod\'a § 385 Č. lb) tr. p.,
ktorý sa tu vyskytuje, dbať podl'a posl. odst. cit. §-u z úradnej povinnosti.
Preto boly rozsudky obidvoch nižších súdov zrušené podl'a I. odst. § 33
por. nov. čo do kvalifikácie trestného činu a bola vyslovená kvalmkácia
hore označeného priestupku.
čis.4441.

července

1932, Zm III 79/32.)

Z dovodov:
S hl'adiska § 385 čís. 1 a) tr. p. namieta zmatočná sťažnosť, že zistený
čin obžalovaného nevyčerpáva skutkovej povahy ž i a dne h o trestného
činu. S týmto názorom však ne!'ze súhlasiť. Pokia!' ale zmatočná sťažnosť
ďalej namieta, že sa tu nemMe hovoriť o prečine násilia proti orgánu
vrchnosti pod!'a § 4 odst. 2 zák. čl. XL:1914, ne!'ze jej odopreť oprávnenie.
Pod\'a zistenia nižších súdov, keď kane. pomocník A. V. nechcel obžalovanému dovoliť, aby nahliadnul do úradných spisov, obžalovaný mu vyhrážal, že ho pomluví vo verejnosti a pred jeho vrchnosťou, totiž pred gen.
finančným riadite!'stvom prezradí, že mal dlžoby, že ho zničí a sposobí, aby
bol zbavený služby. Nižšie súdy neprávom sh\'adaly v týchto výrokoch ne_
bezpečné vyhrážanie v smysle § 4 odst. 2 zák. čl. XL:1914. Ku skutkovej
podstate prečinu násilia proti orgánu vrchnosti pod\'a § 411. zák. čl. XL: 1914
sa vyžaduje po objektívnej stránke, aby nebezpečnou hrozbou páchatel'ovou
napadnutý orgán vrchnosti bol postavený pred možnosť porušeni a telesnej
integrity, prípadne obmedzenie osobnej slobody alebo pred inú podobnú
ujmu, ktorú by proti fyzickej osobe napadnutého páchate\' mohol uskutočniť.
V danom prípade však nešlo o takúto hrozbu, ale iba o vyhrážku oznámením
u nadriadeného úradu, tedy o vyhrážku, prípadnou ujmou na cti v smysle
§ 1 zák. proti útisku, použitú tým cie\'om, aby napadnutý dal obžalovanému
nahliadnuť do 'úradnýeh spisov expozitúry finančného riaditel'stva v H.
Mylný je však názor zmatočnej sťažnosti, že tento čin je vobec beztrestný,
lebo sú tu dané všetky náležitosti priestupku útisku pod\'a § 1 odst. I a § 2

Nejvyšší soud v trestni věci proti B. B. pro zločin zpronevěry po veřejném líčení o zmateční stížnosti náhradní soukromé žalobkyně A. Č. z povinnosti úřední na základě důvodu zmatečnosti, uvedeného v § .384 čís. 4
tr. ř. zrušil rozsudek soudu odvolacího s celým odvolacím hlavním přelí
čenim a vrchnímu soudu v Bratislavě uložil, aby provedl nové odvolací
hlavní přelíčení a ve
toto rozhodnutí.

věci

rozhodl.
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PoškOzenému, který se stal náhradnim soukromým žalobcem (§ 42 posl.
odst. tr. ř.), přísluší právo odvolati se v neprospěch obžalovaného (§ 383
odst. 3 čís. 1 tr. ř.) v rozsahu určeném v § 382 tr. ř., tudiž i proti odsuzujicímu rozsudku do výměry trestu a podminěného odkladu jeho výkonu.
(Rozh. z 13.

I

stížnost byla poukázána na

va d y:

Proti roszudku odvolacího soudu ohlásila náhradní soukromá žalobkyně
Č. zmateční stížnost podle § 385 čis. 2 a 3 tr. ř., která byla provedena.
Přezkoumávaje spisy shledal nejvyšší soud toto: Státní zastupitelství v Bratislavě zastavilo podle § lOl čís. 3 tr. ř. trestní řízení proti B. B. pro zločin
zpronevěry, spáchaný ke škodě A. Č. Poškozená převzala zastupování
obžaloby a stala se ve smyslu posledního odstavce § 42 tr. ř. náhradní
soukromou žalobkyní. Při hlavním přelíčení před soudem první stolice zastupovala obžalobu jen náhradní soukromá žalobkyně. Proti rozsudku, jímž
A.

obžalovaný byl uznán vinným, bylo podáno odvolání jednak obžalovaným,
jednak náhradní soukromou žalobkyní, která napadla rozsudek ve výroku
o trestu a o podmíněném odsouzení. Při odvolacím hlavním přelíčení pře
vzal veřejný žalobce zastoupení obžaloby a navrhl zvýšení trestu a nepovolení podmíněného odkladu jeho výkonu. Soud odvolací nevyhověl sice
10'
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odvolání obžalovaného, odmítl však odvolání veřejného žalobce s odů_
vodně~í~" že podle § .38,3 odst. JIl. Č. 2 lit. a) tr. ř. poškozený může podati
odvolam prolI odsuzujlclmu rozsudku Jen co do soukromoprávních nároků
proče! jest ~d~o:ání poškozené, P?dané do nízké výměry trestu a do po~
volem podmmeneho odsouzem, zakonem vyloučeno. Poněvadž státní zástupce proti tomuto rozsudku odvolání nepodal a vrchní státní zástupce
teprve při odvolacím hlavním přelíčení převzal odvolání poškozené, může
býti veřejnému žalobci, jakožto nástupci v odvolání poškozené přiznáno
právo odvo!á~í j:n. ~ tOl;' rozsahu, Jak přísl~ší poškozené samé, a proto
test I odvolam ,ve:eJneho ~alobce z duvodu vyse uvedených zákonem vylou_
ceno. Toto pravm stanovisko soudu odvolaclho se nesrovnává se zákonem.
Soud odvolací se neprávem odvolává na ustanovení § 383 odst. JIl. čís. 2
lit. a) tr. ř., poněvadž poškozená A. Č. důsledkem toho, že sama podala
ob,žalobu a na hla~ním přelíčení před soudem první stolice ji zastupovala,
ma podle posledmho odstavce § 42 tr. ř. postavení náhradní soukromé
žalobkyně a její procesní postavení jest zásadně rozdí!né od případu, kdyby
vystupovala jen jako poškozená, totiž kdyby žalobu zastupoval veřejný
žalcbce. Kdežto procesní práva poškozeného po vynesení rozsudku nalézacího soudu určuje předpís 383 odst. III. čís. 2 tr. ř., jest oprávnění náhradního soukromého žalobce k podání odvolání posuzovati podle § 383
odst. JIl. čís. 1 tr. ř. Ustanovení toto omezuje procesní postavení náhradního soukromého žalobce, určené všeobecně v § 43 tr. ř., jen potud že mu
nedov?l~je podati o,dvolán~ ve prospěch obžalovaného, jeho práva: podati
0~~01~~1 v nep:ospec~ obzalované,ho, ~eomezuje však žádným způsobem.
Pn31usI pr?to nahradmmu soukromemu zalobci právo odvolání v neprospěch
obzalovaneho v rozsahu § 382 tr. ř., tedy i proti odsuzujícímu rozsudku
v otázce výměry trestu a podmíněného odsouzení. Soud odvolací tudíž svým
vý~okem, ~e odvol,ání, P?da;,é náhradní soukromou žalobkyní v neprospěch
obzalovaneho a prevzate pn odvolacím hlavním přelíčení veřejným žalobcem, jest zákonem vyloučeno, neprávem prohlásí! o věci, která patří do'
Jeho oboru působnosti, že do oboru jeho působnosti nepatří, a tím zavínil
zmatek podle § 384 čís. 4 tr. ř., k němuž podle posledního odstavce citovaného paragrafu hleděti jest v ž d Y z povinnosti úřední. Bylo tudíž rozhodnuto, jak uvedeno ve výrokové části usnesení, a zmateční stížnost náhradní soukromé žalobkyně poukázána na toto rozhodnutí.
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Nejde o zpronevěru, zcizil-li obžalovaný zboží, dodané mu na úvěr s vý.
práva ~o úplného zapl~~~ní, jestliže obžalovaný koupil
zbOZI, aby Je dale rozprodaval, a prodávaJlcl o tomto jeho úmyslu věděl

hra~?u vlas~ick~ho

(Rozh. z 15. července 1932, Zm IV 179/32.)
N e j v y Š š í s o u d v trestní věci protí A. K. pro zločin zpronevěry
po veřejném líčení o zmateční stížnosti obžalovaného zrušil z povinnosii
úřední na základě § 35 odst. l. tr. ř. nov. rozsudky obou soudů nižších

stolic v celém rozsahu a s celým řízením a soudu první stolice uložil, aby
provedl nové hlavní přelíčení a ve věci rozhodl.
Důvody:

Proti rozsudku soudu odvolacího ohlásil obžalovaný zmateční stížnost
podle § 385 čís. 1 a) tr. ř., která byla provedena. Při přezkoumání věci
přesvědčil se však nejvyšší soud, že soudy nižších stolic nezjis:i1y skutečností, na nichž závisí možnost použití přhněřeného ustanovení trestního
zákona. Soud odvolací zjistil, že poškozená firma dodala obžalovanému
v několika zásilkách víno za 7476 Kč, za něž obžalovaný zůstal dlužen
4141 Kč. Toto zboží bylo obžalovanému dodáno s výhradou vlastnického
práva do úplného zaplacení tržní ceny. Když se stal obžalovaný insolventním a zástupce poškozené firmy ho vyzval, aby zaplatil, odpověděl, že
nemá peníze a že víno dává k disposici. Z dodaného vína měl však už jen
dva sudy, které zástupce firmy pro ni převzal, opatřiv je na znamení toho
svou pečetí. Obžalovaný však dodatečně i tyto dva sudy prodal. Při posouzení věci vycházel odvolací soud z názoru, že v daném případě bylO
na obžalovaném, aby nejprve z vlastního provozovacího kapitálu ten neb
onen sud dodavateli zaplatil a pak teprve aby se pustil do rozprodávání
vína. Obžalovaný však nedbal uzna"é výhrady vlastnického práva dodavatelova, zcizil víno, po případě odepřel část vína vlastníku navrátiti, nepostaralse ani o to, aby v řízení exekučním byly chráněny nároky dodavatelovy, a dopustil se proto zpronevěry. Názor soudu odvolacího protiví
. se zákonu. Výhrada práva vlastnického jest, bylo-Ii zboží koupeno za úče
lem dalšího prodeje, bez právního významu, poněvadž znemožúuje účel,
pro nějž kupec zboží koupil, totiž jeho další prodej. Za této výhrady nemohl by kupec zboží prodati, dokud je nezaplatí. Naproti tomu bylo však
zboží kupci dodáno zřejmě za tím účelem, aby je prodal a zaplatil z peněz,
jež z prodeje strží. Poškozená tirma dodala tedy zboží, vědouc, že bude
prodáno, že tedy bude s ním naloženo způsobem neslučitelným s výhradou
práva vlastnického. Kupci nemůže proto v případě, že zboží prodal, býti
přičítán zlý úmysl, potřebný ke zpronevěře,
to'tiž jednal s vědomím materiální bezprávnosti. Mínění soudu odvolacího, že bylo povinností obžalovaného,by nejprve z vlastního provozovacího kapitálu zboží zaplatil a
pak se pustil do jeho rozprodeje, mohlo by na předchozích úvahách něco
změniti jen, kdyby taková úmluva mezi stranami byla učiněna, což však
zjištěno nebylo. Rovněž nebylo zjištěno, že mezi stranami byl smluven
poměr komisionářský, čímž by věc ovšem doznala jiného právního dosahu.
Přes to však, že právní názor soudu odvolacího jev rozporu se zákonem
a že nelze obžalovaného na jeho základě uznati vinným zločinem zpronevěry, nelze rozhodnouti ve věci samé. Soud odvolací totiž zjistil, že obžalovaný k zakročení zástupce poškozené firmy dal k disposici dva sudy
vína, které zástupce pro tuto firmu převzal a na dÍlkaz toho opatřil svou
. pečetí, že však obžalovaný později tyto dva sudy prodal. Tato skutková
zjištění nejsou sice dostatečná ke správnému posouzení věci a bude nutno
dodatečně přesně zjistiti, co mezi stranami bylo umluveno, z dosud uči
n(:ných skutkových zjištění bylo by však možno souditi, že mezi stranami

ze
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byl co do těchto dvou sudů založen nový právní poměr a proto obžalovaný pozbyl práva zboží prodati nebo s ním jakkoli proti vůli vlastníkově
naložiti a octl se v poměru pouhého schovatele. Obžalovaný tedy, prodav
toto zboží, naložil s ním způsobem, příčícím se ustanovení § 355 tr. zák.
Poněvadž však chybí skutkové zjištění, jakou cenu mělo toto zboží, nelze
rozhodnouti ani o kvalifikaci činu. Ježto nejvyšší soud pro ustanovení § 33
odst. JIl. tr. ř. nov. nemůže sám chybějící skutková zjištění učiniti, postupoval podle § 35 odst. I. tr. ř. nov., učinil opatření, obsažené ve výrokové části usnesení a odkázal na ně zmateční stížnost obžalovaného.
čís.

aby bylo použito ustanovení § 92 tr. zák., jest nesrozumitelné, proč neuložil trest vězení, když přece uložený trest mohl vysloviti již podle ustanovení § 66 tr. zák. Poněvadž tedy ani výrok rozsudkový ani jeho důvody
neposkytují spolehlivého vodítka pro přezkoumáni, na jakém základě byl
trest vyměřen, jest výrok rozsudkový nesrozumitelný a rozsudek trpí zmatečností, uvedenou v § 384 čís. lOtr. ř., k níž podle posledního odstavce
téhož paragratu hleděti jest z povinnosti úřednÍ. Bylo tudíž rozhodnuto,
iak uvedeno ve výrokové části usnesení a zmateční stížnost poukázána na
toto rozhodnutí.
čís.

4443.

Neposkytuje-li ani výrok ani odůvodněni rozsudku spolehlivých údajů
o tom, na jakém základě byl vyměřen trest, rozsudek jest zmatečný podle
§ 384 čis. 10 tr. ř.
(Rozh. z 24. srpna 1932, Zm JIl 309/32.)

4444.

Vazba jest nezavíněná ve smyslu § 94 tr. zák., nepodnikl-li pachatel až
na to, že spáchal trestuý čin, nic, co ospravedlňovalo jeji uvalení.
(Rozh. z 24. srpna 1932, Zm IV 358/32.)
Ne j v y Š š í s o u cl přezkoumal trestní věc proti R. P., obžalovanému
zločin podle § 462 tr. zák. a j., a na základě veřejného líčení o zmateční stížnosti veřejného žalobce vynesl rozsudek, jímž zmateční stížnosti
veřejného žalobce, založené na § 385 čís. 2 ·tr. ř., vyhověl, rozsudky obou
soudů nižších stolic zrušil ve výroku, jímž obžalovanému R. P. byla do
trestu započtena vyšetřovací vazba od 10. prosince 1930 do 15. února 1932,
a vyslovil, že se obžalovanému R. P. tato vazba do trestu nezapočítává.
pro

N e j v y Š š í s o u d v trestni věci proti L. B., obžalovanému pro zlo_
loupeže, na základě veřejného líčení o zmateční stížnosti obhájce obžalovaného z povinnosti úřední z důvodu zmatečnosti, uvedeného v § 384
čís. 10 tr. ř., zrušil rozsudek soudu porotního s celým řízením a krajskému
jako porotnímu soudu v Nitře uložil, aby provedl nové hlavní přelíčení a ve
věci rozhodl. Zmateční stížnost byla poukázána na toto rozhodnutí.
čin

Důvody:

Důvody:

Proti rozsudku porotního soudu ohlásil obhájce zmateční stížnost podle
§ 384 čís. 9 a §385 čís. I a), b) tr. ř., kterou částečně provedl. Přezkou
mávaje věc, shledal nejvyšší soud toto: Soud porotní uznal obžalovaného
vinným zločinem pokusu loupeže podle §§ 65, 344, 349 odst. I. čís. 2 tr.
zák. a vyměřil mu podle § 349 odst. l. a § 66 s použitím § 92 tr. zák. trest
žaláře v trvání dvou roků. Podle § 66 tr. zák. jest trest vyměřiti i pod
nejnižší sazbou trestní, stanovenou na čin dokonaný, ano, lze užíti i mírněj
šího způsobu trestu, než v zákoně jest uveden. Sazbou trestní podle § 349
odst. I. tr. zák. jest káznice od 10 do 15 roků. Použitím § 66 tr. zák. lze
tedy snížiti trest káznice až na dva roky a, pokládá-Ii soud za důvodné.
aby uložil mírnější způsob trestu, lze sejíti až na žalář v trvání šesti mě·
sícŮ. Použití § 92 tr. zák. značí, že soud pokládá i tuto nejnižší míru trestu,
zákonem stanovenou, za přf1iš přísnou, že tedy uložiti jest trest vězení
zřejmě pod šest měsíců. V důvodech rozsudkových jsou sice vypočítány
polehčující okolnosti, které by snad použití § 92 tr. zák. odůvodniti mohly,
z doslovu rozsudkového výroku však nicméně ani ve spojení s rozsudkovými
důvody nelze seznati, na jakém základě porotní soud rozhodnutí o trestu
učinil. Pokládal-Ii za přiměřený trest na svobodě v trvání dvou roků, který
ve smyslu § 22 tr. zák. bylo ovšem vyměřiti káznicí, nikoli žalářem, jest
nesrozumitelné, proč citOval § 92 tr. zák. Pokládal-li za zákonu vyhovující,

Proti rozsudku soudu odvolacího ohlásil a provedl veřejný žalobce
stížnost podle § 385 čís. 2 a 3 tr. ř. Poněvadž generální prokurátor vzal zmateční stížnost, založenou na § 385 čís. 3 tr. ř., zpět, byla
přezkoumána zmateční stížnost jen pokud z důvodu zmatečnosti podle
§ 385 čís. 2 tr. ř. napadá rozsudek odvolacího soudu pro započtení do trestu
vazby vyšetřovací, kterou obžalovaný vytrpěl do vynesení rozsudku soudu
prvé stolice. Zmateční stížnosti jest přiznati oprávnění. Obžalovaný, jakmile
byly prozrazeny jeho trestné činy, uprchl do Polska, byl v Krakově dne
1. září 1930 zatčen a po provedeném řízení o vydání dopraven do věznice
krajského soudu v Levoči, kde na něho byla uvalena vyšetřovací vazba,
která trvala až do vynesení rozsudku soudu prvé stolice. Soud odvolací
Gdůvodnil započtení této vazby do trestu úvahou, že jde o těžké trestné
činy, že vyšetřovací vazba byla nařízena i ·podle § 141 čís. 2 tr. ř., tedy
z důvodu, který jes~ podkladem započtení vyšetřovací vazby. Názor tento
příčí se ustanovení § 94 tr. zák. v doslovu zák. č. 1/20, podle něhož jest
vazbu započísti jen, když ji odsouzený nezavinil. Nezaviněnou jest vazba,
když pachatel až na to, že spáchal trestný čin, nepodnikl nic, co ospravedlňovalo uvalení vazby. V souzeném případě obžalovaný po spáchání a
prozrazení činu uprchl do ciziny, předsevzal tedy čin, který sám o sobě
jest podle § 141 čís. 2 tr. ř. důvodem pro uvalení vyšetřovací vazby. Podle
stálé praxe nejvyššího soudu nelze vyšetřovací vazbu, kterou obžalovaný
zmateční
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zavinil útěkem, do trestu započítati. Okolnost, že mimo důvod naznačený
byla vyšetřovací vazba uvalena i z důvodu jiného, nemá významu. Pokud
tedy za tohoto stavu věci obžalovanému byla do trestu vyšetřovací vazba
započítána, byl zaviněn zmatek podle § 385 čís. 2 tr. ř. Bylo tudíž zmateční stížnosti veřejného žalobce vyhověno.
čís.

4445.

Vedl'a trestu 15 ročnej káznice uložený trest peňažitý nemožno pre_
na ďalšl trest na slobode; stalo-li sa tak, bol zavinený zmiitok podl'a
§ 385 Č. 2 tr. p.

meniť

(Rozh. z 31. augusta 1932, Zm III 299/32.)
Na j vy

Š

š í s ú d, preskúmavši trestnú vec proti L. 1., obžalovanému

zo zločinu pokusu usmrtenia viac l'udí a i., po verejnom pojednávaní o zmatočnej sťažnosti obžalovaného a obhájcu vyniesol rozsudok, ktorým z dovodu zmatku podl'a § 385 Č. 2 tr. p. z úradnej povinnosti zrušil rozsudok
porotného súdu vo výroku o premene uloženého trestu peňažitého na trest
káznice a tento výrok pominul.

Z d6vodov:
Najvyšší súd preskúmajúc (úto trestnú vec zbadal toto: Súd prvej stolice, odsúdivši obžalovaného na 15 rokov káznice a na 100 Kč peňažitého
treslu, premenil tento peňažitý trest, jestli by bol nevymožítelný, podl'a
§ 53 tr. zák. a § 8 tr. nov. z r. 1929 na ďalší 1 deň káznice. Výrokom
o tejto premene peňažitého trestu na ďalší trest na slobode bol zavinený
zmatok podl'a § 385 Č. 2 tr. p., leb o ustanovenie 5. odst. § 8 tr. nov.
z r. 1929 zakazuje uloženie náhradného trestu, keď vedl'a peňažitého trestu
hol vymeraný aspoň 15-ročný trest na slobode. Poneváč zmatok hol v nepros pech obžalovaného, bolo ho dbať z úradnej povinnosti podl'a posl.
odst. § 385 tr. p. Preto bol rozsudok prvého súdu v tomto bode zrušený
podl'a I. odst. § 33 por. nov. a výrok o premene peňažitého trestu pominutý,
čís.

4446.

I. Aby skutková otázka, týkající se návodce k trestnému činu (§ 69 Č. 1
tr. zák.) vyhovovala ustanoveni § 5 odst. II. por. nov., musí obsahovati
všechny skutkové okolnosti podle stavu věci v dob ě n á vod u, nikoli
podle toho, jak byl čin později v konkretnlm případě spáchán.
II. Návod k pachatelství absorbuje případný návod k pornocnictví.
(Rozh. z 31. srpna 1932, Zrn IV 298/32.)
V trestní věci proti J. H. a společníkům pro zločin loupeže podle § 344
tr. zák. byl obžalovaný Š. P. odsouzen porotním soudem pro účastenství

na tomto zločinu, jehož se dopustii tím, že spoluobžalované úmyslně navedl
ke spáchání loupeže. Příslušná skutková otázka, týkající se tohoto obžalovaného, zněla: »Zda jest pravdivý tenlo skutkový stav? Š. P. dne 2. prosince 1931 nebo v předchozích dnech na neznámém místě sváděl jednoho
aneb více pachatelů činu, popsaného v 1. otázce, k uskutečnění tohoto činu
a mimo to dal vzkázati účastníkům tohoto činu, ahy pachatele, aneb více
pachatelů zavedl k domu H. S .... «
N e j vy Š š í s o u d, přezkoumav věc na zmateční stížnost obžalovaných, zrušil z úřední povinnosti podle § 35 odst. 1. por. nov. napadený rozsudek porotního soudu i s výrokem porotců v části, týkající se obžalovaného Š. P., a vrátil věc v tomto rozsahu porotnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Z

důvodů:

Zmateční stížnost ohžalovaného Š. P., resp. jeho obhájce, jež byla založena na důvodech zmatku podle § 385 Č. I a), bl, 2, 3 tr. ř., s hlediska
dvou prv uvedených dúvodů zmatku namítá, že skutková zjištění, obsažená
v odpovědi porotcú, týkající se tohoto obžalovaného, neobsahují náležitostí
trestného činu, jímž ten(o ohžalovaný byl uznán vinným, a že v nejhorším
případě tento obžalovaný mohl by býti odsouzen pro návod ke krádeži.
nikoliv pro návod ke zločinu loupeže. Nejvyšší soud nemohl rozhodnouti
o těchto námitkách ve věci samé, neboť nebyly zjištěny všechny rozhodné
skutečnosti. Skutková otázka 13., jež se vztahuje na obžalovaného Š. P.,
nevyhovuje ustanovení § 5 por. nov., neboť v ní nebyly uvedeny všechny
skutkové okolnosti, které odpovídají prvkúm skutkové podstaty návodu ke
zločinu loupeže a které se hodí k rozlišování činu. Zejména nebylo uvedeno,
koho (kterou osobu, nebo které osoby, jež později trestný čin spáchaly)
a j a kým z p ú s o b e m přemlouval ohžalovaný P., jakých slov, po pří
padě sHhú při tom použil, k jakému činu vyzýval. Poukaz této otázky na
obsah otázky I. v souzeném případě nebyl na místě, neboť v otázce 1. byly
uvedeny konkretní okolnosti provedení zločinu loupeže, které se zřejmo,
aspoň z části, vyskytly teprve při samotném činu. a ohledně kterých ani
obžaloba netvrdila, že hyly ohsaženy v rozmluvách, jimiž obžalovaný P.
sváděl jednotlivé osoby ke spáchání trestného činu. Skutečnosti, týkající se
návodu, neměly tedy hýti uvedeny podle toho, jak v konkretním případě
čin byl proveden, nýbrž podle stavu věci v době návodu, a to hlavně podle
obsahu příslušných výroků obžalovaného, při čemž může býti rozhodno,
zda obžalovaný P. častěji opakoval výzvu k odnětí peněz u H. S., dále, jak
se později pachatelé k těmto výzvám chovali a za jakých okolností s výzvou souhlasili (na pL v peněžní tísni a pod vlivem slibu, že z trestného
činu obdrží značnou částku peněz). Aby hylo lze posouditi, zda obžalovaný
P. je zodpovědný za návod ke zločinu loupeže, či jen ke zločinu krádeže,
je třeba ve skutkové otázce uvésti skutečnosti, jež by mohly býti základem
pro závěr v tom neb onom směru, zejména na př. uvésti, zda obžalovaný
P. přednesl pachatelům určitý plán trestného činu, podle něhož mělo býti
použiio nás i I i, neb aspoň radil pachatelům vziti zhraně, aby jich po
případě při činu. použili, neho, zda radil, ahy pachatelů bylo tolik, ahy byla
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zajištěna jejich fysická převaha nad poškozeným a nad členy jeho rodiny.
Dále mělo býti ve skutkové otázce uvedeno jméno toho účastníka, který
byl naveden, aby ukázal pachatelům dům, ve kterém měli trestný čin spáchati. Okolnost, že trestní řízení proti obžalovanému I. L. bylo vyloučeno,
nebyla by na překážku, aby ve skutkové (nikoliv právní) otázce bylo jako
ilustračni skutek zjištěno, že obžalovaný P. uplatňoval svůj vliv i u tohoto
obžalovaného. V právní otázce (15.) měla býti pro rozlišování činu uvedena jména těch pachatelil, resp. účastníka, kteří byli obžalovaným P. navedeni ke spáchání zločinu. V otázce 17. toto označení nebylo dostatečné,
neboť pachatelé nebyli označeni plným jménem; krom toho nebylo v ní
pře sně poukázáno na to, který čin spáchali. Z toho, co bylo uvedeno,
plyne, že se tu u obžalovaného štefana Prokopa vyskytuje případ 1. odst.
§ 35 por. nov. Proto bylo jednati podle tohoto ustanovení zákona a zmateční
stížnost poukázati na toto rozhodnutí.
Ke zrušené části rozsudku podotýká se ještě toto: Pokud se návod
k pachatelství a návod k pomocnictví (v smysle § 69, č. 2 tr. zák.) týká
téhož činu, nelze návod k pomocnictví kvalifikovati jako zvláštní trestný čin
vedle kvalifikace návodu k pachatelství, neboť tato poslednější kvalifikace
jako těžší forma trestné činnosti absorbuje lehčí formu účastenství při návodu k pomocnictví a tato poslednější činnost návodce může býti hodnocena
jen jako přitěžující okolnost.

čis.

4447.

Formálna zmiitočnosť podra § 29 Č. 6 por. nov. jestvuje len vtedy, nemožno-Ii výrok porotcov preskúmať. Vadné právne závery porotcov náleži
preskútnať najvyššiemu súdu s hradiska vecných dóvodov zmiitočnosti.
Prelo nel'ze napádať rozpor medzi kladnou odpoveďou porotcov na otázku
skutkovú a zápornou odpoveďou na otázku právnu zmiitočnou sťažnosťou
podl'a § 29 Č. 6 por. nov.

koval ho ako zločin ťažkého poškodenía na tele pod!'a §§ 306
prípad, 307 odst. ll. tr. zák. a vymeral obžalovanému nový trest.

prvý

Z dovodov:
Tým, čo zmatočná sťažnosť uplatňuje jako dovod zmatku podl'a § 29
6 por. nov. pre rozpor medzi kladnou odpoveďou porotcov na 2. otázku
(skutkovú) a zápornou odpoveďou na 8. otázku (právnu), bol vo skutoč
nosti uplatňovaný nie tento lormálny dovod zmatku, lež vecný dovod zmatku
pod!'a § 385 č. lb) tr. p., ktorý bol tiež ešte osobitne uplatňovaný na inom
mieste prevedenia znútočnej sťažnosti; o dovode zmatku pod!'a § 29 č. 6
por. nov. mOže byť reč len vtedy, keď výrok pO,roteov nemožno preskúmať,
toto však nemá miesta, pokia!' ide o rozpor v odpovedlach porotcov tam,
kde pod!'a tvrdení obhajoby právny záver porotcov, vyjadrený v odpovedi
na právnu otázku, nie je odovodnený skutočnosťami, zistenými v odpovedi
na dotyčnú skutkovú otázku. Právne závery porotcov je povolaný preskúmať najvyšší súd s hl'adiska vecných dovodov zmatku a preto nel'ze
v takomto prípade hovoriť o 1011nálnom dovode zmatku, ktorý by musel
viesť ku zrušeniu rozsudku a odkázaniu trestného prípadu na nové pojednávanie pred súdom prvej stolice. Avšak pokia!' zmatočná sťažnosť v tomto
smysle uplatňuje dovod zmatku pod!'a § 385 č. 1 b) tr. p., namietajúc, že
mylne bolo vyslovené, že čin nebol spáchaný v silnom rozčulení, a že čin
mylne nebol kvalifikovaný aj pod!'a § 307 odst. 2 tr. zák., ne!'ze jej odopreť
oprávnenie.
č.

čls.4448,

Pri výmere súhrnného trestu je dbať predpisu § 22 odst 2 tr. zák., že
najdlhšia doba dočasného trestu káznice čini 15 rokov.
Rozh. z 31. augusta 1932, Zm IV 414/32.)

(Rozh. z 31. augusta 1932, Zm IV 379/32.)
Obžalovanému bol kladený za vinu zločin úmyselného zabitia človeka
pod!'a § 279 tr. zák. Kladnou odpoveďou na skutkovú otázku porotcovia
zistili, že poškodený J. M. sa dlhšiu dobu so svojimi rodič mi a s obžalovaným M. M. hádal a vyhrážal im zabitím. V deň činu ohrožoval ich so
sekerou a s nožom v ruke, vylialna svojho otca horúci obsah hrnca a hrdúsil
ho. Na volanie matky, že otec je zabitý, pribehol obžalovaný M. M., a keď
i naňho sa poškodený hnal s hrncom, uchopil sekeru a zasadil mu dve sečné
rany do hlavy, po ktorých J. M. zomre!. Na právnu otázku, či obžalovaný
M. M. spáchal čin vo ve!'kom rozčulenÍ, odpovedali porotcovi a záporne. Porotný súd odsúdil obžalovaného pre zločin ťažkého ub1íženia na tele podl'a
§ 306 vety prvej tr. zák.
Na j v y Š š í s ú d vyhovel zmii!očnej sťažnosti obžalovaného, pokia!'
bol a založená na dóvode zmatočnosti pod!'a § 385 č. 1 b) tr. p., zrušil
rozsudok porotného súdu vo výroku o kvalifikácii trestného činu a kvalili-

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veei proti J. J. pre zločin lúpeže, v ktorej
krajský súd v Košiciach rozsudkom z 31. mája 1932 vymeral súhrnný trest,
na zmatočnú sťažnosť verejného žalobcu vo verejnom zasadnutí senátu vyniesol rozsudok, ktarým, vyhovujúc zmatočnej sťažnosti verejného žalobcu,
zrušil napadnutý rozsudok krajského súdu čo do doby vymeraného súhrnného trestu a určil ju patnásti rokmi káznice.
Z dovodov:
Zmatočnej sťažnosti verejného žalobeu ne!'ze odopreť oprávnenie.
Krajský súd vymeral odsúdenému J. J. v smysle §§ 517 a 518 tr. p. súhrnný
trest, a to: a) na základe svojho rozsudku z 16. októbra 1931, ktorým bol
stanovený súhrnný trest v trvaní 15 rokov káznice, b) na základe svojho
rozsudku z 9. cktóbra 1930, čiže rozsudku vrchného súdu v Košiciach z 8.
mája 1931, ktorým bol obžalovaný odsúdený na 2 roky žalára.
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Namiesto týchto trestov na slobode krajský súd uložil odsúdenému trest
ká:<n!ce v trvaní 16 rakovo 'Tento výrok o výmere súhrnného trestu je zmatocny v smysle predposledneho odstavca § 518 tr. p., lebo krajský súd prestúpil trestnú sadzbu. Podl'a § 22 tr. zák. na určitý čas uložený trest káznice
móže činiť najviac 5 rokov. Výnimky od tejto zásady pripúšťa na pr. usta_
noveme § 36 zak. cl. XXXVII: 1888 a trestné sadzby zák. čis. 50 z r. 1923
Sb. Z. a n. a zák. z 27. mája 1885 Č. 134 r. z., ktoré však v tomto pripade
neprichádzajú do úvahy. Preto bolo vyhoveť zmatočnej sťažnosti verejného
žalobcu, zrušiť napadnutý výrok v smysle 1. odsl. § 33. por. nov. a vymerať
súhrnný trest v trvaní 15 rokov káznice.

!

cího hlavního líčení, neuvedl, v Čem by přítomnost obžalovaného měla
jeho obhajobě. Proto nelze tvrditi, že odvolací soud, nevyhověv
tomuto návrhu, porušil předpis anebo zásadu zákona, podstatnou se
stanoviska obhajoby.

přispěti

čis.4450.

Trestné činy spáchané československým přislušnikem V cizině jest
posuzovati podle hmotného práva platného v oblasti, do níž obviněný
přisluši domovským právem.
(Rozh. ze dne 7.

září

1932, Zm I 439/32.)

čis.4449.

obžalovaného při hlavnim odvolacím Iičeni nejsou-li
splněny podmínky stanovené § 1 zák. č. 8/24 Sb. z. a n., je' nutná pod
zt."at~čností jen v případech podle §§ 414, 423 odst. 5 tr. ř. a podle § 23
zak. cl. XXXIV:1897.

Důvody:

Přitomnost

(Rozh. z 2.

září

Právní úvahy kryjí se v podstatě s odůvodněním rozhodnutí sb. n.
2907, na něž se nové rozhodnutí též odvolává.

č.

čis.

1932, Zm IV. 156/32.)

Ne j v y Š š í s o u d v trestní věci proti V. O., obžalovanému ze
zločinu krádeže a j., po veřejném líčení o zmateční stížnosti obžalovaného zmateční stížnost zamítl.

Z

. s.

důvodů:

Zmateční stížností včas podanou
obžalovaný důvod zmatečnosti podle

a písemně odůvodněnou uplatřlLlje
§ 384 čís. 6 tr. ř. proto, že odvo:ací so~d pr?vedl hlavní odvolací líč~?í v jeho nepřítomnosti, ač jeho
zvoleny obhaJce navrhl, aby hlavnI. hcení bylo odročeno poněvadž se
obžalo,van~. pro nemoc n~.mohl k ,soudu d~staviti; dál~' věcný důvod
zmatecnOSd podle § 385 C1S. 2 tr. r. proto, ze nebyl obzalovanému povolen podmíněný odklad výkonu trestu. Formální důvod zmatečnosti
podle § 384 Č. 6 tr. ř. jest tu podle zákona tehdy, když se hlavní líčení
koná v nepřítomnosti osoby, jejíž přítomnost prohlašuje zákon za nez~ytnou. Přítomnost obž~lovaného. při hlavním odvolacím líčení jest
vsak nutna, neJsou-lI splne.ny pod1111l1ky stanovené zákonem č. 8/1924
Sb. Z. a n. - Jen v případech § 414 tr. ř., jsoll-li vrchním soudem při
líčení prováděny důkazy, dále podle 5. odst. § 423 tr. ř., má-li býti změ
něn v ~eprospěch obžalovaného rozsudek zprošťující, a posléze podle
§ 23 zak. čl. XXXIV: 1897, přezkoumává-li vrchní soud rozsudek uloživší trest na svobodě na doživotně nebo déle 10 roků, k odvolání \teré
se neopírá jen o dCtvod zmatečnosti. Poněvadž v souzené věci nešlo
o žádný z uvedených případů, není v tom, že odvolací soud provedl
hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného, vytýkaného důvodu zmatečností. Pokud by však vytýkaná vada mohla býti podřaděna pod dů
vod zmatečnosti podle 9. bodu § 384 tr. ř., byla by i v tom směru zmateční stížnost bezpodstatná, neboť obhájce, navrhuje odročení odvola-

Pri pokusoch trestných

činov

tr. zák. je pouíitie mimoriadneho
zákonom

vylúčené.

(Rozh. za

dňa

4451.

stihaných trestmi podl'a § 66 odst. m.
zmierňovacieho práva (§ 92 tr. zák.)
.

7. septembra 1932, Zrn III 182/32.)

Obžalovaný J. T. bol porotným súdom odsúdený pre dvojnásobný
pokus zločinu zúmyselného zabitia človeka podl'a §§ 65, 279, 280 tr.
zák. a pre priestupok podl'a § 6 nar. min. preds. uh. č. 5476/14 (prechovávanie strelnej zbrane bez úradného. povolenia) s použitím §§ 66,
92, 96, 98 tr. zák. do žalára na jeden rok ako k tmstu hlavnému a na
peňažitý trest 50 Kč a stratu úr".du na 5 rokov ako k trestom vedl'ajším.
V d o vod och uviedol porotný súd: Hl'adiac na závažné pol'ahču
júce okolnosti, porotný súd ustálil trest obžalovaného· s použitím §§ 66,
92 tr. zák. na jeden rok žalára, považujúc ho za primeraný stupni viny
obžalovaného a závažnosti jeho činu. SÍld prihliadol k ustanoveniu § 66
odst. 3 tr. zák., je však toho názoru, že použitie § 92 tr. zák. nevylučuje
sníženie trestu pod hranicu ustanovenú v § 66 odst. 3 tr. zák., najma
preto, že § 92 tr. zák. je vradený za § 66 tr. zák. a že by bol pravde-;
podobne citovaný v § 66 tr. zák., keby bol o jeho použitie pri § 66 tr.
zák. vylúčené; je-li pri použítí § 66 tr. zák. bez upotrebenia § 92 tr. zák.
možno sostúpiť na hranicu troch rokov, nie je vylúčené sníženie trestu,
jestli sú tu ešte ďalšie závažné pol'ahčujúce okolnosti, ktoré odóvodňujú použitie § 92 tr. zák.
N a j vy Š š ís ú d vyhovel však zmatočnej sťažnosti štátneho zastupitel'stva z dovodu zmatku podl'a § 385 č. 2 tr. p., zrušil napadnutý
rozsudok vo výroku o výmere hlavného trestu na slobode a obžalovaného J. T. odsúdil na základe § 280 tr. zák. s upotrebením §§ 66, 96 a
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98 tr. zák. ku trestu káznice na tri roky. Iné výroky napadnutého rozsudku, najma tie, ktoré sa týkaly vedl'ajších trestov a zarátania predbežnej a vyšetrovacej vazby, ostaly netknuté.

Z

dóvodov:

Zmatočná sťažnosť štátneho zastupitel'stva, ktorá bola založená na
dovodoch zmatku podl'a § 385 č. 2 a 3 tr. p., najprv namieta, že porotný
súd prestúpi! zákonom ustanovené medze pri zmiernení trestu, pokial'
pre pokus zločinu podl'a §§ 55 a 280 tr. zák., na ktorý zákon v 3. odst.
§ 55 tr. zák. ustanovuje najnižší trest 3 ročnej káznice, vymeral obžalovanému trest jednoročného žalára. Zmatočnej sťažnosti nel'ze odopreť oprávnenie. Pokus takého zločinu, na ktorý v prípade jeho dokonania zákon ustanovuje trest doživotnej káznice, má byť podl'a 3. odst.
§ 55 tr. zák. po trestaný dočasnou káznicou, ktorá však nes m i e
byť k r a t š i a t r och r o k o v. Z toho plynie, že ďalšie zmiernenie tohoto trestu a sostúpenie pod uvedenú najnižšiu hranicu trestu.
je v takomto prípade neprípustné a že preto je tiež vylúčené upotrebenie § 92 tr. zák. Pokial' tedy porotný súd pri vymeraní trestu podl'a
3. odst. § 65 tr. z. upotrebi! ustanovenie § 9'2 tr. zák. a obžalovanému
vymeral trest miernejší než trojročnej káznice, zavinil zmatok podl'a
§ 385 č. 2 tr. p. Preto bolo vyhoveť zmatočnej sťažnosti verejného žalob cu, zrušiť rozsudok po rotného súdu z tohoto dovodu zmatku vo výroku o hlavnom treste a tento trest znova vymerať podl'a §§ 65 a 280
tr. zák. Hl'adiac na to, že vine obžalovaného pol'ahčuje čiastočné doznanie, zachovalosť, fO'zčulenie a ohľad na nevinnú rodinu a že sa nevyskytujú okolnosti priťažujúce, bol uložený trest hore uvedený vo výrokovej časti rozsudku jako primeraný vine obžalovaného. Najvyšší
súd so zretel'om na povahu trestného činu neuznal za pol'ahčujúcu
nižšiu inteligenciu obžalovaného, lebo aj človek nižšej inte1igencie je si
dobre povedomý zavržitel'nosti takého trestného činu, jaký bol v tomto
prípade spáchaný. Hore uvedeným rozhodnutím stala se bezpredmetnou zmatočná sťažnosť, pokial' uplatňovala aj dovod zmatku podl'a
§ ,385 č. 3 tr. p.

čís.

4452.

Pri trestných činoch proti cti netreba sice, aby bol urazený pomenovaný, vyžaduje sa však, aby bolo možno bezpochybne ustáliť, koho
mal páchate\' na mysli. Púhy dojem tretích osob nestačí.
Stala-li sa urážka tlačou, treba smysel závadného článku vykladať
len podl'a jeho skutočného obsahu tak, ako pOsobí na priemerného či
tatel'<:;,
(Rozh. 200 7. septembra 19'32, Zm IV 72/32'.)
Obžalovaný K. M., zodpovedný redaktor periodického časopisu, napísal a uverejni! vo svojom časopise pod názvom "Pán Všadebol« člá
nok, v ktorom, užívajúc v texte označenia »pán Všadebol« a »páni Vša-
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debolo vci «, kritizoval ich spoločenské vystupo,:anie a ,úči~kovani,e .vo
verejnosti. článkom sa cítil ~otk~uty a uraze?y hlavny sukromny zalobca N. š., leb o on už predtym plsal a uvereJ,llioval v casoplsoch svoJe
články pod pseudonymom »Všadebol«.
.,
,.
S ú d p rve j s, t o I i c e uznal obžalovaného vmnym z precmu
riÍžky na cti pod!'a S~ 2, 4 odst. 2 zák. čl. XLI: 1914 a § I zak. č. 124/24
~b. z. a n., lebo dospel k presvedčeniu, že urážlivý o~sah, článku sa
vzťahuje na hlavného súkromného žalobcu.O d vol ac I s u d na odolanie obžalovaného zmenil rozsudok súdu prveJ stohce a sproshl ob~alovaného pod!'a § 326 č. 2 tr. p. obžaloby.
Na j v y Š š i s ú d zamietol zmatočnú sťažnosť hlavného súkromného žalob cu.
Z d o vod O v:
zmatočnou sťažnosťou včas ohlásenou a písomne od6vodnenou napáda súkromný žalobca rozsudok odvolacieho súdu z dovodov zmatočnosti podl'a §§.384 č. 9 ~ 385 č.,1 a) tr. p.
",
V prípade dehktov proh cÍl. vyzad,:!]e sa, aby urazka vzdy smerovala proti poznate!'nej osobe. Nle Je vsak pod~~lenk~u, a?y bol aj ~o
menovaný ten, proti ktorému boly použité urazky,. ]esthze, za danyc,h
okolností možno bezpochybne ustáliť osobu urazeneho, tOÍlz, koho 'pa~
chate!' mal na mysli, ked' použil urá~livých, výrok.ov. To !sté, plata aj
pri deliktoch spáchaných tlačou. Sťazovatel na dokaz toho, ze obsah
závadného článku a v tomto tvrdené skutky sa skutočne vzťahovaly na
ieho osobu, na od'!o!acom hlavnom pojednávani predostrel navrh,
ktorom žiadal o prevedenie dokazovania o tom, že hneď po uveret
není inkriminovaného článku bolo v širšom kruhu obecenstva zná~e, ;e
článok je namierený proti osobe súkromného žalob cu. . Odvolacl sud
však zamietol tento návrh preto, leb o smeru]e na zlsteme te) ok~lnosÍl,
že tretie osoby maly dojem, že inkriminoval,'ý ~Iánok,]e namlere?y p;OÍl
osobe súkromného žalob cu ; táto okolnost vsak u,z bola do~~zana a
preto d'alšie dokazovanie v tomto smere Je zbytocne. Ponevac ]edlll~
doj e m tretích osob nepostačuje k tomu., aby sa mohlo dovodzova!,
že obsah článku sa bezpochybne vzťahuje <11:' 'súkromn~ho žalobc?,
uznáva najvyšší súd za správne do~ody, na zakla,de klorych, boly ?avrhy na dokazovanie hore spomenute zamletnute. Co sa vs~k ost~tny~~
návrh ov týka, zdorazňuje najvyšší súd, že niektoré okoln05Íl, kton" ~aJu
byť navrhnutými dokazmi dokázané, nie sú v mknmmovano111 c.lanku
ani naznačené, ani nevychádzajú z jeho obsahu a že a] po ~ve,;ttu.al!,om
prevedení navrhnutých d6k,,:zov ,neprestala b.y po~hybr:ost" CI c1a~ok
skutočne mieri na súkromneho zalobcu. Zmatočna sťaznos!, nakolko
bola uplatňovaná z d6vodu § 384 č. 9' tr. p., je preto bezzákladná.
ZmatolSná sťažnosť podl'a bodu I a) § 385 tr. p. bola uplatňovaná
preto, že bol obžalovaný od obžaloby osl.obo~ený. Sťažovat<;l' k tomu
uvádza, že je neudržitel'né stanovIsko napadaneho :ozs~dk~, ~e - ,:tedy, keď bolo takmer všeobecne známe, že ob~ah a na,z0r mknm~novaneh~
článku sa vzfahuje na jeho osobu - , obzalovaneho novmar.a, ktory
musí byť lepšie informovaný ako každý iný, sprosťuje trestne] zodpo-
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vednosti na základe fikcie, že pseudonym je tajomstvo redakcie. OdvolaCÍ súd sprostil obž,:lovaného obžal~by pod!'a bodu 2 § 326 tr. p., lebo
nemal za dokazane, ze mknmmovany članok vzťahuje sa na osobu súkromného žalobcu, a že obžalovaný mieri! svojím prejavom na súkro';lllého, žalobc.u. Sťažo~ate!' však ;Ip]atňovanou ?,ámiet~ou nedokazuje,
ze obzalovany vedel, ze sukromny zalobca pouzlva receného pseudonymu a tým menej, že inkriminovaný článok sa naňho vzťahuje. Z obsahu
inkriminovaného článku samého tiež ne!'ze dovodzova ť, že by sa tam
uvedené skutky opravdu vzťahovaly na osobu súkromného žalob cu.
Smysel závadného článkl! treba vykladať len pod!'a jeho skutočného obsahu tak, ako posobí na priemerného čitate!'a. V označení »pán Všadebol« možno však spatrovať len pojem, utvorený pisate!'om ku charakterizovaniu určitého spoločenského. typu !'udí, pojem, ktorý z obsahu
článku logicky vyplýva. Preto z obsahu tohoto článku samého nemožno
llzatvárať, že by obžalovaný mal tým na mysli "po.strofovať súkromného žalobcu. Zmatočná sťažnosť bola meto v celom obsahu ako bezzákladná pod!'a ods!. 1 § 36 por. nov. zamietnutá.
čís.

4453.

Ustanovení § 205 a) tr. zák. nechrání práva jednotlivých věřitelů na
(s ostatními) uspokojení jejich pohledávek, nýbrž chrání
povšechný nárok veškerého věřitelstva, po případě určitých skupin vě
řitelů, by k jejich uspokojení bylo pokud ho k tomu třeba - použito celého nebo třeba části jmění dlužníkova, dotčené onou skupinou,
takže (s výhradou st/hání podle § 485 tr. zák. a § 486 čís. 2 tr. zák.) vypadá z dosahu § 205 a) tr. zák. použiti jmění nebo dotčené jeho části
k uspokojenlněkterého nebo některých věřitelů bez ohledu na sbíhající
se nárok věřitelů ostatních.
Ustanovení § 485 tr. zák. předpokládá vědomí dlužníka o jeho neschopnosti uspokojiti pohledávky všech věřitelů úplně podle pravidel
řádného hospodaření, najmě řádného provozu dlužníkova podniku.
Nevyžaduje se, by z poskytnutí výhody jednomu věřiteli skutečně
nastala škoda jiným věřitelům, stačí úmysl k tomu směřující.
stejnoměrné

(Rozh. ze dne 9.

září

193'2, Zrn I 231/31.)

Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedáni zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu
v Kutné Hoře ze dne 20. února 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným
zločinem podvodu podle §§ 197, 20.0, 20.3 tr. zák., zločinem podvodného
úpadku podle § 20.5 a) tr. zák., přečinem nadržování věřiteli podle § 485
tr. zák. a přestupkem zmaření exekuce podle § 3 zák. čis. 78/83, zrušil
napadený rozsudek v odsuzující části a věc vrátil nalézacímu soudu
k opětnému projednání a rozhodnutí, mimo jiné z těchto
důvodů:
Zmateční stížnost důvodně namítá po stránce právlll, ze v prodeji
pušek nešlo o zmenšení jmění, tudíž ani o odstranění nebo zcizení slo-

žek jmění po rozumu § 205 a) tr. zák., ano neni rozsudkem zjištěno, že
docílená úplata neodpovidala skutečné hodnotě zcizených pušek (srovnej rozhodnutí čis 3187 sb. n. s.). Rovnal~,-li se docílená úplata skutečné hodnotě prodaných pušek a došlo-li takto souzeným prodejem
jen k přeměně složky jmění stěžovatelova beze změny poměru mezi
celkovou hodnotou aktiv a součtem pasiv stěžovatelových, mohla býti
předmětem postupu § 205 a) tr. zák. stíhaného jen docílená úplata nebo
třeba kupní cena. že ta byla z jmění ·stěžovatelova neb alespoň z dosahu
exekuce věřitelů vybavena a učiněna věřitelům nepřistupnou, neni rozsudkem zjištěno. Pouhé, rozsudkem zjištěné ponechání si stržených peněz stěžovatelem pro sebe nerušilo dosavadní poměr mezi aktivy a pasivy a neznemožňovalo, ba ani neztěžovalo věřitelům vedení exekuce
na docílenou úplatu, nezmenšovalo jměni stěžovatelovo a nebylo pramenem anebo příčinou ztenčení uspokojení věřitelů. Uvádí-li rozsudek
jako protiklad ponechání si stržených peněz pro sebe, že si stěžovatel
neponechal stržené peníze pro stejnoměrné uspokojení svých věřitelů,
přesněji, že jich k tomu nepoužil, neuvědomil si nalézaCÍ soud, že ustanovení § 20.5 a) tr. zák. nech rán i práva jednotlivých věřitelií na stejno;měrné s ostatnimi - uspokojení jejich pohledávek, nýbrž chrání povšechný nárok veškerého věřitelstva, po případě určitých skupin vě
řitelií, by k jejich uspokojení bylo pokud ho k tomu třeba - použito
celého nebo třeba částí jmění dlužníkova, dotčené onou skupinou, takže
._ arciť s výhradou siíhání podle § 485 tr. zák. a § 486 čís. 2 tr. zák. vypadá z dosahu § 205 a) tr. zák. použití jměni nebo dotčené jeho části
k uspokojení některého nebo některých věřitelů bez ohledu na sbihající
se nárok věřite1ií ostatních. Prolo je důvodnou i výtka stížnosti, že rozsudek nezjišťuje, k čemu stěžovatel peněz za zabavené pušky stržených
vůbec použil, a neuvádi duvody pro výrok, správně nezjišťuje skuteč
nosti opodstatňující výrok, že stěžovatel ztenčil uspokojení věřitelů.
Zabezpečujíc proti úmyslnému porušení dlužníkem zásadu" že" nestači-li jmění dlužníka několika věřitelů k úplnému uspokoJent vsech
jeho věřitelů, jest uspokojiti pohledávky jedn~tlivých věřit~lií stejn?měrně kvotou, již určí poměr hodnoty všech ,akhv k, součtu ~sech,pasl~,
předpokládá ustanovení § 485 tr. zák. nutne takovy stav vedoml dluzníkova, který ho zavazuje k šetření oné zásady, vědo,mí dlu!nika ,?)eh?

neschopnosti k placení, k lomu, by uspokOjIl pohledavky vsech ventelu
podle pravidel řád~ého"hospodaře~í, naj?,é řádné!,o provozu
dlužnikova podniku. Proto je sttznost v pravu 1 namltkou, ze rozsudek
jest v části o přečilnu § 485 tr. zák. právně mylný a zmatečný po;dle
čís. 9 písm. a) § 281 tr.ř. z důvodu, že není v něm \,.ro dobu s,?uzene!,o
postupu inventáře zjištěno vědomi stěžovatele - jl~ alespon ,ps~ym
nepochybným způsobem nedoznané - o neschopnosh k placent, presněji vědomí stěžovatele o skl!te6no.stech; j~ž ,by opodstatňovaly, neschopnost stěžovatele k placent. Je-lt dotcena čast rozsu?ku zm~tecn0.u
již z tohoto důvodu, netřeba podrobného rozboru ost~tntch k nt hledl~
cích vývodů stížnosti a stačí podotknouti, že .skutkova P?dst.ata § ~8?
tr. zák. nevyžaduje, by z poskytnutí výhody jednomu ventelt sk?}e~n~
nastala škoda jiným věřitelům, nýbrž stačí úmysl k tomu smerujlcl,
stačí, že jednání pachatelovo bylo podle povšechné povahy své zpÍlsoúplně
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směřovalo podle úmys!u pacha.telova ~ tomu, by se ostatním vě
lltelum dostalo na Uspo~?jem pohle~avek meně, než by se jim bylo dostalo, kdyby nebyla venteh, jemuz nadržováno, poskytnuta výhod
a,
o kterou jde.
čls.

4454.

~ O~olnost, je por?tní sbor soudní po vyneseni rozsudku smrti proti
predpls!l2. v,ety.prveho odstavce, § 264 tr. ř. neodložil výkon trestu na
svo~ode, ulozen.eh~ rozsu<!!,em, Jenž předcházel odsouzeni pro hrdelllÍ
zl,?c!~, ~pá~~~ny p:ed 'prv~m rozsudkem, ač bylo při porotním hlavnlm
prehcem zjlsteno, ze SI obzalovaný trest ten odpykává není na závadu
odsouzeul k trestu smrti.
'
Výkon takové~o .trestu~ n~ syob~d~ nen! zostřenlm trestu smrti po
rozumu,§ 50 tr. zak., porusem predplSu o vykonu trestu nezakládá zmatek (§ 344 čls. 12 tr. ř.<).

(Rozh. ze dne 10. záři 1932, Zm 1\ 234/32.)
N ~ i,v y.~ š í s o ~ d ja~o soud zrušovací zamítl po ústním líčení
zmatecn! slIz?ost??~alovaneho d~ rozsudku krajského jako porotního
sou~u v No."em jlc~ne ze dne! 5; uno:a 1932, pokud jím byl stěžovatel
uznan vmnym zločmem loupezne vrazdy, zjednané podle §§ 134 135
čís. 2 11 3. tr. zák., mimo jiné z těchto
'
důvodů:

S ?I~di~~a dův.odu ;,;matečn?sti podl~ čís. 12 § 344 tr. ř. namítá
zr;natec~1 slIznost, ze soud ?epravem ulozll trest smrti, vykročiv z mezí
z.~~o:,ne sazby. Podle SpISU .Tk yl 705/31 krajskeho soudu v Novém
jlcme bylo v roce 1930 prolI obzalovanému pro krádeže v tomto roce
spáchané zahájeno trestní řízení a na základě obžaloby, podané dne
17. prosmce 1931, konáno dne 14. ledna 1932 hlavní přelíčení při němž
byl? zjiště~o, že obžalovaný je ve vyšetřovací vazbě pro zloč'in vraždy.
Obzalovany byl dne 14. ledna 1932 pro zlo·čin krádeže odsouzen k trestu
těžkého žaláře na čtyři měsíce a téhož dne (14. ledna 19'32) byl nařízen
výkon tohoto trestu, který byl odpykán dnem 29. dubna 1932. Při hlavní!;! přelíč~ení poro!ním, ko.naném dpe} 5; 9!1O.ra 193'1, bylo pak výslovně
zjlsteno, ze SI obzalovany tento ctyrmeslclll trest odpykává. Lze sice
připustiti, že se stala chyba, pokud výkonem trestu na svobodě v trestní
věci Tk VI 705/31 nebylo šetřeno postupu předepsaného v § 264 tr. ř.
Leč ve výkonu tohoto trestu na svobodě nelze ještě spatřovati zostření
trestu smrti a nenaplňl)je porušení předpisů o výkonu trestu ještě zmatečnost po?le čís. 1.2 § .344 tr. f.;: neboť. ustanovení § 264 tr ř. je rázu
procesualnrho, maJ1c vyznam jen pro vykon trestu; porušením tohoto
předpisu není však ještě porušen hmotněprávní předpis § 50 tr. zák.
o který právě při uplatňování důvodu zmatečnosti podle čís. 12 § 344
tr. ř. jde. Že soud nařidil, po případě po vyneseni rozsudku smrti alespoň
nepřerušil výkon trestu na svobodě, nezakládá zmatečnost hrdelního

rozsudku, jímž se tato chyba nestala, a mohlo by nanejvys dohlédaci
stížností býti odporováno onomu pochybenému postupu procesuálnímu.
Ostatně stačí v tomto směru poukázati na rozhodnutí čís. 2429 sb. n. s.,
v němž se výslovně praví: "O zostření ve správném slova smyslu lze
mluviti jen, je-li zostření spojeno bezprostředně s výrokem trest ukládajícím v jeden celek, prohlášeno, a s trestem sam'ým, ať již na počátku
nebo ke konci jeho se vykoná. Nelze proto považovati trest na svobodě
v minulosti vytrpěný za zostřeni trestu smrti později uloženého«. Že se
toto rozhodnutí hodí na souzený případ, vysvítá z dalších jeho důvodů,
uvedených na str. 414 tohoto rozhodnutí, kde se praví: " ... předsta
vime-Ii si případ, že provinilec jest odsouzen k dočasnému trestu s výhradou zvláštního projednání podle § 263 tr. ř. ohledně deliktu hrdelního, že pak dojde k odsouzení pro delikt hrdelní k trestu smrti a teprve
p o vyhlášení rozsudku tohoto se nařídí (arciť s porušením ustanovení
§ 264 tr. ř.) výkon prvního trestu. Jest zřejmo, že by tento výkon trestu
prvního na vyřčený již trest smrti nemohl míti vliv. Důsledkem toho nemohl by míti vliv ani výkon dřívějšího trestu, třeba zavedený proti před
pisu § 264 tr. ř., na odsouzení v řízení podle § 263 tr. ř. vyhraženém
v tom smyslu, že by nebylo lze uznati na trest smrti, poněvadž bylo již
z a poč a t o s výkonem dočasného trestu dřive již uloženého«. Zrušovaci soud nemá příčiny, by upustil od zásady stálé judikatury v tomto
rozhodnutí pop rve vyslovené a zevrubně odůvodněné.
čls.4455.

Bol-li československému' prlslušnlkovi za trestný čin spáchaný
v cudzine nesprávne uložený trest podl'a miernejšieho práva, platného
na území kedysi uhorskom, hod mu mal byťvymeraný prisnejší trest
podl'a práva, platného na územ! kedysi rakúskom, obžalovaný sa nemaže domáhať ďalšieho zmiernenia trestu použitím mimoriadneho
zmierňovaciehopráva podl'a § 92 tr. zák.
(Rozh. z 13. septembra 1932, Zm III 273/32.)
Obžalovaný R. Š., československý štátny občan, bol uznaný s ú do m p rve j s t o I i ce vinným z preč/nu ťažkého poškodenia na tele
podl'a §§ 335, 337 tr. zák. rak., ktorý spáchal ako šofér pri jazde autom
v Rakúsku poranením dvoch osob; bol odsúdený podl'a § 310 odst. II.
tr. zák. uh. s použitím § 91 tr. zák. .a so zretel'om na § 14 tr. zák. uh.
do vazenia na 15 dní, k peňažítej pokute 100 Kč a vyslovený bol zákaz
zamestnania na 1 rok (§ 310 odst. JIL tr. zák.). O d vol a c í s ú d na
odvolanie obžalovaného v podstate potvrdil rozsudok prvého súdu, pominuvši len citovanie § 14 tr. zák. a opatrenie podl'a § 310 odst. III. tr.
. zák. V dovodoch uviedol: Vrchný súd, majúc riešiť otázku, či čin obžalovaného tvorl skutkovú podstatu daktorého trestného činu, uvážil, že
čin bol spáchaný v cudzine československým štátnym občanom, príslušným do zeme· Moravsko-sliezskej, a že preto v dosledku zásady personality, vyslovenej v rozhodnutí najvyššieho súdu z 24. IX. 1?27, Č. Z~ II
118/27 je čin obžalovaného posudzovať podl'a trestného prava platneho
ll"
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v čechách a v zemi Moravsko-sliezskej. Preskúmajúc trest, zistil vrchný
súd, že krajský súd zmatočne použil hmotného trestného práva, lebo
určil trest podl'a slovenského trestného zákona, hoci mal byť ustanovený
tiež len podl'a trestného zákona v českých zemiach platného. Krajský
súd učinil tak v dosledku mylného výkladu § 14 tr. zák. slov. Ustanovenie tohoto § nemá tu miesta, lebo pri rozhodnutí o vine krajský súd
použil hmotného trestného zákona platného v jednej častí českosloven_
skej republiky, tedy nie cudzozemského zákona. Krajský súd síce zavínil nesprávnym vymeraním trestu zmatočnosť podl'a § 385 Č. 2 tr. p.
vrchný súd však, hl'adiac na ust. § 385 po sl. odst. tr. p., nemohol k ne]
prihliadnuť z úradnej povinnosti, lebo zmatok ten je v prospech obžalovaného; obmedzil sa na to, že vo výroku rozsudku prvej stolice vynechal citovanie § 14 tr. zák. a zrušil výrok učinený podl'a § 310 odst. III.
tr. zák., ktorý bol v neprospech obžalovaného.
N a j vy Š š í s ú d odmietol a zamietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného, z úradnej povinností však pre zmatočnosť podl'a § 385 Č. 2
tr. p. zrušil rozsudky oboch nižších súdov vo výroku o peňažitom treste
ako treste vedl'ajšom a uloženie tohoto trestu pominul.
Z dovodov:
Dovodom zmatočnosti podl'a § 385 čís. 3 tr. por. domáha sa obžalovaný zrejme použitia § 92 tr. zák. Obžalovanému bol nesprávne (v jeho
prospech) vymeraný trest podl'a miernejšieho ust. § 310 tr. zák. platného na Slovensku na miesto podl'a prísnejšieho ust. § 337 tr. zák. plat. něho v českých zemiach. Z tejto nesprávnosti nemože obžalovaný odvodzovať právo, že by sa mohol domáhať použitia aj ďalších ustanovení trestného zákona platného na Slovensku, menovite tedy zmierňo
vacieho práva podl'a § 92 tr. zák. Trest na prečin podl'a § 337 tr. zák.
I. sadzby je tuhé vazenie od 6 mesiacov do 2' rokov, kdežto obžalovanému bol vymeraný hlavný trest na slobode 15 dní vazenia. Vo smysle
§ 266 tr. zák. platného v českých zemiach možno zameniť trest tuhého
vazenia v miernejši stupeň vazeniaa zákonný trest aj pod najnižšiu
sadzbu trestnú snížiť, ale ďalšie zmiernenie, hl'adiac na ustanovenia
§I§ 265 a 266 cit. tr. zák., nie je prípustné. Obžalovanému dostalo sa vo
skutočností v medziach správnej sadzbypodl'a § 337 tr. zák. v obidvoch
smeroch zmiernenia trestu podl'a § 266 tr.· zák. platného v českých zemiach. NemMe sa preto domáhať ešte ďalšieho zmiernenia. V dosledku
toho je jeho zmatočná sťažnosť, pokial' je založená na zmatku podl'a
§ 385 čÍs. 3 tr. p., zákonom vylúčená.
Za to bol v smysle po sl. odst. § 385 tr. por. a § 33 I. odst. nov. k tr.
por. z úradnej moci zrušený peňažitý trest. § 337 tr. zák. platného v čes
kých zemiach neustanovuje na čin obžalovaného peňažitý trest a ani
iným ustanovením, platným v českých zemiach, nie je na čin ten tento
trest stanovený. Dopustily sa preto nižšie súdy, keď uložily obžalovanému aj peňažitý trest, v nepros pech obžalovaného zmatku podl'a § 385
čís. 2 tr:p., ktorého je v tomto prípade dbať z úradnej povinnosti.
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Výjimečné předpisy §§ 189,
'mě pokud jde o okruh osob,

463, 525 tr. zák. jest vykládati přísne,
na něž se vztahuji, a vyloučiti z okru.~t;
'příbuzné vzdálen~jš,ího s~pně ~ sešvagřené vůbec, třebaže Zlit
s poškozeným ve spolecne domacnosh.
Krádež spáchaná zetěm na tchyni ve společné domácnosti není krádeží v rodině po rozumu §§ 189, 463 tr. zák.

:60

(Rozh. ze dne 14. září 1932, Zm II 249/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líč~ní
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku kraJskeho soudu .v Novem
Jičíně ze dne 29. května 1931, jímž byl stěžov.atel uznán vmnym zloČI
nem krádeže podle §§ 171, 173, 174 II c) tr. zak.
Důvody:

Zmateční stížnost, uplatňujíc důvody zm~tečnost~ čís. 3',4, 5, g ~~
bl, 1'0 § 281 tr. ř., domáhá se toho, by trestny čm ,obzal?v~neho --:- k;a
dež spáchaná zetěm na tchýni odcizením movltych ~ecI ,:,za,?cenych
v hodnotě přes 2.0'00 Kč - nebyla posuzována za zlocI~ k~adeze podle
§§ 171 173, 174 II. c) tr. zák., jak činí rozsudek, nybr~ po rozumu
§§ 189' 463 tr. zák. za přestupek krádeže podle § 46'0 h. ~ak., a by ?bžalova~ý, ana hlava rodiny neučinila návrh. na pot;e~ta".l; byl z• .obzaloby zproštěn. Než právní hledisko, ,z něho~ ,zmateclll s.hznost .pn. plOvádění všech uplatňovaných zmatku vychazl, Je myl ne a pra~ne neudržitelné. § 189 tr. zák. a souv}sejjd s ním ~ ..463. (~ 5~5 tr. zak.) stanoví výjimky co do určitých kradez!. Tyto vYJl?',ecne predpl.sy Jest vykládati - najmě pokud jde o okruh osob, na nez ~,e vzt~huJl podl:'.lovahy věci pří sně a vyloučiti z ?kruhu tc:ho pnbuzne vzdalen~Jslho
stu ně a sešvakřené vůbec, třebas zlh s poskozenym ve sp.olečne domá~nosti. Zákon totiž uvádí jako privilegov~né os~~y vy~e~mo Jsn
manžely, rodiče, děti a sourozence. Do kategorI<; »ro9'c~ a detl« n~na
iežejí však tchán a tchyně ani zeť a snacha, ponevadz zakon rozuml rodiči a dětmi podle § 42 obč. zák. jen pokrevní asc,:ndenty ~ des<;en-,
denty, manželského i nemanželského zroze~í;, o pomer adoP.cl zalozen~
tu rovněž nejde. Manželský svazek zaklada envlle~ovane p:,stav~lll
v této příčině podle doslovu zákona jen pro manzely v JeJIch yzaJemnem
poměru' na osoby sešvakřené se dobrodiní §~ 189, ~63 tr. za~ .. nevztahuje vůbec. Proto nepřichází k dobru ani obzal~v~nemu, ktery jako ~eť
poškozené je k ní v 'poměru švakrovském. Vychazl-h se z, tohoto spravného hlediska právního, jeví se zmateční stížnost ~ezduvodno". ~ n~
třeba se za nedostatku privilegovaného poměru zabyvah ostatlllml ,vyvody zmateční stížnosti, jež nesou se jednak k tomu, by. bylo uznan?,
že obžalovaný s poškozenou žil ve společné don;á~no~!I, Jednak vychazejí z tohoto předpokladu. Bezdůvodnou zmateclll shznost bylo proto
zamítnouti.
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Opomenuti povinného dozoru podle § 376 t
'
vzešla-li z něho smrt nebo t"k"k
'
• r. zak. lze stihati jen
zoru (dítěte); mělo-li opome~!tie t~S voz~n~:j tel~ oS?by. svěřené k do~
e ~skozeni na těle
neb ohrOžení tělesné bezpečnosti bez ~fs~edkep
podřaditi pod ustanovení § 431 tr . za'k.
u, ne ze Je ani podpůrně

ett

(Rozh, ze dne 14. září 1932, ,lm II 243/32,)
Ne j v y Š š í s o u d jako s d
•
,
O zmateční stíž~osti enerální ~~ zrusovacl u,z,nal po, ústním líčení
Trestním příkazem ok~esního SO~duk~r~tury n~ zashtu zakona právem:
jímž byla obžalovaná uznána vinnou p~~kr ku ze d~f 21, dubna 1932,
byl po!ušen zákon v ustanoveních §§ 376 P3;;\ po ,e ~ 376 tr. .~ák.,
se zrusuJe a trestní řízení se zastavuje.
a
r. za k, , II eslnl pnkaz

tr. z. podřaděno neprávem a bez jakéhokoliv zákonného podkladu. Podle
trestního oznámení nedává se obžalované za vinu nic jiného, než že nevykonávala řádně dozor nad svým dvouletým dítětem, a nebylo ani
jinak vysloveno podezření, že se dopustila jednání neb opomenutí ve
smyslu §§ 335, 431 tr. zák, Toto opomenutí dozoru, k němuž obviněná
jalw matka byla povinna, lze však stíhati jen podle § 376 tr. zák, a to
jen za řečeného předpokladu, že totiž následkem tohoto opomenutí
vzejde smrt nebo těžké uškození na těle osoby svěřené k dozoru. Mělo-li
by toto opomenutí v zápěti jen lehké uškození na těle neb ohrožení tě
lesné bezpečnosti bez následků, nelze opomenutí ani podpůrně podřaditi pod ustanovení § 431 tr. zák. se zřetelem k tomu, že ustanovení to
(§ 431 tr. zák.) není v předpisu § 376 tr. zák. jako zvláštním obsaženo
(rozhodnutí nejvyššího soudu čís, 4093 víd, sb.), Takové opomenutí jest
tudíž beztrestné. Bylo proto k návrhu generální prokuratury ve smyslu
§§ 33 a 792 tr. ř. uznati právem, jak se stalo,
čís.

Dů

vod y:

. Podle trestního oznámení četnické stanic
. B
'
I
Sum perku zanedbala obžalovaná
.
~ ~ c. ,okresnnnu soudu
le,tým dítětem tím, že dne 5. dubn/f~1~no~si ozor~ nad svým .dvou- .
' d oh 15 /, h;:'d. odesla na
zachOd, nacházející se poblíž jejího d
nějž musila přejíti po mostě že o o~~~ur: dr~ e str~ne potoka, přes
k potoku přijíti, a že při to~ dítě Pkteré chtělotjít~patntl, te y nemohlo
.,! za ma ou, spadlo
do rozvodněného potoka při čemž 'b 10 b
dítě zavčas vytáhla takž~ se dítěti
ne. ezpectl'l ze utone. Matka však
činu jmenován b ľ
,
,e~ mc nes a o. Jako Jediný svědek
by~lící Jan K., k{erj ~~s~~~i~:;~mŠ~~~e~í t~~!f ~~mv~~ěla~~. obviněná
VYllh z domku, za ní pak její dvouleté dítě'
!
.
. zalovanou
~, kdf~ zaslechl z ven,ku křik, vrátil se před ~~~~T :a~~ěr~~ž~~oe~~kU
~~kp~l~e.~ potoh hVYdtahla, Obžalo,vaná sama líčila četnictvu příběh t~~'
• Y s a na zac o , nachazejlcI se asi 60 cm od
t k
' '
ž
na
V

vlb

~~~~~\fř~[ltgl~I~~W :~ ~f~ž t ~yla, zhác~.odě, ~1d~l:' ~: d~~~h;:~
~1 z~~~~~~~~oo~oSrt~dlO
d? ~O'dYdYllh~e~1 V7SckOočd~0a~d~i~ :~~td:~~t~~f:'
I
vu veCI vy a okresm soud v Sumperk

§ 460 tr. ř, trestní příkaz ze dne 21. dubna 1932 J'í • b' I U ve ,smys,U
pro přestupek § 376 t
'k
'h'
' mz o za ovane uloZll
d
r. za ., spac any tím že nechala svoje dít' b
OZ?:~ a zanedbala povinný dozor nad dítětem odle §33
e, ez
P~uz:h';1 § 266 tr. zák, trest vězení tří dnů, zosÍř~ného post:m tr~ z~~"
;l~:~I'~~c~.dkladem na· dobu· jednoho roku, Tento trestní příkaz n~bYl

~~~~:s~~~pn~fVi~~~,st~. J;~~r~ř~~g~k~á~~~š~~Ji~~Ýc~ás~~~ks~~ť~~~~
ez

po~ Ozem ~a. tele osoby svěřené k dozoru a ne~ohoucí se

ř d

~~bezp~člm ?chramh. V souzeném případě dítě neutrpělo ani lehk'P e

s ozem na lele a bylo tudíž toto domnělé o omenut' b' 1
' e P,otrestním příkazem okresního soudu v šumpe~ku poď uOst~~00V~~1~e§ o~~~ .

4458.

Požiadavku, vyslovenému v § 4 odst. I. vl. nar. č. 17/26 Sb. z. a n.,
že podanie v štátnom jazyku má byť »v e c n e II e z m e n e n é«, jestli ide O opravný prostriedok - je rozumeť tak, že má byť verným
prekladom povodného podania, v inom než štátnom jazyku učineného.
(Rozh, zo dňa 14. septembra 1932, Zm ll! 169/32.)
N a j vy Š š í s ú d v trestnej ved proti K. S. pre zločin ťažkého
ublíženia na tele atd'. odmietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného.
Dovody:
Proti rozsudku vrchnéhosúdu obžalovaný podal odvolanie - správne zmatočnú sfažnosť - v mad'arskej reči. Poneváč vo spisoch bol
obžalovaný označený za Slováka, preto ho v smysle § 4 vlád. nar. č. 17/
1926 Sb, z. a nar. najvyšší súd vyzval, aby v lehote 8 dní alebo vykázal,
že je národnosti maďarskej, alebo podal svoj opravný prostriedok
v štátnom jazyku, Obžalovaný v povolenej lehote podal síce spis, obsahujúci jeho opravný prostríedok v štátnom jazyku, tento spis však nie
je verným prekladom povodne maďarsky podanej zmiitočnej sťažnosti,
leb o označuje častí rozsudku, proti ktorým opravný prostriedok smeruje, ináč, než povodné maďarské podanie a obsahuje aj iué dovody,
než ktoré sú uvedené v povodnom podaní. Poneváč obžalovaný podal
dodatočne svoj opravný prostriedok sice v štátnom jazyku, avšak pozmenene, preto v smysle ods!. ll. čl. 4 vlád. nar. Č, 17/1926 Sb. z, a nar,
najvyšší súd nemOže hladeť k prvému podaniu, Z tohoto lormálneho
dovodu bolo treba zmatočnú sťažnosť obžalovaného Mmietnuť.
čis.

4459.

Při úvaze, zda jde o t o tož n Ý čin, o němž byl již dříve vynesen
pravoplatný rozsudek (§ 326 č. 1 tr. ř.), nerozhoduje právní kvalifikace
činu, tvrzená obžalobou nebo při jatá soudem, nýbrž sám skutek, jenž
byl označen jako trestný.

-

168

čís.

4459 -

-

čís.

4459 -169

_ S~utková p~dstata dOko_naného podvodu podle Š 386 tr. zák. Vy_

zad~]e,••~by z emu n~stala sko~a. J,de-li o zjištění výše škody, způso_
bene ~en!elum pro~~Je!" pemovttostt, jest nutno od hodnoty nemovitostí
o

odpoettatt dluhy Za]lstene v pozemkové knize.

(Rozh. ze 14. září 1932, Zrn IV 180/32.)
Níž š í s o u d y uznaly obžalovaného H. R. vinným dvojnásobným

zločinem padělání soukromých listin podle § 403 Č. 1 tr. zák. jehož se
dopushl, padělav směnky ve dvou případech, o d vol a c í ; o u d ho
ml~o to .ods?udil. pro .zloči~ p.odvodu podle § 386 tr. zák., který prý
sI:a~hal tlm:. ze veda, ze m.a pres 150'.000 Kč dluhÍl, pro něž byl upo ..

mm,an, a pnpravuJe se k msolvenci, kterou dne 28. června 1929 též
ohlasll, prodal dne 18. dubna 1929 části svých nemovitostí aby své
věřHele před n~stávající exekucí poškodil. Spoluobžalovaná Ó. R. byla
uznana_ odvolaclm so,;,den: vm_ou z úč.astenství na zločinu podvodu podle
§§ 6~ c. 2, 3~6 tr. ~ak., jehoz se pry dopushla tím, že, vědouc o podvodnem jednam sveho bratra, obžalovaného H. R. usnadňovala mu
prov~d~ní činu tím, ž.e, hhovou ~mlouvu ze dne 18.' dubna 19Q9 jako
k~pu.l'c~ podepsala a castI nemovItostí, H. R-ovi patřících, na sebe dala
prevestl.
Ne j vy Š š í s o u d, přezkoumav věc na zmateční stížnost obžalovaných •H. R a G. R., vynesl rozsudek, jímž vyhověl zmateční stížno_~h zduvo~u zmatkupodle § 383 č. 1 c) tr. ř., zrušil rozsudky obou
nt.zslch . soudu,. pokud JI:n~ byl obzal~van~ H. R. uznán vínným dvojnas?bnym zlo-cmem padelam soukromych IIstín podle § 403 č. 1 tr. zák.
na skodu L. S. a zprosttl ho podle § 326 Č. 1 tr. ř. v těchto bodech z obžaloby. Z úřední moci na základě I. odstavce § 35 por. nov. zrušil rozsud.ek odvolacího soudu, pokud jím byl obžalovaný H. R uznán vinným
zloc~nem .podvodu podle § 386 tr. zák. a pokud obžalovaná G. R byla
uznana vmno:, přečin,em ú~astenství na zločinu podvodu podle § 69 Č. 2
a § 386 tr. zak. a vrat tl vec v tomto bOdu Odvolacímu soudu k novému
přeličení a rozhodnutí.
Z

důvodí"

Zmateční stížnost jest_ založen.~_?a dÍlvodech zmatku podle § 384
9 a § 385 Č. 1 a), c) tr. r. Oba "!ZSI soudy uznaly obžalovaného H. R
~mným ~vojnáso?ným zločinem padělá~í soukromých listin podle § 403
c. 1 tr. zak., Jehoz se pry dopustIl tlm, ze 1) dne 10. prosince 1928 v B.
v1 dal L. S.-ovi směnku na _1.01010 Kč, na níž padělal, dal padělati, pode
plS
R-a, sveho otce, jenz v roce 1916 zemřel, 2) dne 1. ledna 1929
tamze vydal L. S.-ovi druhou směnku na 1.00'0 Kč na níž padělal dal
padělati, _podpis svého otce J. R-a, v r~~e 19\(; zemřelého, že 'tedy
v _?bou pnpadech ~hotovll neb d~1 ,zhOtOVIÍ! nepravé směnky, jichž pouZll k tornu, by JIm! byla. dokazana eXIstence směnečného závazku.
Zmateční stížnost, uplatňujíc důvod zmatku podle § 385 Č. 1 c) tr. ř.
namltá, že o těchto činech byl již _dříve vynesen pravoplatný rozsudek
okreSlllho soudu v B. ze dne 23. cervna 1930 a že proto bez obnovy

_

L

J.

trestního řízení nemohlo býti zahájeno nové trestní řízeni. Této námitce
nelze upříti oprávnění. Ze srovnání trestního oznámení u okresního
soudu v R., jež bylo základem pravoplatného zprošťujícího rozsudku
okresního soudu v B. ze dne 23. června 1930', s obžalovacím spisem
státního zastupitelství ze dne 22. prosince 1929 a s rozsudky nižších
soudů plyne, že předmětem rozhodování v obou trestních věcech bylo,
že prý obžalovaný padělal na směnkách podpisy osoby neexistující.
Pro řešení, zda jde o totožný čin, není rozhodná právní kvalifikace,
státním zastupitelstvím tvrzená nebo soudem přijatá, nýbrž sám skutek,
jenž byl označen jako trestný. Podstatnou částí skutku, v obou přípa
dech obžalovanému za vinu kladeného, však bylo, že prý padělal tytéž
směnky. Naproti tomu je nerozhodné, že v řízení před okresním soudem
zmocněnec státního zastupitelství podal obžalobu pro přečin podvodu a
že v řízení před krajským soudem státní zastupitelství pro týž skutek
podalo obžalobu pro zločin padělání soukromých listin. Poněvadž však
okresní soud v B. vynesl o zmíněné obžalobě dne 23. června 1930
zprošťující rozsudek, který nabyl moci práva, bylo podle zásady § 326
Č. 1 tr. ř. nepřípustné bez obnovy trestního řízení zahájiti pro týž skutek
nové trestní řízení. Pokud tedy obžalovaný H. R. byl rozsudkem obou
nižších soudů odsouzen pro padělání směnek na škodu L. S., byl zaviněn
zmatek podle § 385 č. I c) tr. ř. Proto bylo vyhověti v tomto bodu zmateční stížnosti obžalovaného H. R., zrušiti rozsudky obou nižších soudů
v této části na základě I. odst. § 33 por. nov. a vynésti zprošťující rozsudek, aniž bylo zapotřebí obírati se důvodem zmatku podle § 385 Č. 9
tr. ř., který byl ve zmateční stížnosti uplatňován pro zamítnutí návrhu
na výslech svědků za účelem doplnění skutkových zjištění. Proti výroku, jímž obžalovaný H. R. byl uznán vinným zločinem podvodu podle
§ 386 tr. zák. a obžalovaná G. R byla uznána vinnou přečinem účasten
ství na tomto trestném činu, uplatňují tito obžalovaní též důvod zmatku
podle § 385 č. 1 a) tr. ř. Nejvyšší soud, maje přezkoumati napadené
výroky s hlediska uplatňovaného dÍlvodu zmatku podle bodu 1 a), po
případě z úřední povinnosti i podle bodu 1 b) § 385 tr. ř., shledal, že
odvolací soud nezjistil všechny skutečnosti v tomto ohledu pOdstatné.
Pro skutkovou podstatu dokonaného podvodu podle § 386 tr. zák. je
rozhodné, zda z činu nastala škoda. Výše škody má však význam pro
kvalifikaci činu jako přečinu aneb jako zločinu mírněji nebo přísněji
trestného. Odvolací soud sice uvedl, že škoda z činu obžalovaných pře
vyšuje 20.000 Kč, neuvedl však, jak dospěl k tomuto zjištění. Odvolací
soud patrně vycházel z názoru, že je tu směrodatná výše pohledávek
věřitelů. Tento názor je však mylný, poněvadž, je-Ii hodnota zcizeného
předmětu nižší, než součet druhÍl, je pro výši škody rozhodná hodnota
zcizené věci. Odvolací soud opominul zjistiti skutečnou hodnotu prodaných nemovitostí, zjistil pouze, že prodané pozemky byly zadluženy
zaknihovanou částkou 40.000 Kč, kterýžto dluh kupující G. R-ová pře
vzala. Podle toho při vypočítání škody je třeba od ceny pozemků odpočítati částku rovnající se závazku, který kupující převzala ohledně
zaplacení zaknihovaného dluhu, neboť v tomto rozsahu zájmy věřitelů
nemohly býti prodejem zkráceny. Poněvadž se tu tedy vyskytuje případ
1. odst. § 35 por. nov., byl rozsudek odvolacího soudu v tomto bodě
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zrušen za účelem doplnění skutkových zjíštění. Vzhledem k námitkám
zmateční stížnosti obžalované G. R. ohledně subjektivní stránky trestného činu bude povinností odvolacího soudu zevrubně zjistíti okolností
opravňující k závěru, že tato obžalovaná věděla o úmyslu spoluobžalo~
vaného H. R. poškoditi věřitele.
čís.

4460.

Tísní ve smyslu § 1 zák. čl. XXV:1883 jest takový hospodářský stav
dlužnikův, který ho nutí, aby pro dosažení úvěru neb odkladu placeni
učinil krok, který by při náležitém rozváženi neuznal za vhodný.
Skutková podstata trestného činu podle cit. zák. ustanovení, vyža·
duje, aby dlužník byl v tisni již při poskytnutí úvěru neb odkladu
placeni.
(Rozh. ze 14.

září

1932', Zm IV 192/32.)

Obžalovanému A. J. kladla obžaloba za vinu trojnásobný precm
lichvy podle §§ 1, 2 zák. čl. XXV:1883, jehož se prý dopustil
tím, že, využívaje tísně, lehkomyslnosti a nezkušenosti dlužníků, ve
dvou případech poskytl jim peněžní zápůjčky na 16"/0 roční úrok, v tře
tím případě však, že si za poskytnutí úvěru vymínil místo úroků konání
různých prací, jíchž peněžítá proti hodnota mnohonásobně převyšovala
(50"/0)' v obchodě obvykloU a běžnou úrokovou mím. S o udp r v é
s tol i c e zprostil obžalovaného podle § 326 Č. 2 tr. ř. z obžaloby pro
nedostatek usvědčujících důkazů. O d vol a c í s o u d však změnil
tento rozsudek a uznal obžalovaného vinným podle obžaloby.
Ne j v y Š š í s o u d po veřejném líčení o zmateční stížnosti obžalovaného a jeho obhájce vynesl rozsudek, jímž zmateční stížnosti vyhověl, rozsudek odvolacího soudu pro zmatek podle § 385 č. 1 a) tr. ř.
zrušil v celém rozsahu a obžalovaného zprostíl na základě § 326 Č. 1
tr. ř. z obžaloby.
úvěrové

Důvody:.
Zmateční stížnosti, jež uplatňuje důvod zmatku podle § 385 Č. 1 a)
tl'. ř., nelze upříti oprávnění. Odvolací soud uznal, že obžalovaný při'
poskytnutí úvěru využil tísně a nezkušenosti dlužníků, M. V. a I. M. a
lehkomyslnosti dlužníka J. S. S tímto názorem nelze souhlasiti. Tíseň
u M. V. shledal odvolací soud v tom, že tato dlužnice nutně potřebovala
peníze na svatbu svého syna, při čemž odvolací soud vycházel z názoru, že hostina a výbava při svatbě je podle místních obyčejů nutnou
poti'ebou. O tísni ve smyslu § 1 zák. čl. XXV: 1883 lze mluviti jen
ocitne-li se dlužník v situaci, která ho nutí, aby za účelem osvobození
z této situace učinil krok, který by za jiných okolností při klidném uváženi uznal za nevhodný. Aby Se mohlo mluvití o tísni v objektivním
smyslu slova, je třeba uvážiti především ono zlo, které dlužníka ohrožuje
a tísnÍ. S tohoto hlediska nelze v souzeném případě uznati za tíseň, že
se syn dlužnice chtěl oženiti a že dlužnice považovala za potřebné po-

dle místního zvyku uspořádati hostinu a dáti mu přiměřenou výbavu,
ano nebylo zjištěno, že si dlužnice nemohla obstarati peníze jiným způ
sobem (na příklad prodejem kusu dobytka, půjčkou u banky a pod.).
I pokud dlužnice byla povinna dáti synovi výbavu, nebylo tvrzeno, že
tato povinnost nemohla býti odložena na pozdější dobu, až by dlužnice
buď měla na to vlastní peníze, aneb si je vypůjčila za příznivějších
podmínek, než bylo v souzeném případě. Krom toho nebyly zjištěny
okolnosti, které by mohly odůvodniti závěr, že obžalovaný věděl, že
dlužnice je v tisni, že si nemůže jiným způsobem a výhodněji obstarati
peníze. U dlužníka I. M. odvolací soud neuvedl skutečnosti, ze kterých
by se mohlo dovoditi, že tento dlužník byl v tísni při P o s kyt n u t í
úV ě l' u, neboť odvolací soud ani nezjistil, nač dlužník potřeboval
úvěr. Odvolací soud viděl v tomto případě stav tísně v tom, že dlužník
těžce nesl vykonávání práce pro obžalovaného namísto placení úroků.
Tento stav týká se však doby pop o s kyt n u t í úv ě r u. Jinak
ze zjištění odvolacího soudu plyne, že 1. M. vykonával pro obžalovaného
všelijaké práce nejen jako úplatu za poskytnutý úvěr, nýbrž i za jiné
služby a ochoty, které obžalovaný navzájem prokazoval M.-ovi. Poně
vadž se však zjištění, že M. nesl těžce práce, vykonávané pro obžalovaného, vztahuje na všecky práce, nelze z toho dovoditi, že i práce,
vykonávané jen za poskytnutí úvěru, byly pro dlužníka tak tíživé, že by
z toho bylo možno učiniti závěr, že dlužník z tísně použil úvěru u obžalovaného. Ostatně nebylo zjištěno, že. dlužník obžalovanému naznačil, že
jeho situace je tíživá ve smyslu § 1 zák. čl. XXV:1883, takže chybí
i podklad pro závěr, že obžalovaný o tvrzené tísni věděl. Odvolací soud
též uvedl, že obžalovaný využil nezkušenosti M. V. a 1. M. Tento výrok
nebyl vůbec odůvodněn. Proti tomuto závěru mluví však to, že podle
důvodů rozsudku odvolacího soudu banky na Podkarpatské Rusi poskytují všeobecně půjčky jen na vysoké úroky, takže okolnost, že V. a M.
nepoužili úvěru bankovního, nýbrž obrátili se na obžalovaného, nenasvědčuje jejich nezkušenosti. Nebylo též zjištěno, že obžalov<tní jen
z neznalosti poměrů aneb pro svoji zaostalost použili úvěru u obžalovaného. Tím méně lze důvodně říci, že obžalovaný za těchto okolností
musel předpokládati, že obžalovaní jen z nezkušenosti souhlasili s podmínkami úvěru. Co se týče dlužníka J. S., odvolací soud uznal, že obžalovaný využitkoval jeho lehkomyslnosti. Ani s tímto názorem nelze
souhlasiti. Tento dlužník, jenž obchoduje dobytkem, použil půjčených
peněz jako provozního kapitálu a prováděl jimi tak výnosné obchody,
že nejen mohl zaplatiti obžalovanému úroky, nýbrž ještě na tom vydě
lával. Uváží-li se mimo to, že i podle odůvodnění rozsudku odvolacího
soudu úvěr obžalovaným poskytnutý nebyl nápadně dražší než úvěr
bankovní, nelze za těchto okolností důvodně uznati, že by skutečnost,
že J. S. použil u obžalovaného úvěru a zavázal se platiti 16"/0 úroky,
byla lehkomyslným jednáním ve smyslu § 1 zák. čl. XXV: 1883. Poukaz
odvolacího soudu, že drahý úvěr nutí obchodníka prodávati za nepo_
měrně zvýšenou cenu a že tím trpí škodu spotřebitelé, není na místě,
neboť zákon o úvěrové lichvě má chrániti jen dlužníky, nikoliv i jiné
osoby. Z toho, co bylo uvedeno, plyne, že není tu náležitostí přečinu
podle právě cit. ustanovení zákona. Odsuzující rozsudek odvolacího
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soudu je tedy zasažen zmatkem podle § 385 Č. 1 a) tr. ř. Proto bylo vyzmateční stížností, zrušiti rozsudek odvolacího soudu podle
1. odst. § 33 por. DOV. v celém rozsahu a vynésti zprošťující rozsudek.

hověti

čís.

4461.

Řidič automobilu má (§ 335 tr. zák.) zmírniti světla i při jízdě mimo
osady po městsku zastavené (§ 10 min. nař. čís. 81/1910), vidí-li člo
věka v jízdní dráze proti sobě jdoucíhoj brání-li mu počasí při stlume-'
ných světlech v další jízdě, má rychlost zmírniti tak, by byl jejím pánem'
a mohl vůz okamžitě zastaviti, byla-li by bezpečnost oné osoby ohrožena (§ 45 cit. min. nař.).

(Rozh. ze dne 15.

září

1932, Zm II 4/31.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po' ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Olomouci ze dne 10. října 1930, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem
proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák.
zmateční

Důvody:
Uplatňovány jsou důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 5 a 9a tr. ř.
Nelze jim při svědčiti. Rozsudek ovšem zjišťuje, že rychlost 40 km, popřípadě 35 km, jíž obžalovaný v osudnou chvíli jel, byla přípustná
v místě nehody, kde silnice jest úplně rovná a přehledná, vyslovil pak
přesvědčeni soudu, že povinností obžalovaného bylo auto zastaviti, když
se k němu blížil člověk se sklopenou hlavou, by jeho bezpečnost nebyla
ohrožena. Zmateční stížnost však neprávem shledává v těchto dvou
zjištěních vnitřní rozpor, ježto prý nelze je uvésti v soulad. Předně jest
poukázati k tomu, že obžaloba zněla i na přečin ve smyslu § 337 tr. zák.
a že okolnost zvláště nebezpečnou spatřovala v rychlé jízdě obžalovaného při blátivé a kluzké cestě a při deštivém počasí, že rozsudek při
měřenost a přípustnost rychlosti 35 až 40 km na oné silnici zjišťuje
právě při úvahách o nedostatku okolností zvláště nebezpečných. Tím
však není řečeno, že obžalovaný byl oprávněn jeti i dále takovou rychlostí, když se mu vyskytla v jízdní dráze překážka a ji spatřil, člověka
jdoucího shora středem silnice se sklopenou hlavou. Vždyť rozsudek výslovně shledával neopatrnost obžalovaného i v tom, že zmírnil jen rychlost, nezastaviv vůbec auto, bránilo-Ii mu počasí při stlumených svět
lech pokračovati v jízdě proti onomu člověku. Domnívá-Ii se stěžovatel,
doUčuje hmotněprávní výtky )lodle § 281 čís. 9a tr. ř., že si chodec sám
a výlučně Úraz zavinil vlastní neopatrnou chůzí, neprovádí v tomto směru
stížnost po zákonu, an rozsudek neobsahuje takové zjištění. Netřeba
sice pochybovati, že by k nehodě nebylo došlo, kdyby byl Josef N. šel
po silničním panket\!, kde by po případě nebyl vůbec zachycen. Volil-li
si však v noční době a při deštivém počasí cestu skoro středem vydlážděné vozovky, nevyviňuje okolnost ta ještě obžalovaného při skutkovém
zjištění, že smrt Josefa N-ého jest v příčinné souvislosti s neopatrným

jednáním stěžovatelovým a že tento podle svého zaměstnání a podle
platných předpisů snadno mohl postříci, že jeho jednání jest způsobilé
přivoditi nebezpečenství života, an 1. měl rozžata na voze veliká světla,
2. zahlédl chodce na vzdálenost asi 801 m jíti proti autu s hlavou sehnutou, 3. skutečnost tato musela pro něho znamenati, že člověk ten jest
reflektory oslněn.
Zmatečni stížnost uplatňující zmatečnost § 281 čís. 9a) tr. ř. nelze
však přisvědčiti ani, pokud se domnívá, že užívání oslňujících reflektorů
jest upraveno jen předpisem § 10 min. nař. čís. 81/1910 ř. zák. a že
tudíž obžalovaný nebyl povinen světlo stlumiti, jak vyslovuje napadený
rozsudek. V cit. ustanovení jest ovšem vysloven zákaz užívati takového
osvětlení v osadách po městsku zastavených, tím však není ještě řečeno,
že by jinde za všech okolností byl řídič automobilu oprávněn používati
oslňujících reflektorů. Nesmí tak učiniti, kdykoliv může takové oslnění
ohroziti život a bezpečnost lidského těla. Je proto povinností šoféra
zmírniti světla při jízdě silnicí mimo osady po městsku zastavené, spatří-Ii při jízdě člověka přímo v jízdní dráze proti sobě jdoucího, ana
skutečnost v souzeném případě znalci potvrzená, jinak obecně známá,
ře oslněný člověk má představy zcela nejisté, činí vždy nespolehlivým
očekávání šoférovo, že při oslňujícím osvětlení bude mu lze projeti těsně
kolem, aniž by byla vyloučena možnost, že třeba v posledním okamžiku
chodec nebo jezdec v nejistotě představ vzbuzených reflektory, dostane
se mu přímo pod vůz. Považoval-li proto obžalovaný za nemožné z dů
vodů vlastní bezpečnosti stlumiti světla, pak všeobecný předpis § 45
cit. min. nař. vzhledem na trestní normu §. 335 tr. zák. mu nezbytně
ukládal, by do té míry zmírnil rychlost své jízdy, by za všech okolností
byl jejím pánem a mohl po případě i vůz okamžitě zastaviti, měla-Ii by
bezpečnost osoby v jízdní dráze se rovněž pohybující býti ohrožena.
Nelze se proto obžalovanému vůbec dovolávati skutečnosti, že mu déšť
bránil použíti mírnějšího osvětlení; rozsudek správně hledává jeho neopatrnost i v tom, jak již shora naznačeno, že v případě takovém vůz
nezastavil, když zahlédl N-ého jíti proti autu se sklopenou hlavou. K takovému zmírnění jízdy po případě zastavení vozu měl obžalovaný dosti
času, an N-ého zahlédl již na vzdálenost 80 m. Pokud stížnost výtkou
neúplnosti rozsudku namítá, že i nestlumená světla nemají při dešti notoricky takové osvětlovací síly jako při dobrém počasí, přehlíží, že se
obžalovaný tímto způsobem nehájil, že podle trestního oznámení svě
dek Š., sám šolér, označil četnictvu jako příčinu nehody oslnění N-ého
a podle svědectví Jana č-y světla tehdy skutečně oslňovala; jest proto
nerozhodné, zda síla reflektorů působila tehdy mírnějším stupněm osle
nění, či nikoliv. Bylo tudíž zmateční sUžnost zamítnouti.
čís.
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Padelanie súkromnej listiny podl'a § 401 tr. zák. predpokladá len padelanie jej lormálnych náležitosti, nezáleží pri tom na nepravdivosti
obsahu.
(Rozh. z 15. septembra 1932, Zm IV 238/32.)
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v trestne) veci proti I. W., obžalovanému zo
zlocmu padelallla sukromnel hstmy, 00 verejnolll poje dávaní o zrn"
točnej sťažnosti obžalovaného vyniesol rozsudok ktory'm zma"t • a~
·
t' o d m!e
. t
'
s t'aznos
o,lavsak.z
d,:vodu zmatočnosti, uvedeného v bode oenu
I a)
§ 385 tr. p" z uradneJ mOCI zrusll rozsudky oboch súdov nižšieho stupňa a
podl'a bodu 1. § 326 tr. p. oslobodil obžalovaného od obžaloby proti
nemu pr~ pokus zloči~IU podvodu pO,dl'a § 50. tr. zák. nov., §§ 65, 380.,
383 tr. zak. a pre zlocm padelall1a sukromnej listiny podl'a §§ 40.1 402
tr. zak. a § 2,/1 tr. nov. z. r. 1929 podanej.
'
.
s

čís.
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Ú, d

A

'

doucíhd) úkonu úředního (služebního), nikoliv i proti vynucení opomenutí takového (budoucího) úkonu (proti jeho zamezení skutečným násilím nebo vyhrůžkou).
Z prostého předpokladu pachatelova rozčilení lze usouditi stejně
i na nedos.t:tte~ zlého úmyslu, i na zlý ~mysl; proto se pouhý před
poklad rozedem pro záver o nedostatku zleho úmyslu rovná naprostému
nedostatku důvodů po rozumu § 281 čís. 5 tr. ř.
(Rozh, ze dne 16.

září

1932, Zm I 10.60.,/31.)

Z d6vodov:

.. Pri p,reskúm~ní veci pres;,edčil s,a najvyšší súd o tom, že súdy nižsleh stolte sa myltly, ked obzalovaneho za vinného uznaly. Podl'a ziste- .
úý.eh skutočností obžalovaný bol dlžný firme A. a spol v B, 5.0.0.0. Kč,
Dna 3. apríl~ 1929 obžalova?ý išiel do kancelárie zástupcu menovanej
frrm~ adv.okata ~ra S., ktore,mu Jako splátku zaplatil 20.0. Kč, potom
hne~ falos~eohlas!1 v ka?cel~rn S,-ovej zamestnanej M. K, že sa s advokatom. uled~al, ze na u~lne vyrovnanie pohl'adávky má zaplatiť len
1.50.0. Kc, n~ co 20.0. Kč uz plahl, a dal si menovanou v neprítomnosti
dra S, vydat potvrdelll~ s tymto o.bsahom: »Poprad am 3, Apríl 1929,
Henn I. W:, Poprad. Telle lhnen hofL mlt, dass ich in der Angelegenheit
B.,2'OD Kč tibernom~en habe. Rest bleibt noch 1.30'0. Kč. AchtungsvolI,«
Tuto hstmu K, naplsala ~ sama pO,dpísala v zastúpení dra S., hoci mec
no van! pred tyt;r jel, zakaza!vydat obž,:lovanému potvrdenku o platení
200 Kc. Uvedenu Itshnu pouzll potom obzalovaný jako doklad v civilnom
spore u okresného súdu v S, d6kazom toho, že pohl'adávka firmy A,
a spol. je len 1.50.0. Kč a nie 3,70.0. Kč. Na základe tohoto skutkového
stavu považoval vrchný súd horeuvedenú listinu za falošnú a uznal obžalovaného za vinného, hl'adiac na § 20. tr. zák. z prečinu padelania
súkromnej listiny podl'a § 40.1 a odsl. II. § 402 tr.' zák,
Právny ;'2zor vrchného, súdu je m.~lný. Padelanie súkromnel listiny'
p:edpoklada Dle nepravdl~y obsa~ Itstmy, lež padelanie jej formálnyeh
n~le~ltostl~ LIstma,. vydana skutocne osobou označenou za vydavatel'a,
llle le fal?snou It~tmou v smysle § 40.1 tr. zák, bárs jej p6vodný obsah
potvrdzule nelaku nepravdu. V tomto prípade listina uvedená v obžalobe, je podpísaná vystavitel'kou samou; jej p6voctný obsah nebol
dodatočne ;alšovaný, Ob~alov~ný ;respáchal tedy padelanie súkromnej
hstmy podla § 40.1 tr. zak. tym, ze spolup6sobil, aby do listiny bolo
pojaté nepra~divé ~vrdenie. ~ smysle § 40.0. tr. zák. takáto činnosť je
Jako padelallle I!~tmy tre~tna l~~, vtedy, keď sa vzťahuje na verejnú
ustrnu, Preto myltly sa sudy lllZSICh stolíc, keď kvalifikovaly čin obžalovaného za padelanie súkromnej listiny podl'a §§ 4011---402 tr. zák.
Z~ývá ešte ?táz~a, či nevyčerpáva čin abž3'lovaného skutkovú povahu
meha trestneho emu a menovlte pokusu zlocmu podvodu podl'a § 50. tr.
zák. nov. a §§ 65 a 380. tr.zák.
čís.
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První věta § 81 tr. zák. předpokládá, že mařený úkon byl v «obě
násilného vztažení ruky nebo nebezpečné výhrůžky zahájen a neskončen
(právě prováděn); druhá věta § 81 tf. zák. čel! jen proti vynuceni (bu-

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu
v Mostě ze d?e, 6; listopa~u 1931, jímž byl obžalovaný, byv obžalován
ze zločrnu vereJneho naslh podle § 81 tr. zák, uznán vinným jen pře
stupkem proti veřejným zaří ze nim a opatřením podle § 312 tr. zák.
zrušil napaden:ý rozsudek jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice;
by o ní znova Jednal a rozhodl, mimo jiné z těchto
důvodů:
Zmateční stižnost veřejného
zmatečnost podle čís, 5 a čís.

obžalobce vytýká napadenému rozsudku
9 písm. a), správně čís. 10 § 281 tr. ř.
Stížnost není v právu, pokud dovozuje, že projevy obžalovaného, ve
kterých napadený rozsudek shledává jen přestupek § 312 tr, zák,
splňují skutkovou podstatu zločinu podle § 81 tr. zák., protože obžalo~
vaný chtěl pronesenými vyhrůžkami, což prý z jejich doslovu vysvítá,
účinkovati na vůli úřadujících úředníku, by se pod nátlakem nebezpeč
ných vyhrUžek brala směrem, jemuž chtěl obžalovaný, by tímto nátlakem byl zmařen úřední výkon, který měl býti - rozuměj později - proveden (berní exekuce). Netřeba připomenoutí, že stížností předpoklá
daný úmysl obžalovaného není rozsudkem zjištěn, nýbrž popřen, a že
rozsudek nezjišťuje skutečností opodstatňujících nebezpečnost souzených výhrůžek Neboť námitka je i právně pochybená, an »mařený«
úkon nebyl v době souzených vyhrůžek prováděn, ba nebyl v době té
ani zahájen, nýbrž měl býti zařízena předsevzat teprve v budoucnosti,
a první věta § 81 tr. zák. čelí sice proti maření úředních (služebních)
úkonů, předpokládá však, že mařený úkon byl v době násilného vztažení
lUky nebo nebezpečné vyhrltžky zahájen a neskončen (právě prováděn)
- arg. slova »konání úřadu nebo' služby« a »tento výkon« - , kdežto
druhá věta § 81 tr. zák. čelí jen proti vynucení (budoucího) úkonu
úředního nebo služebního, nikoliv i proti vynucení opomenutí takového
(budoUcího) úkonu (proti jeho zamezení skutečným násilím anebo vyhružkou).
Stížnost není v právu ani, pokud vytýká rozsudku vnitřní rozpor
z duvodu, že rozhodovací důvody uvádějí na jednom mistě, že se 'souzené výroky (vyhrůžné projevy) obžalovaného vztahují - ne ku projednávání na berním úřadu, pří němž byly učiněny, nýbrž - na budoucí
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očekávanou

exekuci, kdežto jinou částí rozhodcvacích důvodů jest vysloveno, že soud nezjistil skutečností, z níchž by vyplývalo, že obžalovaný chtěl svým výrokem (souzenýmí projevy) nebolí vyhrůžkamí na
zaměstnancích berního úřadu vynutiti, by neprováděli proti němu exekucí. Jestliť prvou větou rozhodovacích důvodů zjištěn· objektivní směr
vyhrůžek a druhou popřen příslušný úmysl obžalovaného, takže mohou
obě věty vedle sebe obstáti; neboť není logicky nemožné, že si pachatel
neuvědomuje a nechce směr, který jeho projev skutečně má. Druhý
z právě uvedených zjišťovacích výroků ~ na němž pak rozsudek zakládá svůj konečný závěr, že není tudíž ani skutková podstata zločinu
(§ 81, ani) § 98 b) tr. zák. po stránce subjektivní naplněna ~ jest opřen
(odůvodněn) předpokladem, že jednáním na berním úřadě mělo se docíliti dohody o způsobu placení, pokud se týče o odpisu části daní, 2.
obžalovaný v rozčílení, že bude museti platiti dříve, než patrně očeká
val, nevyhrožoval bezprostředním zlem, nýbrž podmínečně zlem budoucím a časově neurčitým. Podotýkajíc vhodně, že z onoho předpo
kladu může se k subjektivní stránce souzeného skutku vztahovati jen
zminka o rozčilení obžalovaného, které však o sobě nemůže obžalovaného po stránce subjektivní vyviniti, uplatňuje stížnost
poukazem výtku, že pro výrok o nedostatku zlého úmys"l~u~" i~~~:]J7~~;~';
daného zločinem vydírání, nejsou v pravdě rozsudkem 11
důvody. Výtce jest přisvědčiti. Rozčilení může sice býti příčinou, pro niž
si pachatel neuvědomuje a důsledkem toho nepojímá Ve svůj úmysl, že
skutek (projev) v rozčilení učiněný směřuje k určitému trestně-právně
závažnému účinku; rozčilení může však býti stejně také důvodem, z ně
hož učiní pachatel skutek (projev), jsa si vědom, že bude a, chtěje tomu,
by byl způsoben účinek, ke kterému skutek (projev) objektivně poukazuje a směřuje. Lze-li takto z prostého předpokladu pachatelova rozčilení usouditi stejně jak na nedostatek zlého úmyslu, tak i na zlý úmysl,
rovná se pouhý předpoklad rozčilení naprostému nedostatku důvodů,
takže je rozsudečný závěr o nedostatku subjektivní stránky skutkové
podstaty zločinu vydírání stižen formální vadou čís. 5 § 281 tr. ř.
čis.

4464.

Kvali!ikačni

moment podle § 336 č. 3 tr. zák. jest dán jen tehdy,
musel-Ii pachatel zdolati mechanické překážky, aby se dostal k před
mětu krádeže.
(Rozh. z 16.

září

1932, Zm IV 308/32.)

N e j v y Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti A. B., obžalovanému pro pokus zločinu krádeže, ke zmateční stížnosti veřejného obžalobce po veřejném přelíčení zrušil podle I. odst. § 35 por. nov. z úřední
povinnosti rozsudek odvolacího soudu a vrátil věc tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí; zmateční stížnost vrchního státního zastupitelstva poukázal na toto rozhodnutí.

Důvody:

Odvolací soud zprostil podle § 326 č. 1 tr. ř. obžalovaného z obžaloby, neboť v tom, že obialovaný vešel v noci na dvůr poškozeného,
postavil se k uzamčenému kurníku a prohlížel si jej, avšak vyplaše?
bYV majitelem a jeho psem, utekl, odvolacl soud neshledal Jeclnam,
jímž vykonání zamýšlené krádeže bylo započato. Zmateč.ní stížno~t,
uplatňujíc proti tomuto rozsudku důvod zmatku podle ~ 385 c. 1 a) tr: r.,
namítá, že v obžalobě bylo tvrzeno, že obžaiOvaný vmkl do ohrazene~o
dvora, kam se mohl dostati přes plot, přes který potom utekl, a ze
tímto vniknutím bvl by již započat trestný čin. Nejvyšší soud nemohl
o zmateční stížnosti rozhodnouti věcně, neboť odvolací soud nezjistil
všechny okolnosti, které by h,l mohly b1ti podstatné. Zejm~na neb~lo
zjištěno, zda kurník byl ve dvore ohrazenem ve smyslu § 336 c. 3 tr. zak.
a zda tam obžalovaný vlezl způsobem, jak~ má na mysli t?to. ustan?vení zákona (na př. zda přelezl plot, ktery byl tak vysoky, ze tvonl
překážku, kterou pachatel musel zdolati). Při tom je tř~ba zji~titi: )ak
vysoký byl onen plot, aby se mohlo pOSOUdl~l, zda tu sl? o -prekazku,
jakou má na mysli ustanovení § 336 č. 3 lL zak., a dale tez ZJIstitI, z~a
branka ohrady byla otevřena a zda pachatel vešel, anebo mohl v;JIh
tímto otvorem. Stalo-li se již vniknutí do ohrazeného dvora zapredpokladu § 336 č~ 3 tr. zák., nebylo by lze upříti oprávnění názoru veřejného žalobce, že tu šlo již o započetí jednání, vedoucího ke spáchání
krádeže~ Poněvadž se tu vyskytují předpoklady 1. odst. § 35 por. nov.,
bylo jednáno podle tohoto ustanovení zákona a zmateční stížnost byla
poukázána na toto rozhodnutí.
čis.

4465.

Opilost člena úřadu při výkonu jeho povolán! nezbavuje ho o sobě
ještě zvýšené ochrany podle. zák. čl. X~:~9.14. N~tno zkoum~ti~, ~a
osoba úřednim výkonem dotcená z chovam clena úřadu, zakrOCUjlclho
ve stavu opilosti, musela poznati, že jde o úředni výkon.
(Rozh. ze 17. září 1932, Zm IV 289(32.)
Obecní komise, sestavená ze starosty a obecních radních] kteří ~yli
opilí neb asooň, silně podnapilí, přišla k obžalovanému J. c. prohlednouti pleme~ného býka. V chlévě vyvolali .členové, komis.e sráž~,u s obžalovaným J. č. a s je.ho syn~m, ~poluo?zalovanY?J I. C., kten se )lm
postavili na odpor; obzalovany I. C. udenl a zraml J,ednoho ~z radmch,
takže další úřední výkon byl zmařen. S o u cl p r,v ni. s t o II c e uzr;al
obžalované vinnými zločinem podle §§ 70 tr.. zak., 2 od~t.I!., 3, zako~
čl. XL: 1914, maje za to, že opilost (podnapilost) zakrocuJlclch členu
úřadu neodnímá jich výkonu povahu úředního výkonu, který byl JInak po
právu. O d vol a c í s o u d však zprostil obžalované podle ~§ 326~, ~
tr. ř. z obžaloby, dospěv k přesvědčení, že ve stavu op}loSh n~b sllne
podnapilosti nelze prováděti úřední výkony, takže členove obecm komIse
nepožívali 'ochrany podle cit. zák. článku.
. ,
Ne j v y Š š í s o u d zmateční stížnost vrchního prokuratora zamltl.
Trestní rozhodnuti XIV.
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Důvody:

Vrchní prokurátor brojí proti osvobozujícímu rozsudku odvolacího
soudu důvodem zmatečnosti podle § 385 čís. 1 a) tr. ř. tvrdě že úřední
výkon, který byl jínak řádně prováděn osobou opilou nebo podnapilou
nestává se jen touto okolností úkonem, který by nebylo lze považovati
z~ úko~ prov~~ený po prá.vu, a uplatň~je n~~or, že jen tehdy nebyl by
vykon clena uradu po pravu, kdyby clen uradu pro opilost překročil
meze svého oprávnění; sama opilost nebo napilo st není prý však ještě
takovým vykročením z mezí úředního výkonu, které by se mohlo považovati ~a b~~p:ávné. ~roto, když ne~í zji~~ěno,. že obe~~í komise vykonala ne co jmeho, nez co podle sveho uredmho poverení vykonati
měla, ani že vykročením z mezí své úřední kompetence dala. obžalovaným podnět k tomu, by její jednání mohli považovati za bezprávné
neshledává stěžovatel dostatečné předpoklady pro osvobození obžalo~
vaných od obžaloby ze zločinu násilí proti členům úřadu podle §. 2
II. odst. zák. čl. XL:1914. Stěžovatelovým výtkám nelze přiznati oprávnění. Stěžovatel přehlíži, že odvolací soud zjistil opilost neb aspoň silnou podnapilost členů obecní komise též z posuzování jej i che h o v á n í, k t e rým z m a I i che r n é pří čin y v y vol a I i h á d k u.
Na tomto skutkovém základě, který je pro nejvyšší soud závazný (zejména též, pokud se týká zjíštění opilosti třetích osob, od obžalovanÝch
rozdílných) třeba správně usoudíti, že skutková podstata zločinu pódle
§ 2 odst. JI. zák. čl. XL:1914 není v tomto případě dána pro nedostatek
subjektivních náležitostí; obžalovaní nemusili věděti , že opilé osobvo'
které z malicherné přičiny vyvolaly srážku, přišly jako úřední komise
vykonati úřední výkon. Vrchní soud tudiž nepochybil, když - byť
i z jiných důvodů - nepoužil na tento případ zákona o trestní ochraně
úřadů. Při úplném pro brání věci měl ovšem zkoumati, nejde-Ii o jíný
trestný čin, obecně trestný. Jako takový ve zjištěném činu obžalovaného
J. Č., že strčil zúmyslně do radního J. O., takže tento upadl na zem, při
cházel v úvahu přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLl:1914, u obžalovaného I. Č. však, který úderem do nosu způsobil J. O.-ovi lehké
poškození na těle do 8 dnů trvající, přečin lehkého poškození na těle
podle § 301 tr. zák. K stíhání obou těchto trestných činů nedostává se
však potřebného návrhu poškozeného J. O., takže osvobozujícím rozsudkem, jenž měl ovšem býti správně založen na důvodu podle § 326
čÍs. 4 tr. ř., nebyl ani v tomto směru, zmateční stížností nevytýkaném,
zákon porušen. Zmateční stížnost vrchního prokurátora byla proto 7-Jdle
§ 36 I. odst. nov. k tr. ř. zamítnuta.

N e j vy Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v České
Lípě ze dne 15. května 1931, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným
přečinem rušení obecného míru podle § 14 čís. 1 zákona ze dne 19.
března 1923, čís. 50 Sb. z. a n. na ochranu republiky a přestupkem proti
veřejným zařízením a opatřením podle § 314 tr. zák. mimo jiné z těchto
důvodů:

Výrok rozsudku, jímž byl stěžovatel uznán vinným přestupkem podle
§ 314 tr. zák., napadá zmateční stížnost jen důvodem zmatečnosti podle
§ 281 čís. 9al tr. ř. Její námitka, že ve výrocích, jež stěžovatel pronesl
podle skutkových zjištění roz sudkových k JindřiChu R-ovi v době, kdy
110 policejní nadstrážník Jan M., konaje svou službu, odváděl do obecní
šatlavy, t. j. ve výrocích, »by utekl«, »by se strážníkem nechodil«, »by
ho praštil«, nelze spatřovati »míchání se« do služebního výkonu nadstrážníkova, an prý stěžovatel pronesl ony výroky výhradně k R-ovi a
nepodnikl činnost směřující přímo proti nad strážníku, - je zřejmě bezdůvodná; neboť pojmu »míchání se« do úředního nebo služebního výkonu po rozumu § 314 tr. zák. odpovídá nejen činnost podniknutá přímo
proti vrchnostenské osobě, způsobilá k tomu, by jí bylo vrchnostenské
osobě v úředním nebo služebním výkonu překáženo, nýbrž i činnost,
směřující jen nepřímo proti vrchnostenské osobě, avšak podle své povahy způsobilá k tomu, by jí bylo vrchnostenské osobě překáženo
v úředním nebo služebním výkonu, tedy i činnost záležejicí v tom, že
pachatel pronesl k osobě úředním nebo služebním výkonem dotčené
výroky, jimiž ji, i lk tomu bylo podle zřejmého předpokladu rozsudkového v souzeném;ořípadě, vybízel k neposlušnosti vrchnostenské osoby
nebo k odporu proti ní, nedosahujícímu stupně § 81 tr. zák.
čís.

4467.

Námestnlk obecného starostu, vykonávajúci policajnú agendu, je
len o m úradu, alebo keď bol obecným predstavenstvom všeobecne
poverený viesť celú policajnú agendu, alebo pokiaY vstúpíl v práva starostu ako jeho námestník, poneváč starosta sám nemohol svoj starostenský úrad vykonávať, alebo ked' ho starosta splnomocnil, aby v jeho
zastúpenl policajnú agendu vykonával.
č

(Rozh. z 21. septembra 1932, Zm IV 206/32.)
Obžalovaný J. H. robil v hostinci pri

čís.

4466.

»Mícháním se« do úředního (služebního) výkonu po rozumu § 314
tr.zák. jest i činnost směřtijlci jen nepřímo proti vrchnostenské osobě
(na př. vybízel-li kdo osobu onim výkonem dotčenou k neposlušnosti
uebok odporu).
.
(Rozh. ze dne 21.

září

1932, Zm I 674/3 Ll

tanečnej

zábave výtržnosti.

Kecl' ho námestník starostu I. Š. napomínal a vyzval, aby odišiel, ne-

poslúchol, ale postavil sa námestníkovi starostu na odpor, mykal ho
a hodil naňho tanier. Oba s údy niž š í c h s t o líc uznaly obžalovaného vinným zo zločinu podl'a § 2 odst. ll. zák. čl. XL:1914.
N a i v y š š í s ú d však z úradnej povinnosti na základe I. odst.
§ 35 por. nov. zrušil rozsudok vrchného súdu a uložil tom!1to súdu, aby
znova va veci jednal a rozhodol. Zmatočné sfažnosti zvoleného obháJcu
obžalovaného boly poukázané na. toto rozhodnutie.
12'
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Z dovodov:
Proti rozsudku vrchného súdu ohlásil osobitný obhájca obžalovaného J. H. zmatočnú sťažnosť podľa bodu 9 § 384 a bodu 1 a) 2 3
§ 385 tr. p. Majúc rozhodovať o zmiitočnej sťažnosti z dovodu z~a;kl1
p'0dľa.§ 385 č. ~ a) tr. p. uplatňovan~j, naj.v~š~í sú~ spoznal, že nebo ly
zlstene skutkove okolnosh, od ktorych zavlsl moznosť posúdenia či
nižšie súdy správne použily zákonných ustanovení. Vrchný súd - taktiež ani súd prvej stolice - neodovodnil vobec, z akého dovodu podriadi! čin obžalovaného ustanoveniu 2. ods!. § 2 citov. zákona, a nezisti!
dostatočne ani tie skutočnosti, na základe ktorých by sa mohlo ustáliť
že v danom pripade poškodený pokračoval ako člen úradu v obore svo~
jej posobnosti. Pod pojmom úradu podľa zák. čl. XL:1914 !reba rozumeť
len tie orgány štátnej moci, ktoré pri uskutočňovaní štátnych účelov sú
vybavené samostatnou rozhodovacou a donucovacou mocou proti obča
nom, a členom úradu je taká osoba, ktorá je oprávnená k rozhodovanin
v obore posobnosti toho úradu, ku ktorému náleží. Podl'a § 6Q zák.
čl. XXlI:1886 obecné predstavenstvá vykonávajú agendy, ktoré sú
obciam prikázané zákonom, pokial' nepatria do oboru posobnosti iných
orgánov, tedy vykonávajú aj bezpečnostnú policiu, ktorá podl'a § 21
lit. g) citovaného zákona je tiež úkolom obcí. V smysle § 85 tr. p. policajnými vrchnosťami treba rozumeť medzi inými aj obecné úrady, menovite aj obecné predstavenstvá. Nakoľko obecný starosta ako predseda obecného predstavenstva vykonáva agendy miestnej policie, prislúcha mu v tomto obore p6sobnosti tiež samostatné rozhodovanie a
v dosledku toho použiva práva Í1radu, to je vykonáva samostatnú roz-o
hodovaciu a donucovaciu moc proti občanom. Toto oprávnenie starostu
prechádza už v důsledku jeho postavenia na námestníka starostu, ked'
tohoto zastupuje v jeho úrade. Okrem toho može obecné predstavenstvo
poveriť tiež inú osobu zo svojho stredu vykonávaním policajnej agendy
s právomsamostatného rozhodovania. V takom prípade je aj !úto osobu
pri výkone jej sverenej agendy považovať za člena úradu. S toho hl'adiska tedy je námestníka obecného starostu považovať pri vykonávaní
policajnej agendy z'a člena úr"du alebo ked' bol obecným predstavenstvom všeobecne poverený viesť celú agendu policajnú, - alebo, pokial' vstúpil v práva úradu starostovho ako námestok tohoto, poneváč
tento sám nemohol svoj starostenský úrad vykonávať, alebo že ho
splnomocnil, aby v jeho zastúpení policajnú agendu vykonával. Preto,
aby sa mohlo riešiť,či I. š. v tomto prípade vystupoval ako člen úradu,
treba zistiť, či bol azda poverený obecným predstavenstvom výkonom
celej agendy policajnej, alebo či vykonával tú to agendu v zastúpení starostu ako jeho námestník podl'a smerníc hore uvedených. Poneváč ·odvolací súd neučinil pre riešenie shora nadhodenej otázky potrebné skutkové zistenia, bolo postupovať podl'a 1. odst. § 35 por. nov. a zmatočnú sťažnosť poukázať na toto rozhodnutie.
čís.

4468.
Pre rozlišovanie, či ide o utrhanie na cti v smysle § 1 zák. čl. XLI:
1914 alebo o obvinenie podfa § 20 cit. zák. čl., je najrozhodnejší Úffiysel
páchatel'ov. Skutková podstata prečinu podl'a § 20 cit. zák. čl. je daná
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len vtedy ked' je zrejmý útnysel páchatel'ov dotyčnú osobu pred úradom obvlniť preto, aby proti obvinenému bolo zavedené trestné alebo
disciplinárne pokračovanie.
(Rozh. z 21. septembra 1932, Zm IV 375/32.)
Na j v y Š š í s ú d, preskúmavši trest";ú ve.c pr.oti J. j(., ,obžalov~
nému z prečlllu pomluvy, po vere]nom po]ednavam o zmatocne] sťaz
nosti vrchného štátneho zastupitel'stva vyniesol tento r o z s u d o k:
Vyhovujúc zmatočnej sťažnosti vrchného štátneho zastupitel'stva, z dilvodu zmatku podl'a § 385 čís. 1 c) resp. 1 b) tr. por. zrušuje sa napadnutý rozsud~k odvolacieho súd~ a uznáva sa práv~?1: Obžalo~~ný J. ,K.
je vinný precinom pomluvy podl a §§ I a 3, odst. II CIS. 2 a § 9 CIS. 6 zak.
čl. XLI:I914, ktorý spáchal tým, že 17. júla 1930 v anonymnom dopIse,
poslanom na zemské voj. velitel'stvo, ,tedy t:red iným ,tvrdil? člen?vi odvodnej komlsie, podplukovmkovl S., ze za sampanske,. ktore. dostava~ od
kaviarnika W., pomohol J. W.-ovi, aby sa vyhnul vo]enske] prezencne]
službe, tedy o verejnom úradníkovi vo štá?nej službe dotyčn.e ,výk'?~u
jeho povolania tvrdil takú skutočnosť, ktora, keby bol a pravdlva, moze
byť dovodom pre zavedenie trestného alebo disciplinárneho pokračovania. Nasledujú výroky o treste.
.
Z dávodov:
Zmiitočnej sťažnosti vrchného štátneho zastupitel'stva nel'ze odopref oprávnenie. Podl'a zistenia nižších súdov obžalovaný poslal na
zemské voj. veiitel'stvo &nonymný dopis, v ktorom vyzýva toto velttel'stvo, aby J. W. bol znova pOdr~bený o;Jvodu, le1;o sa ~yhnul prezenč
nej službe pomocou podplukovmka za sampanske, ktore tento podplukovník dostal od kaviarnika W. Obžalovaný doznal, že onen dopIS napísal a štátnym zastupitel'stv'?,!, bola po~~ná o~žal~ba pre prečin ~?
mluvy podl'a §§ 1 a 3 ods!. II CIS. 2 a § 9 CIS. 6 zak. cl. ~LI: 1914, ked;e
zemské voj. velitel'stvo dalo zmocnenie ku suhamu obzalovaneho. Sud
prvej stolice, zistivši, že pravdiv~sť tv:denej skutočno~ti ~ebol,a dok~
zaná, odsúdil obžalovaného podl a obzaloby. Odvolacl sud vsak, suc
toho názoru že neišlo tu o pomluvu, lež o obvinenie v smysle § 20 zák.
čl XLI:1914 oslobodil obžalovaného od obžaloby podl'a § 326 čís. 4
tr: p., lebo p~e tento prečin možno podl'a § 21 zák. čl., XLI: 191,4 za~ájíť
trestné pokračovanie lén na súkromný návrh urazeneho, taky to navrh
však v tomto prípade učinený nebol.
S názorom odvolacieho súdu ČO do kvalilikácie trestného činu nel'ze
súhlasiť. Záver odvolacieho súdu, že išlo tu o trestné oznámenie, nie
je opodstatnený, lebo pisatel' podania, hoci bol by mohol v ňom P? prípade učiniť návrh na zavedenie trestného pokračovama, ~oho nezlada!
lež sa obmedzil na žiadosť, aby J. W. bol znova podrobeny odvodu. Pn
tom prichádza do úvahy aj to, že podanie nebol~ učinené u take] vrc~
nosti, ktorá je sama príslušná k zavedeniu trestneho pokra~ovama, a ze
nebolo označené, v čom vraj spočívala pomoc podplukovmkova pn vyhnutí sa vojenskej službe. Napokon treba uvážiť aj to, že obžalovaný
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ani n~ud~1 .správne meno dotyčného podplukovníka, z čoho tiež treba
uzatvarat, ze nemyslel na to, aby ho prie.mo obvinil. Pre posúdenie č'
Ide o obvmeme v ~.mysle.§ 20 zá~., čl. XLI: 1914, či o pomluvu v smysl:
§§ I ~ 3 ods!. II CIS . .2 CIt. zák. clanku, je najrozhodnejši úmysel obžalovaneho. O skutkoveJ povahe prečinu podl'a § 20 cit. zák článku m •
hovon~ l<;n vt~dy, ked' je zrejmý úmysel dotyčnú osobu p~ed vrchno~~~~
obv~mt tym, clel om, ~b.ť na ,tomto základe bolo proti obvinenému zavedene !restn:, alebo dlsclphparne pokračovanie. Na takýto úmysel obžaJ,:vaneho vsak v tomto pnpade nemožno uzatvárať, a to predovšetkým
uz preto me, lebo z obsahu inkrimovaného udania plynie že jeho úče
Ion; bolo len dosiahnuť toho, aby J; W. bol tak. odvededý ako ini. To
Iste plym.e aj z obhajoby obzalovaneho, ktorý pn hlavnom pojednávaní
uVI~dol, ze len usudztge, že »p:íp~dt;e« b?1 J. W. sprostený vojenskej
slu~by z 'protekc.le,.z co ho Je vI.?n~, ze obzalovaný ani v trestnom pokraco~am netvrdIl, ze by mal urclte podozrenie, že sa dotyčný vojensk'
člmtel dopusltl skutku, stihatel'ného trestne alebo disciplinárne Z tohl
č~ bolo uvedené, plynie, že odvolací súd mylne posúdil čin o'bžalova~
neh~ podl'a li,20 zák. čl. XLI:1914 a že mylne oslobodil obžalovaného
podl a § 326 CIS. 4 tr. por. pre nedostatok súkromného návrhu lež že ide
tu o pomluv,;, podl'a §.§ 1 a 3. o~st. II č; 2, a § 9 Č. 6 cit. z'\k. článku,
v, ktoro~ pnpade m~zno za~lest trestne pokračovanie aj bez súkromneho na~rhu, urazeneh?, avs~k na zmocnenie, ktoré v tomto prípade
bolo. podl a z~kona dane. Podla obsahu anonymného dopisu obžalovaný
;v;dtl pred !nym.o pod~lukovmkovl O. S., tedy o verejnom úradníkovi Vo
statne] ~Iuzbe, ze za upl~tok pokračoval stranícky pri výkone svojho
povol,:ma, tedy tvrdIl taku skutočnos!', ktorá, bola-'li by pravdivá, mMe
byť .dovodom, aby proh onomu úradníkovi bOlo zavedené trestné alebo
dlsclplmarne pokračovanie, t~kže je tu daná skutková povaha prečinu
pomluv.y podl a hore c!Íovanych ustanovení zákona. Rozsudok odvolacleho sudu Je tedy dotkn,utý z.matkom P?dl'a § 385 čís. 1 bl, c) tr. p. a
p:et~ bolo tr~b~ vyhove! ~matočne] sťaznosti vrchného štátneho zastupItelstva; zruslt napad~uty rozsu~okna základe 1. odst. § 33 por. nov.
a vymes! hore uvedeny odsudzu]ucl rozsudok.
čís,

4469.

Vyhnání vlastního plodu ~ení .~inem menšího významu, pro který by
bylo podle.~ 6 (1) odst. .1. z~k. C18. 48/31 upustiti od uloženi trestu a
podle § 7 CIS. 4 nevyslovlÍi, ze se mladistvý dává pod ochranný dozor.
(Rozh. ze dne 22. září 1932, Zm I 646/32.)
Ne) vy š š Í. ~ o ~. d jako sou~ zrušovacÍ v neveřejném zasedání
1. zamltl z~a!ecl1! s!tznost otcovskeho opatrovníka nezl. obžalované a
Jeh? ?dvolam proto, že nebylo upuštěno od potrestání do rozsudku
kraJskeho sou.~u jako sel~átu mládeže v Litoměřicích ze dne 20. června
1?32,~!,okud ]Im byla obzaloyaná uznána vinnou proviněním podle § 3
zak. CIS. 48/31 a § 144 tr. zak.; 2. nevyhověl jeho stížnosti (nesprávně
0~volán9 do us~,esení téhož soudu ze dne 20. června 1932, jímž byla
dana obzalovana pod ochranný dozor. V otázkách, o něž tu jde, uvecÍl v
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důvodech:

Odvolání z toho, že nebylo upuštěno od potrestání, není důvodné.
Jest při svědčiti názoru soudu první stolice, že není tu podminek pro
u uštění od uložení trestu 'p~dle § ? ~ák. čís. ,~8/31. Vždyť s.cházl. tu
pfedevším, pokud se odvolam dovolava nerozvazno,sh ~mladlstve ~ vl;vu
jiných osob (alinea 1. prvního odstavce § 6) prvm predpoklad, ze Jde
o čin menšího významu. Vyhnání vlastního plodu není nepochybně. ČF
nem menšího významu. Že se obžalovaná dopustila činu z omluvitelné
neznalosti právních předpisů, nebylo ani jí ani obhajobou vůbec tvrzeno.
Stížnosti - nesprávně označené jako odvolání - do uSt,lescni, jí~ž
byla dána obžalovaná pod ochranný dozor, nebylo VyhOVCIW. O teto
stížnosti přísluší rozhodnouti soudu z~uš?vacím,u, an byl kľ?mé stí~nosh
proti ro~hod.nutí o ochranném opatrem podan.1 op:avny~pľostredek
(zmatečm shznost) proh rozsudku (§ 52 ods!. 4 zak. ČIS. 48/.;1). V:,souzeném případě byla obžalovaná podmíněně odsouzena, nebyla ~anzena
ochranná výchova a nejde tu, jak již řečeno, o čm nepatľ1leho Jy~nam,u.
Proto právem podle §§ 7 čís. 4, ll, 25 odst. 1 ~ § 49 o~st. I z~k. ~IS.
48/31 bylo napadeným usnesením vysloveno, ze se obzalovana dava
pod ochranný dozor.
čís.

4470.

Bola-Ii daná porotcom otázka, či obžalovaný bol v dobe spáchanía
trestného činu duševne chorý alebo v nepravídelnom duševnom stave,
bol tým porušený predpis § 9 odst. II. por. nov. a zavinený zmiitok podra § 29 Č. 4 por. nov.
.
(Rozh. z 2Q. septembra 1932, Zrn III 178/32.)
Obžalovaná A. S., slúžka, keďže nemohla nikde umiestiť svoje troja jej zamestnávateYka nechcela trpeť, "by ho
mala u seba a obžalovaná spoznala, že ani jej príbuzní nie sú ochotní
pomocť jej v umiestení dieťaťa, hodila ho dostudne, kde zomrelo 1!~:
vovým otresom. Porotcovia odpovedali na otázku o d6vode vylučHJu
com príčetnosť pre obžalovanú priaznive a preto porotný súd obžalovanú podl'a § 24 odst. I. por. nov. sprostil obžaloby pre zločin zúmyselného zabitia človeka podl'a § 279 tr. zák.
N a j v y Š š í s ú d, vyhovujúc zmatočnej sťažnosti verejného ž~.
lobeu, z d6vodu zmatočnosti označeného v bode 4 § 2'9 tr. p. nov. zrusll
rozsudok porotného súdu s celým pokračovaním, ktoré nasledovalo po
úkone zakladajúcom dovod zmatočnosti,nariadi! nové pokračovanie a
tým poveriJ krajský jako porotný súd v K.
mesačné,nemocné dieťa

Dovody:
Proti rozsudku porotnéhosúdu verejný .obžalobca podal zmatočnú
podl'a bodu I c) § 385 tr. p. a odovodnil ju takto: » Porotcom
bola daná otázka o príčetnosti obžalovanej, táto však nikdy sa nebráliila tým, že by v dobe spáchania činu nebola príčetná. Keď bol potom
sťainosť
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~kúmaný jej ouševný stav, lekári sa vyslovili, že jej duševný stav 'e
uplne n(',~alny,. pr:to oproti ot,~zke, (8. otázka právna), či obžalovaJá
v d;:>be spachama CInU bola pncetna, ohlásil som formálnu zm1itoční
sťaznos,ť podl'a § 384 Č. 9 tr. p., poneváč táto otázka nemala žiadneh~
zak.?n~eho zá~lad~.« Podl'a toho. verejný obžalobca založil síce SVOju
z,:,atocn~ sťazno~t ~a bode 1 c).§ 3~5 tr. p., ktorý poukazuje na matenah~'y dovod, zmato~noslI, označIl vsak za dovod zm1itočnosti výlučne
to" ze 8~ pravna .. ot~zka bola daná porotcom proti zákonu, ktorý fOrmalny d?vo,,~, zn:atocnosh je ':, podstate obsažený v bode 4 § 29 tr. p,
no v, Najvyssl sud tedy povazoval zmiitočnú sťažnosť za založenú na
bode 4 § 29 tr. p. nov. a uznal ju za odovodnenú z týchto dovodov'
Právnou otázkou Č. 8 porotný súd chcel vyhoveť tomu návrhu obra~;y, aby bol~ porotco,:, da~á otázk~ v smysle § 76 Ir. zák. Poneváč obzal,ovaná bramla sa t>:m, ze pre ,nudzu a starost' o svoju budúcnosť pri
spachall1" čmu)e] za Vl1;U kladeneho ani nevedela, že ČO pácha, ponevá"
d ale] dusevny stav ob~,:lovanej. bol za vyšetrovania skúmaný a podl'a
do~:ozdallla znalcov oDzalovana nle ]e a nebola ani v čas vykonania
;;loc.lllu choromysel'ná, na hlavnom pojednávaní však nevyskytol Sa
udaj, ktory by poukazoval na nejakú duševnú chorobu obžalov'l11ej
pret~ je zrejmé, ž.e o?hájcoy ná':,rh sme;oval k tomu, aby v smysle §
h. zak, bola dana otazb, Cl obzalovana spáchala svoj čin v bez v e _
do m o m stave alebo me, o ktorej okolnosti odst. I. § 9 tr. p. nov. dovol'uje dať ?táz~u porotcom. Porotný súd však nedal právnu otázku
o bez~edoml o!;>zalovane], a~e o tom, či·bol.jej duševný stav porušený
v take] mlere, ze z tohoto dovodu v dobe spáchania trestného činu ne~
di~ponovala vol'~ou rozhod~vacou schopnosť;:>u. Porotný súd dal tedy
otazku o nepravldelnom dusevnom stave obzalovanej, Poneváč však
odsl. II. § 9' tr. p. nov. nedovol'uje súdu dať porotcom otázku o duševnej chorobe alebo o inom nepravidelnom duševnom stave obžalovaného
preto porotný súd daním otázky Č. 8 porušil rozkazovacie ustanoveni~
odst. II. § ~ tr. p. nov",lebo dal porotcom rozhodovať O takej otázke,
c kto,re) ma rozhodovat sud v rozsudku bez vypočutia porotcovo 00vodna Je, tedY,tá sť~žnosť verejného žalobcu, že obsah otázky čislo 8
nemal zakonneho zakladu, .a e:~to, je tu dovod zm1itočnosti uvedený
v bOde 4 § 29 tr. p. nov, Najvyssl sud tedy vyhovel zmatočnej sťažnosti
a v smysle § 34 tr. p, nov, nariadi! nové pokračovanie.
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Ku přiČítátJ.í přestupku podle § 17 zák. o tisku se vyžaduje zaviněné
(úmyslné nebo z nedbalosti) nešetřeni tohoto předpisu.
, Pr?kázaná ~kuteč,ná n~možnost splniti příkaz v § tom tiskaři daný
sice vmy zbaVUJe, nejde vsak o takovouto nemožnost mohl-Ii tiskař zar~zi~i tisk, vida, že objednatel výtisky ihned odebírá, by je (k rozšiřo
vam) odnesl, nedovoluje tiskaři ani si je přečísti, nebo mohl-Ii povinné
výtisky vytisknouti a odevzdati aspoň po jeho odchodu' tiskař nemůže
se tu spokojiti slibem objednatele, že si obstará cens~u sám' omyl
'
v tOluto směru je omylem právním (§§ 3, 233 tr. zák. j.
(Rozh. ze dne 23. září 1932, Zrn II 422(30.)

N e j vy Š š i s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení
zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Moravsk"
Ostravě ze dne 26. září 1930, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou pře
činem zanedbání povinné péče podle čl. 111. zákona čís. 142/1868 ř. zák,
v doslovu § 42 zákona na ochranu republiky a přestupkem podle § ľ1
zákona otisku, mimo jiné z těchto
důvodů:

Ku přičítání přestupku podle § 17 zák. o tisku se ovšem vyžaduj\',
by se nešetření tohoto předpisu stalo zaviněně, to jest bud' úmyslně
nebo z nedbalosti. Prokázaná skutečná nemožnost splniti příkaz, v tomtc>
§ tiskaři daný, by arci viny zbavovala. Ze samé obrany obžalované, jak
je potvrzována výpověďmi Františka Š-e a Františka L-a, však plyn~,
že se obžalovaná vlastní vinou nijak nepostarala o to, by leták byl odevzdán úřadům jmenovaným v § 17 zák. o tisku, ve lhůtě tam uvedené.
Neboť obžalovaná sanía ani netvrdila, že jí nebylo lze zaraziti tisk; I.dyž
viděla, že si Š. výtisky hned odebírá, by je (k rozšiřování) odnesl, a ž.e
jí ani nedovoluje leták si přečísti; netvrdí ani, že jí nebylo lze vytisknouti a odevzdati povinné výtisky alespoň hned po odchodu š-ově, ba
rozsudek zjišťuje, a stížnost nenapadá toto zjištění, že obžalovaná neodevzdala za dobu asi tří neděl ani dodatečně nalezené dva výtisky. a
že dokonce vůbec již nezamýšlela předložiti je policejnímu ředitelstvÍ ..
Třebaže by takovým dodatečným předložením nebylo již plně vyhověno
předpisu § 17 zák. o tisku, mohl z toho přece soud důvodně usouditi,
hledě spolu ke zkušenostem obžalované, nabytí'm za dlouholetého samostatného vedení tiskárny, že obžalovaná vědomě zanedbala péči zákonem jí uloženou, jež připadajíc na ni samu, nedovolovala ji, najmi:
za vzpomenutého již chování se š-ova, by se spokojila tvrzeným slihem
š-ovým, že si obstará censuru sám. Připadný její omyl.o tom, že milže
býti zproštěna povinnosti § 17 zák. o tisku jednáním š-ovým, nemúže
ji jakožto omyl právní zprostiti odpovědnosti (§§ 3, 233 tr. zák.). P~a
vem jí tedy nalézaCÍ soud přičetl k vině, že nešetřila předpISU § 17 zak.
o tisku, a shledal, an leták byl trestného obsahu, že obžalovaná odpovídá z přečinu nahoře uvedeného.
čís.

4472.

Pojal-li pachatel - trestanec - odhodlavší se utéci z trestnice, též
ÚI1tysl zabíti člověka, jest pro trestně-právní hodnocení jeho činu rozhodný především úmysl zabíti člověka, neboť život lidský jest trestnlmi
zákony chráněn nejintensivněji.
úmysl při zločinu vraždy podle § 278 tr. zák. vyžaduje pouze, aby
pachatel zamýšlené zabití člověka v dostatečném klidu předem rozvážit
a aby Se k němu pevně rozhodl; netřeba plánovité přípravy činu a nevadí, provedl-li pachatel vraždu podle disposic teprve v posledni chvla~
se mu naskytnuvších a v určitém stupni duševního neklidu.
(Rozh. z 23. září 19G2, Zm III 326/32.)

Čís.
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., Obža]ovaný f. š. odpykával si v trestnici trest 15 roků těžkéh o '_
násilí vydíráním a pro zločin I~~_
p~~e sP?Jene s tezkym ublížením na těle. Po delší důkladné rozvaze a
pnpravach. r,~zhodl se upr,chnouti z trestnice, byť i měl odstraniti dozorce; O uteK se sk,utecne, pOk.USl.I, U?lV dozorce V. Š. železnou tyčí.
Mrtvemu dozo.r~I odnal sluze~m pIstolI s náboji, z níž pak vystřelil na
s~upmu SŤl?al~clch ~o dozorcu. Por o t n í s o u d odsoudil obžalovaneho pro z.ocm vrazdy podle § 278 tr. zák., pro Dokus zločinu vraždy
p~dle §§ 65, 278 tr. zák., pro přečin krádeže podl~ § 333 tr. zák. a pro
preč~n úmyslného poškození cizího majetku podle § 421 tr. zák. k trestu
smrt!.
.. N e j v y Š š í .s o u d zmatečni stížnosti obžalovaného a jeho obhajce Jednak odmltl, jednak zamítl.

lar~, uloz~n~ mu P,ro. zločin veřejného

Z
Dů~odem zI.natečnosti
sr:~avne poznacuJe podle

důvodů:

P?dle § 385 čís. 1 b) tr. ř. - jejž obhájce neCIS. 1 a) CIt. §, popírá se v obou zmateční ch
shznostech úmysl us:;trtiti dozorce š., ,:e zmateční stižnosti obhájcově
Jeh.o rozvaha. Tu SII!SI nejprve vytknouh, že stěžovatelé nutně musí vychaz.e~I Jen ze skut.ecností, které v tomto směru zjistil podle výroku po:otcu jako pravdlve soud porotní (§ 33 III odst. nov. k tr. ř.). Je zjištěno
ze ,~edlouho, před provedením činu - jednoho dne koncem března -'.
svenl,se obzalovaný trestanci J. P.-ovi, že se pokusí o útěk z trestnice
za ka~d.ou, cen~, i k?J.:by m~l odstr,anit dozorce. Již z tohoto zjištění je
dovod!lI, z~ pIan ~ uteku zral ':. obzal~)V!,ném delší dobu před jeho provedemm a ~~ v planu tom, Jehoz konecnym cílem byl ovšem útěk z trestmc~,bylo, J;z teh?y 1 »odstraně?í« dozo:c.e; tomu však nelze jinak rozumelI" n~z,.ze obzalov~ny zamysl;l :bav;lI dozorce života, což jest nejbezpecneJs!m odstranemm ,hlav,m prekázky, útěku. Obžalovanému, jenž
byl s pomery ~ .tr:stm~I ~reJm~ velmI dobre obeznámen, byla nesnadno~t provedem uteku Jlste dobre patrna; pouhé omráčení dozorce neskyt~lo by mu záruku, Ž': útěk nebud,e )íI?přece vyzrazen a překazen;
prolI tomu mohl se neJlepe zabezpecIlI Jen usmrcením dozorce které
(udíž již při osnování plánu útěku měl zřejmě na zřeteli. Stěž~vatelé
JSou ~a omylu, vyzdvih~jíce .úmysl obžalova.n~ho utéci z trestnice jako'
1!lavnI a p~o p~~u~ovam cele vecI, roz,hodujlCI; pOJal-li obžalovaný při
u?,ys:u.. utecI tezu!llysl. u~mrhŤL c1ovek,,:, trestně-právně relevantnější,
pnchazI pro trestne-pravm zhodnocem jeho činu v úvahu především
tato jeho složka, byť i směřovala jen ku prostředku. kterým mělo býti
d~saženo trestně méně závažného konečného cíle - ' útěku. K další námitce obhájcově, že z tohoto jaksi jen podmíněného vyjádření obžalovaného o »o~str~nění« dozorce !ze souditi jen na nedostatečný dolu s
event~~lIs, mkohv na praemedltacI rozhodného a pevného úmyslu
~smrŤ!tI dozorce, jest poukázati na další zjištěnou činnost obžalovaného
pk plán nesnadného útěku skutečně prováděl; v tom směru jest zjištěno'
že obž~,lovaný do uzamčen~ cho?by" do níž z cely po vypáčení otvorJ
ve d,:ench vle~l, ,dozorce lakal hm, ze zhasil světla, strhav dráty elektnckeho vedem, ze se ve tmě uschoval do rohu chodby s připravenou

-

Čís.

4472 -

187

silnou železnou tyčí, že tam asi hodinu číhal a pak vstoupivšiho dozorce
V. š. znenadání železnou tyčí udeřil nesmírnou~ silou do levého spánku
až se skácel na zemi a tam ho ihned ještě několikráte udeřil velikou si~
lou po hlavě, na níž mu takto zlomil a vpáčil levou spánkovoukosť.
Není pochyby, že tímto absolutně smrtícím způsobem ,prováděl k usku~
tečnění připravovaného útěku za každou cenu ono »odstranění« dozorce
o němž již před nějakou dobou P.-ovi vyprávěl a k němuž se tudíž. pevně
odhodlal zřejmě po dostatečně klidné úvaze. Tím však jest rozvážený
úmysl v smyslu § 278 tr. zák. řádně opodstatněn, neboť třeba zdůraz
niti, že úmysl při zločinu vraždy vyžaduje jen, aby pachatel zamýšlené
usmrcení člověka v dostatečném klidu předem rozvážil a k němu se
pevně rozhodl, a nevyžaduje se plánovitá příprava činu, jak předpokládá
obhajoba; nevadí zejména, že pachatel provedení vraždy, k níž se byl
pevně a v klidu předem odhodlal, zařídil při činu samém podle disposic v poslední chvil i se mu naskytrtuvŠích. Požadavek klidné a odhodlané rozvahy nevylučuje ani určitý stupeň duševního neklidu, ve zmateční stížnosti obhájcově vyzdvižený, jenž byl označen u obžalovaného
soudními lékaři jako povahová disposice ke kverulantství, jejíž charakteristickými znaky jsou snaha, aby pachatel měl vždy pravdu, citlivost,
bezohlednost a přeceňování sebe. Podrážděnost obžalovaného proti
jeho dozorčímu okoli, která podle povahy věci vyplynula z toho, že jeho
dozorčí oko li vystupovalo podle předpisů proti projevům této povahové
disposice obžalovaného, nemůže býti považována za tak intensivní, by
bránila obžalovanému při jeho rozmýšlení po delší dobu před činem
v úvaze, že vraždy dozorce jako prostředku k úniku z domnělých křivd
za žádných okolností použíti nesmi; ostatně ani obžalovaný netvrdí, že
by právě v té době, kdy svěřoval P.-ovi plán útěku za každou cenu, bylo
proti němu správou trestnice nebo jejími orgány nějak tak zakročeno,
že by jeho dráždivost byla tím nějak značně stupňována. Zejména nelze
ani ve zjištěném skutku, že dne 21. dubna 19G2' odepřel jíti na povinnou
procházku sám a prohlásil, že raději půjde do korekce, do níž byl pak
i umístěn, shledati 'základ pro závěr o vyšší míře podrážděnosti, v klidné
rozvaze mu bránící, ano jest z povahy věci a z provedení činu patrno,
že tato, jinak nepochopitelná snaha trestancova, dostati se do korekce,
byla již součástí připravovaného plánu k snadnějšímu útěku z té části
trestnice, která je co nejvíce isolována. Pokud posléze obhájce má za
to, že u trestance, člověka zbaveného osobní svobody, volného pohybU
a též způsobilosti svojí vůli volně rozhodovati, jest pojmově vyloučeno,
aby měl volnost a způsobilost k chladnokrevnému rozvážení činu (způ20bilost a volnost k jeho provedení nepřichází při posuzování úmyslu
vůbec v úvahu), jest i tato námitka bezdůvodná, neboť jest zřejmo, žec
osobní svoboda a volnost trestancova jsou omezeny jen v určitých si:ně
rech, omezení to však nezasahuje nikterak volnost jeho představa úvah,
které naopak musí býti tím důkladnějši a intensivnější, čím je provedení činu jimi promyšleného obtížnější. Ani tato námitka nezvrátí tudiž
správnost úsudku, že obžalovaný zabil dozorce Š. v úmyslu předem
pevně rozváženém. Než ani ubitím dozorce Š. nebylo vyčerpáno odho,Hání obžalovaného utéci z trestnice po odstraněni kteréhokoliv dozorce;
který by mu byl překážkou v útěku; obžalovaný přirozeně věděl, že na
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další cestě trestnicí, při níž musil odstraňovati tolik překážek, může kdekoliv naraziti na stráž, kterou rovněž musi s cesty svého útěku odstraniti, musil tedy býti připraven, odhodlán a rozhodnut i k »odstranění«
jiných dozorců. Proto ve zjištěném odebrání služební pistole s 8 náboji
mrtvému dozorci, kterou vzal s sebou i se železem, jímž ubil dozorce
Š., jest viděti pro další činy jen nové osvědčení tohoto pevného, již dříve
uváženého odhodlání k dalšímu nutnému snad vraždění dozorců. Když
pak obžalovaný podle zjištění na pronásledující ho skupinu dozorců
z nabité pistole na vzdálenost asi 5 kroků skutečně vystřelil, jest i tento
čin uskutečněným prováděním předem pojatého a rozváženého úmyslu
usmrtiti dozorce, kteří by obžalovanému byli překážkou v útěku, a jest
správně podřaděn skutkové podstatě zločinu vraždy, jež tu zůstala pokusem. Zmateční stížnosti, napadající tuto kvalifikaci, jsou tudíž bezdůvodny v případech obou útoků.
Další, v podstatě věci shodné námitky obou stěžovatelů, po značené
obhájcem jako důvod zmatečnosti podle § 385 čís. 1 a) tr. ř., správně
však podle čís. 1 b) tohoto §, že v těchto i v ostatních trestných činech
(§§ 421, 333 tr. zák.) jde jen o jeden trestný čin v ideálním souběhu,
pro nějž prý jest rozhodný úmysl z trestniCe utéci, jest jednak odkázati
na to, co již shora bylo uvedeno o rozlišení jednotlivých složek celkového úmyslu podle toho, jak intensivně mají býti porušeny právní statky
trestními předpisy chráněné, z nichž život lidský jest chráněn nejintensivněji, jednak zdůrazniti, že tvrzený společný konečný cíl jednání obžalovaného, útěk z trestnice, nepřichází vůbec k výrazu ve skutkové
podstatě žádného trestného činu, pro něž je obžalovaný odsouzen, a
nemůže tudíž býti dílvodem jejich vzájemné konsumpce, zvláště ano jde
o porušení právních statků od sebe naprosto odlišných (integrita života
lidského, integrita majetkové držby a integrita majetku samého). Zvláště
ještě třeba k námitce obžalovaného, v níž vytýká, že bez poškození cizího majetku nemohl provésti útěk, poznamenati, že je pro posouzení
poškozovacího úmyslu zcela nerozhodné, jakému účelu poškozeni mělo
sloužiti, pokud jen není nezbytně zahrnuto ve skutkové podstatě jiného
relevantnějšiho trestného činu; toho tu však není. Zmateční stížnosti jsou
tedy i v tomto směru bezpodstatné.
čís.

4473.

Obvinění z přestupku správního (podle § 8 zák. čís. 37/1928 tvrzenim, že kdo překo.tně drancoval a kácel zabraný les) spadá pod ustanoveni § 488, niko.liv § 487 Ir. zák.
Byla-li urážka spáchána tiskem, neplati předpísy o. důkazu pravdě
pódobno.sti Po.dle druhého o.dstavce § 490 Ir. zák. (ve spojito.sti s § 489
Ir. zák.), nýbrž jen zvláštni předpisy tiskové no.vely (§ 4, 6 (4), 13).

(Rozh. ze dne 24.
N e j vy Š š i
zmateční stížnost
Jičině jako soudu

září

1932, Zm II 128/31.)

s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Novém
kmetského ze dne 31. ledna 1931, pokud jím bylo ob-

- lovanému uloženo by bezplatně a bez poznámky uveřejnil rozsudkový

~\ok v periodícké~ tiskopisu "L.« a zaplatil soukro!;,ým. obžalob~?~
n~kladY zastupování a nahradil náklady trestnlho flze111, mImo pne
z

těchto
důvodů:

Zmateční stížnost, napadajíc jen výrok o povin~osti_.stěž?vatele.. by
otiskl rozsudkový výrok a nahradil náklady tre_stmho f1;em .. upla~n.uj~
důvody zmatečnosti čís. 5,9 a), bl, 10 § 281 tr. r. Tvrzemm, ze nalezacl
soud měl uznati k vyvinění stěžovatele podle ~ 490_ odst. 1 a § 4~9 tr.
zák. za postačitelný důkaz pravděpo,dobnosl!, a ze I.'rot? nemel ho
.uznati povinným, by obskl rozsudkovy vyrok a !,ahra.dll naklady t~est~
ního řízení, uplatňuje, třebaže tvrdí, že soud pod radIl ,cm pod nespravn_e
ustanovení zákona (zmatek čís. 10), vlastně zmatek čls ..9 b) § 281 tr; r.
Nesprávný je výklad, který dává stížnost tě?"to zákonnyl;'. ustanov",mm,
miníc, že i při urážkách tiskem je beztrest~yn;, kdo pro kaze a~espon takové okolnosti, z nichž plynuly dostatečne duvody, by obvll1em mohlo
býti pokládáno za pravdivé, a že. důsledkem, toho. n;lze ho uznal! povinným k otištění roz sudkové ho vyroku a k nahrade utrat. Podle odst. 1
§ 49'0 tr. zák. je třeba k beztrestnosti pachatele důkazu prav_dy, st~:o-h
se obvinění způsobem v § 489 tl'; zák. uvede.ným, te~x: ve v;;ech p:lpadech, kde urážka spáchána v dllech l!~kOVfCh, ro~strovanyc~ ~P!sech
nebo vyobrazeních nebo kde se stala j lny m zpusobem verejne, le:
daže v tomto příp;dě byl pachatel k tomu nucen zvláštními okolnostmI.
Tuto větu »kdo nejsa k tomu zvláštní mí okolnostmI nucen« je vztahovati, jak patrno z doslovu zákona" jen na _~rážku. spáchanou sIce veřejně, ale jinak než v dílech l!skovych, rozstro,vanY<;.h spls~<;.h ~ebo vyobrazeních, takže v těchto případech nelze dhah one:? zv~astmc~.•okolno stí, jež nutily pachatele ke spáchání uráž~y. V pnp,,~~, o n,;JZ Jde,
byla spáchána urážka tiskem a proto neplatí pr~. ten~o pnpadpredp!sy
o důkazu pravděpodobnosti podle § 490 ve spo]1tosl! s § 489' tr. zak.,
nýbrž zvláštní předpisy tiskové novely z roku 1924, a ~o .§ 4, 6/4 a § 13
tohoto zákona, podle nichž je obž~lovaný ?eztr~stny I tehd~,. byly-I~
dokázány aspoň okolnosti, pro ktere tvrzem zpravy m?~l? b~Íl ~ov~
žováno důvodně za pravdivé, a je-Ii zřejmý úmysl chramtl verejny zajem' ovšem třeba v takovémto případě vysloviti v rozsudku podle § 13,
že ~ebyla prokázána pravdivost zprávy a naříditi od~ovědnému reda~
ktoru a vydavateli, by uveřejnili bezplatně. a b~z P?zname~ ;o,:sudkovy
výrok a zaplatili útraty. Stěžovatel ve sl!zno~~ am n~po'Ptra,.z~ nedo:
kázal pravdivost oněch míst článku, pro nez byl SIce sl.lfosten, ;,1,
ohledně nichž bylo vysloveno, že nebyla pr?kázán~ pravdIvost zpravy
o překotném drancování a kácení na zabranyc? .Ieslc~ velkostatku Th.,
vyhovuie tedy rozsudkový výrok, pokud se oplra o predplsy § 4,
13 tisk~ nov., zákonu. To, 'co uvádí stěžov~tel o beztre~tnosÍ1 sou LI
(soudce) jenž přednáší obžalobu která se ukazala nepravdIvou (a ,Pod.),
nedopadá na jeho případ již proto, že při. něm šlo o proi,ev ..Í1ske 'Y'
Tvrdí-li stěžovatel, Že jako novinář měl pOVll1nost referovah, ynak ze
časopis neobstojí, že referovati musí, že je to jeho eXlste"čm nutnost
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a povinnost, že tudiž mluvila pro otisknutí zprávy nutnost povoláni, neuplatňuje tím důvod t>estnost vylučující ve smyslu § 2 g) tr: zák., nýbrž·
jak zřejmo z vývodů zmateční stížnosti, snaží se tím dokazovati ve šmy~
slu § 489 odst. 1 tr. zák., že byl nucen k uveřejněni článku zvláštnimi
okolnostmi. Zmateční stížnost bylo proto zamítnouti, ana je zcela neodůvodněnou (§ 288 odst. 1).
V době, kdy byl závadný článek uveřejněn (18. dubna 1930), neplatil jíž zákon o prozatímní ochraně lesů čís. 82/1918 sb. z. a n., nýbrž
zákon čís. 37/28 o zatímní ochraně lesů, vstoupivší v platnost 6. dubna
1928; podle § 8 tohoto zákona trestá se majitel lesů jednající protí
předpisům zákona, najmě při těžení dříví, nikoli soudem, nýbrž politickým úřadem, takže nejde již o přestupek soudní a nelze proto křivé obvinění z onoho nyní správního přestupku podřaditi pod ustanovení § 487
tr. zák. V obvinění, že soukromí obžalobCi »překotně drancovali a káceli zabrané lesy«, že »je drancovali«, je však spatřovati vinění z urči
tého nečestného činu, že totiž proti zákonným předpisům hleděli ze zabraných lesů před jich převzetím vytěžiti protizákonně Co nejvíce, a je
tedy v něm zahrnuta skutková podstata přečinu § 488 tr. zák. Tato odchylka v podřadění výroku pod jiné ustanovení trestního zákona nepadá na váhu, poněvadž se tím kvalifikace činu jako přečinu nemění a
pro napadený výrok je kvalifikace věci vedlejší.
čís.

4474.

Bol-li obžalovaný odsúdený pre trestný Cin, spáchaný pred vynesenhn rozsudku povoHvšieho mu podmienečný odklad výkonu trestu,
prislúcha rozhodnutie o tom, či má byť podmienečne odložený trest Súhrnný, ktorý treba podl'a § 517 tr. por. ustanoviť, súdu označenému
v§ 518 (odst. 3, 4) tr. por.

krajského súdu v Bra tislave č. j. Tk XI a 197/30 bol obžalovaný G. K.
odsúdený rozsudkom za dňa 8. januára 1931 pre zločin sprenevery spáchaný v mesiaci máji 1929, k trestu vazenia na 1 mesiac (v dó;ledku
toho bol trestný čin kvalifikovaný ako prečin), a to podmienečne na 1 rok.
Skušobná lehota podl'a ustanovenia § 18-1 zák. číslo 562/1919 dosial'
neuplynula. Obžalovaný bol tedy v tomto prípade odsúdený pre čin spáchaný pred vynesením rozsudku povolivšieho mu podmienečný odklad
výkonu trestu, v ktorom prípade má pod!'a ustanovenia § 6 čís. 4 zák.
čís. 562/1919 rozhodnúl' súd menovaný v § 518 tr. p., či má byť vykonaný trest súhrnný, ktorý má byť ustanovený podl'a § 517 tr. p. Rozhodovanie o podmienečnom odklade v súdenom prípade preto odpadá a
nižšie súdy meritorným rozhodnutím pustily sa do riešenia veci, ktorá
v terajšom stadiu nepatrí do oboru ich posobnosti, čím zavinily zmatok
podl'a § 384 čís. 4 tr. p., ku ktorému podl'a ustanovenia ostatného odseku § 384 tr. p. treba vždy hl'adeť z úradnej povinnosti. Preto bolo
treba najvyššiemu súdu postupoval' podl'a § 34-\ por. nov. a § 404-\ tr.
p., rozsudky oboch súdov nižších stoHc vo výroku, ktorým rozhodovaly
o podmienečnom odklade výkonu trestu, zrušiť a tento výrok pominúť.
čís.
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Radiotelelonnhn zařízením po rozumu § 24 zák. čís. 9/1924 nejsou
jen úplné a k provozu schopné radiopřistroje (radiové aparáty), nýbrž
i přistroje ve stavu nepoužívatelném, jichž lze používati po výměně ně
které součástky a po opravě (připojení součástek jiných), ba i takové
součástky, jsou-li pro telelonní provoz podstatné.
Jde o právní omyl ve smyslu § 233 tr. zák., domníval-li se pachatel,
že k přechovávání nepouživatelného přistroje není třeba koncese.
(Rozh. ze dne 27.

září

1932, Zrn 1 95/31.)

(Rozh. z 24. septembra 1932, Zrn 111 321/32.)
N a j v y Š š i s ú d v trestnej ve ci proti G. K. pre zločin sprenevery na základe verejného pojednávania o zmatočnej sťažnosti obžalovaného G. K. zrušil z úradnej povinnosti z dovodu zmatočnosti, uvedeného v § 384 č. 4 tr. p. rozsudky obidvoch nižších súdov vo výroku,
ktorým nižšie súdy rozhodly dotyčne obžalovaného G. K. o podmienečnom odklade výkonu trestu, tento výrok pominul a uložil súdu prvej
stolice, aby spisy postúpil štátnemu zastupitel'stvu ku prípadnému podaniu návrhu podl'a §§ 517 a 518 tr. p. Zmatočná sťažnosť obžalovaného G. K. bola poukázaná na toto rozhodnutie.

N e j vy Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčeni
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Chrudimi ze dne 1. prosince 1930, jímž byl stěžovatel uznán vinným přeči
nem podle § 24 čís. I zákona čís. 9/1924 sb. z. a n.
zmateční

D

ů

vod y:

Zmateční

D o vod y:

stížnost, uplatňující důvody zmatečnosti čís. 9 a), 9 b)
ř., namítá, že napadený rozsudek odsuzuje stěžovatele pro
přechovávání radiotelefonního zařízení, ač prý v pravdě o radiotelefonní
zařízení nešlo, an aparát, přesněji, co stěžovatel pod názvem radío~
telefonního aparátu přechovával a ve vlastnictví měl, nefungoval a fun-

Proti rozsudku vrchného súdu ohlásil obžalovaný G. K. zma!očnú
sQažnosť podl'a bodu 2 § 385 tr. p. preto, lebo mu nebol povolený podmienečný odklad výkonu trestu. Najvyšší súd pri preskúmani veci zba~
dal toto: Trestný čin obžalovaného, ktorý je predmelom tohoto trestné!>" pokračovania, bol spáchaný roku 1928. Podl'a pripojených spisov

govati nemohl; proto byl aparát ten (naprosto) nepouživatelný. Skutkový podklad této námitky (tvrzení stížnosti), že domnělý aparát nebyl
než snůškou nějakých isolovaných drátů, spojovaného vedení, podstavců pro lampu apod" nebo třeba, že to byl nepotřebný brak, ne~
třeba přezkoumávati v tom směru, zda je vzat z.e.skutkovýéh zjištění
rozsudku, a netřeba ani uváděti na· pravou míru 'podrobným opakovác

§ 281 tr.
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mm znaleckého posudku, podle něhož byla v součástkách stěžovateli
zabavených obzvláště i lampa normální funkce schopná, a podle něhož
bylo lze přístroje používati po výměně otočného kondensátoru, odstranění jinak shledaných závad a doplnění antenou, uzeměním a baterií.
Neboť námitka neobstojí ani jinak. Stižnost nerozlišuje mezi úplným
(bezvadným) aparátem, jimž lze zachytiti radiotelefonní zprávy (přijí
mací stanicí) a mezi radiotelefonními zařízeními, a neuvědomuje si, že
radiotelefonními zařízeními je podle ustálené judikatury (srovnej rozhodnutí č. 4219, 3845 sb. n. s.) rozuměti i součástky, jsou-Ii pro telefonní provoz podstatné, tím spiše dosud neúplné a k provozu prozatim nezpůsobilé přistroje (viz rozhodnutí Č. 350101 sb. n. s. a j. a srovnej
k tomu i sdělení ministerstva obchodu ve Věstníku ministerstva spravedlnosti ročník 1927 str. 144, podle něhož jsou radiotelefonním zaří
zením i elektronové lampy všeho druhu, ovšem nikoli i sluchátka). Judikatuře té nelze vytknouti, že je výsledkem příliš rozšiřujícího výkladu
nebo dokonce jen obdobného použití dotčených zákonných norem, tře
baže normy ty jsou - jak stížnost právem uplatňuje - výronem snahy
zákonodárcovy zabrániti, by nepovolané, t. j. státní koncesí nezmocuěné osoby nemohly zneužíti radiotelefonního zařízení. Bezprostředně
hrozícímu nebezpečí, které tu je, má-li někdo ve své disposici zařízení,
správněji přístroj, jímž jest mu umožněno súčastniti se telefonního styku, je čeleno již ustanovením § 18 zákona čis. 6Q/1923 o trestnosti zří
zení nebo provozování telegrafu, tudíž - viz § 2 cit. zákona a § 3 provozovacího nařízení čís. 82 sb. z. a n. z roku 19'15 - i radiotelefonní
stanice bez povolení ministerstva pošt a telegrafU. Záruku tímto ustanovením zjednanou, že radiotelefonní zprávy mohou býti zachycovány
jen osobami, jejichž spolehlivost byla zkoumána státní správou před
udělením koncese, rozšířil zákon čís. 9/1924, který je v podstatě jen
prováděním ustanovení § 5 zákona čís. 601/1923 a který ustanovením
§ 24 odstavec čís. 1 čelí vzdálenějšímu nebezpečí zneužití radiotelefonu,
jaké hrozí i jen z přechovávání součástek radiotelefonních, ano z nich
lze doplněním aneb opravou sestaviti celou stanici radiotelefonního provozu schopnou. U stanovení § 24 zákona čís. 9/1924 nebylo by vedle
ustanovení § 18 zákona čís. 60/1923 třeba, kdyby i radiotelefonním zařízením po rozumu onoho ustanovení byly, jak stížnost tomu chce, jen
uplné a k provozu schopné radiopřístroje (radiové aparáty). Proto nelze
shledati právní omyl v tom, že napadený rozsudek spatřuje radiotelefonní zařízení po rozumu § 24 odst. čís. 1 zákona čís. 9/1924 v pří
stroji, který byl sice ve stavu, ve kterém byl u stěžovatele zabaven, nepoužívatelný, jehož by však bylo lze používati po výměně jedné součástky a po opravě, jakož i připojení jiných součástek, takže přístroj
má (stěžovatel přechovával) i upotřebitelné součástky (zařízení) radiotelefonní.
Rozsudek uvádí, že se stěžovatel hájil tím, že se domníval, že nepovolení. Netřeba zkoumati, zda je tím vysloveno, že byl vů
bec obhajobou stěžovatelovou tvrzen omyl - stížností s hlediska čís.
9 b) § 281 tr. ř. uplatňovaný - totiž domněnka stěžovatelova, že věci
1\ něho zabavené nejsou věcmi (nebezpečnými) zakázanými, nýbrž, že
je to »nepotřebný brak«, t. j. aparát naprosto nepouživatelný, na který
potřebuje
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není třeba koncese. Neboť stěžovatel doznal, že vyměnil věci II něho zabavené jakožto radiový přístroj, a stížnost nebere v pochybnost, že stě
žovatel věděl, že jde ve věcech mu zabavených o věci určené k provozu
~adi~te!efo.nnímu, o věci, tvo~ící s?učá~tky radiov~,ho přístroje, přesněji
ze vedel, ze Jde o radIO vy pnstroJ, ovsem nepouzlvatelný (k zachycení
radiotelefonních zpráv nezpůsobilý). Domníval-li se stěžovatel, že k pře
chovávání nepoužívatelného přístroje, k přechovávání věCí, jejichž celek bez .op;-avy a bez doplr:ění neu;nožňuje ú.ča~t na r~diote!ef,onním styku, nell! treba koncese, predpokladal myl ne, ze nell! zakazano a není
trestno přechovávatí věci ty nebo takový přistroj bez (úředního) povolenÍ. Takový předpoklad není však než mylným výkladem pojmu radiotelefonního zařízení (rozsahu ustanovení § 24 zákona čís. 9/ 1924) a
rovná se neznalosti dotčeného ustanovení trestního zákona, která stěžo
vatele podle jasných ustanovení §§ 3, 233 tr. zák. odpovědnosti nezprošťuje. Ku.připojenému tvrzení stížÍlOsti, že ani předchůdce stěžova
telův v přechovávání zabaveného přístroje neměl koncese, budiž podotčeno, že svědek B., o nějž jde, podle svého nevyvráceného svědectví
koncesi původně měl, avšak po spálení lampy, kterým se stal aparát 'nepoužívatelným, koncesi odhlásil, čímž ovšem další přechovávání apa··
rátu nestalo se v jeho osobě protiprávním a trestným (viz § 23 zákona
čís. 9/1924 a rozh. čís. 3841 sb. n. s.).
čís,

4476,

»Zadostiučinění« a »náhrada škody« po rozumu 2. věty § 4 zák.
o podmíněném odsouzení přísluší jen osobě trestným činem poškozené
(uražené), nikoliv porušenému právnímu řádu.
Z titulu »zadostiučinění« po rozumu 2. věty § 4 zák. čís. 562/1919
lze uložiti i věnování ve prospěCh třetich osob (chudých), avšak jen,
je-li takové věnování zadostiučiněním poškozenému (uraženému); nežádal-li poškozený sám o zadostiučinění v této formě, jest ho vyslechnouti
o tom, zda shledává v takovém věnování pro sebe zadostiučiněni.

(Rozh. ze dne 27.

září

19'32, Zrn I 394/32.)

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem:
Rozsudkem okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 26. listopadu
1931, a to výrokem, že se obžalovanému ukládá, »by zaplatil ve zkušebné době jako zadostiučinění ve prospěch chudých u obecních úřadů
v R. a v B. po 1010 Kč«, a rozsudkem krajského soudu v českých Budě
jovicích jako odvolacího soudu ve věcech přestupkových ze dne 17.
prosince 1931, pokud jím bylo odvolání obžalovaného z onoho výroku
zamítnuto, byl porušen zákon o podmíněném odsouzení čís. 562/1919
v ustanovení druhé věty § 4; výroky ty se zrušují a okresnímu soudu
v Jindřichově l:jradci se ukládá, by šetře zásady druhého odstavce
§ 293 tr. ř. v rozsahu zrušení znovU věc rozhodl.
Trestní rozhodnutí XIV.

13
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Důvody:

Rozsudkem okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 26. listopadu l'BI byl obžalovaný uznán vinným přestupkem proti bezpečnosti
cti podle § 49'6 tr. zák., spáchaným tím, že dne 13. srpna 1831 v R. a
v B. n"dával veřejně a před více lidmi soukromému obžalobci, a za to
podle § 4'96 tr. zák. použitím § 261 tr. zák. odsouzen k peněžitému
trestu 300 Kč, v připadě nedobytnosti do vězení na 3 dny, a to podminěně se zkušebnou dobou jednoho roku, pi"i čemž mu bylo zároveň uloženo, »by zaplatil ve zkušebné době jako zadostiučinění ve prospěch
chudých u ohecních úřadu v R. a v B. po 100 Kč.« Proti tomuto rozsudku podal odvolání jen obžalovaný, a to jen z výroku o trestu a z výroku, jímž mu bylo uloženo, by dal oním způsobem zadostiučinění.
V provedení odvolání uvedl v tomto směru, že okresní soud nebyl
oprávněn uložiti mu z titulu »zadostiučinění« věnování ve prospěch
osob třetích, an prý soukromý obžalobce podobný návrh neučinil a }lebyl v tomto směru vllbec slyšen. Rozsudkem krapského soudu v Ces.
Budějovicích jako odvolacího soudu ve věcech pře stupkových ze dne
17. prosince 1931 bylo odvolání obžalovanébo v obou směrech zamítnuto jako neodtlvodněné, tak že rozsudek okresniho soudu nabyl v celém rozsahu mocí práva.
Podle ustanovení druhé věty § 4 zák. ze dne 17. října 1919, čís. 562
Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění má
soud podmíněně odsouzenému zpravidla uložiti, by podle svých sil
nahradil škodu, kterou způsobil, »by dal zadostiučinění«. »Zadostiučinění« po rozumu tohoto ustanovení zákona, t. j. náhrada škody
immaterielní trestným činem způsobená náleží právě tak jako »náhrada škody« ve smyslu tohoto ustanovení zákona, t. j. náhrada
skutečné škody materielní trestným činem způsobené, jen osobě trestným činem poškozené (poškozenému nebo uraženému), nikoli snad porušenému právnímu řádu. O tom, jakým zptlsobem (v jaké formě) má
býti toto zadostiučinění poškozenému (uraženému) dáno, se "cit. us~a
novení zákona nezmiňuje. Vzhledem k tomu nelze soudu upnl! opravnění, by uložil podmíněně odsouzenému z titulu »zadostiučinění« věno
vání ve prospěch osoby třetí n~b .osob ,třetjch,. na přík1a~ v.e pr?spěch
chudých v místě, kde byl trestny. ClD, spachan,):-I.1 takove veno;ra~1 zadostiučiněním poškozenému ,(urazenemu), o ne]z len Jde. Hod:a-h tedy
soud uložiti obžalovanému v případě podmíněného odsouzem, by dal
zadostiučiněni ve formě věnování ve prospěch třetí osoby nebo třetích
osob, jest na něm, by se obíral otá~ko,:,. zdali t~kové věno,::,~ní jest zadostiučiněním tomu, kdo byl trestnym Clllem poskozen, Nezadá-b v takovém případě poškozený (uražen~)sá~, by obžalovanému byl.o .v pří
padě jeho podmíněného ~dsouz~~" ul5'z~no, by dal zadosll,UČme;ll ,ve
formě věnování ve prospech urclte treh osoby nebo určltych trehch
osob, je nezbytně třeba, by soud vyslechl poškozeného (uraženého)
o tom zda shledává v takovém věnování pro sebe zadostiučinění; neboť ji~ak mohlo by se státi, že by se takové věnování zvrhlo v pravý
opak toho, co mu mělo. býti zádostiučiněním., V souzeném případě nebylo tu však těchto předpokladů pro, určení, by obžalov~ný dal zado~tt~
učinění ve formě rozsudkem okreslllho soudu st"novene, ano ze SpISU

souze?é trestní věci.pevyplývá, ~e soukromý obžalobce žádal, by obža10Vane!"u. bylo v. pnp.ade podmměného odsouzení uloženo, by dal zadosyucmelll ve l-:rme tu v ú.nhu přicházející, nebo že byl v tomto '
smeru so~dem. slysen a dal pn tom na jevo, že shledává ve věnování
ve .prospec~ trell o,'oby nebo třetích osob, najmě ve věnování ve prospec!" ~hudych v mlstec.h, kde byl trestný čin spáchán, pro sebe zadostiuČI!,enL Z ,toho plJ::ne, ze vyrokem r.ozsudku okresního soudu, jímž bylo
obza!o~anemu u~ozeno, »byzaplahl ve zkušebné době jako zadostiuČl1;em ve prospech chudých u obecních úřadů v R. a v B, po 100 Kč«
a vyrokem rozsudku krajského soudu jako odvolacího soudu ve věcech
přestu~kových, pokud, jím b~lo odvolá,ní obžalovaného z tohoto výroku
okreslllho soudu z~,mltnuto ]a~? bezduvodné, byl porušen zákon, a to
z~kon ze dne 17. rl]na 1919, CIS. 562 Sb. Z. a n., v ustanovení druhé
vety § 4. Bylo pl'Oto ve smyslu §§ 33 a 29Q tr. ř. uznati právem jak se
stalo.
'
čís.

4477.

. Su?j~ktom trestných činov, !lvedených v § 416 tr. zák., je len maJ~tkovy upadca v smysle hJ?10tneho práva kOnkurzného, na majetok ktoreho bol p r a v o p I a t n y m usnesením uvalený konkurz.
(Rozh. z 27. septembra 19'32, Zm IV 248/32.)
•. Na j vy Š š í ,s ú d v trestnej ve ci proti J. W., obžalovanému z precmu za~meneho upadku, na základe verejného pojednávania o zmatoč
ne] sťaznosÍ1 obžalovaného a jeho zvoleného obhájcu vyniesol rozsudok, ktorým vyhovel zmatočnej sťažnosti, z dóvodu zmiitočnosti uvedeného v § 385 č. 1 a) tr. p. zrušil rozsudky oboch súdov nižšieho ~tupňa
a obžalov~néh? oslobodil pod]'a bodu 1 § 326 tr. p. od obžaloby pre
prečm zavmeneho upadku p.odl'a § 416 č. 4 tr. zák. naňho podanej,
D

o v od yo

Proti rozsudku súdu odvolacieho ohlásil obžalovaný zvoleným obhájcom zmatočnú sťažnosť na základe bodu 9' § 384 a bodu 1 a} a 2
§ 385 tr. p., ktorá bola i prevedená, Zmatočná sťažnosť uplatňovaná
podPa bodu 1 a) § 385 tr. p. je oprávnená. Obžalovaný bol uznaný vinným ~ prečinu zavine~ého úpadku .podPa § 416 Č, 4 tr. zák. spáchaného
tak, ze ak.o obchodmk v T., proh ktorému usnesením krajského súdu
v R. zo dna 10, novembra 19'30 po neúspešnej nabídke na mimokonkurzné nútené vyrovnanie pod č. j. K 4/3'0-1 bol vyhlásený konkurz
- , znajúc svoj neutešený finančný stav, nakol'ko už v predošlej dob~
aSI 2 rokov mohol sa udrž ať iba tak, že si zaopatroval kapitál požič
~ami, n~, zaokrývanie svojich obchodných dlžób, - preca v poslednom
stVrtroCI roku 1929 objednal nepomerne vel'ké množstvo tovaru, ktoré
nezaplatil, a v januári 1930 podal žiaElosť o mimokonkurzné nútené vyl'Ovnanie, ktoré však prijaté nebolo, t~dy jako úpadca, ktorý vedel o svoJe] platebne] neschopnosh, robIl nove dlhy. Zo skutkového stavu zisie-

"-
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ného súdmi nižších stolíc a z pripojených spisov ide na javo, že usnesením krajského súdu v R. zo dňa 22. II. 1930 bolo na žiadosť obžalovaného zavedené pokračovanie o mimokokurzné nútené vyrovnanie, ktoré
však bolo usnesením tohože súdu zo dňa 25. IV. 1930 podfa bodu 5
§ 56 min. nar. č. 4070/1915 M. E. zastavené a spisy po pravopiatnosti
tohoto usnesenia boly postúpené konkurznému súdu, lebo vačšina veritel'ov odmietla prijať vyrovnávaciu nabídku obžalovaného dlžníka.
Potom bol usnesením krajského súdu v R. zo dňa 10. Xl. 193'0 proti obžalovanému vyhlásený konkurz. Toto usnesenie však nestalo sa pravoplatným, nakol'ko obžalovaný ako aj správca konkurznej podstaty podali rekurz preto, lebo dlžník (obžalovaný) nemal nijakého majelku, na
ktorý by mohol byť otvorený konkurz.
Vrchný súd v K. usnesením zo dňa 1. XII. 1930 rozviazal usnesenie
prvej stolice a nariadil tomuto súdu, aby vypočutim interesentov zistil
podmienky povolenia konkurzu a potom vo veci samej znova rozhodol.
Krajský súd v R. nato usnesením zo dňa 7. II. 1931 pominul uvalenie
konkurzu proti J. W., lebo mal za zistené, že obžalovaný nijakého majetku nemá a nie je obchodníkom a v smysle 3. odst. § 57 nar. čís. 4070/
1915 M. E. v prípadoch tam uvedených len proti obchodníkovi možno
uvaliť konkurz z úradnej moci. Toto usnesenie stalo sa pravoplatným.
Z týchto okolností sťažovatel' v prevedení zmatočnej sťažnosti - upl~t
ňovaonej na základe zmatku podl'a bodu 1 a) § 385 tr. p. dovodzuje,
že proti obžalovanému nel'ze ustáliť skufkovú podstatu prečinu zavineného úpadku podl'a § 416 tr. zák. Podl'a právneho stanoviska vrchného
súdu obžalovaný tým, že bol proti nemu vyhlásený konkurz a vyhlásenie konkurzu bolo na súdnej doske vyvesené, v smysle § I zák. čl.
XVII:1881 stal sa úpadcom a preto nie je rozhodujúca tá okolnosť, že
proti obžalovanému bolo konkurz nariaďujúce usnesenie za konkurzného pokračovania zbavené platnosti, resp. že konkurz bol zastavený.
Stanovisko vrchného súdu je však v tomto prípade mylné. Podl'a § 416
tr. zák. spácha prečin zavineného úpadku majetkový úpadca. Pojem majetkového úpadcu je vymedzený v § 1 zák. čl. XVII: 1881 (platného
v dobe trestného činu) a majetkovým úpadcom je ten, na majetok ktorého bol konkurz uvalený a započne jeho právny účinok tým dňom,
v ktorý konkurz nariaďujúce usnesenie bol o pri konkurznom súde vyvesené. Z toho plynie, že subjektom trestných činov v § 416 tr. zák.
uvedených mMe byť len majetkový úpadca, t. j. ten, proti komu bol
konkurz otvorený. K trestnej zodpovednosti a k tomu, aby obžalo'vaný
bol považovaný skutocne za úpad cu, predpokladá sa však, aby usnesenie, ktorým bol na dlžníka uvalený konkurz, bolo aj pravoplatné. Rozviazanie konkurz nariaďujúceho usnesenie má ten právny význam, ako
keby konkurz vábec nebol vyhlásený, a preto s hl'adiska trestatel'nosti
obžalovaného mohlo by byť základóm len usnesenie konkurzného ,údu,
ktoré bolo po rozviazaní predošlého usnesenia vynesené. Podl'a tohoto
usnesenia však uvalenie kokurzu bolo pravoplatne pominuté, čiastočne
pre nedostatok majetku, čiastočne i preto, lebo h!'adiac na ustanovenie
§ 57 nar. čís. 407,0/1915 M. E. (platného v dobe trestného činu) uvalenie konkurzu na obžalovaného z úradnej moci bolo už ab ovo vylúčene. Poneváč usnesenie krajského súdu v R., otvárajúce proti obžalo-

vanému konkurzné pokračovanie, nikdy pravoplatnosti nenadobudlo,
nemohlo, keďže bolo zrušené, zanechať právne účinky, rozhodné so
stanoviska hmotného práva konkurzného. Pre posúdenie tejlo veci je
tedy bez významu ustanovenie, že právne účinky zahájeného konkurzu
počínajú dňom jeho vyhlásenia na doske konkurzného súdu a že rekurz
nemá odkladného účinku. Nebol preto na majetok obžalovaného pravoplatne vyhlásený konkurz a nel'ze ho vobec považovať za úpadcu
v smysle hmotného práva konkurzného. Tým však chybí časť skutkovej podstaty prečinu zavineného úpadku podl'a § 416 čís. 4·tr. z"k. a
nemožno ustáliť na základe skutkov obžalovaného - bárs ináč aj zistených - skutkovú podstatu tohoto prečinu. Poneváč nejde o skutky,
uvedené v § 414 tr. zák., nie je daná ani skutková podstata trestného
činu opísaného v § 387 tr. zák. Trpia tedy rozsudky nižších súdov zmatkom pod!'a § 385 čís. 1 a) tr. p. Najvyšší súd preto, vyhovujúc zmatoč
nej sťažnosti uplatňovanej z dovodu § 385 I a) tr. p., pokračoval podl'a
1. odst. § 33 por. nov., zrušil rozsudky súdov nižších stolíc a obžalovaného na základe bodu I § 326 tr. p. od obžaloby oslobodil. Zmatočná
sťažnosť vo zbývajúcej časti stala sa bezpredmetnou.
čís.
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I.pritomnosť šestich spoluúčinkujúcich l'udí naplňuje pojem )}shluknutia« v smysle § 4 odst. I. zák. čl. XL:1914.
.
Skutková podstata prečinu podl'a cit. miesta zákona nevyžaduje, aby
výkon povolania úradného orgánn bol skutočne prekažený. Prečin je
spáchaný už vtedy, stalo-li sa shluknutie k účelom v cit. ustanoveni uvedeným, hocí aj proti predmetu relatívne nesposobilému (shluknutie pred
četnickou kasárňou, v ktorej niet četuíkovJ.
.

(Rozh. z 1. októbra 1932, Zm IV 184/32.)
šesť osob, medzi nimi obžalovaní A. B., L. K. a F. B., shluklo sa pred
četnickou stanicou v P. tým ciel'om, aby vymohli prepustenie svojho
D., zadržaného četníckou hliadkou pre podozrenie z krádeže.
druha

J.

Jeden z páchatel'ov rozbil vidlami okno v budove. Hore menovani obžalovaní boli odvolacím súdom .odsúdení pre prečin násilia proti orgánom úradu podl'a § 4 odst. I. zák. Č\. XL: 1914.
N aj v y š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného F. B. jednak
odmietol, jednak zamietol.
Z dávodov:
Proti rozsudku vrchného súdu ohlásil obžalovaný F. B. zmatočnú
na základe bodu 1 a) § 385 tr. p. preto, že nespáchal trestný
a) k pojmu shluknutia v smysle§ 4 odst. \. zák. čl. XL:1914
je vraj potrebné stretnutie aspoň 7 osob, obžalovaných však bolo menej;
b) ku skutkovej podstate trestného činu základ obžaloby tvori~ceho jé
vraj potrebné násilím, alebonebezpečným vyhrožovaním prekázať úrad č
. nému orgánu vo výkone jeho povolaní a; klorý prvok trestného činu
sťažnosť
čin, lebo:

-
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v tomto prípade chýba, lebo četnícka ka~árňa - pred ktorou ~a obžalovaní shlukli - bola prázdna, níkto sa tam nezdržoval a zvláš!e neboli
tam četníci, ktarí zadržali D., ktorého obžalovaní podl'a obžaloby chceli
vyslobodiť; obžalovaný tedy ani nemohol zabrániť četníkom vo výkone
ích povolania, ani nemohol ich k ničomu nútiť.
Podl'a bodu 1 a) § 385 tr. p. ohlásená časť zmatočnej sťažno~ti je
bezzákladná. lebo podl'a zistených skutočností bolo šesť obžalovaných
ktorí sa shlukli; tento počet shluknuvšich sa l'udí v súdenom prípad~
vyčerpáva pojem shluknutia v smysle odst. I. § 4 zák. čl. XL: 1914, leb o
sila spoluúčinkujúcich 6 l'udí je za daných okolno~tí, zvlášte v noci, vo
zvýšenej miere sp6sobilá, aby prekážala úradným orgánom vo výkone
ich povolania, alebo, aby ich prinútila k nejakému opaheniu. Najvyšši
súd nenasiel dovodu, aby podl'a odst. I. § 35 tr. p. nov. zrušil roz~udok
vrchného súdu ciel'om zistenia, či boli četníci prítomní v kasárni, alebo
nie. Ku skutkovej podstate prečinu podl'a odst. I. § 4 zák. čl. XL:1914
sa nevyžaduje, aby úradnému orgánu bolo skutočne prekážané vo výkone jeho povolania, alebo aby bol ~kutečne prinútený k nejakému opatreniu. Stačí shluknutie tým ciel'om, aby bolo úradnému orgánu prekážané násilím, alebo nebezpečnou hrozbou v takom výkone jeho povolania, ktorý je po práve, alebo aby bol prinútený k nejakému opatreniu,
alebo, aby mu bolo skutkom ublížené pri jednaní, ktoré plynie z jeho
povolania, alebo zo m~ty za výkon jeho povolania. Podl'a zistených skutočno stí obžalovaní sa shlukli pred budovou četníckej stanice, aby vye
nútili prepu'Stenie četníckou hliadkou pre podozrenie z krádeže zadrž aného J. D., domnievajúc sa, že tento je v četníckej kasárni zavretý, a
pri tom obžalovaný F. B. železnými vidlami zúmyselne rozbil okno kasárne. Bez ohl'adu na to, či boli četníci prítomni v ka~árni, keď sa obžalovaní shlukli pred budovou, alebo nie, čin obžalovaných vyčerpáva
skutkovú povahu prečinu podl'a odst. I. § 4 cit. zák., lebo z tých zistených skutočností, že po zatknutí D. sa obžalovaní shromaždili pred kac
sárňou a jedon z nich aj rozbil železnými vidlami okná budovy, správne
je možné vyvodiť záver, že účelom shluknuti a obžalovaných bolo násilím vynútiť prepustenie J. D. na slobodu, tedy násilírri prekážať orgánom úradu vo výkone ich povQlania. Preto nemýlil sa vrchný súd, keď
za vinného uznal obžalovaného z prečinu podl'a odst. 1. § 4 cit. zák.
čís.
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L Jestli bolo bez svolenia· nadriadeného súdu (§ 41 odst. ll. zák.
48/31 Sb. z. a n.) trestné pokračovanie proti mladistvému obžalovanému prevedené pred súdom príslušným pre spoluobžalovaného staršieho 18 rokow, bol tým zavinený formálny zmlitok podl'a § 384 č. 1 tr. p.
Nedostatok tohoto svolenia nic je nahradený tým, že onen nadriadený
SÚd, romodujúc vo veci ako súd .odvolací, neučinil v tomto smere nijak~
opatrenie.
.
II. V trestných veeiach proti mladistvým treba so zretefom na ustan.
§ 396 odst. I tr. p. predložiť spisy odvolaciemu súdu teprv po uplynuti
lehót k podaniu opravných prostrledkov tých osób, ktoré sú uvedené
v ustan. § 50 odst. I. zák. Č. 48/31 Sb. z. a n.
Č.

lil. Skutková podstata zločinu podl'a § 6 odst. II zák. čl. XL:1914
nevyžaduje, aby sa páchatef ozbrojil preto, aby zbrane použil proti
úradnému orgánu. Stačí, jestli má pri spáchaní činu v e do m e pri sebe
takú zbraň, ktotá zvyšuje nebezpečenstvo užitého násilia alebo hrozby.

(Rozh. z 1. októbra 193Q, Zm IV 225/32.)
Obžalovaní M. K, Z. K a S. K, z ktorých dvaja posledne menovaní
bolí v dobe spáchania trestného činu mladiství a v dobe zahájenia trestného pokračovania nedosiahli devatnásteho roku, odcudzili v hore drevo
v cene 120 Kč. Byvši pristihnutí prísažnými hájnikmi, ktori im chceli
drevo odobrať, dopustili sa na nich ná~ilia a nebezpečných hrazieb, majúc v rukách sekery a kolíky. S ú d p rve j stolice (riadny krajský súd)
odsúdil všetkých troch obžalovaných pre prečin krádeže podfa § 333
tr.. zák. a pre prečin násilí a proti úradným orgánom podfa § 4 odst. ll.
zák. čl. XL: 1914. O d vol a c í s úd potvrdil rozsudok prvého súdu,
upustivši len u obžalovaného S. K podl'a § 6 (l) zák. č. 48/31 Sb. z.
a n. od uloženi a trestu.
N a j vy Š š í s ú d po verejnom pojednávaní o zmatočnej sťažnosti
verejného obžalobcu vyniesol r o z s u d o k, ktorým na základe dóvodu
zmatočnosti uvedeného v bode 1. § 384 tr. p. z úradnej moci zrušil rozsudky oboch súdov nižšieho ~tupiía aj s celým pokračovaním v čiast
kach vzťahujúcich sa na obžalovaných mladistvých Z. K, S. K a proti
týmto obžalovaným nariadil nové pokračovanie pred senátom mládeže;
ČÍastočne vyhovujúc zmatočnej sťažnosti z d6vodu zmatočnosti označeného v bode 1 b) § 385 tr. p. zrušil rozsudky oboch súdov nižšieho
stupň'a, nakol'ko čin obžalovaného M. K., spáchaný proti háj nikom, nebol kvalifikovaný aj podl'a odst. II. § 6 zák. čl. XL: 1914, a tento čin obžalovaného kvalifikoval aj podl'a citovaného ustanovenia zákona jako
spáchaný so zbraňou a vyslovil, že tento čin obžalovaného M. K. je zločinom, ktorý sa kvalifikuje hl'adiac na § 20 tr. zák. za prečin.
Z dovodov:
Proti rozsudku vrchného súdu podal zmatočnú ~ťažnosť verejný obžalobca na základe bodu 1 b) § 385 tr. p. z toho dovodu, že čin obžalovaných M. K, Z. K a S. K. - ~páchaný proti háj nikom - bol mylne
kvaHfikovaný len za prečin pod1'a odst. II. § 4 zák. čl. XL: 1914 a nie
jako zločin - resp. u mladistvých obžalovaných za previnenie - podl'a § 4 odst. II a § 6 odst. II zák. čl. XL: 1914 čiže u mladistvých podl'a
§ 3 z{;k. č. 48/1931 Sb. z; a n.
Prí preskúmaní veci najvyšší súd zbad"l toto: Zospisov prípravl)ého
pokračovania .a. zo zápisnice o hlavnom pojednávaní je zrejmé, že nielen
prípravné pokračovanie, ale aj hlavné pojednávanie proti všetkým tram
obžalovaným - z ktorých obžalovaní Z. K a S. K. bolí v dobe činu mladiství a žiadny z nich v dobe zahájenia pokračovania nedosiahol. devatnásteho roku svojho veku - bolo prevedené spoločne a že hlavné
pojednávaníe bolo konané pred kraj~kým jako trestným st)dom. proti
obom uvedeným mladistvým obžalovaným však mal o byť hlavné 1'0-
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jednávanie konané v smysle § 30 a § 66 zákona o súdnictve nad mládežou pred senátom mládeže, leb o bolo konané po dni, ktorého tento zákon nadobudol účinnosti. Len so svolením nadriadeného súdu (tedy
v tomto prípade vrchného súdu v Košiciach) podl'a § 41-1I cit. zákona
mohlo by byť pokračovanie a tedy aj hlavné pojednávanie prevedené
spoločne s pokračovaním a hlavným pojednávaním proti osobe staršej
osemnásť rokov pred súdom príslušt1ým pre túto osobu. Zo spisov však
neplynie, že také svolenie bolo od nadriadeného súdu opatrené. Okolnost', že nadriadený súd v odvolacom pokračovaní v tomto smere neučinil žiadne opatrenie, nemože byť pokladaná za také VČas udelené
svolenie. HI'adiac k tomu,že sa hlavné pojednávanie pred súdom prvej
stoJice nekonalo pred senátom mládeže, složeným podl'a § 3D-lil cit.
zákona, a svolenie ku konaniu hlavného pojednávani2 pred riadnym
trestným súdom od nadriadeného súdu v smysle § 41 cit. zák. nebolo
opatrené, je zrejmé, že rozhodujúci súd dotyčne mladistvých obžalovaných Z. K a S. K. nebol "ostavený podl'a zákona. Preto trpia rozsudky
oboch nižších súdov v časti menovaných obžalovaných sa týkajúcej
zmatkom podl'a § 384 čís. 1 tr. p. K tomu treba vždy prihJiadnuť z úradnej povinnosti (§ 384 rusI. odst. tr. p.). Preto najvyšší súd pokračoval
podl'a § 34 tr. p. nov. a dotyčne mladistvých obžalovaných nariadil nové
pokračovanie.

Porušením §§ 41/1lI a 50/1I zák. o súd. nad mlád. rozsudók súdu
prvej . stolice nebol sdelený rodičom a zákonnému zástupcovi mladistvých; krajský súd tedy porušil § 396 tr. p. tým, že predčasne predostrel spisy vrchnému súdu, poneváč podl'a odst. 3 § 501 cit. zák. lehota
k odvolaniu pre zákonného zástup cu mladistvých obžalovaných sa ešte
ani nezačala. Vrchný súd však dopustil sa zmatku podl'a bodu 4 § 384
tr. p., keď preskúmal vec dotyčne mladistvých obžalovaných, hoci lehota k odvolaniu pre všetkých oprávnených ešte ncvypršala.
Zmiitočná sťažnosť .verejné)lO obžalob cu ohlásená v neprospech obžalovaného M. K. je dovodná. Vrchní súd zisti1, že obžalovani Z. K. a
S. K. pri spáchaní činu proti hájnikom ma1i v rukách sekery a obžalovaný M. K. bič, ktoré neodložili, hocí k tomu bol i hájnikmi vyzvaní. Odvolací súd nekvalifikoval čin obžalovaného M. K podl'a odsl. II § 6 zák.
čl. XL:I914 preto, lebo obžalovaní ma1i vraj hore uvedené predmety
u seba pri práci, ktorú konali, a nechovali ich vraj u seba s týmúmyslom, aby ich prípadne užili jako zhrane, ktorými by ptekážali úradnýrt1
orgánom v ich zakročení, to je v zadržaní obžalovaných a zabavení nimi odcudzeného dreva.
Názor vrchného súdu je však mylný. Ku skutkovej podstate zločinu
podl'a odst. ll. § 6 zák. čl. XL:I914 sa nevyžaduje, aby sa páchatel'
ozbrojil s úmyslom užiť. zbraň proti úradnému orgánu. Stačí, ked' páchate!' pri spáchaní činu má ve do m e pri sebe takú zbraň, ktorá zvyšuje nebezpečenstvo užitého riásilia alebo hrozby. V tomto prípade háj"
nici vyzvali obžalovaných, aby zbrane odložili, ale. oni tejto výzve nevyhoveli. Preto obžalovaný 'M. K, ktorý mal v rukách bič - tedy zbraň.
- musel si byť vedomý toho, že. je ozbrojený a že sa tým stáva odpor
obžalovaných proti hájnikom nebezpečnejší, než keby boli zbrane na
výzvu hájnikov odložili. Obžalovaný M. K. vykonal tedy svoj čin so
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zbraňou v smysle odst. II. § 6 zák. čl. XL:1914. Preto mýlily sa súdy
nižších stolíc, keď pominuly kvalifikovať čin menovaného obžalovaného
podl'a práve citovaného ustanovenia. Je tu dovod zmatočnosti uvedený
v bod~ 1 b) § 385 tr. p. Najvyšši súd tedy vyhovel zmatočnej sťažnosti
podanej v neprospech obžalovaného M. K. a pokračoval podl'a odst. \.
§ 33 tr. p. nov.

čís.
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Výkrik na verejnej schodzi, že v republike československej sú národnostné menšiny utlačované, je prečinom rušenia obecného pokoja;
nezáleží na tom, či tvrdenie toto mohlo rozoštvať práve tú spoločnosť,
v ldorej bolo prednesené, vyžaduje sa však, aby páchateY mal úmysel
hanobiť republiktt a aby si bol vedomý, že hanobenie je sposobilé vyvolať následky vypočítané v § 14 č. 5 zák. na ochr. rep.
(Rozh. za 4. októbra 1932, Zm 111 350/32.)
Obžalovaný S. W. zúčastnil Sa verejnej scb6dze, na ktorej sa pojednávalo o utlačovaní slovenskej menšiny v Maďarsku. Za reči predná2
šajúceho zvolal: »Aj tu. sú národnostné menšiny utlačované!« O b a
s údy niž š í ch s to 1 í c uznaly ho vinným z prečinu rušenia obec.
ného pokoja podl'a § 14 č. 5, zák. na ochr. rep.
Na j v y Š š i s ú d zmatočr.ú sťažnosť obžalovaného zamietol.
D 6 vod y:
Sťažovate!' popiera v zmatočnej sťažnosti dovodom zmatočnosti podra § .385 č. I. a) tr. por. jednotlivé, .ním tvrdené náležitosti skutkovej
'podstaty prečinu rušenia obecného mieru podl'a § 14č. 5 zák. n.aochr.
rep., menovite úmysel k hanobeniu potrebný, surovosť a štvavosť ha-o
nobenia a konečne možnosť,aby bola jeho prejavom snížená vážnosť
republiky, ohrozený obecný miBralebojejmedzinárodné vzťahy. Nižšie
súdy neod6vodnily bližšie, na akom základe usudzujú na tieto složky
inkriminovaného prečinu; treba sa nimi preto bližšie zaoberať.
Obžalovaný je uznaný vinným pre výkrik na verejnej schodzi, kde
sa pojednávalo o utlačovaní slovenskej menšiny v Maďarsku a kde ob~
žalovaný k vývodom rečníkovým . poznamenal: »Aj tu sú národostné
menšiny utlačované.« Prejav tento níá na zreteli republiku a jeho smysel odovodňuje záver, že je objektívne spósobilý iepubliku han,?biť, to
je, že ním mOže byť v posluchačoch vzbudzavané o republike nepriaznivé smýšl'anie preto, lebo sú v nejnárodnostné menšiny utlačováné.
Tento výraz mMe byť totiž tak ponimaný, že sa menšinám v republike nedostáva práv, ktoré sú obecne uznávané ako právanárodnostných mene
šín,a že sa im dokonca ubiera z týchto obecne uznávaných prirodzec
ných práv menšinových .. V terajšej dobe, kedy menšinové národnostné
záujmy stoja v popredí nielen vnútroštátnej politiky, ale sú predmetom
medzinárodných smJúv, je zrejmé, že obecná vážnosť štátu je podinie 2
nená zachovávanim uznaných právnárodnostných menšÍn. Keď sa tedy
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na verejnej scMdzi, venovanej ochrane nasej mensmy v cudzine, tvrdí
o štáte, že národnostné menšiny aj on utlačuje, je toto upodozrievanie
spůsobilé snížiť obecne vážnosť republiky. Tieto objektívne znaky skutkovej náležitosti hanobenia sú tedy dané; nie je pri tom rozhodujúce, či
prejav mohol rozoštvať práve tú spoločnosť, v ktorej bol prednesený,
ako na to kladie důraz zmatočná sťažnosť. Avšak niet pochybnosti
o tom, že aj po subjektívnej stránke sú dané zákonom požadované náležitosti. Po stránke subjektívnej vyžaduje sa úmysel smerujúci k hanobeniu, pri čom si páchateI' musí byť vedomý, že hanobenie je spůsobilé,
aby vyvolalo nevážnosť a neúctu k republike a ohrozilo obecný mier
v republike alebo jej medzinárodné vzťahy. Že úmysel obžalovaného
smeroval k hanobeniu a že bol spojený s vec\omim, že hanobenie toto je
sposobilé vyvolať nebezpečie v zákone označené, to zrejme plynie z tých
skutočností nižšimi súdmi ustálených, že obžalovaný použil inkriminované
výrazy na takej verejnej scMdzi, na ktorej sa rokovalo o utlačovaní Slovákov v Maďarsku, že vykríkol do shromaždenia ničím nedoloženú a
nepodporovanú zprávu, že aj v našej republike sú národnostné menšiny
utlačované, hocí z obsahu závadných výrokov, ktoré vo svojej všeobecnosti bez všetkého doloženia sú prehnané a nepravdivé a preto štvavé,
ako človek školený bol si vedomý, že formou svojho prednesu, totiž výkrikom do shromaždenia a nepravdivým obsahom závadných výkrikov
mŮŽe vzbudiť u poslucháčov nepriatel'ské smýšl'anie a cítenie oproti republike a vyvolať tak ohrozenie v zákone uvedené. Poneváč sú tu náležitosti skutkovej podstaty tak po objektívnej ako aj po subjektívnej
stránke prečinu, z ktorého bol obžalovaný uznaný vinným, bola zmatočná sťažnosť ako bezdůvodná pod!'a odst. 1 § 36 por. nov. zamietnutá.
čis.4481.

Výroky obžalovaného, smerujúce proti republike, vláde a štátuemu
znaku a zakladujúce skutkovú podstatu prečinov podl'a § 14 č. 5 zák.
na.ochr. rep., §§ 2,8 č. 2 zák. čl. XLI:1914 a § 20, 40 zák. na ochr. rep.,
tvorla materiálny súbeh trestných činov (§ 96 tr. zák. j.
(Rozh. zo 4. októbra 1932, Zm IV 427/32.)
Na j vy Š š í s ú d v trestnej ve ci proti Š. R., obžalovanému z prerušeni a obecného mieru pod!'a § 14 Č. 5 zák. na ochr. rep., urážky
na cti podl'a §§ 2,4 I'i. odst., 8 ·č. 2 zák. čl. XU:1914 a prečinu hrubej
neslušnosti podl'a § 20 alin. 2 zák. na, ochr. rep., na základe verejnéh{)
pojednávania o zmatočnej sťažnosti vrchného prokurátora vyn,iesol
r oz s u d o k, ktorým vyhovel zmMoi'nej sťažnosti vrchného prokurátora, ·zrušil roz.sudok odvolacieho súdu z dovodu zmatočnosti podl'a
§ 385 Č. 1 b) tr. POr. vo výroku o kvalifikácíi trestného činu len za prečin rušenia obecného mieru pod!'a § 14 Č. 5 zák. na ochr. rep.; kvaIifikliciu tohoto trestného činu ponechal len za výrok »s .... na republiku«;
výrok »s .... na vládu« kvaIifik{)val ako prečin urážky na cti podl'.a
§§ 2, 4 U. odst. a § 8 Č. 2 zák. čl. XLI: 1914; výrok »i na tolo sa
v ...... «, pri ktorom obžalovaný ukázal na štátny znak, kvalifikoval
činov

za prečin hrubej neslušnosti pod!'a §§ 20 al. 2 a 401 odst. 1 zák. na ochr.
rep.; důsledkom toho zrušil rozsudok odvolacieho súdu aj vo výroku
o treste a tento obžalovanému znova vymeral.
Z d6vodov:
Vrchný prokurátor právom brojí důvodom zmatočnosti pod!'a § 385
('. 1 b) tr. por. proti tomu, že odvolací súd kvalifikoval všetky tri výroky
obžalovaného, smerujúce proti republike, vláde a štátnemu znaku, len
za prečin rušenia obecného mieru pod!'a § 14 Č. 5 zák. na ochr. rep.
Kvalifikácia súdu prvej stolice, ktorý výroky tie kvalifikoval odlišne podl'a urazeného, hanobeného a po tupeného predmetu, bola spravna; prečin v smysle § 14 Č. 5 zák. na ochr. rep. je z nich pod!'a trestnej sadzby
len do 3 mesiacov vazenia najmiernejší a preto nemaže už z tohoto dovodu zahrnovať v sebe v ideálnom súbehu (§ 95 tr. zák.) prečin urážky
na cti vlády pod!'a §§ 2, 4 II. odst., 8 č. 2 zák. čl. XLI: 19'14, trestný vazením do 6 mesiacov a peňažitou pokutou a prečin hrubej neslušnosti
podl'a §§ 210, 40 zák. na ochr. rep., trestný vazenim od 8 dní do 6 mesiacov. Ide o samostatné predmety právnej ochrany a keď urážlivé výroky jednot1ive proti nim smerovaly, treba ich podl'a zvláštnych zákonných ustanovení, tieto predmety samostatne chrániacich, samo sta tne
kvalifikova ť v smysle predpisov o súbehu reálnom (§ 96 tr. zák.). Podl'a
§ 33 I. odst. nov. tr. por. bol tedy dotyčne kvalifikácie trestných činov
vynesený nový rozsudok, shodný s rozsudkom súdu prvej stolice.
čis.4482.

Souběh přečinu § 283 tr. zák. s přesto §§ 3, 19
vzdálil-Ii se kdo při rozptylováni hloučků po výzvě,
nýbrž obcházel jednotlivé hloučky a vyzýval je, by šly
se pak konat nedovolený tábor lidu.
S hlediska přesto §§ 3, 19 shrom. zák. nezáleži na
(svolavatel) nebyl shromážděnl {)sobně přítomen.

(Rozh. ze dne 5.

října

shrom. zák.,~
by mlsto opustil,
na jiné misto, kde
tom, že pořadatel
.

1932, Zm I 573/31.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamill po ústním líčen!
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v. HradCI
Králové ze dne 27. ledna 19'3'1, pokud jím byl stěžovatel uznán vitl\'Ý[I'

přečinem shluknutí podle§ 283 tr. zák. a přestupkem podle §§ 3, J~za
kona ze dne 15. 1istopaduI867, čís. 135 ř. zák. o právu shromazďova

dm, mimo jiné z

těchto
důvodů:

Stížnost nesprávně směsuje hmotněprávní ~,:,atek §.281. čís. 9
písm. a) .Ir. ř. s pojmem spisového rozpor.u. (§ 281 CIS. 5 t;. r) na!"llk?u,
že není podkladu ve spisech pro to, by stezovalel byl uznan vmnym p~e
činem podle § 283 tr. zák. a přestupkem podle §§ 3 a 19 shrom. zak.
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Dosta3ujícím 'po~kladem V t?n; í onom směru.ie }u sk~tkové zjíštění, že
se obzalovany pn rozptylovam hloučku po vyzve četmka š-y, by místo
opushl, nevzdálíl, naopak obcházel jednotlivé hloučky a vyzýval je by
šly do písníku, kdež se pak skutečně shromáždil větší počet lídí' (asi
250), bylo řečněno a byl konán i nedovolený tábor lidu, jenž zavdal popud k novým zákrokům četnictva a k demonstracím; že se stěžovatel
nemaje úř,ední pO~5'lení,. stal takto ~~o!a~atelem shr~máždění pod širýn:
nebem, Jez bylo tez konano. Tato zjlstem obsahuJ! zakonné znaky oněch
trestných činů, při čemž s hlediska subjektivní stránky přečinu § 283 tr.
zák. naléza~í soud větou, že strážmistr Š. několikráte silným hlasem vy~v,al. s?lukle, hloučky k rozchodu, ne~ochybně projevil též skutkové zjistem, ze obzalovany tento rozkaz take zaslechl, neboť zjišťuje, že účast
níci hloučků, mezi nimiž byl i stěžovatel, výzvě té vyhovovali jen potud,
že, P?odešedše,_ počali se shlukovati zase na jiném místě; podle svě
dectvl LudvIka S-y, které soud vzal za základ svého zjištění, jednal tento
svědek opětovné s obžalovaným a přímo mu nařídil, by odešel. S hlediska objektivní stránky přečinu shluknutí nedostačuje k vyvinění, jak
se stížnost domnívá, že obžalovaný na výzvu k rozchodu odešel kousek
dále a zůstal pak na náměstí, jaž bylo přece místem srocování se, a nemůže se stěžovatel odvolávati na nějaké právo procházeti se ponáměstí, jakmile se mu stala zjevnou vůle stráže, překaziti, by v místech
těch docházelo ke shluknutím ohrožujícím veřejný klíd a pořádek. Pokud se pak týče skutjwvé podstaty přestupku podle ,§§ 3 a 19 shromažď. zák., nevyžaduje tzto, by pořadatel (SVOlavatel) nepovoleného
shromáždění pod šírým nebem byl osobně při něm přítomen. Nebylo tudíž třeba zjištění, že se obžalovaný pak osobně súčastnil i onoho dalšího shromáždění a shluknutí v písníku. Rovněž jest bez významu, zda
vš·echny osoby, které vybízel k účasti na projevu v písníku, skutečně se
tam dostaVIly.
o
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Předpisy nařízení z 2. července 1877, čís. 68 ř: zák. (§ 109) nevzta-

černý prach.
Obyčejný dělník (v kamenném lomu) není s hlediska § 335 tr. zák.
po případě povinen přezkoumávati, nepříčí-li se způsob práce, jak byl
ottěm zodpovědným správcem poučen, předpisům v řišském zákoníku
uveřejněným (nař. čis. 68/1877, 116(1908).
Převzal-li kdo místo zodpovědného dozorce, nevyvmuje ho s hle-

huji se na

diska § 335 tr. zák. ani.nemožnost plniti povinnosti s tím spo'jené proto, že rituselpracovati i jako dělník, ani nezákonný postup jiných pod- .
nikatelů, ani liknavost vrchností.
(Rozh. ze dne 5.

října

1932, Zm II 79/31.)

Ne j v y Š š í s o u d, jako soud zrušovací po ústním líčení I. vyhověl
stížllosti obžalovaného Adolfa R-e, zrušil napadený rozsudek,
pokud jím byl tento obžalovaný uznán vinným přečinem proti bezpečc
nos ti života pod]e,§ 336 tr. zák. a vrátil věc soúdu první stolice, by o ni
zmateční.

v rozsahu zrušení znovu jednal a rozhodl. ll. Zamítl však zmateční stížnost státního zastupitelství, pokud napadla rozsudkový výrok, jímž byl
obžalovaný Rudolf R. zproštěn podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro
přečin proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák.
Důvody:

1. Nalézací soud uznal obžalovaného Adolfa R-e vinným přečinem
proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák:, poněvadž se prý obžalovaný dopustil opomenutí, o němž podle předpisů zvláště vyhlášených a
podle svého zaměstnání mohl seznati, že se jím může způsobiti nebo
zvětšiti nebezpečenství života, zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí,
z čehož povstala smrt Alfréda G,a a těžké poranění na těle Rudolfa R-e.
Porušení předpisů zvláště vyhlášených spatřuje rozsudek v tom, že obžalovaný Adolf R. jako zodpovědný správce kamenného lomu nedbal
předpisů § 109 nařízení ze dne 2. července 1877, čís. 68 ř. zák., podle
něhož se mají trhací patrony do vyvrtaných děr přirážeti jen dřevěnými
nabijáky a bez velkého namáhání, a předpisu § 23 nařízení ze dne 29.
května 1908, čís. 116 ř. zák., který stanoví, že k trhání nesmí býti užíváno volných trhadel, nýbrž trhadel patronových. Jest otázkou, zda se
rozsudek právem dovolává těchto předpisů a zda se ony dva zvláštní
předpisy vztahují na trhání černým prachem, jehož bylo v souzeném pří
padě k trhání použito. K § 109 nař. čís. 68/1877 budiž připomenuto
toto: Podle § 1 vztahuje se toto nařízení jen na trhadla, která nejsou
státním monopolem. Paragraf 3 zmiňuje se v témže smyslu, že totiž
zvláštní komise zkouškou vyšetří, zda se má naložiti s preparáty podle
bezpečnostnfch předpisů vydaných ohledně černého prachu anebo podle tohoto nařízení. Stejně i § 7 rozeznává mezi bezpečnostnimi opatřenímí podle tohoto nařízení, to jest čís. 68/1877, a těmi, která jsou vydána ohledně černého prachu. Z těchto předpisů vysvítá nacde vší pochybnost, že se předpisy naříiení ze dne 2. července 1877, čís. 68 ř. zák.
nemohou vztahovati na černý prach. Pokud se uvádí ve, článku III. naří
zení ze dne 9. října 1883, čís. 156 ř. zák., jímž byly změněny některé
předpisy nikoli ovšem § 109 - nařízení z 2'. července 1877, čís. 68
ř. zák., že ustanovení v tomto nařízení obsažená mají platnost i o trhadle ch, na která se podle § 7 odst. 2 vztahují bezpečnostní předpisy
o černém prachu, jest na snadě, že tím mohou býti míněna jen trhadla,
s nimiž jest nakládati podle pravidel o černém prachu, která však nespadají pod státní monopol (viz i rozhodnutí víd. čís. 3251). Předpisu
§ 109 nařízení čís. 68/1877 se tudíž rozsudek dovolává neprávem; jest
podotknouti, že ani znalec ing. R. Š. se o tomto § ,!ezmiňuje.
Zbývá tedy jen § 23 nařízení ze dne 29. května 1908, čís. 116 ř. zák.,
který stanoví, že k trhaní nesmí se užívati volných trhadel, nýbrž trhadel
patronových (s výjimkou komorových nábojů).Předpisu tohotoparagrafu se dovolává znalec ing. R. Š. Leč v rozsudku není zjištěno, že již
porušení tohoto předpisu o sobě bylo v souzeném případě v příčinné
souvislosti s úrazem, nýbrž rozsudek usuzuje na tuto souvislost jen
z porušení obou předpisů: § 109 nařízení čís. 68(1877 a § 23 nařízení
čís. 116/1908. Padá-li však jedna dUležitá složka, na níž nalézací soud
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zbu,doval. --"trok ods~zující obžalovan~ho Adolfa ~-e pro zanedbání před
pISU zvlaste vydanych, Jest tento vyrok neudrzltelný a jest zkoumati
neobsahuje-li rozsudek ještě jiná zjištění, která by snad byla postači~
telná pro odsuzující výrok, totiž hlavně pokud jde o neznalost provozního řádu nebo jinak o opomenutí, o němž obžalovaný podle svého zaměstnání nebo vůbec podle snadno poznatelných následků mohl postříci
že se jím může způsobiti nebo zvětšiti nebezpeče!1ství života) zdraví neb~
tělesné bezpečnosti lidí. V tomto smělu se rozsudek zmiňuje o provozním
řádě, jenž má v § 7 ustanovení, že nasazovatí rozbušné patrony ve vývrtech lze jen dřevěným nabíjákem a bez vynaložení zvláštní síly, a že
připravené zapalovací patrony mají býti jen lehce přiloženy k rozbušným
nábojům. Právem vytýká zmateční stížnost, že soudem mělo býti uvažováno, zda se tento předpis vlrbec vztahuje na trháni černým prachem,
či snad spíše, jak vyplývá z jeho obsahu, pokud se v něm mluví
o trhadlech obsahujících nitro glycerin a o zmrzlých patronách, na
trhadla zcela jiného druhu. Při tom nelze pominouti důležitou okolnost
vysvítající ze spisL! okresního úřadu, že pro trhání černým prachem byly
vydány zvláštní směrnice výnosem z 5. července 1900, při čemž bylo
zdůrazněno, že pro případné trháni dynamitem platí zvláštní předpisy
provozniho řádu. Který provozní řád v kameném lomu v době neštěstí
měl platnost, zda ten, jenž jest založen ve spisech, či snad jiný, rozsudek
bezpečně vůbec nezjišťuje; ve spisech okresního úřadu jsou založeny
dva různé provozní. řády: jeden z 28. září 1891, vztahující se zřejmě jen
na dynamit; a druhý z 23. ledna 1896, obsahující i předpisy o černém
prachu (§ 15); podle údajů obžalovaných Adolfa a Rudolfa R-e se zdá,
že v závodě visel jiný provozní řád než založený ve spisech. Zajímavé je
posléze, že se znalecký posudek zřejmě opírá o předpisy provozního
l'ádu, který se vůbec nevztahuje na podnik, v němž pracoval obžalovaný,
nýbrž na podnik firmy zcela jiné. S ohledem na tyto závažné nedostatky
a vady, neobstojí odsuzující výrok napadeného rozsudku ani, pokud se
opírá o předpís § 7 provozního řádu, založeného ve spisech. Ve výroku
rozsudkovém jest sice též uvedeno, že se obžalovaný Adolf R. dopustil
opomenutí, o němž podle svého zaměstnání, tedy nehledíc ke zvláštním
předpisům vládních nařízení nebo provozního řádu vrchností schváleného, mohl seznati, že může způsobiti nebo zvětšiti nebezpečenství života, zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí, leč v důvodech roz sudkových
nejsou pro tento výrok příslušná zjištění. Musel proto býti rozsudek,
pokud jde o obžalovaného Adolfa R-ho, pro tyto nedostatky jako zmatečný zrušen a věc vrácena soudu první stolice k novému projednáni a
rozhodnutí. K výtkám zmateční stížnosti tohoto obžalovaného, že se
způsobem, jak bylo prováděno nabíjení vývrtu volným černým prachem,
při němž k neštěstí došlo, dálo trhání již po dlouhá léta, a to nejen v kamenném lomu patřícím zaměstnavateli obžalovaného, nýbrž iv jiných
kamenných lomech v tomto obvodu, aníž živnostenské úřady, dohlížející
na zachování předpisů platných pro toto odvětví, vytkly tento způsob
trhání, a že obžalovaný Adolf R. musil pracovati i jako dělník v úk<,lu
vedle toho, že byl zodpovědným správcem lomu, jest připomenouti, že
případný nezákonný postup jiných podnikatelů neomlouvá obžalovaného
právě tak, jako by ho nemohla vyviňovati případná liknavost vrchnosti,
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a že posléze obžalovaný, převzav místo zodpovědného dozorce, musil
svědomitě i plniti povínnosti s touto funkcí spojené, a, pokud mu to bylo
znemožňováno tím, že musel pracovati také jako kameník s jinými děl
níky, neměl toto místo přijati nebo se ho měl vzdáti.
II.) Obžalovaný Rudolf R. jest podle obsahu spisů obyčejným dělní
kem v kamenném lomu, jenž byl povolaným činitelem, t. j. zodpovědným
správcem lomu, svým otcem Adolfem R-em, v mladistvé'm věku asi 18 let
vycvičen a poučen, jak se má trhání prováděti, a po vice let bez nehody
a bezvadně a prostředky mu k tomu danýmí trhání prováděl. Nelze žádati za těchto zjištěných okolností od něho jakožto obyčejného dělníka,
by při provádění práce mu uložené vynakládal nadprůměrnou snaživost
a opatrnost záležející v tom, že by měl povínnost, by přezkoumával, zda
se snad způsob práce, o němž byl poučen svým představeným, nepříčí
v říšském zákonníku uveřejněným předpisům nařízení ze dne 2. července
1877, čís. 68 a ze dne 29. května 1908, čís. 116, jichž se dovolává zmateční stížnost veřejného obžalobce, a tak kontroloval, zda byl správně
poučen. Požadavek takové nadprúměrné opatrnosti nebyl by v souladu
s předpisem § 335 tr. zák. Provozní řád mohl ovŠem býti obžalovanému
Rudolfu R-emu podnětem, by se přesvědčil o zákonnosti způsobu trhání,
jak je prováděl a jak se mu naučil od otce. Leč v tomto směru není rozsudek stížností napaden. Bylo proto zmateční stížnost státního zastupitelství, opřenou o zmatek čís. 9a) § 2'81 tr. ř. zamítnouti jako neopodstatněnou.

čis.4484.

Ustanovenie § 387 odst. I. tr. p. vzťahuje sa len na rozsudok dotyčne
onoho obžalovaného, \dorý sa odvolal, a1ebo dotyčne ktorého sa odvolal
žalobca, a nedáva odvolaciemu súdu možnosť napraviť všetky vady rozsudku prvej stolice,ktoré zakladajú vneprospech \dotéhokoYvek obžalovaného niektorý dóvod zmatočnosti, \dorého treba dbať podl'a §§ 384
odst V., 385 odst. II. tr p. z Úfadnej povinnosti, jestli okolnosť, tvoriaci
dóvod zmatočnosti, nevyskytuje sa u žiadneho z obžalovaných, ktod sa
odvolali, alebo dotyčne ktorých sa odvolal ža1obca.
(Rozh. z 5. októbra 19'32, Zm 111 365/32.)
Na j v y Š š i s úd v trestnej veci proti J. K. a spol., obžalovaným
pre zločin krádeže a j., na základe verejného pojednávania o opravnom
prostriedku generálneho prokurátora pod!'a § 441 tr. p. takto sa usniesol:
Opravnému prostriedku preza.chovanie právnej jednotnosti, podanému
generálnou prokuratúrou pod!'a § 441 tr. p., sa vyhovuje a vyslovuje sa,
že pravoplatným rozsudkorn vrchného súdu v Bratislave zo dňa 16. júna
1932, č. j. To I 149/32 - 9'0 - pokia!' ním bol dotyčne obžalovaného
O. D. z dovodu zmatočnosti pod!'a § 385, čís. 1 bl tr. p. zrušený rozsudok
súdu prvej stolice čo do kvalifkácie trestného činu tohoto obžalovaného
pod!'a § 338 tr. zák. a v dosledku toho aj čo do trestu - bol porušený
zákon v ustanovení § 387-1. a IV. odst. tr. p. Rozhodnutie toto nemá pre
strany účinku.
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D

a vod y:

Rozsudkom krajského súdu v Ružomberku zo dňa 16. lebruára 1932
j. Tk V 262/31-75 bol obžalonný O. D. uznaný vinným zločinom
~;ádeže. podl'a §§ 333 a 338 tr. zák. a § 48 tr. nov. (v znení § 1 zák.
CIS. 31/1929 Sb.,z. a ll.) a odsúdený podl'a 2. sadzby I. odseku § 49
tr. nov. (v znení § 1 zák. čís. 31/1929) s použitím § 92 tr. zák. do žalára
~~ 10 meslacov, ako k trestu hlavnému a k príslušným trestom vedl'ajSlOl. Po vynesem tohoto rozsudku osvedeIl sa "odl'a zápisnice o hlavnom
pojednávaní obžalovaný O, D., že »je spokoj'ný« aštátny zástup Ca že
»ohl'adne obžalovaného O. D. je s rozsudkom spokojný«. Týmto os~ed
čením vzdali sa tak verejný žalobca ako aj obžalovaný práva odvolania
a krajský súd vyhlásil preto usnesenie, že rozsudok dotyčne obžalovaného O. D. je, pr~voplat~ý a vykonatel'ný. (§ 494-1I tr. p.). Spisy boly
potom predlozene vrchnemu sudu v Bralrslave ako odvolaciemu súdu
n~sledkom odvolaní, podaných obžalovanými J. K. a S. B. ako aj štátnym
zastup com v neprospech týchto dvoch obžalovaných. Po odvolacom
hlavnom pojednávaní, vyniesol vrchný súd v Bratislave rozsudok ktorým
- okrem iných zmien - zrušil rozsudok prvej stolice z d6vod~ vecnej
zn:a~oenosti pO,dl'a §.385 Čí,S. 1 b) tr. p. z úradnej povinnosti, ČO do kvahllka~~e, t;estneh.o emu o,bzal?vaného O. D. pO?I'a § 338 tr. zák., túto
kvahftKaclU pommul, zrusIl nc.sledkom to.ho prvy rozsudok aj vo výroku
o treste a odsúdil obžalovaného O. D. na základe § 49 odst. I. vety 1.
tr. nov, s použitím § 91 tr. zák. do žalára v trvaní 8 mesiacov ako k trestu
hlavnému a k príslušným trestom vedl'ajším. V davodoch svojho rOzsudku zisťuje vrchný súd, že obžalovaný O. D. bol raz odsúdený pre
prečin bezprávneho privlastnenia podl'a § 365 tr. zák. a iba raz pre preči,n krádež:, podl'a, § ~33 tr. zák., takže k,:alilikáciapodl'a § 338 tr. zák.,
me Je dana, a ked sud prveJ stolIce napnek tomu JU VYS10V11, zavinil na
škodu obžalovaného d6vod vecnej zmatočnosti podl'a § 385 čís. I. b) tr.
p., pre ktorý bolo treba z' povinnosti úradnej rozsudok prvého súdu čo
do tejto kvalifikácie zrušiť a ju pominúť.
č.

Hoci toto rozhodnutie vrchného súdu nel'ze označiť za mylné čo do
jeho merita, je mylné po lormálnej stránke, leb o vrchný súd k takému
rozhodnutiu nebol oprávnený a prekročil ním obor svojej p6sobnosti.
Podl'a ustanoveni a §387 -I. tr. p. obmedzuje sa preskúmanie rozsudku
prvej stolice odvolacím súdom len na to opatrenie rozsudku, ktoré bere
odvolanie v odpor, vynímajúc prípady zrna točno sti, ktoré treba brať
v úvahu z úradnej povinnosti (§ 384-V. a § 385-1I. tr. p.). Toto ustanovenie nel'ze vykl ad ať tak, ako by odvolací súd bol povinný - a oprávnený - z úradnej povinnosti napraviť všetky vady rozsudku prvej stolice, ktoré zakladai'ú v neprospech ktoréhokoYvek obžalovaného niektorý
dóvod zmatočnosti, ktorého treba podl'a§ 384-V. a § 385-11. tr. p. db ať
z úradnej povinnosti, ale vzťahuje sa len na rozsudok dotyčne toho
obžalovaného, ktorý sa odvolal. Plynie to zrejme z ustanovenia § 387 -IV,
tr. p., podl'a ktorého len na základe okolnosti, prospešnej pre obžalovaného, ktorý sa odvoláva, vyskytuje-li sa ona aj dotyene iného obžalovaného, mMe byť zrušený rozsudok aj v prospech onoho druhého obžalovaného, hoci tento odvolania nepoužil. Je-li preto rozsudok dotyčne

obžalovaného, ktorý sa vóbec neodvolal a dotyčne ktorého sa neodvolal
ani žalo?ca (§. 387 -II. tr. p.) p,ostihnutý zmatočnosťou, ktorej treba ináč
dbať z uradneJ povrnnosh, avsak okolnosť ktorá túto zmatočno"sť tvorí
nevyskytuje s~ u žiadneho z obžaloyaných,' ktorí odvolanie podali, aleb~
dotyčne ktorych podal odvo1ame zalobca, nemaže odvolaCí súd učiniť
náp~avu, leb o rozsudok ten je pravoplatný a prípad § 387-1V. tr. p. nie je
c\any. ,Y, pr~padoch taky ch mo~ol ,by .omrl, súdu prvej stolice napraviť len
~ajvyssl sud na zaklade, zmatocnej staznosti pre zachovanie právnej
Jednotnosl!, podaneJ podl a § 441 tr. p. generálnou prokuratúrou. V súdenom prípade ~a dóvod zrna točno sti, zistený vrchným súdom dotyčne
pravoplatne odsudeného O. D., nevyskytol u žiadneho z obžalovaných
ktorÍ odvo1ani~ podali, takže tU,nebol prípad § 387-IV. tr. p. Zrušil-ll
teda vrchny sud rozsudok dotycne O. D. z úradnej povinnosti porušil
zákon v usfanovení § 387-1. a IV. tr., p, Bolo preto treba vyhovef opravnel1!u prostnedku pre zachovame zakona, podanému generál no u pro kuraturou podl'a § 441 tr. p. a vytýkajúcemu toto porušenie zákona. Rozhodnutie toto nemá účinku pre strany, lebo porušenie zákona sa nestalo
v neprospech obžalovaného.
čís.
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Oprava mylného označení a mylného právního podřadění trestného
činu, jimž obžalovaný uznán vinným, vybočuje z mezi § 270 posl. odst.

Ir.

ř.

a jest proto

nepřípustná.

(Rozh. ze dne 7.

října

1932, Zrn 1 701/32.)

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu' zákona právem:
Postupem okresního soudu v Kaplici, jímž rozsudek ze dne 4. ledna 1932
vydaný proti Františku Sch-ovi pro přestupek podle § 32 zbroj. pat. byl
opraven, byl porušen zákon v ustanovení § 270 tr. ř.; postup ten Se zrusuje; zároveňl se uznává, že oním rozsudkem v jeho původním doslovu!
podle něhbž byl František Sch. uznán vinným přestupkem podle § 32
zbr. pat. a odsouzen do vězení na 8 dni 2 zbraň byla prohlášena za propadlou, byl porušen zákon v ustanovení § 32 zbr. pat.; rozsudek se zrusUJe v celém obsahu a nařizuje se odstoupení věci příslušnému politickému úřadu. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
důvodech:

U okresního soudu v Kaplici bylo podáno trestní oznámení na Františka Sch-a pro přestupek, jehož se prý dopustil tím, že nosil loveckou
pušku, nemaje zbrojního pasu. Rozsudkem ze dne 4. ledna 1932, podle
jeho původního doslovu byl odsouzen pro přestupek § 32 zbroj. patentu,
spáchaný tím, že v čase před 28. listopadem 1931 měl loveckou pušku,
tedy zbraň, aniž k tomu měl povolení, do vězení na 8 dnů bezpodmínečně; zbraň, lovecká puška, prohlášena za propadlou. V důvodech rozsudku jest uvedeno, že se rozsudek zakládá na trestním oznámení a na
Trestnl rozhodnuti XIV.
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doznání obviněného, který přiznal, že loveckou pušku - tedy zbraň ve
smyslu § 32 zbroj. pat. - měl, a že k tomu neměl úředního povolení.
Rozsudek nabyl moci práva. Státní zastupitelství v českých Budějovicích
upozornilo přípisem ze dne 18. března 1932, že podle trestního oznámení
a doznání obviněného je dána skutková podstata přestupku podle § 36
zbroj. pat., že totiž obviněný, nemaje k tomu povolení, loveckou pušku
nosil, a že patrně jen přepsáním zní rozsudek na přestupek § 32' zbroj.
pat., který předpokládá, že jde o zbraň zakázanou, za niž však loveckou
pušku považovati nelze, takže skutková podstata § 32 zbroj. pat. není
dána. Okresní soud v Kaplici (podle spisového záznamu} provedl opravu
rozsudku tím způsobem, že ve výroku slovo »měl« (gehabt) škrtl a .nahradil slovem »nosil« (getragen), dále přepsal na dvou místech původní
§ 32 na 36 - opomenuv při výroku o propadnutí zbraně číslo paragrafu
stejně opraviti v důvodech rozhodovacích pak rovněž přepsal číslo
paragrafu z 32 na 36, a za slovo »měl« (halte) vepsal slova »a nosil«
(und trug). Provedená oprava nejen nevyhovuje předepsané fonně, nýbrž
příčí se vůbec předpisu § 270 tr. ř. posl. odsl., podle něhož jest oprava
přípustna jen, jde-li o psací a početní chyby a o takové formální vady
a opomenutí, které se netýkají bodů v § 2601 čís. 1 až 3 tr. ř. zmíněných;
všeliká dále sahající oprava nebo doplnění z mezí posledního odstavce
§ 2701 tr. ř. vybočující jsou naprosto nepřípustny. V souzeném případě
nejde o takovou přípustnou opravu, nýbrž o opravu v bodech 1 a 2 § 260
tr. ř., totiž o opravu mylného označení trestného činu, jímž byl obviněný
uznán vinným, a o opravu mylného právního podřadění trestného činu,
tedy o opravu z mezí posledního odstavce § 2701 tr. ř. vybočující a proto
nepřípustnou, takže nelze k ní vůbec přihlížeti.
čís.

4486.

Rolník není žívnostníkem po rozumu § 399 tr. zák.; prodal-Ii syrové
maso z neohledaného telete, které při svém hospodářství porazi~ nejde
ani o trestný čin soudem stíhatelný s hlediska 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.
Byl-li trestním příkazem uložen trest peněžitý, trestní příkaz pak jen
k odporu obviněného zrušen a zavedeno řádné řízení, nesmí býti v rozsudku uložen trest na svobodě, a to aui, měl-li pro případ nedobytností
onoho trestu nastoupiti náhradní trest vězení, ba ani, žádal-Ii obviněný
sám o tuto změnu trestu.
(Rozh ze dne 7.

října

I 93,z, Zm II 349/32.)

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním. líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem:
Rozsudkem okresního soudu ve Znojmě ze dne 9. února 1932, jímž byl
obžalovaný uznán vinným přestupkem podle § 399 tr. zák. a odsouzen
podle § 399 tr. zák. a § 260 a) tr. zák. do vězení na 48 hodin h,ezpo~mí
nečně, při čemž bylo 368 Kč prohlášeno za propadlé, byl pornsen zakon
v.ustanovení § 399 tr. zák.; rozsudek se zrušuje a obviněný se podle
§ 2159 čís. 2 tr. ř. z obžaloby zprošťuje.

o ů vod y:
Obžalovaný rolník ve S., porazil dne 11. července 1931 ve své domácnosti tele ve váze asi 80 kg a maso pak rozprodal mezi místním obyvatelstvem, nedav tele před porážkou, nebo maso z něho po porážce prohlédnouti. Okresní soud ve Znojmě vydal proti obviněnému dne 4. září
1931 trestní příkaz, jímž mu byl pro přestupek podle § 399 tr. zák. spáchaný prodejem masa z neohledaného dobytka, uložen peněžitý trest
100 Kč, na jehož místo v případě nedobytnosti měl nastoupiti trest vě
zení 48 hodin. Obviněný podal proti trestnímu příkazu odpor a byl pak
po hlavním přelíčení rozsudkem ze dne 9. února 193,z uznán vinným pře
stupkem podle § 399 tr. zák., spáchaným tím, že dne ll. července 1931
prodal syrové maso z telete, které téhož dne při svém hospodářství porazil a které podle předpisu nebylo ohledáno, mezi místním obyvatelstvem, a odsouzen podle § 399 tr. zák. použitím § 260 a) tr. zák. 1131
48 hodin vězení, dále byl peníz 368 Kč za prodané maso stržený prohlašen podle § 241 tr. zák. za propadlý ve prospěch chudinského fon?u
obce S.; podmíněný odklad výkonu trestu nebyl povolen. Rozsudek vesel
v moc práva a obviněný trest na svobodě dne 14. února 1932 odpykal.
Oním rozsudkem byl porušen zákon. Především budiž vytčeno, že se
výrok, jímž se obviněnému ukládá trest vězení 48 hodin, příčí ustanovení § 14 po sl. odst. zá~?na z 2'1. března }~92.9, čís. 3} sb. z.} ~;, neboť,
byl-li uložen trestnín; ~nkazem tre~t penoZltY,IOG K;:. tr~s!?1 p;lkaz pa~k
jen k odporu obvin~neho byl zrusen a }ahaJ~no rad~~ r!~;,m, ~esmel
býti v rozsudku ulozen tre;;,t na svobode, Jenz Jest pnsnelsl ~ nez trest
peněžitý, třeba že by pro pn pad nedoby!?osll toh~t~ ~re~stu mel ~a~tot~:
piti náhradní trest vězení. Na tom nemuze mc memll, ze obvmeny pn
hlavním přelíčení prohlásil, že mu nelze ~eněžitý trest ~ap~atiti, a sám
žádal za zmenu peněžitého trestu v trest nahradl1l. Nespravne lest I, prohlásil-li soud za hlavního přelíčení před vynesením rozsudku, že se
onomu návrhu obviněného vyhovuje.
Rozsudek jest i věcně právně mylný, zakládaje se na nesprávném
právním výkladu ustanovení § 399 tr. zák. Pachatelem přestupku podl~
§ 399 tr. zák. může býti jen žív;rostník, kt~rý je~t oprávr:ěn jlrodávalI
maso buď syrové nebo JakkolI pnpravovane, a dale se vyzaduJe, by se
prodej stal živnostníkem při provozování živnosti ku p,rodeji l11;.asa ?p;avňující. Rolník není živnostníkem, podle § 399 tr. zak., .. ponevadzJ;ho
»živnost« (provozování rolnictví) neopravňuje ,ku prodejI masa po ZIVnostensku. Není tu tedy skutkové podstaty prestupku podle § 399' tr.
zák.; než čin, který se obviněném~ dává za vinu, nezakládá s~utkovou
podstatu trestného činu soudy slIhatelneho am s hledIska zakona ze
6. srpna 1909, čís. 177 ř., zák:. (? zameze~í, a potlačení nak~žhv~ch nemocí zviřecích). Z trestnych C111:1, s~adaJlclc,~ P?~le ~ 68 CI!., za~. p~,d
pravomoc soudů (§§ 64 až 67 CIt. z~k.) ~epncha;l v u~~hu, zad~Y."Pn~
padné jednání protí předpisu § 13 CIt. zak. spada do pnslusnoslI ur,adu
politických (§§ 68 a 63 č. 3 cit. zák.), než ani o překročení tohoto predpisu nejde,nebof podle tohoto § je nařízeno všeobecné prová~ění .ohledání jen co do velkého dobytka tatečné~o, a l1lkoh ~o do d!obneho pt,eč
ného dobytka; co do tohoto je predepsano ohledam Jen v zlvnostenskych
W
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jatečných místnostech a pak při porážkách z nouze. Telata patří k drobnému dobytku jatečnému (rozh. býv. vídeň. nejv. soudu úř. sb. Č. 473),
a o žádný z případů v předchozí větě uvedených nejde. Není proto ani
zapotřebí, by spisy byly postoupeny okresnímu úřadu politickému (srovnej rozh. nejv. soudu čís. 4224 sb. n. s.).
čis.

4487.

Návrh súkromnej strany (§§ 112 tr. zák., 41 odst. I. tr. p.) možno i pd
trestných činoch, stihatel'ných na hlavnú súkromnú obžalobu a patriacich
do oboru pósobnosti okresného súdu, v zákonnej lehote platne podať aj
u štátneho zastupitel'stva. Nevyžaduje sa, aby návrh bol štátnym zastupitel'stvom odovzdaný prislušnému súdu eště v lehote § 112 tr. zák.
(Rozh. zo 7. októbra 1932, Zm IV 190/32.)
N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti M. P., obžalovanému z preurážky na cti, na základe verejného pojednávania o opravnom
jJrostriedku generálneho prokurátora podl'a § 441 tr. p. takto sa u s n i es o 1: Opravný prostriedok pre zachovanie právnej jednotnosti, podaný
generálnou prokuratúrou podl'a § 441 tr. p., uznáva sa dovodným a vyslovuje sa, že pravoplatným rozsudkom krajského súdu v Košiciach zo
dň·a 6. októbra 1931 čís. To 583/31-25 bol porušený zákon v ustanove- .
oiach § 112 tr. zák. a § 525-1. tr. p. Usnesenie toto nemá proti stránkam
činu

účinku.

Dovody:
Školský inšpektor M. 5. v M. podaním, došlým na štátne zastupitel'stvo v Košiciach dňa 24. novembra 1928, žiaClal o zavedenie trestného
pokračovania proti M. P. preto, že tento dňa 3. novembra 1928.v M.
pred viac osobami preniesol o ňom výrok ,,5. je sprostý, blbec, somár«.
štátne zastupitel'stvo videlo vo výrokoch P-ových iba súkromožalobný
prečin urážky na cti podl'a § 2 zák. čl. XL!:1914 a odstúpilo oznámenie
utazeného okresnému súdu v Michalovciach k príslušnému pokračova
niu. Oznámenie to došlo k menovanému okresnému súdu dňa 20. fe~
bruára 1929. Okresný súd v Michalovciach po prevedenom pokračovaní
uznal rozsudkom zo dňa 17. septembra 1930 M. P. vinným prečinom
urážky na cti podl'a § 2 zák. čl. XL!:1914 a odsúdil ho na peňažitý trest
100 Kč (v prlpade nevymožitel'nosti tohoto trestu na 3 dni vazeni a) podrnienečne na 1 rok. Na odvolanie obžalovaného zmenil krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 6. októbra 1931 rozsudok súdu prvej stolice
a obžalovaného M. P. podl'a § 326 čís. 2 tr. p. Od obžaloby osvobodil.
Výroksvoj odovodnil tým, že vraj súkromný návrh, v smysle § 6 zák.
čl. XL!:1914 v tejto veci k stíhaniu potrebný, bol učinený opozdene, nakorko nebol u príslušného okresného súdu (I. j. u okresného súdu v Michalovciach) podaný v lehote stanovenej v § 112 Ir. zák. Cit. rozsudok
krajského súdu v Košiciach stal sa hl'adiac na ustanovenie § 566 tr. p.
pravoplatným. Krajský súd v Košiciach mal svoj osvobodzujúci výrok

založiť

na ustanovení § 326 bodu 4 tr. p. a nie na bode 2 tohoto §, lebo
podl'a d6vodov jeho rozsudku ide o nedostatok súkromného návrhu
k zákonúému pod2,niu obžaloby.
Pod!'" § 525-1. tr. p. tak trestné udania, ako aj návrhy obžaloby
(§ 41-1. tr. p.) majú byť učinené u príslušného okresného súdu. Ale
v tom istom predpise je tiež ustanovené, že aj štátne zastupitel'stvá sú
povinné ich prijať a odovzdať v smysle § 89 II. tr. p. príslušnému súdu.
Z tohoto predpisu (menovite aj z citácie § 41 I. tr. p.) sa nepochyb ne
podáva, že ku platnému podaniu súkromného návrhu stačí, a to aj pri
trestných čínoch stihatel'ných na hlavnú súkromnú obžalobu a patriacich do oboru působnosti okresných súdov, keď návrh - ovšem v predpísanej lehote - bol oprávnenou osobou podaný u štátneho zastupítel'stva. Nevyžaduje sa, aby návrh ten bol ešte v spomenutej lehate odovzdaný príslušnému súdu. Ako už bolo uvedené, žiadal hlavný súkromný
žalobca M. 5. o zavedenie trestného pokračovania proti M. P. pre prečin urážky na cti, spáchaný 3. novembra 1928, podaním, ktoré došlo ku
štátnemu zastupitel'stvu v Košiclach dňa 24. novembra 1928. Bol tedy
návrh hlavného súkromného žalobcu u štátneho zastupitel'siva nepochyb ne podaný pred uplynutím 3 mesiacov odo dňa, kedy sa žalobca
o spáchanom čine, príp. jeho páchatel'ovi dozvedej, tedy v lehote, sta,·
novene] v § 112 tr. zák. Keď krajský súd v Košiciach k tejto okolnosti
nehradel majúc za to, že súkromný návrh možno platne učiniť iba u príslušného súdu, a obžalovaného M: P. od obžaloby osvobodil práve pre
nedostatok súkromného návrhu, porušil zákon v ustanoveniach § 112 tr.
zák. a § 525 I. tr. p. V důsledku toho bolo vyhoveť opravnému prostriedku pre zachovanie právnej jednotnosti, podanému generálnou prokuratúrou, a vysloviť, že v cit. ustanoveniach bol porušený zákon. Póneváč obžalovaný NI. P. bol cit. pravoplatným rozsudkom krajského
súdu v Košiciach oslobodený, nemMe mať toto rozhodnutie účinku vočí
stránkam.
čís.

4488.

Vyhovuje ustanovení § 91 odst. l. tr. ř., odevzdal-Ii nadřízený úřad
písemné zmocněni, adresované uraženému, přímo uraženému a ten je
sám předložil státnímu zastupitelstv!.
(Rozh. ze dne 7.

října

1932, Zm IV 291/32.)

Obžalovaný 1. V. tvrdil před okresním úřadem v 5. o obecním starostovi I. T., že propil selské peníze. Okresní úřad v 5. udělil podle § 9
odst. 6 zák. čl. XL1:1m4 starostovi zmocnění k trestnímu stíhání 1. V.
5 o udp r v é s tol i ce zprostil obžalovaného I. V. podle § 326
Č. 2 tr. ř. z obžaloby, maje za to, že trestný čin nebyl dokázán po stránce
subjektivní. O d vol a c í s o u d k odvolání veřejného žalobce zrušil
rozsudek prvého soudu co do dtlvodu zprošťujícího výroku a opřel osvobozující rozsudek o ustanovení § 326 Č. 4 tr. ř. V důvodech uvedl, že se
zřetelem na výslovné znění § 2 odst. III. tr. ř. nemohlo býti zmocnění
platně uděleno samému uraženému, nýbrž výlučně jen státnímu zastupitelství; poněvadž se tak nestalo, nebylo vyhověno zákonu.
'-.
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N e j v y Š š í S o u d na zákl?dě veřejného líčení o zmateční stížnosti veřejného žalobce z povinnosti úřední podle § 35 odst. I. tr. ř. nov.
zrušil rozsudek soudu odvolaciho s celým řízením a soudu odvolacímu
uložil, aby provedl nové odvolací hlavní přelíčení a ve věci rozhodl;
zmateční stížnost poukázal na toto rozhodnutí.

Nakolik výika, že se čtenářům určitých novin zdvíhá žaludek, není
jen beztrestnou kritikou a satirou, nýbrž výtkou opovržlivé vlastnosti
po rozumu § 491 tr. zák.

Důvody:

Ne j v y Š š í s {) u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení
stížnosti soukromého obhlobce do rozsudku krajského soudu
trestního v Praze Jako soudukmetského z~ dne 18. února 1931, jímž byl
obžalovaný zproštěn podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro přečin proti
bezpečností cti podle §§ 488 až 491 tr. zák. a § 1 zák. ze dne 30. května
19'24, čís. 124 sb. z. a n., po případě pro přestupek zanedbání povinné
péče podle § 6 téhož zákona, zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu
a věc vrátil nalézacírnu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

Soud odvolací osvobodil obžalovaného podle § 326 č. 4 tr. ř. od obžaloby z těchto důvodů: Jde o trestný čin, stihatelný na zmocnění. Toto
zmocnění bylo uděleno nadřizeným úřadem přímo uraženému obecnímu
starostovi a nikoli státnímu zastupitelství, jak se podle § 2 odst. III. tr. ř.
mělo státi. Předepsané zmocnění nebylo tedy vůbec dáno.
Zmateční stížnosti veřejného žalobce, napadající rozsudek odvolacího soudu z důvodu zmatečnosti podle § 385 č. 1 c) tr. ř., nelze odepřítí
oprávnění. Ustanovení § 2 odst. in. tr. ř., jehož se napadený rozsudek
dovolává, jen předpisuje, že při trestných čínech, stihatelných na zmocnění, je k zastupování žaloby oprávněno výhradně státní zastupitelství.
Formální náležítostí zmocnění obsahuje § 91 odst. l. tr. ř., který stanoví,
že zmocnění může býti dáno bud' v úředním spise, podaném státnímu zastupitelství nebo ministru spravedlnosti, nebo ve zvláštním písemném
vyjádření. Obsah tohoto písemného vyjádření a další jeho formu a postup zákon neurčuje, stačí tedy, když nadřízený úřad dá na jevo vůli,
by čin, o který jde, byl trestně stíhán. V souzeném případě jest v písemném vyjádření nadřízeného úřadu výslovně uvedeno, že ve smyslu § 9
Č. 6 zák. čl. XLI:1914 uděluje se uraženému zmocnění k trestnímu stíhání
pachatele. Toto zmocnění bylo adresováno přímo uraženému a tento je
sám předložil státnímu zastupitelství. Tím jest jednak prokázána vůle'
nadřízeného úřadu, by trestný čin byl trestně stíhán, jednak udělené
zmocnění dostalo se do rukou státního zástupce právě tak, jako kdyby
bylo adresováno přimo jemu. Podle stálé praxe nejvyššího soudu jest
toto zmocnění pokládati za postačitelné (rozh. z 23. listopadu 1925 čís.
Zm III 366/25, z 23. listopadu 1926 čís. Zm III 9%/26 a j.). Rozsudek
soudu odvolacího trpí tudíž zmatečností podle § 385 Č. 1. c) tr. ř. Nejvyššímu soudu však nebylo lze rozhodnouti ve věci samé, poněvadž soud
odvolací, omeziv se na rozhodnutí o správnosti zmocnění, neučínil skutková zjištění o předmětu obžaloby a nepřezkoumal rozsudek prvé stolice ve věci samé. Bylo tudíž postupováno podle § 35 odst. l. tr. ř. nov,
čís.
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Změnu náwrů o politických nebo národních událostech nelze za
všech okolností pokládatí za čin nečestný nebo nemravný, najmě ne,
došlo-li k ní po náležité rozvaze z ddvodů vážných, kotvících ve změně
ných politických nebo národnich poměrech a z vnitřního přesvědčeni.
. Kritika, satira a ironie mohou býti nepříznivé, nepříjemné, po pří
padě i zesměšňující, nesmějí se však dotýkati osobní hodnoty, mravních kvalit napadeného a nesmějí svou formou nabývati takového rázu
zesměšňujícího, že se Hm napadený snižuje v úctě a vážnosti.

(Rozh. ze dne 8.

října

1932, Zm I 314/31.)

zmateční

D II vod y:
Zmateční stížnosti soukromého obŽ8Jobce, dovolávající se číselně
důvodů zmatečnosti podle § 281 čís. 5 a 9, přesněji 9 a) tr. ř., nelze
upříti oprávnění. Úkolem kmetského soudu bylo zjistiti smysl a dosah

pozastavené stati a na tomto skutkovém podkladu se vysloviti o tom,
zda a proč spatřuje v pozastavené stati projev urážlivý, čili nic. Soud
uvažoval v souvislosti, v níž byl závadný projev uveřejněn, o smyslu a
tendenci celé básně a dospěl ku přesvědčení, že autor měl článkem,
básní, na mysli rozdíl ve způsobu psaní »č. S.« dříve a v pozdější době,
totiž v době pražských manifestací proti německým mluvícím filmům a
docíliti pravého opaku, - rozuměj od nynějšího způsobu psaní »č. S.«
-, totiž odvésti čtenáře od národní vlažnosti a k této vzbuditi v něm
odpor. To chtěl, jak rozsudek dále uvádí, pisatel vytýčiti a docíliti formou politické satiry, a to mimo jiné i závadným obratem »jen obrazně
použitým«, v němž nespatřuje soud »hrubý útok na čest«, poněvadž celá
báseň jako satira sledovala svou slovesnou formou jiný cíl. Tato poslední věta rozsudku je povahy právní, obsahuje právní podřadění zjištěného výroku a vyslovuje právní názor, že závadná věta jako politická
satira nevykazuje skutkové znaky přečinu proti bezpečnosti cti. Tento
právní výrok napadá zmateční stížnost různými obměnami, dovolávajíc
se zmatku § 2'81 čís. 5 a 9, přesněji 9' a) tr. ř., a nelze ji upříti oprávnění.
Kritika, satira, ironie mohou býti nepříznivé, nepříjemné, po případě
i zesměšňující, nesmějí se však dotýkati osobní hodnoty, mravních kvalit napadeného a nesmějí svou formou nabývati takového rázu zesměš
ňujícího, že se tím napadený snižuje v úctě a vážnosti. Nestačí tedy pro
zprošťující výrok, že soud vyslovuje, že pozastavené výroky jsou jen
kritikou a satirou, jejímž cílem jest odstranění jistých vad, ani pokud
způsobem dosti nejasným prohlašuje, že nejde o žádný hrubý útok na
čes!. Vždyť pro posuzování skutkové podstaty přečinu proti bezpečnosti
cti nerozhoduje, zda útok byl více nebo méně hrubý, a není dále tím, že
je onen útok oznaČen jako satira, ještě řečeno, že není urážkou na cti
podle XIl. hlavy druhého dílu trestního zákona. Bylo naopak s právního
hlediska vyj.ádřiti se přesně o tom, zda kritika nevybočuje z mezí zá-
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vytýčených a zda se
tčeného způsobem příčícím

konem

snad nedotýká svým obsahem hodnoty dose některé ze skutkových podstat v § 487
tr. zák. a násl. uvedených. Tomu skutečně tak jest, pokud jde o pozastavenou větu, že se čte'nářúm »č. S.« zdvíhá žaludek. Neboť tato věta,
třebaže jí pisatel sledoval cíl rozsudkem blíže zjištěný, vyslovuje svým
smyslem a dosahem úsudek, že způsob psaní »Č. S.« o manifestacích
proti německým mluvicím filmům jest takový, že vyvolává u čtenáře
zvracení což znamená, že je hnusný, odporný a nízký. Neboť zvracení
je reakci po požití něčeho špatného, zkaženého, odporného, lidskému
zdraví škodlivého. Vytýká-li se novinám, že způsob jejich psani vyvolává takové úČinkv, tvrdí se implicite, že způsob psaní je odporný, ba
duševni úrovni čténářů škodlivý, a je ledy na snadě, že jde o výtku opovržlivé vlastnosti, jíž se podle platných názorú společenských o pojmu
cti napadený list snižuje na vážnosti. Dotýká-li se však tato věta - ať
již byla kritikou nebo satiro~, afsledoval,: dle odstraniti jisté vady,"vážnosti a hodnoty napadeneho hstu, naplnuJe skutkovou podstatu pre.. činu podle § 491 tr. zák., totiž výtku opovržlivé vlastnosti.
.
Obžalovaný byl by tedy - před pokládaje, že budou zjištěny i subjektivní náležitosti zákonem vyhledávané - trestným, kdyby neprokazal takové zneuctívající činy haněného, z nichž vysvítá pravdivost jeho
udání (§ 491, odst. 2 tr. zoák.) , tudíž že. skutečně »č. S.« píše .nyní, o. národních manifestacích zpusobem, ktery lze oznaČIlI tak, Jak je v c1anku
uvedeno. Rozsudek obsahuje v tomto směru jen zjištění, že soudu stačí
kromě pozastavené básně člá?oky v téť?že listu u.veře!l1ě~é,: totiž ,'>Praví
původcové pražských n~pokoJu« .a ?>N~~odm s,oClahshcke hs!y pr~~zaly
úlohu Bohemie.« Leč pravem vytyka shznost, ze tu Jde vesmes o clanky
listu, jehož odpovědným redaktorem je obžalovaný, nikoliv o články napadeného listu »č; S.«. Ony.pře,čtené články, nemohou být! 'pod~)~dem
pro posouzení zpusobu psam »c. S.«, najme nemohou bylI mentkem
pro posouzení rozdílu v psaní
S.« v dřívějších dobách .a v ~o~ě. po;
slední. Při správném výkladu zakona mohlo by Jen na zaklade c1anku
»č. S.« býti bezpečně a řádně vysloveno, zda způs?b p~an! ospravedl'
ňuje onen urážlivý útok. Při tom ovšem bude po pnpade treba 31 uvedomiti že změnu názorů o politických nebo národních událostech nelze
za vše~h okolností pokládati za čin ?eče~tn~ ,ne,bo nemr~vný, najmě, n:"
došlo-li k ní po náležité rozvaze z duv~du vaznych, ko~v~cfch ,ve ~m~ne.
ných politických nebo národních pomerech a ve vmtrmm presved~en1.
Jen k vůli úplnosti jest ještě připomenouti, že pro beztrestnost aspon relativní s následky § 13 tiskové novely čis. 124/1924 sb. z. a n. může při,
jíti v úvahu i ustanovení §§ 4 a 6, odst. 4 tiskové novely.
.

»<;.
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Ne j v y Š š i s o II d jako soud zruŠovací zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v 010'
mouci ze dne 2. září 1931, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem veřejného násilí podle §§ 83 tr. zák., mimo jiné z těchto

zmateční

d ů vo d ů:
Názor stížností, že se vyžaduje ke skutkové podstatě zločinu veřej
ného násili podle § 83 (přip. 2) tr. zák. zjištění, že pachatelovým Jednáním byl někdo ve strach uveden a že jím byla omezena vůle jinýc~
osob (oprávněného nebo jeho dom.ácích lidí), svobodně s~ rozhodov~h
a jednati, nemá opory v ustanovell1 druhe vety § 83 tr. zak., upravu]lcI
skutkovou podstatu zločinu rušení domovního míru. Vykonání násilí na
osobě oprávněného nebo na jeho lidech domácích v této větě § 83 tr.
zák. předpokládané může, avšak nemusí záležeti v omezení vůle těchto
osob svobodně se rozhodovati a jednati. Tvrdí-li obhajoba opak, dovolávajíc se rozhodnutí zrušovacího soudu, nevystihuje správný obsah
těchto rozhodnutí, jimiž ovšem bylo vysloveno, že násilí podle, § &3 tr.
zák. může spočívati v tom, že vllle oprávněné osoby, svobodne se rozbodovati měla býti omezena vnucenou jí cizí vůlí, nebylo však vysloveno, že násilím podle § 83 tr. zák. je jen takové působení. Naopak po,
jmu vykonání tohoto násílí odpovídá i vykonání násilí fysického n~b~
násilí psychického, záležejícího ve vyhrůžkách (rozh. čís. 4017 a Jlll~
sb. nejv. soudu). Rozsudek však zjišťuje, že obžalovaný vykonal v dome
R,ově na Rcovi nejprve (po prvním vniknutí do jeho domu) násili !~
sické a pak (po druhém vniknu ti) násilí psychické, záležející ve vyhruzkách.
čis.

K vyloučení nároku na náhradu za vyšetřovaci vazbu po rozumu
§ 1 odst. 2 zák. ze dne 18. srpna 1918, čis. 318 ř. zák. je třeba jednak
dostatečné podezřeni ke stíhání a k uvaleni vazby, jednak, by podezření
to nebylo napotom vyvráceno; nestači podezřeni o sobě, nýbrž jest uvážiti a rozhodnouti (od11vodniti) i tuto okolnost.
Otázka, .zda bylo podezření napotom vyvráceno (§ 1 odst 2 zák. čis.
318/1918) jest skutkovým zjištěnim; jest ji posuzovati po~le stavl!. po
skončeném vyšetřováni (ex nunc), nikoliv podle stavu vcas zahalení
(trvání) vyšetřováni (ex tunel.

(Rozh. ze dne ll.
čís.

října 19~2,

Zm I 574/32.)

4490.

/
Skutková podstata § 83 příp. 2 tr. zák. nevyžaduje, by byl někdo
pachatelovým jednáním ve strach uveden (by jím byla omezena vUle
oprávněného nebo jeho domácích lidí svobodně se rozhodnouti a jednati).

(Rozh. ze dne 10.

4491.

října

1932, Zm II 370:/31.)

Ne i vy š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem:
Rozhodnutím vrchního soudu v Praze ze dne 19. února 1932, jímž byla
zamitnuta stížnost Miroslava B-y, Miroslava V-y a Františka H-a do
usnesení radní komory krajského soudu v Písku ze dne 1. února 1932,
jímž odepřen nárok· na odškodnění za majetkoprávní újmu utrpěnou
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vazb5'u, .byl porušen zákon v us!anovení zákona z 18. srpna 1918, čís.
318 r. zak.; }~zhodnutl to se zrusuJe a vrchnímu soudu v Praze se ukláda, by ve vecl znovu rozhodl.
Důvody:

_ Podle noty vyslanectví československé republiky v Bukurešti ze dne
~. lIstopadu 1931 byli zatčeni dne 17. října 1931 v Rumunsku českoslo
venští státní příslušníci Ríchard W., Miroslav Karel V. a František H

vstoupivší podlo~dně do Rumu.nska. Při jejich tělesné prohlídce byly
nalez;ny II .mch tn tuby ~. ekr~slt.em po 100 g značkyDinamol, Explosíe
Semt~n, CI Zl vyroby, ktere smlchany a opatřeny doutnákem mají velkou
vybusnou sílu. Zatčení prohlásili, že jejich posláním bylo páchati atentaty n~ rumun~ké ~eleznici v Bukovině. Atentáty měly prý býti spáchány
P?dle Jnstr~kcl; Jez)lm ,d~l Miroslav ~. :e S., známý komunistický agitator, načez pry chteh preJIh podloudne pres rumunské hranice do Ruska
František H. prohlásil, že výbušný materiál byl jim dodán Miroslave~
~cou: Na základě obsahu této noty byl Miroslav B. četnictvem v S. zatcen dne ll. listopadu 1931 o 10, pod. a dodán do vazby okresního
soudu ve Strakonicích; jak při svém zatčení tak i při prvním soudním
výslechu popřel ,čin,. z. něhož. byl vin~n jakékoliv styky s obviněnými
v Rumunsku zatcenyml. K navrhu statmho zastupitelství v Písku bylo
pr~l! MI;oslavu B-ovl zahájeno přípravné vyšetřování pro zločin podle
§ J tr. zak. a § 85 c) tr. zák. a podle § 5 zák. čís. 134/85 a uvalena na
něho řádná va~ba vyšetřovací z důvodu § 175 čís. 2 a 3' a '§ 180 tr. ř.
Pokud Jde o Richarda W-a, Muoslava Karla V-u a Františka H-a byl
vyšetřující soudce dožádán, by zjistil předpoklady pro žádost o vydání
o~ob v l3.um~~~ku zatčených v;, smyslu čl. 3 písm. g) úmluvy o vydá~a~1 zlo~mcu CIS. 172/1926. Shznost B-ova do uvalení řádné vazby vysetrovacl byla radm komoronkrajského soudu v Písku a k další stížnosti B-ově i vrchním soudem v Praze zamítnuta. Proti Miroslavu V-ovi
Ric~ardu W-ovi a Františku I-I-ovi bylo dne 9. prosÍ!lce 1931 po pří~
pade ~8. listopadu 1931 zahájeno přípravné vyšetřování pro zloČiny podle §§5 a 8? c) t;',zák. a podl~ ,§ 5 zák. čís. 131;:1885 a vydán na ně
zatykač. VysetruJlcl soudce dozadal vyslanectví Ceskoslovenské republiky v Bukurešti o urychlené zjištění. a sdělení jména soudu, kam byli
Richard VV., Miroslav Karel V. a František H. dodáni. Vyslanectví republiky C~skoslovenské odpovědělo, že jméno soudu oznámí telegraŤIcky. Kdyz tak do 10. prosince 1931 neučinilo, žádal vyšetřující soudce
znovu o urychlené vyřízení a sdělení, zda bylo u některého rumunského
soudu proti osobám tam zatčeným zavedeno trestní řízení. Dne 5. prosince ~ 93,1 došla. zpráva od okresního úřadu v Sevluši na Podkarpatské
RUSI, ze tam byh četmckou stanicí v Králově nad Tísou dne 21. listopadu 1931 předáni Miroslav Karel V., Richard W. a František H. Všichni
byli potrestá?i ~ro nedovolené přestoupení hranic a byli po odpykání
trestu propustěm 9a svobodu, an nebyl důvod k jejich zadržení. Vyslanectvl,- repub!lkJ; ces~oslo.venské ~ ~ukurešti zaslalo výsledek pátrání
~eneralmho r,edltels!vl. pDlIcle a statm bezpečnosti v Bukurešti, jež sdě
hlo toto: »Prezkouseh Jsme znovu výpovědi Františka H-a, který při

!

svých prvních výsleších dosvědčil, že byl Miroslavem B-ou ze S. poslán
do Rumunska, by tam páchal atentáty na železnici, a zjistili jsme, že tyto
výpovědi neodpovídají skutečnosti. H. odvolal původní výpověď a
tvrdí!, že o původu ekrasitu neví. První výpověď prý učinil, poněvadž
chtěl přejíti do Ruska a domníval se, že mu rumunské úřady usnadní
přechod jeho a jeho soudruhů. Poněvadž jsme zjistili, že českoslovenští
příslušníci Richard W., Miroslav Karel V. a František H. se provinili jen
podloudným přechodem hranic a že jim výbušný materiál nepatří, vrátili
jsme je dne 13. listopadu 1931 do československa.« Tento přípis došel
krajskému soudu v Písku dne 27. prosince 1931. Krajský soud doručil
tento přípis i s trestními spisy dne 29. prosince 1931 k návrhu státnímu
zastupitelství, které však spisy na žádost krajského soudu tomuto vrátilo
dne 2. ledna 1932 bez návrhu. Zatím byli Miroslav V. dne 31. prosince
1931 a František H. dne 2. ledna 1932 policejním oddělením městského
úřadu ve Strakonicích na základě onoho zatykače zatčeni a dne 4. ledna
1932 dodáni krajskému soudu v Písku. Při soudním výslechu oba popřeli všelikou vinu, zejména prohlásili, že s Miroslavem B-ou nebyli
v žádném spojení, že je nenaváděl k žádnému útoku na železnice v Rumunsku, ani jim žádné třaskaviny nedal, a že ani nic takového při svých
výsleších v Rumunsku neudali, ba ani nevědí, co podpisovali; oba prohlašují, že po svém. zadržení byli prohledáváni nejprve četnictvem
'" v Borsi, pak ve Valea Viseuluji, že při žádné z těchto prohlídek u nich
nebylo nic nalezeno, až teprve, když byli dodáni do Marmarošské Sihoti,
nalezl policejní kapitán v kapse kabátu W-ova ekrasitovou patronu.
V. tvrdil, že má dojem, že tuto ekrasitovou patronu podstrčil W-ovi onen
policejní důstojník, jenž je do Marmarošské Sihoti eskortoval, a také H.
podporuje tuto domněnku. Nyní se vyšetřující soudce přípisem z 5. ledna
1932 znova obrátil na vyslanectví československé republiky v Bukurešti,
jemuž sdělil stručně, čím se obvinění obhajují a žádalo zaslání spisů
rumunských úřadů. Vyslanectví odpovědělo dopisem z 12. ledna 1932,
který došel krajskému soudu v Písku dne 16. ledna 1932, že policejní
ředitelství v Bukurešti upustilo od zaslání spisů jako nyní již bezpřed
mětným a dodalo, že z písemného sdělení generálního policejního ředi c
telství, které praví: »zjistili jsme, že se provinili jen podloudným pře
chodem hranic a že jim výbušný materiál nepatří,« zjistilo, že jim výbušný materiál byl bez jejich vědomí vsunut. Státní zastupitelství v Písku
prohlásilo dopisem z 25. ledna 1932, že neshledává důvodu k dalšímu
stíhání obviněných, načež řízení bylo téhož dne zastaveno a obvinění byli
téhož dne z vazby propuštěni. Radní komora vydala pak dne 1. února
1932 usnesení, že Miroslavu S-ovi nepřísluší za majetkovou újmu utrpě
nou vyšetřovací vazbou nárok na odškodnění ve smyslu zákona ze dne
18. srpna 1918, čís. 318 ř. zák., a stejné usnesení vydáno dne 1. února
1932 i ohledně Františka H-a a Miroslava V-y. Odůvodnění usnesení
týkajícího se Miroslava B-y uvádí (kromě stručného vylíčení děje) jen,
že mu nepřísluší nárok na odškodnění, poněvadž jak z toho, co výše
uvedeno patrno, bylo proti němu podezření stíhání a vazbu dostatečně
odůvodňující, které ani potom, když bylo trestní řízení zastaveno jen
pro nedostatek důkazů, nebylo vyvráceno. V usnesení, týkajícím se
H-a a V-y zní odůvodnění stejně s dodatkem »a poněvadž si oba obvi-
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stíhání a vazbu samí zavinili hrubou nedbalostí, ježto hranice rumunské podloudně překročíli (§ 1 odst. 2 zák. čís. 318/1918).
Stížnostem všech tří obviněných vrchní soud v Praze rozhodnutím
ze dne 19. února 1932 nevyhověl z důvodů napadených usnesení, stížnostmi nevyvrácených a dodal toto: Nota generálního ředitelství policie
v Bukurešti z 5. listopadu 1931 zněla tak určitě, že nebylo pochybnosti
o tom, že je tu důvodné podezření trestného podniku velmi nebezpeč
ného, na němž jsou zúčastnění všichni tři' stěžovatelé. Proto bylo podezření ze zločinu podle §§ 5 a 85 c) tr. zák. a § 5 zák. čís. 134/1885
proti Miroslavu B-ovi zcela odůvodněno, tím více, ano bylo v notě výslovně uvedeno, že František H. prohlásil, že výbušný materíál jim dal B.
Pro velikost trestu jemu hrozícího a pro snadnou možnost maření stop
trestného činu a smluvení se bylo uvalení vazby podle § 175 čís. 2 a 3
tr. ř. zcela odůvodněno. Právě tak bylo oduvodněno podezření proti
V-ov i a H-ovi. Podezření to nebylo v přípravném vyšetřování rozptýleno, najmě neztratilo opodstatnění ani, když došel· krajskému soudu
dopis okresního úřadu v Sevljuši, že Richard W., Miroslav V. a František
H. byli dne 21. listopadu 19'31 tamnímu úřadu z Rumunska předáni a po
odpykání trestu pro nezákonné přestoupení hranic na svobodu propuštěni, a když dne 2'7. prosince 1931 došel od čsl. Vyslanectví v Bukurešti dopis sdělující výsledek pátrání generálního policejního ředitelství
v Bukurešti, podle něhož výpovědi Františka H-a (uvedené v prvém
dopisu) neodpovídají skutečnosti a že jim výbušný materiál nepatří,
neboť v přípisu bylo zároveň podotknuto, že H. učinil první výpověď,
protože chtěl přejíti do Ruska a domníval se, že mu rumunské úřady
usnadní přechod jeho a jeho soudruhu. Pro tuto nejasnost bylo třeba
dalšího zjišťování, a to tím spíše, any nebyly sděleny bližší okolnosti
stavu proti notě z 5. listopadu změněného. Zodpovídání V-a a H-a nevedlo k žádnému vyjasnění. Teprve, když došel dopis čs. vyslanectví
dne 16. ledna 1932, byl dúvod, by se přípravné vyšetřování skončilo.
V době tohoto zastavení nebyl původni obraz podezření úplně vyvrácen,
neboť 1. původní nota z 5. listopadu 1931 byla určitá, kdežto další sdě
lení ze 27. prosince 1931 a ze 16. ledna 1932 neuváděla, jak se dospělo
k jinému závěru a zbývala ještě potřeba s hlediska tuzemského podezření přezkoušeti; 2. za vyšetřování bylo zjištěno, že v tuzemsku na
ruzných místech dynamon značky Semtín byl odcizen; 3. B. udal, že
myslí, že H-a znal jen podle povědoméno jména, kdežto V. udal, že H.
měl B-ovu adresu ve svých zápiscích, a H. udal, že adresu tu měli ve
společných zápiscích. 4. Podle dopisu okresního úřadu ve Strakonicích
byly V-ovi a H-ovi vydány pasy do Maďarska, jugoslavie a Rumunska,
ani předstfrali, že cestují do jugoslavie k návštěvě příbuzných a jako
turisté. Proti tomu jednali a do Rumunska vstoupili bez pohraničního
visa, H. vůbec bez dokumentů, an prý je ztratil (při ,iízdě bárkou na Dunaji). Poněvadž takto bez náležitých výkazů vstoupili do cizí země, sami
zavinili, co pak v tuzemsku následovalo; 5. zodpovídání H-ovo a V-ovo
je nevěrohodné a nevysvětluje, proč do Rumunska vlastně jeli, neboť
podepsali na okresním úřadě ve Strakonicích prohlášení, jímž vzali na
vědomí upozornění, že práci v cizině musí míti zajištěnou řádnou pracovní smlouvou, ověřenou zemským ústředním úřadem práce v Praze.
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Tohoto prohlášení vůbec nedbali. Vazba nebyla u žádného ze stěžo
vatelů nad potřebu prodloužena a u V-a a H-a byla odůvodněna, poněvadž by mohli znovu přes hranice uprchnouti a také na svobodě mohli
překážeti vyšetření pravdy (§ 175 čís. 2 a 3 tr. ř.).
Rozhodnutím vrchního soudu v Praze ze dne 19. února 1932 byl
porušen zákon. Poněvadž stav věci, pokud jde o Miroslava B-u jest poněkud odlišný od stavu věci, pokud jde o Miroslava V-u a Františka H-a,
budiž objasněno správné .stanovisko ohledně každé z obou skupin
zvláště. 1. Proti Miroslavu B-ovi bylo zavedeno přípravné vyšetřování
pro zločin podle §§ 5 a 85 c) tr. zák. a § 5 zák. čís. 134/1885 ř. zák. a
byla naň uvalena řádná vazba vyšetřovací na základě noty generálního
ředitelství policie v Bukurešti ze dne 5. listopadu 1931, z níž vycházelo
na jevo určitě a jasně duvodné podezření, že Miroslav B. dal obviněným
v Rumunsku zadrženým, Miroslavu V-ovi, Františku H-ovi a Richardu
W -ovi instrukce ku páchání atentátů na rumunské železnice a že za tím
účelem dodal jim nebo některému z nich - třaskaviny. Zavedení
přípravného vyšetřování i uvalení vyšetřovací vazby proti Miroslavu
B-ovl bylo beze sporu vzhledem k obsahu této noty generálního ředitel
ství policie v Bukurenšti odůvodněno; v tom směru jest dáti za pravdu
jak usnesení radní komory, tak i rozhodnutí vrchního soudu v Praze.
Avšak i když pro zavedení přípravného vyšetřování a pro uvaleni vy'\, šetřovací vazby bylo po ruce závažné podezření, nestačí tato okolnost
ještě pro zamítnUtí nároku na náhradu za utrpěnou vyšetřovací vazbu.
Podle § 1 odst. 2 zákona z 18. srpna 1918, čís. 3;18 ř. zák. tento nárok
nemá místa, bylo-li tu proti zatčenému podezření stíhání a vazbu dostatečně odůvodňující, jež nebylo napotom vyvráceno. jinými slovy: bylo-li
podezření, zavedení stíhání a uvaleni vazby dostatečně odůvodňující,
napotom vyvráceno, není nárok na náhradu vyloučen. K vyloučení nároku jest tedy zapotřebí dvou složek: jednak podezření dostatečné ke
stíhání a uvalení vazby, jednak by podezření to nebylo napotom vyvráceno. A právě s touto druhou složkou se rozhodnutí vrchního soudu
ohledně Miroslava B-y nezabývá, a v tom spočívá ~rávní omyl rozho~
nutí toho, že k odepření nároku pokládá za postačltelnou okolno~t, ze
se zavedení vyšetřování a uvalení vyšetřovací vazby stalo pravem,
kdežto při správném výkladu onoho ustanovení § 1 odst. 2 cit. zákona
měl uvažovati a rozhodnouti, - a ovšem i rozhodnutí to odůvodniti - ,
nebylo-li podezření púvodně dostatečně odůvodněné napotom vyvráceno. Rozhodnutí vrchniho soudu ve výroku ovšem pravf: »Stížnost
všech tří obviněných B-y, V-y i H-a sě zamítá a napadená usnes~ni
se potvrzují z důvodu v nich uvedených a stížností nevyvrácených« a hm
poukazuje rozhodnutí vrchního soudu na důvody usnesení radní komory.
Tyto důvody (ohledně B-y), obmezují se sice na všeobecné rčení (srov.
poslední odstavec), že »bylo tu proti B-ovi ~odezření. stíhání a vazb:l
dostatečně zdtivodňující, které nebylO vyvraceno all! po tom, kdyz
trestní řízení 'bylo jen pro nedostatek důkazu zastaveno«; než tím, že
rozhodnutí vrchního soudu na ně poukazuje, stávají se tyto důvody součástkou rozhodnutí vrchního soudu. Otázka pak, bylo-li podezření napotom vyvráceno čili nic, jest skutkovým zjištěním: z něhož. nejvyšší
soud musí vycházeti při úvaze, zda byl zákon porusen, a Jež Jest tedy
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pro nejvyšší soud závazné. Avšak k tomuto skutkovému zjištění došlo
způsobem formálně vadným. Usneseni radni komory totiž uvádi k odů
vodněni zjištění toho jen, že řízení bylo zastaveno jen pro nedostatek
důkazů; to není správné a jest to do jisté míry v odporu se spisy, neboť
zpráva generálního ředitelství policie v Bukurešti praví: »zjistili jsme.
že se provinili (scil. V., H. a W.) jen podloudným přechodem hranic
a že jim výbušný materiál ne pat ř í.« Nelze přecházeti mlčením, že
čsl. vyslanectví v Bukurešti usuzuje, že výbušný materiál byl obviněným
bez jejich vědomí vsunut (podstrčen) - což odpovídá výpověděm obviněných V-y a H-a a že plyne ze zprávy generálního policejniho
ředitelstvi, ž e pod e z ř e n í z drž e n í t ř a s k a v i n y s e u k á z a I o mylným, a dále, že »plIvodní výpověc)i zatčených neodpovlaají
skutečnosti.« Tato stylisace jest jak vzhledem k výsledku celé aféry
pochopitelno - velice opatrná i víceznačná, připouštějíc jak výklad, že
obvinění svoji původní výpověď změnili, tak i výklad, že se ukázalo,
že to, co bylo považováno za jich výpověď, neodpovídá skutečnosti.
Ostatně ohledně B-y jest přihlížeti i ke zjištění pátracích orgánů, že
k výbušným látkám neměl přístup a že podle konaných šetřeni jeho
styky s ostatními obviněnými byly jen povrchní. Vrchní soud pak pře
vzal ono zjištění radní komory, aniž je přezkoumal, ač stížnost B-ova
vadnost tohoto zjištění výslovně vytýkala. Kdyby byl,vrchni soud při
hlížel ke všem těmto okolnostem, neni vyloučeno, že by v rozhodující
otázce, zda podezření z trestného činu proti B-ovi bylo napotom vyvráceno, dospěl k jinému, snad opačnému zjištění, neboť otázku vyvrácení l'0dezření jest posuzovati nikoli ex tunc, totiž podle stavu věci
v čas zahájeni nebo trvání vyšetřování, nýbrž ex nunc, t. j. podle stavu,
který se objevil po skončení vyšetřování.

II. Ohledně V-a a H-a má se věc poněkud jinak. Usnesení radní komory prohlašuje, že tu bylo podezření, jež stíhání a uvalení vazby dostatečně odůvodňovalo, že podezření to' ani po zastavení nebylo ú pln ě
vyvráceno, a že obvinění stíhání i vazbu sami zavinili hrubou nedbalostí,
ani rumunské hranice podloudně překročili. Rozhodnutí vrchního soudu
příjímá toto odůvodněni, jež bliže rozvádí, uvádějíc zejména, že podezření (patrně spáchaného činu) neztratilo opodstatnění, když krajskému
soudu došel první přípis československého vyslanectví, neboť tento
přípis pro svou nejasnost vyžadoval dalšího zjišťování, poněvadž neby:y
sděleny bližší okolnosti stavu proti notě ze dne 5. hstopadu 193,1 zmeněného, že ani výslechy obviněných nevedly k žádnému vyjasnění, a
že teprve druhý dopis čsl. vyslanectví byl důvodem, by se přípravné
vyšetřování skončilo. Proti odtlvodnění vrchního soudu jest vznésti námitky, jež správnost jeho uvádějí v pochybnost. I kdyby se mělo pří
pustití, že první přípís čsl. vyslanectví nebyl tak jasný, j:rk by si bylo
přáti, - odůvodň.ovala by tato nejasnost snad pokračování ve vyšetřo
vání, ale zůstala by otevřena otázka, zda přes jeho obsáh bylo odůvod
něno uvaliti vyšetřovací vazbu na obvíněné, když dopis ten došel soudu
již dne 21. prosínce 1931, kdežto obvinění byli policií zatčeni dne
31. plOsince 1931 a 2. ledna 1932 a krajskému soudu dodáni dne
4. ledna 1932, a když z přípisu toho šlo již zřejmě na jevo, že skutkový
podklad, na jehož základě bylo zavedeno vyšetřování a vydán zatykac,

"est valně otřesen a tedy původní podezření seslabeno na míru nejme.n~í,

he-Ii dokonce vyvrácen·o. K tomu přistupuje i to, že výslechem obvme~

ných byl obsah tohoto přípisu podporován, a bylo proto povmnost;
~yšetřujícího soudce, by p? ':,ýs:echu, obviněných, znoyu uvaž?val,
jsou-Ii tu důvody pro~uvalem ~vys~trovacl vazb~ (§ 180 tr. r.), nebot pr?
obligatorní vazbu, Jez o~tatne am nebyla navrzena, n~ebylo tu naznaku.
Bližší odůvodnění vrchmho soudu vztahuje se vlastne Jen na pokračo
vání ve vyšetřování, nikoli VŠ!,k, na. uvalení v~zby vy~etřov~c!; t~u s,:
vrchní soud ani zvláště nezabyva a Jest proto Jeho oduvodnem n:,uplne
a tedy formálně vadné, při ~emž k ted!,otl.ivým bodů?" odůyodnem by
bylo podotknouti: Okolnost, ze za vysetrovam bylo 3'Jlsteno, ~e v tuz~m;
sku na různých místech byl. 0od~lzen, dynamon ,;nacky Semhn, p03':by~a
závažnosti, uváží-ll se ze SpISU jasna okolno~t,v z; uaskavll1a, 0.., ~lZ puvodní nota tvrdila, že byla u jednoho z obvmenych nalez~na, zadnemu
z obviněných nepatřila, jak bylo řečeno; ~k této okolnosh vrchm ~so,:d
při svých úvahách nepřihléd!. ž.eH. a V. pre~ročlhhral:lce, nedod~ze~se
předpísy k přestupu opra~?UJl~I, ospravedln~Je sIce JejIch za~dl~em ~
zatčení na cizí půdě, nemuze vsak ospravedln~vatl ~ivalem ~yse!:ovacI
vazby po jejich návratu do tuzemska, kdyz by~ ,okresmm uradem
v Sevljušl pro tento poklese~ potr~stan~ a po propusten~ n~ s~o~odu s;
v tuzemsku již déle než měslc ~drzovah; nelze proto nesetre!1l predplsu
o překročení hranic státu pokladah za hrubou nedbalost, Jez by ospravedlňovala uvalení řádné vazby vyšetřovací. Jinak platí ohledně otázky,
"zda i ohledně H-a a V-y podezření původně odůvodněné zlIstalo podle
výsledků vyšetřování nevyvr~ceno, co shor,: řečeno pod l. ohledně B-y;
Posléze budiž k l. i II. poukazano k tomu, ze am vrchm soud am radm
komora nepřihlížely k tomu, že vyšetřování bylo skončeno dne 16. ledna
1932 a k propuštění obviněných z vazby došlo teprve dne 2~., ledna
1932, a že je proto vratký i ,"::ýrok vrchníh~o soudu, ze vazba u zadneho
z obviněných nebyla nad potrebu prodlouzena.
čís.
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strážník, čekající na chodbě sondu jako svědek, není ve výkonu
služby (§ 68 tr. zák.).

(Rozh. ze dne ll. října 1932, Zrn I 616/32.)
Ne j vy Š š í s ~ u d ja,ko, soud zrušovací u~~al po, ústním ,líčení
o zmateční stížnosti generalm prokuratury na zashtu zakona pravem.
Rozsudkem okresního soudu v Jáchymově ze dne 1. dubna 1932 byl ve
výroku, jímž byl obžalovaný uznán vinným př~stupk,em podle § 31~ tr.
zák., porušen zákon v ustano~;m § 31~2 tr. zak.; vyrok ten .se zrusule
a obžalovaný se podle § 259 CIS. 2 tr. r. (§ 4 zak. z 18. prosmee 1931,
čís. 209 Sb. z. a n.) zprošťuje z obžaloby pro onen přestupek.
D

ů

vod y:

Dne 24. února 1932 byl policejní strážnik Pavel S. předvo~án jako
svědek k okresnímu soudu v Jáchymově, k němuž bylo předvolano sou:
časně několik osob, mezi nimi Josef L., jehož se strážník S. na chodbe
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soudu tázal, co tam dělá, načež mu L. pravi!, že jest předvolán ve věci
Roberta B-a, a že O ní velice málo ví. Do tohoto rozhovoru vmísil se
obviněný a prohlásil k policejnímu strážníku S-ovi, že policejní strážníci měli B-a zatknouti, jak to učinili dříve již s jakýmsi P-em a Sch-em,
a když policejní strážník S. obviněnému odvětil, že jest ve službě, týž
mu znovu řekl, že to od něho nebyl řádný postup, že B-a nezatkl, že
byl k tomu nucen, a že, kdyby to byl jiný, že by to byl strážník S. uči
nil. Na obviněného bylo proto podáno policejni správou trestní oznámení; soukromá obžaloba Pavlem S-em podána nebyla. Obviněný byl
rozsudkem okresního soudu v Jáchymově ze dne 1. dubna 1932 uznán
vinným přestupkem podle § 3,12 tr. zák., spáchaným tim, že dne 24. únOra
1932 policejního strážníka Pavla S-a při výkonu jeho služby slovy urazil, ai to tím, že tomuto strážníku na chodbě soudu ve tvář vmetl, že měl
jakéhosi B-a dáti zatknouti, jak se to již jednou s jakýmsi P-em a
Sch-em stalo. Rozsudek nabyl právní moci zamítnutím odvolání obžalovaného podle § 469 tr. ř. Soud v důvodech rozsudku zjišťuje, že obviněný strážníku Pavlu S-ovi řekl na chodbě okresního soudu v J., když
tam S. dlel za účelem svého svědeckého výslechu, že měl dáti jakéhosi
B-a zatknouti, jako se to již stalo s jakýmsi P-em a Sch-em, opomíjí
však zjistiti další výtku obviněného Pavlu S-ovi, že týž v případu B-ově
službu řádně nekonal, tvrzením, že kdyby to byl někdo jiný, že, by ho
byl S. zatknul, čímž byl strážník S. před ostatními na chodbě soudu
právě jsoucími lidmi snižován. Soud zjišťuje dále přes to, že v pnlvodním řízení policejní komisař Rudolf W. udal jako svědek, že strážník
Pavel S. měl sice dne 24. února 1932 službu, kterou ráno nastoupil, a že
na čas, kdy byl předvolán jako svědek k soudu, byl bezpečnostní služby
zproštěn, že strážník S. byl ve službě v době, kdy obviněný závadné
výroky pronesl, a odůvodňuje to rozhodnutím nejvyššího soudu sb. n. s.
čís. 435/21 uváděje, že přechodné zproštění služby strážníka za účelem
jeho pochůzky k soudu k výslechu jako svědek jest považovati za cestu
do služby a ze slllžby ve smyslu tohoto rozhodnutí. Tento názor soudu
jest však mylný, ano ze zjištěného stavu věci vyplývá, že strážník Pavel S., byv zproštěn bezpečnostní služby svým představeným, nebyl ani
na cestě ze služby, ani na cestě do služby, když meškal na chodbě
okresního soudu v J. ve své vlastnosti jako svědek, vykonávaje svou
občanskou povinnost, a v této vlastnosti není bezpečnostní orgán ve
výkonu služby (rozhodnutí nejv. soudu ze dne 27. května 1911, Kr II
67/11, čís. 3843 víd. sbírky). Spočívá tedy odsouzení obviněného pro
přestupek podle § 312 tl'. zák. na mylném výkladu ustanovení § 312 tr.
zák. Bylo proto o zmateční stížnosti generální prokuratury podané podle § 33 tr. ř. uznati podle §§ 292 a 479 tr. ř. právem, jak se stalo.
čls,
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I. Při přečinu podle § 24 zák. čl. XLI:1914 jest na žalobc~ aby dokázal, že skutková tvrzení, která jsou základem žaloby, jsou nepravdivá. Důkaz pravdy ve smyslu § 13 cit. zák. nemá tu místa.
Podle § 24 cit. zák. jest trestné jen konkretní ohrožování úvěru nebo
zmenšováni schopuosti k úvěru; nestači, že závadný výrok byl snad způ
sobilý vyvolati tyto výsledky ..

ll. Urážkou na cti podle § 2 zák. čl. XLl:1914 jsou jen útoky snuu'íeí mravní hodnotu postiženého v očích jeho spoluobčanů. Pouhá kriflka literárních a pod. děl, neprojevuje-li se jí postiženému nevážnost
nebo opovržení, není trestná.
. ,
JIl. Zmateční stížnosti podle § 385 Č. 2 tr. ř. nelze napadah vyroky
rozsudku týkající se jiných opatření než výměry trestu. Odškodné podle § 17 ~ák. č. 124/24 Sb. z. a n. není trestem, nýbrž je zadostučiněním
a rozhodnuti o něm nemůže býti napadáno zmateční stížnosti.
(Rozh. z ll.

října

1932, Zm 111.142/32.)

Obžalovaný R. R napsal do periodického časopisu, jeh?ž .zodporedak.to:em, byl .obžalovaný Š. <';1., posud.ek.o sbírce basm L. T.,
vydaných knizne nahradm soukromou zalobkym, flfmou C. V posudku
uvedl obžalovaný R. R: »Veršový svazok vydal autor a obvykle zle vy~
tlačila ho C. bratislavská.« S o udp r v é s t o I i c e oba obžalovan~
zprostil obžaloby. O d vol a cí s o u d k odvolání n~hradní .soukrome
žalobkyně zrušil rozsudek prvé stolice a odsoudIl obzalovaneho R. R.
pro přečin urážky na cti tisk;m (l0dle §§ 2,.3 odst. II. č. I, 4 odst. II
zák. čl. XLI: 1914, 'obžalovaneho S. G. pro prestupek p.odle § 6. odst..1
zák. Č. 124/24 Sb. z. a n. žádost náhradní soukromezalobkyne o pnznání odškodného odvolací so.ud z~mítl: . ,
....
•.
..
N e j v y Š š í s o u dna, z:,klade v~rejneh? hcem zmatecmch _sbznostech náhradní soukrome zalobkyne a obzalovanych R R. a S. G.
všechny zmateční stížnosti jednak odmítl, jedna.k zamítl.
vědným

%,.

.o

Z

důvodů:

Zmateční stížnost obžalovaných vytýká, že § 10 zák. č. 124/24 Sb.
z. a n. nevylučuje: aby důkaz pra\ldy. ne~~l nabíd~ut tep.rve při od~o!a
dm hlavním přelIčem. Soud odvolacI pnpl od nahradm soukrome zalobkyně výtisk knihy, na kterou se pozastavený výr?.k vztahoval, a odporovalo by prý zás,,;d~ r~~nosti stran" ~dyb~ tote.z n.e~ylo povoleno
i straně druhé. Zmatecm sÍ1znosÍ1 nelze pnznaÍ1 opravnelll. Soud od,:o:
lací sice přehlédl, že při přečinu podle § 24 zák. čl. XLI:1914, na nejz
se obžaloba vztahovala nemá !písto dokazování pravdy ve smyslu § 13
cit. zák., poněvadž v t~mto případě musí žal?b~e dokázati, ž.e sku.tkové
tvrzení, které z~kládá obžalobu, jest nepravdIve, obhajoba ~sak pres. t~
nebyla poškozena ve svých právech. Předmětem na,vrhovan.eho d.~pln':.n~
průvodního řízení byla okolno~t, že tisk byl vadny. To, vsak .pnpoush
i sama náhradní soukromá obzalobkyně, trebas s určIÍymI vyhradaml.
Předmětem obžaloby však není výrok, že tisk posuzované kmhy byl
vadný, nýbrž tvrzení, že knihtiskárna tuto knih~ vytiskla »~bv~}de zle«;
Tohoto tvrzení »obvykle zle« se navrhované dukazy nedotyka]1, nema]1
tedy význam pro posouzení věci a soud odvolací nezavinil tvrzený zmatek, když důkazy ty nepřipustil. K další výtce zmateční stížnos~, že kdy~
soud odvolací připustil důkaz, vedený náhradní soukromou zalobkym,
podle zásady rovnosti stran měl povoliti nabízené důkazy i obžalovaným, jest podotknouti jen tolik, že soud odvolací nejednal proh ustanoTrestní rozhodnuti XIV.
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~ení ,§ 24 zák. čl. XLI: 1914, připusti~ důhz r:ředložením výtisku knihy,
ze :,~~k z, tO!lO nelze pro, roz~od,nutI o navrzlch obžalovaných vyvozo_
vatI o:adne dusledky, ponevadz navrhy tyto jest posuzovati úplně samostatne, mkolI tedy podle toho, jak bylo rozhodnuto o návrzích odpu_
covýc~. Vycházejíc ze zjištěného skutkového stavu a provádějic důvOrd
zmatecnosÍl podle ~ 385 č .. 1 a) tr. ř., tvrdí zmateční stížnost, že obžalo_
v3'ny 8· R. naps,al Jako, knhk posudek o sbirce básní L. T. a že samozreJme podle pozadavku doby kro~.ě obs,ahu kriti~oval i zevnější úpravu
km hy. Byl proto nUCen upozormtI na spatnou upravu knihy. O této
úpravě zmateční stížnost jedná velmi zevrubně a dospívá k závěru že
Je, to p!áce diletants~á, šp~tná. P?něv~dž náhradní ,soukromá žalobkyně'
predlozIla kmhu vereJnostI, mUSI trpetI kntIku, trebas i nepříznivou.
~ntIk~ ,:,usí, bý;i posu~ována ~ubjek~ivně. Obžalov!ný neměl úmysl ura~.'Íl, zaVadna vet~ ?em pro, n,ahr,,:dm soukromou zalobkyni ani ponižuJICI, am zahanbujlcl. Zmatecm shznost Je bezpodstatná. Jest sice správ~é núněnJ. zmatečn! stížn?sti, ž.e kritika jest dnes nezbytnou složkou vereJneho ZIvota. Pravo kntIky Jest zaručeno ustanovením § 117 odst. 1
ústavnf listiny (zák. Č, 121/20 Sb; ~. a n., které praví, že každý muže
v mezlch zakona projevovatI rulnem slovem, písmem, tiskem, obrazem
a, p~d. Pro~o každý, kdo, vystupuje na veřeinost s jakýmkoli dilem literarlllm, umeleckym, mUSI se kntIce podrobiti, i když snad je nepříznivá.
Tako~á kri,tika. mUže býti pro postiženého krajně nepříjemná, může se
cltelne dotykatI jeho sebehodnocení, jeho osobní ješitnosti, po případě
1 Jeho hmotných zájmu, tím však se ještě nestává útokem na čest. Urážkou na cti jsou jen útoky, snížující mravní hodnotu postiženého v očích
jeh? sp'oluob~an~. ~ tou~o mravní ho?n.otou však nemá pouhá nepříz
mva kntlka IIterarmho dIla nzc spolecneho ačli se nestala formou jíž
s~ pr,oj,evuje po~tíženému nev~ž?óst, opovrŽel!i. ~e,;,ůže býti každý' vymkajlclm ve svem oboru a téz JednotlIvec prumerne, ba í podprůměrné
~va~ity může přes t? požívati plno,u mhou ,vážnost u svých spoluobcanu. Z toh~ p~yne,
p.?sudkJ: ,0. d!lech IIterarních :' pod. stanou se jen
tehdy trestnymI, kdyz JejIch urazlIva povaha vyplyva z fonny jejich prone.sení ane,boz o~olností, za níchž byly proneseny. Tedy kdyby se byla
knhka obzalovaneho R. R. omezIla na tvrzení, že náhradní soukromá
žalobkyně knihu »zle« vytiskla, nebylo by Íze v tomto výrazu shledati
skutkovou podstatu· trestného činu. Obžalovaný však napsal že náhradní soukromá žalobkyně knihu vytiskla »obvykle zle«, okol~ost tato
soudem odvolacím byla zjištěna a soud odvolací po zákonu a stavu věcí
přiměřeně uznal, že výrok tento, vytýkající pauŠálně povrchnost a nedbalost, jest povahy ponižující a zahanbující a proto překročuje meze
beztrestné kritiky. Tím tedy, že v činu obžalovaného R. R. byla shledána skutková podstata přečinu podle § 2 zák. čl. XLl:1914 a v činu obžalovaného Š. O, skutková podstata přestupku podle § 6 o'dst. 3 b) zák.
Č. 124/24 Sb, z, a n., nebyla zaviněna tvrzená zmatečnost. Bezdůvodná
zmateční stížnost obžalovaných byla tudíž podle § 36 odst. I. tr: ř. nov,
zamítnuta.

::e

. Zmateč~í stížnost ?á)tndní soukromé žalobkyně, založená na § 385>
č. 1 bl, t:: r" se domaha, ,aby čm obou obžalovaných byl kvalifikován
Jako precm podle § 24 zak. čl. XLl:1914, avšak neprávem. Zmateční

stižnost snaží se dokázati, že závadný výrok jest způsobilý, aby podnik
náhradní soukromé žalobkyně byl poškozen a v existenci ohrožován,
přečinu podle § 24 cit. zák. se však dopouští, kdo něči úvěr ohrožuje
nebo zmenšuje jeho schopnost k úvěru. Soud odvolací právem uvedl, že
závadný výrok se vůbec nevztahuje na úvěrové poměry žalující firmy a
netýká se důvěry v její platebni schopnost a pohotovost. Trestným ve
smyslu § 24 cit. zák. jest jen konkretní ohrožení úvěru nebo zmenšení
schopnosti k úvěru, nestač i, že závadný výrok byl snad způsobilý, aby
naznačené výsledky byly přivoděny. Zmateční stížnost se nesnaží dokázati ani po stránce objektivní, že úvěr náhradní soukromé žalobkyně
byl ohrožen nebo jeho schopnost k úvěru zmenšena, tím méně lze po
stránce subjektivní dojíti k závěru, že si obžalovaní byli vědomí toho, že
výrok jejich ohrožuje úvěr žalující firmy nebo zmenšuje její schopnost
k úvěru, Zmateční stížnost v této části byla tudíž jako bezdůvodná podle § 36 odst. I. tr. ř. nov. zamítnuta.
Zmateční stížností, založenou na § 385 Č. 2 tr. ř., napadá náhradní
soukromá žalobkyně rozsudek odvolacího soudu ve výroku, jímž jí nebylo přiznáno odškodné ve smyslu § 17 zák. č. 124/24 Sb. z. a n. Tato
zmateční stížnost jest zákonem vyloučena. Odškodné není trestem, nýbrž zadostučiněním osobě napadené. Trestní řád uznává v § 385 Č, 2 za
věcný důvod zmatečnosti, když soud při vyměření trestu nezachoval
trestní sazby, ustanovené v zákoně. Tento důvod zmatečnosti vztahuje
se tedy na protízákonnosti při vyměření trestu, nikoli tedy při opatře
ních jiných, jež povahu trestu nemají. První odstavec § 428 tr. ř. stanoví, že zmateční stížnost lze opříti o veškeré důvody zmatečnosti, uvedené v §§ 384 a 385 tr. ř. Zmateční stížností lze tedy uplatňovati jen
taková věcná porušení zákona, jež jsou zahrnuta pod duvody zmateč
ností podle § 385 tr. ř. Poněvadž odškodné ve smyslu § 17 zák. č. 124/2'4
Sb. z. a n. pod př,edpisy o trestech zahrnouti nelze a zákon č. 124/2'4
předpis § 428 tr. ř. nerozšířil i na odškodné, jak by hyl musel učiniti,
kdyby hyl chtěl výrok o odškodném učiniti předmětem zmateční stížnosti, plyne z toho, že protí rozhodnutí odvolacího soudu o odškodném
nemá místo zmateční stížnost, že tedy soud odvolací rozhoduje o něm
s konečnou platnosti. Zmateční stížnost v této· části byla tudíž podle
§ 434 odst. ll! tr. ř, odmítnuta.

čís.

4494.

Výrok rozsudku, jímž byl podle § 518 odst. VII. tr. ř. misto dvou
na svobodě, připouštějících ještě dobrodiní podmíněného odkladu, z nichž jeden byl pravoplatně odložen na zkušební dobu, vymě c
řen úhrnný trest na svobodě delší jednoho roku a vysloveno; že se
ostatní ustanovení původních rozsudků kromě výměry trestů ponechávají v platnosti, jest sice nepřesný, není však zmatečný ve smyslu § 384
Č. 10 tr. ř.
trestů

(Rozh. z 11.

října

1932, Zm IV 394/32.)
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Ne j V Y š š í s O U d V trestní věci proti K. Š. pro zločin křivého obvinění a pro zločin krádeže, která byla u krajského soudu v Košicích
zahájena a dne 22. června 1932 rozsudkem o úhrnném trestu vyřízena,
usnesl se o zmatečních stížnostech obžalovaného a veřejného žalobce
ve veřejném zasedání senátu takto: Zmateční stížnosti se zamítají.
Duvody:
Napadeným rozsudkem byl obžalovanému vymeren na místo trestu
v trvání 1 roku a žaláře v trvání 4 měsícu, uložených mu dřívěj
šími samostatnými rozsudky krajského soudu v .Košicích a krajského
soudu v Jičíně, úhrnný trest žaláře 1 roku a 2 měsícu. Obžalovaný se
domáhá jeho snížení na takovou míru, při níž by bylo lze trest podmínečně odložiti, vycházeje z předpokladu, že tento trest, hledíc k jeho
trvání přes 1 rok, odložen nebyl; domáhá se pak v důsledku i tohoto odkladu samého; veřejný žalobce naproti tomu má za to, že je rozsudek
v otázce odkladu výkonu trestu nesrozumitelný ve smyslu § 384 čís. 10
tr. ř., poněvadž uvedl, že ponechává jiná ustanovení puvodních rozsudků
kromě výměry trestu nezměněná, tedy i ustanovení rozsudku krajského
soudu v Jičíně, že se obžalovanému povoluje podmíněný odklaú výkonu
trestu 4 měsíců žaláře. Tomu odporuje výměra úhrnného trestu přes 1
rok, při níž jest podmíněný odklad trestu podle zákona vyloučen. Veřejnýžalobce žádá proto zrušení rozsudku, po případě výslovný výrok,
že úhrnný trest jest bezpodmínečný.
Zmateční stížnosti nejsou oduvodněny. Výměra úhrnného trestu, při
níž 9bžalovanému z obou trestů v trvání dohromady 1 roku a 4 měsíců
byly sleveny 2 měsíce, stala se správně podle zákona (§ 518 odst. 7 tr.
ř.) na základě doby trvání trestů dřívějšími rozsudky uložených, odpovídá též poměru jejich těžkosti a nemohlo zejména býti uznáno na ta"
kový trest, při němž by podmíněný jeho odklad byl podle zákona pří
pustný, poněvadž by tak mohl býti uložen trest nejvýše 1 ročního ža~
láře, tudíž trest takový, jaký byl uznán přiměřeným za zločin křivého
obvinění, kdežto těžký trest za zločin krádeže nedošel by v novém souhrnném trestu vůbec vyjádření. Souhrnný trest musil tudíž nutně jíti nad
hranici, při které je podmíněný odklad výkonu trestu vyloučen; stěžo
vatel uznává sám, že trest v této výměře nelze podle zákona odložiti;
i bez zvláštního výroku soudu platí o tomto trestu již podle zákona, že
jest jeho podminěný odklad vyloučen. Ztráta tohoto dobrodiní zákona,
které je možné při trestech rozdílných, jest důsledkem zákonných ustanovení § 6 čís. 4 zákona o podmíněném odsouzení ve spojitosti s ustanoveními o výměře souhrnného trestu; zákon žádá v prv citovaném
ustanoveni jednotný výrok o podmíněnosti úhrnného trestu, tento však
nesmí býti podle § 1 zákona o podminěném odsouzení odložen, jakmile
převyšuje dobu 1 roku. Nevyřkl-li tudíž krajský soud odklad úhrnného
trestu, ačkoliv jeden z puvodních trestU byl pravoplatně odložen, druhý
pak byl nižšími soudy též odložen a teprve nejvyšším soudem byl tento
výrok zrušen z formálního duvodu, nebyl zákon nijak porušen a zmateční stížnost obžalovaného musila býti zamítnuta. Z těchto důvodu vysvítá též bezpodstatnos( zmateční stížnosti veřejného žalobce. Trest
žaláře

úhrnný jest již podle jeho délky považovati po zakDnu za bezpodmíuložený a netřeba o tom zvláštního výroku. Nesrozumitelnost
jest jen zdánlivá; odložen byl v původním rozsudku trest, který je nyní
rozsudkem o trestu úhrnném pozbaven platnosti; tím jest nutně pozbaven platnosti i výrok o jeho podmíněném odkladu, neboť ten trest, kter}'
byl podmíněně odložen, tu již není a nemůže býti pochybnosti, že rozhodnutí o odkladu, které se naň vztahovalo, nemůže dojíti samo sebou
výrazu a projevu při trestu souhrnném, který jest trestem novým. Vyjádření rozsudku o souhrnném trestu jest ovšem poněkud nepřesné, zmatek ve smyslu § 384 čís. 10 tr. ř. však nezakládá. Zmateční stížnosti
byly tudíž podle § 36 1. odst. nov. k tr. ř. zamítnuty v zasedání senátu
(§ 518 po sl. odst. tr. ř.).

nečně

čís.

4495.

Jestli boly vopred určené a v smysle § 16 odst. II. č. 4 zák. čl. XlV:
1914 príslušnému úradu ohlásené, a to označením určitých kalendárnych dní, obdobia, v ktorých bude periodický list vychádzať, vydavatel' je povinný ohlásiť úradu vždy aj zmenu týchto termínov.
(Rozh. z 12. októbra 1932, Zm IV 275/32.)
N a j vy Š š í s ú d v trestnej veei proti A. M., obžalovanej z priestupku podl'a § 28 čís. 2 zák. čl. XIV: 19'14 na základe verejného pojednávania o opravnom prostriedku generálnej prokuratúry v záujme právnej jednotnosti takto sa u s n i e s ol:
Návrh o-enerálnej prokuratúry, aby bolo podl'a § 441 tr. p. vyslovené, že p;avoplatným rozsudkom okresného súdu v Užhorode zo dňa
5. júna 1931, čiže rozsudkom krajského súdu v Užhorode ako odvolacieho trestného súdu zo dňa 10. lebruára 1932 bol porušený zákon
v ustanovení bodu 2 § 2'8 so zretel'om na ustanovenie bodu 4 a posl.
odst. § 16 zák. čl. XIV:19'14, sa zamieta.
Ddvody:
Podra trestných spisov okresný súd v Užhorode rozsudkom zo dňa
5. júna 1931 uznal na základe obžaloby zm~cnenca štát~eho. zástup cu
obžalovanú A. M. za vinnú, že ako vydavatel ka penodlckeho lIstu »Holos Žitja«, tlačeného v Užhorode, a) vydala 6. ~~slo tohoto listu 27.
marca 1931 miesto dň.. 25. marca 1931 a b) 7. clslo tohoto lIstu ll.
apríla 1931 miesto dňa 10. apríla 1931, tedy v stanovenom čase neoznámila zmeny, nastalé v periodickDm liste, ktoré jej § 16 posl. ods ..
zák. čl. XIV: 1914 ukladá oznámiť, čím sa vraj dopustila dvojnásobného
priestupku podl'a § 28 čís. 2 zák. čl. XIV: 1,914 a bol~. ~dsúdená po~l'a
§ 28 cit. zák. so zretel'om na §§ 96, 97 tr. zak. a s P?Uzltrm ~ 91 tr. za~.
k pe,ňažitému trestu 3,00 Kč a 100 Kč, ktoTý sa ma, bude-lI nevymozlterný, premeniť P?dl'a § 8 zák ~ís. 31/19Q9 Svb. ~. a n. v tres: uz~m
čenia na 3 dni. Vykon trestu obzalovane] odlozeny nebol. Podla dovodov rozsudku okresný súd neprijal za správnu obhajobu obžalovanej,
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že slová v~. 16 čís. 4 tla~. zákona: »lehoty, v ktorých bude vychádzať«,
datum, ale len obdobie, z čoho vraj plynie,
ze, JestlI v sudenom pnpade obzalovaná ako vydavatel'ka oznámila že
časopis bude vychádza,f dva r,azy. mesačne, a to 10. a 25., tým
aj
sp~mla sV~Ju .povInnost,' Je~tlIze lIst skutočne vyšiel len dva razy mesacne, ked aj l11e podla dat vopred ustanovených. Okresný súd proti
tO?1u~o n~z?ru postavIl sa na stanovisk~, že obhajoba obžalovanej nema zakomteho podkladu, lebo ustanoveme § 16 tlač. zák. je vraj svojím
obsahom predpisom poriadkovým, ktorý zabezpečuje aby časopis mohol ?yť ,podrobený riadne a pravidelne ko~trole úrad~, ktorú možno vykonava: len v\e~y, Je-h. doba ';.ydávama lIstu p;-esne známa a nie je to
datum I ubovol ne, a z tyehto dovodov uznal obzalovanú za vinnú.
, Krajský s~d v Užhorode na odvolanie obžalovanej rozsudkom zo
dna 10. lebruara ! 932 rozsudok súdu prvej stolice potvrdil z dóvodov
u~edených v .rozsudku I. s~du,. čím sa stal tento pravoplatným. Podl'a
nazoru· generalneJ prokuratury je ale právne hl'adisko tohoto rozsudku
a tak aj ods~denie obžalovanej nesprávne a stalo Sa porušením zákona
~ ustanovem bodu 2 § 28 a posl. odst. § 16 zák. čl. XIV:1914 so zreteI ~m na ust~novenie bo~u 4 .§ 16 tohoto zákona. Bod 2 § 28 tlačového
zakona tolIz vyslovuJ~, ~e pne stupku sa. dopúšť.a vydavatel', ktorý v stanovenom čase neoznanlI zmeny, nastale v penodlckom liste ktoré mu
zákon .u,kladá oznámi~J z ktorého ustan?venia )e j~sné, že j~ - nemožno
~.opuslIt s~ tohoto pn~stupku opomenuŤIm ohlasenla zmeny takej nálezlto~tI, ohlaseme ktoreJ, zákon nepredpisuje, tedy zmeny takých náležitostI; klore me su obsazene v bodoch 1-6 § 16 tlač. zákona, nakonko
podl a pasl. ods. tohoto § len zmeny, ktoré nastanú v uvedených náležitostiach, má vydavatel' do dvoch dní oznámiť zemskému úradu. V súde~om. prípade m?že do. úvahy prísť iedi~e ustanovenie bodu 4 § 16
tlac. zakona, podl a ktoreho vydavatel ma pisomne oznámiť názov a
lormu .list~, miesto, kde bude vychádzať a, jestli by boly vopred ustano~ene, aj obdobla (me tedy lehoty, ako to nesprávny preklad zákona
uva~za), v kto;ých bude vy.chádzať. Poneváč tedy citovaný zákon predplsuJe len ohlasel11e obdobl, v ktorých bude periodický list vychádzať
a zmeny, ktoré nastanú dotyčne týchto ohlásených období a o ohlá~
sení term~nov vychádzania. mlčí .a ~eeOžaduje, ani ohlásenie' zmeny nastalej v tychto lermmoch, Je zreJme, ze Sa obzalovaná vydavatel'ka nemohla dopustiť ustáleného priestupku, lebo v období vydávania dotyč,
ného listu podl'a zistenia súdu nestala Sa žiadna zmena a len vychádzame lIstu bDID dva 'razy DneskDrené, ale len prDti takému vopred sice
ohlásenému termínu, ohlásenie ktorého však zákon nepož~duje.
. S ,právnym názorom generálnej prokuratúry nel'ze súhlasiť. V § 3
. zak. cl. XIV:1914 sa prehlasuje, že periodickým Iistom sú noviny alebo
časopi~, vychádzajúci v období nepresahujúcolll 1 mesiac. Pod pojmom
obdoble treba rozumeť uplynutie určitej doby. V § 3 cit. zák. čl. nestanoví sa pojemobdobia a !reba preto pojem tento vykladať tak, jako sa
ho obvykle v]azykovom smysle užíva. Obdobia, v ktorých časopis vychádza, móžu byť stejné, ale tiež nestejné, lebo cit. § 3 v tom smere
~ijaké obmedzenie nestanovil. Pri ohláške, ktorú podl'a §16 odst. 2 zák.
cl. XIV:1914 musí vydavatel' 15 dní pred tým, než započne vydáva1'
~ez~am~naju. vraj pres~e

ui

periodicky časopis, pisomne učiniť LI i~ra~u pI"islušného p~dl'a, miesta
vydania treba podl'a Č. 4 tohoto § ohlaSI! obdobla, v ktorych casopls
bude vy~hádzať, jestli sú vopred určené. V,tomto prípade podl'a zistenia
súdov bolo ohlásené, že časopis »Holos Zitp« bIlde vychadzať JO: a
25. každého mesiaca. poneváč obdobie, v ktorom casopls »Holos zltJa«
vychádzal, bolo v tomto pdpade úradu o~láse~é, b,olo treba ozná~lť
úradu aj každú zmenu tohoto obdobla. Ked odsudena vydaTIl~ ~asoplsu
Dneskorila bolo jej povinnosťoll, aby zmenu vo vychadzanl casoplsu
prislušné,~u úradu oznámila. Jestli tak neučinila, spáchala pnestupok
podl'a § 28 čis. 2 zák. čl, XIV: 1914 a odp~vedaJil preto ,rozs~dky skuločnému stavu veci a zákonu. Názor generalneJ prokuratury, ze v § 16
čis. 4 predpisuje sa len ohlásenie období, v ktorýeh dotyč,ný periodic~ý
časopis bude vychádzať, nie však termín.ov;y:chádzama casoplsu,. a ze
preto v tomto pripade nebolo tre?a oznanll! ur~du zmenu v termInoch
vychádzania, nesrovnáva sa 80 zakonOffi am v, Jeho. slovn?m znení, ani
v jeho duchu. Preto bol návrh jako bezdovodny zamletnuty.
A

čis.

4496.

Při trestných činech stihatelných jen na zmocnění zákon klade váhu
na skutečnost zda zmocněni bylo vůbec uděleno; nevyžaduje se, aby
zmocněni byl~ připojeno ke spisům; veřejný žalobce jest oprávněn před
ložiti udělené zmocněni i dodatečně v odvolacím řízení.

(Rozh. z 12.

října

1932, Zm IV 409/32.)

S o udp r v é s t o I i c e uznal obžalované~o ~. B. vinným. pře~
utrhání na cti podle §§ I, ~ od~t. II č.1 zak. ~l. XLI: 191~, Jehoz
se dopustil tim, že jako zodpovedny redaktor pe!IOdICk~ho. cay~plsu
napsal a pod náz~em »Pr~ti čechis,aci a temn.?te«, uve!eJml. c1ane~,
v němž tvrdIlo spravcI statm obecne skoly J. K., ze. ~IStO skoln.' a, os~e
to vou prací zabývá se věcmi finančními, obch.odov~mm a poh!lkarem;n.
Otázkou zmocněni ke stíháni tohoto trestneho ClDU (§ 9 c. 6 zak.
čl. XLI:1914) se nalézací soud nezabýval. O d vol a c í s o u d k odvoláni obžalovaného zrušil tento rozsudek z důvodu zm1tečnosŤ1 podle
li 385 Č. 1 c) tr. ř. a zprostil obžalovaného podle § 326 č. 4 tr. ř. z obŽaloby pro nedostatek zmocnění ke stíhán~ tr~~tného či~u:.
'
N e j vy Š š í s.o II d vyhověl zmatečm stIznostI vereJneho zal obce,
založené na §. 384 Č. 9 tr. L, zrušil rozsudek ?dv~~ací~o soudu ,z tohoto
důvodu zmatečnosti v celém rozsahu a s celym nzemm a ulozrl soudu
odvolacimu, aby provedl nové odvolací hlavní přeličení a ve věci
rozhodl.
činem

Z d ů vod

ů:

Podle protokolu o odvolaCím hlavním. přeli~ení v:,řejný ~~,Io,bce
navrhl, aby dotazem u státního zastupltelstvl v Uzhorode ~ylo zJIS.teno,
zda zmocněni ve smyslu § 9 Č. 6 zák. čl. XLI: 1914, ktere ve spIsech
neni, nezůstalo u státního zastupitelství. Soud odvolaci nevyhověl to·-
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muto návrhu v uvážení, že i kdyby bylo zmocnění skutečně zůstalo nedopatřením u státního zastupitelství a nebylo proto ke spistm připojeno,
nedala by se tím odčiniti skutečnost, že potřebné zmocnění nalézacímu
soudu k disposici dáno nebylo a nebylo při hlavním přelíčení přečteno,
že tedy rozsudek soudu prvé stolice byl vynesen, ačkoli tu nebylo zmocnění potřebné k tomu, aby obžaloba mohla býti po zákonu vznesena.
Toto rozhodnutí napadá veřejný žalobce z důvodu zmatečnosti, uvedeného v § 384 č. 9 tr. iř., a poukazuje na to, že v § 4 tr. ř. klade se
důraz na skutečnost, zda bylo zmocnění uděleno, níkoli na to, zda bylo
udělené zmocnění připojeno ke spisúm. Zmateční stížnosti nelze odepříti
oprávnění. Jest zřejmé, že, kdyby obžalobní senát nebo soud nalézaci
byly zkoumaly'otázku zmocnění, bylo by se prostým dotazem u státního
zastupitelství zjistilo, zda zmocnění bylo dáno či ne. Ten stav nezměnil
se ani u soudu odvolacího. Otázka, bylo-Ii zmocnění dáno, jest směro
datná pro posouzení, zda žaloba jest po právu podána či ne. Návrh
veřejného žalobce směřoval k tomu, aby tato otázka byla vyřešena, jeho
zamítnutím byla tudíž obžaloba poškozena ve svých právech. Okolnost,
že soud nalézací se otázkou zmocnění nezabýval, nemůže veřejného
žalobce zbaviti práva, dodatečně předložiti udělené zmocnění. Míněni
soudu odvolacího, že udělené zmocnění má jen tenkráte procesní význam, když bylo připojeno ke spisúm, nemá opory v § 4 tr. ř. Bylo tedy
rozhodnouti tak, jak uvedeno ve výrokové části usnesení.
čís.

4497.

Třebaže obžalovaný ohlásil zmateční stižnost protokolárně u ředitel
stvi věznice ve lhůtě § 284 tr. ř., jest opověď ta opožděná, byl-Ii protokol přinesen dozorcem věžňů do podatelny nalézaclho soudu až po
uplynuti oné lhůty.

(Rozh. ze dne 13.

října

1932, Zm I 578/32.}

Ne j vy Š š í s o II d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zasedání .zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského trestního
jako porotního soudu v Praze ze dne 14. června 1930, jímž byl stěžovatel
uznán vinným zločinem vyhnání cizího plodu podle § 147, 148 tr. zák.,
zločinem podvodu podle § 197, 199 dl, 200 tr. zák. a přestupky proti
veřejným opatřením podle § 320 e) tr. zák. a zmrhání pod přípovědí
manželství podle § 506 tr. zák.

chudých ku provedení zmateční stížnosti. Podle podacího záznamu došel
tento protokol na krajský soud trestní v Praze dne 19. června 1932,
tudíž po uplynutí oné lhůty. Jak bylo vyšetřeno, nedošel protokol poštou,
nýbrž byl ~řinesen do podatelny dozorcem ~ězňů. ~rohláše~ír:' obž~]o
vaného II redltelstvl veZnIce nebyl opravny prostredek Jeste ohlasen
u sborového soudu prvni stolice. Pro otázku včasnosti opovědi je, hledíc
k ustanovením § 62 odst. prvý, nařízení z 5. května 1897, čís. 112 ř. zák.
(jed. ř.) rozhodné, kdy onen protokol došel do podatelny krajského
soudu trestního v Praze (viz rozh. čís. 2664 víd. n. s.). Ona třídenní lhůta
prodlužuje se podle § 6 ods!. druhý tr. ř. jen o čas, po který je spis doručován poštou, nemůže však mimo tento případ býti prodloužena, a to
ani opomenutím osob, jimž náleželo vypraviti opověď zmateční stížnosti
(viz. rozll. Č. 3473 sb. n. s.). Podle toho, co bylo dovoděno, byla opověď
zmateční stížnosti podána opozděně. Bylo proto zmateční stížnost podle
!l4 čís. 1 a § 1 odst. 1 zákona z 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z roku
1878 ihned při neveřejné poradě zamítnouti, když se tak nestalo již sborovým soudem první stolice.
čís.

4498.

Neni podvodem, vylákal-li věřitel na dlužniku nebo na osobě za
dlužníka jednajíc! jen, čún mu byl dlužník povinen (o čem věřitel měl za
to, že je mu tim dlužník povinen).
(Rozh. ze dne 14.

října

1932, Zm 1 937/31.)

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zasedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu
v české Lípě ze dne 27. června 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným
zločinem podvodu podle §§ 197, 200 a 201 a) tr. zák. a zločinem těž
kého uškození na těle podle § 153 tr. zák., zrušil však podle § 290 tr. ř.
rozsudek, pokud jím byl obžalovaný uznán vinným zločinem podvodu
podle §§ 197,200, 201 aj tr. Zák., spáchaným na Robertu H-ovi, jako
zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji v rozsahu tohoto zrušení znovu projednal a rozhodl, přihlížeje k zachované části odsuzujícího
výroku. V otázce, o niž tu jde, uvedl v

d ú vod ech:

Důvody:

Výrok o vině stěžovatele Sch-a je částečně stižen zmatkem stížnosti
neuplatňovaným. Pokud jde o pod':o~ sp,áchaný. stěžovatele!ll na Ro-

Napadený rozsudek porotního soudu byl vyhlé.šen dne 14. června
1932. Podle §§ 346, 284 tr. ř. bylo zmateční stížnost ohlásití buď ještě
v sedění soudu porotního nebo do tří dnů u sborového soudu prvé
stolice. Obžalovaný prohlásil dne 17. června 1932, tudíž posledního dne
řeč.ené lhůty, nikoli před soudem, k němuž se mohl dáti předvésti, nýbrž
protokolem sepsaným u ředitelství věznice krajského soudu trestního
v Praze, že ohlašuje zmateční stížnost, a žádal zároveň o zřízení obhájce

bertu H-ovl, opakUje rozsudek doznam obzalovaneho Sch-a, ze ho spoluobžalovaný H. přípravil o mnoho tisíc Kč a že se stěžovatel dal,. by
dostal své peníze zase zp~t, pohnouti k jedná:,.í p.a~ v roz,sudku vyhče
nému; připojené ,k tomu. uvahv roz~udku ~onc~. za~~rem, ze tato obhajoba nemůže obzalovaneho omluvlŤl, ponevadz mentka podvodu, uvedení v omyl a úmysl poškoditi, jsou prokázána a o~?ln~st, že obžalovanému Sch-ovi přísluší proti H-ovi pohledávka .ve VySl skody, kterou m.u
způsobil, nemůže obžalovaného Sch-a zprosŤlŤl vmy, I kdyby odpovl-
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dala ~k~tečnosti. Názor, jímž se rozsudek v těchto úvahách řídil, jest
mylny. Sko~o~ na }l~aJetk,u P,o rozumu §,197 tr. zák. jest ovšem jakékoItv zmensem Jment dotcene osoby. Av-sak zmenšení jmění nenastane
a dotč,e~á osoba,~e~í na, majet~u a není ani jinak poškozena, je-li úbytek
ze Jmem n~stavsI hm, z~,v dus.led~u Istl\~ého }damu byla ze jmění vybavena slozka akhv, vyvazena hm, ze SOUcasne nastalo v témže rozsahu
zI?enšení pasiv :~nike!,: závaz~u, čili byla-li osoba, z jejíhož jmění byla
vec, najme pe ne zIta castka dusledkem klamu jiné osobě vydána, po~~nna, by ,věc tu nebo věc téhož druhu a téže hodnoty, najmě tutéž
c,ast~u pene,z o~ev:da~a osobě, do jejíhož jmění se věc ta dostala opatremm, k nemuz pnmel pachatel dotčenou osobu klamem. Lstivé vylá~ání splnění platného závazku není podvodem podle § 197 tr. zák. naJmě není podvodem, vyláká-li věřitel na dlužníku nebo třeba na ';sobě
za dlužníka jedn~jíCÍ jen, čím mu by! dlužník povinen, a odpovědností
P?dle § 197 tr.,zak. Je~t pachatel v dusledku ustanovení § 2 písm. e) tr.
zak. prost I, predpokladal-1I pro omyl skutkový, najmi' pro mylný vý~Iad ustanovení, jež nejsou z ustanovení trestního zákona (§ 3 tr. zák.),
ze mu Jest osoba, na níž anebo v jejíž neprospěch určité splnění klamem vymohl, tímto plněním povinna (srov. rozh. čís. 3407 3537 3703
sb. nejv. s.). Uznal-li tudíž soud v napadeném rozsudk~ stěž~vatele
S:!,-a ,Y onom ~měru vin~~m, a~iž zjistil" že Sch-ova obhajoba, že mu
pns~usI pohl~davk~ ve VY,SI. »zpu~?b,ené s~~dy«, sp"ávně ve výši vylákan~h? r~čem, nem pra.vdlva, spoclva tato ~~st rozsudku na nesprávném
P?UZIÍ1 zakona, tak ze Jest rozsudek v Hl stlzen v neprospěch obžalovane ho Sch-a zmatkem čís. 9; písm. a) § 281 tr. ř., k němuž jest ač není
stížností uplatňován, přihlížeti z povinnosti úřední podle dr~hé věty
§ 290 tr. ř.
. čís. 4499.
Ustanoveni § 250 tr. zák. lze použiti jen pro okolnosti přitěžující

(§ 265 posl. odst. tr. zák.).

Jde o zmatek čís. ,ll § 281 tr. ř. (vykročením z trestní moci), zostřil-Ii
soud trest podle prve sazby § 337 tr. z .k., ač tu nebylo okolností přitě
žujících, a použito jen § 266, tr. zák., nikoli § 260 bl tr. zák.
(Rozh. ze dne 18. října 1932, Zm I 580131.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústním líčení zmateční
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne 9.
března 1931, jímž byl stěžovatel uznán vínným přečínem protí bezpeč
nosti života podle §§ 336, 337 tr. zák., zamítl, pOKud napadla výrok
~. vině. Vyhověl jí však, pokud napadla výrok o trestu a výrok ten zruSll, pokud uznal na zostření uloženého trestu jedním postem měsíčně.
Jinak zůstal výrok nedotčen. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
důvodech:

~a ~ře~in nedbalého těžké?o uškození na těle, jímž byl stěžovatel
uznan vmnym, Je v § 337 tr. zak. stanoven trest tuhého vězení od šesti
měsíců až do dvou let bez zostření. Arciť Iz.e podle prvé věty § 2'50 tr.

zák. trest ten zostřiti; než ustanovení § 250 tr. zák. má se, jak plyne
z poslední věty § 265 tr. zák., použíti jen pro okolnosti přitěžující. Toho
předpokladu tu není. Uvádějíť rozhodovací dúvody výslovně, že přitě
žujícím nebylo shledáno nic, a toto stanovisko rozsudku je správné, an
význam zvláště nebezpečných okolností, jež by jinak mohly opodstatniti přitěžující okolnost uvedenou v § 263 c) tr. zák., je vyčerpán podřa
děním skutku pod ustanovení § 337 tr. zák. a jinak nejsou rozsudkem
zjištěny skutečnosti s hlediska § 263 tr. zák. závažné. Rozsudek nepoužil ani práva zaměňovacího podle § 260 b) tr. zák., opravňujícího nebo
třeba zavazujícího ke zostření trestu, nýbrž jen práva zmírňovacího podle § 266 tr. zák., který takové oprávnění soudu nepropůjčuje. Zostřil-li
soud přes to v napadeném rozsudku trest stěžovateli uložený jedním postem měsíčně, vykročil tím ze své moci trestni a zatížil - jak stížnost
právem vytýká - rozsudek zmatkem uvedeným v § 281 čís. 11 tr. ř.
Proto bylo v tomto směru stížnosti vyhověti a uznati, jak se stalo.
čís.

4500.

Přísada škrobu do uzenářských výrobků (kromě jaternic) podléhá
deklaraci a musí býti v obchodech, kde se zboží prodává, učiněna obecenstvu patrnou.
Ochrany § 68 tr. zák. poživá i nepřísežný smluvn! úřednik městských
jatek, v<!doucí účetnictvi podniku a vybíra.iící obecni dávky a státní daň
z masa; jde o vynucení výkonu jeho služby po rozumu § 81 tr. zák.,
byl-li donucen k odvážení a ke zdanění dobytka, přivezeného do jaM,
k porážce.
(Rozh. ze dne 18. října 1932, Zm II 281/31.)

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Uherském Hradišti ze dne 20. května 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným
zločinem veřejného násilí podle § 81 tr. zák. a přestupkem podle § 11
čís. 1 a 2 zákona ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák.
D ů vod y:
Zmateční stížnost vytýká napadenému rozsudku zmatečnost podle
čís. 4, čís. 5 a čís. 9, správně 10 -§ 281 tr. ř., je však ve všech směrech
neodůvodněna. Obhájce navrhl slyšení znalců z oboru uzenářství o tom,
že se bramborová moučka musí dáti .do salámů, by maso drželo pohromadě. Návrh byl soudním sborem, jenž vynesl rozsudek, opomenut, a
to právem. Podle druhého odstavce § 13 zákona o potravinách čís. 89/
1897 není sice pokládati za zfalšování, přimísí-li se k potravině neškodná látka nebo smísí-li se potravina s neškodnými prostředky, by potravina byla učiněna ..... způsobilejší ke spotřebě; avšak přípustnost pří
sady je vázána podmínkou, že se postupem tím váha nebo míra potraviny nezvýší a menší jakost potraviny nezakryje za účelem klamání. Že
z těchto mezí nebylo vykročeno, nebylo ani návrhem uplatňováno, am
- třebaže stěžovatel tvrdil, že přísady bylo tak málo, že salám tím nepozbyl na ceně, - ostatními výsledky hlavního přelíčení napovězeno,
takže kladný výsledek výslechu znalců nemohl sloužiti k obhajobě stě
žovatelově, najmě nemohl ho zprostili odpovědnosti podle §§ II čís. 1
zmateční
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a 2 zákona o potravinách. A to tím méně, ano ministerstvo veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy nařídilo výnosem ze dne 20. května
1922, čís. 10.558/11 - vyhlášeným zemskou správou politickou na Moravě dne 27. června 1922 pod čís. 58.522jXV - , že přísada škrobu
uzenářských výrobků (kromě jaternic) podléhá deklaraci a musí
v obchodech, kde se zboží prodává" učiněna obecenstvu patrnou,
stěžovatel opomenul učiniti, jak bylo zjištěno při revisi jeho obchodu.
Jelikož rozsudek vyslovuje, že stěžovatel klamal zákazníky, že prodává
salám z čistého masa, je tím zjištěn i klamací úmysl stěžovatelův, jak
jej vyžaduje skutková podstata přestupku podle § 11 čis. 1 zákona o potravinách.
Nebylo třeba zjistiti, zda byl A. vzat do přísahy. Ustanovení § 68 tr.
zák. nečiní vrchnostenskou povahu a zvýšenou ochranu úředníků, zmocněnců, zřízenců a zaměstnanců státních a obecných úřadů jako
u úředníků a hajných lesní správy - závislou na tom, že byli vzati do
přísahy, a ustanovení druhého odstavce § 101 tr. zák. uvádí výslovně,
že je veřejným úředníkem, kdo obstarává záležitosti vlády, ať byl nebo
nebyl vzat do přísahy (srovnej i rozh. čís. 3212 a 3414 sb. n. s.). V oněch
ustanoveních zákona není opory ani pro názor, že vrchnostenská povaha a zvýšená ochrana nepříslušejí úředníkům anebo zaměstnancům
jen smluvním; naopak nasvědčuje nesprávnosti tohoto názoru to, že jsou
v § 68 tr. zák. vedle úředníků a zaměstnanců jmenováni také zmocněnci
a zřízenci. Proto je pochybena též námitka, že není dána skutková podstata § 81 tr. zák. z důvodu, že svědek A. je jen smluvním zaměstnan
cem. Dále nebylo třeba dalších zjištění umožňujících posouzení, zda a
pokud, přesněji kterými úkony a kterých úředníků (zaměstnanců) jde
v provozu jatek, v nichž působí také svědek A., o soukromý (výdělečný)
podnik města H. či o veřejné zařízení, jehož provozováním plní město
H. zdravotně-policejní úkoly, zajišťující řádnou prohlídku dobyt~a a
masa. Podle zjištění rozsudku, jež hledí patrně i ke sdělení, že svedek
A. vede účetnictví podniku (jatek) a vybírá příslušné obecní dávky a
státní daň z masa, záležel stěžovatelovým násilím vynucovaný a vynucený úřední úkon svědka A-a v odvážení a zdanění telete. Zdanění
(určení a vybírání státních daní a veřejných, najmě i obecních dávek)
je - opírajíc se o předpisy veřejného, najmě mančního práva - úkonem vrchnostenským (srovnej rozhodnutí čÍs. 965 Sb. n. s.), takže nejen
zdanění samo, nýbrž i veškeré úkony nutné k určení výše daně nebo
dávky (srovnej rozh. čís. 2854 sb. n. s.), tedy také zjištění váhy před
mětu zdanění (vážení zvířat přivezených do jatek) jsou výkonem úřadu
ve smyslit §§ 68, 81 tr. zák. Proto se nepříčí správnému' výkladu zákona názor nalézacího soudu,že stěžovatel vynutil výkon služby osoby
jmenované v § 68 tr. zák., donutiv městského úředníka A-a ke zvážení
dobytka v městských jatkách, ve kterých je A. službou pověřen, třebas
jen jako smluvní úředník bez přísahy.
čís.

4501.

Spáchal-li obvinený na území platnosti trestného práva driev rakús- '
keho zločin, patriaci do oboru posobnosti krajského súdu, a na území
práva driev uhorského prečin, patriaci pred súd okresný, je prislušný

čís.

4:101 Z37

reviesť trestné pokračovanie pre oba trestné činy krajský s~d na území

~ráva driev rakúskeho, hoci aj onen okresný súd ho predstihol (§§ 19
tr. p., 56 tr. ř.).
(Rozh. z 18. októbra 1932, Nd IV 19/32.)

I?

Na j v yš š í s úd v trestnej veci pro~ J.
a spol. pre zločin, krádeže a iné trestné činy vo spore o pnslusnost medzl kra]skym sudom
Levoči a krajským súdom v Kutnej Hore v zasedaní senátu, konanom
~ňa 18. októbra 1932, QO sly.šaní &en~rá!neho p~ok~rátora takto sa
II s n i e s o 1: K prejednamu vecI ]e pnslusny krajsky sud v Kutne] Hore, ktorému sa spisy zasielajú.
D

ů

vod y:

Podl'a oznámenia četníckej stanice v H. zo dňa 20. a 22. augusta 1932
sú J. D. (už viac ráz pre krádež trestaná) a Ž. N. podozrelé, že dňa 20.
augusta 1932 v H. - tedy v obvode krajského súdu v Kutne] ~ore ---:spoločne odcudzily B., M-ovl z 1eho uzamkn~teho bytu čtasjJ<u 2100 Kc.
Podl'a oznámenia četmcke] stanICe v K. zo dna 26. augusta 193,1 ]e J. D.
podozrelá, že spoločne s M. N. odcudzi!a dňa 25. augusta 1931 vo, V.
_ tedy v obvode krajského súdu, v Levoči K-ovt z n,:uzamknuteh?
bytu a neuzamknutej zásuvky nocného stolk~ ctastku 7? Kc; A~t kr,a]~ky
súd v Kutnej Hore, ani krajský súd v Levočt s~ neuznav~]u p~tslusnymt
k prevedeniu trestného pokračovama o uvedenych trestnych, črnoch; I~e
o činy, z ktarých jeden bol spáchaný v oblash, v ktorej p.lah trestny za:
kon zo dňa 27. mája 1852 čÍs. 117 r. z., a druhý v oblastt, v ktore) platt
trestný zákon slovenský (zák. čl. V:187~). V důsledku toho, ,hl'adlac na
ustanovenie § 16, posl. odst. tr. po platneho na Slovensku a uplne shodného s ním § 51 posl. odst. tr. ř. platného v českých zemtach,]e treba
obidva činy pasudzovať podl'a trestných zákonov platných n~ mteste
činu, a to každý čin zvlášť. Zásadu s,čítaciu, na ktorú sa o?volava kraj'ký súd v Kutnej Hore, práve preto, ze tde o ,črny spachane v obvod?c~
platnosti róznych trestných zákonov, nel'~e UZtť., Nte le Qreto ant mo.zne
obidva činy (aj časove a čo do osoby poskoden~ho rozdtelne), k~altftko
vať za jediný trestný čin. Podl'a toho sú J. D. a Z. N. podozrele, ze v obvode krajského súdu v Kutnej Hore spáchaly zločin krádeže p0;ll'a
§§ 171, 173, 174-11. a), c) tr. zák. (j. D. ai, I:?dl'a § P6-I!' a) tr. zak)
platného v českých zemiach. Tento trest;'y cm patn po~l a § 13 tr. r.
platného v českých zemia~h do o,boru poso~nostt kr3i]skeho, ako .trestného súdu. Naproti tomu črn, ktoreho sa podl a trestneho Dznament,:' dopustily J. D. a M. N. v obvode krajského súdu v Levočt, Je ,ba precrno?,
krádeže podl'a § 333 tr. zák. platného na Slovensku, patnactm podl a
§ 18 zák. čl. XXXIV:1897 do oboru působnosti okresného súdu. Podl'a
§ 19 tr. p. platného na Slovensku má o slúčených veciach yon~ť pokračovaníe súd, ktorého obor posobnosti ani jeden z trestnych crnov ne-
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presahuje. Taktiež podl'a § 56 tr. ř. platného v českých zemiach riadi sa '.
v prípade, že ide o viac trestných činov, príslušnosť súdu podl'a zločmu, resp .prečmu patnaceho pred súd sborový, bárs by aj okresný súd
stramva čmu,.pred o~resny sud patneeeho, predstihol. V súdenom prípade lde pn cme, spachanolT; v obvode krajského súdu v Kutnej Hore,
o ~locl11 patnacI do oboru posobnosti krajského súdu, kdežto pri čine
spachan?m v obvode kr~lského súdu v Levoči, iba o prečin patriaci d~
oboru posobn?sÍ1 okres~eh,o sudu. Nlet preto pochybnosti, že pri slúčení
obl?voch vecI)e pnslusny krajsky sud v Kutnej Hore pre prevedenie
c~leho pokracovama; Pr~ tOI11 ne~olo p,ríhliadnuté k priestupkom tulactva a pro II bezpeenostl tela, spachanym podozrelýl11i J. D. a Ž. N.
P?dl'a cit. oznámenia četníekej st~nice v H. tiež v obvode krajského
sudu v KutneJ Hore, Jebo heto pnestuky nemajú vlivu na určenie príslušnosti v tejto veci.
čis.

4502.

Podle § 188 tl'. zák. jsóu volnému ujednání súčastněných osob zů
staveny jen doba a způsob, nikoliv i rozsah (úplnost) náhrady.·
Určeni škody z podílnicM po rozumu 2. odst. § 187 tr. zák. přísluší
jen nalézacimu soudu, aniž podllnlk může těžiti z omylu nebo z přízně
poškozeného.
.
(Rozh. ze dne 19. října 1932, ZI11 I 103/31.)
Ne j v y Š š í s o ud jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního
v Praze ze dne 21. října 1930, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným
zločinem podílnictví na zpronevěře podle §§ 185, 186 a), b) tr. zák., mi1110 jiné z těchto

něji

podílníka, napraví-Ii všechnu škodu, která vzešla z jeho účastenství
(podílnictví), lze-Ii část tu vyšetřiti. Než určení této škody přísluší a náleží jako skutkové zjištění jen nalézacímu soudu, aniž může podílník tě
žiti z případného omylu nebo z případné přízně poškozené osoby. V souzené trestní věci jest napadeným rozsudkem zjištěno, že poukázky, které
stěžovatel od C-y ha škodu firmy W. a Seh. koupil, měly cenu nejméně
2.430 Kč, a že se této části rovná škoda, kterou stěžovatel svým jednáním řečené firmě způsobil. Ježto stížností není ani výslovně ani zřetel
ným poukazem vytýkána formální vadnost tohoto zjištění, mohla beztrestnost stěžovatele nastati jen zaplacením (náhradou) celé částky
2.430 Kč poškozené firr.lě. Na požadavku tom neměnila by nic ani sleva
(zřeknutí se a prominutí) části náhrady poškozenou firmou, any jsou sice
doba a způsob, nikoliv i rozsah (úplnost) náhrady zůstaveny podle § 188
tr. zák. volnému ujednání súčastněných osob. Okolnosti napovězené
částí výpovědi svědka K-a, neměly tudíž rozhodný význam a mohly býti
rozsudkel11 opomenuty bez následků zmatečnosti rozsudku podle čís. 5
§ 281 tr. ř.
čís.

»Zástupem« (§ 39 čis. 2 zák. na ochr. rep.) jest náhodné seskupeni
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).
Spadá sem větší počet lidi na pláži nebo v jeji blizkosti.

zmateční

" . ~ _' ~ ! -~I

,
,

I

důvodů:

;' I '

i!

Nelze shledati důvodným ani poukaz na zmatek neúplnosti rozsudku
podle čís. 5 § 281 tr. ř. ve výtce stížnosti, že měl býti vzat náležitý zřetel
na výpověď svědka K-a, že stěžovatel nahradil asi 1.2001 Kč a že firma
W. a Sch. nežádá od stěžovatele další náhradu. Lze ponechati stranou,
nedospěla-Ii firma W. a Seh. k stanovení částky 1.215 Kč jako částky,
již má stěžovatel zaplatiti, úvahami, že stěžovatel platil spoluobžalovanému C~ovi za prodané poukázky jen polovičku cen poukázek, a že
mu zůstala druhá polovička cen jako osobní zisk, takže se zaplacením
téŽe částky, již vyplatil C-ovi a sám. určil na 1.215 Kč, firmě W.a Sch.,
vzdal se jen vlastního užitku ze souzeného skutku,. nenahradiv zbytek
škody. Neboť nel11ělo by právního významu ani, že si firl11a vypočetla
škodu. na 1.215 Kč, ani, že se spokojila náhradou v této výši. Podle drue
hého odstavce § 187 tr. zák. stačí ovšem k' beztrestnosti účastníka, přes-

4503.

(Rozh. ze dne 19.

října

1932, Zm I 992/31.)

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu trestního
v Praze ze dne 8. října 1931, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou pře
činem rušení obecného míru podle § 14 čís. 5 zákona ze dne 19. března
192'3, čís. 50 sb. Z. a n., mimo jiné z těchto

zmateční

důvodů:
Zmateční stížnost namítá, že výroky, jež obžalovaná podle skutkozjištění :'ozsudkového pronesla, nezakládají skutkovou podstatu
přečinu podle § 14 čís. 5 zákona n2.. ochranu republiky, any prý nebyly
proneseny »veřejně« po rozumu § 39, čís. 2 zák. na ochranu republiky.

vého

Rozsudek zaujímá prý sice stanovisko, že výroky, o něž jde, byly pro c
neseny »před zástupem«, tedy »veřejně<, ve smyslu posléze cit. ustanovení zákona, je prý však na omylu. Pláž - výroky obžalované za vinu
dávané byly podle skutkového zjištění rozsudkovéhoproneseny na pláži
v P01'Íorose v ltalii, pokud se týče v blízkosti této pláže - je prý mí-
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stem zábavy a dovádění a lidé koupající se nebo ležící na pláži nemohou prý býti považováni za »zástup« ve smyslu § 39 čís. 2 zák. na
Dchranu republiky. Slovy »před zástupem« chce prý tento zákon naznačiti něco jiného než slovy »před více osobami« (»před více lidmi«);
»zástup« musí prý míti »jakýsi společný zájem pro. to, co se děje, a
jakýsi vztah k davovému citu<<- Stížnost má pravdu, tvrdíc, že se zákonný
pojem »zástupu« nekryje se zákonným pojmem »více lidí«, vykládá však
pojem »zástupu« mylně. Podle ustálené jndikatury zrušovacího soudu
je čin po stránce objektivní, kterou jen má stížnost na mysli, vykonán
»před zástupem« po rozumu § 39 čís. 2 zák. na ochranu republiky, byl-li
vykonán před větším počtem osob na určitém místě náhodou seskupených, a to před takovým počtem osob, že se počet ten nedá na první
pohled íhned určití, a měly-li osoby zástup tvořící možnost čín pachatelův postřehnouti. Předpokládá-Ii takto pojem »zástupu« náhodné seskupení takového většího počtu lidí na určitém místě, je zřejmo, že se
nevyžaduje k vykonání činu »před zástupem«, by onen větší počet lidí
»měl jakýsi společný zájem pro to, co se děje, a jakýsi vztah k davovému
citu«. Stížnost zaměňuje, tvrdíc, že zástup musí míti »jakýsi společný
zájem pro to, co se děje«, zřejmě pojem »zástupu« s pojmem »shromážděnÍ« v ustanovení § 39 čís. 2 zák. na ochranu republiky, jenž před
pokládá seskupení většího počtu lidí, kteří se sešli na určitém místě
k určitému cíli úmyslně. Z toho vysvítá též, že pojmu »zástupu« odpovidá i yětší počet lidí na pláži nebo v její blízkosti seskupených, jsou-Ii
jinak dány ony náležitosti tohoto pojmu. Při tom jest poznamenati, že
rozsudek zjišťuje v rozhodovacích důvodech, že obžalovaná výroky, jež
učinila v srpnu 19301 na řečené pláží, pronesla »v přítomností dvou rodín
říšskoněmeckých Němců a kromě toho í v přítomnosti více jiných lázeň
ských hostů«, tedy zřejmě před větším počtem lídí, a to před takovým
počtem osob, že počet těchto osob, jež měly podle zřejmého předpokladu
rozsudkového možnost výroky obžalované slyšeti, nemohl býti na první
pohled ihned zjištěn, a že dále v rozhodovacích důvodech zjišťuje, že
výrok, jejž obžalovaná pronesla dne 1. září 1930, byl jr proni;sen v moři
v blízkosti pláže, kde byl slyšen svědkem Karel O-em a mohl býti slyšen
též jinými lázeňskými hosty na pláži seskupenými, jichž bylo asi 10,
tedy zřejmě tolik, že jejich počet nemohl býti na první pohled ihned.
určen. Námitka stížnosti, že není prokázáno, že výroky o:'žalovanou
v přítomnosti dvou říšskoněmeckých rodin a více. jiných lázeňských
hostí pronesené (t. j. výroky obžalovanou v srpnu 1930 pronesené) budily pozornost nebo zájem těchto osob, a že proto nelze míti za to, že
byly proneseny »před zástupem«, je právně bezpodstatná; neboť s hlediska pojmu »zástupu« je lhostejno, budil-lí pachatelův čin pozornost
nebo zájem osob »zástup« tvořících, či nikoli. Tvrdí-li stížnost v této
souvislost, že svědek Karel O., jehož výpovědi se rozsudek dovolává.
nepotvrdil, že mezi přítomnými hosty byli též češi nebo Němci, kteří
slovům obžalované rozuměli, stačí k tomu poznamenati, že svědek ten
potvrdí I, že obžalovaná pronesla své výroky í před Němci, t. j. před ře~
čenými dvěma říšskoněmeckými rodinami, a před čechy, totiž před
svědkem a jeho manželkou.

čís.

4504.

Zabranie predrnetov podl'a § 61 tr. zák. (§ 25 tr. zák. priest.) má povahu vedl'ajšieho trestu a nel'ze ho preto vysloviť u obžalovaného, ktorý
bol ~bžaloby sprostený.Stalo-1i sa tak preca, bol zavinený zrnlitok podl'a § 385 č. 2 tr. p.
(Rozh. z 20. októbra 1932, Zm IV 353/32.)
. Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti J. B., obžalovanému za zlocínu ťažkého ublíženia na tele na základe verejného pojednávania o zma(očnej sťažností náhradného súkromného obžalob cu vyniesol r o z s u d o k, lito rým zmatočnú sťažnosť jednak odmietol, jednak zamíetol:
avšak z důvodu zmatočnosti označeného v bode 2 § 385 tr. p. z úradneJ
moci zrušil rozsudky oboch súdov nižších stolíc, nakol'ko bola zabavená
sekera jako trestný znak spravovaná, toto opatrenie pominul a nariadíl,
aby sekera bola podl'a § 187 tr. p. vydaná jej vlastníkoví.
Z

důvodov:

Pri preskúmaní veci najvyšší súd zbadal toto: . Súdy nižších stolíc
oslobodily obžalovaného od obžaloby, preca. však nanadlly zabaveme
jednej sekery podl'a § 51 tr. zák. Poneváč podl'a § 51 tr. zák. a § 25 tr.
zák. o priest. zabavenie treba považovať za vedl'ajší trest, ne!'ze tento
trest vyrubíť na oslobodeného obžalovaného. Preto mýlily sa súdy nížších stolíc, keď nariadily v tomto prípade zhabanie sekerY.1e tu tedy'
důvod zmatočnosti označený v bode 2 §385 tr. p., na .ktorý treba hladeť
z povinnosti úradnej.Preto najvyšší súd pokračoval pod]'a odst. I. § 33
tr. p. nov. a pominul uvedený vedl"ajšUrest.
.
čís.

4505.

Násilí stíhané druhou větou § 83 tr.zák. není beztrestné ani, je-li jím
stav, na jehož odstranění si pachatel činí nárok, ani, je-li
jím zjednáván stav, odpovídající právnímu nároku pachatelovu (na vystěhovánínájemnlka z bytu).
.. .
.
Odpovědnosti za takovou svémoc nezprošťuje pachatele ani mylny
předpoklad, že je oprávněn odstraniti sám skutečný stav, který je v rozporu s' jeho právem nebo s právním nárokern,který mu skutečně nebo
domněle přísluší proti osobě dotčené násilím.
odstraňován

(Rozh. ze dne 21. října 1932, Zm I 116/31.)
N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
zmateční stížnost obžalovanéhb do rozsudkú krajského' soudu V Chru-

dími ze dne 14. listopadu 1930, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločic
nem veřejného násilí podle § 83 tr. zák., mimo jiné z těchto
Trestní rozhodnuti XIV.
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důvodů:

Uplatňujíc důvody zl.natečnosti púdle čís. 4 a čís. 9 b) § 281 tr. ř. a
.poukazuJlc k ustanovem § 2 e) tr. zak., domáhá se zmateční stížnost
zpr~štění stěžovatele z obžaloby z důvodu, že zločin, jimž byl stěžovatel
uzna~ vmnym, nelze m.u při3íta~, ~n je z!~.úmysl předpokládaný v § 83
h ..zak. vyloučen pevnym presvedcemm sklOvatele, že má právo vstoupItI cl? bytu deputátniho dělníka a vystěhovati ho z bytu v případě neposlusn?st~ S hledIska §.281 čís. 9 a) t~. ř; je tato námitka pochybena.
Posledm ~eta § 83 tr. zak. stanoVl Jasne, ze pohnutka jednání v před
chozích vetach naznačeného je lhostejna, mijmě že nezáleží na tom, zda
se tak stalo, by se p:ovedlo právo, .na které si činí pachatel nárok. NásIlI stI~an" druhou vetou .§ 83 tr. ::ak. není tedy beztrestné ani,' je-Ií jím
odstr~n?van stav, na Jehoz.odstr~ne~1 SI pachatel činí nárok, ani, je-Ii jím
zJ.ednavan stav, odpovldaJlcl pravmmu nároku pachatelovu. Jelikož pak
zakon ~e:o~ezná,:á, zda má práv~í n~rok pa~hat"l"m .uskutečňovaný neb
uskut~cneny ~ zakonech opor,u ,CI n;kolIv, Je nasl~ne způsobení změny
trest?e,. I kdyz pachatel zJednava pruchod skutečnemu právu, tím spíše,
Jedn~-hv omy!u, ž,e mu dot3,ené, ~rávo pří~luší. Podstat~u zločinu § 83
tr. zak. Je tU~IZ sV,er:'?c sP?clvaJI,cl v tom, ze t;achatel nasilím, v přípa
dech druhe vety naslhm spachanym po vnlknutI do ciziho bytu nebo pří
bytku, zjednává skutečnému nebo domnělému právu průchod sám místo
aby mu dal zjednáti průchod vrchností k tomu povolanou. odpovědnosti
za t~ko.vouto svémoc ,nezprošťuj" pachatele ani mylný předpoklad,že je
opravnen odstranItI sam skutečny stav, který je v rozporu s jeho právem
ne~? třeba s p:áv?ím, nárok.em: kt~rý mu ,skutečně nebo domněle pří
slus: pr~tr osobe nas~lIm dotcene., Pre~pokladáť pachatel v takovém pří
p~de p;lpustnost sv~mocl trestnym zakone!? zakázané a jedná z mylneho vykladu nebo treba z neznalostJ tre.stmho zákona, kterou se podle
ustanovení § 3 tr. zák. omlouvati .a hájiti nemůže. Proto nelze ani v souzené trestní věci vytýkati rozsudku právní mylnost z důvodu, že spatřo
val v násilném vystěhováni věcí Marie J-ové z jeího bytu, do něhož stě
žovatel vnikl se zbraní, zločin rušení míru domovního podle § 83 tr. zák.
ačkoliv. se stěžovatel hájil oním omylem (přesvědčením), to tím méně:
že - jak rozsudek správně uvádí - nehodí se na Marii J-ovou hlavni
opora onoho přesvědčení stěžovatelova - směrnice zemského Uřadu _
ana nebyla deputátní dělnicí, nýbrž nájemnicí 'a neuzavřela se ~ 'ěžovate~
lem úmluvu, již mají směrnice na zřeteli. Rozsudečnému zjištění, že J-ová
nebyla deputátni dělnicí, nýbrž užívala bytu na základě nájemní smlouvy
za úplatu, nevytýká stížnost formální vadnost; pouhou výtkou nepravdivosti četnické zprávy neodstraní stížnost ono zjištění, jež se opírá o jiné
y/sledky hlavní!,o přelíčení. ,Že J-ová ~eplnila s,;é záv~,zky, za které byl
JI byt poskytovan, ze nedostala slIbu, ze se v urcenou JI dobu vystěhuje,
že jí stěžovalel opatřil a poukázal jiný byt zcela přiměřený a že J-ová
měla kromě toho možnost bydleti v obci, jejíž porodní asistentkou byla
nemění nic na skutečnosti, že J-ová vykonávala práva nájemní v bytu:
do něhož pachatel vnikl, aniž jí bylo před souzeným skutkem v tom bráněno jinak než dopisem s vyhrůžkou násilného vyklizení, jíž nedbala a
jíž proto pokojné držby bytu nepozbyla. Ve pHčině skutečnosti a neru-

šenosti této držby se stěžovatel omylem nehájil; rušil-li ji - jak rozsudkem zjištěno - svémocně vyklizením nábytku, vniknu" do bytu se
zbraní, přes zákaz dcer, tedy zástupců J-ové, odpovídá za toto násilí podle § 83 tr. zák., třebas předpokládal, že J-ová nemá právo k dalšímu
bydlení v tomto bytu a že je oprávněn ji z bytu vystěhovati. Neboť další
námitka stížnosti, opřená o čís. 9 a) § 281 tr. J., že stěžovatel zůstal
státi u prahu dveří v síni, která je společná celému domku, je jen popře
ním opačného zjištění rozsudku, který - závazně podle § 288 odst. 2
čís. 3 tr. ř. pro dolíčení hmotněprávních zmatků bere za prokázáno,
že stěžovatel, vypáčiv dveře, vstoupil se sekerou v ruce do světnice
J-ové, a kterému stížnost, najmě' v této části formální vadnost ani výslovně ani zřetelným poukazem nevytýká. Stížnost jak dovozeno neodůvodněnou bylo zamítnouti.
čís.

45()6.

příslušník národní menšiny doručení roztřídenní lhůtě čl. 21 odst. 2 nař.
čis. 17/1926, nemá nárok na doručeni rozsudku i v jazyku menšiny a
lhůty k opravným prostředkům počínají od onoho doručení ve státním

Neodporoval-Ii obžalovaný

sudku jen ve státním jazyku v propadné

jazyku.
(Rozh. ze dne 21.

října

19'32, Zm II 143/32.)

Ne j vy Š š í s o u cl jako soud zrušovací zamítl, pokud se týče odmítl v neveřejném zasedání odpor, zmateční stížnost a odvolání obžalovaného, do rozsudku krajského soudu v Olomouci ze dne 5. února 1932,
jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem těžkého uškození na těle podle § 153 tr. zák.
Dilvody:
Napadený rozsudek, vyhlášený dne 5. února 1932 v nepřítomnosti
obžalovaného, byl mu i s poučením o opravných prostředcích doručen
dne 19. února 19,32 jen ve státním jazyku. Obžalovaný je podle spisů
(podle. četnického udání o trestném činu) národnosti německé, avšak
protokol o jeho zodpovědném výslechu u okresního soudu v Zábřehu
byl sepsán v jazyku státním,kdežto protokoly svědků Jana Sch-a a Magdaleny Sch-ové, vysléchnutých u téhož soudu a týmž soudcem, byly sepsány v jazyku německém. Dne 26. února 1932 došlo nalézacího soudu
podání obžalovaného, na poštu odevzdané dne 25. února 19G2, jímž 'obžalovaný žádalo doručení rozsudku a o poučení v německé řeči, an prý
není mocen státního jazyka. Soud vyhověl této žádosti a rozsudek byl
nyní i v německé řeči vydán a obžalovanému doručen dne 12. března
1932. Pak podal obžalovaný proti rozsudku odpor, zmateční stížnost a
odvolání dne 15. března 1932. Netřeba v souzeném případě zkoumati,
zda byl soud oprávněn vydali rozsudek ien ve státním jazyku hledě k lomu, že výslech obžalovaného v předběžném vyhledávání byl protokolován v jazyku státním, ani zkoumati, zda byl obžalovaný oprávněn, žá16"

-
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dily .ze;. ~ydáni ~ozsudk,:.v ~ěmecké řeči i, ~dyž při svém výslechu skutecI;e uČIml svoJe pro~lasem a jed!'al ve statní,;, jazyku (viz čl. 1-8 odst:
1 plsm. d) a čl. 24 nar. ze dne 3. Ull0ra 1926, ČIS. 17 Sb. z. a n.); neboť
z to~o, CD bylo. řečeno, plyne,.že o.bžalovaný )a~ož\o příslušník jazykové
~ens:~y, je:nuz s~ dostalo vyn:~m je? v~ ~tatmm jazyku, nežádalo vynzem I v nemeckem jazyku V tndenm Ihute, určené včl. 21 odst. 2 cit.
nař. Prováděcí nařízení k jazykovému zákonu nestanovilo a nemohlo stanoviti, Jaký účinek má na počátek lhůt k opravným prostředkům ve věci
samé, bylo-Ii straně dodáno vyřízení jazykově vadné, a ponechalo judikatuře tuto otázku rozhodnouti (viz výnos min. sprav. z 10. února 1926.
čís .. 7478, čís. 6 Věstníku min. sprav. z' roku 1926 str. 25), ale určilo tak
krátkou lhůtu, vycházejíc zřejmě z úvahy, že nelze právní moc vyřízení
ponechávati libovůli stran (viz rozhodnutí čís. 1886 sb. n. s. civ.). Vedlo
by sku!~čně.k pováž!í,:ým nepříst?jnostem, k?yby strana mohla snad po
letech zadatI za vydam a doručenI rozhodnutI v Jazyku národní menšiny.
Jeť ostatně v přirozeném a samozřejmém zájmu strany státní jazyk neovládajíci, by co nejdříve žádala a obdržela překlad (víz pozn. 4 k čl. 21
cit. nař. ve vydání Kompasu str. 189). Vysvítá tudíž nepochybně ze čl.
'21 odst. 2 cit. nař., že po uplynutí řečené třídenní lhůty jakožto lhůty
propadné nemůže jíž strana odporovatí dodanému jí vyřízení jako jazykové~u zákonů nevyhovujícímu (viz také v tomto smyslu citovaný 'výnos mm. sprav. věstník 1926, str. 25). Nemá-Ii však obžalovaný pouplynutí oné lhůty nárok na doručení rozsudku v jazyku menšíny, nelze pochybovati, že doručení jen ve státním jazyku jest pokládatí za platné a
směrodatné, najmě též pokud se týče počátku' lhůt pro opravné prostředky. Podle toho, co bylo dovodě no, byly všechny opravné prostředky, jež jest vesměs vznésti do tří dnů ode dne doručení opisu rozsudku, podány opožděně, pročež je bylo v neveřejném zasedání zamítnouti, pokud se týče odmítnoutí (§§ 427 odst. 3, 284 ods!. 1, 294 odst. 1,
296 tr. ř. a, § 4 Č. 1 a § 1 Č. 1 zákona z 31. prosince 1877 ,čís. 3 ř. zák.
z roku 1878).
čís.

4507.

Přechovávání ncvybuchlého dělového šrapnelu, naplněného černým
prachem, nespadá pod ustanovení § 3 zák. o třaskavinách (čís. 134/
1885); spadá však pod ustanovení §§ 12, 32 zbroj. pat. a § 431 tr. zák.
. S hlediska §§ 12, 32 zbroj. pat. nezáleží na tom, že jde o vojenskou
munici vzoru rakouského, dnes .liž neužívaného; .stačí, že jť, o druh
munice československou armádou po převratu převzaté.

(Rozh. ze dne 22.

října

1932, Zm I 823/31.)

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení
stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Hradci
Králové, ze dne 20. července 1931, jimž byl stěžovatel uznán vinným pře
činem podle § 3 zákona ze dne 27. května, 1885, čís. 134 ř. zák., zrušil
napadený rozsudek a uznal stěžovatele vinným přestupky podle §§ 12,
32 zbrojního patentu ze dne 24 ..října 1852, čís. 223 ř. zák. a podle § 431
tr.z~
.
.
zmateční

-

čís.

4507 -

D ů vody:
Zmateční stížnosti nelze upříti oprávnění, pokud, uplatňujíc důvod
zmatečnosti podle § 281 čís. 10 tr. ř., namítá, že souzený skutek, pře
chovávání nevybuchlého dělového šrapnelu, nespadá pod ustanovení § 3
zákona o třaskavinách ze 27. května 1885, čís. 134 ř. zák., pod které jej
podřaďuje napadený rozsudek. Toto ustanovení zákona o třaskavinách
má za předmět jednání, na která by bylo, kdyby nebyla spojena s nebezpečím tam uvedeným, použíti ustanovení § 2 téhož zákona a jichž
podstatou, jakž tam uvedeno, jest,.že se příčí předpisu § I téhož zákona,
přesněji předpisu prvního odstavce § 1. Tento předpis nevztahuje se

však, jak vysloveno posledním odstavcem téhož §, na vojenskousprávlÍ
a na třaskaviny státního monopolu. O monopolu výbušných látek vydán
zákon ze dne 15. července .19'19, čís. 414 sb. z.. a n. a zákon ten byl na
základě jeho § 7 proveden vládním nařízením :l 8. listopadu 1920,
čís. 615 sb. z. a n., podle jehož § 1 čís. 1 jest předmětem monopolu
(rozuměj státního monopolu) výbušných látek obzvláště i černý prach
ve. všech svých podobách a k jakýmkoliv účelům. Podle těchto jasných
ustanovení nebyl šrapnel, o který v souzené trestní věci jde, a jehož
náplň pozůstávala podle rozsudečného zjištění z černého prachu, vůbec
vhodným předmětem jednání upravených ustanovením prvního odstavce
§ 1 a stíhaných trestními normami §§ 2 a 3 zákona o třaskavinách, třeba
že je, jak rozsudek uvádí, i černý prach třaskaví no u a třebaže, jak dále
rozsudkem uvedeno, není zákonem čís. 414/1919 upravena výroba, ani
další upotřebování vojenských střel, k čemuž jest ostatně podotknouti,
že se tato ustanovení zákona o třaskavinách podle předpisu posledního
odstavce § 1 nevztahují na vojenskou správu, tudíž ani na výrobu .a na
další upotřebování vojenských střel. Podřadění souzeného skutku pod
ustanovení § 3 zákona o třaskavinách příčí se, jak dovozeno, správnému
použití zákona; i bylo proto napadený rozsudek z důvodu § 281 čís. 10
tr. ř. zrušiti, aniž třeba zabývati se vývody stížnosti o nedostatku 'šUbjektivní stránky přečinu, jímž byl stěžovatel v napadeném rozsudku 'uznán
vinným. Souzeným čínem jsou však 'plněny skutkové podstaty přestupků
§§ 12, 32 zbrojního patentu ze dne 24. října 1852, čís. 223 ř. zák. a
§ 431 tr. zák. Stěžovatelem pře chovávaný šrapnel je dělovým nábojem,
tudíž vojenskou municí a stěžovatel, udav, že věděl a poznal, že to je
náboj, ale nevěděl, jaký a neuvědomil ,si následky případného výbuchu,
nepopřel vědomí, že jde o vojenskou munici, takže netřeba zdůrazniti
zásadu § 238 tr. zák.; že stěžovatel měl zvláštní povolení k přechovávání
vojenské munice, najmě šrapnelu, není rozsudkem zjištěno, nebylo stě
žovatelem tvrzeno a není aní jinak spísy napovězeno. Nesejde na ·tom, že
šlo podle znaleckého posudku o vojenskou munici vzoru rakouského..
dnes už nepoužívaného, neboť rakouská munice není v tomto případě
municí cízozemskou, ano jde o druh munice, československou armádou
po převratu převzaté a bývalá rakouská munice se tím stala municí tuzemskou, což vysvítá i z posudku znalce. S dalšího hlediska § 431 tr.
zák. pak nezáleží na tom, že' si podle tvrzení stížnosti stěžovatel nebyl,
což ostatně není rozsudkem vysloveno, vědom nebezpečí spojeného
s přechováváním šrapnelu pod skříní na půdě a s přenesením šrapnelu

Čís.
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mladíst~ý!n , syne~ ,stěžovatele .;Jo školy. K přičítání nebezpečí rozsud-

k;m z]1steneho stez?vateli stacl pod}e. jasného doslovu §§ 335, 431 tr.
:ak. I.~edbal~st nevedo?,~ a ta je zpstena větami rozhodovacích důvodů.'
ze stezovateh mohla bylI nebezpecnost šrapnelu známa poněvadž byló
p~ válce všeob~cně v úředních vyhláškách na nebezpeČenství takových
strel poukazovano, a z vehce četných případů neštěstí k nimž došlo
z ne?ezpe~né vl,astností takový.ch střel. Proto bylo stěžovatele uznati
vl!1l1ym on~ml prestupky, jejlchz skutková podstata jes.t ve všech slož.
kach naplnena tím, co rozsudkem zjištěno.
čís.

4508.

věty)

zloč/nc~ j{ž-~l

Ustanovení (prvé
§ 214 tr. zák. vztahují se i na
souzeného, který si ještě trest neodpykal.
.
I pachate~ hlavn!h? ~inu může se dopustiti spoluviny (§ 5 tr. zák.)
a nedokonaneho svaderu (§ 9 tr. zák.) líe zločinu nadržování zločincům
podle § 214 tr. zák.
Rozh. ze dne 22.

října

1932, Zrn I 836/31.)

N ': j,v y.~ š í s o.u d ja~o soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení
zmatecU! slIznost obzalovaneho do rozsudku krajského soudu v Táboře
ze dne 31., červen~e. 1?31, jímž.byl stěžoyat~l uznán vinným zločinem
nedokonaneho svadem ke zloc!11u nadrzovaní zločincům ukrýváním
podle §§ 9, 214 tr. zák., mimo jiné z těchto

držování k útěku podle § 217 tr. zák., nelze seznati, proč by neměla
býti trestnou i snaha, zmařiti tento výkon vůbec odstraněním jeho před
pokladů, t. j. odsuzujícího rozsudku. Proto jest chrániti ustanovením
§ 214 tr. zák. konání spravedlnosti (trestní soudnictví) proti rušivým
zásahům povahy tam naznačené v kterémkoliv úseku trestního řízení,
tedy zajisté i tehdy, když se trest vykonává. I rozhodnuti bývalého vídeňského zrušovacího soudu čís. 4167 úř. sb. (srovnej i rozhodnutí
ČÍS. 1114, 1579, 4163 téže sbírky) dospěl již k zásadě, že se ustanovení
(prvé věty) § 214 tr. zák. vztahují i na zločince již odsouzeného, který
si trest ještě neodpykal. Pro správnost tohoto názoru lze nalézti oporu
i v nauce (viz Finger: Strafrecht 1.559). Podřadění souzeného skutku
pod ustanovení § 214 tr. zák. nepřekáželo tedy, že stěžovatel byl už
právoplatně uznán vinným zločinem, k němuž hledělo nadržování jím
zjednávané, a trest za zločin ten mu uložený v době souzeného skutku
odpykával.
V druhé nál11itce, že nadržování předpokládá různost osob nadržovatele a zločince, jemuž se nadržuje, kdežto stěžovatel spáchal sám
zločin, k němuž souzená činnost hledí, si stížnost patrně neuvědomila,
že souzeným skutkem není nadržování, nýbrž svádění k nadržování, že
se stěžovateli nedává za vinu, že sám zatajoval, nýbrž že působil na
jinou osobu, by zatajovala pÍJtahy stěžovatelova zločinu. Uvědomila-li
si však stížnost tuto podstatu souzeného skutku a danou ji různost osob
nadržovatele a zločince, jemuž mělo býti nadržováno, stačí k vyvrácení
námitky poukaz na rozhodnutí čís. 2312 sb. n. s., v němž po zevrubném
rozboru otázky, o kterou jde, vyslovena zásada, že i pachatel hlavního
tínu může se dopustiti spoluviny (§ 5 tr. zák.) a nedokonaného svádění
(§ 9 tr. zák.) ke zločinu nadržování zločincům podle § 214 tr. zák.

d ů vod ů:
čís.

stížnost namítá, že podřadění souzeného skutku pod ustan?vení (prvé věty) § 214 tr. zák. brání skutečnost, že stěžovatel byl
pred skutkem právoplatně uznán vinným zločinem, ke kterému hledělo
zjednáv,:né ,n~drž~~ánf ~váděné o~oby, pročež nemůže pr)' býti řeči
c .zabra~ov.am . (ztezovam) odhalel1l nečeho, co již odhaleno jest. Ná-'
mltka ma sIce jakOUSI oporu v doslovu zákona, který mluví o zatajování
půtahů, které by mohly vésti k objevení zločinu nebo pachatele. a doslov,zákona jes,t. pa~rně t:,ké příčinou, že Lamnasch-Rittler (8tr.162)
poklada za povazhve, podradllI pod § 214 tr. zák. »Dfeparování důkazu
ueviny« za účele,m ?bn,ovy tre,stniho ř!~ení" skonče~ého prá' oplatným
rozsudkem. Leč uzky vykl ad zakona shznosh uplatňovaný nevyhovoval
by smyslu a úč~lu ?ot.čeného. ustanoove~í. Zl~čincem, není jen pachatel
dos:,d nesouzeny, nybrz - coz m~ dulezly vyznam pro souzený případ
- I p.achatel (srovnej § 22~ tr; zak.) , jenz byl uznán vinným, avšak nevytrpel dosud· trest mu ulozeny. Nelze za to mrti, že zákonodárce chtěl
sIce potrestati nadržování pachateli, jenž má teprve býti usvědčen avšak
ponech.~t~ beztr~~tným ,nadržování, p,3chateli, jehož vina jest již ;ozsudkem z]lstena. Zajem statu na slIhal1l a, na potrestání pravého pachatele
je ;aj!sté, s,tejr;ý před ~m, n~ž. vÍIbe~ byl odhalen, a pak, když se koná
vysetrovam k jeho usvedcem, pkož I potom, když byl odsouzen a hrozí
nebezpečí, že bude výkon trestu nadržováním zmařen. Tresce-Ii se na-

4509.

Zmateční

Učitel (učitelka) obecné školy jest veřejným úředníkem po rozumu
§§ 101 odst. 2, 153 tr. zák. i osobou jmenovanou v § 68 tr. zák.

Ochrany požívá i na chodbě školy, kam vyšel, by napomenul r'bšitele

vyučování ke klidu, nebo utekl, by ušel útoku pachatelovu ve třídě.

(Rozh. ze dne 22. října 1932, Zrn 11019/31.)
N e j v y Š š í s ou d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčeni
zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu trestního
v Praze ze dne 22. října 1932, jímž byla stěžovatelka uznána vínnou

zločinem těžkého uškození na těle podle § 153 tr. zák., zločinem podvodu podle §§ 197, 199 a) tr. zák. a přestupkem proti veřejným zaříze
llÍm a opatřením podle § 312 tr. zák., mimo ]Íné z těchto
důvodů:

Po právní stránce namítá stížnos't, že (učitelé) učitelky nejsou veřej
nými úředníky ve smyslu § 68 tr. zák., nemajíce žádné, ať přímé nebo
nepřímé (přene~ené) pravomoci vrchnostenské. Pokud jde o zločin těž
kého uškození. na těle, jest námitka pochybena již proto, že ustanoveni
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§ 153 k ustanovení § 68 tr. zák. vúbec nepoukazuje a, že pojem veřej
ného úředníka jest vymezen druhým odstavcem § 1úl tr.zák. Podle
tohoto ustanovení, platného i pro dosah § 153 tr. zák., nemůže býti -.:..
jak podrobně dovozuje zrušovací soud v rozhodnutí Č. 4193 sb, n. s. _
pochybnosti o tom, že veřejnými úředníky jsou i učitelé (učitelky) obecnýchškol. Zdůrazňuje-Ii stížnost, že výchova dětí jest podle § 139 obč.
zák. právem a povinností rodičú, po připadě úkolem poručníka, buďtež
jí připomenuta ustanovení druhého odstavce § 120' ústavní listiny, § .1
zákona ze dne 14. května 1869, čís. 62 ř. zák. a § 1 zákona o správě
školství z 9. dubna 1920', čís. 292 sb. z. a n., jimiž došla jasného výrazu
zásada, že výchova dětí jest z podstatnýchúkolťI státu, a že rodiče této
své povinnosti v mnoha směrech z pravidla nemohou vyhověti jinak,
než tím, že posílaji děli do veřejných učilišť. Jsou-Ii tudíž. učitelé (uči
telky) obecné školy veřejnými úředníky po rozumu § 10'1 a tím i po
rozumu § 153 tr. zák., jest je pokládati i za osoby jmenované v § 68 tr.
zák. (viz i rozh. čís. 2268 sb. n. s.), to tím spíše, že i jim přisluší jakási
vrchnostenská pravomoc, při nejmenším kárné právo nad školními dětmi
k zachování kázně a pořádku, Proto neřídil se nalézací soud nesprávným
výkladem zákona, při znav svědkyni E-ové jako učitelce obecné školy
zvýšenou - v poměru k § 411 tr. zák. - ochranu § 153 tr. zák.,. a
z téhož důvodu E-ové i svědkyni W-ové zvýšenou - v poměru k ustanovením § 491 a § 496 tr. zák. - ochranu § .312' tr. zák.
Rozsudkem není zjištěrJO, že ublížení na těle bylo - jak zmateční
stížnost· předpokládá, svědkyni E-ové zpúsobeno v celku na chodbě
školni budovy. Než, í kdyby tomu tak bylo, nebylo by to na ;<ávadu
předpokladu, že stěžovatelka poškodila E-ovou na těle v době, kdy
E-ová vykonávala své učitelské povolání. Zvláštní ochrana §§ 153, 312
tr. zák. nezaniká tím, že se veřejnému činiteli znemožňuje pokračovati
v konkrétním úkonu (úředním anebo služebním), který právě vykonává,
útokem, jemuž se nemúže vyhnouti jinak než přerušením konkrétního
úkonu, po případěpoodstoupením z místa tohoto úkonu, jsa ochoten a
povinen, by ihned v úkonu tom pokračoval, jakmile útok a tím překážka
přestane. Předpokládajíť ona místa trestního zákona jen, že napadená
osoba koná v době útoku neb urážky své povolání (úřad, službu), nikoliv
i, že vykonává právě určitý úkon (povolání, úřadu, služby) - srovnej
rozhodnutí čís. 916 a 435 sb. n. s. Proto nelze shledati právní omyl ani
vtom, že rozsudek přiznal svědkyni E-ové zvlMtní ochranu §§ 153 a 312
tr. zák. po dobu celého útoku stěžovatelčina, který počal v místnosti,
v níž E-ová vyučovala, a ve kterém stěžovatelka pokračovala n, chodbě,
kam E-ová utekla, by ušla útoku, a odkud by se byla E-ová po 3končení
útoku stěžOvatelčina vrátila do učebny, by tam dále plnila své povinnosti
učitelské. I urážka svědkyně W-ové stala se podle rozsudečného zjištěni
na chodbě školní budovy. Tam ovšem W -ová nevyučovala. Než vykonáváním úřadu nejsou jen úkony, k nimž jest veřejný činitel hlavně a přímo
povolán. úřad svůj koná takový činitel í vším, co opaHuje nebo zařizuje
k zabezpečení nerušeného a účelného konání oriěch úkonů. Správně pokládá tudíž.rozsudek za výkon úřadU svědkyně W -ové i, že vyšla z učeb
ny, v.níž vyučovala, na, chodbu a napomínala stěžovatelku ke klidu, ana
byla ve vyučování rušena hlukem tropeným stěžovatelkou na chodbě.

V druhém případě § 81 tr. zák. se nevyžaduje, by vrchnostenská
osoba konala skutečně svůj úřad (službu) v době, kdy pachatel předse
vzal jednání, směřujíci k vynucení úředního (služebního) úkonu; zákon
stíhá tu již každé násilí v předchozí větě bliže vyznačené, spáchané na
vrchnostenské osobě v určitém vztahu k její úřední (služební) povinnosti.

(Rozh. ze dne 25.

října 193Q,

Zm II 191/31.)

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení
stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu
v Uherském Hradišti ze dne 10'. dubna 1931, napadající rozsudek, pokud
jím byl obžalovaný uznán vinným přečinem útisku podle § 2 zákona
čís. 30'9/1921 sb. 2.1 n. a' nikoliv zločinem veřejného násilí podle § 81
tr. zák., jak bylo žalováno, zrušil n<;tpadený rozsudek v t.omto· výroku,
pkož i ve výroku o trestu a ve výrocích s tím souvisejících jako zmatečný
a věc vrátil soudu první stolice, by o ni v rozsahu zrušení znovu jednal
a rozhodl, mimo jiné z těchto
zmateční

důvodú:

Zmateční stížnost státního zastupitelství uplatňuje hmotněprávní
zmatek podle § 281~ís. 10 tr; ř. je,n co do ods?uzení ?bžalované~o pro
přečin útisku. Jest oduvodněna. O?zalo?a, kv:,hhkovavsl tres~n~u .cmno;t
pachatelovu na Dr. Ladislava S-em puvodne Jako zločm verejneho nasilí podle § 99 tr. zák., byla při hlavní,? přelíč~ní r;ozmě;,ěna n,,; zlo.čin
veřejného násilí podle § 81 tr. zak., spachany hm, ze obzalovany mestskému zvěroléka-ři,' tedy osobě v § 68 tr. zák. uvedené, když konala
.službu, nebezpečnou pohrúžkou se zbraní v ruce se zprotivil,. by na. ní
vynutil nějaké konání, totiž povolení k výseku masa. I bez teto zmen}'
obžaloby veřejným obžalobcem byl nalézací soud podle § 262 tr. r.
oprávněn, a ovšem i povinen zažalovanou trestnou činnost pač'fI~:elovu
právně zhodnotiti po případě i odlišn~ od obž~l.oby. BJ::I.o .'?~ tUdlZ uva~
žovati nejen o právním}naku neb,:zpecne pohruzky, .~~erujICI k vynuc.em
úředního konání, nýbrz i o skutecnostech napovldajlclch stav nasllneho
vztažení ruky. Rozsudek vylučuje skutkovou poástatu zločmu podle § 8:
tr. zák. jen z toho ~ůvodu, ž~ prý :~ ,není nezbytný př;d~~klad, tOÍl~.
zprotivení se v dobe, kdy verejny omlel vykonaval SVUj urad a SVOJI
službu. Toto právní hledisko je však v souzeném přípa,dě mylné. Zločm
veřejného r>ásilí »násilným vztažením ruky na osoby vrchnostenske nebo
nebezpečným jim vyhrožováním ve věéech úředních« je v § 81 tr. zak.
rozčleněn ve dvě hlavní skutkové podstaty: V prvé násilí za okolností
v zákaně uvedených směřuje podle obmyslu pachatel?,:a ke zmař~n~
úředního výkonu, ve druhé k vynucení úředního jednalll nebo. konan~
sluŽby. V tomto .druhém případě zákon nevyžadUje, by. vrcl)nostenska
osoba korl"1a skutečně SVllj úřad (službu) právě v té dobe, kdy pachatel
podniknerrestné jednání, směřující k vynucení určitéhoúřední~o (služebního) úkonu. Skutečnost, že povaha úřadu a služba ve mnohych od-
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větvích veřejné administrativy je toho druhu, že výkon služby veřejného
orgánu není co do své platnosti vázán na určitou dobu a na určité služebni místo, a že kdykoliv, po případě i v místě od úředních místností
odhšném (v souzeném případě ve vlastní domácností městského zvěro
lé~~.ř,e) může ~ýti proveden jako úřední působnost vrchnostenské osoby,
at JIZ z vlastmho popudu nebo na zakročení stran neb osoby třetí, (čín
nost bezpečnostní stráže, lesního personálu, úředního lékaře, zvěrolékaře
~ pod.), ~yžaduje ?;:hrany veřejné m.oci před zevním nátlakem a před
utoky, Jez JSou vyheeny v § 81 tr. zak. (a I v § 68 tr. zák.) i, jestliže
úřední působno.st ~rchno,sten~ké ,osoby ještě sice, n;začala, podle úmyslu
pachatelova ma vsak byh naslhm vynuceno prave určité konání úřadu
nebo služby náležející do jejího úředního působení. Doslov a větn,;
úprava předpisu § 81 tr. zák. též dokazuje, že v druhém případě této
normy stíhá zákon již každé násilí v předcházející větě blíže vyznačené,
~pác~ané na vrchnostenské osobě v určitém vztahu k její úřední (sluzebm) pOYlllnosh. Pro správnost tohoto výkladu zákona mluví již odloučení druhé skutkové podstaty (vynucení) od prvé (zmaření) středníkem;
rovněž doslov »některého z činů těchto se dopustí«, neboť pod »činem«
jest tu vzhledem k odlišnosti úmyslu rozuměti jen samotný zevní projev
vůle pachatelovy, totiž »zprotivení se nebezpečnou pohrůžkou nebo skutečným násilným vztažením ruky, třebaže beze zbraně«, bez ohledu na
další skutečnosti čin provázející. Také předpis § 153 tr. zák. podobně
trestá uškození na těle spáchané na veřejném úředníku atd., nejen při
vykonávání jeho povoláni, nýbrž i pro toto vykonávání. Skutková zjištění, jež rozsudek učínil, podřazuje činnost pachatelovu pod § 2 zák.
o útisku, neponechávají pochybnosti o tom, že správné hledisko prvého
soudu na řešenou otázku mohlo vésh nalézací soud též k jinému právnímu zhodnocení zažalovaného skutku. Je proto zmateční stížnost státního zastupitelství, tuto vadnost uplatňující, odúvodněna; bylo proto
rozsudek '.rušiti jako zmatečný podle § 281 čís. 10 tr. ř.Poněvadž se
pak prvý soud při svém mylném právním názoru vůbec nezabýval již
dalšími zákonnými znaky zločinu podle § 81 tr. zák., otázkou, zda pohrůžky obžalovaného byly povahy nebezpečné, aniž, zda mávání holí
proti Dr. S-ému již o sobě je násilným vztažením ruky, a nezjistil takto
vše, co je nezbytné pro právní rozhodnutí, nemůže zrušovacÍ soud podle
§ 288 čís. 3 tr. ř. rozhod)1outi přímo ve věci samé, i. bude úkolem prvého
soudu při novém projednání věci a rozhodování učiniti další skutková
zjištění též v tomto směru.
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Z ustanovenia § 8 odst. II. č. 3 zák. Č. 533; 19 Sb. z. a n. plynie, že
len tí výrobcovia vina alebo iných, v § 1 č. 1 a 2 cit. zák. menovaných
nápojov, sú oslobodení od povinnosti platiť všeobecnú daň nápojovú
z množstva vyrobených nápojov neprevyšujúceho maximum vymedzené
v prevádzacom nariadení, ktorí vyrábajú víno alebo výšspomenuté nápo je pre vlastnú spotrebu, neobchodu jú nimi, ani ich nečapujú.
(Rozh. z 25. októbra 19'3Q, Zm IV 365/32.)

Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti J. K, obžalovanému' z ťaž
kého dóchodkového priestupku, na základe verejného pojednávania
o opravnom prostriedku generálneho prok~rátora pre zachovanie právnej jednotnosti takto sa usmfsol: Opravny prostnedok pre zachovame
právnej jednostnosti, podaný ~eneráln~u prokuratúrot; podl'a § 3 nar.
č. 80qj916 mlll. sprav., vydaneho na zaklade § 101 zak. čl. Xl:1909, a
podl'a § 441 tr. p. uznáva sa d6vodným a vyslovuje sa, že pravoplatným
rozsudkom vrchného súdu v Košiciach. oddelenia pre Podkarpatskú Rus,
jako odvolacieho súdu d6chodkového, zo dňa 13. apríla 1931 čís. To Vll
667/30-11, bol porušený zákon v ustanovení § 8 odst. ll. čís. 3 a §§ 10
a 26 zák. zo dňa 25. septembra 1919, čís. 533 a § 14 vlád. nar. čís. 666/
1919, resp. čís. 679/1920 Sh. z. a n. Toto usnesenie ale v~mysle posl.
odst. § 442 tr. p. nemá účinku na shora označený oslobudzuJUCl rozsudok
vrchného súdu.
D6vody:
Podl'a pripojených správnych a súdnych spisov doznal J. K, že pri
revízii, prevedenej dňa 9. augusta 1926 dozorčimi orgány v jeho sklepe,
bol zistený schodok 12'1 litrov vína. Kdoznai tiež, že toto množstvO.
spotreboval vo svojej domácnosti a hájil sa tým, že jako vel'kovýrobca
má podl'a zákona nárok na spotrebovanie vy~obeného vína do 200 h:rov
bez zapraveni a spotrebnej dane za toto mnozstvo. Pn tom S3 dovola~al
ustanoveni a §8 odst. II. č. 3 zák. Č. 533/1919 Sb. z. a n. a § 14 vlad.
nar. č. 666/1919 Sb. z. a n. Podl'a týchto predpisov vraj každý výrob ca
vína nie je povinný do 2.0.0 litrov vína svojej vlastnej výroby zdamť
a m6že toto množstvo pre seba spotrebovať hez zapravenia dane.
K r a j s k Ý s ú d v Berehove jako d6chodkový trestný súd uznal v~ak
stranu vinnou ťažkým důchodkovým priestupkom podl'a § 8 odst. ll. c. 3
a § 10 zák. Č. 533/1919 Sb. z. a n. a odsúdil ju rozsudkom za dňa 5. decembra 1930 Č. Tf 588/28 podl'a obžaloby finančného riaditel'stva v Berehove pre skrátenie všeobecnej dane nápojovej a ,paušalov<j,nej. dane
z obratu v čiastke 145 Kč 20 hal. na Jednonasobnu pokutu 'v bastke
145 Kč 2.0 hal. V od6vodnení rozsudku vyslovil súd, že podl'a § 8 odst. ll.
Č. 3 cit. zák. je povinný platiť daň" kto vyrába vi,no pre spotrebu ~lastnú,
presahuje-li výroba určité množstvo vo vykonavacom nanadem stanovené. Toto množstvo činí podl'a § 14 vlád. nar. Č. 666/1919 Sb. z. a n.
100 litrov a bolo zvýšené vlád. nariadením číslo 67g/192Q Sb. ,z. a n. na
200 mrov. Spomenutý § 14 hovorí: Najvyššie, množstvo vyr?by pre
vlastnú spotrebu, ktorá nepodheha dam, slan?vI. sa pre kalepdarny rok
jedným stom litrov pre domácnosť. a druh napo]a. Zo znen,la tohot? §
_ podl'a názoru krajského súdu, - je zrejmé, že len ten v~robca V111~,
ktorý pre vlastnú spotrebll vyrába najviac 1?0, f:SP· 200 l~t,ro~, 111e, ]~
povinný svoj výrobok zdaniť. Z toho vraJ nel ze vsak vyVOdIt, ze kazdy
výrobca vína, trebárs i vefkovýrobca, klorý vyrába o vel:a Vlac ne~ 200
litrov, má nárok na to, aby z vlastnej. výroby, presahuJuceJ 200 htrov,
1110hol spotrebovať pre svoju domácnosť 200 litrov bez zaplate111a dan~.
Súd prvej stolice pstáva názor, že len malý výrob ca .vína, ~torý pestuJe
víno len pre vlastnú spotrebu a nevyrába celkom vrac nez 200 hlrov,
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je sprostený platenia danenápojovej. To vysvitá podl'a názoru súdu
i ~ ..ustanovenia. ~ 1~ ci~ zák., pod!'a ktorého vzniká povinnosf výrobcu
nap.o,Jov zapJalI.t dan d,nom. ukon~enia výroby a, daň je splatná najpozd~)SlenasleduJuceho vsedneho dna, rozhodne vsak prv, než sa nápoj Ov
uZIJe .. ku spotrebe.
Na odvolanie J. K. zrušil v r c h n Ý s ú d v Košiciach rozsudkom zo
dha .13. apríla 1931 Č. To VII 657/30 roz sudo k prvej stolice a sprosti!
ho .obžaloby pre fažký dochodkový priestupok z týchto .d6vodov: Ponevá,č zo zn~ni-a zákona nie. je zrejm~, že sa robí rozdiel medzi výrob com,
~tory pestuJe vino pre svol u vlastnu spotrebu, a medzi výrobcom ktorý
ho pestuje vo vačšom rozmere, tedy i pre obchod, a vrchný súd deshl'a9~1, že by sa opak tohoto názoru dal vyvodiť z ustanovenia § 10 zák.
CIS. 533/1919 Sb. z. a n., nedopustil sa obžalovaný, ked' schodok vína
per 121 I.itrov neohlás~l, f,~žkého dochodkového priestupku podl'a § 8
odst. ll. ČIS. 3 a § 10 zak. CIS. 533/191 9 Sb. z. a n., poneváč bol oprávnený ponechaf si Ono množstvo pre vlastnú spotrebu.
Tento názor je však mylný. Z doslovu § 8 odst. II. čís. 3 cit. zák. ide
na javo, že tento predpis má na m}\sJi len prípad, kedy níekto' vyrába
.víno alebo iné nápoje v § 1 čís. 1 a 2 uvedené len pre vlastnú spolrebu
bez toho, že by obchodoval s týmito nápojmi alebo ich čapoval. (Viď
rozh. najvyššieho správneho súdu. zo dňa 11. mája I9'28 č. 14.143/27
Bohuslavova sbierka č. 4259.) SÚ tedy ten tito výrobci uvedených 'nápojov oslobodení od povinnosti platiť všeobecnú daň hápoiovú čo do
množstva vyrobených nápoj ov, ktoré nepresahuje maximum stanovené
v prevádzacom nariadení (200 Jitrov). Nesprávny je výklad týchto predpisov v tom smysle, že tiež tí výrobci dotyčných nápojov, ktorí .s nimi
obchodujú alebo ich čapujú, sú oslobodení od povinnosti platiť všeobecnú daň nápojovú čo do onoho množstva vyrobených nápojov nepresahujúceho ovšem maximum. stanovené v prevádzacom nari~dení
ktoré spotreblljú vo vlastnej domácno.sti. Že te~to výklad nie je správny:
plyme z povahy CIt. predplsu, ktory - pokla!' obsahuje ustanovenie
o oslobodení od dane - je predpisom výnimečným a nepripúšťa tedy
v tomto smere nejaký extenzívny výklad. Nesprávnosť tohoto výkladu
plynie však tiež z pozitívneho ustanovenia § II cit. zákona, v ktorom sa
stanoví, že minister financií je zmocnený ... povolif výrobcom vo vel'kom a obchodníkom vo vel'kom, aby za smluvený paušál smeli užívaf zo
svojich zásob pre vlastnú spotrebu. Z toho plynie, že nie je možné právom sa dovolávať ustanovenia § 8 odst. lL čís. 3 cit. zákona pre nárok.
aby nebolo podrobené všeobecnej dani nápojovej 200 litrov vína z výroby celkovej, trebárs výrobca tvrdí, že ich .vyrobil výhradne "re spotrebu vo vlastnej domácnosti. Zo znenia § 14 vlád. nar. č. IR9/192'O
Sb. z. a n. ide na javo, že len ten výrobca vína, ktorý pre vlastnú spotrebu vyrob.! najviac 2'0'0 litrov, nie je povinný svoi výrobok zdaniť.
.Z tohone1'z~ však vyvodiť, že každý výrobca vína, trebárs i vel'kovýrobca, ktorý vyrába o mnoho viac než 2'001 litrov, má nárok na to, aby
mohol z vlastnej výroby, presahujúcej 200.litróv, spotrebovať pre svoju
domácnosť 200' 1itrov a nemusel za to daň nápojovú platiť. Jednotlivec
mMe tedy vyrobiť a spotrebovať vo vlastnej doínácnosti bez dane 2'0'0
litrov vina. Vyrobí-Ii však viac než 2'0'0 litrov, ťnusí zdaniť celkovu vý-
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robu. Ustanovenie o oslobodení 200 litrov má účel, aby tí početni drobní
výrobci, u ktorých by sa vyberanie dane s celou príslušnou kontrolou
nevyplácalo, boli vabec vyňatí z ustanovení zákona, jako to vysvitá
z bodu6 záhlavia ll. ITlii1isterskébo od6vodnenia zákona Č. 533/1919 Sb.
z. a n. Poneváč shora označené porušenie zákona je tedy zrejmé,bolo
treba rozhodnúf v smysle tohoto usnesenia s dodatkom,že h!'adiac na tú
okolnosť, že toto porušenie zákona bolo v prospech .oslobodeného obialovaného, usnesenie najvyššieho súdu nemMe mať podl'a po sl. odst.
§ 442 tr. p. účinok na dotyčný rozsudok vrcllného súdu.
čís.

4512.

Zákon v § 303 tr. ř. nepředpisuje, by bylo obžalovanému oznámeno
i. v jaké funkci se členové soudního sboru zúčastní hlavního přelíčení
(kdo bude předsedou}, ani, by mu byla ve třídenní lhůtě oznámena dodatečně nastavši změna soudního sboru.
(Rozh. ze dne 26.

října

1932, Zrn II 294/32.)

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaci zamítl po ústnim líčení
zmate čni stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Brně
ze dne 18. května 193,2, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem
zabití podle § 140 tr. zák., mimo Jiné z těchto

d ů vod

ů:

Zmatek podle § 344 čís. 4 tl'. ř. shledává zmateční stížnost v tom,
že sborovým soudém prvé stolice nebylo ani obžalovanému, ani jeho
obhájcům nejpozději třetího dne před početím hlavního přeJičení oznámeno, že místo vrch ni ho soudniho rady K-a, který byl v souzeném
připadě původně povolán k porotnímu soudu, bude zasedati při hlavním
přelíčení jako člen soudního sboru porotniho soudní rada .DL.]'. O této
změně v sestaveni soudního sboru porotního dověděli prý se obžalovaný
a jeho obhájcové' teprve při hlavním přelíčenÍ. V tom, že tato změna
nebyla sborovým soudem prvé stolice obžalovanému nejpozději třetího
dne před započetím hlavního přelíčení oznámena, jest prý spatřovati
porušení předpisu § 303 tr. ř., působící zmatečnost podle § 344, čís. 4
tl'. ř. Opomenuti včasného oznámení této změny mělo prý v zápětí, že
obžalovaný .nemohl soudního radu Dr. T -u odmítnouti včas, t. j. podle
§ 73 jl'. ř. nejpozději do 2'4 hodin před početím hlavního. přelíčenÍ. Uváží-Ii se. prý, že .obžalovaný jest osqbou pití oddanou a že soudní rada
Dr. T. pohlíží jako přisný abstinent na delikty alkoholikú přísněji, než
jinisoudcové kraj~kéhn soudu trestního v Brně, nelze prý pochybovati
o. tom, že součinnost soudního rady Dr. T -y při rozhod.ování o trestu
byla obžalovanému na újm\1' Stížnosti nelze přiznati oprávnění. Předpis
§ 3'03 tl'. ř. ustanovuje jen, že jména .členů soudního sboru mají býti pod
neplatností nejpozději třetiho dne před početim hlavního přeličení oznámena obžalovanému (nikoli i .obhájcům). Tento předpis byl zachován,
neboť podle spisů byla, jak i ~tížnost sama připouští, jména členů soud-
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ního sboru obíalovanému včas sdělena. Že by í dodatečn~ změna v sestavení soudního sboru musela býtí ve lhůtě § 30,3 tr. ř. oznámena,
tento § nenatizuje. Stejný případ byl již vyře~en zrušovacím soudem pod
Kr I 758/23; tehdy vyslovil zrušovaCÍ soud, že § 30,3 tr. 'ř. neohrožuje
zmatečností, nebyla-Ií změna členů porotního soudu oznámena třetí den
před hlavním přelíčením, a stejně zní i uveřejněné rozhodnutí nejvy~šího
soudu čís. 415 sb. n. s., jakož j čís. 2,050 sb. bývalého vídeňského nejvyššího soudIl. Zrušovací soud nemá přičiny, by se odchýlil od této
ustálené praxe, že totiž povinnost dodržeti třídenní lhůtu při. dodatečně
lIastalé změně soudního sboru neplatí. Jelikož tu jde o zmatek procesuálně relativní (§ 344 předpos!. odst. tr. ř.) jest ostatně připomenouti, že
námitky v příčině zaujatosti jednoho soudce byly uplatněny teprve zmateční stížností, kdežto prohlášení obhájce Dr. Sch-a při porotním líčení
se o tuto námitku neopírá a omezuje se jen na odpor podle § 30,3 tr. ř.
Pokud zmateční stížnost poukazuje na to, že obžalovanému nebyla ozná_
mena včas ani změna v osobě předsedově, přehlíží, že zákon nepředpi
suje, by bylo sděleno, v jaké funkci se členové soudního sboru zúčastní
hlavního přelíčení, nýbrž nařizuje jen, že mají býti jejich jména vůbec
obžalovanému sdělen?.
čís.

4513.

Skutková podstata prečinu podl'a § 4 odst. ll. zák. čl. XL: 1914 bol-Iiprečin spáchaný násilím vyžaduje, aby páchate\' použil Iyzickej
sily buď príamo proti osobe úradného orgánu, alebo proti veciam s jeho
osobou súvisiacim.

trestného činu, z ktorého obžalovaný bol uznaný vinným. Nižšie súdy
zistily len toto: Keď obžalovaný, idúc s vozom, bol zastavený službu
Iwnajúcou četnickou hliadkou, ktorá chcela previesf prehlíadku ciel'om
odobrania strelných zbraní, snažil sa prehliadke ujsf, v čom mu však
bolo zabránené. Potom sa pokúsil znova ujsf hliadke tým, že začal bil'
svoje kone. V tom bolo mu znova zabránené tým, že člen četnickej
hliadky ~adržal kone a opraty. Avšak ked' člen hliadky príkročil ku prevedeniu prehliadky, obžalovaný šl'ahnul do koni bičom a ušiel, takže
člen četnickej hliadky nemohol prehliadku vykonal'. Z týchto zisteni predovšetkým plynie, že nebolo zistené nebezpečné vyhrožovanie. Avšak
nebo ly tlež zistené ani také skutočnosti, z ktorých by sa dalo uzatvárať,
že obžalovaný bezprostredne alebo aspoň prostredečne upotrebil násilia
proti orgánu vrchnosti, totiž že upotrebi1 fyzickej sily buď priamo proti
osobe orgánu vrchnosti, alebo pro t i v e c i a m, s Ú -v i s i a c i m
s o s o b o u t o hot o o r g á n u, t a k ž e II á s i I i e p 6 s o b i I o
pro str e d e č n e n a tú t o o s o b u. Ku skutkovej povahe prečinu
pod]'a §4 odst. 2 zák. čl. XL:1914 však sa vyžaduje, aby násilie bo!o
použité jedným z týchto sp6sobov a prostá neposlušnosť tu nestacL
Pod]'a trestného oznámenia obžalovaný udrel bičom do koní a uŠlel
driev, než četnicky strážmajster D.pristúpi1 k vozu. Pod!'a výpovedi
svedkov D. a š. obžalovaný šibal kone bičom a utiekol prv, než by
svedok D. kone chytil. Z týchto výpovedi nie je vidno, či upotrebené
l1ásilie aspoú prostredečne p6sobilo na úradný orgán, čo by bolo v takom
prípade, kecl' by onen orgán držal kone, alebo voz a obžalovaný by bol
bitím koni prostredečne použil lyzickej ,sily proti úradnému orgánu. Nižšie súdy nehodnotily však výpoveď svedka M., podl'a ktorej 9bžalovaný
T. bil kane vtedy, kecl' ich držal za uzdy četnícky strážm. S.
tomt~
bode je sice rozpor medzi výpoveďou svedka M. a svedka S., ktary
udal, že držal kone J. P-a. Avšak bolo vecou niž§ích súdov vysvetliť podrobnosti tohoto prípadu a zistif skutkový stav tak zovrubne, aby mohlo
byť riešené, či obžalovaný použil bezprostredne alebo aspoň prostredečne násilia proti úradnému orgánu. Vyskytuje sa tu tedy prípad 1. odst.
§ 35 por. no\'. a preto bolo rozhodnuté jako hore vo výroku.

y

(Rozh. z 26. októbra 1932, Zm IV 380,/32.)
Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti A. T., obžalovanemu z prečinu násilia proti úradnému orgánu, na základe verejného pojednávania
o zmaločnej sťažnosti obhájcu obžalovaného z úradnej moci podl'a
I. odst. § 35 por. nov. zrušil rozsudky obidvoch nižších súdov a vráti!
vec súdu prvej stolice k novému prejednaniu a rozhodnutiu. Zmatočná
sťažnosf bola poukázaná na toto rozhodnutie.
Dovody:
Proti rozsudku odvolacieho súdu ohlásil obhájca obžalovaného zmana základe § 385 Č. 2 a 3 tr. p. Najvyšši súd, majúc podl'a po sl. odstavca § 385 tr. p. z úradnej povinnosti zistiť, C. sa tu nevyskytuje niektorý vecnýd6vod zmatku, sa presvedčil, že nižšie súdy
nezistily všetkých okolností rozhodných pre posúdenie, či je tu skutková
povaha trestného činu a ktorého. Obidva nižšie súdy uznaly obžalovaného vinným z prečinu nási1ia proti úradnému orgánu pOd]'a § 4 odst. 2
zák. čl. XL:19J4. Vo výroku rozsudku prvého súdu nebolo ani uvedené,
jakým sp6sobom obžalovaný prekážal úradnému orgánu vo výkone jeho
povolania, totiž či násilím, či nebezpečným vyhrožovaním, takže va výroku rozsudkovom neboly uvedené všetky náležitosti skutkovej povahy
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Pouhou žádostí o odklad trestu nevzdal se obžalovaný opravných
prostředků.

(Rozh. ze dne 27. řijna 1932, Zm I 25,9/32.)

točnú sťažnosť

Nel v y š š í s o II d jako soud zfllšovaCÍ vyhověl v neveřejném zasedání ~tížnosti obžalovaného do usnesení krajského soudu v Jičině ze
cine 8. února 1932, jímž byla zamítnuta jeho zmateční stížnest do rozsudku krajského soudu v Jičíně ze .dne 18. ledna 1932, jímž byl obžalovaný uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 200 tr. zák., zrušil
napadené usnesení a soudu první stolice uložil, by postupoval podle
předpisů § 285 tr. ř., hledě k předpis um pátého odstavce § 2 zák. z 31.
prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z rokl! 1878.
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Důvody:

Zmateční stížnost opovězená obžalovaným byla soudem první stolice
podle § 1 čís. 1 zákona z 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z roku 1878
zamítnuta.proto, že se prý obžalovaný při hlavním přelíčení vzdal opravných prostředků. Podle zápisu o hlavním přelíčení žádal však obžalovaný jen po vyhlášení rozsudku a poučení opravných prostředcích za
odklad trestu, který mu byl za souhlasu veřejného obžalobce na tří mě
síce povolen. Stížnost je sice na omylu, tvrdíc, že obžalovaný neměl při
hl,avním přeUčení obháj~e; vycház!ť z protokolu, že byl zastoupen obha)ceo: chudyc!, Dr. H-yn;" advokate?, v J., a)e ~ále na omylu, dovozUJic, ze se ob za 10 vany muze opravnych prostredku jen písemně vzdáti.
kterýžto názor nemá opory v zákoně. Leč stížnosti jest dáti za pravdu:
P?kud neptímo ,vytýká, že se obžalovaný oním výrokem nevzdal opravnych pos,tre9ku. l'!evyžaduJe se s~ce, b;: Se stal~ ,vzdání se opravných
prostredku vzdy urcltyml slovy a vyslovnym prohlasením, a stačí, stalo-Ii
se k?nkl~dentním projev~,m vule nebo činem, nepřipouští-Ii, hledíc
k veskerym okolnostem pnpadu, pochybnosti, že vyjadřuje vážnoú vůli
strany, ~zdáy se. opravný~hprost!~dků. T?mu ta~ j~st, pokud se týče
zr;;atec:'l,stfznosh, prohlasl-h na pnklad obzalovany, ze trest přijímá, po
pnpade ze trest nastoupL nebo nastoupil-Ii jej již (rozhodnutí čís. 669,
2627, 3123, 4049 sb. n. s.) Když Se však obžalovaný omezil na žádost
o ?dklad trestu a soud se s tímto prohlášením spokojil, neplyne z toho
s JISt.?toU: že se, obžalo::a?ý ,~htěl .tímto způsob,em vzdáti opravných
prostředku, najme zmatecm strznostl. Nedorozumení není tu vyloučeno.
Je možné, že obžaloyaný, chtěje si ještě vyhraditi rozhodnutí, zda ohlásí
opravné prostředky: čili nic, žádal jen z opatrnosti a pro všechny případy
o odklad trestu. Nejde tudíž o takový konkludentní výrok, jejž nelze bez
nepřípustného tu rozšiřujícího výkladu chápati jinak, než jako vzdání se
opravných prostředků. Na tom nic nemění ani to, že byl přítomen obhájce stěžovatelův, ano záleží na tom, zda si obžalovaný sám uvědomil
dosah svého výroku ve smyslu soudem první st01ice předpokládaném. ani
to, že podle doslovu protokolu došlo k onomu výroku obžalovanéhó po
předchozí opovědi zmateční stížnosti obhájcem druhého obžalovaného
protože ani z toho nevysvítá nepochybně, že obžalovaný chtěl na rozdíl
. od spoluobžalovaného přijati rozsudek a vzdáti Se zmateční stížnosti.

o
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Kvali!ikačná zásada § 335 tr. zák. (sčitanie cien všetkých ukradených
vecí) plati po účinnosti zák. č. 31/29 Sb. z. a n. aj pre prípady podl'a
§§ 336 č. 7 a 8, 338 tr. zák.

(Rozh. z 29. októbra 1932, Zm IV 410;32.)
Obžalovaný M. H., ktorý bol už dvakrát pre krádež ,trestaný a od
výkonuposlednéhotrestu neuplynulo 10 rOkov, dopustil sa nových krádeží v 14 prípadoch; v žiadnom jednotJivom prípade hodnota ukradenej
veci nepresahoval" sumu 500 Kč, ich súhrn však túto hodnotu prevy-

šovaJ. S ú d p rve j s t o I i c e odsúdil obžalovaného pre 14násobllý
zločin krádeže podJ'a §§ 333, 335, 338 tr. zák. O d vol a c í s ú d na
odvolanie oboch· strán zrušil rozsudok prVého súdu vo· výroku' o kva1'ic
fikácii, kvalifikáciu podJ'a §§ :n5 a 338 tr. zák. pominul a trestné činy
obžalovaného kvalifikoval' za 1411ásol:mý prečin krádeže pOdl'a § 333 tr.
zák. a § 48 tr. nov.
Na j vy Š š í s ú d následkom zmatočnej sťažnosti verejného žalobcu
vyniesol rozsudok, ktorým vyhovel zmátočnej sťažnosti verejného žalobcu, založenej na § 385 č. 1 b) tr. p., zrušit rozsudok vrchtrého súdu
z tohoto dovodu zmatočnosti vo· výroku o kvalifikácií trestného čiml a
kvalifikoval ho ako zločin krádeže podJ'a §§ 333, 335 a 338 tr. zák.
Z d6vodov:
Proti rozsudku vrchného súdu ohlásil verejný žalob ca zmatoč~ú
na základe bodu 1 b) § 385 tr. p. preto, že trestný čin obžalovaného bol kvalifikovaný 14násobným prečinom krádeže podJ'a § 333
tr. zák. a § 48 tr. zák. nov. namiesto jednonásobného zločinu krádeže
podl'a §§ 333, 335 a 338 tr. zák. Zmatočnej sťažnosti verejného žalob Cll
neJ'ze odopreť oprávnenie. Vrchný súd zistH súhlasne ako súd prvej stoJice, že se obžalovaný dopustil krádeže v 14 prípadoch a že boj užpredtým dvakrát pre krádež trestaný, že od výkonu posledného trestu neuplynulo 10 rakova že v žiadnom prípade hodnota ukradenej veci nepresahuje 500 Kč, že však v súhrnu cena vecí hodnotu 500' Kč presahuje.
Prezto je však vrchný súd toho názoru, že nel'ze cenu všetký&h odcudzených vecí sčítať a kvalifikovať činy tieto ako jeden zločin krádeže podl'a §§ 333, 335 a 338 tr. zák. v novom znení. podra d6vodov napadnutého rozsudku vrchného súdu shrnutíe cien vecí, ktoré páchate]' bárs
pri niekol'kých zvláštnych krádežiach odcudzil, v smysle § 33!) tr. zák.
je prípustné len vtedy, ide-Ii o zistenie, či je krádež pod]'a ceny zlOči
nom, nie však vtedy, rozhoduje-Ji o zločinnej kvalifikácii krádeže tá
okolnosť, že páchatel' už dvakrát bol potrestaný za zločin alebo prečin
krádeže alebo iné majetkové delikty v §338 tr. zák. uvedené. Nakol'ko
však v prípadoch krádeží, z ktorých obžalovaný bol uznaný vinným,
hodnota odcudzených vecí ani v jedinom prípade nepresahovala 500 Kč,
má sa hl'adeť ku každému jednotlivému prípadu zvlášť.
Toto stanovisko odvolacieho súdu je mylné. Zločinná kvalifikácia
podJ'a § 338 tr. zák. v znení § 3 zák. čís. 31/29 je daná, keď hodnota
ukradených vecí je vačšia ako 500 Kč a krádež spáchal ten, ktorý už dva
razy bol trestaný pre zločin alebo prečin uvedený v § 338 tr. zák. a od
výkonu trestu neuplynulo ešt" 10 rokov. Podra § 335 tr. zák., aby sa
zistilo, či krádež je zločinom alebo prečinom, má sa shrnúť dovedna
hodnota všetkých vecí, ktoré ten istý páchate]', bárs aj pri viacerých
osobitných krádežiach ukradol alebo ukrásť sa pokúsil, alebo v krádeži
ktorých bral účasť. Ustanovenie § 335 fr. zák. prichádzalo pred platnosťou zákona čís. 31/29 Sb. z. a n. v úvahu len vtedy, keď nebola' daná
žiadna iná skutocnosť, kvalifikujúca krádež ako zločin, lebo kvalifikácie
činu za zločin, uvedené v §§ 336, 337· a 338 tr. zák. nastupovaly vždy bez
ohľadu na hodnotu ukradenej vetL Keď bola daná hod ktofá kvaJifikácia
sťažnosť
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p.odl'a§§'336, 337 a 338 tr. zák., rtebolo už treba siahnuť k usíanoveniu
§ .335 tr. zák., lebo tu užnebolo treba llfčDvaf, či je krádež zločinom
ale):lo prečinom PQdl'a súčtu šk6d jednotlivých krádeží. Vrchný súd tedy,
ked'. sa dovoláva pre svoj. názor rozhodnutia najvyššiehb súdu .č. Zrn III.
200/25 (ktoré sa ináč ani nevzťahuje na podobný prípad), prehliada, že
v dobe, keď toto rozhodnutie bolo vydané, bob krádež kvalifikovaná
poql'a § 33.8 tr. zák. za zločin bez ohl'adu na cenu ukradených vecí, je .
tedy samozrejmé, že podl'a tehdajšiehostavu zákonodárstva v prípade
§ 338 tr. zák. nemohlo prísť v úvahu použitie § 335 tr. zák. Za platnosti
zákona č. 31/29 Sb. z, a n. je možnosť použitia § 335 tr. zák. rozšírená
aj, na tie prípady, ktoré sú kvalifikované ako zločin teprv prihodnote
veci prez 500 Kč, tedy na prípady § 336 č. 7 a 8 a § 338 tr. zák.; lebo
sú-li u viac krádeží skutočnosti, zakladujúce citované kvalifikácie, až na
tú, že hodnota jednotlivej krádeže neprevyšuje 500 Kč, - treba v smysle
§ 335 tr. zák. určiť,či snáď súhrnná hodnota všetkých tých ved ne- .
zakladá kvalifikáciu činu za zločin, či totiž nedoplňuje tú dosial' chybujúÚt složku kvalitikácie činu za zločin. Z týchto d6vodov trestné číny
obžalovaného M. H., ktorý síce v 14 prípadoch odcudzil ve ci osóbitne
hodnotu 500 Kč neprevyšujúce, dovedna však hodnotu 500 Kč prevyšu-·
júce, majú sa kvalifikovať za jednonásobný zločin krádeže podl'a §§ 333,
335 a 338 tr. zák.,ked' bolo zistené, že obžalovaný bol už pred spácha"
ním tý,hto krádeží dvarazy potrestaný pre prečin krádeže a od výkonu
posledného predchádzajúceho trestu neuplynulo eště 10 rokov. Preto
najvyšší súd, VyhQvujúc zm~točnej sťažnosti verejného žalob cu, pokračoval v smysle 1. ods!. § 33 por. nov., z d6vódu zmatku uvedeného
v' § 385 č. I b) tr. p. zrušil rozsuctok vrchného súdu vo výroku o kvalifikácii trestného činu a v súvislosti s týnHo aj vo výroku o hlavnom a
vedl'ajšom treste, trestný čin obžalovaného kvalifikoval za jednonásobný
zločin krádeže podl'a §§ 333, 335 a 338 tr. zák. a znova vymeral obžalo.
vanému trest.
čls.451(j:
Lhůta k opovědi zmatečnl stížností a k podání odporu počíná dnem,
l"lymanželka obžalovaného, jíž byl. doručen opis kontumačníIJo rozsudku, jej obžalovanému (po jeho návratu s cesty) odevzdala.

dlel mimo P. a vrátil se 17. října 1931, kdy mu teprve manželka ode,vzdala vyhotovení rozsudku. Poněvadž nic.nevyšlo na jevo, coby
správnost těchto údajů uvádělo v pochybnost, jest za to míti, že opis
rozsudku byl obžalovanému do vlastnrch rukou doručen dne 17. října
1931. Staly se tudíž opověď zmateční smnos!i a současné podání odporu dne 20. října 1931 ve třídenní zákonné lMtě (§ 284, odst. 1, § 427;
oclst. 3 tr. L), tudíž včas.
. čís. 4517.

ve

I dubiosní pohledávky majl majetkovou hodnotu a jich vynechání
výkazu majetku jest zatajením aktiv ve smyslu § 4 zák. čl. V:1916
(§ 414 čís, 1 tr; zák.). škodu, způsobenou tím věřitelŮltl, jest určiti podle pravděpodobné hodnoty těchto pohledávek; pro kvalifikaci trestného·
činu a pro výměru trestu stačí všal, zjistiti aspoň minimální hodnotu
v částkách uvedeoých v § 383 tr. zák. ve znění nov. čís. 31/29 Sb.
z.a n.
Zatajení aktiv jest trestným činem jen tehdy, stalo-li se vútnySlu'
poškoditi věřitele.
.
.. ~;: :
Skutlmvá podstata zločinu podle § 414 čís. 2 tr, zák. vyžaduje,aby
pachatel positivnlm projevem uznal za pravý dluh, o němž vl, žejest
nepravý.
.
Otázku, zda úpadce vědomě nesprávně vedl obchodní knihy,náležl
rozhodnouti soudu, nikoli znalci. Vedl-.Iiknihyněkdo jiný než úpadce,
nutno zjistiti, zda nesprávné jich vedeni dělo se na přlmý poukaz
úpadcův.
.

(Rozh. ze 4. listopadu 1932, Zrn IV 6H/31.)

3

Ne j v y Š š í s o II d, přezkoumav trestní věc proti M. D.a spol.,
obžalovaným ze zločinu podvodu a j., na základě veřejného líčení o zma e
tečních stížnostechobža.lovaných vynesl rozsudek, jímž· některé zma-'
teční stížnosti odmítl a zamítl, jiným vyhověl, .. rozsudek odvolacíhD
soudu zrušil a obžalované z .obžaloby zprostil,· v některých směrech
však vrátil věc odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z

důvodu:

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1932, Zm I 1004/31.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání6dporu obžalovaného proti rozsudku krajského soudu trestního
v Praze ze dne 1. října 1931, a nařídil soudu prvé stolice, by o obžalobě
konal nové hlavní přeličení. Zmateční stížnost a odvolání odkázal na
toto. rozhodnutí. V otázce, o niž tu jde, uvedl ,v
důvodech:

Podle zpátečního lístku byl kontumační rozsudek doručen 15. října
1931. Podfe tvrzení obžalovaného, osvědčeného výpovědí jeho manželky, podepsala tato doručnýl!stek jménem obžalovaného, jenž tehdy

Obžalovani M. L., E. G. a F. D. byli odvolacím soudem uznáni vin-·
nými zločinem podle.§ 4 zák. čl. V:1916 se zřetelem k § 414 číš. 2 tr,
zák. a § 383 tr. zák., spáchaným tím, že uznali za pravé dluhy a zá_·
vazky I-ské spořitelny jako její oprávnění a zodpovědní činitelé, jimž
bylo svěřeno vedení obchodu této firmy v·době od roku 1921 do roku
1926, tehdy, když se obchodní firma stala neschopnou platiti, a to za
tim účelem, aby při mimokonkursním řízení poškodili věřítele banky.
Zmateční stížnost těchto obžalovaných s hlediska § 385 čís.la) tr .. Ť.
namítá, že nebylo zjištěno, kdy a· jakým činem tito obžalovaní uznali .
dluhy spořitelny. V ro.zsudku odvolacího soudu skutečně není ·tohoto
zjištění. Odvolací soud se obmezil na zjištění, že tito obžalovaní, jak
dokazuje výpis z firemního rejstříku - byli v rozhodné době zodpověd~:
17'
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nými členy ředitelství (správy) onoho peněžního ústavu a pří všech jeho
úkonech spolupůsobili. Tento všeobecný výrok nedává však dostatečný
podklad pro posouzení tohoto trestního případu. Nejde o to, zda obžalovaní splnili povinnost, zúčastníti se schůzí ředitelství a obeznámiti se
se stavem podniku a jeho obchodů, či zda snad tuto povinnost zanedbali. Skutková podstata trestného činu podle § 414 čÍs. 2 tr. zák. vyc.
žaduje positivní projev oprávněné osoby, že uznává příslušný dluh za
pravý. Proto, by obžalovani mohli býti pro tento trestný čin odsouzeni,
bylo by zapotřebí zjistiti, že bud' přímo před soudem učiniii takový projev, anebo aspoň nějakou jinou činností, spadající pod ustanovení §§ 69
nebo 70 tr. zák., na př. v zasedání ředitelstvi spořitelny při hlasování
o tom, zda ony dluhy mají býti uznány, zúčastnili se trestného činu. Než,
i kdyby to bylo zjištěno, je třeba ještě zjistiti skutečnosti, z kterých by
bylo možno usouditi, že obžalovaní věděli, že jde o nepravé dluhy a že
jimi uznané nepravé pohledávky byly nebo měly býti v mimokonkursním vyrovnávacím řízení přihlášeny mezi passivy spořitelny. Ani v tomto
směru odvolací soud neučinil potřebná zjištění. Proto bylo co do tohoto
bodu rozsudku odvolacího soudu jednati podle 1. odst. § 35· por. nOv. a
zmateční stížnost, pokud uplatňuje důvody zmatku podle § 3&5 čís. 1 a),
b) tr. ř., poukázati na toto rozhodnutí.
K námitkám zmateční stížnosti obžalovaného M. D. s hlediska
§ 385 čís. 1 a) tr. ř. podotýká se především toto: Předložení falešné bilance v nuceném vyrovnávacím řízení nebylo nižšími soudy podřaděno
pod ustanovení § 414 čís. 4 tr. zák., nýbrž pod ustanoveni čís. 1 cit. zákona, proto je zbytečné zabývati se námitkou, že tato biíanee není obchodní knihou ve smyslu § 414 čís. 4tr. zák. Pod ustanovení tohoto
předpisu zákona bylo podřaděno vedení jiných knih banky. K námitkám,
týkajícím· se zatajení směnečných pohledávek ve výši přes 300.000 Kč
se podotýká, že obžalovaný v trestním řízení ani netvrdil, že šlo o směnky
nedobytné, nýbrž uvedl, že to byly směnky dubiosní, jakž zjistily nižší
soudy na základě znaleckého posudku. Obžalovaný při hlavním přelí
čení u prvního soudu sám udal, že dubiosní pohledávky byly zažalovány,
že však exekuce nebyla vedena; neudal však, jak bylo zjištěno, že jsou
nedobytné. Nižší soudy vycházely ze správného názoru, že dubiosuí pohledávky měly býti v mimokonkursnim vyrovnávacím řízení uvedeny
jako předmět majetku a že jejich vynechání ve výkazu majetku bylo zatajením aktiv ve smyslu § 4 zák čl. V zr.l 916 se zřetelem k ustanovení § 414, čis. 1 tr. zák. Avšak pro kvalifikaci trestného činu a pro výměru trestu vzhledem k ustanovení § 383 tr. zák. bylo zapotřebí zjistiti
výši škody, zpúsobeué zatajením dubiosních pohledávek, neboť tato
škoda nerovná se nominální výši pohledávek, nýbrž má býti určena podle jejich pravděpodobné hodnoty (srovnej § 199 čís. 5 obch. zák.): Pro
kvalifikaci trestného činu a pro vj'měru trestu stačí zjistiti ar )oň minimální hodnotu v částkách, uvedených v § 383 tr. zák. ve znění tr. nov.
zr.192.9. Při tom se podotýká, že zatajení položek aktiv má býti s hle"
. diska zločinu podle § 4 zák. čl. V: 1916 vzhledem k ustanovení § 414
čís. 1 tt. zák. posuzováno jako trestný čin jen" souvislosti s poškozením věřitelú, nikoliv o sobě, a že proto rozhodné je nejen to, že položky
aktiv byly vynechány, nýbrž i to, že se to stalo na škodu věřitelů. Ob-

žalovaný M. D. byl uznán vinným též zločinem podle § 4 zák. čL V:1916
hledic k ustanovení § 414 čís. 4 tr. zák., který spáchal tím, že nesprávně
vedl, resp. d.al vésti obchodní knihy tak, že z nich nelze seznati aktivní
a pasivní stav spořitelny a způsob jejího obchodu .. V důvodech rozsudku
nebyly kromě skutečnosti, že nebyla zachována kontinuita, uvedeny konkretní okolnosti, které·by mohly býti podkladem pro posouzení, zda
bylo tu vědomě nesprávné vedení knih a zda se stalo za účelem poškození věřitelů, nýbrž byly uvedeny jen právní pojmy. Proto tento výrok nemůže býti přezkoumán s hlediska věcných důvodů zmatku, k če
muž nejvyšši soud je povinen ve smyslu posled. odstávce § 385 tr. ř.,
i když výrok nebyl ve zmateční stížnosti zvláště napaden. 0' tom, zda
knihy byly vědomě nesprávně vedeny, má rozhodnouti soud, nikoliv
znalci. První soud zjistil při hlavním přelíčení, že v pokladním deníku
bylo mazáno, "ezjistil však, jakého druhu bylo toto mazání. V písemném posudku znalci uvedli, že v pokladní knize byly listy vytrženy.
Soud nezjistil ani tuto skutečnost, ani ze listy vytrhl obžalovaný M. D.
Naopak nižší soudy nekladly obžalovanému M. D. za vinu, že knihy
zničil nebo ukryl, nýbrž že je nesprávně vedl, aniž to podrobně doložily
a aniž se obíraly obhajobou obžalovaného a vysvětlivkami znalců.
Proto i v tomto bodě se vyskytuje potřeba jednati podle 1. odst. § 35
por. nov. Při tom se podotýká, že, pokud knihy byly vedeny jinými osobami, je třeba zjistiti, že se jejich nesprávné vedení dělo na základě
pfimého poukazu obžalovaného.
čís.

4518.

Ani min. nař. z 20, května 1908, čís. 116 ř. zák. nežádá, by majitel
závodu ukládaný mu dozor nad provozem kamenného lomu kol1<ll sám
osobně; stačí, ustanovil-li k tomu způsobilou a spolehlivou osobu (§ 54
cit, min. nař.) ,
(Rozh. ze dne 5. listopadu 193Q, Zm II 144/32.)
N e j vy Š š í s o u ci jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu
v Olomouci ze dne 4. března 1932, jimi byl stěžovatel uznán vinným
přečinem podle § 335 tr. zák., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný
a věc vrátil soudu prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí.
Důvody:
Zmateční stížnost, vytýkající napadenému rozsudku zmatečnost podle čís. 5 a čís. 9, "řesněji čís. 9' písm. a) § 281 tr. ř., není v právu, pokud, provádějíe hmotněprávní důvod zmatečnosti čís. 9 písm. a), odvozuje nedostatek trestné nedbalosti z nařízení stěžovafflova, by byla
v místě, kde usmrcený pak T. pracoval, umístěna tabulka hlásající viditelně zákaz stěžovatelův, že se na dotčeném místě lámati nesmí. Lze
sice souhlasiti s názorem stížnosti, že) nařídiv S-ovij by řečenou tabulku na dotčeném místě umístil, dal tím stěžovatel S-ovi i příkaz, by

-
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;dqal na?}~m, b~byl5' šet!'eno zákazu tabulkou hlásaného. Avšak róz's,udek 2JlstuJe dale, ::e ~težovat:l n.eměl záruky, že bude jeho záhzu
uposlechnuto, an vedel, z~ s~~l~n lamou ve .~naze, co nejvíce vydělati,
t~m, l~de.]e k tomu dob;a pnlezlt.ost, . nedbaJlce toh6, že nad nimi visí
~ystra::na tabul~a. Pouhym, tvrzemm opaku neodstraní stížnost toto pro
,h~~tnepravn.1 p.rezkol1mánírozsudku závazné zjištění, kterému není vyty~ana • formal~1 yadnost.: A není rozsudkem zjištěno, že, jak stížnost
.d~ILP!ed~oklada,. S. samostatně přijímej dělníky a stěžovatel mohl
byh presvedč,:n, .ze mu .S. ohlásí neposlušnost T -ovu, by mohl užíti
~ankce 'propustem z pr~ce, kdyby I:e~oslu~néh~ dělníka nepropustil
Ihned sam S. Z dosavadmch uvah Je zre]mo, ze stržnost buduje námitku
ned0statk~ nedba;lostr, po?statné to složky trestného činu, jímž stěžo
vatel uz~~n. vmny'I.!"- ~a 'pre?pok:a~ech~ které js?,u. č~stečně v rozporu
s rozsud,cnyml z]lstemml a castecne neJsou ze z]lstem těch vzaty nýbrž
,samo~olně sestrojeny, takže stížnost není po stránce hmotněprá~ní po,dle~~kona, tudíž není po stránce té vůbec provedena. Avšak v právu
Jeo s!Jznost, p.okud s hlediska čís. 5 § 281 tr. ř. vytýká, že se rozsudek
vubec nezabyvá obhajobou stěžovatele, že stěžovatel nařídil ve čtvrtek
11. června 1931 S-ovi, by obstaral lidi, by se odrunrovala ona část kde
'bylo T~ovi zakázáno lámati. S. že skutečně lidi obstaral a žádal kol~čka
~e S. měl v pon.dm 15. června 1931 jeti do skály a zaříditi rumování;
z~ S. SIce do. skaly jel, ale nechal rumovati na jiném místě, aniž dal napred odstramtr hlínu z místa neštěstí, které se pak přihodilo v úterý 16.
~~rv~a 1931. Skutečn~~tem tvrze~ý~ touto rozsudkem opomenutou
castr o?haJoby nelze upntr rozhodny vyznam. Rozsudek spatřuje příčinu
souzene nehody v neodstranění povrchové vrstvy hliny nad kompaktní
skalou, .nakteré us.mrcený pak T. praco.val. (způsobem tam naznačeným),
',ashledava nedbale a trestne opomenutr stezovatele v tom že stěžovatel
až do úrazu odstranění pokrývky nezařídil a o provedení ~vého rozkazu
se nepos!aral, .n~bo třeba - jak rozsudek před tímto konečným závěrem
podrobneJ: uvadl - v tom, že stěž~vatel, 1. přes občasné návštěvy lomu,
dopus!J:,. ~e se pracovalo v mIste,. kde pokrývka nebyla odstraněna;
2. nenandll hned, by se tak stalo; 3. nepresvědčíl se každého následujícího,dne po, seznaném opomenu!í: zda byl jeho rozkaz splněn; 4. O111ezll se na. tD,~e, shled,av nebezpeCl plynoucí pro T -a z toho, že pracuje
na neOčlstene?,mlste, poslal do lomu výstražnou tabulku po S-ov;;
5. nedal S-OVl rozkaz, Co má dělat, když dělníci zákazu obžalovaného
neupo,~lecjhnou, že má na př. dělníka íhĎed propustit. Předpoklad čís. 1
Je.~ pr~kre~l ro:~oru nejen s předpokl.ad.em ~ís. 4, nýbrž i s rozsudečným
z]1stemm, ze stezovatel, seznav pn navstěve lomu několik dní před souzenou nehodou - bylo to 10. června 1931 - , že T. pracuje v místě od
pokrývky neočistěném, výslovně mu zakázal, že se v tom místě lámat
nesmí, a poslal do lomu na místo staré tabulky, která. zmizela, novou,
která tento stavitelův zákaz viditelně hlásala. V třetím předpokladu neuvědomil si nalézaCÍ soud, že ani min. nai"ízení z 20. května 1901' čís. 116
ř. zák., jehož se rozsudek pro výtky nedbalosti stěžovateli dovulává, nežádá, by majitel závodu ukládaný mu dozor nad provozenI kamenného
lomu konal sám osobně; naopak ustanovuje § 54 cit. nařízení výslovně,
že prohlídky a jinaké úkony tam nařízené mají se díti bud' majetníkem
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závodu neb osobou k tomu zřízenou"ovšem - viz i rozh. čís. 3577 sb.
, ll. S. - osobou způsobilou a spolehlivou. O zpil,sobilosti a spolehlivosti
S·ově rozsudek neuvažuje, najmě neprojevuje pochybnosti" tom, že S.
byl, třebaže byl úřednickou sílou technicky nekvalitikovanou, dosti vyškolený, zapracovaný a důvěrvhodný, by mu mohl~ býti uloženo dozírati
na provedení toho kterého příkazu stěžovatelova, na př. příkazu, by býla
způsobem hovícím onDmu nařízení odstraněna povrchní pokrývka
z určité části lámu, nebo zákazu, by na místě'nebezpečném nebylo pracováno. Předpoklad 5. měl by s hlediska oné obhajoby pro úsudky
o příčinné souvislosti nehody s nečinností stěžovatelovou a o nedbalosti
stěžovatelově význam jen, kdyby bylo o čemž rozsudek neuvažujezjištěno, že by T. nebyl od práce na dotčeném místě upustil ani vrří
padl', že bylo s odstraňováním pokrývky nad místem tím započato, a že
stěžovatel i takovou neopatrnost a odvážlivost T -Ovu předpokládal, aneb
alespo,ň předpokládati mohl. Předpokladům čís. 2 a čís. 4 jež takto
zbývají jako jedíné závažné opory závěru o trestné rtečinnosti a nedbalosti stěžovatele - mohlo po případě zabrániti právě řádné přihlíženi
k opomenuté části obhajoby, jíž byl uplatňován přímý opak tOho, co pod
čís. 2 a 4 předpokládáno, jež měla jakousi oporu v lístku z 13. června
1931 a jež nemusí býti nutně vyvrácena povšechným tvrzením svědka
S-a, že neměl v případě T -ově žádných rozkazů, an onen lístek může
svědčiti o opaku. Jelikož podle toho, co řečeno, případné zjištění přikazu
tvrzeného opomenutou v rozsudku obhajobou ve spojení s dalším zjiště
ním, že šlo ve S-ovi o zástupce způsobilého a spolehlivého, bylo by na
závadu závěru o trestné nečinnosti a nedbalosti stěžovatelově, týká se
vylíčená neúplnost rozsudku skutečností rozhodných a činí rozsůdek
zmatečným podle čís. 5 § 281 tr. ř. Proto bylo, aniž třeba zabývati se
ostatními tormálními výtkamí stížnosti, podle § 288 čís. 1 tr. ř. a '§ 5
novely čís. 3 ř. zák. z roku 1878, vyhověti zmatečnísÍÍžnosti hned v zasedání neveřejném a uznati, jak se stalo.
""
čís.
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Odvolal-li obžalovaný při hlavním přelíčení před porotn/m soudem
obhajobu a doznání z předběžného řízení, není třeba, aby soud
okolnosti tvrzené v původním doznání obžalovaného dal zjišťovati
v otázkách porotcům.
Místo trestu smrti lze při použiti § 92 tr. zák. uložiti jeti trest káznice
na 15 roků.
původiú

(Rozh. z 5. listopad!! 1932, Zm 111 352/32'.)
N e j v y Š š í s o u d v trestní věci proti M. S., obžalované ze zločinu
vraždy a loupeže, po veřejném líčení o zmateční stížnosti obhájce, vynesl rozsudek, jímž zmateční stížnost, pokud věcným poukazem uplatňovala důvod zmatečnosti podle § 29 čís. 4 por. nov., zamítl, jinak ji
odmítl. Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 385 čís. 2 tr. ř.zrušil nejvyšší soud z povinnosti úřední rozsudek porotnjho soudu ve výroku
o hlavním trestu a odsoudil obžalovanou M.S. podle § 278 tr. zák. s použitím § 92 tr. zák. k trestu káznice na patnáct let.
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důvodů:

Obhájce obžalované napadá rozsudek porotního soudu jednak z dů
vod9, že nebylo vyhověno jeho I)ávrhu, aby. porotcům byla dána právní
otázka na zločin podle § 2.81 odst. 1 tr. zák., tedy z důvodu zmatečl)osti
podle § 29 čís. 4 por. nov., jednak z důvodu zmatečnosti podle § 385
čís. 1 b) tr. ř. Výtku formálního zmatku podle § 29 čís. 4 por. nov. odů
vodňuje stěžovatel tím, že porotní soud neprávem odepřel dáti porotcům
právní otázku ve smyslu prvního odstavce § 281 tr. zák. S poukazem
k tomu, že při hlavním líčení bylO přečteno původní doznání obžalované,
podle něhož spáchala čin v rozčilení z hádky s poškozeným, a že toto
doznání bylo i opakováno yyslechnutými svědky četnickými strážmistry
J. V. a V. Š., před nimiž obžalovaná totéž doznání učinila a že svědkyně
J. 8. potvrdila, že v kritické době slyšela křik z bytu poškozeného, a
s poukazem na další okolnosti, že obžalovaná byla poškozeným přijata
do služby s tím, že poškozený pro případ smrti učiní opatření ve prospěch obžalované tak, že jí buď odkáže dům anebo vkladní knížku, že se pak poškoz.ený zdráhal tento slib splniti a že proto povstala hádka
mezi ním a obžalovanou; že poškozený byl skoupý· a surový člověk, který
se hněval s členy své rodiny: že stále vydržoval u sebe ženy, kterého
právě' pro tyto jeho špatné vlastnosti za krátký čas opouštěly dovozuje, že tyto okolnosti byly příčínou hádky obžalované s poškozeným
v kritícké době a že tedy byl důvod, aby navrhovaná otázka byla porot~
cům dána. Zmateční stížnost jest bezpodstatná. Obžalovaná učinila sice
v přípravném řízení doznání před četnickými strážmistry J. V. aV. Š., jak
též při hlavním líčení potvrdili, a to v tom smyslu, že poškozeného
v hádce s ním usmrtila. Toto doznání učinila obžalovaná i u vyšetřujícího
soudce: při hlavl)ím líčení před porotním soudem však doznání to úplně
odvolala jako nepravdivé a há]iia se zcela jiným způsobem, pODírajíc
úplně spáchání činu a tvrdíc, že poškozeného usmrtili dva neznámí' muži,
kteří vnikli do jeho bytu. Při této nové obhajobě setrvala i po konfrontaci s jmenovanými svědky. Při činu svědků nebylo. Svědkyně J. B.
bydlící v sousedství poškozeného jen udala, že kritického dne po 4. hodině odpolední, když na půdě sušila prádlo, slyšela z domu poškozeného
silné hlasy a v nich že poznala hlas obžalované. Co obžalovaná mluvila,
svědkyně nemohla zjistiti. Hlas poškozeného svědkyně neslyšela. Jinak
o činu samém nemohla svědkyně nic udati. Při tomto stavu věci, zvláště
vzhledem k tomu, že obžalovaná změnila svoji pltvodní obhajobu a doznání v předběžném řízení prohlásila za nepravdivé, nebylo důvodu, aby
soud okolnosti tvrzené v púvodním doznání obžalované dal zjišťovati
v skutkových otázkách porotcům, což ostatně ani obhájce nenavrhoval
a také ani ve zmateční stížnosti nevytýká: tím méně bylo důvodu pro to,
aby byla dána porotcům právní otázka ve smyslu § 281 tr. zák., pro niž
jinak ani výsledky hlavního líčení, ani skutkový stav zjištěný kladnou
odpovědí porotců na skutkové otázky nedávají podkladu. Porotní soud,
odepřev dáti navrhovanou otázku, nijak neporušil předpis § 11 por. nov.
Zmateční stížnost v té části bylo proto podle 1. odstavce § : j por. nov.
zamítnouti. Přezkoumav věc shledal nejvyšší soud, že porotní soud vyměřil trest podle § 278 tr. zák. a, po uživ ustanovení § 92 tr. zák. uložil

obžalované trest doživotní káznice, ač .správně měj vysloviti trest káznic,e 15 roků, neboť po.dle § 91, věty .?r,ul)ě tr:.zák ..má,b~titrest smrti při
po.užiti tohoto. místa z~ko?a pre,m~nen v dO.~lvotlll )'azlllCl ~ 'po~!e § 92
odst. II. tr. zak. nesml pn pOUZIÍl toholon1l8ta zakona byh pn trestu
smrti vyslove.n trest mírnější ne.ž patnáctiletá káznice. Poněvadž po.dle
§ 22 tr. zák. nejdelší tr~ání dočasnéhotres.tu k,áznice j;s! omezeno na
15 roků, plyne ze srovnam §§9 1 a 92 tr. zak., ze na mIste trestu smrti
. může býti při použití § 92 tr. zák. vysloven jen trest patnáctileté· kázlllce.
Porotní soud tedy při výměře hlavního trestu nezachoval trestní sazbu
ustanovenou v zákoně, což se stalo v ne prospěch obžalované. Proto nel.vyšší soud ~z?!ede,!, k předpisu P?sl~dního odstavce §,385 tr. ř. zrUŠil
z povinnosÍl uredm rozsudek v te časl! pko zmatečny podle 2. bodu
§ 38S. tr. ř. a vyslovil trest uvedený ve výrokové části tohoto rozsudku.
čís.
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Okolnosť že náhradný súkromný žalobca prevzal zastúpenie obžaloby po uply~utí lehoty § 42 odst. I. tr. p., nezakladá dóvoo zmatočnosti
po9l'a § 385 čís. 1 c) tr. p., lež je len lormálnym zmiitkom po.dfa § 384
ds.ll tr. p.; neťze k nemu hfadeť z úradnej povinnosti, ak IlOI obžalovaný sprostený obžaloby.

(Rozb. z 5. novembra 1932, Zrn 1lI 391/32.)
Na j vy š š.i s ú d v trestnej ve ci proti 1;. S. ,a spoL. pre ~Iočin, ťaž~
kého ublíženia na tele VO vere]nom zasedam senatu zrna točnu sťaznost
~áhradného súkromného obžalobcu odmietol.
Z dovodov:
Krajský súd osloboáil ,obhlo~anýc~ na zaklad~ boctu,2: ~ 325 tr. p.,
lebo nepovažoval za dokazane, ze obzalovam spachah cm lm za VI~"
kladený. Následkom odvolania náhradného súkromného obžalobc~ co
do viny vrchný súd preskúmal rozsudok súdu prve] stoh ce a potvrdil ho
s doplnením, Že sa oslobodzujúci výrok zakladá aj na bode 4 § 326 tr. p.
Toto doplnenie odovodňuje odvolací súd tým, že je tu vraj dovod zmatočnosti pod!'a bodu 1 c) § 385 tr. p., lebo náhradný súkronmý obžalob Ca
prevzal zastúpenie obžaloby po uplynuti 8 dňovej v § 42: tr. p. stanovenej lehoty, tedy opozdene.
.
Najvyšší súd považuje uvedené doplneuie rozsudku súdu prVe]. stolice za nezákonné. Dovod zmatočnosti pod!'a bodu 1 c) § 385 tr. p. ]e tu,
keď sa vyskytuje dovo.d vylučujúci príčetnosť, trestnosť, aleba zavedeme
trestného pokračovania, - stanovený v materiálnom trestnom zákone.
Dovod na ktorý sa odvoláva vrchný súd, sem nepatrí. Uvedený dovod
zaklad!t ten dovod formáll'lcj zmatočnosti, stanovený v bode 11. § 384
tr. p., že rozsudok bol vynesený bez zákonifej obžaloby. Na tento dovod
zmatočnosti !reba h!'adeť pod!'a posl. odst. § 384 tr. p, z povmnostJ
úradnej len vtedy, kecl' súd ustálii vinu obžalélVaného bez zákomte] obžaloby. Poneváč však v tomto prípade krajský súd oslobodil obžalova-
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ných, mýli1sa vrchnýsúd, kc.ď z povinnosti úradnej hl'adel na to že
obžalo,~a nebola zákonite' za~túpená, a ked', v tom'to smere doplnil o'slobodzujucl vyrok rozsudku sudu prvej stohce, Uvedené doplneniebolo

tedyzbytočné, netýkalosa však záujmov obžaloby, lebo obžalovaní boli
oslobodení aj na.inomzáklade,·Z formálneho d6vodu Dodaná časf zmatočnej sVažnosti je tedy bezpredmehlá' a preto zákonbm vylúčená,l3olo
tedy treba zmatočnú sťažnosť podl'a odst 3 § 434 tr, p, odmietnuť, ' .
čís.
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. Skutková podstata paděliuií Soukromé listiny podle § 403 čís. ltr.
zák. jest dokonána i tehdy, odeVzdal'li pachatel padělanými podpisy
opatřený směnečný blanket, který není směnkou ve smyslu směnečného
zákona, k dalšímu použiti třeti osobě.
(Rozh, z 5, listop2du 1932, Zm IV 160/32,)
..' Obžalovaný J, Q, dluhovalJ, H-«vi zil oblek 1.140 Kč, K zajíštěni této
pOhle.dávkyodevzdal J: H-ovi .dva nevyplněnéstněnečné blanketY:8 dvě
ma pádělanýmipbdpísy, Za to byl obžalován pro zločin padělání směnek
podle § 403 čís, 1 tr. zák, S o udp r v é s tol i ce odsoudil obžalovaného jen pro přečin úvěrového 'podvodu podle § 384 tr. zák., maje za
to, že směnečné blankety s padělanými podpisy nejsou ještě směnkami
ve smyslu směnečného zákona a. že ani jich vlastník (držitel), ježto mezi
stranami nebylo o tom dohody, není oprávněn dodatečně je vyplniti.
O d vol a c í s o u d k odvolání veřejného žalobce zrušil tento rozsudek
ve výroku o kvalifikaci a kvalifikoval čin obžalovaného jako zločin padělání soukromých listin podle §§ 401, 403 čís. 1 tr. zák.
N e j vy Š š í s o u d zmateční stížnost obžalovaného zamítl.
Z důvodů:
Uplatňuje zmatek podle § 385 čís. 1 b) tr.L stěžovatel namítá, že
odvolací soud mylně kvalifikoval jeho čin jako zločin podle §§ 401, 403 .
ho zák., pOl1ěv:,dž, na smě!,ce (správně na směnkách) jest jen jediný pod-

pIS; ze na smenkach nem podepsán vydatel a protože jsou směnky ty
již tím neplatné a nehodí se podle směnečného zákona k eskomptování;
kdo by chtěl směnky upotřebiti, musel by sám padělati na ní ch další
podpis. Dále namítá, že poškozený při náležité opatrnosti mohl ihned
zjistíti, že odevzdané mu směnečné blankety jsou úplně bezcenné, Stě
~ovatel z těchto důvodů má za to, že za správnou může býti považována
Jen kvalIfIkace, na kteroll mnal SOud první stolice. Tento Gázor stěžo
vatelův je mylný. Stěžovatel, opatři v směnečné blankety padělanými
podyl,sy a odevzdav j~, bez jak~kolí:, výhrady ohledně dalších jich vyplnenl J. H-OVl k pOtlLlÍ1, dal zrcjlnena Jevo~ ze souhlasí, aby je tento
p,odle předpisÍ! ~měnečného zákána vyylnil, k Čemuž J, H. jako majitel
techto blancosmenek byl vzhledem k predplsu (2) odst. § 6 z 'kona z 13.
prosince 1927, čís.! sb. z. ano z roku 1928 oprávněn. Proto, i když J.
H. ony směnečné blankety nevyplnil, tak že podle předpisů směnečného

zákona směnkami nejsou, jsou přece směnko mi podle př.edpisu § .403
či s, . 1 tr. zák., poněvadž obžalovaný činností shora uvedenou vykonal
vše, co ke skvjkové podstatě tohoto trestného činu náleží; a čin ··byldokonán tím, že blankety spadělanými podpisy byly obžalovaným k dalšímu jich použití jako směnek třetí osobě odevzdány. Odvolací soud se
tedy nemýlil, uznav z d.ůvodů uvedených v jeho rozsudku, žečin ob.žac
lovaného naplňuje skulkovou podstatu zločinu padělání soukromé~li
stiny podle §§ 401, 403 čís. 1 tL zák, Zmateční stížnost byla proto v téJo
části jako bezpodstatná podle 1. odst...§ 36 por. nov. zanntnuta,
čís.·
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Nejde o porušeni předpisu §313 tr.ř., 'nebyla-Ii přísežní fOrnlllle
přizpůsobena tomu, že šlo ~ ~e!,u ,!'JOro!kyni.
..
..
K otázce rozsahu zprostem uredníka od povmnosb 'zachovavab
tajemstvi (§ 151 čís. 2 tr. ř.; § 23 služ.ptagm.);
Státní úřednl\, 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 rozhodováuí ve věcech daňových); nevadí, že byl za znalce navržen presidiem dotyčného úřadu,
připojivším se k trestnímu řízení jako soukromý účastník. .
.
úřední

(Rozh, ze dne 8. listopadu 1932, Zm I 577/32.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním ličeni
stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Praze
ze dn'2 13, května Ig32, jimž byl stěžovatel uznán vinným zločinem zne.
užití moci úřední podle § 101 tr. zák., mimo jiné z těchto
zmateční

důvodů:

S hlediska čís. 4 § 344 tr. L uplatňá1je zmateční stížnost především
porušení předpisu § 313 tr. ř. o přísaze porotců, tvrdíc, .že doslov pří
sahy v odstavci druhém § 313 nevyhovuje, pokud jde o ženy porotkyně,
ani smyslu ani duchu zákona, ani úmyslu zákonodárce,ano se tam mluvi
»0 nestrannosti .. ' . ' muže poctivého ..... «, a že předseda porotního
soudu měl pro ni doslov přísahy upraviti tak, by bylo dosaženo účele
zákonodárcem zamýšleného, jehož není dosaženo, můžeAi v ní doslov
přísahy vzbuditi pochybnost, že jí není vzhledem k jejímu doslovu 'vázána. § 313 tr. ř, nařizuje pod neplatností přísahu porotců na počátku
hlavního přelíčení. Způsob přísahy je předepsán v prvém až třetím odstavci.§ 313 tr. ř. Předseda promluví k porotcům tak, jak uvedeno v dme
hém odstavci, a porotci pak odpoví: »přísahám, tak mi dopomáhej
Bůh«, Tyto předpisy byly přesně zachovány, a i ~ena, zas~dajíc! v,yo:
rotni lavici, byla tak podle protokolu o porotl11m hlavl11m prehcem
vzata do přísahy; nelze tedy vážně tvrditi, že předpis § 313 tr. ř, byl porušen. Že ovšem v přísežné formuli je doposud věta, že »rozhodnou
s nestranností a rázností poctivého Ol u ž e«, ač zasedala i porotkyně,
nemění nic na skutečnosti, že i tato porotkyně, podrobivši se bez námi-
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lek doslovu přísahy, přisahu skutečně vykonala. Námitka, že Se mohla
domnivati, že ji přísaha tohoto zákonného doslovu nezavazuje nebo se
jí netýče, nemá ve spisech opory.
Zmatečnost podlečis. 4 § 344 tr. ř. a § 151 čís. 2; tr. ř. spatřuje stížnost v tom, že státní úředníci ve zmatečni stižnosti blíže uvedení byli
slyšeni jako svědci, ač nebyli zbaveni povinnosti zachovati úřední tajemství ohledně určitých skutečností, o nichž vypovidali. Leč presidium
zemského finančního ředitelství zprostilo ve stížnosti ony svědky povinnosti, by »při svých svědeckých výpověděch v trestní věci proti obzalovanému zachovali úřední mlčenlivost«. Podle tohoto doslovu rozhodnutí presidia finančniho ředitelstvi bylo vyhověno předpisu § 23 služ.
pragmatiky, »že výjimka z povinnosti mlčenlivosti nastává jen, pokud
bylúřednik pro určitý případ zproštěn této povinnosti«.
Vždyť tento
případ, trestní věc proti obžalovanému, byl přesně označen v onom roz-o
hodnutí presidia, což úplně stači, to tím spíše, any byly presidiu dobře
známy i konkretni skutečnosti, jichž se toto trestní řízení týkalo. Nalézací soud byl za tohoto st?vu věci oprávněn svědky státuí úředníky
slyšeti o všech na souzený trestní případ se vztahujicích okolnostech,
poněvadž podle doslovu rozhodnutí presidia mohli volně vypovídati
o v,šem, co souviselo s trestním případem stěžovatelovým. Že se tento
úřad spokojil se všeobecným dožádáním soudu a že nepovažoval za potřebné informovati se předem o jednotlivostech a podrobnostech budoucích' svědeckých výslechů, jest Jen jeho vnitřní věcí a nalézací soud není
povolán, by s tohoto hlediska sám rozhodovalo tom, jsou-Ii tu podminky § 151 čis. 2 tr. ř. čili nic.
S hlediska zmatečnosti čís. 5 § 344 tr. ř. vytýká stížnost, dovolávajíc
se ustanovení § 118/1 tr. ř., že znalci mají býti přibráni jen, je-li při
ohledání třeba odborné znalosti, ,a dovozuje dále, že přibrání jich podle
§ 118 tr. ř. je nutné, nemůže-Ii soud míti zvláštní znalosti, na příkl. technické, chemické, lékařské a pod., nelze je však přibírati pro řešení otázek právních, an soud je povinen znáti právo. Avšak trestni řád zásadně
nevylučuje znalecký důkaz tam, kde ohledání ani nebylo provedeno, buď
že, nebylo možné nebo že není potřebné. Ve stěžovatelově případě nešlo
jen o řešení otázek právních, nýbrž vůbec o vysvětlení celého způsobu
úřadování a postupu při rozhodování ve věcech daňových a dávkových
u odvolací stolice, takže nebylo překážky, by si soud neopatřil potřebné
informace od osob v tomto oboru zapracovaných jako znalců. Ostatně
nelze zneuznati, že při rozsáhlosti a rozmanitosti vnitřních a provádě
cích předpisů, upravujících úřadování v různých oborech státní správy,
bude i ve směru právním někdy třeba slyšeti odborníka, aniž by tomu
byla na překážku jinak správná zásada, že jura novit curia. Pokud stížnost namítá, ,že znalci Jan P. a Dr. Stanislav Š. nejsou způsobilými
znalci, poněvadž ve svém oboru nerozhodují ve věCi samé, nýbrž rozhoduje laická komise, jejíž rozhodnutí jen připravují, a že I'ozhodnutí vypracovaná úředníky z jejich oboru z více než tří čtvrtin nejvyšší správní
soud zrušuje, jest uvésti, že tu předseda porotního soudu postupoval
jistě správně a opatrně, vyžádav SI od nejpovolanějšího místa, totiž od
presidia zemského finančního ředitelství vyjádření, kdo jes, způsobilý
podati odborný posudek v souzeném případě. Navrhla-li obhajoba zji-
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'tění že nejvyšším správním soudem jsou více než tři čtvrtiny rozh()d~utí ~e věcech daňových zrušovány, netvrdí tím nk k?nkrétního, pj ~'Y:
ohlo osvědčiti, že znalci nejsou odbormky v otazk.ach, o mchz mel!
~. ti slyšeni, a že právě jejich rozhodnutí ?yla zru~ovana.. .
,.'
y Ani stížností tvrzená stranickost znalcu tu nem. ZnalCI JSou statn!ml
úředniky v činné službě u úřadů, kde se obžalovaný dopustrl tre~tny.ch
činů. o.kolnost ta jest však be:z význa;'11u, n~b~ť ,~elze. po~hyt;o.".atJ o le"ch nezauJ'atosti J'en z toho duvodu ze se ]lny uredlllk tehoz uradu doJl ustil nesprávností., Rovněž n~byl{) "závady, by pr~~1'd'l~m zemsk"h
e o, f'I~
~ančniho ředitelstvl, jeŽ se pnpo]llo k trest~lmu nze!,1 jak? S0.u~romy
účastník, je nenavrhlo jako znalce; nelze tu prece ,mlUVIl! o neJ~~e sko~e,
stíhající finanční úřad, ano šlo o poškození st!ltu, mkohv uradu, t:m
méně pak presidia úřadu a úředníků. o.kolnost, ~e se zn~lec Jan P. pnpojil v původním svém svědeckém výslechu ]lnenem er.a~u k trestm~~
l'ízení, nepaclá na váhu; šlo tu zřejmě jen .o fo~maht~, Jez byla pozde.l'
napravena tím, že jako zástupce ~ou~!om~ho. učastmka ~ystupov,al "\l~=
stupce finační prokuratury. Trebaze uredmk. ,tatu le p.ovme!, ?b,,:h z~ .
jmu státu, nelze to vykládati tak, jak to či,m ~hzn~~t, z~ s:atr;1 ured~lk
nemůže býti nepředpojatým znalc~~ . v .otazk~ch uredmch, ~zdy~,. trebaže státní úřednik Jest povlllen doah zajmu statu, Jest statmm zalmem
přece jen a především poctivé, spravedlivé. ~ zákon~m, odpovídajI~í rozhodování ve věcech úředních. že z~alcl n;eh. osobm".zaJ,em,,ua vec! r;eb~
presidium zemského finančního ředltelstvl, melo zvl~~tm z,a)e~ prave n~
výslechu těchto znalců, stěžovatel neprokazal. Nemuze. mlh vyznam am,
že Jan P. byl slyšen již v kárném řízení; ~ždyť p~áve z t?ho bylo I:,e
usuzovati na jeho informovanost a nevylucu)e to 1,eho objektrvltu, t!~
méně, an nebyl ani vyšetřujícím orgánem am karnym soudcem ve vecI
stěžovatelově.
čis.4523.

Za včas podaný opravný prostriedok treba po~~žov~ť i taký~ ktorý
bol podaný pred počiatkom zákonnej lehoty, pocttane) od spravneho
doručenia napadnutého rozsudku.
,
(Rozh. z 8. novembra 1932, Zrn III 289/32.)
Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti .F. ~., o?žalované~u ~o ~l~

činu sprenevery v úrade, po verejnom pOjednavam o zmatocn~J staz-

nosti obžalovaného takto sa usniesol: Zmatočná sťažnosť, poklať bola
včas ohlásená a založená na déivode zmatku podl'a § 385 čís. 3 tr. p.;
sa odmieta, ináč sa zamieta.
Z déivodov:
Poneváč obžalovaný nebol pri odvolacom hlavnom pojednávaní ani
sám prítomný, ani zastúpený svojím obhájcom, mal ,:!U ?yť rozsud?k
odvolacieho "údu v smysle 2. odst. § 425 tr. p. doruce~y s poučemm
o opravnom prostriedku v smysle § 330 tr. p. o.bzalovanemu bol rozsuv
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dok odvolacieho súdu doručený prvý raz 16. februára 1932, avšak bez,
po.učen~a o opravnych, prostnedkoch, preto najvyšší súdusnesením,
z '30; Juna 1932 uznal toto doručenie za neplatné a nariadíl súdu prvej
stahce, aby ?al rozsudak. ,doručit' obžalavanému s poučením podl'a:

§33o. tr. p., co ~astala dna 2L jula 1932. Obžalavaný ešle pred tým,
nal'l1!l 2~;. febr,uara1932, padal proti razsudku odvolacieho súdu zrna.
t~cnu sta~nasl pre nepovalellle .podmie,neč~éha odkladu trestu, potom'
dna 23. jula 1932 podal na pastu ahlasellle zmatočnejsťažnosti bez
u~allla dá~adav zmatku s tým, že zmatočnú sťažnosť Za 8 dní prevedie.
Dna 27. jula 1932, kdy v lehate. ku preyedeniu zmatačnej sťažncisti,
bolo podane noVe ahlasellle zmatocnel sťaznasti na základe § 385 čís. 3
tr.,p. pr~ nepaužitie § 92, tr. zák. ad'alej preto, že oMalavanému nebo!
pa~.oleny padnílenečný odklad trestu, čím balo paukázané na dávod
zmatku podl'a § 385 čís. 2 tr. p. Poneváč správne daručenie rozsudku
odyalac,ieho súdu ,obžalavanén;u stalo sadňa 21. júla 1932, treba povazov.al za.podane včas aj ohlaseme zmatočnejsťaznosti, ktaré sa stalo
predtym dn.a 24. februára 1932, aj ah1ásenie z 23. júla 1932, jaka podane ': dnavej le?ote, ;ustanovenej v § 388 tr. p. k ohláseniu zmatač,
nej slaznosÍi. Padla prave citovaného ustanavenia zákana mala sa ad
23. júla 1932. sátať ďalšia 8~iíová le~ota ku prevedeniu zmatočnej sťaž
nash. Po.nevac.padanle zo dna 27. jula 1932 padá do tejto lehoty, treba
ho povazovať za, prevedenie zmatočnej sťažnosti, nehradia'c na to že
'
bolo podané jako jej oh!ásenie.
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Dókaz prav~y je zd~re~ý (§ 16 zák. čt XLI:1914), bola-Ii dokázaná.
pods~ta n:rd~ma tak, ze .1e rovnováha medzi skutočnosťami tvrdenými.
a dokazanymt.
(Rozh. z 8. novembra 1932, Zrn IV 339/32.)
. Na j v y Š š í s ú d v trestne) ve ci proti R. K., obžalovanému z pre-.
činu pomluvy, po verejnom pO.1ednávaní. o . zmatočnej sťažnosti verejněho žalobcu zmatočnú sťažnost' zamietol.
D6vody:
!'roti rozsudku vrchného súdu podalverejný obžalobca zmatočnú
sfaznůsť podya bodt~ I a) § 385 tr; p. pret?, že vrchný súd sa mýlil, keď
oslabo,dll a?zalov.aneh?na tom. zakl~de, ze dokázal pravdivosf svojich
tvrdel1l: hocl zo zls!enych sku~ocno.stJ by plynulo vrajJen tal'ko, že rozhadnu,ha napa;Jnuteho, o~resneha uradu. mohly byť v dvoch prípadoch
nespravne, abzalavany vsak vraj l1cdakazal to tvrdenie že úrad pokračoval pri udel'ovaní živnostenských listov »s a m o v 0'1' n e« totiž vedome a zúmys~lne nesprávne, a ž,; l~eby P?kračovanie úrad~ bala bývala revldovane, musely by byť kazda druha koncessia. alebo)živnosten.
"
.
sl!;ý'list zrušené. . . . .
v; Z!,,:atočná sť~žnos~ nie je ,~padstatnená. Dák~z pr.avdy treba pavac
zoval za zdareny, ked sa dokaze podstata tvrdema. Nle ]e podmienkou i .
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aby každá časť aocttienok tvrdenia boly dakázané; stačí; keď' je 'do e
siahnutárovnováha medzi skutoč.nosťami tvrdenými a dokázanými: Pri
uva.ž;ovaní o' tom, či' bola v tomto prípade 'dasiahnutá'horespomenutá
ray,nováha, treba 'mať na zreteh aj pohnútku činu. Obžalovaný' chcel'háji'ť:.právo ním zaslúpenéhoživnostenskéhQspoločenslVa: toliž vlívať na
udel'ovanie živnostenských aprávnení. Z tejto, pohnútky napísal obžalovaný inkriminovaný dopis priemyselneja obchodnej kamare,kdežiada!
zakročenie proti tamu pokračavaniu okreslléhoúradu,' že A. R-ovi bola
udelená, živnostenská kancesia bez taha, že by akresný úrad bol dalokr~snému, živnostenskému spaločenstvu príležitosť' nahliadouť do spisova podať mienku. V tejto súvislasti tvrdil obžalavaný, že úrad pokračoval.samoyoYne, ktoré slovo v uvedenej súvislosti znamená, že ,okresný
úrad pri udel'avaní' živnostenských oprávnenípokračuje oproti výslov e
nému a jasnému nariadeniuzákona. Obžalavanýdakázal, že vprípade
A. R. okresný úrad porušil práva živnostenského spaločenstva; jebo vydal ,koncesiu bez toho., .že by bal padl'a jasného nariadenia § 38 adst. I
živn, zák. dalokresnérÍ1u živnostenskému spoločenstvu príležitosť precr
vydaním živnostenského listu nahliadnuť dospisov. Obžalovaný však
tvrdil v podstate aj to, žeokresný úrad pokračovalsamovol'tle va viac
prípadach. Obžalovaný dakázal, že okresný úrad aj v prípade E. Z-ovel
pokračoval nesprávlle, lebo vydal menovanej l<ancesiu k výrabe sadove]
vody, ačkal'vek vykázala len prax dVJCh mesiacov a 24 dni, heci podl'a
§ tčl. XIV, odst. I vl. nar. čís. J()/25 Sb.z. an: mala preukázať dvajračnÍ! prax. Obžalovilný tedy dakázal, že okresný úrild va viac prípil-'
do.ch porušil jasnénariadenia zákana; paneváč tým dokázal podstatu
svojho tvrdenia, nemýlil sa vrchný súd, ked' podl'a § 15 zák. čl. XLI:I914
oslobodi! abžalovaného od obžaloby. Bezpodstatná zmatočná sťažn:osť
bala .podl'a §36 tr. p. nov, zamietnutá.

,
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. Náhradný súkromný žalob ca je oprávnený navrhovať dókázy tiež
ovine obžalovaného a použlť opravného prostriedku pre zamietnune takéM návrhu, a to, aj vtedy,keď Obžalobu zaíltupovalešte verejný ža1obc.a.
'
(Rozh. z 9. navembra 1932, Zrn III 283/32.)

J.

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti
B., obžalovanému z prečinu podl'a §§ 290 a 291 tr. zák., na základe verejnéha pojednávani~
ozmatočnej sťažnosti paškodeného
K. vyhovel zmatočnej sfažnos!1

J.

? tL.p. pre zamielnulíe návrhov",a výs,1uch novych svedkov a mlestne] ohhadky s rekGl1c
štrukciou činu na mieste samom, rozsudak vrchného súdu zrušil a tomuto súdu uložil, aby znova vo veci jednala rozhodol.

upJ1ttňovanej.z doyOdu zmatoč~ostipadra§ 384 čís,

Z d ov o do v:

. Proti rozsudku vrchného súdu ahlásil poškodený ako náhradný súkromný žalobca pri hlavnam 'adv.~lacom pajednávaní ,zmatoč?ú s!ažnosf
p6dl'ačis. 9' § 384 tr. p. a podl'a c18.1 a), c) § 385 tr. p., ktom odovodllll.

,
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Z dovodu ~miHočnosti pod!'a čís: 9 §384 tr. p. sťažuje si poškodehý, že
~dvolacl sud ne~ana.dl1 ??plne~le dokazovania, jako to pri l(r"VrrO!Tl o'd\olacom pOjednava.m po~k?~~ny na;,rhol. Vrc~ny sud Sa týmifo n.rvrl\'a\\1'i
zaober".l len z ~a~tI, poklal Islo o navrh. n" vysluch nového znaka, k·for· .
l1~,:"rh SI ver~j~yv zalobc" osvoJIl, ~ zamletol ho ako' bezdóvodný. Ostafn~
dok~zy ver~ln'y zalobca .nepre.vzal a.vrchný sud sa nepovažoval za opl'ávneneh.0 s tym~to ?statnr.ml navrhml ~a' vecne zaoberať. Postupom týlwto
zavI!,11 vrchv~y sud zmalok pod!'a ČIS. 9 § 384 tr. p., lebo netózhodol
o navrh~ ucmen?m na. hl~vnom odvolacom pojednávaní poškodeným a
usnesel1ll1l, ktore protI navrhu poškodeného učinil porušil zás"du zákona podstatnú s h!'adiska obžaloby.
'
Najvyšší súd už vo svojom rozhodnuti z 8. novembra 1928 čís Zní
~1I 773j28, uv.erej~eno!" V Právnom Obzore, ročník XII., str. 163: vysiovil,
ze pos~odeny. ma pr~vo samo~t".tne navrh?vať dokazovaníe a pre ia~
ml~tnutle takehoto navrhu ohlaslť opravny prostriedok aj vtedy Keď
?bzalo~u zastupoval. ešte štátny zástup ca. Pod!'a § 50 tr. p. je totiž poskodena strana opravnená predkladať návrhy ciel'om nariadenia dOKazoyania lebo c!e!'om doplnenia dok~z?vania V niektorom smete podrobne
urcenom. Podla § 314 tr. p. povoluje predseda hlavného pojednávanía
I~n y'tedy k?nanie reči V spore, keď sa aj poškodený už vyjadril, že nenlá
d al~leho !,avrhu na dop}nenie ?okazovania. Poskodená strana je tedy
opravnena samostatne clmť navrhy clel'om ďalšieho dokazovani" aj
v~edy,. keď obžalobu zastupuje štátny zástupca a toto právo poškodene ho j~. ?bmedze~é ~ bode 3 §. 51, tr.. p. le~ potia!', že poškodený mMe
predloz~t. len take nay!hy, ktore .su ~otrebn~ k up lat ne ni u súkromoprávneho nalOku. Ponevac uplatneme sukromneho právneho nároku závisí
pred.ovšet~ým na vy!ieknutí viny obžalovaného, neni pochybnosti o tom,
z~ beto navrhy mozu sa vzťahovať aj na dokazovanie viny obžalova:n~ho. Ked'. tedy vrchný súd takéto návrhy zástup cu poškodeného zamletol, vzmklo právo k uplatneniu formálneho dovodu zmatočnosti uvedenéh~ y čis. 9 ~ 384 !r. p., kto,ré si zástupca poškodeného po vyhlásení
usn~s_ma vrchneho sudu hned aj zabezpečil a v nrevede!l~ zmatočnej
sťaznostI ?bžal<waného, ked' uJvolen, sám obžalobu' zastupov<lI, uplatnil
protI samemu rozsudku. Najvyssl sud preto preskúmal zmatočnÚ sťa,>
nosť poškodeného žaloženú na důvode zmiitočnosti pod!'a čís. 9 § 384
h.p.
.
čis.
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Vymáh~ni~. utrat pr~vneho z.astul?ova11ia v exekučnom pokračovaru
pozadovannn tch. zmenecného zatstema od exekúta svyhrážkou že itíáč
bude prevedettá exekucia, mMe zakladať skutkovú podstatu útikku.
v

(Rozh. z 9. novembra 1932, Zm IV 350/3,2.)
, Obžalova~ý ad~okát dr. F. ako zástupca exekventa V. N., keď exekutor o~resneh,: suduv bol v dome exekúta P. J., aby prevledol dražbu,
~ e?,e~ut ~reukazal, z~ exekvova.núv poh!'adávku vymáhajúc emu verité10vI uz pnamo zaplatIl, hrozbami, ze mač bude prevedená dražba, pri~

nútil exekúta P. J., aby podpisal zmenku na 800 Kč k zaisleniu útrat
pokračovania, ktoré nebo ly ešte súdom ustálené. S ú d p rve j s t oI i c e uznal obžalovaného vinným a odsúdil ho pre prečin vydieračstva
podl'a § 350 tr. zák., leb o mal ZD. to, že obžalovaný mal nárok pod!'a
exekučného zákona len na útraty nezbytne potrebné, a to v sume 171 Kč
30 h. O d vol a c i s úd však sprosti! obžalovaného pod!'a § 326 čís. 2
tr. p. obžaloby dospevši k presvedčeniu, že obžalovaný požadoval síce
od poškodeného pomerne vačšiu sumu, že však nemožno zistiť a tvrdiť,
že to urobil v presvedčení, že mu ona suma neprislúcha.

N a j vy Š š i s ú d na základe verejného pojednávania o zmatočnej
sťažnosti vrchného prokurátora z úradnej povinnosti na základe § 35
I. odsl. nov. k tr. por. zrušil rozsudok odvolacieho súdu v celom rozsahu
a vrátil vec vrchnému súdu -v Košiciach, aby o nej znova jednal a rozhodol; zmiitočnú sťažnosť vrchného prokurátora poukázal na toto rozhodnutie.
Dovody:
Oenerálny prokurátor udržal zmatočnú sťažnosť vrchného prokurátora, nako!'ko sa v nej uplatňuje dovod zmatočnosti pod!'a § 385 čís. 1 a)
tr. por. Týmto důvodom zmatočnosti domáha sa sťažnosť odsudzujúceho
výroku pre prečin vydieračstva. V tomto rozsahu nie je zmatočná sťaž
nosť odovodnená, leb o nemožno tvrdiť, že by s p o s o b, ktorým si
obžalovaný h!'adel zaistiť svoje nároky na náhradu exekučných útrat, bol
bezprávny, ako to § 350 tr. zák. pod!'a stálej praxi vyžaduje. Exekúcia
viedla sa pre peňažitú pohl'adávku; hoci táto bola pod!'a zistenia nižších
súdov vyrovnaná, nebo ly nahradené exekučné útraty, menovite už súdom
čiastočne ustálené a d'alšími právnymi zákrokmi obžalovaného vzniklé
útraty právneho zastupovania v exekúcii. Pre vydobytie týchto útrat
mohlo byť v smysle § 27 a) ex. zák. v exekúcii pokračované, menovite
mohla byť aj dražba prevedená, a to až do tej miery, ktOfá bola potrebná
k uhradeniu už ustálených aešte aj tých útrat, ktoré až do úplného uspokojenia verite!'a pravdepodobne maly vzniknúť, tedy menovite aj útrat,
ktoré by vznikly nastávajúcou dražbou. Ked' obžalovaný trval v smysle
tohoto svojho právneho nároku na prevedeni exekúcie, dokial' nárok na
útraty nebude mať aspoň zaistený vystavením zmenky, bol tento druhý
sposob úhrady exekučných útrat pre exekúta pripadne výhodnejší, než
by bolo bezodkladné prevedenie exekučnej dražby, ktorú mohol obžalovaný ináč nech ať u s k ut o čni ť pod I' ap r á v n y c h p r e d P i s o v o tom p I a t n Ý c h. Za tohoto stavu veci nemOžno tvrdiť, že
si obžalovaný chcel zaopatriť majetkový prospech bez p r á v n y m
s p ó s o b o m, tedy bezprávne v smysle § 350 tr. zák. Skutková podstata tohoto prečinu nie je daná už z tohoto důvodu a netreba sa zaoberať otázkou, či vyhrážanie dosiahlo intenzity v tomto ustanovení zákona predpokladanej. Bezprávnosť samého nároku je pre tento trestný
čin pod]'a stálej praxi bezvýznamná a nerozhodné sú pre prečin vydieračstva důvody odvolacieho rozsudku, ktoré práve tejto okolnosti prikladaly rozhodujúci význam. Poneváč však aj zmatočná sťažnosť kladie
Trestn! T.:)zl!.odnutí XIV.
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hlavný dOlaz práve na tú okolnost', že nárok obžalovaného na náhradu
útrat bol premlštený, tedy, že majetkový prospech sám bol bezprávny,
je zrejmé, že sa domáha preskúmania rozsudku odvolacieho súdu vlastne
v tom smere, či s tohoto hl'adiska neprichádza v úvahu trestný čin
útisku podl'a § 1 zák. čís. 309/1921 Sb. z. a n. Práve pri tomto trestnom
čine záleží totiž bezprávnosť vynútenia v tom, že vynucovaný nárok na
dajaké konanie, opominutie, alebo znášanie je bezprávny, t. j. že nemá
objektívneho právneho základu a že tiež páchate!' je si toho povedomý.
Odvolací súd založil svoj oslobodzujúci výrok na tom, že nenadobudnol
presvedčenia o tom, že by bol obžalovaný požadoval pomerne vačšiu
sumu na útratách vediac, že mu nepríslúcha. Sťažovatel' napáda tento
právny názor; najvyšší súd však nemMe preskúmať jeho správnosť, poneváč odvolací súd neprijal určíté skutkové· zistenia krajského súdu
o pravdepodobnej výške celkových exekučných útrat, ale ani sám neučínil níjaké zístenia, z ktorých by sa spol'ahlive dalo preskúmať, až do
jakej míery mal obžalovaný primeraný nárok na exekučné útraty a či je
podl'a toho možné uznal' jeho prospech, ktorý si dal zmenkou od exekúta
zabezpečil', za bezprávny do tej miery, že si obžalovaný prípadnej nepomernej premrštenosti a teda bezprávnosti svojho nároku bol (musel
byť) povedomý. Nestačí v tomto ohl'ade len všeobecná úvaha vrchného
súdu, že ustanovenie § 27 ex. zák poskytuje súdu možnosť uvažovania
o tom, aké útraty považuje za útraty nezbytne potrebné, a nemožno len
z toho vo všeobecnosti priznať aj v subjektívnom smere obžalovanému
úplnú vol'nosť pri posudzovaní toho, kol'ko smie na útratách žiadať
t a kým s pás o b o m, a kým t o u čin i I v tom top r í pad e.
Tu totiž nešlo o likvidovanie útrat, ktoré by mal súd ustanoviť, ale o to,
aby exekút sám uznal požadované útraty a zaistil ich zmenkovým závazkom, lebo ináč bude prevedená ihned' exekúcia. Poneváč proti zmenkovému závazku sú podl'a § 87 zmenkového zákona pripustné námietky
v miere len vel'mi obmedzenej, teda ide o závazok pomeme vel'mi tiesnivý, na druhej strane aj tým, že obžalovaný ináč trval na prevedeni exekúcie ihned' nastávajúcej, mohol byť za tohoto stavu exekút uvedený
do položenia, ktoré možno uznať za bezprostredne hroziacu tieseň. Z tohoto stavu ex e k ú t o v h o treba tedy vychádzať pri posúdení, iói obžalovaný uvedeným spósobom tejto tiesne vedome využil k získaniu bezprávneho osohu. Týmto bezprávnym osohom boly by tu útraty v pomere
ku všetkým okolnostiam k o n k r é tne h o prípadu nadmieru premrštené. Pre toto k o nk r é tn e posúdenie prípadnej bezprávnosti požadovaných útrat a vedomia obžalovaného o tom je potreba v prvom rade
zistiť približnú výšku primeranej útratovej požiadavky obžalovaného;
rozhodujúci význam v tom oh1'ade móžu mať pre trestnú vec ovšem prípadne aj iné než tarifné položky, pokial' boly k prevedeniu exekúcie
účelné, a to preto, poneváč išlo o istý spásob n a r o v n a n i a medzi
nárokom obžalovaného a povinnosťou ex"kúta. Len po ich zistení bude
možno posúdiť bezprávnosť požadovaného osohu a vedomie obžalovaného o ňom. Najvyšší súd nemóže sám zistiť tieto okolnosti; preto
treba pokračovať podl'a § 35 I. odst. nov. k tr. por.
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Odmítnutí opravného prostředku podle čl. 4 odst. 3 uař. čís. 17/1926
jest věcí soudcovského rozhodování. Není platného předpisu, podle kterého by byl nejvyšší soud jako soud zrušovací vázán opačným názorem soudní správy, a není orgánu, který by mohl tento rozpor rozhodI!outi způsobem závazným pro zrušovací soud. Nejvyšší soud nemůže
onen odmítnutý opravný prostředek vyříditi znovu ani, bylo-li jeho roz. hodnutí ministerstvem spravedlnosti zrušeno a uloženo mu, by o něm
rozhodl nehledě k oné jazykové závadě.
(Rozh. ze dne 10. listopadu 19'32, Zrn I 639/29 c I2.)
Do rozhodnutí n e j v y Š š í h o s o u duj a k o s o u d u z ruš o v a c i h o ze dne ll. června 1930, Zrn I 639/29-4, uveřejněného ve sb.
Ir. s. tr. pod čís. 3893, podal obžalovaný stižnost, které však p r e s i dium nejvyššiho soudu nevyhovělo z těchto důvodu: Stížnost, podaná u ministerstva spravedlnosti v Praze, směřuj~ proti usnesení nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího ze dne 11. cervna 1930,
č. j. Zm I 6,39/29-4, jímž bylo vysloveno, že nejvyšší soud jako soud
zrušovací trvá na tom, že zmateční stížnost a odvolání obžalovaného
byly vyřízeny odmitnutíni dne 20. prosince 1929, č. j. Zrn 1639/29-1 a
že nemohou býti vyřízeny znovu. Ministerstvo spravedlnostI postoupIlo
stížnost presidiu nejvyššího soudu podle § 96 odst. 2 jaz. nař. Podle
obsahu stížnosti a jejího konečného návrhu, aby bylo nejvyššímu soudu
znovU přikázáno, by vyřídil zmateční stížnost a odvolání in merito, jde
bud' o jazykovou sti.žnost podle 6 96 iaz. nař., nebo o stížnost dohlédací
podle § 78 org. zák. ze dne 27, listopadu 1896, čís. 217 ř: zák.; nelze jí
vyhověti. Jazykový spor byl uko?čenrozhodn}'tl?' mlnrs!~rstva ~pr,a
.vedlnosti ze dne 19. února 1930, ČIS. 6464/30, Jlmz bylo stezovateh pnznáno menšinové právo jazykové podle § 2 jaz. zák., a rozhodnutím
téhož ministerstva čís. 10.154/30, jímž bylo odmítací usnesení nejvyššího soudu zrušeno a vysloveno, že nejvyšší soud jest povinen, zmateční
stížnost a odvolání přijmouti a nehledě k uplatněnému duvodu odmítnutí
o nich po zákonu rozhodnouti. Rozhodující senát nejvyššího soudu vydal
pak shora zmíněné usnesení ze dne ll. června 1930, č. j. Zm I 639/29-4,
v němž vyslovil, že nejvyšší soud jako soud zrušovací rozho?uje o zma~
tečních stížnostech a v případě § 296 tr.ř. také o odvolaní v stohCl
posledni s platností konečnou, ať opravné prostředky zamítne z duvodů
meritorních, nebo odmítne z duvodu formálních, na pL, že se podle čl. 4.
odst. 3. nař. čís. 17/26 nehodí, aby o nich bylo po zákonu zahájeno
jednání, ježto i v tom připadě jde o výkon pravomoci soudcovské, to
jest o akt judikatury. Presidium nejvyššího soudu nemá am možnostr,
aby nejvyšší soud, t. j. příslušný rozhod,ujíci senát, přesvědčilo? jiném
názoru, ani moc, aby jej donu!ilo k opetnemu rozhodovar;1 .o vec.I pro
něj již rozhodnuté (§§ 96, 98 ust. Irst.). Nemohlo proto byh presldl~m
nejvyššiho soudu učiněno žádné dalši opatření (čl. 96, odst. 3 pzo naL),
a bylo tudiž stižnost zamítnouti.
I'"
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Do tohoto rozhodnutí stěžoval si obžalovaný k min i s t e r s t v II
spr a v e d I n o s t i, jež výnosem čís. 33.125/30 stížnosti vyhovělo a
,změnilo napadené usnesení presidia nejvyššího soudu v ten rozum, že
zrušilo usnesení nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího ze dne ll.
června 1930, č.j. Zrn I 639/29-4 (sb. n. s. čís. 3893) a uložilo nejvyššímu
soudu, by o zmateční stížnosti a .odvolání obžalovaného rozhodl nehledě
k uplatněnému důvodu odmítnutí pro jazykovou úpravu podání. O d ů
vod n ě n í: Nejvyšší soud jako zrušovací odmítl usnesením ze dne
2'0. prosince 1929, č. j. Zrn I 639/29-1 zmateční stížnost a odvoláni
stěžovatele do odsuzujícíhO rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne
4. dubna 1929, Č. j. Tk 2634/27-73 jen s odůvodněním, že německé
podání stěžovatele, který nemá jako cizinec podle § 2 jaz. zák. menŠInového práva jazykového, se nehodí, aby o něm bylo po zákonu ZctUd:leno.
jednání (čJ. 4., odst. 3 jaz. nař.). Proti tomuto usnesení podal stěžovatel
včas stížnost podle § 7 jaz. zák. a čl. 96 jaz. nař., čímž vznikl spor o užití
jazyka. Podle § 7 jaz. zák. přikázáno jest dohlédacím úřadům státni
správy, aby o takových sporech pravoplatně rozhodly. Tím odňato jest
rozhodování o jazykových otázkách i ve věcech, které se projednávají
II soudů, ústavním zákonem soudům a proto, jakmile do usnesení soudu,
třeba to jest nejvyšší soud, byla podána jazyková stížnost a vzešel spor
jen o užití jazyka, nemůže nabýti a nenahývá usnesení právní moci, dokud příslušný dohlédací úřad pravoplatně o stížností nerozhodne. Ministerstvo spravedlnosti již výnosem ze dne 19. února 1930, čís. 6464
v jazykovém sporu shora uvedeném přiznalo stěžovateli, třebas je cizincem, právo zaručené příslušníkům menšinového jazyka podle § 2
jaz. zák. a uložilo zároveň presidiu nejvyššího soudu, aby o německé
stížnosti stěžovatelově do usnesení nejvyššího soudu meritorně rozhodlo.
Rozhodnuti pak zamítající stížnost změnilo výnosem ze dne 13. března
193.0, čís. 10.154 v ten smysl, že se usnesení nejvyššího soudu ze dne
2.0. prosince 1929, č. j. Zm 1 639/29-1' zrušuje a že nejvyšší soud je
povinen zmateční stížnost a odvolání obžalovaného přijmouti a nehledě
k uplatněnému důvodu odmítnutí o nich po zákonu rozhodnouti. Přes to
usnesl se nejvyšší soud jako soud zrušovací dne 11. června 1930. pod č. j.
Zrn 1 639/29-4, že trvá na tom, že zmateční stížnost a odvolání nh"oln
vaného byly vyřízeny odmítnutím dne 20. prosince 1929, č. j. Zrn 1 639/
29-1 a že nemohou býti vyřízeny znovu. Stížnosti podané do tohoto
usnesení nevyhovělo presidium. nejvyššího soudu rozhodnutím v odpo,
vzatým ze dne 11. července 1930, Č. j. Pres. 765/30, uvádějíc, že jde
buď o jazykovou stižnost podle § 96 jaz. nař., nebo o stížnost dohlédací
podle § 78 zák. o soud. org., ale že ji nelze vyhověti. Jazykový spor, že
byl ukončen rozhodnutím ministerstva spravedlnosti ze dne 19. února
1930, čís. 6464, II ze cine 13. března 193.0, čis. 10.154, rozhodujíci senát
v usnesení v odpor vzatém vyslovil, že jako nejvyšší soud a zrušovací
rozhoduje o zmatečních stížnostech a odvolání v poslední slolici s konečnou platností, ať opravné prostředky zamítne z důvodů meritorních,
či odmítne z důvodů formálních, na př. i podle čL 4, odst. 3 jaz. nař.,
ano i v tomto případě jde o výkon soudcovské pravomoci, t. j. o akt
júdikatury, Presidium nemá prý ani možnosti, aby přesvědčilo rozhodující senát o jiném názoru, ani moci, aby jej donutilo k opětnému rozhodování o věci pro.ň již rozhodnuté (§§ 96, 98 úst. list.). :ákladní omyl
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v usnesení nejvyššího jako zrušovacího soudu a v rozhodnutí jeho presidia jest v tom, že považuje i rozhodování o jazykové otázce podání, po
případě odmítnutí podání učiněného podle jeho náhledu v nepřípustném
jazyku za výkon soudcovské pravomoci, t. j. akt judikatury. Přehližejí
tu, nebo nesprávně vykládají ustanovení § 7 jaz. zák. každému jinak
zcela jasné. Uvedl ať již důvodová zpráva k vládní osnově, že chyba soustavy rakouského jazykového práva spočívala v tom, že dohlédací orgány
soudní správy odpíraly v případech, kde šlo o jazykové spory u soudů,
užíti dohlédacího práva, tvrdíce, že jde tu o neodvislé rozhodování soudcovské, ačkoliv slušelo spíše míti za to, že otázka užíváni jazyků při
soudech jest otázkou justiční správy a nikoliv otázkou jurisdikce. Zpráva
ústavního výboru (tisk čís. 2442) pak praví k § 7: » .... jest účelem
tohoto článku osnovy, aby na příště, a sice nejen ve správě soudní, nýbrž
i ve všech jiných oborech správy otázka jazyková qddělena byla od
vlastního předmětu soudního, nebo administrativního projednávání a
vyřízena samostatně instancemi dohlédacími. .Bude to zajisté ku prospěchu nejen správy veřejné, nýbrž i obecenstva a zamezl....to případy
odpírání práva, jež se tak často z nicotných příčin jazykových vyskytovalo«. Ještě ve svých rozhodnutích ze dne 14. února 1922, R I 186/22'
a ze dne 7. b'řezna 19'22, R I 2210/22 zastával nejvyšší soud názor, že jac
zyková otázka jest podle zákonných předpisů vůbec jen předmětem dohlédací stížnosti a rekurs ne právem podaný rekurs ní instancí jest postoupiti dohledacímu orgánu příslušnému k vyi'izeni otázek správních.
Na tom nezměnilo nic jazykové nařízení. Rozhodnutím ze dne 19. února
í 9310 čís. 6464 a ze dne 13. březná 1930 čís. 10154 přiznalo sice ministerstvo spravedlnosti jazykové právo podle § 2 jaz. zák.,. jednak ulo!il?
nejvyššímu soudu, zrušivši jeho usnesení ze dne 2.0. prosl!1ce 19,z9, c. j.
Zrn 1 639/29"1, aby rozhodl po zákonu nehledě k uplatněnému důvodu
odmítnutí pro domněloU jazykovou závadu. Tím však nebyl ještě skončen jazykový spor, neboť nejvyšší jako zrušovaCÍ soud vyslovil ve svém
usnesení ze dne 11. června 1930, č. i. Zrn I 639/29-4 jen, že trvá na svém
usnesení ze dne 2'0. prosince 1929:kterým prý vyřídil zmateční stížnost
a odvolání stěžovatele a nepodrobil je novému rozhodnutí bez ohledu
na onen důvod. Jakkoli jinak jest správné, že rozhoduje jako poslední
stolice s konečnou platností, nesprávné jest a příči se ustanovení § 7 jaz.
zák. jeho odůvodnění, že i při rozhodování o j~zykových otáikách (na
pf. podle čl. 4 jaz. nař.) jde o výkon soudcovske pravomOCI, t. j. o akt
judikatury. Osobuje si tím nejvyšší jako zrušovací soud právo rozhodovati s konečnou platností i o jazykových otázkách, čímž překrOČIl obor
své působnosti. Trvá proto spor o užijí jazyka dále, když nejvyšší jako
zrušovaCÍ soud trvá na odmítnutí opravného prostředku jen z jazykového důvodu. Ale tím odpírá zároveň konati spravedlnost, což zameziti
mělo právě podle ZPrávy ústavního výboru ustanovení § 7 j,az. zák. Nesprávně dovolává se presidium nejvyššího soud~ ustanovem.~ 96 a 98
úst. list. Jest sice podle § 96 úst. list. soudmctvI oddéleno ve vsech sto~
licích od státní správy, ale§ 7 jaz. zák. -,- ústavního t? ~ákona, kte!y.
jest součástí ústavní listiny(§ 129 úS,t. }ist.) přiká}al p,ľa~~ ro:;hodovam
sporů o užití jazyka dohlédacím organum Jako vec statm spra~y a vy~
loučil je z působnosti soudil, ze soudnictví. Rozl)odlo-lt pak mInIsterstvo
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spravedlností. jak.o příslušný ?!.gán dohlédací, že se zrusuje usnesení
v odpor vzate a ze jest nejvyssl soud povlDen přijmouti zmateční stíž_
nost a odvolání sepsané německým jazykem a je vyříditi nehledě k domnělé ja~ykové z~vadě,. jest je.ho roz??dnutí pravoplatné a závazné pro
podnzeny .soud, .trebas jest to I nejvy~sl so~d..Ja.k plyne z ústavní listiny
~ jazykoveho .zako?oa. \;oh usnese~1 od~ltaj1clmu opravný prostředek
jen z jazykov~ch a~voau byla. podan.a ~cas stížnost. Nenabylo a nem.ohlo tedy aOl nabyh usneseOl to pravOl moci a byvši zrušeno přísluš_
nym d?hlédacim orgánem ~tátní správy ~ozbylo všech účinků. Nemělo
a nema Jich aOl naprol! obzalovanemu aOl protí soukromému účastníku
O zmateční stížnosti a odvolání nebylo dosud věcně po zákonu rozhod~
nu to v mezích příslušnosti nejvyššího jako zrušovacího' soudu ani nebylo odmítnuto z jiných formálních důvodů, o kterých mu přísluší rozhodovati, kromě z formálních důvodů jazykového práva. Dokud však
není takto vyřízena. zmateční stížnost a o?volání, nenabyl rozsudek ze
d~e 4. du~n~ 192? c. j. T.k.~?34/27-73 pravní moci a nesmi býti vykonan. Odplra~h vsak nejvyssl sO?d k?nah 'pravo, jest i stížnost podle
§§.78 a 97 zak. o soud. org. pIne oduvodnena. Nevyhovělo-Ii presidium
nejvyššíh,o s.ou.du, .~esprávně se dovolávajíc ustanovení §§ 96 a 98 úst. .
hst., opravnene shznosŤ!, bylo nutno jeho rozhodnuti změniti a rozhodnouti podle §7 jaz. zák., čl.. 9~6.iaz. nař.. a §§ 78 a 97 zák. o soud. org.
.~ r e s I d I um n .~j v y s s : h? s o u d. u předalo věc senátu nejvysslho soudu k dalslmu opatreOl. Sen a tne j vy Š š í h o s o u d u
~~ usnesl, že trvá na tom, že opravné prostředky obžalovaného byly vy.
nzeny odmítnutím, a že je nelze vyříditi znovu.
Od

ů

vod n

ě

n Í:

.!'IejvyŠŠí soud jako soud zrušovací vyslovil a zevrubně odllvodnil ve
zruseném usnesení, že pokládá odmítnutí opravných prostředků za věc
soudc?~ského r?zhodování. Není platného předpisu, podle něhož bv byl
nejvyssl soud jako soud zrušovací vázán opačným názorem sóudÍ1í
správy, a není orgánu, který by mohl tento rozpor rozhodnouti způso
b:m závazným pro n~j I'yšší jako zrušovací soud. Odvolávaje sena.
predp!sy §§ 95,.98 ústavní list.iny trvá tedy nejvyšší soud jako soud zru~'
~?vaCl natom, ze mu podle zako~a nelze znova zabývati se věcíjíž vy':
nzenou. K tomu Jest pnpomenouŤ! toto: 1. Ve svém usnesení z 11. června
1930 Č. J. Zrn I 639/29-4 vyslovil nejvyšší soud jako soud zrušovací že
rozhoduje o zma\ečních stížnostech a v případě §296 tr. ř. i o odvolání
v s~ohcI oposle.dm ~ pl~tností konečn~u, a! opravné prostředky zamítlie
z d~vodu mentorm.ch CI odml tne z du~~du form~lních, na př. že se PO"
dl.~ cl. 4 od~t..3 n~r..čls. 17/2!J ne~odeJ1, by o lllch bylo po zákonu zahaleno jednalll, a ze I v tom pnpade jde o výkon soudcovské pravomoci
t. J. o akt i,l!dikatur:)', adále, Ž:' nejde. tu.o spoť o užití jazyka' ve smysld
§ .~ Jaz .. zak. a čl. 95 Jaz. nar., ktery vzejde teprve podaním jazykové
s.~znosli, a posléze, že případná náprava podle čl. 96 odst. 3 jaz. nař.
jlZ podle P?vahy věci ?,ení možná. 2. Nejvyšší správní soudv rozsudku
ze d,ne 17. U!lOra 1931 cls .. 15449~/30, ,zamítnuvším stížnost žalující strany
o nahradu skody, vyslOVil toto: »Vyrok, obsažený v rozsur1kunejvyš~

šího soudu, že se dovolací odpověď odmítá, jest judikátním výrokem,
jímž nejvyšší soud u výkonu své moci soudcovské ve smyslu civilního
soudního řádu o odpovědi té rozhodl, uznav ji proto, že po stránce jaz~ko:,é ;,ev)Chovuje zákonný,!, předpisům, za nezpůsobilou, by k ní bylo
vecne pnhhzeno. Rozhodnuh to Jest tedy aktem judikatury soudní a vyřídilo odpověď tu s hlediska civilního řádu soudního, odmítnuvši ji jako
nezpůsobilou býti předmětem věcných úvah nejvyššího soudu. Proto nemohl nejvyšší správní soud shledati důvodným stanovisko stížností, že
o odvolací odpovědi bylo rozhodnuto jen s hlediska správního, nikoli
však s hlediska civilního řádu soudního.« 3. Ministerstvo spravedlnosti
ve svém rozhodnutí ze dne 5. dubna 1932, čís. 4621/32, z části zamítnuvším jazykovou stížnost, praví toto: »••••• nelze zjednati nápravu
zrušením cit. usnesení. Výrok nejvyššího soudu je soudním judikátem.
Soud musí zkoumali podání nejprve po stránce formální, najmě, bylo-Ii
podáno včas a je-Ii formálně bezvadné. Dojde-li k názoru, že věcnému
projednání jeho brání nějaká formální vada, odmítne podáni, t. j. nehledí k němu věcně. I tato činnost je výkonem moci soudcovské a výrok
o odmítnuti dovolání je aktem judikatury ..... Výrok o odmítnutí je a
zůstává judikátním výrokem soudním, jehož důvodem je pro stranu nepříznivé rozřešení prejudiciální otázky jejího jazykového práva. V tomto
stadiu nejde ještě o řešení jazykového sporu, který v této době ještě vů
bec nevznikl. Předmětem rozhodování soudního je tu právě jen otázka,
má,-h podání strany býti vyřízeno v meritu či má·Ji býti odmítnuto ....
Příslušné orgány správní nemohou však přímo zrušiti nebo změniti
soudní (judikátní) výrok, který s prejudicielního řešení oné otázky jazykové vyvodil určíté dťlsledky procesní. Toto stanovisko zaujal nejvyšší
správní soud v nálezu ze dne 17. února 1931, Č. j. 15449,/30 (Boh. A
9075) - viz shora 2. - a stejně také senát pro řešní kompetenčních
konfliktů v Praze v nálezech ze 7. prosince 1931, Č. j. 929/31 a 966/31.
. Přihlížejíc k zásadám těchto rozhodnutí a používajíc je na daný případ
nemohlo ministerstvo spravedlnosti naříditi nejvyššímu soudu, by odmítnuté podání meritorně vyřídil.« Z toho, co tu uvedeno, plyne že zásadní stanovisko nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího, nejvyššího
správního soudu, senátu pro rozbodování kompetenčních konfliktů a
ministerstva spravedlnosti j.est Jlplně stejné.
čis.

4528.

Podle § 134 tr. ř. jest dáti vyšetřiti duševni stav pachatele vraždy,
l<terý se sám v zápěti na to pokusil vážně o sebevraždu.
(Rozh. ze dne 10. listopadu 1932, Zm I 844/32.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací v.yhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského jako porotniho soudu v Mostě ze dne 19. září 1932, jímž byl stěžovatel uznán
vinným zločinem vraždy prosté podle ~ 134, 135 čís. 4 tr. zák. a pře
stupkem podle § 35 zbroj. pat., zrušil napadený výrok porotců a rozsudek na něm spočívající jako zmatečné a věc odkázal do příštího zasedání porotního soudu při kr2jském soudě v Mostě k novému přeJíómí a
rozhodnuti.
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Důvody:
Zmateční stížnast jest adůvadněna, pakud padle čís. 5 § 344 tr. ř.
napadá r?zs~dek z důvodu: ž,:. paratní s.aud z.amítl návrh obhajoby na
provedem dl1kazu znalcI lekan o tom, ze obzalavaný spáchal čin při
úplnémpomínutí smyslů. Podle § 134 lL ř. jest vždy dáti vyšetřiti stav
ducha a myslí abžalavanéha, vzniknou-li pochybllastio tom má-li abžalavaný užívání rozumu nebo zda trpí poruchau duševní jíŽ by mohla
býti jeho příčetnost vylaučena. Takavé pochybnasti byly tu již prato že
obžalavaný, střeliv svau bývalou milenku z revalveru do hlavy, vzápětí
na to. spáchal vážný pokus sebevraždy, střeliv se sám do. pravého. spánku. Okalnast ta nasvědčuje tomu, jak i věda lékařská a padabných pří
padec~ l1~í \K~a!ft-Ebing, Ho!~n~n?, ~erka), že stěžavatel ma hl býti
v dabe spachalll ClUU zbaven l1ZIValll sveha razumu nebo. trpěti duševni
po.rucha.L;, čímž mohla )e~a přičetnast pa případě býti i vyloučena. Nemel tudlz soud, 1 kdyz sam nezpozoraval na abžalovaném duševní ab~orn;ality, v sau:enélU p.řípadě ob.ejíti se b~z odborné~o posudku o duseVl11m stavu obzalavaneho, najme an obhaJce tvrdlI, ze atec obžalovaného jest a byl již ve svém mládí silným pijanem, a nabízel důkaz o chování s:,. obž~lované.ho, ~teré mahla býti .výranem melanchalie, nýbrž měl
po vyzadalll Sl patrebnych anemnestrckych dat a po vyšetření okalnastí
jež mohly míti význam pro otázku příčetnasti obžalavaného zaříditi pře~
zkaumání jeho. duševního stavu. Tak to v souzeném případě kázala zásada § 134 tr. ř., jejímž účelem jest zabezpečiti obhajabu. Zamítnutím
příslušného návrhu obhájcava zatížil tudíž porotni saud výrok paroty
a r.ozsudek na něm spočivající zmatečností podle čís. 5§ 344 tr. ř., pročez bylo zmateční stížnasti podle § 5 zák. čís. 3/1878 ř. zák. za souhlasu. generálního prakurátora ihned při neveřejné poradě vyhavěti a
uznatr, Jak se stalo.
čís. 4529.

Za službu pnsežného lesního personálu lze považovati jen službu
k ochraně lesního majetku, za službu přísežného polniho hlidače pak
jen· službu k ochraně polního majetku; nespadá· sem sluzoa, záležející
v tom, že přísežný lesni a polní hlidač, dozírající na ledování na rybniku, patřicim k obvodu jeho dohledu svěřeném, zavíral za pachatelem
'
vykázaným z rybníka, vrata v ohradě a pak ho odváděl k četnictvu.
(Rozh. ze dne ll. listapadu 1932, Zm I 671/31.)
N e j v y Š š íi; o u d jaka soud zrušavací zamítl v neveřejném zasedání zmateční stížnost abžalavaného do rozsudku krajského saudu
v Kutné Hoře ze dne 9. května 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným
zl,?činem veřejného násiliJladle § 81 tr. zák., zrušil však rozsudek paUZ1V § 290adst. 1 tr. ř. v celém rozsahu tl vrátil věc nalézacímu soudu,
by ji znavu prajednal a rozhadl, mimo jiné z těchto
dů

vo d ů:

Nejvyšší soud jako· soud zrušovací shledal, že nalézací soud, podjednání obžalovaného. pad ustanovení § 81 tr.· zák., užil
trestního. zákana v neprospěch obžalovaného nesprávně a zatížil tím
řadiv zjištěné
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rozsudek zmatkem padle § 281, čís. 1'0 tr. ř., jehaz se stížnost sice čí
selně davolává, avšak vůbec nepravádí a v důsledku toho ve· skutečna sti
neuplatňuje. Nalézací soud zaujal padle rozhodavacích důvadů raz sudku
stanovisko, že služba, kterau přísežný lesní a palní hlídač V. padle skutkového zjištění razsudkavéha v sauzeném případě na rybníku, patřícím
k obvodu svěřeném jeho dahledu konal, t. j. služba záležející v tom, že
tam dohližel »při ledavání«, t. j. že vykonával dazor nad dělníky, kteří
tam rub ah led,. byla službou přísežného lesního a polního. hlídače, chráněnou ustanovením § 68 tr. zák.; shledal v důsledku toho v tom, že V.
zavíral při této příležitosti za obžalovaným, jejž byl z rybníku vykázal,
vrata v ahradě, a dále i v tam, že pak odváděl abžalovaného k četnictvu,
služební výkany přísežného lesního a palního hlídače, předsevzaté při
kanáni jeho služby, a kvalifikoval proto jednání obžalovaného záležející
v tom, že V-u kopl v úmyslu, by tím zmařil zavření oněch vrat, a pak
ha v obličeji poškrabal v úmyslu, by tím zmařil své odvedení k četnictvu,
za zločin veřejného násilí padle § 81 tr. zák. S právním názorem roz·
sudku, že zjištěné jednání obžalovaného zakládá skutkovau padstatu tohato zločinu, nelze však souhlasiti. Z paslední věty § 68 tr. zák vyplývá, že přísežný lesní dohlédací personál pažívá ochrany tahota ustanovení zákana jen, pakud koná svou službu. Právě tak má se věc u pří
sežného palníha hlídače; neboť ten požívá padle § 2 zák ze dne 16.
června 1872, čís. 84 ř. zák. práv vrchnQstenské asaby, naJíně ochrany
§ 68 tr. zák. ravněž jen, jedná-li u výkonu své služby. Z ustanovení
§§ 53-58 lesního. zákana (cís. pat. ze dne 3. května 1852, čís. 25'0 ř.
zák) vysvítá, že za službu přísežného. lesního personálu lze pavažovati
jen službu slaužící k ochraně lesního. majetku, a z ustanovení § 3 zák. ze
dne 16. června 1872, čís. 84 ř.zák. plyne, že za službu přísežného. palníha hlídače lze pokládal! jen službu směřující k ochraně palníha majetku. Služba, již přísežný lesní a polní hlídač V. podle oncha skutkavéha zjištění rozsudkového v sOl1zeném případě konal, nebyla službou
přísežného lesního a palního hlídače, chráněnou ustanovením § 68 tr.
zák., ano. tu šlo a službu, jež neměla padle své povahy nic spalečného
se službou sloužící k ochraně lesního. nebo. polního majetku. Řečené zavírání vrat a odvádění abžalavaného k četnictvu nebyly podle toho služebními výkony přísežného lesního a polního. hlídače, které požívají
ochrany § 68 tr. zák. Shledal-li nalézací soud zjištěným, že obžalavaný
V-u kapl v úmyslu, by tím zmaii1 zavření vrat, a že ho pak poškrabal
v abličeji v úmyslu, by zmařil své odvedení k četnictvu, měl zkoumati,
zda jednání to. nenaplňuje skutkovau podstatu jiného trestního činu, při
čemž by mohl přijíti v úvahu, poklId by byla zjištěna menší intensita použitých prastředkíl, než předpokládá zločin podle § 98 tr. zák., přestu
pek § 1 zákana a útisku čís. 3'09/1921, po případě přestupky podle.
§ 431 nebo § 411 tr. zák. Zda se obžalavaný dopustil některého z těchto
činů, nelze ovšem posouditi, an nalézací soud zkoumal jednání obžalovaného jen s hlediska § 81 tr. zák. a neučinil v důsledku taho v rozhadovacích důvodech skutková zjištění, jichž je třeba k posouzení,. zda jednámobžalovaného nezakládá skutkovou padstatu jiného. trestného. činl1.
Z taha, co uvedeno, plyne, že nalézací soud, podřadiv jednání obžaJova~
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ného pod ustanovení § 81 tr. zák., užíl trestního zákona na úkor Gbžalovaného nesprávně a zatížil tím SVllj rozsudek zmatkem podle § 281,
čís. lOtr. ·ř.
čís.

Při přičítáni

4530.

eventuálního zlého úmyslu postihu je se trestnosti, po

případě vyšší trestnost~ pachatelovo jednání, při němž pachatel počítal

sice jen s m o ž ó o st í určitého, trestnímu zákonu se příčícího výsledku,
je-Ii však zároveň jisto, že by nebyl od svého činu upustil, ani kdyby
~ěděl, že onen výsledek určitě nastane.
(Rozh. z 11. listopadu 1932, Zm IV 462/32.)
Obžalovaný V. J., jemuž poškozený J. B. již dříve ubližoval na těle
a úmyslně mu zasypal vykopanoll stoku, se rozhodl, že ho postraší a
zraní výstřelem pušky. Připlíživ se k oknu bytu poškozeného, vystřelil
na něho; střela zasáhla srdce a plíce poškozeného J. B-a, jenž tomuto
zranění podlehl. Na V. J. byla podána obžaloba pro zločin zabití podle
§§ 279, 281 tr. zák. Por o t n í s o u d ho však odsoudil pro zločin těž
kého ublížení na těle podle §§ 306, 307 odst l. tr. zák.
N e j v y Š š í s o u d zmateční stížnost státního zástupce zamítl.
Důvody:

Generální prokurátor podržel ze zmateční stížnosti veřejného žalobce
jen tu část, v níž se brojí dlIvodem zmatečnosti podle § 385 Čís. lb)
tr. ř. proti kvalifíkaci činu obžalovaného za zločin podle §§ 306, 3m
J. odst tr. zák. a žádá se odsouzení obžalovaného pro zločin zúmyslného zabití v silném rozčilení podle §§ 279, 281 I. odst tr. zák. Rozsudek porotního soudu byl tudíž přezkoumán jen v tomto rozsahu. Stěžo
vatel pomíjí ve svých výtkách úplně tu část zjištění porotců v 5. skut e
·kové otázc." že se ob žalo vany dne 31. května 1927 večer kolem 21. hodiny rozhodl, že postraší a zraní J. B. vystřelem ze své namířené pušky.
Poněvadž. zjištění této okolností jest v podstatě základem pro právní posouzení. úmyslu obžalovaného, vyjádřeného v 7. právní otázce, lze při
pustiti, že obsahuje již i právní složky k posouzení úmyslu se vztahující.
Proto není nepřípustn)'m brojením proti této zjištěné skutečnosti, když
se stěžovatel snaží na základě dalších skutečností, jmenovitě ze způsobu
provedení činu (výstřel na krátkou vzdálenost z namířené zbraně, jež je
naprosto způsobilá usmrtiti člověka) dokázati, že se obžalovanému musí
přičítati aspoň »eventuální« zly úmysl, směřující k usmrcení I. B. Nutně
a na prvém místě se ovšem musí bráti v úvahu i ona vytčená okolnost,
porotci zjíštěr!á; třeba tudíž zkoumati, pokud i při tom, že se obžalovany rozhodl postra&iti a zraniti I. B. výstřelem ze své namířené pušky,
lze mu se zřetelem na způsob provedení činu a na výsledek přičítati podle zákona úmysl usmrtiti I. B., který stěžovatel poznačujejako eventuální.

Při přičítání eventuálního zlého úmyslu postihuj.e se trestností, po
případě vyšší trestností pachatelovo jednání, při němž pachatel počítal
jen s m o ž n o stí, že by svým čínem mohl přívoditi určitý, trestnímu

zákonu se příčící výsledek, je-li zároveň jisto, že by nebyl od svého činu
upustil, aní kdyby byl věděl, že onen výsledek určitě nastane. Tuto formu zlého úmyslu, která má pro pachatele nepříznivější důsledky, než
usvědčení z bezprostředního úmyslu přivoditi vysledek jím přímo zamyšlený, však stěžovatel obžalovanému nedokazuje, nýbrž snaží se jej
podle zpilsobu provedení činu usvědčiti, že si m u s i I vzhledem k nebezpečnému nástroji, jehož užil na tak malou vzdálenost, býti také vě
dom toho, že, zasáhne-li I. B., m u s í ho usmrtitI. Případy, kde je si
pachatel určitě vědom (musí si býti vědom) těžšího vysledku, určitě
očekávaného, nespadají již pod pojem úmyslu eventuálního; neboť při
nich si pachatel těžší výsledek svého jednání nutně u r čit ě předsta
vuje a přes tuto určitou představu těžšího výsledku nechá plIsobiti svojí
VlIli na provední činu, který tudíž cílevědomě vede právě k tomuto výsledku. V těchto případech nelze tedy logicky usouditi, že se pachatel
rozhodl jen k lehčímu výsledku; jeho rozhodnutí směřuje rozhodně pří
mo k těžšímu výsledku. Naopak zase jest úsudek na takovy přímý úmysl
- tu na zabití - vyloučen tam, kde je určitě zjištěno rozhodnutí obžalovaného přivoditi jen výsledek méně závažný, I. B. výstřelem z namířené pušky jen postrašiti a zraniti. Poněvadž výstřelem z vojenské pušky
lze i z blízka někdy jen zraniti, zejména a právě tehdy, když pachatel
s tímto úmyslem pušku určitým způsobem k tornu směřujícím namíří,
nelze při Zjištění, že se ob žalo vany rozhodl, že I. B. výstřelem z namířené pušky jen postraší a zraní, ze způsobu provedení činu usouditi, že
sl obžalovaný z něho m u s i I uvědomiti, že těžší výsledek, totiž smrt
J. B., určitě nastane. Nelze tudíž pachateli při tomto zjištění příčí tati zlý
úmysl směřující k zabití; nastala-li z výstřelu, vypáleného z namířené
pušky s úmyslem jen por,aniti, přece sm:t?Dškoze.~éh?, je ,~a ty~? ~ři
pady v zákoně dostatečne pamatovano tezsl kvalIfIKacI zlocmu tezkeho
poškození na těle podle § 306 tr. zák., na který i v tomt? přípa?ě bylo
s přiználúm jehčl kvalifikace pQ.dle §307 I. gdsl. tr. zak. uznano. Na
podkladě úsudku o pouhé. m o ž n o s t i těžšího ~ýsle~ku" :udíž na. podkladě pro obžalovaného nepříznivějšín;, nedOVOZUje alll ste,zovate~ umysl
zabíti v smyslu § 279 tr. zák. a nemoZ!lO proto v nepros pech obzalovanóho bez příslušného podkladl! ve zmateční sHž~osti .žalobcově zkou:
mati jeho náležitosti s hlediska úmyslu evet;tualmho, j:,kj~ho s~.la~ne
pojímání shora bylo. vytčeno. Na podkla~e bezpfost:edm~o pnmeho
úmyslu, jak jej stěžovatel dovozuje, nelze vsak uzn~lI, :e ~ravU! posouzení porotců, při čítající obžalovanému jen objektIVU! rucem za smrt, ~a
stalo u ze zúmyslného těžkého uškození na těle ~ smysl~. § 306"tr. zak.
a v dI1sledku nenapadnuté lehčí kvalifikace sllneho roz~llelll te;; pod~e
§ 307 I. odsl. ;L zák., bylo tak vadné, že be:P?ch~bne za~l~d~ vy!ykaný zmatek podle § 385 čís. 1 b) tr. ř. Zmatecm slíznos! verejneho zalabce byla proto jako bezdůvDc\ná zamítnuta podle § 3.6 \. odst. noV.
k tr. ř.
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Omezování osobní svobody po rozumu § 93 tr. zák. lze spatřovati
v uzamčení dveří a ve zhasnutí světla i tehdy, vedly-Ii sice z místnosti
i jiné dveře neuzamčené, ale byl-Ii odchod uzavřených osob dveřmi tě
mi pro neznalost polohy a zařízení místností spojen s překážkami
(s nebezpečím).
(Rozh.ze dne 12. listopadu 1932, Zm II 45/31.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Opavě
ze dne 3. prosínce 193'1, jímž byl stěžovatel uznán vínným zločínem veřejného násílí podle § 93 tr. zák., mímo jiné z těchto
zmateční

důvodů:

Zmateční stížnost uplatňuje zmatky podle § 2&1 čís. 4, 5, 9 a) tr. ř.
Podle zjištění rozsudku dostavil Se zvěroklestič Antonín S. 13. března
1930 k večeru ve shodě s obžalovaným do jeho porážky, by byl příto
men zabíjení vepře, o němž obžalovaný tvrdil Arnoštce H-ové, že jej
S. špatně vykleštil. Obžálovaný se však zdráhal vepře porazití a vyzval
S-a a jeho dva druhy, by se vzdálili z porážky. Když vyzvání nevyhověli, zhasl obžalovaný světlo v porážce a vzdálil se s učněm J-ou z porážky k večeři, zamknuv dveře z porážky do kt1lny jakož i vrata z kůlny
na ulicí. Teprve así za 10 minut propustil obžalovaný S-a a jeho společníky. Napadený rozsudek zjišťuje ovšem dále, že druhé dveře porážky do udírny nebyly uzamčeny, a že bylo lze odtud se do statí udírnou do dílny a pak do kůlny, ze které pak vedou dvoje zevnitř na závory zastrčené dveře na dvůr a do zahrady. Přes to však .uznal obžalovaného vinným zločinem podle § 93 tr. zák., poněvadž uzavření v porážce pro tmu a, ježto nebyli s polohou a se zaříz~ním porážky obeznámeni, nemohli věděti, kudy by se mohli dostati na dvůr a do zahrady,
nehledíc k tomu, že by byli nuceni přelézti více než půl metru vysoký
plot, jímž jsou dům a zahrada obehnány. Po ~trá?ce pr~vn! nelze upřítí
správnost rozsudku, pokud byl tento skutkovy dej podraden pod skutkovou podstatu § 93 tr. zák.; vždyť podle ustálené judikatury zrušov.~
cího soudu jest tímto zločinem každé omezování napadené osoby v UZIvání svobody, t. j. ve volnosti pohybu a ve výkonu svobodné volby
místa pobytu, ať se to děje násilím lysickým nebo psychickým nebo .lstí,
a jest proto zajísté omezování svobody spatřovati i v tom, pokud byl
v souzeném případě volný pohyb znemožněn postiženým osobám jednak uzamčením dveří, jednak i zhasnutím světla, najmě, an byl pro neznalost polohy a zařízení porážky a vedlejších místností. odchod ne"
uzamčenými dveřmi. pro uvězněné osoby spojen s překážkami ,nikoli beze
všeho a kýmkoli překonatelnýl1ll, ba dokonce podle povahy mlsta - porážky a dílny - při naprosté tmě po 'přípa.dě i~. neb~zpe~!~ I?to jejich
tělesnou bezpečnost. Byl tedy zhasntittm .svetla pnvoden .tyz uČI.';ek § 9}
tr; zák. zapovězený, jakoby byly uzamceny obOje dvere porazky_ PtI

tomto stavu věci jeví se pak býti zbytečným uvažovati o tom,zda by y~
snad uvěznění byli mohli vzdáliti oknem'? udírny do zahrady, ~dyzte
i odchod z této místnosti a tímto způsobem by vyžadoval dokonale. znalosti místností a zařízení.
I

I)
čís.

4532.

Stav bídy (nouze) zakládá beztrestnost podle § 2 g) tr. zák., byla-Ii
takové síly, že jí byl život pac~a.~ete neb, osObr jemu ~lízké ~ří~o a bez:
prostředně ohrožen, a nebylo-Ii Jiného vychodlska k,zachrane zlVOt~ n~z
spáchati trestný čin, takže jedinou pohnutkou byl nazor pachatele, ze JInak zemře hlady.
.
Meze beztrestného přípravného jednání a trestného pokusu.
Společným uskutečňován!mspolečného z předchozí dohody nebo
jinak navzájem povědomého - úmyslu opodstatněný p~edpo~lad sl?olupachatelství činí i při zločinu vraždy i při zločinu zabIti kterehokohv ze
spolupachatelů odpovědným za celkový v~sled~k činnosti všech,o třeba~
nejsou činnosti jednotlivých spolupachatelu stejnorodé a pro zpusobem
protiprávního účinku rovnocenné.
I kdyby jednání jednoho spolupachatele bylo s hlediska lysiologického a lékařského beze všeho vyznamu pro příčinný vývin (pos?-tP~
událostí vedších ke smrti napadeného, odpovídá spolupachatel za Jeh~
smrt podle ustanovení o vraždě, směřoval-Ii společný úmysl,popřípade
. předchozí dohoda spolupachatelů k jeho usmrcení, nebo podle u~tano
vení o zabití, sjednotil-Ii .je jinaký než vražedný úmysl nepřá!elsky be~e
záměru závažného s hlediska loupeže, nebo podle ustanovem o loupezněm zabiti jednali-Ii ve společném úmyslu nebo třeba po předchozí dohodě zmo~riÍti se násilim napadeuému učiněným cizích věci movitých.
Zákonuý pojem spolupůsobení k usmrceni (§ 143 tr. zák.) 1levyžaduje ani takového jednáni, jež mělo. v ~pěti s~rt ~~p;ad,;,n~, oso~y, ;ba
nevyžaduje ani vztaže~I ruky, p!.oti osobe, kter~ ~e clm nas!!1 v zam<;ru
loupežném, nýbrž stacl ~azda clnnost, kterou Jlna ,oso.b~ pn samotn,;,m
vykonávání násilí hlavmho pachatele (osoby nakla.daJI~l s ~paden):'m
násilně) podporuje a posiluje, ať se· činnost ta proJevuJe zpusobem Jakýmkoliv.
Pod ustanovení§ 143 tr. zák. nelze podřaditi skutek několika osob,
jež způsobem naznačeným v, ~uh~m odstavci ~ ~43 tr: zák. ~ s 1Í;činkem
tam uvedeným jednaly ve vzaJemnem d~r~zumem o zp!-'sobu Je~n~n~, na:
jmě osob jež nakládaly podle předchozl umluvy ke zlemu nakladam s nI
směřující' zle s osobou, jež byla zlým nakládáním tím ustprcena. ..
Rozlišeni zločinu (prostého) zabití podle § 140 tr. zak, od zloctnu
loupežuého zabit! podle § 141 tr. zák.
Ustanovení § 141 (190) tr. zák. jek ustanoveni § 140 tr. zák. ': p?:
měru zvláštního zákona k zákoilu povšechnému; proto nelze podradlb
pod pojem prostého zabití jednáni ~~chatele. (pachatelů), ,zálež~v,šj .Y~
zlém nakládání s určitou osobou smerovalo-lt ke zmocnem se CIZI vecI
movité prostředkem zlého uakládlmí, a vedlo-Ii ke smrti napadené osoby.
Prostředkem zmocněni se cizí věci movité může býti zlé nakládáni ~
podřadění ho pod. ustanovení § 1~? tl'. ~,á~. je vy~~učeno i t~h~y, kdyz
ke zmocnění se veci nemá a nemuze dOJ1Í1 za a pnmo na mlste samot-
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něho zlého nakládání, protože napadená osoba nemá podle předpokladu .
pachatelů
lům jde.

nebo nemá

skutečně

v

době

útoku u sebe

věc,

o niž pachate-

Bezprostředně a okamžitě (jak předpokládá loupež na rozdi! od vydírání) odnímá se věc i tehdy, zmocňují-li se jí pachatelé v souvislosti
se zlým nakládáním, třebas v jiné místnosti, najmě zabezpečují-U si pachatelé přistup k věci a odnětí jí tím, že zlým nakládáním zbavují napadenou osobu možnosti brániti jim v přístupu k věci a v oduětí jejím.
Skutková podstata loupeže i loupežného zabití nerozeznává, zda jde
ve věci, jejíž odnětí jest účelem násili, 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.
Povinnosti dáti porotcům jako hlavní otázku přimykajíc! se k obžalobě nezprošťuje porotuí soudní dVlIr ani předpoklad třebas důvodný a
správný, že děj, jenž jest základem obžaloby, nenaplňuje skutkovou
podstatu vůbec žádného z trestuých činů příslušejícich k právomoci
soudu.
V § 318 tr. ř. nařízenou individnalisací skutku má býti vyloučena záměna souzeného skutku s obdobným skutkem téhož pachatele, který má
býti takto chráněn proti nebezpečí opětného stíhání pro týž skutek již
souzený. Pro účel ten stačí, bylo-li v hlavní otázce uvedeno jméno
usmrcené osoby, doba kdy a místo kde byla osoba ta zbavena života;
bližšího označení (konkretisování) skutku uváděním ještě dalšich podrobnosti netřeba.
Nakolik nejde o porušeni předpisu § 319 tr. ř., nepřipustil-Ii porotuí
soud otázku podle § 2 g) tr. zák.
Porotuí soudní sbor je sice oprávněu přiměti porotce vhodnou otázkou k výroku o jiné uež obžalobou uplatňované kva\ilikaci neb o důvodu
beztrestnosti stíhaného skutku, neuí-li ona kva\ilikace nebo třeba tento
důvod výsledky hlavního přeličení přímo vyloučen, avšak povinnost
soudu dáti otázku nastává jen, jsou-li tu předpoklady §§ 320 (319) tr. f.,
bylo-li totiž tvrzeno (napovězeno), t. j. průvodním 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 rozsndku
nepůsobí již nepoužití onoho práva, nýbrž jen nesplnění této povinnosti.
Porotcům předvedené opačné údaje v předběžném řízení pozbyly
změnou jich při hlavním přeličení významu pro dosah §§ 319, 320 tr. ř.
Předmětem otázek eventuálních nelze činiti o sobě některou ze složek celkového činu, s nímž i ona složka byla učiněna předmětem otázky
hlavni.
NakoHk nejde o porušení ustanovení § 320 tr. ř.:
1. nebyly-li na mlstěotázek, jimiž bylo usmrcení napadeného přive
deno pod hledisko loupežného zabití neb alespoň vedle nich (pro případ
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. 2~ tr. zák., a
2. nebyla-li dána eventuální otázka podle § 93 tr. zák.

Nakolik nejde o zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., zamitl-li porotní soud návrh obhájce, by bylo vyžádáno doplnění lékařského posudku novým posudkem soudní lékařské rady o tom, co bylo příčinou nastalé smrti napadeného, odůvodněný i poukazem na obtížnost a důležitost připadu po
rozumu 4. odst. § 126 tr, ř. (v doslovu čl. I čís. 3 zák. čís. 107/1927).
Zákonné doličování právní mylnosti rozsudku po rozumu § 344
čís. 10 tr. ř.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1932, Zm II 324/32.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
stížnosti obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Jihlavě
jako soudu porotního ze ane 13. června 1932, jímž byli všichni stěžo
vatelé uznáni vinnými zločinem úkladné vraždy loupežné, dílem dokonané, dílem nedokonané podle §§ 8, 134, 135 čís. 1 a 2 tr. zák., zloči
nem nadržování zločinu podle § 217 tr. zák. a přestupkem podle § 468
tr. zák., Josef R mimo to !,řestupkem podle § 460 tr. zák,

zmateční

Důvody:
Zmateční stížnost Leopolda L-y napadá rozsudek jen, pokud jím byl
L. uznán vinným zločinem úkladné loupežné vraždy dílem dokonané, dílem nedokonané podle §§ 8, 134, 135 čís. 1, 2 tr. zák. KonEičnýmí návrhy ostatních zmatečních stížností je prostě žádáno zrušení napadeného rozsudku a ani jinak není těmito stížnostmi vysloveno neb i jen nawačeno, že napadají rozsudek prvé stolice jen v určitých částech výroku
o vině stěžovatelů. Avšak vývody i těchto stížnosti zabývají se napadeným rozsudkem, výrokem porotců a řízením trestním jen, pokud jsou
nebo třeba byly předmětem jejich útoky obžalovaných na dozorce Josefa
B-e a Jaroslava Š-u a krádež spáchaná stěžovatelem H-em v S. Pokud
byli stěžovatelé B., H., K. a A. uznáni napadeným rozsudkem vinnými
zločínem nadržování zločincům podle § 217 a přestupkem proti bezpeč
nosti majetku podle § 468 tr. zák., nejsou stížnosti těchto stěžovatelů
vt1bec provedeny a bylo je v těchto směrech zamítnouti již z tohoto dů
vodu. Číselně je všemi stížnostmi uplatňován důvod zmatečnosti čís. 6,
dále - všemi mimo stížnost K-ovu - i důvod zmatečnosti čís. 5 - a
všemi kromě stížnosti L-ovu a K-ovu - i důvod zmatečnosti čís. 10 a
posléze stížností H-ovou i zmateční důvod čís. 12 § 344 tr. ř.Avšak
stížnostmi B-ovou, L-ovou a A-ovou jest jako zmatek čís. 5 vytýkáno jen
zamítnutí návrhlt na změnu a doplnění otázek porotcům a nastavší prý
tím porušení předpisů §§ 318 až 323 tr. ř., jež jsou chráněny zvláštním
ustanovením § 344 čís. 6 tr. ř. a jejíchž porušení proto - viz rozhodnuti
čís. 4043, 3426, 3371 sb. n. s. a j ~ se všeobecného podpůrného hle~
diska čís. 5 § 344 tr. ř. vytýkati nelze, tak že právě těmito stížnostmi
zmatek čís. 5 věcně uplatňován vůbec neni. Pokud stížnost H-ova
, výtkou zmatečnosti podle § 344 čís. 10 a} tr. ř. spojuje výtku, že porotní soudní dvůr měl ve příčině výroku porotcu o pokusu loupežné
vraždy na dozorci Š-ovi postupovatí podle § 332 tr. ř., přípomíná se jí
zákaz tam obsažený, že postup tam upravený nesmí býti stranami navrhován a že opomenutí takového postupu ne ni z důvodů zmatečnosti
zákonem stanovených. Než i jinak jsou stížnosti neodůvodněny.
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Ne~plnost řízení a zl11ate~n~strozs~dku PSdle čís. 5 § 344 tr. ř. jest, .
a to slIznostI Josefa H-a vytykana z duvodu, ze porotní soudní dvůr zamítl návrh obhájce, by bylo vyžádáno doplnění lékařského posudku novým posudkem soudní lékařské rady o tom, co bylo příčinou smrti B-ovy
a čím byla tato příčina smrtí způsobena, najmě doplnění v tom směru
zda byla smrt vyvolána tím, že B-oví bylo také pevně uvázáno na uzly
prostěradlo přes hlavu a hozen na něho slamník, či zda smrt nastala také
jiným zlým nakládáním ostatních obžalovaných, jak vyšlo najevo za vyšetřování a v průvodním řízení. Než zamítnutí návrhu stalo se právem
třebaže návrh byl navrhovatelem odůvodúován nejen poukazem na to:
že se znalci v původním posudku nevyslovili o roubících, aČ o nich vě
děli, a proto jsou prý vážné obavy, je-li jejich posudek správný, nýbrž
i ooukazem na obtížnost a dúležitost celého pi'ípadu. Netřeba vyvraceti
pře';!,E5'klad obhájcův, že jde v souzené trestní věci skutečně o případ
obtízný a důležitý po rozumu 4. odstavce § 126 tr. ř. (v doslovu n I.
čís. 3 zák. čís. 107/1927), a netřeba proto zkoumati ani, zda bylo, či nebylo na místě přímo vyžádati si posudek soudní lékařské rady bez před
chozího pokusu o .nápravu příp?dných vad posudku mezíčlánkem staIloveným v druhém odstavci § 126 tr. ř., totiž posudkem stálých znalců
lékařů sborového soudu prvé stolice v sídle sborového SOndl! ll. stolice,
jejichž opomenutí pokládá zamítací usnesení porotního soudního sboru
za nepřípustné. Právě tak lze ponechati stranou úvahy, zda je posudek
soudních znalců-lékařů slyšených v hlavním přelíčení stižen .- jak uplatňoval návrh a dokazuje stížnost některou z vad uvedených v prvém
odstavci § 126 tr. ř. - či zda je _ jak dovozuje zamítaCÍ usnesení ve všech dotčených směrech bezvadný nebo třeba jsou-li, či nejsou-Ii
důvodny pochybnosti o správnosti posudku. Také není třeba bráti v pochybnost zřejmý předpoklad návrhu a stížnosti, že soudní lékařská rada
bude s to, by objasnila zúplna i otázky, ke kterým se vztahují tvrzené
vady posudku, a vyslovila se přesně a spolehltvě i o tom, čim byla způ
sobena smrt B-ova, a kdo ze stěžovatellt a čím ji způsobil. Neboť odpovědnosti za smrt B-ovu nemohlo stěžovatele H-a zprostiti ani zjištění,
pro které byl by zjednán podklad posudkem soudní lékařské rady v nejpříznivějším pro stěžovatele případě, totiž projevem soudní lékařské
rady, že jednání stěžovatelem doznané - najmě: škrcení B-e, silné
škrcení ho oběma rukama, nebo třeba silné a pevné, jak jen měl sílu,
škrcení B-e oběma rukama pod bradou na krku a ohryzku, pevné stisknutí krku, uvázání mu přes ústa pruhu mokrého prostěradla, silné utažení
tohoto pruhu prostěradla kolem krku omotaného a zavázání ho na uzly
- a jinak najevo vyšlé - najmě: škrcení jednou rukou, pevné škrcení,
pevné omotání krku B-ova pruhem prostěradla (L.), zavázání pruhu z prostěradla B-ovi kolem úst a omotání mll celého prostěradla kolem hlavy
(K.), silné škrcení, ovázání B-ovi celého prostěradla kolem krku (A.) není, najmě není samo o sobě a jedinou příčinou. (ve smyslu fysiologickém a lékařském) smrti B-ovy a že by smrt B-ova nebyla nastala,
kdyby nebylo násilí učiněného B-ovi ostatními stěžovateli, popřípadě,
že zranění způsobené B-ovi stěžovatelem nebylo smrtelné. Stížnost jest
ovšem zřejmě opačného názoru, že by stěžovatel odpovídal za svou ·účast

V útoku, jil;'Ž př~šelB. o život, nikoli podle § 134 neb i jen podle § 141
(190) tr. zak., nybr~ Jen p~dle§ ,140 nebo dokonce jen podle § 143 tr.
zak., kdyby bylo predpokladatr, ze smrt B-ova nenastala z jednání stě
žovatel?v~, n~brž z i,edn,á,ní některého z ostatních útočníků, po případě,
:e zranelll .zp~sobene. stezo-:atelem ~-em n;b~l~ ~mrtelné, ,~~b alespoň,
ze nelze z]lshli, ktere Jednalll ktereho z utocmku bylo pncinou smrti
B-ovy nebo, že smrt nastala jen společným působením ran a zlého nakládání všech útočníků. Než názor stížnosti je mylný, ana nedbá to"ho, že
jde v obžalovaných o několik osob, které byly v souzeném příběhu
v tutéž dobu a na témže místě proti témuž předmětu (téže osobě) činnými
a to - jak bude později v úvahách o eventu.álních otázkách podrobné
doloženo, a stížnost nebéře v pochybnost - na základě předchozí dohody se stejným úmyslem, o jehož podstatě a rozsahu rozcházejí se
arciť jednak obžaloba, výrok porotců a rozsudek, jednak obhajoba a
stížnosti obžalovaných, třebaže je shodně shledáván konečný účel společného jednání (záměr obžalovaných) v tom, by jim nebylo B-em bráněno v útěku z trestní vazby. Společným uskutečňováním společného z předchozí dohody nebo jinak navzájem povědomého - úmyslu opodstatněný předpoklad spolupachatelství činí a to i při zločinu vraždy
(viz rozh. čís. 3890 sb. n. s.) a i při zločinu zabití (viz rozh. čís. 1651 sh.
n. s.) - kteréhokoliv ze spolupachatelů odpovědným za celkový výsledek činnosti všech, třebas nejsou činnosti jednotlivých spolupachatelů
stejnorodé a pro způsobení protiprávního účinku rovnocenné; toť nutný
důsledek úvahy, že činná účast, po případě již i pouhá přítomnost osoby
sledující týž protiprávní účel při samotném uskutečňování zlého úmyslu,
při nejmenším utvrzuje ostatní osoby jednající v témže zlém úmyslu, a
zásady § 5 tr. zák., že zločin páše nejen přímý pachatel, nýbrž i, kdo
k bezpečnému vykonání jeho jakýmkoliv způsobem přispívá. Odpovídá-li
podle toho spolupachatel za celkový výsledek činnosti všech spolupachatelů již z důvodu, že spolupůsobil při samotném uskutečňování
u všech stejného (všem společného) úmyslu, rovná se předpokladu nutnému pro přičítání škodného výsledku pachateli jednotliVCi - , že
výsledek je v příčinné souvislosti s jednáním pachatelovým, u spolupachatelů předpoklad, že výsledek má svoji příčinu v celku činnosti
všech nebo třeba v jednání některého ze spolupachatelů (v některé ze
složek, z nichž se onen celek skládá). Vznikl-li tudíž výsledek, o jehož
přičítání jde, z uskutečnění společného úmyslu, t. j. nebylo-li některým
spolupachaielem vykročeno z dosahu společného úmyslu a nebyl-li
trestný výsledek způsoben právě takovým vykročením, musí býti odpovědnost všech spolupachatelů stejná a nemůže různost míry (stupně,
povahy) odpovědnosti pro jednotlivé spolupachatele nastati z různosti
míry jejic)l účasti v příčinách výsledku (význam či bezvýznamnost nebo
treba větší či menší význam jednání toho kterého spolupachatele pro
přivodění výsledku), nýbrž ~- jde-li vůbec ve výsledku, jak tomu je
v případech zničení lidského života, o škodu, jejíž způsobení hodnotí
trestní zákon r!tzně podle obsahu zlého úmyslu, jehož uskutečněním ke
škodě došlo, může různost míry odpovědnosti - a to stejnoměrně pro
všecbny spolupachatele - nastati, to .iest různé 'právní kvalifikace může
skutek nabýti jen z r"znosti míry (stupně, povahy) zlého úmyslu spoluTrestní rozhodnutí XIV.
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pachatele sjednotivšího a jíml uskutečněného. I za předpokladu - že
s hlediska fysiologíckého a lékařského - bylo jednání stěžovatele H-a
beze všeho významu pro příčinný vývin (postup) událostí vedších ke
smrti B-ově, za předpokladu, že smrt B-ova nebyla by nastala, kdyby
k jednání H-ovu nebylo přistoupilo jednání ostatnich stěžovatelů, nebo
třeba, že smrt B-ova byla by z jednání ostatních stěžovatelll nastala,
i kdyby nebylo bývalo násilí učiněného B-ovi H-em, odpovidal by tento
stěžovatel za smrt B-ovu podle ustanoveni o vraždě, směřoval-li společný úmysl, po případě předchozí dohoda stěžovatelů k usmrcení B-e,
tlebo podle ustanovení o (prostém) zabití, sjednotil-Ii stěžovatele jinaký
než vražedný úmysl nepřátelský beze záměru závažného s hlediska loupeže, nebo posléze podle ustanovení o loupežném zabití, jednali-li stě
žovatelé ve společném úmyslu nebo třeba po předchozí dohodě zmocniti se násilím učiněným B-ovi cizích věcí movitých, a to v poslední eventualitě tím spíše, že jak podrobně dovoděno v rozh. čís. 4221 sb. n. s.
(srov. i rozh. čís. 441, 899 sb. n. s.) - zákonný pojem spolupůsobeni
k usmrcení (§ 143 tr. zák.) ani nevyžadnje takového jednání, jež mělo
v zápětí smrt napadené osoby, ba nevyžaduje ani - podle výsledků
hlavního přelíčení u stěžovatele H-a nepochybné a jeho stížností nepopírané - vztažení ruky proti osobě, které se čin! násilí v záměru loupežném, nýbrž stačí každá činnost, kterou jíná osoba při samotném vykonávání násilí hlavního pachatele (osoby nakládající s napadeným
násilně) podporuje a posiluje, ať se činnost ta projevuje způsobem jakýmkoliv. Že nedostatek pfíčinné souvislostí (ve smyslu fysiologickém
a lékařském) mezi smrtí nastavší ze zlého nakládání několika osob "jednáním té které z osob těch nebrání použití druhého odst. § 143 tr.
zák. na skutek této osoby, je již z doslovu této trestní normy nepochybné; přes to budiž ihned tu stížnosti připomenuta zásada vyslovená
rozh. čís. 1651 sb. n. s., že, jednalo-li několik osob ve vzájemném dorozumění, najmě po úmluvě o zlém nakládání, nemá místa předpis 2. odst.
§ 143, nýbrž jde o spolupachatelství zločinu zabití podle §§ 5, 140 tr.
zák. Z vylíčených úvah zřejmo, že ani příznivý pro stěžovatele H-a výsledek navrženého průvodu nebyl by ho zprostil odpovědností za souzený skutek s hlediska žádného z ustanovení trestního zákona, která se
ke skutku mohou teoreticky vztahovati, a mezi nímiž mohl rozhodnouti
jen obsah zlého úmyslu, jehož uskutečněním byl útok na usmrceného
B-f. Okolností dotčené otázkami, o jejichž podrobnější a přesnější objasnění zamitnutý návrh žádal, nemohly tedy s hledíska správného pojetí právního sloužiti k obhajobě stěžovatelově, takže zamítnutí návrhu
neporušilo zásady § 3 tr. zák. a nemohlo účinkovati na výrok porotcu a
konečné rozhodnutí směrem stěžovateli nepříznivým, jak by toho bylo
podle ustanovení předposledního odstavce tohoto § třeba k úspěšnosti
výtky neúplnosti řízení a zmatečnosti podle čís. 5 § 344 tr. ř.
Pokud jde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., napadá úpravu hlavních otázek
výslovně jen stížnost A-ova výtkami: 1. že neměla býti vůbec dána
otázka na pokus vraždy, přesnějí loupežné vraždy, podniknutý protí
oběma dozorcům Š-ovÍ a Ch-ému, správně proti dozorci Š-oví (X. hlavní
otázka, řadové číslo 42), ježto a) byl vražedný úmysl všemí obžalovanými souhlasně od samého počátku popírán a opak nebyl níkdy prokázán, b) přípravy proti řečeným dozorcům nedosáhly, i kdyby byl dán
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úmysl vražedný, onoho období, které má v zápěti trestnost; 2. že hlavní
otázky, rozuměj hlavní otázky o vraždě, t. j. ohledně stěžovatele A-e V.
hlavní otázka čís. ř. 21 neuvedla -- ač toho podle § 318 tr. ř. třeba -aní způsob jednání pachatelova, ani že smrt B-ova byla přivoděna
rdousenÍm a škrcením, čili zvláštním způsobem tohoto jedliání. Výtky
neobstojí. Výtku čis. 1, ve které stížnost aní neuvádí který z předpisů
vypočtených v čís. 6 § 344 tr. ř. byl podle jejího názoru porušen, lze
prostě odkázati na ustanovení § 318 tr. ř., že hlavní otázka směřuje
k tomu, zda jest obžalovaný vinen, že se dopustí! činu, který .jest základem obžaloby, a na ustanovení § 317 tr. ř., v němž jsou vypočteny
případy, kdy se nedávají porotcům otázky, v němž ale není zmínky
o takovém případě, že bylo hlavním přelíčením vyvráceno podezření,
jehož projevem a důsledkem byla obžaloba. Případnému přesvědčení,
že se obžalovaný nedopustil skutku, z něhož jest obžalobou viněn, aneb
alespo,ň, ne v úmyslu, jejž mu dává za vínu obžaloba, múže porotní soudní
dvůr dáti průchod teprve, když porotcí k hlavní otázce přisvědčili,
cestou určenou § 332 tr. ř., nikoliv již pouhým nekladením otázek, nebo
třeba v případě, že je skutek trestným i bez úmyslu obžalobou tvrzeného,
již při sestavení otázek přípoje ním přiměřené náhradní otázky, nikoliv
pouhým opomenutím otázky přimykajicí se k obžalobě. O právním významu děje pak, který je základem obžaloby, najmě o trestnosti nebo
beztrestnosti stíhaného skutku je porotnímu soudnímu dvoru uvažovati
teprve po výroku porotcU na podkladě skutečností jím zjištěných a zákonných známek, k nimž je v něm přísvědčeno, nebo třeba na podkladě
nedostatku takových zjištění a projevů. Povinnosti dáti porotcům a to
jako hlavní otázku, otázku přimykající se k obžalobě nezprošťuje porotní soudní dVl" ani předpoklad třebas důvodný a správný, že děj, jenž
jest základem obžaloby, rresplňuje skutkové podstaty vůbec žádného
z trestných činů příslušejících k pravomoci soudu. Tomu nasvědčuje nejen rozsah cit. právě ustanovení § 317 tr. ř., který se stejně nezmiňuje
o případech, kde by stíhaný skutek byl od původu beztrestný, nýbrž
i ustanovení § 337 tr. ř., jež ukládá zcela povšechně, tudíž i pro případ,
že se výrok porotců omezuje na kladnou odpověď k otázce hlavní, porotní mu soudnímu dvoru, by uznal na osvobození obžalovaného, má-li
za to, že není v zákoně uložen trest na čin, jejž obžalovaný podle výroku
porotců spáchal. Proto byl i v souzené trestní věcí soudní sbor povinen,
by. dal porotclrm otázku na skutek stíhaný obžalobou jako pokus vraždy,
by přízpůsobil obsah otázek právní kvalifikaci, je~ uplatňovala obžaloba;
a zůstavil rozhodování o tom, zda skutek ten naplnuJe pOjem nedokonane
vraždy nebo jiného činu soudně trestného, době, až bude, s.tane~li se
lak, výrokem porotců zjištěno, že obžalovaní skutek ten spachah. Na
dosavadní úvahy odkazují se i ostatní stížnosti, pokud snad chtějí rozvláčným dokazováním, že vražedný úmysl obžalovaných není nikterak
prokázán a že děj, pokud jde o chystaný útok na dozorce Š-u, nevykročil z mezí beztrestného jednání přípravného, bráti v pochybnost, zda
položení hlavních otázek o vraždě a pokusu vraždy vyhovovalo zákonným předpisům. Zejména však odkazuje se na tyto úvahy tvrzení stížnosti L-ovy že v době, kdy měl býti Jaroslav Š. vlákán do kobky, L.
o nějakém přepadení a svázání dozorce ještě vůbec nevěděl a níjak se
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na tomto pokusu ani pnmo, ani nepnmo nesúčastnil. V této souvislosti
podotýká se ještě, že nemohly - pod následkem zmatečnosti podle
čís. 7 § 344 tr. ř. býti učiněny předmětem otázek úmysl a přípravy
obžalovaných směřující k útoku na dozorce Ch-ého, třebaže dotčené
jednání obžalovaných »kryje se navlas« (stížnost B-ova) s jejich jednáním oproti š-ovi - což ovšem neodpovídá spisům - ; nebylť případný
útok stěžovatelů na Ch-ého ani předmětem původní obžaloby, aniž byla
naň obžaloba při hlavním přelíčení veřejným obžalobcem rozšířena
(§ 267 tr. ř.). Již proto jsou planými veškeré vývody stížnosti o podobnosti obojího jednání stěžovatelů a důsledky odvozované ze skutečnosti,
že byl nedůsledně stíhán sice útok chystaný na š-u, nikoli však i útok
chystaný na dozorce Ch-ého.
K výtce čis. 2 stačí stížnosti A-ově připomenouti ustálený v judikatuře srov. obzvláště rozh. čís. 3890, 4011 sb. n. s. - výklad § 318
tr. ř., že nařízenou tam individualisací skutku má býti vyloučena záměna
souzeného skutku s obdobným skutkem téhož pachatele, který má býti
takto chráněn proti nebezpečí opětného stíhání pro týž skutek už souzený. Pro účel ten stačí však úplně, že byly v dotčených hlavních otázkách, najmě i V. hlavni otázce uvedeny jméno usmrcené osoby, jakož
. i doba kdy, a místo kde byla osoba ta zbavena života. Bližšího označeni
(konkretisování) skutku uváděním ještě dalších podrobností nebylo
s hlediska § 318 tr. ř. třeba. Měl-li ten či onen stěžovatel (obhájce) za
to, že rozsah a obsah společného úmyslu stěžovatelů, najmě to, na čem
se dotčený stěžovatel s ostatními umluvil (dohodl), neopodstatňuje
známku vzájemného, ku vraždě směřujícího dorozumění, nebo, že způ
sob, jakým se dotčený stěžovatel v souzeném příběhu zachoval, nenaplňuje zákonný znak jednání proti usmrcené osobě (vztažení ruky na
ni, nebo činného spolupůsobení) ve smyslu § 134 (136) tr. zák., bylo
mu volno žádatí, by byla k dotčené hlavni otázce připojena dodatková
(kontrolní - pomocná) otázka, jíž by byl zákonný znak rozveden ve
skutečnosti s nim se srovnávajicí. Učiniti tak bez žádosti stran nebyl
soud povinen, jak plyne z jasného ustanovení § 323 tr. ř. K dalším vývodům o zmatku čís. 6 § 344 tr. ř. připomíná se stížnostem povšechně,
že - a jen to vyslovuje i stížnostmi B-ovou a H-ovou citované rozh.
sb. n. s., čís. 1437 sb. n. s. - porotní soudní sbor je sice oprávněn při
měti porotce vhodnou otázkou k výroku o jiné než obžalobou uplatňo
vané kvalifikaci neb o důvodu beztrestnosti stíhaného skutku, není-li
ona kvalifikace nebo třeba tento dúvod výsledky hle.vního přelíčení přímo
vyloučen, že však povinnost soudu dáti otázku nastává jen, jsou-li tu
předpoklady §§ 320 nebo třeba 319 tr. ř., čili bylo-li tvrzeno (napově
zeno, t. j. průvodním prostředkem poukázáno k tomu), že tu jsou skutečnosti rázu v § 320 nebo, že tu je skutečnost nebo stav rázu v § 31 g tr.
ř. vytčeného, a posléze, že zmilte'2nost rozsudku působí nikoliv už
nepoužití onoho práva, nýbrž jen nesplnění této povinnosti.
Pokud jde o otázky eventuální (náhradní), je předem vytýkáno všemi
stížnostmi, že bylo porušeno ustanovení § 320 tr. ř. tím, že 1. nebyly na
místě otázek, jimiž bylo usmrcení Josefa B-e přivedeno pod hledisko
loupežného zabití, čili na místě otázek č. ř. 3,4,8,9, 13, 14, 18, 19,23,
24 (1. až 5. otázka eventuální, 2, 5, 8, 9, 14 otázka dodatková) neb
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alespoú vedle nich, správně pro přípod záporných odpovědí na onv
otázky eventuální, dány eventuální otázky na zločin prostého zabití
podle § 140 tr. zák.; 2. že nebyly jako další eventuální otázky dány
otázky na zločin podle § 143, přesnějťpodle 2. odst. § 143 tr. zák. Výtka
neobstojí. Skutkové podstaty všech uvedených zločinů shodují se v před
pokládaném výsledku (zničení lidského života) a i v tom, že pachatelé
nej,edn!'jí .v úmyslu napadenou 0vso,bu usmrtiti, nýbrž - pokud při
chazejl v uvahu eventualIty tu mozne - v úmyslu s napadeným zle nakládati (§ 143), kterýžto úmysl rovná se jako úmysl směřující proti
nedotknutelnostI a neporušenosti cizího těla úmyslu nepřátelskému
(§ 140) a i úmyslu učiniti někomu násilí urážkou, skutkem (§§190, 141
tr. zák.). Jmak lIší se zločin zabití (§ 140) a i zločin loupežného zabítí
!§ 141 tr. zák.), b11-li .. :p~chá:, několika "osobami, od zločinu podle
2. odst. § 143 tr. zak. ]lZ hm, ze tam spoll! pachatele společný stejný
úmysl nepřátelský nebo třeba loupežný, kdežto tu jednají pachatelé
v nahodilém souběhu, aniž je sjednotil společný stejný úmysl; proto nelze - jak dovozuje nahoře citované rozh. čís. 165,1 sb. n. s. a dokazuje
zvláště obdoba poměru mezi zločinem podle 2. odst. § 157 a zločinem
podle § 155 d) tr. zák. - podřaditi pod ustanovení § 143 tr. zák. skutek několika osob, jež způsobem naznačeným v druhém odstavci § 143
tr. zák. a s účinkem tam uvedeným jednaly ve vzájemném dorozumění
(\ způsobu jednání, najmě osob, jež nakládaly podle předchozí úmluvy
ke zlému nakládání s ní směřující zle s osobou, jež byla zlým nakládáním tím usmrcena. A zločin (prostého) zabití podle § 140 tr. zák. liší se
od zločinu loupežného zabití podle § 141 tr. zák. tim, že při zločinu loupežného zabítí je zlé nakládání čili urážka skutkem (násilí) jen prostřed
kem k uskutečnění dalšího účelu, totiž záměru pachatelova, zmocniti se
cizí věci movité, kdežto při zločinu (prostého) zabití není zlé nakládání
čili uskutečňování nepřátelského úmyslu provázeno takoví'm záměrem.
Ustanovení § 141 (190) tr. zák. je tedy k ustanovení § 140 tr. zák. v poměru zvláštního zákona k zákonu povšechnému a nelze proto podřaditi
pod pojem prostého zabití (§ 140 tr. zák.) jednání pacbtele nebo pachatelů, záleželo-li ve zlém nakládání s určitou osobou, směřovalo-li ke
zmocnění se cizí věci movité prostředkem zlého nakládáni, a vedlo-li ke
smrti napadené osoby. 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 nemúže 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 pachatelúm jde. Bezprostředně a okamžitě, jak před
pokládá loupež na rozdíl od vydírání (srov. rozll. čís. 35,71 sb. n. s.), odnímá se věc i tehdy, zmocňují-Ii se jí pachatelé v souvislosti se zlým nakládáním, třebas v jiné místnosti, najmě zabezpečují-Ii si pachatelé pří
stup k věci a odnětí jí tím, že zlí'm nakládáním zbavují napadenou osobu
možnosti, brániti jim v přístupu k věci a v jejím odnětí. Skutková podstata loupeže, tudíž i loupežného zabití nerozeznává, zdali jde ve věci,
jejíž odnětí jest účelem násilí, o věc osoby, které se činí násilí, či o věci
osoby jiné; předpokládá se jen, že nejde o věc, která je vlastnictvím pachatele nebo třeba jednoho z více pachatelů. O tom pak, zda zmocněním
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se věci po rozumu § ]90 (141) tr. zák. jest i uchopení věci za účelem
krátkodobého užívání, netřeba uvažovati, jelikož - jak bude dokázáno
- nebylo tu řvrzení, které by loupežný záměr stěžovatelů omezovalo na
odnětí takového rázu. Protože dání eventuální otázky na ten či onen
trestný čín je podle § 320 tr. ř. podmíněno tím, že byly tvrzeny, t. j. výsledky hlavního přelíčení napovězeny skutkové okolnosti naplňující nejen objektívní, nýbrž í subjektívní skutkovou povahu dotčeného trestného činu, závisí rozhodování o správnosti nebo vadnosti postupu porotní ho soudního dvoru na tom, jaké výsledky mělo hlavní přelíčení
v příčině skutečností, osobního rozsahu a věcného dosahu dohody
(úmluvy stěžovatelů), při čemž ovšem - jelikož je rozhodna jen stejnost
úmyslu v době páchání trestného činu, nezáleží pro úvahy s hlediska
§ 320 tr. ř. nikterak na tom, zda se ten či onen stěžovatel přidal k dohodě dříve nebo později před samostatným ,skutkem a zda dal sám podnět k dohodě či připojil se k ní v důsledku svodů nebo pod nátlakem
jiných. Přezkoumání výsledků hlavního přelíčení v těchto směrech lze
omeziti na výpovědi učiněné obžalovanými přímo v hlavním přelíčení
protože svědků úmluvy a činu nebylo a případné opačné údaje stěžo~
vatelů v předběžném řízení, jež ovšem byly porotcům také předvedeny,
pOzbyly změnou jich při hlavním přelíčení pro dosah §§ 319, 320 tr. ř.
významu (srov. rozh. čís. 1723 sb. n. s. aj.).
Ačkoliv vyšlo při hlavním přelíčení najevo také to, že někteří ze stě
žovatelů učinili před souzeným skutkem nebo i po něm výroky, jež by
mohly po případě býti hodnoceny jako projevy nebo příznaky úmyslu
vražedného, nepřipouštějí přece záznamy zápisu o hlavním přelíčení ani
nejmenších pochybností, že - jak stížností právem uplatňují - všichni
stěžovatelé popírali důsledně a rozhodně zlý úmysl usmrtiti dozorce,
najmě i dozorce B-a. Než nesprávné je tvrzení stížnosti, že nevyšel najevo ani úmysl loupežný nebo dokonce, že i loupežný úmysl byl stěžo

vateli popřen; k tomuto popírání loupežného úmyslu mohou dospěti
stížnosti jen. protože se neřídí nahoře vymezeným výkladem § 190 tr.
zák. Udaliť stěžovatelé obzvláště: 1. stěžovatel B., že mu již 5. listopadu 1931 navrhl H., že svážou dozorci ruce a nohy, zacpou mu ústa
roubíky, odejmou mu klíče, vezmou si ze skladiště civilní šaty a uprchnou; večer že vystoupíl s týmž plánem podrobně opakovaným H. před
B-em, K-ou a A-em; B. že podotkl, že při svázání nesmí dojíti ku krveprolití, ostatní že všichni s plánem souhlasili; v pátek se domluvili, že
útěk bude proveden v neděli odpoledne, a plán na přepadení dozorce
byl usnesen takto: Shasne se v kobce světlo, dozorce bude požádán, by
směl jíti B. pro vodu se džbánem, B. zavře, jakmile dozorce do kobky
vstoupí, dveře, K. a H. uchopí dozorce za ruce, A. odejme mu střelnou
zbraň a dá mu do úst roubík, by nekřičel, B. má venku na chodbě dávati
pozor, by je druhý dozorce nepřekvapil, a měl to oznámiti ostatním
v kobce, bud', by dozorce pustili nebo z kobky vyskočili a svázali také
druhého dozorce; v neděli odpoledne asi o 2. hod. zasvětil do plánu A.,
který byl losem určen za vůdce, i L-u a určil mu úlohu, by podával šle
ku svázání rukou dozorce; při samotném skutku zachoval se B. podle
vylíčené úmluvy, zavřel za B-em dveře kobky, zahákoval je a dával na
chodbě pozor, zda nepřijde druhý dozorce; po skutku spěchali všichni
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do skladiště a oblékli se do civilních šatů; 2. stěžovatel L., že mu A.
v neděli odpoledne sdělil plán, že zavolají dozorce do kobky, že ho K.
a H. svážou, že mu vezmou vše, co má II sebe, klíče i obušek, že si pak
půjdou do strážnice pro klíče ke skladišti a vezmou si civilni šaty a to,
nenajdou-li své, cizí; on (L.) výslovně zdůraznil, že se súčastní, když se
dozorci nic nestane, rozuměj, když dozorce nebude usmrcen; při samotném útoku držel a svázal B-ovi ruce a vzal si pak ve skladišti cizí šatstvo, nemoha najíti svúj oděv; 3. stěžovatel H.: Plán byl ujednán tak, že
se shasne světlo, upozorní se na to dozorce, vláká se dozorce takto do
kobky, srazí se k zemi, sváže se,

vstrčí

se mu roubík do úst, oni zmocní

se klíčů, jeden vyjde z kobky a zavře dveře na petlici, ostatní dozorce
oním způsobem v kobce svážou; ve skladišti převléknou se pak do cizích šatů a uprchnou branou; přepadenému dozorci měly se vzíti zbraň
a klíče od vchodu II brány; L. byl zasvěcen do plánu v poslední chvíli a
měl držeti dozorci nohy; při útoku škrtil H. B-e oběma rukama a uvázal
mu pruh prostěradla přes ústa; po skutku převlékli se pachatelé ve skladišti do cizích šatů; 4. stěžovatel K.: Plán, ku kterému dal on konečně
svolení, byl ten, že A. shasne světlo, B. půjde na chodbu pro vodu a
šťouchne do dozorce, ostatní povaH dozorce k zemi, vstrčí mu roubík do
úst, převážou jej ručníkem, svážou dozorce šlemi do kozla a dají ho
mezi postele, ve skladišti vezmou si pak civilní šaty; bylo také ujednáno
mezi H-em, B-em, A-em a K-ou, že si vezmou ze skladiště civilní šaty
a na strážnici vše, čeho bude třeba, i hodinky a peníze; ve chvíli, kdy se
šlo k večeři, byl do plánu ostatních stěžovatelů zasvěcen i L.; ještě jednou probrali pak do všech podrobností celý plán, že se večeře podá do
kobky naposled, A. shasne světlo a požádá dozorce, by "stoupil do
kobky a rozsvítil, B. vyběhne se džbánem pro vodu a zavre dveře za
dozorcem, H. a A. strhnou dozorce k zemi, po případě za pomoci K-y a
L-y, odeberou se dozorci klíče a na strážnici se vezme vše, co tam bude,
najmě pak zbraně a další klíče, zvláště klíč od skladiště, by si tam mohli
obléci civilní šaty; při samotném skutku svázal K. B-ovi nohy a vzal si
pak ze skladiště celý oblek kromě spodků. 5. Stěžovatel A.: Vykládaje
způsob zamýšleného útěku, říkal mu B., že dozorce svážou, udělají si
z prostěradel pruhy a roubíky, vrazí jeden roubík do úst dozorci, který
by přišel do kobky; bylo smluveno i, že odejmou dozorci klíče a zbraň
a všechny věci, které bude míti u sebe, i že se převléknou ve skladišti;
L-a že do plánu zasvěcoval on (A.) v neděli odpoledne; jako zvolen)'
vůdce určil pak on (A.) jako úlohu B-ov;, že půjde na chodbu a zavře
dveře kobky za vstoupivším do ní dozorcem, on (A.), H. aK. že dozorce
svážou a L. že podá provazy ku svázání, že s tímto rozvrhem úloh všichni souhlasili; při samotném útoku podařilo se jemu a H-ovi strhnouti
B-e na kolena, on mu klečel na levé ruce a pokoušel se mu vtlačiti roubík do úst, pak on a H. svázali ještě jednou prostěradlo kolem hlavy
B-ovy; všichni se usnesli, že na strážnici seberou všechny věci, hlavně
ale zbraně a shodli se na tom, že B. má býti obrán o vše, co má u sebei
najmě o peníze; on že pak na strážnici sebral peníze, stříbrné hodinky a
svítilnu a klíč od skladiště, z něhož si pak vzali ostatní cizí, On své šaty
a cigarety.
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Již, z opak,ova~ých .čás~~ výpov.Mí stěžovatelů je nade vší pochybnost zre]mo, ze vSlchnt stezovatele udalI souhlc.sně, že se útok na do-

zor~e B-e ~tal podle předchozí dohody směřující ku zlému nakládáni
s ,1ll!'1 ]O.1'o:,to. k~ prostře?k~ I k ;J.skutečnění dalších smluvených zá-

meru, najl,;e :ameru loupezneh?,.a ze tedy nebyly vůbec tvrzeny skuteč
n~sÍl, pchz treba k opodstatnelll zločinu podle 2. odst. § 143 tr. zák.
nybrz ze byla naopak výslovně popřena všemi stěžovateli jedna ze slo~
žek této skutkové podstaty, totiž nahodilost souběhu zlého nakládáni
několika pachatelů, takže tu nebylo podkladu pro eventuální otázku na
onen zločin a opomenutím otázky té předpis § 320 tr. ř. porušen nebyl.
llčelem smluveného útoku na dozorce B-e (záměrem spolči vších se k ně
mu stěžovatelů) bylo podle souhlasných jejich údajů zmocniti se obzvláště i civilní~~ šatů ve s~:adišti ~Io~ených; ~rci ť ,neudali - jak uči
J1JI~ H. a L. - tez ostatm stezovatele vyslovne, ze mely býti ze skladiště

?dnaty šaty cizí; avšak žádný ze stěžovatelů netvrdil, ba ani nenaznačil
ze .bylo ujednáno, že smí a má každý ze stěžovatelů zmocniti se jen šat

rl

svych, naopak bylo, jak obzvláště doplnil údaje o dohodě stěžovatel I..

ujednáno, že si vezmou, nenajdou-li své, šaty cizí, takže ohledně civíl~
ních šat~ ne?yl žádný,r;r z.e .stěžova!elů popřen, nýbrž byl výslovně vše-

mI doznan umysl smerujlcI alespon m eventum ku zmocnění se cizích
věcí movitých. Zůstalo-Ii takto i v obhajobě obžalovaných při předpo
kladu l0!lpežného záměru smluveného útoku, nebyl by býval právni vý-

zn~m stezovateh tvrzeného skutku v té podobě, již mu dávalo jejich obhajoba, vyčerpán podřaděním ho pod ustanovení o (prostém) zabití, nýbrz mohlo - VIZ nahoře - v této podobě o skutku býti uvažováno ;en
s hlediska zločinu loupežného zabití. kdežto uvažování o něm s hledi~ka
(prostého) zabití bylo přímo vyloučeno. Proto nebyl porotní soudní sbor
am opr~~něn, tím méně byl - jak by předpokládalo porušení § 320 a
zmatek CIS. 6 § 344 tr. ř. - povmen dáti porotcům otázky přizpůsobené
ustanovení § 140: tr. zák., nýbrž mohl arciť i musel porotni sbor soudni
~odle § 3~O tr.. ř. učiniti z~ do~ti. obhajobě ,~těžovatelů, - jíž popřen
umysl vraze dny a tvrzen ]Inaky umysl nepratelský nebo třeba úmysl
směřující ku zlému nakládání a násilí, zbarvený arci záměrem loupež-

ným, - takovými ~tázk~mi, jim.iž by byl .při záp~rných odpovědích na
1. a V. otazku hlavlll a pn kladne odpovědI porotcu na otázky další skutek přiveden pod hledisko zabití loupežného. To se vskutku stalo a to
v té formě, že porotcúm byly dány první až pátá otázka eventuální na
skutkovou podstatu dokonané loupeže (§ '190 tr. zák.) a k nim 2, 5, 14,
19 a 24. ot~zka ,dodatková,_ zda při podniknuté loupeži bylo s Josefem
B-em tak nasllne Jednano, ze z toho nastala Jeho smrt a zda ten který
z obžalovaných spolupúsobil k jeho usmrcení. Tímto postup se nepříčil
zákonu a h.ověl i zájmům stěžovatelů lim více, že by byl -- rozkládaje
otázku po účasti toho kterého stěžovatele na skutku v otázku po účasti
Jeho na vykonaném násilí a v otázku po jeho účasti na smrtelném výsledku násilí - nutil porotce účinněji než případná eventuální otázka
znějící přim o na zločin podle § 141 tr. zák. k úvahám, na jejichž výsledku závisela odpověď na dodatkové otázky, totiž k úvahám, zda je
fysická neb intelektuální účast - ovšem při každé z obou eventualit
jen na místě a v době samotného skutku osvědčená účast - toho či

stěžovatele z pncm (ve smyslu právním) smrti napadené osob)',
naplňuje pojem spolupÍlsobení k usmrcení napadené osoby a činí dotče
ného stěžovatele, jenž by odpovíd11 jinak pro ,<ladnou odpověď na eventuální otázku jen za loupežný útok, odpovědným i za smrt z útoku nadalou. Právě oddělením otázek po účasti na smrti od otázek po účasti
na násilí byla. porotcům poskytnuta možnost, přihlížeti také k případ
nému vykročení ze společné, spolupachatelství na násilí zakládající dohody některým stěžovatelem a zprostiti - zápornou odpovědí na dotče
nou dodatkovou otázku - stěžovatele, který podle jejich přesvědčení nevztáhl vůbec ruku na usmrceného nebo vztáhl by jen způsobem, jenž ve
smyslu fysiologickém k usmrcení nepřispěl, odpovědnosti za smrt
B-ovu, dospějí-Ii k dalšímu přesvědčení, že úmysl dotčeného stěžovatele
nesměřoval vzhledem k obsahu dohody k posílení a podporování osbtní ch stěžovatelů v násilí, jimiž byla ve smyslu fysiologickém smrt B-ova
způsobena. Ostatně bylo i tu stěžovatelLlm volno žádati, by dalši dodatkovou (kontrolní, pomocnou) otázkou byl zákonný znak spolupůsobení

ol1oho

k usmrcení l'ozveden ve skutkové okolnosti s ním se srovnávající a za-

jistiti si tím možnost

přezkoumání dotčené

právní otázky v

řizení

zru-

šovacím.

K vývodům jednotlivých stížností se dodává: Podle vytčených zásad odpovídá kterýkoliv spolupachatel za celkoví' výsledek činnosti
všech spolupachatelů. Při naoovězeném spolupachatelství směrujícím
k loupeži nebylo dání otázek, o něž jde, co do stěžovatele B-e na závadu, že nevztáhl ruky na usmrceného B-e a že tudíž smrt ta měla svou
(fysiologickou) příčinu v jednání jiných stěžovatelů; stačí, že při samotném páchání loupeže podle úmluvy spolt'púsobil, zavíraje za B-em dveře
kobky a hlídaje na chodbě, by nebylo ostatnim spolupachatelům překá
ženo ve zlém nakládání s B-em; neb ; touto jeho činností může býti
opodstatněna i zákonná známka spolupúsobeni k usmrceni podle § 141
tr. zák., jak už nahoře bylo uvedeno. Totéž připomíná se i stížnosti
H-ově k námitce, že nevyšlo prý srovnej však posudek lékarů a údaje
samotného H-a - najevo, že jeho činnost zavinila nebo spoluzavinila
smrt B-ovu. Z těchže úvah nezáleželo by v příčině úpra.vy otázek ani na
tom, že smrt B-ova nemohla nastati z toho, co vykonal stěžovatelI.., čili
ze svázání nohou B-ových; stačí, spolupůsobil-li L. svým jednáním
v on0111 zlém nakládání, kterým došlo k usmrcení B-ovu, jsa si vědom
tohoto

směru

svého jednání,

třebaže

si

neuvědomil,

že tím

přispívá

k usmrcení. Nezáleželo by dále na tom, že I.. přímo svázanému dozórci
nic nevzal; nehledě k tomu, že zločin loupeže je dokonán již výkonem
násilí, stačí, že se I.. po vykonaném násili v mezích předchozí úmluvy
zmocnil cizích šatů. Pochybena jest i námitka stížnosti K-ovy, že obžaloba nezněla na loupežné zabití; vždyť eventuální otázky hledí již pojmově k jiné právní kvalifikaci činu, než které se domáhá obžaloba. a
zažalovaný skutek (loupežná vražda) nabyl popíráním vražedného
úmyslu právě podoby loupežného zabití. Skutkovou podstatu zločinu podle § 217 tr. zák., který podle stížnosti K-ovy jedině měl prý býti shledán ve stíhaném skutku, převyšuje stíhaný skutek tím, že vykonané násilí jednak bylo prostředkem i k odnětí cizích věcí movitých, jednak
způsobilo smrt osoby, jíž. učiněno násilí; obě tyto složky nedošly by
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právního hodnocení, kdyby nebylo o .;kutku vedle § 217 tr. zák. uvažováno také s hlediska loupežné vraždy nebo třeba s podpůrného hlediska
loupežného zabití. Tvrzení téže stížnosti, že K. popiral úmysl dozorce
B-e oloupiti a že také nic neuloupil, odkazuje se na hořejši vymezení pojmu odnětí cizích věcí movitých a na doznání samotného stěžovatele.
Okolností ve stížnosti A-ově zdllrazňovanou, že svázání B-ovo, přesněji
asi vpravení roubíku do úst B-ových nesměřovalo k tomu, by byl zavražděn, nýbrž jen a výlučně k tomu, by mu bylo bráněno v křiku, nepozbývá uvedená činnost povahy jednání nepřátelského a násilí čili
urážky skutkem (§ 190' tr. zák.). Vývody téže stížnosti o nedostatku loupežného úmyslu nedbají ani toho, co stěžovatel ten sám při hlavním pře
líčení v tomto směru doznal.
Lichou jest i další výtka stížnosti Františka B-e, že bylo porušeno
ustanovení § 320' tr. ř. tím, že nebyla porotc.lm dána dodatková, správně
eventuálni otázka podle § 93 tr. zák. Ustanovení § 320 tr. ř. předpo
kládá ve směru výtkou dotčeném, že by tvrzenými skutečnostmi nabyl
skutek obžalobou stíhaný jiné kvalifikace, než je obžalobou pro něj vymáhána. Vztahují-li se tvrzení jen k určité složce stíhaného činu, nelze
učiniti předmětem otázky skutečnosti takto tvrzené samy o sobě, nýbrž
je předmětem otázky jen celek tvrzení o skutku, tudíž ony skutečnosti
ve spojení se skutečnostmi, jež byly tvrzeny současně, třebas ve shodě
s obžalobou, vzhledem na ostatni složky skutku (srov. rozh. čís. 3371).
Nač se měla otázka eventuální vztahovati, byl jen určitý výsek ze závadné činnosti, nikoli stíhaný skutek ve své celosti. Předmětem otázek
eventuálních nelze však činiti o sobě některou ze složek celkového činu,
s nímž i ona složka byla učiněna předmětem otázky hlavní. Proto mohlo
býti bez porušení předpisu § 320 tr. ř. opomenuto a vlastně vůbec nebylo lze učiniti podkladem otázky eventuální samo o sobě tvrzeni stěžo
valele B-e o jeho jednání při samotném příběhu (uzamčení dozorce B-e
v kobce), kdyžtě jednání to bylo podle údajů samotného stěžovatele jen
složkou smluveného a z důvodu spolupachatelství stěžovateli v celém
rozsahu přičítatelného širšiho skutku, jehož dalšími složkami bylO podle
nahoře opakovaných výsledků hlavního přelíčení obzvláště i to, že byl
dozorce B. povalen na zemi, svázán a vpraven mu do úst roubík a jehož
účelem nebylo jen znemožniti B-ovi volný pohyb, nýbrž podle těchže
poukazů a podle samotných údajů stěžovatele, jenž je z důvodů spolupachatelství i za tyto účely odpovědný, odebrati B-ovi různé věci, najmě
zmocniti se civilních obleků ve skladišti, takže tvrzený skutek jak rozsahem děje, tak i účelem svým zdaleka převýšil skutkovou povahu zločinu podle § 93 tr. zák.
Pokud jde o otázky dodatkové, vytýká stížnost Františka K-y, že
odporuje předpisu § 320' tr. ř., správně § 319 tr. ř. rozhodnutí porotního .
soudního sboru, že se nepřipouští otázka podle § 2 písm. g) tr. zák.,
kterou žádal obhájce K-ův z důvodů, že při hlavním přelíčení udal spoluobžalovaný A., že se B. vy.iádřil, že K-ovi nevěří, že ho svážou a nechají ho ležet a bude konec, dále že vyšlo při hlavním přelíčení najevo,
že i na K-u byl připraven roubík pro případ, že by nechtěl na plán při
stoupiti, a posléze, že mu B. řekl, že by ho »ti pacholcí« zkopali a zbili,
tak ať radějí s nimi uteče; takto zastrašován a donucen prohlásil prý, že
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souhlasí. Výtka je lichá i za předpokladu, že hlavni přelíčeni mělo výsledky stížností uplatňované. Stav neodolatelného donucení podle § 2
pism. g) tr. zák. je vyhrůžkami zjednán jen, byl-li vyhrůžkami vzbuzen
v pachateli duševní stav, v němž pachatel nebyl schopen dáti své vůli
jiný než vnucený mu protiprávní směr, najmě proto, že neviděl jiného
prostředku k zamezení opovězeného mu zla, jež důvodně pokládal za
důležítější, než zlo, ku kterému směřuje vnucované mu jednání. Přiro
zeně může o tom, zda tento duševní stav byl vyhrůžkami vzbuzen, podati zprávu jen pachatel, neprojevila-li se jeho duševní tíseň na venek
zpusobem i pro třetí osoby postřehnutelným. Poukazy na projevy takové
tísně nevyšly při hlavním přelíčení najevo a stěžovatel K. sám se o pří
padném strachu ani podle tvrzeni stížnosti při hlavním přeUčení nezmínil, nýbrž udal jen, že zpočátku nechtěl s ostatními stěžovateli uprchHOUti, že mu B. nabízel 2.000 Kč, kdyby se dal spoutati a nic neprozradil, že nepřistoupil hned na tento návrh, ale posléze dal své svolení. Nebyl-li již proto případnými vyhrůžkami opodstatněn stav neodolatelného
donucení a nebyl-li tu důsledkem toho zákonný předpoklad pro dotyč
HOU otázku dodatkovou, netřeba zkoumati ani, není-li předpoklad neodolatelného donucení vyloučen i tím, že mohl - jak uvádí porotní
soudní dvůr v zamítacím usnesení - stěžovatel K. ujíti opovězenému
zlu oznámením vyhružek vězeňským dozorcům, ani šlo-li ve stížností
zdůrazňovaných výsledcích hlavního přelíčení skutečně o vyhrůžku zlem
pro stěžovatele v jeho tehdejší situaCÍ důležitým. Jako další porušeni
předpísu § 320 správně 319 tr. ř. a zmatek čís. 6 § 344 tr. ř. je stížností
Josefa H-a vytýkáno, že nebyla porotcum dána k 21. hlavni otázce jednající o krádeži litru mléka, krajíce chleba a nože - připojena dodatková otázka podle § 2 písm. g) tr. zák. I jato výtka je bezpodstatná.
Ovšem zakládá beztrestnost podle § 2 písm. g) tr. zák. i stav bídy (nouze), byla-li té intensity, že jí byl život pachatele neb osoby j~mu blíz~é
přímo a bezprostředně ohrožen, a nebylo-li jiného východIska k zachraně žívota, než spáchání dotčeného trestného činu,takže jedinou pohnutkou byl názor pachatele, že jinak zemře hlady. Než bídu, nou.zi takové intensity stěžovatel H. nikdy netvrdil, doznávaje dotčenou krádež
mléka a chleba s tím, že je ihned snědl, avšak bez jakéhokoliv poukazu
na bídu ncb i jen hlad a stížnost neuvádí, o který záznam protokolu
o hlavním přelíčení opírá své tvrzení, že stěžovatel před tím po několik
dnlI nejedl a chtěl ukojiti svůj hlad. Obhájcem v návrhu na dotčenou
otázku vyslovený předpoklad, že se stěžovatel H. dopustil této krádeže
jen proto, poněvadž neměl už dva ~n~ co .líst, nepřich~zí v úvahu.
Tvrzením po rozumu §§ 319,320 tr. r. JSou J~n. tak~lVe, vy~le9ky. hlavního přelíčení, na kterých mO,hoLl PO;Otcl Z,~IOZltt sve presvedc~J1l (projevené pak odpovědí na d,otycn?u.otazkt9 Cllt -:- VIZ.§ 32?, tr. } .. - Len
průvodní prostředky a pruvodmml prostredky JSou Sl·ce vypovedl obzalovaných, níkoli vš~k i P?uhé proje,;,y obháj.~ú (srov; rozh. či~. 415 sb.
n. s. aj.). Nebylo-lt tu vubec tvrzem zavazu]lcI k otazce, o ntZ )de, netřeba zkoumati nebylo-li předpokladu neodolatelného donucelll na zavadu, žese stěŽovatel H. neomezil na doznané jím odnětí potravin, nýbrž ukradl i nůž.
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Stížn?sti Františka . 8-e, J~sela H-a a Herber.ta A-e vytýkají
nap,adenemu :?"udku I z.matecno,st. rodl~. § 344 cis. 10 písm. a)
tr. L, pokud]lm bylI uznam vmnyml zlocmem nedokonané loupežné
vraždy na vězeňském dozorci š-ovi. Uplatňovaným zmatkem vytýkanou
právní mylnost rozsudku lze dokázati jen srovnáváním dotvčných ustanOveni trestního zákona nebo třeba zákonných známek deliktu se skutkovými okolnostmi, které tvoří podklad právního posouzení věci v rozsudku, Jelikož pak v řízení porotním jest - nejde-li o některou z výjimek, jež má § 317 tr. ř. na zřeteli, - úkolem výhradně porotců vysloviti, které skutečnosti jsou a které nejsou prokázány, a jelikož podkladem rozsudku je skutek, jejž obžalovaný spáchal podle výroku porotců
(srov. §§ 337, 338 tr. ř.), jest ono srovnávání a zkoumání, zda ten či
onen zákonný znak je naplněn zjištěnými skutečnostmi, neboli řádné zákonné doličování právní mylnosti rozsudku a zmatečnosti ieho zvláště
í podle čís. ID písm. a) § 344 tr. ř. možno jen když a jen pokud porotci
projevili také v té příčině své skutkové přesvědčení, neboli když a pokud jsou v otázkách, k nimž porotci při svědčIli, uvedeny také skutkové
okolnosti té či oné zákonné známce odpovídající, takže kladnou odpovědí na tu kterou otázku jest vysloveno i, že porotci pokládají skuteč
nosti jí uvedené za prokázány a zjištěny. Takový projev skutkového
přesvědčení porotců mohou strany, najmě i obžalovaný (obháJce), nejsou-li skutečnosti v dostatečné míře pojaty již soudem do otázek jím už
daných, vyvolati podle § 323 tr. ř. žádostí pro soud závaznou, by dodatkovou (kontrolní, pomocnou) otázkou byl zákonný znak do některé
otázky pojatý rozveden ve skntečnosti, které se ke znaku tomu vztahují
a které podle výsledků hlavního přelíčení vezmou nebo mohou vzíti porotci za prokázány. Není-Ii však zákonný znak rozveden ani v otázce,
v níž je uveden, ani připojenou k ní otázkou kontrolní, nelze pozn'ati, ve
kterých skutečnostech shledali Jej porotci stělesněným, není tu tudíž
skutkových zjištění, jež by bylo lze se zákonem porovnávati, a nezbude
než setrvati na tom, že jsou dány zákonné známky, k nimž p'orotci při
svědčili, protože ani porotní soudní sbor ani zrušovaCÍ soud nemají _
arciť s výhradou postupu podle §§ 332 nebo třeba 362 tr. L práva
zkoumati a vysloviti, které skutečnosti jsou a které nejsou výsledky
hlavního přelíčení prokázány. Proto jest i skutkový podklad, na kterém
může stížnost srovnáváním ho se zákonem dokázati beztrestnost skutku, pro který byl obžalovaný uznán vinným, vymezen výlučně souhrnem
skutečností obsažených v uvedených otázkách, ku kterým porotci při
svědčili, a stížnost nemůže tento skutkový podklad ani doplňovati dalšími skutečnostmi, ani - předpokládajic opak toho, co v oněch otázkách uvedeno, - v té či oné složce měniti; zejména pak není stížnosti
dovoleno, by budovala své právní úvahy na předpokladu, že nejsou prokázány skutečnosti, jichž bylo by tfeba ku naplnění zákonné známky,
ku které porotci přisvědčili, není-li v otázkách uvedeno, které skuteč
nosti známce té odpovidají. I v této trestní věci jsou tedy stížnosti na
zcestí, dokazují-Ii beztrestnost onoho skutku a mylnost příslušné části
rozsudku z nedostatku průkaztl pro vražedný úmysl, který je kladnou
odpovědí porotců na dotyčné otázky zjištěn, a z dobrovolnosti ústupu od
pokusu, ačkoliv je - kladnou odpovědí na příslušnou otázku - porotci
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vysloveno, že čin stěžovatelů jen pro překážku odjinud v to přišlou a
náhodou dokonán nebyl a ".č ani v oněch otázkách není uvedeno, ani při
svědčením porotců k případným otázkám kontrolním není zjištěno, že
_ jak stížnosti předpokládají bylo stěžovatelům lze podniknouti
útok na Š-u nebo dokonce (stížnost A-ova) usmrtiti ho, třebaže se nedal
vlákati do kobky. Řádným dolíčením zmatku čis. ID písm. a) jsou jen
vývody stížnosti A-ovy, že činnost stěžovatelů (a jejich spolupachatelů)
uvedená v otázkách, o nichž právě bylo se zmíněno, totiž činnost záležejíci v to'n, že stčžovatdé opatření pomúckall1i k jeho přepadeni snaŽIli
se přiměti Jaroslava Š-u ke vstupu do kobky, nedosáhla onoho obJobí,
které má v zápětí trestnost, že byla jen beztrestným připravným jednáním, nikoliv jednáním vedoucím ke skutečnémn provedení (rozuměj loupežné vraždy), Než ani s touto námitkou nelze souhlasiti. Z mezí beztrestného přípravného jednání vykročuje a vstupuje v dosah ustanovení
o trestném pokusu - viz rozh. čís, 4131, 3182 sb. n. s. a j. - činnost
pachatele, jakmile se jí pachatelův úmysl, přivoditi výsledek, jehož
úmyslné způsobení trestní zákon tresce, projevil způsobem pro třetí
osoby poznatelným, neboli takovým způsobem, ze pozorovatel zevního
děje může z něho poznati zlý úmysl pachatelův, třebaže nebyl naprosto
vyloučen ani jinaký výklad, najmě výklad užší, než by odpovídal skutečnému úmyslu pachatelovu. Proto nezáleží na tom, že předměty, jež
byly stěžovateli připraveny k vykonání skutku, nebyly takové, že by bylo
jejich použití bezpodmíněně muselo způsobiti smrt osoby, na niž by
jimi bylo útočeno, ani na tom, že připravené pomtlcky nepoukazovaly
nezbytně na úmysl vražedný a loupežný. Stači, že s druhé strany pomůcky ty svou povahou nevyll,čovaly předem, že jich mohlo býti použito také k uskutečnění úmyslu uvedeného obsahu. Uchystání si jích
mohlo tedy býti posouzeno za výraz takto seznatelně se projevivšího
úmyslu pachatelů, směřujícího k protiprávnímu útoku na osobu do kobky
vlákanou vůbec, a nebyl zejména vyloučen ani závěr na úmysl dozorce
(Š-u) usmrtiti a zmocniti se násilím proti němu cizích věcí movitých.
O tom pak, zda tento možný úsudek byl také v souzené trestní věci prů
vodní látkou odůvodněn, zda tedv připravení si takových pomůcek za
okolností případu bylo jednáním vedoucím ku skutečnému vykonání činu
v otázce uvedeného, přísluší rozhodovati porotctlm, poněvadž tu jde
o otázku průvodní a skutkovou. Tí k ní v souzeném případě přisvědčili
a soudní výrok o vině obžalov"ných zločinem nedokonané vraždy loupežné na dozorci Š-ovi je jen právním zhodnocením dotyčného výroku
porotců.
čís.
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Zahraníe predmetov podl'a § 61 tr. zák. možno vysloviť len v prlpadoch, jestli ieh použil páchatel' ku spáchaniu trestného činu ú t;t y St; 1 ne' nepze tento vedPajší trest uložiť pri trestných činoch spachauych
z ~ e o pat r n o s t i; učinil-li tak súd preea, zavinil zmiitok podfa
§ 385 čís. 2 tr. p.
(Rozh. z 16. novembra 19'3'2, Zm

JI]

359/32.)
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N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti J. L., obžalovanému ZD zloúmyselného zabitia človeka, zmatočné sťažnosti obžalovaného a
jeho obhájcu jednak odmietol, jednak zamietol; z dóvodu zmatku podl'a
§ 385 čís. 2 tr. p. však z úradnej povinností zrušil rozsudok porotného
súdu vo výroku, ktorým bolo vyslovené zhabanie gul'ovnice v smysle
§ 61 tr. zák. a jej zaslanie štátnemu zastupitel'stvu, tento výrok pominul
a uložil súdu prvej stolice, aby zabavenú gul'ovnicu (pušku) vydal občinu

žalovanému.

Z d ó vod o v:
Pri preskúmaní rozsudku porotného súdu najvyšší súd zbadal, že
obžalovaný bol uznaný vinným prečinom podľa § 290 tr. zák.,
tedy trestným činom spáchaným z neopatrnosti, porotný súd nariadil
v smysle § 61 tr. zák. zhabanie guľovnice (pušky) a zaslanie tejto po
nadobudnutí pravoplatnosti rozsudku štátnemu zastupitel'stvu. Podl'a
§ 61 tr. zák. majú byť zhabané tie predmety, kloré boly použité ku spáchaniu zločinu alebo prečinu. Slova tieto je treba vykladať tak, že ide
o predmety, ktorých bolo ku spáchaniu úmyselne použité, ich zhabanie
nemá tedy miesta, akonáhle tento úmysel nie je daný. Pokial' tedy
v tomto prípade porotný súd vyslovil zhabanie uvedeného predmetu,
nezachoval hl'adiac k tomu, že zhabanie je vedl'ajším trestom, trestnej
sadzby stanovenej v zákone a zavinil zmiitočnosť v smysle § 385 čís. 2
tr. p., ktorej je podl'a posledného odstavca citovaného § treba dbať
z úradnej povinnosti. Preto najvyšší súd pokračoval v smysle 1. odst.
§ 33 por. nov., zrušil dotyčný výrok, vyslovené zhabanie pominul a
podl'a § 187 tr. p. uložil súdu prvej stolice, aby gul'ovnicu (pušku) vrátil
obžalovanému.
čís. 4534.
ačkol'vek

Miestom spáchania priestupku podl'a § 8 zák. čís. 4}31 Sb. z. a n.
(aliment. zák.) je miesto pobytu osoby povinnej poskytovať výživu aleho
zaopatrenie.
.
Bol-li čin spáchaný v obvode viac okresných súdov, je miestne prislušný ten okresný SÚd, ktorý druhé predstihol (§ 16 odst. ll. tr. por.
driev uhor., § 51 tr. ř. driev rak.).
(Rozh. z 16. novembra 1932, Nd III 30}32.)
Na j vy Š š í s ú d v trestnej ve ci proti V. B. pre priestupok podl'a
§ 8 zák. čís. 4}1931 sb. z. a n., zavedenej pred okresným súdom v Lučenci v rozpore o príslušnosť medzi tým to okresným súdom a okresným
súdom trestným v Prahe v neverejnom zasedaní senátu takto sa usniesol:
V smysle § 28 tr. p. sa vyslovuje, že v tejto trestnej veci je miestne príslušný okresný súd vo Zvolene.
Z d6vodov:
Trestný čin boj spáchaný po nadobudnutí účinnosti zákána zo dna
16. decembra 1930 čís. 4/1931 Sb. z. a n. do 15. apríla 1932 (deň trestného oznámenia). Jako zo spisov plynie, menil obvinený v tejto dobe

svoj pobyt a zdržoval sa trvale tak v obvode okresného súdu vo Zvolene,
ako aj v obvode okresného súdu trestného v Prahe. Poneváč však miesto
pobytu povinnej osoby treba považovať za miesto spáchanÍa činu, trestného podl'a § 8 zák. čís. 4/1931, bol trestný čin spáchaný v obvodoch
viac okresných súdov a o miestne] príslušnosti rozhoduje predstihnutie
(§ lB-lI. tr. p. driev uhorského a § 51 tr. ř. driev rakúskeho). Okresný súd
trestný v Prahe učinil len dotaz na policiu o pobyte obvineného, ktorS·
úkon - smerujúci iba k zistenill miestnej príslušnosti - nesmeroval
proti obvinenému a ne]'ze ho preto dbať pri riešení otázky predstihnutia.
Naproti tomu okresný súd vo Zvolene nariadil už pojednávanie vo veei
samej a predvolal aj obvineného. Predstihnul tedy okresný súd vo Zvolene svojím opatrením zo dňa 10. augusta 1932 okresný súd trestný
v Prahe a je preto miestne príslušný.
čís.

4535.

Vědomí protiprávnosti .jednání po rozumu § 93 tr. zák. tu není, považoval-li pachatel zadrženého bezelstně za nebezpečného; tuto nebezpeč
nost nemusel spatřovati v trvalých vlastnostech zadrženého, nýbrž mohl
ji shledati i ve způsobu, jak se zadržený v rozhodné době choval, najmě
v tom, že podnikal protiprávní útok na statky zákonem chráněné, i na
jmění (pokusil se svémocně s opomenutím vrchnosti - § 19 obč. zák. odnésti věci, o nichž se pachatel domníval, že jsou jeho).

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1932, Zm I 307/32.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku kra]skeho soudu
v Písku ze dne 7. března 1932, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem veřejného násilí neoprávněným omezováním osobni svobody podle
§ 93, tr. zák., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil soudu
prvé stolice, by ji znovu projednal a rozbodl.
D ů vod y:
Ve vývodech zmateční stížnosti, že obžalovaný chtěl jen odvrátiti
násilné a svémocné odneseni svářecího přístroje, který byl jeho majetkem, a že uzamčení dilny bylo k dosažení tohoto účelu nejvhodnějším
prostředkem, dále, že ibned poslal L-e pro četníky a že ně kolikráte prohlásil, jak dosvědčili svědkové P. a S., že K-a a Ť-a kdykoliv z dílny
propustí, jakmile zanechají věci, které odnášeli, lze spatřovati uplatňo
vání nejen právního omylu při řešení otázky subjektivní viny (čís. 9 aj
§ 281 tr. ř.), nýbrž i neúplnosti rozsudku (čís. 5 § 281 tr. ř.), spočívající
v tom, že si soud nevšiml obhajoby obžalovaného, potvrzené ostatně
i svědky P-em a S-ým, že obžalovaný poslal učně L-e pro četnictvo,
pak údaje svědka P-a, že obžalovaný po celou dobu trval na tom, že
K-a a Ť-a pustí, zanechají-li tam věci, které jsou jeho majetkem, jakož
í údaje svědka S-ého, že obžalovaný několikráte řekl K-ovi, že má cesiu
volnou, zanecbá-li tam ony věci, a že Ť -a ihned pustil, když Ť. položil
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věci, tež držel. Tyto výsledky řízení nevystihl a nezhodnotil nalézací soud
p~trn~ proto, že neměl na zřeteli poJstatný znak zločinu podle § 93 tr.
za k., ze ~' pa~hatel m.usí bý~ vědonl.proyprávnosti svého jednání a že
tohoto vedonu tu nen:: pova::oval-h cloveka, kterého zadržel, bezelstně
za nebezpečneho, pn čemz nebezpečnost nemusí býtí spatřována
v trv.al~ch vlastnostech, n~brž n:Llže býti shleMna i ve žpůsobu, jak se
doty.cn~ o~o.ba v rozhodne dobe chovala, najmě v tom, že podníkala

lwotJp!aV111 utok na statky zákonem chráněné, třebas na jmění (rozh. sb.
n. s .. cí~. 2015, 2490, 2690). Uvěznil-li tedy obžalovaný Václava K-a a
Joseta T-a ]~n p;oto,. že se.mu to jevilo býti nutným obranným pro střed
k~m k odvracel11 svemocne a s opomrnutlm vrchnosti (§ 19 obč. zák.)
predsevzatého pokusu odnésti věci, o nichž se obžalovaný domníval že
].s.ou Jeho, a nepřekročil-Ii při tom hranice nezbytné k dosažení tohoto
ucelu, nešlo o neoprávněné omezování svobocty lidí, jak je má na mysli
~ 93 tr. zák. Zmateční stižnosti bylo tudíž podle § 5 zák. čís. 3/1878
r. zak .• za souhlasu generálního prokuratora ihned při neveřejné poradě
vyhovetJ, napadený rozsudek zrušiti a věc vrátiti orvní stolici k novému
projednání a rozhodnutí. Na nalézacím soudu bude, by náležitě zhodnotll všecky výsledky průvodního řízení, důležité z právních zásad tu
vyslovených, najmě i ony výsledky neprávem pominuté, a by podle toho
vynesl nov)' rozsudek.
čís.

-
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. Byl-Ii usmrcený pojištěn proti úrazu podle zákona ze dne 28. prosmce 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888, nezávisí beztrestnost přečinu podle § 335 tr. zák. z důvodu promlčení na tom, zda byla škoda po rozumu
~ 531 bl tr. zák. nahrazena pozůstalým (matce), jimž úrazová pojišťovna
skodu nahradila, nýbrž na tom, zda byla nahrazena této pojišťovně
tfebaže ji po rozumu § 45 cit. zák. na obžalovaném nežádala.
'
(Rozh. ze dne 17. listopadu 1932, Zm II 88/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajSkého soudu
v Novém Jičíně ze dne 19. ledna 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným
přečinem podle § 335 tr. zák, zruší! napadený rozsudek jako zmatečný
a věc vrátí! nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí, mimo
jiné z těchto
důvodů:

Zmatek podle § 281 čís. 9, b) tr. ř. spatřuje stížnost v tom, že nalézací soud řešil nesprávně (právně mylně) otázku, není-Ii trestný čin obžalovanému za vinu dávaný promlčen. V tomto směru uvádí napadený
rozsudek v rozhodovacích důvodech toto: »Trestní řízeni proti obžalovanému bylo usnesením okresního soudu v Hranících ze dne 2'. května
1929 podle § 90 tr. ř. zastaveno a bylo v něm zase pokračováno, když
byla usnesením krajsKého soudu v Novém Jičíně ze dne 3. července 1930;

čís.

4536 - '
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2.

usnesením vrchního soudu v Brně ze dne 18. července 1930 povolena

obnova trestního řízení. Mezitím uplynu,)a sice jednoroční promlčecí
lhůta § 532 Ir. zák., promlčení však nenastalo, poněvadž obžalovaný
škodu nenahradí! (§ 531 b) tr. zák), najmě nenahradil matce usmrceného pohřební a jiné s tím spojené výdaje. Obžalovaný ani netvrdí,' že
někomu škodu nahradil.. . .. V trestním řízení se nezjistilo zda nebo
v jaké míře byly matce usmrceného ony výdaje uhraženy Děl~ickou úrazovou pojišťovnou. Zaplatila-li však ony výdaje Dělnická úrazová pojišťovna, utrpěla jednáním obžalovaného škodu tato pojišťovna, která má
nárok na její náhradu podle § 45 zák. čís. 1/1888 ř. zák. Že snad matka
usmrceného na obžalovaném náhradu škody nežádala, nepadá na váhu,
poněvadž předpokladu § 531 b) tr. zák nebylo by vyhověno ani, kdyby'
se byla nároků na náhradu škody vzdala (rozh. čís. 2400 sb. nejv. s.), a
stačilo v té příčině již zahájení trestního řízení.« Zmateční stížnosti nelze upříti oprávll~ní, pokud s hlediska onoho důvodu zmatečnosti namítá, že rozsudek nezjišťuje, zda Dělnická úrazová pojišťovna nahradila
matce usmrcenébo vzhledem k tomu, že usmrcený byl podle zákona ze
dne 28. pros1l1ce 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888 pojištěn proti úrazu, výdaje v rozsudku uvedené, ač zjištění, zda se tak stalo, či nikoli, jest dů
ležité pro posouzení, zda je tu podmínka promlčení podle § 531 b) tr.
zák. či nikoliv.
Zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888 o pojišťo
vání dělníkú proti úrazu ustanovuje v § 46: »Pojištěnec neb osoby po
něm pozůstalé mají právo uplatňovati proti podnikateli nárok na náhradu škody jen, byl-li úraz při práci úmyslně způsoben některé z osob
v § 45 odst. 1 a 2 jmenovaných. V takovém případě jest nárok omezen
na částku, o kterou náhrada oprávněnému podle platných předpisLt náležející (§§ 1325 až 1327 obecného zákonníka občanského) převyšuje
onu, na kterou ma podle tohoto zákona nárok.« Uváží-li se, že úraz,
" nějž tu jde, nebyl podle rozhodovacích důvodů rozsudku ZDLtsoben ně
kterou z osob v § 45 odst. 1 a 2 cit. zákona z roku 1888 jmenovaných
úmyslně, nýbrž byl podle skutkových zjištění rozsudkových způsoben
jen nedbalostí obžalovaného jako podnikatele, je zřejmo, že matce
usmrceného nepříslušel, byl-li usmrcený po rOZUmu cit. zákona proti
úr~zu pojištěn, proti obžalovanému jako podnikateli vůbec žádný nárok
lla náhradu škody. Nedal-li tedy obžalovaný vzhledem k tomu, že
usmrcený byl podle zákona o pojišťování dělníků pojištěn proti úrazu,
»podle svých sil« - toto v § 229 b) tr. zák. uvedené omezení platí i pro
případy § 531 b) tr. zák. (rozh. čís. 2523 sb. nejv. s.) matce usmrceného náhradu, nelze z toho nikterak dovozovati, že nesplnil podmínku
§ 531 b) tr. zák., an nebyl vůbec povinen dati jí náhradu po rozumu
§ 531 b) tr. zák., t. j. nahraditi jí »podle svi'ch sil« škodu z trestného
činu přímo plynoucí. Povinnost obžalovaného nahradili matce usmrceného tuto škodu přicházela by tu v úvahu jen, kdyby bylo zjištěno, že
usmrcený nebyl podle zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák
z roku 1888 proti úrazu pojištěn. Otázkou, byl-li usmrcený podle tohoto
zákona proti úrazu pojištěn či nikoli, však se rozsudek vůbec neobírá.
Tento zákon má však ještě další ustanovení, jež je v souzeném případě
důležité. pro řešení otázky, zda obž.alovaný splnil podmínku § 531 b)tL
Trestní rozhodnutí XIV.
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či nikoli. Ustanovuje totiž
způsobil úraz úmyslně nebo
pojišťovně veškeré odškodné,

v 1. odst. § 45: »Jestliže podnikatel. '"
hrubým zaviněním, je zavázán nahraditi
které pojišťovna bude podle tohoto zákona vypláceti.« Nahradila-li Dělnická úrazová pojišťovna vzhledem
k tomu, že usmrcený byl podle citovaného zákona pojištěn proti úrazu
matce usmrceného výdaje, o nichž se rozsudek zmiňuje, jest tuto poji~
šťovnu pokládati za trestným činem obžalovaného poškozenou. Obžalovaný, jenž způsobil podle rozsudkového zjištění smrtelný úraz usmrceného nedbalostí po<.lle § 335, tr. zák., byl za onoho předpokladu povinen
dáti řečené pojišťovně náhradu podle citovaného ustanovení § 45 zák.
ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888; neboť hrubé zaviněni, o němž se toto ustanovení zákona zmiňuje, nepředpokládá hrubši
zavinění než jest nedbalost podle § 335 tr. zák. (rozh. čís. 8415 Sb. n. s.
a rozh. víd. nejv. s. ze dne 2. listopadu 1892, čís. 11.343). Nahradila-li
tedy Dělnická úrazová pojišťovna matce usmrceného výdaje v rozsudku
uvedené a nedal-li obžalovaný této pojišťovně podle svých sil náhradu
po rozumu § 531 b) tr. zák., nenastalo promlčení trestného činu obžalovanému za vinu dávaného. Nežádala-Ii snad pojišťovna na obžalovaněm
náhradu, nemuže to nic měniti na tom, že podmínka promlčení podle
§ 531 b) tr. zák. nebyla obžalovaným splněna. Podmínkou promlčení je
skutečná náhrada škody; nestačí, že se poškozený vzdal nároku na náhradu škody nebo jej dosud neuplatňoval (rozh. čís. 2400 sb. nejv. s. a
rozh. čís. 2436 víd. sb.). Z toho, co uvedeno, plyne, že řešení otázky, zda
je v souzeném případě splněna podmínka promlčení podle § 531 b) tr.
zák., závisí v souzeném případě na zjištění, zda Dělnická úrazová pojišťovna nahradila matce usmrceného vzhledem k tomu, že usmrcený byl
podle zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. z roku 1888 pojištěn proti úrazu, výdaje v rozsudku uvedené či nikoli. To však nebylo
lJalé>:acím s<Judem v rozhodovacích dlrvodech zjištěno.
zák.

čís.

4537.
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.
(Rozh. ze dne 17. listopadu 1932, Zrn 11189/32.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamitnuv v neveřejném zasedání zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu
trestního v Brně ze dne 10. března 1932, jímž byli stěžovatelé uznáni
vinnými zločinem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, 200 tr. zák.,
zrušil napaden.ý rozsudek ohledně všech obžalovaných ve výroku o vině
jakož i v ostatních výrocích s ním souvisejících podle § 290 Ir. ř. z moci
úřední jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní znovu jednal a rozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
d u vod ech:
Zrušovací soud se přesvědčil při poradě o zmateční stížnosti, že bylo
použito trestního zákona nesprávným jeho výkladem v neprospěch obžalovaných, an rozsudek, uznávaje všechny obžalované vinnými zloči-

nem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, 200 tr. zák., zjišťuje sice,
že se obžalovaní domluvili, že před pojišťovnou zatají zachráněné věci,
by dostali vyšší pojistné, a za tím účelem tvrdili četnictvu vědomě křivě,
že jim shořelo všechno, ač věděli, že značnou část svršků v hodnotě přes
2000 Kč zachránili; opomenul však vůbec zjistiti náležitost nezbytnou
pro kvalifikaci zločinného podvodu, třebaže nedokonaného, totiž to, že
Jednáním obžalovaných, kdyby bylo došlo k jeho dokonání, byla by vubec a také podle úmyslu obžalovaných vzešla škoda převyšující 2.000 Kč.
Zjištění, že hodnota ukrytých věcí činila 2888 Kč a že si obžalovaní byli
vědomi toho, že zachránili část svršků v ceně přes 2.000 Kč, tuto nezbytnou skutkovou podstatu zločinného podvodu ještě nenahrazuje, ano
lstivé předstírání, že určitá vyšší škoda jim vzešla, vzhledem k obsahu
pojišťovacích smluv a vzhledem ku pravidelnému způsobu výpočtu škody z požáru jen jako určité kvoty v poměru k celkovému rozsahu pojištění a výši pojištěné částky nemuselo ještě míti v zápětí, že by pojišťovna byla i tak povinna jim vyplatiti a že by jim skutečně též vyplatila náhradu v celé tvrzené výši, pokud se týče ve výši hodnoty ukrytých
věcí. Rozsudek zřejmě zaměhuje a klade rovnítko mezi dva pojmy 'naprosto odlišné, mezi hodnotu věcí ukrytých a škodu, která objektivně ze
lstivého předstírání vůbec mohla' a podle úmyslu pachatelu též měla
vzejíti. Tento zpťtsob výkladu a zhodnocení skutkového stavu je právně
mylný.
.
čis.4538.

,
Orgánovia verejnej bezpečnosti sú v naliehavýeh prípadoch oprávnení a povinni zakročiť eiel'om zistenia účastnlkov trestného činu a zabezpeéenia trestných znakov aj mimo služby; taký ieh výkon je úradným výkonom, ktorý je po práve.
(Rozh. z 19. novembra 19'32, Zrn lil 334/32.)
Obžalovaný F. B. odnášajúc ukradené drevo bol zastavený četní
ckym strážmajstrom, ktorý ho vyzval, aby zostal stať, a vyhlásil, že
drevo je zabavené; obžalovaný uchopil sekeru a vrhol na na četníckeho
strážmajstra. Ob a s údy niž š í c h s t o líc uznaly obžalovaného
vinným zo zločinu násilia proti úradnému orgánu podl'a §§ 4 odst. 11.,
6 odst. II. zák. čl. XL:19l4.
Na j vy Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného zamietol.
Z dovodov:
Proti rozsudku vrchného súdu podal obžalovaný zmatočnú sťažnosť,
ktorou žiada oslobodenie od obžaloby na tom základe, že vrchný súd
vraj porušil právne pravidlo tým, že nehl'adel na to, že poškodený čet
nícky strážmajster bol mimo služby. Z tohoto dovodu uplatňovanú časť
zmatočnej sťažnosti považoval najvyšší súd za založenú na bode 1 a)
§ 385 tr. p. Obžalovaný zrejme preto sa sťažuje, že jeho čin vraj nie je
trestný, lebo poškodený četnícky strážmajster nebol v takom výkone
20'
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svojho povolania, ktorý Je po práve, - poneváč vraj nebol vo službe
Táto č~sť zI?atočn~j sťažnosti)e bezp,odstatná. Vrchný súd za pravdivé
pr1Jal, ze poskodeny vyzval obzalovaneho, aby zostal stá ť, a vyhlásil že
obžalovaným ukradené drevo je zabavené, na to obžalovaný so sek~rou
sa vrhnul na poškodeného. Poneváč četnícky strážmajster v nebezpečen
stve opozdenia aj mimo služby je povinný a oprávnený zakročiť ciel'om
zistenia účastnikov trestných činov a zabezpečenia trestných znakov a
poneváč poškodený pokračoval v tomto obore svojei pósobnosti, preto
jeho úrad;,Ý úkon bol po fráv~ a obžalovaný spáchal zl?čin podl'a §§ 4.
a 6 zak. cl. XL: 1914, ked poskodenemu v tomto jeho ukone ozbrojene
nebezpečným vyhrožovaním prekážaI. Preto nemýlil sa vrchný súd ked'
obžalovaného uznal za vinného.
'
čis.

4539.

Padělání plomb, určených k zajištění výměry daně
označeným v § 1 zák. čl. XXXVII:1897, jest trestné

z lihu, způsobem
podle ustanovení'
obecného trestního zákona bez ohledu na potrestání pachatele pro těžký
důchodkový přestupek spáchaný zkrácením daně.
(Rozh. z 19. listopadu

j 932,

Zm IV 475/32.)

Ne j v y Š š í s o u d v trestní věci protiH. G. a spoL, obžalovaným
přečinu padělání kolků podle § 1 zák. čl. XXXVII: 1879, na základě veřejného líčení o zmateční stižnosti vrchního prokurátora usnesl se takto:

z

Ke zmateční stížnosti vrchního prokurátora zrušuje se rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu z úřední moci na základě § 35 I. odst. nov.
k tr. ř. a věc se vrací vrchnímu soudu v K., aby ji ohledně všech obžalovaných znovu projednal a rozhodl. Zmateční stížnost poukazuje se na
toto rozhodnutí.
Důvody:

V prvé stolici byli obžalovaní odsouzeni protQ, že kleštěmi, opatře
nými lal silikáty úředních značek vyšší kontroly a důchodkové kontroly
uzavírali kontrolní měřidlo, z něhož dříve odstranili úřední uzávěru za
tím účelem, aby odstranili nezdanl'ný líh. Základem osvobozujícího rozsudku vrchního soudu jest jeho právní názor, jednak že předmětem nezákonné čínnosti obžalovaných nebyly takové kolky, známky nebo pečeti, jež jsou uvedeny v § 1 zák. čl. XXXVlI: 1897, jednak, že jednání obžalovaných bylo jen prostředkem ke spáchání těžkého důchodkového
přestupku ve smyslu § 104 zák. čl. XXVIII: 1908, pro který bylo proti nim
zahájeno důchodkové trestní řízení a který absorboval i přečin podle § 1
zák. čl. XXXVII: 189Q. Obojí tento právní názor jest důvodně napaden
zmateční stížností vrchního prokurátora, založenou na důvodu zmateč110Stí podle § 385 čís. 1 a) tr. ř. Právní názor odvolacího soudu na prvém
mistě uvedený není ani nijak blíže odůvodněn; poněvadž zákon v cit. §

všeobecně uvádi jako trestné napodobení nebo padělání známky nebo
pečeti, určené k zajištění daní, a poněvadž v souzeném případě je nepochybno, že se plomby, o něž tu šlo, přitiskovaly na uzávěrky kontrolního
měřidla pro zdanění výroby lihu, spadá napodobení a paděláni těchto
plomb pod ustanovení cit. zákona. Srovná-li se doslova účel v úvahu

jJřicházejicích zákonných ustanoveni, jimiž má býti zajištěna měřidly

k tomu určenými správná kontrola daně z lihu, s doslovem a ·účelem
trestního předpisu § 1 zák. čl. XXXVII: 1897, jest zřejmo, že oněmi zákonnými ustanoveními jest chráněno právě jen porušení úředních závěr;
podle nich se trestá jen zúmyslné maření správného údaje kontrolního
měřidla (§§ 93,99,104,112 zák. čl. XXVlJ!:1908, § 83 zák. čl. XX:1899)
tUké důcbodkové přestupky v těchto ustanoveních vytčené jsou dokonány, naplněny a vyčerpány již porušením úředních závěr, zmařením
kontrolní či:1nosti měřidla; činnost, která jde nad to, falšování nových
známek, jimiž má býti zajištěno kontrolní měřidlo po jeho zneužití a tím
vzbuzeno zdání jeho bezvadné lunkce, jest však rázu mnohem trestněj
šího než pouhé zkrácení daně, neboť vedle účelu, aby byly zahlazeny dů
kazy o zkrácení daně, jest naplněno v tomto jednání i porušení oprávnění státní správy k výlučnému užívání určitých známek, značek} pečetí
a pod. k účelům jen státní správě vyhraženýl11: Tím, že zákon zvláštním
L1stanovením podrobuje tuto činnost, ačkoliv svojí povahou směřuje a
sÍouží k zatajení zkrácení daně, poplatků a pod,., trestnosti podle obecného trestního zákona, vyznačuje zřetelně, že nepovažuje ji za konsumovánu v trestném činu dtlChodkovém, nýbrž že ji chce zvláště trestati
podle obecných ustanovení trestniho práva vedle případného potrestání za zkrácení daně podle trestních zákonů důchodkových,
Tento trestný čin jest podle ustanovení § 1 zák. čl. XXXVII:1897 spáchán již napodobením nebo paděláním kolků a známek v zákoně blíže
jmenovaných, tedy po případě i bez toho, že jich bylo ke zkrácení poplatků, daní a pod. skutečně použito, jest tudíž trestná již ta činnost, jíž
se jejich použití ke zkrácení daně připravuje. Proto jest logicky nemyslitelné, že by zákOnodárce tyto případy, kde známky, kolku a pečeti nebylo použito, stíhal podle přísnějšího obecného trestního zákona, ale
případy, v nichž došlo tímto způsobem ke zkrácení poplatkLI, daní a pod.
a použitím falšovaných známek, kolků a pečetí byly zahlazovány důkazy
tohoto zkrácení, byly by vyřizeny jen důchodkovým trestem, který svojí
povahou považuje se vždy za relativně mírnější než trest podle obecného
trestního zákona. Osoby, které se na padělání plomb určených k zajištění
výměry daně z lihu zúčastnily způsobem v § 1 zák. čl. XXXVII: 1897 vytčeným, jest tudíž bez ohledu na důchodkové potrestání za zkrácení daně
potrestati podle ustanovení trestního zákona.
Skutková zjištěni soudů nižších stolic nejsou však ohledně všech tří
obžalovaných do té míry určitá, aby bylo lze na podkladě vytčeného
správného právního ,názoru rozhodnouti ve věcí samé o jejich vině, po
případě určiti způsob jejich provinění.
Bylo proto postupovati podle
§ 35 I. odst. DOV. k tr. ř.
čís.
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Stavitel, nařldivší vyztuženi jámy, je povinen (§ 335 tr. zák.) osobně
přesvědčiti, zda bylo příkazu ihned a řádně vyhověno, leč by pověřil
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prací tou osobu, o niž má záruku, že je způsobilá vykonati ji
a odborně, i tak spolehlivá, že příkaz ji daný Ihned splni.

samostatně

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1932, Zm II 74/31.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním ličeni
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu ve Znojmě
ze dne ll. prosince 1930, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem
proti bezpečnosti života podle § 335 lr. zák., mimo jiné z těchto

zmateční

důvodů:

Po právní stránce vytýká stížnos}, že obžalovan~ jako, stavitel nebyl
povInen a am tyslcky s to, by na vsechny prace svych delníků dohližel
osobně. Leč na témže stanovisku stojí i napadený rozsudek, který vyc
slovuje názor, že obžalovaný bvl jen podle zvláštních okolností případu.
povinen postarati se osobně o to, by nařízené vyztužení bylo provedeno
ihned a podle jeho pokynů. Jde o případ viny ve výběru a tu by obžalovaný by! prost zavinění, kdyby byl pověřil prací osobu, o níž měl záruku, že je zpúsobilá vykonati samostatně a odborně práci jí svěrenoll,
a že je i tak spolehlivá, že příkaz ihned splní. Pokud jde o první požadavek, udal obžalovaný, že se dozvěděl jen od R-a, že »S. se vyzná
v práci, jež se koná při zřizování stok, a že ho proto při této práci ponechal.« Tvrdí-li stížnost, že se obžalovaný dozvěděl od stavebního asistenta R-a, že vyztužení v jámě ll. provedl S. způsobem uspokojivým,
nedrží se spisů; to mu R. neřekl, nýbrž pravil jen, že vyztužení jámy ll.
provedl dva dny před úrazem on sám se S-em. Z toho ještě ne vysvítá.
že S. byl schopen i samostatně takovou práci provésti včas a odborně.
Pokud jde o druhý požadavek, obžalovaný vůbec netvrdil, že S-a znal
jako spolehlivého dělníka, který příkaz mu daný také splní; ani se ho
neptal, dovede-li takovou práci, a netvrdí, že již při jiných příležitostech
se přesvědčil o jeho spolehlivosti. Uváží-li se, že obžalovaný tehdy žádnou spolehlivou dozorčí sílu na staveništi neměl, poněvadž stavfbní asistent R. byl mimo Z., o čemž obžalovaný věděl; že S. jako jediný starší
člověk byi prostým nádeníkem (jsa vyučeným krejčím); že obžalovaný
sám připustil, že jáma byla v den úrazu již ráno 2.50~2.60 m hluboká,
tak že nebezpečí úrazu bylo s ohledem na posudek znalců, připouštějí
cích hranici do 2 m přímo hrozivé a situace vyžadovala zvláštní opatrnosti stavitele a proto .iiž ráno byl nejvyšší čas, by vyztužení bylo provedeno ihned, při čemž nestačilo přesunouti odpovědnost za včasné a
odborně provedené vyztužení na prostého dělníka nádeníka; uváží-li se
dále, že i zákon v § I min. nař. ze dne 7. února 1907, čís. 24 ř. zák. naři
zuje, by při takových pozemních pracích byla vynaložena zvláštní péče
na bezpečnou roubeni nu, nelze odepříti rozsudku souhlas, žádá-li za
těchto konkrétních okolností na obžalovaném jako staviteli, by se osobně přesvědčil, že jeho příkazu bylo vyhověno ihned a řádně.
čis.4541.
Okolnosť, že riadíte!' továrne nebol pri reviziach živnostenským inšpektorátom zvlášť upozornený na vadu bezpečnostného zariadenia,
predpisaného administrativnymi nariadeniami, nezbavuje ho zodpoved-

nosti za úraz spósobený zamestnancovi následkom onej vady, a to ani
vtedy ked' dotyčnému zamestnancovi zakázal pracovať a zdržovať sa na
miest~, kde sa úraz stal.
(Rozh. z 22. novembra 1932, Zm IV 446/32.)
Tehliarsky robotník J: A. utrpel pri práci Ll lisu ťažké poškodenie .na
tele. Riadite!' tehelne Š. K. a dielovedúci R. K. boli obžalovaní z prečlllu
ťažkého poškodenia tel a z nedbalosti pod!'a § 310 tr. zák. S ú d p rve j
s t o I i c e obidvoch obžalovaných sprostil podl'a § 326 Č. 2 tr. p. obžaloby, dospevši k presvedčeniu, že si poškodený robotník pnvodil úraz
sám, lebo k práci u lisu nebol určený, ale vymenil si ju svojmocne s druhým robotníkom, o čom ?bžalo".,aní nev.edeli.. O d v ? I a c i s úd. oslobodzujúci rozsudok dotycne o?zalovaneho dleloveduc~~o potv;dll, obžalovaného riaditel'a tehelne vsak uznal vlllnym z precInu podl a § 310
odst. II. tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že ako riadite!' podniku opominul učiniť ochranné opatrenie u tehliarskeho lisu, kde remenica transportného zariadenia na prístupnom mieste nebola zahrade~á.
N a j v y Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného S. K. zamietol.
D6vody:
Proti rozsudku vrchného súdu podal obžalovaný Š. K. zmatočnú
sťažnosť na základe bodu I a § 385 tr. p. preto, že on vraj ani pri zaria~
dení ni mspravovanej tehelne, ani pri konaní svojej riadite~skej činn?sh
nedopustil sa žiadnej nedbalosti, preto myl ne bol uznany za vlllneho
z prečinu podl'a § 310 tr. zák. Zmatočná sťažnosť je bezzákl~d~á. V~ch
ný súd preto uznal obžalovaného za vinného, leba ako r!adltel tovarne
opominul zakryť, - totiž chrániť -.~eI?enicu t;ansportneho, z~nadema,
následkom čoho nahodile tam pracu]ucI robotmk J. A. bol (azko poraI'ený. Pod!'a zistených skutočností poškode~ý n~mal prácu n:, to~ mie~
ste, kde bol poranený, naopak ?olo mu z~kaza~e tam ,sa zd~zovat a P!I
remenici pracovať a obžalovany nevedel"ze poskodeny P?r~sll,~ent~ zakaz. Preto je pri riešení otázky viny obzalovaneho zavazne, CI obzalovaný bol povinný remenicu tak chrániť, aby: poškodený ani v;edy n~mo
hol byť remelllCOU poraneny, keby proh zakazu chcel konal u ne] nejakú prácu. Obžalovaný je toho názoru, ~e takú povinno~ť .nem~l, lebo
živnostenský inšpektorát pri revízlach zavodu mkdy necIllll namletky
proti zariadeniu tej čas ti továrne, kde sa stal úraz, ďalťJ lebo pod!'a § . ~
vlád. nar. Č. 114/1925 prísne predpisy tohoto nariadenia sa nevzťahu)u
na jeho továrňu, poneváč táto bol a zariadená ešte pred platnosťou CIt.
nariadenia.
Ne!'ze však súhlasiť s názorom sťažovatel'ovým. Obžalovaný jako
riadite!' továrne bol povinný pod!'a § 102 zák. č. 259/!924 Sb. z. a .n.
uiadiť a udržovať ti strojov všetky zariadenia potrebne na ochranu Zlvota a zdravia robotníkov. Túto povinnosť mal už podl'a § 114 zák. čl.
XVII: 1884. Tá okolnosť, že zo strany živnostenskej inšpekcie neb?l
zvlášť upozornený na nejakú vadu bezpečn~stnýc~ zari~dení" nezbavuJe
obžalovaného jeho horeuvedene] pOVlllnostl. Povlllnost chramť tr~ns
misie až do tej výšky, do ktorej by sa jej mohly dotýkať zamestnanCI továrne alebo iní tam chodiaci !'udia, nie je uložená len bodom 57 časl! IV.
§ I nar. č. 114/1925 Sb. z. a n., ale tento predpis obsahoval už bod b)
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čl. XXVll!: 1893. Poneváč remenica o ktorej je reč v tomto
prípade - je pohyblivou čiastkou transmisie a je pre okolo sa pohybujúcich I'udí podobne nebezpečná jako kolá a hriedele, preto je bezpochybné, že obžalovaný bol povinný ju chrániť aj pod!'a predpisov, ktoré
boly platné pred účinnosťou· nariadenia č. 114/1925 Sb. z. a n. Tejto
nebezpečnosti stroja bol si obžalovaný vedomý, čo vychádza z jeho
vlastnej obrany, že zakazoval chlapcom priblížiť sa k stroju, o ktorý tll
ide. Keby obžalovaný bol primerane chránil renlenicu, poškodený nebol
by sa mohol jej dotýkal' na tom mieste, kde sa stal jeho úraz. Ťažký telesný úraz poškodeného je tedy v príčinnej súvislosti s opominutím obžalovaného. Preto nemýlil S2 vrchný súd, ked' obžalovaného za .vinného
uznal. Bezz"kladná zmatočná sťažriosť bola podl'a § 36 tr. p. nov. zamietnutá.

§ 1 zák.

>

Čís.

čís.

4542.

Podle § 6 ČÍS. 2 odsL 2 zák. na ochr. rel'. jest trestná každá činnost
podle povšechné své povahy a podle úmyslu pachatelova k tomu, by mu zjednala znalost vojenského tajemství, jehož prozrazeni cizí
moci je jeho záměrem.
Dokonaným trestným činem jsou již přípravy ll: vojenské zradě, pouhé domáhání se zprávo skutečnostech, opatřeních a předmětech chráněných proti vyzvídání; dokonaným trestným činem. vyzvídání jest již
pokus - třebaže bezvýsledný - opatřiti si zprávu olloho směru.
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 činnosti uskutečněno více nebo méně podmínek onoho výsledku.
Stačí, že pachatel vykročil již z mezi pouhých betzrestných myšlenek
způsobem, z něhož byl jeho úmysl přivoditi protiprávný výsledek na venck zřejmý a jiným osobám poznatelný, a že cestou, jejíž počátkem se
dosavadní činnost pachatelova brala,lze povšeclmě dospěti k protiprávnímu výsledku, třebaže se v konkretním případě prokázala "eschůdnou.
Beztrestnost vojenské zrady z důvodu účinné litosti podle § 27 čís. 1
zák. na ochl". rel" nastane jen, je-Ii ústup od protiprávní činnosti dobrovolný. O dobrovolnosti lze mluviti jen, zdrží-li se pachatel další činnosti
srněřujlcí k určitému protiprávnímu výsledku, ač v době přerušeni čin
nosti své má za to, že mu lze doski onoho výsledku cestou, kterou se
íeho činnost dosud brala, nebo po pnpadě cestou jinou.
směřující

(Rozh. ze dne 23. listopadu í 932, Zm I 800/32.)
Ne j vy Š š í s o II d jako soud zrušovacl zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního
v Praze ze dne 19. srpna 1932, jímž byl stěžovátel uznán vinným zločinem vojenské zrady podle § 6 čís. 2 odst. ll. zákona na ochranu republiky, mimo jiné z těchto
zmateční

důvodů:

Beztrestnost vojenské zrady z

důvodu účinné

čís.
činnosti

'itosti podle odst.

§ 27 zák. na ochr. rep. nastane jen, je-li ústup od protiprávní
dobrovolný; o dobrovolnosti lze mluviti jen, zdrži-li

Se

pachatel další

činnosti směř.ující k určitému
rušení své činnosti má za to)

protiprávnín)L! výsledku, ač v době pře
že mu lze dosíci onoho výsledku cestou,
kterou se jeho činnost dosud brala, nebo ;:>0 případě cestou jinou. Že
stěžovatel po odmítnutí jeho dotazu (žádosti) svědkem B-em předpoklá
dal neb i jen mohl předpo!dádati, že přiměje dalším naléhánim svědka
B-a k vyhovění jeho žádosti, nebo že podobné Helos!i vyhoví jiná osoba
obeznámená s výrobou ve Š. závodech nebo se zaměstnanci závodů, že
se mu dalším pllsobením na svčdka B-a nebo působením na někoho jiného podaří opatřiti si, oč B-a dosud marně žádal, nebylo ani výpovědi
obžalovanél1o. aniž jií1ým výsledkem hiavního přelíčení tvrzeno ba ani
naznačeno, takže nebylo a nezbývá než přirozený důsledek, že stěžovatel
nepodnikl nic dalšího k opatření si nákresu (dat, o které jde), an z rozhodného, poukazem na vojenskou hodnost zdůrazněného odmítnutí svěd
ka 'S-a poznal, že B. je a zůstane nepřístupným žádostem a svodům
onoho směru, a protože neznal nikoho jiného, o nčmž mohl se nadíti, že
má sám přístup do Š, závodů nebo zná zaměstnance závodů, takže l1lúže
přímo neb oklikon opatřiti nákres, o který stěžovateli šh Nebylo-li pO_o
dle toho ve výsledcích hlavního přelíčení poukazů na dobrovolnost
ústupu, nemohla napovčzená další nečinnost stěžov2-telova opodstatniti
předpoklad účinné lítosti, takže nečinnost ta nebyla ze skutečností rozhodných a rozsudek mohl ji a úvahy s hlediska odst. čís. 1 § 27 zákona
na ochr. rep. opomenouti, aniž stal se tím neúplným a zmatečným podle
čís. 5 § 281 tr. ř.
Stížnost namítá s hlediska zmatečního důvodu čís. 9 písm. a) § 281
tr. ř., že pouhý dotaz, přesněji žádost, by stěžovateli byla naznačena
osoba, jež by mu ze Š, závodú - majíc k takovým předrnětůnl přístup
(jako zaměstnanec závodů) - opatřila nákres děla, o který stěžovateli
šlo, nemůže býti dokonaným trestným činem, najmě - ve smyslu rozhodnutí nejvyššího soudn z 21. dubna 1925, č. j. Zm III 271/25 - odstraňováním překážek, bránících seznání vojenského tajemství, nýbrž, že
je leda přípravl1)rtn jednáním k trestnému činu, které zLtstal0 v údobí beztrestný'ch -příprav, ana po něm nenásledovala 'další činnost, aniž jin5r
projev, Námitka neobstojí. Stanově zvláštním předpisem, trest i na pouhé
vyzvídání skutečností, opatření nebo předmětů, jež mají zůstati utajeny
pro obranu republiky, vyzvídají-li se za účelem vyzrazení cizí moci, stíhá
zákon - srovnej mzh. čís. 3903 sb. n. s. - jakoukoliv činnost, která
směřuje podle své povšechné povahy a podle úmyslu pachatelova k tomu,
by mu zjednala, znalost vojenského tajemství, je!l?Ž prozrazení cizí l;lOCi
je jeho záměrem. Za dokonaný trestný čin kvalIfIkUje podle toho zakon
_ zřejmě pro důležitost chráněného zájmu a nutnost jeho ochrany i proti
vzdálenému nebezpečí - již pouhé přípravy k vojenské zradě, pouhé
domáhání se zprávo skutečnostech, opatřeních a předmětech chráněných
proti vyzvídání, a dokonaným trestným čÍnem vyzvídání je již pouhý
třebaže· bezvýsledný pokus opatří ti si zprávu onoho směru. Důsledkem
toho nezáleží podle obecně uznaných zásad vymezujících hranici
mezi trestným pokusem a beztrestným jednáním přípravným -- na tom,
zdali se činnost přiblížila více méně Je protiprávnímu výsledku, jejž ma
dotčené ustanovení trestního zákoTI2c na zřeteli, ani na tom, zda je dosavadní činností ltskutečněno více méně podmínek onoho výsledku. StačÍ,
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že pachatel vykročil již z mezí pouhých beztrestných myšlenek způso
bem, z něhož byl jeho úmysl přivoditi protiprávný výsledek na venek
zřejmý a jiným osobám poznatelný, a že cestou, jejíž počátkem se dosavadní činnost pachatelova brala, lze povšechně dospěti k protiprávnímu
výsledku, třebaže se v konkrétním případě prokázala neschůdnou. Zjiště
nou žádostí stěžovatelovou (jeho dotazem) projevila se na venek způso
bem pro třetí osoby poznatelným snaha (úmysl) stěžovatele, zjednati si
za nekalým účelem prozrazení znalost dotčeného vojenského tajemství,
a nelze důvodně popříti, že zprávy nebo třeba písemné nákresy obsahující zprávy tajemstvím dotčené mohla stěžovateli podati a znalost tajemství mu takto sprostředkovati osoba, se kterou měl podle žádosti své
stěžovatel býti seznámen, ano šlo o osobu zaměstnanou v závodech, jejichž výrobek byl předmětem dotčeného vojenského tajemství. žádostí
o seznámení s takovou osobou stěžovatel odstraňoval, třebaže ještě neodstranil překážku, která mu bránila v seznámení dotčeného vojenského
tajemství a spočívala v tom, že dílny, najmě však i konstrukční kancelář
Š. závodů jsou osobám, jež nejsou v nich zaměstnány, nepřípustné a že.,
ani jinak nemá osoba v závodech nezaměstnaná přímé možnosti dověděti
se o podrobnostech výroby. Dalším postupem na cestě té, seznámením
se se zaměstnancem Š. a působením n"ň v onom směru mohlo za určitých
okolností dojíti k seznámení vojenského tajemství stěžovatelem, aniž
však uskutečnění tohoto výsledku bylo třeba k dokonání zločinu vojenské zrady vyzvídáním a aniž ústupem od další činnosti pozbývá protiprávní zločinné povahy to, co seiiž stalo. Proto nelze shledati právní
omyl v tom, že nalézací soud podřadil pod ustanovení o vojenské zradě
vyzvídáním dotaz obžalovaného, přesněji jím projevenou žádost onoho
směru, ,zjistiv i vědomí stěžovatelovo, že vyzvídá něco, co je tajeno v zájmu obrany čsL státu, a jeho úmysl opatřiti, t. j. vyzraditi to cizí moci.
čís.

4543.

Důkaz pravdy jest podle § 15 čís. 2 zák. čl. XLI:1914 vyloučen
i tehdy, byl-li vynesen pravoplatný zprošťující rozsudek nebo zastavující
úsnesení p o s P ách á n í pomluvy nebo urážky na cti.

(Rozh. z 23. listopadu 1932, Zm III 380/3Q.)
Obžalovaný J. Ch. napsal a obžalovaný l S. jako zodpovědný redaktor periodického časopisu uveřejnil článek, jehož obsah tvoří skutkovou podstatu přečinu pomluvy hlavního soukromého žalobce dr. S-a.
O b a s o u d Y u i ž š í C h s t o I i c uznaly obžalované vinnými, prvého
obžalovaného přečinem pomluvy tiskem podle §§ I, 3 odst. 2 čís. 1 zák.
čl. XLI: 1914, druhého přestupkem opominutí povinné péče podle § 6
odst. 3 Ut. b) zák. čís. 124/24 Sb. z. a n. Proti hlavnímu soukromému
žalobci dr. S. bylo vedeno pro některé výroky, přičítané mu iv závadném článku, trestní řízení; v době uveřejnění článku nebylo ještě skončeno, později však skončilo pravoplatným osvobozujícím rozsudkelj1podle § 326 Č. 2 tr. ř. S o udp r v é s t o I i c e zamítl z důvodu § 15

Č. 2 zák. čl. XLI:1914 návrh obžalovaných na provedení důkazu prav:Q~

trestními spisy proti hlavnímu soukromému žalobci. O d vol. a C I
s o u d zaujal v tomto směru totéž stanovisko.
Ne j v y Š š í s o u d zmateční stížnost obžalovaných zamítl.
Z
Věcný

důvodů:

zmatek podle § 385 Č. I a), cl, správně jen podle Č. 1 c) tr. ř.,

spatřují stěžovatelé v tom, že byl porušen zákon v ustanovení § 15 č. 2
zák. čl. XLI: 1914 tím, že nabízený důkaz pravdy spisy Tk V 212/30

krajského soudu v ~~ňské. By~třici a :,ýsleche~ svě~k.ů, v této věci ~I~
šených nebyl připusten, ackoh v dobe, kdy zavadny cla!lek.•byl uvereJuěn ono trestní řízení dosud nebylo skončeno. Zmate čnr shznosh nelze
při;nati oprávnění. Soud odvolací zjistil, že trestní řízení, vedené .protr
hlavnímu soukromému žalobci li krajského soudu v Banské BystncI pod
číslem Tk V 212/30 pro přečin rušení obecného míru a m~jící za p!edmě! některé výroky, pojaté i do závadného č:ánku, byl? SIC': ~k?~e~o
rravoplatným osvobozujícím rozsudkem, že vsak v dobe uvereJnenr zavadného článku toto trestní řízení dosud pravoplatně skončeno nebylo.
Zmateční stížnost zastává zřejmě právní názor, který nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí Zm 111 1167/26, totiž, že důkaz pravdy podle cItovaného místa zákonného jest vyloučen jen tenkráte, když zastavující usnesení nebo osvobozující rozsudek byl vydán dříve, než se stala pomluva,
kteráž podmínb v souzeném případě splněna není. Nejvyšší soud v~ak
odchylně od tohoto právního názoru, založenéhc: ~a vý~l~du ~lov~eho
znění § 15 Č. 2 (»týká se..... vydal«) dosplva k zaveru, ze dukaz
pravdy je podle § 15 Č. 2 vyloučen i v, případě, kd~ž ,zastavující usnesení
nebo osvobozující rozsudek byl vydan po spachanr pomluvy. Stalo se
tak v této úvaze: Jak plyne ze srovnání § 27 a § 13 zák. čl. XLI:19~~,
jest důvodem přerušení trestního řízení, jež nařizuje § 27, aby o teze
otázce nebyla vedena dvě samostatná trestní řízení. Jinak by se mohlo
státi, že jeden soud zastaví trestní řízení neb osvob?dí obžalova!,ého
proto, že čin nespáchalo kd,ežto dr~hý so~d, rozh?dujlCi o, pomlu~e, b~
mohl vyřknouti, že urazeny onen cm spachal. Zak?~ trva na z,avazne
moci rei iudicatae ať rozhodnutí se stalo zastavujlclm usnesenrm neb
osvobozujícím roz~udkem, a nedovoluje předpisem § 15 Č. 2 cit. zák.,
aby se soud rozhodující o pomluvě znova ~bíral věc~, k!er~~ ti.ný so~d
věcně již p"avoplatně rozhodl. Soud odvo!acr tedy sp~avne prrhhzel k zavazné moci rei iudicatae a rozhodl po zakonu, ze dukaz pravdy Jest ve
smyslu § 15 č. 2 zák. čl. XLI:1914 vylouče? i te~kráte, když pravoplatný
osvobozující rozsudek byl vynesen po spachanr pomluvy.
čís.

4544.

Zmateční stížnost musí býti opovězena ve třídenní lhůtě § 284 tr. ř.;
přímé provedení zmatčni stížnosti bez předchozího opovězeni jest při·

puslné jen v této

lhůtě.

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1932, Zm II 424/31.)
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N e j vy Š š í S O LI d jako soud zrLlšovaCÍ zamítl v neveřejném zasedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního v Brně ze dne 21. října 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podle § 15 čís. 3 zák. na ochr. republiky.
D

ů

vod y:

Rozsudek vynesený v nepřítomnosti obžalovaného byl mu doručen
dne 17. listopadu 1931. Obžalovaný podal proti tomuto rozsudku dne
25. listopadu 1931 přímo provedení zmatečni stížnosti, aniž ji dříve opověděL Z doslovu § 284 tr. ř., najmě z kategorického příkazu prvé i druhé
věty jeho prvého odstc.vce »zmateční stížnost budiž ohlášena do tří
dnů«, z doslovu § 285 tr. ř.} najmě z ustanovení, že stěžovatel má právo
do osmi dnů po ohlášení podati provedení důvodů své stižnosti, a
z ustanovení § 1 čís. I nov. čís. 3/1878, že je zmateční stížnost zamítnoutí, byla-Ií opověď podána opožděně, nepochybně vyplývá, že zmateční stížnost musí býti nejprve včas ohlášena. Správnosti tohoto stanoviska nasvědčuje i úvaha, že provedení zmateční stížnosti není svébytným opravným prostředkem, nýbrž jen - podle okolností í vůbec postradatelným - doplňkem opovězení zmatečl11 stížnosti; proto také novela čís. 3/1878 posuzuje podmínky pro zamítnutí zmateční stížnosti
již soudem prvé stolice podle náležitosti její opovědi. Jest Ovšem při
pustiti, že stěžovateli bylo volno zmateční stížnost provésti i bez před··
chozího opově zení, ano její provedení obsahuje v sobě implicite i její
opověď, byl však povinen tak učiniti v též~ lhůtě) která je stanovena
v § 284 tr. ř. pro ohlášení zmateční stížnosti. jen, kdyby byl zmateční
sHžnost v této 1M tě opověděl, měl by lhůtu dalších osmi dnů k jejímu
provedení. Z těchto úvah vyplývá, že zmateční stížnost musí býti v tří
denní lhůtě § 284 tr. ř. ohlášena; přímé provedení zmateční stížností bez
předchoziho opovězení jest přípustné jen v této lhůtě. Poněvadž v souzeném případě nebyla zmateční stížnost v této lhůtě, tedy nejpozději 20.
listopadu 1931 ani opovězena ani přímo provedena, nelze přihlížeti k jejímu provedení, třebaže podanému osmý den po doručení kontumačního
IOzsudku (§ 284 odst. 1 veta 2, § 285 tr. ř.; § I Č. 1 nov. ČÍs. 3/1878).
čis.

4545.

Oprávněnost post·upu podle § 363 čís. 4 tr. 1'. jest posuzovati podle
stavu věci, kdy postup ten byl zahájen; nezáleží proto na tom, že to, co
pak krajský sond vzal za prokázáno, nebylo zločinem.

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1932, Zm II 429/31.)
Ne j v y Š .Š í s o II d jako sond zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení
stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Moravské
Ostravě ze dne 10. listopadu 1931, jímž byla stěžovatelka uznána vinliOU přestupkem krádeže podle § 460 tr. zák.

zmateční

Diivody:
rozsudek zmate čním důvodem podle čís. 9
a
b) § 281 tr. ř., ana prý byla porušena zásada »ne bis in idem«. Skutkový podklad jest tento: Dne 12. září 1929
Zmateční stížnost napadá
10, správně jen podle čís. 9

došlo na okresní soud v Moravské Ostravě trestní oznámení na Leo:polda J-a pro přestupek krádeže a n~ stěžovatelku pro. přest~pek úč.a
stenství na krádeži. Podle tohoto oznamel1l ztracely se calOUlllku. J1Udnchu K-ovi po delší dobu čalounické plyše. Jeho bývalý dělník .Leopold
J. byl v době, kdy byl u K-a zaměstnán, opětovně viděn, jak ~hodll
z dílny balík, který pak stěžovatelka ~vedla a ?dnesla .do bY,tu. Pn domovní prohlídce byly u J-a nalezeny veCl v ce ne 260 Ke, ktere K. poznal
iako svůj majetek. Při hlavním přelíčení konané;n dne ,16 . pr.?smce 1929
před okresním soudem ~ Mor. Ost;avě udal po:,k?zeny. JI~dtlch K. J~,ko
svědek, že se mu v dobe, kdy u neho J. jako ucen a delmk byl zame,t:
nán, ztratily z půdy a z dílny čalounické potřeby v.ceně 1.200 Kč. az
1.400 Kč. Rozsudkem okresního soudu v Mor. Ostrave ze dne 5. kvetna
1930 byli Leopold J. a stěžovatelka zpr?štěni p~dle.§ 259 čí~. 3, tr. ":
z obžaloby pro přestupek § 460 tr. zaK., l;oll:vadz, Jak ~Ul z~znal!,
o rozsudku, průvodním řízením nebyl,prokazan Clr: ,za vmu)ln; davany.
Odvolání podáno nebylo. Dne 20. kvetna 19'30 do zadalo stat,m, z~StUpl
telství v Mor. Ostravě tamní krajský soud o přípravné vyhledavalll s poukazem na svědeckou výpověď poškozeného a dané tím podezření, že tu
jde o zločin krádeže. Po jeho provedení ~avrhlo o:.tátní ~astupitel~tví, by
bylo vydáno usnesení podle §§ 363 ČlS. 4 a 387 tr. r. KraJs~y soud
v Mor. Ostravě novolil usnesením ze dne 24. února 1931 podle techto §§
obnovu řízení, prohlásiv zároveň p091e § 35,8 t~·. ř ..~svobozující rozsudek okresního soudu v Mor. Ostrave za zruseny. StrznostI protI tomuto
usnesení vrchní soud nevyhověl. Pak podalo státní zastupitelství na
Leopolda j-a a na stěžovatelku - již opětovně pro krádež trestanou obžalobu že v době od ledna do srpna 1929 ve společnosti jako spoluzloději ollČlali ve více útocích Jindřichu K-ovi, zaměstna;,ateli J-ovu, ča
lounické potřeby v ceně 1.200 Kč až 1.400 Kč" a že s" trm dopustIli zl?činu krádeže. Proti J-ovi, jehož pobyt nebylo lze vypa!ratJ, bylo pak flzení vyloučeno a vydán byl na něho zatykač. Stěžovatelka byla napadeným rozsudkem uznána vinnou, že v do~ě od ledna do sr~na. 1929 od:
ňala společně s druhým pachatele:" jindn:hu K-OVl n:ov;te VCCI v ce ne
nepřevyšující 500 ~Š' a že tím ,s[lacl;ala prestup,e!l ~r"d~ze podle
460
tr. zák. Zmateční sÍlznost uplatnuJe, ze se v novem nzem am na skutkovém ani na právním podkladě nic nezměr:í1o, pročež .pr~ nalézací :,oud
nesměl vynésti odsuzující rozsudek pro prest~pek kradeze, ana. obzalovaná byla rozsudkem okresního soudu .od .~?,zaloby pro ,tento prestupek
již právoplatně osvobozena. To se pry pncl ustanoven~m §§ 35\. 35~
tr. ř. Odsuzující vSTok jest prý v odporu 1 s ustanovenrm § 36~, C1S. 4
tr. ř., ano se prý za řízení ukázalo, že..skutkové. ok?lnostI ;retvon skutkovou podstatu zločinu, jak to § 363 C1S. 4 tr. r. predpoklada.

J

Stížnost neni v právu. Podl.e § 363 čJs. 4 tr. ř., n;ůže soud pří,sl~~né
trestní řízení zahájiti nebo v nem pokracovat! ne:~vlsle na, po.dml,nKach
a formálnostech obnovy, když soud okresm, UZ1V nesp,rav,ne zako~a,
rozhodl o čínu, který jest zločinem, jakoby mu bylo pnsl,:s~lo, o ne~
rozhodovati. Jediným předpokladem je,st, že, ~e~ply~u!o Jeste .v~ce nez
šest nebo v případech porotmch dvanact mesl~u .• Zakon povazuJe tedy
takový rozsudek okresního soudu za tak vadny, ze. Jeho pravo~.oc~ro
onu dobu prostě neplatí. Nebylo tu tedy am zapotrebl obnovy nzem a
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zrušení rozsudku, a dovolávání se §§ 355 a 356 tr. ř. stě
žovatelkou není vůbec na místě. Rozhodovalo tu jen, šlo-Ii o »zločin« a
neminulo-Ii od rozhodnutí okresního soudu do doby, kdy krajský soud
zahájil řízení, více než šest měsíců. Pokud se tS'če teto podmínky, stačí
poukázati k tomu, že krajský soud předsevzal první stíhací úkon již dne
27. května 1930. Ostatně nelze pochybovati o tom, že podle shora vylíčeného stavu věci padalo na Leopolda J-a a na stěžovatelku podezření,
že společně odcizili Jindřichu K-ovi všechny předměty, které se mu
ztratily, v ceně 1.200 až 1.400 Kč. Tím však bylo protí ním dáno podezře~í ze zločinu krádeže podle §§. 171, 174 II a), u J-a též 176 II cl,
u stěžovatelky též 176 II a) tr. zák. ,Okresní soud byl tedy k vyřízení věci
té předmětně nepříslušný. Rozhodl-Ii přes to, zřejmě uživ zákona nesprávně, zatížil tím rozsudek neplatností uvedenou v § 363 čís. 4 tr. ř.,
kter.á mohla býti odstraněna jen uplynutím lhůty tam naznačené. Do té
doby mohlo býti řízení věcně příslušným (krajským) soudem k návrhu
veřejného obžalobce bez podmínek a formalit obnovy zahájeno a v něm
pokračováno, a mohl býti také vynesen nový rozsudek. Nesejde na tom,
že to, co pak krajský soud vzal za prokázáno, nebylo zločinem. Rozhoduje jen, že bylo zločinem to, co se obžalované původně dávalo za vínu,
že v době zahájení řízení krajským soudem padalo na obžalovanou podezření z čínu, který jest zločinem. Jest zdůrazniti, že stěžovatelka byla
krajským soudem odsouzena pro krádež jen části věcí, jichž odcizení jí
podle obžaloby bylo dáváno za vinu. Ale, i kdyby šlo o úplnou totožnost·
skutku, neměnilo by to níc na věci, poněvadž oprávněnost postupu podle § 363 čís. 4 tr. ř. jest posuzovati podle stavu věci, kdy postup ten byl
zahájen;(víz rozh. sb. n. s. čís. 3378 a cit. tam místa ze štorchova díla
»Trestní řízení«).' Neporušil tedy nalézací soud zákon výrokem, že zproštění stěžovatelky z obžaloby podle rozsudku okresního soudu v Mor.
Ostravě z 5. května 1930 není okolností, pro kterou by' nemol1la býti stíhána. Bezdůvodnou zmateční stížnost bylo proto zamítnouti.
předchozího

čís.
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Nežádal-li zmocněnec soukromého obžalobce, nebydlící v obvodu
nalézacího soudu, jíž 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. srpna 1912, čls. 46 věst.
min.), čítá se lhůta ku provedeni zmateční stížnosti ode dne oné telegrafické opovědi, třebaže byl stěžovateli (soukromému obžalobcl) opis rozsudku (neprávem) doručen.
(Rozh. ze dne 26. listopadu 1932, Zm II 41/32.)
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zasedání zmateční stižnost soukromého obžalob ce do rozsudku krajského.
soudu v Moravské Ostravě ze dne 23. listopadu 1931, jímž byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. zproštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, ~91, 49~ tr. z~k. a b~lo vysloveno, že pr~vd!
vost zprávy nebyla prokázana a ze obzalovany je povlOen hradlÍ1 naklady trestního řízení.

D ů vod y:
Podle §§ 6, 284, 285 tr. ř. jest zmateční stížnost opověděti do tří dnu
po prohlášení rozsudku a provésti do osmi dnů po ohlášení opravného
prostředku. Bylo-Ii však před ohlášením opravného prostředku neb při
jeho ohlašování žádáno za opis rozsudku. běží ona lhůta od doručeni
rozsudku. Lhůty ty jsou nepřekročitelné. V souzeném případě byl rozsUdek vynesen dne 23. listopadu 1931 a plnomocník soukromého obžalobce Dr. P. ohlásil odvolání a zmateční stížnost - správně, .ano šlo
o osvobozující rozsudek, jen zmateční stížnost - telegraficky dne 26.
listopadu 1931, aniž si při opovědi zmateční stižnosti vyžádal opis rozsudku. Dne 27. listopadu 1931 podal substitut Dr. P-ého advokát Dr. Š.
u krajského soudu v Mor. Ostravě osobně podání, v němž, označiv blíže
věc, o kterou šlo, opakoval ohlášení odvoláni a zmateční stížnosti správně jen zmateční stížnosti a žádal, by byl opis rozsudku doručen
Dr. P-ému. To se skutečně stalo dne 17. prosince 1931, načež Dr. P. dne
25. prosince 1931 provedl jen zmateční stížnost. Ježto soukromý obžalobce, bydlí ve Sp. Sobotě a Dr. P. je advokátem v Košicích, bylo podle
§ 97 j. n. a nař. min. spr. Č. 46 věstníku z roku 1912 přípustné, by podání bylo Dr. Š-ou doplněno co do jeho formalit, nebylo však přípustné
měniti obsah telegrafického podání. Ježto za opis rozsudku v telegrafickém podání žádáno nebylo, nebylo lze v podání dne 27. listopadu
1931, tedy po uplynutí třídenní lhůty k ohlášení zmateční stížnosti a
k vyžádání si opisu rozsudku, doháněti to, co Dr. P. opomenul ve svém
telegrafickém podáni, totiž vyžádati si opis rozsudku. Soud neměl tento
opis rozsudku doručovati a, učinil-Ii tak, nemohlo to nic změniti na
lhůtě v cit. §§ uvedené. Bylo tedy provedení zmateČní stížností opozděné a nebylo lze k němu přihlížeti.
čís.

4547.

Ani předpisy §§ 45 a 46 min. nař. čís. 81/1910 ř. zá!,. ani ustanoveni § 12 nyní platného vl. nat. čís. 107/1932 sb. z. a n. nevyčerpávají
všechny případy opatrnosti, již jest použíti, by se předešlo úrazu při nzení automobilu.
Zavinění (§ 335 fr. Zá!í.), vyjel-Ii řldíč automobílu svým autem ze
slepé uličky na silnici, aniž se náležitě přesvědčil, že mu nic v jízdě nepřekáží (nevyslal před vyjížděním na silnici osobu výstražnou a domrčí).

Pro pojem »okolností zvláště nebezpečných« po rozumu § 337 fr.
.zák. nerozhoduje tu jen rychlost auta pachatelem řízeného, nýbrž jest
přihlížeti i k celkové situaci dané poměry na silnici a k nebezpečí, hrozícímu onou neopatrností ostatním vozidlům na silníci se pohybujícím.
Třebaže ona jlzda nebyla rychlá, dála se za okolnosti zvláště nebezpečných (§ 337 fr. zák.), bylo-li nebezpečí jl oněm vozidlům beztak hrozleí ještě zvýšeno tím, že silnice byla omrzlá a kluzká, takže se těžko
brzdilo a snadno mohlo dojíti ke smyku.
eS

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1932, Zm I 137/31.)
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N ~ j.v Y.J š í S 0,11 d jako soucl zrušovací zamítl po ústním líčení
zmatecm stIznost obzalovalleho clo rozsudku krajského soudu v Líberci
ze dn~ 15. le~na 1931, jímž byl stěžovatel u:;nán vinným přečinem proti
bezpecnostI zlvota podle §§ 335 a 337 tr. zak., mimo jiné z těchto
důvodů:

Napadajic rozsudkový výrok, podle něhož záležela nedbalost stěžo
zejména v tom, že .opomenul" než. vYnžděl s autem ze slepé
uhcky na slImCl, vyslatI na sllmeJ »osoou vystraznou a dozorčí«, za tím
úš~~em, b~ho :pravila, z~a~yj~tijeho ,aut~m?b}lu na silnici nic nepře
kazl, po pnpade by 110 a ndlce IIneho pnbllzu]lclho se vozidla před hrozícím nebezpečím varovala, namítá stížnost) že v tomto opomenutí neize spatřovati nedbalost po rozumu § 335 tr. zák., protože prý §§ 45 a
46 min. nařízení ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. neukládají řídiči
automobilu za povinost, by učinil ona opatření. Této námitce nelze při
znati dúvodnosl. Ani předpisy §§ 45 a 46 cit. min. nařízení, jež platilv
v době souzeného skutku, ani ustanovení § 12 nyní platného vládního
nařízení :e dne 30 .. června 1932, čís. 107 sb. 1. a n., jímž byly předpisy
2. a 3. vety § 45 CIt. mm. nařízení a § 46 téhož nařízení zrušeny, pokud
se týče nahraženy, nevyčerpávají všechny případy opatrnosti, jiclÍž jest
použítI, by se,přede,šlo ú;azupti řízeni automobilu: V,;dle zvlášť vyhlásenych bezpecnostmch predplsu pro ]lzdu sIlostr0]l, zustává v platnosti
všeobecný předpis § 335 tr. zák., jenž ohrožuje trestem nejen každé opomenutí, o němž pachatel podle zvlášť vyhlášených předpisLI, nýbrž i takové, .0 němž již podle piřrozených jeho následkú, které každý snadno
poznati může, nebo podle svého povolání nebo vúbee podle zvláštních
svých poměrů může postříci, že se jím může způsobiti nebo zvětšiti nebezpečenství pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost lidí. Bylo-li, jak
rozsudek na základě posudku znalce T -e a na základě svědectví Karla
O-eho předpokládá, za dané místní situace skutečně zapotřebí bv stě
žovatel vyslal před vyjížděním autem z oné slepé uličky na sil~ici- na ni
za oním účelem »osobu výstražnou a dozorčí«, jest v tom, že stěžovatel
. této povinnosti nedostál, spatřovati nedbalost rázu v § 335 lL zák.
předpokládaného. Pří t0111 jest vzhledem k vývodúm stížnosti poznamenati, že rozsudek zaujímá podle rozhodovacích důvodú zřejmě stanovisko, že stěžovatel mohlo tomto opomenuti podle svého povolání seznati, že se jím múže zoůsobiti nebo zvětšiti nebezpečí Pro mávní statky
v § 335 tr. zák. uvedené. Namítá-li dále stížnost, že rozsudek nezjišťuje
po subjektivní stránce přečinu podle § 337 tr.zák., zda stěžovatel před
vídal nebo zda 1110hl předvíd~ti, že z jeho jednání neb opomenutí může
nastati konkrétní stav, jenž pak vyvrcholil ve škodu v souzeném případě
nastalou, t. j. že nezjišťuje, zda stěžovatel předvídal nebo mohl předví
dati právě ten způsob neštěstí, který v souzeném případě nastal, jest tuto
její námitku označiti jako právně bezpodstatnou, ano se ke skutkové
podstatě přečinu podle § 337 tr. zák. po stránce subjektivní vyžaduje
jen, by pachatel předvídal nebo mohl předvídati, že jeho jednáním neb
opomenutím může vůbec býti způsobeno nebo zvětšeno nebezpečenství
pro právní statky § 335 tr. zák. chráněné.
va~elova

Při ~eřei.ném roku
d~k nalez~c:ho soudu

navrhl :ástupce generální prokuratury, by rozsubyl zrusen podle § 290 odst. 1 tr: ř. ve výroku,
»ze je,9nam a opomenutI byl,: p~edsevzata ~a zvláště nebezpečnýclL
v §§ 88 cl, 87 a 89 tr. zak. dotcenych okolnoslt«, a ve výroku jímž byl
skutek, obžalova~ého ~valifikován za přečin podle §§ 335 a 337tr. zák.
a v. dusledku to no !ez ve vyroku O trestu, a by obžalovaný byl ihned
uznan v111nym .len prestupkem podle § 335 první sazby trestního zákona
a by mu byl vyměřen příslušný trest, neboť má generální prokuratura za
to, že by okolnosti, v nichž rozsudek spatřuje okolnosti zvláště nebezpečné, totiž, že silnice byla omrzlá a ve"lmi kluzká takže se na ni těžko
brzd!12 a mohl~ snadno dojíti ke smyku, bylo lze 'pokládati za okolnost
:vlas,t, nebezl'ecnou ve .:mJ::~lu ~ 337 tr. zák. jen, kdyby bylo zjištěno,
ze stez?vatel jel autem JIm nzenym rychle. To však soud nezjistil, nýbrž
ZaUjl111a podle rozhodovacích duvodú naopak zřejmě stanovisko že stě
žovatel jel pomalu. Nedbalost stěžovatelova záležela tedy podle' sktrtkovýc,h zjištěn! ro~s[]dkových j~n v tO,m, že stěžovatel vyjel autem neopatrne ze slepe ulIčky na sIlmcI, t. J. ze Vyjel na tuto silnici, aniž se náležitě přesvědčil, že mu nic v jízdě nepřekáží, a dále zejména v tom že
nevyslal před vyjížděním na silnici na ni osobu výstražnou a doz~rčí.
Za tohot~ stavu věc!.nelze pO,~le, l1,ázoru gener,~lní prokuratury dúvodně
tvrdllt, ze nebezpecI s pOUZIVall1m au ta stezovatelova pko vozidla
o sobě spojené bylo oněmi okolnostmi, totiž tím, že silnice byla omrzlá
a velmi kluzká, zvýšeno. Shledal-Ii přes to nalézací soud v těchto okolnostech okolnosti zvlášť nebezpečné a podřadil-li v důsledku tobo skutek stěžovatelLlv pod ustanovení § 337 tr. zák., ač skutek ten podle názoru generální prokuratury měl býti správně kvalifikován jen za přestu
pek podle § 335 tr. zák., zatížil prý rozsudek podle názoru generální
pro~uratu!y v neprospěch stěžovatelův zmatkem podle § 281 čís. 10
tr. r., k nemuž jest - třebaže není stížností uplatňován -- podle § 290
odst.) t~. ř. přihlížeti z povinnosti úřední tak, jako kdyby byl stížností
uplatnovan.
. S tímto názorem generální prokuratury nelze souhlasiti, neboť pro
pOjem »okolnosti zvlášť nebezpečné« nerozhoduje jen rychlost auta obe
zalovaným řízeného, nýbrž jest přihlížeti i k celkové situaci, dané poměry na silnici a k nebezpečí z neopatrnosti obžalovaného hrozícímu
ostatním vozidlúm na silnici se pohybujícím. Nebezpečí takové bývá
vždy dosti značné, vyjíždí-Ii někdo neopatrně z vedlejší silnice (slepé
uličky) na silnici hlavní. V souzeném případě bylo však nebezpečí to
značně zvýšeno tím, že silnice byla omrzlá a velmi kluzká, takže se těž
ko brzdIlo a snadno mohlo dojíti ke smyku, jak rozsudek výslovnězji
šťuje. Zavinění lze ovšem obžalovanému přičítati jen, vjel-li znaje
toto nebezpečí, tedy jsa si vědom možných následkú svého jednání Uebaže pomalu ale přece neopatrně, z vedlejší ulice na hlavní silnici. Tu
však zjišťuje nalézací soud dále, že »vše to bylo obžalovanému známo a
obžalovaný byl povinén na tyto okolnosti vzíti zřetel. Musil zejména
počítati s tím, že silo stroje přijíždějící po silnici, na níž vyjížděl, i kdyby
jejich řídič jel opatrně a přiměřenou rychlostí, nemohou býti tak. ovlk
dány, najmě zastaveny tak, jak by tomu bylo~při nQrmMním.slavu. jí,,;h;rí,
dráhy a, že teh,dy snddno ke srážce takového vozictJas: vozidlem jehl,>j
Trestní rozhodnuti XIV.
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nebo k jinému úrazu dojíii mohlo.« Musil-li si tedy obžalovaný uvědo
_miti, že jiná vozidla na silnici se pohybující nebudou moci tak pravi"delně brzditi na omrzlé a velmi kluzké silnici, je na snadě, že se jeho
jízda, třebaže nebyla rychlá, přes to děla za poměrů zvláště nehezpeč
ných. Lze proto souhlasiti s názorem nalézacího soudu, ze se jízda obžalovaného děla za okolností, jež značně zvyšovaly nebezpečí s použitím automobilu o sobě spojené, tedy za okolností zvláště nebezpečných
a, any byly nalézacím soudem jak v objektivním tak v subjektivním
směru veškeré složky skutkové podstaty § 337 tr. zák. náležitě zjištěny,
nebylo lze návrhu generální prokuratury na zrušení rozsudku ohledně
kvalifikace trestného činu ve smyslu § 290, odst. I tr. ř. vyhověti.
čis.

4548.

Rozšiřovaným spisom v smysle § 39 č. 2 zák. na ochr. rep. je každý
spis či ručne písaný, či mechanicky zhotovený - teda i tlačivo - ktorý
je prístupný vačš,emtt počtu osób individuáltte určitému alebo čo do
množstva neurčitému. Rozširovaním v tomto smysle je také jednanie,
ktorým sa podYa pravidelného vývoja udalostí spis dostane k vedomiu
vačšieho počtu rudí; netreba však, aby spis sktttočne vošiel v známosť
viac I'udí.

(Rozh. z 30. novembra 1932, Zm III 346/32.)
Obžalovaný L. š. odovzdal J. D-ovi k rozširovaniu balík letákov,
ktorých obsah zakladal skutkovú podstatu trojnásobného prečinu podYa
§ 14 č. 5 zák. na ochr. rcp., dvojnás,:bnéh~ zlo~inu podl'~ § 15. č. 3 z~k.
na ochr. rep., prečinu podYa § 15 c. ·2 CIt. zak.! dvo]nasoJ;meho _~ne
stupku podYa § 24 č. 3 zák. čl. X1V:1914. Sud prve] stolIce
uznal obžalovaného vinným len z priestupku pod!'a § 29 č. 3 zák. čl.
XIV: 19'14 spáchaného tým, že odovzdal letáky k rozširovaniu osobe,
ktOfá k tomu ne mala policajného povolenia, sprosti! ho však pod!'a § 326
čís: 2 tr. p. obžaloby pre hore cit. trestné činy spáchané obsahom letákov leb o nemal za dokázané, že obžalovaný obsah letákov znal a vedel,
že -~emajú označenie vlastníka tlačiarne. O d vol a c í s ú d čiastočne
zmenil rozsudok prvého súdu, pokial' ním bol obžalovaný sprostený obžaloby, a uznal ho vinným tiež z dvojnásobného zločinu ,vý~vy' k trestným činom podl'a § 15 čís. 3 zák. na ochr. rep. a z dvo]nasooneho pnestupku podYa § 15 čís. 4 cít. zák.
Na j vy Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného zamietol.
Z dovodov:
Proti rozsudku vrchného súdu ohlásil a previedol obžalovaný L. š.
§ 385 tr. p. Zmatočná sťažnosť nie
je oprávnená. Ob~al?vaný ,namiet~, že n.eni. dvokáz~né, že bo.lyv rozširované letáky z inknmmovaneho ba}lku, r;a]ma, ze l:taky v ~asarnach v~oz
širované pochádzaly z tohoto bahku. a ze ~poluo?zalovan'y J. D~,rozslro
val odovzdané mu letáky. Odovzdame bahku letakov vral nestacl k pod-

necovaniu. Touto námietkou vytýka-sťažovatel' zrejme vzhl'adom k tomu,
že nebol prevedený dokaz o tom, že letáky v balíku obžalovaným D-ovi
ůdovzdané boly rozširované, že obžalovaný nepopudzoval rozširovaním
letákov, či že verejne nepodnecoval. Námietka táto neobstojí. Pojem verejnosti je pre obor zákona na ochranu republiky zvlášte a odchylne od
platného práva vymedzený v § 39 zák. na ochr. rep., ktorý ustanovuje,
že čin je vykonaný verejne, bol-li spáchaný v tiskopise alebo v rozširovanom spise, v shromaždení alebo pred zástupom. Z týchto taxatívne
vypočítaných sposobov prichádza v súdenom prípade v úvahu spáchanie
činu v rozširovanom spise. Pre pojem rozširovaného spisu neni tu smerodajný predpis § 8 tlač. zák. o rozšlrovaní tlačív, lež treba ním podl'a
ustálenej praxi najvyššieho súdu rozumeť každý spis, či ručne písaný
či mechanicky zhotovený - tedy i tlačivo ktorý je prístupný vačšiemu
počtu osob, či už individuálne určitému, či čo do množstva neurčitému.
Pojem rozširovaného spisu je tedy po stránke objektivllcj naplnený i takým konaním, ktorým sa podl'a pravidelného vývoja udalo stí v onom
prípade dostane spis k vedomosti viičšieho počtu osob individuálne urči
tých, alebo čo do množstva neurčitých. Obžalovaný, ktorý odovzdal
spoluobžalovanému J. D-ovi balík inkriminovaných letákov, aby ich rozšířil, učinil všetko, aby sa obsah letákov stal prístupný neurčitému množstvu osob, a spáchal tedy čin v rozširovanom spise. Aby spis skutočne
vošiel v známosť viac l'udí, netreba a nie je preto rozhodné, či letáky
v kasárňach rozširované pochádzaly z balíku letákov, ktoré obžalovaný
D-ovi k rozširovaniu odovzdal. Zmatočná sťažnosť bola ako v celom
obsahu bezpodstatná podl'a odst. 1 § 36 por. nov. zamietnutá.
čís.
Při přečinu podle § 14 č.
směřovati proti republice.
avšak je-li při tom zřejmé,
nitelích (na př. na vládě),

4549.

5 zák. na ochr. rep. úmysl pachatelův musí
Hanobí-li sice pachatel úřady republiky,
že se domáhá nápravy na příslušných či
není dána skutková podstata přečinu po

stránce subjektivní.
(Rozh. z 1. prosince 1932, Zm IV 472/32.)
Obžalovaný A. Z. jako zodpovědný redaktor časopisu napsal a uvev němž ostře tepal a kritisoval postup finančních úřadů při
vymáhání daní a při ukládání pokut na Podkarpatské Rusi. _S o u d
p r v é s tol i c e ho uznal za to vinným přečinem rušení obecného míru
podle § 14 č. 5 zák. na ochr. rep. O d vol a c í s o u d zprostil obžalovaného podle § 326 č. I a 4 tr. ř. z obžaloby, uznav, že obžalovaný nejednal v úmyslu hanobiti republiku Československou.
Ne j v y Š š í s o u d zamítl zmateční stížnost vrchního prokurátora.
řejnil článek,

zmatočnú sťažnosť pod!'a Čís. 1 a)

D

ů

vo d y:

Proti rozsudku vrchního soudu ohlásil a provedl vrchní prokurátor
stížnost podle č. 1 a) § 385 tr. ř. Zmateční stížnost dovozuje,
že není správný závěr vrchního soudu, že obžalovaný nejednal v úmyslu
zmateční

".

-

čís.
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324

-

čís.
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hanobiti československou republiku, neboť z obsahu článku je prý patrné, že jde o jednostrannou a přehnanou kritiku veřejných úřadů a tudíž o kritiku po morů ve státě takového způsobu, že určité výrazy jsou
způsobí1é snížiti važnost a vyvolati nepřátelskou náladu proti hanobeným a tím i proti republice. Zmateční stížnost není oprávněna. I když
se má za to, že kritika finančních úřadů, kterých se závadný článek dotýká, je přehnaná, nepravdivá a zřejmě urážlivá a jest způsobilá snížiti
vážnost finančních úřadů a tím i vážnost republiky, nelze prohlásiti závěr vrchního soudu o nedostatku úmyslu, \,otřebného ke skutkové podstatě inkriminovaného přečinu, za mylný.
Ke skutkové podstatě přečinu podle § 14 Č. 5 zák. na ochr. rep. se
vyžaduje po subjektivní stránce úmysl hanobiti republiku, při čemž si
pachatel musí býti vědom, že hanobení je způsobilé, by vyvolalo pohrdání republikou a ohrozí1o právní statky v tomto § uvedené. Než
vrchní soud správně poukázal k tomu, že se závadný článek dovoláva
dobré vůle vlády a rozvahy zemského presidenta Podkarpatoruské země
proti postupu finančních úřadů, z čehož jest zřejmé, že jeho úmysl nesměřoval proti československé republice, nýbrž proti finančním úřadům.
Tomuto závěru nasvědčují i další věty závadného článku, v nichž se
prohlašuje, že živnostníci a obchodníci čekají pomoc jen od vlády republiky a že pisatel chce, aby živnostníci a obchodníci republiku mí10vali
a že finanční úřady nejsou ještě republikou. Obžalovaný tedy výslovně
rozlišoval finanční úřady od republiky jako nadřízeného zařízení a zřej
mě svoje výpady nemířil na republiku, od které očekával pomoc a jejíž
pomoci se dovolával. Nejvyšší soud má tedy za to, že se vrchní soud
nemý1í1 dovodív, že obžalovanému nešlo o úmyslné snížení vážností republiky, a proto zmateční stížnost jako bezdůvodnou podle odst. I § 36
por. nov. zamítl.
čís.

4550.

zločinnou kvaliiikaci podí1nictvl na krádeži po rozumu § 186 b)
při hodnotě ukradených věci nad 2000 Kč na tom, zda
podi1ník věci ukryl, na sebe převedl nebo prošantročil najednou či postupně (na vícekráte).
K pojmu )}ukrýváni« stačí, dovolil-li přechovávač, by byly věci uloženy v jeho bytě.

Pro

tr. zák. nezáleží

(Rozh. ze dne 2. prosince 1932, Zm I 687/30.)
D

ů

vod y:

Důvody k prvému odstavci právní věty poukazují na rozhodnutí sb.
n. s. tr. č. 738, 1485,3051,3398 a na rozh. víd. sb. Č. 3783, 4419; dů
vody k druhému odstavci právní věty pak na rozh. sb. n. s. tr. Č. 3493,

4049.

čis.

4551.

'Účel ustanovení prvé věty § 32 (1) tisk. nov.; porušeni předpisu toho
není zmatkem čís. 3 § 281 tr. ř.

(Rozh. ze dne 2. prosince 1932, Zm II 67/32.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl v neveřejném zasedání zmateční stížnost soukromého obžalobce proti rozsudku krajského
soudu trestního v Brně ze dne 15. prosince 1931, jímž byl obhlovaný
podle § 259 čís. 2 tr. ř. zproštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti
cti podle §§ 487, 491 tr. zák.
'
Důvody:

Zmateční stížnost uplatňuje jen zmateční důvod podle § 281 čís. 3
tr. ř., an prý byl tím, že obsílka k hlavnímu přelíčení byla doručena soukromému obžalobci a jeho zástupci teprve 3. prosince 193'1, porušen
předpis § 32 zák. čís. 124/24 sb. z. a n., který nařízuje, by líčení byla
ustanovována tak, by obsílky k nim byly doručovány aspoií, čtrnáct dní
před hlavním přelíčením. Nedodržením této lhůty bylo prý zaviněno í to,
že se zástupce soukromých ob žalobců k přelíčení nedostavíl. Stížnost je
v právu, pokud uvádí, že ustanovení to bylo vydáno proto, by si strany
nejpozdějí do osmi dnů před hlavním přelíčením mohly zvolití ze seznamu kmetU, který se jim doručuje zároveň s obsílkou, každá jednoho
kmeta a jednoho náhradníka a je soudu oznámiti, není však v právu, pokud se domnívá, že tato lhůta je dána stranám proto, by konaly šetření
o tom, zda se ten který kmet chce či nechce k hlavnímu přelíčení dostavití, nýbrž lhůta má dále za účel, by soud mohl - jakž vyplývá z § 32
odst. 2 a 3 tr. ř. - kmety včas k líčení obeslatí. Ph tom se podotýká, že
soukromí obž,alobci v souzeném případě, ač jim byla obsílka doručena
o dva dny později, než měla býti doručena, své jmenovací právo podle
čl. 17 vykonali včas podáním, které k soudu došlo 7. prosínce 1931, a
že tUdJž zmeškání hlavního přelíčení opožděným dodáním obsílky ospravedlneno nenÍ. Stížnost se však mýlí, že porušení předpisu § 32 cit. zák.
soudem jest obdobně jako ustanovení § 221 tr. ř., ohroženo zmatečností,
a to pro obě strany, tedy i pro soukromého obžalob ce. Pro projednávání
žalob pro delikty v § I cit. zák. uvedené a pro řízení'o ní ch před kmetským soudem platí veškerá ustanovení tr. ř. čís. 119 ř. zák. pro rok
187!l, pokud v citovaném zákoně nebyly uvedeny odchylky od pravidel
tr. r. a pokud § 40 cit. zák. nebyla usta'novení tr. ř. zrušena. Citovaným
zákonem zrušena byla jen ustanovení § 484 ll. věta tr. ř. a čl. VI. A uvozovacího zákona k trestnímu řádu, pokud ustanovovala příslušnost soudů porotních ku projednávání žalob pro delikty uvedené v § 1 zák. čís.
124/24 sb. z. a n. Avšak ustanovení § 281 tr. ř. nebyla cit. zákonem ani
doplněna, najmě nebylo ustanoveno, že ustanovení § 32 cit. zák. jest
ohroženo zmatečností podle § 281 čís. 3 tr. ř.
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Zákon nerozlišuje medzi rozdielnou intenzitou pomoci ale prehlasuje za trestnú každú pomoc poskytnutú vazňovi, aby uti~kol z vazby
alebo z úradného streženia.
Disciplinárne potrestanie za pokus vlastného úteku nevylučuje trestnosť za pomoc poskytnutú inému viizňovi. Taktiež predcházajúce vedomie dozorčich orgánov o plánu úteku a opominutie ich povinnosti zam~dziť ho ešte pred jeho prevedenfm nečiní skutok páchatel'ov beztrestnym.
(Rozh. z 2. decembra 1932, Zm III 368/32.)
Obžalovaní trestanci J. L. a spol., vaznení v spoločnej cele sa do hovorili, že sa pokusia o útek z trestnice. Kým dvaja z nich odv'racali pozornosť dozorcov hlasitým čítaním a spievaním, tretí vydlabal dlátom
otvor na povale cely. Otek sa však nezdaril. Obžaloba kvalifikovala čin
obžalovaných len ako pokus. SlÍd p rve j s tol i ce sprosti! obžalovaných obžaloby záujavši stanovisko, že konanie obžalovaných nemalo
znaky trestného činu, keďže dozorčí personál trestnice nepokračoval korektne, lebo neznemožnil čin trestancov, hoci sa o ňom včas dozvedel.
O d vol a c í s ú d na odvolanie verejného žalob cu zmenil rozsudok
p:vého súdu a uznal všetkých obžalovaných vinnými z dokonaného zločmu podl'a § 447 odst. I. tr. zák. preto, leb o pod!'a zákona už púhe poskytnutie pomoci k úteku vaznom je ddkonaným trestným činom bez
ohl'adu, či sa útek zdaril alebo nie.
Na j vy Š š í s ú d zmatočnÍ! sťažnosť obžalovaného P. L. zamieto!.
Z d6vodov:
Obžalovaný P. L. previedol ešte pred vyhláse ním rozsudku zmatočnÍ!
mylne nazvanú odvolaním do viny a trestu - v ktorej zretel'ne a po zákone uplatňuje dóvod zmatočnosti pod!'a § 385 ČÍS. 1 a) tr.
por. tvrdením, že niet pomáhania vazňom 'k úteku od tej doby, čo zamýšl'aný útek bol prezradený dozorčím orgánom v trestnici, ktorí nemali dopustiť, aby sa veczapočála, tým menej mali hovoriť vazňovi,
ktorý vec prezradil, aby ich od zamýš!'aného podniku neodvracal, ale
aby im ešte pomáhal. Nejde vraj o trestný čin, ale o prečin disciplinárny,
za ktorý bol obžalovaný už potrestaný.· Jeho čin. že totiž čítal hlasite
knížku a chodil po izbe, nie je pomáhaním. Sp6sobená škoda bola úplne
nahradená.
Tieto námietky sú bezzákladné. Vrchný Súd uznal, že sťažovatel'
chodil pred dverami cely a hlasitespieval, aby pozornosť stráže bola
odvrátená a aby stráž nepočula hrmot, pósobený búraním povaly. Poneváč zákon nerozlišllje medzi pomocou rozdielnej intenzity, ale za
trestnú prehlasuje každú pomoc, poskytnutú vazňovi, aby utiekol z vaze
by, nemýlilsa odvolací súd, ked' prechádzanie obžalovaného predo dvetami cely a hlasité spievanie ciel'om odvrátenia pozornosti stráže od prfprav k úteku uznal za poskytnutie pomoci, leb o išlo o prostríedok spósťažnosť -

-
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aspoň k usnadneniu úteku vazňa, čo je v smysle zákona dostaNáhrada spósobenej škody je pri tomto trestnom čine v6bec bezvýznamná. Disciplinárny trest za pokus vlastného úteku nevyčerpáva
lrestnosť za pomoc, poskytnutú iným \'azňom. Avšak ani prectchádzajúce vedomie dozorčích orgánov o plánu úteku a opominutie ich povinnosti zamedziť ho ešle pred jeho prevádzaním nemóže prívodiť beztrestnosť páchatel'ov, lebo zákon ani v tom smere nerozlišuje, do akej miery
bolo skutočné prevedenie úteku možné; rozhodný je úmysel páchateYa
k úteku z vazby dopomócť, ktorý tll bol správne dovodený, a ďalej, aby
páchateY za týmto účelom podniknul čin, ktorý je poskytnutím pomoci,
ČO llŽ vyše bolo dovodené. Ani tá okolnosť, ktorú zisti! súd prvej stolice
a nepodvrátil súd odvolací, že inšpektor D. nariadil trestancovi R., aby
sa aj sám pokusu o útek zúčastnil, nemóže ospravedlniť jednanie druhých páchate!'ov, ktoré sa musí posudzovať len z kh jednania a ich
úmyselnosti; toto je však v smysle zákonom vyžadovanom dané, ako
práve bolo dovodené. V týchto bezdóvodných námietkach bol a tedy
zmatočná sťažnosť obžalovaného P. L. podl'a § 36 I. odst. nov. k tr. por.
zamietnutá.

sobilý
točné.

čfs.4553.

Prehlásenie četnictva o zatknutí páchateYa bez skutočného jeho
uvi1znenia nel'ze považovať za zatýmne zadržanie v smysle § 94 tr. zák.
četnictvo nie je oprávnené predržiť zatýnme zadržanie.
(Rozh. z 2. decembra 1932, Zm IV 498/32.)
Na j v y š ši s ú d ·v trestnei veei, zavedenej pred krajským súdom
v Košiciach jako po rotným súdom proti P. P., obžalovanému zo zločinu
podpaYačstva, po verejnom pojednávaní zmatočnú sťažnosť obhájcu obžalovaného zamietol a odmietol, zmatočnÍ! sťažnosťštátneho zastupíte\'stva zamieto\.
.
Z d6vodov:
Neprávom bol uplatňovaný dóvod zmatku podYa §385 č. 2 tr. p.
preto, že poro·tný súd nezarátal obžalovanému vazbu od 16. do 30. mája 1932. PodYa obsahu trestných spisov obžalovaný, ktorý bol poranený, bol hneď po čine dopravený do krajinskej nemocnice v M. Tam
ho četnicl\a hliadka vypočúvala jako podozrelého zo spáchania trestného činu a 16. mája 1932 prehlásila, že ho zatýka, ponechala ho však
jako nemocného v tejto nemocnici a požiadala četnÍcku stanicu v Michalovciach, aby ho po jeho prepustení z nemocnice odovzdala do
vazby okresnému súdu v M. Obžalovaný bol potom dňa 1. júna 193,2
z nemocničného ošetrovania prepustený a súčasne zadržaný četníctvom
a odovzdaný okresnému súdu. Z toho plynie, že obžalovaný pred dňom
1. júna 1932 nebol v moci četníctva. Samo prehlásenie četníctva o Zatknutí obžalovaného bez skutočného jeho uvaznenia nemMe sa však považovať za zatýmne zadržani" v smysle § 94 tr. zák. Okrem toho pri-

-

-cís 4554-chá?za tu do ~ úv~hy aj to, ž;. čet~ictvo ne,bolo by oprávnené predl'žiť
z~tym?e ~adrzame od 16. m~p az d? I. Juna 1932, (viď § 145 tr. p.). ~
Sud vsak len usnesemm zo dna 31. map 1932 nanadll uvaliť na obžaloc
vaného vyšetrovaciu vazbu. Z toho plynie, že pri započitaní predbežnej
vazby nebol porušený zákon v smysle uplatňovaného dovodu zmatku
podl'a § 385 Č, 2 tr. p. oZmatočná sťažnosf štátneho zastupitel'stva je
tedy vcelku obezzákla:dná a preto bola zamietnutá podl'a 1. odst. § 36
por. nov.
čís.

4554.

~ojem~. m~ř~t~o nedbalosti při přeč!nu podle § 486 tr. zák. jsou tytez Jako pn precmu podle § 335 tr. zak.; na dlužníkovi žádá se všeúbecně, by jednal s péčí rozumného, průměrného člověka a je-Ii obchodníkem, kromě toho individuelně podle zásad řádného ~b~hodování.
Nedbalost při lehkomyslném nebo nepřiměřeném používání úvěru
po rozumu § 486 čís. 1 tr. zák. záleží v tom, že dlužník neuvažuje s po:
vinnou péčí o tom, bude-Ii mu lze splatiti dluhy v čas (bude-Ii schopen
platiti), v případě § 486 čís. 2 tr. zák. pak v tom, že dlužník, uvědomiv
si svou neschopnost platiti, neuváží, že konáním platů a uzavíráním nových obchodů zmenšuje podstatu, ze které mohou věřitelé, kteří tu již
jS?~, býti uspokojeni, a že noví věřitelé nedostanou to,. co by dostati
mell.~.
. . ~o
Nedbálost ta mMe býti vědomá i nevědomá; v případě § 486 čís. 2
tr. zák. žádá se positiVl1í vědomost o neschopnosti platiti.
'
Na obchodníku a průmyslníku lze požadovati jen takovou opatrnost,
která počítá s nonnálními poměry; nemMe se na něm požadovati by
počítal s okolnostmi mimořádnými, těžko předvídatelnými (při p~uží
vání úvěru v roce 1928 a v první polovici roku 1929 s nynější světovou
ov
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post:izování neschopnosti platiti nelze vycházeti z bilance likvi·
c .,
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(Rozh. ze dne 3. prosince 1932, Zm II 27/32.)
. Ne j v yš š.i "s O u d jako soud .zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném zasedáni zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu
.v. Jihlavě ze dne 13. srpna 1931, jímž byl stěžovatel uznán vinným pře c
čmemproti bezpečnosti majetku podle § 486 čís. 1 a 2 tr. zák., zrušil
napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil témuž soudu nalézac!mu;
by o ní znovu jednal a rozhodl, mimo jiné z těchto
d

ů

vod

cís. 4554329
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ů;

, Napad,ený rozsudek neuvádí v rozsudečném výroku, v čem spatřuje
nedbalost obžalovaného, jíž přivodil v polovici roku 1929 svou neschopnost platiti, avšak z důvodů vyplývá, že soud shledal tuto nedbalost
v lehkomyslném a nepřiměřeném používání úvěru. Co do odst. 2 § 486
tr. zák. zjišťuje soud v důvodech,~že si byl obžalovaný své předluženosti

vědom již v listopadu 1929, avšak ve výroku rozsudečném v.ytýká obžalovanému jen, že, znaje tuto neschopnost, platil a nové dluhy dělal .od
konce roku 1929 do 19. března 1930, kdy zažádal o vyrovnací řizení.
Zmateční stížnost napadá rozsudek zmatečními důvody podle § 281
čís. 4-, 5 tr. ř. provádí však i zmateční důvod podle § 281 čís. 9 a) tr. ř.
Pojem a měřítko nedbalosti při přečinu podle § 486 tr. zák, jsou tytéž
jako při přečinu podle § 335 tr. zák.; na dlužnikovi se žádá všeobecně,
by jednal s péči rozumného průměrného člověka, a, je-Ii obchodníkem,
kromě toho individuelně podle zásad řádného obchodování. Nedbalost
při lehkomyslném nebo nepřiměřeném používáni úvěru po rozumu § 486
čis, 1 tr. zák. záleži v tom, že dlužnik neuvažuje s povinnou péči o tom,
zda mu bude lze splatiti dluhy včas (bude-li schopen platiti), v případě
§ 486 čis, 2' tr. zák. pak v tom, že dlužník, uvědomiv si svou neschopnost platiti, neuváží, že konáním platů a uzavíráním nových obchodů
zmenšuje podstatu, ze které mohou věřitelé, kteří tu již jsou, býti uspokojeni a že noví věřitelé nedostanou to, co by dostati měli. Nedbalost
ta může býti vědomá i nevědomá, ovšem v případě § 486 čis. 2 tr. zák:
žádá se positivní vědomost o neschopnosti platiti.
Co se dotýče miry individuelní opatrnosti požadované na obchodníku nebo průmyslníku; lze požadovati jen takovou opatrnost, která počítá s normálními poměry. 1 obchod i průmysl musí počítati s úvěrem;
výše a drahota tohoto úvěru však musí odpovídati při saisonní prů
myslové výrobě množství zakázek jednak již učiněných, jednak takových, s jichž dojitim průmyslník při pravidelném chodu svého podOlku
důvodně může počítati, dále výši zisku, kterého při prodeji výrobků podle předem správně vykalkulovaných nákladů výrobních lze docíliti, a
konečně zvyklostem, podle kterých se v té které branchi dodané výrobky platí. Obchodník i průmyslník musí nadto při kč.lkulacÍ vzíti zře
tel i na ztráty, které při každém odvětví průl1)yslu neb obchodu insolvencemi, poklesem ceh atd. pravidelně nastávají, nemůže se však požadovati na obchodníku nebo prumyslníku, by počítal s okolnostmi mimořádnými, těžko předvídatelnými. Podle rozsudečných důvodu měl prý
stěžovatel, používaje úvěru v roce 1928 a v první polovici 1929, počí
'tati s kris.Í, která v srpnu 1929 v obchodu a průmyslu zavládla. Tomuto
nazíráni vytýká stížnost zřejmým poukazém právní mylnost a je, hledíc
k tomu, co uvedeno, odůvodněna. Vždyť od srpna roku 1929 počala se
teprve krise objevovati a tehdy ještě nebylo lze její dosah předvídati.
Ovšem nyní, kdy tato krise trvá již po delší dobu, musí opatrný obchodník s touto ted' světovou krisí počitati. S těchto hledisek měl soud vycházeti, uvažuje o tom, zda obžalovaný při nákupu surovin a strojů, jakož i při rozšiřování svého podniku jednal nedbale, zda totiž používal
úvěru lehkomyslně a nepřiměřeně; neučiniv tak, zatížil rozsudek zmatkem podle § 281 čís. 9 a) tr. ř.
Stížnost uplatňuje i zmate čni důvod podle § 281 čís. 4 tr. ř., který
spatřuje v tom, že nebylo vyhověno jeho návrhu na slyšeni znalců
o tom, že je zvykem sestavovati bilanci tak, jak to učinil obžalovaný
k 31. prosinci 1929, a že není zvykem sestavovati bilanci likvidační, a
ředitele L. banky Jiřího H-a o tom, že považoval obžalovaného ješ.tě
li polovici března 1930 za solventního. Jest podotknouti, že podle zJl-
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štění rozsudku L. banka obžalovaného financovala, a že za tím účelem
kontrolovala bilancí a knihy obžalovaného. Stížnost je v právu neboť
kdyby byly nabízené důkazy provedeny, byl by soud snad dospěl k ji~
nému názoru o tom, kdy si obžalovaný uvědomil, že je insolventní, t. j.
neschopen platiti, najmě, an soud při posuzování neschopnosti obžalovaného platiti vycházel, co se jeho aktiv do týče, z bilance jím ve vyrovnávacím řízení předložené, tedy z bilance likvidační, kde se uvádějí ceny podle toho, co by bylo lze docíliti za stroje, zásoby atd. při likvidaci
podniku, tedy zajisté ceny menší, nežli isou ceny skutečné, se kterými
obchodník při pravidelné bilanci počítá.
čls.
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Přečin nadržováni věřiteli podle
promlčenl se nevyžaduje, by

k jichž
tr. zák.

§ 485 tr. zák. náležl k deliktům,
byla splněna podmlnka § 531 bl

(Rozh. ze dne 3. prosínce 1932, Zm II 211/32.)
Ne i v y š š í s o u d jako soud zrušovací ke zmatečn( stížnosti obžalovaného zrušil z moci a povinnosti úřední použitím § 290 tr. ř. rozsudek krapského soudu v Novém Jíčíně ze dne 27. dubna 1932, pokud
jím byl obžalovaný uznán Yínným přečinem podle § 485 tr. zák., jako
zmatečný a vrátil věc nalézacímu soudu, by jí v rozsahu zrušení znovu
projednal a rozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
důvodech:

Vyřizuje zmateční stížnost přesvědčil se zrušovací soud, že bylo
trestniho zákona nesprávně použito v neprospěch obžalovaného a že je
rozsudek v odsuzující části stižen zmatkem podle § 281 čís. 9· b) tr. ř.
potud, že se nalézací soud nezabýval otázkou promlčeni souzeného pře
činu, ačkoli výsledky průvodního řízení poukazovaly k beztrestnosti
činu promlčením. Otázku tu iest zkoumati z moci úřední v každém období trestního řizení a nevadl, že se obžalovaný nehájil promlčením, ani,
že rozsudek neobsahuje v tomto směru výslovný výrok (rozh.čís. 2198
sb. n. s.). Promlčecí lhůta činí při přečinu § 485 tr. zák., stíhaném trestem tuhého vězení, jeden rok. Od doby spáchaného činu (23. července
192'8) uplynula do dne, kdy byl proti obžalovanému proveden první stíhací úkon, totiž kdy byl obžalovaný pro souzený přečin vyslechnut a
vzat tím do vyšetřování (4. února 1930) doba delší než promlčecí lhůta.
Co se týče dalších předpokladů promlčení, vytčených v § 531 a-c)
tr. zák., nebylo především tvrzeno, že má obžalovaný ze svého činu užítek v rukou. Podmínka nahražení škody podle rozsudkových zjištění
věřitelům skutečně způsobené platí však podle výslovného doslovu
§ 531 bj tr. zák. jen, pokud to dopouští povaha trestného činu, tudíž jen
pro delikty, při kterých lze se nadíti toho, že škoda bude nahražena
v promlčecí lhůtě. Nejvyšší soud vyslovil v různých rozhodnutích, že
k těmto deliktům nepatří přečin úpadku z nedbalosti podle § 486 čís. 2

tr. zák., protože vyvěrá z platební neschopnosti, a opačný~ názor vedl
by k tomu, že by bylo pro úpadce promlčení zpravidla prakticky vyloučeno (rozh. čís. 2198, 2523 sb. n. s.; viz též Uiffler v komentáři
Bartsche-Polaka str. 550). Totéž musí viiak platiti i pro skutkovou podstatu přečinu § 485 tL zák., protože i povaha tohoto přečinu kotví v platební neschopností pachatelově, a přečin nadržování věřiteli podle
§ 485 tr. zák. a přečin úpadku z nedbalosti podle § 486 čís. 2 tr. zák.
v případě splácení dluhů se liší jen po stránce subjektivní, pokud ona
skutková podstata vyžaduje úmysl, by byli jiní věřitelé poškozeni, tento
delikt však jen nedbalost s týmž účinkem, kdežto společná jest oběma
přečinúm zásada, že nemá býti porušena stejnoměrno·st uspokojení vě
řítelů v případě, že dlužník je neschopen platí ti ve smyslu řečených
míst zákona. Proto tu ani zákon ani povaha věci nepřipouští, by použitím ustanovení § 531 b) tr. zák. bylo žádáno na pachateli, by nahradil škodu v promlčecí lhůtě, což by zpravidla předpokládalo, by uspokojil věří tele zase porušením zásady stejnoměrného uspokojení věřitelů
ve smyslu předpisů o vyrovnacím neb úpadkovém řízení. Vyjímečn~
okolnosti, jež by snad dovolovaly obžalovan~mu, by nahradil, a to všem
věřitelům stejnoměrně, škodu činem způsobenou z majetku k volné disposici mu jsoucího, nebyly tvrzeny. Zda je splněna třetí podmínka
(§ 531 c) tr. zák.), podle níž se vyžaduje, by se pachatel ve lhůtě promlčecí nedopustil soudně trestného činu, nelze zrušovacímu soudu rozhodnouti. Nestačí tu jen výpis z trestního rejstříku, nýbrž bude třeba, by
bylo ještě jíným vhodným způsobem zjištěno, nespáchal-li obžalovaný
v promlčecí době soúdnč trestný čin. Podle toho, co bylo uvedeno, nelze nejvyššímu jako zrušovacímu soudu ve věci samé rozhodnouti, zda
jsou tu veškeré podmínky promlčení. Nezbylo proto, než pro zmatek
rozsudku podle § 281 čís. 9 b) tr. ř., k němuž měl nalézací soud ve prospěch obžalovaného I moci úřední podle § 290 tr. ř. přihlédnouti, za
předpokladů § 5 zákona z 31. prosince 1877, čís. 3 ř ..zák. z roku 1878
při neveřejné poradě uznati právem, jak se stalo.
čis.4556.

Ustanovenie § 7 odst. I. zák. čl. XXIIl:1913 má význam aj za platnosti tajného hlasovacieho práva. Netreba, aby posobenie na voliča
mala skutočný výsledokj nevyžaduje sa, aby bolo vyhrožované ubllžením alebo škodou, ktorú móže vyhrážajúci sám priamo sposobiťj stačl
už obava, že vyhrážajúca osoba móže podl"a svojlch pomerov vykonať
vliv na iné osoby, aby uskutočnily zlo, klorým sa vyhrožuje.
(Rozh. z 3. decembra 193,2, Zm III 294/32.)
Oba s údy niž š í c h s tol í c uznaly obžalovaného P. S., nájomcu vel'kostatku, vinným z prečinu pod!'a § 7 zák. čl. XXIII:1913,
ktorý spáchal tým, že pred vol'bami do obcí, pre ktoré komunistická
strana vydala samostatnú kandidátku pod názvom: »Jednotná fronta robotníkov, malorolníkova maloživnostníkov«, hovoril pred obecným .df!mom k viac !'ud'om, medzi ktorými boli aj prislušnícistrany komumstt-
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ckej, aby si prítomný P. M. dal pozor, že stratí trafiku a príde aj o inva~
lidné, že ženy nedostanú podporu a robotníci v papierni budú prepustení, ak budú voliť robotnícku stranu.
N a j vy Š š í s ú d zamietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného.
Z d6vodov:
Skutkovú podstatu trestného činu podl'a § 7 zák. čl. XXIll/1913 popiera sťažovatel' dóvodom zmatočnosti podl'a § 385 Č. 1 a) tr. p. námietkami, že zavedením tajného hlasovacieho práva pozbudol cit. zákonný článok predmetu ochrany, lebo vyhrážky nemóžu pri tajnosti hlasovania vyvolať u voličov strach a nemMu ich preto pohnúť ani k to-o
mu, aby sa hlasovania zdržali ani k tomu, aby určitým sp6sobom hlasovali; d'alej, že vyhrážky neboly spósobi!é vyvolať strach u voličov preto,
lebo obžalovaný, nemá osobnej možnosti pri.amo spósobif zlo,' ktorým
vyhrážal. Tieto námietky v podstate správne vyvrátil už odvolací súd;
k jeho vývodom sa dodáva toto: Aby sa oprávnený volič zdržal hlasovanía vóbec, to je možné aj pri tajnom hlasovacom práve, ba aj pri stanovenej povinnosti voličskej; v tomto smere je preto aj teraz bezpochyb ne možno na voliča vykonávať vl'lyv. Ani pri tajných vol'bách nie
je však vylúčená obava voličova, že by Scl pri tajnom hlasovaní dalo
aspoň usudzovať na to, ako on hlasoval; volič mMe byť v obave, že
ten, kto naň pósobí, má dajakú možnosť dozvedef sa o jeho hlasovaní.
Z týchto d6vodov má zákon o ochrane volebného práva, dosial' nezrušený ani nezmenený, svoj význam aj za platnosti' tajného hlasovacieho
práva. Poneváč sa v zákone nevyžaduje, aby pósobenie na voliča malo
skutočný výsledok, nemožno dovodzovať beztrestnosť činu obžalovaného ani na tomto základe. § 7 zák. čl. XXlll/1913 nevyžaduje ani to,
aby bolo vyhrožované ublížením alebo škodou, ktorú móže vyhrážujúci
sám priamo spósobiť. Vyhrážka musi ovšem svojou podstatou byť sposobilá, aby na vaTu voličovu účinkovala vo smere zákonom požadova:nom; avšak k tomu stačí aj obava z vplyvu, ktorým maže vyhrážajúca
osoba podl'a svojích pomerov posobiť na iné osoby, aby uskutočnily
zlo, ktorým sa vyhrožuje. Sposobilosť vyhrážok k vyvolaniu takej obavy
však súdy nižšieho stupna dovodily správne z osobných pomerov obžalovaného. V bez do vodných námietkach bola zmatočná sfažnosť obžalovaného podl'a § 36 I. odst. nOv. k tr. por. zamietnutá.
čís.
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Kněžství jest zařízením církevním;
zlehčováno nebo sesměšňováno

bylo-li

požívá ochrany § 3()3 tr. zák.,
ve funkci nábožensko-církevní. .

(Rozh. ze dne 6. prosince 1932, Zm I 930/30.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústnír líčení
stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 22. října 19GO, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými Jazmateční

'oslav R. a František M. přečinem urážky církve zákonem uznané podle

~ 303 tr. zák. a Josef P. pro spoluvinu na tomto přečinu podle §§ 5, 239,

~03 tr. zák., mimo jiné z těchto

dÍtvodÍl:
Z hmotněprávních důvodú zmatečnosti podle čís. 9 a), bl, 10 § 281
tr. ř., jež jsou ve zmateční stížnosti citovány, je~tpo "úkonu,proved:n
částečně jen zmatek podle čis. 9 a) cit §, a to ~redevstrr~ v ,namltce, ,ze
kněžství jako určité povolání představuje s hleclIska polIhckeho a "soc.ologického určité společenské zařízení a p:oto" prý ~e}ze" tvrd;~, z~ Jes~
součástí náboženského vyznání. Tím se vecne namlta, ze kne~s~~l. ne~l
zařízením církevním, chráněným v § 303 :r. ~ák.; mo~:o by" pry JIh neJvýše o ochranu podle § 302 tr. zák., ,,~tery vS,a~,.Jest)lz ~:use~. Jest podotknouti, že tato námitka, kterou stezovatele cIselne zaraz~J1, pod zmatek podle § 281 čis. 10 tr. ř., jest ve sku,te~no,,~h Jen uplatne~l1n zmatku
podle § 281 čís. 9 a) tr. ř., ano se tu tvrdl, ze ?1D podle platnY"ch uS"t~no
vení není trestný. Námitka ta jest bezdůvodna. Jest pravd~, ze k~ezstv?
určité církve má v lidské společností též určité postavenI spole:enske,
hospodářské, sociální, politické a pod.;, kdyb~ bylo napadeno z,,~usobem
v § 303 tr. zák. uvedeným v.některé teto ~ve vlastnosh, nepozlvalo by
ochrany podle tohoto zakonncho ustanovenI, ,,~ebo! ~ovaha toh?t"o ustanovení, které má chrániti učeni, obyčeje a zanzem elrkvl ~e state l!,z~a~
ných, po případě služebníky církví při výkonu bohoslu~eb a verelne
úkony náboženské, dokazuje, že se jeho ochral;a :,ztahuJe" poku~1 Jde
o církevní instituce, právě jen na jejich funkce nabozens~51:clr~ev1l1.
kud jest určité zařízení církevní zlehčováno nebo sesmesno~ano v t~t~
své funkci, při sluší ,mu ochrana podle ustanove1l1. §. 303 tr. z~"k. I, Jevl-h
se v jiných svých funkcích jako zařízení spo~ečenske,,,~ospoda;sk,: a pod.
Že instituce kněžství církve římsko-katohcke Jest z,,;r!~e1l1m naboz~nsko
církevnim, pokud se projevuje v základní funl<C! .kneZl Jak51 sp~ostr;dko~
vatelů mezi Bohem a věřícími, jako vykonavate~~ bo~osl~zebny?h ukopu
a jako orgánů, pověřených podle církevního zanzem, spra;:ou c;rke';1I1ch
věcí, jest jistě bezespomo. Nalézací ~oud v souzene~ pnpade :-,dlllazněním vnější i vnitřní souvislosti ~e~1 k~nkat~rou ~~eze CIrk~e ymskc:katolické a mezi standard ou s prot11labozenskyn~ nap!~em "vYJa;Jr;1 Ja,sne,
že se urážka kněžské instituce týkala v souzenem pnpad~ prave, nabožensko-církevní funkce kněžstva, které byl? pozna,čeno ]a~o ,z~stu~ce
»firmy« jež byla na standardě blíže naznacena zpusobem cel!C1m zretelně p;oti nábo·ženství. Na tomto základě došel ~udí~ nalé:~cí ~ou,d ke
správnému závěru, že bylo sesměšněno a zlehc?vano zan:em clrkve
římsko-katolické ve smyslu § 303 tr. zák. ž.e ka;lkatura, kneze nebyla
oblečena v bohoslužebné mešní roucho, Jest oezvyznamne, "no bylo na
nábožensko-cír'kevní funkci kněžstva, která má širší obor neí výkon bo~
hoslužeb, poukázáno jiným zřetelným způsobem., P?k:,d se ye .zn:ate~~1
stížnosti tvrdí, že zákon chrání kněze před ve:bal~lml" a re~lmml u!a;kami jen podle druhého odstavce § 303 tr. ,,:ak., Kdezto m1!1;o k?ezuv
úřad jsou prý urážky ty beztrestny, jest stezovatele k vyvracemtéto
další právní námitky poukázati na rozdíl v předmětu ochrany podle ob 0-
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jih~ ~stanove?i §,,303 tr. zák.: kdežto podle prvni věty tohoto § je jím
urČ1te,~lrkevm zanzenl, v souzeném prípadě kněžská instituce bez ohled
na urCltou osobu, jest ve druhé větě chráněna za určitých v z<ikoně vy~
t~e,:ý~h okol~?sti u!čitá, osoba k této instituci příslušející. Obě ustano,em JSou tudlZ v predmetu ochrany do té míry rozdílná že je nelze ve
.
spolek srovnávati ani z nich navzájem nic dovozovati.'
čís.
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. Odv~ž~ý~ o~cho~e~ po rozumu § 486 čís. 1 tl'. zák. není jen obchod
dlfferencm1 nybr~ kazdy obchod, při němž jest počítati s větší pravdě
po~o~nostt s mo~no~tí z~áty, I!ež,u j~njch obchodů, a k jehož podniknuh Je J,Jroto potřebl kapItálu, Jímz muze býti uhrazena případná ztráta
z takoveho obchodu.
. N~kolik sem spadá koupě většího množství obili mlynářem na plodmove burse.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1932, Zrn I 170/31.)
Ne j ,v y.~ š í .s o ~ d jako soud zrušovaci vyhověl po ústním líčeni

zmatečnr strznostI statl11ho zastupItelství do rozsudku krajského soudu

,:, Plsku z,; dne 2,9'~ ledna! 931, pokud jí~l bl:l obžalovaný podle § 259
C18. 3 !r. r. zpros!.en z o~1Zaloby pro, precm upadku z nedbalosti podle
§ 486 cfs .. l tr. zak., uusll napadeny rozsudek a věc vrátil nalézac!mu
soudu, by Jl V rozsahu zrušení znovu projednal a o ní rozhodl.
Důvody:

Zmate~ní Stížno,st, dovol,ávajk se, důvodů zmatečnosti čís. 5, 9 a)
~ 281 tI; r., n~p,ada rozsudek n~~ezacl~o soudu jen, pokud jím byl obzalovany z~rosten podle § 259 CIS. tr. r. z obžaloby pro přečin úpadku
z nedbalostI podle. § 486 čís. 1 tr. zák., spáchaný prý tím že jako dlužník několi~a věřitelů uzavřel odvážný obchod, který nenáležel k řádné
mu v~dem Jeho obc~?du a který byl ~ jeho majetkovými poměry v nápadnem rozporu .. Sllznost Jest s hledIska obou uplatňovaných důvodů
zmatečposti oprávněná., Nalézací soud opřel napadený zprošťující vý_
rok o uvahu, ze obJednavka, o kterou jde, byla podle údajů Dr. Ž-a dob:ou spekula~í a úrpěrná rozsahu ~!ýna, obž~lova:~ého, dále o údaj Lad.lsl~va L:y, ,ze mly~y d~leko, menSl pe~ mlyn obzalovaného objednaly
~l ~ekdy I VIce obIlI, nez obzalovany, Jehoz objednávku považoval za
um~rnou, a posléze o úvahu, že objednávka ta nebyla obchodem differencním, ,ný?rž fixním, tildí~ že ne~yla o?chod~m ,odvážným. Nehledíc
k, tomu, ze .lS?U ner,ozhodne pro ves subJe~tIvnr nazery osob, neznajíCIC~ ~onkretn! pon;:,ry u o?zalovaneho am poměry v jiných mlýnech,
vytyk1l: zmatecm Stlznost pravem, - Jak z celého jejího obsahu vysvítá
s ~ledlska hmotněprávniho zmatku čís. 9 a) § 281 tl'. ř. _ rozsudku'
pravní mylnost, pokud vyslovil, že obchod, který obžalovaný uzavřel
s L-ou, nebyl obchodem odvážným, poněvadž nebyl obchodem dífferenčním. Vyloučením pojmu differenčního obchodu nebyla však věc

s hlediska § 486 čís. I tr. zák. jest podle judikatury nejvyššího soudu (sb. čis. 2()23, 2924, 3082) odvážným
obchodem každý obchod, - tedy nejen differenčni, - při němž jest počítati s větší pravděpodobností s možnosti ztráty než u jiných obchodů
a k jehož podniknutí je proto potřebí kapitálu, jímž může býti uhrazena
případná ztráta z takového obchodu. Není proto vyloučeno, že smlouva
obžalovaného s L-ou ze dne 3. července 1928 na dodávku 18 vagonů
obilí za pevnou cenu 2()5 Kč za jeden metrický cent, kterážto dodávka
měla se státi v době od listopadu 1928 do dubna 1929 vždy měsičně po
300 q obilí, mohla po případě býti obchodem odvážným, i když to nebyl obchod diferenční. Vždyť se sám vyrovnací správce vyjádřilo tom,
že uzávěrka byla dobrou spekulací, která se však obrátila v opak a,
třebaže obžalovaný podnikl obchod s nadějí na zisk, musil si stejně
uvědomiti i možnost značné ztráty, jež je tu pravděpodobnější, než u jiných obchodů. Jest známou skutečností v obchodních kruzích, tedy zajisté i obžalovanému, s nímž se L. na plodinové burse seznámil, že se
při dnešní povaze bursovllÍch obchodů s plodinami neřídi vzestup a pokles cen obilí jen všeobecnými hospodářskými zákony, nýbrž že bývá
cena zhusta odvislá od spekulativního zasahování finančních skupin
bUl'sovních, spojeného s pečlivě organisovanou pomocí zpravodajskou,
kapitálovou, bursovní, žurnalistickou a pocl. Rozhodnuti o tom, zda obžalovaný uzavřel obchod odvážný, či nikoliv, záleží proto jen na tom,
za jakých okolností onen obchOd uzavřel, jež si nalézací sowd, omeziv
se jen na zjištěni, že differenční obchod není obchodem odvážným, nezjistil, po případě je nezhodnotil.
právně bezvadně vyřízena, neboť

Stížnost právem vytýká s hlediska důvodu zmatečnosti čís. 5 § 281
tr. ř., že nalézací soud neuvážil závažné skutečnosti, vyšlé na jevo při
hlavnim přelíčení, které by snad mohly poukazovati na odvážný obchod
obžalovaného vzhledem k jeho majetkovým poměrům a ke skutečné jeho
živnosti. V dopise ze dne 7. únOra 1929 obžalovaný sám piše, že nemá
obchod s obiUm, nýbrž mlýn; majetkové poměry, jakož i vůbec celkové
hospodářské poměry podniku obžalovaného rovněž neměly býti pominuty při posouzení, zda u obžalovaného jde o obchod odvážný, či nikoliv. Vždyť třebaže nelze brániti mlynáři a vůbec obchodníku, by si včas
nezajistil a neopatřil zásoby k řádnému provozování podniku potřebné,
nelze přehlížeti, že obžalovaný sám vylíčil stav mlýna způsobem, který
vzbuzuje pochybnost o možnosti a vážnosti jeho ,úmyslu zpracovati skutečně veškeré toto obilí, ano šlo o mlýn zařízený jen na vodní turbinu,
třebaže snad o mlecí kapacitě 12 vagonů obilí měsíčně, v němž však nebylo lze po dlouhou dobu roční pracovati, v létě pro sucho, v zimě ,pro
mrazy. Okolnosti ty musely býti obžalovanému známy a musil s nimi
též počítati v době uzavření obchodu s L-ou. Vzhledem k vlastnímu
udání obžalovaného, že se po smrti své matky dne 15. ,června 1927 ocitl
v dosti tísnivé situaci finanční a že L-ovi sám .oznámil, že má mnoho
zboží na skladě, bude se nalézacímu.soudu vyjádřiti, jak na to též čá
stečně již poukazuje stížnost vývody k uplatňovanému zmatku čís. 5
§ 281 tr. ř., zda obchod ten nebyl též v nápadném rozporu s majetkovými poměry obžalovaného v době ,uzavření a zda obchod takového
rozsahu vůbec náležel k řádnému vedení závodu obžalovaného. Naléza-
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címu soudu bude se zabý'Vati i s tím, zda obžalovaný měl kapitál potřebný k úhradě případné ztráty z takového obchodu nebo zda si jej
mohl opatřití, po případě bylO by též zjistiti, zda platební nezpůsobilost
obžalovaného jest též v příčínné sou'Víslosti se ztrátami, z obchodu toho
mu vzniklými. Tím vším se nalézací soud nezabýval, vycházeje z právně

vrátil soudu první stolice, by po případném jednání rozhodl, zda se odkládá výkon těchto výroků. žádosti odvolání, by bylo vyřčeno, zda se
podmíněné odsouzení vztahuje i na oprávnění československého státu,
uveřejniti rozsudek. bez důvodů na útraty obžalovaného, nevyhověl.

mylného hlediska, že schází tu skutková složka »odvážného obchodu«,
an obchod, o který jde, není obchodem differenčním. Důvodné zmateční
stížnosti bylo proto vyhověno a roz'sudek v napadené části byl zrušen.
čís.
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Výpočet děl požívajících ochrany zákona původcovského je v zákoně čís. 197/1895 (§ 4) i v zákoně čís. 218/1926 (§ 4 odst. 2) uveden
jen příkladmo; je zůstaveno praxí, by pod pojem děl literárních nebo
uměleckých zahrnula i jiné výtvory než tam vypočtené.
Literárním dílem ve smyslu zákona původcovského je i vojenská
mapa zeměpisného ústavu v Praze (v měřítku 1 :200.000~; třebaže byla
zhotovena na základě generální mapy rakouské, byl jí tím, že byla opatřena českým názvoslovím, vtisknut ráz originálu; vydáni turistické
mapky (ve formě pohlednic) podle ní je zásahem trestným podle § 51
zák. čís. 197;1895; v subjektivním směru stačí k »vědomosti« o zásahu

dolus eventualis.
Propadnutí rozmnoženin a nápodobenin jakož i učinění neupotřebi
telnými zařízení výhradně určených k rozmnožováni nebo napodobování (§ 56 odst. 1 zák. čís. 197/1895; § 52 odst. 1 'zák. čís. 218/1926)
sledují týž účel preventivní: by bylo zamezeno po případě stiženo další
opakování. bezprávného čínu; nemají však povahu trestu (vedlejšího)
nebo pokuty; nelze je proto od sebe odděliti Rni při rozhodováni otázky, má-Ii býti výkon těchto preventivních opatření podmíněně odložen.
Oprávnění soukromého obžalobce po rozumu § 58 zák. čís. 197/
11'>95 uveřejniti na útraty obžalovaného rozsudek je v podstatě zadostiučiněním, . nikoli vedlejším trestem nebo zabezpečovaclm opatřením;
proto soud není povinen vysloviti, zda se podmíněné odsouzení vztahuje též na ono oprávnění; postač! ustanovení § 5 odst. 1 zák. čis.
562/1919.
(Rozh. ze dne 7. prosince 1932, Zm II 161/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
stížnost obžalovaného. do roz'Sudku· krajského soudu trestního
v Brně ze dne 31. prosince J 930, jímž byl stěžovatel uznán vinným pře
činem podle § 51 zákona o právupůvodském ze dne 26. prosince 1895,
čís. 19'7 ř. zák., vyhověl však v zasedání neveřejném odvolání soukromého obžalobce z toho, že napadeným rozsudkem nebylo vyřčeno, zda
se odkládá výkon výroku o propadnutí všech bezprávně pořízených
výtisků kopie many československého generálního štábu, určených
k odbytu, nechť jsou u kohokoliv, a obroušení litografíckýct, kamenů
určených výhradně k pro'tiprávnímu rozmnožování těchto kopií, a věc
zmateční

Důvody:

1.
Zmateční stížnosti, uplatňújící číselně důvody zmatečnosti čís. 4,
5, 9 a), b) § 281 tr. ř., nelze přiznati oprávněnost. Nalézací soud zjistil,
že mapky obžalovaného (ve formě pohlednic) byly pořízeny foto litografickou cestou z generální mapy vydané v měřítku 1 :200.000 vojenským zeměpisným ústavem v Praze, že tato mapa byla obžalovanému
jediným pramenem k léto reprodukci a že změny jím provedené nejsou
ani v nejmenším takového rázu, že by mohly vtisknouti těmto mapkám
znak originálu a odstraniti výtku úplné reprodukce. Tato zjištění nejsou
ve zmateční stížnosti napadena. Dále dospěl soud k závěru, že generální mapě vojenského zeměpisného ústavu v Praze nelze upříti origínálnosti, i kdyby byla zhotovena na základě generální mapy nikouské,
poněvadž byly do ní zakresleny vesměs názvy české, což dostačuje
k tomu, by ji zbavilo charakteru napodobeniny, když již, jak před tím
uvedeno, i pouhé vyznačení turistíckých cest, cest automobilových a pro
cyklisty nebo lyžaře stačí, by mapě byl vti~knut ráz originálu. Ani tento
závěr učiněný za oněch předpokladů není stěžovatelem výslovně napaden. Stěžovatel vytýká s hlediska zmatku podle § 281 čís. 5 tr. ř., že
rozsudek nevyřešil zásadní otázku, zda mapy v měřítku 1:2'00.000 požívají ochrany původcovského práva a zda není pravdívá obrana obžalovaného, že mapy zmíněného měřítka vůbec nepožívají této ochrany.
Soud .za:býval se obhajobou obžalovaného, pokud tvrdí,_ odvolávaje se
na rozhodnutí konference velvvslanců z roku 1922, že Ceskoslovensko
má výhradné právo zhotovováti mapy (vztahující se na jeho území),
které mají větší měřítko než 1:2000.0.000, k~ežto původcovské právo
ohledně map s tímto a menším měřítkem na ceskoslovenskou repubhku
ani na ostatní nástupnické státy nepřešlo. Než soud k vyvrácení této
námitky pdkládal za postačitelné poukázati na zjiště·ní, že nebyla reprodukována (obžalovaným) mapa rakouského generálního štábu (v mě
řílku 1:200.000), nýbrž mapa vydaná (v měřítku 1 :2000.'000) vojen'ským
zeměpisným ústavem v Praze, která je sama originálem, a Je níž tudíž má
československý stát právo původcovské. Stěžovatel vytýká, že se tím
nedá vyvráUti jeho obrana, nýbrž že musí býti podán jasný důkaz
o tom, že čsl. zeměpi'Sný vojenský ústav sám vlastními pros~ředky .or]ginál této mapy vytvořil a že by vůbec nestačilo pro vzni:k d!la chrameného okopírování mapy starého generálního štábu rakouskeho, neboť
původcovské právo k této mapě na československý stát vůbec nepřešlo.
Není napadeno zjištění, že do mapy vojenského zeměpisného ústavu
v Praze (v měřítku 1 :20'0.000), reprodukované obža.l'Ovaným, byly zakresleny české názvy, tudíž že byla opatřena českou nomenklaturou.
I když tedy tato mapa byla zhotovena na základě generální mapy raTrestn'! rozhodnu tí XIV.
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kouské (COŽ ostatně je uvedeno i na mapě samé, která je opatřena záznamem: »Dle mapy býv. voj. zeměp. ústavu ve Vídni. - Vojenský zeměpisný ústav. Rozmnožování vyhrazeno.«), byla zakreslením čes
kých názvů na určitá místa t<lk, by tím netrpělo znázornění terénu, zřej
mě přetvořena zevní forma mapy samosta'tnou duševní produkcí. Tato
změna již postačila, by této mapě byl vtisknut ráz originálu, jak správně
má za to nalézací soud, poněvadž nomen!klatura, jakožto pomůcka
orientační, je podstatnou součástí mapy a přichází tu po stránce právní
k významu i ustanovení § 3 zákona o právu původcovském, podle ně
hož se právo původcovské vztahuje k dílu j<rko celku i k jeho částem.
Při tom je nerozhodno, zda čsl. stát má původcovské právo.k mapě bývalého rakouského generálního štábu, podle níž čsl. vojenský země
pisný ústav zhotovil svoji mapu, po případě zda původcovské právo
k mapám v měřítku 1 :200.000, do vlastnictví čsl. státu konferencí velvyslanců neodevzdaným, již je promlčeno uplynutím 30 let po vyjití
(§ 46 zák. čís. 197/1895 ř. zák.). Proto právem zamítnul soud ja'ko nerozhodné důkazy zaznamenané v protokolu o hlavním přelíčení pod
čís. 1-3, v čemž stěžovatelka spatřuje neúplnost řízení ve smyslu
§ 281 čís. 4 tr. ř., nehledě ani k tomu, že návrhy pod čís. 2 a 3 nejsou
povahy skutko,vé, nýbrž právní a návrh pod čís. 2 spočívá nad to na
zřejmém nepochopení § 2 odsl. 2 z;íJk. čís. 19'7/1895.
Důvod zmatečnosti podle § 281 čís. 9' a) tr. ř. shledává stěžovatel
v tom, že nalézací soud přiznal vůbec mapkám, o něž jde, povahu mapek sloužících literárním účelúm, jak toho vyžaduje § 4 čís. 3 zák čís.
197/1895 ř. zák. Výtka ta není dosti přesně upravena. Nejde tu snad
o mapky vydané obžalovaným, nýbrž o mapu vydanou vojenským zeměpisným ústavem v Praze, kterou obžalovaný reprodukoval a která je
předmětem trestného zásahu do práva původcovského. Tuto mapu měl
stěžovatel patrně též na zřeteli, uváděje v dalším odstavci, že mapy generálních štábů nemají vlastnosti map sloužících literárním účelům, nýbrž že jsou to mapy vypracované k účelům vojenským. Nalézací soud
vzal za svůj názor znalců profesora š-y a pluko'vníka inž. M-a, kteří
prohlásili ku konci svého posudku, že dnes všichni odborně pracující.
geografo\'é na celém světě pokládají právě vojenské mwpy za svůj hlavní
a nepostracdatelný pramen. Stěžovatel ani se nepokusi'l vyvrátiti správnost tohoto názoru. Tím méně snaú1 se pak blíže dovoditi, že je právně
mylný názor soudu, jak vykládá omezení § 4 čís. 3 z!fk. čís. 19'7/1895
ř. zák., že chr<Í>něné mapy fIlusí sloužiti účelům literárním. K úplnosti
jest uvésti toto: Předpisem § 4 zák. čís. 197/1895 ř. zák. neměl býti
stanoven pojem děl literárních a uměleckých, kterým přísluší právo na
ochranu, nýbrž mělo i v budoucnosti býti ponecháno praxi, hodlá-Ii ně
kterému dílu přiřknouti vlastnosti, které odůvodňují jeho ochranu. výpočel děl ochrany požívajících je tedy v zákoně uveden jen příkladmo,
třebaže výpočet ten je velice podrobný (srv. Dr. Pospíšil: Výklad zákona o právu autorském, str. 26). Ani v novém záJkoně o právu původ
covském ze dne 24. listopadu 1926, čís. 218 Sb. z. a n.,~ výpočet děl
chráněných (v § 4 odsl. 2), přes to, že je velmi podrobný a rlOdstatně
širší než v dosavadním zákoně čís. 197/1895, rovněž není vý,-etmý. Je
tudíž i tu zůstaveno praxi, by pod pojenI děl literárních neb uměleckých
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zahrnula i výtvory jiné, jež zákon výslovně nevypočítává (srv. Dr. L6wenbach, Právo autorské, str. 33). Úmluva bernská o ochraně děl literárních a uměleckých, uveřejněná pod čís. 401 Sbírky zákonů a naří
zení z roku 1921, výslovně stanoví pak v čl. 2 odsl. 1, že výraz »Iiterární a umělecká díla« zahrnuje všechny tvorby oboru literárního, vě
deckého nebo uměleckého, nehledě k tomu, jakým způsobem nebo
v jaké formě byly reprodukovány. V dalším pa'k výpočtu děl (příklad
mol uvádí též zeměpisné mapy. V odstavci pak třetím tohoto článku je
stanovena povinnost smluvních států zajistiti ochranu oněch děl. Co
právě bylo uvedeno, již plně postačuje k odůvodnění správnosti názoru
nalézacího soudu, že ona mapa, vyda.ná vojenským zeměpisným ústavem v Praze, požívá ochrany podle zákona o právu původcovském (čís.
197/1895).
Pokud pak vývody stížnosti se uplatňuje, že jsou u obžalovaného
okolnosti, o nichž mluví § 281 čís. 9' b) tr. ř., 'když prý po stránce subjektivní nelze mu přičítati vědomost o bezprávném počínání a že tudíž
po stránce subjektivní neměl býti uznán vinným, jest uvésti toto: Po
stránce subjektivní stačí k »vědomosti« zásahu ve smyslu § 51 podle
ustálené praxe dolus eventualis. NežMá se totiž, by na straně pachatelově bylo vždy plné vědomí o všech známkách rušebniho činu, tedy
přímé přesvědčení o tom, že svým jednáním porušuje práva jiné osoby,
nýbrž stačí, zjistí-Ii se, že obžalovanému vzešly aspol1 pochybnosh
o případné jsoucnosti cizího práva původcovského, že však obžalovaný
přes to jednal, nezjednav si jistoty, takže by ho od jednání nebyla odvrátila ani jistota o cizím právu (srv. r. čís. 1945, 2056, 2383, 2813,
2920 Sb. n. s.). Nalézací soud zjistil, že obžalovaný podle vlastního doznání měl pochybnost, zda takové jednání (vydání turistioké mapky ve
formě pohlednic podle mapy generálního štábu) je dovoleno, a že, informuje se u inspektora obchodní komory Richarda K-e, tomuto tvrdli,
že jde o kopii mapy rakouského generálního štábu, a že též k d~t~Zl~
čeblka B-a u něhož dal mapky zhOtOVlt1, ma-II povolelll k vy,davam
těchto map, ujistil ho, že ano, ačkoliv to 'nebylo pravda. Na základě
těchto zjištění, která nejsou stěžovatelem napadena, dospěl s0;td ku
přesvědčení, že obžalovaný, dav si zhotoviti své mapky z mapy ceskoslovenského generálního štábu, byl si vědom a musel si býti vědom, že
vědomě zasahuje do původcovských práv československého státu. Pochybnosti, které obžalovaný mělo oprávnění k reprodukci mapy, hle:
děl si sice rozptýliti zejména informací u Richarda K-e, avšak jen ohledne
mapy generálního štábu rakouského, ni~oH~ ohledně mapy vyd8Jllé č,sl.
vojenským zeměpisným ústavem, na nehoz J",ko vydavatele, ~e,dy CInitele nejpovolanějšího, se o radu a o .poučení neobráhl. ,Stezovatel
opomíjeje tato zjištění, snaží se dovod1Íl, že Jednal bezelstne, neJsa}1
vědom zásahu do práva původcovského. Při tom poukazuje kt?mu, :e
mapy generálního štábu rakouského z roku 1880 pozbyly JIZ u nas
ochrany práva pÍlvodcovského a ,že podle :ozh~dnutí konference ':,~I,vyc
slanců nepřešlo na čsl. stat puvodcovske pravo k mapam v men!ku
1:200.000 takže předpokládal, že staré právo zaniklo. a nového prava
tu není. N'ež tyto vývody pro posouzení subjektivního zavinění n~padají
na váhu, ano je zjištěno, že obžalovaný nereprodukoval mapubyvaleho
22'
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rakouského generálního štábu, nýbrž mapu vydanou čsl. vojenským zeTotéž platí o dalším jeho
mapek bylo mu uděleno
právo policejními úřady a i ministerstvem "nitra, když obžalovaný ani
netvrdil, tím méně pak prokázal, že těmto úřadům bylo známo, že při
vydání mapek jde o. reprodukci mapy čsl. vojenského zeměpisného
ústavu. Z téhož důvodu je pak nerozhodná námitka, že obžalovaný
předpokládal, že právo původcovské k mapám generálního štábu rakouského zaniklo (promlčením), i kdyby bylo lze v ní spatřovati up latúování dů'vodu trestnost vylučujícího podle § 2 e) tr. zák., ježto v souzeném případě nešlo o reprodukcí takové mapy. Těmito nenapadenými
zjištěními nalézacího soudu ve spojení s předchozími vývody je odů
vodněn pří nejmenším alespoň dolus eventualis, který, jak shora dolíčeno, stačí k trestnosti zásahu po stránce subjektívní, i když by se
zvlášť nepřihlíželo též k tomu, ze mapa čsl. vojenského zeměpisného
ústavu v Praze, o niž tu jde, byla opaiřena výslovnou doložkou »Rozmnožování vyhraženo«. Vzhledem k hořejším vývodům nebylo pak třeba
biíže zabývati se otázkou, zda a pokud má čsl. vojenský zeměpisný
ústav vlastní originální měření a zákresy map generálních v měřítku
1 :200.000, ani další tvrzenou okolností, že m",py bývalého rakouského
generálního štábu v měřítku I :200.000 byly dosud bez závady otiskovány a vydávány. Zmateční stížnost bylo proto jako bezdúvodnou zamítnouti.
měpisným ústavem s českou nomenklaturou.
ostatně neprokázaném tvrzení, že k vydání

II.
Odvolání

finanční

prokuratury bylo

vyhověti

v tom

bodě,

že rozsu-

nevyřkl, ]Jda se odkládá výkon výroku o propadnutí všech bezprávně pořízených výtiskťt kopie mapy čsl. generálního štábu určenýCh
k odbytu, nechť jsou II kohokoliv, a o obroušení litografických kamenů
určených výhradně k protiprávnímu rozmnožování těchto kopii, a nalézacímu soudu bylo uloženo, by po případném jednání ve smyslu § 5
odst. 2 zák. čís. 562/19 a § 5 vl. nař. čís. 598/19 rozhodl, 20da se odkládá výkon těchto výroků čili nic. Citované zákonné předpisy ulkládají
soudu, by při přiznání podmíněného odsouzení, kde bylo zároveň vyřknuto propadnutí věci, bylo v rozsudku výslovně stanoveno, odkládá-li
se výkon tohoto výroku čili nic. Propadnutí rozmnoženim a nápodobe-

dek

nin jakož i učinění neupotřebitelnými zařízení výhradně lIfčených k rozmnožování nebo k napodobování (§ 55 odst I zále čís. 197/95 příp.
§ 52 odst. 1 zák čís. 218/26) sledují zřejmě týž účel preventivní, by
totiž bylo zO.mezeno, po případě stiženo další opakování bezprávného
činu, nemají však ráz trestu (vedlejšího) nebo pokuty (srov. Dr. Pospíšil str. 272, 273 a Dr. L6wenbach, str. 223). Nelze jetody od sebe odděliti ani při rozhodnutí otázky, má-li býti výkon těchto preventivních
opatření odložen.
Naproti tomu nebyl však soud povinen, by dále též vyřkl, zda je odloženo také oprávnění příznané čsl. státu uveřejniti na út" ty obžalovaného rozsudek (§ 58 zák. čís. 197/95). K vyřešení této otázky postačí
ustanovení § 5 odst. I zák. čís. 562/19. Soukromému obžalobci při-

znané oprávnění k uveřejnění rozsudku je v podstatě zadostiučiněním
(srov. obdobná ustanovení § 27 odst. 2 zák. o ochraně známek, § 104
patent. zák., § 40 zák. proti nekalé soutěži a § 14 odst. 2 tiskové novely), nikoli vedlejším trestem nebo zabezpečovacím opatřením (srovnej Liszt-Schmidt, Lehrbuch des deutschen Strafrechtes z r. 19-32, str.
368, Altmann 1. sv. str. 103, rozh. 2932 víd. sbírky, 2. poznámka k tomu - částečně jinak Altmann ll. svazek str. 1451). Soukromému obžalobci je ponecháno na vůlí, zda oprávnění k uveřejnění rozsudku použije ve lhůtě rozsudkem stanovené. Nejde tu o případ, kdy soud z úřadu
nařizuje uveřejnění rozsndku (na př. podle § 23 zák. čís. 568/19 a § 21
zák. o potravinách). Nesrovnává se s povahou trestu (ani vedlejšího),
uloženého soudem, by jeho výkon závisel na vůli soukromého obžalobce, pokud zá!kon t",k výslovně nephpouští. Proto odvoláni v tomto
směru nemohlo míti úspěch.
čís.

4560.

Návrh na potrestání pro přečin podle § 27 zák. čis. 111/27 Sb. z.
a n. nezabrnuje v sobě pro případ, že by nebyla dána skutková podstata tohoto přečinu, návrh na potrestání pro pomluvu.
(Rozh. ze 7. prosince 19-32, Zm III 269/32.)
Obžalovaní J. P. a Š. H., oba hostinští, oznámili 4. listopadu 1930
posádkovému velitelství vN., .že se v krčmě H. K-ové provádí
tajná prostituce a že je v zájmu mra'vnosti vojínů, aby jim byla návštěva
krčmy t"kové pochybné pověsti zakázána. Obžalovaný Š. H. mimo to
dne 5,. listopadu 1930 osobně potvrdil generálu O-ovi, že se ve zmíněné krčmě provádí tajná prostituce. K návrhu H. K-ové jako hlavní
soukromé žalobkyně odsoudi,! s o udp r v é s t o I i c e oba obžalované za tyto činy pro piečin zlehčování podle § 27 zák. o nek.soutěži;
neboť zjísti!, že údaje obžalovaných byly nepravdJ'vé. O d vol a c I
s o u d k odvolání obou obžalovaných po doplnění řízení zrušil odsuzující rozsudek prvého soudu. z důvodu zmatečnosti podle § 385 č. I a~
tr. ř., pokud šlo o čín spáchaný dne 4. listopadu 1930, a oba obžalovane
podle § 325 Č. I tr. ř. zprostÍ'! z obžaloby; dále zrušil odvolací soud nac
padený rozsudek pro zmatečnost po,dle § 385 Č. I b} tr. ř., pokud šlo
o čin obžalovaného Š. H.,spáchaný dne 5. li'stopadu 1930, a uznal tohoto obžalovaného vinným přečinem pomluvy podle § 1 zá!k. čl'. XLI:
1914. Osvobozující část rozsudku opřel odvolací soud, o zjištění, že
krčma hlavní soukromé žalobkyně jest skutečně pochybné pověsti, neboť tam docházejí prostitutky a nemravně se baví 's vojáky; odsuzující
část rozsudku, týkající se obžalovaného Š. H., založil odvolací soud na
úvaze, že sice skutková podstata přečinu zlehčování není dána, čin obžalovaného Š. H. však na}llňuje skutkovou podstatu přečinu pomluvy.
N e j v y Š š í s o TI d zamítl zmateční stížnost hlavní soulkromé ~.a-,
lobkyně H. K-ové, z úřední povinnosti pro zmatečnost podle § 385 CIS.
1 a) tr. ř. z\ušil rozsudky nižších soudů, pokud jimi byl obžalovaný
písemně
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Š. H. uznán vinným a odsouzen pro čin spáchaný dne 5. listopadu 1930,

a podle § 326 Č. 1 tr. ř. tohoto obžalovaného osvobodíl; jeho
stížnost byla poukázána na toto rozhodnutí.

zmateční

Důvody:

Zmateční stížnost hlavní soukromé žalobkyně, založená na § 385
1 a) tr. ř., napadá především onu část rozsudku soudu druhé sto líce,
kterou byli oba obžalovaní osvobozeni od obžaloby pro přečin podle
§ 27 zák. č. 111/27 Sb. z. a n., a označuje nesprávným závěr soudu odvolacího, že si obžalovaní nebyli vědomi, že udávaji nepravdu. Zmateční stížnosti nelze přiznati oprávnění. Soud odvolací zjistil, že do hostínce hlavní soukromé žalobkyně docházejí prostitutky, které se tam
baví s vojáky, a že v jednom případě bylo četnickým poručíkem, konajícím tam přehlídku, shledáno, že v tmavé místnosti vedle lokálu seděli vojáci s prostitútkami, z nichž jedna byla pro nemravnéchování
předvedena. Zmateční stížnost sice tvrdí, že šlo o případ ojedinělý
z doby předchozí, který neměl nic společného se stavem, jenž zde byl
v době odeslání závadného dopisu, okolnost tato však nemůže nic zrně..:
niti na správnosti závěru soudu odvolacího, že si obžalovaní nebylivě
domi, že jejich údaje jsou nepravdivé, tím spíše, že podle skutkových
zjištění soudu odvolacího do hostince hlavní soukromé žalobkyně prostitutky dosud docházejí. Pro případ, že by v činu obou obžalovaných
ze dne 4. listopadu 1930 nebyla shledána skutková podstata přečinu
podle § 27 zák. C. 111/27 Sb. z. a n., žádá zmate čni stížnost, aby oba
obžalovaní byli uznáni vinnými aspoň přečinem pomluvy, poukazujíc
k ťomu, že obžalovaní neisou oprávněni hlavní soukromé žalobkyni dále
vyčítati jediný případ z roku 1926 nebo j 927 a ji proto' napadati. Soud
odvolací sice o podřadění tohoto· činu obou obžalovaných pod ustauovení zákona o ochraně cti neuvažoval, přes to však ani tuto část zmateční stížnosti nelze uznati opodstatněnou. V obžalovacím spisu žádala
hlavní soukromá žalobkyně, by oba obžalovaní byli odsouzeni pro čin,
spáchaný dne 4. listopadu 1930, omezivši výslovuě kvalifikaci tohoto
činu na přečin podle § 27 cit. zák. Ustanovení tohoto místa zákonného
a předpisy zákona o ochraně cti, jichž použití se stěžovatelka ve zmateční stížnosti domáhá, chrání všwk právní statky podstatou i povahou
tak rozdílné, že nelze mezi nimi seznati totožnost činu. Navrhovala-li
tedy hlavní soukromá žalobkyně potrestání obou obžalovaných pro pře
čin podle § 27 zák. č. 111/27 Sb. z. a n., 'lemohl soud posuzovati čin
s hlediska jiného oboru chráněných statků, lÍú jak to navrhovala hlavní
soukromá žalobkyně. Vždyť jí mohlo záležeti na tom, aby čin jí pozastavený byl posuzován výhradně s hlediska právního statku, jehož
ochrany se ve své žalobě dovolává, a posuzování oS hlediska jiného
právního statku mohlo jí býti nevítané, ba snad si je vůbec nepřála.
Jestliže tedy hlavní soukromá žalobkyně v případě, o nějž jde, stíhala
jen porušení právního statku, chráněného z"konem proti nekalé soutěži, nikoli také porušení své osobní cti, jesmže za celého řízení až do
vynesení' rozsudku soudu prvé stolice nepociťovala a neuplatň( vala porušení své osobní cti, nýbrž stále jen poukazovala na. porušení dobrých
č.

mravů při soutěži, není tu potřebného návrhu (žaloby), jež_ by mohla
býti podkladem pro odsuzující výrok pro přečin pomluvy. Cin obžalovaného Š. H., spáchaný dne 5. listopadu 1930, byl hlavní soukromou
žalobkyní stíhán rovněž jen jako prečin podle § 27 zák. č. 111/27 Sb;
z. a n. a žaloba tato nebyla na přečin pomluvy rozšířen.a. Soud prvm
stolice uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 27 zák. č. 111/27
Sb. z. a n. Soud odvolací zrušil tento rozsudek z důvodu zmatečnosti
podle § 385 Č. 1 b) tr. ř. a kvalifikoval čin tento jako přečin pomluvy
podle § 1 zák. čl. Xl;I:19,14, maje zřejmě za to, ž~ skutk~vá p,odst~t~
přečinu podle § 27 zak. c. 111/27 Sb. z. a n. nem sIce dana, ze vsak
návrh žalobcův na ootrestání pro tento přečin obsahuje v sobě i návrh
na potrestání pro přečin pomluvy. Hlavní soukromá žalobkyně napadá
odvolací rozsudek z důvodu zmatečnosti podle § 385 č. 1 bl tr. ř. domáhajíc se toho, aby čin obžalovaného Š. H_. byl ~yalifi-kován, ~odl". § 2:
zák. č. 111/27 Sb. z. a n. Obžalovaný S. H. zada zmatecm stIznostI,
uplatňujicí zmatek podle § 385 Č. 1 cl tr. ř., aby bylo uznáno na beztrestnost podle § 17 odst. 1 úk. čl. XLl:.l914. Zlll"teční stížnost hlavní
soukromé žalobkvně tvrdí, že čin obžalovaného S. H., spachany dne 5.
listopadu 1930, těsně souvisí s dopisem ze dne 4. li~top~d,u 19'30 a nen!
než konkretisováním obsahu dopISU. Toto konkretlsovam stalo se pry
zřejmě zlomyslně a nepravdivě a čin te,;to byl práv~ tak jako p~e~ch~~í
dopis předsevzat za účelem soutěže. Vsecky tyto ~vahl'.,zl11~tecm sÍlznosti musí však ztroskotati vzhledem ke skutkovym zJlstel1lm, uvedeným shora ohledně činu ze, dne 4. ,li~topadu 1930: na s~rávnosti ,zá~ěru
soudu odvolacího, že SI obzalovany S. H. nebyl vedom, ze tvrze?e, okolnosti nejsou pravdivé. Tato zmateční stížnost hlavní soukrome :alobkyně jest tedy bezdůvodná. Zmateční stížnost hlavni ,soukromé ~alob
kyně byla tudíž v celém rozsahu podle § 36 odst. I, tr. r. nov. z~mltn~'!a.
Pokud jde o zmateční stížnost obžalovaného S. H., lest prede.:'S!~l
uvážiti že· hlavní soukromá žalobkyně nepodala obžalobu pro precl!1
podle 1 zák. čl. XLl:19H, jak shora bylo již k ~omu po~kázáno. ~d
suzující rozsudek soudu odvolacího byl tedy vydan bez zakonne obzaloby a tím byl zaviněn zmatek podle § 3.84 Č. 11 tf. ř. R~zsud"k soudu
prvni stolice, jenž v činu obžalovaného S. H. ze dne 5. hstopadu 1930
shledal skutkovou podstatu přečinu podle § 2~ zilk. o Č. 1011/27 Sb; z.
a n., trpí zmatečností podle § 385 Č. 1 a) tr. r. z duvodu, uved".nyc~
shora ke zmateční stížnosti hlavní soukromé žalobkyně. Ponevadz
k těmto zmatkům jest podle § 384 po sl. odst. a § 385 o~st. I!~tr. ř. hleděti z povinnosti úřední, byly rozsudky obou soudu m,zslch s,tohc
z těchto důvodú zmatečnosti zrušeny v uvedených výroclch, obza:ovaný Š. H. podle § 326 Č. 1 tr. ř. osvobozen od obžaloby pro .tento cm
trestný a jeho zmateční stížnost poukázána na toto rozhodnut!.
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Lhůta podle 2. odst. § t 12 tl'. ř. je propadná; prodloužiti .ji z jiného
důvodu než § 112 odst. 3 tl'. ř. (na př. z důvodu složitosti věci nebo pro
změnu právního zástupce) je nepřípustné.

(Rozh. ze dne 9. prosince 1932, Zm II 285/31.)
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Y š š í s O II d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení
stížnost soukromého obžalobce do rozsudku krajského soudu
tr.estního ~ Brně .z~ dne 7. !edna 1931, J!m.ž byli obžalovan! podle § 259
ČlS. 3 tr. r. zprostelll z obzaloby pro preclll zasahu do puvodcovského
práva poclle §§ 44, 45 zákona ze dne 24. prosince 1926, čís. 218 Sb.
Nej

čís.

V

zmateční

z. a n.
Důvody:

Soukromého obžalob ce jest podle druhého odstavce § 112 tr. ř. vys výzvou, by do čtrnácti
se nedodržení této lhůty
pokládá za ustoupení od obžaloby. Podle § 6 tr. ř., který platí i pro
tuto zákonnou lhůtu, jest tato lhůta propadná, neboť prvý odstavec téhož § nařizuje, že tuto Ihútu lze prodloužiti jen v případech zákonem
výslovně uvedených. Prodloužení je možné podle odst. 3 § 112 tr. ř. jen
a výlučně v jediném případě, když totiž soukromý obžalobce ve Ihútě
určené k podání obžalovacího spisu činí návrh na doplnění přípravného
vyšetřováni. Takový návrh musí býti opřen o věcné konkretně uvedené
skutečnosti.
Zamítne-Ii se tento návrh, běží od vyhlášení dotyčného
usnesení radní komory ihned nová 'čtrnáctidenní lhůta k podání obžalovacího spisu. Ze všech těchto předpisů vysvítá, že prodloužiti lhůtu
druhého odst. § 112 tr. ř. z jiného důvodu (na příklad z důvodu složitosti věci nebo pro změnu právního zástupce a pod.) je nepřípustné, a
že ani soud s ohledem na jasný předpis druhého odst. § 112 tr. ř. ve
spojitosti s § 6 tr. ř. nemůže, vyjma případ třetího odst., § 112 tr. ř., povoliti prodloužení této lhůty. V souzeném případě bylo usnesením ze
dne 25. března 1930 trestní řízení - správně přípravné vyšetřování prohlášeno za skončené a soukromý obžalobce vyzván, by podal obžalobu nebo nové návrhy do 14 dnů, jinak že se bUde předpokládati, že
upustil od dalšího stíhání; usnesení to bylo doručeno dne 24. dubna
1930 jeho zástupci vykázanému plnou moci. Podle SpiSll byla lhůta ta,
jež končila dnem 8. května 193'0, znovu prodloužena usneseními ze dne
24. dubna 193'0, 14. května 1930 a 4. června 1930, a to jednou »pro objemnost spisů«, po druhé pro »změnu právního zástupce« a to až do
30. června 1930, načež pak 28. června t. r. byla podána obžaloba.
Tento postup příčí se zákonu; toto prodloužení lhůty nebylo připustné
a vzhledem k doslovu § 112 tr. ř. neměl ani právní zástupce soukromého obžalobce o takové prodloužení žádati ani soud je povolovati.
Pro. zrušovací soud není rozhodné, že vrchní soud, jenž rozhodoval
o námitkách proti obžalovacímu spisu, nedbal při tom ustanovení § 213
odst. 1 čís. 3 tr. ř. a obžalobu připustrl. Lhúta § 112 odst. 2 tr.ř. uplynula dnem 8. května 19301,. aniž byla obžaloba podána nebo učiněn návrh na doplnění podle 3. odsl. § 112 tr. ř. Tím nastal předpoklad drubého odst. § 112 tr. ř., totiž že je za to míti, že soukromý obžalobce
ustoupil od obžaloby, aže tedy žalobnÍ právo soukromého obžalobce
zaniklo. K tomuto dúvodu vylučujícímu trestní stíhání musil zrušovací
soud podle prvého odst. § 290 tr. ř. se zřetelem k ustanovení čís. 9 b)
§ 281 tr. ř. přihližeti z moci tiřední a bylo proto zmateční stížnost soukromého obžalobce zamítnouti, aniž bylo se zabývati s jejími dalšími
vývody.
rozuměti o zakončení přípravného vyšetřování
dnů podal spis obžalovací a s. poučením, že

4562.

Skutková podstata zločinu paděláni veřejné listiny podle § 391 tr.
zák. vyžaduje nejen padělání, nýbrž i možnost právní újmy.
(Rozh. z 9. prosince 1932, Zm IV 461/32.)
N e j vy Š š í s o u d přezkoumaI treslní věc proti J. A., obžalovanému pro zločin podle § 391 tr. zák. a j., a na zá'kladě veřejného líčení
o zmateční stížnosti obžalovaného Vynesl rozsudek, jímž zmateční stížnost odmítl, avšak z povinnosti úřední z důvodu zmatečnosti uvedeného
v § 385 Č. 1 b) tr. ř. zrušil rozsudky obou soudů nižších stolic pokud
činy obžalovaného byly kvalifikovány též jako dvojnásobný p'ř~čin podle § 400 odst. I. tr. zák., a kvalifika.ei tuto pominul.
Z

důvodů:

Přezkoumávaje spisy shledal nejvyšší soud toto: Obžalovaný byl
uznán vinným, že jako majitel dvou koní, nekrytých dobytčími pasy,
a) přepsal na do!;>ylčím pase Č. 49 obce N. S. dobu jeho vystavení
z roku 1927 na Mn 22. května 1929, b) opatřiv si jiný dobytčí pas pře
psal na jeho rubopise dobu přepisu z roku 1928 na den 26. řijna 1929 a
na místě jména skutečného kupitele vepsal svoje jméno, c) na úkladě
obou zfalšovaných dobytčích pasů dal si vystaviti na notářs'kém úřadě
v Š. nové dobytčí pasy na oba své koně. Soudy nižších stolic kvalifikovaly tyto činy obžalovaného jako dvojnásobný zločin podle § 391 tr.
zák. a dvojnásobný přečin podle § 400 odst. I. tr. zák. KV8!liflkace tato
neodpovídá zákonu. Skutková podstata zločinu padělání veřejné listiny
podle § 391. tr. zák. vyžaduje nejen falšování, nýbrž i možnost právní
újmy. Právní újma záležela v souzeném případě v tom, že si obžalovaný
dal na základě falšovaných dobytčích pasů vystaviti pasy nové. Poně
vadž však falšování bylo předsevzato za tím účelem, <lby obžalovaný
získal pasy nové, tvoří jeho jednán! jeden ce'Íek, založený na jednotném
úmyslu, a poněvadž v podstatě byl porušen toliko jediný právní statek,
není zde hmotný souběh ve smyslu § 96 tr. zá!k., nýbrž jde o souběh
ideální podle § 95 tr. zák. Důsledkem toho bylo činy obžalovaného kvalifikovati jako dvojnásobný zločin (se zřetelem na § 20 tr. zák. dvojnác
sobný přečin) padělání veřejné listiny podle § 391 tr. zák. Poněvadž se
tak nestalo, byl zaviněn zmatek podle § 385 Č. 1 b) tr. ř., k němuž podle posledního odstavce téhož paragrafu hleděti jest z povinnosti úřední.
Bylo tudíž rozhodnuto, jak uvegeno ve výrokové části rozsudku.

ČísA563.

Zamestnávanie mladistvej osoby, u ktorej, hYadiac k jej veku, ml'ze vobec predpokladať dostatočnú mieru skúsenosti a pozornosti, pri
obsluhe nebezpečného zariadenia stroja hnaného motnrickou silou, je
nedbalosťou v smysle § 290 tr. zák.
Takú skúsenosť a .pozornosť ne!"ze prepokladať u osob vo veku
okolo 14 rokov.
(Rozh. zlO. decembra 1932, Zm IV 387/32.)
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Na j v y Š š Í s ú tl v trestnej veci proti A. P. a spol., obžalovaným
z prečinu usmrtenia človeka z neopatrnosti, na základe verejného pojetlnávania zmatočné sťažnosti obža:lovanýcll A. P. a J. B. odmietol a zamietol.
Z dóvodov:
Dovody zmatku podl'a § 385 čís. 1 a), b) tr. p. sa tu nevyskytujú.
Odvolací súd správne spoznal neopatrnosť obžalovaných v tom, že jako
spolumajiteli a benzínovej. mláťačky, ktmÍ u nej viedli prácu sami, dopustili, že A. M.-ová, klorá nebola ešte ani 14ročná, pracovala na benzÍnovej mláťačke pri obsluhovaní bubna. Zmatočná sťažnosť sa mýli,
pokial' namieta, že je podstatný rozdiel v tom,ked' odvolací súd na jednom mieste rozsudku upotrebil výrazu »dopustili«, na druhom mieste
však výrazu »nezabránili«; ani jeden ani druhý výraz neoznačuje pozitÍvny čin, ale opominutie, ktoré však stačí k skutkovej povahe prečinu
podl'a § 290 tr. zák. Tá okolnosť, že poš"'odená nebola výslovne určená
k takejto práci, je nerozhodná, lebo. trestné opomirtutie obžalovaných
je liŽ v tom, že poškodená po dlhšiu dobu skutočne pracovala u bubna
a že obžalovaní, ačkol'vek bolo ich povinnosťou rozdeliť prácu a na úu
dozerať a mohli sa rahko presvedčiť o tom, že poškodená koná práve
prácu na nebezpečnom mieste, nesplnili svoju povinnosť dohliadky na
riadne rozdelenie práce. Nie je preto rozhodné ani to, že odvolacÍ súd
nezistil, že obžalovaní videi i poškodenú pri práci Ll bubna, ani to, že odvolací súd uviedol, že poškodená zanechala pridelenú inú prácu a vyliezla na stroj, ked'že bolo zistené, že poškodená prácu na stroji, tedy
na nebezpečnom mieste, vykonávala dlhšiu dobu. Obžalovaní nemMu
svoju zodpovednosť za nehodu preniesť výlučne na A. D., ktorý bol
poverený obsluhovanim bubna, lebo rozdelenie práce patrno obžalovaným a oni mali určovať, ktoré osoby majú byť pripráci zamestnané .•A~i
to, že A. D. v rozhodnom okamihu nezakryl otvor bubna, nevylucuJe
vinu obžalovaných, lebo prípadné spoluzavinenie D-ovo nie je výlučné i
vina obžalovaných je založená už v nesprávnom rozdelení práce, pn
ktorom mohlo k úrazu u bubna zamestnanej nedospelej poškodenej
dojsť prípadne aj bez zavinenia A. D.
Pokial' sťažovatelia namietajú že, hl'adiac k tej okolnosti, že poškodenej chýbaly len 3 týždne do jej 14. roku veku, nie je možné len z toho,
že obžalovaní porušili výslovný zákaz § 7 zák. čis. 420cll9'19 Sb. z. a n.,
dovodiť príčinnúsúvislosfso smrťou poškodenej, nemá táto námietka
významu. Najvyšši ,úd nedovodzuje vinu obžalovaných výlučne len zo
úkazu cit. ustanovenia § 7 zák. čís: 420/1919 Sb. z. a n., ale bene za
základ právneho posudzovania ned,balosll obžalov~ných a jej príči?nej.
súvislosti s úrazom poškodeneJ prave len skutkove okolnoslI, ktore Sll
rozhodné pre posúdenie otázky, či poškodená rri náležitej opatrnosti
obžalovaných, ako osob za rozdelenie práce zodpovedných, mohla byť
aj len s ohl'adom na jej pr~bližný vek asi 14 r.okov z~mestnaná .pri ~b
sluhe stroja motorom hnaneho na tak nebezpecnom mleste, ako Je prave
okolie bubna mláťačky. Táto súčasť strojového zariadenia mláfačky je
svojou povahou z celého tohoto zariadenia podl'a obecne zná.'1ej skú-

senosti práve najnebezpečnejšia. Pre túto jej tak nebezpečnú povahu
treba vyžadovať pri priemernej miere opatrnosti, aby k akejkol'vek obsluhe mláťačky v blizkosti teito najnebezpečnejšej súčiastky stroja boly
zamestnané len osoby celkom dospolé, ktoré majú dostatočnú mieru
skúsenosii a pojmu o nadmiernej nebezpečnosti tejto čas ti strojového
zariadenia a od ktorých možno preto očakávať aj náležitú mieru pozornosti a opatrnosti pri práci a pohybu v blizkosti bubna mláťačky.
Od osob vo veku okolo 14 rokov nemožno však dostatočnú mieru takej
pozornosti a opatrnosti vůbec predpokladať a očakávať a káže preto
prirodzená miera zodpovednosti, aby aj bez oh!'adu na ustanovenia citovaného zákona také osoby neboly zamestnané pri obsluhe strojovej
mláťaéky v blízkosti jej najnehezpečnejšej súčiastky. bubna. Kdežto
pri rozumných osobách dospelých mMe sa predpokladať, že pri riadnej obsluhe stroja k úrazu neprídu, je ta:ké nebezpečenstvo v značnej
miere u osob mladých, súcich asi v takom veku, ako bola poškodená.
V tom tedy, že obžalovaní nedbali tohoto zvýšeného nebezpečenstva
pre osobu mladistvého veku u bubne. zamestnanú, ktoTú tam bez zvýšeného ohrozenia jej života alebo telesnej bezpečnosti v tilkom veku
nesmeli zamestnať vabee, spočíva ieh vina;· je však tiež príčinná súvislost' medzj týmto ich zavinením a nasta'lým úrazom, lebo tento 'sa nedal pri priemernej opatrnosti ča:kať, ked' by u bubna bola zamestnaná
dostatočne skúsená a rozumná dospelejšia osoba, ale mohol l'ahko nastať, ked' tam bola zamestnaná mladá, neskúsená poškodená. NemMe
preto ani námietka, že obžalovaní nevedeli, že poškodená nebola ešte
14 ročná, vytvariť ich trestnú zodpovednosť v smysle § 290 tr. zák.,
lebo tá okolnosť, či poškodená 14. rok veku už dokončila alebo nie, nie
je pTi právnom pojimanÍ práve vytknutom rozhodujúca; rozhoduje, že
hola vo veku, v ktorom nemožno vůbec predpokladať dostatočnú mieru
pozornosti, potrebnú ku práci na mieste tak nebezpečnom. Z toho, ČO
bolo uvedené, plynie, že sú dané všetky náležitosti skutkovej povahy
prečinu pod!'a § 2'90' tr. zilk., pre ktorý boli obžalovaní odvola:cím súdom odsúdenÍ; preto sa tu nevyskytlljedůvod zmatku ani podl'a § 385
čís. 1 a) tr. p., ani podl'a bodu I b) cit. §, lebo ked' je daná skutková
povaha prečimt pod!'a § 290' tr. zák., nemože byť reč o podriadeni trestného činu pod miernejšie us(anovenia § 14 zák. čís. 420 z roku 1919
Sb. z. a n., ako 'sa toho zmatočná sťažnosť domáha.
čís.

4564.

Ustanovení § 219 tr. ř. o příslušnosti založené spisem obžalovacím
týká se jen trestných činů, pro něž byla podána obžaloba.
Zásada, že se příslušnost ke stlhimi téhož pachatele pro několik
majetkových deliktů, spáchaných v obvodech různých soudů, řidl ustanovením 2. odst. § 51 tr. f., nikoliv ustanovením § 56 tr. f., takže ani
vyloučenim řízení ohledně některéhO' ze zločinných útoků obviněného
z řízeni dotud společně vedeného nemůže dojíti k účinkům § 58 tr. ř.,
neplatí, byl-Ii cel Ý soubor majetkových deliktů proti některým obvi,·
něným vyloučen a jen ohledně spoluobviněného byla podána odděleně
obžaloba.
(Rozh. ze dne ll. prosince 1932, Nd I 545/32.)
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e V Y š š í S O U cl j~ko soud zruš?vací rozhodl V záporném sporu
o pnslusnost mezI kraJS'kyml soudy V Liberci ?, v Jihlavě že příslušným
je tento krajský soud.
'
.
Dúvody:
V trestní věci proti Václavu E-ovi a spol. vedené u krajského soudu
v LibercI pod Tk 143/31 podalo státní zastupitel'Stvi obžalobu na čeňka
H-a pro zločin podvodu spáchaný ve společnosti Václava E-a a Rudolfa
P-a. Obžaloba ta nabyla právní moci; řízení proti E-ovi a P-ovi bylo
usnesením radní komory v Liberci ze dne 13. ledna 1932 vyloučeno
k samostatnému ~rojednání a postoupil dne 5. listopadu 1932 krajský
so,:,d ~ LibercI spisy krajskému soudu v Jihlavě k příslušnému jednání,
Jehkoz podle obsah? spisu T 483/29, tykajícího se trestní věci proti
E-ovl a spol. pro prestupek podvodu, okresní soud v Telči _ obvod
krajskéh? s,oudu v Ji?hvě - p!~ds!ihl ostatni ~oudy. Krajský soud
vJlhlave vsak neuznava svou pnslusnost, dovolavaje se jednak před
piSU § 219 tr. ř., podle něhož nelze odporovati příslušnosti soudu který
Je,st ~odle obžalovaního spisu povolán k hlavnímu přelíčení, jednak
predplsu § 51 odst. 2 tr. ř., podle něhož nelze při sčítacích deliktech odstupovati vyloučenou věc na soudy, v jichž obvodu byla jednotlivá fakta
spáchána. Leč ustanovení § 219 tr. ř. o příslušnosti založené spisem obžalovacím týká se jen trestných činů, pro něž byla podána obžaloba
(sb. č. 2254), a ta byla podána jen na čeňka H-a a nikoliv na Václava
E-a a další spol. A pokud jde o ustanovení § 51 odst. 2 tr. ř. o jednotnosti trestného činu při deliktech, II nichž platí zásada § 173 tr. zák
o sčítání (sb. Č. 241, 2838, 3228, 3913), řídí se ovšem příslušnost ke stíhání té h o ž pachatele pro několík majetkových deHktú, spáchaných
v obvodech nlzných soudu, ustanoveními druhého odstavce § 51 tr. ř.
nikoliv ustanovením § 56 tr. ř., t"kže ani vyloučením řízení ohledně ně~
kterého ze zločinných útoku obviněného z řízení dotud společně vedeného nemMe dojíti k účinkum § 58 tr. ř. Avšak tato zásada neplátí pro
sou:ený případ, an tu byl vyloučen ce 1 Ý soubor majetkových deliktU
obvl11ěným E-ovi a P-ovi za vinu dávaných a jen ohledně spoluobviněného H-a byla podána odděleně obžaloba. Za tohoto stwvu věci nebylo překážky, by vyloučená trestní věc proti E-ovi a spol. nebyla v základě § 51 odst. 2 tr. ř. následkem předstižení postoupena místně pří
slušné~lU krajskén:u soudu ~ Ji~.lav~ (§§ 57 a 58 tr. ř.). Odpírá tedy tento
krajsky soud nepravem SVO]! pnslusnostk rozhodnuÍ1 o této trestní věci.
čís.

4565.

Zákon o lichvě chrání bez ohledu na povolání, vzdělání sociální posta:,ení a ~ivot~í .zkušenosti každého, kdo, ocUnuv se v tí~ni, je nucen
dozadovati se uveru nebo pro nedostatek zběhlosti v obchodech nepo.
zná nepoměrnost vzájemného plnění.
Spoluvina na lichvě předpokládá ve směru subjektivním kromě vě
domi spoluvinníka o stavu dlužníkově, naznačeném v § 2 lich. zák. a
o nápadné nepoměrnosti obapolných plnění též úmyslnou činnost spo'luv!nníka, podporující hlavního pachatele ve vykořisťování dlužníkovy
situace.
~

Pojmy:

»tíseň«,

»lehkomyslnost«, »nezkušenost« a »nápadná nepo-

měrnost«.

§ 2 Jich. zák. tresce nejen poskytování
žení (prolongováni směnek).

úvěru,

nýbrj i jeho prodlou-

(Rozh. ze dne 13. prosince 1932, Zm 1 624/30.)
Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústnim líčení zmateční
ótížnost státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu trestního
v Praze ze dne 9. května 1930, jímž byli obžalovaní František S. a Marie
S-ová podle § 259 čis. 3 tr. ř. zproštěni z obžaloby pro zločin podle § 3
čís. 4 cís. nař. čís. 275/19'14 ř. zák. a pro zločin podle §§ 197, 199 a) tr.
zák., zamítl, pokud čelila proti výroku, jímž zproštěni Marie S-ová z obžaloby vubec, a František S. z obžaloby pro zločin lichvy podle § 3
čís. 4 zákona z 12. října 1914, čís. 275 ř. z"k., spáchaný v případech
Jana Š-a a Ervína M-ho a z obžaloby pro zločin podvodu podle §§ 197,
199 aj tr. zák. Naproti tomu vyhověl zm:lteční stížnosti a napadený rozsudek zrušil jako zmatečný, pokud byl obžalovaný František S. zproštěn
z obžaloby pro zločin lichvy podle § 3 čís. 4 uv. zákona v případech
pod body 1-6, 8-12, 14 a 19 až 21 rozsudkových důvodu; věc vrátil
soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl,
mimo jiné z těchto
duvodu:
Pokud jde o obžalovanou Marii S-ovou, nelze zmateční stížnosti při
znati oprávnění. Spolupachatelem je, kdo je spolučinný ,při provedení
trestného činu vědomě spolupusobě s jiným oV témže zlém úmyslu zpusobem v § 5 tr. zák. uvedeným. Zmatecní stížnost odvozuje součinnost
obžalované Marie S-ové se spoluoMalovaným Františkem S-em z její
výpovědi na policii, kde udala, že »její manžel František S. pujčllje, pokud ví, na vysoký úrok po dobu asi jednoho roku, ačkoliv před tím také
v ojedinělých případech pujčil peníze na vysoký úrok jako v případě
1l1ž. M-a. Lichvu prov2:děl proti její vúli a přes její časté domluvy, neboť s jeho jednánim nesouhlasila, vedla sice záznamy, avšak jen z obavy,
že by ji jinak její manželz!rýznil, kdyby mu odepřela poslušnost. Počítá, že od roku 1895 vydělal tímto zpusobem asi 500.000 Kč. Dnes mají
všechno jmění uloženo ve směnkách a asi 100.000 Kč na v'kladních knížkách.« Tyto údaje jsou však příliš povšechné a neurčité, než by se
z nich mohlo usuzovatí, že se obžalovaná zúčastnila bud' jako spolupachatelka bud' jinou v § 5 tr. zák~ naznačenou (.)r111ou spoluviny na čin
nosti Františka S-a, směřující k využitkování jiných osob. Vždyť nelze
pominouti, že spoluvina na lichvě předpokládá ve směru subjektivním
kromě vědomí spoluvinníka o stavu dlužníkově, naznačeném v § 2 lích.
zák., a o nápadné nepoměrnosti obapolných plnění též úmyslnou čin
nost spoluvinníka, podporující hlavního pachatele ve vykořisťování
dlužníkovy situace; leč na ta:kovouúmyslnou součinnost nepoukazuje
povšechný údaj S-ově, že »věděla, že manžel pujčuje na vysoký úrok«,
a že »mu vedle záznamy«, ani jinak obsah polícejního protokolu, z ně
hož nevycházejí na jevo okolnosti, dopouštějící závěr, že znala i tíseň,
lehkomyslnost atd. vykořisťovaných osob, a že přes to k jejich vyko-
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řisťování úmyslně přispěla způsobem uvedeným v § 5 tr. zák., po pnpadě, že se již napřed s pachatelem o podílu na zisku a užitku srozuměla. Nelze proto spatřovati neúplnost, podmiňující zmatek podle
čís. 5 § 281 tr. ř., v tom, že se soud nezabýval obsahem onoho policejního protokolu a bylo proto zmateční stížnost, pokud jde o zprošťující
výrok ohledně Marie S-ové, zamítnouti jako nedůvodnou.

Pokud jde o obžalovaného Františka S-a, nelze upříti oprávněnost
stížnosti, pokud uplatňuje v případech v rozsudku pod čís. 1
až 6, 8 až 12, 14, 19 až 21 uvedených zmatečnost rozsudku z důvodu
čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř. V těchto bodech je rozsudek nalézacího soudu
stižen základní vadou právní, jež již sama o sobě postačuje ke zrušéní
napadeného rozsudku z důvodu zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 tr. ř.
Nehledíc k tomu, že tíseň a lehkomyslnost vykořísťovaných osob jsou
složkami objektivní podstaty přečinu a zločinu lichvy, a, že podstatou
subjektivni stránky je pachatelovo vědomi o tomto stavu poškozeného
- což soud, jak z důvodů vysvítá, řádně nevystihl, je prvnim a nezbytným předpokladem správného posuzování a řešení případu, o nějž jde,
by si nalézací soud náležitě uvědomil význam zákonných pojmů »tisně«,
»lehkomyslností« a »nezkušenosti«. Podle správného výkladu lichevniho
zákona znamená: »Tíseň« - na rozdíl od nouze - naléhavou, třebas
jen pomíjející vážnou nesnáz peněžitou, nutící dožadovati se úvěru;
nelze ovšem méně piíznivé majetkové poměry stotožňovati již s pojmem tísně; jsou-li však tyto poměry takového rázu, že nutí dožadovati
se úvěru za podmínek obzvláště těžkých, jde o tíseň ve smyslu zákona;
neni třeba, by situace byla tak hrozivá, že by bez úvěru nastalo ohrožení dlužníkovy existence (viz rozh. n. s. čís. 1054, 1904, 2112, 2946 sb.
n. s.). »Lehkomyslností« je nerozvážné počínáni si při uzavíráni peněž
Ilích obchodů, nasvědčující tomu, že ten, kdo se zavazuje, nestará se
o následky, ačkoliv si jich musí býti vědom (viz rozh. n. s. čís. 2112 sb.
n. s.). »Nezkušeností« rozumí zákon nepoznání nepoměrnosti vzájemného plnění pro nedostatek zběhlosti v obchodech podobného rázu.
Z napadeného rozsudku nelze seznati, zda si soud tento správný význam oněch právních pojmů uvědomil; aČ rozsudek stále operuje s po- .
jmem tisně, a ji v jednotlivých konkrét nich případech nevylučuje, nevyslovuje se soud nikde o tom, co si pod pojmem tísel, vlastně předsta
vuje, ani neuvádí jasně důvody, proč v tom kteTém přípaclě tíseň vylučuje. Podle celé výstavby rozsudku, ba i podle celého způsobu výslechu
svědkŮ. při hlavním přelíčení se zdá, že nalézací soud vychází při výkladu pojmu »tísně« ze staršího zákona lichevního z 28. kvétna 1881,
čís. 47 ř. zák., jenž používal v § I slova »nouze«, kdežto nový zákon
pojem ten rozšířil a použil i jiného slovniho v~ra.zu( tíseň), chtěje _c~.rá~
niti větší okruh osob a nevyžaduje, by dotycna osoba byla vneJslll1I
okolnostmi snad přimo nucena dožadovati se úvěru. Je nápadné, že
četní svědci udali v přípravném vyšetřování, že byli v tísni, po případě
uvedli takové konkretní okolnosti svých majetkových poměrech, které
přímo p.oukazuji na stav tísně nahoře blíže vyložené, kdežto při hlavním přelíčení prohlásili, že V tísni nebyli, aniž s:,~alézací .~oud po~u~il
důkladným výslechem svědku tento rozpor vysvethl!, a amz se vy]'\dnl
v rozsudku o tom, proč nespatřuje tíseň v majetkové situaci, jak uyla
zmateční
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líčena svědky v pnpravném vyšetřování. Již tento postup nasvědčuje
tomu, že nalézací soud vycházel při výslechu svědků, poškozených,
spíše z pojmu »tíseň« podle užšího pojmu »nouze« podle staršího zákona z roku 1881. Obdobně je tomu i při výkladu pojmu lehkomyslností,
o jehož významu v onom smyslu se soud v rozsudku nikterak po stránce
.
právní nevyslovil.
V této spojitosti jest na právní námitky zmateční stížnosti připome
nouti ještě toto: § 2 cit. nař. tresce nejen poskytování úvěru, nýbrž
i jeho prodlouženÍ. loto v souzeném případě šlo a mohlo by proto za
podmínek § 2 cit. zákona i prodlužování úvěru býti trestné, avšak rozsudek o této okolnosti vůbec neuvažoval. Bude proto na nalézacím
soudu, by i prolongování směnek, pokud se týče úvěru poskytovaného
osobám, s nimiž byl obžalovaný v obchodním styku, vzal v okruh svých
úvah při novém projednání a rozhodnuti věci a při tom nepominul, že
zákonnou složkou zločinu lichvy podle § 3 čís. 4 cit. nař. je mimo jiné
i, že jednáním obžalovaného byl těžce poškozen větší počet osob. Obhajoba při ústnim provedení odvodu na zmateční stížnost namitala, že
ve většině připadu, o nčž v souzené věci jde, šlo o ryze spekulační obchody, při nichž osoby, jež úvěru obžalovaného používaly, vydělaly
s vypůjčenou čásťkou mnohonásobky výpůjček, tak že je jen spravedlivé, když osoba, jež na takový obchod kapitál zapůjčila, dostane pak
zpět částku, která sice v poměru k z"půjčce je nepoměrně vysoká, ale
ve skutečnosti je jen nepatrnÝ'l1 zlomkem výdělku ze spekulačního ob·chodu, uskutečněného vypůjčeným kapitálem. Zrušovací soud nemůže
se s touto námitkou, pokud jde o její skutko'vý přednes, v řizení zrušovacím zabývati a bude na nalézacím soudu, by po případě i s tohoto
hlediska věc zkoumal a při tom si po stránce právní uvědomil jednak,
zda tu byla vykořisťována tiseň nebo jinak stav v § 2 zákona lich. uvedený, jednak, že pojem nápadné »nepoměrnosti« je pojmem relativnín;
a že jest míti na zřeteli i, kdo nese risiko spekulačního obchodu, najme
zda i v souzených případech bylo risiko spekulačního obchodu i na
straně obžalovaného. Pokud obhajoba v některých případech poukazujíc na vzdělání poškozeného ncb na jeho P?volání -~a příklad ja~o
advokáta ~ dovozovala nedostatek skutkove podstaty hchvy, Jest zdurainiti, že zákon o lichvě chrání bez ohledu na povolání, vzdělání a sociální postavení a životní zkušenosti každého, kdo, ocitnuv se v tísni, je
nucen dožadovati se úvěru nebo pro nedostatek zběhlosti 'v obchodech
nepozná nepoměrnost vzájemného plnění. Posléze se podotýká, že při
skutkové podstatě lichvy je možný i pokus, při čemž se ovšem upozorňuje, že se dopouští dokonané lichvy i ten, kdo si dá jen sHbiti vzájemné
plnění, které je v nápadném nepoměru atd.

čís.

4566.

Ak ide O vzájomnú bitku medzi páchatel'om a poškodeným, v ktoreJ
obe strany používaly pomerne rovnakého spósobu vzájomného útočel1ia:
nemóže žiadna z nich tvrdiť, že jej útok bol oprávnenou obranou protI
útoku druhej strany.
Prekročenie medzi oprávnenej obrany predpokladá vždycky, že
obrana sama je podstatne odóvodnená a že .lej bolo použité len vo vač-
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šej miere, než bolo potrebné. Ak vóbec niet predpokladov pre priznanie
oprávnenej obrany, nemóže sa páchatel' dožadovať, aby bolo uznané
na jej beztrestoé prekročenie.
(Rozh. zo 14. decembra 1932, Zm III 393/32.)
Obžalovaný J. š., poranivši pri tanečnej zábave jedného z cudzích
účastníkov, bol za to zbitý jeho spoločníkmi; prenasledoval ich preto a
dostihnuvši svojho nepriatel'a J. P-a, pobodal ho nožom, takže poranený za niekol'ko minút vykrvácaním zomre1. Oba s údy niž š í c h
s tol í c uznaly obžalovaného vinným zo zločinu smrtel'ného poškodenía
na tele podl'a §§ 3D!, 306, 307 odst. 1. tr. zák. V celom pokračovaní sa
obžalovaný hájil tvrdením, že jeho činnosť bola len oprávnenou obranou
protí útoku poškodeného.
Na j v y Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného a jeho obhájcu
odmietol a zamietol.
Z d6vodov:
V d6vodoch zmatočnosti podl'a S 385 č. 1 cl, 2 tr. por. je zmatočná
sťažnosť bezzákladná a bola preto podl'a § 36 1. nov. k tr. por. zamietnutá v podstate s poukazom na správne d6vody odvolacieho rozsudku,
ku ktorým sa so zretel'om na d6vody zmatočnej sťažnosti podotýka
ešte toto: Pri posudzovaní podmienok oprávnenej obrany treba brať
v úvahu celý skutkový dej, pri ktorom obžalovaný smrtel'ne bodnul poškodeného, a nie len tú chvíl'oč'ku pred bodnutím, v ktorej, ako obžalovaný tvrdí,mu hrozilo nebezpečenstvo zastrelenia so strany poškodeného. V tom smere je však zistené z celého priebehu opatovných útokov
Gbžalovanéhoproti iným osobám, pre ktoré došlo potom k srážke medzi
obžalovaným a poškodeným, že obžalovaný bol sám tiež útočníkom;
preto ked' obidve strany útočily, išlo o vzájomnú bitku, v ktorej oba
útočníci proti sebe používali rocvnakých nástroj ov _
nožov. Ked' ide
o taký pomerne rovnomerný sposob vzájomného útočenia, nemóže žiaden z útočníkov tvrdiť, že jeho útok bol takou obranou, ktorej bolo
treba, aby bol odstránený neoprávnený a priamv útok proti ne mu smerujúci; hocí je jeho násilný čin proti protivníkovi azda súčasne obranou
proti útokom druhej strany, nepozbýva svojho pre trestnosť význačneJ'·
šieho charakteru útoku, kto-rý vylučuje, aby mohlo byť uznané na jeho
oprávnenú obranu. Obžalovaný pokračoval v svojom útoku c ešte aj
vtedy, keď už vel'mi nebezpečným sp6sobom bodnul svojho protivníka
do brucha a 'ked' tento ustúpil a obžalovaného v skutočnosti nijak d'alej
neohrožoval; preto je zrejmé, že sa za týchto okolnos~í nedá dovodzovať ani oprávnenosť dajakej obrany od obžalovaného lba predpokladanej vraj preto, že sa bál napadnutia revolverom so strany poškodeného.
Prekročenie medzí oprávnenej obrany predpokladá vždy, že je obrana
sama podstatne od6vodnená a že bola použitá len v intenzívnejšej miere
než ako bola potrebná; ked' je dovodené, že nict v6bec predpokladov
pre priznanie oprávnenej obrany, sú bezvýznamné námietky ct'ožadajúce
sa toho, aby bolo uznané na jej beztrestné prekročenie. Celkom irrelevan tnou okolnosťou je pri tom, či bolo pri čine tma. Správne d6vody,
ktoré uviedol odvolaci súd protipodmienečnému odkladu výkonu tr~stu,
nepokusili sa sl'ažovateHa vecne v6bee vyvrátiť.
.
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Operujúci lekár je trestne zodpovedný za zanedbanie. takých opatren! pri operácii, ktoré sú svoj~u povahou u!čené k tO?1u, aby nebe~
pečenstvo pre život alebo zdravte operovane] osoby pn lekárskom zakroku alebo vobec nemóhlo vzniknúť, alebo aby bolo čo najviac obmedzené.
Otázku, či ide o nedbalosť v smysle trestného zákona, posudzuje
súd samostatne a neodvisle od posudku znalcovo
(Rozh. zo 14. decembra 1932, Zrn III 407/32.)
Chirurg dr. T. S. previedol na poškodenej J.B. bruchorez. Po šestich
mesiacoch bol z konečníku operovanej vytiahnutý tampon, ktorý bol pn
operácii zabudnutý v jej vnútornostiach; tento tampon bol príčinou cho~
roby poškodenej, ktorá trvala vyše 8 dní. Obžaloba k,ladla chl:-r.:r!,ovI
dr. T. S. za vinu.prečin podl'a § 310 tr. zák. O b a s u d y n I z s I C h
.
s t o II c sprostily obžalovaného podl'a § 326 č. 2 tr. p. obžaloby.
Na j vy Š š í s ú d po verejnom pojednávaní o zmatočnej sfa,žnosll
lláhradnej súkromnej žalobkyne J. B. z úradnej povlllnosll' na ~aklade
§ 35 1. odst. nov. k tr. por. zrušil rozsudok odvolacieho súdu a vra.lll ve~
vrchnému súdu v B .., aby o nej znova pOjednal a rozhodol; zmatoč~u
sťažnosť náhradnej súkromnej žalob kyne poukázal na toto rozhodnulle.
D6vody:
Odvolací súd zistil zo skutkových náležitostí zažalovaného prečinu
podl'a § 310 ll. tr. zák., že pri operácii, ktorú previedol obžalova?ý ako
chirurg na náhradnejsúkro;rlllej. žalobkyni J. ·B., boi .zanechany v,le]
vnútornostiach tampon a ze tato okolnosť bola pnčlllou chorobneho
stavu pošikodenej, ktorý trval vyše 8 dní. Pri ríešenÍ otázky, Čl po nechanie tamponu v tele operovanej osoby je nedbalos~ou (nezbehlo~ťo~)
v povolaní, aké má na mysli § 310 tr. zák., vychad,zal od~ola~!sud
z mienky podanej súdnou lekárs'kou radou v Prahe; tato, 0l?,leraJu~, sa
o skúsenosti lek<irs'kej vedy, dospela k záveru, že, ked' bolo,:setrenc ,pn
operácii obvyklých kautieJ,nie je možné pokladafponecha~le;tar:'ponu
v tele za nedbal(JS ť lekála, ale len za náhodu, ktora sa pnhadza a]svedomitému lekárovi, a že najma pri. bruchorezu, kedy r;'usi byť pracované ČO najrychlejšie, mUže byť l'ahko tampon v brusnel dulI ne pr~c
h1iadnutý. Poneváč podl'a názoru vrchné~o súdu ne~olo v,tomt?prr.
pade ničím dokázané, že by boly potrebne kautely pr; prev"dz,anrol)erácie opominuté, nenastal prípad, v ktorom by daktorehozlekar-ov. črn~
ných pri operácii stihala nedbalo'Sť, za ktorú by bol tento trestne ·zod~
povedný. Vrchný súd' je toho názoru, že am vtedy: ked' by n~bol? p.n
operácii šetrené· patričných kautiel a 'ked' by tak o~l~ preukazane, ze
prí operácii bolo postupované s l1edbalosťou, z~ kt?m Je ten~ kto lU, zavinil, trestne zodpovedný, nemohla by byť usta)ena Vlll~. ob~"l~va~eho,
lebo óbžalovanému, ktorý v tomto prípade prevad~~l ·chl'fllrgl~ky vykon;
ktorému bola venovaná celá jeho pozornosť, nemoze byť vral·ukladana
Trestní rozhodnuti XIV.
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ešte povinnosť, aby sa presvedčil, či počet tamponov vložených do tela
operovanej osoby súhlasí s počtom vytiahnutých tamponov; táto povinnosí zrejme prislúcha lekárovi, ktorý ako inštrumentár je pomocníkom
operujúceho lekára. Zmaločná sťažnosť náhradnej súkromnej žalobkyne
napáda tieto právne názory vrchného súdu dóvodom zmatočnosti pod]'a
§ 385 čís. 1 a) tr. por.,dovodzujúc, ·že tu išloo uedbalosťobžalovaného
v tom, že porušil pravidlá svojho povolania a že je za riadne prevedenie
operácie zoópovedný práve obžalovaný, ktorého si poškodená k tomu
zvolila. K jej výtkam uvážil najvyšší súd toto:
Trestný zakon na Slovensku platný nemá, pokia!' ide o trestnú zod-

P?vednosť lekárov za poškode"nie života alebo zdravia z nedbalosti pri

osetrovani nemocných, špeciálneho ustanoveni a, aké má na pr. trestný
zákon platný v českých zemiach v § 356. Sú preto pri riešeníotázky ich
trestného zavinenia rozhodujúce všeobecné ustanovenia §§ 290 291
prípadne310 I. a ll. odst. tr. zák. VeHké a prirodzené riziko pTiaz~ivéh~
výsledku lekárskeho zákroku, ba často priame nebezpečenstvo, 'kloré je
spojené menovite s chirurgickými zákrokmi pte telesnú bezpečnosť ošetrovaného, má ovšem za prirodzený následok, že trestl1úzodpovednosť
I.,károvu je treba obmeaziť na prípady jeho nedbalosti pri takých úkonoch, ktoré pri dostatočnej pozornostisú podl'a :Iekárskej vedy za všetkých okolností v moci lekárovej,aby nimi nebezpečenstvo pre život
alebo zdravieošetrovaného nevzniklo, prípadne aby nebolo zvýšené nad
prirodzenú jeho mieru. Treba tedy vziať ·Ie'kátana trestnú zoclpovednosť, keď by zanedbal také opatrenia, ktoré sú svojou povahou určené
priamo práve k tomu, <Jby nebezpečenstvo pre život alebo zdravie ošetrovanej osoby pri lekárskom zákroku alebo vobec vzniknúť nemohlo,
alebo aby bolo čo najviacabmedzené.Práve toto sú tíe kautely, na ktoré
kladie doraz súdna lekárska rada v Prahe, keď vo všeobecnosti správne
vylUČUje, aby sa mohla pričitatť nedbalosť lekárovi, ktorý šelrH týchto
kautie!. Ponechanie tamponu v brušnej duline je vec pre ~zdravie operonuéhotak zrejmenebezpečná, že musia byťpri každej operácii iste
vždy učinené opatrenia, aby tampon v brušnej dutinenemohol byť zanechaný; kontrola toho nie je nemožná, ani nie je podl'a povahy veci tak
nesnadná, že by nemohla byť požadovaná v každom prípade jako opatrenie, ktoré je treba vždy ·previesť s náležitou mierou ·apatrností.Pri
zachovaní tejto opatrnosti je tento pomerne Tahko preveditel'ný výk,)u
kontroly použitých tamponov jste pravidelne v mocilekárovej; preto sa
opominutie dostatočnej opatrnosti v tom smere všeobeclle ·zaneš'fastnú
náhodu alebo za nezodpovedné rizikooperácie posudzovaťnemóže.
Správne posúdenie otáZky, či tu bolo trestnézavlnenie, závisí tedy
v prvom radeod zistenia, aké boly v súdenom pripade účinenéopatrenia
pre kontroll' tamponov pri operácii použitých. Vrchný súd v tomto
smere len uviedol, že nebola ničím dokázané, že by boly,potreené kautely ,pri prevádzMí operácieopominuté. Totonegatívne ·zisteme však
nestačí k správnemu posúdeniu veci. Aby mohol prísťk lomutozáveru, mal oclvolacísúd pozit/vne zistiť, a'ký bol postup pre zabezpečenie
kontroly 'tamponov v tomto pripade a čibolo toto zabezpečeniedosta
točné v srovnaní s obvyklým "Postupom pri operáciach tohotod.·ulm;
tento obvyklý postup trebapreto liež zistiť, menovi!e ako sú obvykle

rozdelené úlohy medzi osoby pri operácíi spoluúčinkujúce, a len potom
možno srovnať, či tomu hol o tak aj v tomto prípade, menovite či bol
k rychlej operácii privzatý dostatočný počet sposobilých osob, pre
rychlú a bezpečnú kontrolu tamponov potrebný. Je heba zistiť obvyklý
sposob, ako sa kontrola počtu tamponov pravidelne zaisťuje a srovnávať, ako 'bola zaistená ý tomto pripade. Len po zistení týchto skutoč
no stí bude možné posúdiť, nakol'ko by vina za prípadné opominutie
v týchto smeroch stíhala obžalovaného ako lekára operujúceho n-a tom
základe, že jemu prislúchalo, aby v obvyklých medziach zariadil pod!'a
možnosti všetko potrebné k bezpečnému výkonu operácie, prevedenie
ktorej prevza!. Hod však je zistené, že k operácii bol privzatý inštrumentár, je aj pre ten prípad, že za kontrolu tamponov bol azda on priamo zodpovedný, treba konkrét"e zistiť, či má operujúci lekár obvykle
povinnosť v tom ohl'ade inštrumentára dajako kontrolovať a či obžalovaný túto prípadnú povinnosť splnil; lebo aj v tomto opominutí by mohlo
byť prípadne sh!'adané jeho zavinenie. Podotýka sa, Že len k odbornému
zisteniu a posúdeniu týchto skutočností možno sa dovolať posudku súdnej lekárskej rady alebo iných dokazov;či však ide o nedbalosť v smysle
trestného zákona, má posúdiť na základe zistených skutočností neodvisle od náhl'adu súdnych lekárskych rád samostatne súd; pri tom nie
je rozhodujúce, či sa snáď inokedy také prfpady staly aj lekárovi ináč
svedomitému. Je vecou konkrétneho posúdenia, pokial' pod!'a skutoč
ného priebehu operácie bolo v tomto prípade z obvyklých, riadne prevedenie operácie zabezpečujúcich kautiel dačo opominuté a či sa tak
stalo opominutim povinností; prislúchajúci'Ch obžalovanému. K posúdeniu týchto otázok nemá najvyšší súd zistené hore uvedené okolnosti;
preto musel pokračovať pod!'a § 35 I. odst. nov. k tr. por.
čis.4568.

1

I hůl jest zbraní ve smyslu § 82 tr. zák., avšak jen, byla-Ii v konIlretním připadě způsobilá seslliti útok proti vrchnostenské osobě a ohroziti její tělesnou bezpečnost, a byla-Ii ji vůli útočníka způsobem jejího
použití jako prostředku k útoku propůjčena ona vlastnost zbraně.

(Rozh. ze dne 15. prosince 1932, Zrn 11 237/32.)
N e j vy Š š í s o u d ~jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stítnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu
v Moravské Ostravě ze dne 14. dubna 1932, pokud čelila proti výroku
rozsuaku, že se odpor stal se zbraní, zrušil napadený rozsudek jako
zmatečný v tomto výroku a věc vrátil soudu první stolice, by ji v rozsahu
zrušení znovu projednal a rozhodl, mimo jiné z těchto
důvodu:

Výroku o kvalifikaci podle § 82 tr. zák. vytýká stížnost s hlediska
zmatku podle § 281 čís. 11 tr. t, že nalézad soud nezjiš1'oval, .zda hltl
byla v souzeném případě předmětem způsobilým sesíliti útok proti
23'
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v;ch~oste~ské oso~ě. a ohrozítí její těles~ou bezpečnost, a -zda jí
vuli utočmka ,Pl?pUICena vlastnost zbrane v naznačeném smyslu.
aost .Lest opravnena., Napad,ený rozsudek nep,raví výslovně, že byl

byla
Sližtrest ,:"ymeren podle druhe trestm sazby § 82 tr. zak" není však pochybnosti
ze se ,tak .stalo,.ano se ,pra':'Í v rozsudečné.m výroku; že se odpor stal s~
~bra~l a ze obz,:lo~any spachal zloč1l1 ver~lnehonasili podle §§ 81, 82
li. ~ak. Ohl~~n~ teto kva}Iflkace Zl!strl vsak soud jen, že obžalovaný
u?enl nadstr,:zmka. Fra?tIska K-a pestr do prsou, při čemž měl v rukOll
huL O vyh~ozovanl holI podle rozsudkových zjištění nejde. Podle stálé
j~dlkat~ry.J~ zbram ve smyslu § 82 tr. zák. jakýkoliv předmět, způso
bIly sesllIlI ut~k prolI vrchnos.tenské osobě nad míru pouhých tělesných
sIl pacha!elovych a ohroziti telesnou bezpečnost této osoby, tudíž -i hůl
(VIZ. n~ pr. roz~. Č. 4217 sb. n. s.), Avšak právě proto, že netřeba k napInem ~kutkoveho znaku »odporu se zbraní« zbraně v technickém smy~lu, ,vyzaduje se, by byl př~dmět ':: konkretní'." .p.~íp~dě způsobilý sesílItr, utok protI vrclmostenskeosobe a ohrozIlI lejl telesnou bezpečnost
on;m způsobem, a by. P;1U byla vůlí .út?čníka ~ konkretní,;, případě, tudíž
zpuso?em leho. pO.UZltI jako prostreaku k utoku propujčena vlastnost
zbrane v na.~n~cenem ~my~lu (rozh. oč. 2~'94.~~, ? s,). Těmito právními
~Iedl~ky n.endll s~ n~lezac: sou~, z je~.oz zl~stem nevychází ani najevo,
ze m~1 obz~lovanyhul ~ pes~l, jI~ ~de.nL A;rsak, i kdyby tornu tak bylo,
---: pr~čtene treslm oznamem uvadl, ze obzalovaný udeřil nad strážníka
p:St~1 do prsou, při ~emž dr.žel v .rtik~u ,silnou hůl bylo by při zji~tene .okolnoslI, ~~ obzalovany uder~1 pestI, mkoli tudíž přímo holí, uvazovatI o tom a zjIstitI, zda hul slouzHa podle vůle obžalovaného' k sesílení útoku či zda obžalovaný neměl hůí v rUCe jen nahodile aniž tato
okolnost přispěla a měla přispěti k sesíleni útoku a k ohrož~ní tělesné
b,;,zpečn?sti, vrch,nosten.ské OSO?X' An so,:d,. vycházeje patrně z mylneh~ p,ravmho nazoru, jako by jlZ staČilo, ze je pachatel opatřen zbrani.
nezjlslIl ok?lnoslI ~vrchu naznačené ~ přes to vyměřil trest, jak řečeno,
_podle druhe trestm sazby § 82 tr. zak., vykročil z mezí zákonné sazby
trestní a zatfžil rozsudek vytýkaným zmátkempodle§281 čís. II tr. ř.
čís.

4569.

S hlediska zanedbání povinné péče podle § 6 tisk. nov. nepřichází
v úvahu po subjektivní stránce, zda si pachatel (Odpovědn'ý redaktor)
uvědomil urážlivou povahu projevu, nýbrž třeba výroku o tom zda si
pti náležitépozornosH a opatrnosti měl a mohl uvědomiti obsah článku
a zda to z nedbalosti opomenul.
. .
. Z toho, že urážlivý protest byl přednesen ve schůzi obecnihozastupitelstva, nelze beze všeho souditi, že šlo o věc veřejného zájmu (o hájení veřejného zájmu) po rozumu § 4 tisk. nov.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1932, Zrn I 797/31.)
..' Ne i v yš š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení
zmateční- stíinosti soukromého obžalobce ·do rozsudku krajskeho s<,,,du

v 'Kutné

Hoře

ze dne 27. dubna 1931, jírriž byl obžalovaný pádle § 259

-
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čís. 3 tr. ř. zproštěn :. obžaloby pro přečin urážky na cti podle §§ 487,
488, 491 tr. zák., uusII napadený rozsudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní znovu jednal a rozhodl.
Dů

vody:

Předmětem soukromé obžaloby je článek, v nemz je doslovně uveřejněn protest členů několika politických stran obecního zastupitelstva
v Ř., jenž byl ve schůzi tohoto zastupitelstva přečten a v němž se starostovi obce, soukromému obžalobci, činí různé výtky. Obsahem těchto
výtek je podle skutkového zjištění rozsudku vinění soukromého obžalobce z nepravdomluvnosti, z teroru a z neslušného chování, a jest přede
slati s ohledem na obsah rozsudku, jakož i zmateční stížnosti soukroJ11é.h~ obžalob ce v zájmu správného právního posouzení věci, že výtky
zjlsteného rázu nemohou spadati' pod pojem uvádění ve veřejný posměch, nýbrž že s ohledem na jejich konkrétní význam, vycházející
z určitých událostí v obecním zastupitelstvu, mohou naplniti skutkovou
podstatu hanění, totiž vinění z opovržlivých vlastností podle § 491 tr.
zák., po případě z určitých nepočestných činů podle § 488 tr. zák., takže
důkaz pravdy ohledně těchto výtek je připustný, což stížnost mylně popírá, a že pro důkaz pravdy ne ni rozhodné jen to, zda byl protest s'ku-tečně v doslovu, jak byl uveřejněn ve článku, přednesen ve schůzi obecního zastupitelstva, nýbrž že hledíc na předpis § 49G tr. zák., podle ně
hož ručí za trestný čin nejen první pÍlvodce, nýbrž i rozšiřovatel urážky,
je pro beztrestnost obžalovaného zapotřebí důkazu, že výtky v onom
protestu vyslovené a ve veřejném tisku rozšiřované skutečně jsou pravdivé, Rozsudek se omezuje co do smyslu oněch výtek na kusé zjištění,
i> článek obsahuje vinění z nepravdomluvnosti, z teroru a z neslušného
ch,wání a ve příčině dÍlkazu pravdy na zjištění, že »okolnosti v článku
uvedené jsou pravdivé«. Právem vytýká zmateční stížnost v první své
části tomuto výroku vadnost s hlediska čís. 5 § 281 tr. ř. v obojím směru;
neboť pokud jde o zjištěni smyslu, dosahu a významu jednotlivých vý!ek jako takových musel si soud především uvědomit}, z čeho vyvozuje,

ze se soukromému obžalob ci vytýká »nepravdomluvnost«, ve které části
článku spatřuje tuto výtku opodstatněnou a co rozumí výtkou »nepravdomluvnosti« - lež? - , qáleco se slovem »teror« vlastně soukromému
obžalobci vytýká, a v jakem smyslu jest tuto výtku podle celé souvislosti článku pojímati; právě tak se mělo' státi co do výtky »neslušného
chování« a posléze soud ví[bec neuvaioval a opomenul zjistiti význam
a smysl výtky, že »nemají k starostovi žádné úcty, nýbrž že mají k němu
len nedůvěru a že úcta se získává slušným chováním a ne úřadem<<
Prvním předpokladem správného řešení případu bylo proto zjistiti význam, smysl a dosah jednotlivých výtek starostovi po stránce objektivní
ve směru skutkovém, a vyjádřiti se pak o tom, 'kterým skutkovým podstatám § 487 a násL tr. zák. se podřaďují tyto výtky ve směru právním.
Teprve na tomto podkladě lze pa'k přikročiti k řešení otázky díľkazu
pravdy a i tu jest poviností nalézacího soudu, by se přesně vyjádřil, na
základě kterých rozsudkem zjištěných skutečností pokládá ohledně té
které výtky -dÍlka z pravdy za zdařený, neboť dfrkaz pravdy musi se krýti
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s obsahem jednotlivých výtek, a kromě toho musí býti i tento výrok
s hlediska formálního náležitě odůvodněn způsobem v § 270 čis. 5 tr. ř.
předepsaným. Že těmto požadavkům neodpovídá povšechná poznámka
rozsudku, že soud má za zjištěno, že i okolnosti ve článku uvedené jsou
pravdivé, je na snadě a jest proto stížnosti při svědčiti, pokud i tuto vadu
vytýká, doličujíc, že »nelze na základě protestu politických odpůrců miti
za prokázáno, že se soukromý žalobce dopustil teroru tím, že odepřel
dátí hlasovati o bezvýznamných návrzích; že nelze usuzovati na správnost výtky, že ke starostovi nemají úctu, když sami politi čti odpůrci prohlitsili, že ho nemohou viniti z ničeho nečestného, a pokud poukazuje na
»nesprávnost« výtky »neslušného chování«.
Leč rozsudek je vadný i v dalším svém obsahu. Ke skutkové podstatě přečinu proti bezpečnosti cti stačí ve směru subjektivním »vědomí
urážlivé povahy závadného projevu«; leč rozsudek tím, co uvádí v dalších svých úvaháéh, směsuje subjektivní stránku s veřejným zájmem,
a, nerozeznávaje přesně mezi zaviněním přímého pachatele a zanedbáním povinné péče redaktorské, nemůže obstáti před zákonem. Přede
vším není z těchto úvah jasno, zda soud pokládá obžalovaného za pů
vodce podle § 1 (2) tisk. nov., či zda mu lze dávati za vinu jen činnost,
naplňující skutkovou podstatu přestupku podle § 6 tisk. nov. (nikoli
či. III. zak. čís. 142/1868). Rozsudek musel se přesně vysloviti, zda uvě
řil obhajobě obžalovaného, že článek vůbec nečetl, nepsal a do tisku nedal, či ~da a proč této obhajobě neuvěřil, a zda má za prokázáno, že obžalovaný obsah článku znal a přes to do tisku dal. Jenom kdyby taková
Cinnost rovnající se zavínění podle § 1 (2) tisk. nov .. byla prokázána, mělo
by smysl další uvažování po stránce subjektivní, zda si obžalovaný byl
též urážlívé povahy článku vědom - poukaz rozsudku na »animus
iniuriandi« je pochybený. Nepsal-li a nečetl-li obžalovaný článek, oponienul-li se přesvědčiti, než byl článek dán do tisku, o tom, zda článek
je bezvadný s hlediska II. dílu 12. hlavy trestního zákona, může jeho zavinění přijíti v úvahu jen jako zanedbání povinné péče podle § 6 tisk.
nov. a pak nemá smyslu uvažovati, zda si obžalovaný uvědomil urážlivou povahu projevu, an přece projev ani neznal, nýbrž jest třeba po
stránce subjektivní zjistiti jen, zda si obžalovaný jak~ odpovědný redaktor při náležité pozornosti a opatrnosti obsah článkú uvědomiti mě!
a mohl, zda to však z nedbalosti opomenul. Je proto nemístná i úvaha
soudu, že obžalovaný jednal bezelstně, ano lÍení ani zjištěno, zda při
chází v úvahu to či ono zavinění obžalovaného.
A co se posléze týče otázky hájení veřejných zájmů podle § 4 tisk.
nov., jest připomenouti toto: Pokud by byl správný vý1'Ok, že »byla prokázána pravdivost v článku tvrzených výtek«, bylo by vůbec zbytečné
uvažovati o t. zv. důkazu pravděpodobnosti podle § 4 tisk. nov. Vždyť,
je-li důkaz pravdy přípustný a podařilo-li se prokázati pravdívost té
které výtky, nastane beztrestnost obžalovaného ať je původcem článku
a ť zodpovědným redaktorem, který svou redaktorskou povinnost jen zanedbal ohledně onoho článku. Za takového stavu věci bý nebylo ~uvažo
vati dále o vyviňujícím důvodu podle § 4, tím méně, ano důsh~ďkem výroku zprošťujícího podle § 4 je, že soud ve smyslu § 13 musí vys )viti,
že se nepodařilo prokázati pravdivost zprávy, a uložiti odpovědnému
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redaktoru a vydavateli, by rozsudek bezplatně uveřejnili a soukromému
obžalobci nahradili náklady na řízení, což si ovšem soud zřejmě - podl':, o.bs~h~ rozsudku ---::neu.vědomi1. Pokud by však soud dospěl k pře
svedce11l, ze se nepodanl dukaz pravdy, pak by teprve musel přikročiti
k řešení otázky případné relativní beztrestnosti podle § 4 - s důsledky
§ 13 tisk. nov. - a tu by ovšem zase nestačilo říci, jak učinil napadený
rozsudek, že, jak obžalovaný sám uvádí a soud bere za zjištěno, uveíejnil článek v zájmu veřejném; vždyť nelze již z toho důvodu, že uveíejněný protest byl přednesen ve schúzi obecního zastupitelstva, beze
všeho tvrditi, že šlo o věc veřejného zájmu a o hájení veřejných zájmů
podle § 4 tisk. nov. lmmunitu, jakou zákon na příklad propůjčuje věrně
podle pravdy učrněným sdělením o veřejném rokování sněmu, zprávy
o rokování obecního zastupitelstva nemají. Beztrestnost obžalovaného
při uveřejnění takovýchto zpráv - nehledíc k případu, že by pravdivost
obsahu takovéto zprávy byla prokázána - bylo by lze příznati podle
§ 4 ovšem, pokud by bylo zjištěno, že zprávou měl býti hájen v prvé
řadě veřejný zájem, což ovšem nelze tvrditi o všech zprávách týkajících
se záležitostí přivedených na přetřes ve schůzi obecniho zastupitelstva,
nýb.rž jen o takových záležitostech, které svou povahou mohou prospívah celku a na nrchž má celek zájem, při čemž pak obzvlášté í podle
povahy a obsahu uveřejněné zprávy bude třeba pečlivě zkoumati, zda
nešlo Jen o projev stranické nevraživosti, jímž mělo býti spíláno nepohodlnému soupeři politickému. Vše to by muselo býti zjištěno rozsudkem, jakož i dále, zda tu byly dokázány okolnosti, pro které tvrzení
zprávy mohlo býti důvodně považováno za pravdivé, a pak by muselo
ještě dojíti k výroku podle § 13 tisk. nov. Bylo proto vyhověti zmateční
stížnosti, zrušiti napadený rozsudek ja.ko zmatečný a uzn",ti dále, jak se
stalo.
čís.

4570.

Trestné predpisy §§ 2, 3 zák. z 27. mája 1885 č. 134 r. z. nevzťahujú
sa na traskaviny štátneho monopolu.
(Rozh. z 16. decembra 1!132, Zm IV 395;32.)
N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti š. O., obžalovanému z prepodl'a §§ 2 a 3 zák. z 27. mája 1885č. 134 r. z., po verejnom poJednávaní o zmatočnej sťažnosti verejného obhájcu a obžalovaného
tak!o .sa usniesol: Nazákl",d~ 1. odst. § 35 por. nov. z úradnej povinnosti
zrusuJe sa rozsudok odvolacreho súdu a vec sa vracia tomuto súdu k novému prejednaniu a rozhodnutiu. Zmatočná sťažnosť verejného obhájcu
a obžalovaného poukazuje Sa na toto rozhodnutie.
činu

Z dovodov:
Najvyšší súd, preskúmajúc túto trestnú vec shl'adal, že neboly zi,tené všetky skutočnosti, rozhodné pre posúdenie,či je tu daná skutková povaha prečinu podl'a §§ 2 odst. 2 a § 3 odst. 1 zitk. z 27. mája
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1885, č. 134 r. z: Odvolací súdpotvrdii odsudzujúci rozsudok prvostup.ií.ového súdu, pod!'a klorého obžalovaný bol uznaný vinným z prečinu·
pod!'ahoreuvedených ustanovení Zákona, ktorý spáchal tým,že koženú
tašku, v ktorej mal 2\-2 kg dynamitu s rozbuškami a zápalnou šnúrou,
hodil 0·st61,:takže taška aj s obsahom spadla na zem a že takto "jednajúc
proti bezpečnostným policajným predpisom o traskavinách mohol ohrozif majetok, zdravie a život inýchos6b.
POd!'a posledného odstavca § 1 cit. zák. o traskavináchnevzťahuje
sa ustanov.enie 1. odst. tohoto § na traskaviny štátneho monopolu. V d6sledku tohonevzfahujú sa ani trestné normy §§ 2 a 3 toho istého zákona
na traskaviny štátneho monopolu, lebo predpokladom upotrebenia
týchto trestných noriem je porušenie zákazu ustanoveného v § I. Štátny
monópol výbušných látok bol upravený zákonom z 15. apríla 1919 č. 414
Sb. z. a n. á pod!'a jeho § 1 predmetom monopolu sú látky, ktoré budú
jako také nariadením prehlásené. Tieto prehlásenia stalysa vládnymi
naríadeniami z 8. novembra 1920 č. 615 Sb. z. a n. a z 30. mája 1922
č: 166 Sb. z. a n. a prípadnými ďalšími nariadeniami, na ktoré poukazuje § 1 bod 8 odst. 1 nariadenia č. 615 z roku 1920. Týmito nariadeniami bol rozsah ustanovení §§ 1, 2, 3 zákona o traskavinách (č. 134
z roku 1885 r. z. a § 43 zák. na ochr: rep.) obmedzený na tie látky výbušné, ktoré nie sú ani pod!'a uvedených vládnych nariadení predmetom
štátneho monopolu. Preto bolo povinnosťou odvolacieho sÚdu zistiť, či
tu išlo o výbušné látky, ktoTé nie sú predmetom štátneho monopolu. Odvolací súd síCe uviedol, že išlo tu o dynamit, ktorý jako látka obsahujuca nitroglycerin spadá pod ustanovenie § 1 č. 3 vlád. nar. z 8. novembra 192'0 č. 615· Sb. z. a n. a je predmetom štátneho monopolu. Pokial' by tedy išlo len o dynamit, jednanie obžalovaného nezakladalo by
skutkovej povahy prečinu pod!'a §§ 2: a il hore citovaného zákona o traskavinách. Avšak obžalovaný tým istým neopatrným sp6sobom zachádzal tiež s rozbuškami a so zápalnou šnúrou. Odvolací súd neskúmal, či
ide o výbušnú látku (najma u zápalnej šnúry), jakého druhu boly tíeto
práve uvedené látky, a najma, či sú predmetom ·š!á!neho monopolu. Bude
preto !reba ovšetkých týchto okolnostíach vypoču! znalea, najma tiež
O tom, ktoré bezpečnostné predpisy a v ktorom smere boly obžalovaným
v tomto prípade porušené. Zistenie týchto okolností je potrebné pre posúdenie tohoto prípadu. Keď rozbušky azapalovacia šnúra spadajú svojím složením pod ustanoveni a o štátnom monopolu, jednanie obžalovaného nebolo by možno podriadiť pod skutkovú podstatu prečinu pod!'a
§§ 2, a 3 zák. o traskavinách. Keď by však rozbušky a zapalovacía šnúra
nespadaly pod ustanovenia o štátnom monopolu, prišly by v úvahu us tanovenia§§ 2 a 3 zák. o traskavinách, a to aj vtedy, keby prípadné bézpečnostné predpisy čo do týchto predmetov maly vzťah k traskavinám
podliehajúcim Štátnemu monopolu, Poneváč však také to zistenie chýba,
najvyšší súd pokračujúc podl'a 1. odst. § 35 por. nov. zrušil rozsudok odvolacieho súdu a trestnú vec vrátil tomuto súdu k novému prejednaniu
a rozhodnujiu po' doplnení skutkových zistení. Týmto rozhodnutím stala
S8 zmatočná sťažnosf verejného obhájcu a obžalovaného bezpredme 10U.
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So stanoviska užívarna trestných zákonov lesni há jnieí považu jú sa
za úradnýeh orgánov len vtedy, jestli vykonali v smysle § 38 zák. čl.
XXXI:1879 u prislušného okresného úradu služebnú prisahu.
(Rozh. z 16. decembra 1932, Zm IV 442/32.)
Na j vy Š š í s úd v trestnej veci proti P. M. a spol, obžalovaným
z prečinu násilía proti orgánu vrchnosti, po verejnom pojednávaní
o zmatočnej sfažnosti obžalovaných a zvoleného obhájcu na základe
1. odst. § 35 por. nov. zrušil z úradnej povinnosti rozsudky oboch súdov
nižších stolic a prvostupňovému súdu uložil, aby znova vo veci jednal
a rozhodol; zmatočné sfažností poukázal na toto rozhodnutie.
Z dóvodov:
Pri preskúmaní veci z úradnej moci presvedčil Sa najvyšši súd, že
súdy nižších stolíc nezistily dostatočne okolnosti, od ktorých závisí
možnosť použitia príslušného ustanovenia zákona. Obžalovaní boli
uznaní vinnými prečinom násilia proti orgánu vrchnosti podl'a § 4 odst. 2
zák. čl. XL:1914, klorý tak spáchali, že dňa 8. januára 19Q9 vN. S. mimo prípad shluknutia skutkom ublížili štátnemu hájnemu I. M. - tedy
orgánu vrchnosti - tak, že ho zbili a sposobili mu I'ahké, menej ako
8 dní trvajúce zranenie, a to z pomsty za výkon jeho povolania, ktorý
bol po práve. Odvolaci súd s týmto v súvislosti zistil, že obžalóvaní bili
poškodeného I. M. pre jeho úradnú činnosť, a to preto, že obžalovaného
P. M. pristihol v lese, keď rúbal dranice, pri čom mu povedal, že ho
naučí, a ďalej preto, že v novembri 1928 pristihol otca 1. K. (spoločník
obžalovaných) O. K-a pásť 6 kusov dobyťka v štátnej kultúre.
Pod!'a § 5 zák. čl. XL:1914 so stanoviska užívania trestných zákonov
považujú sa za úradných orgánov lesní hájnici, keď sú úradom do prísahy vzatí. V smysle § 38 zák. čl. XXXI. z r. 1879 a nariadenia býv. min.
zemedelstva a obchodu za dňa 8. X. 1880 čis. 30686 (Rendeletek tára:
lL svazok strana 11(1) lesní hájmci sú povinní složif jam predpísanú
služebnú prísahu u príslušného okresného úradu, o čom sa má vystaviť
aj vysvedčenie a, vedie sa evidencia zápisnicou o složení prísahy. Z toho
plynie, že skutkové náležitostiprečinu násilia proti orgánu vrchnosti pod!'a § 4 odst. ll. zák. čl. XL:19,14 sú dané len vtedy,'keď by bolo zistené,
že poškodený I. M. bol do prísahy vzatý lesný hájník, že predpísanú
hájnickú prísahu složil u príslušného okresného úradu a že prípady, za
ktoré obžalovaní mu skutkom ublížili zomsty, staly sa vo výkone jehe
povolania v takej dobe, ked' mu ako úradom do prísahy vzatému lesnému hájnemuprislúchala ochrana orgánu vrchností pod!'a vyše uvedeného ustanovenia zákona. Vrchný súd na základe prípisu správy štátnych lesov v S. P. len ustálil, že poškodený I. M. je stráž com štátnych
lesov a je od októbra 1925 prísažným lesným hájnym. Správa štátnych
lesov v S. P. oznámila, že nebolo možno zistíť, či I. M. složil prísahu.
I. M. sám vo svojej výpovedi udal, že je prísažným hájnikom od októbra
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roku 1926, avšak 3. februára 1927 bol zo služby prepustený a zas nastúpil službu až I. januára 1928, ale znova do prísahy vzatý nebol. Horárska služobná knižka je síce vydaná správou štátnych lesov v S. P.
dňom 30. aprLla 1928 pre I. M. ako hájneho, avšak nie je tam uvedené,
že by menovaný složil služobnú prísahll. Naproti tomu odvolací súd nevzal v úvahu obsah prípisov okresného úradu vo V., v ktorých bOlo
súdu oznámené, že I. M. u tamojšieho úradu v evidenci i prísažných hájnikov neprichádza a že ako lesný hájník (dD dňa 18. apríla 1932) nebo:
vzatý do prisahy. Nehl'adiac tedy k tomu, že ustálenie odvolacieho súdL
sa nekryje s obsahom trestných spisov, ani vrchný súd ani prvostupňový súd sa skutočne nezaoberal otázkou, či lesný hájnik I. M. podl'a
predpisu obsaženého v § 38 zák. čl. XXXI: 1879 predpísanú prísahu pred
prislušným okresným úradom složil alebo nie. Táto okolnosť je však závažná pre posudzovanie otázky, že trestný čin obžalovaných podl'a
akých ustanovení trestného zákona sa má kvalifikovať a súdy nižších
s,tolic, ked' uvedenú skutočnosť nezistily, nehl'adely na takú okolnosť,
od ktorej závisí možnosť použitia príslušného ustanovenia trestného
zákona. Poneváč najvyšší s'úd v d6sledku zásady 3. odst. § 33 por. nov.
tú to skutočnosť sám zistiť nem6že, lebo je povinný vziať za základ
svojho rozhodnutia skutočnosti, ktoré vrchný súd uznal za pravdivé,
preto pokračoval z úradnej moci podl'a I. odst. § 35 por. nov., zrušil
rozsudky oboch nižších stolíc a uložil súdu prvej stolice, aby znova vo
veci jednal a rozhodol. Zmatočné sťažnosti obžalovaných staly sa.zrušením rozsudkov bezpredmetnými a boly poukázané na toto rozhodnutie.
čís.
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Polehčujícím důvodem pro zmírnění trestu
ř., jest i odpuštění uraženého

rozumu § 410 tr.
ností mzsudku.

(pro urážku na ctí) po
(smírem) po pravoplat-

(Rozh. ze dne 17. prosince 1932, Zm I 713/32.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem:
Usnesením okresního soudu v Aši ze dne 14. března 1932, jímž byla zamítnuta žádost Josefa S-a o zahájení řízení podle§ 410 tr. ř., byl porušen zákon v ustanovení § 4W tr. ř.; usnesení to Se zrušuje a okresnímu soudu v Aši se itkládá, by o žádosti té ve smyslu ustanovení§ 410
tr. ř. znovu jednal.
Důvody:

Rozsudkem okresního soudu v Aši ze dne 22. prosince 1931 byl
Josef S. uznán vinným přestupkem proti bezpečnosti cti podle § 491 tr.
zák. a odsouzen ke trestu vězení pětidenního podmíněně s osvědčovací
lhůtou jednoho roku s podmínkou, že do 14 dnů dá jako zadostiučinění
100 Kč ve prospěch péče o mládež v A. Rozsudek vešel v mo<; práva,
ano odvolání obviněného z výroku o trestu bylo odvolacím souc~m za-

mflnuto. Podáním ze dne 12. března 1932 zažádal obviněný za zmírnění
(změnu) trestu na přiměřený trest peněl:itý podle ustanovení § 410 tr. ř.,
uváděje spolu se soukromou ob žalobkyní Marií P-ovou, která podání
vlastnoručně podepsala, že se po rozhodnutí odvolacího soudu smířili
a soukromá obžalobkyně obviněnému odpustila. Okresní soud v Aši
usnesením ze dne 14. března 1932 žádost tu zamítl s odůvodněním, že
pro zmírnění trestu nejsou žádné důležité důvody a odsouzený ani takové důležité důvody netvrdil; okolnost, že se po pravomoci rozsudku
se soukromou ob žalobkyní smířil, nelze pokládati za důležitý důvod ke
zmírnění trestu.
Usnesení to porušuje zákon v ustanovení § 410 tr. ř., spočívajíc na
mylném názoru, že smíření se soukromé obžalobkyně s obviněným a odpuštění, jehož se obviněnému od soukromé obžalobkyně dostalo, nejsou
takovou okolností polehčující, vyšlou najevo po právo platnosti odsuzujícího rozsudku, pro kterou by se byl patrně vyměřil mírnější trest.
Otázka, zda lze ustanovení § 410 tr. ř. použíti, když v případech §§ 419
a 530 tr. zák. soud se dozví po pravomoci trestního rozsudku o odpuštění uraženého (poškozeného) anebo o zpětvzetí návrhu na potrestání,
byla praxí soudů rozřešena kladně přes námitky, které proti tomu vznesl
Waser v Oer. Zeitg. 1881 Č. 17 str. 65. Námitkám Waserovým správně
čelil již článek »zur Anwendung des § 41.0 St. P. 0.« uveřejněný v Oer.
Zeitung 1881 Č. 20 str. 77 poukazem k tomu, že vzhledem k ustanovení
§ 530' tr. zák. lze zajisté užíti § 410' tr. ř. ku prospěchu obviněného dedukcí a minori ad majus. Také Mayer v komentáři k trest. řádu díl III.
str. 564 pOZll. 12 hájí správnost názoru, že dodatečné odpuštění je dojista tak závažnou okolností polehčující, že opravňuje použití § 410 tr.
ř. (Stejně Lohsing, komentář k h. ř. z r. 19'3,z, str. 562.) Téhož názoru
Jest i rozhodnutí býv. vídeň. nejv. soudu úř. sb. Č. 1474; třebas toto
rozhodnutí mluví o zpětvzetí návrhu na potrestání,. v souzeném případě
pak takového výslovného odvolání žádosti za potrestání neni, nýbrž jen
ono prohlášení, že se strany po vydání odvolacího rozsudku smířily a
soukromá ob žalobkyně obviněnému odpustila, má prohlášení to svým
smyslem týž význam, jako výslovné zpětvzetí návrhu na potrestání. Bylo
proto k návrhu generální prokuratury podle §§ 33, 292 tr. ř. uznati právem, jak se stalo.
čis.4573.

Bylo-li v závadném podání uvedeno, že se úřad vyhýbá vlastní odnuti nemožným způsobem obžalovaného prokázati jsoucokolností, a že jednání úřadu je tvrdošíjné a nesprávné,
nejde o tvrzení určitých konkretnich skutečností, nýbrž o projev úsudků
(odsudkU), které mohou nabýtí povahy obviňováni z určitého (nečest
ného) skutku po rozumu § 488 tr. zák. jen souvislosti s výslovnými
tvrzeními nebo náznaky vyhrocenými ve směr na určité skutky nebo
úkony dotčeného úřadu.
Na1ézací soud je oprávněn k opětnému projednání a rozhodnuti věci
výlučně jen v rozsahu, v jakém mu bylo uloženo rozhodnutím zrušovaclho soudu.
(Rozl1. ze dne 17. prosince 1932, Zrn I 847/32.)

povědnosti a
nost určitých
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N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti gellerální prokuratury na záštítu zákona právem:
Rozsudkem okresního soudu trestního v Praze ze dne 30. prosínce W31,
pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přestupkem proti bezpečností
cti podle § 488 tr. zák. a článku V. zákona čís. 8/1863, a rozsudkem
krajského soudu trestního jako soudu odvolacího v Praze ze dne 26.
února 1932, pokud jim bylo odvolání obžalovaného z oné části výroku
o' vině zamítnuto, byl porušen zákon v ustanovení § 270 čís. 5 tr. f. '
(v doslovu zákona čís. 1/1(20); po případě i v ustanovení § 488 tr. zák.
(čl. V. zákona čís. 8/1863), a rozsudkem okresního soudu trestního
i v ustanovení § 267 tr. ř.; rozsudky ty se v oněch částech výroků O vině
a ve výrocích o náhradě nákladů trestního řízení, rozsudek odvolaCího
soudu i ve výroku o trestu a podmíněnosti odsouzení, zrušují; okresnímu soudu trestnímu v Praze se ukládá, by znova jednalo návrhu státniho zastupitelstvi v Praze na potrestání obviněného pro přestupek
. § 488 tr. zák. a čl. V. zákona čís. 3/1863, spáchaný podáním, jež došlo
k ministerstvu spravedlnosti dne 26. listopadu 1929.
Dů

vo dy:
Rozsudkem okresního soudu trestního v Praze ze dne 3. prosince
1930, č. j. T VI 778/30, byl obviněný uznán vinným přestupkem proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. zák. a čl. V. zákona ze dne 17. prosince
1862, čís. 8 ř. zák. na rok 1863 a přestupkem útisku podle § 1 zákona
ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 Sb. z. a n., aniž mu však byl uložen trest,
ano bylo podle § 265, tr. ř. přihlíženo k rozsudku okresního soudu trest, ního v Praze ze dne 30. listopadu 1929 č. j. T VI 790;29-26. Ve výroku
o trestu byl onen rozsudek k odvolání ve,řejného obžalobce rozsudkem
krajského soudu trestního v Praze jako soudu odvolacího ze dne 7.
února 1931, č. j. To IV 151/31-1 změněn a obžalovaný podle § 493 tr.
zák. se zř~telem na ustanovení§ 267 tr. zák. a § 265 tr. ř. za použití
§§ 266, 261 tr. zák. odsouzen ku dalšímu trestu peněžitému 100 Kč, při,
nedobytnosti tohoto trestu do vězení na 2'4 hodíny. Ku zmateční stížnosti na záštitu zákona zrušil nejvyšší soud jako soud zrušovací rozhodnutím ze dne 7. lístopadu 1931, č. j. Zm I 877/31-4 ony rozsudky
prvé a druhé stolice a uložil okresnímu soudu trestnímu v Praze, by
znova jednal a rozhodlo návrhu státního zastupitelstvi v Praze na potrestání obviněného pro přestupek' § 488 tr. zák. a čJ., V. z<ikona čís.
3/1863a přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís.
309 Sb. z. a n., spáchané podáním, jež došlo.k ministerstvu s'pravedlnOBti dne 26. listopadu' 1929. Po provedení nového hlavního přelíčení
byl obviněný rozsudkem okresního soudu trestního v Praze ze dne 30.
prosince 1931, č. j. T Vl 2373/3!C39 uznán vinným, že v podáních z 25.
listopadu 1929 a 12., prosince 1929 v Praze odeslaných na ministerstvo
spravedlnosti vyjevováním smyšlených a převrácených skutečností
státní zastupitelství v Praze, tedy veřejný úřad křivě viní! z určitého nepočestného čínu, který by je mohl v obecném mínění v opovržení uvésti
nebo snížíti, a v podání z 25. listopadu 1929 minísterstvu spravedlnosti
v Praze újinou na cti pohrozil, chtěje tím bezprávně na něm vynutiti, by
zakročilo proti státnímu zastupitelství v Praze v určité trestní věQ, a že
tím spáchal přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. zák. a čl. V.

zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863 a přestupek
útisku naznačený v § I zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 Sb. z.
a 11.; podle§ 493 tr. z<ťk. byl obviněný s použitím ustanovení §§ 266,
261 tr. zák. a Sé zřetelem na § 267 tL zak. a § 265 tr. ř. odsouzen
k trestu na penězích 50 Kč, v případě nedobytnosti do vězení v trvání
jednoho dne a dále podle § 389 tr. ř. odsouzen k náhradě nákladů trestního řízení; výkon trestu byl obžalovanému podle §§ 1,3 zákona ze dne
17. října 1919, čís. 562 sb. z. a n. podmínečně odložen a zkušebná doba
určena na jeden rok. Rozsudkem krajského soudu trestního jako soudu
odvolacího v Praze ze dne 26. února 1932, č. j. To III 173/32-3 bylo
odvolání veřejného obžalobce z výše trestu a přiznáni podmíněného odkladu trestu, jakož i odvolání obžalovaného, pokud se v otázce viny týkalo odsuzujícího výroku pro přestupek proti bezpečnosti cti podle
§ 488 tr. z;ťk. a čl. V. zákona čís. 8 ř. zák. 1863 ~ za potvrzení rozsudku
prvé stolice v tomto výroku ~ zamitnuto, jinak ale odvolání obžalovaného vyhověno, napadený rozsudek prvé stolice ve výroku o vině, pokud se týkal odsuzujícího výroku pro přestupek útisku, změněn a obžalovaný z dotčené části obžaloby podle § 259čis. 2 tr. ř. zproštěn; vzhledem ku změněnému základu odsuzujícímu bylo vysloveno, že se obžalovanému se zřetelem na § 265 tr. ř. žádný další trest nevyměřuje; dále
byla vyslovena podmíněnost odsouzení a obžalovaný uznán vinným podle § 390 tr. ř., by nesl náklady odvolání.
,
.
Těmito rozsudky prvé a druhé stolice byl v zachované částí výroku
soudu prvé stolice o vině obžalovaného zuova porušen zákon. Lze pře
dem ponechatí stranou úvahy, bylo-li podkladem obžaloby a trestního
.řízení původně jen podání z 25. listopadu 1929, či i, podání z 12. prosince 1929, ač jest poukázati k tomu, že zrušený rozsudek T VI 778/30
hleděl výlučně 'k obsahu prvního podání a odsoudil obžalovaného jen
pro obsah toholo podání a že veřejný obžalob ce neučinil případnou neúPlnost vyřízení obžaloby předmětem odvolání. jím, podaného, nevytýkaje v něm rozsudku zmatečnost podle §§ 281 čis. 7, 464 čís. 1 tr. ř.
Neboť nálezem zrušovacího soudu ze dne 7. listopadu 1931,č. j. Zml
877/31 bylo soudu prvé stolice uloženo (lové projednání a rozhodnutí
věci jen, pokud bylo jejím podkladem podání z 25. lislopadu 1929, došlé k ministerstvu spravedlnosti 26. Jístópadu 1929. Jen v tomto rozsahil
ožívla obžaloba, byť snad púvodně rozsáhlejší, a výlučně v tomto rozsahu byl okresní soud podle § 2 tl'. ř. (srovnej první odstavec § 293 tr.
'ř.) oprávněn k opětnému projednání a rozhodnutí věci. Pojal-Jí okresní
soud v opětné projednání věci i skutečnost a obsah podání z 12. prosínCe 1929 a uznal-li dokonce obžalovaného vinným i, že spáchal pře
stupek § 488 tL zák. (č1. V. zákona čÍs. 8/1863) též obsahem právě uvedeného podání, vykročil tím z obžaloby" najmě když ani v opětném
'hlavním přelíčení nebyla rozšířena a porušil zákon v ustanovení § 267
(447) tr.ř. Vykročení z obžaloby nebylo odvoláním vytýkáno a ne,mohlo
proto, jelikož nejde v něm o žádný z hmotněprávních zmatkl! § 281
,čís. 9-=-11 tr. ř., k nimž výlučně hledí první část druhé věty§ 477 tr. ř.
býti napraveno odvolacím soudem, třebaže se s věcí zabýval k odvolání
'obou sťran.
, '
'.
Již nálezem zrušovacího soudu Zrn I 877 /3r~4 bylo 'v této trestní
'věci okresnímu soudu trestnímupřipomemlto, že je podle § 270· čís. '5
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,tr. ř. (v doslovu zákona čís, 1/1920) nalézací soud - tudíž i okresní
soud (viz druhou větu § 447 tr. ř.) - povinen uvésti v rozhodovacích
důvodech stručně, avšak určitě, které skutečnosti a ze kterých důvodů
považoval soud za prokázány nebo neprokázány; že při deliktech verbálních padá do oboru této skutkově zjišťovací činnosti nalézacích
soudů nejen zjištění doslovu (slovného zněni, textu) souzeného projevu
nýbrž i jeho výklad, určení, jaký byl smysl, význam, dosah, směr a účel
projevu; že to jsou vesměs složky skulkového podkladu výroku o vině,
nezbytně nutné ke hmotněprávnímu přezkoumání rozsudku, a že proto
i v této trestní věci náleželo okresnímu soudu trestnímu podati podrobný, ovšem i k obhajobě obviněného hledící a řádně odů
vodněný výklad, zvláště tedy po té stránce, které nečestné jednání rázu předpokládaného v § 488 tr. zák. je státnímu zastupitelství v Praze vytýkáno, stalo-Ii se tak způsobem uvedeným
v § 488 tr. zák. a byl-li sobě obžalovaný vědom, že se zjištěnou
výtkou dotýká vážnosti státního zastupitelství v Praze. Těchto připo
mínek se okresní soud trestní ani v rtovém rozsudku' nepřidržel. Rozsudek nezjišťuje ani příčinu, z níž, ani záměr, za nímž obžalovaný učinil
dotčené podání z 25,. listopadu 1929 druhé z 12. prosince 1929 nepřichází podle toho, co nahoře uvedeno, v úvahu; nezjišťujeť ani text,
ani celkový obsah podáni a nečiní projev takto zjištěný předmětem výkladu čili nerozebírá jej v uvedených směrech. Nedbaje zásady, že
smysl, význam, směr a účel souzeného projevu lze správně posuzovati
jen z celé jeho souvislosti, nikoliv z ojedinělých vytržených vět, třebaže
mají znění zvláště útočné nebo jinak výstižné, zjišťuje rozsudek jen opakuje tím některé věty podání - , že obžalovaný v něm napsal, že
státní zastupitelství vyhýbá se vlastní odpovědnosti a že nutí nemožným způsobem obžalovaného prokázati jsoucnost okolností uvedených
v dřívější stížnosti a že jednání státního zastupitelství je tvrdošijné (al
nesprávné. Než těmito větami nejsou tvrzeny určité a k6nkretní skuteč
nosti (skutky, úkony státního zastupitelství); věty jsou spíše projevy
úsudků, (nebo třeba přesněji odsudků), jež podkládají snad určité poc
hnutky (snaha vyhýbati se vlastní odpovědnosti, tvrdošíjnost) nebo snad
rozpor s plMnými pro dotčený úřad předpisy a zásadami (nemožné nucení obžalovaného k průkazům, nesprávnost jednání) - určitým skutkům aneb úkonům dotčeného úřadu jež jsou buď v pozástaveném
projevu výslovně na jiných místech tvrzeny nebo jinak podáním (jeho
, příčinou a konečným účelem) naznačeny; úsudky ty mohou nabýti pov.ahy obviňování z určitého (nečestného) skutku jen souvisloslj s takovými výslovnými tvrzeními nebo náznaky vyhroc~nými ve, směr na
,určité skutky neb úkony dotčeného úřadu. Je zřejmo, že jen zjištění takových tvrzení nebo náznaků - a rozsudek jich nezjišťuje - umožňuje
srovnání jednak se skutečným jednáním (postupem) dotčeného úřadu,
jednak s předpisy a zásadami proň platnými a jen touto cestou jsou
umožněny sp01ehlivé úvahy a úsudky (závěry) o tom, zda byly třeba
souvislostí tvrzeni nebo náznaku s uvedenými odsudky -skutečnosti
vymyšleny nebo třeba převráceny, zda nwbyly skutková tvrzení nebo
náznaky připojením uvedených odsudk,ů povahy obviňování z určitých
nečestný'ch sku!kť1 a zd.a si byl obžalovaný tohoto směru svých projevů

vědom; neboť přiměřenost (s hlediska předpisů nebo zásad) odsudku ku
tvrzeným nebo naznačeným skutečnostem pravdivým - nevymyšleným
a nepřevráceným - zbavovala by odsudek povahy vinění z nečestného
skutku sdělením, jaké předpokládá § 488 tr. zák. a bránila by závěru,
že si byl obžalovaný urážlivé povahy svého podání vědom. Přirozeně
pa'k nemůže obžalovaný prokázati - jak rozsudek patrně na něm
chce - pravdivost odsudku, nýbrž jen pravdivost skutkových tvrzení
nebo náznaků. Pro naprostý nedostatek oněch zjištění nutných k opodstatnění objektivní skutkové podstaty nelze rozsudek z 30. pro sice 19G1,
č. j. T VI 2373/31 po stráce hmotněprávní nikterak přezkoumati a nelze
vyloučiti možnost, že se v souzeném projevu nedostává skutkového
opodstatnění pro tu či onu objektivni známku přestupku proti bezpeč
nosti cti podle § 488 tr. zák. a čl. V. zákona čís. 8/1863, jakož i že závěr o vědomí obžalovaného byl získán z právně pochybeného podkl2.du
objektivního. Vylíčený nedostatek rozsudku okresního soudu trestniho
nebyl napraven ani rozsudkem odvolacího soudu, jenž - ačkoliv obžalovaný podal odvolání i co do viny a odvolací soud zabýval se důsledc
kem toho i výrokem o vině '- skutkových zjištěni okresním soudem
opomenutých neučinil a přes to v tomto směru odvolání zamítl a napadený rozsudek potvrdil, dodávaje k důvodům okresniho soudu jen, že
obžalovaný překročil meze kriti'ky a vinil zjištěnými »výroky" státní zastupitelstvi z činů nepočestných v trestní věci svého otce, najmě z vyhýbání se odpovědnosti az tvrdošijného a nesprávného postupu. Bylo
proto k návrhu generální prokuratury podle §§ 33, 292, 479' tr. ř.l1zna!i
právem, jak se stalo.
'
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Předchozí odsouzení pro čin rázu uvedeného
vylučuje v mezích tam stanovených podmíněné

v § 2 zák. čís. 562/1919
odsouzení ,~ byl-li trest
prominut rozhodnutim presidenta republiky z 19. října 1928; bylo-Ii
prominuti to vázáno podmínkou (že odsouzenýnahradi škodu nebo dá
zadostiučinění), čitá se doba stanovená v druhém odstavci § 2 cit. zák.
ode dne, kdy byla ona podmlnka spluěna.
(Rozh. ze dne 17. prosince"1932, Zm II 322/32.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem:
Rozhodnutím 'krajského jako odvolacího soudu v Novém Jičíne ze dne
15. ledna 1932, pokud jím bylo odvolaní Marie F-ové z výroku o podmíněném odkladu výkonu trestu, jí lOzsudkern okresního soudu vNovém Jičíně z 2. října 1931bezpodmínečnětiloženého, vyhověno, 'byl porušen zákon v ustanovení § 2 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562
Sb. z. ano
DuvOdy:

V trestní věci proti Marii F-ové a spol. pro přestupek podvodu ,podle § 461 tr. zák. uznalakresní ,soud v Novém Jičíně rozsudkem z 2.
října 1931, obžalovanou Marii ,f-owJU vinnou přestupkem ,podvodu ,podle § 461 tr. zák. a odsoudil ji zato ,podle § 460 tr. zák. použitím
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zák~ k~ trestu věze~i v trvání tři ~nů, zostřeného jednim po8tem, n~P?d;nmene,~ vys!ovlv ~ I ztralt! volebmho..PEáva. Odsouzení bylo
nepOd?l1?ene, ~oneva~z obzalovana podle zJ1stení' okresního soudů

§ 250 b) tr.

trestny cm houzevnate poplrala a nebylo
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okolností

při

č~mž se okres~í soud I:~zabý~al otá~kou'! zda podmíněné odsouzení 'bylo

vubec podle zakona pnpustne. K tomu Jest podotknouti že obžalovaná
?ylapřed tím ods?uzena roz~ud~em okresního soudu v 'šumperku z 19.
ledna 1928 pro. prestupe~ kradeze, podvodu a nesprávného hlášení podle § 460 tr. zak. pouzltIm § 267 tr. zak. do vězení na deset dnů podc
míněně na dva roky s podmínkou náhrady škody podle sil při čemž
byla vyslovena ztráta volebního práva, .on soud nabyl přes~ědčení že
čin byl spáchán z pohnutek nízkých.a nečestných, ze ziskuchtiv~stí
dále že tento rozsudek nabyl moci práva a že tento trest byl obžalované
prominut podle amnestie z 19. října 1928 pod podmínkou náhrady škody
podle sll do 8. únOra 1930, 'kteréžto podmínce obžalovaná též vyhověla.'
K odvolání obžalované krajský soud v Novém Jíčíně jako soud odvolací
rozsudkem z 15. ledna 1932 zamítl odvolání obžalované co do v.iny jako
bezdůvodné a co do trestu jako nepřípustné, vyhověl však jejímu odvolání z výroku o nepodmíněném odsouzení a povolil podmíněný odklad
trestu. se zkušební dobou j~dnoho. r?k~ s podmínkou ,náhrady škody podle sIL V otazce povolem podnl1neneho odkladu vykonu trestu zaujal
odvolací soud stanovisko, že dřívější odsouzení, jež bylo amnestováno
rozhodnutím presidenta republiky z 19, října 192'8, nevylučuje podle
§ 2 zákona o pOdm,. odsouzení podmíněný odklad výkonu trestu, Toto
právní stanovisko je mylné.
~~dle čL lL amnestie z 19, října 1928 byl osobám, od80uzeným před
28. rIJnem 1928 pravoplatně o podmíněně k trestu na svobodě ne delšímu než jeden měsíc, prominut trest s účinky § 1 zákona o podmíněném
odsouzení; avšak jen pod pod,mínkou,že odsouzený, jak mu bylo soudem uloženo, nahradil podle svých sil 'škodu nebo dal zadostiučinění
nebouči~í tak nejpozději ve lhůtě, která mu k tomu byla soudem usta~
novena.. yčmek tétóam~estie vyčerpává se tedy, ja~ zrušovaCí soud vyslovIl JIZ v rozhodnutI CIS, 357'0 sb. n. s.,' v prommutí zkušebné doby
nebo zbytku zkušebné doby, pokud by ještě běžela po náhradě škody
nebo zadostiučinění, a v tom, že již okamžikem této náhrady škody nebo
tohoto zadostiučinění nastává účinek (stanovený § 1 zák .. o podm. ods.
J111a~teprv~ pro dobu po uplynutí zkušebné doby), že jest pokládati za
to,zevmmk nebyl odsouzen: Tento účinek není však totožný s naprostým odstraněním rozsudku a, s navrácením vinníka ve stav soudní bezúhonnosti" naopak soudní bezúhonnost a tudíž i nepřípustnost přihlížeti
k zmíněnému rozsudku nastala by jen zahlazením trestu podle §§ 5 a 6
zák. čís, 111 Sb.z. a n, z roku 1928;. takové zahlazení odsouzení ovšem i cestou milosti možné (§ 12 cit. zák.) - nebylo však rozhodnuUm presidenta republiky ze dne 19. října 1928 nařízeno. I když protá
o obžalované, jež nahradivši škodu, vyhověla podmínce článku lL
amnestie presidenta republiky, jest za to míti, že se v době zkušebné
osvědčila a že V důsledku toho jest podle druhého odstavce § 1 zák
o podm. odsouzení pokládati ta to, že nebyla odsouzena, nelze tomuto účinku :přikládati ten dosah, že jím bylo vůbec vyloučeno přihlí-

žeti ke skutečnosti, že obžalovaná spáchala trestný čin v dotyčném
rozsudku uvedený a že se ho dopustila z pohnutek nízkých a nečest
ných, i s hlediska otázky zákonné přípustnosti podmíněného odsouzeni
za deli'kt pozdější. To plyne ze zákona samého, jenž v druhém odstavci
§ 2 zák. omezuje dosah zásady vyslovené v druhém odstavci § 1 zákona. Stanovíť zákon v § 2, že podmíněné odsouzení je vyloučeno, byl-Ii
vinník již dřive odsouzen pro zločin na dobu delší tří měsíců nebo vů
bec pro čin spáchaný z pohnutky nízké a nečestné a neuplynulo-li do
dne, kdy spáchal nový trestný čin, pět, pokud se týče deset let ode dne,
kdy byl trest, vykonán, kdy byl trest pravoplatně prominut nebo kdy
bylo podle tohoto zákona vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvěd
čiL Zákon tedy sám přes zásadní domněnku druhého odstavce § 1 zák.
o podm. ods. bere do ohledu v určitých mezích předmětných a časových
skutečnost předchozího odsouzení vinníka a spojuje s ním způsobem
preceptivním určitý důsledek, který by arci v rámci oprávnění poskytnutých presidentu republiky podle § 64 čís. 11 a § 103 ústavní listiny
mohl, ale pro jednotlivý výron tohoto oprávnění musil býti výslovně
teprve odstraněn, by bylo lze vyvozovati pro ten 'který' případ stanovisko zaujaté soudem odvolacím (srovnej sb. n. s. Č. 1284).
Vzhledem k tomu, že i přes amnestii jest přihlížeti ke skutečnosti, že
obžalovaná spáchala trestný čin (přestupek) z pohnutky nízké a nečestné a že neuplynula doba pěti let, co jí byl trest pravoplatně prominut, bylo podmíněné odsouzení obžalované v souzeném případě podle § 2 zák. o podm. ods, vyloučeno. Pokud odvolaci soud poukazuje
k rozhodnutím nejvyššího soudu, z nichž hledí dovoditi správnost svého·
názoru, jest uvésti, že poukaz na rozhodnutí čís. 345 a 1284·sb. n. s,
není případný, poněvadž v případu čís. 345, jenž ostatně spadá do doby.
kdy zákon o podmíněném odsouzení ještě nebyl v platnosti, nebylo tu
podmínky právoplatného odsouzení a také rozsah amnestie byl širší než
amnestie z r. 1928, v případě čís, 1284 pa'k rovněž amnestie byla šířeji
založena. Judikaturu nejvyššího soudu v otázce, zda dřívější odsouzení,
jež bylo amnestováno rozhodnutím presidenta republiky z 19. října
1928, múŽe vyloučiti podle § 2 zákona o podm. ods. podmíněný odklad
vykonu trestu, jest pokládati vzhledem k rozhodnutím čís. 3534, 35,70
a 3'839 sb. n, s. za ustálenou; na tom nic nemění rozhodnutí čís. 3'596
sb, n, s., jež se od praxe té uchyluje jen zdánlivě podle věty v nadpisu
uvedené, nikoli však podle svého odůvodnění. Posléze neobstojí ani poukaz odvolacího soudu k tomu, že by nebylo lze při názoru tu zastávaném stanoviti den, od něhož se čítá lhůta podle § 2 odst. 2 zák. o podm.
ods, Odvolací soud přehlíží, že podle čl. II. amnestie je trest prommut
s účinky § 1 zák. o podm. ods., t. j. má se za to, že osoba účastná milosti nebyla odsouzena. Bylo již nahoře vyloženo, že se účinek~ tét~
amnestie vyčerpává prominutím zkušebné doby nebo zbytku zku~ebne
doby, pokud by ještě běžela po náhradě škody nebo zadostlUbn~nlc ~
v tom, že již okamžikem této náhrady škody nebo tohoto zadostlUcmem
nastává účinek, že je pokládati za to, že vinník nebyl odsouzen. Z toho
plyne zároveň, že již zmíněným. okamžikem! kd!, byla splněna pod:
mínka, stanovená v čl. II. amnestIe, Jest povazovatI trest za pravoplatne
Trestni r.azl1odnutí XIV.
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prominutý. Tím je dána odpověď na otázku odvolacím soudem nadhozenou. Bylo proto k návrhu generální prokuratury podle §§ 33, 292 a
479 tr. ř. uznati právem, jak se stalo.
čís.

4575.

ř. a k
Odpuštěni rodičů

§§ 33, 292 tr. ř.
zneužitých děvčat pachateli odsouzenému pro zločin
podle § 132 tr. zák. nemusi ještě znamenati, že se poškozeným dostalo od
pachatele zadostiučiněni, a proto býti důvodem ke zmirněni trestu po rozumu
§ 410 tr. ř.
.
Neuznal-Ii vrchtú soud 000 odpuštěni za polehčujici okolnost ve smyslu
§ 410 tr. ř., jde o výrok ryze arbitrérni, který nemůže býti podkladem kladného výTOku podle §§ 33 a 292 tr. ř.
K § 410 tr.

(Rozh. ze dne 17. prosince 1932, Zm II 429/32.)
N e J v y Š Š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení zmastížnost generální prokuratury na záštitu zákona do usnesení vrchního
soudu v Brně ze dne 22. července 1932, jímž byl zamítnut návrh státního
zastupitelství podle § 410 tr. ř. na mimořádné snížení trestu uloženého
Františku R-ovi rozsudkem krajského soudu v Olomouci ze dne 4. prosince 1930.
teční

Důvody:

Rozsudkem krajského soudu v Olomouci ze dne 4. prosince 1930 byl
František R uznán vinným zločinem svedení ke smilstvu podle § 132 111
tr. zák. a přestupkem podle § 516 tr. zák., jichž se dopustil tím, že v létech
1926 až 1929 opětovně osoby jeho vyučování svěřené přiměl k vykonání,
pokud se týče k dopuštění smilných činů a že smilnými činy těmi, pokud
se staly v přítomnosti školní mládeže, mravopočestnost a stydlivost urazil
hrubě a způsobem budícím veřejné pohoršení; hyl za to odsouzen ke trestu
žaláře na šes! týdnll, doplněného jedním postem 14denně, výkon trestu byl
pak podle §§ 1 a 3 zákona čís. 562/,1919 podmínečně odložen s osvěd
čovací lhůtou tříletou. Zmateční stížnost obviněného hyla rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 1931, č. j. Zm II 64/31 zamítnuta, ale
k odvolání státního zastupitelství byl vyslovený trest prohlášen za nepodmíněný. Odsouzený podal ministerstvu spravedlnosti žádost o milost, v níž
žádá, by mu byl trest prominut neb aspoň zmírněn změnou na podmíněný
s kratší lhůtou osvěďčovací. Po šetření, která hyla o této žádosti konána,
podalo státní zastupitelství v. Olomouci dne 14. července 1932 návrh krajskému. soudu v Olomouci, by o žádosti té jednal s hlediska § 410 tr. ř.
K odůvodnění návrhu uvádí státní zastupitelství, že rodiče postižených
děvčat prohlašují, že si nepřáli, hy proti obviněnému hyl o zavedeno trestní
řízení, že se vyjadřují o něm přiznivě a výslovně mu odpouštějí, připoju
jíce se k jeho žádosti za milost; dále, že různé kulturní korporace, v nichž
odsouzený byl činný, potvrzují jeho záslužnou činnos!. Státní zastupitelství

je názoru že - ano odpuštění poškozeného pachateli při deliktu z moci
úřední stlhaném lze vykládati jako vyrovnání mezi pachatelem a poško.zeným, k němuž došlo jis~ě k žádo~ti pach~telově, čímž pachat~1 projevIl
lítost nad činem, neh aspon uznal knvdu spachanou pokud se tyče vyrovnáni případných soukromoprávních náro~ů!. t~dy )akýs~dr~.h náhr~dy škod~
__. byla by tu dána nová okolnost polehcuj1cl, jez se pnbhzuje one uvedene
v § 47 c) tr. zák. a která by mohla odůvodniti návrh na postup podle
§ 410 tr. ř. Krajsk~ so~d v .Ol?mouci u~nesením! 15:. července 1932,
připojiv se k oněm vyvodum statnlho zastupItel stVl, predlozll SP}sy vrchlll~u
soudu v Brně s návrhem, by podle § 410 tr. ř. byl trest zmlrnen povolemm
·Jodmíněného odkladu výkonu trestu. Vrchní soud usnesením ze dne 22.
bervence 1932 návrhu nevyhověl z těchto důvodů: Okolnost, že rodiče postižených děvčat prohlásili dodatečně,. že si ,nepřáli,. bypro!i o~so~zené~u
bylo zahájeno trestni řízení, že mu vyslovne odpoustej1 apnpOjuJI se k zadosti za milost, nelze při deliktu veřejnoprávním pokládalI za okolnost polehčující. Rovněž nemá tohoto významu ani záslužná činnost odsouzeného
v různých kulturních korporacích. To jsou všecko okolnosti, které mohou
padati na váhu jen při rozhodování o podaně žádosti za udělení milosti,
nestačí však soudu k tomu, by trest právoplatně uložený dodatečně zmírnIl.
Rozhodnutí nejv. soudu čís. 2445 sb. n. s. na tento případ nedopadá, ježto
v případě který byl předmětem citovaného rozhodnutí, odsouzená po rozsudku se 'všemožně přičinila, by napravila škodlivé následky trestním ČI
nem vzniklé, o čemž v souzeném případě nemůže býti řeči.
Majíc za to, že tímto usnesením byl porušen zákon, podala do o něho
generální prokuratura zmateční stížnost na záštitu zákona, kterou oduvodnila takto: Je-li souhlasiti s názorem usnesení, že prohlášení rodičů poslI~
žených děvčat, že si nepřáli, by proti odsouzenému bylo zavedeno trestnl
řízení, není okolnosti polehčující, a že významu polehčující Q~olností s hlediska § 410 tr. ř. nemá ani tvrzená záslužná činnos~ ods~uzeneh? v ;uzny'<;~
korporacích, nelze s usnesením souhlasl~l v to.m, ze a~l. r.rohlaselll . r~dlcu
postižených děvčat, že odsouzenému vyslovne odpoustejl, ne]'oklada za
okolnost polehčující. Polehčujícími důvody ve smyslu § 410 Ir; r. roZUn:l.S~
nesporně polehčující okolnosti uvedené v §§ 46, 47 a .264 tr. zak; ~dpustelll
se strany poškozeného není v těchto §§ uvedeno, nez jest uznal!, :~ polehčující okolnosti ve zmíněných místech zákona JSou uvedeny j:n pnkladmo.
Odpuštění poškozeného jest zajisté bezpečný.m výraze,;, to~o, ze ~ezl O~Vl
něným a poškozeným došlo k něčemu, v ce~n asp~n 'po~kozeny sp~truje
zahlazení právní poruchy čmem trestnym zpusobene, J1nJ'11;1 s.lovy, ze se
dostalo poškozenému, pokud se týče !,,;st;,ym č:ne~ postízenemu.?d pachatele zadostiučinění. Jest tedy odpustelll poslIzeneho (jeho rodlcu) polehčující okolností ve smyslu § 47 c) tr. zák., a poně.vadž tat? ?kolnost
vyšla na jevo, vlastně nastala teprve po pravoplatnoslI 09suzujÍClho•.roz~
sudku, jest takovou, která podle § 410 tr. ř. ospravedlnuje mlmoradne
zmírnění trestu. Generální prokuratura navrhla, by se podle §§ 33 a 292
tr. ř. uznalo právcm: Usnesením vrchního soudu v Brně ze dne 22. července
1932, jímž byl návrh státního zastupitelství na mimořádné snížení tr~stu,
Františku R-ovi rozsudkem krajského soudu v OlomOUCI ze dne 4. prosmee
o
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1930 přisouzeného, ve smyslu § 410 tr. ř. zamítnut, byl porušen zákon
v ustanovení § 4 iO tr. ř.; usnesení to se zrušuje a vrchnímu soudu v Brně
se ukládá, by, řídě se právním názorem shora vytčeným podle § 410 tr. ř.
znovu rozhodl, při čemž se podotýká, že podle třetího odstavce tohoto 9
povolení zmírnění trestu přísluší nejvyššímu soudu, poněvadž trest vyměřil
nejvyšší soud.
Nejvyšší soud shledal, že této zmateční stížnosti vyhověti nelze. Před
pokladem kladného výroku podle § 292 tr. ř. je, že bylo shledáno, že byl
zákon porušen nebo že bylo zákona nesprávně užito. Této základní podmínky tu není. Porušení zákona nelze shledati v tom, že vrchní soud neuznal za polehčující okolnost, že rodíče poškozených děvčat výslovně obžalovanému odpustili, neboť odpuštění není. v zákoně uvedeno jako okolnost
polehčující. Výpočet okolností polehčujících v §§ 46-47 a 264 tr. zák.
není sice výčetmý, ale uzná-li nebo neuzná-Ii se za polehčující ta která
okolnost v zákoně za takovou neuvedená, spočívá takový výrok na ryze
arbitrerním uvážení zvláštních, ba začasté mimořádných okolností konkretního případu a nemůže proto býti podkladem kladného výroku podle §§ 33
a 292 tr. ř. Porušení zákona, najmě § 410 tr. ř. nelze shledati aní v tom,
že vrchní soud nezkoumal, zda v. tvrzeném odpuštění rodičů - jediné to
okolnosti v návrhu generální prokuratury uplatňované - nespočívá důkaz
nebo doklad zadostiučinění daného obžalovaným, protože zákon nezavazuje
vrchní soud k takovému zkoumání; výsledek takového zkoumání by nad
to nespočíval na užití zákona, nýbrž zase jen na volné úvaze. Nelze ostatně
souhlasiti ani s náhledem generální prokuratury, že »odpuštění poškozeného
je bezpečným důkazem toho, že mezi obžalovaným a poškozeným došlo
k něčemu, v čem aspoň poškozený spatřuje zahlazení právní poruchy trestným činem způsobené«, jinými slovy, že se dostalo poškozenému od pachatele »zadostiučínění«. Skutečné zadostiučinění po rOZUmU § 47 c) tr.
zák., ačli je při zločinu podle § 132 III a přestupku § 516 tr. zák. vůbec
myslitelné, nebylo obžalovaným ani tvrzeno, natož prokázáno. Odpuštění
rodičů poškozených děvčat může však býti mnohem věrojatněji neb alespoň
stejně »bezpečně« vykládáno za projev dobroty srdce, nebo resignace,
najmě však za projev slitování s obžalovaným, po případě s jeho rodinou,
jak také docela zřejmě vyplývá v souzeném případě z doslovu některých
prohlášení, jež odsouzený předložil. Rozhodně neni ani tu měřítkem předpis
positivního práva. Že se vrchní soud v té příčině nepustil do výkladu ve
zmateční stižnosti zastávaného a jak ukázáno nikterak přesvědčivého, nelze
mu tedy s hlediska žádného zákonného předpisu vytýkati za jeho porušení.
Byla proto zmateční stížnost generální prokuratury, podaná podle §§ 33
a 292 tr. ř., zamítnuta jako neodůvodněná. .

Cís. 4576.
Ošetřování nemocných ve veřejných nemocnicích je záležitostí veřej
lékaři těchto nemocnic, konající lékalské práce, k nimi patří i udržopořádku při léčení, obstarávají veřejné záležitosti.

nou;
váni

Ochrany §§ 68, 81 tr. ziIk. požívá lékal (asistent) veřejné nemocnice,
výkorm lékařské služby po uplynuti doby pro návštěvy, aby
se hosté vzdálili z místnosti, poněvadž přijde visita.

nařizující při

(Rozh. ze dne 19. prosince 1932, Zm II 454/30.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústnim líčení zmastížnost obžalovaného do rozsudku .krajského soudu trestního v Brně
ze dne 27. srpna 19.30, jímž byl stěžovatel uznán vínným zločinem veřej
ného násili podle § 81 tr. zák., mimo jiné z těchto
teční

důvodů:

Po stránce právní, s hlediska důvodu zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281
tr. ř., dovolává se písemná zmatečni stížnost celé řady zákonných ustanoveni, z nichž se snaží vyvoditi, že nešlo o úřední úkon osoby v §§ 68
a 81 tr. zák. naznačené; leč stížnost cituje z části zákony, které se na souzený případ vůbec nevztahují, z části nevyvozuje z citovaných zákonů
správné závěry právní. Napadený rozsudek dovolává se prvního odstavce
§ 210 platového zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. z. a n. a
§§ 2 a 49 vládního nařízeni ze dne 17. března 1927, čís. 21 sb. z. a n.,
jakož i zákona ze dne 14. července 1927, čís. 125 sb. z. a ll., jímž byl
dualismus správy (státu a zemí) odstraněn, a přiznává na tomto podkladě
Dr. B-ovi vlastnost veřejného úředníka; leč ani této argumentaci nelze plně
přisvědčíti. Podle statutu moravské zemské nemocnice v Brně, uveřejně
ného vyhláškou místodržitele ze dne 13. března 1870 pod čís. 26 zem. zák.
mor., jest nemocnice, o niž jde, ústavem ~zemským, jehož správa je svěřena
zemskému výboru a jehož personál včetně primářů a sekudárních lékařů,
k nimž patří i asistent Dr. B., je zemským výborem ustanoven a podléhá
jeho dozoru. Na tyto zaměstnance vztahuje se platový zákon ze dne 24.
června 1926, čís. 103 sb. z. a n., jehož se dovolává rozsudek, jen pokud
§ 212 tohoto zákona nařizuje, že služební požitky a právní nároky zaměst
nanců veřejnoprávních korporací a ústavů v § 19 zák. ze dne 20. prosince
1922, čís. 394 sb. z. a n. uvedených, t. j. zaměstnanců zemí a jimi spravovaných ústavů - k nimž právě patří zemská nemocnice -- nesmějí pře
sahovati míru jednotlivých platových druhů a služebních nároků a práv
státních zaměstnanců stejné kategorie a stejných služebních poměrů. Zákon
ze dne 14. července 1927, čís. 125 sb. z. a n., o němž se v rozsudku pak
uvádí, že jím byl odstraněn dualismus v politické správě státu a zemí,
stanoví v § 10 ohledně těchto zaměstnanců zemí, kteří byli dne l. čer
vence 1927 zaměstnáni ve správě zvláštních zařízení, ústavů, tedy nemocnic, že zůstávají zaměstnanci té korporace, v jejíž správě je dotčené zařízení. Podle § 53 téhož zákona upravuje služebni a platové poměry těchto
zaměstnanců zemské zastupitelstvo a jsou podle odst. 1 a 3 téhož § 53
tito zaměstnancí služebně podřízení zemskému presidentu a přísluší zenjskému výboru se schválením zemského presidenta ustanoviti tyto zaměst
nance a propůjčiti jim služební místo. Tím je rozřešena otázka, jakým
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zaměstnancem je Dr. B'J totiž, že je zaměstnancem zemským, jmenován
zemským výborem a to se schválením zemského presídenta, který jeho jmenovací dekret podepsal. Tím však ještě není řečeno, že v konkrétním případě
šlo o osobu v § 68 tr. zák. jmenovanou při vykonávání úkonu § 81 tr. zák.
To má asi na mysli i obhájce, pokud poukazuje na otázku, zda osoba ta .
má »imperium«. Podle zákona a judikatury je vrchnostenskou osobou ve
smyslu §§ 68 a 81 tr. zák., kdož mocí svého úřadu nebo veřejného příkazu
jest povolán obstarávati veřejné záležitosti. Nesejde tedy tolik na tom,
kým byl Dr. B. jmenován a kým placen, nýbrž zda je ve svém postavení,
pro půjčeném mu zemským výborem se schválením zemského presidenta,
povolán obstarávati veřejné záležitosti.

Nelze pochybovati o tom, že péče o zdravotnictví jest veřejnou záležitostí; vždyť tu jde o blaho obyvatelstva státu a v důsledku toho i o blaho
státu samého; zdravý občan je produktivní a má proto stát vrcholný zájem
n2 duševním a tělesném zdraví obyvatelstva s nejrůznějších veřejnopráv
ních hledisek, jako s hlediska hospodářského, finančního, branného atd.
Proto bylo již říšským zákonem ze dne 30. dubna 1870, čís. 68 ř. zák. nařízeno, že nejvyšší dohled k veškerému zdravotnictví přísluší státní správě
a to podle § 2 b) tohoto zákona i vrchní dozor nad nemocnicemi a podobnými ústavy. Proto bylo také československým zákonodárstvím, a to zákonem ze dne 2. listopadu 1918, čís. 2 sb. z. a n. pro veřejné zdravotnictvi
a tělesnou výchovu zřízeno příslušné ministerstvo jako nejvyšší úřad
splávní ve státě v tomto oboru. Proto stát zákonem ze dne 15. dubna 1920,
čís. 332 sb, z. a n. převzal i výkony zdravotně-policejní a s téhož hlediska
jest pak posuzovati jako zařízení sloužící této péčí státu o zdravotnictví
í veřejné nemocnice, an i tu byl zákonem ze dne 9. dubna 1920, čís, 242
sb. z, a n. státní správě vyhražen dozor na všechny veřejné ústavy léčebné
po stránce lékařské i správní a bylo ministerstvo veřejného zdravotnictví
podle § 3 téhož zákona pověřeno vrchním dozorem. Pokud v této souvislosti obhajoba dovozuje, že si přece stát vyhradil i schválení stanov
spolků a dozor nad spolky a že přes to nelze tvrditi, že by záležitosti spolků
byly záležitostmi veřejnými a že by činitelé spolků byli osobami v § 68
tr. zák. jmenovanými, nevystihuje stižnost rozdíl v tom i onom směru.
Vždyť státní dozor nad spolky je zaveden z důvodů bezpečnostních, by
nebyly meze ve spolkovém zákoně vytýčené spolky překračovány; naproti
tomu byl státní správě přikázán zákonem dozor nad veřejnými nemocnicemi
proto, že prostřednictvím těchto veřejných nemocnic stát vykonává svou
péči o zdravotnictví, tudíž záležitost veřejnou - a byl vládě vyhražen
dozor nad veřejnými nemocnicemi za účelem účinnějšího výkonu této péče
o zdravotnictví. Právě s hledisek veřejných platí pro veřejné nemocnice,
a to podle § 19 statutu z roku 1870 i pro zemskou nemocnici v Brně před
pis, že žádnému nemocnému nelze odepříti přijet! do ústavu proto,že »nemá
průkaz o příslušnosti nebo způsobilosti ku placení«. Pokud ošetřovaCÍ
útraty nemohou hraditi nemocné osoby samy, slouží pro podporu veřejných
nemocnic fond utvořený podle zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 477
přirážkami ke všem přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, po
případě musí přispívati na ošetiovací útraty obce, a to podle § 21 zák. ze
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27. listopadu 1930, čís. 170 sb. z. a n. 20%. Je tedy jisto, že ošetřování
nemocných ve veřejných nemocnicích je záležitostí veřejnou, že tedy i lé C
kaři těchto nemocnic, konající lékařské práce, k nimž patří í udržování pořádku při léčení v těchto nemocnicích, obstarávají veřejné záležitosti, a to
jednak primáři, jednak pudle § 10 í sekundární lékaři, jejichž úkolem je
podle tohoto předpisu podporovati při vykonávání prací lékařských lékaře
primáře. Nelze pochybovati, že podle tohoto doslovu statutu k vykonávání
lékařské služby náležejí nejen »Iékařské« úkony v nejužším slova smyslu,
nýbrž že je právě tak úkonem služebním a tudíž úkonem veřejným, pOkud
lékař primář a v jeho zastoupení sekundárni lékaři zařizují potřebné,
by mohli tyto lékařské úkony též nerušeně prováděti. S. tohoto hlediska
patřilo ke služebním úkonům podle §§ 68 a 81 tr. zák. i opatření Dr. B-a,
by návštěvníci opustili nemocniční sál, by nerušeně mohla býti provedena
prohlídka (visíta) nemocných. Je-li pak rozsudkem zjištěno, že v souzeném připadě Dr. B. při výkonu této lékařské služby nařídil, ana doba pro
návštěvy již minula, by se hosté vzdálili z místnosti, poněvadž přijde visita,
a že obžalovaný, pojav úmysl přes příkaz mu udělený vstoupiti znovu do
sálu, Dr. B-ovi, když mu vstup do nemocniční síně zakázal a bránil mu
v něm, se zprotivil násilným skutkem v rozsudku zjištěným, by zmařil jeho
služební výkon směřující k tomu, by mu vstup do nemocniční síně byl zamezen, je nasnadě, že tu šlo o činnost, která vykazuje veškeré složky § 81
tr. zák.
čís.
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Zodpovedný redaktor, obžalovaný z prečinu utrhanm tJa cti podl'a § 1
zák. čl. XLI:1914, spáchaného uverejnenim referátu o verejnom súdnom
pojednávaní, oomóže byť odsúdený pre zanedbanie povinnej pečlivosti podľa § 6 zák. Č. 124/24 Sb. z. a n.,vyskytuje-li sa v jeho prospech dóvod
vylučujúci trestnosť podfa § 44 zák. čl. XIV:1914.
>,verné a pravdivé" sdelenle v smysle § 44 zák. čJ. XIV:1914 nevyžaduje, aby uverejnená zpráva obsabovala doslov ne, čo bolo predmetom úradného pojednávania; stači, shoduje-Ii sa zpráva v podstate s tým, o čom
bolo pojednávané; len tendenčné a jednostranné sdelenie o úradnom jednani
nepožíva beztrestnosti.

I

li

I

(Rozh. z 20. decembra 1932, Zm III 413/32.)
Obžalovaný J. L., zodpovedný redaktor periodického časopisu uverejnil
dodaný mu referát o priebehu odvolacieho pojednávania v spore o rozluku
medzi manželmi A-ovými. V článku bolo uvedené, že B. A-ová preto sa
neodváži dostaviť sa pred československé súdy, lebo štátne zastupitel'stvo
v p, vydalo proti nej zatykač pre zločin padelania lístiny a pre krivé svedectvo. B. A-ová podala ako súkromllá žalobkyň a proti J. L. obžalobu pre
prečin pomluvy tlačou podl'a §§ 1, 3 odst. ll. Č. 1 zák. čl. Xl.l:1914. S ú cl y
niž š í ch s tol í c obžalovaného sprostily podl'a § 326 Č. I tr. p. obžaloby.
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Na j v y Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť hlavnej súkromnej žalobkyne .
B. A-ovej zamietol.
Z davodov:
V smysle bodov 1a), c) § 385 tr. p. napáda sťažovatel'ka rozsudok
vrch~éh~ súdu preto, že súd ~raj .omylne aplikoval zákon, zvlášť §§ 13 a
16 zak. cl. XLI:19'14 a § 53 zak. cl. XlV:1914, keď vyriekol, že inkrimino_
v~ný článok netvorí trestný čin. Vrchný súd nezaložil svoj oslobodzu'úci

vyrok na §§ 13 a 16 zák. čl. XLI: 1914, nepoužil tedy ani § 53 zák. čl. XIV:
1~14, av~ak oslob?dil ob.žalovanéh~ na základe bodu 1 § 326 tr. p. z toho
do~odu, ze mkrJllunovany passus zavadného novinárskeho článku je len referatom o pnebehu vereJného odvo.lacieho pojednávania pred vrchným súdom v R v spore o r,ozluku m;,dzl manželmi A-~lVými, d'alej lebo článok
bol uvereJneny len Clelom prosteho sdelema o priebehu pojednávania a nebolo jeho účelom rozchyrovať, že súkromná obžalobkyňa Sa dopustila
tre~tných činov. Vrchný s~d sa síce neodvolával na § 44 zák. čl. XlV:1914,
odovodneme rozsudku vsak zodpovedá v podstate nariadeniu citovaného
§-u, . že trestné ~okračovanie je vylúčené, ide-li o obsah takého výroku,
k.tory verne podl a smyslu a pravdlve sdel'uje verejné pojednávaníe úradu.
1 ento dovod vylučuje trestnosť činu, preto oslobodzujúci výrok vrchného
sudu ~~l b~ mal byť zal~žený na ;oode 3 § 326 a níe na bode 1 § 326 tr. p.
Najvyssi sud tedy povazuje z dovodu materiálneho uplatnenú časť Zlllatočnej sťažnosti za založenú len na bode lc) § 385 tr. p., a uplatnenú
v podstate preto, že § 44 zák. čl. XIV: 1914 mylne bol použitý.
• Zmatoč~á sťaž~osť je bezzákladná..My;ný je názor sťažovatel'kyne,
ze by ~a obzalov~ny preto nen;ohol odv~lavat na to, že verne sdelil priebeh
vcrejneho pOjednavama, lebo clanok necdal a o jeho pravdivosti sa nepresvedčIi. Keby sa obžalovaný nemohol odvolávať na § 44 zák. čl. XIV: 1914,
mohol. by byť odsúdený ako zodpovedný redaktor len pre priestupok podl'a
~. 6 zak. č. 124/1924 Sb. z. anar. Tento pnestupok patri síce medzi treslné
cmy spác~ané z nedbalosti, je však len rázu subsidiárneho, lebo mMe byť
aphkovany proti odpovednému redaktorovi len vtedy, ked' podl'a § 1 citovaneho zákona nel'ze mu trestný čin, spáchaný obsahom tlačiva, pričitať
podl'a ustanovení trestného zákona, totiž ked' neuverejnil článok úmyselne.
P?neváč zodpoved?ý red.aktor,. ktorý je obžalovaný na základe § I citovaneho zakon.a pre cm spachal1y umyselne, nemaže byť 9dsúdený, ked' sa
v jeho prospech vyskytuje dóvod trestnosť vylučujúci podl'a § 44 zák. čl. ~
XI;'.} 9 ;4, preto n~l'ze trestať a~i za nedbalosť v tom istom prípade. Najvyssl sud ~esuhl~sl an! s tym nazorom sť~z?vatel'kyne, že obžalovaný bol
mylne oSloool1eny: 1. lebo mknmmovany clanok nie je vraj púhym referátom o priebehu pojednávania pred súdom konaného, naopak nadpis a obsah
_ článku poukazuje vraj na to, že úmysel pavodcu smeroval k senzácii a k zahanbeniu obžalobkyne, 2. leb o podl'a zistených skutočností na pojedl1ávam ~o?anom v ;,pomenutom ;,pore o rozluku nebolo prednesené, pre jaké
ttestne CIny bol udaj~e vydany za!ykač pr?ti obžalobkyni, sdelenie zprávy
nebolo tedy al1l verne al1l pravdlve. Inknmll10vaný článok obsahuje sice aj

privátne poznámky povodcu, avšak len v odstavcíach 2. a 3. t'rvý odstavec
článku, ktorý obsahuje aj inkríminovaný výrok ~ je podl'a jeho stihzácie referátom o priebehu pojednávanía pred súdom v spore o rozluku
a inkriminovaný výrok je v článku uvedený ako časť prednesu advokáta
jednej spornej strany. čO sa však týče otázky, či bola zpráva verná, najvyšší súd vychádza z týchto úvah: Verné a pravdivé sdelenie v smysle
§ 44 zák. čl. XlV:1914 nevyžaduje nezbytne, aby uverejnená zpráva obsahovala doslov ne to, čo bolo predmetom úradného jednania. Doslovne
reprodukovať prednášku stránok jednajúcich pred súdom je pre novinára
takmer nemožné. Zpráva je verná a pravdivá, ked' v podstate odpovedá
tomu, o čom bolo jednané. Len tendenčné a jednostranné sdelenie úradného
jednania nepožíva beztrestnosti; sama tá okolnosť však, že zpráva bol a
dajako obarvená, nevylučuje použitie § 44 zák. čl. XlV:1914. V tomto prípade - po dra zistených skutočností - zpráva o pojednávaní sa odchyluje ou prednášky stránky len v tom, že na pojednávani stránka alebo jej
zástupca tvrdil
obžalobkyni len to, že proti nej bol vydaný zatykač, naproti tomu zpráva obsahuje aj to, že zatykač bol vydaný pre zločiny falšovania listiny a falošného svedectva. HI'adiac k tomu, že zatykač sa vydáva
pre zločiny, rozdiel medzi skutočnou prednáškou na pojednávaní a medzi
zprávou o nej je nepatrný. Preto nel'ze ustálil', že uvedeným doplňkom povodca článku by bol chcel tendenčne na ťarchu obžalobkyne zmeniť to, ČO
bolo prednesené na pojednávaní, a to tým menej, lebo privátne poznámky
póvodcu, obsažené v 2. a 3. odstavci inkril11inovant'ho článku, nie sú podra
smyslu celého článku v súvislosti s inkriminovaným výrokom. Nel'ze tedy
llstáliť, že sdelenie by nebol o verné a pravdivé. Poneváč je tu dav od vylučujúci trestnosť podl'a § 44 zák. čl. XlV:1914, preto sa nemýlil vrchný
súd, keď osloboclil obžalovaného od obžaloby. Bezzákladná zmatočná sťaz
nosť bola v smysle § 36 tr. p. nov. zamietnutá.
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Je prípustné uložif závazok svedčif taliému svedkovi, ktorý je k jed1!érnu al~bo k jednotlivým zpornedzi niekol'ko spoluobvinených (spoluobzalovanych) v pomere uvedenorn v § 205 Č. 1 tf. p., ak je svedecká výpoveď oddelite1'ná a možno-li výsluch zariadiť tak, aby svedok nebol vabec
privedený do postavenia, v ktorom by musel odopreť výpoveď z obavy
aby nepriťažil osobám v § 205 Č. t tr. p. označeným.
'
Podl'a § 66 odst. III. tr. zák. pokusy zločinov, za ktoré je na dokonaný
čin stanovený trest smrti, nesrnejú byť trestané rniemejšie než káznicou
v Irvaní paf rokov; použitie rnirnoriadneho zrnierňovacieho práva (§ 92 tr.
zák.) je v týchto pripadoch zákonom vylúčené.
(Rozh. z 20. decembra 1932, Zm IV 528/32.)

J. J., navrátivši sa z Ameriky, vytýkal svojej manželke M. J-ovej jej
marnotratný Žlvot za dobu, kým on bol v Amerike. Z tej pričiny boly medzi
manželmí J-ovými časté výsiupy a hádky. M. J-ová z pomsty sa rozhodla,
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že sa zbaví svojho manžela. Tým ciel'om sa spojila s viac spoločníkmi
ktorým oznámila svoj plán a s!'úbila odOlenu za usmrtenie manžela. 'fít~
spoločníci sa s M. J-ovou o vraždu J. J-a skútočne pokusili, čin však nedokonali, lebo po prvej bezvýslednej rane do hlavy J. J-a zlomilo sa pri
druhej rane toporisko sekery a J. J-ovi sa podari1o utiecť. Por o t n Ý s úd
odsúdil M. J-ovú a jedného z jej spoločníkov pre pokus zločinu vraždy do
káznice na šesť a desať rokov, ostatných spoluobžalovaných sprostil obžaloby.
Ne j v y Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť, pokial v prospech obžalovanej
M. J-ovej uplatňovala d6vody zmatočnosti pod!'a § 384 č. 5 a ďalej pod!'a
§ 385 Č. 3 tr. por. preto, že nebol použitý § 92 tr. zák., zamietol, ináč ju
odmietol.
Z dóvodov:
zmatočnosti pod!'a § 384 Č. 5 tr. p. je uplatnený preto, že bol
ako svedok manžel obžalovanej M. J-ovej, ktorý pod!'a § 205
Č. 1 tr. por. bol sprostený povinnosti svedčiť a nemohol byť proti svojej
vbli vypočutý ani len proti osiatným obžalovaným, lebo jeho výpoveď
oproti týmto bola v logickej a kauzálnej súvislosti tiež s obžalobou proti
jeho manželke M. J-ovej, obvinenej z návodu ostatných spoluobžalovaných
k vražde manžela. Zmatočná sťažnosf nie je dovodná. Svedok bol pod!'a
§ 206 tr. por. upozornený, že nie je povinný svedčif a uplatnil svoje právo
na sprostenie svedeckej povinnosti; avšak súd sa na návrh štátneho zástupcu usniesol, že svedok bude vypočutý pod!'a § 207 tr. por. oddelene
len o činnosti ostatných obžalovaných, ku ktorým nie je v pomere podl'a
§ 205 č. 1 tr. por. V tomto prípade zákon dovo!'uje svedkovi odopreť svedectvo čo do ostatných obžalovaných Už len vtedy, keď by nebolo možné
v)"poveď oddelif. Výsluch svedkov bol však prevedený takým sposobom,
že Sa vóbec nedotknul spoluúčinkovania svedkovej manželky, obžalovanej
M. J-ovej, pri trestnom čine druhých obžalovaných asvedok preto nemal
ani dovodu, aby svoje oprávnenie odopreť svedectvo v smysle § 207 tr.
por. uplatnil. Poneváč zákon dovol'uje vypočuť svedka, ináč v smysle § 205
tr. por. svedeckej povinnosti sprosteného, za podmienok § 207 tr. por., ktorým tu bolo vyhovené, nie je postup po rotného súdu zmatočný v smysle
§ 206 tr. por., lebo všetky formálne náležitosti, predpisané v zákone pre
možnosf oddeleného výsluchu svedka.v smysle § 207 tr. por., boly tu
splnené. Nakol'ko sa však tvrdí vo zmatočnej sťažnosti vecná nemožnosf
oddelenej výpovedi svedkovej, uplatňuje sa tým skbr obecnější d6vod zmatočnoslipodl'a § 384 Č. 9. tr. por., že boly nariadením oddeleného výsluchu
proti odporu sfažovatel'ov porušené ustanovenia zákona, podstatné s h!'adiska obhajoby. Ani v tomtosmere nie je zmatočná sfažnosť d6vodná,
lebo tá okolnosť, že svedok ani len slovom nepotreboval sa zmienif o spoluúčinkovaní svojej manželky na vražednom útoku ostatnými obžalovanými
proti nemu prevedenom, dokazuje zrete!'ne, že oddelenie bolo tu celkom
možné bez porušenia záujmov obhajoby obžalovanej. Práve tie okolnosti,
že útok aspoň jedného z ostatných páchatel'ov bol osvedčený jeho vlast-
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ným doznanilll a že spuluúčinkovanie obžalovancj bolo viacej intelektuálne,
kdežto svedok vypovedal o fyzickom účinkovaní ostatných obžalovaných,
na ktorom sa obžalovaná zúčastnila len vzdialeným a zrete!'ne oddehtel'ným sposobom, umožnily taký sp6sob výsluchu manžela obžalovanej, pri
ktorom vóbec nebol privedený do situácie, aby musel výpoveď odopreť
z obavy, aby manželke nepriťažil. Preto nebol o zmatočné ani pokračovame
porotného súdu, že n~riadil vZsluch s~edko~ pO,dl'~. § 2~7 tr. por. ..
.
V ohláseni zmatocne] sťaznosŤl Cltovane d alsle dovody zmatočnoslt
pod!'a § 385 Č. 2 a 3 tr. por. sú preved.ené v tom smere, že mal byf aj pri
výmere trestu s použitim II. odst. § 66 tr.. zák. použi!f § 92 ~ tr. z~k.; ked:
tu boly také pol'ahčujúce okolnoslt, ktoTe jeho pouzllte odovodnu]u, pll
najmenšom však sa sťažovatelia dožadujú najnižšej výmery trestu pod!'a
§ 66 II. odst. tr. zák. V prvom smere je zmatočná sťažnosť bezzákladna,
poneváč § 66 ll. odst. tr. zák. v tých pripadoch,. v ktorých zákon ,ukladá na
dokonaný zločin trest smrti, - ako v tomto pnpade § 278 tr. z,ak. 'pn tnkriminovanom zločine vraždy stanoví, aby pokus bol potrestany kazlllc.ou
v určitej dižke; táto však nesmie byf pri zločine smrťou trestanom kratsla
ako5 rokv. Len v hranici ach v tomto zákonnom ustanovení určite vymedzených - od 5 do 15 rokov káznice - smie sa tedy v takýchto pripadoch trest vymerať; možnosť tejto výmery je však daná už samým predpisom § 66 ll. odst. tr. zák. a keď na jeho základe bol trest v týchto
medziach vymeraný, nie je možné domáhať sa jeho sníženi a pod najnižšiu
hranicu zákonom pripustenú. Po!'ahčujúce okolnosti možno tu oceniť len
primeranou výmerou trestu v hranici ach v § 66 ll. odst. tr. zák. pripustených; pod dolnú hranicu 5 rokov káznice však sostúpiť ne~ožno. Nakol:ko
sa toho sfažovatelia domáhajú poukazom na obecný predpls § 92 tr. zak.,
ktorý je tu vylúčený špeciálnym ustanovením § 66 ll. odst. tr. zák., je ich
zmatočná sfažnosť bezzákladná a bola zamietnutá.
čls.

4579.

Beztrestným lze uznati pisatele, referujícího o veřejném soudním líčení,
jen potud, pokud v rozsahu soudního rozhodnuti, třebas i nepr~v~p~atného,
referoval pravdivě a věmě o skutečnostech bez samovolných zaveru.
(Rozh. z 22. prosince 1932, Zm IV 519/32.)
Redaktor A. S. napsal a E. H., zodpovědný redaktor periodického ča
sopisu uveřejnil článek, referující o soudním rozsudku - ještě nepravoplatném - jímž byl jiný redaktor, J. V., zproštěn obžaloby pr~ přečin pomluvy tiskem, spáchané na V. K. a S. D. Redaktor J. V. totrz obvmll V.
K-a a S. D-e z účasti na krádeži dřeva; soud odůvodnil zprošťující rozsUdek tím, že se obžalovanému podařil důkaz pravdy. K referátu o tomto
osvobozujícím rozsudku připojil redaktor A. S. své poznámky v tom smrslu, že V. K. je nyní jako předseda náboženské obce nadále nemožný ~ ze
jest třeba jednati o očistu v močálu m-ské náboženské obce. V. K. pko
soukromý žalobce podal pro onen článek na pisatele, redaktora A. S., ob-
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žalobu pro prec1l1 pomluvy podle §§ 1, 3-11. č. 1 zák. čl. XLl:1914, na
zodpovědného redaktora E. H. pro přestupek zanedbání povinné péče podle
§ 6 zák. č. 124/24 Sb. z. a n. S o udp r v é s t o líc e zprostil oba obžalované podle § 326 č. 3 tr. ř. obžaloby uznav, že závadný článek jest
jen referátem o veřejném soudním přelíčení a připojené k němu poznámky,
ač jínak dosti ostré a neopatrné, nepřekročují meze dovolené kritiky. O dvol a c í s o u d k odvolání soukromého žalobce V. K-a změnil rozsudek
prvého soudu a uznal oba obžalované vinnými podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d zmateční stížnost obžalovaného A. S. zamítl.
Z
Zmateční

důvodů:

stížnost obžalovaného A. S., uplatňující důvody zmatečnosti
1 c), 3 tr. ř., jest bezdůvodná. Prv uvedeným důvodem
zmatečnosti dožaduje se obžalovaný osvobození na základě § 4 zák.
č. 124/24 Sb. z. a n., poněvadž prý jednal, kritisuje činnost předsedy náboženské společnosti, především ve veřejném zájmu a rozsudky krajského
soudu v Užhorodě č. Tl 36/27 a Tk 905/26 dokázal okolnosti, pro které
tvrzení zprávy mohlo býti v době jejího uveřejnění považováno důvodně
za pravdivé; okolnost, že prý rozsudek byl později změněn, není podle
jeho názoru rozhodujícího významu, ale rozhoduje ten stav, který tu byl
v době uveřejnění zprávy. Výtky obžalovaného byly by plně oprávněny,
kdyby se hyl ve svém článku obmezil na referát o rozsudku krajského
soudu v Užhorodě ze dne 22. dubna 1930 č. Tl Vl 36/27-31, v němž bylo
skutečně přijato za pravdivé tvrzení novinářského článku tehdy inkriminovaného, že soukromý žalobce spolu se S. D. vykáceli v zakoupeném lese
více dříví než koupili a že, když pro to bylo učiněno oznámení pro krádež,
přepsali koupi dříví na H. J., jenž byl za to odsouz~n pro krádež na 5 mě
síců vězení podle tvrzení článku jako jejich "Strohmann«. I když rozsudek, o němž bylo referováno, nebyl pravoplatný, byl by případně s(něl
obžalovaný beztrestně v jeh o r o z s a h u věcně poukázati ve veřejném
zájmu na pochybnosti, smí-li obžalovaný, o němž kmetský soud přijal za
pravdivá taková tvrzení, zastávati veřejnou funkci předsedy náboženské
společnosti. Bez ohledu na to, jak o oné obžalobě bylo později rozhodnuto
vyššími soudy, mohlo by se pří takovém obsahu a formě referátu o veřej
ném soudním líčeni uznati, že je z referátu zřejmý úmysl chrániti předevsím
veřejný zájem a že byly dokázány okolnosti, pro které tvrzení zprávy mohlo
býti považováno důvodně za pravdivé, jsouc osvědčeno soudním rozsudkem, byť i nepravoplatným; obžalovaný byl by směl oněm v jeh o r o zs a hup r a v d i v ě a věr n ě referovati a na jeho základě poukazovati
na potřebu změny ve vedení náboženské společnosti, tudíž chrániti zájem
veřejný. Obžalovaný však se nedržel v mezích právě vytčených: obvinil
soukromého žalobce paušálně z velké účasti na škandálech, pro které prý
celý svět poznalmukačevské židovstvo; o tomto paušálním obvinění z účasti
na škandálech však důkazu pravdy ani pravděpodobnosti vůbec nenabídl.
Tvrdil přímo, že soukromý žalobce byl dán rozsudkem užhorodského krajského soudu do rejstříku zlodějů a že z grófského lesa odcizil dřevo, ačpodle § 385
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koliv si musil uvědomiti, že tento význam by mohl míti jen pravoplatný
odsuzující rozsudek. proti V. K. jako obžalovanému z kr~deže dře;,a, že ho
však nemá a nemůže míti rozsudek dokonce p.:avoplatt;y, v němz ~a je~o
obžalobu pro ono obvinění bylo jen ve prospech ob~movatele uznano, ze
se mu o jeho obvinění podařil důkaz p:avd~. O tako~em roz~udku lze bez~
trestně referovati jen tyto proste skutecnoslI, nelze vsak. z .neho samov;,lne
Vl'vozovati dedukce v něm neobsažené, jak byly v mknmmovaném član~u
tvrzeny. Že takový - dokonce nepravoplat~ý - r~zs~dek n.es~a~í ~ d~
kazu pravdy o tom, že soukromý žalobce spachal krade~, uznava j!ste sam
obžalovaný, kdyžtě se ho dovolal jen na dukaz .0kol~oslI,
kte,re ~vrzelll
zprávy o samém pachatelství krádeže mohlo bylI duvo~ne povazovano /a
pravdivé. Poněvadž však to byl rozsudek nepravoplatny. a p~suzoval pledevším vinu tehdejšího pisatele obvinění prolI soukromemu zalobCl a jen
nepřímo soudil o činech tohoto, nemohl býtí považován za d ů vod n Ý,a
bez peč n Ý podklad pro tak určitá. positi~ní tvrzení. obžalované~o, ze
soukromý žalobce ukradl dřevo a že je zlodejen~: MluVl-h s; konecn~ ~'~
konci článku o tom, že následkem rozsudku zacne se v kratke dobe jlZ
dávno čekané jednání o očištění v moč á I u mukačevské náboženské obc~,
je i tu ještě soukromý žalobce jako předseda nábožens~é obce :;rlmo~~
mec onoho obvinění, jež se dovozovalo z rozs,udku, v~ne12 z d.~ls:chJ ~J~z:
ne po značených skutečností, které by O?~vo~l11ly pro~l nemu jlste ,v,erejne
pohrdání, kdyžtě stav jimi způsobený muze bylI ~anhve nazván ,;mo,calem«.
O tomto obvinění neprovedl obžalovaný am dukaz pravdy am dukaz ve
smyslu § 4 zák. č. 124/1924 sb. z. a n. Po.něvadž te~y obžalovaný, ač
tvrdil o soukromém žalobci takové skutečnoslI, pro ktere by proh tomuto,
kdyby byly pravdivé, mohlo býti zahájeno trestní řízení, anebo. pro ,které
by mohl býti vydán veřejnému pohrdání, důkazy k beztrestnosh potreb?e
částečně vůbec neprovedl, částečně pak provedené d?kazy n;mohly r;'u byh
základem, aby svoje, z nich samovolně dedukovana tvrzem o zl?dejstvl a
krádeži dřeva, mohl považovati d ů vod n ě z a p r a v d I V a, ?eby!o
zákonného podkladu pro přiznání beztrestnosti ani podle § 13 zak. cL
XLl:1914, ani podle § 4 zák. čís. 124/1924 sb. z. ~ n. ~ůvod zma,tečno.sy
podle § 385 čís. 1 c) tr. ř. jest tudíž uplatněn bezduvodne a zmatecm shznost byla v tomto hodě podle § 36 l. nov. k tr. ř. zamítnuta.
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Přečin Po.dle § 14 čís. 1 zák, na o.chr. rep. patři k delildiům, ohro.žo.~acim.
Jso.u-li dány náležitosti skutko.vé podstaty podle § 14 cís: 1 zák. _na
ochr. rep. je tim zjištěno. že jednánlm pachatelovým byl sku!ecně o.hrozen
o.becný
aniž je třeba' tuto o.ko.lnost v rozsudku zvláště vyslo.vovati nebo

m'ír,

odůvo.dňo.vati.

K subjektivní skutko.vé Po.dstatě přečinu podle § 14 čís. 1 zák. na o.chr.
rep. se vyžaduje jen úmysl pachatelův pobuřo.vati veřejně n;b~ před vice
lidmi pro.ti některému z právnich statkil v tomto ustano.vem záko.na uvedených, nikoliv i vědo.mí pachatelo.vo, že ohrožuje svým jednáním o.bec.w
mlr neb úmysl k to.mu směřujici; nevyžaduje se t. zv. »do.lus coloratus«.
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Nejde o delikt pokračovací, - jehož pojem předpokládá, že několi
keré přestoupení tresíních zákazů tvoří jednotný právní celek, - nýbrž
o sbiltajici se delikty po rozumu § 265 tr. ř., uznal-Ii napadený rozsudek
obžalovaného vinným samostatným trestným činem, jímž byl jen opakován
stejnorodý trestný čin, jímž ho uznal vinným dřívější rozsudek.
(Rozh. ze dne 23. prosince 1932, Zrn I 818/31.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení zmastížnost obžalovaných Václava P-a a Anny P-ové do rozsudku krajskéhosoudu v Klatovech ze dne 31. červenCe 1931, jímž bylí stěžovatelé
uznáni vinnými přečinem rušení obecného míru podle § 14 čís. 1 zákona
na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n., mimo
jiné z těchto
teční

důvodů:

Zmatek podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. spatřuje stížnost v tom, že rozsudek zaujímá stanovisko, že ke skutkové podstatě přečinu podle § 14 čís. 1
zák. na ochr. rep. stačí abstraktní ohrožení právního statku, proti němuž
Je tento přečin namířen. Tento právní názor je prý mylný. Ke skutkové
podstatě tak zvaných deliktů ohrožovacích, k nimž prý náleží i přečin
podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky, vyhledává prý se po stránce
objektivní, by došlo v konkretním případě ke skutečnému ohrožení právního statku, proti němuž delikt směřuje, a by toto konkretní ohrožení
právního statku bylo v příčinné souvislosti s jednáním pachatelovým. Právním statkem ustanovením § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky chráněným
je prý, jak vysvítá z nadpisu § 14 zákona, obecný mír. Podle toho bylo
by prý lze spatřovatí v jednání obžalovaných objektivní skutkovou podstatu přečinu, jímž byli obžalovaní uznáni vinnými, jen, kdyby bylo zjištěno, že jednáním obžalovaných bylo přivoděno skutečné ohrožení obecného miru. Tato náležitost objektivní skutkové podstaty přečinu obžalovaným za vinu dávaného není prý rozsudkem zjištěna. Stížnosti nelze při
znati oprávnění. Stížnost má sice pravdu, pokud tvrdí, že přečin podle
§ 14 čis. 1 zák. na ochranu republiky patří k tak zvaným deliktům ohrožovacim a že skutková podstata těchto deliktů předpokládá po stránce
objektivní přivoděníkonkretního ohrožení právního statku, proti němuž je
delikt namířen, je však na omylu, pokud namítá, že rozsudek zaujímá stanovisko, že ke skutkové podstatě přečinu podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu
republiky stačí po stránce objektivní abstraktní ohrožení právního statku,
proti němuž tento delikt směřuje, a pokud má za to, že skutečné ohrožení
právního statku obecného míru není v tomto případě rozsudkem zjištěno.
Nadpis § 14 zák. na ochranu republiky »Rušení obecného miru« vyjadřuje
povšechnou povahu trestných činností v tomto § vytčených. Z tohoto nadpisu vysvítá, že zákon na ochranu republiky stojí na stanovisku, že již
v každé jednotlivé trestné činnosti v tomto § uvedené, tedy i v činnosti
pod čís. 1 tohoto § vyznačené, spočívá vzhledem k povaze této činnosti
rušení obecného míru, 1. j. skutečné ohrožení tohoto právního statku. Z toho

plyne, 'le, jsou-li dány náležitosti skutkové podstaty podle § 14 čís. 1 zákona na ochranu republiky, je tím také zároveň zjištěno, že jednáním pa.
chatelovým byl skutečně ohrožen obecný mír, aniž bylo třeba tuto okolnost v rozsudku zvláště vyslovovati nebo odůvodňovati. Další námit<a
stížnosti s hlediska .zmatku podle § 281 čís. 9 a) tr. ř., že se vyžaduje ke
skutkové podstatě přečinu podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky t. zv.
»dolus coloratus«, který není rozsudkem zjištěn, není rovněž odůvodněna.
Stížnost je zřejmě toho názoru, že k subjektivÍlí skutkové podstatě onoho
přečinu nestačí pachatelův úmysl pobuřovati veřejně nebo před více lidmi
proti některému z právních statků v § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky
uvedených, nýbrž že se k ní vyhledává i vědomí pachatele, že ohrožuje
svým jednáním obecný mír, a má zřejmě vzhledem k této další jí předpo
ldádané náležitosti subjektivní stránky onoho přečinu za to, že se vyžaduje ke skutkové podstatě tohoto přečinu tak zvaný »dolus coloratus«.
Zákon na ochranu republiky zaujímá sice, jak bylo již podotčeno, stanovisko, že již v každé jednotlivé trestné činnosti v § 14 tohoto zákona
uvedené spočívá vzhledem k její povaze rušení, tedy skutečné ohrožení
obecného míru, nevymezuje však trestnost činností v tomto § vytčených
předpokladem, že si byl pachatel vědom toho, že ohrožuje svým jednáním
obecný mír. V důsledku toho vyžaduje se ke skutkové podstatě přečinu
podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky po stránce subjektivní jen
pachatelův úmysl pobuřovati veřejně nebo před více lidmi proti některému
z právních statků v tomto ustanovení zákona uvedených - že tento zlý
úmysl obžalovaných je v rozhodovacích důvodech zjištěn, stížnost nepopírá - , nikoli však i vědomí pachatele, že ohrožuje svým jednáním obecný
mír, nebo úmysl k tomu směřující. Právní názor stížnosti, že se vyhledává
ke skutkové podstatě přečinu podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky
t. zv. »dolus coloratus«, 1. j. vedle úmyslnosti (»Vorsatzlichkeil«) ještě
další obmysl (»Absicht«), je podle toho, co uvedeno, mylný.
Obžalovaný Václav P. byl rozsudkem krajského soudu v Plzni ze dne
31. března 1931, jehož obsah byl při hlavním přelíčení zjištěn, uznán vin. ným přečinem podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky, spáchanýln
tim, že pobuřoval dne 2. listopadu 1930 v N. veřejně proti demokratickorepublikánské formě československé republiky, a dále přečiny podle §§ 14
čís. 5 a 18 čis. 2 téhož zákona a za to odsou·zen podle § 14 čís. 1 zák.
na ochranu republiky se zřetelem k ustanovení § 267 tr. zák. a za pOUŽiti
§§ 266 a 260 b) tr. zák. do .tuhého vězení na 3 týdny, zostřeného 3 posty.
Tento trest byl rozsudkem vrchního soudu v Praze ze dne 19. května 1931
s vyloučením použití § 266 tr. zák. zvýšen na tuhé vězení v trvání 6 týdnú,
zostřené každý týden postem. Napadeným rozsudkem byl obžalovanému
P-ovi za přečin podle § 14 čís. 1 zák. pa ochranu republiky, spáchaný tím,
že pobuřoval dne 7. listopadu 1930 v K. veřejně a před více lidmi proti
státu pro jeho vznik a proti jeho ústavní jednotnosti a demokraticko-repu. blikánské formě, vyměřen jako trest dodatkový trest tuhého vězení v trvání
1 týdne, zostřený 1 postem, a to podle § 14 čís. I zák. na ochranu republiky za použití § 260 b) tr. zák. a se zřetelem k ustanovení § 265 tr. ř.,
k němuž bylo přihlíženo vzhledem k onomu trestu uloženému právoplatně
I
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tomuto obžalovanému dřívějším rozsudkem. Zmateční stížnost napadá tento
výrok rozsudku o trestu obžalovaného P-a zmatkem podle § 281 čís. 11
tr. ř., namítajic, že přečin, jímž byl tento obžalovaný uznán vinným napadeným rozsudkem, tvoří s přečinem podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky jímž byl týž obžalovaný uznán vinným citovaným rozsudkem krajského ;oudu v Plzni, t. zv. »delikt pokračovací« (»fortgesetztes Delitk«),
že tu tedy nejde o sbíhající se delikty, jak prý je má na mysli ustanovení
§ 265 tr. ř., že nalézací soud, vyměřiv obžalovanému P-ovi použitím § 265
tr. ř. dodatkový trest, porušil zásadu »ne bis in idem« a vykročil takto ze
své moci trestní. Stížnost je zřejmě bezdůvodná. Nehledic k tomu, že pře
čin podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky, spáchaný obžalovaným
P-em tím, že pobuřoval dne 7. listopadu 1930 v K. veřejně a před více
lidmi proti demokraticko-republikánské formě státu, netvořil s přečinem
. podle § 14 čís. 1 zák. na ochranu republiky, jimž byl tento obžalovaný
uznán vinným oním rozsudkem krajského soudu v Plzni, jednotný právní
celek, jak jej předpokládá pojem deliktu pokračovacího (Altmann, Kommentar zum osterr. Strafgesetz, str. 122 a nasl., Fmger, Das Stra!recht,
3. vydání, I. díl, str. 573 a násl., Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechtes, 26. vydání, str. 352, Milota, Trestní právo hmotné, str. 72), nýbrž.
byl samostatným trestným činem, jímž byl stejnorodý trestný čin, jehož se
obžalovaný P. dopustil podle onoho rozsudku krajského soudu v PlznI,
opakován, přehlíží stížnost, že dodatkový trest, o nějž tu jde, byl nalézacím
soudem obžalovanému P-ovi uložen pro přečin podle § 14 čís. 1 zák. na
ochranu republiky, spáchaný nejen tím, že pobuřoval před více lidmi a
veřejně proti demokraticko-republikánské formě státu, t. j. že se dopushl
znovu téže trestné činnosti jako v případě, jehož se týká řečený rozsudek
krajského soudu v Plzni, nýbrž též tím, že pobuřoval kromě ,tohO ~řed více
lidmi a veřejně též proti státu pro jeho vznIk a pr,otl jeh_O ustav.nt jednot~
nosti. Vyměřil-li nalézací soud za !ohoto stavu vecI, obzalovanemu ,P-~VI
se zřetelem k ustanovení § 265 tr. r. onen dodatkovy trest, nevykrocll hm
nikterak ze své moci trestní a nezatížil tím rozsudek zmatkem podle. § 281
čís. 11 tr. ř., stížností uplatňovaným. Bylo tudíž zmateční stížnost zamítnouti jako neodlivodněnou.
Čís,

4581.

Předpis § 68 ve spojeni s § 281 čis, 1 fr, ř, je právem lormálnlm; neuvědoměni si jeho významu jde na vrub obžalovaného.
Práva uplatňovati jako zmatek čís. 1 § 281 fr. ř" že se rozhodování
zúčastnil soudce podle poslední věty § 68 fr, ř. vyloučený, pozbyl podle

poslední věty § 281 čis, 1 tr. f, po P?P~ě o~ža:ovaný, opomenuv~!oko:t
nost tu uplatňovati, .ač byl přítomen -lícenltn, Jlchz se soudce ten ZUCastnl1.
(Rozh. ze dne 23. prosince 1932, Zm 1913/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací z~mítl po ústním .líčení zmastížnosti obžalovaných do rozsudku krajskeho soudu trestmho v Praze
ze dne 2. září 1931, pokud jím byli stěžovatelé vzhledem k tomu, že byli

teční

čís.

rozsudkem ze dne 14. září 1929, potvrzeným rozsudkem nejvyššího soudu
ze dne 15. října 1930, č. j. Zm I 768/29, uznáni vinnými zločinem výzvy
k trestným činům podle § 15 čís .. 3 zák. na ochr. republiky a přestupkem
podle § 23 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. zák. z roku
1863, odsouzeni, a to Jaroslav K. do žaláře na čtyři měsíce, Hermína R-ová
do žaláře na čtyři měsíce doplněného jedním postem, mimo jiné z těchto
d li vod li;
Zmatek podle § 281 čís. I tr. ř. spatřuje zmateční stížnost v tom, že
se rozhodování zúčastnil jako soudce přísedící soudní rada Dr. D., který
prý byl ze součinnosti a z rozhodování pří hlavním přelíčení podle poslední věty § 68 tr. ř. vyloučen, zúčastniv se jako soudce hlavních pře
ličení dne 7. září 1929 a dne 14. září 1929, která předcházela vyneseni
prvního rozsudku soudu plvé stolice v souzené věci, t. j. rozsudku ze dne
14. září 1929, který byl z části zrušen rozsudkem nejvyššího soudu jako
soudu zrušovacího ze dne 15. října 1930, Zm I 768/29, jímž byla zároveň
věc vrácena soudu první stolice, by o ní v rozsahu zrušení znovu jednal a
rozhodl. Stížnosti nelze přiznati oprávněnost. Řečený soudce byl sice z dů
vodu stížností uvedeného podle poslední věty § 68 tr. ř. z nového hlavního
přelíčení vyloučen, ale obžalovaní pozbyli podle poslední věty § 281 čís. 1
tr. ř. práva uplatňovati v tomto směru zmatek podle § 281 čís. 1 tr. ř. Tvrzení
stížnosti, že se obžalovaní a jejich obhájce dověděli o oné skutečnosti zakládající neplatnost teprve po posledním hlavním přelíčení dne 2. září 1931
- toto hlavní přelíčení konalo se před týmž senátem jako hlavní přelíčem
ze dne 12. srpna 1931 a bylo pokračováním v tomto hlavním přelíčení - :
a to na základě dodatečného studia spisů, odporuje obsahu spisů. Uváží-lt
se, že ze spisů vyplývá, .že obžalovaní byli přítomni shora řečeným hlavnim přelíčením ze dne 7. září 1929 a ze dne 14. září 1929, jichž se onen
soudce zúčastnil jako přísedící, že obžalovaný K. byl přítomen též celému
novému hlavnímu přelíčení ze dne 12. srpna 1931, jehož se onen soudce
znovu zúčastnil jako přísedící, a že se k tomuto hlavnín;u přelíčení dosta~
vila po přečtení obžalovacího spisu a před výslechem obzalovanych ve vecI
i obžalovaná R-ová, nelze pochybovati o tom, že obžalovaní zvěděli o stíž~
ností uplatňované, zmatek podle § 281, čís. 1 tr. ř. zakládající skutečnosh
při posléze zmíněném hlavním přelíčení, a to obžalovaný K. hned po jeho
zahájeni, obžalovaná R-ová po svém dostavení se k němu. Za tohoto stavu
věci bylo na nich, by onu neplatnost zakládající skutečnost pří hlavním pře
líčení dne 12. srpna 1931 ihned, jak se o ní dověděli, uplatňovali a to buď
osobně neb prostřednictvím svého obhájce, který byl rovněž přítomen ~šem
shora uvedeným hlavním přelíčením. Ona neplatnost zaklád~jící, skutec~ost
nebyla však při hlavním přelíčení dne 12. srpna 1931 am obzalovanyml
ani jejich obhájcem uplatňována. Nebyla uplatňována ani při posledním
hlavním přelíčení dne 2. září 1931. Ostatně bylo by uplatňování této skutečnosti při tomto hlavním přelíčení, jež bylo pokračováním v hlavním přeTrestni rozhodnutí XIV.
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líčení ze dne 12. srpna 1931, podle toho, co řečeno: ~pozděné. 'předpis

§ 68 ve spojení s § 281 čís. 1 tr. ř. jest právem ~or!l'aln:m a n:uve~.omem

si jeho významu jde na vrub obžalovaného. Lze Sl sIce predstav1Ť1. pnpady,
že se obžalovaný ač byl přítomen při líčení, jehož se zúčastml soudce
vyloučený podle § 68 tr. ř. o této neplatnosy ~edozvěděl ~e .smyslu zákona,
jako na příklad, změnil-li soudce v meZ1caS1 k nepoznam sv~u P?dobu:
nebylo-li lze pro přítmí v jednací síni soudce poznah, nebo v.adll-h~ spatn~
zrak nebo dokonce slepota obžalovanému so~dce rozpoznat!. Ob~za!ova~l
netvrdí, že jim nějaká taková okolnost zabram~a, by se ~edozvedeh, ze
v trestním senátě za:sedá soudce podle § 68 tr.r. vylouč~y ~ byl?, pro!o
zbytečné, slyšeti dodatečně obhájce jako svědka o tom, ze Sl nevs1ml, ze
s. r. Dr. D. byl při obou líčeních přítomen.

Do()atek.
Rozho()nutí nejvyššího SOU()u jako kárného
sou()u oDvolacího v kárných věcech SOUDCŮ,
aDvokátů a notářů,
čís.

142 dis.

»Trestním soudnún vyšetřováním« (straigericht1iche Untersuchung) ve
smyslu § 17 kárného statntu advok. jest rozuměti každé trestní řízeni od
jeho počátku až do pravoplatného skončení, nikoliv jen přípravné vyšetřování podle desáté hlavy trestnlho řádu.
Jest protn opatření zastavením výkonu advokacie podle § 17 statutu
přípustné i za přípravného vyhledáváni právě tak jako bylo-li přípravné
vyšetřování ukončeno a tll! obviněného podána ohžaloba.
(Rozh. ze dne 17. únOra 1932, Ds I 6/32.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů
a kandidátů advokacie nevyhověl v neveřejném zasedání, slyšev generálního prokurátora, stížnosti obviněného do usnesení kárné rady advokátní
komory v Praze ze dne 21. prosince 1931, jimž mu byl podle § 17 kárného
statutu zastaven výkon advokacie až do pravoplatného skončení trestního
řízení proti němu zahájeného.
Od

ů

vod n ě n í:

Stížnosti nelze přiznati oprávněnost. Učiniti opatření zastavením výkonu
advokacíe podle § 17 kárného statutu jest kárná rada oprávněna za těchto
předpokladů: 1. že bylo proti advokátovi zahájeno trestní soudní vyšetřo
vání nebo že naií byla uvalena vyšetřovací vazba, a 2. že jde o nutný pří
pad. Účelem tohoto opatření jest předběžná a dočasná ochrana proti újmám,
jež hrozí zájmům advokátního stavu a zájmům klientů z toho, že advokát
dal dojíti až k tomu, že bylo proti němu zahájeno trestní řízení. »Trestním
soudním vyšetřováním« (strafgericht1iche Untersuchung) ve smyslu § 17
kárného statutu jest rozuměti každé trestní řízení od jeho počátku až do
pravoplatného skončení, nikoliv jen přípravné vyšetřování podle de,áté
hlavy trestního řádu, jak se domnívá stěžovatel. Není přece myslitelné, že
by opatření podle § 17 kárného statutu bylo přípustné jen po dobu, co je
trestní řízení v období přípravného vyšetřování, že by však bylo vyloučeno,
bylo-Ii připravné vyšetřování ukončeno a na obviněného podána obžaloba.
Kárný statut ze dne 1. dubna 1872, čís. 40 ř. zák. byl ostatné vydán dříve,
25'
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než trestní řád ze dne 23. května 1873, čís. 119 i. zák., takže ani nemohl
míti na zřeteli předpisy §§ 91 a násl. tr. i. o přípravném vyšetřováni. Proti
stěžovateli bylo na návrh státního zastupitelství ze dne 30. března 1931
zahájeno přípravné vyhledávání za účelem zjištění skutkové podstaty trestného činu. Toto připravné vyhledávání, jež vede krajský soud, není dosud
ukončeno a z trestních spisů, do nichž nejvyšší soud nahlédl, najme z návrhu státniho zastupitelstvi na doplnění ze dne 26. listopadu 1931 jest
patrné, že se vyhledávání vede proti obviněnému pro zločin zpronevěry.
První předpoklad pro opatření podle § 17 kárného statutu je tudíž splněn.
Jest ještě přezkoumati, zda jde o případ nutný, to jest, zda vyžadují okolnosti připadu rychlého zakročení na ochranu zájmů advokátského stavu a
klientů. Toto posouzení jest věcí volné úvahy. Nejvyšší soud, přihlédnuv
ke zjištěné skutečnosti, že obviněný byl již kárně potrestán právě proto,
že zadržoval svým klientum vydobyté a svěřené peníze, a uváživ, že přes
to dal zase dojíti až k tomu, že bylo proti němu na základě trestnich oznámení zahájeno pro podobná jednáni trestní řízení pro zpronevěru, schvaluje
názor kárné rady, že tu jde o případ, který nutně vyžadoval ochranného
opatřeni podle § 17 kárného statutu. Pokud se stěžovatel obírá ve stížnosti
podstatou trestních případů, jež jsou předmětem neukončeného přípravného
vyhledávání, pokud dále líčí své majetkové poměry a pokud tvrdí? že jeho
finanční rovnováha byla porušena příliš horlivým vymáháním státních daní
a poplatku, není třeba s jeho vývody se blíže obírati, protože nemají výZ!lam pro rozhodnutí, zda bylo napadené usnesení kárné rady vydáno za
zákonných předpokladů. Stížnosti bylo proto odepříti úspěch.
čis.

143 dis.

Jde o služební přečin, neuposlechl-ll soudce příkazu, by nastoupíl místo
u soudu, k němuž byl přeložen, poněvadž kárný soud uznal na jeho pře
ložení na jiné služební místo; nevadl, že mu je~tě nebyl doručen minísterský
dekret o přeložení a nebyly ještě oznámeny požitky s novým služebnltn
mistem spojené.
Z rozhooováni v kárném řizeni neni vyloučen soudce, který jen zařídil,
by byl obviněný vyslechnut dožádaným soudcem o zahájení kárného vyšetřováni.
Nepřiči

se § 10 kár. zák., že byl obviněnému sdělen seznam všech členů
kárného senátu, nikoli seznam členů k rozhodování již určených.
Příležitost k obhajobě po rozumu § 13 kár. zák. musi býti obviněnému
dána po souzeném provinění; nestači příležitost poskytnutá před ním (v kárném řízeni, jehož předmětem bylo mímo jiné vzdalováni se služby u téhož
soudu po jinou dobu); avšak porušeni předpisu § 13 kár. zák. pozbylo významu, byla-li ještě před odkazovacím usnesením dána obvinenému jinak
možnost uplatniti, co pokfactá za nutné neb' vhodné k obhajobě.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1932, Ds I 21/31.)

N e i v y š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech soudců neodvolání obviněného z kárného nálezu vrchního soudu v Praze ze
dne 6. června 1931, jímž byl odvolatel uznán vinným služebním přečinem
podle § 2 zákona ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. zák.
vyhověl

Důvody:

Odvolání, které obviněný provedl teprve při odvolacím líčení, neni
opodstatněno. Domnělé vady správního řízení při přeložení obviněného na
jiné služební místo a při provedení dalšího kárného nálezu dáním na odpočinek, za něž obviněný považuje zejména, že mu nebyl doručen dekret
ministerstva spravedlnosti, že se překládá k okresnímu soudu ve V. a že
mu zároveň nebyly vyměřeny požitky s tímto služebním místem spojené,
a že při provedení nálezu o přeložení na dočasný odpočinek nebylo postupováno správně, neomlouvají neuposlechnutí příkazu, by obviněný nastoupil
službu u okresního soudu ve V. Jednak týkají se domnělé závady z doby
po 26. květnu 1924, t. j. po rozhodnutí o přeložení obviněného v kárné cestě
nejvyšším soudem a jednak je nelze vůbec pokládati za omluvný důvod.
Vysloviti přeložení soudce na jiné služební místo byl oprávněn kárný soud.
Ministerstvo spravedlnosti a presidíum vrchního soudu bylo povoláno jen
provésti onen nález, nikoli vysloviti přeložení na jiné služební místo formálním dekretem. Byl-li tedy obviněný vyzván, by nastoupil službu k okresního soudu ve V. bez formálního dekretu ministerstva spravedlnosti o jeho
přeložení na toto služební místo, stalo se tak právem. Že mu hned s výzvou
nebyly oznámeny požitky, spojené s novým služebním místem, rovněž ho
nemůže omluviti v tom, že se služby vzdaloval. Vždyť mu bylo při tom
sděleno, že se mu požitky poukáží. Pro vinu na vzdalování se služby je
nerozhodné, že ministerstvo spravedlnosti pokládalo obviněného za zproštěna služby dnem 31. května 1924 a zda Se tak stalo právem. Ani výtka,
že se rozhodnutí o kárnéni potrestání obviněného zúčastnil vrchní soudní
rada D., ač prý byl z rozhodování vyloučen, an vedl vyhledáv:;íní proti obviněnému pro souzený kárný čin, není opodstatněna. Kárným soudem nebylo usneseno, že se vyhledávání zahajuje. Vyhledávání nebylo ani prováděno, nýbrž bylo zařízeno jen doručení usnesení o zahájení kárného ří
zení a výslech obviněného o tomto usnesení, by mu byla poskytnuta možnost se vyjádřiti, ale nebylo nic ohledně skutkové podstaty zjišťováno ani
opatřeno bližší vysvětlení věci, ani nebyly prováděny dukazy. Z toho, že
bylo vydáno nejprve usnesení o zahájení kárného vyšetřování a teprve pak
bylo vydáno odkazovací usnesení, nemuže býti dovozováno, že se vyhledávání dálo. Naopak vrchní soudni rada D. zařídil jen, by obviněný byl
vyslechnut dožádaným soudem o zahájení kárného vyšetřování a to se
mohlo státi mimo rámec vyhledávánÍ. ProlO vrchní soudní rada D. nebyl
z rozhodování vyloučen. Ani postup kárného soudu, že obviněnému byl
sdělen seznam všech členů kárného senátu a nikoli seznam členu, kteři
byli již k rozhodování určeni, nepříčí se § 10 kár. zák. Právo odmítnouti
dva členy řádného senátu přísluší obviněnému.z počtu všech jeho členu,
nikoli z počtu těch, kteří byli již k rozhodování určeni. Takové určení před
pokládá právě předchozí výkon práva k odmítnutí nebo k upuštění od něho.
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Ani výtka, že obviněný
šetřování, nepoukazuje na
předmětem jest vzdalování

nebyl vyslechnut před zahájením kárného vynezákonnost rozhodnuti. Kárné řízení, jehož
se obviněného z uřadu v době od 22. prosince
1923 po dobu od 23. prosince 1923 do 31. května 1924, bylo arciť usnesením ze dne 23. ledna 1923 zahájeno bez předchozího výslechu obvině c
neho, ač jest předchozí výslech nařizen ustanovením §13 kár. zákona
čís. 46/1868. Splnění tohoto zákonného přikazu, který zaručuje obvíně
nému právo obhajoby a výslechu (srov. rozh. čís. 55 dis. sb. n. s.) nelze,
jak to činí napadený nález, spatřovati v tom, že obviněný byl vyslechnut
dne 29. záři 1923 a při ústním líčeni dne 22. prosince 1923, tedy před
dobou, do které spadá provinění nyní souzené, v kárném řízení, jehož před
měiem bylo mezi jiným vzdalování se obviněného služby u téhož úřadu
po jinou dobu, než byla uvedena v usnesení, o které jde, třebaže by obhajoba obviněného mohla se pohybovati ve směrech, ve kterých se pohybovala obhajoba při výslechu dne 29. září 1923 a při ústním líčení dne
22. prosince 1923; neboť příležitost k obhajobě musí přirozeně býti poskytnuta po provinění a nemůže býti dána před nim. Avšak porušení před
pisu § 13 kár. zákona pozbylo významu tím, že byla, třebas teprve po vydání řečeného usnesení, ale" ieště před odkazovacím usnesením, dána obviněnému opětovně možnos t: by ústně při výsleších, k nimž byl obesílán,
nebo písemně podánímí, k nímž mu byly dány lhůty jím žádané, uplatňo
val, co by byl pokládal za nutné nebo za vhodné k obhajobě. Tím byl
zabezpečen onen účel porušeného zákoného ustanovení, jehož porušení
pro to nebránilo obviněnému v obhajobě, neznemožnilo mu ji, nýbrž jeho
vlastní chování, an se zdráhal uvésti to, co by mu snad mohlo sloužití k obhajobě, a nedostavil se ke kárnému jednání za tím účelem. Proto ona závada nečíní kárný nález tak vadným, by bylo jej zrušíti a zaříditi opakování kárného řízení soudem prvé" stolice, ana ani v trestním řízení nemůže
býti uplatněna ve prospěch obžalovaného zmatečnost rozsudku, je-li zřejmo,
že porušení tormálního předpisu nemělo pro obžalovaného škodlivý účinek
na rozsudek: Byl-li obviněný odkázán k ústnímu líčení a při něm souzen
a odsouzen, aniž byl věcně slyšen a případná jeho obhajoba vzata v úvahu,
není toho příčinou porušení (nešetření) dotčeného předpisu § 13 kár. zákona, nýbrž skutečnost, že obviněný nepoužil žádné z poskytnutých mu
příležitostí k obhajobě, odpíral stále výpověď ve věcí samé a nedostavil
se, ač řádně obeslán, ani k ústnímu líčení.
Ono usnesení vyslovuje, že se vrchní soud jako kárný soud pro soudce
usnesl, by bylo proti obviněnému zahájeno kárné vyšetřování pro služební
přečin podle § 2 zákona ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř; zák., spáchaný
porušením služební povinnosti v § 46 soudní instrukce mu uložené tím, že
po vydání kárného nálezu vrchního soudu v Praze jako soudu kárného pro
soudcovské úředníky z 22. prosince 1923 a přes toto své odsouzení pro
porušení služební povinnosti, že se v době od 23. dubna do 14. července
1923 a dále od I. září do 22. prosince 1923 vzdaloval ze svých úřadů,
i nadále vzdaloval se bezdůvodně přikázaného mu soudcovského úřadu při
okresním soudě ve V. Tím bylo jednání nebo třeba opomenutí, které se
dávalo obviněnému za vinu, určitě označeno a předpisu druhého odstavce

vyhověno, takže není jasno, kam míří výtka v podáni obz 30. dubna 1931, že usnesení neuvádí povšechné platné normy
zákonné, ani to které zvláštní ustanovení, o něž se opírá. Ovšem usnesení
dovolává se ustanovení § 46 na místě správného § 47 soudní instrukce,
označuje obviněného jako soudního radu v. v. na místě správně (přesněji)
soudnlbo radu na dočasném odpočinku, a neuvádí, do které doby se dává
obviněnému nepřítomnost v úřadě za vinu. Než tyto nesprávnosti, spočí
vající jen na nedopatření, jež bylo kárným nálezem a částečně již odkazovacím usnesením napraveno, jsou malicherné a nedotýkají se podstaty
věci, takže ani v nich nejde o závažnou vadu po rozumu § 26 kár. zákona,
nehledíc k tomu, že ani tyto vady, ani vada, o níž jednáno v předchozím
odstavci, nejsou vadami ústního líčení, nýbrž vadami předběžného řízení.

§ 13 kár. zákona
viněného

čís.

V disciplinárních

věcech

proti

(Rozh. z 9.

144 di8.

advokátům

května

jest

přípustná

žádost o milost.

1932, Os III 41/30.)

Dr. E. G., advokátní koncipient v M., byl pravoplatným rozsudkem
disciplinárního soudu pro věci advokátů odsouzen k trestu prodloužení
advokálllí praxe o pul roku. Odsouzený si podal žádost o prominutí disciplinárního trestu milostí presidenta republiky.
N e j v y Š š í s o u d nedoporučil, aby žadateli byla milost udělena."
Z d

ů

vod

ů:

Podle obdoby ustanovení § 514" odst. 3 tr. ř. lze žádost o milost dopojsou-li dány důležité důvody, aby trest byl zmírněn nebo prominut.
U žadatele však není podstatných a závažných okolností, které by odůvod
ňovaly prominutí neb zmírnění disciplinárního trestu. Ani poukaz na četnou
rodinu, uvedený v žádosti o milost, není v tom to případě rozhodný, neboť
prodloužením přípravné praxe advokátní se u žadatele na dosavadním stavu
jeho schopnosti k podpoře rodiny nic nezmění. Pokud správní výbor advokátní komory v Turč. Sv. Martině, který doporučuje odmítnutí žádosti o mic
lost, vychází snad z názoru, že udělení milosti presidentem republiky ve
věcech disciplinárních je nepřípustné, nejvyšší soud nesouhlasí s tímto názorem a poukazuje na dobrozdání ze dne 12. Xl. 1923 v disciplinární věci
Os Jl 6/;20 (viz též pojednání prof. Dra Františka Weyra "O rozsahu
práva presidenta republiky čsl. udíleti amnestii a aboliCi podle § 64 a § i03
ústavní listiny«, uveřejněné v "časopise pro právní a státní vědu«, roč. V.,
str. 145, a stať Dr. O. Scholze v "Slovníku veřejného práva českosloven
ského« str. 4).
čís. 145 dis.
ručiti,

Porušení povinností povolání, trpěl-li advokát svému koncipientov~ by
provozoval praxi jako samostatný obhájce ve věcech trestních, ač mu to
bylo výborem advokátní komory zakázáno.
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1932, Os Jl 14/31.)
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í s O U d jako kárný soud odvolací vyhověl po ústním neodvolání zástupce advokátní komory ze zprošťujícího nálezu kárné rady moravské advokátní komory v Brně ze dne 20. června
1931, a uznal obviněného Jana S-a vinným kárným přečinem porušení
povinnosti povolání, jehož se dopustil tím, že svému koncipientovi Dr.
Aloisu L-ovi trpěl, že provozoval praxi Jako samostatný obhájce ve věcech
trestních, ač mu to bylo výborem advokátní komory zakázáno. V otázce,
o niž tu jde, uvedl v

Poškození cti a vážnosti stavu, nešetřil-li advokát, prtpmaje částečné
placeni svého zažalovaného palmáru od klienta jim a jinými věřiteli exekvovaného, náležité opatmost~ čímž vzbudil dojem, jakoby sám měl účast na
maření exekuce, jehož se klient dopustil.
Kárná rada může se odchýliti od odkazovaclho usnesení ve zjištění
způsobu a míry účasti obviněného co do předmětu obviněni a v právním
posouzení jeho jednání.

důvodech:

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1932, Ds I 21/32.)

Ne j V Y š š
veřejném líčení

Pokud jde o obviněného Jana S-a, napadá odvolání právem výrok kárného nálezu, jímž byl tento obviněný zproštěn z obžaloby, že svému koncipientu Dr. L-ovi trpěl provozování praxe samostatného obhájce ve věcech.
trestních, ač to bylo výborem advokátní komory zakázáno. S hledíska poviností, uložených příslušníkům stavu advokátského jich stavem, bylo již
v základě pochybeno, že obviněný, přijav do své praxe Dr. L-a jako kandidáta advokacie, dovolil mu, by současně provozoval praxi jako samostatný obhájce ve věcech trestních, k čemuž byl L. ovšem jinak vzhledem
k dekretu presidia vrchního zemského soudu v Brně ze dne 4. července
1927 oprávněn. Zakázal-Ii proto výbor moravské advokátní komory připi
sem ze dne 26. srpna 1927 obviněnému za účelem odstraněni onoho nepří"
pustného stavu vysílati Dr. L-a k trestním přelíčením u okresního soudu
v B. s výjimkami v usnesení tom obsaženými, byl obviněný povinen pří
kaiu toho poslechnouti a Dr. L-ovi jeho činnost, pokud se nesrovnávala·
s oním přípisem, nejen okamžitě zakázati, jak za to má napadený kárný nález,
nýbrž i postarati se o skutečné provedení zákazu a případné jeho neuposlechnutí Dr. L-em ohlásiti výboru advokátni komory za účelem případ
ných daších kroků. To se však nestalo. Vždyť podle kárného nálezu se
obviněný nejen nepostaral, ba ani nepokusil o to, by Dr. L. onoho zákazu
uposlechl, nýbrž dokonce podle svého vyjádření ze dne 23. září 1927 stotožnil se se stanoviskem Dr. L-a a praxi samostatného obhájce mu nadále
trpěl. To ostatně vyplývá i z jeho odvolání ze dne 7. července 1927, kde
obviněný výslovně uvádl, že Dr. L-ovi přikázal likvidovati kancelář a, že
Dr. L. vystupoval u okresního soudu v B. ve věcech, jež jemu byly svěřeny
jako obhájci, až do 23. listopadu 1927. Z toho jest tedy patrno, že obviněný výbec ani nezakázal s okamžitým účinkem Dr. L-ovi další samostatné
zastupování v trestních věcech u okresního soudu v B., jak to kárný nález
předpokládal. Tím ovšem nesplnil obviněný příkaz výboru advokátni komory ze dne 26. srpna 1927, čímž byl zmařen účel přípisu tOho, t. j. okamžité zastavení činnosti Dr. L-a jako samostatného obhájce, pokud byl též
koncipientem obviněného. Právem spatřuje odvolání v tomto jednání provinění se proti povinnostem povolání a bylo mu proto v tomto směru vyhověti.

čis.

146 dis.

čest a vážnost stavu advokátního ukládá advokátu za povinnost, by
se vystříhal všeho, co by mohlo vt1mouti na jeho osobu podezření nebo
dojem nereelnlho jednáni nebo dokonce účasti na treslnémčinu jiné osoby.

N e j v y Š š í s o u d jako soud odvolaci v kárných věcech advokátů
a kandidátů advokacie nevyhověl v neveřejném zasedání odvolání obvině
ného z nálezu kárné rady pro advokáty a kandidáty advokacie z 1. června
1931, pokud jím byl odvolatel uznán vinným kárným přečinem poškození
cti a vážnosti stavu, mimo jiné z těchto
důvodů:

Bezpodstatná jest výtka zmatečnosti nálezu, že obviněný byl v odkazovacím usneseni žalován. pro jiný čin, než byl odsouzen, že kárný skutek
pod 1. v ~odkazovacím usneseni uvedený nebyl vůbec vyřízen výrokem
zprošťujícím, a že čin uvedený v odstavci 2. odkazovacího usnesení by}
jiným způsobem kvalifikován, při čemž se kárná rada prý neoprávněne
uchýlila od obžaloby. Nehledíc k tomu, že nevyřizení odkazovacího usnesení v určitém směru rovnalo by se, jak odvolatel na jiném místě sám naznačuje, . zprošťujícímu výroku, proti němuž by obviněnému nepříslušelo
odvolání (§ 47 čís. 1 kárn. sta!.), a překročením obžaloby (uchýlením se
od obžaloby) bylo by jen, kdyby byl obviněný odsouzen pro jiné činy,
než pro které bylo podle § 29 kárll. stát. usneseno provésti kárné řízení,
a které mu byly podle § 33 druhý odstavec kár. stat. oznámeny jako dů
vody obvinění, přehlíží odvolatel, že se kárná rada odchýlila od odkazovacího usnesení jen ve zjištění způsobu a míry účasti obviněného co- do
předmětů obvinění, uvedených v odkazovacím usneseni pod 1. a 2. a v právním posouzeni jeho jednání. K takovému odchylnému zjištění a k právnímu
posouzení byla kárná rada podle § 39 druhý odstavec kárn. stat. oprávněna.
Odsuzujicí výrok napadeného nálezu nešel přes obvinění vytčená v odkazovacím usnesení, o nichž se obviněný obšírně vyjádřil. Bylo proto zamítnouti odvolací návrh na doplnění napadeného nálezu v tom směru, že se
obviněný zprošťuje z kárného přečinu, naznačeného v odst. 1 odkazovacího
usnesení ze dne 7. dubna 1930.
Právem vyslovila kárná rada, že čest a vážnost advokátního stavu ukládá
advokátu za povinnost, by se vystřihal všeho, co by mohlo vrhnouti na
jeho osobu podezření nebo dojem nereelního jednání, tím spíše podezření
nebo dojem z účasti na trestném činu jiné osoby. Přijal-li obviněný, jak
zjištěno, od Marie V-ové 2.500 Kč, ačkoliv, jak sám jako svědek potvrdil,
věděl o tom, že proti V-ové byly vedeny· exekuce na nábytek a že mu
V-ová 2.500 Kč zaplatila z peněz stržených za nábytek, stačilo, jak kárná
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rada právem usoudila, šetření nejmenší opatrnosti s jeho strany by si uvě
domIl, že z :ak?v~ho z?roje nesmí se dáti uspokojiti a že by n;ohlo vznik_
noul! podezrem, ze ma na tomto nedovoleném jednání V-ové účast Při
tom je se stanoviska kárného lhostejno,
zákon nezná kulposní úča;ten
ství na trestném. činu v,e smysl~,§,5y. zák. Že jednání obviněného, příjem
(a ponecham Sl) penez za zjlstenych okolností vzbudilo skutečně onen
dOjem u. so~du apohoršení p.r?t~ ~dvokátu u osob při líčení přítomných,
nap~?eny. nalez Z]lS!~je .. Z~. zJlstenych ~kolností byl by advokát dbalý cti
a vaznosl! stavu setnI nalezlté opatrnosl! a nebyl by prevzal a sí ponechal
pelll:e mu zaslané, by nevzniklo ani zdání, že jednání to není bezvadné.
Neucllllv tak, prohřešil se obviněný proti své povinllosti stanovené v § 10
odst. druhý adv. ř.

ze

čis.

I pouhé

uděleni
ř.

147 dis.

rady je úkonem zastoupeni ve smyslu §§ 9 odst. 1

a 10 odst. 1 adv.

Porušení povinností povoláni může se advokát dopustiti též z nedbalosti (~~bálÚm pov!n?é. péče), najmě pOdpisem podáni sepsaného jeho
ka.?.celarl beze zkoumant Jeho obsahu; toto porušelÚ povlnttosti povoláni
muze se sblbati i s poškozenlm cti a vážnosti stavu.
PorušenÍ. povlmtosti povoláni a poškozeni cti a vážnosti stavu spolupůsobil-Ii advokát za úplatu při sntěnečné transakci za podezřelý~h okolností, a dopustíl-Ii, aby jeho kancelář podala trestni oznámetú (jež sám
po?epsal) protí osobě, které v téže věci dříve udělil radu a ač byl pře
svedcen, že se osoba ta žádného trestného činu nedopustila.
(Rozh. ze dne ll. listopadu 1932, Ds 1 23/32.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů
a. kandídátůadvokacíe nevyhověl v zasedání neveřejném, slyšev generálmho prokurátora. odvolání obviněného z výroku o vině z nálezu kárné rady
pro advokáty a kandidáty advokacie v čechách ze dne 25. února 1932
pokud jím byl odvolatel uznán vinným kárným přečinem porušení povo~
láni a poškození cti a vážnosti stavu.
Důvody:

,.odvolání .směřující proti výroku O víně není opodstatněno. Pokud jde
uvedeny v napadeném nálezu pod a), vytýká odvolání neprávem že
karná rada vycházi z nesprávného předpokladu skutkového. Kárná r~da
zjistila na základě. výsledkú průvodního řfzení právem, že Zikmund O.
kterého obviněný znal jako osobu nemajetnou, nevalné POVěSli a pochybné
povahy, přivedl Františka K-a, jenž měl O-ovi, klientovi obviněného podepsati několik směnek, do kanceláře obviněného, že se K. ptal obviněného
v nepřítomno~sti O-a, jaké následky mohou nastati, podepíše-li O-ovi
sm.ěnky,. ačkoliv .mu ~ic n<;dluhuje, že. obv.iněný jednal s K-em jako se
svym klIentem a Jako jeho radce a K-OVl na Jeho dotaz odpověděl, že v nej0. cm

horším připadě bude žalován a bude proti němu vedena exekuce, a dodal, že
kdyby tyto směnky byly zažalovány, O. vyplatí je za pár dní. K. pak podepsal na základě rady, udělené mu obviněným, směnky, z nichž jedna přišla
do oběhu, byla proti K-ovi zažalována a bylo, an nezaplatil, naň učiněno
trestní oznámeni. Není tudíž správné tvrzení odvolatelovo, že mu byla K-em
kladena jedíná otázka, zda jest trestné, podepíše-li někdo pro druhého
směnku bez věcného obchodu, najmě neni-li podepisující druhému nic
dlužen. Další tvrzení odvolatele, že K. znal O-a co do majetkových a morálních poměrů mnohem lépe než obvíněný, nemá ve spisech opory. že
však obvinéný znal tyto poměry dobře, jde najevo' ze svědecké výpovědi
Dr. L-e, dřívějšího koncipienta obviněného. Co pak K. prohlásil L-ov!' při
identifikování směnky, jest nerozhodné: Ostatně L. nepotvrdil jako svědek,
že K. prohlásil že koupil od O-a koberce pro svoji sestru. Pro závěr, že
obvin~ný neměl spolupůsobiti při peněžní transakci, jejíž povážlivost bylo
lze predpokládati předem již vzhledem k účasti O-ově, měla kárná rada
dostatečný podklad. Obviněný znal dobře majetkové poměry O-a i jeho
zavadnou povahu a věděl, že K. má O-ovi podepsati směnky, ačkoliv mu
nic nedluhuje. Nebylo-li obviněnému oznámeno, k čemu a pro koho má
býti tě:hto směnek použito, nemluvi to nijak pro obviněného, nýbrž spíše
proh nemu. Právem shledala kárná rada ve zjištěném jednání obvíněného
porušení cti a vážnosti advokátního stavu. Obviněný ohrozil důvěru které
advokátní sta~ požívá ve veřejnosti, tím, že dal svému klientovi za' zjiště- .
nych oko!nosh poradu ryze formální, ačkoliv věděl, že v tomto případě lze
predpokladah u Jednoho z účastněných nekalé úmysly, a uspokojil proti
vl,"stnímu přesvě~čení ,K-a, po~ud šlo o platební schopnosti O-ovy a spolupusobll tak, oborzev pn porade od O-a 500 Kč, při peněžíté transakci, jejíž
povážl.lv~st bylo lze př~dpokládatí již vzhled:m k účasti O--a, tedy za
podezrelych akolnosh. Cll1em jeho byla ztencena čest a vážnost advokátního stavu. Ostatně se obviněný poradou, danou svému klientovi, - i
pouhé udělení rady je považovati za úkon zastoupení ve smyslu §§ 9 odst. 1
a 10 odst. 1 adv. řádu - , provinil též proti povinnosti povolání neboť
§ 9 adv. řádu zavazuje advokáty, by věci jim svěřené prováděli p;dle zákona a hájili právo své strany protí každému pilně, věrně a svědomitě. Nebyl-li obviněný odsouzen i v tomto směru, může se' tím méně považovati
za stížena.
Pokud jde o čin uvedený v napadeném nálezu pod bl, namítá odvolatel, že se nemohl dopustití kárného zaviněni, an neměl vědomosti o tom
že trestní oznámení proti K-ovi bylo sepisováno, a že doplnění trestníh~
oznámení učinil již po oznámení K-a naň u advokátní komory a u soudu
teprve po zjištění, že K., kterého nezastupoval v žádné konkrétní věci
nýbrž udělil mu jen povšechnou teoretickou poradu, vědomě obelhal Lea'
vy~ičiv m~, že. od O-a koupil koberce a že mu je za koberce ty dlužen:
a ze oznametll bylo nutné zejména pro jeho vlastní obhajobu. Odvolatel
přehlíží, že kárná rada mu uvěřila, že prvé trestní oznámení z 25. ledna
1930 podepsal, aniž je četl, že však v tomto jeho počínání spatřila zanedbání povinné péče, ano v tomto případě nemohlo býtí pochybnosti že
jde o téhož K-a, kterému obviněný uděloval radu dne 20. června 1928,
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a že obviněný, i když nabyl vědomosti o této okolnosti, zastupování L-a
se nevzdal, nýbrž dne 4. března 1930 podal v této věci další oznámeni
které sám koncipoval a vlastnoručně podepsal. Porušení povinnosti po~
volání může se advokát dopustiti též z nedbalosti, zanedbáním povinné
péče, najmě podpisem podání sepsaného jeho kanceláří beze zkoumání jeho
obsahu a může se toto porušení povinnosti povolání sbíhati i s poškozením
cii a vážnosti stavu. Při podepsání trestního oznámení z 25. ledna 1930,
podaného v zastoupeni Julia L-a, musilo obviněnému přímo do očí bíti,
že jde o trestní oznámení na Františka K-a, o němž, jak v odvolání sám
udává, několíkráte před tím mluvil s L-em, jemuž prý několikráte odmítl
sepsati trestní oznámení proti K-ovi proto, že nespatřoval v jednání K-ově
trestný čin. Nečetl-li obviněný přes to trestní oznámení, jde o hrubou nedbalost, kterou nelze omluviti ani velmi rozsáhlou agendou kanceláře.
Trestní podání z 25. ledna 1930 obviněný však přímo schválil, podav další
oznámení v zastoupení Julia L-a dne 4. března 1930, jím samým koncipované a podepsané, v němž se odvolává na trestní věc proti Františku K-ovi,
ke které došlo na základě trestního oznámení z 25. ledna 1930 jím podepsaného, a činí další oznámení proti K-ovi, jemuž poskytl poradu, jak sám
uvádí. Okolnost, že obviněný doplnění oznámení učinil zejména k vlastní
obhajobě již po oznámení K-a naň u advokátní komory a u soudu a prý
teprve po zjištění, že K. vědomě L-a obelhal, vylíčiv mu, že od 'O-a koupil
koberce a že mu je za koberce ty dlužen, nemůže obviněného omluviti.
Obviněný sám udal, i jako svědek u soudu, že byl přesvědčen, že se K.
nedopustil trestného činu, any mu byly směnky odevzdány ke krytí starého
dluhu O-a, tedy na jich základě nebylo vylákáno zboží od L-a. Toto pře
svědčeni obviněného nemohlo býti vyvráceno ani tvrzeným prohlášením
L-a, že K. po odevzdání směnek udal, že směnky dal za koberce, které
od O-a dostal a že je O-ovi dlužen, neboť ani tímto udáním nemohlo býti
vylákáno nějaké zboží, any směnky byly odevzdány ke kryti starého dluhu
O-ova. Ostatně L. nepotvrdil toto prohlášení K-ovo. Jednal tudíž obvíněný,
podav trestní oznámení, jednak proti svému přesvědčení, jednak v zastoupení svého klienta L-a protí svému dřívějšímu klíentovi K-oví, jemuž právě
k podpisu směnek udělil radu a tím předsevzal úkon zastoupení podle §§ 9
odst. 1 a 10 odst. 1 adv. ř. Svým jednáním zavinil obžalovaný též, že proti,
němu bylo zahájeno trestní řízenÍ. Chtěl-li se obviněný hájiti proti oznámení naň učiněnému, nesměl tak učinití způsobem jím voleným. V jednán.t
obviněného spatřuje napadený nález právem porušení povinnosti povoláni
a poškození cti a vážnosti stavu. Obvíněný zastupoval proti předpisu § 10
odst. 1 adv. ř. v téže neb aspoň v související věcí svého klienta Julia L-a
protí Františku K-ovi, jemuž udělil poradu a jenž tudíž byl jeho dřívějším
klíentem, podal protí vlastnímu svědomí v zastoupení svého klíenta L-a
protí svému dřívějšímu klientovi K-ovi trestní oznámení a zavinil tím též,
že protí němu bylo zahájeno trestní řízení. Tím se provinil proti ustanovení § 9 odst. I adv. ř., jež zavazuje advokáty, by hájíli právo strany pílně,
věrně a svědomitě a přednesli bez okolků vše, co podle zákona k zastoupení své strany mají za příhodné, pokud to není jejích svědomí na odpor, '
protí ustanovení § 10 odst. 1 adv. ř., jež zakazuje podvojné zastupování,

a proti ustanoveni § 10 odst. 2 adv. ř., jež ukládá advokátům za povinnost,
by bezelstnosti a poctivostí ve svém chování zachovali čest a vážnost stavu
svého, nevystříhav se toho, co by mohlo vrhnouti na jeho osobu podezření
nebo dojem nereelního jednání í proti vlastnímu klientovi, čímž dokonce
zavinil zahájení trestního, řízení proti sobě. Bylo proto rozhodnoutí, jak
se stalo:
čís. 148 dis.
Příkaz mlčelivosti podle § 9 odst. 2 adv. ř. vztahuje se ke všemu, co
souvísí s vedením věci advokátovi svěřené bez rozdílu, zda jsou to projevy
'
a postřehy klienta, advokáta či osob třetích.
Povinnost mlčelivosti přetrvává poměr zástup čí.
Příkaz věrnosti zakazuje advokátovi i po zrušení smlouvy zmocňovací
podnikati proti dřívějšímu klientovi zákroky, jež by ho poškozovaly nebo
ohrožovaly.
Poškození cti a vážnosti stavu, použil-li advokát v soudní síni uráZlivých výroků proti dřívějšímu kli~ntovi, a musel-Ii výroky ty odvolati.

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1932, Ds I 26/32.)
Ne j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátU
a kandidáiil advokacie nevyhověl v zasedání neveřejném po slyšení gene~
rálního prokurátora odvolání obvíněného z nálezu kárné rady pro advokáty
a kandidáty advokacíe v čechách, pokud jím byl odvolatel uznán vinným
kárným přečinem porušení povinností povolání a poškození cti a vážnosti
stavu.
Důvody:

Odvolání směřující proh výroku o víně není odůvodněno. Pokud jde
o kárný přečín v nálezu pod 2 a) uvedený, vzala kárná rada za prokázáno,
že obvíněný ve své žalobě (proti Marii č-ové) uvet'll okolnosti v napadeném
nálezu blíže uvedené a že při smírném jednání v tomto sporu o palmár, vedeném obviněným protí jeho bývalé klientce (dne 29. listopadu 1929),
uvedl, že kdyby byla paní č-ová poslechla jeho rad ohledně pana Sch-a,
nikdy by neměl Dr. Z. úspěch v rozepři o rozvod, že však paní č-ová
těchto jeho rad neuposlechla a že ještě včera viděl paní č-ovou na Pří
kopechs panem Sch-em a že pan Sch. byl s pani č-ovou zavěšen. Zjištění
to má plnou oporu ve spisech, najmě v obsahu žaloby obviněného proti
Maríi č-ové o palmár a v doznání se obvíněného v jeho vyjádření o oznámení Dr. Karla E-a, podaném dne 27. srpna 1930 výboru advokátní komory v Praze. Marně se snaží odvolatel dokazovati, že nejde o doznání,
nýbrž o vyvracení tvrzení odpůrcových, kleré nebyly předmětem soukromé obžaloby paní č-ové, za účelem ospravedlnění a obrany. Ve svém
vyjádření doznal obvíněný výslovně, co při smírném jednání prohlásil. Ze
tak učinil ke svému ospravedlnění a ke své obraně, jest právě tak nerozhodné, jako okolnost, že v soukromé žalobě paní č-ové nebyly obviněným
doznané okolností doslova uvedeny, nýbrž jen v podstatě.
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Odvolateli nelze přiznati úspěch ani pokud napadá právní zavery
zjištěných skutečnosti. Příkaz mlčelivosti podle § 9 odst. druhý adv. ř.
vztahuje se ke všemu co souvisí s vedením věci advokátovi svěřené bez
rozdílu, zda jsou to projevy a postřehy klienta, advokáta či osob třetích
(srov. rozh. Č. 103 dis. sb. z. a n.) a povinnost mlčelivosti přetrvává poměr
zástupči. Podle § 9 odst. první adv. ř. je důležitou povinností 'pclvolánli'
advokáta věrnost při vedení věci. Přikaz věrnosti zakazuje
by
ani po zrušení smlouvy zmocňovací nepodnikal proti dřívějšímu klientovi
j

zákroky, které by ho poškozovaly nebo ohrožovaly (srov. Lohstng, Oesterr.
Anwallsrecht str. 109). I když odvolatel okolnost, že paní č-ová byla na
Příkopech s panem Sch-em a že pan Sch. by s pí. č-ovou zavěšen, po. střehl teprve po zániku smlouvy zmocňovací, nesměl okolnost tu jako bývalý zástupce č-ové v jejím sporu o rozvod přednésti v palmárním sporu
proti ní, a to ještě v soudní síni a v přítomnosti právního zástupce pana
č-ova a většího počtu lidí, u nichž podle nepopřeného zjištěni napadeného
nálezu vzbudil tím pohoršení, ježto si musel býti vědom, že jeho výrok
právě tak jak ostatní výroky, jimiž porušil úřední mlčelivost, uloženou
advokátu· v § 9 adv. ř., mohou býti využity v neprospěch jeho bývalé
klientky v dosud neskončeném sporu o rozvod. K odůvodnění nároku odvolatelova na palmár nebylo těchto' výroků jednak třeba, jednak nesměl
obviněný ani v domnělém vlastnim zájmu porušiti povinnosti mlčelivosti.
a věrnosti. Právem proto shledala kárná rada v tomto jednání obviněneho
kárný přečin proti povinnosti povolání a poškození cti a vážnosti stavu.
Pokud jde o kárný přečin v nálezu pod 2 b) uvedený, vzala kárná rada
na základě spisů okresního soudu trestního v Praze právem za prokázáno,
že obviněný při smírném jednání v onom palmárním sporu použil urážlivých výroků proti své bývalé klientce a třetí osobě (Sch-ovi), že pro tyto
výroky byl stíhán pro urážku na cti a že uzavřel smír, podle něhož své
výroky odvolal. Při tomto zjištění neposoudila kárná rada důkazy obsažené
v trestních spisech nesprávně, neboť výpověď svědka Dr. Jiřího P-ého,
jenž udal vice, než v od"olaní uvedeno, a výpovědi Dr. Lubora Z-a a Dr.
Františka M-a opravňovaly ke zjištění, že svědci, i když neuvedli přesné .
znění závadných výroků, vypovídali shodně v ten smysl, že výroky ty měly' .
doslov shodující se s tím, jak byly soukromými obžalob ci zažalovány. Obsah
smíru uzavřeného obviněným v trestní věci pro urážku na cti nerozhoduje,
a nerozhoduje, že tento smír byl uzavřen obhájcem obviněného v jeho nepřítomnosti. Rozhoduje, že obviněný použil urážlivých výroků llroti své
bývalé klientce v pahnárním sporu proti ní v soudní sini a že pak svým
obhájcem tyto výroky odvolal. Dr.. O. nepotvrdil ostatně jako svědek, že
soudní smir uzavřel bez vědomí a svolení obviněného a že měl od obvině
ného mandát k uzavření smíru toho obsahu, že obviněný ona tvrzení přede
nášel ve sporu s odvoláním na § 9 adv. ř. jakožto přednes stran, nýbrž
potvrdil, že sdělil obviněnému, že se v tomto případě soukromý obžalobce
nespokojí s pouhým prohlášením a že ohledně stylisace prohlášení s obviněným nejednal. Věděl tudíž obviněný, že jen prohlášením ujde potrestání
za urážky, a nesejde na tom, že smír byl obhájcem obviněného uzavře"
ve formě, ke které obviněný nedal příkaz. V tom, že obviněný použil urážli-

vých výroků proti své dřívějši klientce v soudní síni a že tyto výroky musil
odvolati, spatřila kárná rada právem poškození cti a vážnosti stavu (§ 10
adv. ř. odst. 2).
čis.

149 dis.

Zlehčení cti a vážnosti stavu a porušení povinností povolání, dal-Ii se
ač si při povinné pečlivostí musel býtí vědom, že spor jeh?
klientů nemůže miti úspěch, a přes to, že znal jejích nuzné poměry, jimz
na základě vysvědčení chudoby vymohl pro spor právo chudých - zayá:
zati k osobnímu zastupováni a zastupování to podržel, a ač mohl v mIste

advokát -

procesního i odvolacího sou~ti bez új~y j~iich l~áv dáti j~ ~~víti zástupce chudých, sám ke vsem spomym Jednantnl osobne dOJlzdel a ~
zbytečně jim způsobil velké útraty, pro něž byli těžce majetkově pOCKOZet1I.
(Rozh. ze dne 11. listopadu 1932, Ds II 3/32.)
Ne i v y š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů
a kandidátů advokacie nevyhověl v zasedání neveřejném, slyšev gene:
rálního prokurátora odvolání obviněného z nálezu, k.árné rady moravske
advokátní komory v Brně ze dne 19. března 1932, Jlmz byl odvolatel uznan
viným kárným přečinem zlehčení cti a vážnosti stavu a porušení pOVInnostI
povolání.
D

ů

vod y:

Odvolání směřující proti výroku o vině není odůvodněno. Odvolatel se
marně snaží dokázati svou nevinu opakováním obsahu žaloby manželů
Františka a Marie B-ých proti V-ckému hornímu a hutnímu těžířstvu ve V.

a firmě B. a K. o 36.000 Kč, poukazem na dopisy Dr. Eugena P-y Františku B-ému, že může žalovati jednu z firem nebo obě dvě u krajského SO~?u
v Mor. Ostravě, a na výslovnou žádost manželů B-ých, kteří Sl nepralr
ustanovení zástupce chudých, by při všech jednáních a rocích sám osobn§
intervenoval. K obsahu žaloby kárná rada přihlížela a vyvozovala hlavne
z něho, že věc manželů B-ých byla nejen nejistá, jak odvolatel sám. ~ři~
pouští, nýbrž od počátku ztracená a že za t~kovou ji musel také o~vIl1e~y
pokládati, kdyby si byl uvědomil ustanovem §§ 11, 45, 46 a 47 ur. z~k.
Ani úsudek kárné rady, že obviněný podle doslovu prvního od~ta.v.~~ zaloby věděl, správně věděti měl, že podnikatelem lomu bylo V-cke tezlrstvo,
'není nesprávný, ano v tomto odstavci je též uvedeno, že firma B. a ~.
prováděla v pískovém lomu žalovaného V-ckého horníh? a. hu:~!ho tcžířstva pro citované těžířstvo dobývání hlíny atd. Ostatne prehlIzI odvolatel že kárná rada nepokládá převzetí zastupování v této věci za kárné
jednání, poněvadž skutkový děj mohl snad přece jen obviněnému p~i podávání žaloby býti ne úplně jasný a vzhledem k tomu, že se tento dej vyjasnil teprve za řízení v prvé stolici, nýbrž že spatřuje kárné zavinění v tom,
že obvíněný za těchto okolností, t. j. ačkoliv si při povinné pečlivosti musel
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býti vědom, že spor manželů B-ých nemůže míti úspěch, přes to, že znal
nuzné poměry manželů B-ých, jimž na základě vysvědčení chudoby vy_o
mohl pro spor právo chudých, dal se zavázati k osobnímu zastupování a
zastupování to podržel, a ač mohl v místě procesního i odvolacího soudu
bez újmy práv svých mandantů dáti jim ustanoviti zástupce chudých, sám
ke všm sporným jednánim osobně dojížděl a tak jim zbytečně způsobi!
velké úiraty, pro něž byli manželé B-ých těžce majetkově poškozenÍ. Nemají proto význam pro kárné zavinění obviněného ani dopisy Dr. Eugena
P-y a P-ckých občanů, ani poukaz obviněného na výslovná přání manželů
B-ých. Nestačí s hlediska kárného tvrzení odvolatelovo, že měl právo Vyhověti manželům B-ým, ježto nejde o to, zda obviněný byl oprávněn k vedeni sporu podle přáni manželů B-ých, nýbrž o to, jakým způsobem si
obviněný počínal při zastupování manželů B-ých ve sporu. Odvolatel nenapadá zjištění kárné rady, že mu podle dotazníku k žalobě připojeného
byio známo, že majetkové poměry manželů B-ých, kteří se mají starati
o tři dítky, jsou bez zaměstnání a pobirají válečnou podporu 54 Kč mě
sičně, jsou velmi nepříznivé, a že jejich domek v ceně asi 15.000 Kč byl
zatížen dluhy 9.000 Kč, a zdůrazňuje sám v odvolání, že radil manželům
B-ým důtklivě, by se do sporu nepouštěli, že je spor nejistý a spojen s velkými výlohami, a že jim pak radil, by nepodávali odvolání k odvolacímu
soudu, ano neslibuje úspěchu. Převzal-Ii obviněný, ačkoliv mu tyto okolnosti byly známy a ačkoliv si při povinné pečlivosti musil býti vědom neúspěchu sporu, zastupování manželů B-ých, bylo, jak právem usuzuje
kárná rada, jeho bezpodminečnou povinností, aspoň když viděl, že žalované firmy proces vedou, věc zaříditi tak, by byla spojena s výlohami co
nejmenšími, a měl tudíž, když již manželé B-ých na dalším vedeni sporu
trvali, za každou cenu zastupování se vzdáti a opatřiti jim zástupce chudých. Dal-Ii se obviněný za těchto okolnosti zavázati k osobnímu zastupování, dal-Ii si dříve, než žalobu podal, zajistiti na domku -manželů B-ých
na základě dlužního úpisu částku 5.000 Kč jako zálohu k vedení spOru
a po vynesení rozsudku první stolice k témuž účelu další částku 2.000 Kč
pro Albínu_ O-ovou, intervenoval-Ii u všech jednání osobně a započítal-Ii
veškeré výlohy s cestou atd. spojené žalobcům, takže manželům B-ým
způsobil zcela zbytečně škodu několika tisíc Kč, kterou si dal vyplatiti,
čimž manželé B-ých přišli o celé jmění, je plně oprávněn závěr kárné rady,
že jednání obviněného vyplývalo jen z nepřiměřené zištnosti" a že obviněný
nesvědomitě postupoval při zastupování strany. Tím obviněný porušil povinnost čestnosti, již byl podle § 10 odst. druhý adv. ř. povinen, a povinnost povoláni, an se provinil i proti ustanovení § 9 adv. ř., jež zavazuje
advokáiy,by věci jim svěřené prováděíi svědomitě, a byl proto právem
uznán vinným v tom i v Onom směru.
čls.

150 dis.

Jde o porušeni povinnosti povoláni i o poškozeni cti a vážnosti stavu,
nesplnil-Ii advokát srn1uvnízávazek, že bude předkládati pololetně palimámí účty, nýbrž až po rozvázáni smluvnlho poměru předložil za několik

lel přemrštěný palmáml účet, a když nebyl uznán, sám jej snížil o vlee než
polovinu.
Nejde o poměr substitučni, nýbrž o jednáni poškozujlcl čest a vážnost
stavu, dal-Ii si advokát vyplatiti peněžitou odměnu od advokáta za to, že
bo doporučil klientovi.
(Rozh. ze dne 17. listopadu 1932, Ds I 26/30-1.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud odvolaci v kárných věcech advokátu
a kandidátů advokacie nevyhověl v neveřejném zasedáni, slyšev generálniho prokurátora, odvolání obviněného z nálezu kárné rady advokátní komory v Praze ze dne 16. června 1930, pokud jím byl odvolatel uznán vinným kárnými přečiny porušeni povinnosti povolání a poškození cti a vážnosti stavu, mimo jiné z těchto
důvodů:

Kárná rada uznala obviněného vinným předevšim v tom směru, že uzas Eugenem Cz-em smlouvu, kterou přijal funkci administrátora za
paušál, že však nesplnil podstatné ustanovení této smlouvy, předkládati
Eugenu Cz-ovi pololetně palmární účty za práce advokátní, a že teprve
po uplynutí téměř tří let a po rozvázáni smluvniho poměru předložil pře
mrštěné palmární účty ve výši přes 7,000.000 Kč, které pak, když nebyly
uznány, sám snížil více než o polovinu. V tomto jednání obviněného shledala kárná rada jednak kárný přečin porušení povinnosti povolání, jednak
i kárný přečin poškození cti a vážnosti stavu. Jak plyne z oduvodnění nálezu, vidí kárná rada onen kárný přečin --- porušení povinnosti povolání
- v tom, že obviněný porušil výslovně převzatý smluvní závazek, který
sloužil k ochraně zájmu jeho klienta. V napadeném nálezu se případně
dovozuje, že smluvní ustanovení o pololetním předkládání palmárních úctů
ke schválení sledovalo zřejmě účel, by EugenuCz-ovi byla umožněna
kontrola činnosti obviněného také po stránce palmární, že však obviněný
tím, že po celou dobu trvání smluvniho poměru nedal Eugenu Cz-ovi ani
jediný palmární účet, zbavil svého klienta možnosti této kontroly a že toto
protismluvní jednání obviněnému umožnilo, že po zrušení smluvního poměru mohl svému klientovi předložiti ve třech měsících 122 palmárních
účtů na vice než 7,000.000 Kč. Jest souhlasiti s názorem kárné rady, že
by byl klient neposkytl obviněnému příležitost, by mu mohl takto naúčto
vati práce za několik let, kdyby mu byl obviněný za trváni smluvního poměru předložil v ujednaných pololetních obdobich takové účty, jaké mu
poslal, když se s ním rozešel. Kárná rada právem uznala, že obviněný
takto porušil povinnosti advokátského povolánÍ; Podle § 9 adv. řádu jest
čelnou povinností advokátovou, by svou stranu zas,tupoval bedlivě, věrně
a svědomitě. Že se vylíčené chováni se obviněného k jeho klientovi nesrovnává s bedlivostí, věrností a svědomitostí, jakou zákon advokátovi
ukládá, o tom nelze pochybovati. Odvolatel mylně vykládá § 9 adv. řádu
vřel
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v ten smysl, že v něm nejde o povinnosti plynoucí z převzatého závazku
smluvního, nýbrž jen o povinnosti uložené advokátovi zákonem. Takový
rozdil onen předpís nečíní. Nezáleží na tom, že povinnost k předkládáni
palmárních účtů každého půl roku převzal obviněný dobrovolně a - jak
pravi - jen mimochodem, neboť stačí, že na sebe tento závazek skutečně
vzal, ale pak jej porušil. Zbytečně dovozuje odvolatel, že porušení pře
vzatého závazku nemohlo pro něho míti následky civilněprávní, ano tu jde
o posouzení jeho počínání jen po stránce kárné. Obviněný nemůže se omluviti ani technickou nemožností, která prý mu zabránila ve splnění smluvní
povinosti. Tuto jeho omluvu vyvrátila již kárná rada, poukázavši správně
na to, že podle okolností, najmě se zřetelem na poměr důvěry Eugena Cz-a
k obviněnému, bylo pro obviněného bezpodmínečnou povinností, by dodržel smluvené pololetní lhůty, i kdyby byl musel k .sestavování účtů najmouti zvláštní místnost a zaměstnávati zvláštní silu. Není ostatně ani uvěc
řitelné, že by obviněnému nebylo lze sestaviti palmární účty po dobu ně
kolika let, když jich dovedl později poslati 122 za pouhé tři měsice.
Kárný přečin poškození cti a vážnosti stavu spatřuje kárná rada v tom,
že obviněný poslal Eugenu Cz-ovi teprve po' rozvázání smluvního poměru
přemrštěné palmární účty na více než 7,000.000 Kč, že však, když nebyly
uznány, snížil je sám O více než o polovici. Toto nápadné a neobyčejné
snižení palmárního účtu o několik milionů Kč nutně budí dojem, že obviněný sám považoval své účty za zřejmě přemrštěné a že je proto tak nápadně snížil. Odvolatel marně vysvětluje, že prý. byl sám překvapen jen
úhrnem účtů, nikoli výší jednotlivých účtů, neboť na tom vůbec nezáleží,
čím byl obviněný překvapen, nýbrž rozhodné jest, že svým jednáním poškodil čest a vážnost advokátního stavu. Uváděné jím pohnutky pro slevu
účtů nic nemění na jeho provinění, ano nejde jen o tuto slevu, nýbrž o celkové chování se obviněného, které nelze srovnati s ustanovením § 10 odst. 2
adv. řádu, jak bylo správně vyloženo v napadeném nálezu. Obviněný byl
dále uznán vinným kárným přečinem poškození cti a vážnosti stavu, jehož
se dopustil tím, že, odporučiv Dr. Antonína Sch-a Eugenu Cz-ovi k vypracování přiznání k dávce z majetku, dal si od Dr. Sch-a za toto doporučení vyplatiti 25.000 Kč. Odvolatel nepopírá, že Dr. Sch-a Cz-ovi doporučil a že oněch 25.000 Kč obdržel, snaží se však dolíČiti, že mezi ním a
Dr. Sch-em šlo o materielní poměr substituční a že částka 25.000 Kč byla
obvyklou substituční bonifikací. Leč tuto jeho obhajobu výstižně vyvrátila
již kárná rada. Dá-li si advokát zaplatiti od kolegy advokáta tak značnou
peněžitou částku za to, že ho doporučil klientovi, nelze v tom spatřovati
substitučni poměr, nýbrž jde o jednání, jež se příčí poctivosti a čestnosti,
které jest advokát povinen dbáti v zájmu cti a vážnosti stavu (§ 10 odsi.· 2 .
adv. řádu).
čís.

151. dis.

Advokátní řád ani kárný statut neobsahuji přesně ionnulované skutkové podstaty kárných přečinů, advokátů a kandidátů advokacie; spadaji
sem veškerá jednáni, jimiž advokát nebo kandidát advokacie poruší po-

viMosti povolání, nebo která jsou na újmu cti a vážnosti stavu advokátského.
. ~~pěl-}i určitý konkre~i případ k projednáváni před kárnou radou,
jest JeJIIn ukolem zkol1111ati veskeré jeho podstatné okolnosti s hlediska
zda se. o?viněný ~.ějak v 0!lom směru neprovinil; předmětem řízeni a roz~
hodov~m neni ur~ttá slovm ionnulace proviněn~ jak je vymezena v odkazovaclIn usnesenI, nýbrž vždy jen sánt čin, jejž odkazovací usneseni dle
obžalovaci věty nebo dle svých důvodů vzneslo na kárnou radu k posouzeni a k rozhodnutí.
Návladní komory neni do té míry dominus Htis, fu by zpilsobem kárnou
:adu. a o;:'volaci ~o~d. omezujicún určoval stupeň a slovně vyjádření pro]ednávaneho provmenl.
Advokát může sice miti bydliště odlišné od sídla advokátní kanceláře,
bydliště nesmí však býti voleno tak, by vzhledem k okolnostem případu
přúno .zn~to~ií,ovalo stálou a pov~ou účast advokáta na právním zastupovam vecJ, Jez podle svého povolaní převzal, a činilo i1usornim dozor nad
odborným výcvikem kandidáta advokacie, jejž přijal do svýCh služeb.
Porušeni povinuosti povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu nepřevzal-Ii
advokát -. přes/dliv kancelář do města, ve kterém se sám'neusadil ani
nezdr~oval - osobné jeji veden~ nýbrž přenechal výkou advokacie v pod~ta~ rozsahu sv~mu koncipientovi a tún vzbudil dojem, že kryje svýltt
Jmenem provozovam advokacie touto osobou k tomu neoprávněnou a nezpůsobilou.

(Rozh. ze dne 19.1istopadu 1932, Ds 112/31.)
N e í v y š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů
a kandidátů advokacie částečně vyhověl po ústním neveřejném líčení odvolám zastupce. advokát:'í komory z nálezu kárné rady advokátní komory
v Praze ze ,dl;e 30. br~:na 1931,.a napadený kárný nález změnil tak, že
uznal obvmeneho Franltska V-a vmným kárnými přečiny porušení povinn?stí povolání a zlehčení cti a: vážností ~tavu, jichž se dopustil tím, že,
presld!lv d~e 1. le.dna 19~0 SVOJi advokátní kancelář z P. do Ú., nepřevzal
osobne Jejl vedem, a amz se do dne 30. března 1931 trvale v sídle své
advokátní kanceláře r:sadi1 neb trvale se tam zdržoval, přenechal výkon
advokaCIe v podstatnem rozsahu svému koncipientovi Dr. Rudollu č-ovi
a tím vzbudil dojem, že kryje svým jménem provozování advokacie tímto
kandidátem advokacie, tedy osobou k tomu neoprávněnou a nezpůsobilou.
V otázkách, o něž tu jde, uvedl v
d ů vod ech:
. Odbzov~cí u~nesení vinilo adv?káta Františka V-a z kárného proviněni,
tnTI, ze po~kyt1 kandldatu advokacie Dr. Rudolfu č-ovi ke krytí
sve Jméno pko advokat, tohoto pak, že s Františkem V-em toto krytí sjednaL Kárnt l;ález? nar:adený nyní odvoláním návladního komory,. zprostil
oba .obvrnen~~ ZJlsltl, ze 3'dvokat František V. provedl přesídlení své advokatní kancelare z P. do U. dnem 1. ledna 1930, že kandidát advokacie Dr.
sp~chaneho
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Rudolf Č. vykonával přípravnou advokátní praksi od 1. ledna 1930 u Fratlc
tiška V-a, advokáta v Ú., že nájemcem místností, v nichž se advokátní
kancelář provozuje, je Dr. Č., na jehož jméno je též přihlášena telefonní
linka; Dr. Č. společně s Františkem V-em má disposiční právo nad účtem
u poštovní spořitelny, kancelářské zařízení objednali po částech oba řečení,
kancelářská síla Jindřiška R-á byla přijata Dr. Č-ou pro advokáta V-a.
Zjisti! dále, že advokát František V. byl v roce 1930 64letý, nedoslýchá,
trpí revmatismem a má na noze defekt, v Ú. byl jen dvakrát a bydlí v P.
Ač má kárná rada za to, že advokát František V. vzbudil jistě důvodné
podezření, že advokacii osobně nehodlal a nehodlá provozovati, ba ani
nemůže, a že Dr. Č. byl jen jeho formálním koncipientem a V. jeho fOrmálním zaměstnavatelem, přes to vzhledem ke zjištění, že Dr. Č. je k Frantíšku V-ovi v poměru služebním, jakož i vzhledem k projevenému právnímu.
hledisku o pojmu krytí, že totiž o krytí kandidáta advokacie advokátem
může se jednati jen, kdyby kandidát advokacie provozoval samostatně
advokaCii na své vlastní nebezpečí i účet pod jménem a se svolením advokátovým, tedy na účet a nebezpečí osoby nekvalifikované pod jménem
a za souhlasu osoby kavnifíkované, dospěla kárná rada k závěru, že takový
poměr mezi oběma nebyl prokázán, pokud se týče že nebyla zjištěna úmluva
obou k tomu směřující. Odvolání návladního advokátní komory však právem vytýká, že tímto úzkým pojetím případu nebyla kárná rada zbavena
povinnosti posouditi jej se všech kárných hledisek, a že pojem »krytí« jest
vykládati šíře. Advokátní řád, po připadě advokátní kárný statut neobsahují přesně formulované skutkové podstaty kárných přečinů advokátů a
kandidátů advokacie. Podle §§ 2 a 39 kár. stat. (zák. z 1. dubna 1872,
čís. 40 ř. zák.) vzhledem na části II. advok. řádu ze dne 6. července 1868,
čís. 96 ř. zák. jsou kárnými přečíny veškerá jednání, jímiž advokát, po
případě kandidát advokacie (§ 3 kár. stat.) poruší povinnosti svého povolání, neb která jsou na újmu cti a vážnosti stavu advokátského. Dospěl-li
určitý konkretní případ k projednávání. před kárnou radou, jest vždy Jejím
úkolem zkoumati veškeré jeho podstatné okolnosti s hlediska, zda se do-.
tyčná osoba v onom směru nějak neprovínila. Jest míti na zřeteli i, že před
mětem rozhodování není určítá slovní lormulace provínění, jak je vyme-.
zena v odkazovacím usnesení, a že návladní komory není do té míry domínus litis, že by způsobem kárnou radu a odvolací soud omezujícím určo
val stupeň a slovné vyjádření projednávaného provinění. Předmětem řízení·
a posouzení je vždy jen sám čin, jejž odkazovaCÍ usnesení, ať jíž podle
obžalovaCÍ věty nebo podle svých důvodů vzneslo na kárnou radu k posouzení a rozhodnutí.
I když z dodatečně předložené kore,spode.nce mezi advokáte~ Františkem V-em a jeho koncipientem Dr. C-ou Je patrno - a v uvahu tu
přichází jen korespodence do dne napadeného nálezu, t; j., do -30. března
1931 -. že mezi oběma byl poměr skutečného advokatmho konCIpIenta
k advokátu šelovi, a i když dodatečný výslech svědků potvrdil čast~jš!
pobyt advokáta V-a v Ú., než jak zjistil nález kárné rady, přes to zůstava
nepochybno, že advokát František V. byl jen velmi řídkým hostem ve své
kanceláři i ve městě, kdež advokacii podle jména vykonával, a že skutečne

trvale přenechával Dr. č-ovi. Svědkyně Jaroslava
potvrditi, že advokát V. byl v Ú. od 1. ledna 1930 do 9. listopadu 1931 nejméně dvacetkrát, Marie Š-ová ví, že v roce 1930 a 1931 dojížděl do Ú. dvakrát nebo třikrát za měsíc, obyčejně v sobotu na neděli,
Marie V-ová pak uvádí, že její manžel dojíždívá do Ú. poslední dobou
(byla vyslechnuta 10. prosince 1931) skoro každý týden, před tím však
dojížděl tam řídčeji. V prvých čtyřech měsících roku 1930 byl tam alespoň
jedenkrát za měsíc. František V. sám vg svém vyjádření na kárnou radu
ze dne 19. března 1932 přiznává, že dojíždí do Ú. jen dvakrát až třikrát
za měsíc, obyčejně na neděli. Údaje svědkyně Svatoslavy B-ové nepřichá
zejí v úvahu, any se vztahují na dobu po nálezu kárné rady, jenž jest před
mětem odvolacího řízení. S názorem zástupce komory, v odvolání projeveným, po případě nepřímo aspoň napovězeným, že advokát musi míti
jen bydliště jediné, a to v sídle své advokátní kanceláře, nelze bez výhrady
souhlasiti. Doslov §§ 5 a 21 adv. ř. nečini takový výklad nutným a při rozvoji dopravních a dorozumívacích prostředků dnešní doby by byli takovým
stanoviskem bezdůvodně zbytečně omezováni členové určitého stavu ve
volbě a v úpravě svého soukromého života (srov. též rozh. nejv. s. sb.
čís. 27/27 dis.). Leč bydliště odlišné od sídla advokátní kanceláře nesmí
býtí při zřeteli k okolnostem konkretního případu voleno tak, by přímo
znemožňovalo stálou a povinnou účast advokáta na právním zastupování
věcí, jež převzal podle svého povolání, a nesmí činiti ilusorním dozor nad
odborným výcvikem kandidáta advokacie, jejž advokát přijal do svých
služeb a jemuž je" povinen dotvrditi, že řádně a plně konal u něho prak si
potřebnou do započetí přípravné praktické právní služby a k výcviku
k advokátskému povolání (§ 5 zák. ze dne 31. íedna 1922, čís. 40 sb. z.
a n.). Jest proto přisvědčiti odvolání zástupce advokátní komory, že advokát František V. tím, že i po přesídlení své advokátní kanceláře z P. do Ú.
trvale dále bydlel v P. a do Ú. dojížděl jen občasně, nepřevzal osobně
vedení a řízení své kanceláře a přenechal ji zcela neb aspoň v podstatném
jejím rozsahu svému koncipientu Dr. Č-ovi, ku provozováni advokacie ještě
nezpůsobilému, aniž při tomto trvalém stavu zařídil potřebné ve smyslu
§ 14 adv. ř., zanedbal povinnosti svého povolání i ke stranám, jež se staly
jeho klienty, i ke svému koncipientu. Zjišťuje-li pak napadený nález kárné
rady, že advokát František V. svým jednáním vzbudil jistě důvodné podezření, že advokaCii osobně nehodlal a nehodlá provozovati, ba ani nemůže,
a že Dr. Č. byl jen jeho formálním koncipientem a. V. jeho formálním zaměstnavatelem, bylo ono jeho jednání i na újmu cti a vážnosti stavu advokátského, poněvadž tím vyvolal ve veřejnosti dojem, že k vedení advokacie není třeba způsobilosti zákonem předepsané a že úpravou, odporující bezelstnosti a poctivosti (§ 10 adv. ř.) lze ocházeti ustanovení zákona o povinném praktickém výcviku kandidátů advokacie. Jako bývalý
soudce'a nyní advokát byl si vědom svých povinností a dosahu svého jednání. Bylo proto v tomto směru vyhověti odvolání zástupce advokátní komory a uznati právem, jak se stalo.
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V disciplinárnych veciach proti advokátom niet samostatného opravného
prostriedku len proti odóvodneniu rozhodnutia disciplinámeho súdu prvej
stolice.
(Rozh. z 21. novembra 1932, Ds III 1/32.)
D i s c i P I i 11 á r 11 y S ú d advokátskej komory, pominuvši nariadiť
disciplináme pokračovanie proti advokátovi dr. M., bývalému sUdcovi, uviedol o ňom v odavodneni svojho usnesenia: »... patričný za sudcovskej
funkcie preto sa vzdialil, lebo už nebol súci a sposobný ani len sudcovské
funkcie vykonávať.« štátny zástupca, považujúc túto vetu za urážlivú pre
stav sudcovský, podanim žiadal, aby závadná veta bola z dovodov usnesenia vypustená. Disciplinárny súd považoval toto podanie za odvolanie a
predložil spisy najvyššiemu súdu.
Na j v y Š š i s ú d ako súd disciplinárny pre veci advokátov podanie
odmietol,
leb o
najvyšši súd, ktorému dozor nad advokátskymi komorami podl'a § 64 zák.
XXXIV: 1874 neprislúcha, može vo veciach disciplinárnych zakroči.ť len
na základe opravných prostriedkov, ktoré sú podl'a zák. čl. XXXIV: 1874
pripustné; v tomto zákone nie je však ustanovenie, podl'a ktorého je pripustné podať riadny opravný pros trie dok proti dovodom usnesenia, spravnosť ktorého vo veci samej nie je napadnutá. Z týchto d6vodov bolo poGanie štátneho zástupcu odmietnuté.

čl.

čis.

153 dls.

Porušenie povinnosti, uložených advokátovi v § 49 adv. zák.; je dlsciplinámym prečinom v smysle § 68 bodu a) adv. zák. len vtedy, jestli sa
stalo z a v i n e nim advokátovým.
(Rozh. z 21. novembra 1932, Ds III 24/32.)
N a j v y Š š í s ú d ako súd disciplinárny pre veci advokátov v disciplinámej veci proti dr. J. L., advokátovi vP., následkom odvolania,podaného š. D-om proti usneseniu disciplinámeho súdu advokátskej komory
v T. Sv. M. zo dňa 27. lebruára 1932 po preskúmanÍ spisov vzasadnutí,
konanom dňa 21. novembra 1932 takto sa u s n i e s o I:
Najvyšši súd ako súd disciplinárny pre veci advokátov napadnuté usnesenie .disciplinárneho súdu prvef stolice potvrdzuje.
D

o vody:

Odvolatel' žiadal vo SVOjODl oznámeni, adresovanom advokátskej kómore, aby proti obvinenému advokátovi bolo zavedené disciplinárne pokračovanie preto, že obvinený v spore, v ktorom zastupoval óznamovatel'a.
nedostavil sa k vyhláseniu rozsudku a nepodal odvolanie.

V odvolaní proti zastavovaciemu usneseniu vytýka odvolatel': 1. že obvinený advokát nedostavil sa k vyhláseniu rozsudku, 2. že stranu o rozsudku neupovedomil a tým jej zabránil podať odvolanie, eventuálne prostredníctvom iného advokáta. Okolnosť uvedená pod 2., že totiž obvinený
advokát neupovedomil stranu o nepriaznivom rozsudku, nebola predmetom
oznámenia, disciplinárny výbor sa ňou nezaoberal; prichádza teprv v odvolaní a nemožno teraz uvažovať ani o nej, ani o d6sledku vyplývajúcom
znej podl'a obsahu odvolania, že totiž tým bolo strane zabránené podať
udvolanie prostredníctvom iného advokáta. Pokial ide o to, že obvinený
advokát nedostavil sa k vyhláseniu rozsudku, treba sice pripustiť, že v tomto
po pripade možno spatrovať porušenie povinností, uložených mu v § 49
zák. čl. XXXIV:1874, odvolatel' však neuviedol nijaké skutočnosti, z ktorých by bolo možno odvodiť podozrenie, že ony povinnosti porušil z a v ine n i Dl, ktoré má na mysli § 68. bod a) cit. zák. čl. Bez déikazu o tomto
zavinení ne!'ze o spomenutom disciplinárnoll1 prečine hovoriť.
čís.

154 dis.

zák. čl. XXXIV:1874 dopúšťa
práce, dá si vopred za ne zanevykoná leh však a prez to uistí klienta, že »je všetko v poríadku«.

Disciplinárnebo

prečinu podl'a § 68 b)
savykonať určité

sa advokát, ktorý zaviaže
platiť,

(Rozh. z 21. novembra 1932, Ds III 28/32.)

D i s ci P I i n á r n y s ú d prvej stolice uznal advokáta dr. O. vinným
z disciplinárneho previnenia, kvalifikovaného pod!'a § 68 lit. b) zák. ·čl.
XXXIV:1874, ktoré spáchal tým, že medzi dlžníkmi P .. S. a spol. a veri(el'om A. S. vystavil úpis na 52.000 Kč pažičky a mal vykonať všetky
advokátske práce s tým súvisiace, i intabuláciu v to rátajúc, ale okrem
vystavenia úpisu inšie neurobil, útraty však si porátaltak, ako by aj intabuláciu bul spravil, a útraty tieto od dlžníkov vybral.
Obvinený advokát sa odvolal proti tomutO' rozsudku.
N a j v y Š š í s ú d ako súd disciplinárny pre veci advokátov potvrdil
napadnutý rozsudok.
Déivody:
Odvolatel' označuje za nesprávne zistenie napadnutého rozsudku, že
dostal odmenu od S., a záver, že stoji v nejakom právnom pomere s S.,
a snaži sa vyvodiť z toho svoju nevinu. Odvolaniu nel'ze priznať oprávnenie. Odvolatel' si nevšíma, že bol uznaný vinným, že, vypracovavši úpis
o póžičk!, 52.000 Kč medzi P. S. a spol. a A. S., zaviazal sa vykonať všetky
ďalšie práce s tým súvisiace, rátajúc k tomu aj intabuláciu, že si dal zaplatiť útraty týchto ďalších prác, že však ich nevykonal. Disciplinárny súd
kvalifikoval tento čin obvineného za discipliruírny prečin podl'a: § 681it. b)
zák. čl. XXXIV: 1874, súc zrejme tej miel1ky, že obvinený týmto svojím
chovanjm poškodil česť a d6stojnosť advokátskeho sboru a tým sa stal
nehodným úcty a davery.
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Pri uvažovani, ci ide o tento precin, je l'ahostajné, v akom pomere bol
obvinený advokát k jednotlivým stranám. Poškodenie cti a dostojnosti
advokátskeho sboru mohlo iste nastať za bársakého jeho pomeru k stranám. Netreba tedy preskúmať, či shora uvedené stanovisko odvolatel'ovo
srovnáva sa so skutocnosťou. Uváži-Ii sa, že disciplinárny súd výslovne
zistil, že, keď veritel' S. dochádzal k obvinenému sa informovať a súriť
intabll"lačné usnesenie, obvinený ho proti pravde uisťoval, že je všetko v poriadku, netreba ďalšieho dokazovania o tom, že obvinený, davši si vopred
zaplatiť práce, ktoré nevykonal, a falošne informujúc stranu, ktorej po verenie ani sa nepokúša odtajiť, preto, aby zakryl svoje konanie, previnil sa
týmto postupom tak, ako ustanovuje § 68 lit. b) cit. zák. čl. Disciplinárny
súd ho tedy právom uznal vinným z tohoto disciplinárneho precinu.
čís.

advokáta a s nim spojená vyhrážka oznámením II nadriadenej vrchnosti
prehlásená v súdnej sieni, je verejným obvinením sudcu z vedomej nesprávnosti, akého sa advokát za všetkých okolnosti má vyvarovať; je vzájomnou povinnosťoll osob úcinkujúcich pri výkone spravedlnosti, aby sa chovaly tak, aby čest' a vážnosť druhého netrpela a či sudca, či advokát, ktorý
túto povinnost' porušuje, hreši proti cti a d6stojnosti svojho stavu a pqdkopáva tak úctu i d6veru k vlastnej osobe. Aj keď je treba pripustiť, že
pokračovanie pojednávajúceho sudcu uviedlo obvineného v pochopitel'né
rozčulenie, nie sú tým smazané znaky disciplinárneho činu, lež je iba daný
základ pre mierny trest; preto a poneváč obvinený ešte .dosial' disciplinárne
trestaný nebol, uznal najvyšši súd trest pisomnej výtky za primeraný previneniu obvineného. Tým je výrok tohoto rozsudku odóvodnený.
čis.

155 dis.

156 dis.

Obvinenle pojednávajúcebo sudcu w zúmyselného pokračovania na
úkor strany a1ebo advokáta a vyhrážka oznámením u nadriadenej vrchnosti, prehlásená advokátom v súdnej sieni, je verejným obvinením sudcu
z vedomej nesprávnosti a zaldadá skutkovú podstatu disciplinárneho prečinu podl'a § 68 lit. h) adv. zák.

Požiadavku, vyslovenému v usfanoveni § 104 odst. IV adv. zák., že
totiž súkromná strana v disciplinámej veci proti advokátovi móže svoje
práva uplatnit' len prostrednlctvom advokáta, nie je vybavené, žiada-Ii súkromná strana v odvolani samom, aby jej bol na konlrasignovarue aleho
prevedenie odvolania ustanovený advokát z povinnosti úradnej.

(Rozh. z 21. novembra 1932, Ds III 32/32.)

(Rozh. z 21. novembra 1932, Ds III 41/32, 63/32.)

Obvinený advokát dr. T. vykrikol v pojednávacej sieni na sudcu dr. R.,
zúmyselne moju vec odsúdnej tabule.« Za tento
výrok bol menovaný advokát posúdený trestným sudom pre priestupok
podl'a § 46 tr. zák. O priest. D i s c , P I i n á r n y s u d prvej stolice
sprostil obvineného advokáta disciplinárnej obžaloby v podstate preto, že
zistený čin advokátov v danej situácii' nebol urážkou pre sudcu a ak by bol,
vzťahuja sa naň ustanovenie § 2 zák. čl. XXVIII:1881, a že použitie § 46
tr. zák. o priest. bolo tu vylúčené.
N a j v y Š š i s ú d ako súd disciplinárny pre veci advokátov zmenil
rozsudok disciplinárneho súdu prvej stolice a uznal obvineného advokáta
dr. T. vinným z disciplinárneho prečinu podl'a § 68 lit. b) zák. čl. XXXIV:
1814.
keď tento zacal pojednávať istý civilný spor: »Vy
ďalujete, ja vás oznámim predsedovi sedrie alebo

Z d o vodo v:
Trestnými spismi okresného súdu v Ž. je preukázané a tiež disciplinárnym súdom prijaté, že obvinený advokát sa dopustil skutku vo výroku
tohoto rozsudku uvedeného. Otázka je, či v tomto čine obvineného sú obsažené znaky prečinu pod)'a § 68 b) zák. čl. XXXIV: 1814. Túto otázku
treba v disciplinárnom pokračovaní riešiť celkom sarnostatne a nezáleží na
tOm, či obvinený .bol právom alebo neprávom odsúdený trestným súdom
pre priestupok podl'a § 46 tr.·zák. opries!. Rozhodné je len, ci čin vyčerpáva
sKutkovú podstatu disciplinárneho preČÍnu; odpoveď znie kladne. Obvinenie
pojednávajúceho sudou zo zúmyselného pokračovania na úkor strany alebo

V disciplinárnych veciach Č. Ds III 41/32 a 63/32 d i s ci P I i n á r n y
ú d prvej stolice pominul nariadiť disciplinárne pokračovanie proti obvineným advokátom, oznámeným advokátskejkomore súkromnými stránka"
mi. Proti týmto usneseniam podali sťažovatelia ako súkromné strany odvolanie bez zastúpenia advokátom a žiada!i v odvolanisamom, aby advokátska komora ustanovila na kontrasignov!,nie, resp. prevedenie odvolalii"
advokáta.
N a j v y Š š i s ú d ako súd disciplinárny pre veci advokátov odmietol
odvolania.
Doyody:

S

Podl'a § lOl odst. IV zák. čl. XXXIV:1814 mMe súkromná strana v disciplinárnej. veci proti advokátovi svoje práva uplatniť len prostredníctvom
advokáta, mMe tedy aj odvolanie proti rozhodnutill disciplinárneho súdu
podať len prostredníctvom advokáta. Keďže sa tak nestalo,nebolo mOžno
hl'adeť na odvolanie, podané stranou samou. Tento nedostatok nie je .odstránený tým, že odvolatel' v odvolani samom. podal žiadosť, aby 'advo~
kátska komora ustanovila na prevedenie, resp. na kontrasignovanie tohoto
odvolania advokáta.
čis.

157 diSo

Porušeni povinnosti povoláni, přijal-Ii a schválil-Ii advokát substitutem
provedený postup pohledávky, svěřené k vymáháni, a hleděl-Ii na klientovi
docíliti zálohy poukazem (v dopise) na to, že - nedostane-Ii zálohu -
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bude míti za to., že si klient provedení QpravnéhQ prQstředku nepřeje a že
v důsledku toho. bude klient muset trest bezodkladně nastoupiti.
Poškozeni cti a vážnosti stavu, spolupůsobil-Ii advokát vědomě za úče
lem nepřípustné reklamy pro sebe pří uveřejňQvání časQpiseckých zpráv
v nichž byla jeho. činnQst jako advokáta nemírně vynášena, a to i ve věcech
rázu sQukrQméhQ a rodinného, bez povinného šetřeni důvěrnosti.
PQškození PQvinnQsti povolání i poškození cti a vážnosti stavu, hleděl-Ii
advokát v dopise matku klientky přiměti ke složení zálohy na opravný prostředek poukazem na to, že by jinak její dcera musela trest Qdpykati; spolupůsobil-Ii nešetře PQvinnosti mlčelivQstí za účelem své reklamy
při rQzšiřQvání zprávy, jakQby se jeho klienti pokQušeli za veliký honorář
zL~kati .ho za obhájce pro osobu obviněnou z trestných činů proti česko
slovenskému státu.
Nejde o poškOzení cti a vážnQsti stavu, pozval-Ii advokát v ojedinélém
případě tazatele v bezplatné poradí!í rubrice časopisu k bezplatné poradě
do své kanceláře.
(Rozh. ze dne 1. prosince 1932, Ds I 6/31.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů
a kandidátů advokacie v neveřejném zasedání - slyšev generálního prokuratora -- odvolání obviněného z nálezu kárné rady advokátní komory
z Praze ze dne 20. října 1930, pokud jím byl odvolatel uznán vinným kárnými přečiny porušení poviimosti povolání a poškození cti a vážnosti stavu,
částečně vyhověl a napadený nález v odstavci 2. změnil tak, že obviněného
zprostil z obvinění z kárného přečinu poškození cti a vážnosti stavu, jehoŽ
se prý dopustil tím, že v poradně časopisu »Soudní síň" ze dne 18. června
1927 pozval tazatele do své kanceláře a uveřejnil tam svoji adresu. Jinak
odvolání nevyhověl.
Důvody:

Odvolání je oprávněno jen v jediném bodě. Obviněný byl totiž mimo
jiné uznán vinnÝ111 kárným přečinem poškození cti a vážnosti stavu, jehož
prý se dopustil tím, že v poradní rubrice časopisu »Soudn! síň« ze dne
18. června 1927 pozval tazatele do své kanceláře a uveřejnil tam svou
adresu. Avšak, uváží-li se, že podle nadpisu rubriky »Právn! porady v ča
sopisu »Soudní síň« šlo o bezplatné udílení právních porad, a že nebylo
nijak vyvráceno tvrzení obviněného, že i v tomto případě šlo o bezplatnou
poradu, která ovšem měla býti udělena ústně v kanceláři obviněného, ana
odpověď v časopisu nebyla v rámci poradní rubriky pro svůj rozsah dobře
možná, nelze z tohoto ojedinělého případu bezpečně vyvozovati', že obvíněný použil této příležitosti jen k upozornění na svou advokátní kancelář,
a že se nabízel k zastupování jako advokát způsobem, jejž nelze srovnati
se ctí a důstojností advokátského stavu. Oznámení adresy kanceláře obviněného v odpovědi na dotaz nepadá tu na váhu, neboť adresu tu bylo lze
snadno seznati již z adresy poradcovy, uvedené v záhlaví rubriky »Poradna

vojensko-právní«, a tento údaj nepovažovala kárná rada za závadný a nestíhala jej. V tomto směru bylo tedy důvodnému odvolání vyhověti a Z111ě
nou napadeného nálezu obviněného zprostiti.
Jinak není odvolání z výroku o

vině opodstatněno

a k jednotlivým

pří

padům jest uvésti toto: Kárná rada uznala obviněného vinným, že přiJal a

schválil substitutem Dr. S-em provedený postup pohledávky Albína. L-a
proti Richardu K-ovi v částce 7.500 Kč, svěřené mu k vymáhání, a že tak
porušil povinnosti povolání. Odvolatel brojí především proti zjištění kárné
rady, že mu Dr. S. tento postup pohledávky dodatečně hlásil a že obviněný
s postupem souhlasil, vytýkaje mu rozpor se spisy a uváděje, že se o postupu provedeném Dr. S-em dověděl teprve, když věc byla předmětem
kárného řizení, tedy v době, kdy prý postup byl již »automaticky zrušen«.
Ale v rozporu se spisy se ocítá sám odvolatel, přehlížeje, že podle protokolu o kárném ústním jednání ze dne 20. října 19'30 výslovně doznal, že
se o postupu L-ovy pohledávky dověděl po jeho provedení ze zprávy .Dr.
S-a, který mu sdělil, z jakých důvodů na postup přistoupil, a že se zřete
lem k důvodům Dr. S-em mu sděleným s postupem dodatečně souhlasil.
Napadené zjištění kárného nálezu je tudíž v souhlasu se spisy. Odvolatelovo tvrzení, že se dověděl o postupu teprve, když věc byla předmětem
kárného řízení a když postup byl zrušen, nejen nemá oporu ve výsledcích
jednání, nýbrž odporuje jednak řečenému doznání obviněneho, jednak i (loznává jím skutečnosti; že podepsal dopisy zaslané jeho jménem, Ablínu
L-ovi ze dne 26. dubna 1927,29. dubna 1927 a 2. září 1927, jež se týkaly
právě postupu oné pohledávky Albínem L-em obviněnému. Zjišťovati přesně
dobu, kdy se obviněný o postupu dověděl, nebylo nutné, ano k rozhodnutí
kárné rady postačilo, co bylo zjištěno z vlastního doznání obviněného.
K úsudku, že postup pohledávky byl míněn vážně, že byl effektivní a že
byl za takový považován i obviněným, dospěla kárná rada prozkoumáním
obsahu korespondence, totii oněch dopisů, takže jest bezpodstatná odvolatelova výtka, že kárný nález neobsahuje v tomto směru ani náznaků dů
kazových. Zbytečně dovozuje odvolatel, že nikdo nemůže býti stíhán pro
to, co si myslil, a že v myšlenkách není nic kárně trestného, neboť nebyl
odsouzen pro to, že si myslil, že postup je správný, nýbrž proto, že vzal
na vědomí a schválil provedený postup, který se příči! předpisu § 16 adv.
řádu a ustanovení § 879 čís. 2 obč. zák. Bylo-li v nálezu kárné rady vysloveno, že i Dr. S. nese za své jednání plnou odpovědnost po stránce
kárné, není tim nijak vyloučeno, že i odvolatel jest kárně odpověden za své
vlastní jednání, jež záleželo v tom, že vzal na vědomí a schválíl zákonu odporující a nicotné jednání svého substituta, ač bylo jeho povinností jako
advokáta, by protizákonně provedený postup zrušil, jakmile o něm zvěděl.
Neprávem tedy odvolatel vytýká, že napadený nález v tomto směru odporuje sám sobě. Nezáleží na tom, že se odvolatel nezúčastnil přímo na
vyjednávání o postup s Albínem L-em, neboť i v jeho dodatečném schválení tohoto postupu jest spatřovati činné spolupůsobení při nezákonném
jednání. Podle protokolu o kárném ústním jednání ze dne 20. října 1930
uvedl obviněný, že »causa L.« patřila jemu. Z toho právem usoudila .kárná
rada, že postup ujednaný Dr. S-em se stal v případný prospěch obvině-
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ného. Pro posouzení kárné trestnosti jednání obviněného nemá význam, zda
mohl realisací postupu pro něho vyplynouti také nějaký zisk čili nic V kár- .
ném nálezu byl onen případ i po právní stránce posouzen správně a odvolání bylo v tomto bodě odepříti úspěch.
<Další kárný přečin porušení povinnosti povolání spatřovala kárná rada
v tom, že obviněný hleděl docíliti složení zálohy 2.000 Kč na provedení
opravného prostředku tím, že v dopise ze dne 10. srpna 1927, jejž zaslal
svému klientovi Josefu V-ovi, uvedl, že nesloží-li Josef V. do dne 13. srpna
1927 2.000 Kč, bude obviněný míti za to, že si V. provedení opravných
prostředku nepřeje, že jich neprovede a že v důsledku toho bude Josef V.
nucen trest bezodkladně nastoupiti. Odvolatel neprávem vytýká, že výrok
nálezu odporuje zjištěnému stavu věci, protože prý z jeho doslovu by se
zdálo, že dopis ten neobsahoval nic jiného, než výzvu k zaplacení 2.000 Kč
s pohrůžkou, že, nebudou-li složeny penize; nebudou provedeny opravné
prostředky. Kárná rada uvážila v důvodech nálezu celý obsah dopisu ze
dne 10. srpna 1927 a zjistila i jeho podstatný doslov, ale pro odsuzující
výrok stačilo vytknouti z něho jen to, co zakládá skutkovou povahu kárného přečinu porušeni povinnosti povolání. Rozhodné tu jest, že v dopisu
tom vyzval obviněný advokát svého klienta, by složil do určeného dne
v jeho kanceláři 2.000 Kč za provedení opravných prostředků proti odsuzujícímu trestnímu rozsudku a zároveň mu oznámil, že opravné prostředky
neprovede, ne?bdrží-li peníze, a že v důsledku toho bude klient nucen bezodkladně nastoupiti přisouzený mu trest (těžkého žaláře v trvání dvou let).
Onen dopis jest kárně závadný proto, že v něm advokát svému klientovi
zřetelně pohrozil, že bude nUcen bezodkladně nastoupiti trest dvouletého
těžkého žaláře, nezaplatí-li mu do určeného dne 2.000 Kč za provedení
opravných Prostředků. S hlediska kárného nemá ostatní obsah dopisu rozhodující váhu a, obírá-li se jím odvolatel, činí tak marně, neboť tím se
mu nepodaří odvrátiti pozornost od vlastní podstaty této kárné věci. Jednáním obviněného, jak tu bylo vytčeno, byla porušena povinnost uložená
mu v § 9 a 11 odst. 1 adv. řádu, by jako advokát zastupoval práva své
strany pilně, věrně a svědomitě, a by svěřenou mu věc obstarával, pokud
příkaz trvá. Jak bylo zjištěno, dal Josef V. obviněnému plnou moc jako
svému obhájci; proto byl rozsudek doručen jen k rukám obhájcovým a
obviněný ani netvrdí, že Josefu V. vypověděl zastupování, naopak plyne
z jeho dopisu ze clne 10. srpna 1927, že se mu v něm nabízel provésti
v jeho zastoupení opovězené již opravné prostředky, avšak s podmínkou
zaplacení 2.000 Kč předem. Podle toho nepřichází tu ustanovení druhého
odstavce § 11 adv. řádu ani v úvahu a nemají proto význam odvolatelovy
vývody o tom, že prý lhůta čtrnácti dnů k výpovědi plné moci je stanovena
jen civilním řádem soudním a neplatí pro věci trestní. Uvádí-li ~dvolatel,
že není porušením povinnosti věrnosti ke klientovi, dá-li mu advokát právní
poučení, upozorní-li ho na lhůtu ku provedení opravných prostředků a požádá-Ii ho, by přišel prostudovat rozsudek, jest mU připomenouti, že v tom
nebylo ani kárnou radou spatřováno porušení povinnosti povoláni aže
z důvod'l kárného nálezu lze jasně seznati, v čem, toto porušení bylo shledáno. To, zda bylo ku provedení opravných prostředků potřebí konference

s klientem, či zda je mohl obviněný provésti i bez ní na základě dřívější
informace a se zřetelem k tomu, že koncipient obviněného intervenoval
u hlavního přelíčení, nepadá při posouzení viny obviněného v souzeném
rřípadě na váhu. Rovněž nezáleží na tom, zda byla částka 2.000 Kč, obviněným požadovaná, v poměru k rozsahu věci značná čili nic. Kárné provinění obviněného není v tom, že se dožadoval na klientoví složení zálohy,
neboť k tomu byl oprávněn, nýbrž jen v tom, Že na požadované výplatě
peněz učinil závislým provedení opravných prostředků a použil při tom
proti klientovi nedovoleného nátlaku tím, že mu výslovně připomenul, že
by Jinak musil bezodkladně nastoupiti trest. Že byl obviněny povinen provésti práci zadarmo, nebylo v kárném nálezu vůbec řečeno, takže se o tom
odvolatel šíři zbytečně.· Odvolání není ani v tomto případě opodstatněno.
Od~olatel byl dále uznán vinným, že v dopisu ze dne 6. prosince.1927,
zaslanem Anně Ch-ové, hleděl ji jako matku své klientky přiměti ke složení 1.000 Kč poukazem na to, že by si jinak její dcera musila odpykati
tříletý žalář. Jde tu o podobný případ, jako v předchozí věci. Kárná rada
spatřovala v jednání obviněného nejen kárný přečin porušení povinnosti
povolání, nýbrž zároveň i kárný přečin poškození cti a vážnosti stavu. Odvolatel se ve, svých vývodech v tomto případě vyhýbá vlastní podstatě
kárné věci ,a zdůrazňuje nerozhodné vedlejší okolnosti, že adresoval závadný dopis správně matce klientčině, nikoli klientce samé, že byl oprávněn požadovati zálohu a že provedl opravný prostředek přes to, že žádná
zaloha nebyla složena. Jest proto k jeho vývodům připomenouti - podobně
jako v předchozím případě - , že porušení povinnosti povolání není v tom,
že požadoval zálohu, nýbrž v tom, že k požadavku složení peněz připojil
ve svém dopisu zřetelnou pohružku, že by jinak dcera adresátčina musila
si odpykati ceLý tříletý žalář, protože jí neprovede zmateční stížnost. Nezáleží na tom, zda byl dopis správně řízen na matku klientky, ana klientka
byla ve vazbě a honorář se zavázali zaplatiti její rodiče, a své kárné provinění obviněný neodčinil tím, že opravný prostředek přece jen provedl, ač
nebylo vyhověno jeho výzvě ke složení peněz, neboť kárný přečin byl dokonán již zasláním závadného dopisu. Vytčeným jednáním porušil obviněný
í v tomto případě povinnosti povolání, uložené mu v §§ 9 a II adv. řádu,
a stačí tu odkázati na důvody uvedené při rozboru odvolání v předchozí
věci. Poškození cti a vážnosti stavu spatřuje nález kárné rady v tom, že
obviněný musil svým jednáním u Anny Ch-ové vzbuditi dojem, že mu nezáleží na ochraně svěřených mu statků, nýbrž na osobní finanční stránce
věci, na zajištění útrat zastoupení. Nejvyšší soud souhlasí s názorem kárné
rady, že jednání obviněného bylo skutečně způsobilé, by tento dojem vzbudilo, a, že nelze srovnati se ctí a vážností advokátského stavu, projeví-li
advokat takovým způsobem, jako se stalo v tomto případě, že mu při výkonu jeho činnosti jako obhájce nejde ani tak o obhájení zájmů klientových,
jako spíše o to, by dostal peníze. Nelze proto ani v tomto směru odvolání
přiznati úspěch. Pokud se odvolatel obírá i onou částí kárného nálezu, kde
byl viny zproštěn, jest jeho vývody ponechati bez povšimnutí, ano obviněnému nepřísluší, by brojil proti důvodům zprošťujícího výroku.
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Odvolatel byl dále uznán vinným, že vědomě spolupůsobil za účelem
reklamy pro sebe při uveřejňováni časopiseckých zpráv, ve
kterých byla jeho činnost jako advokáta nesmírně vynášena, a že tak činil
i ve věcech rázu soukromého a rodinného bez povinného šetření důvěr
nosti. V tomto jeho jednáni spatřovala kárná rada kárný přečin poškození
cti a vážnosti stavu. Odvolatel napadá i tuto část kárného nálezu a snaží
se dovoditi, že v případech, jež byly podkladem odsuzujícího výroku, nešlo
o takovou reklamu, jakou mělo na zřeteli kárnou radou citované rozhodnutí sb. n. s. čís. 122 dis., nýbrž jen o zjištění pravdy. K jeho vývodům
jest uvésti, že se ctí a vá~ností advokátského stavu jest neslučitelné nejen
použití obchodních prostředků reklamních, jež vypočítává odvolání, nýbrž
i opětované uveřejňování časopiseckých zpráv, ve 'kterých jest advokátova
činnost v jeho povolání nemírně vychvalována se zřejmým úmyslem, by
mu byla dělána ve veřejnosti reklama a by mu byli nadháněni klienti. I to
jest advokáta nedůstojné, ana důvěra, na níž se zakládá advokátovo postavení v povolání, nesmí býti získávána uměle novinářským upozorňová
ním a vychvalováním jeho zvláštních schopností a úspěchů; kdyby se to
připustilo, mohlo by to vésti k nezřízenému konkurenčnímu zápasu mezi
advokáty, jehož jest se v zájmu cti a vážnosti stavu přísně vystříhati. Není
tu rozhodné, zda bylo v časopiseckých článcích referováno o jednotlivých
případech podle pravdy a podle skutečného výsledku soudního řízeni, nýbrž
rozhodné je, že při té příležitosti byla činnost obviněného jako advokáta
nemírně vychvalována za účelem reklamy. Nedůstojnost takového postupu
by byla ovšem ještě zvýšena, kdyby bylo k reklamě použito dokonce .nepravdivých zpráv, ale o to v souzené věci nejde, neboť napadený nález
nevycházi z tohoto předpokladu. OdvDlatel proto zbytečně dovozuje o každé
jednotlivé časopisecké zprávě, že se shoduje se skutečnosti. Otázku, jaký
byl záměr časopiseckých zpráv, o něž tu jde, a zda jest v nich spatřovati
nepřípustný způsob reklamy, posuzovala kárná rada správně v ten způsob,
že hodnotila všechny články v jejich souvislosti; tím právě vynikla závažná
okolnost, že jim bylo společné, že zásluhou obviněného strana jím zastoupená byla osvobozena nebo docílila úspěchu, z čehož bylo pak logicky
usouzeno na reklamní účel zpráv. Poknd se v odvolání vytýká, že si kárný
nález vybral, za dobu od 2. června 1926 do 8. března 1929 jen 17 případů,
v nichž byl uveden odvolatelův úspěch, že však nebylo hleděno k toinu,
že v jiných článcích byl prý zjištěn jeho neúspěch, jest k tomu připome
nouti, že kárná rada soudila a mohla souditi jen o tom, co jí bylo oznámeno, a že se obviněný nedovolával časopiseckých zpráv, v nichž bylo relerováno o jeho neúspěchu. Výtka nedostatku objektivnosti kárného nálezu
je tudíž bezpodstatná. Po stránce subjektivní se dává v kárném nálezu
obviněnému za vinu, že při uveřejňování časopiseckých zpráv vědomě
spolupůsobil za účelem nepřípustné reklamy pro sebe: Odvolatel tedy zbytečně dovozuje, že nešlo o jeho vlastní »fabrikaci«, neboť to 'mu nebylo
dáváno za vinu. Nález kárné rady se zakládá, pokud jde o subjektivní
stránku, na vlastním doznání obviněného, že veden touhou po slávě využil svého styku se žurnalisty, že je žádal, by naň v listech upozorňovalí,
a předpokládal, že v referátech budou uvedeny případy, ve kterých měl
nepřipustné
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úspěch,

dodával jim materiál, rozsudky, obžaloby (ty byly v některých
opisovány až patnáctkrát v jeho kanceláři), po případě i informace k referátům, někdy i článek napsal, a že některé z článků byly tak,
jak byly ve spěchu napsány, doslova otištěny. Tvrdí-Ii nyní odvolatel, že
se takto nedoznal, přehlíží, že řečený obsah jeho doznání byl do kárného
nálezu doslovně převzat z protokolu o kárném ústním jednání ze dne 20.
řijna 1930 a že podle zápisu v tomto protokolu i sám připustil, že pochybil.
Otázku, zda věci, o nichž bylo referováno v časopisech, byly všední a nezajímavé, byla kárná rada oprávněna posuzovati samostatně, pokud toho
potřebovala k rozhodnutí po stránce kárné. Odvolatel brojí i proti názoru
kárné rady, že v některých článcích bylo referováno způsobem, který nešetří důvěrnosti, najmě ve věcech rázu soukromého a rodinného, namítaje
proti tomu, že v žádném článku nebyla uvedena jména ani znamení, jež by
dopadala na osoby v těch věcech vystupující. Avšak nešetření důvěrnosti
jest spatřovati ve vylíčení události rázu soukromého a rodinného i; nejsou-Ii
zúčastněné osoby pojmenovány nebo naznačeny, a s důstojností advokáta
se nesrovnává, by při časopiseckých zprávách tohoto rázu spolupůsobil.
Odvoláni není ani v tomto případě oprávněno.
případech

Odvol alel byl uznán vinným, že, nešetře povinnosti mlčelivosti, spolupúsobil za účelem své reklamy při rozšiřování zprávy, jakoby se jeho klienti
pokoušeli za veliký honorář získati ho za obhájce pro osobu obviněnou
z trestného činu proti československému státu. V tom spatřuje napadený
nález jednak kárný přečin porušení povinnosti povoláni, jednak i kárný
přečin poškození cti a vážnosti stavu. Povinnost mlčelivosti ve svěřených
mu věcech porušil obviněný zejména tím, že poskytnul redakci časopisu
"V.« informaci ke článku uveřejněnému dne 5~ Června 1929 pod nadpisem
»Co říká Dr. X. o cizí nabídce půl milionu Kč za hájení kap. F-a: Jako
justiční důstOjník nemohu velezrádce hájit.« Že tak skutečně učinil, doznal
obviněný nejen ve svém vyjádření na výzvu kárné rady ze dne 15. června
1929, nýbrž i při kárném ústním jednáni podle protokolu ze dne 20. října
1930, kde výslovně prohlásil, že článek ve »V.« se zakládá na jeho inlorc
maci - a to od slov »Dotázali jsme se ... « až do slov »Jinak nel«, jakož
i že se v případě F-ově cítí vinným, že měl zachovati povinnost mlčelivosti
naprosto a odepříti časopisům jakoukoliv informací. Kromě toho bylo zjištěno a odvolání to ani nenapadá, že obviněný o tom, co mu bylo jako
advokátovi svěřeno Jindřichem F-em při vyjednávání v trestní věci proti
kapitánu F-ovi pro vyzvědačství, učinil sdělení i úředníkům na policejním
ředitelství. Kárná rada proto právem uznala, že obviněný porušil svým jednánim stěžejní povinnost mlčeUvosti, uloženou mu v § 9 adv. řádu, 'a že
se tak dopustil kárného přečinu porušení povinnosti povolaní. Obvinený
se nCl1nhe omluviti tvrzením, že skutečnosti, jež oznámil redakci časopisu
»V.« a policejním úředníkům, byly již obecně známy a nebyly tedy »tajemstvím«, neboť jeho povinnost zachovati mlčelivost o věcech svěřených
mu jako advokátovi byla bezvýhradná a nepominula ani tím, že některé
noviny referovaly o návštěvě F-ově. u obviněného. Že by obviněný jednal
»v nutné sebeobraně«, o tom tu nelze vůbec mluviti. Poškození cti a vážnosti,·stavu spatřuje kárný nález v tom, že obviněný za účdem své reklamy
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spolupůsobil při rozsuovanI zpráv, že se jeho klienti pokoušeli za '!eliký
honorář získati ho za obhájce pro osobu obviněnou z trestného činu proti
československému státu. Odvolatel nenapadá zj ištění skutečností, z nichž
kárná rada dospěla k úsudku, že se ono spolupůsobení obviněného stalo
za účelem nedůstojné reklamy a nekalé soutěže, nýbrž poukazuje k tomu,
že prý jest ctí pro celý advokátský stav, odmítl-li převzíti obhajobu vojenské zrady, nabízenou mu za skvělých finančních podmínek, a že není
reklamou, potvrdí-li advokát k dotazu žurnalistů, že z národních důvodů
odepřel hájil! špíona. Ale těmito vývody se odvolatel jen marně pokouší
·odvrátiti pozornost od podstaty kárné věci, která byla v napadeném nálezu

.

správně vystižena. Odvolání není tudíž ani v tomto bodě opodstatněno.
čís.

158 rus.

Přlči ·se ustanovenim §§ 9 a 10 adv. ř. (porušuje povinnosti povolání),
zastupoval-li advokát ve vyrovnachn nzení dlužníka i věřitele, třebaže tito
souhlasili s nabízenou kvotou a vyrovnací řízení skončilo zpětvzetím vyrovnaciho návrhu.

(Rozh. ze dne 1. prosince 1932, Ds I 28/32.)
N e j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů
a kandidátu advokacie nevyhověl, slyšev generálního prokurátora, v neveřejném zasedání odvolání obviněného z nálezu kárné rady pro advokáty
a kandidáty advokacie v Čechách ze 14. dubna 1932, pokud jím byl odvolatel uznán vinným kárným přečinem porušení povinosti povolání.

o ů vod y:

~'

Odvolání nebylo shledáno opodstatněným. Odvolatel napadá nález,
pokud jím byl uznán vinným přečinem porušení povinnosti povolání, p:o
nesprávné právní posouzení, ano prý čin, z něhož je viněn, nelze podřadlŤI
pod ustanovení § 10 adv. řádu o rozporu zájmů. Obviněný dopustil se .
onoho kárného přečinu podle výroku nálezu tím, že při vyrovnacím řízení
zastupoval dlužníka a celou řadu věřitelů. V důvodech nálezu je zjištěno,·
že obviněný doznal skutkovou podstatu za vinu mu dávanou, že však uvedl
ke své obhajobě ve vyjádření z 30, října 1930, že pro vyrovnacího dlužníka
vyhotovil jen vyrovnací návrh, že pak ho již nezastupoval, že, když pře
vzal zastoupení věřitelů, nebyl již zástupcem dlužníka, a že při ústním líčeni
obhájce obviněného k tomu dodal, že v souzeném případě k vyrovnání ne~
došlo 'a žádný rozpor ani nevznikl. Tato z!Íštění nejsou napadena. Podal-ll
obviněný v dlužníkově zastoupení návrh na zahájení vyrovnacího řízení,
který byl, jak ze spisů o vyrovnacím řízení vidno, podle § 2 vyr. řádu řádně
sepsán a doložen, a zastupoval-li pak v témže vy;ovnacím ří~ení cdou
řadu věřitelů, příčí se tento jeho postup nepochybne ustanovemm §§ 9 a
10 adv. řádu. Hledíc k řádnému vyhotovení a doložení návrhu na zahájelll
vyrovnacího řízení, jest předpokládati, že dlužník před tím zpravil obvině
ného o svém majetkovém stavu a že na podkladě této zprávy byl pak

obviněným sepsán onen návrh, by odpovídal zájmům dlužníkovým. I kdyby
bylo správné tvrzení obviněného, že nebyl již zástupcem dlužníkovým, když
převzal zastupování věřitelů, nelze tento jeho postup uvésti v soulad s povinnostmi uloženými advokátu v § 9 odst. I první věta, § 10 odst. 1 adv.
řádu. Zájmy dlužníka a věřitelů, i když hodlají ujednati poctívé vyrovnání,
se přece jen nekryjí. Je na snadě, že snaha věřitelů směřuje k tomu, by docílili vyrovnací kvotu pokud lze zvýšenou nad nejnižší zákonnou kvotu, po
případě i splatnou v kratší době, než zákon připouští. Snaha dlužníkova
má pochopitelně směr opačný. I kdyby tedy bylo správné tvrzení obvině
ného, že zastupoval ve vyrovnacím řízení věřitele, kteří vesměs souhlasili
s přijetím nabízené 35% kvoty, nebyl tím ještě vyloučen rozpor zájmů.
Vždyť za vyrovnacího řízení mohli věřitelé obviněným nezastoupení namítati, že stav aktiv a pasiv dlužníkem udaný neodpovídá skutečnému stavu
a v důsledku toho požadovati zvýšeni kvoty, která by pak musila ovšem
platiti pro všechny věřitele. Tu by pak zřejmě mohl nastati rozpor mezi
zájmy dlužníka, kterého odvolatel zastupoval při zahájení vyrovnacího ří
zení, a zájmy věřitelů, jichž zastupování převzal později.
Okolnost odvolatelem uplatňovaná, že rozpor zájmů vůbec nenastal,
ano vyrovnací řízení skončilo zpětvzetím vyrovnacího návrhu (podle § 37
vyr. ř.), je nerozhodná, jak již v kárném nálezu bylo správně dovodě no,
neboť k naplnění skutkové povahy POdV0j11ého zastupování ve smyslu § 10
adv. řádu stačí již možnost vzniku onoho rozporu zájmů. Nerozhodné je i,
z jaké pohnutky obviněný převzal sepsáni vyrovnacího návrhu. Ostatně
plyne ze spisů o vyrovnacím řízení, že obviněný podal v zastoupení dlužníka návrh na zahájení vyrovnacího řízení dne 11. července 1930, že podáním ze dne 15. července 1930 doplňoval tento návrh a že podáním z 5.
srpna 1930 doplňoval a opravoval adresy věřitelů. Teprve podáním z l.
října 1930 oznámil zároveň s dlužnikem okresnímu soudu, že ho dlužník
pověřil jen vypracováním návrhu na zahájení řízení vyrovnacího a jeho podáním k soudu, že však dlužníka nezastupuje v dalším řízení na to násleoujícím a že mu vypovídá plnou moc založenou ve vyrovnacích spísech.
Obviněný podal v tomto vyrovnacím řízení v zastoupení věřitelů od 17. do
30. července 1930 řadu přihlášek, připoJiv k nim příslušné plné moci, a
v době od 6. do 14. srpna 1930 znovu řadu dalších přihlášek věřitelských,
doložených plnou mocí. Alespoň první skupina přihlášek stala se tedy
v době, kdy obviněný podle spisů ještě zastupoval dlužníka, čmě jeho
jménem další podání na soud. Proto se závadný postup obviněného tím
více příčí ustanovení §§ 9 a 10 adv. řádu, takže odsuzující výrok je plně
ospravedlněn. Neodůvodněné odvolání nemohlo proto míti úspěch.

čís.

159 dis.

Proti usneseniu disciplinárneho súdu advokátskej komory, ktorým bolo
pominuté nariadiť disciplinárne pokračovaníe proti advokátskemu osnovníkovi, odvolanie níe je pripustné.
(Rozh. z 19. decembra 1932, Os III 6/32.)
Trestní rozhodnutí XIV.
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R. K. ako súkromná strana oznámil advokátskej komore advokátskeho
osnovníka Dr. A. B. preto, lebo oznamovate!' pred rokami odovzdal kancelárii advokáta Dr. R. pravotu na 39.DOO Kč, Dr. R. poveril vedením tejto
veci svojho osnovníka Dr. B., ktorý však vraj nič nerobil a zavádzal oznamovate!'a. Výbor advokátskej komory ako d i s c i P I in á r n y s ú d pominul nariadiť disciplináme pokračovaníe proti oznámenému osnovníkovi,
lebo za chod kancelárie voči stránkam je zodpovedný len advokát, nie
však osnovník. Protí tomuto usneseniu sa odvolal R. K.
N a j v y Š š í s ú d ako súd disciplinárny pre veci advokátov odmietol
odvolanie.
D6vody:
Pod!'a §§ 107 a 108 zák. čl. XXXIV /1874 vzhl'adom k § 16 zák. čl.
L\lI/1913 je va veciach dísciplinárneho pokračovania proti kandidátom
advokácie prípustné odvolaníe k najvyššiemu súdu len vtedy, jestli disciplinárny súd komory, vykonávajúc disciplinámu pravomoc, nariadil predl"
ženie doby praxi na dlhši než zákonitý čas, alebo jestli bol vyrieknutý výmaz zo soznamu kandidátov advokácie. Z tohoto ustanoveni a plynie a contrario, že v žiadnom inom prípade odvolanie nie je prípustné, a tak nie je
prípustné odvolanie ani proti rozhodnutiu, ktorým bolo pominuté nariadiť
proti advokátskemu osnovníkovi Dr. A. B. disciplináme pokračovanie. Odvolaníe bolo preto ako zákonom vylúčené odmietnuté.
čís.

160 dis.

Jestli advokát, poverený svojím substituentom vykonanlm exekúcie,
proti ustanoveniu § 48 adv. por. alebo proti úprave Sl{bstituentom mu danep
neupovedomí substituenta, že peniaze inkasoval, ani mu ieh ihned' neodvedie ani s nim nevyúčtuje, dopúšťa sa disciplinámeho prečinu podYa § 68
Jit a) adv. por.
(Rozh. z 19. decembra 1932, Ds III 11/32.)
D i s c i P I i n á r n y s ú d advokátskej komory uznal obvineného advokáta Dr. N. vinným z disciplinárneho previnenia podl'a § 68 lit. b) a § 69
lit. c) zák. čl. XXXIV:1874, ktoré spáchal tým, že súc poverený sťažova
tel'om Dr. B., advokátom v P., aby prevíedol exekúciu vo veci jeho mandantky, na viaceré súreníe nepodal podrobnej zprávy o výsledku exekúcie,
nezúčtoval a ínkasované peniaze neodviedol.
N a j vy Š š í s ú d po preskúmaní spisov následkom odvolania obvineného advokáta Dr. N. potvrdil rozsudok prvostupňového disciplinárneho
súdu s tou zmenou, že ustálený čin bolo treba správne kvalifikova ť ako
prečin pod!'a § 68 lit. a) zák. čl. XXXIV: 1874.
Z d6vodov:

Najvyšší súd sa presvedčil, že zistený čin obvineného bol mylne kvalifikovaný. Obvinený týmto činom porušil.p,:vinnosti spoje~é Sv je~o povolaním a uložené mu v § 48 adv. por., tohz ze o mkasovam penazl Dr. B-a

naskutku neuvedomil, inkasované peniaze na jeho žiadosť a pod!'a jeho
úpravy ihned' neodviedol a s ním nevyúčtoval. Toto zislené jednanie nel'ze
podriadiť pod lit. b) § 68 adv. por., ktorý má za predpoklad tam zmienené
chovanie advokáta, ani pod lit. c) § 69 adv. por., ktorý zrejme čelí proti
spozdilosti vo vybavovaní sverených vecí, lebo opozdené vydanie inkassovaných peňazi padá už pod porušenie ustanovenia § 48 adv. por. vo spojení
s § 69 a) tohoto zák. Preto bola kvalifikácia zisteného činu zmenená na
prečin pod!'a § 69 a) adv. por.
čís.

161 dis.

Nejde o značnú liknavosť v smysle § 69 lit. e) zák. čl. XXXIV:1874,
podal-li advokát z územía platnosti práva kedysi uborského opravný proslriedok v oblasti práva kedysi rakúskeho II nepatričného súdu takže
opravný prostriedok došlel k prislušnému súdu opozdene.
. '
(Rozh. z 19. decembra 1932, Ds III 15/32.)
Obv!nený advokát Dr. M. zo Slovenska podal v civiinom spore, vedenom v Cech ách, dovolaciu žiadosť mylne u vrchného súdu, hoci mala byť
podaná u sborového súdu prvej stolice. Následkom toho došla dovolacia
žiadosť k príslušnému súdu po uplynutí zákonnej leholy a bola ako opozdená odmietnutá.
D i s c i P I i n á r n y s ú d uznal za to obvineného advokáta vinným
z disciplinárneho previnenia pod!'a § 69 lit. c) zák. čl. XXXIV:1874 zastávajúc názor, že advokát nesmíe sa podjať zastupovaní a takej veci, v' klorej .mu chýbajú znalosti či materiálneho alebo formálneho práva podl'a zákonov platných v oblasti príslušného súdu.
N a j v y Š š í s ú d ako súd disciplinámy pre veci advokátov vyhovel
odvolamu, rozsudok prvostupňového disciplinárneho súdu zmenil a obvineného Dr. M. sprostil obžaloby pre disciplináme previnenie pod!'a § 69
Itl. c) zák. čl. XXXIV:1874 naň podanej.
D6vody:
Niet pochybnosti, že obvinený advokát chybil, podal-li v spore, označ~nom ~ rozsudvku disciplinárneho súdu prvej stolice, dovolanie u nepatrič
neho sudu, tOtlZ u vrchneho ako odvolacieho súdu v Prahe, hoci ho mal
poda.ť.u súd;.t prvej s!olic~, t. j. u krajského súdu v Moste. Sporné je len
to, Čl Je mozno povazovat toto pochybenie obvineného za z nač n ú liknavosť v smysle § 69 lit. c) zák. čl. XXXIV: 1874.
V tomto smere dospel najvyšší súd k opačnému názoru než disciolinárny súd prvej stolice. Skutečnosť, že obvinený advokát posobí na úz~mí
platnosti práva kedysi uhorského, kde pod!'a predpisov občianskeho súdneho poriadku treba dovolanie podať u súdu odvolacieho, sposobuje prirodzene, že jeho vystupovanie a účinkovanie pred súdmi na území platnosti práva kedysi rakúskeho, kde podl'a predpisov c. ř. s. dovolaciu žiaZl'
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dosť

treba podať U súdu prvej stolice, je len zriedkavou výnimkou. Mohol
sa preto obvinený advokát, navyklý praxi odpovedajúcej zákonným predpisom, platným v oblasti jeho posobišťa, I'ahko mýliť pri tomto jednotlivom, výnimečnom úkone; tento omyl obvineného je však len culpa levis
a nemožno ho ešte kvalifikovať za značnú liknavosť, akú vyžaduje skutková podstata disciplinárneho previnenia podl'a § 69 lit. c) adv. por.
Mýlil sa tedy disciplinárny súd prvej stolice, keď uznal obvineného vinným
z cit. disc. prečinu a bolo preto treba vyhoveť odvolaniu obvineného, rozsudok prvého súdu zmeniť a obvineného sprostiť obžaloby.
čis.

162 dis.

V disciplinámych veciach proti advokátom s ú d nemá právo
sa proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu prvej stolice.

odvolať

(Rozh. z 19. decembra 1932, Ds III 16/32.)
Súdny radca J. K., prednosta okresného súdu v P., oznámil advokáta
dr. S. advokátskej komore preto, že menovaný advokát v exekučnej veci
u okresného súdu vP. vedenej uplatňoval proti nemu vylučujúcu námietku
na tom základe, že J. K. stojí s Dr. S., zástupcom exekventov, v civilných
a trestných sporoch a je s ním v ťažkom, neslúčitel'nom osobnom nepriatel'stve, čo ho číní va veci závadným.
D i s c i P I i n á r n y s ú d prvej stolice pominul nariadiť disciplinárne
pokračovanie, lebo advokát ako zástupca stránok mMe použiť všetky
práva, ktoré zákon dáva stránke, tedy aj vylučujúcu námietku. Keď Dr. S.
tohoto práva použil, nedopustil sa nijakej nezákonnosti. Proti tomuto usneseniu sa odvolal súdny radca J. K.
N a j v y Š š í s ú d ako súd discipHnárny pre veci advokátov odmietol
odvolaníe.
Důvody:

Podl'a odst. 4 § 101 adv. por. může súkromná strana uplatňovať odvolaníe len prostrednictvom advokáta, ktorého je povinná opatriť zvláštnym
plnomocenstvom k tomuto ciel'u a ohlásiť disciplinárnemu súdu.Poneváč
sťažovatel' J. K. sa citi konaním obvineného osobné urazeným, vystupuje
tedy ako súkromná stránka, odvolanie však podal sám bez prostredníciva
advokáta, a § 101 adv. por. ohl'adom osůb náležajúcich k sudcovskému
stavu žíadnych výnimiek nečiní, takéto výnímky ani inak nie sú stanovené;
bolo odvolanie ako zákonom vylúčené odmíetnuté. Keby sa však malo za
to, že J. K. učinil oznámenie v zastúpení okresného súdu vP., lebo odvolanie je opatrenéspisovou značkou okresného súdu, ktorého prednostom
bol, a že i odvolanie podal v zastúpenf okresného súdu, treba považovať

odvolanie ako podané osobou neoprávnenou. Podl'a § 79 zák. čl. XXXIV:
1874 mMe byť disciplinárne pokračovanie nariadené alebo na žiadosť zástuI;cU kom?ry al:,bo ?ásle,d~om sťažnosti súkromných osob, alebo na
ozn~mell1:, ll1ektor~ho sudu, s~atneh? zástup cu, alebo inej vrchnosti. Medzi
opravnenyml k sťaznoslI oznacu]e zakon súkromnú stranu a súd samostame
a odd~le~e. Poc'!'~ § I~l cit. zák. súkromná strana mMe podať aj súkromnu zalobu, sudu vsak, ktory podal disciplinárne oznámenie zákon
ne~del'uje to.to práv.o. Podl'~ toho súkromná strana a súd nemajú 'rovných
prav pred dls~lphnarn!m sudom. Poneváč podl'a § 79 cit. zák. rozhodnuÍle dlsclphnarneho sudu treba doručiť zástupcovi komory štátnemu zástupcovi, obžalovaném;" advokátovi a tam, kde si sťažuje sdkromná strana,
aj tejto a odvolallle mozu podať mteresované strany hore menované medzi
ktarými urazený súd nie je uvedený, poneváč cl·alej aj nariadenia' §§ 84
a 95 cit. zák., vzťahujúce sa na právo k odvolaniu, sú v shode s § 79 cit.
zak., konečne poneváč podl'a §§ 79, 84, 95 a 100 cit. zák. štátny zástupca
má zastupovať verejný záujem, tedy on má hájiť aj autoritu súdu, a ciel'om
chrinenia verejného záujmu on má právo k odvolaniu, preto urazený súd
v P. nemal právo k odvolaniu proti konečnému rozhodnutiu disciplinárného
súdu.
čis.

163 dis.

Nedokončený civi1ný spor, zahájený po pravoplatnosti rozhodnutia
discipIinárneho súdu pre veci advokátov, taktiež rozhodnulie najvyššieho
súdu v inej veci vynesené nie sú novými důkazmi v smysle § 99 zák. čl.
XXXIV:1874.

(Rozh. z 19. decembra 1932, Ds III 66/32.)
Advokát Dr. O. bol pravoplatne posúdený 'pre disciplinárny prečin
podl·a §§48 a), 68 a), 69 c) adv. por. Proti rozsudku podal žiadosť o obnovu ,vecI, k~orú ,vša~ d i s, c i P I i ~ á r n y s ú d prvej stolice odmietol
s o~ovodnemm, ze zladatel. nep~dava nové dókazy, lež len polemizuje
s pravnym stanovlskom, ktore zaujal súd v základnom spore.
N a j v y Š š í s ú d k odvolaniu Dr. O. napadnuté usnesenie disciplinárneho súdu prvej stolice potvrdil.
Z dil vod o v:
čo sa týka merita veei, bezzákladné je tvrdenie sťažovate!'a že sa odadv. zák.
volal p~ed ,súdom prvej stolice na nové dakazy v smysle §
Vo. svoJeJ zladosÍl o obnovu za nové důkazy označil odsúdený: l. spisy
c~vlln~ho sporu, kt?rý zahájil dňa 26. júla 1932, - tedy po vynesení pravop,atneho odsudzujueeho rozsudku - proti poškodenému A. M. a jeho zástup~ovi ~r. E. R o I! 03 a 245 Kč, - ktorá pravoia vraj dokáže, že trovy
pnsluchajuce odsudenemu Dr.. O. prevyšovaly ním inkasovaných 100 Kč .
z ktorych poukazal Dr. S-OVl 500 Kč; 2. spisy krajského súdu v Nitre

99

~ čís.

164~165

dis.

~ čís.

~

166 dis.

~
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č.

Nc III 84/31 ciel'om dokázania toho, že najvyšší súd vyslovil, že advokát
mMe si preddavok na útraty zadržať do tej doby, dokial' otázka útratová
nie je vyriešená, čo sa deje sporom alebo v pokračovaní podl'a § 18 zák.
čl. L1V:1912.
Týmto však odsúdený neodvolal sa na nové d6kazy v smysle § 99
adv. zák., lebo ani nedokončený civilný spor ani jedno rozhodnutie najvyššieho súdu nel'ze považovať za nové d6kazy, ktorými by bolo možno vyvrátiť skutkové zistenia, na ktorých je založený pravoplatný odsudzujúci
rozsudok. Ostatné vývody odsúdeného však obsahujú len polemizovanie
s právnym stanoviskom, ktoré zaujal súd v základnom spore. Preto nemýlil
sa súd prvej stolice, ked' zamietnul návrh na obnovu veci. Bolo tedy potvrdiť napadnuté usnesenie.
čis.

164 dis.

Ai verejný notár, jestli podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu pre veci advokátov, musí byť zastúpený advokátom.

Advokátsky osnovník Dr. B. R. sťažoval si na advokáta Dr. V. S. preto.
že obvinený advokát proti svojmu lepšiemu presvedčeniu podal v zastúpení
matky sťažovatel'a proti otcovi sťažovatel'a žalobu pre vydanie vena.
D I S ci P I i n á r n y s ú d advokátskej komory sprostil obvineného advokáta obžaloby.
Na j v y Š š i s ú d ako súd clisciplinárny pre veci advokátov odmietoI
odvolanie advokátskeho osnovníka Dr. B. R.
Dovody:
Podí'a § 101 odst. 4 adv. por. súkromná strana mMe proti usneseniu
dlsciplinárneho súdu prvej stolice odvolanie podať len prostredníctvom
advokáta. Poneváč Dr. B. R.. kandidát advokátstva, podal svoje odvolanie
ako súkromná strana bez zastúpenia advokátom, je jeho odvplanie zákonom
vylúčené a bolo ho treba odmietnuť.

(Rozh. z 19. decembra 1932, Ds III 73/32.)
Dr. M. T., bývalý advokát, teraz verejný notár, podal disciplinárne
oznámenie proti advokátovi Dr. M. W. preto, že obvinený advokát podal
proti nemu u okresného súdu v O. bez akéhokol'vek predbežného upozornenia žalobu o zaplatenie 478 Kč, v čom vidí nekolegiálnosť. D i s c i P I in á r n y s ú d prvej stolice pominul nariadiť disciplinárne pokračovanie
proti Dr. M. W -ovi. Proti tomuto usneseniu sa odvolal oznamovatel'
Dr. M. T.
N a j v y Š š í s ú d ako súd disciplinárny pre veci advokátov odmietol
odvolanie.
Dovody:
Podl'a odst. 4 § 101 adv. por. može súkromná strana uplatňovať odvolanie len proslredníctvom advokáta, ktorého je povinná opatriť zvláštnym plnomocenstvom k tomuto ciel'u a ohlásiť disciplinárnemu súdu. Poneváč sťažovatel' takto neučinil a odvolanie podal sám bez prostredníctva
advokáta a okolnosť, že sťažovatel' je verejným notárom, tento striktný
zákonný požiadavok nenahradzuje, bolo odvolanie ako podl'a zákona neprípustné odmietnuté.
čis.

165 dis.

Aj kandidát advokácie, jestli podáva ako súkromná strana odvolanie
proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu prvej stolice, musi byť zastúpený
advokátom.
(Rozh. z 19. decembra 1932, Ds III 82/32.)

čís.

166 dis.

,

~án:~ nz.eni zahájené podle, l. ':l~vy nelze 7.a žádných okolnosti pře
vesti v metli podle m. hlavy zák. CIS. 46/1868 nýbrž jest je provésti a
skončiti samostatně a bez ohledu na předpisy té~ hlavy.

(Rozh. ze dne 29. prosince 1932, Ds II 9/32.)

U·?

~ e j ,v y š.š í, s o
jako k~r~ý soud, odvolací nevyhověl po ústním
neverejnem hcem odvolam obvllleneho z nalezu vrchního soudu v Brně jako
kárného soudu pro soudcovské úředniky ze dne 26. září 1932, jimž byl odvolatel uznán vinným služebnim přečinem podle § 2 zák. ze dne 21. května
1868, čís. 46 říš. zák. a §§ 45, 47 a 48 patentu ze dne 3. května 1853,
~ís. 81 říš. zák., mimo jiné z těchto

d

Ů

vod O:

Pokud odvolání, dovolávajíc se obsahu znaleckého posudku, po připadě
navrhujic při odvolacím kárném líčení doplnění tohoto posudku opětným
výslechem znalců psychiatrů, spatřuje vadnost v tom, že kárný soud pIvní
~tohce nevyhověl návrhu, by vydal usnesení, že nastal případ § 50 zák.
CIS. 46/1868, že totiž byla zjištěna u obviněného duševní choroba, pro
kterou má býti přeložen na nucený odpočinek, nelze nejvyššímu soudu sdíletr názor, že kárný senát, zjistiv v kárném řizení podle hlavy I. cit. zákona
jsoucnost vady ve smyslu § 50, mohl vydati usneseni, že nastal případ

-

Čís.

166 dis. -
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tohoto předpísu, a že
skončení řízení podle

v

důsledku

toho mohl

přeruší ti

řízení až do
řízení, zahájené

kárné

§ 51 a násl. téhož zákona. Kárné

podle I. hlavy nelze za žádných okolnoslí převésti v řízení podle lIl. hlavy
tohoto zákona, nýbrž jest je provésti a skončiti samostatně a bez ohledu
na předpisy III. hlavy, To vysvítá již z doslovu zákona, v jehož I. hlavě
je vysloveno, že pokud je podezření z trestného činu, nelze pokračovati
v řízení kárném, V témže poměru však je řízení podle hlavy III. ke kárnému
řízení podle hlavy I. zákona čís. 46 z roku 1868. I tu jest vyčkati výsledku
kárného řízení a teprve po jeho skončení lze zahájiti řízení podle lIlI. hlavy,
po případě pokračovatí v tomto řízení, ačli se nejeví řízení to s ohledem
na vyslovené snad tresty podle bodu b) a c) § 6 cit. zák, vůbec bezpřed
mětným pokud se týče nepřípustným, poněvadž výsledkem řízení podle
hlavy lIl. nemůže býti mařeno ve svých účincích kárné odsouzení podle
hlavy I. Nelze tu pominouti, že předpokladem řizení podle III. hlavy je, že
soudce byl svým představeným marně vyzván, by podal žádost o přeložení
do výslužby. Ani tento předpoklad nebyl v souzeném případě splněn a
nemohl by se kárný soud, u něhož je v proudu řízení podle hlavy J, přenésti
přes tento závazný předpis, jakož s druhé strany není v jeho moci a ani
mu nepřísluší vyvolávatí takové opatřeni přednosty soudu. Nepochybil tedy
kárný soud prvé stolice, pokud příslušný návrh obviněného zamítl.

Seznamy vypracovali

Dr. JAN BOLOMSKý,
vrchní

sekretář

nejvyššího soudu

a

Dr. JOSEF DUŠEK,
sekretář

nejvyšsiho soudu.

Věcný seznam abecední.
Advokát (obhájce): i pouhé udělení rady je ú!wnem zastoupení ve smyslu §§ 9
odst. 1 a 10 odst. ] adv. ř. či s. 147 dis.
ide o zmatok podl'a § 384 Č. 6 tr. p., nebol-li v pokračovaní podl'a § 518
tr. p. odsúdenému v prípadoch, označenÝch v § 518 odst. II. tr. p. ustano'
vený obhájca z úradnej povinnosti čís. 44-318.
disciplinární: »trestním soudním vyšeUovánÍm« (strafgerichtliche Untersuchung) ve smyslu § 17 kárného statutu advok. jest rozuměti každé
trestní řízení od jeho počátku až do pravoplatného skončení nikoliv jen
přípravné vyšetřování podle desáté hlavy trestního řádu čís. 142 dis.
jest proto opatřeni zastavením výkonu advokacie padle § 17' statutu
přípu~tné, i ,za pří~ravného vyhle.d~v~ní práv~ tak j~ko bylo-li přípravné
vysetrovam ukonceno a na obvmenel1o podana obzaloba čís. 142 dis.
porušení povinností povolání, trpěl-li advokát svému koncipientovi by
provozoval praxi jako samostatný obhájce ve vě'cech trestních, ač' mu
to bylo výborem advokátní komory zakázáno čís. 14:5 dis.
poškození cti a vážnosti stavu, nešetřil-li advokát, přijírnaje částečné
placení svého zažalovaného palmáru od kliPnta jím a jinými věřiteli
exekvovaného, náležité opatrnosti, čímž vzbudil dojem, jakoby sám měl
účast na maření exekuce, jehož se klient dopustil čís. 146 dis.
čest Cl vážnost stavu advokátního ukládá advokátu za povinnost, by
se vystřihal všeho, co by m;)hlo vrhnouti na jeho osubu podezření nebo
dojem nereelního jednání nebo dokonce účasti na trestném činu jiné
osoby čís. 146 dis.
i pouhé udělení }~dy je úkonem zastoupení ve smyslu §§ 9 odst. 1 a 10
odst. 1 adv. ř. Cl s. 1471 dis.
porušení povinnosti povolání může se advokát dopustiti též z nedbalosti (zanedbáním povinné péče), najmě podpisem podání sepsaného
jeho kanceláří beze zkoumání jeho obsahu; toto porušení novinností
povolání může se sbíhati i s poškozenim cti a vážnosti stavu či s.
1411 dis.
porušení povinností povolání a poškození cti a vážnosti stavu, spolupůsobil-li advokát za úplatu při směnečné transakci za podezřelých
okolností, a dopustil-li, ab] jeho lmncelář podala trestní oznámení (jež
sám podepsal) proti osobe. které v téže věci dříve udělil radu a ač byl
přesv~dčen, že se osoba ta žádného trestného činu nedopustila čís.
147 dlS,
příkéoZ mlčelivosti

podle § 9 odst. 2 adv. ř. vztahuje se ke všemu, co
souvisí s vedením věci advokátovi svěřené hEZ rozdílu, zda jsou to projevy a postřehy klienta, advokáta či osoh třetích čís. 148 dis.
povinnost mlčelivosti přetrvává poměr zástup čí čís. 14& dis.
příkaz věrnosti zakazuje advokátovi i po zrušení smlouvy zmocňovací
podnikati proti dřívějšímu klientovi zákroky, jež hy ho poškozovaly
nebo ohrožovaly čís. 148 dis.
poškození cti a vážností stavu, použil-li advokát v soudní síni uráž!i:~ch výrol~ů proti dřívějšímu klientovi, a musel-li v)r-roky ty, odvolati
Cl s. 14'8 dlS.
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c:

zlehče~í cti
v~ž,:?sti S.taV~1 a y'oruš~ní povinností povolání, dal-li se
a~vokQat - ~s Sl W~ ~ov~nne p('cl~vostl rn~sel býti vědom, že spor jeho
~~he!,1tu ne~llze v mlh ~spvec~, a pres to, ze znal jejich nuzné poměry,

Jlmz na, za~lade vys,:edcelll chudo?~: vymohl pro spor právo chudých
- zavaza~l "k 0sobrnU!lU ~astupov~nJ a zastupování to podržel, a ač
!!l0hl v nl1st~ .pro,ceslllho 1 Ddv?laClho, soudu bez újmy jejich práv dáti
JIm u~tan~y'lti" zastup ce ch~dyc.~, sa"f!1 k~ všem sporným jednáním
osobne dOJlzdel a tak zbytecne lim ZpUSObl1 velké útraty pro něž byli
těžce majetkově poškozen: či s. 149 dis.
J
jde o porušení povinností povolání i o poškození cti a vážnosti stavu
ne,spl~i~-!i adv?ká! s1}lluvní zá,:a~e~, že buc!e předk!ádati pololetně pal~
marm ucty, nybrz az po rozvazant smluvmho pomeru předložil za ně~
kolik let přemrštěný pa1mární účet, a když nebyl uznán sám jej snížil
o více než polovinu čís. 1'50 dis.
'
nejde o poměr substituční, nýbrž o jednání poškozující čest a vážnost
stavu, dal-li si advokát vyplatiti peněžitou odměnu od advokáta za to
'
že ho doporučil klientovi čís. 150 dis.
advokátní řád ani kárný statut neobsahují přesně formulované skut~
kové podstaty kárných přečinLI advokátů. a kandidátů advokacie' spa~
dají sem veškerá jednání, jimiž advokát nebo kandidát advokacie po~
ruší povinnosti povolání, nebo která jsou na újmu cti a váž'nosti stavu
advokátského čís. 151 dis.
advokát múže sice míti bydliště odlišné od sídla advokátní kanceláře
bydliště nesmí však býti vóleno tak, by vzhledem k okolnostem případ~
přímo znemožňovalo stálou a povinnou účast advokáta na právním zastupování věcí, jež pOdle svého povolání převzal, a činilo ilusorním dozor nad odborným výcvikem kandidáta advokacie, -jejž přijal do svých
služeb čís. 151 dis.
porušeni povinností povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu, nepře
vzal-li advokát - přesídliv kancelář do města, ve kterém se sám neusadil ani nezdržoval - osobně její vedení, nýbrž přenechal výkon ad~
vokacie v podstatném rozsahu svému koncipientovi a tím vzbudil dojem, že kryje svým jménem provozování advokacie touto osobou k tomu neoprávněnou a nezpósobi1ou čís. 151 dis.
porušení povinností povolání, přijal-li a schválil-li advokát substitutem
provedený postup pohledávky, svěřené k vymáhání, a hleděl-li na
klientovi docíliti zálohy poukazem (v dopise) na to. že - nedostane-li
zálohu - bude míti za to, že si klient provedení opravného prostředku
nepřeje a že v dúsledku toho bude klient muset trest bezodkladně nastoupiti ,č í s. 1'57 dis.
poškození cti a vážnosti stavu, spolupůsobil-li advokát vědomě za úče
lem nepřípustné reklamy pro sebe při uveřejňování časopiseckých zpráv,
v nichž byla jeho činnost jako advokáta nemírně vynášena, a to i ve
věcech rázu soukromého a rodinného, bez povinného šetř~ní důvěr
nosti čís. 157 dis.
poškození povinností povolání i poškození cti a vážnosti stavu, hleděl~li
advokát v dopise matku klientky přiměti ke 'slození zálohy na opravný
prostředek poukazem na to, že hy jinak její dcera musela trest odpykati; spolupťlsobil-li - neše~ře 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.
nejde o poškození cti a vážnosti stavu, pozval-li advokát v ojedinělém
případě tazatele v bezplatné poradní rubrice časopisu k bezplatné poradě do své kanceláře čís. 157' dis.
plíčí se ustanovením §§ 9 a 10 adv. ř. (porušuje povinnosti povolání),
zastupoval-li advokát ve vyrovnacím řízení dlužníka i věřitele, třebaže
tito -souhlasili s nabízenou kvotou a vyrovnací řízení skončilo zpětvzetirn
vyrovnacího návrhu čís. 158 dis.

Advokátsky poriadpk: aj. kandidát advokácie, jestli podáva ako súkromná strana
odvolame proh rozhodnlltiu discipHnárneho súdu prvej stolice musí byť
zastúpený advokátom čís. 165 dis.
'
aj verejný notár, je.stli 'pod~va odvol;nie proti rozhodnutiu disciplinárneho .sudu pre veCl aavokatov, mUSl byť zastúpený advokátom čís.
164 dlS.
disciplinárneho prečinu podYa § 68b) zák. čl. XXXIV:187~ dopúšťa sa
advokát, ktorý zaviaže sa vykonať určité práce dá si vopred za ne zaplatiť, nevykoná ich však a prez to uistí klie~ta- že »je všetko v poriadku« čís. 154 dis.
'
jestli advokát, poverený svojim substituentom vykonaním exekúcie
proti ustanoveni u § 48 adv. por. alebo proti úprave substituentom m~
danej neupovedomí substituenta, že peniaze inkasoval ani mu ich ihneď
neodvedie ani s ním nevyúčtuje, dopúšťa sa disciplinárneho prečinu podYa § 681 lit. a) adv. por. či s. 160 dis.
n.ed.o~ončený ~ivilný spor,. zahájený po pravoplatnosti rozhodnutia disclplmarfl:eh? su~u pre Vť!~1 <:,-dvo,katov~, t~kti~ž ro~hodnutie najvyi:;šieho
sudu v me] veCl vynesene nte su novymt dokazml v smysle § 99 zál{.
čl. XXXIV:1874 čís. 163' dis.
nejde o značnú liknavost' v smysle § 69 lit. c) zák. čl. XXXIV:1R;74
podal-Ii advokát z územia platnosti práva kedysi uhorského opravný
prostriedok v oblasti práva kedysi rakúskeho u nepatričného súdu takže
opravný prostriedok došiel k príslušnému slÍdu opozdene čís. ún dis.
obvinenie pojednávajúceho sudcu ZD zúmyselného pokračovania na
úkor strany alebo advokáta a vyhrážka oznámením II nadriadenej vrchnosti, prehlásená advokátom v súdnej sieni, je verejným obvinením
sud cu z vedomej nesprávnosti a zakladá skutkovú podstatu disciplinárneho prečinu podl'a § 68 lit. b) adv. zák. čís. 1-55 dis.
porušenie -povinností, uložených advokátovi v § 49 adv. zák., je disciplinárnym prečinom v smysle § 68 bodu a) adv. zák. len vtedy, jestli
sa stalo zavinením advokátovým č i s. 153 dis.
požiadavku, vyslovenému v ustanovení § 101 odst. IV adv. zák., že
totiž súkromná strana v disciplinárnej veci proti advokátovi maze svoje
práva uplatnit' len prostredníctvom advokáta~ nie je vyhovené, žiada-li
súkromná strana v odvolaní samom, aby jej bol na kontrasignovanie
alebo prevedenie odvolania ustanovený advokát z povinnosti úradnej
čís. 156 dis.
proti usneseniu disciplinárneho búdu advokáts-kej komory, ktorým bolo
pominuté nariadiť discipHnárne pokračovanie proti advokátskemu
osnovníkovi, odvolanie nie je prípustné čís. 159 dis.
v disciplinárnich věcech proti advokátúm jest přípustná žádost o milost čís. 144 dis.
v discipIinárnych veciach proti advokátom niet samostatného opravného
pro5triedku len proti oaóvodnenit( rozhodnutia disciplinárneho súdu
prvej stolice čís. 152 dis.
v disciplinárnych veciach prnti advokátom súd nemá právo odvolať sa
proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu prvej stolice čís. 162 dis.
Autonwbi1y (§§ 335, 337 tr. zák.; mín. nař. čis. 81/1910; vl. nař. čís. 107/1932):
není povšechného zákazu ponechati vozidla všeho druhu na ulici; zákaz § 8 ,il. Ť. \čis. 47/1866 z. zák. pro čechy) neplatí pro silo stroje
či s. 4357.
kdo nejedná ani proti platným předpisúm, ani takovým způsobem, že
jeho jednání již o sobě' - přímo a bezprostředně - směřuje k poškozování (ohrožení) právních statků zákonem chráněných, nemusí ~
vzhledem r.a trestnost i pouhého zvětšení nebezpečí (§ 33'5' tr. zák. zpravidla počítati s tím, že stav věcí, -který svým jednáním vytvořil,
móže nabýti směru k nebezpečí onoho rázu přístupem zlomyslného nebo
nedbalého jednání jiné OSOby čís. '4357!.
řídič automobilu má (§ 336 t!. zák.) zmírniti světla i při jízdě mimo
osady po městsku zastavěné (§ 10 min. nař. čís. 811/1910), vidí-li člo-
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věka

v jízdní dráze proti sobě jdoucího; brání-li mu počasí při stlume_
ných světlech v dalsí jízdě, má rychlost zmírniti tak, by byl jejím pánem a mohl vůz okamžitě zastaviti, byla-li by bezpečnost oné osoby
ohrožena (§ 45 cit. min. nař.) čís. 446l.
ani předpisy §§ 45 a 46 min. naL čís. 81/1910 ř. zák. ani ustanovení
§ 12 nyní platného vl. nař. čís. 107/193'2 sb. z. a n. nevyčerpávají všechny případy opatrnosti, jíž jest použíti, hv se předešlo úrazu při řízení automobilu čís. 4547.
.
zavinění (§ 3'3'5 tr. zák.), vyjel-li řídič automobilu svým autem ze slepé
uličky na silnici, aniž se náležitě přesvědčil, že mu nic v jízdě nepře_
káží (nevyslal před vvjížděním na silnici osobu výstražnou a dozorčí)
čís. 4541.

-

pro pojem »okolností zvláště nebezpečných« po rozumu § 38'7 tr. zák.
nerozhoduje tu jen rychlost auta pachatelem řízeného, nýbrž jest při
hlížeti i k celkové situaci dané poměry na silnici a k nebezpečí, hrozícímu onou neopatrností ostatním vozidlům na silnici se pohybujicirn
čis.4547'.
třebaže ona

jízda nebyla rychlá, dála se za okolností zvláště nebezpeč
ných (§ 331 tr. zálc), bylo-li nebezpečí jí oněm vozidlům beztak hro-<
zící ještě zv)šeno tím, že silnice byla omrzlá a kluzká, takže se těžko
brzdilo a snadno mohlo dojíti ke smyku čís. 4547.
Autor viz p ů vod c e.
Autorské právo viz p ů vod c o v s k é p r á v o.
Berní vykonavatel viz v Ý k o n n ~r o r g á n.
Bezprávnosť privlastnenia viď krá d e ž.
viz též od ň a t i e' drž by.
Beztrestnost: dle § 2 e) tr. zák.: omvl o povaze a funkci obalu (o označení zboží)
neni omylem skutkovým, nýbrž omylem co do práva trestního čís.
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není podvodem, vylákal-li věřitel na dlužníku nebo na osohě za dlužníka jednající jen, čím mu byl dlužník povinen (o čem věřitel měl za
to, že 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 rozporu s jeho pravem nebo s právním nárokem, který mu skutečně nebo
domnčle příslUŠí proti osobč dotčené násilím č í 's. 4505.
dle § 2 g) tr. zák.: nakolik nejde o porušení předpisU' § 3'19 tr. ř., nepři
pustil-li porotní soud otázku podle § 2' g) tr. zák. čís. 453e.
neodolatelné donucení (stav nouze): stav bídy (nouze)
zakládá beztrestnost podle § 2 g) tr. zák., byla-li takové síly, že jí byl
jivot pachatele neb osoby jemu blízké přímo a bezprostředně ohrožen,
a nebylo-li jiného východiska k záchraně života, než spáchati trestny
čin, takže jedinou pohnutkou byl názor pachatele, že jinak zemře hlady
či s. 453e.
TI u t n á obr a n a: nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 3441 tr. ř., nebyly-li
dány ke hlavní otázce na zločin zabití dodatková otázka na sebeobranu
podle § 2: g) zák., po případě další otázka (eventuální) na vykročení
z mezí nutné obrany podle § 336 tr. zák. čís. 4403.
'liz též obr a n a op r á v ne n á.
BeZtrestnost vojenské zrady: z dúvodu účinné lítosti podle § 27 čís. 1 zák. na ochr.
rep. nastane jen, je-li ústup od protiprávní činnosti dobrovolný čís.
4542.

Blda (nouze):· zakládá beztrestnost podle § 2 g) tr. zák., byla-li takové sily,
že jí byl život pachatele neb osoby jemu blízké přímo (I" bezprostředně ohrožen, a nE:.bylo-li jiného východiska k záchraně života, než spáchati trestný
čin, takže jedinou pohnutkou byl názor pachatele, že jinak zemře hlady
čís. 4532.

Bitka vzájomná viď obr a n a o p r á v n e n á.
Blanket zmenkový viď pad e 1 a n : e s ú k r o mne j 1 i s t i n y.
Causa1ita viz příčinná spojitost.
Censura viz t i s k o v Ý z á k o n (§ 17).
Cizina: tr~stné činy spá~han~ československým příslušníkem v c:izině jest posuzovah podle hmotneho práva platného v oblasti, do níž obviněný přísluší domovským právem čís. 4450.
Cudzozemský rozsudok viď r o z s u dok.
Cyklostil viz t i s k o v i n a.
C:asopis: nakolik výtka, že se čtenářům určitých novin zdvíhá žaludek, není jen
beztrestnou. kriti~ou a satirou, nýbrž v)ltkou opovržlivé vlastnosti po rozumu
§ 491 tr. zak. C I s. 4489.
C:erný prach: předpisy nařízení ze dne 2. července 1877, čís. 68 ř. zák. nemohou
se vztahovati- na černý prach čís. 44g,3~.
šrapnel, jehož náplň pozůstávala z černého prachu, není vhodným
předmětem jednání upravených ustanovením prvního odstavce § 1 a
stíhaných trestními normami §§ 2' a 3- zákona o třaskavínách čís. 4507.
C:ervenka viz pot r a v i n y.
C:etníctvo: orgánovia verejnej bezpečnosti sú v naliehavých prípadoch oprávnení
a povinní zakročiť ciePom zistenia účastníkov trestného činu a zabezpe~
čenía trestných znakov aj mimo služby; taký ich výkon je úradným výkonom, ktorý je po práve čís. 4538.
prehlásenie četnictva o zatknutí páchatel'a bez skutočného jeho uvaznenia
nel'ze považovať za zatýmne zadržanie v smysle § 94 tr. zák.; četnictvo nie
je oprávnené predľžiť zatýmne zadržanie čís. 4553,.
Cinitel veřejný viz veřej ný činitel.
Daň

nápojová všeobecná: z ustanovenia § 81 odst. II. č. 3 zák. č. 533!j19 Sb. z.
a n. plynie. že len tí výrobcovia vina alebo iných, v § 1 ,č. 1 a 2 cit.
zák. menovaných nápojov, sú oslobodení od povinnosti platiť všeobecnú
daň nápojovú z množstva vyrobených ntpojov neprevyšujúceho maximum vymedzené v prevádzacom nariadení, ktorí vyrábajú víno alebo
výšspomenuté nápoje pre vlastnú spotrebu, neobchodujú nimi, ani kh
nečapajú čís. 451-1.
Delikty majetkové: 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. 453rt.
zásada, že se příslušnost ke stíhání téhoz pachatele pro několik majetkových deliktů, spáchaných v obvodech ruzných soudů, řídí ustanovemm § 56 tr. ř., takže ani vyloučením řízení ohledně některého ze zločin
ných útoků obviněného z řízení dotud společně vedeného nemůže dojíti k účinkům § 58 tr. ř., - neplatí, byl-li celý" soubor majetkových deliktů proti některým obviněným vvloučen a jen ohledně spoluobvině
něho byla podána odděleně obžaloba čís. 4664.
ohrožovaci: 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 sbíhajíci se delikty po rozumu § 2'65 tr. ř., nikoliv o delikty pokračovati, uznal-li napadený rozsudek obžalovaného vinným samostatným trestným činE:m, jímž byl jen opakován stejnorodý trestný čin,
jímž ho uznal vinným dřÍ\'~jší rozsudek čís. 4580.
soukromoŽ3lobní: zásady"§ 262 tr. ř., že nalézaci soud není vázán označe
ním činu v obžalovélcim spise, nelze do všech důsledků a bez výhrady
pot.'žíti i na delikty soukromožalobní čís. 4897.
Dělový šrapnel viz t ř a s k a v i n y.
Differenčni obChod viz úpa dek (§ 486 č i s. 1).
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Disciplinárne pokračovanie prúti advol{átom viď a d v o kát s k Y por i a d o k.
Disciplinární rada viz kár TI á rad a.
Ťizeni viz řízení kárné.
Dobytči pasy viz pad ě I á II i v e ř e j TI Ý chl i s t i n.
Dodatková otázka viz otázka dodatková.
Dohled na děti (§ 376 tr. zák.): opomenuti povinného dozoru podle § 376 tr zák
lze stíhati jen, vzešla-li z něho smrt nebo těžké uškození n~ těl~
osoby syěřené, k doz?ru (dítěte); vmě!o-li opomenutí to v zápětí jen
lehke uskozem na tele neb ohrozem telesné bezpečnosti bez násI~dk~~ nelze je ani podpů-rně podřaditi pod ustanovení § 431 tr.
zak.

Cl S.
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Dokaz pravdy viď och r a TI a cti.
Dolus event~~s: yři !?~~čítání eve~tuálního zlého. úm~sl!1 P?stihuje se trestností, po
pnpade VySSl trestnostI, pachatelovo jednam, pn němž pachatel počítal
~ic~ i~n '8 l}1ožn?s~~ urči!ého, trestnímu zá~onu v.se přÍčídho výsledku,
Je-li vsak zaroven JIsto, ze by nebyl od S\ eho emu upustil ani kdyby
věCěl, že onen výsledek určitě nastane čís. 4530.
'
Domovnik: není nádeníkem ve smyslu § 176 II c) tr. zák., ovšem ale osobou služebnou po rozumu § 176 II b) tr. zák. či s. 4361.
Dopis viz krádež.
Doprava viz premávka.
DontčenÍ: neodporoval-li obžalovaný příslušník národní mensmy 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 počÍnaií od onoho doručeni ve státním jazyku
či s. 4506.
v řízení podle § 425 odst. lItr. ř. jest rozsudek vrchního soudu vyhlásiti obžalovanému a není nutno, aby hyl vyhlášen nebo doručen ještě zvlášť jeho
zvolenému obhájci čís. 4399.
Dubiosa viď úpa rl o k pod vod n ý.
Důkaz pravděpodobnosti viz u r á ž k a na cti (§ 490).
viz též urážka tiskem (§ 4).
viz též ne k a I á s o ut ě ž (§ 27).
pravdy viz u r á ž k a na cti (§ 490).
viz též .rl ó k a z p r a v d y.
Duševni stav: podle § 134 tr. ř. jest dáti vyšetřiti duševní stav pachatele vraždy,
který se sám v zápětí na to pokusil vážně o sebevraždu čís. 4528.
Dvůr věznice viz och ran a rl' o m á c í hop o k oje.
Eventuální otázka viz o t á z k a ev e n t u á I n í.
zlý úmysl viz dolus eventualis.
Exekučni úkon viz oc'hrana úradov (§ 4).
Falšováni potravin viz pot r a v i n y.
Hájení veřejného zájmu viz u r á ž k a t i s k e m (§ 4).
Hájnik 1esný viď och ran a ú rad o v (§ 5).
Hajný: zajal-li lesní v lese jeho dozoru svěřeném dobytek tam se pasouci a hnal
jej do vsi, by tak zjistil majitele, požívá při tomto úkonu ochrany § 6g tr.
zák. i mimo obvod onoho lesa č i s. 435-3'.
ani u hajných myslivosti není zvláštní ochrana §§ 68, 31, 312 tr. zák. závislá na nosení předepsaného služebního šatu oeb odznaku; stačí, ví-li pachatel odjinud, že jde o osobu vzatou do přísahy jako hajný myslivosti a
ustanovenou ke službě ochrany myslivosti v revíru, v němž se čin stal
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přísaha a ustanovení pro lesní strážní službu nezahrnuje však v sobě i pří
sahu a ustanovení pro službu ochrany myslivosti, do jejíhož oboru spadá
zabavení a odnětí pušky čís. 4363.

za službu p!ísežného lesního personálu lze považovati jen slu'žbu k ochraně
lesního ~aJetku; za ~lužbu přísež~ého polního hlídače pak. jen službu
k voc,hrane, polll1h~ m~Je!ku; n,esf;l,a?a sem služba, záležející v tom, že pří
sezny .lesm a polm hh~}c,. dOZlra]l,Cl na ledování na rybníku, patříCím k obvodu Jeho dohledn sverenem, zavlral za pachatelem vykázaným z rybníka
vrata v ohradě a pak ho odváděl k četnictvu čís. '4529.
'
Hanobenie republiky viď ochrana republiky (§ 14 č. 5).
Hlavní přelíčení: urážka při něm pronesená čís. 4370.
Hliniště (nař. čis. 116/1908): předpisy nařízení z 2. červenec 1877 čís. 68 ř. zák.
(§ 109) nevztahují se na černý prach čís. 4483.
'
oby~ejn)'. dělníkv (v kam,enn~m IO~l}~~) . není s ;hledisk~ § ~35 tr. zák. "po pH. .
pad~ P9vmen }?rezkoU'iTIavatl, nepncl-lt se zpusob prace, Jak bylo nem zodpovednym spravcem poučen, předpisům v říšském zákoníku uveřejněným
(nař. čis. 68'11877, 116(1908) či s. 4483.
převl;al-li ~do mís!o zodpoy~dnéh.o doz?rce" nevyv!ňuje ho s hlediska § 335
tr. za~ .. ~nl ne~10~nost .plr.ttt, povl~nosŤl s t~m ,spoJené proto, že musel pracovatI 1 Jako delmk, am nezakonny postup Jinych podnikatelů ani liknavost
'
vrchnosti čís. 4483,
ani,min., nař. z ZD. května 1908, čís. 116 Ť. zák. nežádá, by majitel závodu
ukladany mu dozor nad provozem kamenného lomu konal sám osobně'
stačÍ, ustanovil-Ii k tomu způsobilou a spolehlivou osobu (§ 54 cit. min:
nař.) či s. 4518.
Hospodářský podnik: oprávnění k obžalobě pro zlehčování čís. 4360.
viz též ne k a I á s o u těž' (§ 34 o d s t. 3).
Hromadění zbraní a střeliva viz och ran are p u b I i k Y (§ 13).
Hrubši nemravnosti (§ 525 tr. zák.): výjimečné předpisy §§ 189, 463'. 5-25 tr. zák.
jest vykládati přísně, najmě, pokud jde o okruh osob, na něž se vztahují, a vyloučiti z okruhu toho příbuzné vzdálenějšího stupně a sešvagřené vůbec, třebaže žili s poš'kozeným ve společné domácnosti
čís.

Hůl:

4456.

j,est zbraní ve smyslu § 82 tr. zák., avšak jen, byla-li v konkretním případě
způsobilá sesiliti útok proti vrchnostenské osobě a ohroZiti její tělesnou bezpečnost, a byla-li jí vulí útočníka způsobem jejího použití jako prostředku
k útoku propLljčena ona vlastnost zbraně čís. 4568'.

Chudá strana: zlehčení cti a vážnosti stavu a porušeni povinností povolání, dal-li
se advokát - ač si při povinné pečlivosti musel býti vědom, že spor
jeho klientů nemúže míti úspěch, a přes to, že znal jejich nuzné poměry, jimž na základě vysvědčení ChudOby vymohl pro spor právo chudých - zavázati k osobnímu zastupování a zastupování to podržel, a
ač mohl v místě procesního i odvolacího soudu bez újmy jejich práv
dáti jim ustanoviti zástupce chudých, sám ke všem sporným jednáním
osobně dojížděl a tak zbytečně jim zpusobil velké útraty, pro něž 'byli
těžce majetkově poškozeni čís. 149. dis.
Ideální souběh viz s o u běh i d e á I n í.
Imunita 'vecná: beztrestným lze uznati pisatele, referujícího o verelnem soudním
líčení, jen potud, pokud v rozsahu soudního rozhodnutí, třebas i nepravoplatného, referoval pravdivě a věrně o skutečnostech ,bez samovolný_ch závěrů či s. 457'9.
zodpovedný redaktor, obžalovaný z prečinu utrhania na cti podl'a § 1
zák. čl. XLI:1914, spáChaného uverejnením referátu o verejnom súdnom pojednávaní, nemóž'e byť odsúdený pre zanedbanie povinnej peč
livosti podYa § 6 zok. č. 124(24 Sb. z. a n .• vyskytuje-li sa v jeho prospech důvod vylučujúci trestnost' podl'a § 44 zák. čl. XIV:1914; »verné
a pravdivé« sdelenie v smysle § 4'4- zák. čl. XIV:1914 nevyžaduje, aby
uverejnená zpráva obsahovala doslovne, čo bolo predmetom úradného
pojednávania; stačí, shoduje-li sa zpráva v podstate s tým, o čom bolo
pojednáva:1é; len tendenčné a jednostranné sdelenie o úradnom jednaní
nepožíva beztrestnosti čís. 4577:
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Individua1isující zanzení podniku (j e h o z II e II žit í)

viz

II

e k a 1á

so

II těž

(§ 29).

Ironie viz s a t i r a.
Jatky: 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-li donucen
k odvážení a ke zdanění dobytka, přivezeného do jatek k porážce čís. 4500.
Jazykové právo: neúrlporoval-li obžalovaný- příslušník národní menšiny doručení

rozsudku jen ve státním jazyku v propadné třídenní lhůtě čl. 21 odst. 2

naL čís. 17/1926, nemá nárok na doručení rozsudku i v jazyku menšiny a lhůty k opravným prostředkúm počínají od onoho doručení ve
státním jazyku čís. 4506.
odmítnutí opravného prostředku podle čL 4 odst. 3 nař. čís. 17/1926
jest včcí soudcovského rozhodování. Není platného předpisu, podle kterého by byl nejvyšší soud jaka 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. I. vl. naf. č. 17/26 Sb. z. a n., že
podanie v štátnom jazyku má byť »vecne nezmenené«, ~ jestli ide
o opravný prostriedok - je rozumeť tak, že má byť verným prekladom póvodného podania, v inom než' štatnom jazyku učineného čís.
4458.
pre jazykovú otázku u súdu prislušného k vybaveniu trestnej ved preto,
že jeho posobnosť 5a vzťahuje na okres miesta spáchaného činu (§ 16
odsL I tr. poc), je jedine rozhodné, či v okrese miesta spáchaného činu
je kvalifikovaná jazyková menšina podl'a čl. 15 vlád. nariadenia čís.
17'/1926 Sb. z. c. n., a nezáleží na tom, či je taká menšina v okrese,
v ktorom je bydliště obžalovaného čís. 4G'64.
Jednáni připravné viz přípravné jednání.
Kamenné lomy viz hli n i š t ě.
Kandidát advokácie viď a d v o kát s k y por i a d o k.
Kárná rada: může se. odchýliti od odkazovacího usnesení ve zjištěpí způsobu a
míry účasti obviněného co do předmětu obvinění a v právním posouzení jeho jednáni 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 směru nějak neprovinila čís.
151 dis.
Káznica: pn výmere súhrnneho trestu je treba dbať predpisu § 22 odst. 2 tr. z.,
že najdlhšia doba dočasného trestu káznice činí 15 rokov čís. 4448.
Kněžství: jest zařízením cirkevním; požívá ochrany § 303 tL zák., bylo-li zlehčo
váno nebo sesměšňováno ve funkci nábožensko-církevní čís. 4551.
Konání shromážděni: pojem čís. 4381.
viz též shromáždění.
Kontrolní lékař okresní nemocenské pojišťovny: l'e veřejným úředníkem po rozumu § 101 odst. 2 tr. zák. a v důs edku toho též po rozumu § 153
tL zák. čís. 4416.
Krádež: § 171 tr. zák.: úmysl, skoliti zvěř a přisvojiti si ji beze svolenI majitele
myslivosti je zřejmý, stojí-li někdo v cizím lese a revíru za stromem
s puškou připravenou k výstřelu, třebaže se ještě v dosahu střely neobjevuje zajíc nebo jiná zvěř čís. 4363.
§ 176 II b) tr. zák.: »osobami služebnými« ve smyslu § 176 II b) tr. zák.
není jen čeleď, nýbrž i jiné osoby, pověřené služebními výkony, které
nejsou převahou rázu intelektuelního a nepředpokládají vy.ŠŠí, najmě

vědecké

průpravy, ať přísluší k domácnosti zaměstnavatele čili nic
s. 4361.
domovník není nádeníkem ve smyslu § 176 II c) tr. zák., ovšem ale
osobou služebnou po rozumu § 176 II h) tr. zák. čís. 4361.
v rodině (§§ 189, 463 tr. zák.), výjimečné předpisy §§ 189 463 525 tr: zák.
jest vykládati přísně, najmě pokud jde o okruh OSOb: na 'něž 'se vzta~lují, ~ a ,vyl~učm z~ okryhu.... ~oho př!buzné, vzdálenějšíh~ stupně a sesvagrene vubec, trebaze zdl s poskozenym ve spolecné do-mácnosti
čís. 4456.
krádež spáchaná zetěm na tchyni ve společné domácnosti není krádeží
y rodině po rozumu §§ 1,g9, 4631 tr. zák. čís. 4466.
§ 333 tr. zák. slov.: v § 33-3 tl'. z. vyslovený požiadavok »bezprávnosti« privlastnenia nevzťahuje sa na sposob spáchania činu, ani nepredpokladá
úmysel obohatiť sa; znamer.á však, že úmysel páchatel'ov musí smerovať k privlastneniu si movitcj veci, ktorú z cudzej držby alebo detencie odníma, bez právneho dóvodu, spósO'bilého k nadobudnutiu vlastnictva, a že je si toho páchatel' aj povedomý čís. 4401.
při krádeži se vyžaduje, aby odcizena věc měla skutečnou, byť í nepatrnou obecnou hodnotu majetkovou. Obyčejné dopisy o sobě této
hodnoty nemají; odcizil-li pachatel dopisy, v nichž podle notorické ·známosti bývají peníze, v úmyslu, peníze v nich snad uložené vybrati, jest
jeho čin pokusem krádeže, i když nebvlo zjištěno, zda v dopisech pe.
níze skutečnč byly čís. 4408.
§ 336 č. 3 tr. zák. slov.: kvalifikační moment podle § 3:36 Č. 3 tl'. zák. jest
dán jen tehdy, musei-li pachatel zdolati mechanické překážky, aby se
dostal k předmě-tu krádeže čís. 4464.
§§ 336 Č. 7, 8, 338 tl'. zák. slov.: kvalifika:čná zásada § 335 tf. zák. (sčítanie
den všetk~rch ukrcdených veci) platí po účinnosti zák. Č. 31/29' Sb.
z. a n. aj pre prípady podl'a §§ 3:36 Č. 7 a 8, 333 tr. zák. čís. 4515.
Krise: a úpadek z nedbalosti čís. 4554.
Kritika, satira a ironie: mohou býti nepříznivé, nepříjemné, po případě i zesměš
ňující, nesmějí se však dotýkati osobni hodnoty, mravních kvalit
napadeného a nesmějí svou formou nabývati takového rázu zesměšňujícího, že se tím napadený snižuje v úctě a vážnosti čís.
4489.
-- urážkou na cti podle § 2 zák. čl. XLI:1914 jsou jen útoky snižující
mravní hodnotu postiženého v očích jeho spoluobčanů; pouhá kritika literárnich a pod. děl, neprojevuje-li se jí postizenému nevážnost nebo opovržení, není trestná či s. 4493.
Kupliřstvi: ideální souběh přestupku podle § 5-12 a) tr. zák. s přestupkem podle
§ 515 tr. zák. je vyloučen čís. 442'5.
rozdíl té i oné skutkové podstaty čís. 4425.
pojem »nevěstky« po rozumu § 512 tr. zák. čís. 4425.
Kvalifikovaná krádež viz krá d e ž.
či

Legitimace k obžalobě viz obžaloba soukromá- legitimace.
LehkomyslQ.ost: pojem čí 5. 45'65.
~ viz též 1i c h v a.
Lehota viz 1 h ů t a.
Lekár: operujúci lekár je trestne zodpovedný za zanedbanie takých opatrení pri
operácH, ktoré sú svol ou povahou určené k tomu, aby nebezpečenstvo pre
život aleho zdravie operovanej osoby pri lekárskom zákroku alebo vobec
nemohlo vzniknúť, alebo aby bolo čo najviac obmedzené; otázku, či ide
o nedbalosť v smysle trestného zákona, posudzuje súd samostatne a neodvisle od posudku znalcov čís. 4567.
Lékařské rady: nakolik nejde o zmatek čís. 5 § 344 tr. ř., zamítl-li porotní soud
návrh obhájce, by bylo vyžádáno doplnění lékarského posudku nový~
posudkem Soudní lékařské rady o tom, co bylo příčinou nastalé smrti
napadeného', odůvodněný i poukazem na· obtížnost a důležitost případu
Trestní rozhodnutí XIV.
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po rozumu 4. odst. § 126 tr. ř. (v doslovu čl. I čís. 3' zak. čís. 107/
1927) čís. 4532.
Lesoi (personál) viz haj n Ý ahá j II i 1<.
Leták urážlivý: jeho rozšiřování z nedbalosti čís. 4391.
_ viz tež II r á ž k a t i s k e m (§ 6).
Lhůta: 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

čís. 4506.
§ 112 odst. 2 tr. ř.: lhuta 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 změnu právního zástupce) je nepřípustné čís. 4561.
§§ 284, 285 tr. ř.: třebaže obžalovaný ohlásil zmateční stížnost protokolárně
II ředitelství věznice ve lhetě § 284 tr. ř., jest opověď ta opožděná,
byl-li protokol přinesen dozorcem vězňft do podatelny nalézacího soudu
až po uplynutí oné lhftty či s. 4497.
lhúta k opovědi zmateční stížnosti a k podání odporu počiná dnem, kdy
manželka obžalovaného, jíž byl doručen opis kontumačního rozsudku,
jej obžalovanému (po jeho návratu s cesty) odevzdala čís. 4516.
nežádal-li zmocněnec soukromého obžalob ce, nehydlící v obvodu nalézacího soudu, již' v telegrafické opovědi zmateční stížnosti za opis rozsudku, nýbrž až v písemném opakování opovědi té v dodatečné lhfttě
třetího odstavce § 97 j. ř. (nař. min. spr. ze 17. srpna 1912', čís. 46
věst. min.), čítá se lhůta ku provedení zmateční stížnosti ode dne oné
telegrafické opovědi, třebaže byl stěžovateli (:::.onkromému obžalobci)
opis rozsudku (neprávem) doručen či s. 4576.
dle práva slovenského: návrh súkromnej strany (§§ 112' tr. zák., 41' odst. I.
tr. p.) možno i pri trestných činoch, stihaterných .na hlavnú sú~romní~
obžalobu a patriacich do oboru p6sobnosti okresneho súdu, v zakonnel
lehote platne podat' aj u štátneho zastupitefstva; nevyžaduje sa, aby
návrh bol štátnym zastupitefstvom odovzdaný príslušnému súdu ešte
v lehote § 112 tr. zák. či s. 4487.
súd dožiadaný v pokračovaní podra § 425 odst. ll. tr. .p. o vyhlásenie
roz~udku, je .tiež zmocnený prijať ohl,áse~ie a preve~~nie 7~atočnej
st'ažnosti, pokwr sa stalo hned' po vyhlasem rozsudku c 1 s. 4'427'.
v trestných veciach proti mladistvým treba 50 zretel'om na ustan.
§ 396 odst. I tr. p. predložiť spisy odvolaciemu súau teprv po uplynutí
lehót k podaniu opravných prostriedkov tých osóh. ktoré sú uvedené
v ustan. § 50 odst. I. zák. č. 48V31 Sb. z. a n. čís. 4479.
z nezákonného doručení rozsudku obhájci nemohou obžalovanému vzniknouti nové lhůty k podání opravných prostředků čís. 4399.
za včas podaný opravný prostriedok treba považovať i taký, ktorý bol
podaný pred počiatkom zákonnej lehoty, počítanej od správneho doručenia napadnutého rozsudku čís. 4523.
Lichva (cis. nař. čís. 275/1914): zákon o lichvě chrání hez ohledu na povoláni,
vzdělání sociální postaveni a životní zkušenosti každého, kdo, ocitnuv
se v tís~i, je nucen doža(~ova:i se úvě~t.I ne~o pro lJe1o"s~atek zběhlosti
v obchodech nt:pozná nepomernost vza]emneho pInem Cl-S. 4565.
spoluv~na, na lichvě předpoklád~ ve sm~ru, subjektivn!m kff;llně vědo~í
spolllvmmka o stavu dluznfkoye, naz~asen~IJl Y § 2 ltch. ,,~ak., a o napadné nepoměrn~sti obap~lnych pInem tez. umy~l.n~u ,cI!lnost" spoluvinníka, podporující hlavmho pachatele ve vykonsťovam dluzmkovy
situace či s. 4565.
,
"
pojmy: »tíseň«, »lehkomyslnost«, »nezkllšenost« a »nápadna nepomernost« čís. 4565.
§ 2 Hch. zák. tresce nejen poskytování úvěru, nýbrž i jeho prodlouženi
(prolongování směnek) čj s. 4565.

z. čl. .~XV:1883: tísni ve smyslu § 1 zák. čl. XXV:1883 jest takový hospodarsky stav ?lu~~í~ův, který ho nutí, aby pro dosaženi úvěru neb odkladu placem UCl~tl krok, který by při náležitém rozvážení neuznal za
vhodny; s~utk?va podstata, trestného činu podle cit. zákonného usta,;,
novem vyzaduJ~,v ~by dlužmk byl v tísni již při poskytnutí úvěru neo
odkladu placem Cl s. 4460.
Literární dUo -- jeh o och ran a viz p ů vod c o v s k é P r á v o.
Lítost účinfl~
}8?, 188 tl". z~l{.): pCJdle. § 18-8 tr. Zál{. jsou volnému ujednáni
sucastnenych osob zustaveny Jen doba a způsob nikoliv i rozsah
(úplnost) náhrady či s. 4502.
'
urč~ní ~kody z podíln!ctví po rozumu 2. odst. § 187 tr. zák. přísluší jen
~alezac,lmu ~?udu, amž podílník mťde těžiti z omylu nebo z přízně poskozeneho c I S. 4502.
podle § 27 zák. na ochr. rep. viz tam ž e.
Lomy viz hli n i š t ě.
Loupež: b~z~rostře~n~ a okamžitě (ja~ l?ředR?kládá loupež na rozdíl od vydírání)
od,nu}1(J; se ~ec 1 teh~y" zmpcnuJ1:h se. Jl yachatelé v souvislosti se zlým naklac!.alpm, trC'!?~s.y pne vm1stnostI, najme zabezpečují-li si pachatelé přístup
k ve.cI a, ~~n~.t1 ]1 tr~, ze zll/m nakládáním zbavují napadenou osobu možnosti hranIti 11m v pnstupu k věci a v odnětí jejím čís. 453'2.
~~~:ková Y,o~stat~ ...loupeže .i .I?upežnvého zabití nerozeznává, zda jde ve věci,
JeJlz odnetr Jest ucelem naSIlI, o vec osoby které se činí násilí či o věc
osoby jiné; předpokládá se jen, že nejde o' věc která je vlastn'idvím pachatele nebo třeba jednoho z více pachatelll č í~. 4532.
ust~!l0:rení ~ 141 (199) tr. zák·v je k, ustanovení § 140 tl'. zák. v poměru
zvlastmho zakona k zakonu povsechnemu' proto nelze podřaditi pod pojem
pros!~ho zabití jednání pachatele (pachaťelů), záleže vší ve zlém nakládání
s urcltou osobou, směřovalo-li ke zmocnění se cizí věci movité prostředkem
zlého nakládání, a vedlo-Ii ke smrti napad.ené osoby čís. 4532.
pro~t~edkem zmocnění s~ cizí ,věci l}1ov}té může býti zlé nakládání a podravd~m hovP?d us~anovemj 140.~~. zak. Je vyloučen.o i tehdy, když ke zmocnem se vecl nema a nemuze dOJiti za a přímo na mistě samotného zlého nakládáni, protože napadená osoba nemá podle předpokladu pachatelft neho
nemá skutečně v době útoku- u sebe věc, o niž: pachatelům jde čís 4532
viz též spolupachatelstvi při loupeži.
.,

J§§

Majetkový úpadca viď úpa d o k z a v i n e n ý.
Manželstvi: ?kolnost, která jest důvodem pro rozvod manželství, může býti dftvodem 1 pro nesplnění slibu uzavříti manželství (§ 506 tr. zák.)' na trestní
posouzeni nesplnění tohoto slibu nelze však použíti ustanovení 'občanského
práva o tem, že se odpuštěním vzdává účastněný práva uplatňovati určité
okolnosti jako důvod rozvodu či s. 4392.
odsouzením svedené pro zločin stal se manželský slib nezávazným třebaže
sv~dce výslovně neprohlásil, že slib zrušuje (necítí se jím vázán).' nezáleži
am na tom, že pak v poměru se svedenou pokračoval čís. 4392. '
Manželstvo. dvojnásobné: nebola-li otázka platnosti manželstva predmetom pokračovania pred civilným súdom, u:;tanovenie § 7' odst. IV. h. p. nebráni
aby o nej trestný súd samostatne nerozhodol č i s. 4375.
'
Mařeni exekuce: poškození cti ci. vážnosti stavu, nešetřil-li advokát, přijímaje čá
stečné placenI svého zažalovaného palmáru od klienta jím a jinými vě
řiteli exekvovaného, náležité opatrnosti, čímž vzbudil dojem jako by
sám měl účast na maření exekuce, jehož se klient dopustil č i~. 146 dis.
viz též och ran a ú rad o v.
Maso neohledané (§ 399 tr. zák.): rolník neni živnostnikem po rozumu § 3'99 tr.
zák.; prodal-li syrové maso z neohledaného telete, které při svém hospodářství pcrazil, nejde ani o trestný čin soudem stíhatelný s hlediska
zokona čís. 177/1909 (§§ 64 až 67), a poněvadž tele patři k drobnému
jatečnímu dobytku, ani o správní přestupek podle § 13 (§§ 68 a 63 č. 3-)
cit. zák. čís. 4486.
28'
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Menšinový jazyk viz j a z y k o v é p r á v 0,
Míchání se do úředniho výkonu (§ 314 tr. zák.): »micháním se« do úředního (služebního) výkonu po rozumu § 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.

4465.

Mimoriadne zmierňovacie právo viz z mír TI ě II í t r e stu.
Minister s plnou mocOU pre správu Slovenska: bolo-li nariadenie ministra s plnou
mocou pre správu Slovenska, obsahujúce zákaz podl'a § 10 Č. 3

zák. čl. XIV:19,14, uverejnené v prílohe Úradných novín, neodporuje to predpisu § 1 zák. Č. 139/19 Sb. z. a n.; platnosti nariadenia
neni na ujmu, že bolo podpísané plnomocníkům ministrovým čís.
4387.
-- rninister s plnou mocou pre správu Slovenska bol opravnený vydať
zákaz rozšiřovania tlačív padla § 10 odst. 3 zák. čl. XIV:1914; zrušením ministerstva s plnou mocou rre správu Slovenska nestaly sa
výnosy a nariadenia ním vydané neplatn)lmi čís. 4382.
Míra: její padělání viz podvod (§ 199 c).
Mírové smlouvy viz Pod k a r pat s káR II s.
Mladistvi provinilci (zák. čís. 48/31): zákon čís. 43/193'1 nestaví přísedící senátu
mládeže na roveií. porotcům; i pro tento senát, platí předpis § 270 tr. ř.
čí s. 4389.
vyhnání vlastního plodu není činem menšího významu, pro který by
bylo podle § 6 (1) odst. 1 zák. čís. 481/311 upustiti od uložení trestu a
podle § 7' čís. 4 nevysloviti, že se mladistvý dává pod ochranný dozor
čí s. 4469.
.
jestli bolo bez svolenia nadriadeného súdu (§ 41 odst. II. zák. č. 48/31
Sb. z. a n.) trestné pokračovanie proti mladistvému obžalo'mnému prevedené pred súdom príslušným pre spolu obžalovaného staršieho 18 rokov, bol tým zavinený formálny zmatok podl'a § 3.84, Č. 1 tr. p.; nedostatok tohoto 'svolenia nie je nahradený tým, že onen nadriadený súd,
rozhodujúc vo veci ako sud odvolací, neučinil v tomto smere nijaké
opatrenie čís. 4479.
v trestných veciach proti mladistvým treba so zretel'om na ustan. § 39f,
odst. I. tr. p. predložiť spisy odvolaciemu súdu teprv po uplynutí lehót
k podaniu opravných prostriedkov tých ,osób, ktoré sú uvedené v ustan.
§ 50 odst. 1. zák. Č. 48/3'1 Sb. z. a n. čís. 4479,.
Mlčelivost (§ 9 odst. 2 adv. ř.): vztahuje se ke všemu, co sOllvisi s vedením věci
advokátovi svěřené bez rozdílu, zda jsou to projevy a -postřehy klienta,
advokáta či osob třetích čís. 143 dis.
Mlynář: koupě většího množství obilí a § 486 čÍs. 1 tr. zák. čís. 4558.
Monitura viz řízení opravovací.
Monopol výbullných 1átok viď t ř a s k a v í fl y.
Moravská- zemská nemocnice viz II e moc TI i c e.
Náboženství: § 303 tr. zák.: odst. 1: kněžství jest zařízením církevním; požívá
ochrany § 303, tr. zák., bylo-li zlehčováno nebo sesměšňováno ve funkci nábožensko-církevní čís. 4'5'57.
Nádeník ve smyslu § 176 II c) tr. zák. viz krádež.
Nadržovánl věřiteli (§ 485 tr. zák.): poskytováním výhody po rozumu § 485 tr.
zák. je jak~koliv jednání, jímž jest neb alespoň může býti z;lepšeno postavení dotčeného věřitele nad postavení, kter8 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 zá~
stavními právy (vyhotovení a podepsání dlužního úpisu k onomu cíli)
čís. 43~8.

ustanovení, § y~6 tr. zák. nev~~duje, by se poškození věřitelů stalo.
skutkem, nybrz jen, by bylo dalslm - vedle nadržování jednomu z nich
sledo~aným , - úč:ele~ jednání. Tento zlý úmysl je lichý a pro dosah
!restmho praya b~~yyz?a~ný jen, us~~utečňuje-li se výhodou, ze které
skoda ?3'ta!':lch ventelu mkdy a za zadných okolností nastati nemohla
a nemuze Cl s. 4318.
usta.n0vení § ..4:85- tr. z~k. předpokládá vědomí dlužníka o jeho neschopnostI US~Ok?JIŤ! po~I~~av~y všech věřitelů úplně podle pravidel řádného
hosp~dar~m, najme radneho pr~vo~ll dlu~níkova podniku čís. 4453.
nevyz~duje ~~, ,by zJ~osl~ytnutc y~y~ody jednomu věřiteli skutečně nastval~, skoda )lllyt1J- ":.~~1Ťe!um, stacl umysl k tomu směřující čís. 445-3.
preclll nadrzovam venteh podle § 4'85· tr. zák. náleží k deliktům k jichž
p~omlčení se nevyžaduje, by byla splněna podmínka § 53'1 h)' tr zák
Cl s. 4555.
.
.
zločinců~ (§ 21~ tr. ~~k.): ustanovení (prvé věty) § 214 tr. zák. vztahují
se 1 na zlo cm ce JIZ odsouzeného, který si ještě trest neodpykal čís
4508.
.
.
i pachatel .hlavní~o ~čipu může se, dopustiti spoluviny (§ 5 tr. zák.) a
nedokonaneho svadem (§ 9' tr. zak.) ke zločinu nadržování zločincům
podle § 214 tr. zák. čís. 4508.

Náhrada škody: .po rozumu § 4 zák. čís. 552/19J9 čís. 4476.
VIZ tez odklad trestu podmíněný.
viz též zmírnění trestu dle § 410 tr řútrat viz ú tra t y.
"
.
za vazbu: k vylo~čení naroku na náhradu za vyšetřovací vazbu po rozumu
§ 1 ods;. ? zak. ~e ~ne 18; ~r~na 1918, Čí~. 3118 ř. ~ák. je třeba jednak
ctostatecne podezrem ke sÍ1hallI a k uvalem vazby, Jednak, by podeZření
t? .nebylo napotom vyvráceno; nestačí podezření o sobě nýbrž jest uváŽlÍ1 a rozhodnouti (odůvodniti) i tuto okclnost čí s; 4491.
Náhradný súkromný ža10bca viz ob žalob c e s o u k r o m ý.
Náhradný trest na svobode: omezení stanovená v § 8 od5t. 3 zák. čís. 3,1/29 sb.
z. a ~v', vztahují se i na případy záměny peněžitých trestů hlavních a
vedlelslch, za něž rovněž dohromady nesmí náhradní trest převýšiti vytknuté hranice čís. 4349.
vedľ~ tľ.estu 15 ročnej káznice ulo.žený trestyeňažitý nemožno premenif
l1a ~ ~al~l tr~st na ys!obode; stalo-h sa tak, Dol zavlllený zrnatok podl'a
§ .85 c. 2 u. p. Cl s. 4445.
Nakažlivé nemoci zvířecí (~ák. čís. 177/1909):. rolník není živnostníkem po rozumu
§ ~g.9 tr. zak.; prodal-II syrove maso z neohledaného telete které
ph svém hospodářství porazil, nejde ani o trestný čin soud~m stíhatelný v~ hlediska .zák0!1a Šís; 177/1909,_ (§§ 64 az 67') J a poněvadž
tele patn k drobnemu ]atecmmu dobytku, ani o správní přestupek
podle § J3, (§§ 68 a 63 č. 3') cit. zák. čís. 4485.
Námestník obecného starostu viď och ran a II rad o v.
Nápadná nepoměrnost: pojem čís. 4:5165.
viz též lichva.
Násilie proti úradnému orgánu viď och ran a ú rad o v.
Násili veřejné,: dle § 81 tr. zák.: úkon veřejného činitele pozbývá povahy výkonu
~řadu (služ'by) a činitel sám zvláštní ochrany §§ 68, 8-1, 3112 tr. zák.
jen, nesP!ldá-li dotčeny úkon vůbec podle povšechné své povahy
v ok~uh~Jeho 0wá~nění !l povinno~tí; ystač~!. že yeřejny činitel byl
formalne k dotcenemu ukonu opravnen, trebaze tu nebyly jeho
věcné předpoklady čís. 443-2.
výkonný orgán (berní vykonavatel) je povšechně povolán k zabayení svršků; i když přišel provésti prodej zabaveného dobytčete,
pozívá ochrany §§ 68', 81, 3112 tr. zák., pátrá-li i DO hotových penězích v bytě (v posteli nezl. dcery) dlužnice; nezáleŽÍ na tom,
zda mčl slt;žební stejnokroj (úřední čepici), čís. 443r2.
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první věta § 81 tr. zák. předpokládá, že mařený úkon byl v době
násilného vztažení ruky nebo nebez-pečné výhružky zahájen a neskončen (právě prováděn); druhá věta § 8il tr. zák. čelí jen proti
vynucení (budoucího) úkonu úředního (služebního), nikoliv i proti
~ynucení opomenutí takového (budoucího) úkonu

(proti jeho za-

mezení skutečným násilím nebo výhrÍlžkou) čís. 4463.
ochrany § 68 tr. zák. požívá i nepřísežný smluvní úředník městský-ch
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-li donucen k odváž'ení a ke zdanění dobytka přivezeného do jatek k porážce čís. 4500.
'
v druhem 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 'y oředchozÍ větě blíže vyznačené, spáchané na vrchnostenské osohě v určitém vztahu k její
úřední (služební) povinnosti čís. 4'510.
_
§ 82 tr. zák.: i hůl jest zbraní ve smyslu § 8Q. tr., zák., avšak jen, byla-li
v konkrétním případě způsobilá sesiliti útok proti vrchnostenské
osobě a ohroziti její tělesnou bezpečnost, a byla-li jí vůlí útočníka
způsobem jejího použit~ jako prostředku k útoku propůjčena ona
vlastnost zbraně čís. 4568.
dle § 83 tr. zák.: skutková podstata § 83 příp. 2 tT. zák. nevyžaduje, by
byl nĚ-kdo pachatelovým jednáním ve strach uveden (by jím byla
omezena vúle oprávněného nebo jeho domácích lidí svobodně se
rozhodnouti a jednati) čís. 4400.
násilí 'itíhané druhou větou § 8-3 tr. zák. není beztrestné ani, 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
v rozp'Jrtl s jeho právem nebo s právníri1 nárokem, který mu skutečně nebo domněle přísluší proti osobě dotřené násilím čís. 4505.
dle § 93 tr. zák.: omezování osohní svobody po rozumu § 93" tr. zák. lze
spatřovati v uzamčení dveří a ve zhasnutí světla i tehdy, vedly-Ii
sice z místnosti i jiné dveře neuzamčené, ale byl-li odchod uzavře
ných osob dveřmi těmi pro neznalost polohy a zařízení místností
spojen s překážkami (s nebezpečím) čís. 45a1.
nakoIik nejde o porušení předpisu § 3120 tr. ř., nebyla-li dána eventuální otázka podle § 93 tr. zák. čís. 45312.
vědomí protiprávnosti jednání po rozumu § 93 tr. zák. tu není, považoval-li pachatel zadrženého bezelstně za nebezpečného; tuto
nebezpečnost nemusel spatřovati v trvalých vlastnostech zadrženého, nýbrž mohl ji shledati i ve způsobu:, jak se zadržený v rozhodné době choval, najmě' v tom, že podnikal protiprávní útok na
statky zákonem chráněné, i na jmění (pokusil se svémocně s opomenutím vrchnosti - § 19 obč. zák. - odnésti věci, o nichž se pachatel domníval, že jsou jeho) čís. 4535.
- dle § 98 b., tr. zák.! bezprostředně a okamžitě (jak předpokládá loupež
na rozdíl od vydírání) odnímá se věc i tehdy, zmocňují-li 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. 45312.
Návladní komory: není do té tníry dominu s litis, že by způsobem kárnou radu a
odvolací soud omezujícím určoval stupeň a slovné vyjádření projedná\~aného provinění. Předmětem řízení a posouzení je vždy jen sám čin,
jejž odkazovací usnesení, ať již" podle ob.žalovad věty nebo podle svý~h
důvodů vzneslo na kárnou radu k posouzení a rozhodnutí čís. 151 d1S.

Návod (§ 69 Č. 1 tr. zák. slov.) k pachatelství absorbuje případný návod, k pomoc.,.
nictví čís. 4446.
Návrh súkromnej strany (§§ 112 tr. zák., 41 odst. I. tr. p.) možno i pTi 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 sa, aby návrh bol štátnym
zastupitel'stvom odovzdaný príslušnemu súdu eště v lehote § 112
tr. zák. čís. 44&7.
Nebezpečná hrozba viď ochrana úradov (§ 4).
Nedbalé obvinenie: pre rozlišovaníe~ čí ide o utrhanie na cti v smysle § 1 zák.
čl. XLI:1914, alebo o obvinenie podl'a § 20 cit. zák. čl., je najrozhodnejší
úmysel páchatel'ov. Skutková pOdstata prečinu podl'a § 20 cit. zák. čl. je
daná len vtedy. keď je zrejmý úmysel páchaterov dotyčnú osobu pred
úradom obvinit' preto, aby proti obvinenému bolo zavedené trestné,
alebo discipIinárne pokračovanie čís. 4468.
Nedbalosť viď z a bit i e Č love k a z n e d bal o s t i.
Nedovolená dražba zbraně viz z b roj n í pat e n t.
é ozbrojování viz ochrana republiky (§ 13).
Nekalá reklama viz n e k a 1á s o u těž (§ 25).
Nekalá soutěž: zák. čís. 111/1927: zásady § 252 tr. ř., že nalézací soud není vázán
označenim činu v obžalobě, nelze do všech důsledků a bez výhrady
použíti na delikty soukromožalobní čís. 4397.
stíhal-li soukromý obžalob ce jen porušení právního statku chráně
ného zákonem proti nekalé soutěži, aniž za řízení uplatňoval i poškození své cti, nemúže vytýkati, že soud nepoužil ustanoveni
§ 262 tr. ř.; není't' tu příslušný nárok, který by mohl hýti podkladem pro výrok odsuzující pro urážku na cti čís. 4397.
§ 25: predmetom ochrany podl'a § 25 zákona o nekalej súťaží nie sú
záujmy spotrebitel'ov, lež len záujmy súťažitel'ov. či s. 4420.
§ 27: pro důkaz obl'ektivní a subjektivní nepravdivosti údajťt (§ 27 zák.
proti nek. sout. platí zásady oficiálnosti a pravdy rnaterielni, nikoli
zásada § 490 tr. zák. čís. 43'50.
nakolik nelze tvrzení (v letácích), že kdo »dostal výpověď bez
udání důvodů« podřaditi pojmu »rozšiřování údajil o poměrech podniku« po rozumu ~ 27 (§ 2 odst. 2) zák. čís. 111/19Q.7 čís. 4397.
návrh na potrestání pro přečin podle § 27 zák. čís. 111/27 Sb. z.
a n. nezahrnuje v sobě pro případ, že by nebyla dána skutková podsté'ta tohoto přečinu, návrh na potrestání pro pomluvu čís. 45,60.
§ 29: s hlediska § 29 zák. o nek. s. musí pachatel, zneužívaje individuaIisujících zaří-zení podniku (přímým použitím nebo "napodobením) zamýšleti záměnu jednoho podniku s druhým podnikem soutěžitel
ským, a jeho jednání musí býti způsobilé tuto záměnu přivoditi
čís. 4404.
nespadá sem, nýbrž po případě pod ustanovení §§ 25 nebo 27
zák. o nek. s., tvrdil-Ii kdo, nahízeje zákazníkům opravu výrobkil
jiné firmy proti pravdě, že tato firma zanikla a že jeho firma ji
převzala čís. 4404.
§' 34 odst. 3: oprávnění podati obž'alobu pro přečin zlehčování přísluší
obchodním a hospodářským podnikťtrn bez ohledu na formu, v níž
jsou provozovány, a bez ohledu na to, zda jde o podnik jednotlivcův
či o podnik kolektivní čís. 43'50.
hledisko § 492 tr. zák. nemá tu místa čís. 43'50.
zemedelská rada pre Slovensko, vystúpila-li v záujme chrániť nezámožné vrstvy zemedelského obyvatel'stva, nie je oprávnená podať
súkromnú (hlavnú) obžalobu podl'a § 314 odst. 3: a) zákona o nekalej. sút'aži čís. 4420.
Nemocnie,e zemská moravská: ošetřováni nemocných ve veřejných nemocnicích je
záležitostí veřejnou; lékaři těchto nemocnic, konajíci lékařské práce,
k nimž patří i udržování pořádku při léčení, obstarávají veřejné
ztležitosti čís. 4576.
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ochrany §§ 68, 81 tf. zák. požívá lékař (asistent) verelne nemocnice, nařizující při výkonu lékařské služby po uplynutí doby pro
návštěvy, aby s€ hosté vzdálili z místnosti, poněvadž přijde visita
čís. 4576.
Neperiodický tiskopis viz t i s k a ř.
Nesplnění manželského slibu viz z II e II ctě II í.
Nevěstka: po rOZU!TIU § 512 tr. zák. čí 8-. 4425.
Nezkušenost: pojem čís. 4565.
viz též li c h v a.
Neznámý nakladatel viz urážka tiskem (§ 24).
Notár verejnf: aj verejný notár, jestli podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinameho súdu pre veci advokátov, musí byť zasrupený advokátům
čís. 164 dis.
Nutná obrana viz bez t r e s t fl o st dle § 2 g).
viz též obrana oprávnená.
-

Obal: pojem či s. 4409.
viz též ochrana známek.
Obdobia periodického listu viď per i o di c k é I i sty.
Obecní vába viz v á žní I i s t.
Obhájce viz a d v o kát.
Obchodník (ll'"Ů1TIyslník):. lze na něm (§ 486 tr. zák.) požadovati jen takovou
opatrnost, která počítá s normálními poměry; nemůže se na něm požadovati, by počítal s okolnostmi mlmoi ádnými, těžko předvídatelnými
(při používání ú\-ěru v roce 1912'S a v prvm polovici roku 1929 s nynější světovou krisí) čís. 4554.
Obchodni PQQnik: legitimace k obžalobě pro zlehčování čís. 43'50.
viz též ne k a I ci s o ut ě ž (§ 34 odst. 31).
Obnova tre&tního řizení: §i 363 čis. 4 fr. ř.: oprávněnost postupu podle § 3-tn čís. 4
tr. ř; j~~t posuzovati p~dle stavu věci, ~dy. postup ten 'byl zahájenj
nezalezl proto na tom, ze to, co pak krajsky soud vzal za prokázáno
nebylo zločinem č i s. 4546.
'
Obrana oprávnená: ak ide o vzájomnú bitku medzi páchatefom a poškodeným,
v ktorej _obe strany používaly pomerne rovnakého spósobu vzájomného
útočenia, nemóž'e žiadna z nich tvrdit', že jej útok bol oprávnenou obranou proti útoku druhej strany; prekročenie medzÍ oprávnenej obrany
predpokladá vždycky, že obrana sama je podstatne odóvodnená a že jej
holo použité len VQ vačšej miere, než bolo potrebné; ak vóbec _niet
predpokladov pre priznanie oprávnenej obrany, nemóže sa páchat'ef dožadovať, aby bolo uznané na jej beztrestné prekročenie či s. 4566.
Obvinenie viď fl e d b a I é o b v i n e n i e.
Obyčejný dělník: (v kamenném lomu) neni s hlediska § 3'36 tr. zák. po případě
povinen přezkoumávati, nepříčí-li se zpítsob _práce, jak bylo něm zodpovědným správcem poučen, předpisům v říšském zákoníku uveř,ejně
ným (nař. čís. 68/1877; 11-6j190B) čís. 4483.
Obžaloba soukromá viz ob ž a lob c e s o u k r o m ý.
Obžalobce soukromý: oprávněn; podati obžalC-'bu pro přečin zlehčování přísluší
obchodním a hospodářským podnikt'tm bez ohledu na formu, v níž jsou
provozovány, a bez ohledu na to, zda jde o podnik jednotlivcův či
o podnik kolektivní čís. 4360.
hledisko § 492 tr. zák. nemá tu místa č i s. 4(3 50.
/
zákon v § 5-30 tr. zák. nepředpisuje, že musí býti ve stíhaclm návrhu
k zachování žalobního práva vždy a bezvýjimečně označen pachatel
zcela určitě nebo navrženú býti potTestáni právě určitého pachatele
či s. 4360.
i v trestním oznámení proti neznámým pachatelům lze po případě spatřovati stíhací návrh (zažalováni) po rozumu § 530 tr. zák., byl-li
1

v něm přesně označen skutek, Jehož sou dm stíhání se žádá a uvedeny
zároveň veškeré soukromému obžalobcl tehdy znamé důvody proti ně
kolika osobám, v jejichž okruhu jest podle těchto půtahů hledati pachatele čís. 4360.
zásady § 262 tr. ř., ž.e nalézací soud není vazán označením činu v obžalovacím spise" nelze do všech dusledkú a bez výhrady použíti i na
delikty soukromožalobní čís. 4397.
lhítta podle 2. odst. § 112 tr. ř. je propadni; prodloužiti ji z jiného dů
vodu než § 112 odst. 31 tf. ř. (na př. z důvodu složitosti věci nebo pro
změnu právního zastupce) je nepřípustné čís. 456l.
náhradný: je oprávnený navrhovat' dókazy tiež o vine obžalovaného a
použit' opravného prostriedku pre zamietnutie takého návrhu a to
aj vtedy, ked' obžalobu zastupoval ešte verejný žalob ca čís.' 4525.
viď tiež pro s tr i e d o k o p r a v n ý.
veřejný (státní zástupce): nevyplývá-li skutečnost vylučující podmíněné
odsouzeni podle § 2 (I) zák. čis. 562/1919 (že obžalovaný byl před
chozím rozsudkem odsouzen ke ztrátě práva volebního, an čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné) z výkazů při hlavním přelíčení čte
ných (z trestního lístku), je na veřejném obžalob ci by neúplnosti v tom
srr,ěru čelil vhodným návrhem (by byl čten předchozí rozsudek) čís.
4428.
neučinil-li tak, nemůž,e důvodně vytýkati rozsudku, jímž obžalovanému
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 přelíčeni na jevo nevyšlého a
v rozsudku nezjištěného čís. 4428.
Odkazovaci usnesení viz říz e n í kár n é.
Odklad trestu podmíněný (zák. čís. 562/1919): propadnutí rozmnoženin a nápodobenin jakož i učinční neupotřebitelnými zařízení výhradně urče
ných k rozmnožování nebo napodobování (§ 56 odst. 1 zák. čís.
HJI/'/1895'; § 52 odst. I zák. čis. 218/1926) sledují t"):ž účel preventivní: by bylo zamezeno po případě stíženo dalsí 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
či s. 4559.
oprávnění soukromého obžalobce 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 s'e podmíněné odsouzení vztahuje též na ono oprávnční; postačí ustanovení § 5
odsl. I zák. čis. 552/1919 či s. ~559.
§ 2: předchozí odsouzení pro čin rázu uvedeného v § 2 zák. čís. 562:/
1919 vylučuje v mezích tam stanovených podmíněné odsouzení
i, byl-li trest prominut rozhodnutím presidenta repuhliky z 19. řij na
1928; bylo-li prominutí to vázáno podmínkou (ž,e 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. čis. 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 přelič-ení čtených
(z trestního lístku), je na veřejném obžalob ci, by neúplnosti v tom
směru čelil vhodným návrhem (by byl čten předchozí rozsudek)
-č í s. 442-8.
_
_
-- neučinil-li tak, nemůže důvodně vytýkati rozsudku, jímž obžalovanému povolen podmíněný odklad v~rkonu 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 jevo nevyšlého a v rozsudku nezjištěného čís. 4428.
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»zadostiučiněnÍ« a »náhrada škody« po rozumu 2. věty § 4 zák.
ů 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. 562/1919
lze uložiti i věnování ve prospě-::h třetích osob (chudých), avšak
jen, je-li takové věnováni zadostiučiněním poškozenému (uraženému); nežádal-li poškozený sám o zadostiučinění v této formě,

jest ho vyslechnouti o tom, zda shledává v takovém věnování pro
sebe zadostiučinění čís. 4476.
§ 6 Č. 4: bol-li obžalovaný odsúdený pre trestný čin, spáchaný pred
vynesením rozsudku povolivšieho mu podrnienečný odklad výkonu
trestu, prislúcha rozhodnutie o tom, či má hyť podmienečne odložený trest súhrnný, ktorý treba podl'a § 517 tr. por. ustanoviť, súdu
označenému v § 518 (odst. 3, 4) tr. por. čís. 4474.
§ 7 (3): státní zastupitelství, vytýkajíc (nesprávně odvoláním), že soud
povolil podmíněné odsouzení, ač bylo vzhledem k předchozím trestům vyloučeno, předpokládaje omylem zachovalost obžalovaného,
nedoličuje zmateční stížnost po zákonu, opírá-li ji výlučně o správný, avšak teprve s oním opravným prostředkem předloŽ'ený trestní
lístek č i s. 4380.
nevyplývá-li skutečnost vylučující podmíněné odsouzení podle
§ 2 (I) zák. čis. 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 přeHóení čtených
(z trestního lístku), je na veřejném obžalob ci, by neúplnosti v tom
směru čelil vhodným návrhem (by byl čten předchozí rozsudek
čís. 4428.
neučinil-Ii tak, nemůže důvodně vytýkati rozsudku, jímž obžalovanému povolen podmíněný odklad výkonu trestu, neúplnost po
rozumu ~ 281 čís. 5 tr. ř., aniž po zákonu doUčuje zmatek -čís. 11
§ 28'1 tr: ř., ~~cházeje z onoho předpvo~la?u pJ"i, hlavním přelíčení
na jevo nevyslého a v rozsudku nezjlsteneho Cl s. 4428.
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 bolo doručené poddlžníkovi podYa
predpisov o doručovaní žalób pred tým, než páchatel' pohl'adávkou
bezprávne disponoval čís. 4418.
Odpor (§ 427 Ir. ř.): jde o porušení předpisu prvého odstavce § 427 tr. ř. (§ 2BI
čís. 3 tr. ř.), konalo-li se hlavní přelíčení v nepřítomnosti obžalovaného, který
byl vyslechnut před hlavním přelíčtním jen o přestupku podle § 336 tr. zák.,
ne však o obvinění v obžalobě, že šlo o opomenutí za okolností zvláště nebezpečných (§ 3'3'7 tr. ~ák.) Š í s. 4394.
. .
.. .
lnůta k opovědi zmatecfll shznostl a k po dam odporu pocma dnem, kdy
manželka obžalovaného, jíž byl doručen opis kontumačního rozsudku, jej
obžalovanému (po jeho návratu s cesty) odevzdala čís. 4516.
podfa zákona č. 8/24 sb. z. a n.: nie je opravným prostriedkom v smysle
~ 579 Č. 3 tr. p. č i s. 4393'.
Odpuštěni jako polehčuj-lcí okolnost viz z mír fl ě 11 i t r e s tup o dle § 410
t.f.

ř.

Odškodné: podle § 17 zák. č. !24/24 ~~. z. ,a. n. nen~ trestem, !1~brž.}ado~tLu~i
něním a rozhodnutí o nem nemuze byh papadano zmateclll stlZnosh Cl s.
4493.

Odvážným obchodem: po rozumu § 4'86 čÍS. 1 tr. zák. není jen obchod diferenční~
nýbrž každý obchod,v při .. n~mž jest p~čítati ~ vě!ší prayděp?~obnostl
s možností ztráty, nez :.I Jmych obchodu, a k jehez podmknuh Je pr?to
potřebí kapitálu, jimž může býti uhrazena případná ztráta z takoveho
obchodu čís. 4568.
nakolik sem spadá koupě většího množství obilí mlynářem na plodinové
burse č i s. 4558.

lič-ení: přítomnost obžalovaného při hlavním odvolacím líčení, nejsou-li splněny podmínky stanovené § 1 zák. Č. 81/24 Sb. z. a n., j~
nutna pod zmatečností jen v případech podle §§ 414, 423 odst. 5
tr. ř. a podle § 23 zák. čl. XXXIV:IS97 Č is. 4449.
Odvolacie pokračovanie: ustanovenie § 387 odst. I. tr. p. vzťahuje sa len na rozsudok dotyčne onoho obžalovaného, ktorý sa odvolal, alebo dotyčne
ktorého sa odVOlal-žalob-ca, a nedáva odvolaciemu súdu možnost' napraviť všetky vady rozs?dku p;vej s.tolice" kt~ré zak!a~ajú v pepro~pech ktoréhokol'vek obzalovaneho mektory do vod zmatočnosÍl, ktorého treb'a dbať podra §§ 38'1 odst. V., 385 odst. ll. tr. p. z úradnej povinnosti jestli okolnosť, tvoriaci dóvod zmatočnosti, nevyskytuje sa
u žiadn~ho z obžalovaných, ktorí sa odvolali, alebo dotyčne ktorých sa
odvolal žalob ca čís. 4484.
Odvolaníe viď pro str i e d o k op r a v n ý.
Odvolání viz o d k I a d t r e s t u (§ 7 o d st. 3).
Ohrožovací delikty viz delikty ohrožovacÍ.
Ochrana cti (zák. čl. XLI:1914): zákon o ochrane cti (§ 1 zák. čl. XLl:1914) hájí
len občiansku česť, nie zásady politických strán čís. 4422.
_ _
_
pri trestných činoch proti cti netreba sice, aby bol urazený po~.e
novaný, vyžaduje sa však, a.by 1;'010 m?žno be~pochY'~ne ustal!!',
koho mal páchatel' na mysh. Puhy dOlem trehch osob nestacl;
stala-li sa urážka tlačou, treba smysel závadného článku vykladať
len podl'a jeho skutočného obsahu tak, ako pósobí na prlemerného
čitatel'a čís. 4452.
návrh na potrestání pro přečin podle § 27 zák. čís. 1) 1/27 Sb. z;
_
_
_
a n. nezahrnuj e v sobě pro případ, že by nebyla dana skut~o,va
podstata tohoto přeř.inu, návrh na potrestání pro pomluvu Cl s.

Odvolací hlavní

na cti podle § 2 zák. čl. XLI:1914 jsou j·en útoky snižují~í
mravní hodnotu postiženého v očích jeho spoluobčanů; pouhá kntika literárních a pod. děl, neprojevuje-li se jí postiženému nevážnost nebo opovržení, není trestná Ci s. 4493.
§ 15 č. 2: dUl,"z pravdy jest podle § 15 čis. 2 zák. čl. XLl:1914 vyloučen i tehdy, byl-Ii vynese!! Prayop1atný zprošťUjíc! rozsudek. ~e~:)Q
zastavující usnesení po spachanl pomluvy nebo urazky na cÍl Cl s.
4543.
I I' d k'
§ 16: dókaz pravdy je zdarenl' (~ 16 zák. čL XLl:I 914), bo a; 1 ? a:
zaná podstata tvrdellla tak, ze Je rovnovaha medZl skutocnostaml
tvrdenými a dokázanými Č, í s. v4524.
.
v
•
§ 24: při přečinu podle § 24 zak. cL XLI:lm~ Fst na }alobcl, .aby dokázal že skutková tvrzení, která jsou zakladem zaloby, JSou nepravdiv~; důkaz pravdy ve smysl~ § 13 cit z~k. nel!lá ~u, rryís!a;
podle § 24 cit. zák. jest trestné Jen konkretlll ohrozovam uveru
nebo zmenšování schopnosti k úvčru; nestačí, že závadný výrok
byl snad způsobilý vyvol~ti tyto výsledky čís. 4493.
viz též urážka na ctl.
domácíhO' pokoje: i dvůr věznice požívá ochrany podle_ §§ 330/332 tr.
zák čís. 43 59.
kolkov, známok, pečati: padělání plomb, určených k zajištění vým.éru
daně z lihu, způsobem označeným v § 1 zák. čl. XXXVlI:189~, Jest
trestné podle ustanovení obecného trestního zákona bez ohl~du n~
potrestání pachatele pro těžk~, dúchodkový přestupek spachany
zkrácením daně čís. 453.9.
Ochrana republiky (zák. čís. 50/1923): § 6 čís. 2: předměte\'O vyzrazeni cizí.mo~i
po rozumu § 6 čís. 2 zák. na ochr. rep. muze byŤI 1 skut~cnos,-'
třebaže v tuzemsku poněkud nebo v určité.m obvo~u o1;'ecne ~na
má že se v určité továrně vyrábí třaskavma pouzlvana k vo]ensk~:m účelům (pyroxylin), a vyzvídáním pOJle ~ruhého o,d~tavce
může býti po případě i zjišťování oné skutecnosŤI dotazovalllm se
§

2:4;~áOŽkOU
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osob blízko místa výrobv žijících a svádění jich k opatření třaska
viny z továrny čís. 4402.
podle § 5 čís. 2 odst. 2 zák. na ochr. rep. jest trestná každá čin
nost směřující podle povšechné své povahy a podle úmyslu pachatelova k tomu, by mu zjednala znalost vojenského tajemství, jehož
prozrazení cizí moci je jeho záměrem čís. 4542.
dokonaným trestným činem isou již přípravy k vojenské zradě,
pouhé domáhání se zpráv o skutečnostech, opatřeních a předmětech
chráněn~lch proti vyzvídání; dokonaným trestným činem vyzvídáni
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 více nebo méně podmínek onoho
výsledku. 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, jejíž počátkem se dosavadní činnost pachatelova brala,
lze povšechně dospěti k protiprávnímu výsledku, třebaže se v konkretním případě prokázala neschůdnou čís. 4542.
§ 13 čís. 1: skutková podstata zločinu nedovoleného ozbrojování podle
§ 13, čís. 1 odst. 2 zák. na ochr. rep. vyčerpává se, aniž třeba
zvláštních sk,žek nebezpečí a dalšího zlého úmyslu, po stránce
objektivní v pouhé činnosti tam uvedené, po stránce subjektivní pak
v její úmyslnosti a ve vědomí pachatelově, že hromadí předměty,
uvedené v teto stati zákona, nemaje k tomu úředního povolení
čl s. 4374.
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 střeliva, jež pře
sahuje obyř.ejnou zásobu potřebnou ke zbrani jediné), a tím odů
vodňuje podezření zlého užívání; stačí po případě tři zbraně (čtyři
pIstole) čl s. 4374.
fC'zdíl mezi skutkovými podstatami zločinu podle § 13' čís. 1 o.dst. 2
zák. na ochr. rep. a přestupku podle § 32 (12) zbroj. pat. čís. 4374.
§ 14 čís. 1: přečin podle § 14 čís. 1 zák. na ochl'. rep. patří k deliktům
ohrožovacím čís. 4580.
jsou-li dány náležitosti skutkové podstaty podle § 14 čís. 1 zák. na
ocl1r. rep., je tím zjištěp..o, že jedn1ním pachatelovým byl skutečně
ohrožen obecný mír, aniž je třeba tuto okolnost v rozsudku zvláš.té
vyslovovati nebo odůvodňovati čís. 4580.
s u b jek t i v n í s k u t k o v á pod s t a t a: vyžaduje se jen úmysl
pachatelův pobuřovati veřejně nebo před více lidmi proti některému
z právních statků v tomto ustanovení zákona uvedených, nikoliv
i vědomí pachatelovo, že ohrožuje svým jednáním obecný mír neb
úmysl k tornu směřujíd; nevyžaduje se t. zv. »dolus coloratus«
čl s. 4580.
§ 14 Č. 5: výkrik na verejnej schódzi, že v republike československej
sú národnostné menšiny utlačované, je prečinom rušenia obecného
pokoja; nezáleží na tom, či tvrdenie toto mohlo rozoštvať práve tú
spoločnosť, v ktorej bolo prednesené, vyžaduje sa však, aby páchatel' mal úmysel hanobit' republiku a aby si bol vedomý, ze hanobenie je sposobilé vyvolať následky vypočítané ·v § 14 Č. 5 zák.
na ochr. rep. čís. 4480.
výroky obžalovaného, smerujúce proti republike, vláde a štátnemu
znaku a zakladujúce skutkovú podstatu prečinov podl'a § 14 č. 5
zák. na ochr. rep., §§ 2, 8' Č. 2 zák. čl. XLl:l9'14 a § 20, 40 zák. na
ochr. rep., tvoria materiálny súbeh trestných činov (§ 911 tl'. zák.)
čl s. 4481.

pn preClJ1U podle § 14 Č. 5 zák. Ila ochl'. rep. úmysl pachatelův
musí směřovati proti republice; hanobí-li sice pachatel úřady republiky, avšak je-li při tom zřejmé, že se domáhá nápravy na pří
slušných činitelích (na př. na vládě), není dána skutková podstata
přečinu po stránce subjektivní čís. 4:549.
§ 27 čÍs. 1: beztrestnost vojenSké zrady z duvodu účinné lítosti podle
§ 27 Čís."l zák. na ochr. rep. nastane jen, je-li ústup od protiprávní činnosti dobrovolný. O dobrovolnosti lze mluviti jen, zdrží-li
se pachatel další činnosti, směřující k určitému protiprávnímu výsledku, ač v době přerušení činnosti své má za to, že mu lze dosíci
onoho výsledku cestou, kterou se jeho činnost dosud brala, nebo
po případě cestou jinou čís. 4,542.
§ 39 čís. 2: »zástupem« (§ 3'9 čís. 2' zák. na ochr. rep.) 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 pachatelltv čin budil jejich pozornost (zájem) čís. 4503'.
spadá sem větší počet lidí na pláži nebo v její blízkosti čís. 4503.
Hozšiřovaným spisom« v smysle § 39 č. 2 zák. na ochr. rep. je každý spis či ručne písaný, či mechanicky zhotoven)1 - teda i tlačivo
- ktorý je prístupný vačšiemu počtu osób individuálne určitému,
alebo čo do množstva neurčitému; rozšiřovanÍm v tomto smysle
je také jednanie, ktorým 5a, p0dl'a pravidelného vývoj a udalostí
spis dostane k vedomiu vačsieho počtu rudí; netreba však, aby
spi.:; skutočne vešicl v známost' viac rudí čís. 4548,
§ 39 čís. 4: ačkoli švagrovst\'i jest poměrem rodinným ve smysle § 39
Č. 4 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n., není O sobě ještě důvodem vylučuiícím trestnost Dodle § 21 Č. 3 dt. zákona; třeba zjistiti skutečný
vzájemný poměr zúčastněných osob, aby bylo možno posouditi, zda
pachatel újmu osoby, jíž nadržoval, pociťoval jako újmu vlastní
čl s. 4386.
starostu obce viď o ch 1'a n a tJ rad o v.
Ochrana ítradov (zák. čl. XL:1914): zákonným článkem XL:1914 isou chráně!l):
úřady a jejich orgány; článek III zák. čís. 125/27 Sb. z. a n. chram
veřejný pořádek a mravnost čí "i. 4439.
_ _
_
opilost člena úřadu při výkonu jeho povolaní nezbavuje ho o. sobě
ještě zyýšen~ od!rany podle }ák; čl. XL:P;}}~; nutl!<? zkoumaÍ1, . . z~,a
osoba uředmm vvkonem dotcena z chovam clena uradu, zakrocuJ1ciho ve stavu opilosti, musela poznati, že jde o úřední výkon
čl s. 4465.
_
_
§ 2: obecnému starostovt prítomnému podl'a § 14 zák. č. 299/20 S~.
z. a n. pri výkone služebných povinností četníctva, príslúcha zakonná ochrana pod!'a § 2 zák. čl. XL:1914 a nie pod!'a § 9 (§§ 4,
6, 8) cit. zák. čl. čís. 43154.
_
_
_
námestník obecného starostu vvkonávajúci policajnú agendu, je
členom úradu alebo ked' bol 'obecnvm predstavenstvom všeobecne
poverený vie~ť celú policajnú agenďu, alebo pokia}' vstúpil v práv~
starostu ako jeho námestník, poneváč starosta sam nemohol SV?]
starostenský 6rad vykonávat', aleho keď ho starosta splnomocml,
aby v jeho zastúpení policajnú agendu vykonával čís. 4467.
§ 4: za »nebezpečnú hrozbu« v smysle § 4 zák. čl. XL:l.914 je poyažovať možnosť porušeni a telesnej integrity, ohmedzema osobne] ~I~
body, alebo ~nú podobnú ujm~, ktorú bLpáchat~l' mO,hol U'skut?c.mt'
proh fyzicke] osobe napadnuteho; vyhrazka oznamelllm u nadnadeného úradu sem nespadá čís. 4440.
§ 4 odst. 1: i prítomnosť šestich spoluúč~nkuJúcich l'udí naplňuje pojem
»shluknutia« v smysle § 4 odst. I. zak. cl. XL:1914; skutkova pod-o
stata prečinu podl'a cit. miesta zák0!1a nevyža. .duj~, aby . . yý~on P?volania úradného orgánu bol skutocne prekazeny. Precm Je spachaný už vtedy, stalo-li sa shluknutie k účelom v cit. ustanovení
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uve.denym, hod aj proti predmetu relatívne nespósobilému (shluknuhe pred četníckou kasárňou, v ktorej niet četníkův) čís. 4478.
§ 4 odst. 2: prohlídka dlužníkova bytu nebo jiných místností náležejíSích k jeho domácnosti, yy~onaná ex~kutorem podle § 360 zák.

c; 76/27 S"b.

r

a E·. n~s.ta~a s~ beZpraVll?U, jestliže nutnost rych-

leho zakrocem nepnpoustl presne zachován! předpisu § 349 cit. zák.'
k naplnění skutkové podstaty přečinu podle § 4 odst. II. zák čľ
XL:1914 stačí zjištění, že pachatel věděl, že jde o výkon pov~láni
úředního

i:!

I:

li
',I,.,

ij

r

orgánu

čís.

4369.

skutková podstata prečinu podYa § 4 odst. II. zák. čl. XL:1914 _
bol~1i ~re~in sp~cha.ný nási1ít;I - , vy~'adujeJ aby pachatel' použil
fyzlckeJ sIly bud pnamo proh osone uradného orgánu alebo proti
veciam s jeho osobou súvisiacim čís. 4513,.
'
org~novia yer~jnej b~.zpe~n?sti s.ú v .nal.iehav~ch prípadoch oprávnem a povtnm zakroctť Cle! om zlstema učastnlkov trestného činu a
zabezpeřenia trestný ch znakov aj mimo služby' taký ich výkon je
úradným výkonom, ktorý je po práve čís. 4538.
§ 5: so stanoviska užívania trestnych zákonov lesní hájnici považujú sa
::a úradných orgánov, le~ ,,:tedy, jestli ,vykopali v smysle § 38 zák.
cl. XXXI:18719 II pnslusnehn okresneho uradu sluzebnú prísahu
či s. 4571.
§ 6 odst. 2: skutková podstata zločinu podYa § 6 odsl. II. zák. Č. XL:
1914. ~evyž~duje, aby sa pácy~at.el' ~zbr~jil ~reto, aby zbrane použil
proti uradnemu organu; stacI, Jesth ma pn spachaní činu vedome
pri sebe takú zhraň, ktorá zvyšuje nebezpečenstvo užitého násilia
alebo hrozby čís. 4479.
'
viz též úředník veřejný.
Ochrana veřejného úředníka viz ú ř e dní k v e ř e j n ý.
volebného práva: ustanovenie § 7 odst. I. zák. čl. XXIII:1913 má význam aj
za platnosti tajného hlasovacieho práva; netreba, aby pasobenie
na voliča malo skutočný výsledok; nevyžaduje sa, aby bolo vyhrožO:,"ané. ~blíže?}m? alebo šk,?dou, k!C?r~l ,maže vyhrá~~júci sám priarno
Sposoblt; stacI Uz obava, ze vyhraz:a]uca osoba moze podl'a svojích
pomerov vykonať vliv na iné osoby, aby uskutočnily zlo ktorým
sa vyhrožuje čís. 4556.
'
známek (zák. čis. 19/1890): k pojmu »obalu« po rozumu § II zák. čis. 19/
1890 ř. zák. č i s. 4409.
prodal-li kdo zboží v původním obalu a kromě toho je dal ještě do
dalšího obalu, na němž byla vytištěna ochranná známka, o níž věděl,
že je zapsána pro jinou firmu, nevyžaduje subjektivní skutková podstata
podle §§ 23, 24 zák. na ochr. zn. zvláštní úmysl, přivésti obal ve spojeni
se (zabaleným) zbožím, nýbrž stačí vědomí pachatelovo, že používá
obalu, bezprávně opatřeného ochrannou známkou, ve styku obchodním
při zboží, na něž se vztahuje chráněná známka čís. 4'409.
omyl c povaze a funkci obalu (o označení zboží) není omylem skutkovým, nýbrž omylem co do práva trestního čí S.- 4409.
Ochranný dozor viz mladiství provinilci.
Okolnosti polehčujici: polehčujícím důvodem ke zmírnění trestu po rozumu § 410
tr. ř. jest i náhrada škody trestným činem způsobené po pravoplatnosU rozsudku, nikoli však ohled na rodinu a na výživu odsouzeného
či s. 4395.
vyskytnuvší se dodatečné polehčující okolnosti dávají odsouzenému
právní nárok na zmírnění trestu ve smyslu § 410 tr. ř' J na něž nemťtže
míti vliv, že žádosti o milost nebylo vyhověno čís. 43:95,.
polehčujícím důvodem pro zmírnění trestu (pro urážku na cti) po
rozumu § 410 tr. ř., jest i odpuštění uraženého (smírem) po pravoplat-'
nosti rozsudku čís. 4572.
okolnost, že rodiče poškozených děvčat výslovně obžalovanému (§ 132
tr. zák.) odpustili, nemusí býti okolností polehčujicí. Výpočet okolností
polehčujících v f§ 46---47 a 264 tr. zák. není sice výčetmý, ale uzná-Ii
-

-

-

nebo neuzná-Ii se za polehčující ta která okolnost v zákoně za takovou
neuvedená, spočívá takový výrok na ryze arbitrerním uvážení zvláštních
začasté mimořádných okolností konkretního připadu a nemůže proto
býti podkladem kladného výroku podle §§ s3 a 292 tr. ř. čís. 4!'J7'5.
přitěžujicí: ustanovení § 250 tr. zák. lze použíti jen pro okolnosti přitěžující
(§ 265 posl. odst. tr. zák.) č i s. 4499.
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 nebezpečí, hrozícímu onou neopatrností ostatním vozidhlm na silnici se pohybujícím čís. 4547.
Okresní nemocenské pojišťovny: Jsou ústav~ veřejného práva; záležitosti jim zákonem ze dne 9. října Ig24, cís. 221 sb. z. a n. o pojištění zaměst
nanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, a to v doslovu zákona
ze dne 8. listopadu 19'28, čís. 184 sb. z. a n. přikázané jsou záležitostmi vládními po rozumu § 101 odst. 2 tr. zák. čís. 4416.
Omyl: o povaze a funkci obalu čís. 440.9.
ohledně obstaráni censury čís. 4471.
~ viz též och ran a zná m e k.
viz též t i s k o v Ý z á k o n (§ 17').
právní (§§ 3, 233 tr. zák.): jde o omyl právui (§§ 3', 233 tr. zák.): byl-Ii
kdo toho názoru, že zbroJní pas, vystavený na browning, stačí i na bubínkový revolver čís. 4423'.
domníval-li se pachatel (§ 24 zák. Č. 9/1924), že k přechovávání nepOllŽívatelného přístroje není třeba koncese čís. 4475.
skutkový viz beztrestnost dle § 2 e) tr. zák.
Operácia viď I e kár.
Opilost: (§ 523 tr. zák): s hlediska § 523, tr. zák. nezáleží na tom, zda bylo k uvedení pachatele ve stav úplné opilosti zapotřebí více či méně lihových
nápojů, najmě, že stačilo menší jich množství, an jest pachatel z dtivodu
zvláštního zdravotního stavu (nervové nemoci) méně' odolný k účinktim
alkoholU' na jeho vědomí čís. 4388.
t. zv. pathologícká opilost, nastávající abnormální reakcí na použiti
alkoholu a záležející v tom, že zbavení příčetnosti nastává již při požiti
poměrně nepatrného množství alkoholu, vylučovala by zodpovědnost
opilé osoby za stav opilosti jen, kdyby stav ten nastal bez jejího zavinění, najmé kdyby o této své abnormální reaktivnosti na požití alkoholu v době činu nebyla ještě věděla čís. 438'8.
subjektivní stránka čís. 43188.
zna-l-li pachatel již před činem svou abnormální reaktivnost na požití
alkoholu a přes to, poživ ho (ve značném množství), připravil se třebaže jen z lehkomyslnosti ve stav úplného opilství, v němž pak
spáchal čin, vykazující na venek veškeré znaky zločinu, odpovídá za
přestupek podle § 523 tr. zák. čís. 4426.
pojem t. zv. pathologické opilosti ř_ í s. 4426.
ustanovení § 523 tr. zák. obsahuje dvě, nikoliv tři trestní sazby, an
předpis o zostření neni novou trestní sazbou; druhé trestní sazby (tuhého
vězení) lze použíti- jen, jsou-li splněny obě podmínky poslední věty
či s. 4426.
»těžšími zlými činy« po rozumu posl. věty § 523' tr. zák. je rozuměti
jen zlc,činy, přesahující tíží následkú nebo z jiných důvodů značně míru
obvyklou při výtržnostech z opilství; nespadá sem jednání, vykazujíci
jen znaky prostého zločinu podle § 81 tr. zák. čís. 4426.
Opilosť člena úrad~ viď och ran u ú ra d o v.
Opomenuti povinné péče viz u r á ž k a t i s k e m.
Oprava rozsudku: oprava mylného označení a mylného právního podřadění trestného činu, jímž obžalovaný uznán vinným, vybočuje z mezi § 270 posl.
odst. tr. ř. a jest proto nepřípustná čís. 4485.
výrobků viz Ii e k a I á s o II těž.
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Oprávnená obrana viď obr a TI a op r á v II e TI á.
Opravné prostředky viz pro st ř e d k Y o P r a v II é.
Oprávněni k obžalobě viz ob'žaloba soukromá.
Opravovací řízeni viz říz e TI í o p r a v o v a c í.
Opravný prostriedok vid' r r o str i e d o k o p r a v TI ý.
Osoba služebná viz "r á d e ž (§ 176 ll. bl.
Osoby blízké viz rodinný poměr.
Ošetřování nemocných: ve veřejných nemocnicích je záležitostí vereJnou; lékaři
těchto nemocnic, konající lékařské práce, k nimž patří i udržování pořádku při léčení v těchto nemocnicích, obstarávají veřejné záležitosti
čís. 4577.
Otázka skutková: otázka, zda bylo podezření napotom vyvráceno (§ 1 odst. 2 zák.
čís. 318/1918) jest skutkovým zjištěním; jest ji posuzovati podle stavu
po skončeném vyšetřování (ex mme), nikoliv podle stavu včas zahájení
(trvání) vyšetřování (ex tunc) čís. 4491.
Otázky porotcům: dodatková (~ 319 tr. ř.) a, eventuální (§ 320 .Ir. ř.~:
podle své povahy hledl otazkv dodatkove (§ 3,19· tr. r.) a otazky nahradní (§ 320 tr. ř.l ke skutku, který je obžalobou stíhán a byl proto
učiněn předmětem otázky hlavní, takže se mohou státi předmětem dodatkové otázky stavy a skutečnosti, jež má § 3.t9 tl'. ř. na zřeteli, jen
tehdy, bylo-Ii tvrzeno, že stavem tím nebo skutečností tou je vyloučena
nebo třeba zanikla trestnost právě skntku hlavni otázkou dotčeného, a
předmětem náhradní otázky mohou býti skutečnosti rázu naznačeného
v § 320 tr. ř. jen, hyly-Ii skutečnosti ty tvrzeny jako složky (doplňky
nebo změny složek) právě skutku označeného hlavní otázkou čís. 4403.
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyly-li dány ke hlavní
otázce na zločin zabití dodatková otázka na sebeobranu podle § 2' g)
tr. zák. po případě další otázka (eventuální) na vykročení z mezí nutné
obrany' podle § 3'36 tr. zák. čís. 4403.
porotní soudní sbor je sice oprávněn přiměti porotce vhodnou otázkou
k výroku o jiné než obžalobou uplatňované kvalifikaci neb o dí'tvodu
beztrestnosti stíhaného skutku, není-li ona kvalifikace nebo třeba. tento
důvod výsledky hlavního přelíčení přímo vyloučen, avšak povmnost
soudu dáti otázku nastává jen, jsou-li tu předpoklady §§ 320 (3'19) tl'.
ř. bylo-li totiž tvrzeno (napovězeno), t. j. průvodním prostředkem poukázáno k tomu že tu jsou skutečnosti povahy v § 320, nebo že tu je
skutečnost nebo' sto.v povahy v § 319' tr. ř. vytčené; zmatečnost rozsudku nepůsobí již nepoužití onoho práva, nýbrž jen nesplnění této povmnosti čís. 4..Fj3'2.
porotcům predvedené opačné údaje v předběžném řízení poZ'biyly zm~
nou jich při hlavním přelíčení významu pro dosah §§ 3119, 320 tr. r.
či s. 4532.
.
~."
nakolik nejde o porušení předpIsu § 3:19 tr. L, nepnpusttl-l; porotm soud
otázku podle § 2; g) tr. zák. čís. 4532'.
even!uálni (§ 320 tr. ř.): nakolik nejde o, '!'Iatek čís; 6.§ 344 tr. ř'l nebyla-li
k hlavní otázce na spoluvmu na vrazde z]ednane, da~a, eventualm otazka
na vzdálenější spolDvinu po rozumu § 137 tr. zak. Cl s. 4405.
předmětem otázek eventuálních n~lze činiti o~.s~bě n~kter~u ze sl?žek
telkového činu, s nímž i ona slozka byla ucmena predmetem otazky
hlavni čís. 45312.
.
'v
nakolik nejde o porušení ustanovení § 3120 tr. 1:.: 1. nebyly-h .na mIste
otázek, jimiž bylo usmrceni napadeného přh~~dcno pod ~lledlsko l~y:
pežného zabití neb alespoň v,edle n~ch (pro pnp'ad zapo,rnych ~~povedl
na ony otázky) (lány eventualní otazky na zlocm prosteho zablŤ1 podle
§ 140 tr. zak, a nebyly-li jako další, eventuální otázky d~ny otázky, n~
zločin podle § 143 (o~st.}) tr._ zak., a 2. nehyla-lI dana eventualm
otázka podle § 93 tr. zak. c 1 s. 4.':>32.
o.

,

nakoHk nejde o porušení předpisů §§ 320, 267 tr. ř. a o zmatek čís. 6
a 7' § 344 tr. ř., byly-li ke hlavní otázce na zločin § 101 tr. zák. dány
a kladně zodpovězeny eventuální otázky na úplatkářství podle § 3 odst.
2 a podle § 2 odst. 2 zák. čís. 178/24, ač obžaloba zněla jen na onen
zločin a na úplatkářství nebyla rozšířena (doplněna) čís. 4414.
hlavní (§ 318 tr. ř.): povinnosti dáti porotcům jako hlavní otázku přimyka
jící se k obžalobě nezprošťuje porotní soudní dvur ani předpoklad tře
bas důvodný a správný, že děj, jenž jest základem obžaloby, nenaplňuje skutkovou podstatu vůbec žádného z trestných činu příslušejí
cích k právomoci soudu čís. 4632.
v § 3!18 tl'. ř. nařízenoU' individualisaci skutku má býti vyloučena záměna souzeného skutku s obdobným skutkem téhož pachatele, který
má býti takto chráněn proti nebezpečí opětného stíhání pro týž skutek
již souzený. Pro účel ten stačí, bylo-li v hlavní otázce uvedeno jméno
usmrcené osoby, doba kdy a místo kde byla osoba ta zbavena života;
bližšího označení (konkretisování) skutku uváděním ještě dalších podrobností netřeba čís. 4"532.
pOdle zák. čl. XIII:1914 (por. nov.): aby skutková otázka, týkající se návodce k trestnému činu (§ -69 Č. 1 tr. zák.) vyhovovala ustanovení § 5
odst. II. por. nov., musí obsahovati všechny skutkové okolnosti podle
stavu věci v době návodu, nikoH podle toho, jak byl čin později v konkretním případě spáchán čÍs. 4446.
bola-li daná porotcom otázka, či obžalovaný hol v dobe spáchania
trestného činu duševne chor~r alebo v nepravidelnom duševnom stave,
bol tým porušený pl'edpis § 9 odst. II. por. nov. a zavinený zmatok pod!'a § 29 Č. 4 por. nov. čís. 4471J.
odvolal-li obžalovaný při hlavním přelíčení před porotním soudem pů
vodní obhajobu a doznání z předběžného řízení, není třeba, aby soud
okolnosti tvrzené v pí'tvodním doznání obžalovaného dal zjišťovati
v otézkách porotcům čís. 4519.
Paděláni

plomb: určených k zajištění v.ýměry daně z lihu, způsobem označeným
v § 1 zák. čl. XXXVII:lS97, jest trestné podle ustanovení obecného
trestního zákona bez ohledu na potrestání pachatele pro těžký důchod
kový přestupek spáchaný zkrácením daně čís. 453'9.
potravin viz potraviny.
soukromých listin (§ 401 tr. zák. slov): padelanie súkromnej Hstiny podl'a
§ 401 tr. zák. predpok1adá len padelanie jej fonnálnych náležitostí,
nezáleží pri tom na nepravdivosti obsahu čís. 4462.
předložení nevyplněného směnkového blanketu s padělaným podpisem ručitele k eskomptu je dokonaným zločinem padělání soukromé listiny podle § 403 čís. 1 tr. zák.; k dokonání trestného činu
padělání soukromé listiny se nevyžaduje, aby bylo skutečně dosaženo účelu, pro který byla li3tina předložena čís. 443"4.
skutková podstata padělání soukromé listiny podle § 403 čís. 1 tr.
zák. jest dokonána i tehdy, odevzdal-li pachatel padělanými podpisy opatřený směnečný blanket, který není směnkou ve smyslu
směnečného zákona. k dalšímu použití třetí osobě čís. 4521.
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 záklcdě mohly hytí padělány dobytčí pasy, nelze padělání
pro1okolů kvalifikovati za samostatné trestné Činy, nýbrž jest je
podřaditi pod trestné činy padělání dobytčích pastt čís. 4419.
Palmárni účet: jde o porušení povinností povolání i o poškození cti a vážnosti
stavu, nesplní-li 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 11t'Ž polovinu čís. 150 dis.
Trestni rozhodnuti XIV.
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Pathologická opilost: stejně jako obyčejná opilo.st ~činkem požití alko~olu a odpovídá dosáhla-li stupně úplného opllstVl po rozumu § 2 plsm. c) tr.
zák. právě tak jako obyčejná opilost tohoto stupně pojmu opilství ve
smy~lll §§ 236 a 523 tr. zák. čís. 4426.
Peněžitý trest viz t ľ e s t.
Periodické listy: jestli boly vopred určené '!- v ~mysle § 16 vod~t. ll. v~· ,4 zak. cl.
XIV: 1914 príslušnému úradu ohlasene. a ~o ?zn!1c~fl1rn urc,ltyc~ kalendárnych dní, obdobia, v ktarých bude p.ertodlcky l~st vychad~at, v~~a
vatel' je povinný ohlásit' úradu vždy aj zmenu tychto termmov CI s.
4495.
Platnosť manžetstva viď m a II žel s t vod voj TI á s o b II é.
Plomby viz padělání plomb.
PodUnictvi na krádeži a zpronevěře (§§ 185, 186 tf. z~k.): ~;če~! ~kody z, po~lí1nictví po rozumu 2. odst. §)~7 tr. zak. pnslus! t~n ?aleZyaclmu
soudu, aniž podílník může těz!t! z omylu nebo z pnzne poskozeného čís. 4502.
~ ~ _
pro zločinnou kvalifikaci podílnictví n? krá?e!i po rozumu y§ 186 b)
tL zák. nezideží při hodnotě ukradeny ch ven nad 2QOO Kc. na t?m,
zda podílník v~ci ukr~l, lna, seb~ ,převedl nebo prosantročt1 naJedncu či postupne (na vlceKrate) ~ 1:'. ~550. , y
y .
_
_
_
k pojmu »l1kr~rvánÍ« stačí, dovohl-h prechovavac, by byly ve Cl uloženy v jeho bytě čís. 4550.
Podkarpatská Rus: stala se součástí československé republiky již dnem 28. října
1918 čis. 4366.
Podmíněný odklad trestu viz odklad trestu podmíněný.
Podvojné zastupování: ve vyrovnacím řízení čís. 158 ~is.
,
.
Podvod (§ 197 tr. zák.): škoda po rozumu ~ 19?; tr.,zak. nemUSl ?astatt ?nm~!
_
_
bezprostředně z klamu nebo z y}rtakan~11o .1!1~onu j,lamane v~s?by, s~acl,
že k ní dojde nepřímo nebo m}~l:e y~ ni dOJl!1 nepn.ETi~ pouzltIrn vylak~
ného úkonu (stvrzenky na VySSl castku nez skt,te~ne pla;enou! k natlaku na vůli osoby, jež má býti poškozena, nebo Jako pruVOdOlho prostředku v rozepři čís. 4435.
. ..
liší-li se písemný projev osoby rů~n~ od pachatele (stvrz:enka,.k l~]l
muž podpisu došlo v dúsledku IstIveho klamu) pod~tatl'!e. od ustOlh9
prohlášení pachatelova, nelze ji c~ ,do bťztr~stnosŤl klas.Ťl. TI,a rove!:
pouhému, vědomě nesprávnÉ'mu udant procesnt strany v clvllm rozepn
či s. 4435.
dl '·k
b
b'
dl '
není podvodem, vylákal-li věřitel fl3l. uzm. u ne o pa oS9v. e za uzníka jednající jen, čÍIJl ,mu b~l dluz.!1~k povmen (o cem ventel mel za
to že je mu tím dluzmk povmen) Cl s. 4498.
dle § Í99 a) tr. zák. viz též s vád ě n í k e k ř i v é m u s věd e c tvL,
dle § 199 c) tr. zák.: ,podpolem ~měr. a vah:' vesrr;ys]u § 19~:
tr. zak.
spadá nejen zavaZl, nybrz 1 vaha Jako n,~str?J, Jlm~ se yazl. c 1.5. 4392.
skutková podstata podle § 199 c) tr. }a~{. ]~ splnena le~, l,~-h zfalsována váha v tom či onom smyslu, pn 'c~mz .neroz~oduJe, l.yd,a trvale,
či jen přechodně, třeoas i s~~dn,~ o~stranttelnY!11. zpusobern Cl s. 435~:
_
jiné nepoctivé rnantpulace prI vazen! m~hou bYr:;:Í1 podvodem, nespadalI
však pod ustanovení § 199 c) tr. zak ci s. 43J2-.
dle § 199 d) tf. zák.: vážní liST 0t:ec~í váh); jest veřejnou l,isti~?u po rozu;nu
§ 199- d) tr. zák. jen, byla-lt ..yaha zr~zena,.~. povo]em,m zIvnostenskeho
úřadu (v případě že hyla znzena pred uctnnosŤl zakOlla ze dn~y 19.
června 1866, čís. &5 ř. zák., byl?~li jí živnoste.n~l;ým útad,em, pn?p~Jceno
právo váhy veřejné) a byl-li vazny, vyhOtovlVSI dotycny vazm. lts~, ve
svém postavení živnostenským úřadem potvrzen a vykonal-lI predepsanou přísahu čís. 4377.
,
.,
v 'h v ' • y
§ 200 tf. zák.: při podvodu spáchanem za~alemm nes~orelyc vyecl za uce:
iem vylákání pojistného i za n~.!1~mu~l ho~~?t~ veci tech predstavovatl
škodu která mohla a měla pO]1sťovne vze]1Ťl ci s. 4537.
Podvod poškode~ím veritet'ov vid' po š k ode n i e ve rit e f o v.
v

' v

v

sl.

Podvodný úpadek viz úpa dek pod vod n ý.
Pohoršení veřejné (§§ 512 J 515- tr. zák.) viz k II pl í ř s tví.
(§ 525 tf. zák.) viz hr II b šín e mra v n o st.
Poistenie nejestvujúcich zásob: prihlásenie nejestvujúcich zásob ciefom poistenia
je beztrestným prípravným jednaním. Teprv uplatnenie nároku na
náhradu nejestvujúcej škody po nastalej poistnej príhode je podvodom č i s. 4356.
Pokračovací delikty viz delikty pokračovací.
Pokračovanie discipHnárne proti advokátom viď a d v o kát s k Y por i a dok.
Pokračování v trestním řizení: podle § 363 č. 4 tr. ř. čís. 4545.
viz též říz e n í t r e s t n í.

Pokus: § 8 tr. zák.: trestný pokus podle § 8 a beztrestné připravy podle § 11 tr.
zák. nelzE' rozeznati podle toho, zda se pachatelovo jednání přiblížilo
více či méně k účinku, jehož způsobení tresce zákon jako dokonaný
čin trestný (zda jim jest uskutečněn větší či menši počet podmínek tohoto účinku), nýbrž jen podle toho, zda se v pachatelově jednáni projevil i pro třetí osoby poznatelně zlý úmysl způsobiti onen účinek čís.
4"63.
jde o trestný pokus krádeže, nikoliv o beztrestné přípravné jednání,
stojí-li pachatel v cizím lese za stromem s puškou připravenou k výstřelu čís. 4363.
meze beztrestného přípravného jednání a trestného pokusu čís. 4532.
§ 9 tf. zák.: i pachatel hlavního činu může se dopustiti spoluviny (§ 5 tr.
zák.) a nedokonaného sváděni (§ 9 tr. zák.) ke zločinu nadržování zločincům podle § 214 tr. zák. čís. 4508.
Polehčující okolnosti viz o k o I n o s tip o leh č ují c í.
PoUtická strana: organisace politické strany, nařídivší uveřejnění zprávy (vydáni
letáku), je též nakladatelem (vydavatelem); ani ji ani sprostředko
vatele mezi ní a tiskárnou nelze pokládati za »původce« po rozumu § 1
odst. 3 čís. 3' tisk. nov.; ten je tu neznám; proto není stíhání sprostřed
kovatele vyloučeno po rozumu §§ 1 a 24 tisk. nov., znal-li obsah zprávy,
než ji tiskárně doručil, a věděl-li, že má býti tiskem uveřejněna (§§ 7,
10. 239 tr. zák.) či s. 4413.
Polní hHdač: za službu přisežného lesního personálu lze považovati jen službu
k ochraně lesního majetku, za službu příséžného polního hlídače pak
jen službu k ochraně polního majetku; nespadá sem služba, záležejíci
v tom, že přísežný lesní a polní hlídač, dozírající 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.
Poměr substitučni viz substituční poměr.
Pomluva viď ochrana cti (zák. čl. XLI:1914).
Pomoc pri útek!! vazňov! zákon nerozlišuje medzi rozdielnou intenzitou pomoci,
ale prehlasuje za trestnú každú pomoc poskytnutú vazňovi, aby
utiekol z vazby alebo z úradného streženia; disciplinárne potrestanie za pokus vlastného úteku nevylučuje trestnost' za pomoc
poskytnutú inému vazňovi. Taktiež predchádzajúce vedomle dozorčích onránov o plánu úteku a opominutie ich povinnosti zamedzit' ho'-' ešte pred jeho prevedením nečiní skutok páchatel'ov
beztrestným č i s. 4552.
Ponecháni vozidel na silnici viz s i 1 nič n í řád.
Porota: zákon čís. 48/1931 nestaví přísedící senátu mládeže na roveú porotcům;
i pro tento senát plati předpis § 270 tr. ř. čís. 4389.
věcná správnost formálně bezvadného výroku, jímž, porotci odpověděli záporně k otázkám, týkajícím se viny obžalovaného, vymyká s'e- i· z přezkumu
zrušovacím soudem či s. 4410:
bylo-li - třehaže bez šetření předepsaných formalit - z příčiny, která podle zákona k tornu opraVňovala a zavazovala, zahájeno řízení opravovací,
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pozbyl v rozsahu výrokc porotců tím dotčeném zák~z ustoupe~í po~otců ,od
dřívějšího mínění (posl. odst., § 3~O tr. r.) platnostI! ~ porC!tc} pyh opravne ni prohlásiti a přivésti novym vyrokem k platnostt Jme mmem, pokud se
vztahovalo k bodům, ohledně nichž byl jejich původní výrok shledán vadným čís. 4433.
okolnost že paratní sbor soudní po vynesení rozsudku smrti proti předpisu
2. věty prvého odstavce § 264· tr. ř. neodložil výkon trestu na svobodě, uloženého rozsudkem, jenž předcháze!. odsouz~ní pro ~rdel~í ,~loč}n, ..~p~chaI!Ý
před prvým rozsudkem, ač bY!0'pn P?rotnm~ hlavmm prehc,enl Zjlsteno, zt:
si obžalovaný trest ten odpykava. nem na zavadu odsouzem k trestu smrtI
čís. 4454.
' I '
' . k'
zákol' V § 3'03 tr. ř. nepř~dpisuje, by ~):lo o~JZa ova!lému vo~~arryeno I, v Ja e
funkci se členové soudmho sboru zucastll1 hlavmho prehcelll (kdo bude
předsedou), ani, by mu byla ve třídenní lhůtě oznámena dodatečně nastavší
%měna soudního sboru Čl s. 4512.
nejde o porušení předpisu § 3'13 tr. ř., nebyla-li přísežní formule přizpůso
bena tomu že šlo o ženu porotkyni čí '8. 4522.
porotní so~dní sbor je sice oprávněn přiměti porotce vhodnou otázkou k vý-roku o jiné než obžalobou uplatňované kvalifikaci neb o důvodu beztres!nosti stfhaného skutku není-li ona kvalifikace nebo třeba tento důvod vysledky hlavního přelíče~í přímo vyloučen, avšak povin!10st sou~u d~vti otázku
nastává jen, jsou-li tu předp?klady §~ 320 (319) ~r., r., bylo-li to~z tvrz::no
(napovězeno), t. j. pruvodlllm prost[edke~ poukazyano k tomu, ze tu ]::.ou
skutečnosti povahy v § 320, nebo ze tu Je skutecnost nebo stav povahy
v § 3'19 tr. ř. vytčené; }f!1a~ečnost .rozsu~ky, nepůsobí již nepoužití onoho
práva, nýbrž jen nesplnenl t~to, poymnos~ c tv~' ~53,z;,
,
porotcům předvedené opačne udaje v predbeznem nzelll poz~yly. zmenou
jich při hlavním přelíčení významu P,ro ~osah ~§ 3 Hl,. , 3~O tr. L SIS. ~532.
povinnosti dáti POrotCŮ~1 ja~o hl:,,-v~l otazku p:lmykal~cl se ~ o~za~obe, n~
zprošťuje porotní soudm dvur am predpoklad trebas duvodny a ::.pravny, ze
děj, jenž jest základem oby~alo.?~J . nenaplň1}je sku.tkovou ~o,dstatu vůbec
žádného z trestných činťi pnslusellclch k pravomocI soudu Cl s. 453Q.
v

Porušeni domáciho pokoje viz och ran a do m á
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Pořadatel shromáždění: pojem čís. 4381.
viz též shromážděnÍ.

Poskytování výhody (§ 4~5 tr, z~k.):. pojem. čís. 4378.
_
viz též nadrzovanl verttelI.
Postup: podle § 363 č. 4 tr. ř. čís. 4545.
viz též řizení trestnÍ.
Poškodenie na tele' nre posúdenie kvalifikácie ťažkého alebo Yahkého poškodenia
na tele podl'a § 301 tr. z. je. ro~hoduj,úca doba por~še9~a zdravia poškodenej osoby a nie sposobIlost k vykonu povolama Cl s ..4355.
okolnost', že riaditel' továrne nebol pri revíz}ach ž~vnoste~skÝ.IT! inšpektorátorn 7vlášt' upozornený na .vadu. be~pecnostne~10 zanade111a, pred:
písaného administratívnymi nan~de'~'l1amt, nezba~ule ho zodpo,,:ednostt
za úraz sposobený zamestnancovl nasledkom oneJ vady, a to am vtedy,
ked' dotyčnému zarnestnancovi zakázal pracovat' a zdržovať sa na
rnieste kde sa úraz stal čís. 4541.
operuj6ci lekár je trestne zodpovedný zva- ~anedbanie takých opat!ení
pri operácii, ktore sú svojou povahou u~cene k to~u, a,hY nebezpecenstvo pre život alebo zdravie operovane] osoby pn le~,!-rskom zakrok,u
alebo vobec nemohlo vzniknúť, alebo aby bolo čo na]vIac obme~zene;
otázku Čl ide o nedbalost' v smysle trestného zákona, posudzu]e súd
samostatne a neodvisle od posudku znalcov čís. 45,67.
viz též u š k o z e n í n a těl e.
úveru: při přečinu podle § 24 zák. čl. ?CLI:19'14 Jest na .žalobci, aby .d~káz~l,
že skutková tvrzení, která jS?U z,aklade~ zalob,Y, JSou nepravdtv:a; ~u
kaz pravdy ve smyslu § l~ CIt. ~ak., n~~a ~tu mlsta; podle y§ ~4 CIt. zak.
jest trestné jen konkretlll ohrozovam nveru nebo zmensovani schop-

nosti k úvěru; nestačí, že závadný výrok byl snad způsobilý vyvolati
tyto výsledky čís. 4493.
veritel'ov: ku skutkovej podstate trestných čin ov podl'a § 386 tr. z. nestačí
úmysel zmariť exekúciu na určitú časť majetku, lež vyžaduje sa, aby
páchatel' zamýšl'al poškodit' 8vojich veritel'ov tak, aby nemohli dosiahnuť uspokojenie svojich pohľadávok z jeho majetku čís. 4421.
Poškodený nemóže .použit' opravného prostriedku proti lOzsudku v prípadoch,
v ktorých je podl'a § 2 odst. III. tr. p. k zastup ov ani u obžaloby oprávnené
výhradne štátne zastupitel'stvo' čís. 4396.
poškozenému, který se stal náhradním soukromým žalobcem (§ 42 posl.
odst. tr. ř.), přísluší právo odvolati se v i1eprospěch obžalovaného (§ 383
odst. 3 čís. 1 tr. ř.) v rozsahu určeném v § 382 tr. ř., tudíž i proti odsuzujícímu rozsudku do výměry trestu a podmíněného odkladu jeho výkonu
čís. 4441.
náhradný súkromný žalobca je oprávnený navrhovat' dókazy tiež o vine
obžalovaného a použit' opravného prostriedku pre zamietnutie takého návrhu, a to aj vtedy, keď obžalobu zastupoval ešte vel'ejný žalobca čís. 4525.
Potravíny (zák. čís. &9/18(6): rozdíl mezí ustanovenímí §§ 11 a 12 a §§ 14 a 18
zákona čís. 89/1897 ř. zák. čís. 43"90.
i prodej dosud živého prasete (rolníkem řezníkovi) lze podřaditi ustanovení
čís. 2 § 14 zák. čís. 89/1897 ř. zák., bylo-li prase již při prodeji, k němuž
došlo právě pro jeho onemocněni (červenkOU) a pro jeho nebezpeČÍ zdechnutí, určeno k tomu, by bylo bez odkladu poraženo, vysekáno a jako potravina zužitkováno čís. 4390.
ona přípravná práce řezníkova ke zpracování masa a k jeho prodeji nespadá
pod ustancvenÍ (§ 8 tr. zák. a) § II čís. 2, nýbrž pod ustanovení § 14 čís. 2,
po případě § 18' čís. 2 zák. čís. 89/18917 ř. zák. podle toho, lze-Ii mu přičítati
vědomost o zpúsohilosti masa škoditi zdraví lidskému, či jen nedbalost
v tomto směru čís. 4390.
přísada škrobu do uzenářských výrobků (kromě jaternic) podléhá deklaraci a musí býti v obchodech, kde se zboží prodává, učiněna obecenstvu
patrnou ,č í 8. 4500.
Potřeby společenského života viz t i sk o v Ý z á k o n (§ 9).
Povinná péče viz r e d a k t G r.
é výtisky viz tiskov~' zákon (§ 17
Prase: onemocnělé červenkou čís. 4390.
viz též potraviny.
Predstibnutie (§ 19 tr. p.): spáchal-li obvinený na území platnosti trestného práva
driev rakúskeho zločin, patriaci do oboru pósobnosti krajského súdu, a na
území práva driev uhorského prečin, patriaci pred súd okresný, je príslušný
previest' 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. 4501.
Prekročenie obrany viď obr a n a o p r á v n e n á.
Premávka po verejných cestách: nel'ze spatrovat' nedbalost' v smysle § 290 tr. zák.
v porušení premávkových predpisov, jestliže nimi predpÍsaná časť
silnice je neupotrebiteYná a jej použitie by bolo spojené s nebezčenstvom pre vozidlo a osoby v ňom idúce čís. 4372.
Prípravné jednanie viď p o i s t e fl i e n e j e s t v u j Ú cic h z á s o b.
Príslušnosť (§ 19 tr. p.) viz pří s I u š n o s t.
Přitomnost obžalovaného při hlavním odvole.cím líčeni viz o d vol a c i h I a v n Í
I í č e n í.
Prodej živého prasete viz pot r a v i n y.
Promlčeni: § 530 tr~ zák.: zákon v ~ ?~O tr. ~ák. ne;předpjsuje, že m~~í b~ti vve stihacím navrhu k zachovam zalobOlho prava vzdy a bezvYllmecne označen pachatel zcela určitě nebo navrženo býti potrestání právě určitého.
pachatele čís. 4360.
i v trestním oznámení proti neznámým pachatElům lze po, případ~
spatřovati stíhaci návrh (zažalování) po rozumu § 530 tr. zak., byl-ll
1
).
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4"\-'
něm přesně označen skutek, jehož soudní stíhání se žádá, a uvedeny
zároveň veškeré soukromému obžalohci tehdy známé důvody proti ně
kolika osobám, "Ii jejichž okruhu jest podle těchto půtahů hledati pa-

v

chatele čís. 4300.
§ 531 b) tr. zák.: byl-li usmrceny pojištěn proti úrazu podle zákona ze dne
28. prosince 1837, čís. 1 ř. zák. z roku 1888, nezávisí beztrestnost pře
činu podle § 335 tr. zák. z duvodu promlčení na tom, zda byla škoda po
rozumu § 53'1 b) tr. zák. nahrazena -pozlLstalým (matce), jimž úrazová
pojišťovna škodu nahradila, nýbrž na tom, zda byla nahrazena této
pojišťovně, třeraže ji po .rozumu § 45 cit. zák. na obžalovaném nežádala čís. 4535.
přečin nadržování věřiteli podle § 4'85 tr. zák. náleží k deliktům, k jichž
promlčení se nevyžaduje, by byla splněna podmínka § 5311 b) tr. zák.
či s. 4555.
§ 532 tr. zák.: přestupky podle § 3' odst. 2! a podle § ~ oclst. 2 zák. čís. 178/
1924 promlčt.:jí se podle § 532 tr. zák. v šesti měsících, aniž je rozlišovati
rrezi aktivním a pasivním úplatkářstvím a aniž záleží na výši nebo hodnotě úplatku či s. 4414.
Propadnutí rozmnoženin a nápodobenin: jakož i učinění neupotřebitelnými zařízení
výhradně určených k rozmnožování nebo k napOdobování (§ 56
odst. 1 zák. čís. 197'/95, příp. § 52 odst. 1 zák. čís. 218/26) sledují
zřejmě týž účel preventivlli, by totiž bylo zamezeno, po případé
stízeno další opakování 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.
zbraně viz zbrojní patent.
ža1obního práva(§ 530 tr. zák.) viz ob ž a lob a s o u k r o m á.
Prostriedky opravné: viz pro st ř e d k y o p r a v n é.
Prostředky opravné: svědkovi, jemuž uložen trest ve smyslu § 160 tr. ř. pro odpírání výpovědi, přísluší právo stížnosti po rozumu § 4811 tr. ř. čís. 4371.
z této stížnosti jsou vyloučena jen mezitímní rozhodnutí při hlavním
přelíčení, jimž lze odporovati odvoláním z ·konečného rozsudku čís.
4311.

pouhou žádosti o odklad trestu nevzdal se obžalovaný opravných prostředků

čís.

4'514.

stížnost musí býti v třídenní lhtltě § ~84' tr. ř. ohlášena; přímé
provedeni zmateční stížnosti 'blez předchozího opovězení jest přípustné
jen v této lhiitě čís. 4544.
slovenského práva: za opravný prostriedok v smysle § 519 č. 3' tr. p.
možno považovať odvolanie, prípadne zmatočnú sťažnosť, nie však
odpor podl'a zákona z ll. decembra 1923, č. 8/24 Sb. z. a n.
či s. 4393.
poškodený nemóže použit' opravného prostl."iedku proti rozsudku
v prípadoch, v ktorých je podTa §i 2 odst. III. tr. p. k zastupovaniu
obžaloby oprávnené -vÝ.hradne státne zastupitel'stvo čís. 43 96.
poškozenému, který se stal náhradním soukromým žalobcem (§ 42
posl. odst. tr. ř.), přísluší právo ,odvolati se v neprospěch obžalovaného v rozsahu určeném v § 382 tr. ř., tudíž i proti odsuzujícímu
rozsudku do výměry -trestu a do podmíněného odkladu jehO .výkonu
zmateční

~e

-

-

-

-

-

-

1

čís.

Předložení
Překa~ení

4441.

za včas pcdaný opravný prostriedok ,treba považovat' i taký, ktorý
bol podaný pred počiatkom zákonnej lehoty, počítanej od správneho doručenia napadnutého rozsudku č i s. 4523.
viď tiež a d v o kát s k y por i a dok.
viz též odklad !,restu podmínečný (§ 7 č. 3).
viz též zma,tečnÍ ~tLž-llost (§ 1 čís . .1 nov.).
povinných výtísků vizt Lsk o vý zá ko n (§ 17).
úředt;dho (služebniho) výkonu: je objektivní podmínkou vyšší trestní
sazby § 3113 tr. zák., aniž se vyžaduje, by je pachatel pojal ve svůj
úmysl čís. 443<2.
-

Přemrštěný

palmární účet viz p a I már n í li čet.
viz říz e n í pře s tup k o v é.
Příčinná spojitost (causalita): ve -příCinné souvislosti se škodou trestně právně závažnou je jakékoli jednání (opomenutí), bez něhož by škoda ta nebyla vznikla, třebaže nevzesla z onoho jednání (opomenutí) sama a
vznikla z něho jen, protože ok němu, po případě po nčm přistoupila _
nezávisle na vůli osoby, jíž jest se z onoho jednání (opomenutí) zodpovídGti, najmě bez jejího dalšího pltsobení - jiná příčina (skutečnost,
událost), jíž dosud latentní (skrytá a nečinná) nebezpečnost onoho
jednání (opomenutí) stala se akutní (zjevnou a účinnou) čís. 4367.
přičítatelnost výsledku jako kausálního vzhledem k určitému jednáni
neb opomenutí pachatelovu je v zákoně podmíněna kromě znaků objektivních též momenty subjektivními; při jednání úmyslném musí býti
příčinou výsledkU to jednání, které pachatel předsevzal za účelem při
voditi jím právě tento nastalý neh aspořl adaequátní výsledek j při
jednání nebo opomenutí nedbalém musí pak jednající míti aspoň možnost postřehu, že jeho jednání ncb opomenutí je způsobilé přivoditi následky trestně-právně relevantní čís. 4368.
~eprve při jednání neb opomenutí pachatele takto kvalifikovaném začíná
Jeho trestně-právní zodpovědnost za příčinnou spojitost jednání neb
opomenutí s v)"'sledkem; k jeho skutečnému nastoupení mohou ovšem
podle ustanovení § 134 tf- zák. spolupůsobiti i další okolnosti, na vůli,
po případě vědomí nebo možnosti vědomí pachatelova o jejich spolu':'
pl'sobení 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 osob súčastně
n~rch na tom, že došlo k jednání TIeb opomenutí, z něhož na konec
vzešel trestný vý·sledek, je příčinou ve smyslu trestně-právním, při
hiížeti vždy ~eprve k jednání (po případě opomenutí), které pachatel
- při trestném činu úmyslném - za určitým trestně relevantním cílem
zam)"ršlel, po případě - při trestném činu z nedbalosti, - o němž si
jeho nebezpecnou povahu pro statky trestním předpisem chráněné pf;
povinné pozornosti aspoň mohl uvědomiti čís. 43-68.
pro tento úsudek jest vždy nezhytno správné zjištění objektivního
předpokladu, u které složky určitého jednání neb opomenutí pachatelova začíná nebezpečí pro chráněné statky čís. 4368.
Příkaz trestní: byl-li trestním příkazem uložen trest peněžitý, trestní příkaz pak jen
k odporu obviněného zrušen a zavedeno řitdné řízení, nesmí býti v rozsudku uložen trest na svobodě, él to ani, měl-li pro případ nedobytnosti
onoho trestu nastoupiti náhradní trest vězení, ba ani, žádal-li obviněn~'
sám o tuto změnu trestu čís. 4486.
Přúné provedeni: zmateční stížnosti bez opovědi čís. 4544.
Připravné jednání: trestný pokus podle § 8 a beztrestné přípravy podle § II tr. zák.
nelze rozeznati podle toho, zda se pachatelovo jednání přiblížilo více
či méně k účinku, jehož způsobení tresce zákon .jako dOkonan)' čin
trE-&tný (zda jím jest uskutečněn- větší či menší počet podmínek tohoto
účinku), nýbrž jen podle toho, zda se v pachatelově jednání projevil
í pro ti'·etí osoby poznatelně zlý úmysl zpusobiti onen účinek čís. 4363.
jde o trestný pokus 'krádeže, nikoliv o beztrestné přípravné jednání,
stojí-li pachatel v cizím lese za stromem s' puškou připravenou k výstřelu čís. 4363.
meze' beztrestného přípravného jednání a trestného pokusu čís. 4532.
Přísada škrobu: do uzenářských výwbků (kromě jaternic) podléhá deklaraci a
musí ,býti v obchodech, kde se zboží prodává, učiněna obecenstvu
patrnou čís. 4500.
Příslušnost: § 51 tr.ř. (§ 16 tr. por.): miestom spáchania priestupku podla § 8
zák. čf.s. 4/3'1 Sb. z. a n. (aliment. zák.) je miesto pob-ytu osoby povinnej poskytovať výživu alebo zaopatrenie; bol-li čin spáchaný v obvode viac okresných súdov, je miestne príslušný ten okresný súd, ktorý
Přestupkové řízení
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predstihol (§ Hi odst. II. tr. por. dritv uhor., § 51 tr. f. driev rak.)
čís. 4534.
§ 56 tr. ř. (§ 19 tr. por.): spáchal-li obvinený na území platnosti trestného
práva driev rakúskeho zločin, patriaci do oboru posobnosti krajského
súdu, a na úZE'mí práva driev uhorského prečin, patriaci pred súd
okresný, je príslušný previesť trestné pokračovanie pre oba trestné činy
krajský súd na území práva driev rakúskeho, hod aj onen okresný súd
ho predstihol (§§ 19 tr. p., 56 tr. ř.) či s. 4501.
§ 51 odst. 2, 56, 58 tr. ř.: zásada, že se příslušnost ke stíhání téhož pachatele -;JfO několik majetkových deliktů, spáchaných v obvodech růz~
o)'ch soudů, řídí ustanovením 2. odst. § 51 tr. f., nikoliv ustanovením
§ 56 tr. f., takže ani vyloučením řízení ohledně některého ze zločinných
útoků obviněného z řízení dotud společně vedeného nemůže dojíti
k účinkům § 58 tl'. ř., - neplatí, byl-li celý soubor majetkových deliktti
proti některým Obviněným vyloučen a len ohledně spoluobviněného
byla podána odděleně obžaloba čís. 4564.
§ 219 tl'. ř.: ustanovení § 219 tl'. ř. o příslušnosti založené spisem obžalovacím l}'ká se jen trestných činů, pro něž byla podána 'obžaloba čís.
4564.
Pseudonym viď II r á ž k a n a cti tl a č o u.
Původce: ustanovení § 5 zák. čís. 124/24 Sb. z. a n. předpokládá, že autorem jest
třetí osoba, nikoli zodpovědný rťdaktor; autorem jest nejen, kdo sepíše a
uveřejní s\'é vlastní myšlenky, nýbrž i ten, kdo reprodukuje projevy třetích
osob čís. 4383.
ve sncyslu § 1 (3') tisk. nov. čís. 4351.
viz též II r á ž k a ti s k e m (§ 1 o d s t. 31 č. 3;).
Původcovské právo (zák. čis. 197/1895, čis. 218/1926): výpočet děl poživajicich
ochrany zákona původcovského je v zákoně čís. 19i1/1895 (§ 4) i v zákoně čís. 218/1926 (§ 4 odst. 2) uveden jen příkladmo; je zLtstaveno
praxi, by pod pojem děl literárních nebo uměleckých zahrnula i jiné
výtvory než tam vypočtené čís. 4559.
literárním dílem ve smyslu zákona původcovského je i vojenská mapa
zeměpisného ústavu v Praze (v měřítku 1 :200.000); třebaže byla
zhotovena na základě generální mapy rakouské, byl jí tím, že 'byla opatřena českým názvoslovím, vtisknut ráz originálu; vydání turistické
mapky (ve formě pohlednic) podle ní je zásahem trestným podle § 51
zák. čís. 191/1895; v subjektivním směru stačí k »vědomosti« o zásahu
dolus eventualis čís. 4569.
propadnutí rozmnoženin a nápodobenin, jakož i učiriěni neupotřebitel
nými 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 případě 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 obžalob ce po rozumu § 58 zák. čís. 197/1005
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 zak. čís. 562/
1919 čis. 4559.
.
skutková podstata přečinu podle § 45 zák. Č. 2181/26 Sb. z. a n. nevyžaduje, aby 'pachatel byl napřed nějakým způsobem varován před
zásahem do původského práva; trestní stíhání pachatelovo nezfi.visí na
předchozím doručení zákazu zasahovati do práva vyhrazeného původci;
se zřetelem na ustanovení § 310 stanov »Ochranného sdruženi autorského čsl. skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních v Praze« jest
pfedstavenstvo tohoto družstva oprávněno podati soukromou obžalobu
podle § 50 cit. zák.; lhůtu v tomto ustanovení zmín-ěnou jest počítati ode
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dne, kdy se o trestném činu a o pachateli dovědělo
stva, nikoli kontrolní orgán čís. 4407.
Pyroxylin: neni vhodným předmětem přestupku podle § 2
zák. o třaskavinách či s. 4402.

představenstvo

(přečinu

druž-

podle § 3)

Radiotelefonní zařízení viz -tel e g r a fy.
Redaktor: předpisů o zanedbání povinné péče redaktorem po rozumu § 6 zák.
čis. 124/1924 nelze použiti na přestupek podle § 497 tr. zák., byť blyl spáchán tiskem čís. 43'84.
s hlediska zanedbání povinné péče podle § 6 tisk, nov. nepřichází v úvahu
po subjektivní stránce, zda si pachatel (odpovědný' redaktor) uvědomil
urážlivou povahu projevu, nýbrž třeba výroku o tom, zda si při náležité
pozornosti a opatrnosti měl a mohl uvědomiti obsah článku a zda to z nedbalosti opomenul čís. 4569.
zodpovedný viď i 111 U nit a v e c n á.
Referát o verejnom súdnom pojednávaní viď i In U nit a v e c n á.
Reformatio in peius: byl-li trestním příkazem uložen ti'est 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 nedobytnosti onoho trestu nastoupiti náhradní trest vězení, ba ani. žádal-li
obviněný sám o tuto změnu trestu čís. 4486.
Riaditel' továrne viď z o d p o v e dno s ť r i a d i t e l' a t o v á r II e.
Rodinný poměr: ačkoli švagrovství jest poměrem rodinn}lm ve smyslu § 39 Č. 4
zák. čís. 50/23 Sb. z. a n'J 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 hy pachatel újmu
osoby, jíž nadržoval, pociťoval jako újmu vlastní čís. 43816.
Rolnik: není živnostníkem podle § 399 tr. zák., poněvadž jeho »živnost« (provozování rolnictvO neopravňuje ku prodeji masa po živnostensku čís. 4486.
Rozčilení: z prostého předpokladu pachatelova rozčilení lze usouditi stejně i na
nedostatek zlého úmyslu, i na zlý úmysl; proto se pouhý předpoklad rozčilení pro závěr o nedostatku zlého úmyslu rovná napíOstému nedostatku
důvodů po rozumu § 2'81 čís. 5 tr. ř. čís. 4463.
Rozpor vo výroku porotcův viď zrna tok podl'a § 29 Č. 6 por. nov.
Rozsudek: § 262 tr. ř.: stíhal-li s-oukromý obžalob ce jen porušení právního statku
chráněného zákonem proti nekalé s"Outěži, aniž za řízení uplatňoval
i poškození své cti, nemůže vytýkati, že soud nepoužil ustanovení § 262
tr. ř.; není'ť tu příslušný nárok, který by mohl býti podkladem pro výrok odsuzující pro urážku na cti Čl s. 4397.
§ 270 tr. ř.: ustanovení § 270 tr. ř. platí i pro senát mládeže čís. 4339.
§ 270 čis. 5 tr. ř.: jsou-li dány náležitosti skutkové podstaty podle § 14 čís. 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 odůvodiíovati čís. 45'80.
§ 270 posl. odst. tr. ř.: oprava mylného označení a mylného právního podřadění trestného činu, jímž obžalovaný uznán vinným, vybočuje z mezí
§ 210 po sl. odst. tr. ř. a jest proto nepřípustná čís. 44186.
§§ 5, 18 tr. zák. slov.: za cizozemské jest považovati rozsudky cizích soudů,
byť 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 totožný, čin, o němž byl již dříve
vynesen pravoplatný rozsudek (§ 3,26 Č. 1 tr. ř.), nerozhoduje právní
kvalifikace činu tvrzená obžalobou nebo přijatá soudem, nýbrž sám
skutek, jenž byl označen jako trestný čís. 44'59.
Rozširovanie tlačiv: minister· s plnou mOCOlI pre správu Slovenska bol oprávnený
vydat' zákaz roz:5iřovania tlačív pod1'a § 10 odst. 3 zák. čl. XIV:1914; zrušením ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska nestaly sa výnosy a nariadenia ním vydané neplatnými čís. 4382.
1
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»fozšiřovati« ve
činí-li
počtu lidí, aniž

smysle § 8 zák. čl. XIV:1914 lze- i jediný exemplář
se jeho obsah přístupným, třebas postupně, velkému
bylo předem zabezpečeno, že zůstane v úzkém kruhu
zájemců čís. 4406.
Rozšiřováni údajů o poměrech podniku: po rozumu § 27 (§ 2 odst. 2) zák. čís.
111/1927 čís. 4397'.
viz též II e k a I á s o II těž.
Rozšiřování urážlivého letáku: z nedbalosti Cl '5. 4391,
viz též II r á ž k a t i s k e m (§ 6).
tiskoviny,

Rozširovaný spis viď och r a

II

are p

II

b I i J( Y (§ 3:9 Č. 2).

Rozvod manželství viz rn a II žel s tví.
Rušenie obecného pokoja viď och r a fl are p
Řízeni

tl

b 1 i k Y (§ 14).

kárné: ve věcech advokátů: kárná rada múže se odchýliti od odkazovacího
usnesení ve zjištění 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 jejím úkolem zkoumati veškeré jeho podstatné okolnosti s hlediska,
zda se obviněný nějak v onom směru neprovinil; předmětem řízení a
rozhodování není určitá slovní formulace provinění, jak je vymezena
v odkazovacím usnesení, nýbrž vždy jen sám čin, jejž odkazovací usnesení dle obžalovací věty nebo dle svých důvodů vzneslo na kárnou
radu k posouzení a k rozhodnutí čís. 151 dis.
návladní komory není do té míry dominus litis, že by způsobem kárnou
radu a odvolací soud omezujícím určoval stupeň a slovně vyjádřeni projednávaného provinění čís. 151 dis.
viz též pokračovanie disciplinárne proti advokát o m.
ve věcech soudců: z rozhodování v kárném řízení není vyloučen soudce,
který jen zařídil, by byl obviněný vyslechnut dožádaným soudcem o zahájení kárného vyšetřování čís. 143 dis.
nepříčí se § 10 kár. zák., že byl obviněnému sdělen seznam všech
člení'! 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 ~ouzeném provinění; nestači příležitost poskytnutá před ním
(v kárném řízení, 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 odkHzovacím usnesením
dána obviněnému jinak možnost uplatniti, co pokládá za nutné neb
vhodné k obhajobě čís. 143' dis.
kárné řízeni, zahé.jené podle I. hlavV nelze za ~ádných 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.
odvomc.Í viz o d vol a c í h I a v n í pře I Í č e n Í.
opravovaci (monitura): § 331 tr. ř.: bylo-li - třebaže bez šetření předepsa
ných formalit - z příčiny, která podle zákona k tornu opravňovala J.
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 při
vésti novým výrokem k platnosti jiné mínění, pokud se vztahovalo
k bodftm, ·ohledně nichž 'byl jejich původní výrok shledán vadným čís.
4433.

proti

nepřítomným

viz o d por.
jemuž uložen trest ve smyslu § 160 tr. ř. ·pro odpírání výpovědi, přísluší právo stížnosti po rozumu § 431 tr. ř. čís. 43'7'1.
z této stížnosti jsou vyloučena jen mezitímní rozhodnutí 'Při hlavním pře
líčení, jimž lze .odporovati odvoláním z konečného rozsudku čís. 4371.

-př-estupkové: svědkovi,

trestní: oprávněnost postupu podle § 363' čís. 4 tL ř. jest posuzovati podle
stavu věd, kdy postup ten byl zahájen; nezaJeží proto na tom, že to,
co pak krajský soud vzal za prokázáno, nebylo zločinem čís. 4545.
Satira, ironie: mohou býti nepříznivé, nepříjemné, po případě i zesměšňující, nesmějí se však dotýkati osou ní hodnoty, mravních kvalit napadeného a
nesmějí svou formou nabývati bkového rázu zesměšňujícího, že se tím
napadený snižuje v úctě a vážnosti čís. 4489.
Sde1enie verné a pravdivé viď i m tl nit a v e c n á.
Senáty mládeže viz m I a d i s tví pro v i n i I ci.
Shluknutí: § 283 tr. zák.: souběh přečinu § 283' Ir. zák. s přes!. §§ 3. 19 shrom.
.
zák., nevzdálil-li se kdo při rozptylování hloučků po výzvě, by místo
ODUStH, nýbrž obcházel jednotlivé hloučky a vyzýval je, hy šly na jiné
n1ísto, kde se pak konal nedovolený tábor lidu čís. 4482.
zák. čL XL:1914: i pritomnosť šestich spoluúčinkujúcich rudí naplňuje pojem »shluknutia« v smysle § 4 odst. I. zák. čl. XL:1914; skutková podstata prečinu podl'a cit. miesta zákona nevyžaduje, aby výkon povolania úradného orgánu bol sku10čne prekažený. Prečin je spáchaný už
vtedy, stalo-li sa shluknutie k účelom v cit. ustanovení uvedeným, hod
aj proti predmetu relatívne nesposobilému (shluknutie pred četnickou
kasárňou, v ktorej niet četníkov) čís. 4478.
Shromáždění: zák. čís. 135/1867: »shromážděnÍm« jsou nejen schftze, při jichž svolání a pořádání bylo dbáno určitých formalit, nýbrž i seskupení vice osob
třeba z iiné příčiny nebo náhodou na témže místě prodlévajících, použije-li
kdo tétĎ příležitosti k činnosti téže povahy, jaká se vyvíjí na schftzich
shromážděních) obvyklým způsobem svolaných čís. 4381.
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, 1-9 shrom. zák. lze spatřo
vati i v tom, že kdo zastavil průvod úřadem povolený a promluvil k němu,
třebaže o jiných věcech než politických čís. 43&1.
souběh přečinu § 2&3 tr. zák. s přest. §5 3, 19 shrom. zák., nevzdálil-li se
kdo při rozptylování hloučkú po výzvě, by místo opustil, nýbrž obcházel
jednotlivé hloučky a vyzýval je, hy šly na jiné místo, kde se pak konal nedovc1ený tábor lidu čís. 4482.
s hlediska přest. §§ 3, 19 shrom. zák. nezáleží na tom, že pořadatel (svolavatel nebyl shromáždění osobně pHtomen čís. 448'2.
Silniční řád: není povšechného zákazu ponechati vozidla všeho. druhu na ulici;
zákaz § S sil. ř. (čís. 47/1866 z. zák. pro čechy) neplatí pro silostroje
čís. 4367.
Silostroje viz automobily.
S}ednotený trest viď -trest sj ednotený.
Skutkové závery (§ 33 por. nov.) viď z a v e rys k u t k o y é.
Slepá tůička: vyjíždění .1t1tem z ní čís. 4547.
viz též automobily.
Slib uzavříti manželstvi viz z n e u ctě 11 í.
Služebná osoba viz o s o b a s I uže b n á.
Směnkový blanket viz padělání sonkromé listiny.
Souběh činů trestných: ideální: iáeálni souběh přestl1pku podle § 512 a) tr. zák.
s přestupkem podle § 5l-5 tr. zák. je vyloučen čís. 4425.,
_
_ souběh ořeč,inl1 § 283 tr. zák. s přest. §§ 3, 19 .shrom. zak .• nevzdálil-If se kdo při rozptylování hloučkú po výzvě, by místo opustil, nýbrž obchá:4el jednotlivé hlotlč~y ,a vyzýval Je, by šly na jiné
místo, kde se pak konal nedovoleny tabor bdu c 1 s. 4482.
_
_
nejde o delikt pokračovací, - jehož pojem předpokládá, že něko"
likeré ·přestoupení trestních zákazú tvoří jednotný právní celek, 1
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nýbrž o sbíhající se delikty po rozumu § 265 tr. ř.~ uznal~1i napadený rozsudek obžalovaného vinným samo-statným trestným či
nem, jímž byl jen opakován stejnorodý trestný čin, jímž ho uznal

vinným dřívější rozsudek čís. 4580.
porušení povinností povolání může se advokát dopustiti též z nedbalosti (zanedbáním povinné péče), najmě podoisem podání sepsaného jeho kanceláří beze zkoumání jeho obsahu; toto porušeni
povinností povolání může se sbíhati i s poškozením cti a vážnosti
stavu č i s. 147 dis.
materiálni: výroky obžalovaného, smerujúce proti republike, vláde a
štátnemu znaku a zakladajúce skutkovú podstatu prečinov podl'a
§ 14 Č. 5 zák. na ochr. rep., §§ 2, lj,č. 2 zák. čl. XLI:1914 a § 20,
40 zák. na ochr. rep., tvoria materiálny súbeh trestných činov
(§ 96 tr. zák.) čís. 4481.
ckládáni peněžitých trestů při souběhu trestných činů (§ 102' tr.
zák. slov.) č i s' 4383.
zákonů trestných: trestné činy spáchané československým příslušníkem
v cizině jest posuzovati podle hmotného práva platného v oblasti,
do níž obviněný přísluší domovským právem či s. 44'50.
Soud: nalézací: nalézací soud je oprávněn k opětnému projednáni a rozhodnutí
věci výlučně' jen v rozsahu, v jakém mu bylo uloženo rozhodnutím zrušovacího soudu čís. 4573,.
Soudce: disciplinární: jde o služební přečin, neuposlechl-li soudce příkazu, by nastoupil místo u soudu, k němuž byl přeložen, poněvadž kárný soud,
uznal na jeho přeložení na jiné služební místo; nevadí, že mu ještě nebyl doručen n;~nisterský dekret o přeložení a nebyly ještě oznámeny
požitky s novým služebním místem spojené čís. 143 dis.
z rozhodování v kárném řízení nťní vyloučen soudce, který jen zařídil,
by byl obviněný vyslechnut dožádaným soudcem o zahájení kárného
vyšetřování čís. 143 d.is.
nepříčí se § 10 kár. zák., že byl obviněnému sdělen seznam všech členů
kárného senátu, nikoli sezt'am členů k rozhodování již určených čís.
143 dis.
příležitost k obhajobě po rozumu § 13 kár. zák. musí býti obviněnému
dána po souzenem proviněni; nestačí příležitost poskytnutá před ním
(v kárném řízení, 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 .iinak 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 provésti
a skončiti sarrtostatně a bez ohledu na předpisy této hlavy čís. 166 dis.
vyloučený: předpis § 68 ve, spojení s § 2'81 čís. 1 tr. ř. je právem formálním; neuvědomění si jeho významu jde na vrub obžalo~'aného čís.
4581.
práva uplatňovati jako zmatek čís. 1 § 2&1 tr. ř., že se rozhodování
zúčastnil soudce podle poslední věty § f!8 tr. ř. vyloučený, pozbyl podle poslední věty § 281 čís. 1 tr. ř. 'po případě obžalovaný, opomenuvší okolnost tu uplatňovati, ač byl přítomen líčením, jichž se soudce
'
ten zúčastnil čís. 45-81.
Soudni síň: ani pravdivé tiskové zprávy ze soudní síně nepožívají imunity čís."
4370.
za urážku na cti, pronesenou .při hlavním přelíčení, odpovídá, kdo ji
pronesl, i kdo ji v tisku reprodukoval, podle předpisů obecně _platných
čís. 4370.
Spolupachatelstvi: společným uskutečňováním společného - z předchozí dohody
nebo jinak navzájem povědomého - úmyslu opodstatněný předpoklad spolupachatelství činí i při zločinu vraždy i při zločinu zabití kteréhokoliv ze
spolupachatelů odpovědným za celkový výsledek činnosti všech, třebas ne~

-

-

jsou činnosti jednotlivých spolupachatelů stejnorodé a pro způsobení proti.., ,
právního účinku rovnocenné čís. 453'2.
i kdyby jednání jednoho spolupachatele bylo 5 hlediska fyslOloglckeho a
lékařského beze všeho významu pro příčinný vývin (postup) událostí vedších ke smrti napadeného, odpovídi spolupachatel za jeho smrt podle ustanovení o vraždě, směřoval-li společný úmysl, po případě předchozí dohoda
spolupachatelů k jeho' usmrcení, nebo podle ustano\"ení o zabití, sjednotil-li
je jinaký než vražedný úmysl nepřátelský beze zámčru závažného s hlediska loupeže, nebo podle ustanovení o loupežném zabití, jednali-li ve společném úmyslu nebo třeba po předchozí dohodě zmocniti se násilím napadenému učiněným cizích věci movitých čís. 4632.
při loupeži (tr. zák. slov.): ke spolupachatelství při zločinu loupeže se nevyžaduje aby činnost každého spolupachatele byla stejnorodá, rovnocenná a' stejně obsažná; jestliže společníci obžalovaného při činu poškozeného zastřelili, jest čin obžalovaného spolupachatele kvalifikovati
též podle §§ 70, 344, 349 ods!. II. tr. z. čís. 4379.
Spoluvina: § 5 tr. zák.: nemá-li býti tiskař za podmínek § I odst. (2) tisk. nov.
stíhán pro spolupůsobení při tisku, nelze v tom, že odpovědný správce tiskárny četl kartáčový otisk neperiodického tiskopisu a nařídil jeho vytisknutí spatřovati ani spoluvinu (§ 5 tr. zák.) čís. 4351.
i pa'chatel hlavního činu může se dopustiti spoluviny (§ 5 tr. zák.) a nedokonaného svádění (§ 9 tr. zák.) ke zločinu nadržování zločincům podle
§ 214 tr. zák, či s. 4508.
spoluvina na lichvě předpokládá ve směru subjektivním kromě vědomí spoluvinníka o stavu dlužníkově, naznačeném v § 2 lich. zák., a o nápadné nepoměrnosti obapolnýCh plnění též úmyslnou činnost spoluvinníka, podporující hlavního pachatele ve vykořisťování dlužníkovy situace čís. 4565.
na vraždě viz v r a ž d a (§ 13'7 t r. z á k.).
Správce tiskárny viz t i s k a ř.
Správní přestupek: obvinění z přestupku správního (podle § 8 zák. čís. 371/1928
tvrzením, že kdo překotně drancoval a kácel zabraný les) spada pod
ustanovení § 48'8, nikoliv § 487 tr. zák. čís. 44731,
Sprosťujúci rozsudok: při úvaze, zda jde o totožný čin, o němž byl již dříve vynesen pravoplatný rozsudek (§ 326 č. 1 tr. ř.), nerozhoduje právní kvalifikace činu, tvrzená obžalobou nebo přijatá soudem, nýbrž sám skutek, jenž byl označen jako trestný čís. 4459.
Starosta obce viď och ran a ú rad o v (§ 2).
Státní úřednil{: 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 rozhodování ve věcech daňo
vých)' nevadí že byl za znalce navržen presidiem dotyčného úřadu,
připoji~ším se 'k trestnímu řízení jako <;oukromý účastník čís. 4522.
k otázce rozsahu zproštění úředníka od povinnosti zachovávati úřední
tajemství (§ 151 čís. 2. tr. ř.; § 23 služ. pragm.) čís. 4522.
vězení viz štátne vazenie.
Stavitel: nařídivší vyztuženi jámy, je povinen (§ 3'35 tr. zák.) osobně se přesvěd
čiti zda bylo příkazu ihned a řádně vyhověno, leč by pověřil praci tou
os~bu, o níž má záruku, že je zpusobilá vykonati ji samostatně a odborně,
i tak spolehlivá, že příkaz jí daný ihned splní čís. 4540.
Stíhací návrh (§ 530 tr. zák.) viz ob žalob a s o u k r o m á.
Stížnost: dle § 481 tr. ř. či s. 4311,
viz též říz e n í pře s t u k o v é.
Stlumená světla viz a u t o mobil y.
Stopovanie: štátny zastup ca, nariad5vši stopy~v~nie, .i~ opravnený ~o. ,vlastnom
obore pósobnosti samostatne zlsťovať, Cl lestvu]u dovody vylucu]uce tr~st:
nosť činu a okresný súd alebo vyšetrujúci súdca (§ 86 ti. p.) sú povlOm
vyhovet' požiadaniu štátneho zásttlpcu aj v tomto smere čís. 4437.
Strážník: čekající na chodbě soudu jako svědek, není ve v)"lconu služby (§ 68 tr.
zák.) čís. 4492.
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ochrany §§ 68, 81 tr. zák. požívá i strážník předsevzavší služební výk

c~stou ze s~~ž'9'Y do~ů; nezáleží na tom, ž~ neza!oočil vyslovně jrnéneO~
,
z~k?na; sta:I, Jednal-li v oboru své úfední působnosti čís, 4357.
Subeh vid s o II b e II t r e s t TI Ý C h č i 11 Ů.
Substituční .~~měr: nejde o p0J!lě~ substituční, nýbrž o Jednání poškozující čest
v~znost stavu, dal-Ir Sl advokát vyplatiti peněŽItou odměnu od advo:
kata za to, že ho doporučil klientovi čís. 150 dis
Súdnictvo trestné nad mládežou vid' mla d i s tví pro v i ~ i I ci
Súhrnný trest viď t r e s t s ť! h r II TI ý.
.
Súkromný návrh vid' II á vrh s ú k r o m II e j str a II y.
Sváděni ke křivému svědectví (§ 222 tl". zák. slov.): pouhé požáda'nt' sve"dk
'
'
"
•
a, v lak ť'k oj'1 f
ort;J~ pr~mes~n~" bv nere!~i !l soud~ prav?u, neb aby ji za~
mlceJ~ nem }~ste s,;,ademm ke, kr~vemu sv~dectvl ve smysle § 222
y

tr. Z., toto zakonne ustanovem vsak nevyzaduje aby svádění bylo
po~por?v~no slibel!l hmotné VýhOcly nebo vyhrůžkou. Z pojmu
»uslloyan,l« I?lyne, ze 'pac~atel !TIus( vykonávati na svědka takov'
p~YChICk~ vlIv, ,z k!.er;ho Jest zJ~vný urnysl, přiměti svědka ke křl
vem~l <,\ťdec~vl; k!}ve sv~dectvI musí se týkati podstatných okolnostI souzeneho pnpadu c Í s. 4400.
tr;~tné~o činu podle !=l 222 tr.. z. se dopouští i ten, kdo hledí při
metr svedka, by odvolal pravdIvou výpověd' čís 4436
viz též podvod dle § 199 a).
'.
Svedeni (~ 132 m. tr. y~ák.): odpuštění rodičů zneužitých děvčat pachateli odsou~enemu, pro zIoelTI podle § 132 tr. zák. nemusí ještě znamenati že se posk~ze~y,m dostalo od pachatele zadostiučinění, a proto býti ďůvodem ke
zmlrnelll trestu po rozumu § 410 tr. ř. čís. 457'5.
Svedok: je prípl!stné u.lo~it' závazok ~ve~čit' ~akému svedkovi, ktorý je k jednému
al,ebo k Jedno.thvym zpomedzl mekyol ku spoluob,;,inených (spoluobžalova:ny~h), v, pomel~ uv~de~om v § 2t;l5 ~: 1 tl'. p., ak Je svedecká výpoveď oddeh~elna a mozn?-h vysluch zanadlt tak, aby svedok nehol vóbec privede~ť' v~o post,avema, v ktorom by musel odopret' výpoved' z obavy aby nepntazll ose bam v § 205 Č. 1 tr. p. označeným čís. 4578.
'
SVědek: § 151 ~. 2 .tr., f.: ~ ot~zce r?zsahu zproštění úředníka od povinnosti zaČlf~~~~~~. uredm taJemstvI (§ 151 čís. 2 tr. ř.; § 23 služ. pragm.)

§ 160, t~. ř;: sv~d.ko\~iJ jevf!1už ,ulože::. tres~ ve smysln § 160 tr. ř, pro odpíram vypovedl, pnslusI praVD stJznosh po rozumu § 4g,1 tr. ř. čís. 43'7'1.
Světová krise: a úpadek z nedbalosti čís. 4554.
Svolavatel shromáždění: pojem čís, 4381.
viz též shromážděnÍ.
-

šrapnel: jeho přechovávání čís. 4507".
viz též zbrojní patent.
štátne VaZen!e: ,aj je?no.stranný p'r~jav o, hospodárskej situácii, prednesený na vereJ ne 1 s~hodzl bez. urclt~ch navrhov .na odstránenie vytýkaných závad
a bez l1myslu doslahnut odhlasovante nejakej rezolúcie móže. svedčif
o snahe. páchatel'ovej "yykonat' vliv na usporiadanie vecí verejných
~l~bo soclalnych (§ 1 zak. č. 123/31 Sb. z. a n. o štátnom vazení)
C t s. 44:lL
štátny zástupc~: nariadivši st?p,ovat~ie,),e .opráv!1,ený va vla5tno.;n obore p6sob~
nostI samostatne zlstovat, CI ]estvuju ::l5vody vylucujúce trestnost'
CtnU, a okre~t:IÝ SÚ? a~e~o vyšetř~júci sudca (§ 8'6 tr. por.) sú povinní:
vyhove,ť P9padanw statneho zastup cu aj v tomto smere; k pojmu'
»írestneho ctnu« v smysle ustanovema § 101 Č. 1 tr. por. čís. 4437.
švagrovství viz rod i n II Ý P o měr.
Tajemství úředni viz ú ř e dní t a i e mst v í.
Tampon vid' rozh. čís. 4567.

Ťažké ublíženie páchatel'ovi: pro pojem »těžkého ublížení pachateli nebo jeho pří
slušníkům« v § 307 odst. ll. tr. zák. není rozhodnvm objektivní výsledek ublížení, nýbrž sLrbjektivní duševní účinek: který mělo jednání poškozeného na mysl a cit pachatelťlv a který v něm vyvolal

Telata:

patří

dojem těžkého ublížení čís. 4430.
k drobr.ému d?bytku jatečnému čís. 4486.

Telegrafická opověď: zmateční stížnosti čís. 4546.
viz též zmateční stížnost
Telegrafy (zák. čis. 9/1924): radiotelefonním zařízením po rozumu § 24 zák. čís.
9/1924 nejsou jen úplné a k provozu schopné radiopřístroje (radiové aparáty), llýbrž i přístroje ve stavu nepoužívaném, jichž lze používati po výměně některé součástky a po opravě (připojení součástek jiných) ba i takové součástky, jsou-li pro telefonní provoz podstatné čís. 4475.
jde o právní omyl ve smyslu § 23-3 tr. zák., domníval-li se pachatel, že
k přechovávání nepoužívatelného přístroje není třeba koncese čís. 4475.
Těžší zlé činy: po rozumu posL věty § 523' tr. zák. čís. 4426.
viz též o p i los t.
Tchýně viz krá d e Ž \J rod i n ě.
Tíseň: pojem čí s. 4'565.
tísní ve smyslu § 1 zák. čl. XXV:18'B3 jest takov~r 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. ustanovení vyžaduje, aby dlužník byl
v tísni již při poskytnutí úvěru neb Odkladu placení čís. 4460.
viz též li c h v a.
Tiskař: to, že nakladatel (vydavatel) neperiodického tiskopisl! není znám, je objektivní podmínkou trestní zodpovědnosti správce tiskárny ve smyslu § 24
tisk. nov., a to pro dobu, kdy je soudu rozhodnouti o tom, zda se na
správce přesouvá trestní zodpovědnost; nesejde na tom, kdy se soukromému obžalob ci stalo známým, kdo je nakladatelem (vydavatelem) tiskopisu čís. 4361.
nemá-li b),ti tiskař za podmínek § 1 odst. (2) tisk. nov. stíhán pro své
spolupllsohení při tisku, nelze v tom, že odpovědný správce tiskárny četl
kartáčový otisk neperiodického tiskopisu a nařídil jeho vytisknutí, spatřo
vati původcovství (spolupůvodcovstVI) ve smyslu § 1 (3') čís. 3' tisk. nov.,
nepřistoupila-li k tomu další nějaká činnost při uveřejnění zprávy, která hy
přesahovala rámec jeho přirozené a zákonem v § 1 odst. (2') tisk. nov.
předpokládané účasti pří tisku; vytiskn_utí onoho tiskopisu nelze tu podřaditi ani pojmu »spoluviny« ve smyslu § 5 tr. zák. čís. 4351.
Tislmvé právo: zákon O tisku čis. 6/1863: § 9 odst. 2: výhody druhého odstavce
§ 9 tisk. zak požívají jen tiskopisy, sloužící pouze potřebám tamže
uvedeným, a to -bez ohledu na to, zakládá-Ii jich obsah skutkovou
podstatu trestného činu (zda tislwpis byl nebo mohl býti zabaven) čís. 4415.
potřebám společenského života neslouží a nad to účel potřeby takové přesahují s hlediska vojenské kázně nikoliv bezzávadné tiskopisy, sdělující ve formě úmrtního oznámení, že se vojenská
služba vojínova schyluje ke konci čís. 4415.
§ 17: ku přičítáni přestupku' podle § 17 zák. o tisku se vyžaduje zaviněné (úmyslné nebo z nedbalosti) nešetření tohoto předpisu
čís, 447l.
pTokázaná skutečná nemožnost splniti příkaz v § tom tiskaři daný
sice viny zbavuje, nejde však o takovouto nemožnost, mohl-li tiskař zaraziti tisk, vida, že objednatel výtisky ihned odebírá, by je
(k rozšiřování) odnesl, nedovoluje tiskaři ani si je přečísti, nebo
mohl-li povinné výtisky vytisknouti a odevzdati aspoň po jeho odchodu; tiskař nemůže se tu spokojiti slibem objednatele, že si ohstará censuru sám; omyl v tomto směru je omylem právním (§§ 3,
233 tr. zák.), čís, 44"~l.
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čís. 142/1868: čl. III: rozšiřoval-li kdo leták, jehož obsahem byl
spáchán přečin proti bezpečnosti cti, jen z nedbalosti, neznaje jeho
obsah, nedopollští se urážky na cti ani přestupku podle čl. III zák.
čís. 142/1868 nebo podle § 6 tisk. nov. čís. 4391.
Tiskovina: otisk zhotovený cyklostilern jest »tiskovinou« ve smysle § 2 odst. I.
zák. čl. XIV:1914 čís. 4406.
viz též rozširovanie tlačÍv.
Tlačivá viď r o z š i r o v a II i e tl a č í v.
Traskaviny: trestné predpisy §§ 2, 3 zák. z 27. mája 1885 Č. 13'4 r. z. nevzťahujú
5a na traskaviny štátneho monopolu čís. 4570.
viď tiež t ř a s k a v i TI y.
Trest: překažení úředního (služebního) vykonu je objektivní podmínkou vyšši
trestní sazby § 3'13 tr, zák., aniž se vyžaduje, by je pachatel pojal ve
svůj úmysl 4432.
byl-li uložen trestním příkazem trest peněžitý, trestní příkaz pak jen
k odporu obviněného byl zrušen a zahájeno řádné řízení, nesměl býti
v rozsudku uložen 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 nic měniti, že obviněný při
hlavním přelíčení prohlásil, že mu nelze peněžitý trest zaplatiti, a sám
žádal za změnu oeněžitého trestu v trest náhradní čís. 4486.
smrti: okolnost, že porotní 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
přelíč~ní 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 § 5D tr. zák.; porušení předpisú o výkonu trestu nezakládá zmatek (§ 344 čís. 12 tr. ř.) čís. 4454.
zmirněni dle § 410 tr. ř. viz z mír n ční t r e s t u.
zostřeni trestu: ustanoveni § 250 tr. zák. lze použíti jen pro okolnosti přitěžující (§ 265 pasl. odst.. tr. záy.) čís .• 4499.
. .
.
...
jde o zmatek čís. 11 § 281 tr. r. (vykrocentm z trestn1 mOCI), zostnl-h
soud trest podle prvé sazby § 3,37 tr. zák., ač tu nebylo okolností při
těžujících, a použito jen § 266 tr. zák., nikoli § 26'0 b) tr. zák. čís. 4499.
sjednotený: nebol-l~ v pokračovaní podl'a § 518 tr. p. 09sú~el)~mu v, prípa:
doch označenych v § 518 odst. II. tr. p. ustanoveny obhaJca z uradne}
povi~nosti, pokračovanie trpí zmatkom podI'a § 3"84 č. 6 tr. p. čís. 4438.
úhrnný: podklad~n: pro vyměření úh!nného, tre~tu js~:n!: yrávopla,tné rozsudky, urČUjtC1 tresty na ?vobo~e, k~ere ~eJsou )este odpykany; ,pr9
pojetí více trestů v 'trest uhrnny nem smerodatny den nll"rhu, nybrz
Jediné den uležení úhrnného trestu čís. 4376.
teprve po rozhodnutí o podmíněném odkladu výkonu trestu jest roz:
sudek pravoplatný ve smysll:. § 517 tr. ř. (l múže ho býti použito ph
vvměření úhrnného tre~,tu čís. 4385.
néboi-li v pokračovací podl'a § 518 tr. p. odsúdenému v prípadoch,
označených v § 518 odst. II. tr. p., ustanovený obhájca z úradnej·povinnosti, pokračov~!1ie trpí L~atkom,podľa.§ 384 č. 6 tr. p. čís., 443~.
pri výrc.ere súhnlll cho ,trestu Je db~t 'pre~pl~U § 22 odst.; ,2 tr. zak., ze
najdlhšia doba docasneho trestu kazmce C1111 15 rokov Cl s. 4448.
bol-li obžalovaný_ odsúdcn)" pre. tre~tný č~n, ~pásl13ný pred vyn~s~ním
rozsudku povolivsieho mu podrrnenecny ooklad vykonu trestu, pnslucha
rozl1odnutie o tom či má byť podmienečne odložený trest súhrnný,
ktorý treba podl'a '§ 517 tr. p. ustanovit', súdu označenému v § 518
(odst. 3, 4) tr. p. čj s. 4474.
'
v)'rok rozsudku, jímž bvl podle § 518 odst. Vll. tr. ř. místo dvou
tresW na svobodě ořipouštějících ještě dobrodiní podmíněného odkladu,
z nichž jeden hÝl' pravoplatně odiožen na zkušcbni dobu, vyměře~
úhrnný tr~st na svobodě delší jednoho roku a vysloveno, že se ostatm

zák.

v

ustanovení. I?ůvod?ích r~zsu~ků k:o~ě vymery trestů ponechávají
v platnostI, Jest SIce nepresny, nem vsak zmatečný ve smyslu § 384
Č. 10 tr. ř. čís. 4494.
Trestní oznámení: proti neznámým pachatelům a zánik žalobního práva pOdle
§ 530 tr. zák. čís. 4360.
soudnictví nad mládeži viz mladiství provinilci.
Trestním soudním vyšetřováním (strafgerichtliche Untersuchung): ve smyslu § 17
kárného statutu advok. jest rozuměti každé trestní řízení od jeho
počátku až do pravoplatného skončení, nikoliv jen přípravné vyšetřování podle- desáté hlavy trestního řádu čís. 142 dis.
Tresty peněžité při souběhu trestných činů: při souběhu trestných činů předpisuje
§ 102 tr. z., aby peněžitá pokuta byla uložena na každý trestný čin
zvláště či s. 4383.
Trhadla: předpisy nařízení z 2. července 1877, čís. 68 ř. zák. (§ 109) nevztahuií
se na černý prach čís. 448(1
J
Třaskaviny: zák. čís. 134/1885: pyroxylin není vhodným předmětem přestupku
podle § 2' (přečinu podle § 3') zák. o třaskavinách čís. 44-02.
předpisy nařízení ze dne 2. července 18TI, čís. 68 ř. zák. nemohou se
vztahovati na černý prach čís. 448B-.
přechovávání nevybuchlého dělového šrapnelu, naplněného černým prachem, nespadá pod ustanovení § 3' zák. o třaskavinách (čís. 134'/1885);
spadá však pod ustanovení §§ 12, 32 zbroj. pat. a § 43'1 tr. zák. čís.
4507.
Účinná

lítost viz 1í t o st ú č i fl n á.
obecné školy: jest veřejným úředníkem -po rozumu §§ 101 odst. 2,
153' tr. zák. i osobou jmenovanou v § 68 tr. zák. čís. 4509-.
ochrany požívá i na chodbě školy, kam vyšel, aby napomenul
rušitele vyučování ke klidu, nebo utekl, by ušel útoku pachatelovu
ve třídě čís. 4509.
Uděleni rady: je považovati za úkon zastoupení ve smyslu §§ g. odst. 1 a 10 odst. 1
adv. řádu čís. 147 dis.
úhrnný trest viz tr e st ú h r n n ý.
úkon zastoupení: ve smyslu §§ 9 odst. 1 a 10 odst. 1 adv. řádu je i pouhé udělení
rady čís. 147' dis.
Ukryvačstvo (§ 370 tr. zák. Slov): je zločinom aj vtedy, keď trestný čin páchatel'ov je zločínom len so zreteľom na jeho osobné vlastnosti alebo pomery;
ukryvač však musí znať okolnosti, pre ktoré je trestný čin hlavného páchatel'a zločinom čís. 4429.
Ú,mrlní oznámení viz ti s k o v Ý z á k o n (§ 9:).
úpadca majetkový viď úpa d o k z a v i n e 11 ý.
úpadek z nedbalosti: § 486 čís. 1 tr. zák.:- odvážným obchodem po rozumu § 4'806
čís. 1 tr. zák. není jen obchod differenčnÍ, nýbrž každý obchod, při
němž jest počítati s větší pravděpodobností s možností ztráty, než
u jiných obchodú, a k jehož podniknutí je proto potřebí kapitálu,
jímž může b~rti uhrazena případná ztráta z takového obchodu
čís. 4558.
nakolik sem spadá koupě většího množství obilí mlynářem na plodinové burse čís. 4'556'.
§ 486 čís. 1, 2 tr. zák.: pojem a měřítko nedbalosti při přečinu podle
§ 4816 tr. zák. jsou tytéž jako při přečinu podle § 335 tr. zák.; na
dlužníkovi žádá se všeobecně', by jednal s péčí rozumného, průmfr
ného člověka, a, je-li -obchodníkem, kromě toho individuelně podle
zásad řádného obchodování čís. 4554.
nedbalost při lehkomyslném nebo nepřiměřeném používání úvěru
po rozumu § 486 čís. 1 tr. zák. záleží v tom, že dlužník neuvažuje
s povinnou péčí o tom, hude-li mu lze splatiti dluhy včas (bude-li
schopen platiti), v případě § 48:6 čís. 2 tr. zák. pak v tom, že dlužník, uvědomiv si svou neschopnost platiti, neuváží, že konáním
Učitel (učitelka)
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platfi a uzaVlfamrn nových obchodů ,zmenšuje podstatu, ze které
mohou věřitelé, kteří tu již jsou, býti uspokojeni, a že noví věřitelé
nedostanou to, co by dostati měli čís. 4554.
nedbalost ta může býti vědomá i nevědomá; v případě § 486 čís. 2
tr. zák. žádá se positivní vědomost o neschopnost platiti čís. 4554.
na obchodníku a prumyslníku lze požadovati jen takovou opatrriost,
která počítá s normálními poměry; nemůže se na něm požadovati,
by počítal s okolnostmi mimořádnými, těžko předvídatelnými (při
používaní úvěru v roce 192& a v první polovici roku 1929 s nynější
světovou krisí) čís. 4554.
při posuzování neschopnosti platiti nelze vycházeti z bilance likvidační čís. 4554.
podvodný (§ 205 a) tr. zák.): ustanoveni § 205 a) tr. zák. nevztahuje se
k oněm složká.m jmění dlužníkova, jež jsou vyloučeny z exekuce
(z úpadku) (jediné auto pachatele provozujícího jím po živnosten- .
sku dopravu), vztahuje se však k výtěžku dlužníkem za takový
předmět dosaženému (promarnění kupní ceny) čís. 43-78.
ustanovení § 205 a) tr. zák. nechrání práva jednotlivých věřitelú
na stejnoměrné (s ostatními) uspokojení jejich pohledávek, nýbrž
chrání povšechný nárok -veškerého věřitelstva, po případě určitých
skupin věřitelů, by k jejich uspokojení bylo - pokud ho k tomu
třeba - použito celého nebo třeba části jmění dlužníkova, dotčené
onou skupinou, takže (s výhradou stíhání podle § 485 tr. zák.
a § 486 čís. 2 tf. zák.) vypadá v dosahu § 205 a) tf. zák. použití
jmění nebo dotče;né jeho části k uspokojení některého nebo ně
kterých věřitelťt bez ohledu na sbíhající se nárok věřitelU ostatních
či s. 4453,.
§ 414 tr. zák. slov.: i dubiosní pohledávky mají majetkovou hodnotu
a jich vynechání ve výkazu majetku jest zatajením aktiv ve smyslu
§ 4 zák. čl. V:I916 (§ 414 čís. I tr. zák.); škodu, způsobenou tím
věřitelum, jest určiti podle pravděpodohné hodnoty těchto pohledáveJ{; pro kvalifikaci trestného činu ~ pr;:> výměru trestu stačí však
zjistiti aspoň minimální hodnotu v častkach uvedený.ch v § 383' tr.
zák. ve znění nov. čís. 311/29 Sb. z. a n.; zatajení aktiv jest trestným
činem jen tehdy, stalo-li se v úmyslu poškoditi věřitele; skutková
podstata zločinu podle § 414 čís. 2' tf. zák. vyžaduje, aby pachatel
positivním projevem uznal za prav~' dluh, o němž ví, že jest nepravý) otázku, zd~ úpadce v~doI?ě nesl?rávně v.edl ?bcho~ní kn~~y:
nálež} rozhodnollŤl soudu, mkoh znalcI. Vedl-h kmhy nekdo JIny
než úpadce, nutno zjistiti,. zda nesprávné jich vedení dělo se na
přímý poukaz úpadc';v Čt s. 4517.
.
§ 416 tf. zák. slov.: subjektom trestných činov, uvedených v § 416 tr.,
zák., je len majetkový úpadca v smysle h~otného. prá,:a konkurz:ného, na majetok ktorého bol pravoplatnym usnesemm uvaleny
konkurz čís. 4477.
úplatkářství (zákon čís. 178/1924): § 3 odst. 2 (§ 2 odst. 3): přestupky podle
§ 3' odst. 2 a podle § 2 odst. 2 zák. čis. 17E/1924 promlčuji Se podle
~ 532 tr. zák. v šesti měsících, aniž je rozlišovati mezi aktivním. a pasivním úplatkářstvím a aniž záleží mi. výši, nebo hodnotě úplatku č is.
4414.
nakolik nejde o porušení předpisů §§ 3QO, 267 tt:. Ť. a o zmatek čís. 6
a čís. 7' § 344 tr. L, byly-li ke hlavní otázce na zločin § 101 tr. zák.
dány a kladně zodpovězeny eventuální otázky na úplatkářství podle § ;
odst. 2 a podle § 2' odst. 2 zák. čís. 178/1924, ač obžaloba zněla jen na
onen zločin a na úplatkářství nebyla rozšířena (doplněna) čís. 4414.
§ 3 odst. 3: přečinu podle § 3 odst. (3) zák. čis. 178/1924 mohou se dopustiti
i jiné osoby než veřejní činitelé po rozumu § 6 cit. zák. čís. 43'ť32 ..
nezáleží na tom že ani nedošlo k působení (k uplatňování vlivu) pachatele (§ 3 od~t. 3, zák. o ·úplatkářství) na veřejné činitele; stačí, že
to bylo podplácejícím předpokládáno, zamýšleno, najme podplácenou
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v}'slovně nebo konkludentně slíbeno, třebas pak nedošlo k uskuslibu čís. 4362.
nesejde ani na tom, že veřejní činitelé neměli účast, ba ani nevěděli
o úplatcích pachatelem přijatých, ani na tom, že hy bylo k úkonu došlo
i bez úplatku a že by se byl veřejný činitel úkonem tím nedopustil ani
stranictví, ani (jinakého) porušení platných a závazných proň předpis:"l

osobou
tečnění

Čí.5. 4362.
trestnost skutku není vyloučena tím, že nebylo ani jeho účinkem, ani
jeho (zamýšleným) účelem poškození státního (jinak veřejného) nebo
soukromého zájmu neb i jen porušení (nešetření) předpisů, jež přišly
nebo byly by přišly v úvahu pro úkony veřejných činitelů čís. 4362.
Úradníci verejní: zamestnanci v štátnych zárobkových podnikoch, vedených podl'a
zásad súkromopodnikatel'ských, nie sú verejnými úradníkmi v· smysle
§ 461 tr. zák. či s . .4398, .
pověří-li okresní úřad moCÍ svého dozorčího práva vedením agendy dobytčích pasů někoho, kdo není zároveň starostou obce neb obecním
notářem, nelze tohoto zmocněnce vzhledem k ustanovení §§ 9, 126
lit. b) zák. čl. VU:1888 považovati za úředníka ve smyslu § 393: tr. zák.
čís. 4419.
úrazové pojištění: byl-li usmrcený pojištěn proti úrazu podle zákona ze dne 2S.
prosince 188171, čís. 1 ř. zák. z roku 1888, nezávisí beztrestnost přečinu
podle § 3'35 tr. 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 hyla nahrazena této pojišťovně, třebaže ji po rozumu § 45 cit. zák. na obžalovaném nežádala

čís.

4536.

Urážka církve viz n á b o žen s tví.
mravopočestnosti viz p o hor š e n í v e ř e j n é.
na cti: dl,e § 312 tr.; zák.: {~~0.n veř~jného ,šini,tele pozbývá povahy výkonu
uradu (sluzby) a ctmtel sam zvlastlll ochrany §§ 68, 81, 312 tr.
zák. jen, nespadá-li dotčený úkon vťtbec podle povšechné své povahy v okruh ,jeho oprávnění a povinností; stačí, že veřejný či~itel
byl formálně k dotčenému úkonu oprávněn, třebaže tu nebyly jeho
věcné předpoklady čís. 4432.
§ 313 tr. zák: překazeni úředního (služebního) výkonu je objektivní
podmínkou vyšší trestní sazby § 313 tr. zák., aniž se vyžaduje, by
je pachatel pojal ve svůj úmysl č-í s. 44312.
die § 487 a násl. tr. zák.: ani pravdivé tiskové zprávy ze soudní síně
n€Dožívaji imunity čís. 4370.
zaL mážku na cti, pronesenou při hlavním přeličení, odpovídá, kdo
ji pronesl, i kdo ji v tisku reprodukoval, podle předpisů obecně
platných čís. 43-70.
rozširoval-li kdo leták, jehož ,Jbsahem byl spáchán přečin proti
bezpečnosti cti, jen z nedbalosti, neznaje jeho obsah, nedopouští
se urážky na cti ani přestupku podle čl. III. zák. čís. 142i/1868 nebo
Dodle § 6 tisk. nov. čís. 43'91.
-- zásady § 262 tr. L, že nalézacÍ soud není vázán označením činu
v obŽalobě, nelze do všech důsledků a bez výhrady použíti na
delikty soukromožalobní čís. 4.397'.
poškození cti a vážnosti stavu, použil-Ii advokát v soudní síni urážlivých výroků proti dřívějšímu klientovi, a musel-li výroky ty odvolati čís. 148 dis.
dle § 487, 488 tr. zák.: obvinění z přestupku správního (podle § 8 zák;
čís. 37/11928 tVl"Zením, že kdo překotně drancoval a kácel zabraný
les) spadá pod ustanovení § 488, nikoliv § 487 tr. zák. čís. 4473.
dle § 488 tr. zák.: bylo-li v závadném podání uvedeno, že se úřad
vyhýbá vlastní odpovědnosti a nutí nemožným způsobem obžalovaného prokázati jsoucnost určitých okolností, a že jednání Madu
ie tvrdošíjné a nesprávné, nejde o tvrzení určitých konkretní~]~
škutečnosti, nýbrž o projev úsudků (odsudků), které mohou nabyt!
v
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tiskem (zák. čís. 124/1924): § 1 (3): ne;l1á-li býti tiskař za podmínek § I
od.st. (2) tisk. nov. stíhán pro své spolupůsobení při tisku nelze
v tom, že odpovědnS' správce tiskárnv četl kartáčový otisk' neperiodického tiskopisu a nařídil jeho vytisknutí, spatřovati původ
covs.tví (spolupůvodcovství) ve smyslu § 1 (3) čís. 3 tisk. nov.
nEpřistoupIla-li k tomu další nějaká činnost při uveřejnění zprávy;
která. by přesahovala rámec jeho přirozené a zákonem v § 1 odst.
(2) tIsk. nov. předpokládané účasti při tisku; vytisknutí onoho tisk?pis~, OE'lze tu podřaditi ani pojmu »spoluviny« ve smyslu § 5 tr.
zak. Cl s. 43'51.
or~anisa~e politické strany, nařídivší uveřejnění zprávy (vydání
letaku), Je též nakladatelem (vydavatelem); ani ji ani sprostředko
vatele mezi ní a tiskárnou nelze pokládati za ~)pl1Vodce« po rozumu § 1 odst. 3' čís. 3' tisk. nov.; ten je tu neznám; proto není stí··
hání sprostředkovatele vyloučeno po rozumu §§ 1 a 24 tisk. nov.
znal-li o'b1sah zprávy, než ji tiskárně doručil, a věděl-li, že má býti
tiskem uveřejněna (§§ 7, 10, 239 tr. zák.) čís. 4413.
§ 4: ~ni pravdivé tiskové zprávy ze soudní síně nepožívají imunity
CI s. 43,70.
za urážku na cti, pronesenou při hlavním přelíčení, odpovídá kdo
ji pronesl, i kdo ji v tisku reprodt:k'oval, podle předpisů obecně
platn~'ch čís. 4371Q.
byla-li urá.žka spáchána tiskem, neplatí předpisy o důkazu pravdě
podobnostI pOdle druhého odstavce § 490 tr. zák. (ve spojitosti
s § 489 tr. zák.), nýbrž jen zvláštní předpisy tiskové novely (§ 4,
6 (4), 13) čís. 447'3.
-Z toho, že urážlivý protest byl přednesen ve schůzi obecního zastupitelstva, nelze beze všeho souditi, že šlo o věc veřejného zájmu (o hájení veřejného zájmu) po rozumu § 4 tisk. nov. čís.
4569.
§ 5: ustanovení § 5 zák. čís. 124/24 Sb. z. a n. předpokládá, že autorem jest třetí osoba, nikoli zodpovědný redilktor; autorem jest nejen, kdo sepíše a uveřejní své vlastní myšlenky, nýbrž i ten, kdo
reprodukuje projevy třetích osob čís. 43''33.
§ 6: předpisů o zanedbání povinné péče redaktorem po rozumu § 6
zák. čís. 124/1924 nelze použíti na přestupek poále § 497 tr. zák.,
byť byl spáchán tiskem čís. 4384.
rozšiřoval-li kdo leták, jehož obsahem -byl spáchán přečin proti
bezpečnosti cti, jen z nedbalosti, neznaje' jeho obsah, nedopouští
se urážky na cti ani přestupku podle čl. III zák. čís. 142/1868 nebo
podle § 6 tisk. nov. čís. 4391.
s hlediska zanedbání povinné péče podle § 6 tisk. nov., nepřichází
v úvahu po subjektivní stránce, zda si pachatel (odpovědný redaktor) uvědomil urážlivou povahu projevu, nýbrž třeba výroku
o tom, zda si při náležité pozornosti a opatrnosti měl a mohl uvě··
domiti obsah článku a zda to z nedbalosti opomenul čís. 4569.
--- § 6 (4): byla-li urážka spáchána tiskem, neplatí pfedpisy o důkazu
pravděpodobnosti podle druhého odstavce § 490 tr. zák.) ve spojitosti s § 439 tr. zák.), nýbrž jen zvláštní předpisy tiskové novely
(§ 4, 6 (4), 13') čís. 4473.
§ 13: byla-li urážka spáChána tiskem, neplatí předpisy o dukazu pravdě
pcdobnosti podle druhého odstavce § 490 tr. zák. (ve spojitosti
s § 489 tr. zák.), nýbrž jen zvláštní předpisy tiskové novely (§ 4,
6 (4), 13) čís. 4473.
§ 17: odškodné podle § 17 není trestem, nýbrž zadostiučiněním a roz~
hodnutí Q něm nemi'tže bS'ti napadeno zmateční stížností čís. 4493.
§ 24: to, že nakladatel (vy datel) neperiodického tiskopisu není znám,
je objektivní podmínkou trestní zodpovědnosti správce tiskárny ve
smyslu § 24 tisk. nov., a to pro dobu, kdy je soudu rozhodnouti
o tom, zda se na správce přesouvá trestní zodpovědnost; nesejde
na tom, kdy se soukromému obžalob ci stalo známým, kdo je nakladatelem (vydavatelem) tiskopisu čís. 4361.

povahy obvii1ování z

určitého (nečetsného)

skutku po rozumu § 488

tr. zák. jen souvislostí s výslovn~'mi tvrzeními nebo náznaky vyhrocenými ve smčr na určité skutky nebo úkony dotčeného úřadu
čís. 4573-,
§ 490 tr. zák.: pro dúkaz objektivní a sUbjektivní nepravdivosti údajú
(§ 27 zák. proti nek. SOlit.) platí zásady oficiálnosti a pravdy rnaterielní, nikoli zásada § 490 tr. zák. čís. 4350.
ani pravdivé tiskové zprávy ze soudní síně nepožívají imunity
čís.

4370.
za urážku na cti, pronesenou při hlavním přelíčení, odpovídá, kdo
ji pronesl, i kdo ji v tisku reprodukoval, podle předpisů obecll2

platných čís. 4370.
byla-li urážka -spáchana tiskem, neplatí předpisy o důkazu pravdě
podohnosti podle druhého odstavce § 490: tr. zák. (ve spojitost;
s § 489 tr. zák.), nýbrž jen zvláštní předpisy tiskové novely (§ 4
6, (4), 13,) čís. 4473.
'
z toho, že urážlivi' protest byl přednesen ve schůzi obecního zastupitelstva, nelze beze všeho souditi, že šlo o věc veřejného zájmu
(o hájení veřejného zájmu) po rozumu § 4 tisk. nov. čís. 4569,
dle§ 491 Ir. zák.: jde o přestupek § 497, nikoli ó přečin podle § 491
tr. zák., je-li podstatou článku výtka, že se napadený dopustil růz··
n)'ch konkretně blíže nenaznačen:-;'ch machinací (s válečn}'mi půjč·
kami), které byly za trestního řízení i proti napadenému na př~
třes předvedeny (i napadený byl obžalován, avšak zproštěn) či s.
4384.

__

_

_

změnu néÍzorú o politických nebo národních událostech nelze zn
všech okolností pokládati za čin nečestný nebo ne mravný , najmL"
ne, došlo-li k ní po náležité rozvale z dflvodú vážných, kotvicích
ve změněných politických nebo národních poměrech a z vnitřního
přesvědčeni čís. 4489.
kritika, satira a ironie mohou býti nepříznivé, nepříjemné, po pří
padě i zesměšúující, nesmějí se však dot}'lmti osobní hodnoty,
mravních kvalit napadeného a nesmějí svou formou nabývati takového rázu zesměšňujícího, že 5e tím napadený snižuje v úctě a
vMnosti čís. 4489.
nakolik výtka, že se čtenářLlm určitých novin zdvihá žaludek, není
jen beztrestnou kritikou a satirou, nýbrž výtkou opovržlivé vlastnosti po rozumu § 491 tl'. zák. čís. 4489.
§ 492 tr. zák.: oprávnění podati obžalobu pro přečin zlehčování pří
sluší obchodním a hospodářsk)'nl podnikúm bez ohledu na formu,
v níž jsou provozovány, a 'blel. ohledu na to, zda jde o podnik jednotlivcův, či o podnik kolektivní čís. 4350.
hltdi~ko § 492 tr. zák. nemá tu místa čÍs. 43ÓO.
dle § 497 tl'. zák.: předpisů o zanedbání povinné péče redaktorem po
rozumu § 6 zák. čís. 124/1924 nelze použíti na přestupek podle
§ 4(J'7 tr. zák., byť byl spáchán tiskem čís. 4384.
_
jde o. tento přestupek, nikoli o přečin podle § 491 tr. zák., je-li
podstatou článku výtka, že se napadený dopustil různých konkretně blíže nenaznačených machinací (s válečnými půjčkami),
které byly za trestního řízení i proti napadenému na přetřes před
vedeny Ci napaden~' byl obžalován, avšak zproštěn) či s. 4384.
dle čl. V. zák. čÍs. 8/1863: bylo-li v závadném podání uvedeno, že se
úřad vyhýbá vlastní odpovědnosti a nutí nemožným způsobem obžalovaného prokázati jsoucnost určitých okolností, a že jednání
úřadu je tvrdošíjné a nesprávné, nejde o tvrzení určitých konkretních skutečností, nýhrž o projev úsudků (odsudku), které mohou
nabýti p(wahy obviňování z určitého (nečestného) skutku po rozumu § 4gg tr. zák. jen souvislostí s výslovnými tvrzeními- nebo
náznaky vyhwcenými ve směr na určité skutky nebo úkony do·
tčeného úřadu čís. 457'3-.
viď tiež och ran a cti.

y
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_

přís,ežného. lesního personálu lze považovati jen služb~\
lesmho m~aletku! za sl~žbu přísežného pOlního hlídače pak
Jen sluz?u kv.oc.,.hr?-ne P?lmho n;aJe~kUj nes~ad.~ ,sem služba, záležející
v, tom, z~, ~nsezny lesm.a polm hhdac, dyzlrajlCl na ledování na rybmku" pa~nclm k obyodu Jeho dohledu ;wěreném, zavíra~ za pachatelem,
vykazanym z rybmka, vrata v ohrade a pak ho odvaděl k četnictvu
čís. 4529.
.
ochrany §§ 68, 81 tr. zák. požívá i strážník, předsevzavší služební vý~o~ cesto~ ze služb\~. d~mů; n~záleží na tom, že nezakročil výslovně
Jmcnem zakona; stacl, F::dnal-h v oboru své úřední působnosti čís.
43'57.
ošetřování nemocných ve veřejných nemocnicích je záležitostí veřej
nou; lékaři těchto nemocnic, konající lékařské práce k nimž patří
i udržování poddku při léčení, obstarávají veřejné záležiťosti či s. 4576.
oc~ral!y §§.,..68" 81 tr. ~ák; P?Žívá.,. lékař (asistent) veřejné nemocnice,
nanzulici pn VykO~~1 lekarske sluzby po uplynuti doby pro návštěvy
aby se hosté vzdáhlt z místnosti, poněvadž přijde visita čís 4576
'
viz též ochrana úradov.
.
.
viz též úradníci verejní.
dle § 101 odst. 2 tf. zák. viz zneužití moci úřední.
dle § 153 tr. zák. viz uškození na těle (§ 153').

za

organisace politické strany, nařídivší uveřejnění zprávy (vydání
letáku), je též nakladatelem (vydavatelem); ani ji ani sprostředko
vatele mezi ní a tiskárnou nelze pOkládati za »púvodce« po rozumu § 1 odst. 3 čís. 3- tisk. nav.; ten je tu neznám; proto není stíhání sprostředkovatele vyloučeno po rozumu §§ 1 a 24 tisk. nov.,
znal-li o'blsah zprávy, než ji tiskárně' doručil, a věděl-li, že má býti
tiskem uveřejněna (§§ 7, 10, 239 tr. zák.) čís. 4413.
§ 32 (1): účel ustanovení prvé včty § 32 (1) tisk. nav.; porušení
předpisu toho neni zmatkem čÍs. 3', § 2811 tf. ř. čís. 4551.
tlačou: stala-li sa urážka na cti tlačali, treba smysel závadného článku vykladať len podra jeho skutočného obsahu tak, ako po sobí na -priemerného čitatel'a; netreba síce, aby bol urazený pomenovaný, vyžaduje sa
však, aby b'olo možno bezpochybne ustáliť, koho mal páchatel na
mysli čís. 4452.
úřadu viz u r á ž k a dle č 1. V.
_

~_

úřední tajemství: § 23_ služ. pragm.: k otázce rozsahu zproštění úředníka od povinnosti zachovávati úřední tajemství (§ 151 čís. 2 tr. ř.; § 23 služ.

pragm.) čís. 4522.
státní úředník v činné službě u úřadu, kde se obžalovaný dopustil trestného činu (§ 101 tr. zák.), může býtí slyšen jako znalec v otázkách
úředních (o způsobu úřadování a postupu pří rozhodování ve věcech
daňových); nevadí, že byl za znalce navržen presidiem dotyčného
úřadu, připojivším se k trestnímu řízení jako soukromý účastník čís.
4522.
Úředník státní viz státní úředník.
veřejný: dle §§ 68, 81, 312 tr. zák.: -ani u hajných myslivosti není 7vláštní
ochrana §§ 68, 81, 312 tr. zák. závislá na nosení předepsaného služebního šatu neb odznaku; stačí, ví-li pachatel odjinud, že jde o osobu
vzatou do přísahy jako hajn)' myslivosti ti ustanovenou ke službě
ochrany v revíru, v němž se čin stal čís. 4363.
". _ přísaha a ustanovení pro lesní strážní službu nezahrnuje však v sobě
i přísahu a ustanovení pro službu ochrany myslivosti, do jejíhož oboru
spadá zabavení a odnětí pušky čís. 436-3:.
úkon veřejného činitele pozbývá -povahy výkonu Madu (služby) a či
nitel sám zvláštní ochrany §§ 68, 81, 3'12 tL zák. jen, nespadá-li dotčený úkon vůbec podle povšechné své povahy v okruh jeho oprávnění
a povinností; stačí, že veřejný -činitel -byl formálně k -dotč-enému úkonu
oprávnčn, třebaže tu nehyly jeho věcné předpoklady čís. 4432.
výkonný orgán (berni vykonavatel) je povšcchně povolán k z3.bavení
svršků; i když přišel provésti prodej zabaveného dobytčet~, požívá
ochrany §§ 68, 81, 312 tr. zák., pátrá-li i Pf) hotových penězích v byt~
(v posteli nezI. dcery) dlužnice; nezáleží na tom, zna měl služebi1í ste.lnokroj (úřední čepici) čís. 4432.
zajal-li lesní v lese jeho dozoru svěřeném dobytek tam se pasoucí a
hnal jej do vsi, by tak zjistil majitele, požívá při torr.to úkonu ochrany
§ 68 tr. zák. i mimo obvod onoho lesa čís. 43'531•
strážník, čekající na chodbě soudu jako svědek, není ve výkonu služby
(§ 68 tr. zák.) čís. 4492.
ochrany § 68 tr. zák. požívá i nepří~ežný smluvní úředník městských
jatek vedoucí účetnictví podniku a vybírající obecní dávky a státní
daň ~ masa; jde o vynucení výkonu jeho služby po rozumu § 81 tr.
zák., byl-li donucen k odváženi a ke zdanění dobytka, přivezeného do
jatek k porážce čís. 4500.
učitel -(učitelka) obecné školy jest veřejným úředníkem po rozumu
. §§ 101 odst. 2, 153 tr. zák.- i osobou -jmenovanou v § 68 tr. zák. čís.
4509.
..
ochrany požívá i na chodbě školy, kam vyšel, ty napomenul rušitele
vyučováni ke klidu, nebo utekl,' by ušel útoku pachatelovu ve třídp
čís. -4509.

služb~

~ ochr~ne

Uškození na
-

-

-

-

-

-

těle: úmyslné: § 153 tf. zák.: kontrolní lékař okresní nemocenské pojišťovny je veřejným úředníkem po rozumu §§ 101 odst. 2 153 tr

zák. čís. 4416.
'
.
udtel (učitelka) obecné školy jest veřejným úředníkem po rozumu
~ 101 odst. 2', 153' tr. zák. i osub:ou jmenovanou v § 68 tr. zák.
C! s..4509,
9.chrany p~oŽÍ'~á, i. na c:hodbě školy, kam vyšel, by napomenul rusltele vyucovam Ke khdu, nebo utekl, by ušel útoku pachatelovu
ve tříáě čís. 4509.
§§ 157 ods!. 2, 411 tr. zák.: zásady § 143 věta áruhá a § 157 odst. 2 tr.
zák. nelze použíti v případě lehkého ublížení na těle podle § 411 tr.
zák. čís. 44Jľr.
viz též ťažké ublíženie.
kulposní (§§ 335, 337 tf. zák.): zavinění řídiče automobilu
viz a u t o mobil y.
.li'vá~í-;i zákon (§ 335 tr. zák.) jako pramen poznání nebezpečnosti J.ed~~m (opomenutí), o ,ieho-ž nedbalosti jest uvažovati, obzvláštť
I pnrozene, pro kohokoltv snadno seznatelné následky tohoto jednání (opomenutí), má tím na zřeteli právě ono konkretní jednání
(opomenutí), o které v tom kterém příběhu jde, čili úkon (nečin~
nost) pachatele v souvislosti s okolnostmi, za kterých pachatel sta~
se činným anebo zůstal nečinným, tudíž obzvláště se vším tím co
1!činil současně neb alespoň v bezprostřední souvislosti pach;tel.
anebo někdo jiny čís. 4373.
.
nakolik nejde o zmatek Č, 6 § 344 tr. ř., nebyla-li dána ke hlavní
otázce na zločin zabití event. otázka na vykročení z mezí nutné
obrany podle -§ 33 5 tr. zák. čís. 4403'.
předpisy nařízení z 2. července 1877, čís. 68 ř. zák, (§ 109) nevztahují se na černý prach čís. 4483,.
obtyčejný dělník (v kamenném lomu) není s hlediska § 33'5 tr. zák.
po případě povinen přezkoumávati, nepříčí-li se způsob práce, jak
byl o něm zodpovědným správcem poučen, předpisům v říšském
zákoníku uveřelněn)'m (nař. čís. 68/18'77, 116/1908') čís. 4483.
převzal-li kdo místo ZOdpovědného dozorce, nevyviňuje ho s hlediska § 3'35 tr. zák. ani nemožnost plniti povinnosti s tím spojené
proto, že musel pracovati i jako dělník, ani nezákonný postup
jiných podnikateh1, ani liknavost vrchnosti či s. 4483.
'
ani min. nař. z 20. května 1908, čís. 116 ř. zák. nežádá by majitel
závodu ukládaný mu dozor nad provozem kamenného 'lomu konal
-

1

-

-

-

-
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sám osobně; stačí, ustanovil-li k tomu způsobilou a spolehlivou
osobu (§ 54 cit. min. nař.) čís. 4518.
byl-li usmrc~~ý pojišt~n proti úrazu podle zákona ze dne 28. proSlOce 1887, CIS. 1 ř. zak. z roku 1888, nezávisí beztrestnost 'přečinu
podle § 335 tr. zák. z důvodu promlčení na tom, zda byla škoda
~o rozl!mu .~~ ;531 bt tr. zák. nah:azena pozůstalým (matce), jimž
urazova ~OJIsto~~~ sk.?d~ na~ra~daJ nýbrž na tom, zda byla nahrazena teto pO]lstovne, trebaze 11 po rozumu § 45' cit. zák. na obžalovaném nežádala čís. 453'6.
stavi!el, I]a~í.d!vŠí vyztužení jámy, j,e povine~ .(§ 3'35 tr. zák.) osobně
se presvedcIÍ1, zda bylo pnkazu Ihned a radně vyhověno leč bv
l?ověřil prací tou osobu, o níž má záruku, že je způsobilá ~ykonafi
Jl samostatne a odborně, i tak spolehlivá, že příkaz jí daný ihned
splní čís. 4540.
pojem a měřítko nedbalosti při přečinu podle § 486 tr. zák. jsou
tytéž jako při přečinu podle' § 335 tr. zák. čís. 45154.
ca u.s a,l i t, a: ye. příč,in~é souvislostf se škodou trestně právně závažnou
Je lakeků!l Jegnam (opomenutt), be~ ně,h~ž by skoda ta nebyla
vZfllkla, trebaze nevzesla z onoho Jednam (opomenutí) sama a
vznikla, ~ něho je~,. protože .~. . ~ěmu, po případ~ po něm přistoupila
- nezavlsle na vult osoby, ]IZ Jest se z onoho Jednání (opomenutí)
zodpovídati, najmě bez jejího dalšího působení - jiná příčina
(skutečnost, událost), jíž dosud latentní (skrytá a nečinná) nebezpečnost onoho jednání (opomenutí) stala se akutní (zjevnou a účin
nou) čís. 43167.
přičítatelnost výsledku jako kausálního vzhledem k určitému jednání neb opomenutí pachatelovu je v zákoně podmíněna kromě
zl;aků objek!i~ní~!:, též ll1?menty su~jekt~v~ímij ~ři jednání úmyslnem mUSI by tI pncmou vysledku to Jednam, ktere pachatel předse
vzal za účelem přivoditi jím právě tento nastalý neb aspoň adaequátní výsledek; při jednání nebo opomenutí nedbalém musí pak
jednající míti aspoň možnost postřehu, že jeho jednání neb opomenutí ,ie způsobilé přivoditi následky trestně-právně relevantní
čís. 4368.
teprve při jednání neb opomenutí pachatele takto kvalifikovaném
začíná jeho trestně-právní zodpovědnost za příčinnou spojitost
jednání neb opomenutí s výsledkem; ,k jeho skutečnému nastoupení
mohou ovšem podle ustanovení § 134 tr. zák. spolupůsobiti i další
okolnosti, na vůli, po případě vědomí nebo možnosti vědomí pachatelova o jejich spolupůsobení pro nastoupení výsledku nezávislé
které jen neruší kausalitu, založenou nutně již nebezpečným jed~
náním neb opomenutím samého pachatele čís. 4368.
jest proto při zjišťování, která z těch složek činnosti osob súčast
něných na tom, že došlo k jednání neb opomenutí z něhož na
konec vzešel trestný výsledek, je příčinou ve smyslu' trestně-práv
ním, přihlížeti vždy teprve k jednání (po případě opomenutí), které
pachatel - při trestném činu úmyslném - za určitým trestně
relevantním cílem zamýšlel, po případě - při trestném činu z nedbalosti, - o němž si jeho nebezpečnou povahu pro statky trestním
předpisem chráněné při povinné pozornosti aspoň mohl uvědomiti·
či s. 4358.
•
pro tento úsudek jest vždy nezbytno správné zjištění objektivního
předpokladu, tl které složky určitého jednání neb opomenutí pachatelova začíná nebezpečí pro chráněné statky čís. 4368.
s u b jek t i v n í str á n k a: kdo nejedná ani oroti platným předpisům,
ani takovým způsobem, že' jeho jednání již" o sobě - přímo a bezprostředně směřuje k poškozování (ohrožení) právních statků
zákonem chráněných, nemusí - vzhledem na trestnosť i pouhého
zvětšení nebezpečí (§ 335 tr. ,zák.) zpravidla počítati s tím,. že
stav věcí, který sv}'rm jednáním vytvořil, může nabýti směru k nebezpečí onoho rázu přístupem zlomyslného nebo nedbalého jednání
jiné osoby čís. 4367.
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§ 337 tl'. zák.: jde o porušení předpisu prvého odst. § 427 tI". ř. (§ 281
Č. 3 tl'. ř.), konalo-li se hlavní přelíčení v nepřítomnosti obžalovaného, který byl vyslechnu-t před fi1avním přelíčením jen o pře
stupku podle § 335 tr. zák., ne však o obvinění v obžalobě, že šlo
o opomenutí za okolností zvláště nebezpečných čís. 4394.
jde v? ~matek čís. 11 § ZSl,tr. ř. (vykročením z trestní moci),
zostnl-h soud trest podle prve sazby § 337 tr. zák., ač tu nebylo
okolností přitěžujících, a použito jen § 266 tr. zák., nikoli § 260 b)
tr. zák. čís. 4499.
dle § 431 tr. zák.: opomenutí povinného dozoru podle § 376 tr. zák. lze
stíhati jen, vzešla-li z něho smrt nebo těžké uškození na těle osoby
svěřené k dozoru (dítěte); mělo-li opomenutí to v zápětí jen lehké
uškození na těle ncb ohrožení tělesné bezpečnosti bez následkú,
nelze je ani podpůrně podřaditi pod ustanovEní § 431 tr. zák. čís.
#57'.
přechovávání .nevybuchlého dělového šrapnelu, naplněného černým
prachem, nespadá pod ustanovení § 3, zák. o třaskavinách (čís. 134)
1885)'; spadá však pod ustanoveni §§ 12, 32 zbroj. pat. a § 431 tr.
zák. čís. 4507.
viz též poškodenie na tele.

útisk: vymáhanie útrat právneho zastupovania v exekučnom pokračovaní požadovaním ich zmenečného zaistenia od exekúta s vyhrážkou, že ináč bude prevedená exckúcia, maže zaklauať skutkovú podstatu útisku čís. 4'526.
útraty: výrok o náhrade útrat nie je výrokom o treste a preto nemože byť napadnutý z žiadneho dovodu zmatočnosti uvedeného v §§ 384, 38'5 tr. p. čís.
43'55.
'
Utrhanie na cti: pre rozlišovanie, či ide o utrhanie na cti v smysle § 1 zák.
čl. XLI:l.914 alebo o obvinenie pOdl'a § 20 cit. zák. čl., je najrozhodneJší úmysel páchatel'ov; skutková podstata prečinu podl'a
§ 20 cit. zák. je daná len vtedy, keď je zrejmý úmysel páchatel'ov
dotyčnú osobu pred úradom obviniť preto, aby proti nej bolo zavedené trestné, alebo disciplinárne pokračovanie čís. 4468.
úver viď po š Je ode n i e Ú v e r u.
Uveřejnění rozsudku: (podle § 58 zák. čís. 197/1895): je v podstatě zadostiuči
něním (obdobně ustanovení § 21 odst. 2 zák. o ochraně známek, § 104
patent. zák., § 40 zák. proti neIcalé soutěži a § 14 odst. 2 tiskové novely), nikoli vedlejším trestem nebo zabezpečovacím opatřením čís
4559.
zabav'eného tiskopisu: kvalifikoval-li obžalovací spis opětné uveřejnění za-··
bavené básně, jejíž obsah zakládá skutkovou podstatu přečinu podle
§ 14 Č. 1 zák. na ochr. rep .• jako přečin podle § 38 zák. čl. XIV:Hi14.
jest pro případ, že by nebyly shledány náležitosti přečinu pOdle § 3S
cit. zák. čl., pOdána žaloba. i pro trestné činy, které byly spáchány obsahem tiskopisu samého. Ustanovení § 38 zák. čl. XlV:1914 předpokládá,
že trestní rozsudek již nabyl právní moci čís. 4365.
Uzenářské výrobky: přísada škrobu do uzenářských v~lrobků (kromě jaternic)
podléhá deklaraci a musí b~lti v obchodech, kde se zboží prodává, uči
něna obecenstvu patrnou čís. 4500.
Úžera

viď

I i c h v a.
padělání

viz podvod dle § 199 c).
z machinací jimi čís, 4384.
Vázanost: rozhodnutím zrušovacího soudu čís. 4573.
Vazba nezaviněná: vazba jest nezaviněná ve smyslu § 94 tr. zák., nepodnikl-li
pachatel až na to, že spáchal trestný čin, nic, co ospravedlňovalo její
uvalení či s. 4444.
Váha: její

Válečné půjčky: viněni

I.

I'i

,
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vyšetřovaci: k vyloučení

I

:1

nároku na náhradu za vyšetřovací vazbu po rozumu § 1 odst. 2 zák. ze dne 18. srpna 1918, čís. 3'18 ř. zák. je třeba jednak dostatečné podezření ke stíhání a k uvalení vazby, jednak, by podet:ření to nebylo napotom vyvráceno; nestačí podezření 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 skutkovým zjištěním; jest ji posuzovati podle stavu po
skončeném. vyšetřování (ex nunc), nikoliv podle stavu včas zahájení
(trvání) vyšetřování (ex tune) čís. 449l.
Vážní list obecní váhy: jest veřejnou listinou po rozumu § 199 d) tr. zák. jen,
byla-li váha zřízena s povolením živnostenského úřadu (v případě,
že _byla zřízena před účinnosti zákona ze dne 19. června 1856,
čís. 86 ř. zák., bylo-Ii jí živnostenským úřadem propůjčeno právo
váhy veřejné) a byl-li vážný, vyhotovivší dotyčný vážní list, ve
svém postavení živnostenským úřadem potvrzen a vykonal-li pře
depsanou přísahu čís. 4377.
Vazeň viď po moc p r i ú t e k u vaz ň o v.
Vecná imunita viď i m u nit a ve c n á.
Veřejné záležitosti: ošetřování nemocných ve veřejných nemocnicích je záležitostí
veřejnou; lékaři těchto nemocnic, konající lékařské práce, k nimž patří
i udržování pořádku při léčení v těchto nemocnicích, obstarávají veřejné záležitosti čís. 4576.
Veřejný činitel viz úp 1 a tk á ř s tvL
zájem viz urážka tiskem (§ 4).
Věnování: ve prospěch třetích osob čís. 4476.
viz též odklad trestu podmíněný.
Věrnost: je.ií příkaz zakazuje advokátovi i po zrušení smlouvy zmocňovací podnikati proti dřívějšímu klientovi zákroky, jež hy ho poškozovaly nebo ohrožovaly čís. 148 clis.
Věznice viz och ran a do m á cí hop o k oje.
Víno viď daň n á poj o v á vše o b e c li á.
Vojenská mapa zeměpisného ústavu: v Praze (v měřítku 1 :200.000) je literárním
dílem ve smyslu zákona původcovského; třebaže byla zhotovena na
základě generální mapy rakouské, byl jí tím, že byla opatřena
českým názvoslovím, vtisknut ráz originálu čís. 4569.
zrada viz och ran are p u b I i k Y (§ 6 č. 2).
Vojenské tajemství viz ochrana republiky (§ 6 č. 2).
Volebné právo: ust~n?venie § 7' o~st. I. zá.k. čl. XXIlI:1913 má AvýznaT? aj za pl~vt
nosti taJneho hlasovacleho prava; netreba, aby posobenle na vohca
malo skutočný výsledok; nevyžaduje sa, aby bolo vyhrožované ublížením alebo škodou, ktorú móže vyhrážajúci sám priamo spósobiť; stačí
už obava že vyhrážajúca osoba móže podra svojích pomerov vykonať
vliv na in'é osoby, aby uskutočnily zlo, ktorým sa vyhrožuje čís. 4556.
Vražda: § 134 tr. zák.: podle § 134 tr. ř. jest dáti vyšetřiti duševní stav pachatele
vraždy, který se sám v zápětí na to pokusil vážně o _sebevraždu čís.
4528.
společným uskutečňováním společného z předchozí dohody nebo
jinak navzájem povčdomého - úmyslu opodstatněný předpoklad spolupachatelství činí i při zločinu vraždy i při zločinu zabití kteréhokolIv ze
spolupachatelú odpovědným za celkový výsledek činnosti všech, třebas
nejsou činnosti jednotlivých spolupachatelů stejnorodé a pro způsobeni
protiprávního účinku rovnocenné č í~. 4632'.
i ,kdyby jednání jednoho spolupachatele bylo s hlediska fysiologickéh~
a lékařského beze všeho vSrznamu pro příčinný vývin (postup) událostI
vedších ke smrti napadené-ho, odpovídá spolupachatel za jeho-- smr!
podle ustanovení o vraždě, směřoval-li společný_úmysl, po případe
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 zabiti, jeánali-li ve společném úmyslu nebo třeba po předchozí dohodě zmocniti se násilím napadenému učiněným cizích věcí movitých
čís.

iI. 1
"I'•.

i.,I\

4532'.

§ 135 čís. 3 tr. zák.: zjednatelem vraždy (§ 135 č. 3, 136 tr. zák.) jest, kdo
vyvolal v napot?mním vrahu dosud jím nepojatý zlý úmysl někoho
usmrtiti, aniž zaJeží na tom, zda byl úmysl ten vyvolán působením
pachatele na vůli nebo na cit člověka, který se z příčiny tohoto půso
bení stal - iak pachatel zamýšlel - vrahem čís. 4405.
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyla-li Je hlavní otázce
na spoluvinu na vraždě zjednané dána eventuální otázka na vzdálenější
spoluvinu po rozumu § 137 tr. zák. čÍs. 44ú5.
§ 137 tr. zák.: vzdálenější spoluvinou neb účastí po rozumu § 137 tr. zák.
jest jen činnost pachatele, který způsobem v § 5 tr. zák. naznačeným
vražedný úmysl v pachateli teprve nevyvolává, nýbrž vraha ve vražedném úmyslu, bez působení pachatelova (před Jeho působením) jiz
pojatém jen utvrzuje čís. 4405.
nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 3:44 tr. ř., nebyla-li k hlavní otázce
na spoluvinu na vraždě zjednané dána eventuální otázka na vzdálenější
bpoluvinu po rozumu § 137 tr. zák. čís. 4405.
§ 278 tr. zák. slov.: pojal-li pachatel - trestanec - odhodlavší se utéci
z trestnice, též úmysl zabíti člověka, jest pro trestně-právní hodnocení
jeho činu rozhodný především úmysl zabíti člověka, neboť život lidský
jest trestními zákony chráněn nejintensivněji; úmysl při zločinu vraždy
podle § 278 tr. zák. vyžaduje pouze, aby pachatel zamýšlené zabití
člověka v dostatečném klidu předem rozvážil a aby se k němu pevně
ľOzhodl; netřeba plánovité přípravy činu a nevadí, provedl-li pa.chatel
vraždu podle disposic teprve v poslední chvíli se mu naskytnuvších
a v určitém stupni duševního neklidu čís. 447'2.
Všeobecná daň nápojová viď d a 1'1 II á poj o v á vše o b e c n á.
Vydavatel tiskopisu viz t i s k a ř.
Vyhlásenie rozsudku: súd dožiadanSr v pokračovaní podl'a § 425 odst. II. tr. p.
o vyhlásenie rozsudku je tiež zmocnený pfijať ohlásenie a prevedenie
zmatočnej sťažnosti, pokial' sa stalo ihned' po vyhlásení rozsudku čís.
4427.
v řízení podle -§ 425 odst. II. tr. ř. jest rozsudek vrchního soudu vyhlásiti obžalovanému a není nutno, aby hyl vyhlášen nebo doručen ještč
zvlášť jeho zvolenému obhájci čís. 4399.
Vyhnání plodu: § 144 tf. zák.: vyhnání vlastního plodu nem cmem menšího vý,
znamu, pro který by bylo podle § 6 (1) odst. 1 zák. čís. 481/31
upustiti od uložení trestu a podle § 7 čís. 4 nevysloviti, že se mla
distvý dává pod ochranný dozor čís. 4469.
Výhoda: ve smyslu § 485 tr. zák. čÍs. 4378.
viz též nad r ž o v á n í v ě l' i tel i.
Výhrada vlastnictví: prodej zboží vYiObeného 7 materiálu, prodaného výrobci
s vSrhradou vlastnického prava až do úplného zaplacení, není zpronevčrou, byl-li materiál výrobci prodán za účelem zhotovení zboží na
prodej čís. 43,5-8.
Vyhrážka exekúciort: vymáh~nie. útrat prá~n~h6 za~tup~vania v eX,ekučnom I??kra ..
čovaní pozadovamm leh zmenecneho zatstema od exekuta s vyhrazkoll,
že ináč bude prevedená exekucia, móže zakladať skutkovú podstatu
útisku čís. 4526.
Vyjížděni ze vrat viz a II t o 11'. o b i I y.
Výkon trestu: na svobodě ul~ženého p~edchozín.; r9zs:,dke,n1o není ,zostřením trestu
smrti po rozumu § 50 tl'. zak.; pOrUS€lll predplsu o vykonu trestu nezakládá zmatek (§ 344 čís. 12 tr. ř.) čís. 4454.
Výkonný orgán (berní vykonavatel): je povšechně povolán k zaba'Y-~n.í svršku;
i když přišel provésti prodej zabaveného dobytčete, pozlva ochrany
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které se činí násilí, či o věc osoby jiné; předpokládá se jen že nejde
o věc,- která je vlastnictvím pachatele nebo třeba jednoho ~ více pa-

§§ 68, 81, 312 tr. zák.) pátrá-li i po hotových penězích v bytě
(v posteli ne zl. dcery) dlužnice; nezáleží na tom zda měl služební
stejnokroj (úřední čepici) čís. 4432.
'

chatelů

4532.
§, 141 ,(190) tr. ~ák. je k ustanovení § 140' -tr._ zák. v pomeru zvlastmho zakona k zakonu povšechnémll' proto nelze podřaditi
p~d poje~ l?r?stéhov.zabití jednání pachatele (p~chateH'i), záleževší ve
zlem. ,:aklad~m s urCltoU osobou, směřovalo-li ke zmocnění se cizí věci
l!1?vlte prostredkem zlého nakládání, a vedlo-li ke smrti napadené osoby
Cl s. 453Q.
ro~li~ení zlo~i~lll (prostého) zabi~í podle § 140 tr. zák. od zločinu loupezneho zabitI podle § 141 tr. zak. čís. 4532:.
na~olik ~ej~e o porušení u,stanovení § 320 tr. ř., nebyly-li na místě
ot~ze,k, Jlml~ ,bylo llsmrc:l11 napad.eného přivedeno pod hledisko loupezneho z~blh ne~ alespon v,edl,e n~ch (pro případ záporných odpovědí
na ony otazky) dany eventuall11 otazky na zločin prostého zabití podle
§ 140 tr. zák., a nebyly-li jako další eventuální otázky dány otázky na
zločin podle § 143: (odst. 2) tr. zák. čís. 4532.

Vyloučený

soudce viz soudce vyloučený.
Vyzrazením cizí moci: po rozumu § 6 čís. 2 zák. na ochr. rep. může b~rti i skuteč
~~st, v tuzemsku poněkud nebo v určitém obvodu obecně známá
Cl s. 4402.
Vyztužení jámy: zavinění stavitele čís. 4540.
Vyzvídání viz. ochrana republiky (§ 6).
Vzájomná bitka viď obr a II a o p r á v II e II á.
Vzdálenější spoluvinou neb účastí: po rozumu § 137' tr. zák. jest jen činnost pachatele, který způsobem v § 5 tr. zák. naznačen)'m vražedný úmysl
v pac~ateli ~eprve nevyvoláv~, n~brž vf!lha v~ vra~~dnér:n ~tmyslu
bez pusobent pachatelova (pred jeho pusobemm) JIZ pOlatem jen
utvrzU'je č i s. 4405.

při

Zabití: § 140 tf. zák.: nakolik nejde o zmatek čís. 6 § 344 tr. ř., nebyly-li dány ke
hlavni otázce ~~ za?ití, d?,datk,ová otázka n~ ~ebeobranu p.?dl~ § 2 g)
tr. zak., po pnpade Galsl otazka (eventualm) na vykrocem z mezí
nutné obrany podle § 335 tr. zák.
í s. 4403.
společným uskuteČl)ováním společného z předchozí dohody nebo
jinak navzájem povědomého - úmyslu opodstatněný předpoklad spolupachatelství činí i při zločinu vraždy i při zločinu zabití kteréhokoliv ze
spolupachatelů odpovědným za celkový výsledek činnosti všech třebas
nejsou činnosti jednotlivých spolupachatelů stejnorodé a pro způsobení
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 ustanovení 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 b2ze
záměru závažného s hlediska loupeže, nebo podle ustanovení o loupežném zabití, jednali-li ve společném úmyslu nebo třeba po předchozí
dohodě zmocniti se násilím napadenému učiněným cizích věci movitých

c

čís.

či

s. 453Q.

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 mÍstč samotného zlého nakládání, protože napadená osoba nemá podle předpokladu
pachatelů nebo nemá skutečně' v době útoku u sebe věc, o niž pachatelům jde čís. 4'53Q.
..
_ rozlišení zločinu. (prostého) zabití podle § 140 tr, zák. od zločinu loupežného zabití podle § 141 tr, zák. čís. 4532:.
nakolik nejde o porušení ustanovení § 3QO tr. ř.; nebyly-li na místě
otázek, jimiž bylo usmrcení napadeného přivedeno pod hledisko loupežného zabití neb alespoú vedle nich (pro případ 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. 2) tr. zák. či s. 4532.
loupežné: § 141 tr. zák.: skutková podstata loupeže i loupežného zabití nerozeznává, zda jde ve věci, jejíž odnětí jest účelem násilí, o věc osoby,

bitce nebo zlém nakládáni (§ 143 tr. zák.): zásady § 143 včta druhá a
§ 157 od-st. 2 tr. za-k. nelze použíti v' případě lehkého ublížení na tělť
podle § 411 tr. zák. či s. 4417.
zá~onný l?oie~ sp?l~p~svobe~i k uS,!1r~~!1í (§ 143 tr. zák.) nevyžaduje
an~ tak~)Veh<? Fdn~l11, lez melo ~r zapcŤ1 smrt napadené osoby, ba nevyzaduje al11 vztazení ruky proti osobě, které se činí násilí v záměru
loupež~él}1" nÝ,b~~ stačí ~aždá činnost, kterou jiná osoba při samotném
v{k.on~va11l nasi1~ hlavl11~o ,pach,atele Josoby nakládající s napadeným
nasrlne) podporUje a postluJe, at SE' rmnost ta projevuje způsobem jakýmkoliv čís. 4532.
po~ ustanovení ~ 14~! tr. zák. ~elze podřa~iti skutek několika osob, jci
zpusobem naznacenym v druhem odstaVCI § 143, tr. zák. a s účinkem
tar:n yvedenÝJ? )edna!y ve vzájemném dorozumění o zpusobu jednání.
najme osob, Jez nakladaly podle předchozí _úmluvy ke zlému nakládání
s ní směřující zle s osobouJ jež byla zlým nakl~dáním tím usmrcena
čís.

4532.

nakolik nejde o porušeni ustanovení .s 3'LO tr. ř.. nebyly-li na místě otázek, jimiž bylo usmrcení napadeného přivedeno pod hledisko loupež··
ného zabití neb alespoň. vedle nich (pro případ záporných odpovědí na
o~y o}~zky) dány eventuální otázky na zločin podle § 143\ (odst. 2') tr.
zak. c 1 S. 4532.

4532.

ustanovení § 141 (19.0) 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 věd
movité prostředkem zlého nakládání, a vedlo-li ke smrti napadené osoby

čís.

llsvtanove~!

Zabitie

_._

človeka

_

_

z nedbalosti: nelze spatrovať nedbalost' v smysle § 290 tr. z. v po..:
rušení premávkových predpisov, jestliže nimi predpísaná čr.st' silnice je nellpotrebitel'ná a jej použ_itie by bolo spojené s nebezpečenstvorn pre vozidlo a osoby v ňorn idúce čís. 4372.
zamestnávanie mladistvej osoby, n ktorej, hl'adiac k jej veku, nel'z~ vůbec predpokladať dostatočnú mieru skúsenosti a pozornosti,
pn obsluhe nebezpečného zariadtnia stroia hnaného motorickou
silou, je nedbalosťou v smysle § 2'90 tr. zák.; takú skúsenosť a
pozornost' nerze predpokladať u osob vo vek!! okolo 14 rokov
či s. 4553,.

Zabranie pre-dmetov: podJ'a § 61 tr. zák. (§ 25· tr. zák.- priest.) má povahu vedľ~jšieho trestu a, nel'ze h? preto vyslovit' u obžalovaného, ktorý bol
ohzaloby sprosteny. Stalo-h sa tak DfPC3, bol zavinený zmatok podl'a
§ 386 Č. 2 tr. p. či s. 4 6 0 4 . '
.
možno vyslovit' len v prípadoch, jestli ich použil páchatel' ku spáchaniiJ
trestného činu úrnyselne; nel'ze tento vedl'ajší trest uložit' pri trestných
čin och spáchaných z neopatrnosti; učinil-li tak súJ preca, zavinil zrnatok )Jodra § 3'85 čis. :< tr. p. č i s. 4533.
Zadostiučinění: po rozumu § 4 věta 2 zák. čís. 562-/1919 čís.
~ viz též odklad trestu podmíněný.

4476.
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Zadržanie ~atýmn,-:.: ore.hláse~ie četnís:tv3. o zatknutí páchatel'a bez skutočného
Jeho yvaz,!1em,a nelz~ P?vazQv,ctť za, zatým,~~, za;.~ržánie v smysle § 94
tr. zak.; cetOlctvo mf Je opravnene predlzlt zatýmne zadržanie c í s
4553.
.
Zahájení trestního řízeni: podle & 363 čís. 4 tf. ř. čís. 4545.
viz též i"ízenÍ trestní.
Zakázaná zbraň viz z br o j II í pat e II t.
Zamestnanci v štátnych zárobkových podnikoch vid' ú rad TI í c i v e r e i II í.
Záměna peněžitých tresti'i v trest na svobodě viz II á hra cl ll)' t r e :s t II a s v o _
bod e.
Zanedbání povinné péče viz II r á .ž k a t i s k e m (§ 6).
Zánik firmy viz nekalá soutěž (§ 29).
Zarátenie vazby viď vaz b a II e z a v i II ě fl á.
Zásah do původcovského práva viz p ů vod s k é p r á v o.
Zastavení výkon~. advokacie:. po<;l1e §, lJ disc .. statutu je .příQ~stné i za příprav
nehO vyhledavant prave tak Jako bylo-li pnpravné vyšetřováni
ukončeno a na obviněného podána obžaloba či s. 142 dis.
Zastoupení: i pouhé udělení rady je úkonem zastoupení ve smyslu §§ 9' odst. 1 a
10 odst. 1 adv. ř. čís. 147 dis.
»Zástupem«,. (§ .3~ čís. 2 v~~k. na, o~hr. ~~p.): je~t n~hodné ?esk~pení většího poetu hdI na UfCltem mIste, amz se vyzadule, by tIto hdé mfli spolecnv
zájem pro to, co se děje (vztah' k davovému citu); nezáleží na tom zďá.
pachatelúv čin budil jejich pozornost (zájem) čís. 4503.
'
spadá sem větší počet lidí na pláži nebo v její blízkosti čís. 4503.
Zatajenie aktiv viď úpa d o k pod vod n ý.
Zatajení neshořelých věci viz pod vod.
Zatýmne zadržanie viď zadržanie zatýmne.
Závery skutkové: nejvyšší soud není oprávněn přezkoumati z výsledkt1 řízení odvozené závčry o '3kutečnostech čís. 4430.
Zavinený úpadok viď úpa d o k z a v tne n ý.
Zbraň ve smySlu § 82 h. zák. viz n ft s i I í ve ř e in é (§ &2).
Zbrojní patent (čís. 223/1852): §§ 12, 32: rozdíl mezi skutkovými podstatami zločinu podle § 13 čís. 1 odst. 2' zák. na ochr. rep. a přestupku podle
§ 3'2 (12) zbroj. pat. čís. 4374.
zakázanou jest zbraň, kterou zákon (§ 2 zbroj. pat.) za ni prohlašuje; nedovolenou po rozumu § 32 zbroj. pat. jest držba zbraní,
příčí-li se všeobecnému dočasně vyslovenému zákazu míti zbraně
čís.

-

-

-

-

4423.

pro řešení otázky, zda kdo drží zbraň dovoleně či nedovoleně, rozhoduje jen, zda má písemué úřední povolení pro dotyčný kus
zbraně čili nic; jde o omyl právní (§§ 3, 230 tr. zák.), byl-li kdo
toho názoru, že zbrojní pas vystavený na browning stačí i na bubínkov)' revolver čís. 4423,.
přechovávání nevybuchlého dělového šrapnelu, naplněneho černým
prachem, nespadá pod ustanovení § 3 zák. o třaskavinách (čís.
13t4/1885); spadá však pod ustanovení §§ 12, 312 zbroj. pat. a
§ 431 tr. zák. čís. 4507.
"
s hlediska §§ 12, 3'2' zbroj. pat. nezáleží na tom, že jde o vojenskou munici vzoru rakouského, dnes již neužívaného; stačí, že jde
o druh munice československou armádou po převratu převzaté
čís. 4501.
§ 36: propadnutí zbraně po rozumu § 36 zbr. pat. může býti vysloveno
jen, patří-li zbraň obviněnému neb osobě, která se neoprávněného
nosenÍ (obviněným) zaviněně "účastnila (na př. zbraň mu půjčila)
čís. 4411.
nemocnice viz n e moc nic e.
krá d c ž v r o ti i n ě.
-

1

-

-

Zemská
viz

Zeť

Zjednatelem vraždy (§ 135- č. 3, 136 tr.. zák.): jest, _kdo vyvolal v napotomním
vrahu. dosud jím nepojatý zlý úmysl někoho usmrtiti aniž záleží no
t?mJ zd3l- byl ú~ysl ten ~,-:Y.v0lán působením pachatele 'na vůli nebo na
Cit cloveka, ktery se z pncmy tohoto působení stal - jak pachatel zamýšlel - vrahem čís. 4405.
Zlehčování viz ne k a 1 á s-o u těž (§ .27).
Zmateční stížnost: §§ 284, 285 tr. ř.: třebaže obžalovaný ohlásil zmateční stížnost
protoko}á[n~ u redi.telství včznic~~ ve lhůtě § 284 tr. ř., jest opověď
ta opozd~na" byl-li prot~kol pnnesen dozorcem včzŤlů do podatelny na!ezacIho soudu az po uplynutí oné lhůty čís. 4497.

-

-

lhůta k opovědi zmateční stížnosti _a k podání odporu počíná dnem
kdy manželka obžalovaného, již -byl doručen opis kontumačníhó
rozsudku, jej obžalovanému (po jeho návratu s cesty) odevzdala
čís. 4516.
zm-atečnÍ stížnost musí b~'ti opovězena ve třídenní lhůtě § 284 tr.
ř.; přímé provedení zmateční stížnosti bez předchozího opovčzeni
jest přípustné jen v této lhůtě čís. 4544.
-~ 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 lhútě třetího odstavce § 91 j. ř. (nař. min. spr. ze 17.
srpna 1912, čís. 46 včst. min.), čítá se lhůta ku provedení zmateční stížnosti ode dne oné telegrafické opovědi, třebaže byl stě
žovateli (SOUkromému obžalobci) opis rozsudku (neprávem) doručen čís. 4546.
§ 1 čís. 1 nov. čis.. 3/1878: pouhou žádostí o odklad trestu nevzdal se
obžalovaný opravn~lch prostředků čís. 4514.
zmateční stížnost musí býti opovězena ve třídenní lhútě § 284 tr.
ř.; přímé proveaení zmateční stížnosti bez předChozího opovězení
jest přípustné jen v této lhůtě čís. 4544.
na záštitu zákona-_ (§§ 33, 292 tr.. ř.): néuznal-li vrchní soud odpuštění
za polehČUjící okolnost ve smyslu § 4'10 tr. ř., jde o výrok ryze
arbitrérní, který nemúže býti" pvdkladem kladného výroku pOdle
§§ 33 a 292 tr. ř. čís. 457'5.
.

Zmatek: dle § 281 čis. 1 tr. ř.: předpis § 681 ve spojeni s § 2:81 čís. 1 tl'. ř. je právem formálním; neuvědomění si jeho významu jde na vrub obžalovaného -č Í s. 4581.
práva uplatňovati jako zmatek čís. 1 § 28 1 tr. ř., že se· rozhodování
zúčastnil soudce podle pOSlední včty § 68 tr. ř. vyloučený, pozbyl podle poslední věty § 281 čÍs. 1 tr. ř. po případě obžalovaný, opornenuvší
okolnost tu uplatňovati, ač byl přítomen líčením, jichž se soudce ten
zúčastnil čís. 4581.
dle § 281 čís. 3 tr. ř.: jde o porušení předpisu_ prvého odstavce § 427 tr. ř.
(§ 2&1 čÍs. 3" tr. ř.), konalo-li se hlavní přelíčení v nepřítomnosti obžalovaného. který hyl vyslechnut před hlavním přelíčením jen o přestupku
podle § 335 tr. zák., ne však o obvinění v obžalobě, že šlo o opomenutí
za okolností zvláště nebezpečných (§ 337 tl'. zák.) čís. 439'4.
účel ustanovení prvé věty § 312 (1) tisk. 110V.; porušení předpisu tohonení zmatkem čís. 3" § 281, tr. ř. čís. 4'551.
dle § 281 čis. 5 tr. ř.: z prostého předpokladu paChatelova rozčilení lze
usouditi stejně i na nedostatek zlého úmyslu, j na zl~' úmysl; proto se
pouhý předpoklad rozčilení pro závěr o nedostatku zlého úmyslu rovná
naprostému nedostatku důvodů po rozumu § 281 čis. 5 tl'. ř. čís. 4463.
dle § 281 čís. 11 tr. ř.: státní zastupitelství, vytýkajíc (nesprávně odvoláním), že soud povoJilpodmíněné odsouzení, ač hylo vzhledem k před
chozím trestům vylollceno, předpokládaje omylem zachovalost obžalovaného, nedoličuje zmateční stížnost po zákonu, opírá-li ji výlučně
o správn)', avšak teprve s oním opravným prostředkem předložený
trestní lístek čís. 4380.
1
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jde o zmatek čÍs. 11 § 28'1 tf. ř. (vykro,čenímv z trestní moci), zo~třil.::li
soud trest podle prvé sazby § 33'7 tf; zak,! a~ tu nebylo okolnpsh ~~n
těž ují cích, a použito jen § 266 tf. zak., lllkoh § 260 b) tf. zak. Cl s.
4499.
. ll'
dle § 344 čis. 5 tf. ř.: nakolik nejde o zmate~, Čí~. 5 § 344 }r; ř.,' z~ml~ -1 porotní soud návrh obhájce, by bylo vyzadano doplnem lekarskeho. posudku novým posudke!'ll soud[IÍ lék~řs.k~ rady o tom, co bX10 příčtn~u
nastalé smrti napadeneho, oduvodneny 1 pouk"azem na ohttz,!10st ,!-, duležitost případu po rozumu 4. odst. § 126 tf. r. (v doslovu cl. I. CIS. 3
zák. čÍs. l07jI927') čís. 4532.
"
•
.
dle § 344 čís. 6 tf. ř.: nakohk nejde o z~~tel~ CIS. 6, § ~44 tf. r., n~b{'la-l! ke
hlavní otázce na spoluvinu na vrazde zJed,nane ?ao"!; ,eventualm otazka
na vzdálenější spoluvinu po rozumu § 13'7 tr. zak. Cl s. 4405.
11e § 344 čís. 6, 7 tf. ř.: nakolik nejde o porušen! předpisů ,§§ ~2ú, 267 tr.).
a zmatek čís. 6 a čís. 7t § 344 tr. ř., byly-h ke hlavnt otazce na zlocm
~ 101 tr. zák. dány a kladně zodpovězeny eventuální otázky na úplatkářství podle § 3' odst. 2 a podle § 2 ~dst. 2}ák čÍs. 178jl~~~, ač obžaloba zněla jen na onen zločm a na uplatkarstvl nebyla rOZSlrena (doplněna) čÍs. 4414.
. .
dle § 344 čís. 9 tr. ř.: vady v~ sl?y~lu §~?44 ,čís. 9 tr. ř. lz~ ?ovOZOyVatl J~n
ze samého výroku porotCi!, ]e]z tVOrl otazky a odpovedl na ne dohl 0mady čÍs. 4410.
y'
, v o y
•
.,
o
je nepřípustné, by zmatecOl .~h~nost ,zduraznovala lednotln:e pruvody,
svémocně je hodnotila, forma~ne s vyr?ke~ porotc:l srovnavala a ta~
dokazovala nejasnost nebo neuplnost vyrokl1 porotcu po rozumu § 34 ..
čís. 9 tr. ř. čís. 4410.
, y
y
věcná spn'tvncst formáln.ě bezvactné~o výryoku porotcl~ (J1n:z odpov:~
děli záporně na otázku vmy) vymyka se prezkumu uusovaClm soudei!l
č i s. 44'10.
,
.
dk
dle § 344 čis. 10 tr. ř.: zákonné doUčování právm mylnosti rozsu u po roz" . ."
umu § 344 čís. 10 tr. ř. čís. 4532.
dle § 344 ,čís. 12 tf. ř.: ;porušení předpi~ú. "o, výkonu trestu nenaplnule Jeste
zmatečnost podle ČlS. 12 § 344 tr. r. c 1 s. 4454.
_
viz též o d 15- 1 a d t r e s tup o d m í n ě n Ý (§ 7).
Zmatok podl'a § 384 Č. 1 tf. p.: jestlt bolo bez svolen!a nadri~dené~lO súd~ (.§ 1
odst. II. zák. Č. 48/31 Sb. z. a n.) trest~e pokra~ov~m,e proh mlaetsivé-mu o'bialovanému prevedené pred ~udom . pn5~usnym, pre sp,?luobžalovaného staršieho 18 rokov, bol tym zavme~y f<;)f~alny zmato~
Dodra § 384 Č. 1 tr. p.; nedostatok tohoto svo1en!a l1le ]~ nahradenr
t,"m že onen nadriadený súd, rozhodujúc vo VCCl ako sud odvolacl,
ri'euČinil v tomto smere nijaké opatrenie čís. 4479.
podl'a § 384 Č. 4 tf. p.: napadá-li stěžovatel zmateční st!ž~ostÍ, že soud vymeující úhrnný trest nehleděl k trestu, který byl preue dnem, kdy byl
úhťnný trest vyměřen, již odpykán, uplatňuje duvod zmatečnosti podle
§ 3M' Č. 4 tr. I. čís. 4376.
.
podl'a § 384 Č. 6 tr. p.: nebol-li v pokračovaní podl'a § 518 tr. p. od~ude
nému v prípadoch, označe~ých v §" 51& .odst. ~1 tr ... p., ustanoyeny ~b
bájca z úradnej povinnostI, pokracova01e trpl zmatkom podla § 3-84
Č. 6 tl". p. čís. 4438.
.
•
podl'a § 384 Č. 9 tf. p.: zamítl-li odvolací soud n~vrh !1a oprayu. mylne ozna-čeného druhu trestu v rozsudku soudu prve stobce. zavml1 zmatek podle § 3·84 čís. 9 tr. i. čís. 4412.
podl'a § 384 Č. 10 'tf. p.: neposkytLti.e-li, ani 'Yýroky ani údůvo~~nění rozsudku
spolehlivých údaju o tom, na Jak~:n zaklad,: b}~ vymer,en trest, rozsudek jest zmatečný podle § 384 C1S. 10 tr. r. c 1 s~ 44~3.
v '-rok rozs'udku, jímž byl podle § 518 odst. yl}. tl'. r. yn~st? dvou tresŤll

°

v

t.

.fl

n~ svobodě, připouštějících Leště ~obrodml p"odm~neneho odkl~stu,

z nichž jeden byl pravoplatne odlozen na zkusebm dot:,u, vymere~
úhrnný trest na svobodě delší jednoho roku a vysloveno, ze se os!at~l,
ustanovení původních rozsudků kromě výměry trestú poneChaVajl

v platnosti, jest sice nepřesný, není však zmatečný ve smyslu § 384
č. 10 tr. ř. čís. 4494.
podl'a § 384 č. 11 tr. p.: okolnost', že náhradný súkromný žalobca prevzal
zastúpenie obžaloby po uplynutí lehoty § 42 odst. I. tr. p., nezakladá
dóvod zmatočnosti podl'a § 3-Si5 čís. 1 c) tl'. p., lež je len formálnym
zmatkům podl'a § 384 čís. 11 tr. P.i nel'ze k nemu hl'adet' z úradnej
povinnosti. ak bol obžalovaný sprostený obžaloby čís. 4520.
podl'a § 385 Č. 1 c) 'tr. p.: okolnost', že náhradný súkromný žalob ca prevzal
zastúpenie obžaloby po uplynutí lehoty § 42 odst. r. tr. p., nezakladá
dóvod zmatočnosti podl'a § 385 čís. 1 c) tr. p., lež je len formálnym
zmatkom podl'a § 3'84 čís. 11 tr. p.; nel'ze k nemu hl'adet' z úradnej
povinnosti, ak bol obžalovaný sprosten}"' obžaloby čís. 4520.
podl'a § 385 č. 2 tf. p.: bol zavinený prekročením obmedzenÍ v § 8' odst. 3
zák. Č. 31/29 sb. z. a n. čís. 4349.
zabranie predmetov podl'a § 61 tr, zák. (§ 25 tr. zák. priest.) má povahu -vedl'ajšieho trestu a nel'ze ho preto vyslovit' u obžalovaného,
ktorý bol obžaloby sprostený. Stalo-li sa tak preca, bol zavinený zmatok pod!'a § 385 Č. 2 tr. p. čÍs. 4504.
zabranie predmetov podl'a § 61 tr. zák. možno vyslovit' len v prípadoch, jestli ich použil páchatel' ku spáchaniu trestného činu úmyselnei
nel'ze tento vedľajší trest uložit' pri trestných činoch spáchaných z neopatrnosti; učinil-li tak súd preca, zavinil zmatok podl'a § 385 čís. 2
tr. D. čís. 4533.
vedra trestu 15 ročnej káznice uložený trest peňažitý nemožno premenit' na ďalší trest na slobode; stalo-li sa tak, bol zavinený zmatok
pod!'a § 38č Č. 2 tr. p. ČÍS. 4445,.
zmateční stížností podle § 3"8'5 Č. 2 tr. ř. nelze napadati výroky rozsudku, týkající se jiných opatření než výměry trestu; odškodné podle
§ 17' zák. č. 124/24 Sb. z. a n. není trestem, nýbrž je zadostučiněním
a rozhodnutí o něm nemůže býti napadáno zmateční stížností čís.
4493.
.
podl'a § 29 Č. 4 por. nov.: hola-li daná porotcem otázka, či obžalovaný bol
v dobe spáchania trestného činu duševne chorý a!ebo v nepravidelnoi?
duševnom stave, bol porušený predpis § 9 odst. ll. por. nov. a zaVInený zmatok podl'a § 29 Č. 4 por. nov. čÍs. 4470.
podl'a § 29 č. 6 por. nov.: formálna zmatočnosť podl'a § 29 Č. 6 por. nov.
jestvuje len vtedy, nemožno-li výrok porotcov preskúmať; vadné
právne závery porotcov náleží preskúmat' najvyššiemu súdu s hl'adiska
vecných dóvodov zmatočnosti; preto nel'ze napádať rozpor rnedzi kladnou odpoved'ou porotcov na otázku skutkovú a zápornou odpoved'ou
na otázku právnu zmatočnOl1 sťažnost'ou podl'a § 29 Č. 6 por. nov.
čís. 4447.
Změnu názorů: o politick\'ch nebo národních událostech nelze za všech okolností
pokládati za čin nečestn}' nebo nemravný, najmě ne, došlo-li k ní po
náležité rozvaze z důvodů vážných, kotvících ve změněných politických nebo národních poměrech a z vnitřního přesvědčení čís. 4489.
Zmírnění světla

víz a u t o mobil y.
trestu dle § 410 tf. ř.: polehčujícím dúvodem ke zmírnění trestu po rozumu
§ 410 tr. ř. jest i náhrada škody trestn~'m činem zpúsobené po pravoplatnosti rozsudku, nikoli však ohled na rodinu a na výživu odsouzeného
čÍs. 4395.
vyskytnuvší se dodatečné polehčující okolnosti dávají odsouzenému
právní nárok na zmírnčnÍ trestu ve smyslu § 410 tr. ř., na něž nemUžt:
míti vliv, že žádosti o milost nebylo vyhověno čís. 4395.
Dolehčujícím dúvodem pro zmírnění trestu (pro urážku na cti) po rozumu § 410 tr. ř., jest i odpuštěni uraženého (smírem) po pravoplatriosti rozsudku čís. 4572.
odpuštění rodičú zneužitých děvčat pachateli odsouzenému pro zločin
podle § 13,z tr. zák. nemusí ještě znamenati, že se poškozeným dostalo
od pachatele zadostiučinění, a proto býti duvodem ke zmírnění trestu
po rozumu § 4·10 tr. ř. čís. 4515.

"rr<.:!sll1í rozhounutí XIV.
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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. č i s. 4575.
mimořádné: bol-li československému príglušníkovi za trestný čin spáchaný
v cudzine nesprávne uložený trest podl'a miernejšieho práva, platného
na území kedysi uhorskom, hod mu mal byť vymeraný prísnejší trest
podl'a práva, platného na území kedysi rakúskom, obžalovaný sa nemaže domáhat' ďalšieho zmiernenia trestu použitím mimoriadneho
zmierňovacieho práva podl'a § 921 tr. zák. čís. 44155.
místo trestu smrti lze při použití § 92 tr. zák. uložiti jen trest káznice
na 15 roků čís. 4'519,
podl'a § 66 odst. III. tr. zák. pokusy z!očinov, za ktoré je na dokonaný
čin stanovený trest smrti, nesmejú byť trestané miernejšie než káznicou
v trvani paf rokoví použitie mimoriadneho zmierňovacieho práva
(§ 92 tr. zák.) je v týchto pripadoch zákonom vylúčené či s. 457'8.
pri pokusoch trestných ~inov stihaných trestmi podl'a § 66 odst. III. tr.
zák. je použitie mimoriadneho zmierňovacieho práva (§ 92 tr. záK.)
zákonom vylúčené č·f s. 4451.
Zmocnenie: oprávneným udeliť zmocnenie podra § 9 č. 5 zák. čl. XLI:1914 je
úrad, ktorého bol urazený členom~ bárs sa utrhanie na cti stalo pre úradnú
činnost' urazeného v sbore, nad ktorým dozor náležal druhému úradu čís.
4424.
vyhovuje ustanovení § 91 odst. I. tr. ř' J odevzdal-li nadřízený úřad písemné
zmocnění, adresované uraženému, přímo uraženému a ten je sám předložil
státnímu zastupitelství čís. 4488'.
při trestných činech stihatelných 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 čís. 4496.
Zmrhání viz zneuctění.
Znalec: státní úředník v činné službě u úřadu, kde se obžalovaný dopustil trestného činu (§ 101 tr. zá~.), mil že býti ~lyšen jako.z!1a!ec y otázká~ch ~řed
nich (o zpusobu úřadovaní a postupu p~l rozhodC!y~m v~" vecech".da~.o~ych) j
nevadí, že byl za znalce navrzen presldlem dotycneho uradu, pnpo]lvslm se
k trt::stnímu řízení jako soukromý účastník c í s. 4522.
nakolik rlejde o zmatek čís. 5 § 3'44 tr. ř., zamítl-li porotní soud návrh obhájce, by bylo vyžádáno doplnění lékař~}~~ho posudk~ novrm posud~em
soudní lékařské rady o tom, co bylo pncmou nastale smrtt napadeneho,
odůvudněný i poukazem na obtížnost a důležitost případu po rozumu 4.
odst. § 126 tr. ř. (v doslovu čl. I. čís. 3 zák. čis. 107/1927) čí s. 453'2.
Znalost vojenského tajemství viz och ran are p ubl i k y (§ 6).
Zneuctění (§ 506 tr. zák.): okolnost, kte[á. jes~ důvode~ .pro r~zvod, manželství,
může býti důvodem i pro nespln,;n.l slIbu u~avrth man~elstvl (~.?O6 tr.
zák.); na trestní posouzení nesph3.em tohoto" ~h1?u nelz~ ys~~ P01!ZI!l us.ta~
novení občanského práva o tom, ze se odpustentr!} .vzdava ucastneny prava
uplatňovati určité okolnosti jako důvod rozvodu c 1 s. 4392.
odsouzením svedené pro zločin st':l-l se lJl~nželský. ~lib ~.ezáv~zl}ým, třet;laž,,~
svůdce výslovně neprohlásil, že shb zrusu]e (nec~tt se t1l]-1 va,zan); nezalezl
ani na tom, že pak v poměru se svedenou pokracoval c 1 s. 4392.
Zneužiti individua1isujicích zařízení podniku viz n e k a 1 á s o u těž (§ 29).
_
moci úřední: § 101 tr. zák.: nakolik nejde o poru,šení pře~pisú §§ ~20, ,267
tr. ř. a o zmatek čís. 6 a čís. 7 § 344 tr. :., byly-ll vke hlavlll ota~c<:
na zločin § 101 tr. zák .. dány a klad ne zodpovezeny eventua~m
otázky na úplatkářství podle § 3- odst. 2 a p09.le § 2 o;tst. 2. ,;;ak~
čís. 178/24, ač obžaloba zněla jen na onen zIocm _a na uplatkarstvl
nebyla rozšířena (doplněna) čís. 4414.
_
_
§ 101 odst. 2 tr. zák.: kontrolní lékař okresní nemocenské pojišťov}lY
je veřejným úředníkem po rozumu §§ 101 odst. 2, 153 tr. zak.
či s. 4416.

(učitelky) obecné školy jsou veřejnými úředníky po rozumu § 101 a tím i po rozumu § 153 tr. zák. a jest je pokládati
i za osoby jmenované v ~ 68 tr. zák. čís. 4509.
Zodpovednosť lekára viď I e kár.
riaditeťa továrne za úraz zamestnanca: okolnosť. že riaditel' továrne nebol
pri reviziach živnostenským inšpektorátom zvlášť upozornený na
vadu bezpečnostného zariadenia, predpísaného administratívnymi
nariadeniami, nezbavuje' ho zodpovednosti za úraz sp6sobenj zamestnancovi následkom onej vady, a to ani "tedy, keď dotycnému
zamestnancovi zakázal pracovat' a zdržovat' sa na mieste, kde sa
úraz stal čís. 4541.
Zodpovědný dozorce: nevyviňuje ho s hlediska § 3'3'5 tr. zák. ani nemožnost plniti
povinnosti s tím spojené proto, že musel pracovati i jako dělník, ani
ntzákoriný postup jiných podnikatelú, ani liknavost vrchnosti _č í s.
4483.
Zostřeni trestu: ustanOl'ení § 250 tr. zák. lze použíti jen pro okolnosti přitěžující
(§ 265 posl. odst. tr. zák.) či s. 44!l9.
~ viz též trest.
Zprávy ze soudní síně viz s o u dní s i ň.
Zpronevěra: nejde o zpronevěru, zcizil-li obžalovaný zboží, dodané mu na úvěr
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 výrobci s výhradou vlastnického práva až do úplného zaplacení není zpronevěrou, byl-li materiál
v~robci prodán za účelem zhotovení zboží na prodej čís. 43:58.
Zrada vojenská viz och ran are p u b li k y (§ 6 č. 2).
Zrušovací soud: věcná správnost formálně bezvadného výroku porotců (jímž odpověděli záporně na otázku viny) vymyká se přezkumu zrušovacím
soudem čís. 4:4'10.
odmítnutí opravného prostředku podle čl. 4 odst. 3. n8J. čís. 17/1926
jest věcí soudcovského rozhodování. Není platného předpisu, podle kterého by byl nejvyššI soud jako soud zrušovaCÍ vázán opačným názorem soudní spravy, a není orgánu, který by mohl tento rozpor rozhod-'
nouti zpllsobem 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.
nalézací soud je oprávněn k opětnému projednáni a rozhodnutí věci
výlučně jen v rozsahu, v jakém mu bylo uloženo rozhodnutím zrušovacího soudu čís. 4573,.

-

---:-

~

učitelé

živé prase: jeho prodej čís. 4390.
viz též potraviny.
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I. a)

Seznam ustanovení zákonných, jež
byla v tomto svazku vyložena.
I. Trestní zákon.
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115
· 4407
4400, 4436
222
251
· 4375
278
· 4472
279
· 4530
4372, 4563
290
· 4355
301
306
· 4530
· 4430
307 odst. 2
· 4567
310
310 odst. 2
· 4541

§
§
§
§

330
333
335
336

--

Č.

3

Č.

7, 8

Č.

9

§ 338
§ 344 .
§ 349 odst. 2

,
§
§
§
§
§
§
§
§
§

III

i
§
§
§
§

350
355
368
370
379
386
391
393
401
403 Č. 1
414
416
447 odst. 1
461
462

·
4401,
·
·
·
·
·
·
·
·
4358,
·
·
·
4418, 4421,
4419,
·
·
4434,
·
·
·
·
·

II

II
II

II. Trestní

I. b) Trestný zákon o priestupkoch.
§ 25

· 4504

řád.
čís.

čís.

i 2
§ 6
- odst. 2
§ 33
§ 46
§ 51 odst. 2
i 56
§ 58
§ 68
posl. věta
§ 112 odst. 2

§
§
§
§
§
§
§

odst. 3
118
134
151 čís. 2
160
219
262
264 odst. 1

věta

2

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4573
4546
4497
4575
4350
4564
4564
4564
4581
4581
4561
4561
4522
4528
4522
4371
4564
4397
4454

4359
4408
4515
4464
4515
4408
4515
4379
4379
4526
4442
4418
4129
4356
4459
4562
4419
4462
4521
4517
4477
4552
4398
4398

II,

§ 265
§ 267
§ 270
posl. odst.
§ 281 čís. 1

-

posl.
čís,

-

čís.

-

čís.

věta

3
5
11 .

§ 284
odst. 1 .
§ 285
§ 292
§ 293 odst. 1 .
§ 303
§ 313
§ 318
§ 319
§ 320

·
·
·
·
·
·
4394,
4428,
4380,
4497, 4516,
·
4544,
·
·
·
·
4403,
4403, 4405, 4414,

4580
4573
4389
4485
4581
4581
4551
4463
4428
4546
4544
4546
4575
4573
4512
4522
4532
4532
4532

487

486
čís.

§ 330 posl. odst. .
4433
§ 331
4410, 4433
.
.
.
.
. 4532
§ 344 čís. 5
čís. 6.
4403, 4405, 4414, 4532
4414
čÍs. 7
čís. 9
· 4410
čís. 10
· 4532
čís. 12
· 4454
§ 363 čís. 4
.
.
. 4545
4395, 4572, 4475
§ 410 .
§ 427 odst. 1
· 4394
odst. "3
· 4516
§ 447
· 4573
§ 460
· 4486
§ 481
· 4471

§ 264

2

odst. 3

4396,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
4354,
·
·
·
·

4
7 odst. 4
16
§ 19
§ 41 odst. 1

_. odst. 3
§ 42 odst. 8
§ 50
§51č.3

8

52
§ 83
§
§
§
§
§
§
§

85
86
91 odst. 1
101 Č. 1 .
145 .
205 č. 1 .
207 .

4488
4496
4375
4534
4501
4487
4420
4441
4525
4525
4396
4437
4467
4437
4488
4437
4553

· 4578

· 4578

Č.

1 .

§ 314 .
§ 326 Č. 1 .
§ 383 odst. III.

č.

1

Č.

2 a)
2 b)

Č.

§ 384

Č.

Č.

1 .
4
5
6
9

Č.

10

Č,

11

Č.
Č.
Č.

§ 384 odst. 5
§ 385 Č. 1 b)
č.

II. a) Trestný poriadok uhorský.
§
§
§
§

Č.
Č.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

385
387
388
396
414
423
425
428
428
443
514
517
518
518
518
525
579

III. Ostatni zákony a

1 c)
2

4412,

4355,
4383,
4445, 4451,

3

odst. 2
odst. 1.

odst. 1 .
odst. 5

odst. 2
odst. 1
odst. 3
4376, 4385,
odst. 2

odst. 7
odst. 1
3 .

Č.

červen

1.

(občanský

§ 879

1852

čís.

24.

říjen

čís.

946 sb. z. s.

zákoník)
2 .
čís.

. 157 dis.
223

(zbrojní patent)
§ 2 .

§ 12
§ 19
§ 32
§ 36

.
.
.
.

ř.

zák.

.
1854 leden 2. čís. 4
- personál)
§ 3 .

prosinec 3. čís. 250
(lesní zákon)

ř.

zák.

ř.

4353
· 4353
zák. (lesní

.

1862 prosinec 17.

z roku 1863
kon)
! 9 odst. 2
! 17 .
! 28 .
prosinec 17..

čís.

6 ř. zák.
(tiskový zá-

čís.

8

ř.

· 4415
4415, 4471
4370
zák.

V.

čl.

VIII ..

15. CIS. 47 z. zák.
pro čechy (silniční řád)
§ 8 .
červen 19. čís. 85 f'. zák.
(obecní váhy)
§ 1
§ 2 .
! 3 .
čís.

(shromažďovací

§ 3

.
§ 19 .

4367

-

135 ř.
zákon)
4381, 4482
4381, 4482

§
§
§
§
§
§

1877

dis.
dis.
dis.
dis.

6. čís. 96 ř. zák.
(advokátní řád)
§ 5.
.
.
.
.
. 151 dis.
§ 9 . 150 dis., 157 dis., 158 dlS.
§ 9 odst. 1 .
147 dis., 148 dis.
odst. 2 .
148 dis., 149 dis.
§ 10
147 dis., 151 dis., 158 dis.
_
odst. 2
148 dis., 149 dis.,
150 dis.
157, dis.
§ 11 odst. 1 .
157 dis.
§ 16 .
157 dis.
§ 21 .
říjen 15. čís. 142 ř. zák.
(tisková novela)
čl. III.
4391

....

I

1872 duben 1. čís. 40 ř. zák. (disciplinární statut advok.)
§ 2 .
151
§ 17 .
142
§ 29 .
146
§ 33 odst. 2 .
146
§ 39 .
151
§ 47 čís. 1 .
146
červen

(polní

čís.
hlídači)

16.

84

ř.

dis.
dis.
dis.

dis.
dlS.

zák.
4363
4353
4353
4363

§ 2
§ 3
§ 4
§ 8

1874_zák. čl. XXXIV.
sky poriadok)

dis.

(advokát-

lit. c)
79 .
84 .
95 .
99 .
100
101 odst. 4

§§ 107, 108 .

ř.

červenec

.
.
.
lit. a)
lit. b)

§ 69 lit. a)

4377
4377
4377
4377
. 4377
zák.

zák.
1868 květen 21. čís. 46
(kárný zákon pro soudce)
166
143
§ 2 .
143
§ 10 .
143
§ 13 .

48
49
64
68

§
§
§
§

4573
4370

červen

.
1867 listopad 15.

'

4363
4363

čl.

§ 9 •
§ 11.

čls.

§ 4

. 4423
4374, 4507
.
4423
4374, 4423, 4507
4411

1866

nařizeni.

§ 57 .
§ 58.

čís.

z r. 1863 (trestní novela)

4366
· 4525
· 4459
· 4441
· 4441
4396
· 4479
4376, 4441
· 4578
4438, 4449
4496, 4525
4443, 4494
· 4520
4484, 4520
4379, 4484
4459, 4520
4493, 4504,
4533
· 4455
· 4484
· 4484
· 4523
· 4479
· 4449
· 4449
4399, 4427
· 4493
· 4355
· 4412
144 dis.
4448, 4474
4448, 4474
· 4438
4494
4487
4393

čís.

1811

čís.

čís.

160 dis.
153 dis.
152 dis.
152 dis.
154 dis., 155 dis.,
160 dis.
. 160 dis.
160 dis., 161 dis.
162 dis.
162 dis.
162 dis.
163 dis.
162 dis.
156, 162, 164,
165 dls.
. 159 dis.

červenec

2. čís. 68 ř. zák.
(živnostenské provozování
lomU.)
4483
§ 109
. 4483
prosinec 31. čís. 3 ř. zák.
z roku 1878 (trestní novela)
§ 1 čis. 1
4497, 4514, 4544

1879 zák. čl. XXXI.
lmn)
§ 38 .

(lesný zá4571

1880 október 8. č. 30686 Rendeletek Tára (nar. o sprisahaní lesných úradníkov a
hájnikov)
4571
1881 zák. čl. XVII.
zákon)

(konkurzný

4477
§ 1
1883 zák. čl. XXV. (o úžere)
4460
§ 1
1884 zák. čl. XVII. (živnost. zákon)
4541
§ 114
1885

květen

27.

čís.

134

ř.

zák.

(třaskaviny)

.
4402,
4402, 4507,
1886 zák. čl. x..."{II. (o obciach)
§§ 21 lit. g), 62
.
§ 1
§ 2
§ 3

4402
4570
4570
4467

1887 prosinec 28. čís. 1 ř. zák.
z roku 1888 (úrazové pojištění)

4536
§ 45 .
1888 zák. čL VII. (o veterinárstve)
§§ 9, 125, 126 lit. bl, 131 . 4419

488

489

čís.

1890 leden 6. čís. 19 ř. zálL (0chrana známek)
§11.
g 23 .
§ 24 .
zák. čl. 1. (o verejných
cestách a mýtoch)
§ 107
1893 zák. čl. xxvnÍ. (~ch;an;

4409
4409
4409

4372

právo)

§ 4..

4559
§ 56 odst. 1 .
. 4559
§ 58.
.
.
.
.
.
. 4559
1896 leden 16. čís. 89 ř. zák. z r.
1897 (falšování potravin)
§ 11 .
4390, 4500
čís.

2

§ 12 .
§ 13 .
§ 14
čís.

. 4500
. 4390
2

§ 18

1897

čís.
květen 5.

. 4390
. 4390

2 .

. 4390

· 4390
4390
zák.

čís. 112 ř.
(jed-naci í'ád)
§ 97 .
.
· 4546
zák. čl. XXXIV. (uvodz.

zák. k tr. por.)
§ 23 .

4449
zák. čl. XXXVII. (o zmene
§ 412 tl'. z., ochrana kolkov,
známok, pečatí)
§ 1 .
4539
1907 únor 7. čÍs. 24 ř. zák. (pozemní stavby)
§ 1 .
4540
1908 květen 29. čís. 116 ř. zák.

(živnostenské

provozování
4483,
§ 23 .
.
§ 54 .
.
.
.
1909 srpen 6. čÍs. 177 ř. zák. (nakažlivé nemoci zvířecí)
§ 13 .
·
§ 63 čís. 3
·
§ 64 .
·
§ 65 .
·
§ 66 .
·
lomů)

4518
4483
4518

4486
4486
4486
4486
4486

81 ř. zák.

4486
4486

· 4461
4461, 4547
4547

1913 zák. čl. XXIII. (trestná o§ 7

podnikoch)
§ 1 .
.
.
.
4541
1894 zák. čl. XXXI. (o pl'áve
manželskom)
§§ 30, 52, 57, 113 .
4375
1895 prosinec 26. čÍs. 197 ř. zák.
(původcovské

§ 68 .
§ 67 .
1910 duben 28. CIS.
(automobily)
§ 10 .
§ 45 .
§ 46 .

chrana

zamestnancov proti úrazom
v živnost. a továrenských

I

ČÍs.

.

volebného

práva)
4556

zák. čl. LIlI. (o jednotnej
sudcovskej a advok. skÚš,
ke)
§ 16.
. 159 dis.
1914 leden 25. čís. 15 ř. zák.
(služební pragmatika)
§ 23..
' . . 4522
"djen 12. čís. 275 ř. zák.
(lichva)
§ 2.
..
. . . 4565
zák. čl. XIII. (novela o po·
l'otných SÚdoch)
§ 5 odst. 2
· 4446
§ 9 odst. 2
· 4470
§ 29 Č. 4
4470, 4519
§ 29 Č. 6
4447
§ 33 odst. 3
.
.
4430
zák. čl. XIV (o tlačil
§ 2 odst. 1
4406
§ 3 odst. 1
· 4495
§ 5
· 4406
§ 8
· 4406
§ 10 odst. 3
· 4382
§11
· 4382
§ 16 odst. 2 č. 4
· 4495
§24č.3
4406
§ 28 odst. 2
4495
§ 38
4365
§ 44
4577
zák. čl. XL. (o trestnej
ochrane" úradov)
4439, 4465
§ 2 .
4354, 4467
§ 4 .
· 4440
§ 4 odst. 1
· 4478
§ 4 odst. 2
4369, 4440,
4513, 4538
§ 5 .
· 4571
§ 6 odst. 2
· 4479
§ 9.
.
· 4354
zák. čl. XLI. (o ochrane cti) 4452
§ 1 .
4422, 4468
§ 2 .
· 4493
§ 9 Č. 6
· 4424
§ 13
4543, 4579
§15č.2
4543
§ 16
· 4524

§ 20
§ 24
§ 27

Čís.

čís.

4468
4493
4543

§ 14
.
4354
aprl1 20, čís. 305 sb. z. a n.
(o zriadení a pósobnosti zemedelskej rady p.re Slovensko)
§§ 1, 2 .
. , 4420
červen 4. čís. 102 sb. z. a n.
mírová smlouva v Trianonu) 4366
listopad 8. čís. 615 sb. z. a
n. (mono-pol výbušných látek)
§ 1 .
. 4570
§ 1 Č. 3
4402
srpen 12. čís. 309 sb. z. a n.
(o útisku)
§ 1 .
4440, 4526
březen 19. čís. 50 sb. z. a n.
(ochrana republiky)
§6Čís.2
. 4402, 4542
§ 13" čís. 1 odst. 2 .
· 4374
§14čis.1.
· 4580
cls.la5 4365, 4480, 4481
čís. 5
· 4549
§ 21 čis. 3
· 4386
§ 27 čís. 1
· 4542
4503, 4548
§ 39 čis. 2
4386
čis. 4
december 11. čis. 8 sb. z. a n.
na r. 1924 (o trestnom pojednávaní konanom podYa
trestného poriadku proti neprítomným osobám)
4393
prosinec 20. čís. 9 sb. z. a n.
z roku 1924 (telegrafy)
4475
§ 24
květen 30. čís. 124 sb. z. a
n. (tisková novela)
· 4413
§ 1
§ 1 (2)
· 4351
4351, 4413
(3) čís. 3
4370, 4473,
§ 4
4490, 4569, 4579
§ 5
· 4383
4384, 4391, 4569, 4577
§ 6
(4)
4473, 4490
§ 13
4473, 4490
§ 17
. 4493
§ 24
4351, 4413
§ 32 (1)
.
.
. 4551
červenec 3. čis. 178 sb. z. a
n. (úplatkářství)
4414
§2odst.2.
4414
§ 3 odst. 2 .
.
říjen 9. čís. 221 sb. z. a n.
4416
(nemocenské pojištění)
máj 26. čís. 114 sb. z. a n.

1915 nar. Č. 4070 M. E. (o núte·

nom vyrovnaní mimo konkurzu)
§§ 56, 57
4477
čl. V. (o vyrovnaní mimo konkurzu)
§ 4 .
1918 srpen 18. čís. 318 ř. zák.
(náhrada za vyšetřovací
vazbu)
§ 1 odst. 2 .
.
prosinec 10. čís. 64 sb. z.
a n. (mimořádná přechodní
ustanovení na Slovensku)
§ 14
.
.
.
. 4382,
1919 březen 19. čís. 139 sb. z.
a n. (úprava vyhlašování
zákonťL a nařízení)
§ 1 .
.
.
.
apríl 15. čís. 414 ·sb. z. a n.
(štátny monopol výbušných
látok)
§ 1.
..
červenec 17. čís. 420 sb. z.
a n. (o práCi dětí)
§§ 7, 14
.
..
.
záři 10. čís. 508 sb. z. a n.
na r. 1921 (mírová smlouva
v Saint Germain).
.
.
září 25. čís. 533 sb. z. a n.
(všeobecná daň nápojová)
§ 8 odst. 2 č. 3 .
..
říjen 17. čís. 562 sb. z. a n.
(podmíněné odsouzení)
§ 2
4380,
(1)
.
§ 4 věta 2
.
§ 5 (1)
.
§ 6 (4) .
4385,
§ 7 (2) .
.
§ 7 (3).
.
.
. 4380,
1920 únor 29. čís .. 121 sb. z. a" ll.
(ústavní listina)
.
§ 3
.
§ 96
§ 98
§ 117 odst. 1
...
únor 29. čís. 122 sb. z. a n.)
(jazykOVý zákon)
§ 2 .
.
§ 7 .
.
duben 14. čís. 299 sb. z. a n.
(o četnictvu)
Trestni rozhodnutí XIV.

1916 zák.

4517

4491

1921

1923

4387

4387

4570
4563
4366

4511
1924

4574
4428
4476

4559
4474
4385
4428
4366
4527
4527
4493
4527
4527
1925

32

I

I

i I

490
čís.

(všeob. predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotnikov)
§ 1
4541
1926 únor 3. čís. 17 sb. z. a n.
(jazykové nařízení)
čl. 4 odst. 1
4458
4527
čl. 4 odst. 3
4364
čl. 5 odst. 3
čl. 18 lit. a), b)
4364
čl. 19 odst. 2
4364
čl. 21 odst. 2
4505
listopad 24. čís, 218 sb. z. a

n. (autorské- právo)
§ 4 odst. 2
§ 45
§ 50
§ 52 odst. 1
1927

červen

15.

čís.

4559
4407
· 4407
4559

76 sb. z. a n.

(o přímých danich)
§ 349
§ 350
§ 357
·
červenec 1. čÍs. 107 sb. z.
a n. (lékařské rady)
čl. 1. čÍs, 3 .
červenec 14. šÍs. 125 sb. z,
a n. (organisace politické
správy)
čl. 3 .
červenec 15. čís. 111 sb. z.
a n. (nekalá soutěž)
§ 2 (2)
§ 10
4404,
§ 25
4350, 4397, 4404,
§ 27
§ 29
·

4369
4369
4369

4532

4439

4397
4350
4420
4560
4404

IV. Jiné

čís.

§ 34 odst. 3
4350, 4420
prosinec 20. CIS. 175 sb. z.
a n. (prav. nařízení k zák.
Č. 76/27 sb. z. a n.)
k § 364 odst. 1 .
4369
1928 leden 19. čís. 23 sb. z. a n.
(exek. novela)
čl. V. Č. 11 .
4526
čl. VI. § 45 .
4418
únor 29. čís. 37 sb. z. a n.
(ochrana lesů)
§ 8 .
4473.
listopad 8. čís. 184 sb. z. a
n. (nemocenské pOjištění) . 4416
1929 březen 21. čÍs. 31 sb. z. a n.
(valorisační novela)
§ 8 odst. 3
4349
§ 8 odst. 4
4383
§ 8 odst. 5
; 4445
§ 14 posl. odst.
. 4486
1930 prosinec 16. čís. 4 sb. z. a
n. na r. 1931 (alimentační
zákon)
§ 8 .
4534
1931 březen ll. čís. 48 sb. z. a n.
(trestní soudnictví nad mládeží)
. 4389
§ 6 (1) odst. 1
. 4469
§ 7 čís. 4
. 4469
§ 41 (2)
4479
§ 41 (3)
4479
§ 50 (2)
4479
červenec 16. čís. 123 sb. z.
a: n. (o státním vězení)
§ 1 .
4431
1932 červen 30. čís. 107 sb. z. a n.
(automobily)
§ 12
. 4547

předpisy.

čís.

•

Nemocnice v Brně (zemská), status z roku 1870
§ 19
. 4576

Čís .

výrobky: výnos min.
zdrav. z 20. května 1922,
čís. 10.558/11
. 4500

Uzenářské

