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C. lnv.:.. 

Předmluva. 

Účelem toholto. »násHnu« není, aby studujícím nahradil stu
diulll z Iněkteré učebnice ;nelho. dokonce ze 'zákona, ani aby je 
zbavil nutnosti na\0štěvovati přednášky. Chci jen .ťě·m, kteří míní 
se důkladněji tooe/Zlnámiti: s trestním právem, usnarnniti studium 
tím, že Hm poidávám nejzá!klladJnější poznatky. a hlavmě pouka
zuji na vzádemnoru závis.Loslt jednotlivý;oh .poznatků tak asi, jaiko 
tomu, kdo by se měl ,Oirientorvati 've 'Zcela: nelznámé kra:jilně, bych 
nepředložil hned podrobné mapy generá~ního štábu, nýbrž mapu 
ve velkém měHtku, kde by jednotli'V,OIsti nerušily celkového 
přehledu. 

Pro 'stud]l1Jm doporučuji tento postup: 
1. Pročísti !po.zor,ně tento 'nástiln, 'Při čemž nutno tam, kde 

je citován nějaký §, pročísti i jej. 
2. P~k pozorně pročísti trestní záwon a častěji cito,vané 

zákony tdodateoné. 
3. Do přednášek choditi vždy se zákOlníkem, a pokud m'ož

no. si dříve pročísti partii, IQ níž bude řeč, a dQP\lň'Dvati si »[lá
:s,Un« ~pří.padný:mi pOZAnámkami. 

4. Zůstane-l:i il pak ruěe-o neůaSlný:m, nalézti si dQltYČrnou 
partii v rněk,teré učeb,nici,po .. pří,pajiě upO:Do.rniti . na . ll,ej~~fl;9;s t 
v seminátři. t ' 1 ,'," . • ': 

5. Jako pHmlOu přípravu ke zklOušrce znQ:vu důkhidně' pro
praco'Vati ·nástin i zá}{1on tak, Jhy neóidůlézit1:ejší 1).stanovení zá
konná lutkvěla v paměti, :o.stat~~Ptrk:fPo.tnd, .abi'". s:tudu.ijcí o. !J1ich 
věděl a do'vedl si je rychle v zákone 'Vyhledalti a jeHch smYtsl 
vyložiti. 

6. Vžd!yc.ky nUbno Imíti na mysE, že vlas1tním před\měte:m 
studia jes,t záko.n ; p·ře.cLnášky a .učeibnÍlCe že jlS'ou jen .pomůckami 
k jeho. pochOlpení a il1ávodem ' k jeho 'používánÍ. 



.. 

I. 

Úvod. 
§ 1. Trestní teorie. 

Trestními teoriemi nazýváme filosOl~itcké ,názory o důvodu 
státního trestání. Jest to tedy část fi'losofie práV1ní, a .to ona část, 
jež se slllaží 'vysvěthti ft1osolficky (oprávněnost státu treJs,t(}ti. 
Přirozeně mění s.e f.i1olsO'fické názory na .dův,o!d trestání s. filoso
fiokými ná'Z'ory na ,stát a právO', amažiUo .tudíž kaJŽdou tr~s.tní 

teorii ,náležitě pOlchopHi: jen' v SJolllvislo,sti s. ceLkovým názorem 
filOlSJof,ovým o stMě a prá'vu. TIQ je úkolem děHn právní filosofie 
a ta1k i otázka ,po tres,Í'nÍ'Ch teo.rikh ,náleží spíše d10 dějin právní 
fi!loSJofie, než do na'uky o. pO'Slitivnim právu trestním. 

J es,t však z.vykem' tU,tOi část právmí ]11oSJofie vykládati 
v souíVisllolslti s výklady o. po.ls,iltivním právu trestním. To arsi 
proto, že ještě dnes ph Ú'varhách krim1nállI1ě pohtkkých se 
setkáváme měkdy ~s míněními, jež nelze Hnak si vysvětliti, než 
jako dozvuky něk,terýC1h trestních teorií, a že dále p'ři zna:čné 

volnosti, Hž !má 'soudce p:ři vý,měře tresltu, mohou se tu uplatrr1Hi 
jeho. právně filosofické názory. 

Trestní teorie děil1me ve dvě skupiny: teorie absolutní a 
re~altivll1í , jež pHbHžně se kryjí s r'olzdilem mezi racj,onalistickým 
a ThtiHtaris.tický.m ,chápánim práva a státu vůbec. 

Pro přivržence a b 's o. I ut n í c h teorií trestních, tedy pro 
racionailis,ty, čiJI] filOlsofy, kteří zákorny dění ztotožňují se zá
kOlny my,š:lení, vyplývá státní právo trestarti z požada,vků my
šlení. Stát, j'enž by inetrestal, prohřeš11 by se 'proti, po,žadavkům 
rozumu., ,nebyL by státem rozumných 'bytostí. 

Krunt (Meta,physische AnfangsgrUnde der Rechts'lehre) 
odůvodňuje treslt jako kategorický, totiž utihtaristického odů
v,odně,ní ne.připo'uštějící imperativ, vyplývající z pojmu spra-
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vedlnosti. »Kdy;by spiavedl,nost zašla, nemělo by smyslu, aby 
na zemi žili Hdé«. 

liegel (GJ.iundHnie:n der Philo.soplhie des Recht.s) vyvozuje 
nutnost trestámí z požadavků 'správmého souzení (tvoření 
ú~udků), jež ovládá všechno dění: tot~lŽ, že z the\sy vyplývá 
antithesa, jež s the,soill s.e s!lll'čuďe v s.ytllthesu. Zločin jako 
negace, antithesa práva, musí býti ve své nkotě paralysován 
SVOlU antithesou, trestem, jenž tak jest ,prosHedkem, lél'k " přes 
z,ločilll' přece izase dojde k právu jako k sytll1thes!i. 

lierbart (Allgemeine praJk.t:islohe PhiJosiOIphie) vidí důvod 
trestu v :nelibých pO'dtech, jež v nás hudí každý SPOIf, zvlášf 
jeho vyvrcholení, zJočin. Tento pocit nelibosti může býti odstra
něn jen odpLél'tOlu. 

Přivrženoi tel a t i 'V tll í c h 'teodí naproN tomu si uvědo
mudí, že i zlOlčin ,i ,tres.t, jako Hné děje v p,r'Dstoru a čase si 
můžeme v ys:větllit i jen kausálně, totm ' jedlnak jako výs/ledek 
ur:čitých příčin (kausální výklad v ,it~ s. s.), jednak jako pro'
středek k u,[čHý'm úČ'Ínkům (výklad teleolo,gický). 

J alko příklady tě'chto teori'Í urvá:dím: 
1. Teo'f'ie vyplý'va:jkí z Ulčení ,Ol společenské sm,lo:uvě 

(Rous.seau, Beccaria). Podle těchto HlosOlfů musí.me si stát 
předstaYiO'vatJi jako výs'ledek smlolUvy, Hž občané mezi sebou 
UlzavlřeE, aby :se vzájemně uchránili před škodami. Obět'ovali 
tedy čáslt své pHrlO:zené svobodly, aby si vykoupili bezpeonos,t. 
Zločinec jedná proti této 'S.mlouv~, a pOízbývá tedy nároku na 
ochranu. Sp,oJečenskou s'mlo'u'VOIu se již předem mlčky zavázal, 
že, kdylby ,jIi porušil, vez:me na sebe t,rest. Jeto jediná cesta, jíž 
přes porušelní společenské sm,l-olUvy může zůstati členem spo-
leónDslti ve státě'. ' 

2. TeOlrie Ipřed:s'tÍlžení (praeve.nce), které zdůrazňují cíl 
trels,tátllí v tom s.pQlČív~jící, aby v budoucnosti j:iž .ke zloči'nům 

' nedošlo.. Cíle toho pak ':se sna1ží doski jednak působením na ve-o 
ře1jlné ISlmýšleill'í (praeveuce generálnO, jed\nak působením na zlo
č]nce -sam'ého (p,raevence ,speciá,lni). 

" "~ ~ 

. ';~ 

. . 
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Generální praevencí se odůvodňo,valy kruté veřejné tresty, 
j ej~ichž cílem bylo .odstrašení. Zjemnělou fOJ.imou této teorie je 
teol1ie t. zv. ps.y;chologického ·donucení, již hájill zvláště feuer
balch. Tresltní ,práv,o působí podle této teorie tím, že ve vědomí 
Dbčalnů budí představu hrozícíbo, .zla, jež působí ja;ko protiváha 
prolti předsta\vám k zločinům sváděJícím. 

Obhájci speciální praevence kladou důra,z na úči'nky, jež 
trest vyvolává v osobě pachate.lově buď tím, že jej vůbec činí 
neschopným k tomu, aby š'kod'iI (trest Slmrti, doživotního vě

. zení, depo,rtace) nebo tím, že jej polepšuje . 
. Jest na Sltl,adě, že vzhledem k předpoklarlŮlm, 'S, nim,iž ob

hájci .těchto jednoHivých směrů lk svému problém,u přistupují, 
k1loní se zastanci absolutních teorií většinou k učení o' svobodě 
lidské vůle (determinismu), obhájci teorií rela'tivních k učení 
o nesvobodě, OndetermilnÍ-SJm,u). Tato stránka věčného rozporu 
m'ezi radonaJismem a po'siti,v!Ísmem vystupovala nejvíce do pD
předí ve S/pO-roll obou těcht,o směrů v nauce :0' trestním právu 
v druhé polovj,ci XIX. IstDletí povs\tavším, jejž .obyčejně 'O:Z\11(1'
čujeme jako rO'ZlpOT mezi k,Jas.ickou a pos.itivistickolu škol'ou tresL 
ního práva. Ony s.taré teorie, jejichž příklady Js.me nahoře 
uvedJi," InevY~ltupují rv té době již tak o s,tř e, jako v době SIVého 
vzmik'u, s/píše s úpadkelm filosofického myšlení posltupuje v té 
době eklekticismus, tOltiž spojování různých výkHaJĎů. Eklekti
kové spoj'ova'li .i různé teorie relativní, hájí-ce s'právně mí
nění, že trest je výsledkem tak složitéhO' procesu historického, 
že ,nelze předpokládati, že by jediným účelem mohl býti vy,lo
žen. Spíše, že d;lužno předpokládati, že lidstvo ve formě trestu 
nejen během dob různé cHe s!Iedovalo, nýbrž i že nYll1í plní siVÝ·m 
trestním právem různé sociá1ní úkoly. Ta,to myšlenka častO' 

označována jalko zvláštní teorie 'ochramy, podle níž tresltní právo 
je sylstém opaHení sloužící-ch různými · pro,s,tředky, jež právě 
shrnujeme pod názvem trestu, ochraně společenského řádu a 
statků pro společenský život nutných. Jiní dokonce eklekticky 
dovedlJ spolji~i teo1rii absolutní s relativní, hájíce mínění, že 
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předním s.myslem trestu je, že je o.dplla tOlu zla zlem, že :však při 
tom zároveň liprakHcké společenské cíle se trestem stihají. 
To'vo eklektické mínění převládá v běžných učebnicích fran
oouz.ský'ch a belgických. Z Němců se k němu hlásí zvláště Ber
ner, Bindimg, Fi,nger, kdežto teorii ochrany, tedy spojení růz
ných relaNv:nkh ,teorií hájí zvláště Lammasch, Liszt, Iiippel. 

Mám za to, že hlavním pra'menem těchto, sporů byla nejas
nost v otázce po. předmětě a metodách vědy trestního práva. 
Většina těchto spolrů byla předem odsouzena k nep!lodnosti, po:
něvadž za1sta:nci různých směrů vycházeli z různých předpokla
dů a slepovali různé cíle, taJk že dohoda mezi nimi byl'a~ Um 
méně pravd~ěpodobná, čím méně si tyto zásadní rozdíly u'vědo-
1novali, a vzájemně si jen vyvraceli důsledky. 

. (Více méně jasné výklady o tres,tních teoTiích 'možno na-
. léz,ti v každé ulčebnici trestníhO' práy'a. K p.odrobnějšímu studiu 
nutnO' vzíti !l1a plo'moc spisy .o dějin~~h právní filoslofie, na p'ř. 
Berolzhei'mer: System der lRecht,s,_ -:l1nd Wirtscha:~tsphi,losophie, 
II. sv. 1905, s velmi podrobnou literaturou, nebo Ahrens: Cours 
de droi,t :natural ou de la philos.ophie du drOlit, 6. vyd. 1868. Falc
kenberg: Oeschichte der neueren PhiJO'sOlphie, 5. 'vyd. 1905, 
Tarde: Philos:ophie pénale, 8. vyd. 1904.) 

§ 2. Předmět a metoda vědy trestního prálva. 

ZákJ.adlllí rozPolr 'mezi racio/naHsmem teorií absolutních, či 
učení/m Jdas.ilcké školy trestního práva, a positirvismem teorií 
rel3Jtivníoh, či učením moderních školl pOlsHivistických nespočí
vá, jak z,vláště Lis2t 'se dom,níval, 'V r,olzdiLllU ,mezi indetermi
nis:mem a determinilsmean. Metafysiclká otál2Jka, zda člověk má 
či nemá svobodn.olU vůli, nemá vůbec s trestiním právem 00 či

niti (viz o této otá'zce z'Vt: WindelbaJnd: Qbelf W.iUensfreiheit 
1904 a zvláště Bergson: L'évOllutiloln C'réatrice 1911). Iil.edíme-m 
na zlločin a trest jaiko :na děj v vros,toru a ča'se se odehrávající, 
nemůžeme, než jako 'při ka!Ždém jiJnélm ději, jednotlivé jeho člán
ky 'spolu sp'ojolvati v řetěz pří'Čiln a účinků, ,musíme tedy před-

f 
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pokládati též, že každý .pro/jev .lidské vůle -musí míti své pn
čilny. Iiledíme-li' však pa tresní práv,o jako 'l1a soubor norem 
VYD'O'vída,jkích cQ!slÍ, co má býti, předp,okládáme již . možnost 
talké jiného jednání, totiž předpokládáme, že olověk ,má ,možnost 
huď podle Inormy ;jednati Inebo neďednati. Kdo tedy chce něco 
vypo'vídati 'o skutečném dění zI'Očinu a tTestání, a předp'okládal 
by, že nu zákon příč1nn}r ne.platí, jed:nal by stejně, ja~o ten, kdo 
v geometrii ,plošné: \by se ptal po výšce. Naopak ten, kdo by 
jednaje 'o trestních Inormách předp1okláda!l, že člověk nemá 'mož
il1:Q.sti se r/ozhOldovati, že jeho jed!nání je příčinam~i podmíněno, 

dOpO'uštěl by se 'stejného 'omylu. ROlzdU Imezi determÍ.nis,meun a 
indetermi/ni/sm.em není tedy -rozdLl ve zjeveCh, tak, že bychom 
podrobným zko/umáním zjevů spornou otáz~u tUlto ,mohli roz
a:U!štiti. Jde tu o Irozdíl v předpOlkladech, s nilm,iž k /předlmětu své
ho Izkoumámí přistupujeme; podle toho ptám-li se, 00 je, či 
ptám-Ii se, eo :má býti, p'ředpolkládám tam detenninovamost lid
ského jednání, zde ji 'Vyluč1uji. 

Ony neplodnésipory mezi klas.ickým a »1l1lotdlerním« smě
rem tedy vyplýJvaly ze suně's'ováni sociologického zkoumání se 
zkoumáním právnickým. Neboť odpověď ,na ,otázku, co ,jest, co 
v protStoru a ,čase se děje při zločillllli a trestání, nám může ,po
skytnout ~en sociolo,gie, jakn nauka: .o zjevech společenských. 
V právnických otázlkách ná/m jde v/ždy o -otáz'ku, co býti má, a 
na tlutlootá1zkiU právě mllžeme odpověděti, jen důvodem, nikoLiv 
příči/no/u. Neboť, kdybyohom tu před:pokládali, jak,o mU1Síme 
před'pok,ládati Ipři otátzce, co jest, že každý zjev je p'ředem určen 
svými \Ipříčinam/i, Illeměla by naše o,táz/ka po tom, co býti má, 
s.myslu. 

SO'dologické po-znatky o zločinu a trestu shrlll'ujeme v k r i
m i ,n á II ní s o· c i '0, :1 .o g i i. Sociální zjevy js'O!u vý'sledkem jed
nak oSlobnkh v1a1s1mos.tí lidí, jednak jejich vzá,jemného :na sebe 
působení. A,nthrop{)Il'ogická škoaa i,tal\ská (Lolmbroso-: L'uo'mo 
delinquente, 1878, 5. vyd. 1896 a mno j. Iferri: SodoiLogia crimi
-nale, 1881, Garolfale: Crimima1lo,gia, 1890) snažila 'se zlo'čin v y-
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svět1iti vůbec především z osobních vlastl110stí paeha,tel-ových, 
a viděla ve !Zločinu buď projev degener.ace, "nebo proje'V ata
v i's,mu, nebo urči,té zrůdnosti i ,tělesné neb duševní. 

Nap.roti to-mu s:ocidlog~oký směr v už!š"Ílm 'SlloiVa smyslu 
klade větší dúraz lna vně\i'šÍ, přelďevšÍll11 hospodářské podmínky 
zločinu (v. zvL spisy Lisztovy: StrafrechtlÍIChe Au.fsatze und 
Vortrage 1905. Prins.: Lacdminalité, Boies: The 'So'ience of 
Pe'li'o-logy 1901). Z nejdůležitě,j:ších 'PtOlmúcek Ike z1jštění vztahů 
mezi zlo-činností a určttýmli cilferně z,j:Íistite1nými Izjevy sociál
ní:mi je krimináLní staHstika. (Viz zvl. Quetelet: Sur l'homme et 
le dév'e:}.oipement de ses falcu'Hés" 1836. OetHngen: Die Moral
statÍlstik in ihrer Bedeutung ',fil'f eine So:zialetlhik, 3. vyd. 1882, 
For,nasari di Verce: La criminalitá e le vicende econ1omiche dal. 
1873 al 1890, 1894, konečně o,ficieLní pUlbJikace kdmimálně sta
ti sti-cké frauc'OUlzskéod r. 1827, ně'mecké od r. 1871, a rakouské 
od r. 1882). '::., 

Tento sociologický směr vytvdl~j.l meziná,rodní ústředí 
'V Mezinárodní jednotě krirui!nalistické (Union interna,tioinale de 
droliit péna:t) 'Zal'o~ené v r. 1889 Lis.ztem, Prinsem a van tla,me
iem, je'ž pořádala řadumezilnárodnkh sje.zdů kri:mina:listických 
Cl. v.:yrlávala svůj Bulleti:n . . 

So,c,i1o,l'Ogická stránka výkonu trestu je hlavním předmě
tem t. zv. naulky vězeňské, slprávněji penologie. (tlokzendort
Jagemann: tlandbuch des Gefamgniswesems 1888, tlerr: Das 
'm'odenne a,merikanische BeS'serungssy.stem 1~07, Wines: Pu
nishment andReform'ation 1895. Časopis.: Revue pénitenciaire, 
vydávaJná'V Paříži So-ciété général des prilsons). 

PiŮI:cnatky pelllologi,oké bývadí zprav~dla spojovány s úva
ha,mi refonmnimi. SO'Ul~,ta:Vlné pO'znatky o účeLném dmlšÍ'm vybu-, 
dování trestního práva shrnujeme pod názvem k r i m in á ln í 
pol i t i k y (s,rovn. mÍlmo hořejší spisy krilmináJně alUthropolo
gkké, sociolo-gické a penologické, jež obsahují též úvahy k,ri
m~nál,ně pOllitkké, na př.: Aschaffenburg: Das Ve1!brechen und 
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seime Bekampfung, 2. vyd. 1906, Pri:ns: Scielll'c~ pénale et d(oH 
po.s.itif. Saleilles: De l'illldvv1idual1is.a,tion de la peine 1898). 

Techniakou strá'nkolu 'činnŮ'sti zločiU1Jné i 'odlkrýváním stop 
zlQ1čůnů se zabývá k r i min a '1 i s.t i ,k a. (Gross: tlandbuch fil r 
UntersuchUlngs1rkhter als Sys/tem der Kriminalistiik, 5. vyd. 
1908 a ča-s.o'Plis: Archiv filr Kriminalanthropol-ogie Ulad Kr,imi~ 
nalilsltilk, lod To 1899). 

Čistě ,právnická 11 a u k a o t r e s t 'n í m p r á v u s,e ' dělí 
v nruuku o tresltním právu hmotném a o. trestlllím právu fOf'mál
In ím, či O' trestnfm procesu. 

Nauka o trestním právu. hm·oltném pořádá ,systemati.cky 
pozlTlia'tky o právních ·podmínkách ,ao z;působech vÝkonu trestní 
moci s1MinÍ. Nauka o trestním prá'V~ formáaním koná tu,též práci 

. pO'klud jde o práNní p'odmílnky P'o'stupu, jeho,ž při tom jest šetřiti. 
Předměltem ,nél!UJky 'O t.res,tním p'rávu jistOU tedly voliko .ony 

'l1onmy . stá'tní, podle nichž právním účilnkem určitého jednání 
jako- skutkové p'odstaty je trest. NO'rma trestního práva hmot
ného tedy vždy tvoří podmínečné souvětí, v ně'mž podmílnkŮ'u 

je lidské jedlnánín, právním účinkem trest. Onu podmínku na!
zýváme skutkovou pods.tatou, ,trest jako právní účinek saJnkcí. 

Jdie tedy 'V trestním právu hmotném vždy 'O" právo příslu
šející sltátu. Ti-m liší se od t1restního. práva přis:}ušejídhtO jiným 
svazům 'spo,lečenským, na př. rodině, církvi, za~měJ$tnavateli 

(právo dislCipli.nánaí); z tého,ž vnitřního důvO'du, totiž, že tu 
v edle státního. 'práva na trest se uplatňuje i právo' ká'Zně vyplý
vající ze zvláštního osohníhO' .po,mě,ru tres,taného k tres1ající.mu, 
odlišUJjeme od obecného. tres,tního práva trestní právo v,o,jenské 
(trestní záJko\n vojenský z 15. ledna 1855, vo'j. trestní řády z 5. · 
července 1912 ř. z. č. 130, 131, d10plněné a změněné zák. ze, 14. 
října (1919, Sb. z. a 'll. č. 556, zák. z · 19. prosince 1918, Sb. iZ. 

a ln. č. 89, a záJk. z 2. li'stopadu 1918, Sb. z. a n. č. 9. Viz též 
branný zákon z 19. března 1920, Sb. z. la n. č. 193). 

Od obecného trestníhO' ,p,ráva o-dliš;ujeme též právo trestní, 
jež si s,tált vyhradi'l s ohledem na urči,té své funkce správní, a 



12 

jež Vy1kcmává jinými: úřady, než soudy. Je to, t'restní právo po
licejlní (vilz zvI. cís. nař. z 20. dubna 1854, f. z. Č. 96) a poplat
kové (viz zvl. zák. ·z ll. čef'vence 1835, Sb. zák. pol. č. 63), do 
jisté míry i disdplinární. 

Nejdůležitější !:!Čyhnice trestního pTáva hm1otného: Pru
šák: Rakouské .právo 'trestnÍ. Díl všeobecný 1912, zastara1lé již: 
Sládeček: Úvod ve IStudium trestníhO' práva 1866 a Joklík: Ka
techi1smus rakouského, prárva trestního 1904. KrzymuiSki: Wy
klad prawa kaTneg.o, 3. vyd. 1911. Pinger: Das Strafrecht, 2. 
vyd. 1902-1919. J anka-Kali'lla :Das osteT1"ekhische Strafrecht, 
4. vyd. 1902. StotOS,: Lehrbuch des osteľTeichischen S1rafre.chts 
1909-10. ~'9mentář: lierbst:- liandbu.ch des. all1gem. osten'. 
Strafreohtes, 7. vyd. 1883. Příručka; Lamma'S.ch: Grulndriss des 
~trafrechts, 4. vydl. 1911. 

K 'právu Iněm~ckému v. 'u:čebinÍtCe: Li,sZlt: ' Lehrbuch des 
Stra/frechts, '5 , velmi podrobný'mi PIQuka:zy literární'mi, 18. vyd. 
1911, dále Ba,r: liandlbuch, Berner: ',Lehrbuch, 'Beling: GrUlnd
zlige, Bilnding: liandbuch, Grundriss á' Lehrhuch, Merkel: Lehr
buch, li. Meyer: Lehrbulc'h, Ko:rnentáře: Frank, Oppenhof Ols-
nausen. ' 

K právu fr'ancouz.skému, v. příručky a llčebn~ce: Ghau
veau-ilié1ie: Théorie du code pé;na1, 6. vyd. 1887, Ortollan: 
Elémelnts 'du dr,®it péna.I, 5. vyd. 1886. Villey: Précis d'un cours 
de droH cdminell, 5. vyd. 1891. Ga'rraUJd: Précis de droit crimi
nel, 8. 'Vyd. 1904, týž: Tra,Í,té théori,que et pratique de droit pé
na1 francais, 2. vyd. 1898. Vidal: Cours de d!fil~)it crimi1nel et de 

. s.cience péniten'taire, 5. vyd. ľ918. 

. K práV1u anglickém/u v. J. V. Stephen: A ·Diges.t of the 
cri'mi'nal law, 6. výd. 1904, týž: A hi'srto1ry oí the cri-mina/l law 
of Bngland 1883. Kenny: .Outlines orf cdminalllalw 1902. K právll 
americkému v. Wha,rten: A treatiseon crilminal Ilaw, 10. vyd .. 
1896. ' 

Časotpi'sy výhradně trestnímu právu věnované: Oster
reichi$lche Zei'Í'schrift flir Strafrecht, od r. 1910, Archiv fLiľ 

, : 
I 
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Stra:f,recht od r. 1859, Ber Gerichtsa1a:I ,od r. 1894, ZeHs,chrift' flir 
die gesammte Stra,frechtswissenschaf.t od ľ. 1881, Monatsschrift 
mr Krimi'llalps.ychologie u\lld Strafrechtsfo'flm, od r. 1904; mimo 
časopisy nahoře 'v textu, uvedené. 

Srovn. i sbírku: Vergleichende DarstellLung des deutschen 
nnd ausL Sttf'afrechts 1909 a Die Strafgesetzgebung der Gegein

'\vart 1894. 

§ 3. Přehled děUn trestního práva. 

Tres't;ní p,rávIQ, to'tiž jakési pri.mitivní nor.my 'o to,m, jak 
nakládati s ·i'll'dlividuem, jež se prohřešilo proti uZ!muným pra
vklilům společného života, nacháizíme na počátku p~ávního vý
voje každého národa, tak že ,možno říci', že teprve přes. sltíhání 
bezpráví se márodové dostali k hájení prá'Va. Nejstarší forma 
této reakce má for~mu 'sakraLní: V]nník, jenž pr,oti svému kmeni 
vyvolal pomstu bohů, má jim býti obětován. Paralelně vyvíjí 
se trestní reakce jako člámek v boHch 'mezi kmeny. Škoda z,pů
so.bená příslušlníke.m dzího kmene vede ke krevní ml5rt:ě, již vy
konáva1:í vši-ohni přís,lušníci kmene zasaženého pro1ti, příslušní
kům ~mene, k ně:mtUž náleží škůdce. Reakce tedy tu! ještě nemá 
ráz j1ndividuállní. Oběto'ván.í bohům mírní se ča'S.e.m v klatbu. 
totiž vy:lo.učení ze svazu, jež opěť ,se mírní v 'trest smrti nebo 
zkomolení, pOlněvadlž vyloučení znamená v pův,odní formě té-, 
měř ji.st'O'u krutou ,smrt, poněvadž ka1ždý je otprávn.ětn tohlQ, kdo 
je IV klatbě, stihati jako .zvěř. Krevmí msta se pak míT/ní čalsem 
v s,ys,tém komposiční, totilž' ve zvyk, že poskytne-li kmen škůd
cův poškozeuém1u kmeni určitou náhradu, pokládá se krevní 
ms.ta za uhaslou. Třetím kořenem trestního práva je dále moc 
vOjelVůdcova, postluPlQvati prolii těm, kdo PQiškod1 válečné zájmy, 
jako proti nepříteli. Konečně čtvrtý ko,řen možno viděti v mIQd 
otcově nad rodlinou. (Srorvn. Steinmetz: E,thlno10gi,s.c.he Studiell1' 
zur ers,ten Eilltwicke~UJng der Strafe 1894, Puglia: Evol:uziorne ' 
sltorÍ'Ca e $Icientifica del diritt'O e deHa procedura penale 1882. 
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Leto.UJrneau: Soci-ollogie 1892. Cleveland-liall: Crime in its re1la
tion t,o s.odal pro'gress 1902.) 

Všechny tyto: čtyř-i kořeny srostou k'onečně ve státní prá
vo trestní vznikem jednotné státní moci, jež shrnuje jak prav'o
moc sakrální, tak: za'swp,ování kmene proti osta,bním tak moc 
patriarchální a v(ojevůdc'Otvskou. Tfm, že mezi toho, kdo reakci 
vykoná'vá a pachatele nast.upuje nes,tr3JIl\ná státní moc, z.rychluje 
se proces zušlechťování reakce, jednak jej~m postupným O"me
zO'váním na paoha,te1e samého, jednak přizpůsoboiVá'ní'm způ- , 
sobu i míry reakce rázu činu. Tím také, že nyní reakce se děje 
s větší rOlzvahou, mO'hou po'stupně i úvahy účelnosti zatla.čiti 
slepý pud po pomstě. 

Také v nejstarším ří'mském právu nachází~e jak prvky 
salkrální (expia~io, exsecra'tio capitis et oO'h)secratio bonorum při 
urcLtých deliktech), tak pr:vky vzaté,:'z :práva na krevní ros,tu 
(při dzoložství, noční krádeži) a 'na komposici (si membrun1 
rUlpit, ni -DUJm elO pcucit, ta:1io esto, poz:p,ěji pevNé sazby při SOU
kr,Q1mý,ch žalobách ex deHcto na d:upIU!m, tri:p'l!um, quadrupJum). 
VlalSltním kO'řenem stá11niho ,práva trestníhO' u Římanů bylo 
hru;bé provinění váleoné (perduelLio - vele~rada) a hrubé pro
vinění proti 'svazklu rodi'unému (parricid~um - otc.O'vražda). Při 
tě,ohto d~ou zločinech, k nim;ž se brzy přidružují méně vý
znaJmné další zločiny, na'stupuje Již v nejs'tarškh dobách státní 
trest. Tynto skrorvné počátky trestního práva státníhO' ustupo
va'ly s počátku ~moc,nému rozvoH soukr'omého práva, v němž ' 
zvláště 'lex Aqui1i:a řeši:la .civilisticky ortázku ·pO'škození cizího 
majetku. 

, Teprve snaha O'·meziti pO'HtkkO'u moc stavu senatO'rského 
vede v 7. SltOl. měslta k zalložení zvlášt'ní trvalé komise senátni, 
jež měla vyš eH O'V1ati stíž:nos,ti provinciálů proti ,místodržícím 
(Iex Calpu1rnia de repetund'is z r. 605 a. u. c.). Lex Sempr·onia 
z r. 631 'P'řenesla na ryHře pralVom'oc soudcovskou v těchto ko
m,isích (QuaesUones), jež nyní jako, quaesrtiornes perpetuae roz
šiřova1ly stále 'SVOlU p:rav'O'mo'C trestní a staly se tak ovšem 

: ' 
" 
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z politických důvodů, zárodkem římských soud II trestních. Te
prve reflOrmcumi SUil,lO'vými (Ieges Co'rrnel.iae) setřen poHtický 
ráz těchto quaestiones, jež osaz1ová!ny opět senátory, a měly 
pravom'oc stihalti.i ,určité delikty .obecné. Tak ved[e delkta pri
va1ta, jež v téže době byla propracována v ediktu pTetorově, 

vz'niká řada orim.ina tPubli:ca, .o nichž k žaltobě kohokoliv z lidu 
soudily zvláštní quaestiones. Cae'sar a Augu.stus (leges Juliae) 

. vytvořili pro tyto quaestiones jedno,tný O'rdo juditcioruim publi
corum. Trest jest jediný: aqiUae at ignis interdktio. 

Za císařsltví vystupuje stále více do popřed:í vedle delicta 
privata a crimima puJblka třetí skupina, t,otiž cdmina extra
ordinaria. Stihaly je úřady trest!ní ,pra'Vomocí jménem císaŤo
vým pověřené ,k žalobě po'škozeného tresty odstupňo'vanÝ'mi 
jedna:k podle rázu činu, jednak podle stavu ,pachatelova. 

(Viz lust. kniha 4. tit. 1- 5, a 18, a Dig. 1. 47 a 48, Cod. 
1. 9. MOimmsen: R6mis.che.s Str'afrecht 1899.) 

Ve 'středověku udržuje až do sesHení moci zeměpansiké a 
konsolidace zřízení městského myšlenka komposice za trestné 
činy ústřední místo. v s,ous.télivě trestních .oJPatření. ,Jen pOlzvolna 
vnikají do té.to soustavy z řím'ského ,práva tresty tělesné, po
kud se nezéUchOlvaly jako dozvuky starých předstaiv sakrálních. 
Olosatory a postglosatory italS1kými byly toti,ž zaHm jednoťlivé 
prvky říimského práva sloučeny s právními zásadami zvláště 
~>OIngobalrdskými ve zlvláštní ita1lské právo trestní, jež postu.pně 
Jednak populární Utera1turou. juris.tkkou, jeducuk s utuž·o.váním 
moci zeměpanské v jednotlivých zemských hrdelních řádech 
bylo 'Víceméně smíšeno s místními zvyklostmi převzato i ve 
střední EvrO'lpě. K zveře]měl11í trestního práva působil zvláště 
též boj 'Proti iobecně nebezpečným živlů.m, jenž prostředky do
savadního práva, jež mělo především na !mYlsli jen záje·m přímo 
zasaženého, nálež.itě proveden býti Inemoh'I. Tak vzmikaly v jed
notlivý·ch územ·kh t. 'lJ,v. hrdelní řády, 'v nichž ovše.m především 
tres1tní říze!Ilí byLo upraveno, v nichž však i hmotné právo 
trestní bylo vymezenD. PodJle vzoru bamberského hrdelního 
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řádu .z r. 1507 vydán byl v r. 1532 Hrdelní řád Karla V. (Con
stit'lllUo CriminaHs Carollline, dt. C. C. C.), jenž ve čl. 104-180 
jedná ·o trestnÍ'm p·rávu hmoltném. Ovšem pl!a:tila Carolilna jen sub-:
sidiá:rně jako obec.rié právo římské, a:Ie vniJHnÍ svou cenou, totiž 
jasností zlpracova'né látky stala se záJklaJdlem pro dalŠÍ vývoj 
trestního ,práva ve 'Střední Evropě. P,od více méně vydat\ným 
vlivem CaroHny 'Vznikly pak během 16. a 17. století zemské 
hrdelní řády. Po slloulčení Čech s ralkoU/skými zeměmi počaly 
se i u nás up.l:atňovati v1i'Vy jednotlivýoh rakouských zemských 
řádů, obs.aJhujídch i ustctnovení trestní, tak již v zemském zří
zení Perdi!ll.aJlldcr 1. z r. 1549 a v obnoveném zřÍ!zení zemském 
z r. 1627 resip. 1628. 

V těchto zem'ský'ch řádech a! zřízenkh~ jež s utužováním 
mo'Ci zeměpanské stále více byly doplňovány jedno,tli1vými kan
celářskými nařízeními, v nkhž zračí se duch absorr'lltismu, uplat
ňuje se stále více a více myšlerika trestu odstrašujícího. 

Telnto ráz má zvlá'ště též::rJ?rvn.í, jednOlt,ný zákoník trestní 
pro české země Hrdelní řád císare Josefa I. z r. 1707 pro Čechy, 
}'vlora'V'u a Slezsko, jenž ovšem uznává ještě podpůrnou plat
nost Caroliny i do·savadního práva zemského i městského. 

Jako výhradně platný a jedn.otný trestní zákoník míněn 
jest teprve Hrdelní řád císařovny Marie Terezie z r. 1768 pro 
všechny t. ZN. dědli'čné země rakouské (Constitutio crim.inalis 
Theresi.ana). Je celý proniknut myš'lenkou odst'fašemí, ponechá
vá však 'Síoud'Ci dosti volnosti, aby trestal podle volného uvá
žení v určitých ,případech, a pone.chává ·v trestnÍ:m řízení tor
turu, již do !podrobností vyličuje. (Tortura. odstraněna však již ( 
v r. 1776 v lirvem cís.. Josefa II.) . 

Mezi tím počíná se Hž na západě sillná reakce prQlti příliš 
krutému dosavadní!mu trestnímu právu. Pi~lQ<so;folVé os.vícenští a 
encykloped!isté (zvláště Diderot, Montesq'llieu, VoHaire a Rous
seau) vystuJPIují jak ve jménu humanity, tak ve jiménu účel
nOI~ti proti dosav.adním formám trestání. Největší v1irv na další 
vývoj měl VŠalk S/pisek" jejž v r. 1764 vydal ~elCcaria 's názvem 

.. J., 
.. '~ . 
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Dei delitti edene pene. T'restní právo, podle něho jest d'en 
právo sebeobraJny, jež každý společensk,oll s mll OIUV 011 přenáší na 
stát. Nemá tedy také stát pTáva ukládati provinild větší ut'rrpení, 
než jakého je třeba, aby společnost na 'P·říŠtě ·od trestných činů 
byla uchráněna. Z toho, že i trestní právo tvoří součást podmí
nek, za nichž lidié ve stát se sdrružují (ISJpolečemské smlouvy), 
vyvozuje Beccaria, že zločin i trest rm1usí býti zákonem předem 
vyunezeny. Tím zásadně vylučuje trrestá:ní podle analogie a

l 

arbitréfiní t'resty. 
Jedním z prvních ~{Ckonů, jež tyto zásady uvedly v život, 

byl] tre.stťní zákoník J osef.a II. z 13. lednaJ 1787 {Všeobecný zá:
koník o zločinech a jich trestánO, jenž upraJVuje jen tres.tní prá
vO' hmotné (obecný hrdelní soudní řád vydán v r. 1788), a stojí 
zcella na zásadě nuUu-m crimen sine lege, nulla poena sine lege. 
Ač ,o!Cl)pUiZující t,resty tělesné, a trest s,mrti vůbec jsou v něm 
odstraněny, ukládá přece ještě tresty vel~ni kruté, zvláště trest 
přilkování a vláčení 10 í. Ty z'mírněny za Leopolda II., za tO' 
v r. 1795 za'Se zaveden trest smrti ·na velez:radu. Za Leopolda 
II. začínají též přípravné práce k novému tresltnÍ-mu zákoníku, 
jehož osnova zavedena v r. 1796 jako Zá,padoha1ióský trestní 
zákoník, a jenž konečně 3. září 1803 vyhlášen jak·o Zákoník 
O' z'ločimec'h a těžkých policejních přesturpcích, jenž obsahuje 
opět jako ve starší·ch dobách právo hmotné i formáLní a rozpadá 
se ve dva díly, z nichž první jedná ° zlo·činech, druhý o těžkých 
policejních p·řestupcích. Zásady, na nichž spočíval J osefins:ký 
trestní zákO'n, a jež zatím Velkou revolrucí franrCouzs:koy byly 
uznány za .podstatnou podmínku občanské svobody (Ustavo
dárné shromáždění francouzské již v r. .1790 proh1ásHo zásadu 
rorvnosti před trestnÍ:m právem a z á,sadu , že zločiny i tresty 
mlusí býti p,ředem v zákoně stanoveny), do,šly tu svého uznání. 
třeba by ve vy:mezení jedlnortlivých skutkových pods.tat, zvláště 
týkajkích se de1iktů po.U,tických a náboženských, jasně bylo 
viděti stopy reakce proti době o,siVÍcenské. 

2 
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Převraty státoprávní, jež v 19. století pro,žila .říše rakous
ká, z\vláš,tě úplat'nění zásad konstitučního. státu po roce 1848, 
nedo'tkly se v podstatě tohoto trestního zálkona. Místo všech 
reforem při:nels.la doba reakce jen nové vydání zákoll1a z r. 1803, 
totiž trestní z.ákoník ze dne 27. května 1852 ř. z. č. 117, jenž 
s některýun1 dOlplňky platil až do zániku RakolUska, a jenž podle 
čl. 2. zákona ze dne 28. října 1918 sb. z. a n. Č. 11 tvo,ří pro:
zatí,m i ,pla1tné právo trestní na onom území republiky česko
slovenské, jež bylo částí Rakouska. *) . Podle téhož zákona platí 
proza;tím na ono.m území, jež dopo'sud náleželo k Uhrám, uher
ský trestní zákon o zločinech a přečinech, : čl. V. zákona z r. 
1878, pokud jde 00 přestupky čl. XL. z r. 1879, s černý'mi nove
lami. 

Brzy po vydání trestního zákoníku z r. 1852 U1pla'tňují 
se snahy reformní. Osnova liye-ova ,i r. 1867 byla ,přepr31co
vámim pla,t,néh'O p.r áJv a, po,čí'naje osno,rou Ola'serovou z r. 1874 
uplatňu1e 'se v následujících os:nováclj~ I říklad německého říš
ského trestního zákoníku z r. 1871, jenž byl též vzorem 
trestního zákoníku uherského. (Jsou to osnovy Pražákova 
z r. 1881 a dvě 'oslnovy Schonbnrnovy z 1'. 1889 a 1891). Poně
vadž 'mezi tím i v Německu po,čaly se šířiti snahy opra
viti říšský zákoník, počíná se od r. 1899 také v ,Rako,usku 
pracovati trestní zákon na nových základech. Tyto přípravné 
práce dospěly přes. předbělž'nou 'Osnovu z r. 1909 až k vládní 
předlOlze z r. 1912 (pří!. 90. prot. panské sněm'ovny 21. zas. 
1912). Od r. 1920 působí při minÍ's.terstvu spraviedlnosti komise, 
pověřená zpracováním osnovy československého tres.tního zá-. 
koníku" jež [v' r. 1921 vydala: 'o·snovu části obecné s :odův,od'
něn.ím. 

:;') iP,o!d1,e ~.~ 2, 6- 10 nařÍ'zení vl:ády .reiP. IČ.sll. 'ze dne M. března 1920 
sb. 'z. a n. Č. 15.2 wzšiřena jeho. IP1,atnost li l11:a ,území řIor,n!Íiho SJezsikJa, jež PO- , 
dle mino\Vé ISmi,olllvy INěme'cklOl IPOISíÍiQ!11IpiLo ,ua'ší 1relpu!blllke, ,plat.nlOlSt záikJon'Ů 
o Plrályu t~sk.oiVém, ISIPo,1k,ovéllTl a 'shromažď'olV'adm vlád. nlalřízením z 21. dubna 
1921, slb. 'z . .a n. IČ. 168. 
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Pozdě}Šlí zákony, Hmiž tres.tní zákoník z r. 1852 resp. 
1874 byly dOlpilňovány a opravovány, budou uvedeny během 
výkla:dů. ,;, :;,) 

:;:::,) lNej.důJ.ežitějŠí zálmlUY doplňu;jíd tre-s,tní záki<)Illík jS.ou: 
. 1. Zák,olTh 'z ,15/'11 1,s67 ř. z. č. 131, .jímž Ise mě.ní některá ustanovení obec

ného zák,omíka tre,stního, jmenovitě ,od:straňují tresty ,tělesné a upra
v,uji právní následky odsouzeni. (K tomu i· olbroní vo[ební řád [.d'o~e 
po·d 6.], jlak styllslO'v<1n zák. z 18/3 1920, sb. Z. a n. č. 163 a z 14/7 
1~22, sb. z. la 111. ,č . .253); 

2. 'zák.on z ,10/3 19,2,3, Sb. Z. :<lJ !!1la,ř. č. 50 na ochranu relJubliky a JzáJklo'11 
z tého,ž dne .čís. 51 o státním soudě: 

3. záikroln ze 17/.12 11862 ř. 'Z. 63 IČ. 8.0 ně;k,terÝ'oh útocích !proti zákJoln'odám'Ým 
s!ho,rům,a orgánům státním (částečně zrwše:n 'zák. na ,olohranu republiky) 
,a 10 Illveřejň.oiVání během trest'níiho. řízení: 

4. zálk.oll1l z .15/11 ,1867 Iř. z. ,č. 1.34.a .13:5 '01 IPráMu spOlkovém a shromažďo
vacím, ~ zákron ze 7/4-1870 ,ř. Z. čís.. 43 101 p:rávu koaličním, dQiplněné 
záik,olnem oz 12/08 1921, Sb. z. a lua'ř. ,Čí,s . 309 o útisku: 

5. zák-oln ze 17/12 10862 r. z., z mk-u 1,s63 ,Čí,s,. 6, z 1,5/10 1868 ř. z. č. '142 a 
z 9/7 1894 lř. Z. ,č. 16 o tisku: 

6. zákon z 26/1 1907 ř. Z. č . 1.8 o ,o,c.hraně .práva volebního a Sihwma,žď'Q
v,acíhlO, do,plně.ný záko·nem z 31/1 1919, Sb. z. 'a n. čÍs. 75 .o řádu vo
lení v ,olbckh a zák.onem z 29/2 19,20 Sb. 'z. a '11. čís. 123 IQ řádu v,olelClÍ 
d'o p,olslane·cké sněmov.ny; 

7. zá:kon lústavní z 9/4 1920 Sb. Z . .a n. čís . 293 o .ochraně svobody osobní, 
dOmovní a tajnosti listovní. Zák,on ze 6/4 1,870, ř. z. Č. 42 o oohraně 
tajflTIstv í 1ist'ovního, a záJkoln z 23/3 23 ISb. z. Cli n. Čí~s,. 60 .o teilegmfech' 

8. Z<1k'Oill z 19/3 1920, Sb. 'z. 'a 111 . č. 193, brann:v zákon; . 
9. zák,on z 30/3 1.888 ,ř. z. č. 41 o 'podmořskÝCh kabelech,' 

10. lZák-oln z 15/2 1922 Sb. z. a n. čís. 71 o vystěhovalectví : 
11. ds. p,at'ent z 24/10 1852 'ř. z.č. 227 (ZbrOjní pate.nt): 
12. zák'on z 27/5 1885 ř. z. čÍ,s. 134 o třaskavinách,' 
13. Izákoln z 11/7 1922 Sb. z. a n. č. 241 o ,potírání .pohlavních nemocí,' 
14. zá'klOl11 z 9/4 1910 ř. z. ' č. 73 a z 22/12 19.21 Sb. 'z. a n. Č. 471 o čás,tkách 

Iwzho,dnýah ,pr.o ,potre.s1tání majetkových deliktů: 

15. záklon z 22/5 1919 Sb. z . .a n. č. 269 o padělání peněz acenlnÝch plapírů' 
16. zák.on z 25/5 1,883 'ř. z. , č. 7,8 o maření ex,ekuce,' • 

17. zák,on ze 6/1 1890, 'ř. oz. ,č. 190, z 30/7 1895 ř . 'z. č. 108, z 17/3 1913 ř. Z. 

, č. ,65 ,a z 24/7 1919 Sb. Z. a n. č. 471 o ochraně známek: 
18. !ZáklOn z 11/1 1897 ,ř. z. č. 30 a z 30/6 1922 Sb. z. a '11. č. 252 o patentech: 

2* 
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(K dějinám trestního práva 'u nás v. Čelaikovský: České 
děj<ilny právní. tloegel: Oeschichte des Oesterreichischen Straf
reohtes 2 sv. 1904, 1905. Storch: Řílzení tres.tní rakouské díl 1. 
1883).; 

Z cizích zákOlníků neudrůležitější jsou fr;ancouz.ský Gode 
péJna1 IZ r. 1810,něm'elcký říšský zákOlnák trest1ní 'z' r. 1871 
(osnov,cr-Inového tr. z. z r. 1921), Halský z r. 1889, a ruskJ'r 
z r. 1903. 

1';- • 

19. záJm,n oz 26/12 1,895 ,ř. z. Č. 197 o právu autorském: 
20. zák,oln z 16/1 1896 ř. z. z wlku 1897 Č. 89, z 25/10 1901 ř. z., z r. 1902 

,č. 26 '<li 'z 12/4 19,07 ř. z. IČ. 210 o obchodu potravinami: 
21. záJk,ou z 6/8 1909 ř. z. č. 177, z 2,9/2 1880 ř. z. č. 37 a ze 17/8 1892 ř. Z. 

č. 142 o nákazách zVbřecích: ' -
22. ds. 'TIla,ř. "OZ 12/1 v roce 1914 ř. z. ,č. 275 o lichvě, zák. ze 17/10 1919 Sb. Z· 

a n. č. 568 o válečné lichvě, z 18/3 19,20 Sb. z. a n· č. 188 o podloud
ném vývozu, jenž však byl zrušen-zák. z 26/4 ~92;j Sb. z. a n. č.98. 

23. záJk,olll z 24/5 1885 ,ř. Z. č. 89 a 90 o tuláctví,doT1!uco'vacích \TJracovnách 
a i/Jolepšovnách, z 20/6 1873 ř. z. IČ. 208 o ,policejním dozoru a z 18/3 
19,21 Sb. z. a 'Ilia-ř. čís. 1.29 o trest. praco\JIních o,ddílech: 

24. záJmn z 4/4 1872 ř. Z. čís. 43 o samovazbě: 
205. zák,olll z '17/10 1919 Sb. Z. ,a iI1lař. č. 5:62 o podmíněném odsouzení a pod

míněném propuštění: 
26. záJk,o'n z ,21/3 191,8 .ř. Z. č. 108 o odčinění odsouzení a zákon 'z tého:ž dne 

čís. 109 o náhradě osobám ne,práv,em odsouzeným; 
27. zákon z 15/4 19,20 Sb. z. a Illař. čís. 284 o ,poměru trestů v území různého 

práva. 

. 1 

Část obecná. 
Díl I. 

O pramenech práva trestního. 
(Viz zvl. Milota: Působnost zákonů trestních, dB 1. 1922.) 

§ 1. Trestní zákon a jeho výklad. . 
(Čl. IV. uv. zák.) 

. Jest z nejdůle~itějšílCh vymožen-O'slU hnutí s.mělřuHcího 
k oohr.aně individua proti přemoci státu, jež 'počíná se o'svk~n.
skou filosofií, vylV'rohOlH1O' ve Velké rev.oluci francouzské a 
rozšířilo se' po:litickÝm~ hnutím, s.měřujícím v jednotlivý'ch stá
tech k zabezpečení ,konstitučního zří\zení, že trestní právo 
v m.oderníoh státech jest vý1hraJdně právem zákonný;m. To jest: 
Za tresltný čiln možno pokládati jen to, 00' přede'm zákonem za 
tres,tné je rprohlášeno, a tres,taJti lze jen takorvými tresty a 
v takov\é ,míře, jak zákonem předem je stanovenO'. (Čl. 111. 2. 
Ostav. listiny, čJl. IV. uv. zák. rafk.). V to'm směru nečiní rozdílu 
ani t. zv . .blaniketové zálko:ny trestní, t. j. předpisy tres.tní, jež 
předpokládají j~nou normu, jíŽ by byly dOIP!lněny (na :př. § 320.1, 
434, 435 r.). NebOť trestní následky překročení O'ně,ch norem 
může ,míti práJVě jen, stanoví-lli to. ,trestní zákon. 

TrestnLm záJk'onem ovšem rozuměti je nejen zákon, jenž 
výsl-ovně je oz,načen jako trestní zákoník, nýbrž každý zák.on, 
jenž s určitým jednáním spojiUde trest jalko' p;rávní účinek, jej'ž 
u'lOižiti přísluší trestním soudům .. 

Ústav'ní předpisy stano'ví, co' jest ,pokládati za zákon. 
Taml řešena je i .otázka, pokud 'nařízení moci výkonné neb 
státní slmlo.uvy mohQiu míti mQiC zákona. 
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o výkladu trestních zákonů platí ohecné předpisy inter
pretační (§ 6. o. z.) a zásady logÍICikého myšlení. 

Tak zv:láJš,tě ze zásady nullwm cdmen ?ine le:ge, nllllla poena 
sine lege, vyplývají pro ]nterpretaci dva důsledky: 

1. analogie je při vý!kladu trestního· zálkona přípustn~ 
jen pot'ud, pokud se jí nepr'ohlašwje ně·cO' za hestný čin, co 
zákonem výslovně za trestný či'n vyhlášeno není .(na - 'Př. :krá
dež elektřiny podl'e anal'o-gie krádeže věcí movitých), a pokud 
se jí nemění záJko-nem stan.orvené Zjpůsoby a saZlby trestní (na. 
pře potrestání osoby pOlněku!ď: slabomyslné uzavřením na od
děleném místě podle ana'logie trestání nedos,pělý·ch). Ovšem tam, 
kde zák'on sám -nutí k použití a,nalo'gi'e, nelze ji odmítnouti. 
Tak ~. případech, kde zákon 'opominul vyřknouti, kvalifikuje-li 
určitý čin za: přeón či [l'řestupek (§ 295, 296, 371, 374 rJ nebo 
tam, kde .při některých přestupcích ~- opomi'nu:l trest stanoviti 
(§ 365, 459, 525 r.). . . 

2. Práv.ní presum'pce, orvšem '~yvratitelná (praesumpti,o 
luris) m.lurví vždy ve prospěch obviněného (in dubiis proreo, 
in dubiis ,mi-Hus), čťH v :případě pochY1bno-stí má přednost výklad 
obviiněnému příznivě,jší. 

Zvláštní interpreta,ční předpi/s platí co do .počítání čas-ur 

pdČítá se toUž (podle kalendáře {čt Vln uV. z. rak.) a to a 
m'omento ad m'Oimentum (§ 17, 227 r.) 

§ 2. Časová působnost trestního zákona. 
(Čl. IX. uv. zák.) 

Ze zásady čl. IV. U'V. z. r. (nuUum crimem silne lege) .plyne~ 
že 'pro činy, jež byly spá,ohány ,po době, kdy trestní zákon 
vstoupí v pLatnost, jest výhradně .rozhodný trestní zákon sám, 
lťida ovšem, že by výs\lovně některé staJrší předpjsy udržel 
v platnosti. 

Pokud Jde o činy, spáchané př,ed touto dobou a o nichž do 
doby, kdy nový trestní zákon vstoupil v pla.tnost, nebylo právo
platně rozhodnuto, vyplývají z čl. IX. UíV. z. tyto zásady: 

. ~ 
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1. Čin, jenž podle nového práva je beztres~ný nebo ,mírněji 
trestný, poslUizo,vati je podle práva nového. 

2. Čin, jenž podle práva, jež platilo v době č~nu, byl 
beztres.tný nelb ~írněji trestný, posuzuje se pOdlle práva, jež 
platilo v době činu . 

3. Vyst,řídalo'-li se mezi činem a koneonÝ,m rozsudkem 
několik trestních zákonů, sluší použíti nej.mírnějšího z nich. 

Ktérý -zákon je mírně1'ší, dlwžno pos,urzovati nejen p.odle 
trestní sazby, nýbrž podle souboru právnkh násled:ků, jež 
tres.tní zákon s činem slPo,ju1e, na pře dlužno, přihLédnouti 

i k čestným následkům odsouzení. k okolnostem trestno'st 
vylučujkím -nebo mírní,cím a pod. 

Tyto zásady, jež jsou důsledkem principu in dubiis pro 
reo, platí též o trestních zákGrnech doplňujících trestní zákoník~ 

§ 3. Púsobno~t trestního zákona co do Hlísta a osob. 

Podle čl. 2. zákona ze dne 28. října 1918 sb. Z. a n. č. 11 
zůstávají veškeré dosavadnf zemské a říšské zákony a nařízení 
v platnosti. P.oněvadž pak území republiky .se 'skládá z dvojího 
právního (lzemí, to.tiž z území práva rakouského a uherského, 
(pokud jde .o části Slezs:ka nově n.abyté, wiz. pozn. na str. 18.). 
pla,tí v něm v -oboru trestního práva dvojí právo, každé na svém 
dosavadním územÍ. Je to' ov;šem stav pr'0'zatimní, jenž se mění 
stále tím, že republika již vydala některé zákony trestní pro 
celé úze-mí její p~latné, a že nepochybně v dohledné době vydá 
též pro celé území jednotný tliestní zákoník. 

Do té -doby však .dlužno roq;eznáv.ati ono dvojí územÍ. 
V těchto přednáŠlká,ch zabýváme se trestním právem, jež platí 
v území 'někdejších zemí rakouských, tedy v Cechách, na Mo
ra'vě, ve Slezsku a nově nabytých částech území dříve ddl:no
rak,ouského a pifus'kého. J eln ok vůli srovná'ní uvádí,me též usta
novení prá/va 'p:latnéhol na Slovensku a v Podkarpatské Rusi , 
totiž práva uherského· (Zlkráceně cit. ll.). 
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Tato různá práva platí vedle sebe jako právo česko-slo
venslké repub'liky, a nelze tudíž úze,mí jednoho práva oproti 
úzelpí práva druhéhO' pokládati za cizinu ve smyslu trestního 
práva. Zása'd:ně každý trestní soud používá práva pllatného na 
území, pro něž je zHze:n. Od tohoto .pravidla, jež vyplývá 
z t01ho, že dosavadní předpisy O' místní působnosti 't'restního 
práva, čio t. zv. trestním, právu mezinárodním zůstaly ~ezmě
něny, obsahuje důležitou úchyl:ku nový 'odst. § 51 tL ř. resp. 
§ 16 tr. ř. u., jež připójeny zákonem ze dne 18. pro'si'nce 1919 
sb. z. a n. Č.,. 1. 'ex 1920 pro případy, kdy řízení se koná u ji

ného sOludu, než u soudu spácha:ného čtnu. V to'm případě před'
pokládaJje, že místo spáchaného činu je v tuzemsku, soudí se 
podle hmotného tre1stního práva platného v místě spáchaného 
činu (na 'P'ř. soud na Moravě, jenž má souditi o činu s:pácha
ném na Slovensku, soudí podle uher,Ského trestního zákona, a 
nao/pak). ' 

O tom, co po:kláldla~i jest za úzejJ;IÍ pravomO'ci a tedy i zá
konů:m určitého státu podiléhající, platí olbecné zásady mezi
národního práva. Tak jmenwitě po'čítá se k území t. zv. ílzemnÍ 
vO'dstvo, totiž část moře na tři míle od o,dlivu. Státní, t. j. válečné 
a celní lodi pokládají se z,a součást území svého. stá1U, ať se na
cházejí kdekoliv, obchodní lodi, polkud se nacházejí n.a š:irém 
lTIto,ři. (Podle · člli. 273 mír. smlouvy s. Nělmeckem a225 mír. smlouvy 
s Ralkouskem uvnává se i právo čeS'kos\lovenské republiky, aby 
měla svou námořní vlajku, předpokládaje, že lodi pod touto 
vlaJjkou pludící budou zapsány do lodního rej tříku, jenž se po
vede ,na některém místě lílzl~mí československého.) 

Všechny osoby nalézající se na státním území jsou pod
řízeny jeho t'restnímu právu. Vyňaty jsou: 

1. z důvodů státOip.rávních osoby nadané poslaneckou i m
m u nit ou. POldle § 23 úst. listiny (zák. z 29. úno'ra 1920 sb. z. 
a n. č. 121) nemohou, členové Národního shromáždění býti 
vůbec stíháni pro své ' hlasování ve sně·movně nebo ve sněmov
nich výborech. Pro výroky učiněné tam při výkonu mandátu 

',. ~ 

. 'I 
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podrOlbeni js.ou jen diSCÍpHnární moci své sně'movny. (Vztahuje 
se tedy ,nyní i'mmunita jen na výroky [ne tedy na jiné činy] 
učiněné při výkonu poslaneckého mandátu a to ve sněmovně 
nebo ve -sně'm·ovních vý1borech [ne tedy na př. ve voUčských 
schůzích].) 

Poznám'ka: Od immunity nutno Ušiti vylou'čené stihání 
či t. zv. exem1CÍ prolceSlní. Ta znamená, že 'ost(~by jí po'žívající 
nem'ohou po ,dobu, ,po níž trvá důvod exe:mce, býti trestně sti
hány. Jakmile tento důvod odpadne, možno je zase trestně sti
hati, a jsou tedy pak za své trestné činy v době exemce spá
chané, plně odpovědni. Této exem'ce požívají: 

a) president repulbliky podle § 67 úst listiny, vyjímaje 
pHpa!d' velezrady, kdy jej pak soudí ,senát; 

b) .poslanci, leda že by příslušná sněmovna, dala svoIení 
- k jejich stihání (§ 24 úst. listi'ny). Nedá-li sněmovna souhllas, 

je stvhání na vždy vyloučeno (tu se tedy exemce procesní mění 
v privileg1U1m beztrestnosti). Toto ustanovení však se nevzta
huje na odpovědno,st, kterou člen Národ. shromáždění ·má jako 
ZOdpofvě:dný redaktor (ods.t. 2. § 24. úst. 1.).] 

2. Z dův'odů p'ráva mezinárodního nepodléhají tuzemským 
trestní'm soudů,m (po'~ívají t. zv. ex t e r rit OJ i a I i t y): 

a) náčelnki\ cizích Státll, členové jejich rodin, a ostatní 
osoby, které je do ciziny doprorvázejí. Z Udí ,ďomácích a služeb
nýchovšem jen ty, jež jsou příslušníky onoho státu, jéťko ná
čelník (§ 61 tr. ř.); 

b) vYSllancové, č'lenové jejich rodin a úředníci vyslanečtí 
se svými rodinami. Služebnictvo s toutéž výhradou, jako na
hoře. 

Konsulové a konsulátní úředníci nepO'žívají exterritoriality, 
nestanoví-li mezinárodní smlouvy něco jiného. ObeC'ně se uzná
vá však 'nedotknutelnost konsulátních archivů. 

c) Ci'zí oddíly vo,jenské .a cizí válečné lodi, nacházející se 
se svolenim našeho s.tátu na jeho území, reStp. v jeho vodách. 
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Zvláštními úm:luvami bývá o ta pOrStaráno, . aby svědek, 
jenž z dzO'zemska se dos{avill k našemu soudu a zločinec, jenž 
mu byl vy;dán, nebyli stiháni oni vůbec, tento pro jiné činy, než 
pro .něž byl vydán. Také v některých smlouvách vyhra·ženo jest 
cizímu státu stihati činy, spác1hané na jeho, lodích. Náš stát ještě 
takových smluv neuvavřel. 

3. Z důvodů vhodnosti nepodléhají pravo'moci, občanských 
soudů trestní.ch 

a) osoby, podrobené pravomoci soudů vojenských (§ ll. 
až 17. voj. tr. ř. ze dne 5. července 1912 ř. z. č. 131, pozmě
něný zák. z 19. prosince 1918, sb. z. ·a n. č. 98). IRo·zdí! mezi 
orgány společného vojska a zeměbrany k trest. stíhání povo
lanými zrušen § 2 . . zák. z 2. listopadu 1918, sb. z. a n.č. 9. 

b) vězúové v samostatných trestnicích, a chovanci donu
covacích praco'Ven a polepšoven, PO~4d jde o· přečiny a pře
stupky v těchto· ústavech spáchané a za .doby dejich pobytu tam 
stihané. Za ta}{1ové činy trestá správc8.ústavu cestou disciplinár
ní (nařízení ministerstva vnitra ze dne 4. července 1860 ř. z. č. 
173 a minis,ters1tva spraved:lnosti ze dne 13. ledna 1882 č. 264).. 

§ 4. T. zv. mezinárodní právo trestní. 
(§§ 36-40, 234, 235.) 

Mezinárodní'm právem trestním nazýváme soubor norem 
státního práva trestního, upravujících trestání činů, spáchaných 
mi'mo státní území, nebo na státní-m území cizozemcem. Není 
to tedy skutečné mezinárodní právo, nýbrž součást tres~.ního 
práva vnitrostátního, je,ž ovšem z veLké části bývá pod vlivem 
mežinárodnicb zvykllostí nebo důsledkem mezinárodních smluv. 

Otázky s~m spadající bývají řešeny podle určit~ch zásad 
t. zv. mezinárodního práva trestního. Zásady tyto jsou: 

1. zásada territoriality, podle níž přísJuší státustihati !po
dle svých záko'llťi v-šechny činy, jež spáchány byly na jeho úze
·mí, ať tuzemci neb cizozeanci/; 

.,~ . 

. ~ 
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2. zásada personality, podle níž státu přís'luší stihati vlalst
ní příslwšní)ky, ať se dopustili trestĎého či.nu v tuzemsku nebo 
v cizozem'sku; 

3. zásada ochra.ny, podle níž státu p,řísluší stiha~i všechny
činy, dotýkaHcí se jeho právních zájmů, ať bYlly spáchánir v tu-
zem-sku nebo· v CÍtz oz em sku , tU1zemcem, nebo cizo,zemcem, a 

4: zásada práva světového, podle níž pHsluší státu stihati 
všechny činy trestné, ať spáchány ký,mkoliv, kdekoliv, a ať 

přÍ'mo se dotýkají zájmů stihajícího státu 'nebo ne. 
V posi.tivnim právu bývá v různé míře použito všech 

těchto zásad. 
TaJk v platném právu rak. platí 
1. zásada terrítoriality obecně, po,kud (jako co do lodf 

v pHstavech) neplatí zvláštní sm'louvy. Přísluší tedy našemu 
státu stihati v'šechny činy na jeho území spáchané, ať jest pa
chatelem tu:zeme'c nebo cizQozemec, a ať čin jest zlotČÍnem, pře-o 
činem, či lP'řestupkem (§ 37 a 234 'odst. 1. r.), (§ 5 u.). 

2. Zásada personality platí podle § 36. na území rakouském 
také ,obecně. DOIpu/stí-li se tedy náš příslušník v cizině trestné
ho činu, soudí jej naše sc·udy 'Podle našeho práva. Úchylka tu 
nastává však potud, že byl-li náš přís'lušník za tento čin v ci
zině již potrestán, tu se ·mu trest v cizině vytrpěný, jde-Ii o zlo
či!n, z;a:počítá, jde-li .o přeči'n :nebo přestupek, a byl-li pro tento 
čin náš přís.lušník již v cizozemsku p'Otre.s~án, nebO' trest mu ta:m 
prOimi1nut, tedy nepodléhá již zdejšímu stihání (§ _235 r.). Tatáž 
zásada p~latí i na území uherském (§ 8 'u.). 

3. Zásada ,ochrany platí podle § 38. r. pokud jde 'O zlolčiny 
a přečiny vyp·o·čtené v §§ 1-:-9 a 17 zák. na ochranu republiky 
podle § 38. téhož zák., padělání peněz a cenný~h ,papírů (zák. 
z 22. května 1919, sb. z. a n. č. 269.) a přestulpky proti branJ
nému zákonu podle § 53. branného-zák. z 19. března 1'920, sb. z. 
a ,no č. 193. Pro tyto činy stihají naĚe soudy jak tuzemce, tak 
cizo:zemce, ať Slpáchali svůj čin v tuzemsku, nebo v cizozems.ku. 
O včítání trestu platí tu ustanovení § 36. 

\ 
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4. Zásada práva světového pllaU subsidiárně při zločinech 
potud, že náš stát stihá čin-y v cizině cizincem spáchané, zdrá
há-li se cizí s.tát pachatele převzíti. V tomtO' případě však nutno 
též přihlížeti k cieozemskému právu potud, pokud jest mírnější. 
(Tato výhrada vŠoak neplatí při z~IQlčinu 'obchodu žen,ami podle 
§ 35. zák. o vystěhova'lectvÍ z 12. února 1922, sb. Z. a n. č. 71.) 
Pro přečiny a přestupky cizO'zemci v cizině spáchané ' nestihají 
naše soudy (§ 234, 2.), vy,jma v případě přes1tupku § 10 zákofl1a 

' 0' podmořských la'nech ze· dne 30. hřezna 1888 ř. Z. č. 41 a pře
činu obchodu ženami podle § 35 záJk. o vystěhova'lectví. 

Rovněž na území kdysi uhersikém platí zásada práva svě
to'vého 'při zlo/činech a přečinech subsidiárně (§ 9. u) Podobně 
jako § 36 'r. ukládá i § 11 a 12 u., aby se p-řihlíželo v takových 
přípélJd:ech k 'mírnějším předpisům Cizího práva. Včítání trestu 
v ci/zině vytrpěného ukládá tu § 13. 

§ 5. Vydávání zločinců. 
, • ~; , 1 

(§ 41.) ';. 

Zásady právě uvedené mohou býti modifikovány státními 
smlouvami O' vydávání zločinců (§ 41 r., § 9 u.). Při těchto 
státních smlouvách bývají zachovávány tyto zásady : 

. a) svých příslušníků nevydáváme (§ 36, 1, 235. 1. r. a 
§ 17 u.); 

b) ci.zích rozsudků nevykO'náváme (§ 36. 3, 235. 2, f., 

§ 18 u.); 
c) ·pro . delikty polUické a delikty nepatr.né se nevydává; 
d) vydaný nesmí býti 'stihán 'Pro jiný čin, než pro který 

cizí stát vydání povolil (zásada speciality); . 
e) trestný čin musí býti trestný podle zákonů obou smluv-

ních států (zásada souhlasné normy). ' 
Vyjednávání o vydání děje se vůbec cestou diplomatkkou 

za souč.innosti sóudu. Někdy ovšem smlouvou jest prohlášeno 
za přípustné přímé jednání mezi s.oudy. Konečné rozhodnutí 
o vydání přísluší zpravidla mi'nistru sp.ravedlnosti (§ 59 tr. ř.) . 

.. ~ 

. ~ 
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Na území kdysi uherském 'přísluší .též ministru spravedl
nosti, aby nařídil stihání cizozemce naším státem, odepře-li cizí 
státi jej převzíti {§ 9 u.) . . 

Díl II. 

O činu trestném. 
ÚVOD. 

Pojem a rozdělení činů trestných. 
Trestný čin 'je jednání bezprávné, zaviněné a trestné. To 

znamená, že nemůžeme každé jednání právu se p,ří,čící (delikt) 
pokládati za trestý čin, nýbrž jen to, jež jest zaviněno a při 
němž zákon 'předem prohlásil jeho tres,tno.st. (Nullum crimen 
sine lege.) 

. Poněvadž podle toho: musí čin, má-li býti trestný, vyka-
zovati určité znaky zákonem stanovené, čilil býti typický; jest 
'pods1atným úkolem nauky ·0 tr'estním právu uvědomiti si jasně 
tyto.' znaky. Jsou pak znaky všem trestným činům neb větším 
jich skupinám společné, jež na'Zýváme znak~7 obecnými, a 
o nich~ podednáváme v části obecné. Vedle toho jsou znaky, ji
miž právě jednotlivé typy trestných činů vzájemně se liší, a jež 
nazýváme znaky zvláiMními toho neb onoho činu, .o nichž pak 
jednáme v části zvláštnÍ. Tak na pře definice krádeže v § 171 
r. shrnuje jen zvláštní znaky krádeže. Abychom čin mohli jako 
trestný čin stihati, musí krádež vykazova1i vedle těchto zvlášt
ních znaků ještě obecné znaky trestného činu . . 

Jak obecné tak zvláštní znaky trestného' činu týkají se buď 
hm,otného vnějšího světa, neb vnitř'níhO' duševního života pa
chatelov~. Podle toho rozeznáváme objektivní a subjektivní 
znaky trestného. činu. 

Trestné činy dělíme: 
1. podle tíže čiinu ve zločiny, přečiny a přestupky. Trestní 

zákoník z r. 1803 rozeznáva'l a uprav,oval ve diVOU samostatných 
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dílech zločiny 'a těžké po1iced.ní přestupky. Při revisi z r. 1852 
'byla část o těžkých policejních přestuplcích přepracována po
·tud, že -byla jako druhý díl připojena k oddílu jednajícímu o z10-
čilnech, a činy v tomto, dí'le shrnuté byly roz·lišeny podle soudů, 
jimž hyly přikázány, v přeč-iny a přestupky. 

Zločiny jsou činy nejtíže trestné, což jeví se dak v trestech 
samých, tak v následcích odsouzení, i podmínkách promlčení. 

'Někdy čin, jenž obyčejně bývá přestupkem, s,tává se zločinem 
za určitých těžkých okolností. Tak ublížení na těle, krádež a 
zpronevěra, podv'od. Za zločin dále mo.žno podle § 1. pokládati 
jen čin, spáohaný úmyslně, kdežto z přečilnů a přes,tupků rls·ou 
některé dolosní, jiné kulpO'sní. 

Přečiny jsou Zlpravidla těžší činy, než přestupky. Ale pro 
ioto ro'zlišení někdy rozhodnými byly i úvahy procesuální, po
iud, že za přečiny prohlášeny činy, o nichž souditi mají soudové 
sboroví, kdežto přestupky přikázány . r jsou _ soudům O'kresním, 
.a soudí o nich soudce jediný. 'Na území kdysi uherském člení 
se činy ve· zločiny a přečiny. Také tu r~,zdí1 spočívá v tíži těchto 
činů. Vedle tohO' pak ve způsobu potrestání. Za zločin totiž 
mo'žno tu pokládati jen čin, na ně.jž jest v.ypsán trest smrti, 
káznice nebo žaláře. Na přečin vypsán jest trest vězení, nebo 
pokuty. Státní vězení pak ukládá se na zločiny na dobu delší 
-pěU - let, na p·řečiny na dobu krat1š'Í. 

Osta.tně jak bývalé rakouské, tak bývalé uherské právo 
11Vádí zpravidla při každém činu, de-li to zloči1n, či přečin, po 
přÍ'padě p'řestupek. 

2. Podle iniciativy trestního stihání ro'zeznáváme delikty 
soukr-omožalobní a veřejnožalobní. Pravidlem jest,. že trestné 
činy. se stihají z povinnosti úřední zvláštním úředníkem t. zv. , 
státním zástupcem, a že jsou tedy veřejnOlža,lobní. ::Jen výji-
mečně přenechává bývalé rakouské právo soukromníkovi prá-
vo ke stihání. . 

Mezi těmito dvěma druhy stoH činy, stihané ke zmO'cnění 
:a t. zv. delikty návrhové. Oba tyto druhy činů náležejí ke sku-
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pině deliktů veřejnOižalobních. Ale veřejný žalobce ~~s~ si p~i 
první skupině vyžádati zmocnění úřadu neb osoby ]!ne ~VIZ 
na př. čl. IV. a V. zákona Zle' dne 17. pr,osince 1862 r. z. c. 8 
ex 1863), nebo může stihati jen na základě návrhu oprávněné 
osoby, na př. § 246 zákona O' přímý·ch daních -os'ohních .z~ dn~ 
25. řídna 1896 ř. z. č. 220 a § 524 tr. z., a'č jest sporno, neJde-ll 
tu o soukromou -žalobu. 

3. Co do určitých právních důsledků liší se delikty poli-
litické od pro-stých. Zvláštnost deliktů politických jest: 

a) podle mezinárodních smluv se političtí zločinci zpra
vidla nevydávají; 

b) poÚtkké zločiny a přečiny náležejí ku přís.lušnosti sou
dů porotnich nebo, pokud jde o určité zlolči,ny proti zák. na 
ochranu republiky, před státní soud (§ 36.; viz t,amÍ'é'ž odst. 2. 
o omezení příslušnosti porot' při jiných -politických zločinech 
na případy, kdy stát. zástupce navrhuje pOUŽÍ'tí salzby vyšší 
pěti let); 

c) osoby ods,ouzené pro politické zlo'činy a přečiny poží
vadí ve vazbě některých výhod (nejvyšší rozhodnutí z 28. října 
1849, ministerské nařízení z 24. června 1876); 

d) následky odsouzení pro zlo,činy politické zmírněny byly 
§ 6 novely z 15. listopadu 1867 a § 32 zák. na ochranu republiky. 

Jaké činy dlužno pokládati za poliUcké, ustanovují do ... 
tyčné předpi'sy. (Tak ,čl. VI. u. z. k trestnímu řádu a p-ředpisy 

nahoře citované.) 
4. Podle způsobu pro-vedení rozeznáváme od Hných de

likty tiskové. Tu .totiž nastávrují některé zvláštnosti co do pro
mlčení, i některé odchylky procesuální. 

Rozeznávají se pak: 
a) Ti'Skové delikty obsahové, .t. j. činy, ktere již dle obec

ného práva jsou trestné (na př. rušení obecného míru [§ 14 zák. 
na -ochr. . republiky], urážka na ctil), byly-li spáchány tisko-
pisem; 
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b) tiskové delikty pořádkové, t. j. přes,toupení zvláštních 
předpisů tiskového zákona. 

5. Podle po~ahy výsledku rozeznáváme činy poruchové, 
při nichž se k trestnosti rvyhledáváskutečná Inějaká škoda a útoč
né, při nichž musí tu býti' úmysl konkrétní škodu přivoditi. 
Od nich se liší delikty ohrožující, při nkh~ stačí, vzniklo-li 
z činu nebezpečí .(třeba by tedy skutečná škoda nebyla. nastala) , 
a delikty z ,neposlušnosti, při nichž čin jest dokonán již pou
hým nesplněním 'povinnosti, bez ohledu na tOl, zda úmysl na 
konkrétní škodu smě,řova1. 

6. Podle rázu činnosti rozeznáváme činnost komissivní a 
omissivní. Jednání' trestné totižmů~e spolčívati buď v tom, že 

'někdo předsevzal činnost, již předsevzíti neměl (committere) , 
nebo' že nepředsevzal činnost, již předsevzíti měl (o·mittere) . 
Zvlá'štní skupinu tvoří t. zv. neprav~ de1i/ktyomissivní. Jsou 
tio takové činy, jež trestány jS!ou jen Itehdy, na,s,tane-li z opo:mi
nůtí ur.č'j,tý výsledek. Na př. usmrtí-:ti. 'matka úmyslně dítě tím , 
že opom'Í'ne mu dáti potravu. 

7. Podle zasažených právních statků členíme delikty v de
likty \proti jednotlivci, proti zájmům obecným, a proti zájmůn1 
státním'- V každé 'Z těchto skupin pak múžeme tvořiti skupiny, 
podle jednotlivých zájmů s.e-m spadajících, na př. v prvé sku-

. pině lišíme čilny proti životu a zdraví, proti cti, svobodě, Ima
jetku, atd., v druhé 'proti obecné bezpečnosti, proti obecným 
zájmům hospodářským, mrav,ním atd., vel ,třetí proti trvání stá
tu, pr·nti státní mod, státní správě a pod. 

. 8. S ohledem na osobu pachatelovu členíme činy trestné 
v delikty obecné a stavo'vské, podle toho, zda se jicgmíiže do
pustit každý, či jen člověk určitéhOI povolání, na př. 'obchodník, 
lékař úředník. Nevlastními delikty stavovský,mi nazýváme ty, 

, • v" 
jež ske jsou obecně trestné, při nilchž vš·a:k nastupuJe pn-
snější sazba trestní, dopustí-li se Hch osoba určitého povolání. 
(Na př. zpronevěra v úřadě.) 
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K deliktům stavovským náležejí zvláště i delikty vojen
ské, jichž mohou, se dopustiti toliko o/soby stavu voJenskéhO'. 

Oddíl 1. 

Obecné subjektivní znaky trestných činů. 

§ 1. Subjekt trestných čjnů. 
(§ 2 a~d.) 

Poněv.adž trestním právem na;zýváme tu část veřejného 
práva, jíž vy'mezena' je pravomoc s~átu proti individuím z pod
nětu trestného činu činiti o-patření trestní, mŮže subjek-tem 
trestného činu bý-ti toliko , čLověk. Právnické osoby, třeba by 
byly pro obor práva soukromého a některé okrSky práva ve
řejného způsobilé k právům i k po.vinno-stem, v oboru trestního 
práva -této způsobilosti nemaní. *) 

Právní způsobi'lost býti snbdektem trestného činu nazý-, 
váme pří-četností. Poněvadž trestní právo upravude reakci stá
tu Iproti ,pachateli trestného činu, musí ten, kdo za trestný čin 
má odpovídati, býti způsobHý je1 vykonati, čili v oboru trest
ního práva splývá způsobilosi k právům se způsobHos,tí k práv
nímu jednání. Jakékoliv zastupování. j:e tu vylou.čeno. 

Přičetno'st ve smyslu trestního práva je tedy poje'm čistě 
právní. Znarnenát ony vlastnosti, jejž pachatel trestného činu 

musí míti, aby ve smyslu trestního práva zaň niohl odpovídati. 
Z toho plyne, že i -tam, kde právo činí tuto právní kvalifikaci 
il1dividua závislou na urči,tých vlastnostech psychických, není 

:~) Některé InolVějšÍ ZáJklOll1lY \wla;jIÍ lruče/ní 'z'aJměstrua;vatei1le, třeba by to 
byhl! IpráJViJ1lická: olsoha, 'za !peněžité treslty, ruložené zamě,sítnaJI1Jc.i, (vÍz § 5 
,odst. .2. 'ťilsk. !záklOn,al § 24 zálk. 'o Ivám. iliilc:h\Vě, § 8 .. IZák o iPlo,d1101Ulooém vý
V,OZ'lL ,a § 18 'b) , .odst. 2. 'zák. Izálbo,wlVélho; nejdále tlde § 1.3 zák. 'z 24. 6. ~O 
Sb. 'z. ·a 'TI!. IČ,. 41.7 10' ótvrťé ISltát'ní 'Pů~óce, jem,ž .plři:PIOIUlŠtí mOlžnlO's!t iUlo,žW tresrt: 
peněžit:~T ,ústav,u .llielbo ;km,po,r,aJci, .ruemůže-,m býti 'Z'] lilŠtělllQ>, který zřízemec 

.nebo zmolcl1ěin.e.c .jej,iiC'h ,tre'st'ný čin .s,páchaJl) . . 
3 
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věcí z.nalce, psychiatra, aby rozhodovalo otázce nepříčetnosti, 
nýbrž aby jen zji.šťoval ona fakta, laikovi nepřístupná, na je
jichž základě by si soudce Ulčinil předsltavu o tom, zda způso
bilost k právům, t. j. právní schopnost býti ke státu v poměru 
trest'ním právem předpokládaném, jest v daném případě dána. 

Platné právo neobsahuje definice příčetnosti. Tím jest 
řečeno, že zásadně ka'ždé individium jest schopno býti subjek
te,m trestného činu, leda že hy u; něho se vyskytly některé 
okolnosti, jež zákon výslovně uvádí jako okolnosti ' příčetnost 
vylu,čujicí. 

Ze srovnání těchto okolnos,tí pří.četnost vylučujících vy
plývá, že zákon k příčetnosti požaduje: 

1. schopnosti intellektuálné, t. j. normální vědomí, jak 
o světtě vnějším, tak o vlastním jednání, a 

2. vlastnosti volní, čili normální schopnost ovládati vlast
ní své jednání. 

Obojí tato schopnost může býti vyloučena buď úplným 
bezvědo·mím· nebo abnormální či,nností duševní. Tato abnor
nlálnost zas~ může býti přivoděna ~nďto opožděnÝm duševním 
vývojem, nebo později nastalou duševní chorobou. Jak intel
lektuálních, tak volních schopností nabýváme teprve věkem. 
Proto také určitý věk musíme pokláda,ti za podmí.nku příčet
nosti. 

V platném právu r. jsou okolnosti příčetnost vylučující 
vypočteny v § 2 a-do Nadpis tohoto prara'gré\lfu jedná ,nespráv
ně o vyloučeném zlém úmyslu. Podle intencí auk,torů dlužno 
tu klásti důraz na slovo zlý. Nemělo tedy býti zařaděním okol
ností příčetnost vylučujících do § 2 řečeno, že osoba nepříčet
ná nemůže jednati úmyslně. Měl,o jen býti řečeno, že tento 
úmysl nemúže býti zlý, t. j. ve smyslu trestního práva proti-
práv,ný. i . 

.okolnosti tyto' příčetnost vylučující jsou: 

1. porucha mysli, či duševní choroba takového rázu, že 
pachatele zbavuje z cel a užívání rozumu (nestačí tedy pouhá 

.. ~ . 
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duševní úchylno·st). Nezále.ží na tom, zda duševní choroba jest 
nevyléčitelná (§ 2 a), ·či zda o'est pÓrmíjející, zvlá§tě tedy zda 
tu jde '0 pSYlChosu periodkkou. Otázka, jak posuzovati činy, 
spáchané v jasném mezidobí Oucida interval1a), záleží na tom, 
zda skutečně u osob, jež střídavým pominutím mysli jsou sti
ženy, m·ožno mluviti '0 normálním dlllševním životě v obdobích 
mezi dvě·ma záchvaty. 

. Zákon nerolZeznává od duševní chorolby slabomy?lnost, 
jež se vyskytuje zvláště buď ve formě nedokonaného neb silně 
opožděného vývoje, takže osoby, jí stižené, zůstávla.jí v du
šev'ním směru dětmi, nebo ve formě úpadku duševních schop
ností následkem stáří. 

Zákon r. též nemá výslovného ustanovení o hluchoně
mých. Nutno tedy u nich v ka'ždém jednotlivém případě zkou
m alti, zda snad následkem své v,ady byli stiženi Dpo~děním 
svého Ivývoje a zůstali tedy na stupni dítěte. 

2. Dooasné porušení vědomí. Jest to stav, v němž člověk 
fysicky i duševně vyvinutý a duševně zdravý pozbývá na čas 
normálního vědomí. Sem ná~'eží spánek, rOlzespa!lost, horečné de
lirium a otrava, zvlášť alkoholem, 'opiem a pod., konečně omá
mení, na př. magnetisováním neb hypnoUsováním. 

Tyto stavy vylUČUjí příčetnost jen tenkráte, dO'stoupilo-li 
pomatení smyslů jimi p,řivoděné zvlášf vys'okého stupně. Zá
kon to vyjadřUje slovy, že pachatel si nebyl činu svého vědom . . 
To jest normální případ vážnějších poruch v naznačeném 
směru, že totiž u pacienta nastává t. zv. am!nesie. Slova tato 
V'š'ak nemožno vykládati doslovně. Spadá sem totiž i přípa,d, 
kde pachatel jest si vědom, co činí, ale porucha právě spočívá 
v tom, že není s. to, aby svou vůli ovládl. Tak tomu bývá v ně
kterých pHpadech hypnosy, i silného arffektu. Porušení vědomí, 
které nedosahuje tak vysokého. stupně, nevylučuje příčetnost, 
mŮ'že však býti okolností polehčující I(§§ 46b, 464a). 

Ovšem může za Hstých okolností úmyslně přivDděná po
nwha mysli býti prostředkem k provedení trestného činu. To 

3'" 
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chce zák'Dn vyjádřiti sl'Dvy »nemaje zločin v úmyslu«. V tom 
případě ovšem čin se přičítá, poněvadž v době, když pro ,po
ruchu vlastní mysli pa,chatel se rO'zhO'dl, byl, jiak předpO'kládá
me, přÍ<četný. Je pak možno tímto způsobem spá,chati jak čin 
kulp'Dsní, tak čin dolosní. KullPosního činu dopouští se tu pa
chatel, 1estliže na příklad se opil, ač věděl, nebO' věděti měl, 
že tím způsobí nějaký trestný čin, na :pře opomine splniti po
vinnO'st podle § 337. Poněvadž ale zvyk ,opíjeti se při ur,čitých 
povoláních jest vždy sp'Djen s nebezlPečenstvím, trestá se za
sta1ralé opilství podle § 524, jako přestupek proti mravopo
čestnosti. Vůbec pak opilství právě vzhledem na jeho nebez
pečno1slt se trestá podle § 523 tenkráte, dovustH-,.'li se někdo 
v opHs,tví činu, který by jinak byl zlo,činem. Spáchání takové
hoto či,nu v opilství jest tu objektivní podmínkou trestnosti, 
t. j. nezáleží na tom, ' zda pachatel ve stavu 'Opilství si byl vě
dO'm svého jednání neb 'ne. Od tohoto případu jest li<šiti případ, 
kdy někdo, maje úmysl provés~i utči~ý trestný bn, přivodil si 
porlUlchu ~ys<li, alby jej jistěji prOlVi;eql. (A<ctiIO 'libera in cauSla.) 
V těcht'D případech 'Ovšem opilstv{a podobné neomlO'urvá, po
něvadž bylo. toliko prostředkem k uskutečnění činu v příčet
ném stavU' p'odniknutého. 

Podle práva na území dříve uherském platnéhO' jest pří
~etnost vyloučena 1. bezvědomím, a 2. takovou poruchou du
ševní činnosti, že jest jí vyloučeno svobodné ovládání vlas,tní 
vůle (§ 76). liluchoněmí jsou podle § 88 nepříčetní, nemají-li 
potřebné Sschopnosti, jíž je třeba k poznání trestnosti činu. 

3. Nedostatek věku. Poněvadž dušev~í schopnosti vyví-
1ejí se po<zvolna a i,ndivid:uálně různě rychle, mělo by se vlast
n,ě v ka,ždém případě zkoumati, zda pachatel mlc;tdi,stvý již 
potřebného stUlpně duševní vyspělosti dosáhl. J *0 v jiný ch 
oborech právních, bývá však i v trestním právu stanovena 
určitá věková hranice, až do niž dítě se pokládá za vůbec ne
způsobilé k právnímu jednání pro obor trestního práva závaž
nému, poněv'adž pak, jak bylo řečeno , v tres1tním právu Zpi'l-
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sobilost k právnímu jednání splývá se způsohilostí k právům. 
jsou děti do této věkové meze pokládány za nepříčetné. 

Mezi toto období naprosté trestní neodpovědnosti a ob
dobí plné trestní odpově'dnO'sti vsouvají však zákony p'řechO'd
né obd'obí a to dvodím způsO'bem: buď tak, že v tomto období 
osoby mladistvé odpovídají to'liko za určité činy, jeHchž trest
nost normálně již jsou s to pochopiti, jsou však za ně trestány 
způsobem věku lPřiměřeným; 'nebo. tak, že se soudci ukládá, 
aby v · tO'mto období v každém jednotlivém případě zkoumal, ' 
zda mladistvý již dO'sáhl onoho stupně vývoje, jaký se před
pokládá u dospělých O'sob. Tu tedy platí ve věku dětském ne
vyvratitelná, v ,období věku mladistvého vyvratitelná domněn
ka nepřičetnos,ti. 

Na území kdysi rakouském platí prvá, na území kdysi 
uherském druhá úprava. 

NutnO' tedy podle rak. práva rO'zez'návati: 
1. Věk dětský (sahaHcí do dokonaného 10. roku. V tomto 

období pokládá se člO'věk za zcela nepHčetnéhol, a činy, jichž 
by se snad dopustil, se přenechávadí kázni domácí (§ 237. 1.). 
Odevzdání do polepšovny, jež by tu mohlo po'dle § 16. zák. 
ze dne 24. května 1885 na-s.tati, 'není opatřením rázu trestního, 
C.O'Ž patrno zvlá'ště z toho, že by mohlo steUlně nastati, i kdyby 
potřeba intensivnější VýchO'vy pO'lepšorvací byla jinak proká
zána, než činem Hnak trestným. , 

2. Věk nedospělosti sahající -od dokO'naného 10. dO' doko
naného 14. roku. Tu jest třeba roq,eznávati: 

a) Je-li čin, jehož se nedospělý dopustil, takový, že, kdy
by se ho dopustÍ'la osoba st,arší, byl by jí přičítán jako zlO'čin, 

přičítá se nedospělému jako zvlášt'ní přestupek, t. zv. přestu
pek nedospělých, a tres.tá se zvlá-štním způsobem, totiž uza
vřením na odděleném místě dO' 6 měsíců.(§ 2 d, 237. 2, 269. a, 
a 270). Předpokládá ,se tedy, že či111 má jak objekti,vní, tak 
i subjektivní z'naky zločinu. Proto i tu může nastati beztrest
nost, nedostává-li se na pře zlého úmyslu (na pře pro omyl) 
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neho příčetnosti (na př.1Jro slabomysLnost). Tí'm se liší pn
pad: § 237 od případu § 236, kde -spáJchání činu, jenž by jinal\ 
by.l zlO'činem, je pou:ze objektivní podmínkou trestnosti 'Opil
stvÍ, a nevyhledává se tedy, aby tu byly subjektivní náleži
tosti zločinu, poněvadž jinak by tento předpis ve většině pří
padů neměl smyslu; vždYť právě se předpokládá, že čin byl 
spáchán v opi'ls,tvÍ, jež zpravidla vylučuje ~no'žnost míti 
nějaký úmysl. 

Místem, kde se vykonává trest Ulza,vření na 'odděleném 
místě,může býti jakékoliv místo, rozdílné .od věznice; může 
jím zVlláště hýti polepš:o.vna (nař.min. sprav. ze dne 23. ledna 
1899, a ze dne 7. května 1903). V rozsudku může mimo to býti 
vyřčeno., že nedospělý může po přestálém trestu býti odevzdán 
do polep,šovny. Odevzd(ÍlnÍ samo. uloží a dá vykonati politický 
úřad zem1ský po předchozím usnesení zemské komise. V :po
lepšovně může býti ned.ospělý ' chován, pokud tohOo účel vý
chovy žádá, nikoHv však přes 20 ťbk věku (§ 8 z. ze dne 24. 
května 1885, ř. z. č.: 89, a § 7 .~. 14 zákona z téhož dne, 
ř. z. č. 90). '; .. < 

b) Je-li skutek sám Ol sobě přečinem nebo přestupkem, 
nastává zase jako u dětí beztrestnost. Nedospělý však může, 
nestačí-li kázeň domácí, býtiodkázá:n pokárání a opatření 
úřadu bezpečnosti (§§ 269b a 273). Policední pokárání nemá tu 
ráz výkonu poHcejní moci trestní, nýbrž policie mravnostní. 
Při 'nedospělých, kteří jsou zcela zpustlí, může toto opatření 
záležeti v tom, že bezpe·čnOostní úřad vymůže u zemské komise 
jejich dodání do polepšovny, Oovšem 'jen tehd.y, není-li po ruce 
jiného prostředku, aby bylo dosaženo řádného vychování 
(~ 8, 2, cit. zák. ř. z. č. 89). 

c) Osoby do!spělé [pokládají se až do důkazl). opaku za 
plně příčetné. Toliko věk mladistvý do dokonaného. rOoku 20 
(při přečÍlnech 'a přestupckh věk 'nedO'Sipě:loSlti b1lízrký, § 264 a) 
má ještě význam jako okolnost polehčující (§ 46 a), vylučující 
zvláště ulo'žení trestu smrti, a doživotního žaláře, místo nichž 
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tu :nastupuje těžký žalář od 10 do 20 let. (§ 52, žalář od 5-20 
let při stanném právu Ipodle § 442 tr. z.; ,viz však § 7. 5., 8. 4. a 
28: 2. zák. na .ochranu republiky). 

p'Oočítá'ní věku děje se podle kalendáře (a. VIII. uvoz. zák.) 
a mo'mento ad momentum. Poněvadž však okamžik narození 
z pravidla nelze zjistiti, ,nutno podle zásady in dubiis pro· reo 
počítat i celý poslední den ve prospěch obviněného. 

Na území dříve uherském platí nyní. v tomto směru čL 
zákona XXXVI z r. 1908. Děti do dokonanéhOo 12 roku nemohou . 
býti soudně ani stihány, ani trestány. JejiCh polepšení přene
chává se rodině, škole, 'po !případě úřadu pOoruč'enskému. (§ 15). 

Od dokonanéhO' 12 d.00 dokonaného 18 roku sahá t. zv. 
OobdO'bí pochybné příčetnosti. Osoba v tomto věku (mladistvý) 
nemůže býti činěna odpovědnou podle trest'ního práva, jestliže 
nebyla rozumově i mravně dO'sti vyvinutá, aby mohla býti po
trestána. Klade se tu tedy důraz na schopnOost rea,g.O'vati na 
trest způsobem, )jaký předpokládá'me u dospělých. Není-li tu 
této schopnosti, 'nalO'ží se s mladistvým stejně jako s dítětem. 
Úchylka je jen v tom, že i trestní soud může takového mladi
stvého odkázati do 'polepšovací výchovy, je-li ve svém okolí 
vydán mravní zkáze, nebo hrOozí-li mu zpustnutí. Ale i je-Ii tu 
předpO'kládaná schO'pnos.t, nenastupují trestní sazby, nýbrž buď 
důtké:t, nebo pro:pu!šltění na zkoušku, nebOo polepšovací vý
chOova, nebo trest vězení neb státního vězení (§ 16 a 17. Zá
kon v § 17- 31 'P'odrobně vypisuje, jak se tytOo jednO'tlivé tresty 
ukládají, a jaké maáí ÚČinky). 

POo doko:naném 18 roku nastává plná trestní odpo.věd

nost, ale místo trestu smrti a doživotní káznice ukládá se trest 
káJznÍtCe od 10-15 let, jenž, jsou-li tu okolnosti polehčující, 
může býti snížen, jde.-ili 00 treslt smrti až na 3, jde-li o d.oživotní 
káz,nici a'ž 'na 2 léta káznice. (Viz však svrchu cit. ustanove.ní 
zák. :na ochr'3Jll'u republiky.) 

P'0 zná 'm k a: V literatuře veden byl spor o t. zv. zmen
šenou příčetnOost. Tímto názvem označují se ony stavy du-
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ŠevlllÍ., Ijež 'nel'ze o!znal6ti za zcela normá1lní, při: nichž však 
též nedostoupila porucha; takového stupně, že by schopnost 
poznati trestnost ČÍ'nu a vůli svou podle tohoto poznatku ovlád
nouti, byla vyloUičena' (na př. chronický alkoholismus, neu~ 
rasthenie, hysterie a pod., podle některých i věk mladistvý). 

To.to učení o zmenšelné příčetnosti zakládá se na ned·osta
teaném rozlišová:ní pojm·ů přÍlrod:ovědnÝ'ch ,od pojmů práVlních. 
Se stanoviska mediciny nepochybně jsou mezi duševním zdra
vím a duševní chorobou přechodné stupně, kde pak mluvíme 
o zhoršeném, zmenšeném zdraví. Příoč·et'nost však není určitý 
zdravotní stav, nýbrž de ur/čité pO'stavení právní, totiž zvůso
bilost odpovídati za své ' činy. Tato způsobilost tu jie, nebo 
není, nějakou z:menšenou způs.obilost nelze si právnkky my
sliti. Ovšem mohli bychom ' podle analogie omezené svépráv
nosti klOnstruovati pojem omezené příčetnosti, jako máme na 
př. v § 237, kde se ml,adisltvý uznává. za způsobi'lého k právní
mu jednání (ke z/hočinu) pokud jde\ y činy, jež by 'jinak byly 
zločiny, nikoliv však pokud jde o. tfťistné činy ·ostatní. Novější 
trestní práva však již neznají poddiÍ)'ných omezení trestní od
povědnosti na určité činy, a také tam, kde literatwra mluví 
o zmenšené pří-četnosti, nemá zpravidla na mysU těchto pří
padů, nýbrž 'případy, kde se činí osoba určitým psychickým 
nedostatkem ztížená .odpovědnO'u za své čilny" kde však . p'Oci
ťuďeme Ipřece normální trest za nespravedlivost. Tu však nelze 
mluvi'ti '0 zmenšené příčetnosti, pO'něvadž právě předpoklá
dáme, že ·ona osoba 'má 'odpÓ'vídati za své či/ny, že je tedy 
příčemá. Nejde tu vůbec o otá1zku příčetno~i, nýbrž o otázku 
trestnosti, a spor O' t. zv. zmenšenou p'říčetnost se nám jeví 
jako kriminálně politický sp.or o to, jakÝm trestním orpatřenÍom 
podrobiti osoby, jež vykazuHce jakési nepravidelnosti ve svém 
duševním živo.tě nejsou s to~ aby na normální tresť reagovaly 
způsobem, jejž tu jinak předpokládáme. 

Chybná kOllstru'k,ce zmenšené příčetn'osti vedla pak 
k chybném,u řešení této o.tázky. Vyvozovalot se z toho, že 
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příčetnost dle zmenšena, že takové osoby mají býti trestány 
mírněji. Uvědomíme-oH si v.šak, že ·o'soby tyto jsou z,cela pří
tetné, t. j. práv-ně odpovědné, nemáme důvodu ~ proč bychom 
zásadně' hájili mírnější jejich potrestání. Jejich psychi'cké 
zvláštnosti m·ohou dem odůvodniti, abychom pro ně IvoHli . 
zvláštní, jim přiměřené tresty, jež by mohly do jisté míry míti 
ráz opatření léčebného, na př. u chro!nických alkoholiků, 
nebo opaHení zabezpečovacího na př. u hysteriků. To je však 
již otázka kóminálně p'oHtkká. 

§ 2. Svolení škodujícího. 
(§ 4.) 

(Viz zvl. Stránský: Vůle poškozeného ve skutkových podsta
tách trestního) práva 1921.) 

Čin trestný musí Ip'O vnitřní i vnědiší stránce vykazovati 
všechny znaky zákonem požadova'né. Ostatní jeho znaky jsou 
právně nerozhodny. Příliš daleko však jde § 4 r., tvrdí-li zcela 
obecně, že zločin pochází ze zlo'myslnosti pachatelovy, nikoliv 
z pOiVahy tohQl, na rněm1ž ,byl spáchán, .a či:nÍ'- lli tedy tres,tnost 
jednání záviSllou jen na subjektivníst-ránce činu. O tak daleko
sáhlý důsledek asi v § 4 nejde, nýbrž jen o to, aby vyloučil ve 
starších právech s.e vysky.tuHcí odstupňování trestnosti podle 
vlastnosti zasaženého, ·na př. podle jehlo stavu. Dále pak chce 
zdůrazniti, že ani svolení škodujícího nebéře činu trestnO'sti, 
čili že 'Potrestání zločinů nemůže obecně býti činěno závislé 
na vůli toho, kdo činem byl poškozen. Ovšem i v to·m směru 
jde doslov zákQina přiliš daleko, a' musíme jej omeziti potud, 
pokud již v pojmu trestného čimu je, čili tvoří podstatný jeho 
zákonný znak, že musí mířiti proti vůli po·škozeného.. Neboť 
·možnost volně di'sp'onovati oněmi statky, o nichž podle práv
ního řádu každý volně může disponovati, neměl'a jistě trestním 
zákonem býti vyloučena. 

Proto vylučuje svolení škodujícího trestnost: 
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1. při deliktech čistě majetkových, jako při krádeži § 171, 
zpronevěře §I 183, poškození cizího 'majetku § 85a, žhářství 
§ 166. Výjimkou dest, kde patr,ně úmyslem zákona je někoho 
i proti jehQl vůli chránit, jako při lichvě, 

2. při činech trestný'ch, jejicbž předmětem je právě vol
nost jedno.tliv~ova se rozhodovati, na př. volnost pohybu § 93, 
vol'nQlst jednati § 98, vo1nost disponovati svou ctí pohlavní 
§ 125. 'Nerozhodné je však svolení škodujídho tam, kde před
'rnětem ochrany není individiruální volnost, nýbrž inshtuce 
osobní svobody vŮlbec, jako !při zlo.činu nakládání s č}.o'Věkem 
jako s otrokem § 95, :nebo. kde nepří-m'o. jiné ~ájmy, než indivi
duálnísvJOIborda jsou chráněny, jako při smilstvu na nedospělé,. 
neb přiJ únosu nedospělého. 

Při ostatních činech proti O'sobám je pravidlem, že svo
lení škodujícího nevylučuje trestnosti, poněvadž se tu neuz'ná
vá volná dispO'sice vlast'ním tělem {sporné při (poškození na 
těle). Ov/šem vždy se p·ředpokládá útok' proU cizímu tělu. Proto 
sebevražda není trestná. SpO'rné je, z4~ pomoc při sebevraždě. 
Není trestná, poněvadž nelze trest~tl za spolurvi/nu na činu,. 
jenž sám o 'sobě není trestný. 

Ovšem, někdy trestá zákon i poškození vlas,tnÍ osoby,. 
pokud tím totiž současně! i jÍiné záámy jsou zasaženy (na př. 
§§ :169, 170, 409 a 4] O, § 46 zákona branného), nebo pokud jde 
.o 'opatření rázu policejníhO', jako § 338 r. 

§ 3. O iormách trestné viny. 
(§§ 1, 335, 238.) 

(Viz zvl. Miři.čka: O formách trestné viny a jich úpravě' 
záko'nné. 1902.) . ~ 

ViuoOu nazýváme vztah mezi duševním stavem 'pachate
lo;yým a výsledkem, tak utvářený, že pachatele činíme za vý
sJedek 'Odpovědným. Jako Hné náležitosti trestného činu, jest 
i vina pojmem právním a záleží tedy na mravních a sociálnkh 

" H' , 
.. , 

~ 
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názorech v zákO'ně projevených, jaký vztah mezi duševním 
životem a výsledkem za vinu pokládáme. 

P.ovšechně možno jednotlivé formy vilny si představiti 
jako řadu vz,t,ahů řečeného druhu, !při ní'ž Iledním polem jest 
případ, kdy pachatel výs.ledek za trestný prohlášený si před
stavoval a chtěl, druhým polem kdy si ho nepředstavoval, ani 
ho nechtěl, a přece jej s.vým jedná!ním přivodi:1. Budeme tedy 
.při Q1dstupňování forem viny přihlížeti jak ~ k intellektuální. 
stránce, tak k volní stránce duišlevní >Činnos.ti. 

Podle toho členíme formy viny na dvě skupiny, t,otiž na 
úmysl a nedbalost. 

Nepo'chybno jest, že za úmyslný dlužno pokládati čin, . 
při ně'm'ž pachatel výsledek si představil a jej chtěl. To jest též 
stanovisko našeho positivního práva, jeiž v § 1 r. požaduje 
k úmyslu, aby pachatel výsledek rozvážil, a proň se rozhodl 
(§ 75. u. přenechává definici úmyslu vědě). Toto pojetí úmyslu 
nazýváme teQlri~ volní. Někteří, j!ako Li!slzt a Prank, pO'stavili 
proti ní teorii Ipředstavovací, učíce, že úmyslným jest též jed
nání, při němž pachatel výsledek, který přivo.dil, sice si před- o 
stavil, ale nechtěl jej. Při ja'sném znění na'šeho § 1 dlužno tyto 
případy z kruhu úmyslu vyloUlčiti. De legenda ferenda by bylo · 
prO'ti této široké teorii o úmyslu namítnouti, že s,měsuje pod 
tím'též poj-mem úmyslu případy kriminálně politicky přece jen 
příliš rozdíJné. Neboť pachatel, jenž výsledek, který přivodil, 
si sice představil, ale nechtěl jed, jest snad nerozvážný, lehko
myslnÝ, ale není tak špatný, jlako ten, jenž si onen výsledek 
představil, a chtěl jej. 

Ovšem 'máme definujíce \úmys.} jako představu a vůli 
zločinného výsledku, na mysU toHko případy nejkrajnějŠí. 
V ztah duševního života k výsledku nebývá vždy tak jasný,. 
jak zde předpokládáme. Intelektuální stránka, totÍ'ž představa 
vý sledku, mŮ'že býti více 'nebo m,éně dasná. A může z.aujímati 
celou stupnici od jistoty ,přes různé 'stupně možnosti, až k pouhé 
domněnce. Já l1100hu viděti svého nepřítele před sebou, mohIl 
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se domnívati, že jest jinde, že jest ode mne oddělen jen keřem 
mohu pokládati za m,ožno, že jest za keřem a mohu míti za to: 
že není vyloučeno, že se tam nalézá. Stejně i v'olní stránka du~ 
še,vního života může býti více méně jasná, a kolísa.ti mezi pev
nym rozhodnutím přes 'naději, přání, schalování, až k naprosté 
lhostejnosti. Já mohu v ho'ře1ším (příkladě chUti nepřítele 
u~mrtiti, já m,ohu si přá,ti, ahy má kulka, Hž mířím Po jiném 
~re~mětll', .jej zasáhla, já ,mohu ko'nečně vystřeliti s myšlenkou, 
ze v~estml lhostejno, zasáhne-li střella ,o'noho nepříteľe, neb 
zver. J ak patr~o, přecházejí psychologicky tyto -du:š,evní stavy 
z~el.a. po'Vl>ov.ne, bez ostré přervy, jeden ve druhý. Jsou mezi 
mml J~k po ~mt~lle~tuál~í stránce, tak Po stránce volní rozdíly 
kv~nhta~lvm, nlkohv vsak kv.alitativní. Pro účely trestního 
prava ~:ak Ipo.třebudeme jakousi pevnou mez, kde právě úmysl 
:se koncI. A t'outo mezí jest podle positivního práva stav kde 
p~cha.~el, v~slede~ p~kládal za pravděpodobný (uváži!), a 'jemu 
pred ]l'nyml dal prednost (proň se rozllod!). 

, • v ~o tohotv~ pá,sma slPad~jí tedy dva;: ~ozdí1:né případy úmyslu, 
10hz um!sl pnmy (dolus dlrectus), a umysl eventuálný (dolus 
eventual~s). va úmyslu přímém mluvíme tam, kde pachatel vý
:l~de~ Sl .~redlst~.vil (třeba jen jako, pravděpodobný), a chtěl 
J~] ~n:odItl. O umyslu eventuálném mluvíme tehdy, předsta
'vl'1-'h ~I pachatel výsledek jako m'ožný a schválil-li jej prO' pří
p~d, ze, by nast~1. :Na příklad: Střelec vidí, že za keřem se 
neco hyb~, p.c:kl~d~l za možno, že to jest .jeho nepřítel, i sHeH 
~am, v ~:esvedceill, že, je-li to zvěř, bude spokojen, je-li to 
Jeho nepntel, bude mu také vhod'. 

, Od úmyslu liší se nedbalost (cu,lpa) tím, . že tu pachatel 
vysIydku pro trestný čin rQlzhodného, nechce (ani eventuálně). 
! est. pak možno, že tento výsledek si buď představoiVal (ovšem 
~~n ,Jako '~o'žný, poněvadž kdynby si Jej byl představoval jako 
JISty, a pres tOl je{j lpodnikl, nebude možno tvrd1iti že ho ne
chtě!), anebo nepředstavoval. P,oněvadž tu předpo'kládáme že 
Výsledku nechtěl, nemůže vina jeho. spočívati v t'om, co v ~ka-
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mžiku činu chtěl, nýbrž v tom, že nepřihlížeje ve svém chtění 
k možno,sti škodlivého. výs.ledku, porušil nějakou povinnost. 
Nedbalost jako forma viny spočívá tedy v tom, že pachatel 
škodlivý výsledek si buď 'představil jako možný, a tato, před-o 
stiava jej nezdržela od činnosti, třeba zcela d01volené, z níž onen 
výsledek po.tom · nastalI, anebo že si ho vůbec nepředstavovalt 
ale za danýoh okolností představiti ,měl, a tato představa 
měla jej od jeho, činnosti zdržeti. Nedbale tedy aedná jak střelec" 
který vida, že za keřem se nělco hýbe, po.kládá 'za m'ožno, 'že 
jest to člověk, dO'utá však, že jest to. zvěř, a tak lehkOlTIyslně 
vystřelí, jako stře:lec, který věda, že za keřem vede veřejná 
cesta, vystřelí, aniž se přesvědčilI, nejde-li po té cestě nikdo, 
a tak svou nedbalostí někoho usmrtí. 

Jak patrno, připínají se případy nedbalosti přímo k pří
padům eventuálního úmyslu. Ro'zdí! spočívá v tom, že při even
tuálním úmyslu pachatel m/ožný vý'sledek škodlivý k'lade aspoli 
na roveň výsledku dovO'lenému, a přes to' svou činnost pod
nikne. Kdežto při ,ne.dbalos,ti pokládá škodlivý výsledek za 
méně pravděpodobný, než výsledek dovolený, a neschvaluje 
ho, t. j. prO' přÍlPad, že by nastalI, pociťuje dej jako něco, co na
stati 'nemělo. 

Nedbalost, při níž pachatel výsledek, kterému nechce" 
pokládá za možný, nazýváme zpupností (luxuria). Někteří, jakO' 
Miřička, mají ZH to, že kriminálně politicky by bylo účelno 
případ zpupno'sti s př~padem ,diolu eventuálního. sloučiti ve I 

zvláštní třetí f'ormu viny, jež by tedy byla středem mezi úmy
slem a nedbalostí, a již označují jakOl t. zv. vÍ'nu vědomou.'::) 
P,o.sitivní právo však 'spokojuje se již ,po' příkladu římského 

*) To ,by bY.!1() zvJáště účellTho :př,i deliktech oQIhr.ož,oiV'adch, kde příp/ad, 
že by pachatel ,p,římo ohtěl ,nebeZlpe6 přivoldtiti, bude Hdk,ou vý.iimk,oiU; 
HaJpnoiti tomu ty'pické je, že palchatel svil] čin podtnikll, ač vě,děl, že jím vzbudí 
nebez'pečí, d'oikázati pak v kOlllkretním pří1padě, 'Oda nebezpečí schval,ovlaJ nebo 
doufal, že nena,stane, ,bude ,oibtížnol. V t/om smVoSllu zná II1vní »vě'domost« 
§ 18. zák 'o potí,rá'ní ,pohtliav,ní'Oh nemocí, § 6 ,o'dst. 3, ~~ 9. 2, 13. 20~ 17. 2 zák~ 
na ,ochr.alnu relP'UlMilky. 
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p:áva dělením forem viny ve dvě základní f'ormy, a novější 
zakony snaží se pO'třebě, díž by vyhovovala konstrukce třetí 
f?rmy viny, vyho,věti tím, že vyměřují trestní sazby na zločiny 
umyslné a odpovídající jim delikty kulpo-sní tak že do sebe 
z~:.ahudí, t. j, že nejlehčí ,případy deliktů ÚmyslnÝCh jsou mír
l1e]1 tres.tné, než nejtěžší případy deliktů kulPO'sních. Tím se 
dos,ahuje toho, že čin spáchaný cum dolo eventuali může bý ti 
stejně trestán jako čin, spáchaný ze Ztpupnosti. ' 

Případy nedbalosti lišíme pak v hrubou a lehkou nedba
lost, čili nedopatření (culpa lata, a culpa levis), podle stupně 

'pravděpodobnosti, s ·níž z předsevzatéhO' jednání výsledek na
s~al, a tedy pod!le stupně nerO'zvážnosti, s níž pachatel svůj čin 
predsevzal. Obyčejně se culpa lata stotožňUJje s luxurií takže 
-do.cházíme ke čtyřem stupňům viny, toUž ke dvěma druhů-m 
úmys.Iu, úmyslu přímému a eventuáJnému, a ke d:věma druhům 

_ nedbalosti, totiž zpupnosti a nedo'patření. 

P -o z 'n ám k a: -NedbaJI:ost nes,mf Se s,m'ěsovati ,s opomi
nutím. Ro-zdíl mezi úmyslem a nedbaIO<.s,tí týká se vnitřní strán
ky činu, duševního stavu pachatelo~a. Naproti tO'mu rozdíl 
mezi konáním a opa-minutím týká se vnější stránky činu. O opo
'minutí mluvíme tenkráte, když tres·ťné jednání spočívá v tom 
že pachatel nepodnikl - činnost, jíž podniknouti měl. Může ted; 
opominutí právě tak, jako konání vyplynouti jak z úmyslu, tak 
z nedlba,losti. 

Od úmyslu dlužno lišiti záměr, či obmysl, t. j, vůli, smě
řující k určitému výs'ledku, který pachateli jest účelem jeho 
·jednání. Pro pojem úmyslu jes,t lhostejno, zela výsledek pro 
tr:stní právo rozhodný jest pachateli účelem, nebo jen pro
stre~kem ke vzdálenějšímu cíli. V takovémtO' případ~ záměr 
přichází při po'suzová:ní tres.tného či/nu v úvahu jen jakó motiv 
Č:i<nu, a má vliv na výměru trestu. Na příklad mo,tiv z; zištnosti 
v § 22, 'motiv nevá:žnolst:i k ,úřadu v § 315, '316. 

Terminologie platného práva není v tomto směru ustá
lená. Užíváť jako synonyma úmyslu s'lov, zlý úmysl, předse-

"',,,; >-
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vzetí (§§ 1, 5, 89, 134), zlo-mysl-nost, schválnost, vědomost (§ 4, 
43, 89, 93, 201a); někdy . naopak slova úmysl užívá místo slova 
záměr :nebo imotiv i(§§ 301, 315, 316). Nutno tedy v každém 
případě vlastní slmysl těchto výrazů odvoditi ze souvislo'sti. 

StaršÍ teorie rozeznávala ještě tyto zvláMnÍ formy 
úmys~lu: I 

1. Úmysl nepřÍlm,Ý (d'ollus ]nrdirectus). Ze zásady církev
ního práva, že ten, kdo předsevezme nedovolenou činnost, od
povídá za všechny výsledky z toho povstalé (versari i:n re 
Hlicita), vyvodila teorie zvláštní f.oTmu viny, spočívající v tom, 
že ten, kdo úmyslně předsevezme činnost~ směřující k méně 
těžkému výsledku, (a), na př. k poranění člověka, zavinil 
těžší výsledek I(b), na př. smrt onoho člověka, jestliže výsle
dek (b) z p.řÍčiny (a) olbyčejně povstává, ,neb a'spoň snadno 
mllže povstati. NaJŠle právo převzalo tuto konstrukci v § 1. 

Ve skutečnosti tu Inelze mluvi,ti o zvláštní formě viny, 
nýbrž o zvláštním případu ručení za výsledek nezaviněný, 

který se již nehodí do dnešního našeho, trestního, práva, vy
budovaného na myšlence, že 'Stát může trestati den za vinu. 
Správně bychom v případech, jež starší teorie shrnovala pod 
názvem túmyslu nepřímého, m,ohli mluviti jen o úmyslném jed
nání, IPokud jde '0 výsledek zamýš'lený, a o- kulposním jednání, 
pokud j'd'e o výsledek, jenž z toho po'vstal, to O'všem jen tehdy, 
je-li konstelace taková, že pachatel možnost výsledku tohoto 
si mohl ;aspO'ň představiti, ,a tato představ.a jej měla od jeho 
činnosti zdržeti (tak nyní § 8. zák. na ochranu republ.i:ky). 

Někteří chtějíce trestní zákon vbaviti výtky konstrukce 
tak má!lo -shO'dné s dnešnÍ-m naším nazíráním na trestní právo, 
vidí v druhé větě' § 2 procesuálný předpis o- tom, jaký důkaz 
staIčí k rprůkazu !Úmyslu. Míní totiž, 'že v roce 1803, kdy v trest
ním řádu platila zákonná teorie pTůvodnÍ, byl důkaz úmyslu 
přímého velmi olbtížný. A ten měl býti usnadněn tím, že 'V pří'
padě, prokázal-li se úmysl, vz,tahuaíd se na méně trestný vý
sledek (a), na př. dO'znáním pachatelovým, nebylo třeba další-
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ho důkazu o to-m, že jeho ·úmysl se vztahoval též ,na výsledek 
(b), jestliže právě výsledek (b) z příčiny (a) zp'ravidla nastá
vá, neb snaldino nastati 'může. Poněvadž pak nynější trestní 
řád nezná záko,nné teorie prův.odní, nýbrž soudce musí v kaž
dém případě na základě .pr.ovedený.ch důkazů uvá'žiti, co po
kládá za dokázáno, a co' ne, míní tit'O spi,sovate:lé, že druhá 
věta § 1 byla nynějším trestním řádem zruš1ena. Tento výklad 
p'~es jeho. du,chaplnlOst nelJze pokládati za správný, poněvadž 
pri jednotlivých trestných činech, j,ako na př. při zabití (§ 140), 
s~ výslo.vně 'úmysl nepřímý uvádí jako forma viny pr.o tyto 
čmy charakteristická. 

Správný výklad asi jest, že tu máme přežitek ze star
ších právních řádů, které uznávaly dOl určité míry ještě od
povědno-st za nezaviněný výsledek. Poněvadž však tu Jde 
o ustall1lo'Vení Výjimečné, dllu0n1o je interpret.orvati co nej'úžeji!, 
t. j, spokojiti ·se s dolem indirektním jen u těch činů, u nichž 
zákon výslo:vně tuto fO'rmu viny" prÍípouŠtí. Jsou to: 

a) zločin ,zabití (§ 140), jenž 'w'ůže býti spáchán jen dolo 
indirecto, . . 

b) při zločinech .§ 87, 152 a 169, jež mohou býti spáchá
ny jak d.o.Jo directo', tak dolo indirecto.. 

. . Sporno zůstává, 'V čem ·musí spočívati v ·případě dolu 
lfidlľektního poměľ mezi výsledkem (a) a (b). ZákO'n užívá tu 
'Obľatu, že výsledek (b) mu'sí 'Z (a) .oby.čejně povstávati nebo 
aspoň snadn.o 'povstati. To vyklád1ají jedni o-bjektivně, t. j, že 
pr.o úsudek, zda tO'mu tak dest, jest rO'zhodué Istano'visko prů'
měrného nezúčastněného. diváka. Dľuzí to vykládají subjektiv
ně, tOlti'ž, lže placha.tell musil neb 'měl ,VJýs.Jedek (b) po
kládati za mo-žný. Mám za to, 'že správnějŠí jest výkÍad objek
tivní, poněvadž při subjektivním výkladu by v k-'aždém pří
padě musilo jíti o- kulpo'sní ,čin co- do výsledku (b) a zákon by 
neby:l Iměl podnětu , qlby tu konstruOlval zvláštní fo.rmu odpo
v.ědno'sti . 

"l : . 
. " 
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2. Dolus indeterminatus. Dán jest tam, kde předst'ava 
pachatelova .o výsledku jeho činnosti jest neurčitá. Také tu ve 
skutečnosti nejde .o zvláštní formu viny. Neboť de-li představa 
pachatelova tak neJiasná, že neobsahuje podstatných znaků 
některéhO' trestného činu, :nelze vůbec o ·úmyslu ,mluviti. Jest 
ovšem možno, že pacha,tel představuje si nejasně některý znak 
činu, který pro jeho trestnost není r.ozhodný. Tu ,mluvíme o t. 
zv. dolus alternativus. Na př. je-li p'aJchateli lhostejno, zda ukra
dená věc náleŽÍ O'sobě A, nebo B. Tu: O'v:šem m~me nepo-chyb
ný dolus directus, p.oněvadž pachatel si představil všechny 
p.odsta1né znaky a pr.o ně se )rozhodl. 

Zvlášt.nÍ-m druhem doli ind1eterminati jest nahoře popsa
ný dolus eventualis. Tu nejasnost v mysli pachatelově netýká 
se 'stránky intellektuální, nýbrž s:t,ránky. volní. Nahoře již bylo 
dokázáno, že podle platnéhO' práva tu jde o druh trestného 
úmys.lu. 

3. Dolus praemeditatus a repentinus (rozvážný a náJhlý 
úmysl). Rozdíl tento 'spočívá ':V ~.om, že. IV prvém' přÍpa~ě rO'z.
hodnutí se stalo, 's r.ozvahou, v druhém v prudkém hnutI myslI. 
Podle platného práva r. má tento ,rozdíl toHk,o vliv na výměru 
trestu. Podle §§ 278 a 279 u. spočívá rozdíl mezi vraždou a 
z.abitím 'na území kdysi uherském v t10lm, ·že vr'aždolll je usmr
cení předem uvážené, kdežto' při zabití se předpokládá, že 
pachatel svého činu nerozvážil. 

4. Dolus generaHs dán jest ve zvláštním případě, kdy 
pachatel předsevzal činnost k určitému výsledku směřuHcí ; 
do'mnívaje se pak mylně, že tento výsledek již nastalI, před
sevval davší činn.ost, jí.ž teprve: onen vÝ·StIed1ek nastal. Na př. 
někdo chce druhého usmrtiti, a pr.oto jej škrtí. Domnívaje :e, 
že jest již mľtev, hodí jej, aby čin svůd zahladil, do vody. Pre
padený však nebyl ůškrcen, nýbrž zemřel teprve utopením. 
Výklad těchto případů jest sporný. Někteří míní, že tu .úmysl 
se iyztahuje i na druhou .činnost, poněvadž by prý pachatel 
byl onen vJ'rsled:ek přivodil již první činností, a okolno·st, že 
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na,stal výsledek teprve činností druhou, jest výhoda, jež ne
mllže jeho vinu zmenši,ti. Správnějším Izdá se nám výklad dru
hý, který míní, že tu činnost první zŮ'stala při pokusu, kdežto 
činno-st druhou nutno přičítati jako sa,mostatný čin kulposní. 

5. Dolus antecedens a subsequens. Úmysl musí vždy čin
nosti předcházeti. Co starší teorie nazývala do-Ius subsequens, 
jest dodatečné schválení výsledku nezaviněného, jež se sta
noviska trestníh.o práv'él! jest nerolZhodné. 

Pokud jde o nedbalost, nemá náš zákon obeoného před
p~srU o ní. Ze \zvláštní1ch p,ředpisů při j,edllloltlivých trestm'ých 
činech uvedených 'nejdůležitějšÍ jest předpis § 335, a,č tu pří
pad nedbalo·sti jest smísen ·s přípa'Clrem úmyslného přivodění 
nebezpečenství, jež podle tohoto předpisu jest trestné nasta-, 
ne-li objektivní podmínka trestnO'sti, totiž smrt, nebo těžké 
ublížení na ' těle. POll1ěvadž tedy nedbalost není v zákoně defi
nována, jest věcí teorie, aby z jednotlivých předpisů tento 
pojem vyvodila, jak nahoře se stalo-. '!~'. 

Úmysl a nedibalost :jsou jediné formy viny na1šemu právu 
známé. Při každém trestném činumlÍ'~r tedy některá z těchto 
dv,ou· forem viny býti dána. Tomu neodporuje ani předpis 
§ 238, který míní '1en vyjádřiti myšlenku, že určité přečiny a 
přestupky jsou tak definovány, že stačÍ, vztahuje-li se vina na 
pouhé přestoupení polkej1nioh předpisů, takže tu jednak nezá
leŽÍ lJla tom,: 'že da'lší výsledek nebyl zaviněn, ani na tom, zda 
ono přestoupení ·předpi'sů se stalo úmyslně, nebo z nedbalosti. 
Tak v případě §§ 338, 426 a 427. 

§ 4. Vina a omyl. 
(§§ 2e a 3, 233.) 

Omyl jest neso-uhlas mezi představou a skutečnóstí. 
Zákon trestní rO'zeznává: 
1. omyl právní, jenž může býti buď negativní, t. j. zále

že.ti v neznalosti ,nebo 'nesprávném poďetí ustanovení práva 
trestního v tom směru, že pachatel omylem svou činnost po-

.. ~ .. 
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kládá za beztrestnou. Nebo pOIsitivní, spo'čívající v tom, že 
pa,chatel ·omylem sv'ou činnost :pokládá za trestnou. Jest jasno, 
že omyl právní, pO'sitivní, nečiní čin o sobě 'beztrestný trest
ným. J de tu Ol t. zv. delikt putativní, jemuž ke skutečnému 
zločinu se nedostává změny ve vnějším světě pro každý zločin 
rozhodné. Negativní omyl právní podle § 3 a 233 r. a 81 u. Ine
onIllouvá. To platí nejen v případě, že pachatel se mýlí co do 
trestnosti, nýbrž i tenkráte, mýlí .. 1i se v otázce o protipráv
nosti svého jednání. Z toho plyne, že po-dle našeho práva ne
vyhledává se k úmyslu. vědomí protj,právnosti. Zlý úmysl 
v § 1 neznamená, že by pa'chatel subjektivně musil si býti 
vědom protiprávnosti svého jednání, nýbrž že objektivně jeho 
úmysl musí ·býti protiprávný. Subjektivně vyžaduje se vědomí 
protiprávnosti den při určitých trestných činech, při nichž ten
t.o požadavek výslovně jest vytčen. Tak v § 102 c. slovy 
»i 'proti po'vinnosti« nebo v § 85 ,a 486 slovy »zIOlmyslně«. 

2. Omyl skutkový týká se skuteónos1tí, jež pro'vedeny bJHi 
mají neb okolností činu, po·čítaje k nim i právní vztahy, do 
nichž činem má býti zasaženo. Vyloučen je tedy, a náleží do 
skupiny první jen omyl, týkající se posouzení činu Ise . stano
viska práva trestního. Při 'Omylu skutkovém jest rozeznávati: 
J de-li o delikty kulposní, 'nutno v každéml případě uvážiti, zda 
omyl sám nebyl přivoděn nedbalostí, t. 'i. zda tu nebyla po
vinnost o pravém stavu věcí ·se před činem přesvědčiti. Při či
nech dolosních :nutno rozez'návati: 

a) omyl negativní, t. j. případ, že představa pachatelova 
lišila se od skutečnosti v tom, že pachatel neznal některou 
okolnost, tvořící podstatnou 'nálezitost činu trestného. Na př. 
omylem nevěděl, že věc, již se zmocňuje, Ijest cizí. Tu podle 
obecných zásad ·0 úmyslu nelze .čin přičí.t,ati, 'Poněvadž právě 
k úmyslu se tu nedostává představy výsledku trestně rele
vantního (§ 2 e. r. a § 82 u.); 

b) omyl skutkový positivní dán jest tenkráte, když pa
chatel domnívá se, že skutečnost, tvořící podstatnou náleži-

4* 
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to st trestného činu, jest dána, ač ve skutečnosti ,chybL Tu jest 
siCe dán úmysl, k trestnosti činu však za'Se tu chybí Dna změna 
ve vnějším světě, jež pro čin jest charakteristická. Jde tu opět 
o delikt putativní. 

Celkem tedy vyplývá z pojmu úmyslu i z pojmu trest
ného činu, že: pachateli nelze přičítati víée, než si ,představo
val, ale i to, co. si představoval, jen potud, pokud jeho přeď~ 
stava byla správná. Za pouh'Ůu domněnku nemůže 'nikdo bytí 
trestán (§ 11 r.). 

Podle toho řešiti dest i tyto 'sporné případy: 
a) má-li pachatel omylem za tO', že dána jest ,okolnost 

tresltnost čirl1lll ivyluču1kí, nelze ,mu IČtin přičítati. (Analogie § 2e); 
b) omyl v předmětu (error in objecto' nebo in persona) 

dán jest tenkráte, týká-li se omyl vlastností předmětu, které 
však nejsou podstatnými pro' jeho trestnost. Na př. kd,yž pa
chatel chtěje usmrtiti osobu A, omylem usmrtí .osobu B pokllá-
daje ji Cla A. To jest omyľ právně n~xozhodnY. ' 

Podle stejných zásad řešiti desť i případ, že 'Omylem pa
ch~atel pokládá čin Z,é\' méně trestnY~.· ,'neži jest ve skuteČlno1sti , 
nebo na,opak. 

p ,o zm ám k.a: .od omylu ~n lobjecto' nutno liŠii.t1 t. zv. 
aberatio ictus. Záleží v tom, že: výs,ledek, jenž podle vůle pacha
telovy ,měl nastati v .objektu A, oko\lností na vůli pachateLově ll1e
závis!lolu rna-stal v obj'ektu B. Na př. pachatel chtěje us.mrtiti osobu 
A, srtřelí PO ní, s.třela se však odrazí a usmr,tí osobu B. Tu tedy 
nejde o omyl, poněvadž představy pachatelovy jsou zcela 
správné, nýbrž o okolnost duševního života a tedy viny pa
chatelovy se nedotýkající.' Proto správně nutĎo v případě abe
race viděti dva činy. Totiž pokus co do výsledku A, poněvadž 
tu -;výsledek ·nenastal' okolno'stí na vůli pa,chatelově nezávislou . 
Co do výsledku B závisí od okolnosti případu, možno-li jej 
přičítati pachateli jako nedbalost. 

Platné právo. v přípél!dě vraždy stojí ještě ,na stanovisku 
starší teorie, jež směšovala p řípad aberace s případem omylu 
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in persona. Jest to však výjimečné ustano'vení, jež nelze ana,
logií rOZlš'iřovati :na jiné pHpady, na př. na zabití, neb těžké 
ublížení na těle. Citace § 134 v §§ 140 a 152 vztahuje se jen 
na deHnici kausá'lní s.ouvislOlsti, v § 134 .obsažené.] 

Oddíl II. 

Obecné objektivní znaky trestných činů. 

§ 1. Kausální souvislost. 
(§ 134.) 

K trestnému činu nesta.rčí, aby pachatel prožíval v určité 
době určitý psychický stav, nýbrž jest třeba, aby tento. stav 
se na venek nějakým způsobem prodevil. Vždyť právo vůbec 
nemá co činiti jen s psychickými ději, dokud tyto děje něja
kým způsobem nezasáhly do sociálního života. Ovšem při slo
žitosti nynějších společenských vztahů může individuum do 
spo,lečenského života zasáhnouti dvojím způsobem: buď tím, 
že přivodí ve vnější-m světě nějaký pohyb, či změnu v nejšir
ším slova smyslu. Nebo tím, že takovouto změnu, již přivoditi 
byl povinen, nepřivodí. S tohoto stanoviska členíme jednání 
PO zevní jeho stránce ve dvě skupiny, totiž v konání a opo
minutí. Konání jest tedy přivodění něj.aké změny ve vnějším 
světě, 'opominutí jest porušením povinnosti takovou změ'nu 
přivoditi. 

Předpokládá tedy opominutí již jakýSi řád, jenž indivi
duím by ukládal určité konámí. 

p '0 'Z n á ·m k a: Jednání jest tedy který·kOlUv :výsek na'
šeho života, pokud dej ovládáme svrOu vůlí. Sociální potřeby, 
jmeno'vitě i potřeby, jimž slouží trestní právo, nás vedou 
k tomu, že určitý časový výsek lživota různým způsobem 
označujeme. Tak m·ohll říci , že píši, že ničím papír, že v mých 
svalech se odehrávají určité fysiologické procesy, že bdím, 
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že se připravuji ke zkoušce, a všerni těmi výrazy oZnaCU]l 
přece tentýž fysický prO'ces. M,ohu však tentýž proces ozna
čiti i jinak. Tím totiž, že ,nepřihlížím k tomu, čím ''daný výsek 
života vyplňuji, nýbrž k tomu, čím jej nevyp1ňuH. Tak tutéž 
chvíli, kdy si činím písemné po,známky prO' zkoušku, mohu 
oznalČÍti slovy, že nejdu na procházku, že opo'míjím vykonati 
určitou návštěvu atd. Může tedy tatáž fysická udá1o'st býti 
o.~načena jak jako komání, tak jako, opominutí, podle toOhO', zda 
onen výsek života mou vůlí ovládaný označuH tím, co jej vy
pIňuje' nebo tím, eo jej nevyplňuje. Algebraicky si můžeme 
tento poz.natek znázorniti takto: Určitý výsek života by mohl 
býti vyplněn činnO'stí A nebo činností B neb C neb D. Dejme 
tomu, že jest vyplně:n činností A. Tu mohu to vyjádřiti tím že 
řeknu, že konám A. Záleží-li mi však více na tom, nda uskuteč
něno bude B, než na tom, zda právě konám Aneb C neb D , 
oz~a,čímo !entýž děj jako opoOminutí "l.?,. Na př.: ,V určitý oka:~ 
mZlk muze ,matka kojiti dítě, jíti na' 'procházku, uklízeti v do-
mácnosti atd. Dejme tO'mu, lže ukHií .' v domácnosti. Tu mohu 
její jednání buď označiti jako koná~í (uklízení v domá,cnosti) 
nebo záleží-li mi víCe na povinnosti, jlÍž má matka k dítěti 
jako opominutí p,oskytnouti dítěti 'nutné výživy. Z toho plyne: 
že rO'zdíl mezi konáním a opominutím není nějaký fysický roOz
dít ve vnějším dění, nýbrž 'že des,ť to rozdíl ve stanovisku, 
s něhož -o vnějším dění cosi VYPoOvídáme. Každé mé kO'nání 
jest oOpomíjení.m všech ostatních možností jednání, a každé 
opominutí jes~ konámím 'něčeho jiného. Výhybkář, jenž opo
mine přestaviti výhybky, musil v té době ňěco konati třeba 
by nám, Ijimž jde právě o bezpečnost dopravy, bylo Ih~stejno, 
zda v tu chvíi1 seděl u okna a kouřil, nebo byl na procházce 
a 'It. ,d. 

V některých případech prohlašuje, záko,n ,již určité jed
nání za trestné bez ohledu na toO, Jaké další účinky z něho, vy
plynou. To jsou t. zv. delikty formální. Zpravidla však zákon 
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trestá jednání teprve tenkráte, vyp1yne-1li z něho; určitý škQid
livý výsledek. (Delikty výs1edečné.) 

Otázka velmi sporná jest, zda také opo'minultím mo.žno 
spáchati delikty výs1edečné. Vládnoucí teorie t.o popírá, .opí
rajíc se .o to', že! .opolminutí vyjadřujeme nega:cí; ,míní pak, že 
z něčeho, co' není, nemůže povstati nějaký výsledek. Mám za 
to, že toto učení není správné, pr,oto, že právě zaměňuje gra
m,atickou formu, jíž opo'minutí vYdadřujeme, se skutečným 
děním. Opominutí není t.otiž negací činnosti vůbec, nýbrž jak 
nahoOře jsme ukázali, označením u.rčité činnosti Um, co mělo 
místo této. činnosti nastati. Opominutí a nečinnost jsou tedy 
pOjmy zcela rozdílné. Kdyby v době op.ominutí skutečně ne
bylo žádné činnosti, t. j. kd}'lby ona doba, onen výsek života, 
neby.l ovládán vůlí pachatelovou (na pře kdyby v hořejším 
příkladě výhybkář byl omdlel, a proto, nepřestavil výhybky), 
nemŮ'žeme mluviti O' jednání, a tudíž také nel o 'opominutí. 

Při deliktech výsledečných vzniká nám otázka, poOkud 
určité jednání můžeme pokládati za příči'nu určitého výsled
ku. Příčinou totiž nazýváme v nejširším slova smyslu každou 
podmínku, bez níž daný výsledek nebyl by nastat Tento po
jem kausální souvislosti je pro účely právní příli'š ,š'ir,oký. Zna
mená t,otiž regressus in infinitum, poněvadž ka'ždá · příčina 
zase sama de účinkem vzdálenější nějaké příčiny. V užším 
smyslu nazýváme .příčinou onen zjev, POl němž podle naší zku
Hosti určitý jiný zjev vždy následuje. Tento fysikállní podem 
příčiny jest zase příliš úzký, poOněvadž bychom tu nemohli 
mJ'uviti o příčině v případě, kdy následkem nahodilých .okol
ností .onen výsledek nenastal'. K upotřebitelnému pojmu pří
činy dO'jdeme teprve, uvědomíme-li si, že příčina není nějaká 
síla, jež ve zjevech jest skryta, nýbrž že jest to forma našeho 
myšlení, jež jest potřebou, chápati jednotně vnější dění, k tomu 
hnáno, aby slučov,al0 děje v čase se odehrávající ve vyšší 
jednOltky tím, že je chápe jako nutně spolu spojené. Z toho 
plyne, že podle účelu, který právě sledujeme, můžeme danJ'r 
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zjev vykládati jako výsledek různých pncm. Na př.: Lékař 
řekne, že určitý člověk zemřel PfOt,O, že ztratil určité množstvÍ 
krve. Z jaké příčiny talto ztráta krve nastala, jest mu s lékař
skéhO! stanoviska snad již lhostejno. Naopak právníkovi bude 
lhostejno, zda smrt nastala ztrátou krve, neb z Hné příčiny, 
jen když může 'pr,okázati, že mezi podmínkami onoho výsled
ku bylo jednání příčetného člověka" a sice že toto jednání 
bylo v takové souvislosti, již právě označujeme jako souvi
slost kausál:ní. Jest tedy také kausální souvislost právním po
jmem, a závisí od cílů, jež právo svým,i předpisy sledUje, po
kud ještě dednání lidské budeme pokládati za příČinu onoho 
výsledku. Cílem trestního práva jest vymeziti odpovědnost 
člověk-ovu za určitý výsledek Nebudeme tedy za příčinu po
kládati takové jednání, jež jest tak vzdálenou podmínkou vý
sledku trestně relevantního, 'že 'nemůžeme již činiti osobu, jež 
tuto podmínku vyvola,la, odpovědnou ?a výsledek. Obec.né 
pravidlo asi bude, že nebudeme za př\Čimu. pokládati podmín
ku, kterou si můžeme ,odmysliti, aniž 's'~ 'změní co podstatného 
na ději, jenž k výsledku vedl. Na př. ,6~\O'ba raně.ná jest dopra
vována vlakem, v němž se stane obětí ' srážky vlaků. Tu toho, 
kdo tuto osobu zranil, nebudeme pokládati za, příčinu této 
smrti, poněvadž by ,na výsledku ničeho se nebylo z,měnilo, 
kdyby ·obět :byla býva'la v onom v.laku zcela vd:ráva. Celkem 
tedy m·ožno říci: Ve smyslu trestního práva pokládáme lidské 
jednání za příčinu určitého výsledku tenkráte, jestliže podle 
zkUlšleno,stí onen výsledek touto příčinou jest do-statečně vy
světlen. Tam, kde výsledek jest do-statečně vysvětlen dalšími 
podmínkami s onou činností nikterak nesouvisfcími, soudíme, 
že tato činnost není příčinouO'noho výs,ledku. Požadujeme 
tedy t. zv. adaequátní kau salitu a říkáme v případě, že trestně 
relevantní výsledek pozdějšími podmínkami byl dostatečně 
vysvětlen, že kwusálnÍ s.ouvislost jest tu přerušena. 

Novější zákony přenechávají vědě rozhodnutí o kausální 
sOIurviStlosti. Platný trestní zákonik r. olbSlahuje však v § 134 
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zákonnou definici kausality, jíž ovšem jest třeba se říditi. Z t.a- .
hot.a ustanovení vyplývaH tatO' pravidla: 

1. Kausálnost 'nezávisí na torn, zda výsledek byl nutný, 
zda tedy snad nemohl vhodným protiopatřením býti odvrá
cen. Důsledně přičítá se také ten výsledek, který nastal jen 
pro zvláštní vlas-tno,sti předmětu, nebo pro zvláštní okolno1sti, 
..za nichž čin byl spáchán, třeba by pachatel o těchto výjimeč
ných okolnostech jeho činnost podporujících nebyl věděl. 

2. /Kausálnost třeba uznati i tam, kde k činnosti pacha;
telově při'stoupila jiná příčina další (na př. činnost Hného člo ·· 
věka), je!ž teprve umožnila, že z činno-sN pí;lchatelovyonen 
vJ'rsledek nastal a na jejíž zakročení pachatel počítal. (Na př. 
počítal s tím, že kuchařka pokrm, do něhož tajně namíchal 
jedu, předloží pánovi.) Avšak i za nahodilou, t. j. nepředpo
ldádanou 'mezipříčinu jest podle positivního na.šeho prá,va od
pověldný tenkráte, byll-lIi k ní jeho činností dán podnět. (Na 
př. lehce zraněný je dopraven do nemocnice, kde následkem 
nedbalosti .o,šetření nak,azí se růží, .a zemře.) 

3. Pokud mezipříčina není ani předpokládána, ani činem 
sa:mým přivoděna, nastupuje obecné pravidlo, že totiž dlužno 
výsledek přičísti této mezipříči1ně. To jest právě případ t. zv. 
přetržené kausa,lity, jež nastává zvláště tenkráte, když mezi
příčinou jest úmyslné jednání jiné -osoby, na př. zraněný, jejž 
pachatel nechal na cestě ležeti, - jest přepaden .!Ioupež·níky a 
dobit. Je-li však další činnost kulposní, nesproštuje se tím 
první pachatel své viny. Zpravidla se požadUje, aby výsledek 
luiminálně relevantní byl nejen způsoben pachatelem, t. L aby 
mezi jeho jednáním a výsledkem byla kausální s.auvislo·st 
v hořejším smyslu, nýbrž aby byl i zaviněn, t. j. aby po psy
chické stránce mezi pachatelem a výsledkem byl poměr, Jak~' 
předpokládáme .při některé z obou. forem viny. Výjimečně 

však přičítá platné právo ještě výsledek nez,avině·ný, a to 
zvláště v těch případech, v nichž trest za určité jednání je od-
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stupňován podle výs.ledku (§ 43, 126, 156). Totéž platí v pří
padech t. zv. dolu indirektního, o nichž nahoře byla řeč. 

Talké opo,minuUm mOlžnlo přivlodi,ti výsledek kri'minálně 
relevantní. Ovšem aby o ,opominutí bylo možno mluviti, musí 
zde býti povinnost k určitému konánÍ. TatO' povinnost může 
se z'ak)ládati buď v určitých závaz:cích právních (§§ 87, 139, 
335, 336), stačí však i, jde-li o ·obecně uznané závazky mrav
ní, jež dotýkají se tak intensivních zájmů, že ;je klademe 
v obecném na'zírání na roveň výslovně stanoveným závaz
kům právním. Tak ,na př. Imáme za t,o, že ten, kdo přiv,odi! 
určité ,nebezpečí, jest pov'inen přičiniti se :O to, aby zabránil 
jeho výs,I'edku. Na 'př. lékař, jenž mezi operací by pojal úmysl 
oper,o'vaného usmrtiti opominutím ošetřiti způsobenou ránu, by 
byl stejně trestný, jako by s,mrtelný výsledek byl přivodil 
konáním. 

Při ur,či1tých trestný,ch činech nep,olža!duje zákon aby 
vk ' s oda skutečně nastala, nýbrž trestá Ji'ž·, přivodí-li někdo ne-
bezpečÍ. Nebezpečí jest mož,nost škoqy. Kdo by byl vševě
doucí., neznal by podmu nebezpečí, poněvadž by předem věděl, 
zda ur'čité jednání 'urči,tý výsledek přivodí, čili nic. Úsudek 
o 'nebezpečí jest tedy vždy doznáním omezenosti našich zna-· 
lostí, t. j. že v daném případě nevíme, zda podmínky škodli
vého výs.ledku jsou Vlšechny dány, nebo, ·,ne. Může tedy po.dle 
stupně těchto znalostí býti úsudek ,o nebezpečí různý, a otázka 
jest, které ze skutečností, jež by mohly k nebezpečnému vý
sledku vésti, máme vzíti v počet při úsudku .o nebezpečÍ. Opět 
jako při kausální souvislosti tUf musíme r.ozeznáv..ati otázku způ
sobení .a .otázku zavinění. Po.dle toho r.ozeznáváme objektivní 
a subjektivní úsudek o ;nebezpečí. Abychom vůbec o' nebez
pečí mluviti m,ohli, musí tu nebezpečí býti objektivně dárlO, t. j. 
že podle toho, co průměrný neZJúčastněný divák o seskupení 
okolností případu ví, musí tu býti podmínky, z nichž škodlivý 
výsledek zpravidla povstává. Abychom v'šak nebezpečí mohli 
někomu přičítati. třeba, jest, aby i subjektivně se stanoviska 
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pachatel10va tu nebezpečí hylo,. To znamená, že při otázce viny 
musíme podle .obecné zásady; .nahoře při vině vyložené vzíti 
v počet všechny ty 'okolnosti, jež pachatel si představoval, vy
jímaje ty, jež se neshodují se skutečností. \Tedy na př. nebu
deme přičítati za nebezpečné jednání z,nalce, jenž věda ·0 urči
tém děli více, než průměr,ný dlvák, vzal v p'očet laikovi ne
známé podmínky, škodlivý výsledek vY.}Ulčující. Naopak však 
také nebudeme při'číta:ti jako, nebezpečná jednání toho, kdo 
věř,e v! kouzla, se d.om'nívá, že na př. nějakým zaříkáváním 
může přivoditi ,nem.oc. 

Zvláštním případem trestání 'nebezpečného jednání jest 
trestání pokusu. 

§ 2. Pokus. 

(§§ 8, 239.) 

Dokonán jest čin teprve, když činností pachatelovoU' způ
soben by:! .onen výsledek, jejž positivní právo pr.ohlašuje za 
vnější děj pr.o onen druh činu trestného . charakteristický. Tedy 
na př. vražda, nastane-Ii smrt člověkova, krádež, přešla-li věc 
v detenci pachatelo'vu. Při některých činech zákon zachycuje 
činnost již v tak brzkém ,stadiu,že může čin vůbec býti trestán 
jen, je-li dokonán. Tu tedy p.okus dest vyloučen. Ta'k jest to'mu 
při všech ,činech, kde zákon trestá pouhou neposlulšnost bez 
ohledu na to" jaký výsledek nasta'ne. Nebo při činech, kde 
zákon trestá pouhý slovní projev. Naopak, jsou činy, jež trest
nými se stávají teprve, nastane-li určitý výsledek, třeba ne
z él'viněný. Tak tam, kde zákon při1čítá nějaký výsledek na zá
kil'adě dolu indi'rektníh'O', Inebo tam, kde lčin se trestá jen, na
stane-li určitá objektivní podmínka trestnosti (t. L skutečnost, 
bez .níž jednání nemůže býti trestáno, ,jež však nepatří ke 
skutko'vé podstatě trestného. činu, takže nezáleží -na tom, zda 
pachatel o ní věděl; na př. zakročení mim'o,řádne moci v pří
p.adě' § 73 r.). 
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Pravidlem však jest, že ·mezi jednáním a výsledkem 
musí proběhnouti více méně dlouhá kausální řada, že však 
zákon vzhledem právě k nebezpe,čnosti jednání pachateli při
čítá čin, třeba by ,okolností na jeho vůli nezávislou výsledek 
nebyl nasta.J.Tu mluvíme ·0 pokusu. Defilnice p'okusu podána jest 
v § 8 r., a 65 u' Podle práva-dříve rakouského požaduje se podle 
§ 8 Ik pokusu: 

1. úmyslnost, 
2. vnější činnost, vykazUjící určité vlastnosti, 
3. aby příčina 'nedoknnání zále,žela v ,okolnoste~h, nezá

vislých :na vůli pa,chatelově. O přeči.nech a p~estllJpcích platí 
tu podle § 239 totéž, eo' o' zlo,činech. Dříve uherský trestní 
zákon požaduje podle §§ 65. a 67. 1. totéž. Jenže tu při přeči
nech) je pokus trestný jen, stanoví-li t,o zákon výsJ'ovně. 

Pokud o podrobno.sti jde, aest po.dotknouti: 
1. pokus jest způsoh, jak se uskutečňuje trestný čin. Platí 

ted,y i tu, že nestaJčí jeh pouhý úmysl, nÝ.brž že musila také ve 
vněJším světě se psychická dispo.ske pachatelova projeviti 

, I; , . 

činností objektivně nebezpe'čnou. To p:ř.ehlížejí za:sta,nci t. zv. 
teo'fie subjektivní. Tito totiž míní, že za pokus jest pokládati 
ka'ždý čin, jímž z10činný úmysl se na venek projevit ' Na př. 
když Iněkdo místo jedU! o.mylem přimíSí ~ pokrmu ,v úmyslu 
vražedném cukru. Mám za t,o, ž'e tu ,o trestném činu nelze mlu
viti, :pr'oto, že tUl ve vnějším světě nenasta1la ani možnost vý
sledku pro čin (vraždu) charakteristického. Proto za správ
nější pokládám teo,rii objektiv,ní, jež požaduje, aby vedle úmyslu 
tu byla činnost 'objektivně 'nebezpečná, 't. j. aby po_dle zásad 
nahoře vylo'žených nezúčastněný divák si utvořil úSJldek 
o m'Q:žnosti škodlivého výsledku, a aby též podle toho, co pa
chatel - správně si představ'o'vaJ, tato. možnost tu byla -'dána. 

Naše práv'o. jak r. talk u. stojí na sta'novisku obfektivní 
teorie. To. vyplývá pro r. jednak ze slov § 8 ke »skutečnému 
vykonání«, dále ze slov § 11 vněJší zlý čin. Dále z § 56, podle 
něhož jednání pro právní statky indi'fferentní nemůže býti zlo-
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cmem a konečně z hist'orického, vývoje. Pro právo' u. pak to , , 

vyplývá ze slov p r ,o v e d ,e n í obmyšleného přečinu nebo. 
zločinu . 

. Z téhož důvo.du nelze trestati t. zv. jednání přípravné~ 
ani t. zv. pokuls 'nezpůsobilý. 

Jednáním přípravným r.ozumíme tak,ovou činnost, jíž pa
chatel ještě nepřivodil nebezpečí rozhodného, výsledku, nýbrž 
se k tomu teprve připravoval. Přípra'y;né jednání přechází tedy 
v pokus tím okamžikem, když jak subjekHvně~ tak objektivně 
jest tu nebezpečí kriminálně relevantního výsledku. Není tedy 
pokusem 'opatřování nástrolj.ů, ,leda že podle okolnosti případu 
nelze očekáva,ti, že by tato či,nnost nemohla pravděpo.dobně 
vyústiti v jiný výsledek, než O' :nějlŽ při dotyčném druhu činu 
jde. 

Pokusem 'nezpůs,obilým nazývá,me takovou činnost, ze 
které objekti'vně zamý~lený výsledek nemůže povstati, třeba 
by pachrutel vykonal vše, čeho k provedení činu je třeba. Te
orie objektivní (při subjektivní talŤOI .otázka nemůže vůbec po
vstati) tu rozeznává :pokus na nezpůsohilém předmětě a po
kus nezpůsobilým prostředkem, v obou případech pak pokus 
absolutně a relaEvně nezpůsobilý. Nazývá pak absolutně ne
způsobilý'm takový pokus, při něm,ž trestný čin je vůbec ne
mysHtelný, poněvadž se nedo'stává některé poj-mo'vé náleži
to,sti zločinu. Na lPř. pokus. krádeže na vlastní věci, pokus 
vraždy na strašáku v polH. Relativně nezpůsobilý pokus je ta
kový, při němž js.ou ske podm<ové náležitosti ónu, in concreto 
v'š'ak j sou tu ,okolnosti, pr'o něž výs/lledek kriminálně relevantní 
nemůže povstati. Tentýž r,ozdH mo·žno činiti i co do prostředku 
způsobilého ('na př. poklUS vra~dy zaříkáváním h~ absolutně 
nezpůsobilý, pokus vraIždy nenabitou pistoH relativ,ně). Při 
albsolutně nezp,ůs.obilém pokusu nelze mJuvi,tjI o- trestném činu. 
(Jde tu 'O' putativní delikt.) Tres.tný j'e t.oliko pokus relativně 
nezpůsobilý, jenž od ostatních případů pokusu se liší jen tím, že 
tu příči'na, pruč v konkretnhi-I případě výsledek nenastal, vězí 
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ve vlastnostech .objektu nebo prostředku, a není pncmy, proč 
tak.o~Ý případ, olvlšem, Jsou-li tu! ostatní náiež'itO'stÍ' pokusu, 
byl P,osuz.ován Hnak, než: případ, kdy 'škodJivý výsledek ne
nastal pro vnější nějak,ou překážku {p.okus vra,ždy nenabitou 
pistolí a pokus, při něm,ž se pachatel zmýlil v odhadování, až 
kam jeho pistole donese). 

2. Příčina, že výsledek nenastal, je v § 8 uvedena jen 
příklad-m·o. Může to tedy býN dakákoHv okolnost minlO dobro
volné ustoupení .od dok,onče,ní nebezpečné činnosti. Motiv to
hoto ustoupení je ,nerozhodný (na př. není trestný, kdo ustou.pil 
ze strachu, nebo. pr,oto', aby čin vykonal' v příhodnější dobu). 
Ovšem nesmí tu vnějším motivem, jenž jej od činu zdržel, býti 
překážka, třeba by se byl o dO'sahu této překážky mýlil. 

Zvláštní případy p.okusu lsou: . 
1. t. zv. pokus sl,ažený, čili' kvalif.ikovaný, t. j. případ, 

kdy pachatel, jenž dobrovolně 'od dOko:nče,ní činu ustoupil~ již 
tím, co vykonal, ·pr.ovedl trestný čin (na' · př. Pacha,tel, jenž do
br,ovdlně ustoupil .od krádeže, Už se by(vloupal a poškodil tím 
zámek). Tu ovšem to', co bylo provedeno, nestává 'se bez
trestným; 

2. t. ZIV. pokus dokonaný, t. j. 'případ, kdy pachatel usku
tečnil vše, co nál<e:ží ke skutkové podstatě trestného' činu, p.o
tom však rozmysEv se, s úspěchem výsledku zabrání {na př. 
dá v úmyslu vraJžedném jedu, jakmile jej oběť pozřela, dá však 
pro'tÍ'jed, a zabrání tak -yůbec jakýmkoliv šk'odHvÝlm násled
kům. Kdyby tu přece něljaké následky zbyly, mohlO' by se mlu-
viti -o pokusu kvalifikovalném). • 

Pokus je vyloučen: Výslovným ustanoVlením zákona při 
deliktech kulposních (někteří míní, že je tu pokus pO'jm,oýě vy
Loučen). Pojm.ově je vyloučen při deliktech čistěomissivních, 
při deliktech, jež mohoU! býti spáchány jen dolo indire'cto, při 

deliktech verbá:lných a jilných, kde Hž prodev trestné vůLe je 
trest.ný {rychlá jízda) a při Čtinech, jež zákon pr'ohlalšuje za 

.. ~ . . 
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dokOlnámy Mž ve stadiu ,poklUSU (§ 147, § 1 zák. na ochranu re
pUlb!liky.) 

Novější zákony (tak i § 66 u.) trestají pokus mír,něji, než 
dokonaný čin. Trestní záko'n r. klade Višak c.o do, tfiestnosti 
pokus na r,oveň dokonanému či'nu, připouští jen, aby se k to
mu, že čin zůstal při pokusu, přihlíželo jako k oko:Inosti poleh
čugící. Výjimky, kdy pokus se trestá mírněji v. na př. v §§ 138, 
145. O pokusu při nevhvstních deliktech třskových v. § 10 r. 

§ 3. Spolučinnost několika osob při témž' činu trestném. 
(§§ 5, 9, 239.) 

(Viz zvI. Prušák: Studie ,o účastenství, 1909.) 

Pachatelem je ten, kdo, v}1lk,onal činnost, již zákon před
pokládá Pří' trestném činu určitého druhul (kdo vraždil, kradl 
a pod.). Ovšem je m,OIž,n,o, že tuto činnost provede několik O's.ob 
spoilečně. Tu mluví,me o spolupachatelství. Spolupachatelé 
tedy jsou ' lidé, kteří vědomou s'oUičinností uskutečňují činnost 
pro určitý drluh trestných či,nů rozhodnou. Musí tu býti vě
domá součinnost, poněvadž, kdyby ti, kdo pracují '0' uskute.č
nění určité 'skutkové podstaty, .o sobě vzájem,ně nevěděli, ne
bylo by podnětu, abychom jejich součinnost slučovali. Vždyť 
tím teprve ,nastává zvláštnost při spolupachatelství, že každý . 
ze spolupacha,telů je ve svém úmyslu posilován vědomím, že 
mlu ostatní pomahatjí. Ovšem) výslovné 'nědaké předchozí ú
mluvy třeba není. Stačí, že právě při činu jsou si vědomi své 
vzájemné součÍ'nno'sti. 

Od spollupachatelství liší se účastenství tím že účastník 
neprovádí činnosť pr,o určitý druh trestných či~ů charakte
dstick.ou (nekrade, nevraždí) nýbrž jinému tut,o, činnost umož
ňuje nebo 'ú,s'l1'adňmje. Tato s~ouči'nnost je pak mo,žná ve dvou 
formách: buď jako návod, t. j. iVzbuzení zločinného úmyslu 
v pachateli, nebo pomoc, t. j. podporování pachatele při usku
tečňování jeho úmyslu. Tato pomoc pak může býti buď pOlsi
ti'vní neb nega't'i'v'ní podle toho, spočívá-li v opatřování příle-
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žitosti nebo prostředků, 'či spočívá-'H v odstraňování překá
žek. Obojí pomoc pak můžle . býti buď fysi'cká nebo psychická 
(rada, vyvr.ace,ní pochybností). 

P o zná lm k a t e r m i' :ll o log j c k á: teorie nazývá spo
lupachatelství i účastensltví (návod a 'pomoc) společným ná
zvem spoluvi,ny. Platné práv,o r. však spoluvinou nazývá to ~ 

00 teorie jmenuje úČaJsltenstvím, t. j. návod a pom·oc, kdežto 
název účastenství vyhralžuje urlČité fo'rmě psychického p.o
mUlorlilctvÍ. PrálVlo u. Ulžívá v § 69 názvu účastenství ja1{)O teorie. 

Návodcem Ije ten, kdo v pachateli zločinný úmysl vzbu
dit AbYl činnost Ináv.odeova byla účas,tenstvím' (spoluv,inou) 
na 6nu pachatelově třeba je, jako v jiných případech přičí
tání činu, určité psychické disposice a určitého vnějšího, děje. 

Po .psychické stránce třeba je úmyslu návodcova přivoditi 
individiuálně určitý 6n. Nabádání k individuálně neurčitým 

činům j.e salln:O'sta;tnÝm činelu § 115 zák. .' na ochr. republiJk:Yr 
!esp. zločinem podle § 8 zák. 6 třaskavÚ~ách. Kdo by kulposně 
vzbudil v druhém úmysl ik individuálně , určitému činu, mohl 
by, kdyby ostatní okolnosti tomu nasvěd"~ova~ly, býti kulposním 
pachatelem onoho činu, není však nikdy návodcem. Po stránce 
fysické vyhledává se kausální souvislosti mezi činností návod
covou a výs,ledkem, t. j. návod musí pachateli býti podnětem 

k jeho činu. Předp.okládá se oiVšem, že návodce použije jako 
prostředku k uskutečně'ní kriminálního výsledku činnosti o'sroby 
příčetné a to tak, že činnost pachatelova vykazuje jak po psy
chické, tak PO fyskké stránce všechny znaky onoho trestného 
činu , o nějž návodci jde. Tím liší se návod od t. .zv. nepřímeho 
pachatelství. Nepřímým pachatelem je ten, kdo jako nástroje 
k provedení zločinného úmyslu pou1žije sice činnosti lidské, ale 
zPůso:bem takovým, že se této činnosti nedostává některé 
z podstatných náležitostí trestného činu. T O .je m'o'žně trojím 
způsobem: buď tím, že někoho· fy sickým násilím k činu donu
Um, kde tedy se to'mu, kdo čin provedl, nedostává úmyslu, nebo 
tím, že v druhém vzbudím omy'!, pro něů1ž nemlohl si trestnost 

. "l : " 
. ~ 
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. svého jednání uvědomiti, kde tedy se opět tomu, kdo činnost 
provádí, ned.ostává úmyslu, může však býti přičítána nedba
loslt, nebo tím, že vědomě použiljí jako svého nástroje osoby ne
příčetné. Ve všech tě'chto případech nejde .o návod, poněrvadž 
se nedostává odpovědn.osti o'soby, jež čin uskutečnila; věc je 
stejná, jako by »návodce« byl' použH jakéhokoliv jiného nástr'0je 
(cvičeného zvířete), totiž ten, kdo tímto zpúsobem jiného P'0-
užil jako svého nástroj1e, je pachatelem. 

Sporná je otázka trestnosti t. zv. agenta provokatéra, totiž 
toho., kdo. vzbudí v druhém zločinný "úmysl nikoliv prot'0, aby 
k čjnu skutečně došlo, nýbrž z jiného důvodu, na př., abysve
deného moh'l udati. Tu dlužno. ro'zeznáva,ti: podaří-li se agen
tovi věc nastJ.1ojiJti tak, aby k provedení činu nedošlo nelze jej 
činiti 'odpo;yědným, poněvadž tu sám způsobi,l, že vý;:ledek ne
nastal, je tedy věc stejná, jakO' při dobrovolné.m ustoupení od 
pokusu. Tam vlšlak, kde k trestnému činu skute6ně do'šlo' (poli
tický a,gent provokatér na-strojí politickou vraždu, aby vzbudil 
poHtické hnutí proti straně pachatelově), je návodcem. (Zvláštní 
ustanovení '0 agentu provokatéru obsahu,je § 27. zák. na ,ochranu 
repub'liky. Agent provokatér nestává se totiž beztr~stným vča's
ným udáním činu.) 

Podobně, jako při návodu, vyhledává se i při pomO'cnictvi 
po psychické stránce úmyslu umožniti neb usnadniti určHý 
trestný čin, PO stránce fysické pak kausální souvislosti mezi 
činností pomocníkovou a vÝsledkem, t. L, že pomoc byla jed
nou z podmínek výsledku. 

liranice mezi fysickým p:om,ocnictvím a spolupachatel
stvím bÝ;Vá někdy dosti pochybná. (Je ten, kdo drží přepadeného. 
zatím, co druhý jej škrtí, pomocníkem nebo spolupachate'lem?) 
Otázku tuto řeší přivrženci teorie subjektiv.ní tak, že míní, že 
pomocník jedná v záJmu cizím, tedy s. úmyslem pomO'cnickým~ 
sp'olupachatel v zájmu vlastním, s úmyslem pachate'lským. Mám 
za to, že toto. rozlišení je pra1kticky méně účelné, poněvadž jest 
zcela dobře možno, že ten, kdo má na" výs~ledku nea,menší zá-

5 
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jem provede činnost nejdůležitější (najatý vrah), kdežto te~ , 
jenŽ celý čin na'str,oHl a bude z něho míti hlavní prospěch, zu
stává v pozadí a pomáhá jen podružným způsobem. Proto bych 
dal přednost teorii objektiv.ní ~ jež rozdí'l vidí v t.om, zda činnos~, 
o níž jde, je pro výsll'edek kriminálně relevantní tak rozhodna, 
že bez ní s.i tentlo výsledek nemůžeme mysliti. Můžeme si 'my
sliti vraždu, při níž by nikdo:na ulid nehUdal, ale těžko si před~ 
stavíme uškrcení, prohodení sUného člověka, jejž by pachateh 
někdo nepodržel. Proto nazveme toho, jenž při vraždě hlídal, 
aby se nikdo nepovolaný nepřiblížil, pomocníkem, toho, kdo 
brání'cí se oběť d-ržel, spolupachatelem. 

Negativní pom·ocnictví spočívá v odstr.aňorvání překážek . 
Nená:1eží sem tedy pouhá nečinnost, nezabránění výsledku. To 
je samostatný trestný čin, pokud někdo, úmys:1ně nezabrání zlo
činu za podmínek § 212 (zločin nadržování). Zvláštním způso
bem vy.mezen je tent,o .samostatný trestny čin (nezabránění ne
boneudá:ní zločinu) v § 9 zákona o třas,kavinách z r. 1885, v § 6 
zák. 'o padělání tveř. úvě~r. papírů a minoJ" ,a v §§ 12 a 13, 4, zák. 
na ochranu republiky. ';'. '. 

Platný tr~s.tní zákon r. v § 5 in fi'ne uvádí s názvem úča
stenství zvláštní fOTmu psychického pomocnictví spo,čívající 
v tom že někdo před činem s pachatelem se -dohodne o po'moci, 
již m'~ pIQ činu poskytne, nebo podílu na ,zisku. Tímto předpi
s'em má býti zdůrazněno, že takovátlo dohoda jako posílení zlo
činné vůle pachatelovy má bý,ti trestána bez ohledu na to, zda 
po čitnu skutečně k pomoci resp. k podílu na zisku d.o-šlo. Stala: li 
se takováto dohoda teprve po činu, tu správně ·stano'ví § 6, ze 
nelze mluviti o spoluvině na trestném činu , nýbrž nanejvýše . 
.o samostatném trestném činu , jakými js'ou nadržování J?ři zlo ·· 
činech podle §§ 214, 217, neb přečinech či přestupdsh § 307, 
nebo podílnictví při krádeži , zpronevěře 'neb l'oupeži §§ 185, 196, 

464. , lJ d 
V literatuře vede se s.por .o právní povaze s.poluvmy. V a -

noucí nauka t'otiž učí O' t. zv. akces.orní či odv'Ozené povaze 

. . 
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spoluviny míníc tím, že trestnost spoluvinníka je závislá na 
trestnosti ·pachatele hlavního. Učí se tedy, žespoluvinník ,může 
býti sti,hán jen ta.m, kde hlavní pach~tel se dopustil aspoň po
kusu trestného činu. Mám za to, že tu méně vhodný výraz 
»spoluvina« svádí k představě jakéhosi podílu na cizí vině. Ta
ko'véto ručení za cizí vinu je však v přílilšl příkrém odporu 
s dnešním nazíráním na trestní právo, než abycho·m je uznali 

, leda by nás k tOlmu 'nutil výslovný předpis zák'ona. Tomu v'šak 
tak, n~ní.. Zl~ skutek, ·0 němž mluví § 5 r., zločin neb přečin , 
o nlchz mluvl § 69 u. nemusí býti 'čin v osobě hlavního pachatele 
trestný, jak výslo'vně stanoví 2. odst. § 5 r. a § 74 u.: Z toho 
plyne, že ,otázku viny je řešiti u každého ze spoluvinníků sa
m:01statně, !a že každý odpo:Vídá .jen za ~o', ca zavinit 

Z t'oho plyne : 

1. Šel-li hlalv.ní pachatel dále, než COl návodce a pomoeníci 
zamý~le1i, je za s.vůj exces sám odpovědný. Je tedy možno, aby 
hlavm pachatel byl trestán pro vraždu, návodce a pomocníci 
jen pr,o spoluvinu na krádeži. Rozumí se, že tam kde zákon 
přičítá výs:tedek nezaviněný, dlužno, jej přičísti i sp~luvinníkúm. 

2. Ustoupil-li hlav1ní pachatel dobrov,olně od dokončení 
činu , nemění se tím trestao'st spoluvinníků pokUd 'ovšem sami 
také od dokončení neustoupili. Ovšem~usil již čiln dospěti 
aspoň k pokusu. Jinak by se k trestnosti spoluvinníkůnedostá
valo vnějšího výsledku, jed,ž předpokládáme při ka1ždém trest
ném činu. 

3. Vliv omylu a Jiných ·okolností trestnost vylučujících 
mírnícíGh nebo zvyšujících (§ 177) nutno u kaž,qého spoljuvi'nní~ 
ka posuzovati samostatně. 

4. Čin návodcův neb po'm'ocníkův nes.tává se nepřímým 
pachatelstvím tím, že a,niž o tom věděli, hlavní pachatel byl ne
přÍ!četný. 

" H J 5. O~o~ní vlastnosti trestnost vylučující, mírnící neb zvy·. 
SUJI"CI platI Jen pro t'oho ze· spoluvinníků , u k.oho jsou dány. 
.ovsem tam, kde osobní vlastnost pachatel,ova je součástí skut-

5* 
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kové podstaty trestnéhO' činu, na př. §§ 101, 125, 131, nebo k'de 
osobní v:Iastnost jest momentem kvalifikačním, na př. §§ 411 a 
153 r., nutno na tOsobní vlastnost hleděti' jako na součást skut
kové podstaty, totÍ'ž přÍ>čítati její účinky všem, kdo '0 ní věděli. 
Výjimka v § 177 při krádeži. 

Za spoluvinu nelze p'ovaž.ovati: 

1. Když ze zákona je .patrno, že zákon určité tOsoby nechtěl 
podříditi povinnosti, O' jejíž pO'rušení při trestném činu jde (na 
př. 217, p.okud jde 10' luvězněného), 'nebq že ,ur,čitý předpis je 
my1šQen jako O'chrana určitých osob třeba proti je.jich vůli (na 
př. § 96, únos na žádost unesené manželky). 

2. Byl-U některý způsob spoluviny prohlášen za samo
statný trestný čin, ndze pachateli hlavního činu přÍtčítati ještě 
spoluvinu na této činnosti pom'ocné (na př. § 5. zák. o padělání 
veř. úvěrních papírů a ,mincí, § 6. zák. o třaskavinách, a § 13. 
zák. na ochranu -republiky). . ~ 

3. Jestliže · čin podle svého poďihti předpokládá součinnost 
více osob, t. zv. nutné úča·stens,tví, n~ pf. při pO'zdvi'žení (§ 68), 
Vrztbouření (§ 77), zločinu podle § 5:' 'zák. tO třaskavi1nách, §§ 9, 
13, 3 a 17 zák. 'na lochranu repub1:iky, nebo' jestliže se předpo
ktládá vzájemná 'činno'st někoHka osob, j'ako .při .cizololž's,tvÍ, 
souboji a určitých způsobech smilstva, kde ostatně nastává ně
kody případ zmíněný pod 1. (votiž, že zákon jen některého z ú
častníků činí trestným v §§ 504, 505). 

Trest na spoluvi'nu a úča'stenství v právu r. je stejný, jako 
trest pachateli hr,ozící. Ceteris paribus je návodce trestnějšÍ, 
§§ 44 C., 263 k. Při jednotli'vých 'čineoh trestních 'jsou pro spolu
vinníky zvláštní sazby, na př. §§ 136, 137. V právu: u. pod!l'éhají 
návoldce a spolupachatelé trestní sazbě, jak,o pachatel, po'moc-
níd, trestní sazbě za pokus, §§ 71, 72 u. . 

1; 

Nahoře stala se 'zlminka, že má-li spoluvinník býti odpo-
vědný, musí činnost hlavního pachatele dos.pětr aspoň až k po
kusu, poněvadž jinak by se nedostávalo ve vnějším světě oné 
změny, jež pro určitý druh činu je charakteristická. Výj'imka 

,,'f; , 
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je v § 9. r. co do t. zv. nedokonaného svádě'ní. Tu nelze mluviti 
o s.po~uvině, poněvadž se nedo'stává Hné činnosti, nýbrž tO samo
statnem trestném činu, jenž ovšem vymez.en je předpisem blan
ketOVým, totiž musí v každém případě býti doplněn skut~ov,ou 
podstatou onoho činu, k němulŽ bylo sváděno. P,O'žaduje se tu: 

1: Aby čin, k němuž bylO' s.váděno, byl v době svádění 
trestny; 

2. že J bylo sváděno k či'nu individuál1ně určitému (srovn. 
Cl co. § 8 za-k. O' třaskavinách a § 15 zák. na ochr. rep.); 

J .3. že svádění zůstalo bez výsledku, ať prO'to, že sváděný 
sveSÍI, se n~dall J(.n~zdařené 'Svádění), nebo že činu nepro,vedl 
(bezvysledne svadení), nebo že již před sváděním byl k činu 
odhodlán (alias facturus). 

v Tr~st na nedovtOlené svádění je týž, jako na pokus činu, 
k nemuz bylo sváíděno. -

J v Od případů spoluviny dlužno lišiti trvalejší úí.vary k pro
~a~enív tre.stných činů, totiž komplot a tlupu. Komplot je slou
cem nekohka ,osob k provádění ur,čitého činu. Starší doktrina 
tu 'm~~ila, že kompllot je vždy trestný, poněvadž právě tu jde 
o vzaJem'né navádění a psychické pomáhání. Správněj'ší zdá 
se, že i v případě komplot.u, ráz a stupeň viny každého člena 
samostatně je posuzovati,. Při zločinu podle § 5 zákona o třaska
;-inácb, zločinech a přečinech podle § 2, 9,17 zák. na ochr. rep., 
Je komplot samostatnÝm trestný-m činem. Od komplotu liší se 
fIupa (banda) Hm, že tu jde ,o. sloučení k páchání činů indivi
duálně neurčitých. Také tu nutno odpovědnost každého člena 
posuzovati samos.tatně, leda že by, jako- v případě § 5 zákona 
o. třaskavinách, bylo utvoření tlupy k páchání anarchistických 
zlolčinů výsl'ovně prohlášeno za samostatný čin tres.tný. 

O součinnosti několika osob při nevlastních Ide1iktech 
tiskových viz § 7 r. 
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§ 4. Konkurence trestných činů. 
(§§ 34, 35, 267.) 

(Srov. zvl. Kaltab: O skutkové podstatě a k.onkurenci trestnýclr 

činů. 1911.) 

Konkurujícími nazýváme tyl trestné či'ny, kterých se do
pustila tatáž osoba, a jež jsou předmětem téhož trestního řízení 
(§ 34, 35, 267 r. a 95-104 u.). P.ožaduje se tedy: 

1. aby tu bylo několik trestných činů, a 
2. aby tyto činy byly předmětem téhož trestního nzení. 

§ 57 a 265 tr. ř. r. . rozšiřuje · ,ostatně pojem ~O'nkurence na pří- · 
pady, jež sice netvoří předmět téhož trestního procesu, jež však 
byly spáchány dříve, než pachatel pr.o některý z nich byl 
souzen, a 'nebyly ještě předmětem trestního řízení. 

Konkurencí tedy 'není: 
1. pokra.čování v činu trestném~' kde tedy není několik, 

'ný,brž jen jediný trestný čin. Pokrač.?yá'ním nazýváme činnost !t 
jež jest prováděním téhož z'ločinnéhb' úmyslu, třeba by jedno
ťl:ivé fase tét.o činno-sti vykazovaly každá ,o sobě všechny zna
ky trestného činu i(několik raJtl jedné .oběti zasazených, !vy
robení několika falešných mincí); 

. 2. delikty trvající, t. j, takové činy trestné, je,ž již podle 
svéh.o podmu zabírají kratší neb delší dobu (na př. věznění člo
věka § 98, ukrývání věci § 185, 214). 

Od deliktů trvajících jest lišiti činy, jež v určité době jsou 
dokonány, jejichž pr'otiprávné účinky však t-rvají, na př. biga
,mie § 206. 

3. T. zv. delikty k.olll'ektivní, t. j. činy, jež vY'me~eny jsou 
zákonem již tak, že se mus.í 'skládati .z několika čj.nů o s.obě 
trestných, na př. zločiny ze zvyku, z řemesla, na př. §§ 176" 
1, 203, 412, 343, 512; 

4. -recidivu, t. j, případ, že někdo pr.o určitý čin byl tre-
stán a pak s.e dopustil ať činu stej,ného, druhu, nebo jiného ~ 

. . 
~ 
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5. delikty složené nebo kvalifikované, (někteří tu mluví 
o legální konkurenci), t. j. případy, kdy určHý ón je v zákoně 
vymezen tak, že jednotlivé jeho znaky by, kdyby se vyskytly 
o sobě, tvoři:ly již trestné činy, na př. loupežná vra.žda, § 13.~, 
2, nehO' u;blížení na těle jak,o kvalifika,ční moment zločinu iVeřej
ného násilí podle § 82, 2, lnebo lOlupeže § 195. SI.oženÝ'll 
deliktem ,může · pO'dle práva r. býti téUké krádež, poněvadž 
pod1e r§ 175 je jednotlivé částky z různýCh zlodějskýchči'ml 
tého'ž 'pachatele vyplý,vající sčítati. 

Je-li jeden trestný čin prostředkem k provedení druhého 
činu trestného, možno na ně hleděti dako na delikt složený 
tenkráte, když v poměru ke konečnému výsledku je význam 
činu, jenž bylI prostředkem, nepatrný (p\otŠkoz.ení kabátu střelou 
při vraždě) . Jinak nutno na věc hleděti jako na konkurenci (po
boření domu pumou, aby v ně'm spáchána byla krádež). 

KonkurenCi ro-ze.zná,váme: 

1. reálnou či, materiá.1.'nou. (více-činnou); ; 
2. ideální či formálnou (jednočinnou). 
Rozdíl spočívá v p,očtu činností zločinnÝCh. Při reálné 

konkurenCi pachatel předsevzal několik trestných činností, jež 
tv.oří skutkovlou podstatu ať stejného (opakovánO neb různého 
činu trestného (hro,madění). Při ideálné konkurenci pachatel 
předsevzal činn.ost jedinou, již lze po'dříditi několika skutkovým 
podstatám trestných činů. I tu mohou tyto skutkové pods1aty 
býti stejnorodé (na př. tímtéž projevem bylo uražen.o několik 
osob) nebo nesteďnorodé (na př. násilné smilsttVo na vlastní 
dceři, §§ 125, :131). 

Od k.onkurence trestných činů liší se t. zv: k.onkurence 
zákonná tím, že tu v jediné zákonné skutkové podstatě shrnuty 
jsou znaky něk,nlika trestných činů. Tak násilné smilstv,o i 'lou
pež vy-ka:z,ují 'zároveň všechny Zlnaky Ivydírání {srovn. §§ 125, 
191 a 98), usmrcení v soubOji srovn. znaky vraž'dy neb zabití 
(§§ 181 a 135, 140). T,u plaltí intepretační pravidlo, že lex spe
ciahs derogat legi generali, čin tedy subsumnvati je tomu před-
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pisu, jenž nejúplněji vystihuje všechny mo'menty v činu shrnuté. 
Není-li mezi zákonnými definicemi různých trestných činů p'o
měru pojmu podřadného a nadřadného, nýbrž poměr polmů se 
protínalHcích, jest za základ vzíti pojem činu přísněji trestného 
(viz na př. § 12 zák. ,o třaskavinách, nebo § 1 zákona o ochraně 
práva volebního z 26. Jedna 1907). 

Zvláštní případy zákonné konkurence nastávají: 
1. při ,aberaci 'Podle § 134. Tu lize 'phčítati' jen dokonanou 

vraždu, nikoliv mimo to pokus vraždy; 
2. při t. zv. pOlkiusu kvalifikovaném ;Lze přičítati jen pokilS 

deliktu zamýšleného; 
3. při několikeré činnosti téže osoby při tomtéž činu nelze 

přičítati zároveň na př. návod, pomáhání a pachatelství téže 
osobě !při tomtéž činu. 

Co do trestání konkurence uplatňují se různé teorie, totiž: 
1. teorie kumu:r~'čnÍ: quot delicta, tbt poenae, vyhovuie 

zásadě odplaty, vede však někdy k nesn'i'y'.slné tvrdosti, někdy 
pak je Ivůbec neuskutečnitelná; ~ ' 

2 . . teo,rie absorbč'ní: poena maj,or ~~sorbet minorem, jest 
sice praktičtějšÍ, nevyhovuje však čisté myšlence .odplaty; 

3. teorie 'střední, jež ,ukll1ádá v případě konkurence zvláštní 
úhrnečný trest. 

Platné právo r. stojí na stanovisku teorie absorbčnÍ, již 
však v některých případech modifikuje. 

V přípa:dě konkurence, a to jak ideálné tak reálné, jest za 
záldad 'v~íti sazbu na konkurující čin nejpřísněji trestný, § 34, 
35 'odst. 1 a 267 odst. 1. Žalář pokládá se vždy za těžší trest než 
vězení; při trestu žaláře rozhoduje vyšší sazba, při stejné sazbě 
pokládá se těžký žalář' za trest přísnější, než žalář · prostý. 
K ostat~ím deliktům konkurudícím se má hleděti jak,o k okoiilOSti 
přitěěuj'kí,' §§ 44 a, b, 236 b, c. Ryzí zása\dia absorbčnÍ platí tam, 
kde jeden z konkurujících trestů je trest smrti neb doživotního 
žaláře, § 50. 

Kumulační zásada p]latí podle § 35. 2, a 267. 2: 

, 
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1. J e-:li mezi konkurujícími delikty delikt tiskový, na nějž 
má býti utožen některý ze zvláštních vedlejších trestů tisko
vých, §§ 36 a 37 zák. ,o tisku, totiž zákaz dalšího rozšiřování, 
zni'čení tiskopisu atd.; 

2. je-li mezi konkurujícími delikty takový, na nějž se uklá
dá trest peněžitý, pr,opadnutí zboží, věcí prodejných nebo ná
řadí, nebo ztráta' práva daných povolení § 240 b. c. Byl-li trest 
peněžitý jako nedobytný proměněn v trest vězení, jest i tento 
trest kumulovati s trestem na činnejtíže trestný. 

Podle práva u. platí v případě ideální konkurence zásada 
absorční § 95 u~ V případě konkurence reálné uloží se trest úhrn
ný, jenž se vyměří podle sazby na čin nejtíže trestný, jen že tu, 
je-li, tento či'n trestán dočasným trestem na svobodě, se nej
VYŠ1ší sa,zba určitým v § 97-101 blíže vylíčeným zpŮ'sobem 
může 'Zvýšiti. V přípiadě pokuty 'peněži1é a trestů vedlejších 
na 'majetku a cti i v případě ,vyhostě'ní p'latí zásada kumulační 
podle § 102 a 103. 

Zásad ,o k,o'nkurenci je v právu u. použíti nejen, když více 
činů tvoří předmět téhož trestního řízení, 'nýbrž i, když někdo 
několika rozsudky byl odsouzen k několika trestúm na svobodě, 
nebo, když v době, když si odpykával trest na svobodě, byl 
odsouzen k dočasnému trestu na ,svobodě za čin před svým 
odsouzením spáchaný. 

o 
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může býti jen čin protiprávný, za následek vyloučení trestlnosti, 
a lna ,o;kolnos.Í'Í tre'Sitlll'Ols,t vY'I,učUjící v ulŽším- sl'ovasmyslu, t. j. 
ok.QrI'll1O'~ti, při !nichrž čin 'ske zů<stává proti'právným, ,ale nemůže 
býti trestán. 

Do prvé sklUpiny patří: 
L Privilegium beztrestnosti, totiž případy, kdy z důvodů , 

v osobě pachatelově spočívajících nelze jeho jednání pokládati 
za protiprávné. Takové důvody jsou na př. postavení pos,lance 
(z něhož vyplývá i'mmuníta), nebo- příbuzenský poměr v pří
padě § 216 r. 

2. Když ten, ,kdo skutek předsevzal, zv.lá,štním ustanove
ním právním jest oprávněn zasáhnouti do sféry jinak trestní-m 
právem chráněné (na př. výkon exekutorúv, katův, v,ojákův) ~ 

3. Dovolená svépomoc, pokud je výjimečně právem pro
hlášena 'za přípus.tnIO)U, na př. § 1321 o. z. 0 -., ovŠ'em, děje-'Ii se ve 
io'rmách dovolených (ne tedy §§ 81 ci 316). 

4. Případy, kde určitý stupeň za;~ažení neb ohrožení zájmů 
jinak trestní,ni p;rá'vem ,chráněných j~ _'1!ut'ným důsledkem plrnění 
sociálních funkcí právem připuštěnýCTI:. Na př. lékařská operace 
provedná osobou k výkonu lékařst,ví oprávně'nou lege artis~ 

5. SpTa'verďlivá obrana podle § 2 g. 'f., S!fOlvn. § 79 :ll. 

Alby obrana byla spravedlivá, musí 
a) útok, pr,oti ně-muž pachatel se bránH, býti nespravedli

vý. Vyloučena je tedy spravedlivá ,obrana proti útoku, k němuž 
útoč-ník by! oprávněn. Při tom stačí, náležel-li úkon, proti ně-
muž pachatel se bránil, do ,oboru působnosti útočníkovy, byl-li 
tedy k němu in abstracto oprá,vněn. Zkoumati, zda in concreto 
}sou tu dány podmínky onoho út,oku, není věcí o'hroženého, ný
brž s.oudu, po případě úřadu nadřaděnéhro orgánu jenž in COl1-
cr~to přes'toupil svou pravomoc. Nemohu se do~oláÝati spra
vedlivé obrany proti exekutrorovi, jenž vykonává rozl'sudek, jejž 
třeba - právem pokládám za nespravedlivý, mohu se však brá
niti, kdyby chtěl mučenÍ-m -na mně vynutiti přiznání, kde mám 
~vůj majetek schován. 

I' 
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Poněvadž spravedlivá obrana činí či'n nejen beztrestným,. 
nj'rbrž ,odnímá mu i protiprávnosti, není proti spravedlivé obra
:!1ě spravednvá obrana přípustna. Ovšem musí jíti při útoku 
o skutečnou s.prave'dlivou obranu, nikoli jen o útok vyprovoko
v arný na př. uráž}i.vým chováním. I proti vyprovokovanému ne
spravedlivému útoku má prolvokující spravedliv,ou obranu. Útok 
jt nespravedlivý jen, je-li jak objektivně, tak subjektivně proti
právný. Není tedy spravedlivé obra'ny proti osobě nepříčetné, 
neb pr,otio'Sobě, jež jedná v takovém omylu, že protiprávnost 
svého činu 'nemohla nahlédnouti (Io!všem tu může jíti O' případ 
nouze; viz níže). 

M-ohl-li však bránící se předpokládati, že útok je Rr,oti
právný (t. zv. pretex spravedlivé obra'ny), omlouvá jej omyl 
podle § 2e r. 

b) Útok 'musí bj'Tti příto.m-ný, t. j. aspoň přímo hroziti a 
činnost z'ločinná nesměla ještě býti skončena. Spraverdlirvá obra
na nechce sankcionovati pomstu. Kdy čip je dok'onán, závisí 
ud jeho rázu. Tak krádež není dokonána, dokud ae tu možnost 
pac,hatele stihati a věc mu odňati dřLve, než ji dopravil do bez
pečí. 

c) -Útok musí podle práva r. směř-ovati proti životu, svo
bordě nebo jmění. Podle práva u. proti ·osobě nebo jmění. Proti 
útoku na čest je tedy podle práva r. ,spravedlivá obrana vy_o 

'l!oučena, :Qrvšem, pokud 'nerní zár.ov.eň, jak ,tomu hude z,pravidla 
při útoku na čest pohlavní, útokem na svobodu. Nezáleží však 
ani podle práva r. ani u. na tom, zda -ohr,ožený statek náležeľ 
právě bránícímu se. Je tedy při nutné obraně pomoc přípustna .. 

d) Obrana musÍ'l!a býti potřebnou, t. j. nevykročiti z mezí~ 
jichž je třeba k odvrácení útoku. Útok nesmí právě býti zámin
k,O'u k poms.tě. Tí'm není řečeno, že by -obraJna 'musHa býti jedi
nýrp prostředkem, jak statek svůj mohu zachrániti. Nedsem po
vinen před nespravedlivým útokem uprchnouti. Sporno je, zda 
je ještě potřebná obrana, při níž po-škodím u útočníka cenně'jší 

statek, než jaký je u mne 'ohrožen. Positivní právo ani r. ani u. 
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ta~O'vé proporcio.nality nevyžaduje stojíc na. stan.o,visku že kdo 
jedná protiprávně, riskuje právě, že utrpí větší škodu,' 'než by 
byl pr,ospěch Zi :činu mu kyn.oucí. Ovšem v případě přílišného 

, ro'zpětí r,ozdílu mezi s.tatkem hádeným a u útočníka zasaženým 
bychom sotva obranu uznali za phměřenou. (Mohu zloděje, jenž 
se ke m'ně vloupá, a O' ně'mž neví-m, nepostaví-li se mi na odrpor, 
llsmirtiti, nemohu však 'omlouvati spra,vedlivou obranou za-

v ' 

strelím-!lii hocha, jenž mi krade v zahradě jablka.) , 
Překr.očí-li někdo z leknutí, ze strachu neb poděšení meze 

sprarve'd1ivé obra'ny (t. zv. excess.), om,louvá jej spravedlivá 
obrana, pokud jde o úmyslné jeho jednání. Zda svÝm jednáním 
za těchto -okolností se nedopusti'l :nedbalosti, dlužno v každém 
případě řešit podle okolností konkrétního případu § 2 g, in fine 
r. § 79 u. (na př. někdo by, byv na u~1ici přepaden holí, ač sám 
byl opatřen holí , a byl v šermu zběhlý, v leknutí vytáhl revolver 
a vystřelil p.o čl,ověko'vi, jenž mu spěchal na pomoc). Byla-li 
výkonem spravedHvé osoby zasaže'ttá osobanez'účastněná, ' 

dlwžno rozeznávati: buď tu jde o aber~a9i a pak m'otŽno áednánÍ 
' " , , 

stihati jen jako kulposní, js<oul-'!i tu ,ovsem O'statní podmínky, 
nebo čin s,měřoval přímo proti nezúčastněnému (na př. přepa
dený; na útěku .odstrčí v cestě mu stOjícíhO' nezúčastněného) a 
-pak nejde vůbec o 'nutnou ,obranu, nýbrž <Q< případ krajní nouze. 

. V případech doposud vypočtených nastáJvá beztrestnost 
prO'to, že čin není proti.právný. Čin zůstává protiprávný, ale 
není neb přestává býti trestný. 

a) v případě nouze. Práv.o r . shrnuje případy nouze v § 2 g 
's případy neodolatelného donucení. Je-li vŠla'k někdo fysicky 
donucen k nějakému jinak trestnému jednání, nedostává se ke 
sku,t}c,o,vé podstatě úmyslu. Starší teorie sem počíta1a L případ 
monqmanií, t. d. duševních poruch, -o nichž se věřilo,:ze p.one
chávají duševní schopnO'sti netknutými, jen v určité~ směru 
omezujíce volnost vůle (kleptomanie, pyr,omanie). Psychiatrie 
však nezná takových stavů a řadí i ma'nie mezi duševní choro
'by, tak že tu není trestnost vyloučena neodolatelným donuce-

. 
I 
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ním, nýbrž nedostatkem příčetnosti § 2 a nebb. Zbývá tedy 
jako ne-odO'latelné donucení jen případ, jejž teorie ,označuje sta
vem nouze. Nouzí nazýváme takO'vý stav, při němž k záchraně 
ohroženého vlastního zájmu 'neb splně'ní vlastní povinnosti obě
tuji cizí zájem méně významný, neb pO'ruším povinnost méně 
významnou. Jue tu tedy vždy o kol!lisi buď zájmů neb porvin
ností, ph níž slabší musí ustoupiti silnějšímu. Osoba, jež v ta
kové kollisi se má r,oa:hodnouti, jedná pod zvláštním psychickým 
tlakem, a právo ji O'mlouvá, jestH~e nemá tolik heroismu, aby 
obětovala svůj cennější statek záchraně méně cennéhO' statku 
cizíh'O, neb jestliže nemohouc splniti ,obě povinnosti (vyzraditi 
velezrádný poldni'k :al Iza:ohiolVati' !Úřední Ita1jemstlv1) splní jen po
vinnost významnější. 

StalV nouze může býti přiv'o/děn 
1. cizím vyhrožováním (vis compulsiva), třeba ne ,výslov

ným ('nátlak autority rodičů), 
2. silou přírodní, k níž v tomto směru jest na ro'veň klásti 

jednání osob nepříčetných neb jednání osob, jež nevědomky 
budí 'nebezpečí. 

V některých případech právní řád uznává zvláštní právo 
z nouze, tak že jednání v takovémto stavu provedené je nejen 
beztrestné, nýbrž 'není ani protiprávné (na př. v požárních řá
dech jest dovoleno k zamezení šíření se požáru cizí majetek po
š'koditi, p.odohně v § 5 zák. 'o podmořských lanech je dovoleno 
k záchra'ně života Illeb Ilodi laJTIial tatO' poškoditi). 

Z'p-rlavidl.a však čim zůstává prolŤiprávillÝ (povinnost k ná
hradě ško'dy), ale není trestný. Naopak někdy práJvní řád ukUádá 
povinnost podstoupiti stav 'nouze, 'na př. u vojína. 

Bližší podmínky stavU nouze právo r. nevymezuje. Nutno' 
tedy jen z toho, kdy tato kollÍ'se má takový ráz, že podle obec
!lých názorů mravních můžeme říci, že pachatel byl k svému 
jednání IHUlCeln, ;vyv,oditi pravidla 10 'sta\V'u Inouze (práv'o u. r'o
zevnává psychické donucení vyhro.ž'ováním, které bezpr,ostřed
ně ,ohrož'ovalo pachatele neb ůehO' příslušníky na životě neb 
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osobním blahu, nemohlo-IIi býti nebe.zpečí odvráceno jiným způ
sobe'm (§ 77 'u.) old případu tísně, aby byl zachráněn život pa
chatele nebo jeho příslušníků z nebezpečí nahO'dile povstalého a 
jinak neodvr,atitel'ného (§ 80 u.). 

řf.ořejším zpúsobem dojdeme pro prátvo, r. k tomuto roz
lišení mezi. spravedlivou obranou a stavem nouze: 

1. Při nouzi nezáleží na to:m,' jaký statek právní je v ne
-bezpečí, ale musí to býti statek náš neb osob nám tak blíz
kých1 že jejich nebezpečí pociťujeme jako nebezpečí Vll:astnÍ. 
Ve pro'spěch jiných lidí možno stavu nouze se dovolávati jen 
-v případech, kdy jde o zachování 'statku zvlášť významného 
obětováním statku méně důležitého (na př. poškození cizího m~_ 
jetku k záchraně života); 

2. poškození cizího statku musí býti jediným prostředkem, 
jak zlo odvrátiti; 

3. cena sta'tku obětovaného· musí býtj~ zpravidla menší než 
statku zachráněného. Poměr tento bude o\iiŠ:em různý podle V}'
znamu zachráněného statku: ta!k při živ.Q>tě vlastním asi ·omlu
víme i obětování cizího života, kdežto při 'újmách majetkových 
sotva ·omluvíme, abych hrozící mně škodu přesunul na jiného, 
leda právě, že by ta škoda, ji.ž druhý utrpí, by1a menší Zlla, jež 
mně hrozÍ. 

4. Poněvadž čin v nouzi spáchaný z11stává protiprávný, je 
proti němu nutná ·obrana přípustná (spor-no); 

5. sporno je, zda omlouvá nouze, do níž se ohrožený vlastní 
vinou do,stal. Bude 'tu opět záležeti 'na olkollll'o'stech případu. j,me
norvitě na vzájemném. poměru s,tatku zachráněnén.o a obětof
vaného. 

Případy nou,ze ho'spodářské nelze sem počítati, leda že by 
jí byl ohrožen život. Nenáleží sem též p'řípady affektu, na př. 
žárlitvosti. Dostoupí-H affekt takovéhO' stu:pně , že pachatell'i od
nímá normální schopnosti ·myšlenkové a volní, :možno m,luviti 
nejvýše o ·okamžitém pominutí smyslů podle § 2 b. r. 

• 'I 
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Trestnost ónu může též za :ur,čitých oko,lností po·minouti 
tep-rve po'zději. Obecné dŮiv.ody] :polmijení trestnosti js'ou VY'
po'čteny v §§ 223 a; 526 r.; srOVill. § 105 u. o uhéllsllIll'tí trestního 
stíhání a § 117 u. 10 vylóučení výk,onu kes1u právoplatně přiřk
Dutého. 

a) Úmrtí vinníkolVo §§ 224 a 527 r. Nabyl-H však ro'Z'sudek, 
odsuzujíd k trestu 'majetkovému, 'moci práva, přecháZí záva
zek z něho p1ltynouCÍ na dědice (min. nař. z 23. dubna 1859 resp. 
§ 53 u.). Prakticky týž účinek, jako· úmrtí vinníkovomá i nezho
jitelná jeho duševní choroba, § 398 tr. ř. r. 

b) Výkon trestu §§ 225 a 528. Za týž či'n nikdo nemůže 
býti dvakrát trestán. Výjimky: 1. n'O'vé ·odsou.zení za podmfnek, 
kdy trestní řád připouští obnovu řízení odsu.zunícím rozsudkem 
skončeného § 356 tr ·ř., 2. při trestech v ci'zině vytrpěných 
podle §§ 36 a 38 r. 

c) Pro-minutí trestu, 'nebo-li t. zv. udělení milosti §§ 226 
a 529 r. Práv:o. promíjeti trest vyhraženo je podle ústavy (§ 103 
ústavní listiny zák. ze dne 29. února 1920 sb. z. a n. Č. 121) 
presidentu republiky. Rozeznává se pak: 

aa)abolice, čili> potla,čení trestního· stihání, t. j. nařízení, že 
pro určitý čin ne.má vůbec k trestnímu stihání dojíti, nebo za
hájené již trestní stihání má býti za-staveno. Podle § 2 tr. ř. -f. 

a § 103 ústav,ní listi'ny je abolHce přípustna jen při deliktech ve
řejnožalobních; 

bb) agraciace, milost v užším slova smyslu, t. j. úplné neb 
částečné proml'nutí trestu právoplatně uloženého. Zvláštním 
druhem částečné agraciace je 

cc) rest1:tuce -či rehabilitace, It. j. prominutí čestných ná
sle1dků odsouzenÍ. 

Agraciaci hromadnou na.zý,váme a'mnestií. 
Z povahy této instituce p!lyne, že není vázána na žádné 

zákonné podmínky. 
d) Pro-mlčení dest uhasnutí trestnosti uplynutím určité delší 

doby. Krimilllál,ně politický důvod této i'nstituce je v tom, že 
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uplynutím doby seslabí se potřeba trestní reakce jednak polep
šením 'pachatele, jednak zapomenu,tím jeho činu. Rozeznává se 
pro'mlčení trestního stihání a promlčení trestu právoplatně při
znaného. Práv,o r. ~ná jen promlčení trestního· stihání, právo, u., 
jako nověj:ší práva vůbec, z·ná obě instituce. 

Kdežto . novější zákony, a tak i práVlo u. hledí při pro·mlčenÍ 
toliko na uplynutí určité doby buď od spáchání či'nu (§ 108 u.), 
nebo ode dne, kdy ,odsUlzující rozsudek byl vynesen, resp. vý
kon trestu přerušen (§ 120 u.), hledí práv'o r. nejen k uplynutí 
určité doby, nýbrž i k positivním známkám pOII'epšení pachate
lova. Jsou totiž podmínky promlčení podle práva r. tyto: 

1. Uplynutí lhůty promlčecí, jež je v §§ 228 a 532 .odstupňo
vá'na podle nejvyššího· trestu na čin, o nějž jde, vypsaného. 
Lhůta ph zločinech 20, 10, 'nebo 5 let podle toho" zda na .onen 
čin vypsán je žalář doživotní, nebo od 10-20 let, nebo trest 
kratší, při přečinech a přestupcích pak 3, 6 nebo 12 měsíců podle 
toho, zda nejtěžší vypsaný trest je vězem prosté bez zostření 
nebo pokuta do 100 K, nebo vězení prosté z'Ostřené neb pokuta 
do 400 K, nebo· tres:t tě,ž~í. J e'-)M v zák~.T.l::ě na týž čin něko:lik 
trestních sazeb, rozhoduje ta, již podle zvláštních ok'olností činu 
by byl'O ' po,užíti. To platí i v případech, kdy pro vlastnosti pa
chatelorvy je použíti zvláštní trestní sazby, na př. v případech 
§§ 270, 463, 232. 

Promlčení počíná se tím okamžikem, kgy činnost zločinná 
byla dokončena, třeba by výsledek ještě nebyl nasta\l. Při de
liktech pokrél!čovacích ·od okamžiku, kdy předsevzata byla čin
nost po'slední, při tr,vacích odoka,mžiku, kdy protiprávný stav 
přestal. Při pravých deliktech o·m~ssiVlních od okamžiku, kdy 
přestala možnost čÍJnlllast vykonati, při .neprarvých rOMněž, ne
Ize~1i ~š,éLk tento. okamžik z'Hstiti od 'Okamžiku, kdy nastat v y,
sledek. ,RoVlně'ž ,od 'Olkamžiku výsledku po,čítá prakse prO'inlJčení 
při deliktech distančních. 

Promlčení se přetrhuje každým takovým soudním výko
nem trestního řízení, který směřuje proti vi-nníkovi jako obvi-
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něnému, §§ 227 a 531 r., 108 a 124 u. (výkony v §§ 227 a 531 r. 
jsou Vypo,čteny jen příkladmo, a nutnol je nahraditi analogickými 
výk,ony podle platného trestního řádu). Musí tu vždy jíti o vý .. 
kon soudní (nestačí 'nějaké opatření polkejní, nebo. návrh stát. 
zástupce 'nebo žalobce vůbec) a musí mířiti proti vinníkovi jako. 
obviněnému (nestačí tedy na př. přecLv:olání za svědka). 

Účinkem přetržení pr,oml,čení je, že lhůta promlčecí od 
okamžiku ,onoho ,soudního výkonu po,Čí.ná běžeti znovu. 

Takovýmto soudním výkone.m může býti také právoplat
né skončení procesu způsobem jiným, 'než rozsudkem old.su:zu
jícím, na př. rozsudkem osvObozujícím; neboť tu je mo,žná ob
nova řízení v neprospěch obviněného, 'nenl-IIi čin jeho ještě 
p.rom,lčeil1 (§§ 352, B53 a 356 ·tr. ř.). Proml'čení č111lu, pr,o nějž pa
chatel byl práv,oplatně odsouzen, platné právo r. nezná (ov'šem 
však právo u.). 

Stavení promlčení rovně'ž právo r. nezná. (Právo u. jen 
v případě § 109u), běží tedy promlčení i po dohu, po niž trestní 
stihání je vy}.ou,čeno, na př. poslaneckou immunitou obviněnéh'O. 

Počítání lhůt prollnlčecích děje 'Se a ·momento ad momen
tum. V plQ.chY1bnlOls~i podle zá'slady in dubdils ,PTO' reD' po:čátkem 
po,sledního dne tak, že počíná-li ,se na př. pě~,ile[1 t.oto 1. ledna 
1918, jest čin 1. ledna 1923 již pro-mlčen. 

Právo r. však nespok,ojuje se uplynutím doby promlčecJ. 
nýbrž požaduje ještě další okolnosti vypočtené v §§ 229 a 53l. 

Užitek, ,o němž se tu m.Juví, není den vě,c činem trestným 
zíslkaná, 'nýbrž vše, oč se p.achatel ičinem ohohatil, pokud ovšem 
toto obohacení vypllyvá p~ímo z činu. 

Náhradou míní se napravení škody majetkové, p,okud po
vstala z činu salmého' (srovn. § 531 2, kde se jak,o. důsledek 
uvá'dí, že při či'l1ech proti cti této podmínky není, ač nepochybně 
nepřímo i z takového. činu škoda ma1je'tková může pO'Vlstati). 
Náhradu třeba dáti »p'odle sil«, což platí -analogicky i při pře
činech a přestupcích. 

6 



82 

Rozdíl v podmínkách promlčení mezi zlo-činy na jedné ' a 
,přečiny i přestu,pky UCl' ,s.traně drulhé, jesrt: Inehledě ke lhůtě pro
.m'lčecí v :í{)m, že 

a) p.odmínka, že pachatel 'v době promlličení se nes.měl z Ít
zemí státního vzdáliti (§ 229 c) platí jen při zločinech, 

b) při zločinech nesmí se v 'době promlčecí dopustiti no
vého zločinu, kdežto při přečinech a přestupcích nesmí se d8-
pus.titi nejen zločinu, nýbrž třeba i jen přečinu neb přestupku 
Š 229d, 531c. . . 

Ú.činkem promlčení je, že čin nemůže býti trestán; řízení 
tedy je skončiti v případě, že se ukáže, že čin, o nějž jde, je 
prO'mlčen, za'stavením, resp. rozsudkem osvobozujícím. Proti
právným však čin zůstává, tak že v jiných s.měrech, než co do 
trestnns.ti toho, u něho~ právě podmínky promlčení jsou dany, 
nemá promlčení účinku (na př. co do §§ !85, 229d, 490 a pod.). 

Výjimky z pro.mlčení stanoví §§ 23.i~.a 232 00 do činů, na 
něž je trest smrti. .. .. 

Z'vHáštní předpisy co do pr-omlčen't.' ,platí podle § 27 a 40 
zák. o tisku (nejdelší promlčecí lhůta zpra-vidla 6 měsíců) a po
dle § 54 zák. branného. 

Mimo tyto' ·obecné důvody, jimiž trestnost pomíjí, vysky
tují s.e u jednotlivých činů důvody zvláštnÍ. Jsou to: 

1. Účvnná lítost či'ní beztrestnými souboj, žhářství, krádež, 
zpronevěru, účastenství v nich (§§ 165, 168, 187, 188 r.) d~l,e 
zl'Olčtny .p110IU~ §§ 4, 5 a 6 zák. 'O tř,askav:i.nách a trestné činy uve
dené v § 127. zák. ,na olchr. repulbliky za podmínek u každého 
z těchto oilnů jedmOltlivě ,Ulvledený.ah. 

2: Udání činu činí beztrestnÝm přestupek § 522. 

3. Odpuštění činí beztrestnými delikty soukromož~\lobné: 
mát týž účinek, jako by se oprávněný byl ,vzdal svého práva 
žalobního. Odpuš,tění může se státi výslovně, nebo mlčky. L .i. 
Hmí, že 'Oprávně'ný do -6 neděl od doby, kdy o činu se dověděl, 

I . . 
"l ' . 
. " 

t. 
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nepodal žal'Oby (jde tu o promlčení práva žalobního, nikoliv 
o promrr:čení trest,no.sti, proto tu ostatní podmínky promlčení 
trestnosti nemusí býti dány). 

Díl III. 

O trestech a opatřeních zabezpečovacích. 

ÚVOD. 

Základní pOjmy. 

Způsob a míra trestání závisí na hospodářských, kultur
ních aj mravních po'měrech každého národa a z nich vyplýva
jícím názoru na smysl a cíl trestá'nÍ. Jest jas.no, že doby s ne
vyvi'nutou ještě státní správ-ou, s. :nedostateoný.m vědomím 
mravního bratrství mezi lidmi, doby tedy, ,ovládané myšlenkou 
pomsty v trestu, vymyslily nejkrutější způsohy trestání, je
jichž st-opy se ZiachoíVa·Ly až do konce XVIII. st,oletí. Naopak 
do.by, vy'cházející z předpokladu st e}n olSt i l,~dí a z požadavku' 
ochrany indi\vidua piroH 1ilbovů1n 'státnich 'Orgánů, 'kladly při 
trestech důra;z na mOlžrnost jemnéhO' Uch odsltupňovární podle 
objektivní tíže činu, jq.lko,ž i na to, alby výkon trestu dál se 00 

nejhumánněji . Odtud záliba těchto Id-ob v trestech na slvobodě a 
v IPolkultách peně-žitých la senrt:imentá,llllí až něk:dy strach před 
příli'šinou krutostí trestu. Na,še doba, pr-oniknutá myšlenka:mi s.o
ciálními a vyzbroje-ná státní správou, jíž i nejjemnější úkoly 
pedagogické m-ož'no svěřiti, vidí, p·okud se v ní neupll:atňují ještě 
staré myšlenky odplaty, v trestu_ s.ociální opatření, jímž zlo
činec má býti buď ze sp.olečnosti vyloučen, nebo pr'o spo
lečenský život vychován; za nespravedli,vý pak pocituje trest, 
jenž by měl úči'nky s'Ociálně škodlivé, strhuje náhodného pa
chatele na úroveň z~tvrzelého zIUo-či'nce. 

Jsme právě na přechodu, na něm-ž myšlenky odplaty, 
myšlenky ,abstraktní spravedLnosti individualitu zločinc.olVu pře. 

6* 
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hlížející zápasí s 'my.šlenkou sociální účelnosti. Proto trestní s,y
stémy z velké části trpí myšll'enkovou nejednotností, jež je ještě 
zvyšována tím, že výdaje na první zařízení účelného systému 
trestního, 'by byly značné, a že právě tyto výdaje zákonodárné 
sbory neuvědomujíce si u~itku, jejž by přinesl úspěšný boj proti 
zločinnosti, jen nerady povo,luůí. 

Teoreticky ll1ejprlOpra,cOovanějlš~ je trestní 'system p,ropagQ<
vaný a částečně uskutečněný některými společnos,tmi pro re
formu vězeňství ve Spo,jených Státech Amerických. Tyto· sy
stémy uvědomujíce si základní rozdíl 'mezi pacha1eli trestných 
činů, kteří se činu svéhO' dopouštějí důsledkem vad ve sivé po
vaze a pachateli, kteří jen náhodným sběhemokolno,stí ojedi
něll'e trestnéhO' činu se dopustili, rozeznávají dva druhy trestních 
opatření, z nichž první o.zna,čují názvem reformace, druhý ná- . 
zvem probace. 

Základní mylšllenkou 'opatření reformačních je, že trestanec 
má soustavnou kázní býti polepšen, tó '.jest přizpůsoben po~a
davkům sociálního. života. Prostředkem k tomu je progresivní 
'výkon trestu, spo'číva]ící v to,m, že '::.'.,' 

1. v rozsudku neurčí se předem přesné trvání trestu (zpra
vidla určí se trest jen trestní sazbou, totiž minimem a .maxi'melu 
trestu na ,onen druh v zákoně vypsaného.), poněvadž nelze nikdy 
předem určiti, za jak dlouho· dílo reformace zločincovy bude 
dO'~onánQ, a mřmo to. v mo·žnosti . vlastním přičiněním trest 
zkrátiti, neb zase vlast'ním provinění-m jej prodloužiti, jest silný 
moment výchovný, jenž' se ztrácí, <ví-Iii trestanec, že, ať se 
chová v trestu jakkoliv, bude v určitý den propuštěn. Tím se 
též ušetří v trestu mnoho disciplinárních trestů' kázeňských, jež 
nelze neomezeně stupňovati, a jež někdy mívají účinky právě 
opaané, :než jaké se očekávaOí. 

Tato myšlenka, vyjadřUje se po.žadavkem t. z/v. neurči
tého ods'ouzení Gndeterminate sentece). 

2. Výkon trestu uspořádán je pak tak, že trestrunec po 
určité době ztrávené v samovazbě, jež má umo'žniti jednak, aby 

"f: : 
. " 
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personál trestnice trestance mohl studovati, jednak, aby tresta
nec sám mohl uchráněn od škodlivých vlivů okolí 'si přivyknouti 
na nOlvý způsob života, přichází do vazby společné, jež se však 
vykonává v 'několJiika třídách (stupních), lišících se jak tuhostí 
kázně, tak určitými výhodami, CO' do stravy, pohodlí, styku 
s příbuznými a pod. Zpravidla vstupuoe trestanec ze samovaz
by do třídy střední, tak, aby tu byla nejen možnost postupu do 
třídy vyšší, nýbrž i možnost sesazení do třídy nejnižší, kde pak 
to, čeho v,e střední :t.řídě nedovedl JSíi váži'ti, se mu jeví jako 
,výhoda, jíž dosáhne teprve, až si to zase zaslouží. Aby postup 
z třídy do tří'dy byl jednotný, a trestanec nenabyl dojmu libo
vůle, bývá v trestnicích s progresivním výkonem trestu za
veden t. zv. systém známkolVÝ. Podstata známkového systé
mu spočívá pak v tom, ~e se dolha, jjiž trestanec by pN průměr
ném chO'vání musil ve třídě -ztráJViti, přepočítá na určitý PO'čet 
známek tím, že za prů-měrné chování, práci a pod. se mu 
denně účtuje ok dobru určitý počet z'námek. Za vynikajíCí výkony 
se mu pak připíše k dobru další p,O'čet známek, nechová-li se 
neb nepracuje-\lIi aspoň průtněrně, se mu onen den připíše méně 
známek, !nebo známka žá'dná, tak že o tolik dní se jeho pobyt 
ve třídě prodlouží. 

Často se vytýká, že při této soustavě trestanci v nejvyšší 
třídě mají větší pohodlí a příjemnosti života (koncerty, divadla, 
vlastní 'noviny, debatní večery), než by si ve svém dosavadním 
živo!tní'm postavení byli vy.děllaH pOlctivou pra,cí. iPři této výtce Se 
.přehJ,íŽí jeldnak, že fěchtlO výhod mus,í si tlreslt,anec ve'lmli krušnou 
rněkolik:aletou k á!zní\, jíž také na s:v,oibo!dě by si byl vydobyl 
lepší podmínky, zasloužiti, za druhé pak, že se těmito výhodami 
sleduje správná sociálně pedagogická myšlenka. Trestanec to
tiž, jenž si navykne určitÝm vyšším požitkům rázu nehmotného~ 
jest spíše chráněn před tím, že by zase uvázl ve spodinách 
společenských, v nichž 'nebezpečí zločinné nákazy je nejznač
nější, než trestanec, jenž nepoznal než nejhrubší požitky tělesné. 
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Pnopuštění z věcnice neznamená však při to,mto systému 
ještě odpykání trestu. Trestanec je totiž z nejvyšší třídy pro·
pU1šltěn jen pod- podmínkou dobrého chování, jež se, mu usnad
řwje tím, že Zlvl1áštní spole6nosti věnu1í mu svou péči, jsouce 
mu radou i pomocí k ruce, aby zak,otví1 v postavení získaným 
schopnostem ,odpovídajícím. To. je ovšem usnadněno tím, že 
aspoň přechodem z jednoho státu do druhého může trestanec 
zabrániti tomu, aby při nedostatku úřední evidence trestů jeho 
trest byl prozrazen. _ 

Někdy bývá mezi 'nejvyšší stupeň vězeňského systému a 
podmínečné propuštění vsunuta přechodní třída Ontermediate 
class), v 'níž trestanec přes den pracuje pod dohledem mírněj
ším na svobodě a jen přes noc se musí vrátiti do společného 
uzalvřeného bydliště. 

Systém tento nazývá se podle trestnice, v níž po prvé byl 
zaveden, systémem Elmirským (věznice, ve státě New York
ském). Aplikací tohoto systému na m,ladis{vé provinilce, u nichž 
ovšem nej,spíše jest možno se nadíti výsledků, jest ang1lický 
systém borstalský, zavedený v Angfi4 · ' zár'oveň se zákonem 
o dětech (Ohildren Act) z r. 1908. 

Soustava progresivní (reformace) vypočtena je na trestan
ce, kteří se dopustili těžších zločinů, u nichž však je naděje na 
polepšení. Jsou však ' případy, kdy p.olepš,ení třeba 'není, poně
v,adž pachatel jen nešťastným sběhem okolností k činu byl 
stržen. V takových případech by progres~vní výkon trestu ne
měl s,myslu, naopak by snad utlumil v pachateli sociálně uži
tečné vlastnosti. Pro tuto skupinu pachatelů trestných činů vy
počten je t. zv. systém probační. Jeho osou je ·instituce pod
mínečného odsouzení, spočíva1jící v nyní 'nejr,ozšířenější své 
formě rv tom, že výkon trestu, k němuž pachatel byl odsouzen

t 

se na určitou dobu odloží, a vykoná se ;jen, nechová-li .c:se pa
chatel v této zkušební době dobře, t. j. dopustí-li se nového 
trestného činu, nebo neřídí-:li se pokyny, jež mu při odsouzení 
byly dány (zákaz návštěvy hostinců, heren a pod.). Dobré 
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chování 'odsouzeného může býti zaj'Íště'11o tím, že se dá pod do
z,or ochranný zvláštního úředníka 'neb dobročinné spoll'ečll'osti, 
které mu Jsou radou i skutke,m nápomocny, aby se udržel na 
dobré cestě, na druhé straně však upozorní soudce, kdyby snad 
pa'chatel svým chování,m ukázal, že u, něho poldimínečné odsou
zení 'nebylo na místě, že potřebUje přísnější kázně vězeňské. 
Podmínečné odsouzení tedy nemusí býti chápáno, jak zvláště 
na pelvnině evropské se dálo pod vlivem myšlenky odplaty, 
jako prominutí trestu, nýbrž jako trest zvlá,štního druhu, při
způsobený povaze určité skupi'ny pacha'tetů trestných činů. 
Soubor těchto opatření právě se nazývá probací · (osvědčením 
se). 

Trestem ve formálném sll:ova smyslu nazýváme každ~T 
právní účinek, jejž právo spoduáe s trestnÝ'rÍl činem jako jeho 
právní důs'ledek. Materiálně trestem nazýváme jen určité 
z těchto účinků, totiž ty, jež zákonem za tresty lsou prohlášeny. 
.T SiQU to. vždy určitá zasažení do prálvní sféry individua jinak 
právem "chráněné, a je 'plolďmiÍnkiQlUobčanské Isvlo!body, aby se 
tu nemohla uplatňovati soude-ova libovůle (tresty arbitrární), 
nýbrž, aby opatření, jež soudce jako trest ,může uložiti, byla 
vždy zákonem předem stanovena (nuHa plOene sine lege). 

I 

Se stanovi,ska odpl'aty se požaduje mim'o to, aby trest byl 
zlem. TentO' pojmový znak však pokládám za příliš nejasný. 
Neníť z něho patrno, zda tu jde o objektivní zlo nějaké (pak by 
výchova jako ,obsah trestu byla vyloučena, poněvadž výchova 
je dobro), nebo zda pachatel musÍ trest též subjektivně jako zlo 
pociťovati (zastaralý zločinec asi tu bude otu.žHejšÍ, než nová
ček). Poněvadž však pla,tná ,práva trestní jsou ještě prostoupena 
myšlenkou -odpll'aty, činí se právě s ohledem na tento znak 
rozdíl mezi tre.stem a t. zv. opatřentmi zabezpečovacími. 

Jaka tresty v' tomtol technickém 'slova smY'slu ,oznaóují 
se ona stMní opatř:e:ní :pr!o'tj p,a!cha:telů,m trestných činů, jejichž 
účelem jest především, 'éťby pachateli za vIlo, jež způsobil na 
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cizích práJvních statcích, způsobena byla přiměřená míra zla na 
jeho jinak chráněných statcích. 

Od trestu v tomto s,myslu lišiti jest jiná opatření, jež soudy 
činí z podnětu trestného. činu. Tak jrmenolvitě: 

1. op-atření, jež nemají účeJl'em působiti zlo vinníku, nýbrž 
poskytnouti tomu, jemuž trestným činem bylo ublíženo, náhra
dy meb icllolS1iučiněrrí; _ 

2. procesní opaHení donucova'cí, příp'll.!stná na příklad proti 
nedbalému porotci, svědkovi, neb znaki, i opatření, jež soud 
činí u výkonu t. zv. polÍlCie procesní. , . 

Opatřeními zabezpečovacími nazýv3Jjí se ty právní ná
sledky trestných činů, jejichž cílem není způsobiti pachateli zlo, 
nýbrž uchrániti spo.lečnost o.d dalších zel, jež by pachateli' jí způ
sobiti mohl. Jak nejasné 'je toto rozJi'šení, patrno z toho, že 
zpravidla každé takové .opatření pachatel pociťolvati bude jako 
zlo na druhé straně že trest zpravidla sám jest prostředkem, 
kt~rým pachateli další 'páchání trestnýc~.~ ,činů má aspoň býti 
ztíženo. V právu r. náležejí do této skUPIny zvláště postavení 
pod dozor policejní, a odevzdání do dont;c;ovací pracovny neb 
p'olep1š'ovny. ' 

Trestní soustava jest v právu r. zcela jiná, než ,v právu u., 
kde tato materie obšírně dest upravena §§ 20-64 'u. V následu
jícím po.jednáme jen o právu r. Jen o to'm jest se zmíniti, že 
právo u'. zná čtverý ,trest na slVlobodě, totiž kázni,ci, státní vě
zení, žalář a vězení, a že zná, jak podmínečné odsouzení, tak 
podmínečné propuštění. P,o'měr trestů v území různého práva 
byl vy,mezen zák. z 15. dubna 1920, sb. z. a n. č. 284. 

§ 1. Roztřídění trestů. 
(§§ 12, 240.) 

Prá:vo r. 'liší tresty podle zasa,ženého. jimi právního statku 
vinníkova 

1. v trest na životě, 
2. v tresty na svobodě, 
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3. v tresty na majetku, a 
4. v tresty na cti. 

Po.dle způsobu ukládání lišíme pak 

1. tresty hlavní, jež se ukládají samostatně, a 
2. tresty v edlej'ší, jež se pojí k trestu hlllavnímu. 
Tresty vedlejší jsou pak huď: 
a) 'samostatné tresty, ukládané vedle trestu hl3Jvního, na 

pře propadnutí věci' vedle žalá'ře, nebo 

b) následky trestu hlavního., nastávající buď ze zákona, 
TI ebo výr'okem soudcovským, nebo· 

c) zostření trestů na svobodě. 

§ 2. Jednotlivé druhy trestů. 

1. T r e s t 's ,m r ti (§ 13) 

je hlavním trestem na nejtěžší zlo.činy, totiž 
1. na dok'ona;no'U vraždu, § 136 a na ,loupežné z,wbHí, § 141, 

vyjímaje ty, kteří jen způ.sohem vzdáleně~ším 'spolupůsobili; 
2: 'na zlo.myslné po.škození c'izího ,majetku § 86, zlo.mys:lné 

jednání podle § 87, ~háfství podle § 167a, a úočin § 4 zákolna 
a třask,avi'nách, avšak jen, by.la'-li tím způsobena smr'Í člověka 
a pachatel to mohl předvídati; na žhářství mimo to také, když 
požár hyl způso!ben. zv1láštním srocením, směřujícím k pusto.
šení; 

3. by.lo-li prohlášeno stanné právo také na jiné případy 
vraědy § 134, zloanysJného poško'zení cizího :rnajetku § 85, a 
žhářství § 166, mimo tOl však i na vzbOlulření § 73, a loupež 
§ -190; viz § 429~ 430 a 442 tr. ř. 

Trest smrti je vyloučen: 
1. proN osobám m.ladistvÝm, t. j. tako,vý·m, které v době 

spáchání trestného činu nedosáhly dvaceti let; 
2. proti ji'ným osobám, když uplynuJŮ' od spáchá'ní trestné

ho činu dva'cet let, a nasta1ly ostatní podmínky promlčení. 
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V obou případech ukládá se místo tres1u s/mrti těžký žalář 
od 10 do 20 /let (§ 52, 231, při stanném právu proti mladistvým 
těžký žalář od 5 d.o 20 let. § 442 tr. ř.). 

Trest smrti vykoná1vá se ·oběšením a to uvnitř trestnice,. 
§ 13 tr. Z., §§ 403 a 404 tr. ř. 

Zostření tres1u smrt,i je vylou.čeno § 50. Tím míní se však 
jen uLožení jiného trestu veldlle trestu s,mrti nebo způsobení ně
j'akj'Tch zbyte6ných útrap. Nepráve'm se seml počítají i případYt 
kdy trest již vytrpěný 'má býti včítáJn d.o trestu později u,lože
ného, totiž případy §§ 36 a 38 tr. z. a 359 a 265 tr. ř. 

P o zná .m k a: V původním svém znění znal tresltní zá
k,oník i \treSlty tělesné, :a 11:01 jako trest hlarvní 'Jl) ,přelČall1Ů a pře
stupků, § 240c, i ,jako z.ostření trestní vazby, §§ 19c, 253f. No
velou z 15. li'stopadu 1867 byl však tent,o trest odstraněn a na
hražen u čim:'!, na něž byl vypsán jako trest hlavní, trestem vě
zení, v ,ostatních případech některÝm jiným zostřením. 

' !' ~.:. '. 

II. T r e 's .t y oll a s v o :q:.o 'd ě. 
-. ' 

A. Trestní vazba. 

(§§ 14- 20, 244-246, 253-257.) 

Trestní zák.on zná tyto druhy trestní vazby: 

r. !Ž,a1lář, jenž je vedle trestu smrti jedi'ný hlavní trest na 
z.l,očiny.Rozez'nává se pak 

a) podlIe způs'obu výkonu, žalář pros,tý, § 15, a těžkÝt 
§ 16. S oběma těmi,to stupni je spojeno olbmezení na stravu 
ve Ivěznici zavedenO'u, a sltálé přidržo,vání k práci, ' § 18. Těžký 
žalář byl , dříve také sp.o1en se spoutáním že1lezy 'na nohou. To 
však by.lo novelou z rQlku 1867 odstraněno, a má býti nahrazeno 
jedním Inebo několika způsoby zostření. Jinak liší se oba ' stupně 
žalář~ jen tím, že při těžkém žalářil je r.ozmluva s lidmi, kteří 
nemají přím.o s vězením co činiti, přípustna toliko v případech 
zvláMních a důležitých. 

• 'I 
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b) Podle trvání ro,zeznává se ža1lář do,živ'otní a dočasný .. 
Nejkra.tší trvání dočasnéhO' ža'láře je zpravidla 6 měsků (jen 
v :případě §-4 zákO'na o podmořských lanech z r.oku 1888 3 m,ě,
síce), :nejde:lší 20 let. Obvyklé swzby do,časného žaláře jsou: 
6 měsíců až 1 rok, 1-5, 5-10, 10-20. Žalář doživotní jest proti 
mladistvým (mlad,ším 20 let) vyloučen a nahražen těžkým ža
lářem .od ,10-20 let (§ 52, 2). (Vilz však § 7. ods~. 5. zák~ n'a 
olOhra'nu -re,pulb;liky.) 

2. Vězení jest hlaV1nÍ trest na přečiny a přestupky. Podle' 
způsobu v}rkOtnu rozeznává zákon 

,a) vězení pr.osté, § 244, 

b) vězení tuhé, § 245. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že při 
vězení tuhém je trestanec ,O'mezen na síralviu a práci ve věznici" 
zavedenou, kdežto při vězení prostém, stravuje-Ii se sá,m, může· 
si své -zaměs.tnání volHi, 

c) vězení d.omácí, § 246. 

Nejkratší trvání vězení jest 24 hodin, nejdelŠí zpravidla 
6 ,měsíců, § 247; vyskytují se však i sa,Ziby Ivyšší, do 3 let, na 
př. §§ 335, 337. ' 

3. Uz,avření ,na loděleném místě jest zvlášt/ní trest na pře
stupek nedospě'lých, § 270. 

ZVíláštní nez;neuctívél!jící tltest (custodia honesta) jako, 
v právu u. jest :státní vězení, právo r. ~nezná. U poEtických 
vězňů nastávají jen podle nejvyš'šího rozhiodnutí z 28. Hjlna 1864 
některé úlevy co do oděvu, práce a pod. 

Trest vězení a trest žaláře kratší jednoho roku vykonává 
se v ~oudní věiznici. Trest ža.láře delší jednOho roku v samo
statný,ch ústavech vězeňských, § 405 tr. ř. 

Výkon trestní vazby Illení zák.one.m upraven, nýtbrž platí 
tu řada! ministerských nařízení, zejména t. zv. domácí řády, . 
a služební instrukce. 

Jen výkonu trestu ina 'sv.obodě 1V1 sam.ovazbě dostalo se 
zákonné úpravy zákonem ze drne 1. dubna 1872 ř.z. č. 43. Po-
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něva!dž podle §§ 19 c. a 256 jest samovazba formou z.ostření 
trestllJ na sVOIbO'dě, stanoví tento zák'On zásadu, že o.dpyká-li si 
trestanec v sa1m'Orvazbě 3 rněske, platí z další do.by v sa,mo
vazbě ztrávené 2 dny samoVlazhy, za 3 dny trestu. 

Celý trest má býti vykonán v samovazbě: 

a) když může býti .odpykán neJ'výše 8měsí.ční samovazbou 
(tedy trest, nep,řesaJhujkí 101/2 ,měsíců), 

b) když bY'1 vyměřen trest ne delší 18 měsíců, a 1ze se 
zároveň nadíti po.lepšení. 

Ve všech o.statních případech \má trestanec bý,ti držán 
v sam'o-v.a'Zbě na počátku trestu, !a to. nejméně 8 měsíců, nejdéle 
3 léta. K dohledu na přesné vykoná'vání předpisů o sa-mO'vazbě 
jsou zřízeny trestní komise výk'Onné při shoro'vých s,oudech 
prv.ní instan1ce, s'lrládající se z presiden~é;l, státního. zástupce, 
soudního. rady, 'a dv.ou důvěrníků z ohčwn,S,tva. Tato komise má 
N'ěiznioi mejméně jednou mě'síč:ně prohlédnouti. 

Pr'O nedo:statek vhodsných budov z~.s.ta:l tento zákon u vel
ké části 'Soudů Inevykonán. 

Trest dočas,ného žaláře, věze;ní i uzavření na ,odděleném 
místě m'Ohou bý,ti zo,střeny p.ostem, tvrdým lůžkem, samovaz
bOlU, ,a- 'sam.ov.a:zbou v tmavé k.omllrce (§§ 19, 253 a 270), podle 
zásad, 'Obsažených 'V §§ 20-23, a 254- 257. U d.ožiiV,otního ža
láře !jest ,však z.ostření stejně jako p,ři trestu smrti vyloučeno 
§ 50. Nepočítá se ,olvsem za z,ostření OlDO přitužení, jež; při těž
kém dO'životním žaláři na'hražuje spoutání železy'; jež pův'Odně 
zákon uk,ládal. 

Dopill'stiLJl,i se však trestanec, ods.ouzený k doživ'Otnímu 
ža1áři, nového zločinu, na který Inení trest smr-ti, má mh s'oud 
uložiti podle mi,nisterského. nařízení ze 7. dubna 1860 ř. z. Č. 89 
jeden neb několik přípustných způsobů zO'stření, lna kratší neb 
delší dobu. 

"l ' : 
, . ~ 

B) Vypovědění a vyhoštění. 
(§ 25, 249.) 
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Vypovědění ze ze,mě je vedlejší trest \lla z,IOlčiny, pn
pustný jen prOlti ,ciz'Ozemcům, a vztahude se v,ždy na celé území 
státní, § 25. P~latí na dožlivotí. Obligat.orně ,předepsán je na př. 
fY' § 40 a v § 33. 1. ,zák. na ochranu republiky. V jiných přípa
dech může býti udo~e:n ja~o zostř'ení hestu ža'láře, § 19 f. 

Vyholštění je vedleůší treslt lna přečiny a přestupky ' § 240 f~ 
g, h, vedle toho pak lna zľočiny podle zákona o' třaskavinách,. 
§ 11. Může se týkat] některého místa (policejního obvodu), neb 
ně~teré země, neb celého území státního. Z celého .. území stát
ního m'ohou však býti vyh.oštěni jen cizozemci. Ze své dom.ov
ské obce nemůže nikdo býti yYihnště,n (min. nalř. z 19. května 
1858 ř. z. č. 79). Vůbec pak je vyh.o\š\tění přípustno jen u těch 
činů, u Inkhž je ,to· výsl.oVině IV' zákoně předepsáno '(§ 4. zákoL11a 
o ·ochraJně s.v'Obody 'Osobní, dlomovnía taj. list.ovního z 9. dubna 
J 920, ,sb. z. :a m. , č. 293); de'st pak vyhO'štění předepsán.o někdy 
ob'ligatorně, jindy fakultatilV1ně. 

Od t-o hOlt o' soudního vyhoštění nutno rOZllišo-vati vyhoš.těni 
na zákl,adě obecních zřízení a p,ředpisů poHcejních (§ 2 zák. ze 
dne 27. července 1871 ř. z. č. 88). 

Návr.at vYPolvěděného nebo, .vyhoštěného (třeba jen po
licejně) zakládá přestupek § 323 resp. 324. 

C) Postavení pod pOlicejní dozor 

je poct-Ie zákona ze dne 10. května 1873 ř. z. Č. 108 jako zabez
peč-ovací -opatřelní .přípus,uné prO'ti těm, kdo byli ods.o:uzeni: 

1. pr.o. falš.ování veřejlných úvěrních papírů neb mincí; 

2. pro nějaký delilkt proti ci?ímu vlas,tnictví lna více než 
6 měsíců 'nebOl .opětně k trestům .menším; 

3. pro 't,uláctví, js.ou-li zár'oveň nebezpeční cizímu ma
jetku; a 
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4. pro přeč1n § 3 a pro, zloóny §§ 4, 5, 6,neb 8 zákolna 
'o HaskavJnách, pro přečin neb zlločin předraržo,vání § 21. 2. ,zák. 
,o váJL IHchvě, pro ZIOIČil1Y .a lurčité přečiny zák. o podloudném 
vývozu podle § 11. · 2. 

V příp:adě ad! 4. 'může, N .ostatních .má soud v odsuzují
'CÍ'm r'ozsudku vyřknout] Ipřípus.tnolst postavení p'Od policejní 
dozor (§ 5). Výrok, že jest přípustno .odsouzeného dodati d'O dO'
TIuoova'CÍ pra,coV1ny, obsahuje v slobě přípustno:s,t pro.stavení ._pod 
poli cejn í dozo r (§ 14) . Sku t eón é po:s ta v ení .p od polic e j n í do zo r 
Jeslt Ivělcl poilitického .úřadu první instamce neb státního úřadu 
polkejního (§ 7). Tyt,OJ úřady, resp. úřady ibezpečnolstní, jsou 
oprávnělny ,osobě pod Police-jiní dO:Dor postavené uloži,ti .omezení 
osolbní svobody v § 9 a- c vy.p,Qičtené. Nešetření ,těchto .omez.ení 
'zakládá přestupek § 6. zák. o donuoovadch pracovnách ze dne 
24. lkvětna 1885 ř. z. ' č. -89. Prohlledá'ní d·umu i osoby za účelem 
po.licejiního dozoru jest kdykolMrv přípusunJO:, . .(§ 9 d). PoHcejní do
':Dor 'trvá tťťk dl'ouho, jak .je hO' tře)ba, ne'S'm(~šak 'trvati déle, než 
3 léta .(§ 9). Jen by]-ili ten, kdiQ, st.o:jí :pod p'~.Hcej/llfm do!zorem, od
'souzen znovu 'pro čin,pr,o Inějiž je příp/ust-no postaNliti někoho 
pod policedlní dozor, ,může ,příslulŠiflíý úřad správní prodloužiti p.o-
1icejní d000r na' tři léta od .odpykání pOlslledního' ,trestu (§ 11). 

D) 0devzdání do donucovací pracovny nebo pOlepšovny 
(,záJkolllY ze dne 24. !kvě1lll1a 1885 ř. z. č. 89 a 90). 

. Jako lopatření proti štítění se práce vymezil dt. zák. Č. 89 
v § )-6 skutkové podstaty pMi (původně šesti) !fJ:ovÝch pře
stupků, to,tiž přestupku tuláctví, žebroty, z.ahálČ<~v!{}st, odmHánl 
přikázélll1é práce, ,a nedbálllí .oněch 'Omezení, jež byla něko'mu 
uložena důsledkem jeho postavení pod policejní dozor. (Regle·
me:ntorvání prosiÍituce zrušen,Cl! zák. na pO~ÍJráiI1iÍ, piohla'Vlních nemoCÍ 
z 11. července ~1922, -sb. z. a !ll. č. 241, a zrušen tudíž předpis 
§ 5 . . odslt. 1. a 2. ' Čí's. 1- 5 a odst. 4. cit. zák. č. 89.) Odsoudí-li 
-50ud ·pr.o !některý z těchto přestupků, nebo ,mimo to pro pře-
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stupek § 3 zák. o po1l. dozoru (vydávání. žebracích vysvědčení), 
může v rozsudku vyřknouti, že .odsouzený mŮ'že po odpykaném 
trestu býti. dodán do dOlnucov,acíprrucov/llY (§ 7 z. IČ. 89). O siku'
tečném idodá'ní rozhoduje pak zvláštní kOlmise, žřizená ze zá
stupců ,sprálvy státní a správy aUlt.onomní p,ři zemské správě po
litické. Zřizovati a vydržovati donucovací prac.o,Vlny jest věcí 
zemí. Stát 'se zaváz,a'li jen zcela ,obeClně k poskY'tování příspěvků. 
Zemským zá'klonodá'rstvímmůže z.řizování donucovackh pra
c.oven býti ulo1ženo, i o\kresúm a; .obcím (§§ 1, 2 a 7 Z. č. 90). 
Aby zalbezpečeno bylo dodání do. ,d!olUuco\vací praGoviny, může 
odsouzený býti ještě Inejdéle 4 týdny držen v sou'dní vazbě, 
§ 8 Z. č. 90. 

Pobyt v dOllluc.ovací prac.ovně trvá do polepšení, nejdéle 
tři roky. IBylll] kár(1inec pr,opuštěn před uplynutím dvou let, 
lllůže ulSnesell1ím ziminělné komise býti zno,vlil povolán do donu
covací pra'Co,vny na dobu, jež v ,době jeho propuštění mu ještě 
chyběla do tří 'let. . 

Osolby, jež nepřest'olupHy ješ,tě 18. r.oku, mohou za stejných 
podmínek, za nichž sltarší olsoby bývajJ .odkaz'Olvány do d.onuco
vaCÍ'ch pracoven, býN odkálZány do ',polepš.o,ven. Také poJep
IŠIOV!llY jsou ústavy zem'ské, 'a také tu-,o skuteČ'ném dodámí osoby, 
II níž soud vyřkl přípustnost dodání dlo p'Olepšorvny, rozhoduje 
zmíně'ná komise při zemské sprá\vě politické. R.ozdíl mezi po
lepšovnou a donucolv.ací pralC'Olvnou je jen jedm-ak ve způs.obu 
lna'kládá'ní chovanci, jednak v době trvánÍ. V polepšovně totiž 
může káranec býti držen i déle, mež tři lléta, ll1ikdy však přes 
dva1cátý .rok věku (§§ 13 'a 14 Z. č. 90). 

Mimo. tentOI případ, denž týká 'se jen 'osob mladistvých, 
mezi 14. a 18. r.okem, mohou do 'polepšovny býti dodá!ny: 

1. osoby nedospělé a t'O: 

a) na záklladě \výroku sorudcovskéh.o, totiž, hyty.-li odsou
zeny pro p,řes1tupek nedospělých, ,aJ uzna,l-li soud v rozsudku, 
že je přípusmo Ije do. IpolepšolVny d.odati po, odpykání trestu ~ 
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b) na základě ,opatření úřadu bez,pečnost'ního, dopustil-lí 
se Inedospělý činu, jenž by jinak byl přečinem 'nebo přestupkem, 
a dojde-li bezpečnostní úřad, jemuž mladistvý byl dodáJn k po
kárá'ní a lopatření, že je'St úplně zpust,lý, a že nellze nalézti již 

, jřného prostředku k jeho. po,lep,šení (§ 8 z. č. 89). 

Ve všech těchto případech soud, resp. bezpečnostní úřad 
jen vyřklnou přípustnost dodání do polepšovny, o skutečném 
přijetí ,cho,vance rozhodude zmíněná ko!mise při zemské správě 
poHtkké. 

Mimo, to 'může ' nezleUlý jakéhokoliv věku býti dodán do 
p,olep!šlov:ny podle § 16 z. Č. 90 na základě soukr'Ů'mJé úmllu.vy 
mezi otcem :resp. poruČIníke,m nezletikovým a správou ústavu ; 
poněvadž však tu jde Ů' podstatJné omezení s,vobody nezletil
cŮ/vy, jest k takové úmJll'vě třeba 'svo~ení poručenského' soOudu. 

E) Vnucená 'práce v praeotvních oddílech 

je vedlejší trest za zločiny (nebOl y.,~~dnuhém případě za přeči:ny, 
nebOl 'z.a p'řečiny za ·určitý.ch okolností př.itěž,uHcíCh), vál. lichvy 
a IpoidLoudného ;vývozu :a 11ip.ra~e!n Ijes:t ,zvláštním 'Zákonem' z 18. 
března 1921, :sIb. z. ,a n. Č. 129. Zařadění do trest. prac-ovního 
oddílu (lj'eJlliŽ má býti zřízen :při kalždém sborovém soudu trest
'nlm) , ukládá soud na dobu ,mezi 1 ,měsíce'm a 1 rokem, -při čemž 
šest !praoovnkh dní se počítá Iza týden. Je-li 'osoba do trest. 
pl1a,covmího ·oddílu za,řadě'ná trvale nescho'Plllia j,akékoJiv práce, 
uloží se H náhradní tres,t vězení (,týdeln vězení = 10 pracovním 
dnŮlm) a mi.mo to trest lna penězích, přiměřelll'Ý majetkolvým po
měrům odsouzeného. Pracov'ního 'oddílu se má uží'vat'i ,k pracem 
veřejně 'P'nÝspěšným ·a ~veřejně vykonáva1nÝ.m, na pře Ik čištění a 
úpnavě tuHc, k do,pr,avě 'nákladů atd. Při uk'ládánÍ práce budiž 
hleděno k toOmu, a!Jy těm, 'kdo spáchélJli těžší trestný čiln, byla 
ulož·ena práce těžší neboO nepříjemlnější; tOl budiž vysloveno 
v ro:zS'udku. Wdio hyli 'z:ař,adě'ni dOl pra'c. 'o'ddHu, mohou bydliti 
doma. TatO' výhoda budiž :Odňata i,omu, Ikdo nekoná přesně 

"i!' 
" " 
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a -svěd1olm'itě uLožených pr,alcí. Nepoužijí-li 'Ů/soby, jichž bydliště 
je mimoO ,místo pr,acovní, této výhody, zkrátí se jilm doba prac. 
tak, že 'se dva praoov,ní d1ny počíta~í ' za tři. 

III. T r e sty 'm.a j e .t ik 10' V é. 

A) Trest peněžitý 

(§ 241) 

je u pře'činů ,a přestupků tu trestem hlavní-m, tu vedlejším, u z'lo
činů jen trestem vedlejší'm. Nejmenší výměra činí deset korun, 
nej,ryšlší zpra'vidla 1000 K, v novějších vedlejších zákonech, 
zvlášť váleČ!l1ých, je i značně vyšší Cna pře § 7 zák. o trestá'nÍ 
válečné lichvy ze dne 17. října 1919 sb. z. a n. č. 568 hrozí po
kutou až 2 milionů 'korwn, § 5. zák. o 'Ů'chnaJně lesů ze 17.112. 1918 
sb. 'Z. a n. č. 82 pak do 5 ,mil. Kč). 

T'reSlty peněžité zpravidla připadaJj'í fondu chudinskému 
toho ,m'Ís,ta" kde tres,tný čin byl 's.páJchán (§§ 241 r.). J elJ.1 výjim
kou připadají státu (na p'ř. § 221 tr. z., § 74 zákona o na'kažl. 
nemocech zvílřecích ze dne 6. srpna 1909 ř. z. Č. 30, § 16 zák. 
o váL lichvě, :§ 7 lZák. 'Úl podl. vývozu, § 5 zák. o trest. p:rac. 
oddílech, § 55 zák. bramné,ho a § 29. 2. zák. na ochr. republiky) . 

Nedobytné tresty peněžité sluší proměniti v náhradní trest 
vězení, ai Ito zp'ravidla ,podle § 260 tr. Z. 'Za lka~dÝch 10 K po
kuty den vězení, ;nejméně však vě'zení dy.a!lláotihoid~llIné (§ 1 min. 
nař. z 1.1. ',února 1855 ř. z. IČ. 30). Jed'Tho~'Ifivé .zákony stall10lvÍ 
výHmky, na pře v § 55 branného zák., 50 Kč = 1 dni, v no
vějškh za 'republiky vyda'ných zákonech bÝvá náhradní trest 
na svobodě vyměřOván podle navinělní {nikoliv tedy podle 
pevného klíče) a to zpréllvidLa tak, laby doba náhradního trestu 
dohromady s hlavním tres'tem nepře,vyšoiValiameze zákonné 
sa'zby. Viz na pře § 30 zák na 101Chr. republiky, § 16 zák. o vál. 
lichvě, § 74 zák. o podl. vývozu). Tento náhradní trest 

7 



98 

vězení má býti vyměřen pro ,případ Inedobvtnosti hned v roz-
sudku ,§ 266 tr. ř. -

Od trestu petněžitého jest li,šiti pokutu peněži,toill, která 
má ráz s:oukromoprávního ,dostiučinění, a proto, nemůže v pří

padě nedobytnosti býti z.aměněna za vězení. Jest přípustná 
podle § 27, 3 zák. o ochramě známek, § 57 zák. lauk,t'orského a 
§ 103 zruk. pélltentního, alč v tělchto dvou případech je v zákoně 
označen nepřesně jako odškodnění. 

B. Propadnutí 
(§ 241) 

je trestem vedlejší'm, vypsaným při některých zločinech (§ 104 
a ,lOS tr. z., § 7 zák . .o Hlaskavinách, § 20 zák. !O' vál. lichvě, 
§ 2 zák. o' podloudném výv,ozlU. cu § 31, 2 zk. na ochranu repu
blJiiky) , častěji při přečinech ,a přestupcích (§ 240b) r10zumí se, 
že p'ři ,těch, u Inkhrž výslo\vlně tento vedlejší tres1t je vypsán. 

§ 37 zákoll1a o tisku mluví sice j~n IQ zničení tiskopisu nebo 
části jeho, plak zmař'ení nástr,o}ů ro~m:n:ožovadch, v hJim však je 
propadmutí těchto předmětů již .obs\aženo. 

Pr,opadnutí vztahuje se tu na nás/troje, ji,miž byl zločin 
usJkutečně,n (instrument-a sceleris), tu na to, co trestným činem 
byl,o vyrobeno (producta sceleris), tu lna to', co zločinem bylo 
získáno (s-celere quaesita), POl případě na hodno,tu t1oho. 

Propadnutí ,má, ,os,tatně \nělkdy i nejen ráz trestu, nýbrž 
i zabezpeoo'vacího opatření, tak zvláště ta'm, kde jest prohlá,š'eno 
za přípustno i nél'chází-Ili se věc, O- niž jde, v majetku někoho 
jiného, než pachatde (tak na př. v případě § 7 zák. o' třaska
v.imách, § 20 zák. o potr,alvinách, § 71 zák. o· ,nakažl. nemocech 
zvířecích, § 100 a 101 zák patentního, § 3], 2 zák. na ochr. re-
publiky). . . 

Důsledkem toho de v některých případech pro/padnutí pří
pustno jako opatření objektiV'ní i v případech, kdy pro čin ne
m10hl býti nikdo stíhám a ods,ouzen; tak na př. v případech 

§ 72 zák. o nakaž1. nemocech zvířecích, § 101 zák. patentního, 

"ri' 
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§ 20 zák. >O po'travinách a zvláště v případech, k'cÍy trestný čin 
byl spáchán 'obsahem tiskopisu podle § 492 a 493 tr. ř. a § 37 
zák. tisk'Úvého.. 

Propadlé věci se buď zlUičí (§ 37 zálk. tisk. § 27 zák. , . 
zná1mk, § 56 zák. auktorského, § 100 zák. patentního) nebOl se 
zpeněží. Výtěžek př]padá chudinskému fondu místa činu (§ 104, 
105, /241, ,tr. z.), výjimečně pokladně státní (§ 74 zák. o nakažl. 
nemocech ~vířecích). 

C) Ztráta práva daných povolení 
(§ 242, 243) 

vyskytuje se výjimečně jaJko trest vedlejší u zločinů (Ina př. 
§ 21 zák. o potra,vLnách), oas.těji u ,přečill1ů a přestupků, tu plak 
i jako trest hlavní i jako trest vedlejší, § 240 c . .a; 243 tr. z. 
Ukládá se Plak buď na určitý čas, nebo. ,navždy, § 242 tr. z. 

Od z,tráty práva k živn/o1sti jlako trestu je rozlišo!Vlati odnětí 
živnostenského opráV1nění úřaJĎe,m živnostenským podle § 139 
živ:n. ř., jež nastlati může, :byl'-li ž.iv,nos:tník odsouzen pro zločin 
vůbec, nebo pro přečin neb přestupek ze ziskuchtivosti nebo 
proti !veřejiné m,rarvno'sti, dále pro přečrn zaviněného úpadku, 
a je-li- olbav,a, že živnoslti bude zneužíváno. 

Při reálmých živ:no'stech ,TIi~stává jen ztráta práV-aJ pro
vozOlvati živnost; zciziti ji vš,ak oprávněný může. Podlle § 18 
zá!lc .o trestá:ní vál. Uchvy a: § 10 ,o: 'Podloudném IVÝvozu může 
býti vysloven zákcuz vykonávati živno'st i~ reáLnou P'Ú ~rčitou 
dobu. Ta,mtéž zavádí se ,i 'Zvláštní i'nstituce dozoru .nad výkOlnem 
živnos.ti (hospodářstvím zeměd~lským) nejdéle na tři léta. 

D) Koniiskace, majetku 

je :vedlejší tres.t přípustný při určitých Inejttěžškh zloči!nech 
proti zák. o. Iváleč. \llkhvě ,:}).odle § 18 t. z., při nejtěžších zUO!.
čine1ch proti zák. ,o podloudném VÝ1V'O'Z.u podle § 9 t. z . .a' při 
zloč. ,podle §§ 1-5 a 6, č. 1 Iru 2, podle § 29 zák. Ina ochranu 
republiky (tu je přípustno k,onfi'skovati vždy jen zlomek j!měnO. 

7· 



100 

IV. T r e 'S t y oll a cti. 

Jsou: 
1. důtka, resp. přísná .důtka, přípustná jen v případech 

§ 414, 417 a 419 t'r. z.; 
2. ztráta moci rodinné v případech §§ 414, 415 a 417 tr. z.; 
3. uveřejnění odsuzujícího 'nálezu, jež je buď fak,ultativ;ní 

(na př. § 39 ti'sk. z., § 21 zálk. Ol pot'ravinách, § 23 zák. .o vál. 
lichvě, p.okud 'jde 10 ,přestupky) nebO' obligat.orní (§ 58 zák. 
aulktors:kého, § 27 zák. ,zmámkovéhO', § 104 zák. patentního, § 23 
zák. 10 válI. lichvě, pokud jlde 0' zločiny al přečiny) ; 

4. új,my na čestný,ch právech .občanských, jež podle § 26 
tr. z. mOldi!fjlk,ovarného 'llIoveLout ze dne 15. liIstopatdru 1867 a do
plněného řladou zák'onů vedlej,škh js.oU' spo,jeny s' ,odsouzením 
pro určité trestné či'ny. 

Tyto následky nastáJvají zpravidla již po zákonu samém. 
.Jen IvýHmečně .se 'pO'ž,acLuje, aby hSi:fy V rozsudku výslovně vy
řče:ny. Tak zv-láMě ztráta prálva v,olebního' p.odle § 3 al. 3 'Vo
lebního řádu obecního z 31. 'ledna';1919 sb. z. IČ. 75 změněného 
zák. z 18. 'března 1921, sb. Z. a [ll. č. 163 a ze 14. července 1922, 
sb. z. a m. Č. 233, a 'Ztráta lče,stných práv, vypo:č1ených v § 32 
zák. na! IOchr,a:nu repulbHky. 

P,oznámka: § 27 tr. z. byl zrušen, pokud jde o aL b., § 5 
novely z 15. listopadu 1867, pokud jde o al. a. zákonem ze dne 
10. ,prosince 1918 sb. Z. č. 61, jimž zrušena byla šlechtict'ví, 
řády ta ,tituly, vyjímajehtuly, na něž lze splněním předepsaných 
podmínek nabý,ti právního Inároku (titul dol.torský, i'nženýrský, 
atd.), pak tituJy, je~ vyjadřuH skutečně zastávanou úřední hod
'l)ost, a vy,znamenální udělované vy,sokými školami (čestné 
doktoráty 'a pod.). . 

O čestných ,následcích odso,uzení platí tyt.o zásady: 
1. Ztráta řádů - pokud, a,ako, voienslké ,řády jsou přípustny 

(viz zák. zlO. duibna 19;20, 'sb. z. a !n. č. 243, a svrchu dt. zák. 
sb. č. 61 /18) - veřejných tituJů, akade'mkkých stupňů ,a hod-
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ností, stM'ních a jiný,ch veřejnýoh a .obecních úřadů a služeb, při 
duchovních sesazení z prebendy, ztrát'a advokacie, notářství, 
členství v zastupitelstvu obecním a jiných korporací-ch opaHu
jící:ch veřejné záležitoslti, jla'kož i ztráta pensí, provisí: vych.o
va,ckh p,říspěvků a jiný,ch p1.a:tů nastati má jen při ods,ouzení 
pr.o ja~kýkoHv zl.orČÍn, 'nebo pro přestupky !krádeže, zpronevě
ře/ní, podHnictvÍ v 'Uich a p'Oldlv:odu. (Viz však 'i § 2. zák. o m,ař. 
exekuce, § 5 zák. [cís. ;nař. č. 275 /18J ,o. Hchvě, a § 6. zák. o vy
stěh:o!Va~;ectví.) I v těchtO! případech však ztráta práva voleb
ního 'na's,tává podle volebního, řádu obecního jen zvláštním (V}-
r'Okem s.oudu (poroty), jenž de přípu'stlný jen, byl-li či'n spáchán 
z pohnutek nízkých a nečestných, leda, že by zákon ukládal 
ztrátu práva volebního ob li g,a.t orrn ě, jak tomu je podle § 22. 
zák. 10 vál. ,lichvě, a podle § 32. zák ,nal ochranu republ]iilky, byl-li 
někdo pro zl'OiČÍn .odslOuzem na !ct,o;bu delší jednoho roku. (Podle 
§ 32. zák. na oCh,ranu republiky mají čestné následky t,am vy
počtené ,a 'k ryjí cíl 'se celkem s česlt. násiledky podle § 26. tr. z. 
ráz vedlejšíhO' trestu, jelll1ž musí býti ro'z,sudkem uložen. Soud 
'musí jej: u,ložiN, ,0dsolUdí-I,i pr.o' něk,terý zločin Plo:ctle. toho:to zák. 
k trestu ,nej'méně jednoTočnímu; odsoudil-:li pro, zliQčin Ike krat
šímu trestu, :m,usí ,jej uložiti, byl-li zločin spáchán z pohnutek 
nízkých a" nečestných.) 

ZpůsiQbilosti k ,opětnému nabytí práv a předností právě 
vypočtených zís.ká,vá se opě,t: 

1. 'U rčilnů jvypočtených v § 6 ,odst Č. 1- 10 novely (zlo"
činy politické, a :některé jiné, jež, jako souboj, nesvědčí zpra
vidla 10 nečestném, smýšlení palchateIiově) 'Uk'Ončením trestu. 
Pokud však jde ,o zločiny podle zák. ,na ochranu republiky, na
bývá se 'Odpykánim trestu jen způs.olbi1ost Ik 'naby,tí neb .opě,ťné,mu 

nabytí ,akademrický,ch hodnos.tí a porvolá'ní, pr,o něž taková hod
no.s.t je podmínkou. Z pů.srob i'!os,t i, k nabytí neb opětnému na
byti jiný,ch ,čestnýCh práv, jejich/Ž z,tráta !může neb ,musÍ. při 

.odsouzení podle tohot.o, 'zák'ona nras,tati (§ 32. 2. odst.) po, uply-
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nutí doby, již určí ,soud: od tří do, deseti let. Je,n práva volebního 
nabývá se podle tohotlQ zá:koil1,a op'ět POl třech ,letech; 

2. ill !olst:atních zločinů uplynutÍ-m 10 nebo, 6 le,t po ukon
čení tresltu .podle ,toho, byl-li pach1atel odsou~en k žaláři pěHle

tému nelbo 'k'ratšÍ'mu; 

3. u p'řečinů aJ přestupků ze ziskuchtivoslti .pod č. 1 Uivede
ný'ch PO upl}Tluutí 3 let PO ukoil1čení trestu (§ 6 novely), 

4. výjimkou !pomíjí ztrá,t,aJ práva v.oifebníhn iU' zločinů po 
třech ,letech,.u přelči'nů ,a přestupků po roce, IpolčítaoÍc od ukon
čení ~restu (§ 3 č. 3. voleb. řádiu). iMimo tento, případ nemá up,ly
nutí zmíněných lhůt za lnásledek opětné získání ztraceného prá
va, /nýbrž izíská .se jen způs.obilost ztracené právo opět nabýti. 

Osta'tní škod:l.ivé následky, které s ,odsouzením spojuje 
trestní zákon, ,nebo jiiné zákOlny, jež, lplatily v době vydání no
ve/ly, :nemad'í u \zločilnů, 'Vypočtených v § 6 nov. a zločinů podle 
zák. na .o'chranu TelPubllii:ky .(§ 32 , cit.'~·~·:iák.) la u .přečinů a pře
stupků mimo ' uvedené čtyři ze zisku,chtivos,ti, vůbec místa; 
i Ityto následky uhcus,íruají u O'st'atní.oh,; zločinů a z,míně:ných čtyř 
přeoiiilů a přestupků :po 3, 5, resp. 10 le1ech (§ 6 nov.). Rozumí 
se, že tyto výhr:ady :neplatí o následcích, jež byly snad zave
deny pozdějšími zákony. 

§ 3. Ukládání trestů. 
(§§ 43-55 a, 259-266 a.) 

1. lRozeZ'náváme: 

1. Tresty absolutně ;neurčité {na .př. § 355, 365, 459, 525), 
kde zákon opominul tres,tní s,azbu uvésti, a kde jest vyměřiti 
tre·st 'podle ianall'ogie 'sazby lna; deli\ktl nejlblíže příbu~ný; 

2. tresty ,absoJru1'ně Ulrčité, totůž trest smrti a doživotního 
žaláře, propadnultí \V'ěd, ztráta práv, vždy, 'někdy i trest vězení 
(na př. §§ 284, 320 d, 350,352,353, 362, 379, 292) a trest peiněžitý 
(na př. §§ 221,320 b. ·c. d, 321, 351); 
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3. tresty relatiV111ě určité, a to tak, že 'soudce může voliti 
mezi .někohka druhy t'resiů, uebo že může vedle trestu hlav
'ního uznH~i i na trest v edil'ejišíÍ , nebO' konečně, že zákon stanoiVÍ 
jen nejnůžší a nejvyšší mez ,t.resrtu (trestní rámec), a přenechává 
soudc.], aby v tom'to. rámci trest v konkrétním · případě přimě·-
řený vyměřil. . 

Vyměřuje trest v mezích trestního, rám'ce má soudce při
hlížeti k určitým oko.lnostem, jež ,mluví ·buď pro !Vyšší nebo pro 
nižší trest, a jež nazýváme podle toho, okolnostmi přitěžujícími 
nebo polehčujícfmi. Rozeznáváme pa'k p,Htěžující a polehčující 
okolnosti olbecné ,a zvláštní, p,oldle tohO', de-li k nim přihlížeti při 
všech 'činech, či jen při určitých. Obecné ok'olnosti přitěžující 
a pollehčující vypoČ'teny jsolu v zákolně v §§ 43-47 a 263 i 264 
příkl;adem, tlak !že soudce ,má 'možnost i k HnÝ,m okolno-stem, 
jež by 'snad pro phtužení neb z'mírnění trestu mluvily, přihléd
nouti. (Zvláš,tní výpočet přÍtě,žujíckh oko1ností obsahuje § 28. 
zák. na ochra'nu repubHky.) Odva'žude vzáje'llně v daném 
případě se vys:kytnuvší oko1.nolSlti přitěžující a polehčující, nemá 
ovšem sOIudce je po,čítati, nýbrž vážiti, to,tiž uvědomiti s'i do)sah 
a ;vÝZlnam ka;ždé z da'ných okolností v konkrétním případě. Po
dle toho bude se trest tu více blížiti nejvyšší, tu nejnižší mezi 
trestního rámce, 'anlQ může .ovšem býti vyměřen i maximem 
nebo. ll11~nimem ,(§§ 48, 49, 53, 265 ,tr. z., § 358 tr. ,ř.). JSlOw-'l,i dány 
přHěžující okolno.sti, může soudce i trest dOlča's'ný llIa s.vOIbodě 
zostřiti některým z přípustných prostředků zosiř.ovackh uve
dených v § 19-23 ·a 250-257 ,tr. z. 

Zvláštní o~olnos.ti přitěžující 'neb polehčující, t. L takové. 
k,teré zák,on uvádí pN jedinot1i:vých činech trestných, odůvodňují 
zpra\V'idl~ zvláš'tní ,tres:t!ní' sazbu. lPoil1ěv,~dž ,trestní rámec 

v v ~ 
v nemz trest na daný čin je vy.měř,iti, má význam nejen pokud 

ojlde 10 lhůtu prornJčecí, nýbrž i ,pro přípus,tnost zmateční sltížnosti 
podle §§ 281, 11, la 344, 12 tr. ř . , jest v, ,tomto směru rozezmá
vati pří.,pady, Ikdy zákon jednotlivě vypočítá1Vá okolnosti přHě
žující, jež ,odůvodňují zvláštní, vyšší s:3'zbu (na př. §§ 86, 126, 
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167, 179, 191-195 tr. :Z., t. z'v. zvláštní sazba) od případů, kdy 
jen ,obecrně p,řiPOillŠtí NyměřHi trest ve vyšší sa,zibě, jSOluJli tu 
okolnosti (velmli, zvláště) Ipřitěžující {na př. §§ 128, 178, 184, 
202, t ZlY. sazba jednotná). V tě,chto případech totiž pokládá se 
Zla ,to, že ma onen ' čin je jednotný trestní rámec, ,ovšem .s větším 
rOlzpětím, než .obyčejně (na př. v § 178 .od šesti n1ěsků do 'pěti 
let) tak že soudce, jenž v této, sazbě ,trest vyměřil, ,nepřekr.očil 
tres1t'ní s,azby, i nellze výroku t.o:mu oldp.o,r,o.vati zma'teční stíž
ností, nýbrž, jIS.oIU-.li tu o:statní pOdmínky, jen 'odvoláním. 

Podle zák.ona ze dne 20. července 1912 ř. z. Č. 141 není 
již nez1avině'ná (V:azba vyšetřovací ,ok,o,lnlOstí ,polehčující, jako 
by;la poid1ľe § 46 k tr. z., nýbrž 'možno ~azbu vyšetřovací, j-iž 
odS/ouzený vytrpěl 'do pr,ohlášení rozsudku první insta:nce po
kud ji 'sám nezavi'nil, včítati, do. trestu, a to i do trestu peněžitého 
(§§ 755 ,a, 266 la). Vazba vyšetř.orv'aCÍ, vytrpě'ná IPO pr'ohlášení 
T'O'z'sudJku první ill1s.t'ance, započítá ,se ~ do trestu za podmínek 
§ 400 tr. ř. ' i~· •. ', 

II. Soudce nesmí nikdy překročJti nejvyšší meze trestní, 
a!ni uložiti trest těžšího způsobu. Zpr,~)~dla též nemá sestoupiti 
pOid 'nej-nižší ·mez nebo, uloži,ti trest lehčího) druhu. Z t.oho.to pra
vi'dla činí vš'a'k výHmku pTávo' mim .o řád n é h.o z mír 11 ě n í 
t r e s t lil a právo pře měn y t r e stu. 

Mi1mořádné Z'mírnění trestu IPřípus,tno je tehdy, je-Ji v da·
nénf pří.piaJdě 1. více okoJností polehčujících, jež co do s.vého vý
zna'mu převyšují okolno,sti přitěžUjíCÍ, a 2. ']'ze-N z nich souditi, 
že pachatel ,pos:kytuje :nadějina pol ep:š'ení , §§ 54 a 266. Míra, 
v níž mim'o,řádnéhO', práva zmírň,ovadho lze poyžíti, řídí s,e po
dle tres,tní sa:oby, a ,no : 

1. U přeč~nů a tPřestupků může lV'ždy tres.t vězení býti vy
měře'n i ,pod ,sa'zbu zákolnnou; to. platí il iO trestu peněžitérrÍ třeba 
by v zákoně byl vypsán absouillltně; z; , 

2. u zločinů, 'Ua něž ' v zákoně není vypsán trest delší pěti 
let, ·může býti -trest vyměřen i ,po'd sazbu zákomnolu, i PlOd sazbu 
minimální 6 měs,íců (§ 54 tr. z.); 
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3. u zločinů, :na něž je trest od 5-10 let, může trest býti 
vyměřen i PlOd sazbu zákonnou, in~koil:irv vš~k kra't'ší než jeden 
Tok, § 283 tr. ř.; 

4. u zlo,činů, na ně'ž je trest ,od 10 do 20 let, nebo ž'alář do
'živ.otní, ,může býti trest 'snížen pold nejvyšší saZ!bu, nikoliv však 
pod tři léta, (§ 338 tr. ř.). Je-li při z'ločinu proti zák. na ochranu 
replulblilky, (ua nějž je ,těžký ža1lář :dbžiw-,oÍ'ní, přípustuo, 'm!i,mo
řádné zmírnění trestu Civiz dole), 'nesmí se u,lolžiti ,mírnější trest 
než těžký žalář desetiletý. 

Při tre:stu slmrti de ;mimořádné zmírnění vyloučeno. 
Ve všech případech 'mimořádného :omírnění, ,mimo případ 

uvedený pod 4., Imůž·e 'býti uznáno i na 'mírnější způslolb trestu, 
t. j. místo tuhéh~ vězení, vězení pr,osté, .a ,mí-sto těžkého žaláře, 
žalář prostý. 

Přeměna trestu je Ipřípustná 'V těchto případech: 
1. jde-H 00 zlolčiln, na !nějž není v zákoně vypsán ,trest těžší 

pěti let, a když ,by ,zá:k'ornnÝm trvání-m trestu vzešla nevinné 
rodině zlolčinc.o,vě 'Vážná újma IV' poměrech výdělkových. Tu 
lze 'tresrt zkrátiti i .pod šes:t měsíců, ale zkráce/l1í je :vyvážiti ZO'
střením trestu (§ 55). 

2. U přečinů a přestupků je mo,žn,O' 
a) za stejných podmínek zkráNti trest vězelllí, orvšem také 

iu nUltmo zkrácení vyvážilŤř zo:střením, 

b) hledíc k majetkorvým poměrům vinníka a jeho rodiny 
lze peněžitý trest přeměniti ve vězení a to, pokud zákon \ne~
předpisude něco jiného, za každých deset korun den vězení, nej
mé/ně však 12 hodin (§ 260 a. Vilz ,vš.ak InahO'ře str. 97.); 

c) :naopak lze za ok,olností povš;imnutí hodných přeměniti 
vězení prosté v peněžiltý trest přiměřený m,aj.etkovÝ,m pomě
rům odsouzeného, § 261. Tu ovšem neplatí přeprQ,čítací k:JIíč uve
dený ad b, tak že možno .na př. dv-ondeuní vězení zaměniti za 
500 K a pod. ROlzulmí se,že v tomto případě ani při nahnuzení 
nedoby,tného trestu peněžitéhlQ vězením nelze se držeti hoiejšÍ
ho klíče; 
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d) za podmínek § 262 lze vězení pr,osté nahraditi vězením 
domácí-m. ! 

Přeměna tuhého vězení iV' trest peněžitý neb domácí vězení 
je vyl,oučena, .třeba ,by tuhé vězení Ibylio: Izm:í.rněnlo ve vězení 
prosté. Jinak může, jsou-li tu ovšem podmínky, soudce použíti 
i práva mimořádného zmírnění, i práva přeměny zár,o:veň. 

Použití mimořádného· práva zm.írňovacího a p,řeměňova
cího jest vyloučeno: 

1. Podle § 16 zák. o \vál. lichvě při odsouzení pr,o trestné' 
činy uvedené v §§ 2-5 la 7-12 zák., 

2. p.odle § 7 zák. o pOldloud'l1ém vývozu při jakémkoliv 
odsouzení k trestu nasvobO'dě podle 8. zák., 

3. podle ~ 28 zák. Ina ochranu republiky při určitých zlo
činelch vůbec, při jiných činech, z,a určitých, tam podrobněji 
uvedených okolností přitěžujících. 

§ 4. Podmíněné odsouzení a pOdntíuěné propuštění 

byJy IU nás zavedeny zctklOnem ze dln~ · , 17. října 1919 sb. z. č~ 
562. Podmíněné odsouzení je přípu.stno při trestech peněžitých 
a při trestech na svoboděnepřesHhuHcích jednoho roku. Jel pH
pustn.o, dojde-li 'soud k závěru, že ods.ou.zený povede pořádný 
Ž~VIOlt, a že -tudíž výkoln u trestu není zapotřebí (§ 1). Je však 
vyloučenO', by.l-H vinník již dříve odsouzen Ipro zlo,čin na dobu 
delší tří měsíců nebo vůbec .pr,o čin spáchaný z pohnutky nízké 
a mečes,íné, leda by od odpykání, promill1JU1í {ll1ebO' na úZlemí dříve 
u. od promlčení výkonu) trestu uplynulo při ~lo,činech deset při 
přeči!lJech neb přestupcích pět let. Lhůta tato st! počítá do' dne 
spáchání nového trestného činu (§ 2). 

.Vůbec je vyloučenol : 

1. Podle § 9. zák. o trest. praeovních ·oddílech při odsou-
zení prol trestný čin podle 'zák. o_válečné Ilkhvě a podle zák.. 
o podl. výv,ozu (§ 7), leda by šlo IV' tomto případě o přečin spá
chaný z 'nedbalosti, v obou případech pruk, leda by š~o o osobu 
mladší 18 let. 

. .. . 

" I 
I 
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2. Podle § 35 zák. .na ·ochranu republikY, leda by šlo o os,o
bu Imllladší 18 let nebo..o přečilili ,nebo přestupek, při němž by 
veřejný zájem nevyžadovalvýko'11u trestu. 

Podmíněné 'oldlsouzelllí znamená, že se výkon trestu odklá-· 
dá 'na určitou dobu pod určitý'mi poldmínkami, a že v případě, 
že po tuto dabu odsouzený tě'mt,o podmínkám vyhoví, p o k 1 á-· 
d á s e z a t o, žen e hyl o. d s ,o u z e n. Doba odk!l'adu, či zkui-
šehní stal1Joví se 'Soudem a rtq na ,\\dobu mezi jedním a 
třemi roky při trestu peněžitém neb \trestu na s,vobodě
do šeslti měsíců, mezi dvěma a' pěti lety při trestech těžších. 
Jak pro vypočtení té,to lhůty tak j,iž pro ro-zhodnutí o otázce' 
přípustnosti pOldmí:něného .odsouzení platí v případě, že vedle 
trestu na s:V1ohodě 'byl uložen -tres,t ,peněžitý, trest 'úhrnný, jaký
by nas.toa:l v přípaJdě nedobytnosti trestu peněžitého (§§ 1 a 3). 

Účinkem ,odkladu je, že. 'se odklád~ i 'Výkon trestů 'ved,lej
Ších, opatření zabezpeóovacích a právních následků, které zá
kon neb ro,z,sudek Ispojují 's -odsouzením. Jen výr-oku o náhradě 
útrat řízení trestního a -o nárocích soukrom,oprávních se odklad 
netý;ká ndkdy, vÝnoKul o pr>()~padlllutí Ivěcí jen, :nebrámí-li to,mll 
zřete'le veře1né nebo· důležLté zřetele soukr,o,mé (§ 5). 

PO'd,minky odkJ,éVdu, t. ·L podmínky, za nichž dojde k vý
konu podmínečně lodl<ožeméh1o trestu, jsou: 

1. lOb.jeví-li se dOldiatečně, že odklad ne'měl býti ·podle § 2 
povOILen (dřívější odslol1zení, od něho~ neuplynula ještě přede
psaná lhůta) ; 

2. ·oddal-li se odsouzený v -době zkulšební -nezřízenému piU 
nebo hráčství, zahál:čivému 'nelb nemravnému, ži.votu; 

3. jedná~U\i, ač bylll napomenut, ve tyážný,ch bodech proti 
uLoženým mu obmezením, Ineb oldpírá-li bez důwodu nahraditi 
škodu 'lleb dáU iZiadostiUičiillění; 

4. by,t-H odsou,zen pro zločin, spáchaný PO vynesení roz
sudku, i()o tieholŽ odklad jde. Byl~1i OIdsoUlzen pro úočin jen pod
mínečně, nebo pro přečLn nebo přestupek, určí soud podle po
vahy činu i po(dle ostatních okolnolstí, má-H býrt:i odll:o~ený trest 
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vykonán. Byl-U 'odsouzen pro čin spáchaný před vynesením 
toh'oto rozsudku (j~nž tedy teprve dodwtelčně vyšel na jevo a 
měl vlasltně tv,o,řitt :předmět téhož trestního. řízení, v němž došlo 
k Ipodminěnému 'oldisouzení), rOlzhodne soud, zda mají býti vy
konány neb ,odl,o:že:ny oba tresty, při čemž -orvše'm se zkušební 
doba .určí poldle p,o,zděj,Šího. oidsofU.zení, nebo podle úhrnného 
trestu .(§ 6). 

Dodržení těchto podmínek může si soud zabezpečiti tím, 
že dá odsou1zeného po/d; ochranný dozor. Také -mu může uložiti 
omezení C'o. -do místa pobytu a způsobu života. Zpra1vidl,a -mu má 
též ulllažiti, aby podle svých silI nahradil škodu, kterou způsobil, 
a ,aby dal1zadostiuč'Ílnění (§ 4). -

O podmíněném odsouzení rOizhoduje soud první stolice, 
v řízení porotním soudní dvůr pO<fotní (výjimka v § 6 in fine). 
Výrok ten poHmá se 'Zp,ravidla do. ro.zsudku, není-li t.o mo~no, 
do zvláštního usnesení vyneseného ve :veřejném sedění. Výrok 
ten podléhá stejným 'opravnÝ,m prostředk-~,in, jako výr-ok o trestu 

(§ 7). výk<om podmíněně odloiOeného. tr'~~'tn nařídí, ,nedodrží-li 
odsouzený podmínek, sO/utd, jenž určil dobu zkušební (tedy zpra
vi!dl'a soud první i'nstance, jenž tre'st 'O\cH-olžil, vYď,ma případ § 6 
pOlsl. odst.), ve veřejném sedění, vyslechna státníhO' zástupce, a 
'Š/lloL.li ,o žalobu sO/ukromou, i soukro-mého žalobce (§ 8, 1.). 

,RolVlněž v OIpaJčném případě, totiž, 'vy1hUlď:e-,li odsouzený 
s úspěchem dobu zkušební, vydá -soud uSlnesení, že se odsou
zený o'svědčil, v sedění !veřejném, může však to,to. usnesení, SOU

blasí-'lli státní zástupce, vydati i v s.edění neveřejTlém. (O tomto 
IU sin esení vydá soud -Qlds,olulZenému k jeho žádo-sti vysvědčení.) 
Pro,t.i .to1muto výr-olku je možna stížno,s,t s účinkem 'Odkladným. 

T'resty podmíněně odložené .zapisují se :do záznamů ,o. tre
stech Iteprve, :doide-ili Ik jejich výkonu. Po.kud lhůta zkušebná 
neuply;nula, 'slm'í býti :podána zpráva o poldmíněném odsouzení 
jen so.udu, j,iným úřadů,m den, jde-li o. udělení místa ve veřejné 
.službě. Po lhůtě zk!Ušebné II!ze poldatň zprávu jen -soudu, zavede-IIi 

,- ~ . 

I 
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trestní řízení proti podmíněně -odsouzenému. Ve lhůtě zkušebné 
je odsouzený pio'vinen vyjeviti své odsouzení jen na otá'zku 
souldiu (§ 9). 

Byl-H někdo odsou.zen pro, čiln, spáchaný po 28. říjnu 1918 
a ll1ebyl-li do.sud tres,t vykonán, Imůže mu soud nalézací, ovšem~ 
jSlou-li tu zákonné podmínky, povoliti na jeho' žádolst dodatečně 
podmí1něný odklad výkonu tresltu (§ 23). 

POldiminěné ptropruště'ní je přípustno u osob, jež byly od
souzeny k tres,tu lna ,svobodě delší-mu jednoho. roku, a jež si již 
odpykaly dvě třet'iny trestu, nejm-éně !Však rok (při doživotním 
žalI'iHi ;nejméně pat'náct let), jestliže lze . Ul nich souditi, že se 
budou na svobodě řádně chO'vati. Při tum jest přihlížeti k cho
vání v trestu, k .předešlému způsolbu živ'olta, jeho povaze i pod
'minká'm, jež jej čekají ua svoboldiě (§ 10). 

Zkušebná doba se rOlVná zbytku trestu, činí však nejméně 
dvě let'a, u do~iv\otně -odso:u.zených deset let (§ 11). Podmíněně 
pr,opuštěný -může Ihýti dán pod ochran:ný do~or, také mu mohou 
býti uložena 'Omezení ,co do. ,místa poby,tu a způsobu života (§ 11) . 

O podmíněném proPu\šltěn'í r,olzhoduje t. 7JV~ »komise pro 
poidminěné Ptf-o.puštění z tresltu«, zřízená při sborovém soudui 
v ;jehož obvodu -si trestanec trest odpyká~á. a- skládajíCí se ze 
dvou soudců tohoto s:boT,ového s'oudu a ze státního zástupce. 
J ed'nání její .je neveřejné, ale trestanci se má oznámiti vše, co 
mluví :proti jeho propuštění,aby se mohl ,obhájiti (§ 12). Do, za
míta'Vého usnesení může si trestanec s~ě~olVati u ministra spra
vedlnosti. ZIa1mÍttnutou žádost Ilze -olbnolViti tepnV'e po roce (§ 13). 

Tatáž komise -má propuštění ,odvolati v případeCh § 6 č. 
2 a 3, nebo, byl-lit propuŠltěný v době zkušební o!dsouzen .~r~ 
zlllolč.in k trestu nejméně tříměsíčnímu. By,l-li ,odsouzen pro ]my 
čin trestný, TOizhodne tato komise podle povahy ,a okollností 
skutku, má-li býN pr'0puštění odv-oláno. I proti t.o.mu r,ozhod
nutí }ze osi stěžov,atiJ k ,ministru spravedlnosti! (§ 14) . 
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NezavdalI-tli podmíněně propuštěný v době ,zkušebné pod
n,ět,u, :aby ,trest :byl vykoná:n, 'Pokl.ádá se trest z'a 'Odpykaný 
·dnem, kjd!y Ihyl p;odm'fněně' PlíOlpllJštěn {§ 15). 

V § 16 či1ní zákon j,akýs.i náběh k zavedéní progresivního 
systému vězeňského Hm, ž·e dává z,míněné Kom\isi právG, aby 
·tresta'nce, u nichž nelsou srpqlně:ny podm.ínky propuštění, u nichž 
-však je naděje na pal.epš~ní, přelo'žÍlla, odpyk,al-H si část hestu, 
jaká se vyžaduije k 'Poldimíněnému pr,opuštění (byl-H 'Odsouzen 
-na doživotí, deset let), do přechodného. ústavu, v němž by pod 
-mír:nějiš1Í-m dohlledem ;zvykal svobodnějšímu pohybu a volnější 
práci. 

Ochranný dozor vyk,omává Gikre'sil1í s'Oud, v jehož 'Olbvodu 
"se provin.ilec trvale Ziďiržuje, a to. důvěrníkem (.ochranným do-
1)o,rcem), který $e řídí 'PIQkyny , 'sIQludu (§ 17). 

Zkušební doba se ,může 'Pf-odloužiti o dobu procesu, je-'li 
na konci zkušební doby proH pI1oviniilok: 'Y běhu trestní řízemí. 
-DoijdeL:li do roka ·po době zku'še'bní k trestnímu řízení ,pro zlGčin, 
spách~ný v d'Obě zkušební, budiž naří.z~rt ' dodatečný výkon od
!,o'ženého trestu neb jehol zbytku, j'a:kmj'le vinník Ibyl odsouzen 
(§ 18). 

O pr,olV'ádění tohotlo zákona vydáno. bylo vládní nařízení 
ze dne ll. Hstopa1du 1919 sb. z. č. 598. 

§ 5. Výmaz odsouzení (rehabilitace) 

j,eslt 'opětné Inabytí zachorv,aI.osti o'Slobou, za trest'ný čin odslQu
zenolu. Rozeznává se réhabilitation judiciaire, Hž za určitých 
podmínek přiřkne ,ndsouzenému 'Soud, 'a réhabiJitati'oln de droit, 
jež nastárvá na základě urči-tých 'Okolností sa1ma, bez výroku 
soudeovského. V prvém přípia1dě tedy výr,oik soudu ,má rá,z kon
stitwtivní, v druhém může ,míti, dojdel-lli k němu, jelil ráz dek'la
TattornÍ. U ,nás. .bYlla: itato. )VilISlUíoUice .zavede.na ,s názvem »vý'm'az 
'OdslOuzení« zákonem z 21. března 1918 ř. z. čís. 108.: a tG v zá
sadě ve for,mě réhabilitation jurdiciaire. 
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Podmínky: dosavadní zachQlvlalost, napravení škody po
dle m1o:žnosti, uplynutí určité doby bez potrestání. 

Nepočítá 'Se vš·ak ani 'Za předcholzí aJni následující po
trestání, stalQl-li se jen prO' přeč'Ín 'nebo přestupek, pokud tu šllo 
o čin nepatrný, Jenž Inevyp'lynul ,z mečestného, s,mýšlenÍ. 

Vyloučen jest výmaz, jde-li 10 odsouzení k trestu na
y 

Sv.o~ 
bodě delšímu než rok, leda by šlo ,O' čin po-litický, vypoct6lny 
v § 6. notvely z roku 1867. 

Lhůta činí" 15 1let při zločinech prostých, 10 let při zločinech 
poLitických a při trestu Inad 6 lměs,íců, 5 'let jinak, a po.č~ná se 
OIdpykámÍm resp. prominutím trestu. Čas zadržení v uzavreném 
ústavě (na' př. v donucGvací prrucovně) se však do 'lhůty ne
p.očítá. 

Úči1nek jest ,opětné nabytí zachovalosti a zbavení po'Vin
Dosti k odsouzení se přizlnati před s,oudem nebo jiným úřa'dem. 
Práva třetích IQsl()lb jež se zakládrují na ·odsouzenÍ, zůstávají 
1\11šak nedotčena. V~maz se pozmamená v ,trestních výkazech. 
Vymaz'a1ný trest nesmí, se 'wváděti v trestních výkazech ani ve 
vysvědčení zacho'Val,osti. O výmazu r,Qlzhoduje siborový soud 
I. instance, jenž rozhodl v I. Slto:Ii\ci, Illelbo v jeho'ž obvodu leží 
okresní soud, delnž rozhodl v I. s,to.Hci. Zák. z 10. dubna 1919, 
sb. z. a ln. č. 208 ,doplnělno t'Oto us,tanolvení tak, že jde-li -101 našeho 
přísluŠ'níka, který lodsouzen byl v cizilně, roq;hoduje sborový 
soud, v jeho~ 'Obvodu je domovská ,obec odsouzencova; ne
by1lb-lli .by ,možno ji bez z'Vláštního šetření zjistiti, tedy sbor. 
soud, v jehož -Qlbv'odu je jeho p'osllední známé bydliště. Neměl-li 
ho. v repuhlice a byl-li žadatel odsouze.n ve Vídni, rozhoduje 
zemský Itres.t. s.o.ud v Praze, Hnak zemský trest. 'soud v Brně. 

O žádosti proViede Is.tátrrí ,zástu.pce šetření. 

Bez žádo,sti navrhne vý'maz, doví-li se o skutečnostech, 
které by staJčily k šetření a ospravedlňovaly výmaz. 

Soud ro\Zhodne usnesením, v neveřejném řešení vyslechna 
státní zástupce. 
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Má-U ,soud ,za to, že škoda není 'napravena, o,známí ,ods.ou
zenému ,čá'stku, dfž ještě má sp\latiti, a dá ,mu ke sp1lacení pHmě
řenou lhůtu. Proti usnesení mají obě strany do 3 ,dní právo si 
stě~ovati. 

!Réha:biHtation de ldiroi,t ZU.1á zákon jen v případě , že trestní 
lístek 'vyka;zuje jediné ods'ouzení k trestu nejvýše jednoročnímu 
a že uplynulo 15 ,let. 
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