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Předmluva.
S upnmnou radostí vítal~ zajisté všichni ti, kdo jakým,
koli způsobem jsou účastni v trestním soudnictví nad mladist"
vými provinilci nebo mají zájem na jejích osudu, že konečně post tot discrimina l'erum - se podařilo tento důležit,ý vý,r;elr
státního konání spravedlnosti podle příkladu četných jiných
kulturních států postaviti na pevný, na moderních zásadách
vybudovaný podklad. Stalo se tak zákonem o trestním soudnictví
nad mládeží z 11. března 193.1, Č. 48 Sb. z. a n., jenž nabyv
účinnosti 1. ří.jna 1931 nahradil zastaralé normy platného trestního práva, hmotného i procesního, uvedenou oblast dosud
ovládající.
Provedení tohoto zákona, uložené mínistrum s/Iravedlno.
sti, socžální péče a vnitra v doh,odě s', ostatními zúčastněnými
ministry, vyžádalo si řadu vládl~ích ,llafízen( a ministerských
výnosú, bez nichž by zákon sáni;' ~'ti>riě ~a-':rů~lLých místech od·
azující, a tudíž i jeho knižT',l. ·;;y~dllí pyly pouhými torsy. Proto
~ylo třeba s knižním vydání;" zcikaAa'; ~'Yč~ati , a,ž do publikace
ěchto prováděcích nařízení a, 1lýnosů, ' 'jéž :'Qy}a ,dovršena teprve
·chto dnů.
Byvše přímo zúčastněni 1~ seps'611.í vlá.~ní osnovy k uve(lenému zákonu a částečně i na ptojed.!lgvání .jejím v Národním
shromáždění, pokládali jsme za účelne pro uvedení zákona v ži.
ot četné své poznatky při tom získané a odvozené z toho úsudky
závěry o smyslu a dosahu jednotlivých jeho ustanovení vyožiti ve formě komentáře. Při tom nám bylo možno přihléd.
outi také k pochybnostem a k dotazům, které z různých úřed
~ich míst byly v té příčině předneseny, čímž toto vydání získá,
upotřebitelnosti pro praksi, zejména když všude bylo
také k právu platnému na Slovensku a v PodkarpatRusi.
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Připojené zevrubné výňatky z odůvodnění vládní osnovy a ze zprávy ústavně-právního v'ýboru poslanecké sněmovny
poslouží dobře k osvětlení zákonodárných motivů a budou I'hodnou oporou pro výklad, jehož se ustanO'l:enim zákona zde dostává. Podotknouti sluší, že části těchto výiíatků označené
hranatými závorkami [-] jsou vsuvky přičiněné od autorů to.
hoto komentáře.

S ezn am zkratek.
juri sdikční

j. n.

V části druhé otištěná prováděcí nařízení a výnosy, ja.
ko,ž i souvisící ustanovení jiných zákonů, ma.teriálie k nim,
a podrobný věcný rejstřík učiní toto vydání, jak doufáme, vítanou pomlkkou zejména pro všecky ty, kdo budou míti přím u
či nepřímo účast na provádění tohoto zákona, ať jako osoby
úřed~Lí, ať jako soudcové laičtí či jako dobrovolní pracovnÍ-ci
v péči o ,nládež provinilou.
V sestavení abecedního rejstříku ochotně se uvázal pan odb.
mda min. sprav. Dr. K. ladrníček.
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norma z 1. sl1Pna 1895, č. 110 ř. z.
platná v zemi České la Mor. Sl,
vládní nařízení z ll. prosince 1931, Č. 195 Sb.
z. a n., kterým se provádí zákon o trestním
soudnictví nad mládeží (část druhá Č. 1),
'sbírka trestních rozhodnutí nejvyššího SOTh~U
(příloha Věstníku ministerstva sp~avedlnostI).,
zák. čl. XL"'X.III/1896 (trestný pona1dok) t. J.
trestní řád pl,atný na Slov. a P. R,
trestní řád z 23. května 1873, č. 119 ř. z., platný v zeml České a Mor. Sl.,
tI'cstní zákon z 27. května 1852 Č. 117 ř. z.,
platný v zemi České a Mo'r. Sl.,
zák. čl. XL/1879, t. j. zákolIl o pLřes~pdch
platný na Slov. a v P. R
zák. čl. V /1878, t. j. trestní zákorn [platný na
Slov. a v P. R,
zpráv1a ústavně právního. výboru pOlslanecké
sněm'ovny,

odůvodnění

vládního návrhu zákona o trest:ním
soudnictví nad mládeží,
voj. t:r. ř.
= vojenský trestní řád z 5. červelllce 1912, Č.
131 ř. z. a zák. čl. XXXlII/1912,
voj. tl'. zák. = vojensk}" trestní zákolIl z 15. ledna 1855, č .
19 Sb. z.,
V. tl". zavř.
V'fnos min. sprav. z ll. září 1931, Č. 41.209
o. výk'onu trestu zavření (část druhá č. V.),
zák. ochl'. rep. = zákon na ochranu republiky z 19. března 1923,
Č. 50 Sb. z. a n.,
zák. podm.
zákon o podmíněném o.dsouzení la o pod'míods.
J něném propuštění
ze 17. října 1919, Č. 562 Sb.
Z'. a n.,
zák. soud.
= zákon o trestním soudnictví nad mládeží z ll.
mlád.
března 1931 č. 48 Sb. z. a n.,
zák. zahl. ods. = zákon o zahlazelú odsouzení ze 14. června
1928, č. 111 Sb. z. a 111.,
§ bez dalšího
paragl"laf zák. soud. mlád.

=

=

označení

=

Uvod.

Úvod.

živý ohlas v západní Evropě a tak došlo již v roce
1912 k reformám ve Francii a v' Belgii. Jinde byla
nová úprava připravována. Světovou válkou zpozdil
se ovšem vývoj tohpto oboru zákonodárstvÍ. Avšak
Pl'ávě světová válka měla za následek takové zaned~
bán.í výchovy dorostu a tím i zvýšení kriminality mládeže . v době poválečné~ 7.e reformní snahy vedly již
v celé řadě evropských i zámořských ,států ke kodifikaci nebo novelisaci trestního práva .m ládeže (v Dánsku 1922~ Švédsku 1924~ Španělsku 1918 a 1925~ Italii
1925 a 1926~ Německu 1922 a 1923~ Francii 1927, .Japonsku 1923~ Rakousku 1919 a 1928~ Nizozemí 19;U,
.Jugoslavii 1922) neb aspoň k úsilovné jejich přípravě.
Nelze se tu pouštěti do podrobností; stačí odkázati
na publikaci »Enquéte sur les tribunaux pour enfants«~ vydanou v roce 1927 Mezinárodní vězeňskou
komisí~ jež podává stručný přehled zákonné úpravy
této otázky ve 22 různých státech.
Ani u nás nejsou reformní snahy nové. Bylo již
dávno uznáno~ že dnešní zákon~ který jsme převzali
od Rakouska~ nevyhovuje. Nečiní v podstatě ani rozdílu mezi provinilcem dospělým a mladistvým. Oba
jsou mu pouze obviněnými z trestného činu~ které za
to musí stihnouti odplata. Zákon ani neváže soudce,
aby se zevrubněji seznámil s osobou obviněného mladistvého a aby prozkoumaje příčinu poklesku zjistil,
kde vězí zlo, a zde aby přiložil ruku k nápravě. Jemu
dostačuje~ když soudce zjistí čin a podle něho vyměří
trest. Následek toho ovšem je~ že dosažené výsledky
jsou naprosto nepostačitelné.
Tohoto nedostatečného stavu zákonodárství byla
si vědoma i r a k o u s k á v I á d a a ,p okusy o zákonnou úpravu trestního práva mládeže j,sou již velmi
dávného data, V roce 1907 byla předložena říšské radě
první (Kleinova) osnova zákona o trestním - právu
mládež{:-.. Osnova ta byla několikrát přepracovana ' a ·
znovu předložena; zákonem se však nestala. O její

naléhavosti svědčí nejlépe~ že i za světové války, kdy
bylo jistě nejméně času na řešení těchto sociálních
a trestně právních problémů, rozhodla se vláda před
ložiti ještě v roce 1917 říšské radě osnovu tohoto zákona. Mravní úpadek a ohrožení mládeže dosáhly
tehdy za doby válečné již takového stupně, že ti, kdo
si správně uvědomovali, že budoucnost státu spočívá
v jeho mládeži, právem 'se lekali této budoucnosti při
pomyšlení na to, jaká to vyroste ze zanedbané mládeže
generace. A stoupající kriminalita těch, jichž mládí
právě padá do doby válečné~ zjevy zločinců ve stáří
od dvaceti do třiceti ]et~ nad jejichž činy žasne pří
tomná doba, potvrzují oprávněnost těchto obav. Než
veškeré úsilí rakouské vlády o uzákonění těchto ůsnov,
jak známo~ selhalo. Přes to. snažila se vláda aspoň řa
důu nařízení a administrativních opatření v mezích
platných zákůnů vyhůvěti aspoň částečně půžadavkům,
které novůdobákrin].inální věda klade na úpravu
trestního. práva mládeže a které byly jinde postupně
uskutečňovány. Leč veškeré úsilí, které státní správa
vyvinula~ aby zje nala nápravu, namnoze ztroskůtalo
a musilo. ztroskotati na nedostatcích zákona samého.
Je proto třeba změniti sám zákůn, aby- mravní chůrů
ba můhla býti léčena průstředky, kterých vyžaduje.
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Příznivější vývůj lze zaznamenati n a S I o. v e ns k u a v Půd k a r 'p a t s k éRu s i. Zákonným
čl. XXXVI/1908 byly tu položeny základy ke zvláštnímu hmůtnému trestnímu právu mládeže; zák. čl.
VII/1913 byla pak důvršena velká refůrma na poli
soudnictví nad mládeží zřízením sůudů mládeže a
úpravou řízení před nimi. Na těchto. dvou zákůnech,
jaků právních základech péče o. mládež mravně vadnou, spůčívá pak c.elá řada ministerských nařízení,
jimiž byly do půdrobností upraveny jednotlivé otázky tohoto. výseku trestního. práva. Hlavní z nich j-sůu:
nařízení min. sprav. č. 56.000/ 1913 o sůudech mládeže, č. 27.200/1909 o ůchranné výchůvě, čfslů 27.300/
1*
.'
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1909 o. výkonu trestů na svobodě, č. 27.400/ 1909 o dozorčích úřadech mládeže, č. 27.600/ 1909 o statistice
polepšovacích ústavů, č. 66.200/ 1913 o statistice nanzenI mIn. vmtra c. 212.000/ 1913 o řízení před úřa,dy
l
8 práv'l1ími jako policejními soudy a nařízení min školství č: 149.500/ 1913 o potrestání školním. K ni~ při
stoupIlo po ,převratě ještě vládní nařízení ze 14. listopadu 1919, .č. 609 Sb. z. a n. o ústavu Komenského
v I~o.5~cích. Že ťřes tento pří;nivější práv-ní stav, naplneny m'Odernlm duchem, jeví se skutečné poměry
na. S!o~ens~u a v Pod~arpatské Rusi snad méně pří- .
znlvyml nez na ostatnlm úz·e mí republiky, to.ho pří
činy sluší hledati jinde.
Celkem lze charakterisovati dne š n 'í p r á v n í
s t a v v republice asi takto:
Jako v jiných oborech platí i tu dosud dvojí trestní zákonodárství: v zemi České a Moravsko.slezské bývalé. pr~vo ,rak~u5ké, ,n a SIQvensku a v Podkarpats,k é
RusI byv ale pravo uherské. Kdežto bývalé rakouské
právo má jen velmi málo zákonných ustanQvení hmotného i formálního trestního práva mládeže, a nedostatek ten hledělo ovšem nedostatečným způso
bem - nahraditi opatřeními správními, měly Uhry
již před válkou do podrobností vybudované hmotÍI~
i procesní trestní právo nlládeže. Ve světle novějších
poznatků jeví se však i toto právo částečně zastaralým
a se stanoviska legislativně technického těžkopádným
a slQžitým.
Za tohoto. stavu věcí bylo u nás brzo po převratě
přikročeno k nové zákonné úpravě trestního práva
mládeže ve znamení jeho l'eformy a sjednocenÍ. Pří
pravné práce skončily vypracováním osnQvy z roku
1922, která se stala sice předmětem jednání mezi mini,sterstvy, Národnímu shromáždění však předložena
nebyla. Při vypracování druhé osnovy, jež byla před
ložena v roce 1930 poslanecké sněmo.vně, byla vzata
za podklad osnova z roku 1922. BylQ však nutné po",
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drobiti ji reVISI-.1l přihlédnouti při tom i k nQVeJslm
záko1!f!.m vydaným zatím v Německu a v Rakousku.
Tato revise byla provedena za stálé a vydatné součin
nosti odborníků a organisací pro péči o lnládež, jimž
tu třeba z,a jejich usi10V\IlOU spolupráci vz,d áti dík.
Shrneme-li v ů d čím y šle n k y o s n o v y,
objevuje se nám tento obraz:
ak 'iž b IQ řečeno~ je trestný čin mladistvé osoby
váiným, nikoli však jediným symptomem Její mravní
zpustlo,sti nebo mravního ohrožení. Uložením - trestu
jako odplaty za čin nebýlo by ještě učiněno nic ani
na záchranu mladistvého provinilce, ani na ochranu
společnosti před dorůstajícím zločincem. Je nutné zjistiti příčiny zla a potírati je vhodnými prostředky.
Trest, zejména pak trest, který by byl vykonáván stejně jako trest na OSo.bách dorQstlých, k dosažení tohoto
účelu často nepostačuje, někdy pak se jeví přímo neúčelným, ba i škodlivým.
Vůdčí zásadou trestního
práva mládeže mUl3í na~pak býti ~~_~ejméně trestati,
co nejvíce vychovávati a je-li nutné trestati, 'p ak i trestem vychovávati a polepšovati. To však vyžaduje, aby
trestné činy spáchané ve věku ,m ladistvéni byly posuzQvány, hledíc k nedoko.nanému vývo.ji mladistvého
a k jejich plíčinám, mírněji a odchylně od trestných
činů o.sob dospělýcn, _' a,b. -- tákf~t~řizem nyfó-é.HzpůšObenó . ve u
l~dist'\Cého pro-;m-ilce~'JJale' je
ÍIUIňé posKytnouti soudu možnost, aDy-užit Kzáchraně
mladistvého provinilce prostředku, který se jeví podle
okolností a podle osobnosti mladistvého nejúčelnějším
~ do.sažeI.!i cíle, tedy poskytnouti mu dostatečný výběr
těchto prostředků. Konečně je nutné postarati se o to,
aby opatření, jež soud zvolil, byla skutečně vykonána
tak, jak toho jejich účel a potřeba mladistvého vyžadují. Spl~i!Ltento úkol mohou jen orgány prOm
dchnuté těmito. ideami a dosti zkušené i odborně vzdě
lané, a zase jen potud, pokud jim to dovoluje současný st.av veřeJné i dobrovolné sociální péče? s níž

j
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musí postupovati stále ruku v ruce. Proto. se doporu-

čuje, aby trestního řízení proti mladistvým provinilcům zúčastnili se představitelé sociální péče o mládež,

a. to ,nejen jako orgánové Po.mocní, nýbrž i jako či
nItele spolurozhodující a kontrolující za všech fásí
trestního Hzení, i za výko.nu trestu a výchovných opatření. Stále je dbáti toho aby 'péče o osobu mladistvého provinilce byla podle možnosti soustředěna a nebyla zbytečně tříštěna mezi několik orgánů, zejména
soudce trestního a poručenského, a aby spory 0' pří
slušnost nebo spoléhání na opatření jiného orgánu nebyly na škodu mladistvému samému, zejména když
je nutné neodkladně zakročiti k jeho záchraně.

Část první.

Zákon ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb.
z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží.
Hlava prvnÍ.

o

trestání mládeže.
Nedospělí.

Dodatek.
Úplné materiálie zákona o trestním soudnictví na,d mládeží obsahují tyto tiEky N árodnih o shromáždění:

2.

vlád'nÍ návrh zákona, Č. t. 539 posl. sněm., III. vol. Oob<1.,

zalseď.,

zpráva ústav1l1ě-právního výboru poslanecké sněmOovny, l.
t. 823 po,sI. sněm., III. vol. obd., 3. zased.
usnesoo.Í poslanecké sněmovny, č. t. 374 sen., III. vol. o:b d.,
3. .lased.
z'p ráva ústavlně-,právního výboru senátu, č. t. 393
vol. obd., 3. zase,d.,

S 00.,

III.

těsnopisecké zprávy o 92., 94. a 96. schůzi posl. sněm.,
a o 32., 34. a 85. schůzi senátu, obojí III. vol. obd., 3. zased.

§ 1. (1) Osohy, ktel~é v době spáchaného činu
nedovršily čtriláctého roku svého věku (nedospělí),
I1~U_ odpovědné podle trestních zákonů.
'(2) Dopustí-li se nedospělý činu jinak trestného, učiní poru~enský soud (§ 54) výchovná
neho léčebná opatření, jichž vidí potřebu. Před
rozhodnutím může si vyžádati odhorný posudek,
zejména s hlediska pedagogického neho lékařské
ho. Zvláště mllže soud:
nedospělého pokárati, nikoliv však tělesně,
neho zůstaviti jeho potrestání rodině nebo škole,
naříditi, ahy nedospělý hyl umístěn v jiné
rodině neh ahy hyl dán do léčehného nebo jiného
vhodného ústavu,
naříditi ochranný dozor neh ochrannou výclJOVU (§ II a 12), jeví-li se to nezbytným k zamezení hrozícího zpustnutí nebo · k nápravě nedospělého.

(3) Dopustí-li se nedospělý starší než dvanáct
let činu, na který zákon stanoví trest smrti nebo.

8

§ 1.

Nedospělí.

doživotní ztráty svobody, nařídí poručenský soud
jeho ochrannou výchovu ve výchovně neb umístění
v léčebném ústavě.
(4) Kromě toho 11lůže poručenský soud uděliti
napomenutí osobánl~ kterým náleží pečovati o ne-

rých p'oručenský soud IQ.ůže užíti (na př. umí'stění
v léčenném ústavě) a ze sro.vnání s § 4, o.dst. 1, že jich
lze užíti i tehdy, když by trestný čin nemohl býti nedo.spělému pro duševní cho.robu, slabomyslnost atd.
přičítán ani tehdy, kdyby byl spáchán v·e věku pozděj
ším. To má význam zejmér&a pro užití odst. 3, podle
něhož spáchání určitých trestných činů je podmínkou
o b I i g a t o r n í h o. nařízení určitého O'patření.
O p Ol v i n n o s t i o z n a m .o vat i t r e st n é č in y n ed o. s pěl Ýc h poručenskému soudu viz § 24
prov. nař. Oznámení, které bylo ·učiněno u soudu nepříslušného neb u veřejného úřadu, má býti Po.stoupeno. příslušnému poručenskému soudu (§ 54) ; to ,p latí také tehdy, když teprve za trestního řízení se zjistí,
že obviněný v době činu nedokonal 14. rO'ku svého.

dospělého.

(5) Jsou-li tu podluínky uvedené pro jednotlivá opatření podle odstavce (2) a (4), může poručenský soud naříditi takové upatření také, přesvěd
čí-li se z jakéhokoliv podnětu, že je toho zapotřehí
na prospěch ohroženého nedospělého.
K odst. 1. Rozhodnou pro posouzení trestní odje dob a S.p ách a n é h o čin u. N ezáleží na tom., kdy čin vyšel na jevo neho>.&dy se stal
předmětem tr. řízenÍ. Byl-li čin spáchán opětovnými
útoky, z nichž některé se udály před dokonaným 14.
rokem věku 'p achatelova, jiné po tomto. roce, nelze
činiti pachatele o.dpovědným za ty, které se udály
před dokonaným 14. rokem jeho věku. To platí i
o trestných činech trvajících.
Oso.by v tomto odstavci uvedené nejsou ovšem
odpovědné ani za ú č a .s· ten s tví (návod, pomahání)
v trestném činu spáchaném osobou staršÍ.
.o z pět n é p Ů 8 o b n o s t i tO'hoto ustano.ver..:í
na trestné činy spáchané před účinno.stí to.hot'O zákona
viz § 65 a 66.
K odst. 2. Všeo.bec.noupodmínkou nařízení výchovných neho léčebných opatření podle tohoto. odstavce je, že nedospělý se .d opustil trestného činu, který by jinak, t. j. kdyby byl spáchán po dokonaném
14. l:oce, byl trestný.' Není však věcí poručenského
soudu, aby zjišťoval též, zda by tento čin mohl býti .
nedospělému kdyby byl spáchán ve věku pozděj
ším - přičítán. To by bylo jednak v o.dporu s -usla- '
noveníni odst. 1, který trestní odpovědnost ·p.římo vylučuje, jednak plyne z po.dstaty a účelu opatření, kte • .
po.vědno.sti

9

věl~u.

Příslušným naříditi výchovná nebo léčebná o.patře
ní je p o. ruč e n s k Ý 8 o u d. Z časově omezeného
trvání jeho pravomoci a z časového omezení ochranných opatření (§ II a 12) plyne, že nemůže naříditi
výchovná nebOl léčebná opatření, když pachatel zatím dosáhl zletilo.sti.
O říz e n í před soudem po.ručenským a o jeho
n á k I a d ech ,p latí i v těchto případech ustanovení
daná pro řízení ve věcech poručenských a opatrovnických, a pokud by nebylo zvláštních předpisii, ustanovení zákona o. základních ustanoveních řízení nesporného z 1. července 1931, č. 100 Sb. z. a n. O vyžádání
dat od správy školy viz § 27 pro.v. nař.
Výpočet v Ý c h o v n Ýc h a_lLLe...hJL~~o p a. tření není - vyčelipávající: Všeobecně jsou přípustná
jl!kákoliv v.jchoxná nebo léčebllLop-atř-ení, jichž soud
vidí Eotřebu, rozuměj na prospěch o.hro.ženého nedospělého oast. 5). N ále~~jj sem proto také veškerá
opatření, jeLsoud může naříditi podle ustanovení prá.
va občan.ského neho podle ustanovení zákonů zvlášt.
ních, na př. zákona a vl nařízení O 'Ochraně dětí v cizí
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§ 1, 2.

pe~I a dětí nemanželských, zákO'na O' pO'tulných ciká=
nech, zák. čl. VIII/ 1901 0'- státních dětských dO'mO'·
vech:~ák. čl. XXI/ 1901 O' péči O' -děti starší než sedm
let a t. -d.
l( jednO'tlivým O'patřením budiž uvedenO':
O IP O' t -r e stá ní v r O' d i ně viz § 52 pro.v. na:ř.,
O' p O' t r e stá n í veš k O' I e § 28 prO'v. nař.
U m is t ě. n í n ~ ,d O' 5 pěl é h O' v j i n érO' d i11 ě, v .1 é-č. e b n e~n e b o. j i n é m úst a v ě liší se
Dd O'chrannéhO' dO'zO'ru a O'd O'chranné výchO'vy tím, že
Dno možnO' naříditi i tehdy, když se e' eví nezbytným
kzam-e zení hrO'zícíhO' zpustnutí nebO' k nápravě nedO'.
spělého. VykO'nati tO'to nařízení pO'ručenskéhO' sO'udu
náleží o.sO'bě, která je pO'dle 'zákO'na pDvinna pečO'vati
O' výchO'vu a výživu IJJ.(}dO'spěléhO', a tO' na !svůj náklad.
PO'ručenskému sQudu náleží tO'likO' dbáti tO'hO', aby jehO'
nařízení bylO' vykonánO', a pokud by.-;ehO' výkO'nu pře.
kážela nezpůsO'EIlost pO'vinné DsO'by hraditi náklad na
umístění nedO'spěléhO', přičiniti se v mezích mO'žnO'sti
O' tO', aby tatOl překážka byla O'dstraněna. ['DtO' opatře
ní . může býti O'mezenO' též na určitO'u oJ)u. Ze vše·
O'becné pravO'mO'ci pO'ručenskéhO' sO'udu pl~ne též, ~e
poručenský sO'ud je ~J!rávněn tO'tO' DpatřenI kdykO'hv
změniti nebO' zrušiti.
- pO'KU(r jode O' O' c hra n n Ý d O' z O' r a O' ch r a nn O' u v Ý c h O' v u, } ; citací § II a 12 narznačenO', že
tatO' O'chranná opatření lze nařizO'vati jen, jsO'u-li tu
ta:ké pO'dmínky uvedené v těchtO' paragrafech. Tu ,p latí
zejména -také důvO'dy uvedené v § ll, O'dst. 2, prO'
které nemO'hO'u býti O'chranná O'patření nařízena.
O s ta t i s t i c e ochranných O'patření, nařízených
pO'ručenským sO'udem, viz § 49 až 51 prO'v. nař.
K odst. 3. NařÍ'zení jednO'hO' z O'bDU opatření
uvedený~h v tO'mtO' O'dstavci je tu Ol b I i Š ~ t O' ~ ní. .
Nevyžaduje.li tedyzdravO'tní stav nedospelehO' JehO'
umístění v léčebném ústavě, odkáže jej soud dO' výchO'vny k O'chranné výchO'vě. Viz O' tO'm pozn. k odst. 2.

Nedospělí.
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K edst .. 4. O tO'm, jakým zpftsO'bem se udílí n ap O' m e nu t í, viz § 55 prO'v. nař. PO'ručenský sO'ud
může též pO'dle DkO'lností přípa-du navrhnO'uti potres.
tání O'sO'b, kterým náleží pečO'vati O' nedospěléhO', prO'
přestupek zanedbání péče podle § 61 nebO' prO' pře
stupek uvedený v 8 zák, č. 4/ 1931 Sb. z. a n. (vii.
pozn. u § 61).
K edst. 5. ZákDn mluví tu sice O' podmínkách
. uvedených p'rD jednDtlivá DpatřenÍ pDdle Ddst. 2 a 4,
ve skutečnosti stanDví však takDVDu podmínku tDlikD
v Ddst. 2,pokud jde O' Dchranný dDz'Dr neb ochrannou .
výchDvu. PDdle tDhDtD ustanDvení bude pDručenskému
sDudu pO'stU'povati také tehdy, když sice nezjistí, že se
nedospělý dop'ustil trestnéhO' činu (O'dst. 2.), avšak za
řízení, které O' tDm konal, se rpřesvědčÍ, že La prDspěch
O'hrDženého nedO'spěléhO' je pDtřebí nějakéhO' Dpatřeni
podle O'dst. 2 nebO' 4.
M I a d i s t 'v

Í.

§ 2. (1) Oseby, které v době spáchanéhO' činu
dovršily čtrnáctý, ale nedekonaly esmnáctéhe reku
svéhO' věku (mladiství), jseu, ačli tentO' záken ne
stanevÍ O' dchylek , trestné pedle zákenů trestních.
(2) :M:ladistvý není však trestný také, nemehl·Ii
prO' značneu zaestalost v debě činu rezpeznati jeho
bezprávnest nebe říditi své jednání pedle správnéhO' rozpeznání.
K edst. I. Užíti sluší trestníhO' zákona
platnéhO' na místě spáchanéhO' činu (čI. I č. 5, čl. II č.
3 zák. Č. 1/1920 Sb. z. a n.). Byl-li trestný čin spá.
chán naším příslušníkem v dzině, sluší užíti trestníhO'
zákDna platnéhO' v oblasti, dO' níž O'bviněný přísluší
dDmDvským práve;m (rDzh. 558 Sb. min. sp~av.).
RozhO'dnO'u prO' užití O'dchylek je dO' b a s p áa
cha n é h O' či n 'u. Zvláštní ustanovení O' tO'~, jak má
býti Ddchylek užitO', když je vinník za čin spáchaný
před dDkDnaným 18. rDkeUl svéhO' věku ,SDuzen pozdě .
3
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§ 1, 2.

ji, a jak jich má býti užito 'při souběhu trestných či
nů spáchaných před dokonaným 18. ro.kem a po něm,
ohsahuje § 25.
.odchylná us't anovení O' o s ob ách pod roh en ý. c h p r a v o m o. c i voj e ns k Ý c h s o u d ů OIbsahuje § 69.
K odst. 2. Zvláštní ,důvod vylučující trestnost podle tohoto o.dstavce platí hez rozdílu, z,d a k trestnímu
řízení do.šlo před dokonal1ýlll 18. rokem nebo po něm
(§ 25). Důvod ten spočívá v nezpů,sobilosti říditi své
jednání podle správného rozpoznání. Ptíčinou této ne- způsobilosti musí býti z a 'o 's t a los t. Zao.stalým je
mladistvý, který nedosáhl takového ,stupně ťývoje po
stránce intelektuální (schopnost rOlzpoznáva-cí) nebo
po stránce mravní (schopnost určovací), jaké zpravidla dpsahují jeho normální vrsteVlllíci. Zaostalost musí
býti z nač na. Pouhá, třeba omluvitelná . neznalost
prá,rních předpisů (viz § 6, odst. I) neb úchylnost ,spočívající v tělesných nebo duševních vadách (viz § 21)
nestačí k vyloučení trestnosti. Značně zaostalým je tudíž takový mladistvý, který přes ,svůT VěK nedosáhl
onoho stupně vývoj intelektuálního nebo mravního,
jakého. zpravidla dnsahuje mládež dnvršivší 14. rnk
svého. věku.
Spolehlivému zjištění skutečnnstí nutných k pnsouzení, zda je tu důvnd vylučující trestnost podle
od,st. 2, slouží ustannvení § 38 a 39. Při tnm není vyloučeno., aby snud si vyžádal i posudek jiných znalcil
než lékařů, na pře psycholngů, pedagngů a pod.
Porušení záknna, pnkud jde o. tento. důvod vylučující trestnnst, je d ů v o. od e m z ID a teč n o. s ti ' pndle § 281 č. 9 lit. b) a § 344 č . .l0 lit. b) tr. ř. a stejně
i podle § 385 Č. I lit. c) tr. por.
V říz e n í por o t ní ID (§ 29, 41) třeba dáti
poro.tě otá'z ku podle § 319 tr. ř. Po.dle tr. por. ro.zhodne však snud tuto otázku v rozsudku nedotázaje se pornty (§ 9, nd'st. 2, nnv. o soud. por. zák. čl. XIII/ 1914).
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první.

VN. Osnova zálcona o trestním soudnictví nad mládeží
obsahuje us w v-ení- trestního práva hmotného i procesního.
V poměru k obecnému právu jeví se její ustanovení výjimkami,
'z pravidla. Pokud tedy tu.to osnova neus no uje jinak, platí
obecné trestní zákony a trestní řády. Tento poměr osnovy k obecnému právu trestnímu je vyjádřen v § 2 odst. 1, pokud jde
o právo hmotné, a v § 28 odst. 1, pokud jde o právo procesní.
V odůvodnění § 3 a 8 bude ještě podrobně ro.zvedeno, jakým způsobem upravuje osnova poměr k obecnému trestnímu
hmotnému právu v otázkách zvláštních, plynoucích z toho, že
osnova kvalifikuje trestné činy osob mladistvých vesměs jako
provinění, nerozeznávajíc zločinů, přečinů a přestupků, a: že
zavádí jednotný trest na-tv_o9o~ - zavření.
t~

K § I a 2.

VN. První hlava osnovy obsahuje ustanovení práva -hmotnéh o. Z' nich zvláště významnými jsou ustanovení §§' 1 a 2, jed.
nající o trestní odpovědnosti osob nedospěl)ch a mladistvých.
Platné právo upravuje trestní odpovědnost hledíc na věle
vinníkův podstatně různě. Podle být;. práva rakouského nejsou
děti a o 1'1) let za své činy vůbec trestně odpovědné . Nedospělí
t. j. osoby, které se dopustily čilllt trestného po tom, kdy dovršily desátý, ale nedosáhly ještě 14. roleu svého věku, jsou
trestně odpovědni toliko za: zločiny, které se tu trestají jako
přestupky nedospělých. Osoby star.~í než 14 let jsou trestně odpov ědné v plném rozsahu. Při trestání jich přihlíží se arci k jejich věku a trest smrti a doživotní ztráta svobody jsou u nich,
dokud jsou mladší než 18 let, vždy vyloučeny. Duševní choroby,
poruchy vědomí nebo zaostalost mohou je zprostiti trestní odpo vědnosti jen v těch případech, ve kterých jsou zproštěny této
odpovědnosti také osoby starší než 18 let.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nejsou děti do 12.
roku vůbec trestně odpovědné. Mladiství, t. j. ti, kteří v době
činu přelcročzli 12. rok svého v ěku, avšak nedokonali ještě 18.
rok, nemohou býti činěni odpovědnými - kromě důvodů, pro
které nejsou odpovedné ani osaby starší - také tenkráte, když
nebyli mzumově a mravně dosti vyvinuti, aby mohli býti trestáni. Na věk mladistvý se hledí ovšem také při ukládání trestu,
o čemž bude ještě řeč. Také zde jest trest smrti a doživotní
ztráty svobody u osob mladších než 18 let vždy vyloučen.
Toto zproštění trestní odpov ědnosti na území obého platného práva neznamená ov.~em, že by nebylo možné proti provinivším se dětem, nedospělým a mladistvým zakročiti jiným
způsobem, totiž potrestáním kárným (v rodině, ve škole), nebo
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že by byla vyloučena opatření rázu výchovného, -ať již je může
soud poručenský či trestní.
Nelze přehlédnouti obtíže, které se kladou v cestu přes.
nému vytčení věkove - Hranice trestní oapově nosti. ení bez·
pečného podk aau pro rozhodnutí otázky, kdy možno v---reobel;npokládati díte zafii~ospělé, a by monto býti činěno odpověd.
ným za své jednám. ProtO-také vidíme značnérozdíly v cizích
zákonech a zákonodárných návrzích. Hledíme·li na výsledky vě·
deckého badání, můžeme konstatovati snahu nesoucí se ke zvý.
šení věkové hranice trestní odpovědnosti..
Osnova rozhodla se pro věk d o k o n a 11, é h o 14. r o k u,
pokládajíc jej za - mezník ve vyvoji mla lstvé o. V něm byl mu
již dán školní výchovou dostatečný mraviií i rozumový Ziíklad;
takže lze za to -míCi, že m adistvý již je s to, a'lry chápal význam
svých skutků a a6y podle -tohoto poznání jednal. Do onaným
14. rokem vystupují také četní mludiství, zejména z kruhů méně
zámožných, z rodinné péče, vstupujíce do práce (dělníci, slu·
žebné) nebo do učení.
Ostatně uvedená hranice věková nebude nikterak ztrnulou, jako tl!.mu bylo dosud zejména podlezáTWnaaříverakou
ského, ne-boť na: jedné straně-připouští snova [f:foti těm, jimž
hrozí nebezpečí zpětnosti nebo mravní zkázy, i před touto vě·
kovou hranicí podobná výchovná opatření jako po jejím pře·
kročení (§ 1). Na druhé straně pak má zvláštní postavení mladistvých, pokud jde o otázku příčetnosti, podle osnovy potrvati
déle, a to až do jejich d o k o n č e n é h o 18. r o k u i;ěk---U: 1'O
je odůvog,l1&nQ duševním i fysicfiým vývojem mladistvých os..Ob-:
Do věklt od čtmácti-do lB- let padá totiž pohlavní dospívání
spojené s úplnou přeměnou osobnosti a: provázené někdy ZlWČo
nými poruchami psychickými. Mnohé zločiny_ v_tOmto věku dají
se vysvětlit jedině příčinami fysiolog;,čkfm' Zároveií s3 mto
dospíváním se utváří sociální vědomí. Poznání příčinnosti dějů,
uvědomování si jejich významu pro spoiéčnost, kontrola vlast·
ního jednání a sebekázeň, vytvořuje jen znenáhla bytOst, která
si je plně vědoma důsledků svých činů a má sebe tou měrou
v moci, aby mohla: své jednání podle toho zaříditi. Tento fy·
sický i psychický vývoj se nedokonává u mládeže jednot1ll:Lz-eříci podle zkušenosti, že bývá zpravidla ukončen 16. rokeTlJ,
ale nejsou vzácné případy, kdy se opožďuje. Zákon musí ovšem
obsáhnouti i tyto případy.
Proto v novějších zákonech i osnovách (Německo, Ra·
kousko, Dánsko, Švédsko, Nizozemí, Japonsko) se prohlašuje
souhlasně období od 14. do 18. roku za: věk příčetnosti toliko
podmíněné, závislé na stupni vývoje mladistvého. Osnova for·
muluje v § 2 odst. 2. tuto myšlenku tak, že prohlašuje mladtst.
vého be.ztjrestným, II e nt o h [,1 ip r o z n ~ č n o u z a o sta·
naříditi
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lost v době činu rozpozn-ati jeho bezprávnost
n e boř í d i t i s v é jed n á n í pod 1 e spr á v n é hor o z·
p o zná ní a lze-li jej proto co do stupně jeho vývoje klásti na:
roveií toliko osobám nedospělým. Poněvadž pak jestztechnických
i věcných důvodů nutné vyříditi celou otázku příčetnosti mla·
distvých jednotnou normou, uvádí osnova vedle zaostalosti ve shodě s osnovou trestního zákona - i ostatní biologické
.f!l omenty, vylučující příčetnost také u osob starších než 18 let,
tir~'~ž duše,v ní chorobu, slabomyslnost a: poruchu vědomí. Ostat·
ní CČ'''vody vylučující trestJnost (obrana, nouze atd.) nejsou tím
ovšem '\loičeny. Rovněž· tak není vyloučena přičítatelnost trestného činu podle obecných ustanovení trestního práva, když po·
rucha věd'c -rní byla zaviněna nebo dokonce úmyslně způsobena,
aby v ní byi ~~áchán určitý tre~tný čin.
R o z p o z'n á ním bez p r á v n o s ~ ~ _činu rQzumí -2 sno .
va hodnocení činu .'1Q strunce socia7nC-Slovo »bezprávnost« ne·
znamená tolik jako »protizákonnost«. Požaduje se toliko, aby
'-€Z' tím,_co-llQdl~
pachatel byl schopen uvědomiti si rozdí
požadUti u právního ťádu, v němž žije, mL a co nemá býu.
Avšak-prá1)ě-po-t~íos trance ne yl y výpočet důvodů, pro kte.
ré pachatel nemůže rozpoznati bezprávnost svého činu, úplným.
Právě v dnešním složitém právním řádě v skyJ.ui-i-s-e často trestné činy, zejména proti řqdu hospodářskému, Hchž bezprávnost
si osobw, třeba -i ďuševně a tělesně_normálně vysp--ělá, nemůže
a:ni uvědomiti. By o by nespravedli:!!.ým p!!!ado'!!..ati jejich zna·
lost na osobě;- v tomto věku, zejména jde-li o cizince. roto osno·
va vylučuje trestnost i tehdy, když mladistvý nemohl z jiných
zvláštních důvodů rozpo,z nati bezprávnost svého činu.
A rci způsobilost rozpoznati bezprávnost činu nedostačuje
ještě sama o sobě k tomu, aby mladistvý byl pokládán za pří
četného.: musí přistoupiti t ::t1;;é z p Ů s o Q i los tur č ov a c í,
t. j. SCh!!]!llOSl_říditi-_ své jednání podle správného rOžpoznání.
Tato scnopnost bývá právě u mladistvých pro mravní zaostalostčasto

jen

nedostatečnou měrou

vyvinuta.

Vylottčel1Ltr..es..tní odpo v ědnosti

osob nedospělých a za ur·
čitých Podmínek i osob- m((;distvých, neznamená, že by byla vy·
loučena tresiiWStjm,ych osob, které k činu daly podnět nebo se
ho zúčastnily. Naopak jde tu jen o osobní důvody vyloučent
trestnosti, které neprospívají osobám jiným, stejně tak jako tyto
osoby - pokud jsou starší než 18 let - nemohou ani jako ná·
vodci, účastnici nebo pomocníci domáhati se jiných výhod, které
tento zákon poskytuje osobám mladistvým, na př; aby byly po·
suzovány podle mírně#ích trestních sazeb stanovených v §§ 8
a 9 neb aby otázka podmíněného odsouzení byla u nich pOsu. ,zována podle § 7.
'
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§ 1, 2.

Nedospělí.

Tím, že osnova určuje věkovou hmnici počátku trestní
14 lety (§ 1) a rozšiřuje okruh důvodů beztrestnosti osob starších než 14, avšak mladších než 18 let (§ 2
odst. 2.), není však řečeno, že nemá býti postaráno o takové
osoby, u kterých se trestným činem projevil'l potřeba nějakého
výcho'vného opatření neb u nichž se vůbec z jakéhokoliv podnětu
zjistila taková potřeba, jen proto, že Se stanoviska trestního prá.
va je věc vyřízen::L nebo že soud neb úřad, který to zjistil, np' ti
příslušný, aby takové opatření nařídil. Naopak ustanoveni, .,§§
1 a 2 mají ten význam, že osnova nepovažuje t r e -s t Zl spravedlivou neb účelnou reakcí na čin nebo mravní stav prVvinilce.
Za to však umožňuje osnova, stejně jako i platné právkJ: u všech
těchto kategorií osob o pat ř e n í och ran rl á, v. Ý c h
á.
Toliko nemá právo nařizOvati taková ochranná oP :"tŤení příslušeti
soudu trestnímu, nýbrž s o u dup o ruč e n s 1.; é mu.
To je ve shodě s platným právním s~..lVem. Již § 176 až
178 a 216, 217 obč. zák. byly vhodným právním základem pro
vývoj péče o mládež mravně vadnou, zanedbanou a ohroženou
a bylo by bezúčelné vypočítávati zde veškerá nařízení ministerstva spravedlnosti, kte,rá od roku 1893 až do roku 1917 přizpů'
sobovala tento právní základ soudobému vývoji sociální péče.
Podobně bylo tQ/nu i na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde se
vedle § 264 zák. čl. XX/1877 a zák. čl. VIII a XXI/1901 touta
kategorií osob zabývala zvláště hlava Vl z. čl. VII/1913. Pa
této stránce nepřináší tedy Osnova nic zcela nového; vypočítá1Já
jen příkladmo nejdt"zežitější ochranná opatření, kterých může
poručenský soud užíti. Pokárá-li sám nedospělého, nerozumí se
tím arci pokárání tělesné. Také jiři potrestání ve škole lze užíti
jen kárných trestů, které připouští školní disciplinární řád. Mezi
ochrannými opatřením~ uv ádí osnova umístěiií v jiné ro 'Lně nebo v ústavě na jedné straně a ochrannou výJ;.hovu. na druhé
straně. Rozdíl mezi těmito různým{z,p""J,soby ochrcmných opatření spočívá " pali v - tom, že ochranná výchova je vjchovné opa.
tření veřejiié, naif]ě ož výkonem stát trvale bdí orgány k tomu
příslušnými, kdežto umístění v jiné rodině nebo v léčebném
ústavě soud poručenský nařídí, avšak nejde tu o opatření veřeft!é. Významný je rozdí ten zejména, pokud jde o hrazení
nákladů těchto o patření.
Řízení před soudem poručenským-1l..S-nova neupravuje.
Platí tu všeobccná usta1wvenío řízení nesporném. TolikQ v . jednQl1JdměrU-dopliiuj(LQsuova Jyto p~f1p}s tím že nařizuje, _aby
soud vyžádal si podle okolností odborný posudek, zejména pediigOgícky nebo lékařský, dříve než nařídí některé z uvedených
ochranných-opatřei"ií. Rovněž tak neupravuje osnova další podrobnosti, zejména nestará se o potřebné snad hmotné zabezpečení výkonu těchto Opatření, ponechávajíc to, aspoií pokud jde
odpovědnosti

ovn
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Mladiství.

o ochranný dozor a o ochranou výchovu, zákonu o ochrúnné
výchově.

Aby však vynikl celkový plán osnovy, zasluhují přece
zmínky některá ustanovení další, jež se jeví nutným dopliíkem
§ 1 a 4.
Především je nutné postarati se o to, aby porucensky soud
vůbec zvěděl o případech, které vyžadují jeho zákroku. Zvěd~~
o nich může přimo, neboť kdokoliv je oprávněn upozormU
poruče/l,$ ký soud na ohrožený nebo zpustlý mravní stav nedospělého nebo mladistvého. Soudi'an a úřa,dům se však taková
povinnost přímo ukládá. Se st"!"any trestmho soudu bude tato
povinnost splněna povinnými zprávami o trestním řízen!, i~j~éna
o jeho výsledku (§ 37); jin:1k platí pro soudy a spravn~ urad!
ustanovení § 55. Bude tudíž možné, aby soud dal podnet k zakroku poručenského soudu i tehdy, když ,na
z~istí zaned~a
ný mravní stav mladistvé ?soby v trest;nm r~ze~~, zav~del~em
proti dospělému pro mraVlH nebo telesne ohrozem mlad~stveho,
při jednání o rozvod a pod. .
Osnova pamatuje též na to, že často nebude možné od·
kládati ochranné opatření až do rozhodnutí poručenského soudu,
poněvadž je nutné v zájmu mladistvého zakročiti ihned a každé
prodlení by mohlo . býti povážlivým. Bylo by nemístným odkládati v takovém případě ochranné opatření jen z důvodů kompetenčních. Proto umožňuje osnova l ' § 4, odst. 2, aby i trestní
soudce a to za každého stavu řízení, nařídil zatímná ochranná
opatře~í. O nich je povinen podati zprávu poručenskému soudu
(§ 37). Již ze slova »zatímný« je patrné, že takové opatření
potrvá jen do konečného rozhodnutí poručenského nebo trest·
ního soudu. Do jde-li k odsouzení, může trestní soud sám podle
§ 5 naříditi ochranný dozor neb ochrannou výchovu jako opatření konečné. Dojde-li ke zproštění nebo bude-li řízení zastaveno neb od stíhání upuštěno, mltŽe učiniti konečné opatření,
neučinil· li je již dříve, poručenský soud (srv. § 49, odst. 3.).
Bylo-li takové ochranné opatření nařízeno soudem trest·
ním, řídí se opravné prostředky proti němu podle obecných
ustanovení trestního řádu.
UP. V literatuře vznikla otázka, zda-li hra nic e a b s o .
I u t n í n e o p o v e n o s t l:.Jn.JLbýti po~unuta k dovršenému
i2. ne bo 14. rok';: Jak již uvedeno, právo platné na Slovensku aPodkarpatské Rusi rozhodlo se pro 12. rok. Jistě lze právem
tVl'diti, že podle různých okolností mohou se i u -mlad~stvého,
nedosáhnuvšího Pl. rOKU, vyvinouti již taliové usevníSc1iopno.
sti, že není pochybnosti, že chápe, nahlíží a rozpoznává, že svým.
činen porušuje právní statky lidské společnosti, že_ páše bezpráví, zlo. Jistě by' se tedy pro jednotlivé Rřípady daJ.R,.-+tlrnzrřr~__.
absolutní neodpovědnosti snížiti na 12 let.
V","Sl'
Soudnictví nad mládeží.
~O
BRNO 2
v

,

I!!'

v

a

KNIHO~~~
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§ 1 až 3.

Trestné

Výbor však projevil sOuhlas s osno-v ou, stanovící tJUto hranici na 14 let, jednak hledě ke známé skutečnosti, že na většinu
trestních l!fÉ2.adů nelze !!:E.likova~i [LQznál1í právě uvedené - hlavně však proto, že skoro všechny novější zákony o trestá';i ml _
a
distvých provinilců - shodujíce Se s požadavky teorie (na př.
s usnesením německého sjezdu právníků z r. 1904) _ vycházejí
při určení trestní odpovědnosti za trestné činy se stanoviska,
že odpovědnost počíná teprve dovršeným 14. rokem a výbor
považuje za účelné, aby se naše zákonodárství neodchylovalo od
obecného prozuJ,u zákonodárství evropského, kde - who není nezbytně zapotřebí.
V

důvodové zprávě

k vládnímu návrhu bylo

uveden~,

že

osno~a , nezam~šlí zaváděti tělesné tresty pro nedospělé jako
opattem soudm. Aby tento úmysl byl zřejmě vysloven také v zá-

koně,

byla vsunuta do odst. 2. slova »nikoliv však tělesně«.
Vládní návrh připouštěl umístění nedospělého v jiné ro~ině nebo jeho odevzdání do léčebného nebo jiného vhodného
ustavu pouze v tom, případě, kdyby byla zabezpečena možnost
l!ro~edení takového Opatření, zejména náhrada útrat s tím spo~enych. Ústavně právní výbor se obával, že by úvahy o náhradě
utrat mnohdy zatlačo-valy ohledy Výchovné, k nimž zákon má
směřovati, a proto škrtl toto omezení.
Vládní návrh nařizule obligatorní ochrannou výchovu u nestaršího než 12 let ve výchovně dopustiÚi se nedospělý činu, na který zákon stanoví trest ;mrti nebo doživotní
ztrátu svobody. Podle tohoto ustanovení bylo by pak . naložiti
s nedospělým i tenkráte, kdyby byl duševně chorý a kdyby tedy
ochranná výchova ve výchOvně nezbytně se minula účinkem, ba
byla-li by na překážku správě výchovny. 'Proto výbor doplnil
vládní návrh v tom směru, že připOuští umístění takového ne.
dospělého v léčebném ústavě, vyžaduje-li toho zdravotní stav
nedos 'Jělého.

dospělého

V odborném tisku bylo vytýkáno vládnímu návrhu, že

měšuje přípaa:y nep-říčetnosti s Případy zaostalosti a bylo po-

.kazová-no k tomu, že není zapotřebí, aby v tomto specielním
zákoně bylo opakováno, co podle všeobecného zákona trestního
jest platné.
.
ovnčž bylo vytýkáno, že vyloučeni trestnosti z jžných dů.
vodů, nežli je značná zaosTaloSl mladistvého, by bylo příliš nejasně. roto výoor ponechal v 011JLO USIíJnovenLjiiko důvod vy.
loučení trestnosti pouzez,za-čnou zaostalost, vypustil důvody vylučující všeobecne příčetnOst a přenesl » jiné zvláštní důvody«,
jimii vládní návrh myslil hlavně odůvodněnou T41znalost práv.
ních předpisů, do § 6, jenž zmoC'fmjesoud. a b--y-i prípad~ oá60UZfmí

mladistvého upustil od pOtr~stání.

činy

mladistvých.

i9

T r e s t n é čin y m I a d i s t v Ý ch.

§ 3. (1) Trestný čin spáchaný ve věku mladistvénl nazývá se provil1.ěl1.Ínl.
,
v. , . .
,
( 3) Závisí-li příslušnost S~~dl~l ne~. U~ill ~n~:rc~?
stanovení zákonných na rozhsenl zlOClnu, preCHIU
: přestupků, rozhoduje označení činu v zákoneeh
trestních.
K odst. 1. Z odst. 2 plyne, že n á z v e m p ~ 0l... 10' nahra.zeno
toliko V
označení trestneho
v 1 ne nI \lly
.
'k r .
činu jako zločinu, přečinu nebo pr~stupku, nI o IV J~ho zákonné pojmenování. Nemluvlme proto o prOVInění mladistvých bez roz,d ílu, ~ jakou s~u~k?vo~ po;:-dstatu trestného činu jde, ný,b rz o 'p rovmenI kradeze,
zpronevěry, zprznění atd ..
K odst. 2. RozhodUje o z nač e n Í či 11. U V z ák o n ech t r es t n í cha" nikoliv označení, jakého
by se činu dostalo v rozsudku, kdyby byl soud, UŽ,iv §
66 nebo 92 uh. tr. zák., uložil jen trest stanoveny na
•

v

,

přečiny.

K § 3.
VN. Osnova považovala za vhodné již v úvo~,~ích ~t;Olt
paragrafech téi;o látky, §§ 3 a 5, .v)'Zved,!-oz~ti, odvchyln.e. ~d~ove ,~o
jetí trestního práva mládeže a Jeho h:rwlLllalne pollt~ck~ch ,:.ce;
lů. V §u 3 činí tak osnova, pokud jde o označení tr~stnych c.~nu
mladistvých provinilců, v § 5 pak, pokud jde o prostredky k J:ch
trestání a nápravě.
,
V § 3 mění osnova nejprve zákonné označení trestnych CL.
nů mladistvých provinilců zu'vádějíc pro ně jednotný název p r ov i n ě n í. Příkladem tu bylo ustanovení § 18. zák. čl ..X,XXV,I/
1908, podle něhož zločiny osob mladi~tvý~h JSo,: kval~f~kovany
jako přečiny. Ačkoliv tímto u,st~.novemm. Je :nfLcllou mer o.u .~y
hověno požadavku, aby trestlle cmy mladLstvy~h ,o~ob pro JeJLch
věk a nevyvinutý rozum i nedolw1l.alé sebeov~~dam . ~yly od~h~l
ně posuzovány, přece se doporr!,čuJe P?s tOUPL~~ ,na, tet~ cest~ J;~
ště dále a zavésti pro tyto delLkty po Jmenovam uplne odlzsne,
neboť jednak význam přečinu v trestn~m l!rávu ~!í~e :akouském a v trestním právu dříve uherskem Je rozlLcny, Jednak
z nového náwu provinění bude hned patrné, ž~ jde o ~.in, ktert
z kriminalistického stanovžska třeba pOsuzovatL zcela Jl1lak llez
v'

2*

§ 4,5.

VÝl·ok zprošťující, odsuzující.

jiné delikty. Tím i tendence osnovy jen více vynikne. Praktické
potíže toto ustanovení způsobiti nemltže, neboť všude tam, kde
rozlišení druhů trestných činů podle obecného zákona trestního
na zločiny, přečiny a přestupky má určitý význam, na příklad .
pro určení soudní přísll.LŠnosti, při promlčení, zahlazení odsouzení, uvalení vazby atd. zůstane i nadále toto rozlišení základem
pro užití zákonných usta,noveni, která ke kvalifikaci trestného
činu po jí určité právní následky.

37 zák. a § 22 prov. nař. O s t a t i s t i c e § 50, odst.
2, prov. nař.
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Výrok zprošt'ujícÍ.

§ 4. (I) Byl-li mladistvý zproštěn a jsou-li tu
Iwdn1Ínky některého opatření uvedeného v § I,
odst. (~) a (4), mllže, a je-li tu podmínka uvedená
v § 1, odst. (3), má poručenský soud učiniti takové
'OpatřenÍ. Totéž platí, bylo-li trestní řízení zastaveno aneb od stíhání upuštěno, anebo přesvědčí-li se
soud z jakéhokoliv podnětu, že je takového opa,
tření zapotřebí na prospěch ohroženého mladistvého.
(2) JevÍ-li se naléhavá potřeba takového opatření, má je zatímně učiniti sám soud trestní, zejména i soudce konajíd vyhledávání, a to i tehdy,
když pokračuje v trestním řízení proti mladistvému.

K odst. 1. Viz poznámky u § l.
odst. 2. Z a tím n á o pat ř e n í ucmena
trestním soudem potrvají, nebyla-li na s.tížnost zruše.na
již dříve, až do rozhodnutí příslušného poručenského
soudu, a kdyby trestní soud sám nařídil při odsouzení ochranný -dozor neb ochrannou výchovu, až do
pravoplatnosti jeho rozhodnutí. Zvláštní ustanorvenÍ
o tom, kdy zatímná opatření ve příčině ochranného
dozoru neb ochranné výchovy pozbudou platnosti,
obsahuje § 49, odst. 3.
O ·s tíž n O s t i na zatÍmná opatření platí ustanovení trestního řádu (§ 51), s o,dchylkami uveden.ými v § 50.
O p o v i n n o s t i trestního soudu o zná m i t i
poručenskému soudu výsledek trestního řízení VIZ §
I(
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K § 1.

VN. Odůvodnění § 4 ve znění vládního návrhu bylo uvedeno při odůvodnění § 1 a 2.
.
UP. V odst. 2. jest již řeč o soudCL vysctruJU:Lm. O vysetru:
jícím soudci mládeže jednaly §§ 30 a 31 vl. n,avrh:~. Ú,stavne
právní výbor odstranil vyšetřujícího soudce z ~el,e~o.. ~LzenL trestního proti mladistvým, takže bylo ,~t~inO zamel:lt~ z v § 4 vyšetřujícího soudce za soudce kOllaJ LcLho vyhledavanL.
v

v

'"

v

V

r:

Výrok odsuzu ,i íc. í.

§ 5.

(1)

Uzná-li soud mladistvého vinným,

nlůže:

upustiti od potrestanl,
,,,,,
odsouditi ho k trestu pOdlTIlnene,
odsouditi ho k trestu nepodnIiněně.
(2 ) Ve všech , těchto případech můž~ soud naříditi ochranný dozor neb ochrannou vychovu podle ustanoveni tohoto zákona (§ II a 12).
,
(il) Z uvedených nložností zv?lí s~,~d v ,,~~zlch
dalších ustanovení tu, kterou uzna neJucelneJsl pro
mravní vývoj nlladistvého. Při to~ uváží ze~mé!1.a
povahu činu, okolnosti, za kterych hyl sp~chan"
pohnutky, které mladistvého k činu ve~ly, dale poměry, ve kterých vyrostl a byl vych~va~, ,!osavad:
ní způsob jeho života, jeho povahu, I ve~ I st~pen
jeho rozumové vyspělosti a nlravnl zka~enostI." ..
( ,±) KroDlě toho m.ůže, SOU? ~~nes~nlm. udehtl
napomenuti o§ohám, kterym naleZl pecovatI o mladistvého.
K odst. 1 a 2. Ze srovnání odst. 1 a 2 je patrné,
že příslušnost tresiního soudu nařiditi ,ochranná. op~
tření (ochranný dozor a och~an~ou v!ch?vu) ~e z~~
vislá jedině na uznání mladlstveho vmnyn:t, rnkohv
na výroku o trestu.
O způsobu, jakým soud nařizuje ochranná opa-

22

§ 5.

tření,
a o. závislosti och ranných opatření na vy'roku
•
v

o vIne viz § 49.
N a rozdíl od § 1 a 4 nev v d .
ochranných opatření v t h
~~a Uje se k nařízení
v
,.
ec to pn-padech ·b
trenl levilo nezbyt '
1
"
a. y se opanutí ~ebo k
' ny,?I { zamezem hrOlzícíh o zpustnaprave mladistvého St v , .
l'
podmínky § II nebo 12
. , l'
.
a'CI, JSOU- I tu
účelným ~: smyslu § 5, o~;t~V~~ I se ochranné opatření
V

O . nanzení ochranné výchovy
r oce VIZ § 25, odst. 2.
po dok~onaném 18.
I( o d st. 4 . O tom
d
.
' ,'.
uděluje n a p o m e nu 't ~ a Pbr?b usnesem, jímž soud
v
.
I OIS0 am kter'
'] ' u
covati o mladi.s tv'h . ' .
v,'
, ym na eZI pestředk
I'
e , o, JSOU prIpustne opravné proO ' 1 y, p ah ob~cna ustanovení trestních řádů (§ 51)
- vyow nu takoveho usnesení viz § 55 .. prov
v
•
napomenutí má b' .
. nar.
(§ 37 zák § 22
vyt)I zpra'V en poručenský soud
"
prov . nar
v
k'emu soudu může býti tak'
, .. Poru cens
.
orve usnesenI trestního soud
"
10-1I napomenutí uděleno O' v
v
U'o ze]mena byučinil návrh
' , petovne, duvodem alb y
, v
na potrestanl pro v
k
'"
p~ce o mladistvého podle § 61 . f:restupe v zanedbanl
zak, č. 4/ 1931 SIb
. ne. o pro prestupek § 8
. z. a n. (VIZ u § 61).
K § 5.
VN. V § 5 leží vlastně ' t VV ' k
o reformu prOstředků kt ' e z1,s o, prOgram osnovy, pokud jde
h osnova posk t
t restnev o d povědnému ' 1ere
.
d' cce
,
y noutt soudci proti
jmu jeho.
m a lstvemu provinilci či správněji v záOsnova musila si tu
' .
v v. .
•
kladní. Především zda tre::e~PI v~ vyreS1,tl, ně~teré otázky zák polepšení mladistv ého účeluJek vUvbec v v.hodnym prostředkem
sporu, sluší u mladistvÝch pV'd ,:::muz, Jak o tom nemůže býti
dle Vzoru některých c "
re e~'S1,"! pracovati, či zda snad pou mladistvých provinil~~ch o rac 1, zZakollodárn ý ch má býti trest
třeními výchovnými (tak ~u ec vy 'loukčen a plně nahrazen opa·
at.poň tam, kde podle n,'n ~n?va po s ál, či má·li býti vyloučen
d'
v, (tak § 6 něm
.1, em soudce vycho'
v
'k)
vne opo:trení
se jeví
oSUltecnYm
O
. za ..
.
S1l0Va nepřiklonila se po - l' ,
c~zích zákonodárných prací M' ... ra e u-r:,u·z e ,ke vstanovisku těchto
sledku dosáhne vhodno
: . a za to, :e, tehoz pra'ktického vy'u Upl avou ukladaní a v'k
y onu trestu a,

t:

Výrok odsuzující.
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opatření výchovných vedle sebe, aniž bude potřebí dotknouti se
v lidu hlnboce zakořeněného ethického cítění, vyžadujícího , aby
tam, kde vážnost prodnéní toho vyžaduje, byl trest" když už ne
vykonán. aspoň vysloven. Že nebude skutečně trestáno zbytečně,
toho zárukou jsou různá ustanovení osnOVy. Tak umožňuje § 42,
aby .bylo upuštěno od trestního řízení, je·li čin nepatrného význa.
mu a odsouzení neb i samo konání trestního řízení se nejeví účel·
ným. Dále umožňuje § 6 soudci, aby se omezil pouze na odsouzení mladistvého a upustil od potrestání vůbec a doplnil je podle okolností potrestáním kárným. Konečně § 7 přiznává daleko·
sáhlé úlevy při užití zákona o podmíněném odsouzení a zabezpečuje, že ke skutečnému výkonu trestu dojde jen v případech,
kdy toho bude nezbytně potřebí. Avšak i tehdy, když dojde ke
skutečnému výkonu trestu, upravuje osnova výkon ten tak, že ne·
bude se podstatně lišiti od výkonu ochranné výchovy ústavní.
Osnova domnítJá se proto právem, že účelu, k němuž směřují
cizí zá1conodár$wlí, dosáhla rovněž, aniž vážně narazila na práv.
ní cítění lidu.
Z tohoto pojetí osnovy plynou ovšem též další důsledky
pro přijetí nebo nepřijetí jiných institucí, známých právu platnému na Slovensku a Podkarpatské Rusi a jiným zákonodárstvím.
Především je to tak zv. prO p u š t ě n í n a z k o u š k u,
známé právu slovenskému a novému zálconu rakouskému. Spočívá v podstatě :v tom, že soudce mitže, nezjišťuje viny, propu·
stiti mladistveho na rok na zkoušku ( právo slovenské), nebo
že sice zjistí 1'Ozsudkem vinu, avšak odloží zatím nejen výkon,
nýbrž i vyřčení uloženého trestu na zkušebnou dobu jednoho
až pěti Zet (právo rakouské).
Úprava slovenská má tu výhodu, Že soudce může užíti tohnto prostředku i bez fm'málního projednávání věci v hlavním
přelíčení, čímž se mladistvý uchrání škodlivého vlivu trestního
řízení samého. Naopak je však toto řešení stiženo tou vadou,
že dodatečné provádění trestního ŤÍzení v případě, kdy se mla·
distvý . neosvědčí, je spojeno s velkými obtížemi, rozhodné skut.
kové okolnosti dají se zjistiti mnohem nesnadněji a základ trest·
ního řízení stává se vratkým. Kromě toho je tato úprava s to
vážně ohroziti nebo pŤÍmo poškoditi obviněného samého, poně·
vadž není vyloučeno, že vina nebude zjišťotlána ani tehdy, kdY2
.obviněný má důležitý zájem na tom, aby jeho nevina byla pro.
kázána.
ÚpravcI: podle rakouského zákona vyhýbá se sice těmto
nedostatkům, avšak vede nutně opět k jiné vadě tím, že vylu·
čuje, aby věc byla vyŤÍzena bez hlavního přelíčení. Propuštění
na zkoušku podle práva rakouského liší se od podmíněného od.souzení, j /lk je navrhuje osnova, jen tím, že při propuštění na
.zkoušklf mmí ,nJ,l(.1.4istpémp, !+.lgff.BJlý trest po celou zkušebnou

24

§ 5, 6.

Upuštění

d obu znám. Příznivý psychologický účinek, který tato okolnost
muz,e mz:i ~za 1/ychování mladistvého ve zkušebné době, poně.
vadz nem, Jaké zlo ho čeká, nesluší podceňovati. Přes to však
nelz~ neuZ1:lati, že i tato úprava je spojena s "obtížemi rázu pro.'
cesmho ph dodatečném ukládání trestu po delší době. Osnova
n~pova~ovala proto za vhodné přijmouti tuto instituci ani v úpra.
ve nJ,ve!:o, rakouského zákona, majíc za to, že její rozdíly od
podmuz~neho odsouzení nejsou tak značné) aby odůvodňovaly
hromadení obou těchto zařízení.
Podle osnovy bude tudíž vždy, když se neupustí od trest ..
ního řízen~ podle § 42 nebo když trestní řízen.í ~e nezastaví po.
~le , obecnych ustanovení trestního řádu, konáno hlavní přeli.
~e1U a rozhodnuto o vině mladistvého rozsudkem (trestní příkaz
Je po~le, § 46 odst. 1. vyloučen), bez rozdílu, zda dojde potom
k ulozem trestu, či zda bude od potrestání podle § 6 upuštěnu .
. _ ~ím by však byla vyřešena teprve jedna část problému, totLZ otazka potrestání. Zbývá ještě vyřešiti druhou ne méně důle
žitou část, totiž otázku polepšení jinými prostř~dky nežli tre.
stem, pro st ř e d k y v ý c.h o vn Ý m i, d .upraviti poměr těchtrJ
prostředků k trestu. V odůvodnění § 11 a 12 bude podrobněji
o tom ř~~, jakým způsobem osnovo: tento poměr řeší. Zde stačí
ltPOZO?-mtL, že osnov_~ připOuští, aby opatření výchovná byla
trestmm soudem nanzena při odsouzení vždy, ať již v otázce
trestu bylo rozhodnuro jakkoliv. Tím je zaručeno, že polepšení
bude možné dosáhno,u ti nehledíc na výsledek vlastního řízení

~~~

I

Kromě zákonných podmínek, které jednotlivé další para.
gl~afy s~anov~ pn! užití toho či o1loho opatření, má býti rozhod.
nym, zasadne vzdy t?, ~terou z možností jemu poskytnutých
Uwa sOltd pro mravm vyvoj mladistvého za nejvhodnější. Osno.

va pOl'a,žuje za účelné vytknouti příkladmo některé o.kolnosti,
ke kterym má soud zvlá.ště přihlédnouti.

Upuštění od po~restání.

§ 6. (1) Soud odsuzující mladistvého může
upustiti od uložení trestu:
jde-li o čin mel~šího významu, jehož se mladistvý dopustil z nerozvážnosti nebo vlivem jiné
osoby nebo sveden byv příležitostí nebo hospodář
skou tísní,.
dopustil-li se činu z omluvitelné neznalosti
právních předpisů,
měl-li hy mu soud uložiti toliko nepatrný trest
lla penězích nebo na svobodě.

od potrestánÍ.
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(2) Upustí-Ii soud od uložení trestu, může zů
staviti potrestání mladistvého rodině nebo škole
nebo dáti mu důtku.
(3) Výrok uvedený v ' odstavci (I ~ ~ .(2) m~
účinky p'rominutí trestu; od propadnutI veCI upuslI
soud jedině, nebrání-li tomu zřetele veřejné nebo
důležité zřetele soukromé.
'
(4) Takové odsouzení se nezapisuje do rejstří
ku trestů.

K odst. I a 2. Soud omezí se na výr o k o v in ě a vysloví, že upouští od uložení trestu. Výrok
o útratách trestníhO' řízení není tím dotčen. O propadnutí věci viz odst. 3.
V případech uvedených v odst. 1. soud může,
avšak nemusí upustiti od uložení trestu. I tu bude
se sO'ud říditi všeO'becnou zásadou vyslovenou v § 5,
odst. 3, a upustí od potrestání, jsou-li tu zákonné
podmínky takovéhO' výroku uvedené v § 6 o·dst. 1,
jen když zárO'veň uzná, že ~pu~tění o~ ,~lož:~, tre~tu
je ,pro mravní vývoj mbdlstveh.? neJucel:':~J,sl. ~lm
docházejí žádoucího omezení ponekud neurclte pOjmy
»čin menšího významu« a »nepatrný trest«, jichž výklad podle okolností případu je ponechán úvaze soudu.
Jednou z podmínek upuštění od potrestání je,
že čin hyl spáchán z omluvitelné ne z n a IQ s ti
pl:ávní'Ch předpj,sů. Tímto ustanovením je prolomena,
aspoň pokud jde o otázku trestu, zásada, že neznalost
trestního zákO'na neomlO'uvá (§ 3 tr. zák. § 81 uh. tr.
zák.).
K jednO'tlivým opatřením :pO'dle odst. 2 viz: k p ~
t r e oS tán í v r o .d in ě § 52 prov. llař., k pot r e 's taní veš k o I e § 28 prov. nař., k d ů t ce § 53 p:ov;
nM. Ze souvislosti odst. 1. a 2. plyne, že tatO' opatre.nl
n aří,dí sO'ud přímo v rozsudku, jímž upouští od pOltrestání (srov, pozn. u § 53 č. 4.).
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§ 6.

o možnosti naříditi i pn upuštění O'd potrestání
O' c hra n n Ý d O' z O' r neb och ran n O' u v Ý c h 0'V U vi\z § 5, O'dst. 2.
Ustanovení odstavce I a 2 nelze užíti, když vinník
dosáhl v dO'bě vynesení rozsudku 19. rok svéhO' věku
(§ 25, odst. 4).
Zákon nevylučuje, a,by při IS O' u běh u t r e 8 tn Ý c h čin ů bylO' užitO' těchtO' ustanovení na všechny nebo jen na některé s,b íhajkí se trestné činy. V pří
padě souběhu trestných činů spáchaných před dO'konaným 18. rokem a po něm platí ustanO'vení § 25,
Ddst. 5, 'při čemž třeba arci přihlédnouti i k § 25,
Ddst. 4.
O O' d v O' lán íp r O' t i t a k O' v é m u r O' z 's u d.
ku viz § 53, k tO'mu § 50.
K odst. 3. První věta Ddst. 3 má význam prO'
pO'čítání lhůty uvedené v § 2 zák. 'pO'dm. O'da. (prDmlčení zpětnO'sti), arci hledíc na § 7 č. 3, jen když jde
O' 'p odm. DdsO'uzení prO' pnz.dější čin, spáchaný pO' 18.
rO'ce. Podmínka stanDvená v druhé větě prO' upuštění
od prDpa,dnutí věcí, je shDdná 's § 5, odst. 2. zák. o pDdmíněném DdsO'uzení.
'
K odst. 4. Taková O'dsDuzení se vedO'u v patrnO'sti tDliko u poručenskéhD sDudu (viz § 37 a 38 zák.
a § 23 prD'V. nař.). Trestní list se O' nich nevyhDtO'vuje
(viz § 48 č. 3 prov. nař.). Omylem prO'vedený zápis
do rejstří.ku trestů se prostě opravÍ podle § 10 a 22 vl.
nař. 198/ 1922 Sb. z. a n. ZákDn O' zahlazení odsDuzení
se na takDvá DdsDuzení nevztahuje (viz § I zák. O'
zahl. Dds.).
'
K § 6.
VN. Bylo již řečeno, že trestn~ činy spáchané ve věku mladistvém zasluhují mírnějšího posouzení již pro nedokonaný rozunlový a mravni vývoj mladistvého. To chápe ostatně i veřejné
mínění, které mnohé z takových činů pOvažuje spíše za mladick-é výstřelky než za trestuhodné činy. O tom svědčí konečně i poměrně časté případy, kdy na Slovensku CL v Podkarpatské Rusi
soudce mládeže se spokojuje udělením důtky.

Upuštění

od potrestání.
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Kromě toho musí býti snahou účelné úpravy trestního práva mládeže uchrániti mladistvého provinilce co ~ejdéle formál:
ního trestního řízení odsouzení a 1Jýkonu trestu. Casto zlo, ktere
vinní/cu hrozí bude ~lOcnější pobídkou, aby se příště činu zdržel,
než zlo kteri již zakusil. Také se stanoviska speciální prevence
je třeb~ uznati, že i sebe dokonalejš.í ~pra~a vý~?nu otrestu nemůže úplně zameziti možnost škodlwych Jeho ucmku na mla·
distvého trestance.
Proto přiznává § 42 s o u d u právo, ,aby zva, souhl,asu ve~
řejného žalobce u p u s t i I od t r e st n I, h ~ r I, z ~ n 1" kdyz
by šlo o čin nepatrného významu a odsouzem neb I, samo konání trestního řízení . by se nejevilo účelným . ~tejné p~ávo bylo
přiznati aspoií pokud jde o uložení trestu, I, soudcl,. Osnova
činí tak v § 6. V případech tu uvedených bude tudíž vž~y l!ro'.vedeno trestní řízení a rozsudkem zjiUována vina mladzstveho.
Než rozsudek se tu omezí na výrok o vině, od uložení trestu
soud však upustí. Otázka opravných prostřed~ů prot~ vý~~ku
o vině se posuzuje podle obecných usto.novem trestmho rq,u
(viz § 53). Výrok, jímž se od potJrestání upouští, ~á vt~též úču~
ky, jakoby byl trest prominut. Tolik? propa~n'!t: vecJ, se vll~ty:
ká, poněvadž tu jde zpravidla o zaJe~ ver,e]1ty" SamozreJme
netýká se tento výrok také rozhodnutI, o narocJ,ch soukromoo '
•
,
,
právních.
Případy, kdy soud mUže uP,!,stt. tJ, 0d:.potre:,tan~,
dělí osnova na dl/ě skupiny. PředevsJ,m Jde o cmy mensJ,ho vyznamu jichž se mladistvý dopustil z nerozvážnosti nebo vlivem
jiné o~oby nebo sveden příležitostí, tedy o případy, kdy. ~o
vaha činu a jeho pohnutka svědčí o neznačném naho~J,lem
vybočení ze správné cesty. Dále jde o případy, kdy .hledJ,c na
povahu trestu , který by měl býti uložen, se ~oporucuJe, ab! od
potrestání bylo raději upuštěno. Osno~a ma .t u vna mysz" nepatrné tresty na penězích a na svobode, od mchz se nelze nadíti zpravidla výchovného účinku a které tudíž mohou spíše
uškoditi než prospěti.
Přihlížejíc k rozmanitosti případů, které jsou. tu m~žn~,
dává osnova soudu právo, aby bud' úp ln ě u p u s t I, I od Jake·
hokoliv potrestání nebo n a hra d i I pot r e stá n í s o u dni
nějakým trestem kárným, tedy potrestáním 1) rod~ně ' ne?o ve
škole udělením dz"ttky nebo - po vzOru sIO', IJf:nskeh o prava střež~ním mladistvého v místnosti soudní po přiměřenou denní
dobu a za přiměřeného zaměstnání a dozoru. Opravné prostřed
ky proti výroku, jímž soud od potrestání upustil neb uložil také nějaký kárný trest, upravuje osnova v § 53.
Rozsudek. jímž bylo od potrestání upuštěno, nemá se
zapisovati do ~ejstříku trestů. Nepůsobí proto nijak ztrátu beziLhonnosti. Přes to však je nutné vésti i tyto případy nějakým
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Podmínečné

§ 6, 7.

způsobem 'V patrnosti, aby soud mohl užíti účinnějšího pro.
středku, stane-li se mladistvý zpětný. Tomuto požadavku vy.
hovuje osnova ustanovením § 37, podle něhož má býti jJodána
o výsledku trestního řízení vždy zpráva poručenskému soudu.
Poručenský soud vede pak tyto případy v evidenci a sdělí je

na požádání soudu mládeže při opětném trestním řízení prOti
mladistvému (§ 38).
Z § 5 odstavec 2 konečně plyne, že i v případech, kdy bylo
upuštěno od potrestání, mohou býti nařízena výchovná opatření,
je-li j:.ch třeba, aby vinník byl účinněji podporován ve snaze
po nápravě neb aby byl vymanén ze vlivu osob, které naň

zhoubně působí.

UP. PrOti ustanovení, podle kterého soud mohl na' mí.
stě trestu dáti odsouzeného mladistvého střežiti v příhodné míst.
nosti u soudu mezi 8-20 hod. po 3-12 hodin, byly předneseny
četné námitky. Především bylo namítáno, že mladistvý bude

v'ydán podslatnému nebezpečí, bude·li od soudu propuštěn po
20. hodině, zejména bude·li soud poněkud ' vzdálen od místa
pobytu mladistvého. Mimo to bylo poukazoválw k tomu, že u
soudu nebude ani příhodné místnosti, ve které by mladistvý
měl býti střežen, k d yž zákon výslovně vylučuje věznici; konečně
byly vyslovovány pochy bnosti, zda·li soud bude míti dosti per.
sonálu, aby mohl mladistvého střežiti.
Z těchto důvodů ústavně-právní výbor škrtl toto ustanove.
ní v §' 6 a přenesl je ve formě vyhovující uvedeným námitkám
do § 9, odst. 4, podle kterého soud mt''t,že použíti tohoto opa:tření jako výjimečného, ukáže-li se peněžitý 1Jrest nedobytným.
[Kromě toho dOplnil výbor dtwody, ze kterých soud mŮže
upustiti od potrestání, dalšími dvěma: že jde o čin menšího významu, jehož se mladistvý dopustil byv sveden h o s pod á ř
s k o u t í sní (která ovšem nedostoupila stupně vylučujícího
trestnost z titulu jednání .v nouzi), a dále, že se činu do pustil z
o ln I u v i t 'e l n é n e z n a los t i p r á v n í c h pře d p i s Ů.
O tomto důvodu upuštění od potrestání zmiiíuje se ÚP. u § 2.
Znění odstavce (3) bylo, pokud jde o propadnutí, při.
způsobeno § 5, odst. 2., zák. o podm. ods., aby mladistvý, od
jehož potrestání bylo upuštěno , nebyl postaven po této stránce
hllře nežli mladistt;ý podmíněně odsouzený.]

Pod m í n ě n é
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§ 7. O podmíněnénl odsouzení platí ustanovení .
zákona o podlníněném odsouzení a o podmíněnénl
propuštění ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n.,
8 t~mito úchylkami:
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1. Podmíněné odsouzení lze vyslovit~ i kdt~
hyl uložen trest delší než jeden rok, ne vsak delsl
než tři rokv.
2. Podmíněné odsouzení lze vysloviti usnesenÍln dodatečně a to i když výkon trestu se již za·
počal, zjisti-U ~e okolnosti je odůvodňující, vkteré
tu nebyly nebo nebyly soudu známy v dobe, kdy
rozhodoval.
,
3. Předch.ázející,1 opětovné potrestání nenl na
p~k~k
, ,
4. Nebyla-li zárove.'í narlzena ochrann~ vychova musí býti dán mladistvý pod ochranny dozor;
oď tohoto opatření lze Up?st!~i~ jde-li o .~in nepatrného významu a je-li o nalezlty dozor JInak postaráno.
,
vd".l
5. Je-li přes to, že se nlladistvy neosve Cl
(§ 6, čís. 2 až 4 zákona č. 562.(19~9 Sb.,z. a n.~,
důvodná naděje na jeho polepse~ll ~edlC }~a vyjimečné okolnosti, zejmél?~ na to, ze o J~h.o ~adnou
výchovu je postaráno, Dluze soud vySlOVitI, zepo~l..
míněný odklad výkonu trestu zůstává -; platnostI;
při tODt může pro~lo~žiti lhi'lt?-v zkuse~nout, ~l~
však více než o dve leta, a muze take narldlh
ochranný dozor lleb ochrannou výchovu, ačli se tak
již nestalo.
Rozhoduje o otázce p,odmíněného odsouzení má
soud dbáti též všeobecné zásady vyslovené v § 5, odst.

3.
'K jednotlivým odchylkám od zákona č. 562/ 1919
Sb. z. a n. bylo by uvésti toto:
V č. I je ob-sažena odchylka od § 1 zák. o podm.
ods., pokud pro podmíněné odsouzení je rozhodnou
délka trestu. Poněvadž dolejší hranice trestní sazby
činí podle § 8, odst. 4, i u nejtěžších trestných, Či'~~l
méně než 3 roky, může býti podmíněné odsouzenI prIznáno i při od.souzenÍ za činy trestné jinak smrtí nebo
doživotní ztrátou svobody.
'

§ ~.
Podle § 1 a 3 zák. O' půdm. ods. má se pn pOSuzování přípustnosti půdmíněnéhů odsůuzení a při stanůvení zkušehné doby hledíc k délce ulůženéhů trestu připočí,sti k ulůže:nému hlavnímu trestu na svů
hodě náhradní trest La svobůdě uložený prO' případ
nedobytnosti vedlejšíhO' trestu na penězích. PO'dle §
9, O'dst. 3, a § 25, O'dst. 4. zák. O' sůudn. nad mládeží
nelze však náhradní trest na svobodě prO' ,pří!pad nedobytnůsti peněžitéhO' trestu ulO'žiti, leč hy vinník
v důbě vynesení růzsudku důsáhl již 19. rO'k svéhO'
věku. Je tudíž při stanovení zkušebné doby a při pů
suzO'vání pHpustnOlsti podmíněnéhO' odsouzení v taků
vém případě rů~hO'dnou tO'liků délka uloženéhO' trestu
na svůhodě.
Některé zákůny (§ 35 ,42, 43 zák. na OIchr. rep.,
§ 16 'z ák. O' trestání válečné lichvy ve znění zákoilla č.
80/ 1924 Sb. z. a iIl., § 51 zákO'na Ol požadů;vání dopravních prostředků prO' účely vojenské) vylučují podmíněné oldsůuzení p'rů určité trestné činy spáchané
O'sobami staršími než 18 let. PO'dle účelu tétO' výjimky
je i tu růzhůdným věk v ,době spáchanéhO' činu.
.V Č. 2 připůuští zákůn dO'dateČ!né podmíněné
ůdsůuzení, a tO' i pO' p'r ávní můci růzsudku neb usnesení vydanéhO' podle § 7 O' půdm. ůds. Důvodem
takůvéhO' dodatnéhů půdmíněr..éhů ůd's'Ouzení mO'hůu
býti. huď ůkůlnosti, kt~ré tu v době prvníhO' růzhůd
nutí sice již byly, ale nebyly soudu známy, neb okůl
nůsti, které v době prvníhO' růzhůdůvání tu vůbec ne-

byly, tedy se udály nebO' vznikly teprve pO' prvním
růzhodnutí. O způsO'bu rO'zhodO'vání a O' ůpravných
prostředcích platí i v tomtO' případě ustanůvení § 7
'z ák. O' ,půdm. ods. O evidenci a statistice takůvých dodatných růzhůdnutí viz § 48 č. 4a 6 prův. nař.
Č. 3 ůbsahuje 'Odchylku ůd § 2 zák. podm. O'ds.
Č. 4 obsahuje ůdchylku ůd § 4 zák. podm. O'ds.
Z ní je patrné, že odkladem trestu není odlůžen výkůn
ůchranného dO'zůru neb ůchranné výchovy.
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Yařízení ochranného O'patření má býti půdle zákůna pravidlem. Zákůn důvůluje upustiti O'd ochrannéhO' ůpatření tůliků tehdy, jde-li O' čin nepatrnéhO' významu a je-li zárůveň Do náležitý důzůr :pO'staránů.
Ochranné O'patření netřeba ' ůvšem nařizůvati, vykůná
vá-li .se nad mladistvým O'chranné opatření nařízené
jiným sůudem nebO' důzůrčí radůu, ačli se sůud nerozhodne naříditi O'chranné opatření intensivnějšíhO'
stupně. Ochranným dO'zOlreni rozumí se tu ochranný
důzor ve 'sm)llslu § II (arg. § 5, O'dst. 2).

V Č. 5 připůuští ,z ákon, aby sůud ponechal podv platnosti i tehdy, když mladistvý
když nastaly skutečnosti, prO' které
6 č. 2 až 4 zák. O' půdm. ods. nařízen
výkon trestu. Na rozdíl ůd § 19 č. 6 nečiní Is e zachů"
vání podmíněnéhO' odsůuzení v platnosti závislým na
tO'm, že vinníl{ v důbě, kdy se neosvědčil, nedůkonal
ještě 18. růku svého věku. Dosáhl-li však vinnik zatím
21. růk svéhO' věku, nelze již naříditi, ani vykůnávati
nějaké O'chranné ůpatření podle tůhůtů zákona (§ ll,
odst. 3, § 12, ůdst. 2, § 25, ůd,st. 2). NaHdí-li sůud
ůchranný dozůr pO' dokonaném 21. roce věku vinníkůva, jde 'O O'chranný. důzůr ve smyslu § 4 a 17 zák.
O' podm. ůds. a vykůnává se takový důzor podle před
júsů vl. nař. Č. 598/1919 Sb. z. a n. TO' platí i O' výkonu ůchr. d9zůru, nařízenéhO' před důkůnaným 21.
rokem věku vinníkOlva, pO' důsažení tO'hůtů rO'ku. PO'
důlmlI1aném 18. růce má býti oohranná výchova na,řizo
vána jen za podmínky uvedené v § 25, ůdst. 2. Není-li
tétO' půdmínky, není účelné ani nařizO'vati OIchrannůu
výchůvu dodatečně podle § 7 č. 5. O evidenci a statistice viz § 48 č. 5 a 6 prův. nař.
míněné ůdsoruzelú
se neůsvědčil, t. j.
může býti půdle §

Odchylky uvedené v § 7 č. 1-5 platí i tehdy,
když k 'OdsO'uzení vinníka důjde teprve pO' důkůna
ném 18. růce jehO' věku. Půkud však jde O' nařizO'vání
ochranných opatření v takO'vém pří'Padě, viz právě
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§ 7.

uvedené po~námky k č. 5, které platí i tu' (§ 25 odst.
1 a 2).
V případě odsouzení vinníka pro sb í haj í c .l
set r e st n é čin y spáchané před dokonaným 18.
~okem a po ~ěm, platí, pokud jde o užití odchylek
§ 7, ustanovem § 25, odst. 5. Není-li tu tedy podmínka
uveden~ v ~Hvní, vě:ě § .25, odst: 5, neplatí odchylky
uvedene v § 7, nybrz toliko obecná ustanovení zákona
o podmíněném odsouzení.
~rávo pO'dávati O' p r a v n é pro s tře d k y podle ~ak~na o pO'dm. ods., zejména i stížnost podle §
20, Je zakonem :O tr. soudnictvÍ, nad mládeží dotčeno
jen potud, pokud je v něm vytýčeno šíře (srv. § 50 a
§ 51, od·st. 3).
I( § 7:
VN. Podmíněné odsouzení podle zákona čís. 562/1919 .sb.
z. a n., p'0kud. !ze, jeho výsledky sledovati ze statistických
dat a zprav soctalmch pracovníků, se u mladistvých provinilců
v l!r~'Xi plně .osvědčuj~e. Užív~ se ho z~ejménét u přestupků nedo.
sl!elych velmt vydatne (84 o:z 95% vsech odsouzených nedospě
l.y'ch bylo odsouzeno podmíněně), takže praxe hleděla tu do
Jt~té ~l,íry v.yvážiti n,edostatky platného zákona, podle něhož
v~~?~a ~ramce trestm ?dpovědnosti je u těchto osob stanovena
pnbs mzko. Uml a d ts t v ý ch provinilců ve věku od 14 do
18 let o užívá
sice podmí~~n!ho odsouzení již řidčeji (u pře
~lUp~.,,!, v ~~ az 74%, u zlocmu v 50 až 68%) avšak přece ještě
ca~t~Jt, nezlt u osob dospělých. Přes toto vydatné už·í vání podm,meneho o~s~u:ení n(}lze tvrditi, že by výsledky byly nepřízni
ve. Z podmmene odsouzených se ve zkušebné době neosvědči
-Zo je,n. asi 9---:1!,%. a poměry se stále lepší. Také sociální pTa.
c~v"UCt po~azuJt Jednomyslně instituci podmíněného odsouze.
m u mladtstvých provinilců za pravé dobrodiní.
~ Sledujíc zvláštní kriminálně-politické cíle při t;estání mlá.
deze, osnova právem nejen instituci podmíněného odsouzení u
ml~dis~vých ~,pr~vinilců zachovává, nýbrž stanoví v jejich prospech t dalst uchylky od dosavadního zákona.
Uložení trestu delšího než jeden rok nemá býti, jak je to.
m,U podle § 1 zák. o podm. ods., důvodem vyloučení podmíně.
neho odkladu trestu. U mladistvých podléhajících snáze svo.
dům okolností, nemusí vždy tíže činu' svědčiti o nutnosti skuteč
ného výkonu trestu a také pOlepšení možno u nich snáze nežli
trestem dosíci opatřeními výchovnými. Přes tento poznatek neza-
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stírá si osnova, že by se všeobecná přípustnost podmíněného odsouzení i při trestech jakékoliv délky příčila důležitým veřej
ným zájmů
a omezuje proto přípustnost jeho na tresty ne
delší než dva' roky.
Další důležitou úchylkou je, že. soud může povoliti podmíněné odsouzení i dodatečně, t. j. že může později změniti
právoplatný výrok, jímž uložil trest nepodmíněně. Osnova navazuje tu no: § 11 něm. zákona, neboť praktické zkušenosti ukázaly potřebu takové možnosti. Přihází se dosti často, že trest
na mladistvém provinilci nemůže býti pro jeho chorobu nebo
z jiných podobných důvodů zatím vykonán, bcr že musí
býti někdy jeho výkon přerušen. Do dne, kdy je pak
možno s výkOnem trestu započíti nebo v něm pokračovati, uplyne v takových případech někdy značná doba. Není
vyloučeno, že Se mladistvý zatím do té míry polepšil, že by výkonem trestu byly ohroženy příznivé 'výsledky, kterých zatím
bylo dosaženo. Jindy se opět stává, že dodatečně vyjdou najevo okolnosti, které, kdyby byly soudu v době rozhodování
známy, byly by odůvodnily podmíněný odklad trestu. Proto
Osnova právem připouští dodatečný podmíněný odklad trestu
nebo jeho zbytku. Ustanovení tohoto je tím více potřebí, poně
vadž není mOžno obn01.;iti trestní řízení z toho důvodu, že podmíněný odklad trestu nebyl povolen. Rozhodnouti přísluší podle
obecných ustanovení zákona o podm. ods. vždy soudu první stolice. Podle téhož zákona řídí se také opravné prostředky proti
takovému dodatečnému povolení podmíněného odkladu výkonu
trestu.
Podle § 2 zák. o podm. oďs. vylučuje předcházející potrestání za určitých podmínek přiznání podmíněného odkladu
trestu. Jak ze statistických zjištěni je patrné, bylo jen 6-14%
mladistvých, odsonzených pro zločin a před tím již trestaných,
přiznáno dobrodiní podmíněného odkladu trestu. Prakticky to
znamená neobyčejně značné omezení podmíněného odsouzení
v těchto případech. Tato prakse, o: pokud její příčinou je ustanovení zákona samého i ono, nejsou však u mladistvých nikterak odůvodněny. Sluší uvážiti, že u. mladistvého již potrestaného
může nový čin býti zcela nepatrného rázu a tak náhodným vybočením z mezí jinak řádného života, že by přísné užití § 2
zák. o podm. ods. se jevilo nemístnou a neúčelnou tvrdostí.
Proto ustanovuje osnova, že předcházejfcJ potrestání nemá bý·ti
vůbec na překážku přiznání podmíněného odkladu trestu. Tím
není ovšem řečeno, že by takové potrestání bylo vůbec bez významu pro rozhodnutí, zda podmíněný odklad t~stu má býti
povolen. Naopak z § 5 odst. 3 OS110'Vy plyne . že Olosavadní způ
sob života je jedním z velmi dz"tležitých momentů, k nimž při
tom třeba přihlížeti.
Soudnictví nad mládeží.
3
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§ 7, 8.

Snaha uchrániti mladistvého provinilce co nejdéle výkonu
trestu a nedohledná různost všech možných případů vedla konečně k tomu, že se navrhuje, aby soud mohl ponechati podmíněný odklad trestu v platnosti i tehdy když se mladistvý ne.
osvědčil a když by tudíž podle § 6 zák.' o podm. ods. měl býti
nařízen výkon trestu. Osnova přiznává tu soudu právo, aby
zkušebnou dobu prodloužil a to nejdéle o dva' roky, a nařídil
podle potřeby některé opatření výchovné, ač-li se tak již nestalo dříve . Této možnosti, nevykonati ještě trest a podle okolností prodloužiti zkušebnou dobu užije soud zajisté jen v pří
padech výjimečných, kdy skutečně nevymizela ještě veškerá
naděje na polepšení mladistvého i bez výkonu trestu.
Naproti tomu byla dosavadní ustanovení platného zákona
zostřena po té stránce, že soud má vždy naříditi vý.c hovné opatření. Neuzná-li totiž soud za nutné naříditi o~rannou výchovu,
má dáti odsouzeného aspoň pod ochranný dozo r. Je toho proto
potřebí, aby mladistvý, jenž svým, činem projevil malou mravní
sílu, byl na dobré cestě účinně podporován_ Výjimka je připu
štěna jen ve zcela nezávažných případech, kde o náležitý dozor
je již jinak postaráno a kde by tudíž zůstal pouhou formalitou. Výkon těchto ochranných opatření není ' odložen spolu s výkonem trestu, jak by snnd mohlo býti mylně usuzováno z § 5
zák. o podm. ods., neboť nejde tu o opatření zabezpečovací, nýbrž o opatření výchovná, jichž výkon se jeví naprosto nutným.
Zavésti také podmíněný odklad ochranného dozoru a
ochranné výchovy neuznala osnova za vhodné, ježto téhož úče
lu lze dosíci, jak vyplývá z dalších ustanovení (§ 11, 12 a 24),
Co největší volností v jich dodatečném nařizování,
záměně a
zrušování. Toliko v případě § 24 odst. 2 připouští Osnova podmíněný odklad ochranné výchovy, o čemž bude na příslušném
místě ještě řeč.

UP. Přes to, že byly v odborné literatuře vyslovovány po.
chybnosti, mají·li býti ustanovení zákona o podmíněném od·
souzení a o podmíněném propuštění zmírněna , zachoval výbor
všechny zmirňující účinky, obs~ené ve vládním návrhu. Zmírnil dokonce ještě dále tato ustanovení, připustiv podmíněné od.
souzení i tenkrát, byl-li uložen trest nepřevyšující tři roky
proti dvěma letům obsaženým ve vládním návrhu.
[Kromě této důležité zmčny provedeny byly menší změ
ny, o nichž se Ú. P. nezmiňuje. Vytknouti bylo by zejména,
že výbor jasně vyjádřil, že ani op ě t o ti n é předcházející potrestání není na překážku podmíněného odsouzení, a že v č. 5.
uvedl výslovně, ovšem jen příkladmo dí'tležitou okolnost, k ní~
s~ má přihlížeti při rozhodování o tom, zda má hýti podmí~
něný odklad trestu zachován v pratnosti, totiž že o řádnou vý
chovu mladistvého je postaráno.]

Trest
Trest

zavření.
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zavřenÍ.

§ 8. (I) Na místo trestu snuti nebo trestu na
svobodě stanoveného trestními zákony uloží se n11adistvému trest zavření bez jakéhokoliv zostřenÍ.
(2) Závisí-li užití některých zákonných ustanovení na druhu trestu na svobodě, rozhoduje druh

trestu, kterf na čin stanoví zákony trestnÍ.
( 3) Hořejší a dolejŠÍ hranice sazby dočasných
trestů na svobodě, stanovené trestními zákony, se
snižují na polovici; hořejŠÍ hranice snížené sazby
však nesmí činiti více než pět let a dolejší ne více
než jeden rok.
(4) Stanoví-li trestní zákony na trestný čin trest
smrti nebo doživotní ztráty svobody, uloží se trest
zavření mezi jedním až deseti lety, a byl-li vinní k
v době trestného-činu starŠr než šestnáct let, mezi
dvělna až patnácti lety. Snížení trestu pod uvedené
dolejší hranice je nepřípustné.
K odst. 1. Právo pře měn i t i t r e s t n a s v ob o -cl ě v t r e st pen ě žit Ý (§ 261 tr. zák., § 92 uh.
tr. zák., § 21 uh. přesto zák., § 93 voj. tr. zák.) není
tímto ustanovením vyloučeno, ačli je O'všem taková
přeměna u trestu, na jehO'ž místě by bylo trest z. avře··
ní uložiti, 'p odle zákona přípustná (odst. 2).
Také přeměniti t r es t pen ě žit Ý v t r e st na
s v o hod ě pO'dle § 260 lit. a) tr. zák. a § 95 voj. tr.
zák není vylO'učeno_ Arci třeba i tu uložiti trest
zavření a říditi se, pokud jde o výmě~u jeho, ustanoveními § 8 a 9 zák. Č, 31/1929 Sh. z. a n,
Trest ,s :t á t n í h o v ě z e n í nemůže býti na
mí,stě tre,s tu · zavření uložen. Také nemůže býti vyslovenO', že trest zavření má se vykonati podle předpisů
o výkonu trestu státníhO' vězenÍ. (Viz § 1 a 3 zák.
o státním vězení č. 123/1931 Sb. z. a, n., a O'důvodnění
vl. návrhu tohoto zákona, č. t. 1061 posl. sněm. III.
vol. oha., 4. zased.).
*3
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ukládání trestu zavření pO' důkůnaném 18.
l'ůce viz § 25, ůdst. 3, O' j ehO' ukládání ůsobám půdro~
beným pravomO'ci vO'jenských soudů viz § 69. O upuštění od potrestání z důvůdu nepatrného trestu na
svůbůdě jedná § 6.
I( odst. 2. Podůbně jaků v § 3, odst. 2., rů~hůduje
i tu druh trestu, který stanůví trestní zákon na trestný
čin, O' nějž jde, a nikO'liv ,d ruh trestu, který by 80ud
uložil uživ § 66 nebO' 92 uh. tr. zák.
I( odst. 3. a 4. Zákon zde stanoví všeO'becným
ustanovením, půkud jde O' ,d élku trestu, n O' v é t r e s tní s a z b y, platné i tehdy, když k ,odsůuzení důšlů
teprve ,pO' důkonaném 18. roce (viz § 25, odst. 3. a 5.).
Mim O' řád n é p r á v O' z' mír ň O' v a c í není
zákonem, nehledic na výjimku stanůvenůuv § 8, ůdst.
4, a ve příčině osob podrůbených pravům,OIci voj.
soudů v § 69'. ůdst. 2. č. 2, vylůučenO'. Při jehO' užití
třeba si však uvědůmiti, že k mladistvému věku při
hlíží již zákůn sám snížením trestních sazeb.
Základem mimO'řádnéhri práva zmírňůvacíhů a
trestu ukládanéhO' za půkus podle práva platnéhO' na
S I O' v. a v Po, d k. R U'8 i (§ 66 uher. trest. zákůna)
Jsůu ůvšem ,s azby snížené půdle § 8, odst. 3, které
sluší půkládati za .g a z b y z á k I a dní. Půkud meze
práva zmírňovaCíhO' nebO' meze při trestání půkusu
podle práva dříve uherskéhO' závisejí na druhu trestu
na svůbodě, je ůtázky 'z tůhů plynůucí prO' trest zavře
ní řešiti s půužitím záls ady u vedené v § 8, odst. 2.
StanůvÍ-li tudíž trestní zákon na zlůčin krádeže trest
žaláře od šesti měsíců dO' pěti let, platí prO' takové
průvinění ' krádeže sazba ' trestu zavření ůd tří mě
síců dO' dvůu a Ipůl rO'ku. Půněvadž však zákůn na
zlůčin krádeže ustanůvuje trest žaláře, lllelze ani
při užití mimořádnéhO' práva zmírňůvacíhů, ani při
ukládání trestu za pokus u]ůžiti místO' trestu zavření
trest peněžitý. Stanůví-li trestní zákůn na zločin 101U-

zavření.
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peže trest káznice od pěti dO' deseti let, platí prO'
průvinění IO'upeže sazba trestu zavření ůd jednůhů
dO' pěti let. ' Poněvadž však zákO'n ,stanůví na čin
trest káznice, nelze přeměniti trest zavření v trest peněžitý, ani nelze ulůžiti trest zavření kratší než šest
měsíců, t. j. kratší než činí nejmenší výměra trestu
žaláře, ve který by 'můhl býti trest káznice změněn.
Vylučuje-li zvláštní zákůn vůbec nebO' za urči
,t ých půdmínek užití mimůřádnéhů ,p ráva zmírňůva
cíhů (viz na př. § 28 zák. na ůchr. rep., § 8 zák. čl.
XXI/1913), platí tůto vylůučení i při ukládání trestu
za trestné činy spáchané ve věku mladistvém, ačli
zákůn 8ám tytO' trestné činy nevyjímá (viz § 16 zák.
O' trestání válečné lichvy ve znění zák. č. 80/1924
Sb. z. a n.). Vyluouje-li neb ůmezuje-li z,á kon užití
mimůřádnéh ů práva zmírňůvacíhů hledě na sazbu
stanůvenůu na trestL.Ý čin (viz na př. § 10 zák'. O' 'p adělání peněz a § 28 zák. na ůchr. 'r ep.), sluší pří
pustnost užití mimůřádnéhů zmírňůvacíhů práva pů
suzovati se zřením k sazbám sníženým půdle § 8,
ůdst. 3, které j' sůu sazhami základními.
P r á v o pře měň O' va c í je, hledíc k jednůt
nému druhu trestu na svobůdě a k vylůučení zŮ8třenÍ
trestu na ,svůbůdě, praktické jen při přeměně trestu
na svůbůdě v trest peně'žitý (viz pozn. k odst.!.).
O p r a v n é prO' s tře d k y průti výrůku ()I trestu řídí se ůbecnými ustanůveními trestních řádů
s ůdchylkůu uvedenůu v § 50. Pokud jde O' pří
pustnůst odvůlání, není bez významu snížení trestních sazeb podle ůdst. 3.
'
K § 8:
VN. Již platné zákony obsahují důležitá zvláštní ustanove.
ní o trestech na svobodě, které mohou býti ukládány mladistvým
provinilcům.

Podle práva dříve rakouského lze uložiti nedospělým za

přestupky nedospělých toliko ' trest zavření na odděleném míst:2
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od jednoho dne do šesti meSlCU. Mladistvým do 20 let může
býti uložen kterýkoliv trest na svobodě, určený též pro osoby
starší, tedy těžký žalář, žalář, tuhé včzení a vězení. Toliko do.
životní těžký žalář, stejně jako trest smrt;. je u nich vyloučen.
Na místo něho nastupuje trest těžkého žaláře od l'D-20 let, kte·
rýžto trest může arci býti za užití § 338 tr. ř. zmíměn až na tři
roky.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi mohou býti jako tresty
na svobodě mladistvým provinilcům ukládány toliko vězení
(také místo trestu smrti, káznice a žaláře), státní vězení a na
přestupky uzamčení. Zákonná sazba trestu vězení je pro ně
stanovena samostatně. Jeho nejkratší trvání činí 15 dnů. Maxi.
mum ie různé. Dokonal.li mladistvý v době činu již 15. rok své ·
ho věku a zákon ukládá trest dočasné káznice , je to 10 let, ve
všech ostatních případech 5 let. Státní vězení může býti uloženo
na dobu od jednoho dne do dvou roku. U zamčení uloží se v zá:
konné sazbě, llesmi však přesahovati dvo: měsíce.
Trestní sazby stanovené obecnýnú trestními zákony jsou
dnes pociťovány zvláště u mladistvých jako příliš přísné, ne~
hovící významu jejich činu. Pmkse hleděla zmírniti přílišnou
tvrdost platných trestních zákonů pomocí zmíriíovo.cího práva,
které se stalo z výjimky pravidlem. To platí nejen o právu
dříve rakouském, které až na uvedenou nepatrnou výj;;mku ne·
znalo odchylných trestzL a trestních sazeb pro mladistvé pro·
vinilce, nýbrž i o právu dříve uherském, přes to, že toto právo
$trl11ovilo pro mladist'vé provinilce jen některé druhy trestů na
svobodě a jiné vyloučilo a že zavedlo pro ně zároveií mírnější
trestní sazby.
Dosavadní prakse usnadnila tudíž do značné míry úpravu,
jak ji navrhuje osnova v § 8.
Podobně jako v § 3 došla myšlenka, že trestné činy osob
mladistvých mají býti posuzovány zcela jinak než trestné činy
osob dospělých, uznání již v tom, že tyto činy se mají jednotně
nazývati pro v i n ě ním i, má se zde opět uplatniti mínění, že
trest no.: svobodě ukládaný lnladistvým prov inilcům má se úplné
lišiti od trestů na svobodě ukláckl11ých osobám dospělým. Ten.
to úplný převrat v nazíráni na podstatu, účel, ukládání i výkon
trestů na svobodě uložených osobám mladistvýtn chce osnova
naznačiti již jednotným názvem trestu na svobodě, totiž z a vře·
ním.
Trest zavření jako zvláštní druh trestu na svobodě má nastoupiti místo všech druhů trestů. na svobodě, ať hlavních, či
náhradních, jež stanoví na čin obecné trestní zákony, i místo
trestu smrti. Pokud však druh :::;ákonného trestu je podle platných zákonů rozhodným pro užití dalších zákOnných ustanovení, má i nadále rozhodovati druh trestu stanovený obec-
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ným trestním zákOnem, podobně jak to uznává § 3 odst. 2,
jako zásadu, pokud jde o rozlišení trestných činů. Po této
stránce jde tudíž osnova ještě dále než § 9 něm. zák. a § 1.1
rak. zák., které nahrazují toliko tresty na zločiny (káznici ,
těžký žalář a žalář) trestem na přečiny, t. j. vězením, v Ra.
kousku tuhým vězením.
Podle práva dříve rakouského je možné, někdy i nutné
zostřiti trest . přípustným zostřením t. j. postem, tvrdým lůž'
kem, samovazbou, temnicí. Podle práva uherského není to možné Cl to ani u osob starších než 18 let. Osnova přiklonila se
z důvodůz:ěcných i z důvodů sjednocení obého práva k úpravě
práva dříve uherského a vylučuje zostření trestu zavření rozsudkem vůbec, připouštějíc zostření toliko jako trest kárný (§ 18).
Trest zavření má především za účel mladistvého polepšiti.
Ukládati delší tresty než je podle zkušenosti potřebí k dosažení
tohoto účelu, zejména tresty ho'L'Ící převážně požadavkům od·
platy a odstrašení, příčilo by se hlavnímu účelu trestu zavření
a správnému hodnocení činů mladistvých. Kde by nebylo možné
dosáhnouti ' ani intensivní výchovou za trestu úplného a trvalého polepšení mladistvého provinilce, připouští osnova užíti
opatření výchovných, t. j. ochranného dozoru a ochranné vý.
chovy, třeba i po trestu (viz § 5, odst. 2, § 12, odst. 2, a § 23).
S tohoto stanoviska a přihlížejíc též k přísným trestním sazbám
práva zejniéna rakouského, rozhodla se osnovo: - následujíc po
té stránce příkladu § 9 něm. zák. a § II rak. zák., avšak jdouc
ještě dále zmírniti především trestní sazby platného práva,
když jde o provinění mladistvých, takže horní i spodní hranice
sa-zeb stanovených obecnými trestními zákony má býti snížena
na polovici. Nemá-li trestní sazba žádné dolejší hranice, snižuje
se ovšem toliko její hořejší hranice. I takto snížená trestní sazba jevilo: by se však u některých sazeb dočasných trestů, v platném, právu dosti častých, zejména u sazeb od pěti do deseti let
a od deseti, do dvaceti let příliš vysokou. Odporov·aZa by výše
uvedenému účelu trestu a také by znamenala značné zpřísnění
dosavadního skutečného stavu, nebOť tresty přes pět let nebyly
mladistvým provinilcům v praksi téměř vůbec ukládány. Pro.
to stanoví osnova zásadně maxim,a dolejší i hořejší snížené
trestní sazby, a to jedním a pěti lety.
Takto snížená trestní sazba jeví se základní zákonnou
trestní sazbou, .v jejíchž mezích má býti zpravidla uložen trest.
Užití mimOřádného práva zmírnění nebo záměny trestu i při
takto snížených trestních sazbách osnova nevylučuje a vyloučiu
nemohla, to proto, že by došlo k dlLsledku veřejnosti jistě těžko
pochopitelnému, že totiž pro mládež má platiti přísnější usta·
novení nežli pro osoby starší, a také proto, že zvláštní povaha
případu může nutně vyžadovati zmírnění i pod trestní sazbu.
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Pro přípustnost takového zmírnění bude arci rozhodnou zá.
konná sazba snížená podle § 8, odst. 8. Toliko v určitých přípa.
dech , a to právě u činů nejtěžších, trestných podle obecného
trestního zákona trestem smrti nebo doživotní ztrátou svobody,
nevyhovovala by lULVržená úprava, zvláště pak pětileté maxi.
mum trestu na svobodě. Především proto, že může jíti o obecně
nebezpečné provinilce, u nichž ani pětileté trvání trestu by ne.
vedlo k polApšení a jež by nebylo možné podrobiti dodateč.
ným opatřením výchovným z té příčiny, že zatím již dosáhli 21.
roku svého věku. Ale i u jiných provinilczt, které nelze považo·
vati za obecně nebepečné, mztže jíti o čin tak zavržení hodný,
že by uložení nejvyššího trestu pěti let se jevilo nepřiměřeně
mírným, se stanoviska generální prevence nepostačitelným, urá.
žejícím přímo v lidu zakořeněný požadavelc spravedlivé odplaty.
Proto osnova stanoví pro tyto případy zvláštní trestní
sazby, odstupiíované ještě podle věku vinníkova, a vylučuje
snížení trestu pod dolejší hranici takto nově stanovených trest·
ních sazeb.
Netřeba za pímti, že Úprava Osnovou navrže1lÚ ' nevylučuje
ukládání krá t k o dob ý ch t r e st ů n a s v o bod e, jejichž
vady jsou s dostu'tek známy. Tomu nemohla se osnOva vyhnouti,
nechtěla·li stanoviti tak vysoké dolejší hranice trestů na svobo·
dě, že by sice umožiíovaly výchovné působení za trestu, zá·
roveií však by opraV110valy k výtce, že mladiství mohou býti
trestáni přísněji ne=li starší provinilci tresty, které se příčí
správnému hodnocení významu činu. Ostatně toto nebezpečí
krátkodobých trestů je spíše jen zdánlivé, uváži-li se, že ke sku.
tečnému výkrHlu krátkodobých trestlt na svobodě dojde při
správném užívání ~§ 6, 7 a 9 osn01'y - jen velmi zřídka. UP. [ nezmiňuje se vůbec o změnách, které byly jím ve
vládním návrhu provedeny. Velmi dztležitou změnu provedl
však výbor, sníživ v odstavci 4. minimum trestu ze tří na
dvě leta, čímž umožnil aby podmíněného odsouzení bylo i
v pří/Yldech tam u vedených užíváno ještě větší měrou, než jak
by to bylo možné při změn~ provedené výborem v § 7 č. 1. Ke
změně v odst. 4 došlo hlavně proto že bylo považováno za
nutné odstupiíovati náležitě trestní sazby v poměru k § 32 zák.
čl. XXXVI/1908 .]
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§ 9. (1) Hořejší hranice trestu peněžitého, stanovené trestními zákony, se snižují na polovici;
dolejší hranice neplatí.

peněžitý.
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(4) K zaplacení peněžitého trestu muze býii
povolena lhůta nejvýše jednoho roku od právní
moci rozsudku. Také lze povoliti jeho spláceni po
částkách tak, aby byl zaplacen do téže doby.
( 3) Uložiti náhradní trest na svobodě pro pří N
pad nedobytnosti peněžitého trestu nelze.
(4) Ukáže-li se peněžitý trest nedobytným, nařídí soud usnesením některé z opatření uvedených
v § 6, odst. (2), nebo naHďi, aby mladistvý byl stře
žen a přirněřeně zaměstnán nepřetržitě po dobu tří
až šesti hodin mezi devátou a patnáctou hodinou
v příhodné mi§tnosti, nikoliv však ve věznici.

K odsf. 1. Toto ustanovení týká se hlavních i
vedlejších peněžitých trestů. Základem snížení jsou
orvšem, pokud jde 'O sazby peněžitých trestů stanovené
zákony vydanými před 28. říjnem 1918, sazby zvýšené
na pětinásobek podle § 5 zák. č. 31/ 1929 Sb. z. a n.
O upuštění od potrestání z důvodu nepatrného
trestu na penězích viz § 6.
K odst. 2. Tento odstavec je odchylkou od § 409
tr. ř., jenž stanoví lhůtu 6 měsíců.
Povolovati lhůty k zaplacení a splácení po část
kách přísluší or~ánu, l(terému náleží vykonávati
trest. Zvláštní ustanovení o řízení (§ 409 tr. ř.) není
dotčenO'.

K odst. 3. a 4. Zál~on vylučuje ukládání n áhra dní h o tresltu za nedobytný trest peněžitý. Tím
je ,dO'tčeno ustanovení § 53 uh. tl'. zák., § 266 tr. ř. ,
§ 308, O'dst. 1., č. 5, vO'j. tr. ř~, § 'I min. nař. z ll. února
1855 č. 30 ř. z. a § 8 zák. č. 31/ 1929 Sb. z. a n. O pře..
měn ě peněžitého trestu v trest nasvo.bodě viz pozn.
u § 8, odst. 1.
Ukáže-li se peněžitý trest nedO'bytným, m u s f
soud naříditi některé z opatření uvedených v odst. 4.
K jednotlivým těmto. opatřením viz pozn. u § 6, odst.
2, a pokud jde o. sltřeže.ní § 31 odst. 1 č. 4 a § 54
prov. nař.
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§ 9, 10.

Ustanovení odst. 3 a 4 nelze užíti, když vinník
v dohě vyneseni rozsudku dosáhl 19. roku (§ 25,
odst. 4). V takových případech uloží se tudíž pro
případ nedobytnosti peněžitého . trestu náhradní trest
na svobodě.
Proti usnesení podle odst. 4 je možná stížnost

( § 51, odst. I č. 2).

[( § 9:

Vedlejší tresty a následky.
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odst. 2. Ovšem zůstane takové odsouzení zapsáno v rejstříku
tres tů. Opravné prostředky upravuje osnOva v § 51.
UP. Rovněž o účelnosti peněžitého trestu oproti mladist.
vým byl spor. Význam tohoto trestu byl pak v kritikách vládní.
ho návrhu posuzován zcela diametrálně: jedni měli za to, že
peněžitý trest jest privilegiem bohatých, poněvadž peněžitý trest
chudému mladistvému nebude ukládán; jiní naproti tomu sou.
dili, že toto ustanovení představuje privilegium chudých, poně.
vadž osnova vylučovala náhmdní trest na svobodě pro případ
nedobytnost trestu peněži tého.
Chtěje čeliti oběma těmto námitkám, do plnil výbo r § 9 usta.
novením, že k zaplacení peněžitého trestu může býti povolena
lhůta 1 roku a mŮže býti povoleno splácení jeho, takže možno
uložiti takový trest i chudému mladistvému; nedobytnost pak
peněžitého trestu doplnil výbor ustanovením, jež přenesl z § 6,
jak o t01n byla již tam řeč.
[Zmíniti bylo by se též o tom, že výbor úmyslně nepřijal
původní znění vládního návrhu, podle něhož měl býti mladistvý
střežen v příhodné místnosti u soudu, a umožnil tak střežení
i v jiné místnosti na př. útulku.]

VN. Ukládání peněžitých trestů mladistvým provinilcům se
vytýká jednak, že zpravidla peněžitý trest se přesune na rodiče
nebo příbuzné a mine se pak svým účelem, jed,.nak že se snadno
stává privilegiem zámožných, konečně také, 'že m1adistvý ne.
zná ještě cenu peněz a trest tudíž na něho nepilsobí jako zlo.
Skutečně též vidíme že na Slovensku a v Podkarpats ké Rusi
bylo ukládání peněžitých trestů mladistvým provinilcům zprvu
(§ 17 zák. čl. XXXVl/1908) úplně vyloučeno a později (§ 69
zák. čl. VlI/1913) aspoň u přestupků l' omezeném rozsahu F)pět
zavedeno, a to v případech, že mladistvý má jmění nebl,' vý.
dělek a dokonal v době Spáchaného činu 15. rok svého věku.
Než ve skutečnosti je i tu peněžitý trest ukládán mladistvým
velmi zřídka.

Vedlejší tresty a následky odsouz en í.

Osnova nepokládá však v souhlase s německým i rakou.
ským zákonem veškeré výtky činěné peněžitému trestu u mla:.
distvých provinilců za odůvodněné. Nelze pochopiti, proč by
uložení peněžitého trestu nemělo býti vhodným trestním pro.
středkem tehdy, má·li obviněný sám dostatečný majetek nebo
příjem, aby mohl peněžitý trest zaplatiti ze svého. Tvrzení, že
mladistvý nezná cenu peněz, nelze přiznati všeobecné správnosti.
Naopak zaplatí·li trest ze svého, připravuje se tak o požitky, jež
by si mohl jinak opatřiti, což, jak známo, je u mladistvého tre.
stem zvláště citelným. Konečně i · námitce, že peněžitý trest je
privilegiem zámožných, lze čelit jeho vhodnou úpravou. Proto
osnova podržela peněžitý trest u mladistvých provinilců, a to
tím spíše, že hledíc na ustanovení § 6, odst. 1 a § 7, Č. 2 a 5
dojde ke skutečnému výkonu tohoto trestu patrně dosti zřídka;
zároveň však podobně jako u trestů na svobodě snížila
hořejší hranici jeho trestních sazeb na polovici a upustila vůbec
od stanovení dolejší hranice jeho sazeb. Námitce pak, že při ne.
dobytnosti stává se peněžitý trest privilegiem zámožných, hledí
osnova čeliti tím, že vylučuje ukládání náhradního trestu na
svobodě a pro případ nedobytnosti peněžitého trestu soudu
ukládá, aby užil nějakého kárného trestu uvedeného v § 6,

§ 10. (1) Následky odsouzení stanovené trestními nebo jinými zákony nenastávají při odsouzení
za čin spáchaný ve věku mladistvém. Rovněž nemohou býti vysloveny přípustnost policejního dohledu,
přípustnost dodání do nucené pracovní kolonie
nebo do donucovací pracovny, ztráta úřadu a újmy
na právech občanských. Uveřejnění rozsudku pří
pustné podle zákOlHI trestních může býti nařízeno
jen tehdy, má·li jím býti poskytnuto zadostučinění
osobě soukromé.
(2) Soud nlůže vysloviti vypovědění nebo vyhoštění z celé republiky pouze proti cizinci, je-li
přípustné podle zákonů trestních; při tom má soud
přihlédnouti též k rodinným poměrům odsouzeného a dbáti toho, aby tímto opatřením nebyl mladistvý vydán nebezpečí zpustnutí.
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§ 10, ll.

K odst. I. PřípustIlost dodání db donuoolVací
pracovny nebo do nucené pracovní kolonie lze vys,loviti, dokonal-li vinník před odsouzením 18. rok, podle
§ 25, odst. 2., za podmínek taIn uve.denýoh.
Újmami na právech občanských rozumí se také
ztráta volebního práva do obcí a ztráta čestných práv
občanských podle § 32 zák. ochr. r e:p.
Odchylky, pokud jde o osoby podrobené pravomoci vojenských soudů, viz v § 69.
Přechodné ustanovení o. následcích odsouzení obsahuje § 67.
K odst. 2. Vyhoštění z obce nebo ze země není
tam, kde je zákon připouští, vyloučeno. Zákonná ustanovení o vyhoštění úřady správními nejls ou dotčena.
Viz však přechodné ustanovení § 67.
K § 10.
VN. Prospěch mladistvého vyžaduje také, aby bylo odstra.

něno s cesty 'd e, co by mohlo ztížiti jeho úsilí se polepšiti. Proto
stanoví osnova, že s .ieho odsouzením nejsou spo.ieny pl' á vn í
nás led k y, které .iinak s ním STJo.iu.ie trestní nebo jiný zá.

kon, zejména § 26 býv. rak. tl'. z. Rovněž nesmějí býti tyto následky vysloveny podle § 3 zák. č. 75/ 1919 Sb. z. a n. · (řád vo.
lební v obcích) a podle §§ 54 a 55 býv. uh. tl'. z . jako trest ve.
dlefší. Také je vyloučeno vysloviti policejní dohled a přípustnost
dodání do nucené pracovní kolo;lÍe nebo do donucovací pracov.
ny; na místo nich nastoupí nyní podle tohoto zákona ochrannd.
opatření: ochranný dozor a ochran1lá výchova. Vypovědění a vy.
hoštění připouští osnOVa jedině proti cizinci; u mladistvého, kte.
rý je příslušníkem republiky, dosáhne soud téhož účelu, t. j. za.
jištění proti novým zločinným útokům jeho, lépe prostředky, jež
mu poskytuje osnova a jež mŮže přizpůsobiti daným poměrům.
Ovšem má i u cizince soud přihlédnouti také k rodinným pomě.
rům odsouzeného.
Pokud jde o z a hla z e' n í o .d s o u z e ní, ulehčil zákon
č. 111/1928 Sb. z. a n. zahlazení odsouzení pro trestné činy spáchané ve věku mladistvém, a to až do 20 roků do té míry, že
osnova neuznala za potřebné stanoviti ještě další odchylky. U po.
zomiti třeba jen na to, že nepřímo dostává se mladistvým provi.
nilcům výhod přece, a to snížením trestních sazeb podle § 8.
To nezůstane zajisté bez vlivu na ukládání trestů a tím i na
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zkušebnou dobu podle § 3 zák. Č. 111/1928 Sb. z. a n. Také pří
pady upuštění od potrestání podle § 6 nemají se již zapisovati
do rejstříku trestů, takže nebudou míti na ztrátu zachovalosti
žádného vlivu.
Soukromoprávních nároků jako následků trestného činu se
ustanOvení tohoto paragrafu netýká.
ÚP. Vládní návrh zakazoval z důvodů uvedených v důvodo.
vé zprávě u ve ř e j .ň o v á n í l' o Z S u d k ů proti mladistvým od.
souzeným,. Ve výboru bylo natnítnuto, že na uveřejnění rozsudku
má mnohdy třetí osoba zvláštní zájem, zejména jde·li o delikty
spáchané tislcem. Byla dokonce vyslovena obava, že by osoby
mladistvé mohly býti Označovány ať právem, ať neprávem pŮ'
vodci inkriminovaných tiskopisů a že by postižené osobě nedo.
stalo se ve veřejnosti zadostučinění, i kdyby mladistvý původce
byl odsouzen. Proto výbor pojal do § 10 ustanovení, že rozsudek
proti mladistvému může býti uveřejnčn, má·li jím býti poskyt.
nuto zadostučinění osobě soukromé.
Odstavec 2., připouštějící vy p o věd ě n í n e b o v y ho.
š t ě n í mladistvého cizince z celé republiky, byl zmírněn dodat.
kem výboru, že soud musí při tOm dbáti, aby tímto opatřením ne.
byl mladistvý vydán v nebezpe čí zpustnutí.
[O v'ýznamné změně, k níž došlo tím, že v odstavci 1. byla
jako opatření nepřípustná uvedena též vypovědění a vyhoštění,
se ÚP. nezmiňuje. Poměr odst. 2. k odst. 1. vládního návrhu ne.
byl patrně v'ýborem správně oceněn.]

o cll ran n Ý

d o z o r.

§ ll. (1) Uzná-li soud, že prospěch mladistvého
vyžaduje, aby se dohlíželo na jeho řádnou výchovu v jeho vlastÍlí rodině nebo v rodině, v níž žije,
dá ho pod ochranný dozor. Při tom může mu uložiti omezení, pokud jde o způsob života.
(2) Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení mladistvého, jeho rodiny nebo rodiny,
v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého po
této stránce nemůže býti důvodem, aby se nařídil
ochranný dozor.
( 11 ) Ochranný dozor potrvá, pokud toho vyža~
du je jeho účel, nejdéJe však do dokonaného dvacátéJ~o prvého roku věku. Nepostačuje-li, může býti
změněn v ochrannou výchovu.
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§ ll, 12.

( 4) O výkonu ochranného dozoru platí ustano~
venÍ zákona o o'c hranné výchově, leč by zákon
o trestním soudnictví nad mládeží stanovil jinak.
Och r ~ n n á v Ý c h o v a.

§ 12. (1) Nelze-li nedostatek řádné výchovy odstraniti ve vlastní rodině nlladistvého nebo v rodině, v níž žije, nařídí soud ochrannou výchovu mladistvého. Ustanovení § ll, odst. (2), platí také
o ochranné výchově.
(2) Ochranná výchova vykonává se v rodině,
která je k tomu způsobilá a ochotná, neho ve výchovně a potrvá, pokud toho vyžaduje její účel,
nejdéle však do dokonaného dvacátého prvého roku
věku.
.
(3) Není-li možné ochrannou výchovu ihned
vykonati, zavede soud zatÍIn ochranný dozor ~
(4) Ochranná výchova může býti kdykoliv
změněna v ochranný dozor a naopak nebo výchova rodinná ve výchovu ústavní a naopak.
(5) O výkonu ochranné výchovy platí ustanovení zákona o ochranné výchově, leč by zákon
o trestnÍnl soudnictví nad mládeží stanovil jinak.

o. Cl h r ·a n n Ý .d o z O' r: nařízení poručenským
soudem § 1 a § 4, odst. 1, zatímné nařízení trestním
soudem § 4, odst. 2, :při odsouzení § 5, odst. 2, při pO'dmí:11ěném odsouzení § 7, č. 4 a 5, při podmíněném propuštění z trestu § 19 č. 5, dO'datné nařízení dO'zorčí
radou § 23, zpráva o nařízení § 37, způsob rozhO'dování § 49, 56, 69, opravné prostředky § 50 až 52,
maření ochranného dozoru § 62, zatímné předpisy
o výkonu § 63.
Och ran n á v Ý c h O' va: nařízení poručen
's ký.m soudem § 1 a 4, odst. 1, zatÍmné naří.zení tresttiím soudem § 4, odst. 2, při odsouzení § 5, O'dst. 2, při
podmíněném odsouzení § 7 č. 4 a 5, při podmíněném
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propuštění z trestu § 19 Č. 5, dodatné rozhodování §
23 a 24, nařízení po dokonaném 18. roce § 25, od,st. 2,
zpráva o nařízení § 37, způsoh rozhodování § 49, 56,
69, opravné :prostředky § 50 až 52, maření ochranné
výchovy § 62, zatímné předpisy o výkonu § 63 a 64,
přechodné u.stanovení § 68.
O statistice O'chrami.ých O'patření viz § 48 až 51
prov. nař.
K §§ II a 12.
VN. V § 1.1 U' 12 upravuje osnova některé otázky týkající
se opatření výchovných, totiž ochranného dozoru a ochranné výchovy. Tato opatření mají pro osnovu zákona o trestním soudnictví nad mládeží zvláštní význam, neboť jimi uceluje se teprve soubor prostředků, které osnOva poskytuje k nápravě mládeže provinivší se tTestným činem, v pevný systém. Než nemen.~í

význam mají tato opatření jako prostředky výchovné pro mládež,
u níž se nebezpečí mravní zkázy projevilo jinak než trestným či.
nem. U této mládeže jsou tato opatření jedinými prostředky výchovnými. Upraviti celý soubor otázek, týkajících se těchto opa·
tření, musila prOto osnova zůstaviti jinému zákonu, t. j. z á k o n u o och ran n é v Ý ch o v ě, jehož účelem bude upraviti jej
pro tento širší okruh. Osnova: zákona o trestním soudnictví nad
mládeží olltezuje se na otázky, které vyžadují nutně neodkladné
zákonné úpravy nebo samostatného řešení. Ji,né otázky, se stanoviska této Osnovy významu podružného, vyhrazuje pak osno·
va, dokud nenabude účinnosti zákon o ochranné výchově, vlád·
nímu nařízení, stanovíc ovšem jeho hlavní zásady (§ 62 a 63).
V rámci tohoto zákona bylo především nutné vyřešiti otázku, kdy trestní soudce má užíti těchto opatření. Výchovná opa·
ření, o nichž tu bude řeč, nejsou neznáma: ani platnému právu,
rozsah jejich užití je však, zejména tl právu dříve rakouském,
velmi omezený. Přípustnost dodání do polepšovny může totiž
trestní soud vysloviti jen, odsuzuje.li nedospělého pro přestupelt
nedospělých nebo mladistvého pro některý z činů proti zákonu
o tuláctví, tedy v rozsahu dosti nepatrném. Také instituci ochranného dozoru zná naše právo dosud jen při podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění z trestu. V daleko širším rozsahu může užíti těchto opatření výchovných trestní soud podle prá·
va platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
Podle osnovy mohou býti výchovná opatření nařízena, po·
kud jde o nedospělé, kteří se dopustili činu jinak trestného nebo mladistvé, kteří byli zproštěni, nebo proti nimž bylo tr~stní
řízení zastaveno. Naříditi výchovná opatření přísluší v těchto pří.
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Výkon trestu

§ 11 až 13.

padech podle § 1 a 4 soudu

poručenskému,

a toliko ve

fOrmě

opatření zatímních soudu trestnímu. V případech však, kdy došlo

k odsouzení, mohou býti ochranná opatření, jak plyne z § 5 a jak
se o tom stala již zmínka při odůvodnění tohoto paragrafu, naří
zena soudem trestním vždy, nehledíc na to, zda do jde k pOtre.
stání čili nic. O tom, v jakém poměru k trestu jsou tato opatření
při odsouzení podmíněném, stala se již zmínka v odůvodnění §
7. Byl.li uložen trest nepodmíněně, plyne ze všeobecné zásady,
že trest má býti vykonán hned po právní moci rozsudku, to,
že trest bude tu vykonán vždy dříve než dojde k výkonu výchovných opatření. Při tom nebude arci vyloučeno, aby tresty kratšího trvání byly vykonávány přímo ve výchovnách, čímž nebezpe.
čí nejednotnosti výkonu trestu a následujícího po něm výkonu
výchovného opatření se značně zmenší (srv. § 13 odst. 1). Bude
totiž možné, aby v témž ústavě, a to ve výchovně, byl vykonán
též trest. Osnova nenechává bez Povšimnutí tC!ké možnost, že
mladistvý Se za trestu polepší do té míry, že výkonu ochranné
výchovy nebude již potřebí, nebo že uplyne od nařízení ochranné
výchovy do počátku jejího výkonu tak značná doba, že je nutné
znova rozhodnouti ) má-li býti ochranná výchova ještě vykonána.
Tento případ upravuje osnova v § 24.
Rovněž tak nepřehlíží osnova, že soudce nebude moci vždy
ihned správně určiti výchovný prostředek, který by přivedl mladistvého na pravou cestu. Možná, že užije prostředku nedostatečného, možná také, že zbytečně přísného. Aby bylo umožněno
takový omyl opmviti, stanoví osnova, že nařízené výchovné opatření může býti dodatečně změněno v jiné vhOdnější.
snova zná tři stupně výchovných opatření: och r a ll, n Ý
d o z o r, och ran n o u v Ý c h o V II rod i 11, n o u a och rann o u v ýc h o v u úst a v 11, i. (Q chrannf dozor_ nflřídí sdud,_sezná.
li, že 'e sice nutné intensivněji dohlížeti na řádnou výchovu
mladistveno , že však není třeba vzíti ho z jeho dosavadního prostředí,...zejména z jeho vlastní rodiny. Je·li nutné vybaviti nezleti.
lého z nepríznivého (vu- j7/nooftolí, zavede soud ochrannou výchovu. Ta bude vykonávána.' po
o ledem soudu bud' v jiné ro(lině nebo, zejména tam, kde bude třeba přísnější kázně, ve výchovně. Podmínky jednotlivých druhů výchovných opatření stanoví tudíž osnova tak, aby k intensivnějším a nákladnějším zásahům došlo jen tehdy, když toho bude skutečně potřebí.
Ochranný dOzor i ochranná výchova jsou n eur čit é h o
t r v á n í a po trvají tak dlouho , dokud to ,i ejich účel, totiž polepšení mladistvého, vyžaduje. Jako nejzazší mez jeFch trvání
stanoví osnom v ě k 21 let, tedy dOsažení zletilosti. Uváží li se,
že ochranná opatření budou zavedena zpravidla před dOsažením
18. roku vinníka zbude tu do jeho zletilosti dosti dlouhá doba,
by mohla býti účelně provedena. Také naděje v nápravu se
menší tou měrou, čím více mladistvý dospívá, takže nedosáhlo-li

49

zavřenÍ.
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Výkon trestu zavřenÍ.
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sledovati ochranná výcl~ova ve vý~hOVl1.ě, l~ 10 ::-áa~ ..:
se takový trest vykonatI na osohe, kvtera . y a
'
do výchovny ~ hudiž trest podle ~_oz,!~StI ~-yk onan
, chovně ..Ministr spravedlnostI mu ze vuhec p~ve
vy aby trest zavření do sestl
v . nleSlCU
v, o hyl vykonavoliti,
ván v některé výchovně.
.
(2) l\'linÍstr spravedlnosti určí věznice k~aJk' I soudů ve kterj·ch utají býti v samostat~1.ych
s yc 1 . ,
I dO
,
hv t
t prevvodděleních soustředěni ln a IStVl, JI~ ~ ~es.
v . šest ty' dniI i když hyli odsouzenI JlnymI sou y.
sUJe
"
'/'
o
ko( 3) Trest zavřenI delsI llez se st meSlCU se vy
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§ 13, 14.

~~vá "y pol~pš~vně. Vězňové jsou tu rozděleni ve

tr! . trldy kazenské. Postup do vyšší třídy může
hyt~ upra"·e~l,,pod~e. systému známkového. Za polepsovnu muze mUllstr spravedlnosti určiti také samostatné oddělení některé trestnice.
(4) Ministr spravedlnosti může naříditi abv
ta,lre,
' tresty zavření delší než tři měsíce byly vyko,
nav:ll1f v p,?lep.šovně, pokud to je hledíc na poměry
mozne a ucelne.
, (5) Je-li po~le předcházejících ustanovení místo
VykOl1U trest,u zayisl~ na jeho délce, rozhoduje délka
tres!u, ~tery ma h~i skutečně ještě vykonán po
oclectenl vazby zapoctené do trestu.
(6) Ustanovení daná v § 15 až 18, § 20, odst.
(~~ a~" (5),,' § 2;1 až 23 a § 59 pro polepšovny platí
pnmerene take pro salllostatná oddělení soudních
věznic uvedená v odstavci (2).
.
K odst. 1 až 4. Úkony, k nimž je podle těchto
ustanovení ministr spravedlnosti povolán, může z čá
sti nebo zcela přenésti na presidenty vrchních soudů
(§ 70).
K odst. 3. O významu rozdělení vězňů v k áze ň s k é tří d y pro podmíněné 'propuštění z trestu
viz § 19 ,č. 3. Postu,p do vyšších kázeňských tří,d nebyl upraven podle systému známkového ( v běžném
toho slova smyslu), nýbrž podle výsledku měsíčních
klasifikací vězňů. Viz o tom § 22, 23 v. tr. zavře
O mís t u a zp ů s o b u v Ý k o n u trestu zavření
na 'Osobách starších než 18 let a l:..a osobách které
o
b
puso
í zhoubně na spoluvězně,
viz § 20. '
Přechodné ustanovení viz v ~ 66.
O tom, ve kterých ústavech ~ věznicích se vyko'n~vají tresty zavření viz § l' až 4 V. tr. zavře a výnos
mm. sprav. ze ·dne 1. září 1931, č. 37775, Věst. č. 18
(v části druhé pod Č. IV).
K odst. 6. Ustanovení tu uvedená týkají se: kvalifikace představeného a zaměstnanců věznice (§ 15),
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dozoru na výkon trestu (§ 16 a 17), kárných trestů
( § 18) , výkonu trestu zavření na osobách starších
než 18 let (§ 20), vězňů úchylných (§ 21), péče
O' propuštěné (§ 22), určitých příp a,dů dodatného roz.hodování O' ochranných opatřeních (§ 23) a řemeslné
výUky (§ 59).

§ 14. (1) Při výkonu trestu zavření je dbáti to·
ho, aby vězňové byli zanlěstnáni užitečně hledíc na
jejich budoucí povolání a aby bylo pečováno o jejich výchovu tělesnou i duševní.
(2) Vykonává-li se trest zavření v samostatnénl
oddělení trestnice určeném za polepšovnu nebo
v samostatném oddělení souďnÍ věznice, budiž znemožněn styk mladistvých s trestanci a vyšetřovanci,
kteří nejsou umistěni v tomto oddělenÍ. Také
v ostatních ' soudních věznicích budiž . dbáno toho,
ahy hyl znemožněn styk ' mladistvých, na nichž se
vykonává trest zavření~ s vězni a vyšetřovanci stal'R
šÍmi než osmnáct let.
(3) VyžadUjc.:ti-·ló"ho pr.ospěch vězně samého
nebo spoluvězňů, může býti trest zavření výjimkou
vykonán částečně neh úplně v samovazbě, souhlasí-li
ústavní lékař.

o výkonu trestu zavření viz výnos min. sprav.
ze dne ll. září 1931, č. 41209 (část druhá, Č . V.).
K § 13 a 14.
VN. Reforma trestního soudnictví nad mládeží by nebyla
úplná, kdyby osnova sice poskytol/ala účelné prostředky k polepšení mladistvého provinilce, avšak neupravila je jich výkon tak,
aby dos ažení tohoto účele bylo co nejvíce zabezpečeno. I v ci·
zích zákonodárstr;Ích se věnuje zvláštní péče úpravě výkonu trestů na svobodě a opatření výchovnÝ'ch, u nás pak vidíme, že justiční správa snažila se aspoň nejožehavější otázky výkonu tre·
stu na mladistvých provinilcích l~prav iti v mezích platných zákonů opatřeními správními. Proto z((bývá se také tato osnova
úpravou zásadních otázek, týkajících se výkonu trestů na svobodě, věnujíc jím ustanovení §§ 13 až 22.
*4
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§ 13, 14.

v

§ 13 se určuje především mís t o v ý k o nu t r e stu.
Bude snad vhodné, když odůvodnění navrhované úpravy bude
předesláno krátké vylíčení dosavadního stavu jak vyplývá
z předpislt většinou povahy administrativní.
'
, T~~sty na svobodě uložené mladistvým provinilcům Se vykOnava]L v ~o,udních věznicích, tresty delší v samostatných ústa.
vech~ trestmcLCh. Delší tresty uložené mladistvým mužského po.
hla~L byly vykonávány dříve ve zvláštním oddělení trestnice pro
muze v, Praze, tresty uložené mladistvým ženského pohlaví
v trestntm a polepšovacím ústavě v Mikulově, zřízeném v roce
1922. Pro m[11ý,po~et vězň~ byly však mladistvé ženy opět pře.
~edeny ~o zvlas:ruho oddelení trestnice pro ženy v Řepích a
ust~v ';"lkulovsky, byl určen výhradně pro mladistvé trestance
muzskeho pohlaVL do 20 let, kteří byli odsouzeni k trestu na
svob?dě ~elšímu než 6 měsídí a mají si odbýti i po odečtení
zapo,cte'!;e vazby skutečně aspoli šest měsíců trestu. Výjimečně se
dodava]L se souhlasem ministerstl:a spravedlnosti mladiství tre.
stanci také do ústavu Komenského v Košicích.
v, O ,výk.onu kratších trestů na svobodě bylo vydáno podrobné
nanzem mm. sprav. z 30. září 1905 č. 15 Věst. V soudních věz1L~cích mají, býti z mladistvých Vě;,Íl't utvořeny podle pohlaví,
~~ln~? ~nravrLLho stavu a druhu spáchaného činu zvláštní skupin"
cLta]L~L ne v!c~ než 25. vězňů. Zařad'ování do skupin má se diti
P~v dU,kladne mformaCL o osobnosti '/:ězně a přísluší soudci po.
ver~nemlL dv~z01:e?l nad věznicí. Takové skupiny byly dosud
v Ce..,s. Bude~ovv clch, Chebu, Litoměřicích, Brně, Olomouci, Ji.
~lave a Z~lO]"':.e. Po převratu bylo tvoření skupin značně ztí.
zevn~, ponevvadz va~ná část mladistvých je odsuzována podmí.
ne.n~ a pocet mladLstvých věziíů je tudíž nepatrný. Nařízením
muusterstva sprav. z 12. června 1914, č. 46 V ěst. , bylo dále po.
vole~L~, aby . tre~ty nepřesahující dobu tří měsíců, jež si mají
odbytL mladLstve osoby nalézající se v polep.šovnách za: trestné
cmy, kterých se dopustily před svým umístěním v ústavě nebo
~a tohoto umístění, byly tam vykonány, předpokládajíc že ústav
~e k tom'! ,za~ízen a že okresnímu soudu, v jehož ~bvodě se
ustav naleza, ]e vyhrazena možnost dozírati na výkon trestu
N~ Slovvensku .?,v .Podkarpatské Rusi mají býti tresty' na
svobode . nepresahu]LC'L Jeden měsíc vykonávány v samovazbě
v s~udní věznici Okresního nebo krajského sou.du. Byl.li k tak~v.emu trestu, ods?u.zen chovanec · polepšovacího ústavu, může
bytt. se svolemm nnmsterstva spravedlnosti trest vykonán v tomtov us.t~vě. !re~ty přes jeden měsíc mají se vykonávati ve zvláštní
~ezmcL mladeze. Ve skutečnosti jsou mladiství mužští provinilci
~ ze; Slo..v~n!ka a ':o,d~arpatské l!usi, mají. li si odbýti trest aspoň
sest~ meSLCU, dodavam do trestmho a polepšovacího ústavu v Mi.
kulově; ti pak, na kterých se má vykonati trest od tří do šesti
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(mladiství mužští provinilci z obvodu vrchního soudu
košického i s tresty delšími než jeden měsíc) , odbývají si jej
v ústavě Komens kého v Košicích. Ostatní mladiství s tresty přes
jeden měsíc odbýv:ají si trest ve zvláštních odděleních věznic
krajských soudů v Trenčíně a: v Nitře
Přihlížejíc k vylíčenému vývoji a:' zkušenostem učiněným
dosat:ad při výkonu trestu na mladistvých provinilcích, řídila se
osnova při na'v rhované nové úpravě těmito zásadními hledisky:
Předet:ším třeba si uvědomiti, že o intensivní výchově
mladistvých provinilců lze vážně mluviti jen tehdy, je-li vězeň
ským orgánům k tomu povolaným zajištěna možnost poznání
osobnosti mladistvého a možnost delšího působení na vězně ve
směru jeho převýchovy. Proto činí osnOva místo výkonu trestu
závislým na jeho délce a Tozlišu}e mladistvé vězně na dvě skUr
piny: mladistvé s tresty delšími než 6 měsíců a mladistvé s tre·
sty kratšími. Mladiství s tresty delšími než šes.t měsíců mají si
tyto tresty odbývati ve zvláštním ústavu, který osnOva na;zývá
polepŠ01J1lOU, nebo v samostatném oddělení trestnice, určené k tomu m inistrem spravedlnosti. {Dosa vadní polepšovny mají se po.
dle § 63 Č. 3 (nyní §' 64 Č. 2) nazývati výchovnamiJ. Hranice šesti
měsíců byla zvolena jednak proto, že také dosud byla rozhodná
pro soustředění vězňů do ústavu mikulovského, jednak z toho
důvodu, že podle názoru odborníků vězeňských lze teprve při
trestech této délky vážně pracovati k polepšení mladistvého a
uvažovati o jeho vÝ'uce v nějakém užitečném zaměstnání.
Hranice šesti měsíců nemá tu býti arci ztrnulou, nebot' po·
dle dosavadních zkušeností by mohla; vésti aspoň přechodně
k tomu, že zvláštní polepTwvny nebo zvláštního ' o ddělení trestnice,
k tomu účelu adaptovaného a odborně kvalifikovaným vězeň·
ským personálem vyba'veného by nemohlo býti plně využito
a tím by se nálr.lad ilCt výkon trestu nepoměrně zvýšil. Proto
osnova zmociíuje ministrl:! spravedlnosti, aby nařídil i vykonávání
trestů zavření delších než 3 měsíce v takových ústavech, pokud
je to, hledíc na poměry, možné a účelné. Ministr spravedlnosti
může pak užíti tohoto zmocnění bud' všeobecně tím, že na
př. nařídí, aby mladiství s tresty delšími než 3 měsíce z bližšího
okolí vě.znice byli také soustředěni v takovém lÍstavě nebo aby
na př. ženy s takovýmitéž tresty vůbec byly soustředěny ve zvlášt.
ní polepšovně; může však onoho zmocnění užíti také individuelně, když by to bylo, hledíc na okolnosti případu, účelné a mož·
né, na př. když by ústav nebyl plně obsazen.
Osnova stanoví, že tresty v uvede.ných prát'ě ústavech mají
býti vykonávány podle zásady progresivní, podle možnosti ve
spojení se systémem známkovým, asi tak, jak je tomu van·
glických ústavcch Borstalských. Toto ustanovení omezuje se na
uvedené ústavy z té příčiny, poněvadž samozřejrn:ým předpo.
kladem progresivního systému jest trest delšího trvání.

54

§ 13, 14.

v , ~ím, ~~ teť~ve mladist'd s tresty na svobodě delšími než 6
m€socu malt by tL sOLLStředěni ve zvláštních ústavech nebo ve
zvláštních samostatných odděleních trestnic k tOmu určených nemá býti ovšem řečeno, že by u provinilců s tresty kratšími' měl
. b~ti hlavní účel výkonu trestu, t. j. polepšení a záchrana mladtstvého zanedbávána. Naopak má podle možnosti i u těchto
kategorií mladistvých vězňů býti pracováno především k jich
polepšení, jak je patrné z dalších ustanovení § 13.
Některé věznice, zejména u menších okresních soudzt se
abso!utll~ nehodí k výkonu trestů na mladistvých provinildích,
pone-,;adz nelze tam vůbec zaručiti, že bude dbáno základního požc:d~~klt ú~;lného výkonu trestu, totiž oddělení mladistvých od
veznu .stars,ch [~rv. § 14). Proto osnova ukládá ministru spravedlnost' , aby urcd, ve kterých soudních věznicích může býti trest
na mladistvých provinilcích v ů b e c vykonán.
Jako dosud má býti i pří.Ště ministr spravedlnosti zmocněn,
c.by povolil l'ýkon kratších trestů na svobodě v úst a v ech v·ýc h o v n Ý .c h , v jejichž rámci lze k dosažení účelu trestu pracova~~· vho~nějšími prostředky, než ve věznici a lze se vyvarovati
spMe mozných škod. To se má státi zejména tehdy, když po trestu
ne delším než tři měsíce má následovati ochranná výchova. Také
toto povolení mŮže býti uděleno bud' všeobecně nebo individuálně. Osnnva nerozeznává túké mezi ústavy veřejnými a soukromými. Již dosud bylo .možno, aspoň pokud šlo o nedospělé provinilce, vykonávati trest zavření na odděleném místě v ústa~eeh veřejných v i soukromých. Podle nařízení min. sprav. ' z 12.
cervna 1914 Vest. 46, mohl býti takový trest vykonáván v pole.
pšovnách, podle nařízení min. sprav. z 30. září 1905. č. 15 Věst. ,
dokonce i ve výchovnách neb útulcích soukromých dObročinných
společností, když věziíové tohoto druhu mohli býti chov áni odděleně od ostatních chova1OCů, bylo postaráno o dohled na je ŤÍch
práci a vyučování a soudu byl vyhrazen dozor nad nimi. (Tak
na př. bylo povoleno v r. 1920, aby Útkové tresty Se vykonávaly
v,p'raze v útulku »Dobrý Pastýř«). Není důvodu proč by měla
byt, v budoucnosti možnost výkonu trestu ve výchovnách u osob
mladistvých vyloučena, -když o dostatečný dozor na výkon trestu
bude postaráno ustanovením § 16.
.
Zvláště důležitým je mtanovení § 13 odst. 2, podle něhož
mají býti 'vězi'íové s tresty delšími než 6 týdnů soustředěni v samostatných odděleních určitých věznic kr~jských soudů. Osnova
navazuje· tu na nynějši stav, který bude ovšem vyžadovati nutně
reorganisace po té stránce, aby by.lo možno skutečně utvořiti dostatečně velká' samostátná oddělení: Hranice šesti týdnů byla
zvolena proto, že v době delší než ' šest týdnů bude jakási výchova aspoň poněkud možná, třeba ne tak intensivní měrou jako
v samostatné věznici mládeže. Také by u kratších trestů byly
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náklady spojené s dopravou do věznic často vzdálených, u nichž
taková oddělení budou zřízena, nepoměrně značné.
U trestů kratších lze těžko mluviti o ně}akém odborném
působení výchovném. Avšak i u nich mLLSí býti, když už nelzf'
dosíci výsledků positivních . trest býti vykonán aspoň tak, aby se
bylo vyvarováno škod, které }ím mohou býti způsobeny.
Při určování délky trestu, na- níž závisí místo jeho výkonu,
má býti rozhodná délka trestu, který má býti ještě s k u teč n ě
vykonán po odečtení vazby, }ei se má včítati. Jedině délka trestu, který má býti ještě skutečně vykonán, může býti s hledise~
výše uvedených rozhodná pro určení ústavu, ve kterém se ma
trest odbýti. BylO' by jistě netíčelné, kdyby na př. mladistvý odsouzený k 7měsičnímu trestu zav-ření, do něhož mu byla započtena šestiměsíční vyšetřovací vazba, byl dopravován k výkonu
zbýva}ícího jednoměsíčního trestu do vzdálené polepšovny, v níž
by ste}ně po tak krátkou dobu nebylO' nějaké výchovné působení
myslitJelné.
Jak má býti vykonáván na mladistvých provinilcích trest
na svobodě bylo dosud velmi podrobně upraveno nařízením
min. sprav. ~ 30. září 1905, Č. 15 Věst., a nařízením uh. min. spr.
č. 27.300/19'09. jakož i domácími řády trestnic a věznic. Tyto
předpisy obsahu'}í podrobná ustanovení o ubytování, zaměstnání,
tělesných cv,čenfch. vyučování, četbě a stravování vězňů i o výběru kvalifikovaného vězeňského personálu.
Osno~a nechce předbíhati budoucímu vývoji a nechce tento
vývoj poutati podrobnými zákonnými předpisy o způsobu výkonu trestu. Naopak chce umožniti, aby výkon trestu byl stále zdokonalován a přizpůsobován novým poznatkům vědy a zkušenostem nabytým doma i v cizině. Přes to pOl;ažuje však za vhodné
vytknouti zde aspoň celkový ráz výkonu trestu zavření ustan~
vením. f.e má býti dbáno toho, aby vězňové byli zaměstnáni už'tečně hledíc na je,ŤÍch budoucí povolání a aby pečováno bylo
o je}ich výchovu tělesnou i duševní.
Konečně rozhoduje osnova výslovně dvě otázky, které mají
u mladistvých pl'ovinildt zvláštní význam. Především nařizu.je,
aby v samostatném oddělení soudní vvězn!coe neb tJrest~ice byl
znemožněn sty k mla d i s t v Ý c h vez n u s trest'll1C1 a vysetřovc;nci. kteří ne}sou umístěni v tomto oddělení. U jiných věz
nic má .býti takové oddělení provedeno aspoň v mezích možnosti.
Za druhé upravtde Gsnova otázku výkonu trestu v s a m ov az b ě. Samovazba má býti připuštěna jen vý}imečně. Její neblahé působení. zejména na duševní vý'voj mladistvého, je známé PrOto bude mOžno .i í užíti jedině tam, kde b y snad mladistvý je.mn~}šího citu příliš trpěl spole.,~ností hru.b.~ích, ~r!",hů
nebo ' kde by bylo záhodno po dobll kratsJ.ho trestu uchramh ho
před nebezpečím zkázy, jakO' naopak opět v případech, kdy bmle"
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§ 15, 16.

Zaměstnanci

nutné odloučením zkaženého vězně uchrániti ostatní spoluvězně
jeho zhoubného vlivu. Vždy se má samovazby užíti jenom, když
ústavní lékař proti tomu nebude ničeho namítati. O samovazbě
jako prostředku kárném jedná § 18.
UP. [nezmiňuje se o změnách, které byly přičiněny při jednání výborovém. Především jde tu o změnu v § 13, odst. 1. Proti
vládnímu návrhu bylo výborem při.iato ustanovení, podle něhož
se má trest do šesti měsíců vykonávati ve výchovně podle mož.
nosti vždy, když po něm má následovati ochranná výchova ve vý.
chovně a dále ustanovení, že ve výchovně mají se vykonávati ta'.
ké tresty uložené chovancům výchovny. Změna ta je odůvodněno:
tím, že jednotnost a soustavnost výchovného působení nemá býti
ru~e1ta změnou ústavu, personálu a okolí. - Dále bylo výborem
zdůrazněno v § 14, odst. 2., že i Ve věznicích, ve kterých n~budou
zřízena zvláštní oddělení pro mladistvé vězně, má býti nejen po.
dle možnosti, nýbrž vz"tbec dbáno toho, aby byl znen1;Ožněn styk
mladistvých věziíů s vězni a vyšetřOvanci staršími než 18 let.]

Pře d S t a ven Ý a z a m ě s t n a n c i

p o I e p-

š o vn y.
§ 15. (1) PředstavenýIni i úředníky a Jlnymi
zaměstnanci v polepšovnách bud't.ež ustanovováni
jen ti, kdož se zvláště hodí pro tento úřad svými
vlastlloStlni, svou povahou a odborným vzděláním.
(2) O odborný výcvik úředniků a ostatních za~
nlěstnanců budiž pečováno účelně zařizenýnli kursy.
(3) Mezi zaměstnanci ústavu má býti zkušený
pedagog a lékař, podle možnosti se vzděláním psychiatrickým.
Ustanovení § 15 platí též, pro samostatná od,dě
leni mla,di-stvých vězňů ve věznicích kr,aj,ských soudů
(§ ]3, odst. 6).
K § 15.
VN. Nařízení ministerstva spravedlnosti z 30. září 1905, č.
15 V ěst., nařizovalo též, aby zvláštní péče byla: věnována výběru
vězeiíských dozorců a mistrů, kteří jsou za výkonu trestu ve sty.
ku s mladistvými provinilci. Také osnova považuje podle vzoru
§ 98 osnovy trestního zákona ú § 4.1 rak. zák. za nutné tento po.
žadavek zvláště vytknouti. Je zajisté zcela na místě, když osnova,
která žádá zvláštní kvalifikaci $oudce mládeže, žalobce mládeže
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a všech orgá11Z1, které za výkonu trestního soudnictví přicházejí
do styku s mladistvým, tím spíše žádá z v I á š t ní k val i f i k a·
cin a z a m ě st n a II c í ch v ě z nic e, kteří jsou s mladistvým
vězněm ve styku t r val é m a jichž osobnímu vlivu a působení
svěřuje těž ký úkol převýchovy mladistvého vězně, úkol, jehož
zdárné splnění více než na podrobných předpisech závisí na silné
individualitě těch, kteří byli výkonem trestu pověřeni a mají
stále před očima konečný jeho cíl. Je sice pravda, že nebude
možné do všech důsledků hned splniti program, který tento paragraf vytyčuje justiční správě do budoucnosti, zej1l1éna pokud jde
o odborný výcvik vězenského personálu. Postupem času a v me·
zíCh finanční možnosti bude však lze i v tomto směru přispěti
značně ke zdokonalení výkonu trestu na: mladistvých vězních.
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t r e stu.

§ 16. (1) Na výkon trestu zavření v~ výchovně
dohlíží komisař, na výkon trestu zavření v polepšovně dohlíží komisař a dozorčí rada.
(2) Dozorčí rada skládá se z komisaře jako
předsedy, člena státního zastupitelství a dvou pří~
sedících.
(3) Komisaře i ostatní členy dozorčí rady, jakož i jejich náhradníky jmenuje na dohu čtyř let
ministr spravedlnosti, když byl o jmenování příse
dících vyslechl příslušné ústřední organisace pro
péči o mládež.
(4) Komisařem múže býti ustanoven jen soudce.
( 5) Každý přísedící vykoná před nastoupením
svého úřadu do rukou presidenta krajského soudu,
v jehož obvodě polepšovna leží, slib těmito slovy:
»Slibuji, že se hudu při svéln rozhodování říditi
jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že zachovám přísnou
ntlčeÚvost o obsahu jednání dozorčí rady.«
(6) Jinak platí ustanovení § 33 a 34 o přísedí
cích senátu mládeže také o přísedících dozorčí rady.
Rozhodnutí, která jsou tam vyhrazena radní komoře (ž~lobnímu senátu), přísluší činiti radní ko~

§ 16, 17.
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moře (žalobnímu senátu) krajského soudu, v je~
hož obvodě polepšovna leží.

Or~anisační předpisy týkající se dozorčích rad
viz §§ 12 až 14 prov. nař., a pokud jde o komisaře, viz
§§ 6, 12 a 15 v. tr. zavře
§ 17. (1) Úkolem dozorčí rady je kromě jiných
úkonů, uložených jí tímto zákonem, pomáhati radou při správě a zdokonalování ústavu a .upozor~
ňovati ministerstvo spravedlnosti na získané zkuše~
nosti.
(2) Dozorčí rada se usnáší nadpoloviční větši
llOU hlasů všech svých členů. Nejprve hlasují příse
dící, a to věkem mladší před starším, a po nich
člen státnihozastupitelství. Předseda hlasuje naposled. Jinak plati o hlasování dozorčí rady při
měřeně ustanovení tres'-ního řádu o hlasování
soudu.
(3) Dozorčí rada může přibrati k svému sedění
představeného a kteréhokoliv jiného zaměstnance
polepšovny neh ústavního lékaře, aby se zúčastnil
sedění s hlasem poradním.
Ustanovení § 17 platí též pro samostatná odděle~
ní mladi,s tvých vězňů ve věznicích krajských soudů
(§ 13. odst. 6.).
.
Jiné úkony uložené tímto zákonem dozorčí radě . .isou: ukládání těžších kárných trestů (§ 18), rozhodování 00 podmíněném propuštění z trestu (§§ .19,.
21). usnesení. tV-kající se výkonu trestu zavření v polepšovně (~ 20). součinnost při 'péči o propuštěné
vězně (~ 22), dodatné rozhodování 00 " ochranných
opatřeních (§~ 23,24). Viz též §§ 15 až 17 prov. nař.
O řízení, jednacím řádu a hlasování dOlzor.číra
dy viz §§ 18 až 21 prov. nař. Zvláštní ustanovení o ří
zení před dozorčí radou ohsahhjí § 21, ·odst. 2.,
§ 23, odst. 2., § 24, odst. 6. zák. a §§ 33 až 36, 3R ' aŽ
42 ' ·p rov. . nař.
O opravných prostředcích proti rozhodnutím do-,
zorčích rad jednají §§ 50 až' 52 zák., .§ 21 pro:,",' uař.
a § 64 V. tr. zavř.
·
-
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Ustanovení § 16 platí též pro samOlstatná oddě,
leni mladistvých vězňů ve věznicích krajských ,soudů
(§ 13, odst. 6.) . .
I( odst. 1. O tom, kdy se vykonává trest z,avřenÍ
ve výchovně, viz § 13, odst, 1.
I( odst. 3. Jmenovací právo může hýti ministrem .s pravedlnosti přeneseno na presidenty vrchních
soudů (§ 70).
Úst ř e dní Ol r g a n i s ace pro p é č i o
m I á cl e ž jsou:
1. česká zemská komise pro péči Ol mládež v Čechách v Praze,
2. Česká zemská péče o. mládež na Moravě v Brně
3. česká ústředna 'p ro péči o mládež slezsko~
v Opavě~
4. Zemské ústredie pečlivosti o mládež na SlOl"
vensku v Bratislavě,
5. Zemská péče o mládež Podkarpatské Rusi
v JVlukačevě,
6. Zarzad Centralny Polskiej Krajowej Rodziny
opiekunezej v Orlové,
7. Deutsche Landeskommission fur 'Kinderschutz
und Jugendfursorge in Bohmen v Liherci,
3. Deutsche Landeskommission Hir Kiriderschutz
und J ugendfursorge in Mahren v Brně,
9. Deutsche Landesstelle fur Kinder.schutz nnd
Jugeridfiirsor~e in Schlesien v Opavě.
19. Landeskommission fur Kinderschútz uI\d
Jugendfurso;ge in der Slowakei, Bratisl~va.
. 'Qstřední ~rganis~ce uvedené ,pod č. 1 až 5 jsou
sdTuže~y ve »Sva.zu československ~ péče o mládež«
v1!:r~.ze, Ol~ganisace uvedené pod č" 7 až IQ ' jsou sdru~ .
ženy v '. »Reichsverhánd Hli ďeuts,che JuO'endfiirsorO'e
ih d~r ' Čech~slov~ki.~ch·en R.epublik« V íiher~i~ '. o
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. O záznamech a výkazech dozorčích rad viz výnos
I!Un. sprav. z 10. záři 1931, Č . 39812, Věst. č. 19., (část
druhá, č. iII.).

je přiblížiti tento zákon i zevně zákonodárství sociálně-politi- '
f!kérnu, výbor rozšířil JUT/Ječní dobu členů dozorčí rady a v dalších ustanoveních také funkční dobu přísedících senátu mládeže (§ 31), ze tří na čtyři leta.
Podle vládního návrhu m ěl m inistr spravedlnosti vyslechnouti příslušný zemský výbor, nežli jmenoval přísedící dozorčí
rad y . Ústavně právní výbOr se přesvědčil, že zemský výbor nemá
s k valifikací člena dozorčí rady nic co činiti . Proto zprostil mi·
nistra spravedlnOsti této povinnosti.
Při jednání výboru bylo na vrženo, aby dozorčí rada byla
rozšířena o další 2 laické přísedící. Výbor se nepřiklonil k tomuto návrhu, uváživ, že dozorčí rada, bude-li chtíti plniti svoje
úkoly podle § 17 a jiných, bude nucena) aby se častěji scházela.
Její schopnost usnášeti se byla by menší, kdy by čítala více
čle nzL, nehledíc ani k tomu, že bude jistě nutno odm ěiíovati čle
ny dozorčí rady za účast při schi'tzích a- větší počet členzL by
značně zatížil státní pokladnu.
Formule slibu člena do zorčí rady byla podobně jako for·
mule slibu přísedícího senátu mládeže (§ 34) přizpůsobena ob.
vyklé formuli.
Z dZLvodů, které budour; yloženy u § 70, svěřil výbor ministru sprat'edlnosti přímo agendu, která v těchto ustanoveních
vládního návrhu byla ponechávána piesidentům. vrchních soudů.
Proto b)'lo nutno 'v odstavci 6. vypustiti poukaz 11a presidenty
vrchních soudů.
Poněvadž chystaná osnova nového trestního řádu ustanovuje, že přísedící věkem mladší hlasuje před přísedícím starším, aby jim nebyl ovlivt/Ován, bylo obdobné ustar:ovení pO.
jato i do § 17 fl dále také do § 3-D, aby se tento speczelní zákon
v takové podrobnosti nelišil od zákona hlavního.
[Výbor nezmiiíuje se o dalších změnách, které jím byly ve
V. N. provedeny. Tak bylo především změněno znění konce
prvního odst. § 17 a dozorčí mdě uloženo, aby upozorňovala
min. sprav. nejen na nedostatky vyskytnuvší se při provádění záhona o tr. soudnictví nad mládeží a nařízení na jeho provedeni
vydaných, nýbrž vůbec na získané zkušenosti. Tím se iniciativní
půs obnosti dozorčí rady poskytl rozsah takřka neomezený.
Dále byl dodán k § 17 nový odstavec třetí, jímž m.ělo býti
dozorčí radě umožněno, aby plníc své úkoly (tudíž i činíc rozh odnutí tímto zákonem jí přikázaná) mohla vyslechnouti mínění všech orgánů, kteří se s vězněm po dobu trestu stýkali, a
zejména též ústavního lékaře ].

K §§ 16 a 17.
VN. Účelnost a zákonitost výkonu trestu má býti zaručena
ta~é tím, že dohledem nedí mají býti pověřeny orgány stojící
mImo ústav, totiž k o ll'/, i s a řa d o z o r č í rad a.
Připouštějíc výkon tres tu' také v ústavech výchovných, ne.
mohla se osnova zříci dozoru justiční správy ani na tento výkon.
Dozorem tím, má však býti pověřen jen komisař. Arci pokud ne.
nabude účinnosti zákon o ochranné výchově, mají podle § 62
Č. 3 (nyní § 63 č. 3) fungovati i ve výchovnách dozorčí rady ve
složení sice poněkud odchylném, avšak s kOmpetencí v podstatě
ste jnou jako dozorčí rada v polepšovně.
Nad výkonem ti-estu jinde má bdíti jak již řečeno komi.
sař a dOzorčí rad(~. Osnova to však ustan~vuje (§ 13 ods/ 6) je.
nom pro polepšovny a samostatná oddělení tTestnic nebo soud.
n~ch .věznic ve smyslu §' 13, odst. 2 a 3. Pokud jde o jiné soudní
veZlUce, nebylo pro neifJatrný počet věziíů a poměrně krátké trvání výkonu trestu uznáno za- účelné zřizo-,;ati takové zvláštní Or,
gány.
Kom~sařem má býti ltst::m oven vždy jen sOudce, čímž je
zarucena Jeho nestrannost. Bude jím zajisté zpravidla soudce
mládeže.
Dozorčí rada lná býti složena jednok ze soudce a státního
zástupce, jednak z laiků vzatých podle možnosti z osob činných
v ochranné péči o mládež. Při birajíc z důvodů uvedených u §
31 laický živel k výkonu soudnictví nad mládeží nemohla osnova
vyloučiti tento živel právě tam, k de jeho zkušenosti mohou se
uplatniti ještě ve větší míře, t. j. ve stadiu výkonu trestu, v němž
podle Osnovy má nastati nejradikálnější změna. Účelné složení
dozorčí rady vylučuje převahu toho či onoho živlu. O hlasování
17wji platiti ustanovení trestního řádu. Bude tudíž možné užíti
proti mladistvému nějakého opatře1lí jen tehdy, když s ním souhlasí asp-oií tři členové dO,zorčí rady.
Pusobnost dozo rčí rady vymezuje § 17 podle vzo ru § 9.5
a 96 osnovy trestního zákona tak, že jí přiznává jednak některé
úkony konkretní (jako na př. ukládání těžších kárných trestů
podle § 18, rozhodování o podmíněném propuštění podle § 19
dodatné rozhodování o ochranných opatřeních v případech uve:
dených v § 23 a 24), jednak ji po věřuje všeob ecně, aby pomáhala
radou při správě a zdokonalováni ústavu a upozorňovala ministerstvo spravedlnosti na nedostatky vyskytnuvší se při provádění tohoto zákona a nařízení k jeho provedení vydaných. '
,
UP. Celý ráz nového zákona má základ soc.-politický. Chtěv
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T r e sty kár n é.
vězeň, na němž se vykonává
nestačí-li ani napomenutí ani

§ 18. (1) Poruší-li
trest

zavření, kázeň

a
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§ 18.

~tstraha před spoluvězni, lze odníti mu povolené
vyhody nejdéle 11a čtrnáct dnů, odkázati jej do sao
~~.vazby nejdéle na tři dny a podle okolností zostři.
tI Jl po dohu jednoho dne postem a tvrdým lůžkenl.
2
~ ) }\'1á:li představený polepšovny za to, že k ná.
p~?vev .'::~zne nebo k zabezpečení kázně je třeba
prISlIeJslho potrestání nebo dopustí.li se vězeň činu
trest~léh~,v předl?žÍ představený věc dozorčí radě,
ktera vn~uze od~llti vězni povolené výhody nejdéle
~la ~eslC, oodkazati ho do sanlovazby nejdéle na
ctrnact dnu a podle okolností samovazbu zostřiti
tt~ně nejvýše dvakrát postenl a dvakrát tvrdým
l~zk~nl, ve dny oddělené. Potrestal·li představený
vez~~ sam podle ustanovení odstavce (1), může dozorCI rada trest v uvedených mezích zvýšiti. Dozorčí
rada :může též vysloviti, že doba ztrávená v s~mo.
vazbě se do trestu zcela neho částečně nezapočítává.
~~) Byl-li viuník potrestán podle odstavce (2),
nemuze pro tjTž čin býti stíhán, leč hy šlo o čin který jeJilla"k zl(~činenl ~ebo přečinem nel1áležejicí:n~
ku, prlslusnoslI OkreSl1lCh soudů. Dojde·li k odsou,ZeIll pro takový čin, započítá se odsouzenému do
trestu doha ztrávená v samovazbě, pokud DIU nebyla
započítána do trestu zavření.
•~ )
~dkázání do samovazhy a zostření postem
stanlZ se Jen se souhlasem ústavního lékaře.
v
(5) Byl.~i -:ězeň odkázán do samovazby, nemůže
pr~dv vykOl1anlIr~ tohoto kárného trestu býti pro~
pusten.
,
4

K odst. 1. Toto ustano.vení platí pro. všechny
polepsovny a věznice, ve kterých se vyko.nává trest
zavřenÍ. Kárná pravomoc přísluší v polepšo.vně ře
diteli (§ 62 v. tr. zavř.), v samostatných odděleDich
mladistvých věziíů ve věznicích krajských soudů komisaři (§ 12, odst. 3. uvede výnosu) a v o.statních vězni
cích ,s oudci mládeže (§ 14 uvede výnosu).

Tresty kárné.
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Odst. 2. a 3. platí toliko pro polepšovny a pro
samostatná oddělení mladistvých věZl1ů ve věznicích
krajských soudů (§ 13, odst. 6.).
Doba ztrávená v kár n é s a m o vaz b ě ~e zásadr.. ě do tre8'tu započít ává, takže trest se neprodlužuje; toliko nemůže býti vězeÍl před vykonáním trestu kárné samovazby propuštěn z trestu (v. odst. S.).
Dozorčí rada může však vysloviti, že do.ba ztrávená
v samovazbě se do trestu zcela nebo částečně nezapočítá. V takovém případě prodlouží se trest o onu
dobu ztrávenou v samovazbě, která nebyla do trestu
za'počtena. Na toto. rozhodnutí dozorčí rady lze si
stě:žovati podle § 51, odst. 1. č. 4. Dojde-li později
k soudnímu o.dsouzeni pro trestný čin, za který byla
kárná samo.vazba uložena, započte se do trestu ona
její část, která nehyla započtena do trestu zavření, a
o kterou se tudíž onen trest prodloužil.
Kárná pravomoc trvá jen po dohu výkonu trestu.
Vyjde-li kárné provinění na jevů teprve po propuštění z trestu, nelze již kárný trest uložiti, a je-li
kárné provinění zárovei1 činem trestným podle tl'.
zákona, platí o jeho stíhání a tre/s tání obecná ustanovení.
N a jiná rozho.dnutí dozorčí rady · vydaná u výkonu kárné pravomoci než na rozhodnutí o nezapočtení do.by ztrávené v samovazhě do. trestu nelze si
'3těžovati (§ 51, odst. 2.).
O výkonu kárné pravomoci a o kárných trestech
v 'p olepšovnách a ve věznicích viz dále §§ 61 až 66
a 68 v. tr. zavř.
Vykonává-li se trest zavření po.dle předpisů plat.
ných pro jiný druh trestů na svobodě (§ 20, odst. 5.),
platí i o kárných trestech ustanovení daná pro tento
druh trestu a nikoliv 'p ro tl'est zavřenÍ.
O kárné pravomoci v e v Ý c h o v n ách viz § 63,
č. 4 zák. a § 69 v. tr. zavř.
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Podmíněné propuštění.

§ 18, 19.
K § 18:

VN. V § 18 mají býti hledíc na zvlá.~tní význam této
otázky upraveny podrobnosii kárného práva mladistvých vězňů.
Osnova vypočítává především taxativně kárné tresty jichž mŮže
býti vt''tbec užito.
'
Trest bití jako kárný trest př"ja t nebyl. Lehčí :,'ámé tre.
sty, uvedené v odst. (j), přísluší ukládati tomu, komu podle
příslušných vězeiíských předpisů přísluší disciplinární pravomoc. ěžší kárné tresty, u vedené v odst. (2) , může ukládati je1l
dozorct rad.a. Ustanovení, že potrestání kárné pro správní pře
s~~p~~ n,e.bo lehčí s,ou~ně trestný čin vylučuje nové stíhání pro
tyz cm uradem sp ravnun nebo soudem" není novi'nkou. Zda při
kárném potrestání ln-o těžší soudní delikt do jde ještě k dodatečnérnu soudním,u stíhání, závisí na (Om, zda pro stíhání tohoto činu platí princip legality či oportunity. Avšak když dojde
k soudnínw odsouzení pro takový čin, má ' býti doba ztrávená
v kárné swnol:azbě, pokud nebyla započtena do původního
trestu, započtena do nově uloženého trestu.
ÚP. Ve výboru bylo navrhováno, aby představenému polepšovny bylo odiíato právo použití trestu samovazby jako trestu
kárného. Justiční správa poukazovala však k tomu, ze mnohdy
bude třeba okamžitého zakročení kárného a zejnLéna odloučení
věziíova od ostatních spoluvěziíů, takže nelze upustiti od tohoto
oprávnění představeného. Nicméně souhlasila s omezením tohoto práva) takže odst. 1. byl přim ěřeně zmíntěn.
§ 18 obsahoval ještě ustanovP-llí v odst. 6., že neplatí, když
čin uvězněného mlad:stvého vyjde na je'vo až po propuštění. výbor vypustil toto ustanovení, považuje je za samozřejmé.
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podnlíněném propuštění z trestu zaplatí ustanovení zákona č. 562/ 1919 Sb. z.
a n. s těmito úchylkami:
1. O podmíněném propuštění jakož i o jeho
odvolání rozhoduje dozorčí rada-.
2. Podmíněné propuštění je přípustné jen při
trestech, které i po odečtení vazby započtené do
trestu převyšuji dobu šesti nlěsÍců.
3. Vězeň může býti podmíněně propuštěn jen
z nejvyšší kázeňské třídy, když v ní ztrávil nepřetržitě aspoň čtvrtinu trestu a si odbyl aspoň
polovinu trestu, nejméně však šest měsíců'.

§ 19. O

vření
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4. Zkušebná doba rovná se zbytku trestu, nesmí
však činiti méně než rok.
5. Nezavede-li se ochranná výchova, musí býti
mladistvý dán pod ochranný dozor.
6. Nedokonal-li podmíněně propuštěný v době,
kdy se neosvědčil (§ 14 zákona č. 562/19 Sb. z.
a n.), osmnáctého roku svého věku, může dozorčí
rada, hledíc na výjimečné okolnosti případu, vysloviti, že podmíněné propuštění zůstává v platnosti; při tom může prodloužiti zkušebnou dobu podle svého uvážení, ne však o více než dvě léta.
7. Opětné podmíněné propuštění z téhož trestu
není vyloučeno; podmínky uvedené pod č. 2. a 3.
posuzují se podle zbytku trestu, který má býti vykonán.
8. Byla-li žádost za podmíněné propuštění zanlítnuta, nemůže býti znovu podána dříve než za
šest měsíců od té doby, kdy byla pravoplatně zamítnuta, leč by dozorčí rada ve svém zamítavém
rozhodnutí určila lhůtu kratší.
Viz též § 15, odst. 2., § 32 až 37, 48, č. 2, 5 a 6
prov. nař. a §§ 70 až 72, 75 'až 78 v. tr. zavř.
Ustanovení § 19 neplatí a sluší užíti obecných
ustanovení zákona č. 562/1919 Sb. z. a n., jde-li o propuštění z trestu zavření, který se v případech uvedených v § 20, odst. 3. a 4., vykonává jinde než v polepšovně (§ 20, odst. 5.).
, Č. 1. ohs,ahuje .odchylku od §§ 12 ,až 14 zák.
o podm. .ods. O opravných prostředcích viz §§ 50 a
51, odst. 1., č. 3.
V č. 2. je ustanovena .odchylka .od § 10 zák.
O podm. ods. U trestů kratších není sice podmíněné
propuštění přípustné, ale za podmínek § 7 č. 2 lze
dodatečně přiznati podmíněné odsouzení, i když výkon trestu již započa1.
č. ,3. ' ohsahuje úchylku od § 10 zák. o podm.
ods., pokud jde Ol dobu odbytého trestu. Další pod.
Soudnictví nad mládeží.

5
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§ 19, 20.

mínky stanovené v § 10 platí však i zde; k nim- pak
přistupuje další podmínka, že vězeň je v- nejvyšší kázeňské třidě a že v ní 'z trávil nepřetržitě aSPO'ň jed.
nu čtvrtinu trestu.
Č. 4. Odchylka O'd § ll, odst. 1., zák. O' PO'dm.
ods.
Č. 5. Odchylka O'd § ll; O'dst. 2., - zák. O' podm;
O'ds.; musí hýti nařÍ'zen aSPO'ň DchrannýdO'zO'r. Jinak
viz O' nařizDvání Dchranných Dpatření, cO' bylo řečenO'
II § 7, č. 4.
,Č. 6. Na rozdíl od § 7 č. 5 je podmínkou zachDvání pO'dmíněnéhO' propuštění v platnosti, že prDpuštěný nedokonal v dO'bě, kdy se neO'svědčil, 18;
rok svéhO' věku. DDkonal-li již 18. rDk, . platí ohecna
ustanDvení obsažená v § 14 zák. opodm~ O'ds. Rozhodná je ,d oba, kdy se 'propuštěný neosvědčil, t. j.,
kdy nastaly skutečnosti, prO' které může býti pDdle
§ 14 zák. o pDdm. O'ds. podmíněné 'propuštění odvD'
láno.
Č. 8. Obsahuje odchylku od § 13, odst. 2., zák.
O' podm. ods.
K

§ 19:

VN. Podmíněné propu,štění z trestu, zavření se má říditi
jako podmíněné odsou,zení ustanoveními zák. č. ~,62/19~ ~
Sb. z. a n., avšak podobné úchylky jako podle § 7 ma]l, plaUt-"
i zde.
.
, v ,
Tak byla snížena (jasová hranice, po kterou, ]e podml,nene
propuštění :~ylou,čeno, neboť na: mladistvého lze za vtre,stu, pů~o
biti intensivněji než na staršího vězně a také polepsem mlad-,,~~
vých bývá dosaženo v poměrně kratší době. Osnov~, protov ťr-".
pouští podmíněné propuštění již při trestech v delsl,~,h nez v sest
měsíců a již po odbytí polovice trest,;;, ne, v.sak ~nve ,n~~ po
šesti měsících. Také lhůta, po které mu,ze by~l, z~ml,~nu,tao za~~st
za podmíněné pTOlpu,štěni opětována:, byla z tlchz v~U,V?~u, smzena na ,šest měsíců, a hledíc ke kratším trestum pnpu,steno, aby
dozorčí rada stanovila lhzttu, ještě hatší.
_
Nová úprava výkonu, trestu umožňuje, vU.?y podmí,,:~a: polepšení mladistvého byla vyjádřena konkretne]-,,; prop~tUl, m!a:
distvého má býti totiž dovoleno tehdy, když pro do,bre c!,-ov~.n~
se dostal do nejvyšší kázeňs-ké třídy a ztrávil v m nepretrzLte
alespoň čtvrtinu trestu.
stejně

Podmíněné propuštění. Výkon trestu
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na osobách starších.

Zkušebná doba: bude se říditi stejně jako u jiných trestanců
podle zbytku tresttl, ale nejmenší její výměra byla snížena ze
dvou let na jeden rok. Za to však byl zde ochranný dozor pře
depsán obligatorně (leč by ovšem byla zavedena ochranná výchova) , neboť důvody, pro které osnova' stanovila ochranný doZOr pravidlem při podmíněném odsouzeni, platí i zde .
Podobně jako to učinila osnova při podmíněném odsouzení, připustila i při podmíněném propuštění, aby nebylo nutné
propušti>.ní odvolati vždy ihned, Jakmile se zjistí, že propuštěný
mladistvý se nechová tak, jak toho zákon vyžaduje; sO'ud může
však stanoviti novou zkušebnou dobu; také může podle okolností
ochranný dozor změniti v účinnější ochrannou výchovu.
Rovněž tak nevylučuje osnuva opětné podmíněné propuště
ní z téhož trestu. Zda a ledy bude takové podmíněné propuště
ní ze zbytku trestu přípustilé, sluší dak posouditi podle vykonávaného zbytku trestu samého, a nikoliv podle délky původn,ího
celého trestu.
StanOt'iti v zákoně výslO'vně, že o podmíněném propuště
ní nemá býti rozhodováno tolikO' na žádost) nýbrž že k němu. má
do jíti z úřední povinnosti" když jsOll tu jeho zákonné podmínky,
nepovažovala osnova za nutné, hledíc na § 10 zák. č. 562/1919
Sb. z. a n., podle něhož Tná býti vězeň podmíněně prOpuštěn,
jsou-li tu pro to zákonné podmínky a nevyžaduje se jeho žádosti
za propuštění. Tím je řečeno, že příslušné Orgány jso,u povinny
přezkoumárvati Po uplynutí zákonné lhůty a O'všem i později,
jsou-li tu podmínky pro propuštění, a v kladném případě je naříditi.

Výkou trestu zavření ua osohách
s tar š í c h u e ž o s m u á c t I e t.

§ 20. (1) V polepšovuě lze vykonati trest zavře~
uÍ toliko do dokonauého dv~cátého prvního roku
věku odsouzeného. K výkonu po dokonaném dvacátéul prvním roku ulůže svoliti dozorčí rada jedině,
ulá-li hýti vykonán již jen krátký zhytek trestu a
není-li se ohávati zhouhuého působení na spoluvězuě.

(2) Působí-li vězeň v polepšovně na spoluvězně
tak zhoubně, že by jeho vlivem hyl ohrožen jejich
mravní v}Tvoj, může se dozorčí rada usuésti, že
trest zavření uemá býti na něm nadále vykonáván
5*
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§. 20.

Výkon trestu

v tomto ústavě. Toto ustanovení platí také o vězních,
kteří nepřekročili osmnáct let.
( 3) Má-li býti podle předchozích ustanovení
zbytek trestu zavření vykonán jinde než v polepN
šovně, ustanoví ministr spravedlnosti, ve kterélll
trestním ústavě se tak má státi.
( 4) Rovněž rozhodne ministr spravedlnosti, zda
trest zavření má býti vykonán v polepšovně či v ji-:ném ústavě, nenastoupil-li jej odsouzený před dokonaným devatenáctým rokem svého věku.
( 5) Máali býti v případech uvedených v odstavci
( 3) a (4) trest vykonán jinde než v polepšovně, řídí
se výkon trestu předpisy platnými pro ústav, v němž
trest nlá býti vykonán, a vykonává-li se v něm trest
vězení, předpisy danýnli pro výkon trestu tuhého
vězenÍ. O podn1Íněném propuštění rozhoduje v těch
to případech komise pro podmíněné propuštěni
z trestu, řídíc se ustanoveními zákona č. 562/ 1919
Sb. z. a n.
. Pro samostatná

oddělení

mladistvých

vězňů

ve

věznicích krajských soudů platí toliko odst. 2. až 5.
(§ 13, odst. 6.). Ustanovení odst. 1. pro ně neplatí,

ježto hledíc k ustanovení odstavce (4) a k délce trestů~ které jsou v nich vykonávány, se může vyskytnouti stěží pHpad, . že by vězeň za výkonu trestu
dosáhl 21. roku svého věku. I kdyby však takový
pHpad nastal, vykoná se v tomto oddělení i zbytek
trestu.
K odst. 1. Viz § § 15 a 36 prov. nař., §§ I, 70
a 73 v. tr. zavře Proti rozhodnutí dozorčí rady,
o. něž tu jde, není opravného prostředku (§ 51,
odst. 2.).
.
K odst. 2. Proti rozhodnutí dozorčí rady není
také tu opravného prostředku (§ 51, odst. 2.).
Zhoubnému působení vězně na spoluvězně lZe
čeliti též jeho přeložením do nižší kázeňské třídy,

t
I

zavření

na osobách starších.
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jeho odděleným ubytováním na noc a umístěním
v samovazhě (viz §§ 23 až 25 a § 73 V. tr. zavř.).
K odst. 3 . a 4. Viz §§ 17 a 73 v. tr. zavře
Ministr slpravedlnosti může svou pravomoc podle 0·dst. 3. a 4. :přenésti na presidenty vrchních
soudů (§ 70).
K odst. 5. Případy, v nichž se má trest zavření
delší než 6 týdnů vykonati jinde než v polepšovně nebo v ·s amostatném oddělení mladistvých vězňů ve věz 
nici krajského soudu, jsou tyto:
1. II('dyž dozorčí rada ·p olepšov:ny nesvolí, aby
byl v polepšovně vykonán zbytek trestu zavření po
dokonaném 21. roce vězňově (odst. 1.) ;
2. l{.'dyž dozorčí rada polepšovny nebo samostatného oddělení mladistvých Vě'Zr"lŮ ve věznici krajského soudu se usnese, ahy trest zavření nebyl nadále
vykonáván v tomto ústavě (odst. 2.);
3. když ministr spravedlnosti rozhodne, aby trest
zavření, který od's ouzený nenastoupil před dokonaným 19. rokem svého věku, nebyl vykonáván v polepšovně nebo v samostatném oddělení mla·d istvých
vězňů ve věznici kraj ského soud u (odst. 4.).
Ministru spravedlnosti náleží v těchto případech
určiti také ústav, ve kterém má býti trest zavření
nebo jeho zbytek vykonán. Ustanov~'vati způsob výkonu trestu mu však v žádném případě nepřísluší;
výkon trestu řídí se v těchto případech předpisy
platnými pro ústav, v němž trest nebo jeho zbytek
má býti vykonán, a vykonává-li se v něm trest vě·ze
ní, předpisy danými pro výkoll trestu tuhého věze
ní (odst. 3.- 5.). Odsouzený sám neb osoby oprávně
né podávati v jeho prospěch opravné prostředky
(rozuměj proti výroku o trestu) mohou však žádati?
aby soud, který vynesl rozsudek v první stolici, roz··
hodl, řídě se zásadami uvedenými v §§ I a 2 zá~
kona o státním vězení č. 123/ 1931 Sb. Z. a n., zda
má býti trest zcela nebo z části vykonán pod I e
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§ 20.

př e d p i s ů o v Ý k o. n U t r e s t u stá t n í h o v ě
z e n í (§ 3 uved. zák.).
Otázku, které osoby jsou op r á vně n y pocl á vat i op r a v n é pro st ř e d k y v 'e p r os p ě c hod s o u z e ll. é h o a tudíž i žádost Ol dodatečné rozhodnutí podle § 3 zák. o státním vězení,
sluší řešiti obdobným užitím § 28 zák. ,s oud. mlád.
1e-li žádost za dodatečné rozhodnutí podána před
19. rokem věku odsouzeného, j'80U k tomu oprávně
ny osoby a zařízení uvedené v § 50 zák. s·oud. mlád.;
jinak jsou to. osoby, které mají právo podávati opravr... é 'p rostedky prOlti výToku o trestu ve prospěch od~
souzeného podle obecných ustanovelllí trestního řádu.
Podle téhož rozlišení ,s luší rozhodnouti také otázku,
které z uvedených osob jsou oprávněny žádati za rozhodnutí i proti vůli odsouzeného. .
Soud rozhodne v uvedeném případě usnesením.
ProÚ tomuto usnesení j's ou podle § 6 zák. o státním
vězení . tytéž opravné pro.středky jako' proti výroku
o trestu.

K § 20:
VN. Výkon trestu na mladistvých provinilcích .v samostat·
ných trestních ústavech nebo ve zvláštních odděleních trestních
ústavů musí býti přizpúsoben jejich věku. Jinými vých~v'nými
prostředky lze působiti na vězně dospívajícího, jinými na člo
věka dospělého. Z tohoto psychologického a pedagogického
poznatku plynou důležité důsledky pro výkon trestů v uvede .
ných trestních ústavech. Především, nesměji býti v nich umíst'ová·
ni vězňové věkem a mravním stavem příliš odlišní. Jinak by trpě
la jednotnost výkonu trestu kterJ i při účelné individua.lisaci je
nutná uspoii v hrubých rysech, a nebyly by vyloučeny škodlivé
vlivy starších vězňů na mladší. Dále je nutné z takových ústavů
vyloučiti vězně, kteří by jsouce již příliž zkaženi - působili
zhoub'}'ě na spolu.,vězně a ohrožovali výsledky usilovných výchoHLych slUlh, venovaných vězňům méně zkaženým. Konečně
nemohou býti do ústavů dodáváni vězňové ve věku příliš pokročilém. Takoví věz{wvé vžívají se již velmi nesnadno do zvlášt·
ního řádu ústavu, počítajícího s chovanci mladšími, a těžko
př~~y,kajíce Jeho zvláštnímu ovzduší, jsou tu opět jen prvky
rustCZmt.
'

Výkon trestu zavření na osobách starších.
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Tyto myšlenky hledí osnova uskutečniti v § 20 takto:
Jako zásadu stanoví, že v polepšovně a vsamostutném od·
dělení trestnice může býti vykonáván trest na mladistvých provi·
nilcích len do jejich 21. roku, talLŽe v těchto ústavech budou
llmíst~ni vězi'íové v e v ě k u o d 14 do 21 let, tedy vězňové
onoho vě.kového stupně, který ještě připouští jednotnou úpravu 'výkonu trestu. Hranice 21 let nem.á však ani tu býti ztrnulá.
Bylo- by zbytečným, ba i pOvážli'vým, kdyby mladistvý vězeň,
dosáhnu vší tohoto věku a neohrožující nikterak své spoluvězně,
měl býti na krátký jen čas zbývajícího trestu přemístěn do ústa·
vu pro starší 1Jězně a upadnouti tu snad do společnosti, která by
mohl"a ohroziti, ne-li zničit příznivé výsledky, jichž bylo dosaženo výchovou v polepšovně. Naopak dlužno však opět připustiti ,
aby z ústavu byli 'vyloučeni ' i vězňové, kteří ještě nedosáhli 21
let, když by mohli svým chováním působiti zhoubně na spoluvězně nebo když spácháním zločinu porušili ústavní kázeň takovým způsobem, který pro budoucnost nedává tušiti nic dobrého.
Rozhodnutí o tom, má-li 1Jězeň starší než 21 let zůstati
' v trestním ústavu pro mladistvé nebo má-li naopak vězeň mllf-dší
než 21 let býti z něho vyloučen, svěřuje osnova dOzorčí radě, tedy
oruámt který je vězru dostí. blízho, trby mohl posouditi z vlastního nďzoru' všecky okolnosti konkretního případu, ovšak opět
dosti' daleko ovzduší úštavu, aby zaručoval nestranné rozhodnutí.
Pro SIl~ostatn6. oddělení sou,dních věznic nebylo takových
. ustanovení potřebí, ' R~1L~va'dž hledíc na délku trestů, který
tam může býti vykonáván (nejvý,še 6 měsíců) a na ustanovení,
že bez zvláštního svolení nemá býti ani v sanwstatné věznici
mládeže ani v sam.ostatném oddělení trestnice nebo soudní
věznice 'vykonáván trest zavření, který odsouzený nenastoupil
před 19. rokem svého věku (§ 20, odst. 4), případy o nichž
byla řeč, se pra:kticky ani nemohou vyskytnouti. Zhoubnému
vli1.ll.t na spoluvězně, který by vězeň mohl v samostatném oddělení soudní věznice po tuto krátkou dobu výkonu trestu
vykonávati, lze čeliti jeho umístěním v samovazbě (§ 14, odst.
. 3) nebo jeho oddělením od ostatních spoluvězr'íů podle § 21.
Ve všech těchto případech, kdy trest zavření má býti vykonáván jinde než v trestním ústavu pro mladistvé, ať proto,
že tak .r ozhodla dozorčí rada, proti jejímuž rozhodnutí není
opravného prostředku. (§ 51), nebo proto, že nebylo uděleno
svolení k výkonu trestu v takovém ústavu pro pokročilý věk
odsouzeného, rozhodne ministr spravedlnosti, v kterém jiném
lÍstavu má býti trest :v ykonán. Ministru spravedlnosti bylo
. nuúw svěřiti rozhod.o vání proto, že trestnice a polepšovny jsóu
jemu přímo podřízeny, pokud ' pak jde o soudní věznice,
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§ 20, 21.

V,ězňové

jeví se soustředění rozhodování účelným v zapnu jednotnosti
praxe. Při svém ro zhodnutí, v kterém ústavu, má býti mladi.
stvý umístěn, bude ministr spravedlnosti zajisté přihlížeti
k rozhodnutí dozorčí rady lÍ,stavu, jejíž posudek o mravním
stavu mladist1}ého bude mu cenným vodítkem.
Připouštějíc, aby trest zavření mohl býti vykonáván také
v trestním ústavu, jenž není určen pro mladistvé, musila osnova
upraviti též některé další otázky výkonu trestu. Tak přede.
vším otázku, kterými předpisy má se říditi v takovém případě
výkon trestu v ústavě, v němž se tresty zavření nevykonávají.
Tuto otázku řeší osnova tak, že 1'ýkon trestu má se říditi před.
pisy danými pro ústav, v němž trest má se vykonávati, tedy
v ,trestnicích předpisy pro výkon trestu žaláře, v soudních
vězl'!.icích, v nichž se vykonávají též jiné tresty než žalář, přéd.
pisy pro výkon trestu tuhého vězení, poněvadž tento druh
trestu je svou povahou trestu zavření nejbližší. Dále bylo
nutné rozřešiti otázku, který orgán má v takovém případě
nastoupiti místo dozorčí rady, povolané podle § 19 rozhodova.ti
o podmíněném propuštění. Osnova svěřuje rozhodnutí praví·
de,lILé komisi pro podmíněné propuštění z trestu, při čem,:a
podmínky přípustnosti podmíněného propuštění mají býti po·
suzovány podle obecných ustanovení zákona Č. 562/1919 Sb.
z. a n.
UP. [nezmiňuje se o změnách, které Provedl v odst. 2.
Podmínky vyloučeni z ústavu byly tu jednak zmírněny, a to
potud, že spáchání zločinu vězněm nemusí míti ještě vždy za
následek jeho vylouče.ní z ústavu, jednak zpřísněny. Zhoubné
působení 1W spoluvězně má býti jen tehdy důvod!€m vy·
loučení, když by jeho vlivem byl ohrožen mravní vývoj spolu.
. vězňů. ÚP. chtěl tím zdůrazniti, že k tomuto prostředku má
býti sáhnuto jen v případech skutečně ' závažných, zejména
pokud by se nevystačilo s odloučením vězně v samOvazbě po.
dle § 14, odst. 3., nebo když by takové odloučení nebylo mož'
né. Poněvadž podle nadpisu tohoto paragrafu byl by se odst.
2 vztahoval toliko na vězně starší než 18 let, a potřeba vyloučení z ústavu se jeví neméně i u vězňů mladších jak bylo
v odborné literatuře poukazováno byla připojena, arci
poněkud nesystematicky k odst. 2 věta, připouštějící takové
opatření i' u vězňů mladších.]

V

ě Z ň O V

é ú c hyl n

Í.

§ 21. (1) Vězňové, kteří pro duševní neho tě·
lesné vady nemohou býti podrobeni kázni zavedené
v polepšovně, hud'tež, je-li toho třeha, od ostatnÍc11

odděleni

úchylní.,
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a výkon trestu hudiž přizpůsohen jejich
stavu.
(2) Odhyl-Ji si takový vězeň aspoň šest meSlCU
trestu a uzná-li dozorčí rada, vyžádajíc si dříve posu~
dek pedagogický i lékařský, že pro vadu vězně ue-lze očekávati dalších výsledků výchovných, že však
také není svému okolí nehezpečný, může jej podmíněně propustiti, třeba tu nebyly ostatni podmínky
pro to předepsané.
'
(3) Nečiní-li v případě uvedeném v odstavci (2)
doha odbytého trestu aspoň jeho polovinu, je k podmíněnému propuštění potřehí jednomyslného usnesení dozorčí rady.
(4) PodnlÍněné propuštění hudiž odvoláno také, ukáže-li se ve zkušehné době, že propuštěný je
svému okolí nebezpečný.
'
Ustanovení § 21 platí též prO' samO'statná Qoddě
lení mladistvých vězňů ve věznicích krajských sO'udii
(§ 13, odst. 6.).
I{ odst. 1. Viz §§ 26 a 27 v. tr. zavř.
I{ odst. 2. TentO' odstavec Qohsahuje odchylky
jak O'd § 10 zák podm. O'ds., tak i Qod § 19 č. 3 tO'' hO'to zákona, pO'kud jde O' pO'dmínky podmíněného
'propuštění a o řízení. Ostatní úchylky uvedené v § 19
platí i prO' podmíněné 'pro-puštěn í podle § 21.
PrO'ti rQozhodnutí dO'zorčí rady je tu mO'žná stÍŽ"
nO'sl, vyjímajíc případ uvedený v odst. 3. (§ 51,
odst. 1., č. 3).
Viz též § 33, odst. 5., 'prO'v. nař. a § 70 v. tr. zavř.
I{ odst. 3. Zde se zpřísňují pO'dmínky uvedené
v Qodst. 2. prO' případ, že si vězeň neO'dbyl aspO'ň pO'lovinu trestu. Viz též § 19, Qodst. 5., prO'v. nař.
OpravnéhO' prO'středku v tO'mtQo příopadě není
(§ 51, O'dst. 1. č. 3.).
I{ odst. 4. K důvO'dům odvO'lání pO'dmíněnéhO'
prO'puštění podle § 14 zák. pQodm. ods. přistupuje
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§ 21, 22.

tu ještě další důvod. Ustanovení § 19 č. 6 platí arci
i zde.
Vi'z též § 36 prov. nař.
K § . 21:
VN. Ve snaze přizpůsobiti výkon trestu co mozna nejvíce
individualitě věziíově mají některé zákony, na př. rakouský

zákon (§ 51) zvláštní' ustanovení o vj'konu trestu na v ě zní c h
o d I i š n Ý c h, t. j. takových, kten pro svoji úchylnost nemO.
hou býti podrobeni kázni v ústavu zavedené, poněvadž by tím
nejen sami" bezúčelně trp ěli, nýbrž by byli také brzdou ve
výchovných snahách týkajících se věziíů norm~lních; V ýkón
trestu zejména pak způsob zadržení, pohyb na cerstvem vzdu·
chu, ~yučování a zaměstnání takových úchyln;ých vězňů, .po~ře.
bujících stálého dohledu lékaře a odchylneho pedagogtckeho
nakládání třeba přizpůsobiti jejich stavu. Podle o,k olností bu·
de někdy' nutné v ·mezích možnosti takové vězně od ostatních
odděliti.
'v
Také osnova o tom dává ustanovení, které bude bltze
provedeno domácími řády a: podrobnými předpisy o výkonu
tre.stu zavření.
Někdy mohou veškeré výcho~né sn:;-hy ~ odlišného" vězn~
pro jeho úchylnost úplně selhatt, takze namaha obetova:na
na jeho výchovu by byla bezúčelným plýtváním sil. vBylo by
však kruté, kdyby takový odlišný 'vězeň m~l býti vyl~ucen zd?:
brodiní podmíněného propuštění z trestu Jen proto, ze pro sVUJ
odlišný stav není s to vyhověti jeho podmínkám. o ?sno,v~ proto.
připouští i u těchto vězňů, jejichž úchylnost muze . bytL velm~
různého stupně, podmíněné propuštění , i když tu neJsou ostatm
jeho podmínky; ovšem jen tehdy, kdy~ nej.de ~ Os?~~, , ktero~
třeba; v zájmu účelné ochrany spOlecnost~ pres JeJ~ uchylny
stav dále zadržeti jako obecně nebezpečnou.
,
v'
úP. Výbor použil běžného termínu »úc.hylm«.. nechteJe
v tomto specielním zákoně zaváděti ?o,,:ou tern;:m.olog:~.,
Značný rozpor v názorech proJevzl se pn Jed":.an~ o ust~.
novení odst. 2., podle kterého může býti ~chyln~ v~zen podvml".
něně propuštěn za podmínek t·am uvedenych, zeJmven~ k~yz :~
odbyl polovici Vrestu. Bylo ~n:í~áno., že. ťo zavr~?,~. 6tz me·
síčním mohou si zúčastnění c.",.utLtele, tOtLZ . doz?rc~ 1 a:da, pe.
dagog a lékař učiniti již jasný obraz, zda·z." ~rz~1lL . tak?veho
vězně má ještě smysl, zejména zda~li ,lze ocekavat~ ~y~h?v.
ných výsledků, a že tedy nenÍ, zapotreb~, v, aby v by~o ,,:yckav?no
ještě, až si odpyká polovici trestu)
pnpa~e nekoltk::l~teho.'
Justiční správa však obávala !e, ~patneho , dOJm~ v~ vereJn~stz,
jaký by velmi brzké propustem takoveho vezne pravdepo.
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o propuštěné.
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dobně vyvolalo, kdyžtě není možno vysvětlovati podrobně jeho
úchylnost.
Ústavně právní výbOr oceniv důvody obou stran, připu.
stil podmíněné propuštění i v případě, když si úchylný vězeň
neodbyl polovici trestu, vyžaduje však, aby se lW tom usnes·
la dozorčí rada jednomyslně. Dozorčí ·rada skládající se podle
§ 16 ze soudce jako předsedy, člena státního zastupitelství a
dvou přísedících, bude přihlížeti ke všem hlediskům, jež by
tu přicházela v úvahu. Když pak se jednomyslně usnese lW·
podmíněném propuštění úchylného vězně, vzda jistě v úvahu
také vliv tohoto propuštění na veřejné mínění.
Nový odstavec 4. připouští (Idvolání podmíněného propu·
štění, odpadla·li jedna z hlavních podmínek jeho, totiž ukáže·li
se ve zkušebné době, že propuštěný jest svému oholí nebez·
pečný.

P é

č

e

O

pro p

U

št

ě

n é.

§ 22. (1) Představený polepšovny učiní před
každj"lll propuštěním vězně v dohodě s dozorčí radou nebo s jejím členem k tomu určeným a po
slyšení zákonného zástupce vězně včas vhodné kroky, aby propuštěný byl na svobodě řádně umístěn.
Při tom má užíti podle možnosti pomoci některého
sdružení nebo zařízení pro ochrannou péči o mládež.
(2) Nelze~li naprosto učiniti takové aniž jiné
vhodné opatření včas a hrozí-li vážné nebezpečí, že
hy bez něho vězeň znova se octnul na scestí, může
je,j před:stavený polepšovny v dohodě s dozorčí radou nebo s jejím členem k tomu určeným ponechati
v ústavě ·po zcela krátkou dobu" nejdéle po čtrnáct
dnů, je-li pravděpodobné, že se do této doby zlepší
naděje na jeho opatření.
Ustanovení § 22 platí i pro samostatná oddělení
mladistvýrch vězňů ve věznicích lcrajls kých ,soudů
(§ 13, odst. 6.).
Zákon nečiní rozdílu, zda jde o propuštění podmíněné či o propuštění po odbytí celého trestu.
Viz též § 37, odst. 5., zák., § 33, odst. 2., prov.
nař. a §§ 75 až 78 v. tr. zavř.
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§ 22-24.

K § 22:
VN. Zvýšenou pozornost věnuje osnova péči o propuště.
né vězně. Největší nebezpečí zpětnosti a zničení všech dobrých
výsledků, jichž bylo dosaženo za výkonu trestu nebo ve vý.
chově, je v době, kdy vinník se ocitne opět na svobodě. Dří
vější svazkY ' jemu prospěšné být'ají přetrhány Cl svým pokleskem
ztratil sWld i prostředky k řádnému výdělku. Za to ho čeká
zločinná společnost, aby jej přijala s otevřenou náruČ~.!!....J!!l
mohla mu, ovšem svým způsobem a pro svůj prospěch. f7iž nařízení min. sprav. z 23. července 19'04) č. 13 Věst., uložilo sborovým soudům a trestnicím, aby o nastávajícím propuštění mladistvého z trestu uvědomily vždy aspolí měsíc napřed opatrov·
nický soud, který v takovém případ6J- jakož i tehdy, je-li mu
oznámeno nastávající propu.š tění z výchovny, má si předvolati
zákonného zástupce a vyslechnouti ho o tom, co hodlá zaříditi,
aby mladistvý byl asp01í v první těžké době nějak opatřen. ~
řízení z 30. září 1905, Č. 15 Věst. zdůrazlíuje zvláště součinnost
pDm:ťJcnýcn zařízení pro péči O mládež a na06d6. ke" styků~
s nimi. , O nast'ú'vajícím propuštění má býti konečně vždy uvě·
doměn tahé zákonný zástupce a vyzván, aby' si mladistvého
přímo odvedl. I komisi, která má rozhodovati o podmíněném
propuštění z trestu, ukládá prováděcí nařízení k zákonu o pod·
míněném odsouzení, aby, stojí.li podmíněnému propuštění v cestě jen nepříznivé poměry, které čekají vězně na svobodě, se
pokusila o jejich odstranění.1Právo platné na Slovensku a Pod·
karpatské Rusi ukládá rovněž řediteli věznice nebo výchovny,
aby za pomoci sdružení pro péči o mládež a jiných úřadů po·
staral se o propuštěné vězně . Péče spočívá hlatm.ě v řádném umí·
stění propuštěného mladistvého.
Osnova ukládá představenému polepšovny nebo samostat·
ného oddělení trestnice nebo soudní věznice (tutéž povinnost
má míti podle § 62 Č . 4 - nyní § 63 Č. 4 -' i představený vý·
chovny) , aby se postaral vždy o řádné umístění vězně. N ení·li
možné učiniti takové ani jiné vhodné opatření včas, má býti
dovoleno, aby propuštěný byl ještě po krátkou dobu v ústavu
zadržen, je·li pravděpodobné, že se do této doby zlepší naděje
na jeho opatření.
UP. [ nezmiňuje se o změně v odst. 1. Kdežto vládní návrh
žádal, aby představený polepšovny postupoval v dohodě se zákonným zástupcem, spokojil se výbor s ustanovením, podle ně·
hož stačí vyslechnouti zákonného zástupce.]

D o dat n é r o z hod o v á II í
o
och ran .,
n Ý c hop a tře n í c h.
§ 23. (1) Před každj'Tm propuštěním vězně
z polepšovny rozhodne dozorčí rada podle výsledku
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výkonu trestu, má-li býti vězeň po propuštění dán
pod ochranný dozor nebo do ochranné výchovy
(§ II a 12).
2
( ) Před rozhodnutím hud~ž vyslechnut vězmI
a jeho zákonn.ý zástupce. Nebylo-li by možné vyslechnouti včas zákonného zástupce, budiž zřízen
a vyslechnut obhájce (§ 44, odst. 3.). To stanižse
také, uznáMli Lo dozorčí rada účelným pro úspěšné
hájení vězně.
Ustanovení § 23 platí i p-ro samostatná od- dělení
mladistvých vězňů ve věznicích krajských soudů
(§ 13, odst. 6.).
K odst. 1. Ze srovnání s § 24 plyne, že § 23 se
netýká případu, kdy ochranný -dozor neb ochranná výchova byly nařízeny již soudem. Arcí tu .p latí § 24 U~ta
novení § 23 platí i při pod m í n ě n é m propuštění
z trestu; tu však musí býti nařízen aspoň o.ch.ranný
dozor (viz § 19, č. 5 apoznámlnl k němu).
.
O povinnosti .p odávati zprávy viz § 37.
O opravných prostředcích viz § 50 až 52.
K odst. 2. Obhájcem nemusí býti osoba způso
bilá k obhajování před krajskými soudy; mohou jím
býti i jiné osoby v § 44~ odst. 3. vypočtené.
.
Viz též § 15, 22, 34, 38 až 42, 49 až 51 prov . nař.
a § 70 a 79 v. tr. zavř.

§ 24. (1) Nedošlo-li k výkonu ochranné výchovy do šesti lněsÍců od té doby, kdy byla pravoplatně
nařízena, budiž o tom, zda se 111á vykona.t i, znOY<:l
rozhodnuto podle ustanovení odstavce (2) až (6).
(2 ) Výkon ochranné výchovy budiž podmíněně
odložen, není-li ho potřebi, hledíc na veškeré okolnosti případu, zejnléna na délku vykonaného trestu
a na chování odsouzeného. Stane-li se tak, budiž
určena zkušebl1á doba ne kratší než jeden rok a ne
delší než tři let a .a budiž nařÉzen ochranný dozor.
" (3) Od vj'Tkonu ochranné výchovy ' budiž upu~
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§ 23, 24.

štěno, nelze-li hledíc na věk vinníka a ostatní jeho
poměry se nadíti, že její výkon do dvacátého prvního roku jeho věku bude míti výsledek.

(4) Činiti rozhodnutí uvedená v odstavci (1) až
přísluší soudu, který_ochrannou výchovu nařídil; vykonával-li se však na vinníku trest v polepšovně, přísluší rozhodnouti její dozorčí radě .
Podle toho přísluší také soudu nebo dozorčí radě
rozhodovati o tom, zdali se osvědčil vinník, jehož
ochranná výchova byla podmíněně odložena.
(5) Soud, který nařídil ochrannou výchovu,
může v případě uvedeném v odstavci (2) od výkonu
( 3)

ochranné výchovy také vůbec upustiti; vykonával-li se však na vinníku trest v polepšovně, budiž
dříve slyšena její dozorčí rada.
(6) Má-li učiniti rozhodnutí uvedené v odstavci (1) až ( 5) soud, vyslechne odsouzeného, jeho zákonného zástupce, veřejného žalobce, obhájce a zástupce pomocného zařízení (§ 45). Přísluší-li rozhodovati dozorčí radě, platí ustanovení § 23, odst.
(2), i tu.
K odst. 1. Toto ustanovení platí pro. každou ochrannou výchovu nařízenqu trestnÍ-m soudem nebo dozorčí radou polepšovny, niko.liv však dozorčí radou
samostatného oddělení mladistvých vězilŮ ve věznici
(§ 13, od:st. 6.). Zákon neu~čuje orgán příslušný činiti
l'ozhodnutí uvedená v Ddst. 2. a 3., byla-li ochranná
výchova nařízena dozorčí radou samostatného Ddděle
ní mladistvýoh vězňů ve věznici pDdle § 23. Přirozeně
je to tato dozorčí rada smna.
UstanQvení odst. 1 vztahuje se jen na ochrannou
výchovu; nelze tedy dodatečně rozhodov,ati o tom, zda
se má vykonati ochranný dozor.
K odst. 2. až 5. Dozorčí rada může tolikol výko.n
ochrannéyýchovy podmíněně odložiti. Upustiti od výkonu může jen v případech odst. 3. Naproti tomu
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může soud upustiti ód výkonu také v případech odst.

2., a to i když se vykonával trest v polepšovně.
N a rozhodnutí soudu i dozorčí rady o ochranných
opatřenÍ-ch v případech tohoto. paragrafu je možna
stížnost podle § 51, odst. 1., č. 1 a § 52.
Viz též §§ 15, 22, 34, 38 až '12, 49 až 51 prov. nař.
a §§ 70 a 79 v. tr. zavř.
I(

§§ 23 a 24:

VN. Podle § 5 má soudce z možnOstí, které mu záko1ľ
poskytuje, zvoliti vždy tu, kterou považuje pro mravní vývoj
mladistvého za nejúčelnější. Za podmínek §§ 11 a 12 má též
naříditi opatření výchovné. Než i při sebe větší péči věnované
vyšetření pOměrů mladistvého a poznání jeho osobnosti může se
přihoditi, Že soudce, který přece jen za trestního řízení má cel·
kem nepatrnou možnost přesvědčiti se přímým stykem s mla.
distvým provinilcem o potřebě_ druhu výchovného opatření, je
nenařídí a že teprve za výkonu déle trvajícího trestu na svobo.
dě, za něhož je lepší příležitost poznati osobu provinilcovu, se
ukáže, že takového výcho-vného opatření je nutně potřebí, poně.
vadž výkon trestu samého k polepšení nestačí. Proto ukládá
osnoVa dozorčí radě, aby před každým propuštěním vězně
z polepšovny nebo ze samostatného oddělení trestnice nebo
soudní věznice rozhodla podle výsledku výkonu trestu, má.li
býti vězeň po propuštění dán pod ochranný dozor nebo M
ochranné výchovy. U kratších trestů, t. j. trestů do šesti neděl,
nelze zaručiti, že Osobnost mladistvého bude poznána do té mí.
ry, aby takové opatření mohlo býti nařízeno. Kromě toho ne.
zaručuje ani výkon trestu v pravidelných soudních věznicích
při těchto krátkých trestech, že nutnost výchovného Opatření
bude posouzena orgány k tomu zPŮSobilými.
Stejně je možný i případ opačný, že totiž byla nařízena
ochranná výchova, ale než dojde k jejímu výkonu (bud' proto,
že se napřed vykOnává trest, nebo z jiných důvodů), Se ukáže,
že mladistvý se již do té míry polepšil, že jejího výkonu již ne.
ní zapotřebí, anebo se sice nepolepšil, ale nelze také očekávati
hledíc k jeho věku a ostatním okolnostem případu, že by její
výkon měl vltbec ještě úspěšný výsledek. Ve všech uvedených
případech se nedoporučuje, c.:by ochranná výchova byla vykoná.
vána, poněvadž by to bylo zbytečné, a: mohlo by to býti pro mladistvého nebo pro jiné chovance ústavu dokonce škodlivé. Osno.
va proto právem nařizuje, aby po uplynutí určité doby a to šesti
měsíců, bylo vždy znova rozhodnuto, zda má dojíti 'k výkonu
ochranné výchovy.
-
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Rozhodnutí svěřuje osnova soudu nebo dozorčí radě) po·
dle toho, zda se již vykonával trest v polepšovně čili nic. Hle·
díc ke složení dozorčí rady, k mož11osti opravných prostředků
proti jejímu rozhodnutí a k té okolnosti, že o stížnosti rozho.
duje senát mládeže (§ 51 a 52), .,ne",:!tže ~~ýti proti této úpravě
t'ážných námitek. OstafJně - vyJlmaJLC pnpad uvedený v odst.
3 - může dozorčí rada výkon ochranné výchovy toliko podmíněně odložiti [upustiti od něho úplně může podle odst. (0)
toliko soud], takže ani po této stránce nemůže býti autorita
soudního rozhodnutí dotčena.
úP. Rozhodnutí o tom, má-li býti vězeli po prOpuštění
dán pod ochranný dozor nebo do ochranné výchovy (§ 23),
jest příliš dalekosáhlé, než aby byl výboru stačil pouze obliga.
torní výslech vězně samotného. - Výbor proto doplnil vládní
návrh ustanovením, že musí býti vyslechnut pfed rozho.dnutím
také zákonný zástupce vězňův, po případě obhájce, nebylo-li by
možné vyslechnouti zákonného zástupce včas. Nemá-li vězeií
obhájce, jest mu ho zříditi.
[Výbor nezmiliuje se o obdo bných změnách provedených
též v § 24, odst. 6. T bnito změnami mělo býti dosaženo žádoucí
jednotnosti předpisů, jak pokud jde o řízení před dozorčí ra·
dou, tak i pokud jde o řízení před soudem (viz § 49, odst. 1.)].

J a k 8 I uší p o s u z o vat i v i n n í k a pod ok o n a n é m o s ID n á c t é ID r o c e z a čin d ř íve 8 p á c II a II ý.
§ 25. (1) Dokonal-li vinn:ik před zavedením
trestního řízení nebo za jeho trvání osmnáctý rok
svého věku, platí ustanovení této hlavy s úchylkami uvedenými v odstavci (2) až ( 5) •
(2) Ochrannou výchovu nařídí soud, jen lze-li
hledíc na věk vinníka a ostatní jeho ponlěry se nadíti, že výkon ochranné výchovy do dokonaného
dvacátého prvního roku bude míti výsledek. Nenařídí-li soud ochrannou výchovu a jsouGli tu zákonné podn1Ínky pro výrok o zadržení v nucené pracovní kolonii nebo v donucovací pracovně, může
soud učiniti takový výrok.
(3) Trest zavření uloží soud, jen když jde o oso·
bu nlravně nezkaženou a když je možné vykonati
uloiený trest ·~eb aspoň značnější jeho část do do~
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konaného dvacátého prvního roku věku. Jinak
uloží soud trest podle zákonů trestních; jeho délka
řídí se však ustanovením § 8.
(4) Ustanovení § 6, odst. (I) a (2), a § 9,
odst. ( :3 ) a ( 4), lze užíti jeli, když vinník v době
vynesení rozsudku nedosáhl ještě devatenáctého roI ku věku.
(5) Soud odsuzující vinníka 'pro trestný čin
spáchaný před dokonaným osmnáctým rokenl a zároveň pro sbíhající se s nhn trestný čin spáchaný
později, užije ustanovení této hlavy, i pokud jde
trestný čin posléze uvedený, náleží-li tento čin
k příslušnosti okresního soudu a je-li trestný jen
trestem peněžitým nebo trestem na svobodě, který
není delší než trest stanovený zákonem na čin spáchaný před dokonaným osmnáctým rokem (§ 8).
Jinak platí jak o trestnélll činu spáchaném před .
dokonaným osnlnáctým rokem, tak o trestném či
nu, který hyl spáchán později, ustanovení trestních
. zákonů; důvod vylučující trestnost podle § 2,
odst. (2), a meze trestní sazby podle § § 8 a 9 platí
však pro čin s páchaný před dokonanýnI osmnáctým
rokem i v tomto případě.

o

TentO' paragraf Dbsahuje vesměs ustanovení práva hm O' t n é hO'. O tDm, jaký vliv má dosažení 18.
rDku před zahájením řízení nebO' souběh trestných
činů spáchaných před dDkDnaným 18. rDkem a pO'
něm na odchylky procesní, jedná § 28.
l{ odst. 2. O podmínkách prO' výrok O' zadržení
v nucené pracovní kolDnii nebOl v dDnucovací pracovně viz § 7 zák. č. 89/ 1885 ř. z. ve znění čl. II. zák.
Č. 102/1929 Sb. z. a n., § 5 až 7 zák. čl. XXI/1913 a
čl. VI, odst. (1) zák. č. 102/1929 Sb. z. a n. UstanDvení čl. VI, odst. I. zák. č. 102/ 1929 Sb. · z. a n. nenabylO' však dosud na SIDV. a P. R. účinnosti (čl. VIII,
Ddst. 2. cit. zák.)
Soudnictví nad mládeží.
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Trestání po dokonaném 18. roce.

K odst. 4. § 6 ůdst. 1. a 2. jedná o. upuštění ůd
o náhradních O'patřeních

platí prO' trestný čin spáchaný před důkonaným 18.
rokem i v tůmtů případě. Platí tedy ' prO' tento. CIn
i v to.mtů případě sazba od jednůhů do. deseti, nebo. ůd
dvůu do. patnácti let (§ 8, ůdst. 4.), není však určen
d r u h treótu na svůbůdě. Půsuzuje-li se případ taků
véhů sOIuběhu půdle práva dříve. rakouského, užije se,
pokud jde o. druh trestu na svůbodě, v tůmtO' případě
§ 52 tr. zák., t. j. ulůží se těžký žalář. Po.suzuje-li se
pO'dle práva dříve uherského., sluší míti půdle obecných zásad § 22 a 24 uh. tr. zák. za tOl, že, půkud by
měl býti vyměřen trest na Evobodě od jednO'hů -do. deseti let, měl by býti ulo.žen trest žaláře, a půkud by
měl býti vyměřen trest na svůbodě ůd dvůu d,o. patnácti let, měl by býti u.ložen trest káznice.

půtrestání, § 9, odst. 3. a 4.
za nedůbytný trest peněžitý.

K odst. 5. Citací § 8 na kůnci první věty je naže se mají srovnávati sazba trestu na ~vobO'dě
za trestný čin Is páchanýpo důkůnaném 18. růcese
snÍženůu podle § 8 sazbůu trestu zavření za trestný
čin spáchaný před důkO'naným 18. rokem.
. UstanůvenÍ ůdst. 5. O' s O' u běh u platí také v -případech, kdy vyšší trestnůst nebO' kvalifikace trestného.
činu závisí na sčítání hůdnůt věcí, které byly před
mětem někůlika trestných útůků, spáchaných z části
před dokO'naným, z části po. do.kůnaném 18. roku, nebůť tu jde .o činy jinak samůstatné. Ob-dO'hně -s luší
postupovati také vpřÍ!padě tO'liků z d. á 1111 i v é ho.
s o u běh u trestných činů na pře při p O' k rač O' v ání v trestném činu a půd., byly-li některé útůky spáchány před důkůnaným a jiné pO' dokůnaném 18. ro.ce.
Arci platí prO' trestné útůky před důkůnaným 18. rO'kem důvO'd nepříčetnůsti uvedený v § 2, O'dst. 2. i ve
.
všech těchto. případech.
V mezích ustanovení O'dst. 5. uplatní se O'becná
pravidla o. ukládání trestu při sůuběhu trestných činů,
která tímto. zákůnem nebyla důtčena, tak zejména
§ 96 a násl. uh. tr. zák. a § 517 a -518 tr. por. Kde by
bylo nutné určiti nejprve kvalifikaci trestného činu
nebo. druh trestu stanůvený trestním zákůlllem, platí
ustanůvení § 3, odst. 2. a § 8, od'st. 2.
ZákO'n neřeší výslůvně přípa, d, kdy se sbíhají čin
spáchaný před 18. růkem věku vinníkůva, trestlJlý jinak smrti nebo. dO'živůtní ztráto.u svobO'dy, a jiný
tl'estný čin spáchaný po. důkOlnaném 18. růce, náležející k příslušnosti krajského. nebo. půrůtního (také státního) sO'udu. PO'dle poslední věty O'dst. 5. platí o, obO'u
trestných činech ustano.vení trestních zákO'nů. TO'likO'
důvůd vylučujíCÍ trestnost pO'dle § 2, o.dst. 2., a meze
trestní sa1z hy (nikOlliv tedy dr U h trestu) půdle § 8
značeno,
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K § 25:
VN. V § 25 upravuje osnova obtížnou otázku) kterých usta·
novení hmotného trestního práva má býti užito v případě, když
trestný čin byl spáchán ve věku mladist1Jém, avšak k odsouzení
došlo již po dokonaném 18. roce, ať proto, že čin vyšel teprve
po tomto roce najevo, či z toho důvodu) že trestní řízení zahá·
jené ještě před tímto rokem, se protáhlo přes něj (odst. 1-4),
a dále otázku, kterých ustanovení hmotného trestního prá-va má
se užíti při souběhu trestných činů spáchaných před dokona·
ným 18. rokem a po něm (odst. 5.).
První otázku řeší osnova tak, že zásadně má býti čin spá·
chaný ve 1Jěku mladistvém posuzován vždy podle odchylných
hmotně prá1Jních ustanovení trestního práva mladistvých, ne·
hledíc na to, kdy k trrestnímu stíhání nebo k odsouzení došlo;
neboť příčiny, pro které čin spáchaný v tomto v ěku má býti
posuzován mírněji, nepomíjejí tím) že vinník po činu dosáhl
18 let.
Potom by se však mohlo státi, že by jak opatření výchov.
né, tak i trest zavření, sloužící převážně k výchově prostředky
přizpůsobenými věkovému stupni provinilcovu, byly nařízeny
t ve věku, kdy to již nemá žádného významu. Proto činí osnova
- v souladu s ustanoveními §§ 11, 12 a 20 - z uvedené zá·
sady výjimku) pokud jde o nařízení ochranné výchovy a uložení
trestu zavření, omezujíc jejich přípus tnost [uk, že nelze je naří·
diti po 21. roce věku vinníkova vůbec a před dosažením 21. roku jen tehdy, když lze od nich ještě čekati prospěch. Nenařídí·li
soud z těchto dŮ1Jodů ochrannou 1Jýchovu nebo nemůže·li ji ani
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§§ ·25-27.

naříditi, poněvadž vinník již dosáhl 21 let, muze vysloviti, že
odsouzený může nebo má býti wnís těn v nucené pracovní kolo-

nii nebo v donuco'vací pracovně, ačli jsou ovšem splněny všeobecné zákonné podmínky tohoto opatření. Místo trestu zavření
pak uloží soud onen druh trestu, jaký stanoví na čin obecné
trestní zákony. Toliko pokud jde o délku trestu, bude se soud
říditi i tu ustanovením § 8. Délkou trestu rozumí tu osnova
trestní sazby podle § 8. Pokud by ovšem délka skutečn ě uloženého trestu odpovídala druhu trestu v trestní sazbě obecného
trestního zákOna stanovenému, změní se tento druh tres iu za následující mírnější druh trestu. Také ustanovení odst. (4) jest
odůvodněno tím, že ve v ěku přes 19 let nemají již kárné tresty
významru.
Druhá otázka, totiž otáz ka s o u běh u t r e s t 11, Ý ch či
n ů spáchaných před dokonaným 18. rokem a po něm, potře
buje úpravy jen pro případ, že dojde zároveií k odsouzení pro
tyto i ony. Dojde-li k odsOuzení toliko pro trestné činy spáchané ve věku mladistvém, užije se přirozeně ustanovení odst.
1 až 4 tohoto paragrafu, dojde-li toliko k odsouzení pro činy
spáchané ve věku pozdějším, užije se ustanovení obecných
trestních zákonů. PoskytovC! li tu něja ké výhody hmotn ě ·právní
nebylo by ničím odůvodněno, ba mohlo by vésti k předstírání
trestných činů spáchaných ve věku mladistvém jen prOto, aby
si pachatel zajistil hmotně-právní výhody trestního práva mládeže i pro trestné činy spách:1.Ilé ve věku pozdějším.
Pro případ současného odsouzení pro činy spáchané jak
před dokonaným 18. rokem tak i později, je však nutné řešiti
otázku, kterých ustanovení hmotného trestního práva má se užíti~
zda obecných či zvláštních ustanovení první hlavy tohoto zákona. Osnova rozlišuje tu podle závažnosti činu, je·li čin spáchaný
po dokonaném 18. rOce toliko lehčí povahy, jak pokud jde
o kvalifikaci (přestupek nebo přečin náležející k příslušnosti
okresního soudu), tak i pokud jde o trest; nebylo by odůvod
něno, aby pro tahový trestný čin pachatel ztrácel hmotně.právní
výhody trestního práva mladistvých i pro trestný či n spáchaný
ve věku mladistvém. Osnova nařizuje proto v takovém případě,
aby všechny sbíhající se trestné činy byly posuzovány podle
zvláštního trestního práva mládeže. Ovšem platí i tu, co bylo
řeř:p.no o možnosti nařízení vý·chovných opatření a uložení trestu
zavření v odůvodnění odst. 2a 3. Je-li naproti tomu čin spáchani' ve věku pozdějším těžší povahy, totiž zloči n nebo přečin
náležející k příslušnosti sborového soudu, nebo sice lehčí kva·
lifikace, ale trestný trestem na sl.'Obodě delším, než jaký stanov~ § 8 na trestný či n spáchaný ve věku mladistvém, bylo by zce.
la neodzlvodněno, kdyby trestný čin spáchaný ve věku mladistvém měl tu rozhodnouti prO užití zvláštních ustanovení trestní-
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ho práva mládeže, i pokud jde o ony těžší trestné činy spáchané
v'e v ěku pozdějším. V tomto případě se užije tudíž obecných
trestních záko11ll, i pokud jde o sbíhající se trestné činy spácha.
né ve v ěku mladistvém. Toliko otázka příčetnosti a délka trestu
má býti u těchto činů posuzována podle zvláštního trestního
práva mládeže. Co bylo řečeno o významu slov »délka trestu«
výše v odůvodnění odst. 3, platí i tu.
UP. [prOvedl důležitou změnu tím, že doplniv v odstavci 4 citaci také uvedením § 6, odst. 1, vyloučil v případech, že
rozsudek ~yl vynesen v době, kdy vinník dosáhl již 19. rok
svého v ěku, také upuštění od potrestání vůbec . ]

Pro ln I

č

e ní t r e s t n Í II o stí h á
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§ 26. Není-li podle trestních zákOl1l1 doba, je~
uplynutí se vyžaduje k promlčení trestního stíhání, kratší, činí u trestných činů Spáchaných osobami lnladistvýnti pět let, a jdegli o trestný čin, na
který stanoví trestní zákony trest smrti nebo doži. votní ztráty svobody, deset let.
JIZ

Ostatní podmínky promlčení stanovené trestními
zákony platí ovšem i tu. .

Pro

mlč

en Í

v Ýk o n u

t r e stu.

§ 27. (1) Promlčení vylučuje výkon trestu:
1. zní-li rozsudek na trest zavření delší než
pět let, po uplynutí deseti let,
2. zní-li rozsudek na trest zavření pěti let neho
·kratšÍ ueho na jiný trest, po uplynutí pěti let, a byl-li
·takový trest uložen za čin, který je podle zákonů
trestních přestupkem, po uplynutí dvou let.
(2) Trest peněžitý uložený vedle trestu zavření
promlčuje se spolu s trestem hlavním.
(3) -Promlčení výkonu trestu se počíná dnem,
kdy rozsudek nabyl právní moci.
. (4)- Do doby uvedené v odstavci (1) .se nevčÍtá:
1. doba, 'n a kterou výkon trestu byl odlože:n~
~ to, b~'l-li viiIník 'odsouzen podmíněně.; až do práv-

§ 26, 27.

PromlčelÚ.

ní moci rozhodnuti, kterým výkon trestu hyl na-

zák. přes to., že tato ustanovení jsou v některém smě
ru mírnější než ustanovení §'. 27 zák. 80ud. mlád.
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řízen;

..... , 2. doha, ~l? kt~rou bylo povoleno spláceti peně
ZIty trest po castkach, pokud toto povolení nehylo
pravoplatně odvoláno;
3. doba, po kterou po právní moci rozsudku
trest nemůže býti vykonán z některého zákonného
důvodu nebo proto, že odsouzený se zdržuje v cizině, jakož i doha, po kterou je vykonáván jiný
trest na svohodě neh ochranná výchova v ústavě.
, (5) Pronllčení výkonu trestu se přerušuje .ia.
kymkoliv opatřením soudu nebo příslušného úřadu,
směřujícím k výkonu trestu a namířeným proti
osohě odsouzeného, ze.inlél1a pak tím, že odsouzený
hyl k tomu konci zatčen neho vzat do vazhy. Nové
pronllčení se počíná dnem takového opatření, a
hyl-li odsouzený zatčen neho vzat do vazhy, dnem.
kdy výkon trestu nebo vazhy hyl přerušen. Byl-li
odsouzený propuštěn podnlÍněně, počíná se nové
promlčení teprve, když nabylo právní moci rozhod.
nutí, kterým propuštění bylo odvoláno.
Promlčení výkonu trestu upravuje zákon v celém rozsahu, ježto jde o instituci právu dříve rakouskému neznámou. Proto jsou novou úprav,otU úplně nahrazeny, pokud jde o trestné čh.. y osob mladistvých,
§ 120 až 124 uh. tr. zák. a § 31 uh. přesto zák.
K odst. 1. Ustanovení č. 1 a 2 platí, pokud jde
Ol trestní vazbu, jen O' trestu z a vře!ll í. Slovy »jiný
trest« po.d č. 2 míní .se tedy jiný způsob trestu než
trestní vazba, neboť by jinak odst. 1., č. 2 platil i pro
O'becné tresty na svobO'dě d e I šín e ž pět let, což
jistě u srovnání s odst. 1. č. 1 nemohlo býti úmyrSlem
zákonO'dárce. Byl-li tudíž trest na ,svobO'dě uložen podle obecných zákonů trestních (srov. ~ 25, odst. 3.),
nepromIčuje se jeho výkon na území dříve rakouském
vůbec, na území dříve uherském pak platí obecná
usta1l100venÍ § 120 a'Ž 124 uh. tr. zák. a § 31 uh. přesto

K § 26 a
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27:

VN. Z ustanovení práva hmotného upravuje osnova koneč
ně odchylně otázku prOmlčení.
Tytéž důvody, které mluví pro to, a;by odsouzení pro trestný čin spáchaný ve věku mladistvém mohlo býti dříve zahlazeno
(srv. odůvodnění § 10), mluví také pro úlevy, pokud jde
o promlčení.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi má také skutečně
zák. čl. VII/1913 v § 71 a 73 odchylná ustanovení Pl'O promlčení
trestního stíhání a promlčení výkonu trestu. Tato ustanovení
nebylo by možné ani bez náhrady zrušiti, ani ponechati vůbec
beze změny. Doporučuje se proto upraviti promlčení u trestných
činů spáchaných ve věku mladistvém znovu a jednotně, pokud
to arci různé systémy obou trestních zákonů připouštějí.
Při pro mlč e n í t r e s t n í h o stí h á n í omezuje se
osnova na stanovení promlčecí doby u zločinů, ponechávajíc beze
změny kratší promlčecí dobu u přečinů a přestupků a nedotýkajíc se také platnosti oněch ustanovení býv. rakouského trestního zákona; , která vyžadují k promlČení tJ'estního stíhání splnění
ddších podmínek. Úplné sjednocení přesahovalo by tu rámec
této osnovy a je nutné vyhraditi j e celkovému sjednocení trestních zákonů. Také otázek počátku promlčení, jeho přerušení,
stavení atd. se osnova nedotýká, ponechávajíc v platnosti obecná ustanovení.
V § 27 upravuje osnova instituci právu dříve rakouskému
neznámou, totiž pro mlč e n í v Ý k o II U t r e s t u, jehož potřeba se v praksi velmi živě pociťuje; arci omezuje se i tu
osnova na promlčení výkonu trestu, pokud jde o trestné činy
spáchané ve věku mladistvém. Po této stránce bylo však nutné
upraviti tu promlčení výkonu úplně, poněvadž na území práva
dříve rakouského nebylo dosud známé. Proto bylo možné uchý.
liti se také, pokud jde o s.t avení a přerušení promlčení, od
úpravy práva dříve uherského a přimknouti se k úpravě pří.
pravné osnovy trestního zákona o zločinech u přečinech (§§ 35
fl 36), na jejichž odůvodnění budiž odkázánO.
ÚP. V § 27, odst. 1., bodě 2. byla promlčecí IhzLt:1 pro výkon trestu za přestupky prodloužena z 1 roku na 2 leta.
V odst. 4., bodě 3. bylo nově ustanoveno, že do promlčecí
doby nezapočítává se doba, po kterou se odsouzený zdržuje v cio,
zině, poněvadž po tu dobu nebylo možno výkon trestu na něm
vykonati.
[Výbor nezmiňuje se o podstatné změně v odst. 5, podle
níž se promlčení výkonu trestu přerušuje nejen zatčením nebo

§ 28. '
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vzetím do vazby, jak navrhoval vl. návrh, nybrž každým opa·
třením soudu nebo příslušného úřadu, směřujícím k výkonu
trestu a namířeným proti osobě ods<}uzeného. Toto zpřísnění
vládního návrhu bylo provedeno zře.imě podle vzoru § 124 uh.
trestního zákona.]

H I a vad r u h á.

o

trestnÍnl

řízení

proti mladistvým.

Obecné ustanovenÍ.

§ 28. (1) Trestní řízení pro trestné činy spáchané osobami mladistvými řidí se podle ustanoveni
trestního řádu~ pokud tento zákon nestanoví od·
chylek.
•
(2) Sbíhá-li se s trestným činem spáchaným.
před dokonaným .osmnáctý-ul rokem trestný čii1 spáchaný později, platí tyto odchylky toliko, když později spáchanj' trestný čin je přestupek nebo přečin
náležející k příslušnosti okresního soudu.
(3) Nedošlo-li k zahájení trestI1.ího řízení před
dokonaným devatenáctým rokem, platí ustanovení
trestního řádu.
K odst. 1. Užíti je předpisů trestního řádu platného u soudu, u něhož se trestní řízení koná (čl. I,
Č. 5, čl. II, č. 3 tr. nov. č. 1/ 1920 Sb. z. a n.).
K odst. 2. Slovem »později« I'lozumí se »nejpozději do dokonaného 19. roku«, nebo,ť potom platí, po,·
kud jde o čin později 's páchaný, již ,o becná ustanovení tr. řádu jak -o příslušnosti, tak o řízemí (odst. 3.).
Na Slov~ a v P. R. náleží některé přečiny k pří
slušnosti okresních ,soudů (viz § 18 zák. čl. XXXIV /
1897).
K odst. 3. Otázku, do jaké míry platí hmotně
právní ustanovení I. hlavy, dokonal-li obviněliý před
zavedením trestního řízení nebo za' jeh.o trvání 18.
;r.ok svého věku, řeší § 25.

Obecné ustanovení.
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Řízení je z ahá jen o, jakmile tr. soud vykonal
nějaké

procesní jednání (v. § 43, od'st. 1.).

K hlavě druhé.
VN. Ani pn sebe důmyslnější a účelné úpravě hmotného
trestního práva mládeže nelze zaručiti , že v praksi setká se zá.
kon s plným úspěchem, nebude·li jeho provádění v mezích mož.
nosti svěřeno orgánitm kvalifikovaným kteří jsou si stále vě.
domi konečného cíle své činnosti, a nebude·li také řízení přizpů.
sobeno zvláštní povaze mladistvých provinilců. Proto nalézáme
i v cizích zákonech o soudech. mládeže nejen zvláštní ustanove.
ní práva hmotného, nýbrž i odchylky od obecných ustanovení
o organisaci soudit a o řízení před nimi. Také tato osnova považovala za nutné stanoviti takové odchylky od obecných ustano,
l:ení trestního řádu a shrnuje je v hlavě druhé. Tyto odchylky
jsou pe:.k ovládány těmito z á s a dní m i hle d i s k y.
Ve složeni soudlt, jimž má býti svěřeno provádění zákona,
musí se uplatniti stěžejní myšlenka tohoto zákona, s pec i a l i.
sace a koncentrace trestního soudnictví nad
m I á d e ž í. V zájmu mladistvých provinilců je, aby činnost
trestního i poručenského soudu byla pokud možno soustředěna
v rukou téhož orgánu, k -;'omu zvláště kvalifikovaného, čímž
má býti zamezeno tříštění účinné péče o osobu mladistvého a je
ho ochranu. To vede k s o u s tře d ě n í teto péče. Stejně tak
je nutné, aby soud mládeže, který je tu nejen soudem trestním,
nýbrž zároveií institucí sociální, v zájmu své vlastni úspěšné
činnosti i v zájmu zdárného působení ostatních článki't rozvět.
vené organisace sociální péče pracoval stále ruku v ruce s ostat.
ními zařízeními sluužícími témuž účelu Bez této k o oper a c e by se pZlsobnost soudu nemohla plně rozuinouti. Princip
i n d i v i d u a I i s a c e pak vyžuduje, aby rozhodnutí soudcovo
bylo přizpůsobeno osobním i životním po';"ěrům mladistvého.
Proto třeba tu klásti zvláštní důraz na pečlivé vyšetření těchto
pomérů, na při 1J't é p o zná Tl í o s o b n o s t i mladistvého soud.
cem, jakož i viibec na to, aby při zjišťování všech skutečností
v té příčině rozhodných se uplatnily m ode r ním e t hod y
'š e tře n í s o c i á I n i hop r o s tře d í. Řízení musí býti 'r.ychl é Q: jed n o d uch é, aby konečné rozhodnutí nebylo na
úkor mladistvého oddalováno. Kompetenčních sporů a formalit,
které jsou s to vykonávati na mladistvého nepříznivý psycholO'.
gický vliv, třeba se vystříhati. Poněvadž konečně mladistvý není
s to sám se dostate čně hájiti, nutno se postarati i o jeho účinnou
p r á v n í och ran u, a to pokud třeba ve ,všech stadiích řízení.

K § 28.
VN. liž v úvodu k podrobnému odůvodnění osnovy stala
se zmínka o tom~ i.f.! ustq.rwvení této hlavy navazují na platné
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Příslušnost.

trestní řády a že tudíž ustanovení hlavy druhé třeba vykládati
vždy jako odchylky od obecných předpisů trestního řádu a
v souvislosti s nimi.
Podobně jako § 25 musil se zabývati otázkou, za jakých
podmínek má býti užito úchylek hmot!ného trestního práva
v případech, kdy vinník již dosáhl 18. roku svého věku, bylo
nutné, také pokud jde o užití odchylných ustanovení prátva pro·
cesního, pamatovati na možnost, že mladistvý dosáhne 18. roku
před zavedením trestního řízení, že tJ"estní řízení se zahájí až
později nebo že se příliš protáhne nebo že s trestným činem
spáchaným ve věku mladistt>ém sbíhá se trestný čin spáchaný ve
věku pozdějším. Otázky z těchto možností vznikající řeší osnova
_ podobně jako v § 25 - podle zásady" že uvedené odchylky
mají zůstati omezeny nu mladistvé a že jen z důvodů účelnosti
se rozšiřují ještě na krátkou dobu po dosažení 18 let, ač·li zá·
važnost sbíhajícího se činu spáchaného ve věku pozdějším nežádá, aby se po této době od nich upustilo.
.
ÚP. Věcnou změnu § 28 vládního návrhu třeba spatřovati
v tom, Že ústavně-právní výbor škrtl ustan01:ení, podle něhož
ustanovení trestního řádu měla platiti také v tom případě, když
řízení bylo sice zahájeno po dokonaném 19. roce, avšak rOzsudek J. stolice nebyl vynesen před dokonqným 20. rokem. Podle
názoru ústavně-právního výboru vedlo by pod obné ustanovení
ke komplikacím, jak pokud jde o příslušnost soudu, tak i pokud jde o pokračování v řízení již zavedeném.
Pří S

I

U

šn

O S

t.

§ 29. (1) Příslušnost porotního a kmetského
soudu je zpravidla (§ ,. tl) vyloučena; na místo nich
nastupuje senát ntládeže (§ 30).
(2) Konati trestní řízení přísluší soudu, v jehož obvodě ohviněný luěl v době činu svůj stálý pobvt, a nenlěl-li v době činu na území republiky stá·
l~ho pobylu, soudu, v jehož obvodě se zdržuje. Náleželo-li hy podle tohoto ustanovení konati trestní
řízení několika soudům stejného oboru působno
sti, je z nich příslušný ten, který učinil první opatření ve věci.
(3) Vyžaduje-li toho prospěch mladistvého neb
účelnější provedení trestního řízení, může soud podle odstavce (2) příslušný věc postoupiti soudu,
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v jehož ohvodě je příslušný soud poručenský nebo

so~d,!, v jehož obvodě má svůj stálý pobyt ~ákon

n~ zas!~pce obviněného, nebo soudu místa spácha-

ne~lo CInu. O p.ost~upel1í rozhodne vždy senát mlá-

deze ,< § 30), a Je-h treha neodkladného rozhodnutí
radiU kOlnora (žalobní senát).
'
(4) Soud, jemuž byla věc podle ustanovení odsta~c~ ( 3) postoupena., stává se tím místně příslusnym.
.
v,

~ ods~. 1. Výjimkou může býti konáno trestní

I'l~enI protI
n 1 m neb~,

mladistvému ,před s o ude m por o t k l~ e t ·S kým, je-li z činuspoluobviněna
osoba starsl nez lB let, za podmínek a modalit uvedených v § 4l.
~řísluš.nost '8 tát n í h o s Ol u d u k trestnímu
nzenI. pr~tl oSOlbám mladistvým nebyla zákonem O' tr.
soudnlCtvI nad mládeží dotčena· avšak platI' t
v
k tere"uc
hyII(y o řízení (§ 56). ' Také ustanO'vení
u netr
řádu o ř~z~;ní před s o ude m s t a n n Ý m slušÍ
vztahovatI 1 na osoby mladistvé, neJboť zákůn
tr.
sůud. nad mlád. nestanoví ůdchylek (§ 28, odst. 1.).
. I~ odst. ~. Růzhodný je stá I ý p O' byt mla.
dlstvehů samehů, tedy - na rozdíl od § 52 t
'v
§ 17
r. r. v.
tez
. t,r. por.), - nikoli jeho by ·d I i š t ě, za něž
u nezleblych pla,t I podle práva platnéhO' v zemi české
a Můr. S.cr. v (§, 66 a 71 .1. n.) zpravidla bydliště ůtcůvo.
OhVlneny »s e z cl r ž u .i e« ovšem také v obvodě
s~~du: u, něhož je v e vaz b ě; je tedy i tento soud
pns~usny; neměl-~i obviněný v dohě činu stálý pobyt
na U'zeml republIky. Ustanovení § 52, o,d'Bt. 2., tr. ř.
a § 17, ·p osl. odst. tr. por. (připojený tr. novelou č.
t
11920
_Sb. z. a n.) tu však neplatí.
~'8tanovellí . trestnich řádů O' slOudu nabyté vědů
mostI, o. delegaCI ~ O' věcech spůjitých platí ovšem i tu.
P~k~ld Jd~ vŮ B?OJltůst objektivní (několik Oosoh ohviu~nych z uca-s h na tém'ž tr. činu), srův. však také § 41
zak. sůu.d. ml. Ustanovení § 54 tr. ř. (§ 25 tr. por.)
v,

°

v

(
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§ 29.

trestných činech s'p áchaných v clzmě platí tu jen
podpůrně, t. j. pokud ustanDvení § 29, odst. 2. nepDO'

stačují.

'
" 1 'd v
Otázku, je.:liprDti rozhodnutl senatu m~, e~e?
radní kDmDry (žalDbníhD senátu) O> 'post~~_~e~1.1 . veCI
jinému ,soudu připustná stí ž,n O' ~}, o slusI resltl PDcHe OIbecných ustanDvení trestmch radu (§ 51).
K odst. 4. Z tDhDtD ustanovení vyplývá, že sou~,
jemuž věc byla pDstDupena, nemůže postDupenDu vec
odmítnDuti, zejména ne z tDho důvodu, že by postDupení nepDkládal za účelné. Jinak arci, k~yby posto~
pení spDčívalO' na patrném ~mylů; na pro kdy~y, vec
byla postoupena jakO' pDrucenske~u ,~,()fUdu Jllemu
sDudu který jím ve skutečnO'sti nenl (VI'Z VN.).
- UstanDvení Ddstavce 2. až 4. platí také p~~ sDud~~
mládeže u DkresníhD soudu; tentOl soud ~emuze tU?IZ
P ostDupiti trestní věc O' ,s vé újmě některemu 'pD~pur
,
nému sDudu uve-denemu
v O' d st. 3.? ny'b r~ m~sl p redlDžiti spisy -k rozhodnutí nadřízené~u ~r~J.skemu ~Dud',l'
O tOlm, kde veřejné úřady mají Čllltl trestnl Dzn~
mení prDti mladistvým, srDV. § 24, odst.!. prDV. nar.
v

l(

§ 29:

VN. Věc n á pří S lu š n o s t 11 _ trestních věcech ~la'dist:
vých provinilců byla' dosud v zemi Ceské a Moravskoslezske
upravena stejně jako u osob dospělých. IYa ~lovellskb a v ~?zd.
karpatské Rusi je naproti tomu soud mladeze, a to ,ez !,OZ l u,
zda byl zřízen u krajského soudu č,i ,u n~kte~eho ok~es!,:lho sou'
'du v jeho obvodu, příslušný soudltt veskere tre~tn~ Ct~y_ osob
mfadist-vých, tedy i zločiny , dál~, i ,1iěkte~é ~pravm pres~up:y
, ' . s pac
, h a••
.,'e, ba v někter.{'ch
pnpadech~ , L prestupky
oso
o·
JLmL
J
~'. ' 1
spělých, které se dopustily trestnéh? "cmu ,~?1'Usemm ~-uy~ 1
povinností vůči osobám svěřeným JeJlch peCl nebo d~z?! u.
Tato zásada neplatí však bezvýiimečně; někt~ré, trestn~ cm~
~-V ~'h - a'ztL J'akož i trestné činy osob mladlstvych spachane
t eZSl
o r
,
vL.
dk"
v,d
tiskem po dovršení 15. roku jejich vefm, JSou ~ a~any ra .
,
d
°m
M:sto
soudu
porotního
rozhodoval
vsak
l
tu
~
ur·
p,ym sou u . •
, ' .,
čitých případech senat kraJskeho soudu.
, ,
.,
Osnova nestanoví odchylek od obecnych u:ta1~ovem. o
věcné příslušn'osti soudů, leč že vylučuje s Jeduwu Jen
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výjimkou uvedenou v § 41 - příslušnost poro~ích soudů.
Činí tak z různých důvodů. V rámci porotního řízení klade
se vždy větší důraz na zjištění viny a tím zatlačují se do poza.
dí ony okolnosti, jichž zjištění má v trestním soudnictví nad
mládeží stejný, ne·li větší význam. Je sice pravda, že poroty
přihlížejí, mnohdy snad více než -uhodno, i k osobě mladistvé.
ho provinilce; stává se tak ve formě osvobozujících výroků,
které sice vylučují uložiti mla.distvému trest, ale zárove;í sou.
du ztěžují učiniti něco k jeho mravní záchraně, i když by toho
okolnosti vyžadovaly. V mladistvém pak bývá vzbuzena tako.
vým výrokem porOty zcela nesprávná představa o jeho nevině
a o bezvýznamnosti činu, jehož se dopustil. Porotní řízení vů.
bec pak svým velkým aparátem, svou obřadností a veřejným
zájmem, který budí, chová v sobě značné nebezpečí pro mrav.
ní vývoj mladistvého. Vědomí, že jest střediskem obecné pozornosti, může vzbuditi u mladistvého, zvláště je·li nižší tntp.li.
gence a: chtivý sensace, nemístnou hrdost, která zase mŮže býti
jednak překážkou nápravy, jednak příčinou touhy jiných,
aby došli též takové pochybné slávy. Ze všech těchto důvodů
vylučuje osnova, stejně j2ko cizí zákony, v trestních věcech
mládeže příslušnost porotních SOudů. Složení senátu mládeže,
který má nastoupiti na místo porotního soudu, zaručuje daleko
lépe, že účelů, které osnova sleduje, bude dosaženo.
Také pokud jde o mís t ní pří s I uš n o s t, neusta.
novuje právo platné v zemích České a Moravskoslezské žád.
ných odchylek pro trestní věci mladistvých provinilců. Na Slo.
vensku a v Podkarpatské Rusi poskytuje zákon výběr mezi sou.
dem, v jehož obvodě byl trestný čin spáchán, soudem, v je.
hož obvodě bydlí nebo se trvale zdržuje zákonný zástupce neb
osoba, která nad mladistvým bdí, a soudem, v jehož obvodě
se zdržuje mladistvý. Mezi těmito soudy rozhoduje předsti.
žení; na návrh státního zástupce mt''t,že však býti v zájmu ří.
zení nebo v zájmu mladistvého postoupena věc jinému přísluš.
nému soudu.
Osnova upravuje místní příslušnost odchylně od ustano.
vení trestního řádu. Zásadně dává přednost soudu příslušnému
podle bydliště nebo pobytu mladistvého v době činu. To
proto, aby mohl zakročiti soud, který má nejlepší možnost po.
znati vinníka i posouditi, jakého opatření by se dalo nejúčel.
něji užíti. V popředí stojí tu poznání osobnosti mladistvého,
jež tu má stejnou, ba často větší důležitost než poznání činu
samého. J ellom subs idiářně, t. j. vyžaduje·li toho zájem mla.
distJvého neb účelnější provedení trestního řízení, má tu býti
příslušný také soud, v jehož obvodě je poručenský soud mla.
d'istvého, soud, v jehož obvodě má svůj stálý pobyt zákonný
zástupce obviněného, nebo soud v místě spáchaného činu. Jde
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§ 30.

Senát mládeže.

tu vesměs o soudy, u nichž v důsledku koncent~ac: řízel~~ lz~
se lépe postarati o potřeby mladist'l:ého · neb u mchz lze nzem
v konkretním případě účelněji provésti.
Aby podmínky této subsidiární, příslušno~ti ?yly sVěd?
mitě posuzovány a nedocházelo na ukorr mladLst~eho k, vleff;.'
lým jednáním o příslušnost nebo dok01~e ,k~ !poru;m o m, sve·
řuje osnova rozhodnutí o tom, zda lna b!~L vnzem pos,to",:peno
soudu jen podpůrně příslušnému, v. řízenl pred .kraJsvkymL so~
dy vždy senátu m,l ádeže a ustanovuJe, že soud, ~emuz. byl:;- v~~
z usnesení tohoto senátu postoupena, stává se tun mLstne pnslušným. Nemůže tudíž teltto soud již odmítnouti, ~v0ll; přísl~š:
nost z toho důvodu, že zájem mladistvého neb ucelne konal.l,L
trest1lJího řízení vyžadují, aby řízení bylo konáno u s,~u,du JLného; mohl by tak však přece učiniti, kdyby poStUPUJLCL soud
se mýlil o okolnostech, zakládajících podle § 29, . odst. 3'0?sno~y
místní příslušnost vůbec; jet' jasné, že postoupenL~n n~m,uze ,bytl
zo:ložena příslušnost soudu, u něhož vůbec nem mu Jedne ze
zákonných podmínek pro ni.
ÚP. § 29 byl doplněn ustanovením o mís,tní příslu~~ws~i
v případech, když by důvody příslušnosti mluv,dy, pro p~lslusnost několika soudů stejného oboru pi'tsobnostL, Jak by tomu
bylo tehdy, když v téže trestní věci je obviněno. několikv ml?,distvých. Vládní návrh o tom neustanovo,,:o.l ~uce~o, ackolw
ustanovení takové jeví se potřebným, ponevadz mLsto pobytu
mŮže býti u každého z obviněných různé. ~aké odst. 3. ~ohoto
paragrafu byl změněn potud, že rozhodovatt o postOL~p~m bylo
svěřeno vždy senátu mládeže, a je-li třeba neodkladneho roz,
hodnutí, radní komoře (žalobnímu senátu). Tím je lépe :aru.
čeno, že při rozhodování o účelnosti takového pos,toul!em bude dbáno skutečně jen věcného prospěchu mladlstveho neb
účelnějšího pro.vedení trestního řízení.
[Kromě toho vyloučil ústavně-právní výbor též příslušnost
kmetských soudů.]
v

Sen á tml á cl e ž e, S O U d c e m I á d e ž e a ž aI o h c e ln I á d e ž e.

§ .30. (1) V trestllÍID řízení pro trestné či~y syáchané osohanli mladistvými rozhoduje u kra.lskeho
soudu senát mládeže.
(2) Senátu nlládeže přísluší rozhodovati také
ve věcech přikázaných jinak odvolacím~ sená!u, a
není-li třeba neodkladného rozhodnutI, take ve

/
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věcech přikázaných jinak radní komoře (žalohnímu senátu).
(3) V senátě mládeže zasedají dva soudcové
z povolání (soudcové nlládeže), z nichž jeden před
sedá, a jeden přísedící. Ve věcech, které hy jinak
náležely ku příslušnosti porotního soudu, koná se
hlavní přelíčení před senátem mládeže, v němž zasedají dva soudcové mládeže a dva přísedící.
(4) Přísedící hlasují před soudci z povolání, a
to věkeln mladší napřed. Přísedící nemůže hýti
zpravodajem.
(5) O vyloučení a zamítání přísedících platí
táž ustan.ovenÍ jako o vyloučení a zamítání soudců
ve věcech trestních.
(6) .Přípravné řízení koná sQudce mládeže; on
poskytuje také právní pomoc v trestních věcech
proti mladistvýIn. Soudce mládeže, který konal vyhledávání, je vyloučen z účasti na hlavním přeiíčení
toliko, když obviněný odporoval jeho účasti nejpozději po začátku hlavního přelíčení.
I( odst. 1. Tímto ustanovením je vyloučeno, a~y
hlavní přelíčení proti mladistvému bylo na místě senátu mládeže přikázáno s a m o s o u d c i podle § 6
zák. čl. 471/1921 Sb. z. a n. (Sl"orv. VN.).
Senátu mládeže a jeho předsedovi náleží také naříditi v Ý ko n r o z '8 U d k u a činiti veškerá d a I š í
rozhodnutí a opatření, pokud podle platných ustanovení přísluší nalézacímu senátu a jeho předsedovi
(srov. § 41, od'st. 3. zák., § 16 v. tr. zavře v části
druhé č. V.). To platí také o určování ú h r n n é h o
t r e 8 t u a s jed noc e n í t r e s t ů, pokud podle
ustanovení § 518 tr. por. by pří,slušelo sborovému
soudu, jehož senát mládeže vynes,l rozsudek~ o nějž
jde.
I( odst. 2. Neodkladného rozhodnutí bude třeba
zejména v případech vazby, ač-li senát mládeže není

právě shromážděn.
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§§ 31-33.

. Soudcové mládeže a přísedící.

soudu povolaného k rozhod?'v~
Ol
z a h I a z e n í o d s o u z e n í podle § 8 zak. ~.
111/1928 Sb. z. a n. není zákonem ,o tr. soud. nad mladeží dotčena.
.,
K odst. 3. O 'P o řad í, ve kterém p,řísedící ma~l
býti povoláváni k zasedání sO"~du, srov., § Y IP~OV. nar.
I( odst. 5. V y 1'0 uče n 1 a z a m I t a n I 's o u;dc ů je upraveno v -§§ 67 až 74 tr. ř., §§ 22 a 28 zak.
o' org. ,soudů č; 217/1896 ř. z., §§ 64 až 76 tr. por.
Úchylku uvádí násl odst. (6).
, .
.
K odst. 6. Obviněný může vznesb od'p or protI
účasti soudce, který konal vyhledávání, také již. před
hlavním přelíčením,ale »n e ~ p o zdě, ~ i pOJ e h o
z a č á t k u«, t. j., hned po Jeho zahaJenl.
§ 31. (1) Předsedu a členy senátu mládeže i j~.
jich náhradníky ustanovut~ m~n!str sp!,aveodlnos!~,
přihlížeje, pokud jde o prlse~lcl, k ~~.vrhum, pr~.
slušných ústředních orgalůsacl pl:O ~ecI o mladez.
Přísedící se ustanovují na dohu ctyr let; p.o uplynutí této dohy mohou býti znovu ust~nov~nl. S?ud:
cové mládeže nemají býti hez nalehave potreb)

činy spáchané os'Obami mladistvými jednomu z nich
jako soudci mládeže.
(2) Soudci mládeže u okresního soudu v sídle
krajského S'Oudu přísluší též konati trestní řízeni
pro takové trestné činy osob mladistvých, které náležejí k výlučné příslušnosti tohoto okresního
soudu.
( 3) Soudce mládeže nemá bez naléhavé P'Otřeby
býti měněn. Vykonává-li okresní soud také pravomoc ve věcech poručenských, má úkol soudce mládeže a soudce poručenského býti zpravidla spojen
v jedné osobě.
(4) V trestních věcech mladistvých vydává
'Okresní soud rozhodnutí a činí opatření jako soud
nlládeže.

Příslušnost

měněni.
2

k'
I'"
Vrchní prokurátor ustano;uj~ ta e ,zv ast:
ního státního zástupce pro trestne, Cl~y s~~c~ane
osobanli mladistvýn'li (žalobce mladeze) rlde se
ustanovením § 33, 'Odst. (1).
,. ,,,
."
K odst. 1. Podle potřeby může hýb znzeno I nelmlik senátů mládeže u téhož kraJského soudu. ,
O ústředních organisacích mládeže. sro;,: p~znam
ku k § 16, odst. 3. Ministr spravedlnosti m~ze Jmenovací právo přenésti na .p residenta vrchnIho soudu
(§ 70).
Srov. také § 1 prov. nař.
K odst. 2. srov. § 4 prov. nař.
S o u d c e nI I á cl e ž e u o k r e sní h o s o udu.
§ 32. (1) U 'Okresních soudů, při kterých půso;
bí několik soudců, náleží trestní řízení pro trestne
.

(

)

I
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K 'Odst. 1. Soudcem mládeže u okre8!llího ,s oudu
je ten, komu byla tato agenda při ročním rozvrhu
prací přikázána, při čemž podle odst. 3. nemá hýti
soudee mládeže bez naléhavé potřeby měněn.
Podle potřeby může :b ýti u téhož okresniho soudu ustanoveno i několik soudců mládeže.
Soudci mládeže přísluší také naříditi výkolIl rozsudku a činiti veškerá další rozhodnutí a opatření
stejně jako senátu mládeže a jehO' předsedovi (v.
výše u § 30, odst. 1. ) .
K odst. 3. srov. § 36 zák. a § 3 prov. nař.
S o u cl c o v é m

I

á cl e ž e a pří s e cl í c í.

§ 33. (1) Soudci mládeže hud'tež ustanovováni
ti, kdož svýuli vlastnostmi a svou povahou se pro
tento úřad zvláště hodí. Při jejich ustanov'Ování
budiž přihlédlluto také k jejich vzdělání odb'OrnéR
mu~ zejména pedagogickému, a k jejich dosavadní

činnosti.

(2) U stanovení odstavce (1) platí také o při
sedících, kteří musí býti kromě toho způsohilí k
Soudnictví nad mládeží.

7

§ 33, 34.

Soudcové mlá,deže a přísedící.

úřadu porotce a znalí sociální péče o mládež. Oso..

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že
zachovám přísnou lnlčelivost o obsahu neveřejné
ho jedná)1Í, porady a hlasování soudu.«
(2) Nedostaví-li se přísedící k zasedání soudu,
dostatečně se neomluvě, nebo poruší-li mlčelivost,
nlůže bjTti potrestán radní komorou (žalobním se·
nátem) bez újmy dalšího trestního stíhání pořád··
kovou pokutou do 5.000 Kč nebo vězením do
osmi dnů. Proti tomuto usnesení může potrestaný
podati do osmi dnů stížnost, o které rozhodne
vrchní soud, ač·li radní kOl110ra (žalohní senát)
sama trest nepronline.
(,q) Poruší-li přísedící hrubě své povinnosti,
může jej ministr spravedlnosti úřadu zbaviti.
(4) Náhrada, která přísluší přísedícím, bude
ustanovena vládnínl nařízením.
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by, které neulají býti p,ovolá~;íl1Y ,k, ú~adu porotce;
nemají býti ustanovovany prlsedlclml; to neplalI
o profesorech středních škol a učitelích.

(3) Přijmouti a zastávati úřa~. přísedíc!ho" je
občauskou povinností. Osoby, .ktere JSo~ op~a.vl~~ny

odmítnouti úřad porotce, mohou odmItnu"t?

I ~rad
přísedícího. Profesoři středních ško~ ~ uClt~le ne:

mohou z důvodu tohoto svého povolanl odmltnoutI
úřad přísedícího.

(4) Vyjde-li později naj~vo, že přís~dící.~ by·
la ustanovena osoba podle zakona nezpusobtla nebo taková, která nenlěla bjTti k úřadu tomu usta:
novena nebo nastanou-li l)ozději okolnosti, ktere
ClilI přisedícího k jeho úřadu nezpůsobilým nebo
pro které by neměl býti k němu ustanoven; ~pro
stí jej ministr spravedlnosti úřadu. To platI I teh·
dy, když úřad přísedícího bu~e odmItnu~ nebo
přísedící se ho zřekne z duvodu, ~~o, ktereo ten~o
úřad může hýti odnútnut, nebo z Jlnych duvodu,
které ministr spravedlnosti uzná za závažné.

o

K odst. 2. až 4. O z,působílosti k úřadu porotce,
O' tom, kdo nemá býti k tO'muto úřadu pOVO'láván a
kdo je oprávněn odmítnoruti úřad porotce, srov.
§§ 1 a'ž 4 zákona č. 278/ 1919 O' sestavování seznamu
PO'rotců.

O delegačním právu ministra spravedlnosti v.
§ 70.
SrO'v. též § 6, O'dst. 3. prov. nař.

§ 34. (1) Každý přísedící vykoná před nastou·
pením svého úřadu dG ruk.,?u presidenta". SOU?U
slib těnlito slovy: »Slihuji, ze se budu prl svem
rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati
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K odst. 1. srov. § 5 prO'v. nař.
K odst. 2. Hledě na tO', že v odst. 1. a 2. je O'bsažen pl'iO přísedící zákaz vyjevO'vati obsah neveřej
néhO' jednání, porady a hlasO'vání ,s oudu, mů'že porušeru tohO'tO' zákazu, stalo-li se veřejně ve smylslu § 308
tr. zák., býti soudem trestáno jako přestupek, a stalo-li
se tiskO'pisem, jako 'přečin (§§ 309 a 310 tr. zák.), a
to, i když předcházelO' potI'estání PO'řádkO'vým trestem podle O'dst. 2.
Srov. též § 6 prO'v. nař.
K odst. 3. Tohoto. ustanovení možno užíti, i k,d yž
nelze uložiti pořádkový tresrt po,dle O'dst. 2., arci též,
když takO'vý trest byl uložen.
O delegačním právu ministra ,s pravedlnosti v . .
§ 70.
.
Srov. též § 6, odst. 3. prov. nař.
K odst. 4. O náhradě příslušející přísedícím jedná §§ 8 až 10 !p rov. nař.
7*

§ 35, 36.
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so u

s tře cl ě n Í

s o u dni c tví
deží.

§ 35. (1) Vládním

Soustředění

nad

m I án

nařízením

muze býti ustanoveno, aby okresní soud vykonával soudní pra
VOlnoc v trestních věcech lnladistvých také pro
obvody jednoho nebo několika sousedních okresních soudů podřízených téntuž krajskému soudu.
(2) U každého krajského soudu a okresního
soudu v jeho sídle hud'tež zřízena pro trestní věd
nlladistvých zvlá~tní oddělení těchto soudů, která
I1tajÍ společné označení: soud mládeže. Soudce
Dtládeže II okresního soudu v sídle krajského soudu nlůže býti, pokud není vyloučen, členem senátu mládeže II krajského soudu a může mu býti
svčřen úkol konati vyhledávánÍ.
( 3) Ohě odděleni ~lvedená v odstavci (2) bud'lež ul1tÍstěna v téže budově a podle možnosti místně oddělena od ostatních oddělení svých soudů
tak, aby lllladistvÍ nepřicházeli do styků s provinilci staršÍlni.
n

K odst. 1. Toto ustanovení platí také o okres- .
ním soudu v sídle krajského soudu (srov. odst. 2.).
K odst. 2. Případ vyloučení uvádí § 30, odst. 6.
Srov. též § 2 prov. nař.
K odst. 3. v. výnos min. sprav. o umístění soudu mládeže (část druhá č. II.).
Pře nes e n

í

p r a v o moc i s o u dup o r u·
Č e n s k é ho.

§ 36. Na okresní soud uvede~ý v,J 3~, ods~.
(1) a (2) mohou podle ustanoveni o rlzenl ve ve·
cech por:lčenských a opatrovnickfch, ~ýti př~n~',
seny a jiIni podle týchž ustanoveni bytI vykonava~
ny péče
1. o osobu nezletilého, který byl odsouzen

soudnictVÍ. Přenesení
pravomoci poručenské.

101

pro provinění (§ § 3 a 5), leč by šlo o případ nevýznamný pro jeho lluavnÍ vývoj;
2. o osobu jeho Ilezletilého sourozence, kterému hrozí nebezpeČÍ lllravnÍ zkázy nebo zpustnu ti ;
jakož i dozor na tyto osoby.
Toto ustanovení nabude na Slov. a P. R. účin
nosti teprve dnem, který stanoví jl:rJádní nařÍ'zeil1í
(§ 72, odst. 2.).
Ustanovení o řízení ve věcech poručenských a
opatrovnických, podle nichž m'othou býti péče a · do.zor na osobu nezletilého přeneseny na jiný soud, viz
II § 54.
Viz § 32, odst. 3. zák. a § 3, odst. 2. prov. nař.
K § 30 až 36:
VN. Osnova se řídila při ni.l t:ržené úpravě těmito úvahami.
Především nutno $e postarati o to, aby provádění tohow
zákona, při němž bude záležeti více na správném pochopení
jeho celkového účelu než na pouhé aplikaci právních norem,
bylo vloženo do rukou s o u d c ů k tom u z v l á š t ě z p ů s o.
bil ý c h, jak svým odborným vzděláním, tak i svými vlastnostmi, zejména pak svým pochopením, významu sociální práce.
s tímto úřadem spojené. Prakticky to znamená s pec i a l i.
s a c i tohoto oboru trestního soudnictví, a to důsledně ve všech stadiích řízení u soudů J. stolice. Proto svěřuje osnova: konání
přípravného řízení a poskytování právní po 1110C i u krajských
soudů
zvláštnímu v y š e třu j í c í m u s o u d c i m l á d e.
ž e, rozhodování zvláštnímu sen á t uml á d e ž e, u okresních
soudů pak, předpokládajíc arci, že u soudu je vůbec několik
soudců, celé trestní řízení i právní pomoc s o u d c i m l á d e ž e.
Tím ovšem není řečeno, že při zvlá,~tní rozsáhlosti agendy by
nemohlo býti u téhož soudu několik vyšetřujících soudců mlá.
deže, několik senátů mládeže, u okresních soudů pak několik
soudců mládeže. O tom, že těmto orgánům má příslušeti též
v ý k o n s o u dní c hroz hod n u t í, nepovažovala: osnova za
nutné se z'L'láště zmiňovati.
Všichni soudcové činní v trestních věcech mládeže ať
jako vyšetřující soudcové či členové senátu mládeže nebo s~ud.
cové mládeže u okresního soudu mají býti pro svůj úřad
zvláště k val if i k o v á ni. Ustanoveni mají býti jen ti kdož
svými vlastnostmi (l svou povahou se pro ten úřaq zvláštJ hqdí~
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a má být pokud možno přihlédnuto též k jejich vzdělání od.
bornému, zejména pedagogickému a k jejich dosavadní čin.
nosti.
Podle stejných směrnic má býti podle Osnovy ustanoven
u každého státního zastupitelstva i zvláštní ž a lob c e _m I á .
de ž e.
Osnova snaží se zaručiti správný v Ý b ě r s o u d c ů m I á·
d e ž e také ještě jinak. Předsedu a členy senátu mládeže i
jejich náhradníky má totiž ustanovovati president vrchního
soudu, žalobce mládeže vrrchní prokurátor. Předseda a členové
senátu i soudcové mládeže u okr. soudů nemají býti při ročním
rozvrhu prací bez naléhavé potřeby měněni, aby se mohli za.
pracovati, nabýtí přehledu o mládeži svého obvodu, navázati
styky s pomocnými zařízeními pro péči o mládež. Stanoviti
přímo v zákoně, že tito soudcové mají být ustanovováni na del.
ší funkční dobu, nepovažuje osnova z důvodů organisačních za
vhodné. Hledíc pak na soudce vyšetřující ustanovuje osnova,
že vyšetřující soudce mládeže není vyloučen z účasti na hlavním
přelíčení. Může býti jen na prospěch věci, když rozhodování se
zúčastní soudce, jenž měl za přípravného řízení daleko lepší
možnost poznati mladistvého obviněného než jiní členové senátu mládeže. Tím je dána možnost, aby zejména u krajských
soudů, kde by snad nebyl vyšetřující soudce mládeže dostatečně zaměstnán konáním přípravného řízení a poskytováním
právní pomoci v těchto věcech, byl ustanoven nejen náhradní·
kem nýbrž přímo členem senátu.
Přes veškeré úsilí,které osnova věnuje co mOžná největší specia:lisaci soudců z povolání, nelze se však ubrániti obavám, že zvláště v prvních dobách účinnosti zákona, dokud tu
nebude dostatečného kádru kvalifikovaných soudců mládeže,
bylo by soudnictví nad mládeží svěřeno soudcům, kteří byli
vychování a vyrostli ve zcela jiných názorech na účely trestního
soudnictví. Praxi chyběl by onen duch, kterého je k úspěšnému
provádění zákona nezbytně potřebí. Kromě toho jsou soudcové
z povolání náchylni k šablonovitému rozhodování, kdežto právě
tento zákon vyžaduje co největší individualisace. Na mladistvé·
ho provinilce sluší hleděti nejen jako na osobu, která má býti
sOuzena a trelStána, nýbrž také (L to především jako na individu·
um potřebné pomoci a často i ochrany. To vše vyžaduje u
soudce bohatých životních zkušeností, dobrého srdce, způso.
bilosti najíti přístup k nitru mladistvého a získati jeho důvěru,
předpokládá schopnosti a znalosti pedagogické, znalost organi.
sace sociální péče, jejích pmmenů i praktického provádění.
Úkol, který se tu na soudce klade , ani ne tak jako na právníka,
jako spíše na člověka, je t;ak velký, že osnova právem považuje
Za vhodné l aby aspoň u krajských soudů, kde
je to možné
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a zvláště žádoucí, byli v senátu mládeže zastoupeni také pří.
sed í c í, kteří nejsou soudci z povolání. Osnova však vyžaduje
na nich - samozřejmě vedle občanské bezúhonnosti, nebOť mu.
sí býti způsobilými také k úřadu porotce - i zvláštní způsobi.
lost odbornou, totiž znalost sociální péče. Přísedícím může
býti Ovšem i žena.
Při tomto pojetí Osnovy nemohou býti proti účasti pnse.
dících uváděny nepříznivé zkušenosti, které snad byly učiněny
v jiných oborech trestního soudnictví. Kvalifikace a způsob
výběru těchto přísedících, jak o tom bude ještě dále řeč,
svědčí tot:i ž o tom, že nejde o soudce laiky v obvyklém slova
smyslu, nýbrž o skupinu odbomíl"ů, třeba bez právnické.
ho vzdělání, avšak znalců právě jiné skupiny vědění, ·která se
má u soudu mládeže právem stejně uplatniti. S tohoto stano.
viska upravuje osnova i další podrobnosti týkající se výběru
těchto přísedících. Přísedící nenwjí býti losováni z nějakých
seznamů, takže by snad k výkonu své funkce se dostali toliko
zřídkc kdy. Naopak mají to býti soudcové stálí , plně si vědomí
své odpovědnosti. Také by se stěží v mnohých obvodech našel
dostatečný počet osob způsobilých tak, jak si to osnova před.
stavuje. Proto mají býti přísedící podle osnovy jmenováni _
a to presidentem vrchního soudu - na dobu tří let. Při jme.
nování jich má býti podle možnosti přihlédnuto k návrhům
ústředních organisací pro péči o mládež příslušného obvo.
dll,: Při navržené úpravě nelze ovšem žádati, aby tyto osoby, ko.
naJíce svou občanskou povinnost, za jakou tato osnova přijetí
a výkon jejich úřadu prohlašuje, přinášely dokonce citelné
hmotné oběti. Proto osnova ustanovuje,že přísedícím mají
příslušeti poplatky, které ustanov'í vládní nařízení.
U okresních soudů, kde rozhodování se vkládá do rukou
samosoudce, není ovšem možné uskute-čniti ÚČast přísedících
na tomto rozhodování. Ostatně je u okresních soudů tento ne.
dostatek vyvážen aspoii, z částí tím, že soudcem mládeže bude
tu zpravidla soudce poručenský, který z tohoto oboru své pů.
sobnosti přináší si i pro výkon trestního soudnictví cenné
poznatky a názory a jako soudce poručenský je stejně odká.
zán na spolupráci se zařízeními sociálními. Budiž tu ostatně
zdůrazněno, že naši soudcové stáli u kolébky okresních péčí
o mládež a že tuto tradici zachovávají i nadále. Na Moravě na
př. mělo v roce 1925 ze 79 českých okresních péčí o mládež 37
za předsedu soudce. Jinak byl soudce a.spoň funkcionářem nebo
členem 'L·ýboru. Podobně je tomu i jinde. Je si přáti, aby v této
tradici bylo pokračováno i v budoucnosti.
Jinak odchylují se organisaČ1ú ustanovení této osnovy
od trestního řádu z r. 1873 jen potud, že u krajských soudů
mají Ve všech věcech rozhodovati jen tří č len n é sen á ty
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ml á d e ž e, že však tu má býti vyloučeno rozhodování samosoudcovshé. Osnova nepřiklonila se tu ke směru zastávajícímu
názor, že soudnictví nad mládeží má býti 'Svěřeno vůbec jen
samosoudcům. Bezvýjimečně by se tak stejně nemohlo státi a
ani zák . čl. Vil/1913, který se jin1ak přiklonil k princ:pu rozhodování samosoudcem, neprovedl a nemohl provésti tuto
zásadu do důsledků. Osnova má za to, že výhody, které z ucasti odborných přísedících na rozhodování senátů mládeže vzejdou, jsou daleko větší než ty, které skýtá rozhodování samosoudcovské.
Zřízení s a m o s t a t n Ý c h s o L~ dům 1 á d e ž e, jako
je tomit v milionových městech Anglie a Severní Ameriky,
bylo by u nás toho času zbytečné. Ani v Praze samé by nebylo zřízení organisačně samostatného soudu mládeže počtem
trestních věcí odi'tvodněno. Na druhé straně nutno opět uznati,
že koncentrace péče o mladistvé provinilce, zejména sloučení
dvojí koleje této péče- (péče soudce trestního a poručenského) ,
jakož i přiměřená, okolnostmi odůvodněná centralisace místní
i věcná mohou podstatně přispěti k úspěšnému provedení zákona. Tyto myšlenky lze však provésti v rámci platných zákonů bez hlubších rušivých zásahů do jednotné organisace a
kompetence.
.
.
Již z toho, co dosud bylo uvedeno, je patrné, že zvláštní
soudce mládeže má býti ustanoven u každého okresního soudu
vykonávajícího trestní pravomoc, u něhož jsou aspoií dva soudcové. Osnova nepřiklonila se tu k úpravě zák. čl, VIl/1913,
podle níž je soudce mládeže ustanoven zpravidla pro několik
soudních okresů. J.ak již bylo uvedeno, bylo po převratu stejně
nutné počet soudů mládeže na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
rozllwžititi. Také tam z uvedené příčiny docházelo k jinému
zjevu. Soudcové mláde-že vyčkávali totiž při značných obvodech
svých soudů" až se nahronwdí několik věcí z jedné oblasti a: projednávali je komisionálně 11a místě samém. Toto zařízení sloužilo sice pohodlí stran a osob na trestním říze11í zúčastněných
a částečně i zájmům n"zadistvého, jejž nebylo potřebí dopravovati ke vzdálenému soudu. Jinak vedlo v,~ak toto zaříze,ní, jehož
z úsporných důvodů bylo dosti často užíváno, k průtahům, které byly na újmu časnému zákroku ve prospěch mladisttvého potřebného ochrany. Osnova volí proto cestu ' opačnou. Má totiž
býti pravidlem, že každý okresní soud vykonává soudnictví na~
mládeží ve svém obvodu; ale vládním nařízením může býtt
.ustanoveno, aby některý okresní soud vykOnával. soudní pra~o
moc ve věcech mládeže také pro obvody někohka sousedmch
okresních s~udů) podřízených témuž krajskému soudu. Tím se
dodU, že bude možné zejména menší obvody okresních soudů,
II nichž často není ani vhodné věznice, ani potřebných zařízení

soci~l,n~ch ani s0U:Zc~ ,pro , tel~to obor zvlá,~tě kvalifikovaných,
slountt pro trestm vec~ mladeze ve větší obvody.
Dále TU1řizuje osnova, aby u každého krajského soudu a:
okresního soudu v jeho sídle bylo pro tyto věci zřízeno zvláštní oddělení, označené jako s o u dmI á d e ž e. Tím se má dosáhnouti jednak většího soustředění tohoto oboru soudnictví
i soustředění pomocných zařízení sociálních a evidence mladistvých provinilců. Názvem »soud mládeže«, zvoleným pro ta~.ová zvláštní oddělení okresního a krajského soudu, a také jeJ1.ch zvláštním umístěním má puk býti s tohoto soudu sňato
odium soudu trest'}'ího, takže neu,trpí pověst mladistvého, jímž
se tento soucl zabyval. U stanove1l1.m pak, že soudce mládeže
zřízeného u zvláštního oddělení okresního soudu může býti
z:žito jako, vyšetřujícího soudce ) a pokud není vyloučen, i jako
clena senatu mládeže u krajského soudu, má býti umožněno
účelnější využití o,rgánů u , těchto oddělení ustanovených.
] ednotnost a soustředěnost péče o mládež trpí dosud
značně dvojí kolejí této péče, totiž rOzdělením péče na: soudce
trestního a soudce poručenského. U okresních soudů není a
také nebude tento nedostatek tak citelný, poněvadž v důsledku
úpravy místní příslušnosti podle osnovy a dále při účelném
využití § 111 jur. normy bude možné tento nedostatek značně
zmírniti. Hůře byl by tomu v případech §' 35, odst. 1, kdy bude
několik obvodů okresních soudů, pokud jde o lirestní věci mladistvých, sloučeno v jeden, a ještě hůře tam) kde bude působiti
jednótný soud mládeže ve smyslu § 35 odst. 2. Tento nedostatek byl by zvláště tehdy silně pociťován, kdyby okresní soud
který zakročil proti mladistvému, byl výlučně soudem. trestnín;
a tudíž soudnictví civilní a poručenské by se vykonávalo u jin~~o soudl~. P;o ~yto .případy, ve kterých uvedená dvojí kolej
pec~ o ,mfade::. p'usob1.l?- mnohé nesnáze a průtahy i zbytečné
dop1.sovam a cut1.la zejména také nepřiměřené nároky na pomocn~ zaříze,ní a zúčastněné sociální pracovníky, bylo nutné postar~t1. se o naprav!"'. Osnova tak činí v § 36. Případy, které jsou
v n.en: uve~e,,;y, JSou ~esměs takOvého druhu, že budou vyžado.
vat1. mtenswl'uho a stalého dozoru i péče o osobu mladistvého
a je tudíž koncentrace této péče naprosto odůvodněna. Pro oi
chylnou Organisaci poručenské péče na Slovensku a v Podkar.
patské Rusi bylo však nutno účinnost § 36 na tomto území od.
su~wu,ti až d~~ sj~dnocení příslušného úseku práva a vyhraditi
vladl'umu nanzem, kdy tato ustanovení tam nabudou účinnosti.
Další řízení v těchto případech koná se arci podle před
pisů ťro !ízení ~ve věcech poručenských. To platí i o opravných
prostredc1.ch. Presun pravomoci poručenské (opatrovnické) na
soud mládeže se může ovšem týkati toliko péče o osobu nikoliv však péče o majetek. V zájmu kontinuity této péče n:á 1)šak
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trvati tento přesun poručenské agendy do dosažení zletilosti.
Proto se zde na ro zdíl od ostatních ustanovení mlůví o nezletilých a nikoliv mladistvých.
UP. (k § 30). Podstatná změna byla provedena ústavně
právním výborem v §u 30. Podle odst. 2. až 4., jak byly na·
vrženy vládním návrhe1n, bylo by příslll.šelo senátu mládeže
konali trestní říze ní v určitých případech i nad osobami dorostlými [zejména takovými, které se dopustily trestného činu
na osobě mladistvé]. Mínění o účelnosti tohoto ustanovení se
v ústavně-právním výboru značně rozcházela a též odborníci
nepřikládali tomuto ' ustanovení stejný význam. Když i nejvyšší
soud ve svém posudku vyslovil se proti těmto us.t anovením,
rozhodl se ústavně-právní výbor se souhlasem ministra spravedlnosti škrtnouti tato ustano'v ení.
Pokud jde o vlastní organisaci senátu mládeže setrval
ústavně-právní výbor na jeho složení tak, jak bylo vládou naVrženo. Přes to však považoval za účelné, aby vyvážil výhodu porotního soudnictví, které mladiství z důvodů jistě správných
jsou zásadně zbaveni, ustanoviti, že v těch věcech . které nále·
žejí ku příslušnosti soudu porotního, má se hlavní přelíčení
konati před senátem mládeže, složeným ze dvou soudců mládeže a dvou přísedících.
Námitky činěny byly též proti onomu ustanovení vládního
návrhu, podle něhož vyšetřující soudce mládeže nemá býti vyloučen z účasti na hlavním přelíčení. S jedné strany bylo požadováno, aby bylo setrváno na obecných zásadách trestních řádů,
podle kterých je soudce, jenž konal přípravné řízení, vyloučell
z účciSti na hlavním přelíčení, z jiné strany bylo opět požadováno, aby tento soudce byl vždy účasten hlavního přelíčení,
poněvadž za přípravného řízení poznal nejlépe osobnost mladistvého. Ústavně-právní výbor volil střední cestu, spočívající
v tom, že soudce mládeže, který konal vyhledávání, má býti
z účasti na hlavním přelíčení vyloučen toliko tehdy, když obviněný odporoval jeho účasti nejpozději po začátku hlavního
přelíčení. Poněvadž v řízení před senátem mládeže jest podle
ustanovení § 47 pod zmatečností nutné, aby obviněný byl hájen,
a to obhájcem z povolání, nebude působiti toto ustanovení
v praksi žádných potíží.
Zde bylo by se zmíniti též o tom, že zísicwně-právní výbor
nahradil v os nově všude výraz »soudce vyšetřujicí« výrazem.
»soudce konající vyhledávání«, ježto podle §u 43 v řízení proti
mladistvým není vyšetřování.
UP. (K § 31) vypořádává Se též s názorem dosti běžným v
naši veřejnosti, že by se pro úřad soudců mládeže hodily mimořádně dobře ženy. Má se za to, že by to byl obor, v něntž by
vstup žen do soudcovské služby byl nejsnadnější. VýbOr soudí,

že sotva bude lze souhlasiti s tímto názorem jako zásadou. Ac
sebe mírněji posuzujeme provinění osoby mladistvé, zůstáv.í
skutečnosti) že trestný čin byl ve velkém počtu případů spáchán
protO, že pachatel neměl - obyčejně z důvodů sociálních a hospodářských dostatečné výchovy, dostatečného vedení a dozoru. Tyto nedostatky mají býti do jisté míry paralysovány už
trestním řízením a opatřeními provedenými v důsledcích jeho.
K t01nu však je třeba, aby soudce měl nejen velké zkušenosti
a aby měl sám vnitřní vztah ku Pl'áci, kterou koná, nýbrž aby
měl také dostatečnou autoritu, která by byla mladistvým provinilcem uznána od samého počátku. Je snad možno litovati toho,
že takovou autoritou oproti dítěti -- a ovšem zejména oproti
mladistvému, jenž byl scho>jJen dopustiti se trestného činu -není pravidelně žena, ale s touto skutečností je nutno pOČíia1,i.
Proto nelze podporovati názor, že by soudnictví mládeže mělo
býti do jisté míry vyhrazeno ženám. Velmi vítána bude ovšem
součinnost žen v senátech mládeže, po případě v dozorcích ra.
dách.
UP. (K § 32). Ze změn zde provedených bylo by se zmíniti
hlavně o novém odst. 2., jímž osnova upravuje vládním návrhem
nevyřešenou otázku funkční příslušnosti okresního soudu v pří
padech, když jde o přestupky, k teré náležejí výlučně k příslllš
nosti okresního soudu v sídle krajského soudu, jako přestupky
zákona tiskového, zákona o právu původském a pod.
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§ 37. (1) O zahájení a výsledku trestního ří
zení proti mladistvélnu, o rozhodnutích o ochran~
ných opatřeních (§ 4, odst. 2., § 23, 24 a 49),
o uvězněni a propuštění mladistvého a o opatření
uvedeném v § 5, odst. (4), má býti zpraven poru.
čenský soud.
(2) Zjistí-li poručenský soud ze zpráv, které
ho došly, nebo jinak, že proti ténulž mladistvému
se vede trestní řízení také u jiného soudu, má
o tom zúčastněné soudy ihned zpraviti.
(3) O opatřeních a rozhodnutích uvedených
v odstavci (1) mají býti zpraveni také otec nebo
111atka neho zákonný zástupce obviněného, a to
i tehdy~ když nejde o opatření nebo rozhodnutí~
proti kterým nlohou podati opravný prostředek.
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Podávání zpráv.

: § 37.

(4) Považuje-li to soud za účelné, může uvě
donliti o výsledku trestního řízení též správu

školy, jejíž je mladistvý žákem, s upozorněním, že
zpráva je důvěrná, jakož i toho, kdo nad mladistvým bděl, i když nejde o osobu uvedenou vodstavci (3).
(5) Propouští-li se nedospělý nebo mladistvý
z vazby nebo z trestu, budiž odevzdán svému zá·
konnému zástupci ueh osobě, která nad ním bdě
la nebo jest ochotná nad ním bdíti, nebo někte
rému pomocnému zařízení pro soudní péči o mlá~
dež (§ 45). Takové zařízení budiž před propuště
ním o něm včas zpraveno a to také tehdy, má-li
hýti propuštěný odevzdán někomu jinénlu než
jmnu.
K odst. 1. O z,ahájení a výsledku trestního říze
ní má býti Zip ravena také okresní péče 'ŮI mládež nebo
jiné pomocné zařízení (zejména úřadovna) prO' soudní péči o mládež působící v ohvodu soudu (§ 45,
O'dst" 2.).
Opatřením uvedeným v § 5, odst. 4. je napomenutí udělené osohám, kterým náleží pečovati o mladistvého.
O podávání zpráv trestním soudem, ,dozorčí radou, věznicí a poručenským soudem Sl'lOIV. §§ 22 a 23
prov. nař.
K odst. 2. O jednotném trestním řízení a o příslušnosti při souběhu trestných činů téhož O'bviněného
platí obecná ustanovení trestního řádu.
K odst. 3. Zpravení může se státi také úst n ě.
Byli-li .t edy otec nebo matka nebo Z,ákOllhÝ zástupce
obviněného přítomní při prohlášení opatření neho
rozhodnutí, o něž jde, není třeba z,p rávy písemné.
Toliko opatření nebo rozhodnutí, 'p roti němuž mohou
podati 6pravný prostředek, budiž jim doručenO' n a
ž á d o oS t i v uvedeném případě (§ 50, odst. 2.).
Opravné prO'středky pří-sluší jim stejně jako o'hvipě-
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nému samému a to i proti jeho vůli (§ 50, odst. 1.).
K odst. 4. O součinnosti veřejnýoh škol srov.
§§ 26 až 28 prov. nař.
K odst. 5. Zákon tu má na mysli případ, že na
nedospělého byla uvalena vaiba, poněvadž jeho správný věk nebyl znám.
Srov. § 25, O'd.st. 4. prov. nař. a §§ 76 a 80 v. tr,
zavř.

K § 37:
VN. Jednou z hla'vních zásad ovládajících tuto osnovu je,
jak JLZ v úvodu k odůvodnění druhé hlavy bylo uvedeno, zásada k o Q per a c e. Trestní soud musí udržovati stálý styk se
zařízeními i osobami, které jsou stejně jQko on povolány k tomll, ally pečovaly o mravní, rozU11'wvý a tělesný vývoj mladistvého. K tomu konci je potřebí, aby tyto osoby a zařízení se do·
věděly o zahájení a výsledku trestního řízení, které bylo proti
mladistvému zavedeno, jakož i o důležitě.iších procesních úkonech tl rozhodnutích soudu ve věci učiněných. [( uvedeným na·
řízením náleží škola, jejíž je mladistvý žákem, a poručenský
soud. Stejný úkol mají pak zákonný zástupce mladistvého i aso·
by, které fakticky nad ním bdí. Rovněž by tu měla býti uvedena pomocná zařízení pro soudní péči o mládež; z dllv'Odů
teclmíckých shrnuje však osnOt'a veškerá ustanovení jich se
.t ýkající v § 45.
Zprávy, o nichž je tu řeč, mají sloužiti jednak k infor.
maci, jednak k evidenci (viz k tomu zvláště odůvodnění § 6 a
§ 42). Konečně ln.7jí býti i podkladem zákroků, které uvedené
instituce, zejména poručenské soudy mohou nebo mají učiniti
ve vlastním oboru působnosti podle předpisů pro ně platných.
Povinnost podávati zprávy, která se tu soudu ukládá, byla
již dnes stanovena jednak nařízeními ministerstva spravedlnosti,
jednak zák. čl. VlI/1913. Osnova tudíž jen shrnuje a systematicky sjednocuje platné dosud rozptýlené předpisy_
Ustanovení třetího [v zákoně druhého] odstavce tohoto
paralfrafu hoví zásadě koncentrace řízení. Není vyloučeno; že
prot~ témuž mladistvému postupuje se současně u několika
soudů, kte,r é o sobě ani nevědí. To je možné tím spíše, když
vazba má se omeziti na případy nevyhnutelné nutnosti (srovnej § 40) _ Je proto nutné postarati se o to, aby zúčastněné soudy se dověděly vl"tbec o tom, že proti mladistvému se vede současně trestní řízení u různých soudů;. tím bude umožněno, aby
řízení bylo spojeno, a zamezí se, aby opatření týkající se osoby
mladistvého se rozcházela nebo dokOnce křížila. Povinnost po-
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§ 38.

dávati zprávu Zúčastněným soudům byla uložena pomčenskému
soudu, poně'&adž u něho bude podle odst.avce prvního tohoto
para!frafu soustředěna evidence všech trestních řízení zahájených
protL osobě mladistvého, nad nímž bdí.
Již z odůvodnění § 22 je patrné) jakou důležitost přikládá
osnova péči o propuštěné vězně. Nejprimitivnějším požadavkem
takové péče je, aby nedOspělý nebo mladistvý nebyl z vazby
nebo z trestu propuštěn přímo na ulici a přenechán sám sobě
nýbrž aby byl odevzdán vždy spolehlivé osobě. Kromě toh~
se doporučuje, aby o propuštění bylo vždy zavčas uvědoměno
také sdružení nebo zařízení pro péči o mládež a takto mu
umožněno věnovati mladistvému pozornost. Ustanovení o tom
obsahz:je čtvrtý [v zákoně pátý] odstavec tohoto paragrafu.
uP. Nově upravena byla ustanovení § 37 o podávání
zpráv. Stálou součinnost a informaci poručenského soudu, jemuž
přísluší rovněž péče o osobu mladistvého a dozor nad ním, považoval i ústavně.právní výbOr za nutnou. Naproti tomu zdála se
ústavně·právnímu výboru poněkud ztrnulými ustanovení naři.
zující také podávání zpráv jiným osobám jako zákonnému zá·
stupci) osobě, která nad mladist vým bdí, a správě školy. Je
účelnějším ponechati tu soudu mládeže v zájmu mladistvého
samého větší volnost.

zj i

I

š t ě II Í P O nl ě r ů m I a d i s tvé h o.

§ 38. (1) V trestním řízení hlld'tež včas a co
nejdilldadněji zjištěny -všechny osohnÍ, rodinné
i majetkové poměry mladistvého, jakož i všechny
ostatní okolnosti důležité pro posouzení, jakého
opatření má soud užíti (§ 5, odst. 3.). Zejména
lllá soud si vyžádati zprávu soudu poručenského
o těchto skutečnostech, jakož i o tom, zdali jsou
tomutO' soudu znáuly případy, ve kterých hylo
upuštěno od potrestání mladistvého neh od jeho
stíhání.
Soud lnůže vyslýchati jako osohy pře
jako svědky osoby, jejichž výslech pOu
kládá za žádoucí k zjištění poměrů mladistvého.
Osoby, které pro SVlij poměr k oh viněnému jsou
oprávněny odepříti svědectví, nemohou tak učí
niti, jde-li O' pouhé zjištění osohních, rodinných a
majetkových poměr-ů mladistvého.
(2)

zvědné i

Zjištění poměrů

mladistvého.
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K odst. 1. Zejména má hýti vyžádán v~dy včas
výpis z rejstříku trestů a zjištěno správné datum na·
rození (§ 56 prO'v. nař.).
Půsoibí-li v obvodu soudu okresní péče 'O mládež
neho jiné pom,ocné zařízení, zvláště hyl a-li k tomu
konci zřizena úřadovna pro péči o mládež, užije soud
ke zjištění pOlněrů mladistvého jejich pomoci (§ 45,
odst. 1. zák., § 31, odst. 1. čís. 3 pl"lOV. nař.).
Srov. též § 22, odst. 1. čís. 1 a § 23 čís. l -prov. nař.
Správa veřejné školy je ,p ovinna podati soudu
na' požádání hez odkladu zprávu o všech oko.lnostech
důležitých pl"lO posouzení, jakého opatření má soud
užíti na pr,ospěch nedospělého nebo mladistvého, který je nebo byl jejím žákem (§ 27 prov. nař.).
K odst. 2. Osohy přezvědné vypO'vídají bez následků křivého svědectví, jež předpokládá výpověď
učiněnou před soudem v procesní f o.rmě předepsané
pro vý,s leoh .svědků (viz však rozh. 548 Sb. m. sprav.) ;
ale mohou se vědomě nepravdivou výpovědí dopustiti
podvodu.
J de·li o zjištění poměrů mladIstvého tO'liko k to·
mu konci, aby sO'ud mohl posouditi, jakého opatření
má užíti, postačí zpravidla výslech přÍ-slušníků mladistvého neb i jiných o.sO'b jako. oso.b přezvědných.
Formy výslechu svědeckého užije soud v takovém pří
padě zpravidla jen po.dpůrně, na př. v případě, že by
YY'slýohaný se zdráhal bez důvO'dů vypovídati jako
osoba přez;vědná nehOl má-li soud pochybnosti O' pravdivosti jeho vý.povědi. Kdyby však zjištění některého
osobního, rodinného nebo majetkového poměru mladistvého bylo důležité pro rO'zhodnutí oje h o v i n ě
a -s oudce by chtěl vyslýchati některého blí,z kého pří
slušníka obviněného, jemuž trestní řád přiznává prá.
vo odepříti svědectví, jako svědka, slušelo hy mu toto
právO' přiznati přes ustanovení § 38, O'dst. 2., jež se
na tento případ nevztahuje.

o
k

Lékařské

K § 38; § 39, 40.
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S~Otv.

v. § 152 tl'. ř., § 205 tr. por.
též § 46, odst. 4.
K § 38:

VN. Aby soud mohl v mezích zákonných ustanovení uči
niti takové olpatření, které uzná za nejúčelnější pro mravní vývoj mladistvého (5 odst. 3.), je nutné, aby zavčas a co nejdů
kladněji z jistil také podklad svého rozhodnutí v tomto směru,
zejména tedy osobní (počítajíc v to i zdravotní), rodinné a
majetkové poměry mladistvého. To se dálo zpravidla již nyní
dotazy u matričních úřadů, u poručenského soudu, školy, zařízení pro péči o mládež, u úřadu rejstříku trestů, obcí atd.
Pro praksi tohoto zákona bude to ,níti ještě větší význam. Takové ,~etření bude vykonáno z,a vyhledávání, které až na pří- '
pady nepatrného významu má býti vždy provedeno (§ 43 odsl.
l). Jsou .li poměry soudu známy, na př. z vlastní zkušenosti,
z nedávného projednání jiné trestní věci a pod., 1nůže se takové
zjišťování podle okolností omeziti na doplnění še,tření již vy·
konaného nebo může býti od nového šetření vůbec upuštěno.
To bude zejména praktické u okresních soudů, kde trestní
soudnictví bude pravidelně v rukou poručenského souďce,
který při svém delším působení na služebním místě bude s osobami svých svěřenců dostatečnou měrou obeznámen.
Pokud jde o způsob tohoto šetření, považuje osnova za
žádoucí zajistiti, že toto šetření bude prováděno orgány k to:
mu nejzpltsobilejšími, totiž POllWCnÝl1Ú zařízeními pro soudm
péči o mládež (§ 45, odst. 1.).
Osnova Jlokládala dále za nutné vytknouti tu zvláště součinnost poručenského soudu, jen= může svou znalostí pomě~ů
a evidencí všech trestních řízení, tedy i těch, která skonala
zproštěním nebo zastavením (§ 6, 37 a 42), podstatně přispěti
k správnému a úplnému obrazu osobnosti mladistvého.
I soukromé osoby mohou podati velmi cenné zprávy o poměrech, na nichž soudu záleží. Proto se doporučovalo ustanoviti, že tyto osoby mohou býti vyslýchány bUĎ jako osoby pře
zvědné, t . .1. bez sankce křivé svědecké výpovědi, nebo jako
svědci. Aby pak soudu při vyšetřování osobních poměrů a
vlastností mladistvého nestálo nic v cestě, ustanovuje osnova,
že v této příčině nemohou se 'vzdáti svědectví ani osoby, jimž
trestní řád toto právo jinak přiznává. Mladistvý se tím neuvádí
v nebezpečí, že by jeho postavení jako obviněného se zhoršilo,
naopak předpisu toho vyžaduje jeho nejvlastnější zájem.
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Lék a ř s k é o hle dán í.

oprávnění odepříti svě, dectví hledíc na poměr

obviněnému

ohledání. Vazba.

,
~ 39. ,,vzn~kne-li odllvodněná pochybnost o
up lnem duseVlum nebo tělesném zdraví mladistvého n~~ () ieho normálním vývoji, dá jej soud
ohled.~tl Je?IUm neho dvěnla lékaři, podle potřeby
a lTIOZnostI odborníky pro duševní nemoci mlá·
rleže.
O lékařském ohledání platí jinak obeaná ustanovení trestního i·ádu.
. . Sr,ov. též výnos min. s'p rav. z 22. září 1919 č. 2213
mtlJIlJolv aný . .pr?si?iím vrchních soudů, upozorňující
na PedologICky ustav hl. města Prahy.
K § 39.
.'
VN. V elmi d~le~itým JJr?středkem seznání osoby mladist.
veh? a ~olby opatren~ vhodnych k jeho záchraně je jeho 1 é .
k ~ r s k e, ohl e d. á n í. Vyšetření stupně vývoje mladistvého
m a tu ,vy:~m lwJenom pro posouzení otázky příče tnos ti podle
§ 2, nybrz, L l!ro v.,,0lbu vhodného opatření a způsobu jeho v ý.
~onu.. U n~ Je vysetřo~ání tělesného a duševního stavu m lád e.
ze m~mo pnpady, kdy JSOU pochybnosti o příčetnosti obviněné.
hO'.,t~prv,e., . v PO~átcích. 1~šak s potěšením lze pozorovati vzrů.
s taJL~~ pec~ o v'JZ/rum duete a lze se nadíti, že i u nás ústavy
a , zanzení ~ ~omu určená svou činnost v tomto směru prohlou.
fJ.odobn,e Jako se stalo jinde (na př. v Sev erní Americe) a
ze ~ l!,? teto stránce bude možné časem opatření trestního s~u.
d~ Op~tl o pozl1atky vědy a o 1wvé methody výchovné. Justič.
nt sťrav~.vpodporovala snahy k tomu směřující, doporučivši
soudum J~z 11 . ro~e 1919 v so~činnost s pedopsychologickým a
psych~pathologlckym oddelentTll pedologického ústavu hlavní.
Prahy: (Vy'noso '"- ..'F)<:. zan
'v, 1919 c
v .221
' .
,
"ho mesta
'd"
. 13 Lntunovany
preSl LUn vrcluuch soudu). Náběhy Ic takový
v,,..
se i jinde.
m zanzerum JeVL

?",

Ustanovení § 39 osnovy má býti vhodným zákonným poi
kladem pro pokračování v uvedeném směru.

Va z ha.
.~ 4.0.. <.1). I .k~yž je tu zákonný důvod vazby,
l~e J? uv~l~t? .Jed!l~e tehdy, když je jí nezbytně potrebl a JeJlho ucelu nelze dosáhnouti jinak, zeSOlldnictví nad mlád eží.
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§ 40.
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některým
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"',
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v § 1.,

nedoporuču-

odst. (2).
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Je I
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b k
' b mohly mlb na ne o
od oso, tere y,
"h
'1' i účelné zavliv. Budiž postarano o Je o sta e

městnánÍ.

.
"
t ké ve vým
(3) Vazba může býti · vykonavan~ . a ,
b
'"
d hnénl ústavě vereJnem ne o
chovne nebo v po ~ ,
d'}' ministr sprasoukromém; znlocnenl k tOlnu u I I
vedlnosti.
(4) Tato ustanovenI, p I a t'I také o zatímním za-

jištění (zadrže~lÍ~.,

I distvých osob
( 5) Předvadenl a doprava ma, d ym'
'"
• zpuso
o
bem nenapa n
•
dě' se podle moznostI
J
.
,
, h
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vhOldné rodině il1ed
'
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je z e mlneno z
v (
~ 25 O'dst 2 prO'v. nar. .
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'
.. v hl d'
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vem, JIZ
e IC na ,g.
)
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udělO'vati totO' zrnO'mění může býti přenesenO' na pre.
sidellty vrchních sO'udů (§ 70).
K odst. 4,. O zatímním zajištění (pro.zatímné
vazbě) v. §§ 175 a násl. tr. ř., O' za.držení (předběžném
zatknntie) v. XI. hlava tr. por.
Z ustanO'vení odst. 4. vyplývá, že »v a 'z b o. u« ve
smyls,I u tO'hoto paragrafu míní se jak (řádná) va.zba
\ryšetřO'vací, tak i vazba zatímná trestmích řádů a že,
p'O'kud nejde o vazbu prO'zatímuO'u, platí O' tétO' vazbě
ustanO'venÍ Ol (řádné) vazbě vyšetřovací, ačli § 40
nestélllloví odchylek. Zákon neužívá názvu »vazba vyšetřO'vácÍ« tO'likO' z tO'hO' důvo.du, pO'něvadž v řízení
PľO'ti mladistvým se nekO'ná vyšetřování ( § 43,
O'dst. 1.).
O právu bez peč II O' s t n í C h O' r g á n ů k zadržení a zatčení mladistvých O'soOh po.dezřelých z trestného. 'činu platí o.hecná ustanO'vení; arci mají i tytO'
O'rgány řfditi se ustanoveními tO'hotO' paragrafu.
Rovněž plati O'hecná ustanO'vení O' trvání vazhy
a jejím za-počítání dO' tľestu.
K odst. 5. srO'v. § . 25, odst. 3. prov. nař. a §§ 16
a 79 v. tr. zavře
K § 40.
VN. Je nesporne, ze vaz b a sama o sobě mŮže vykoná.
vati na mladistvého škodlivý vliv. Mladistvý přivyká ovzduší
vě.znice a představa trestu ztrácí u něho lla své odstrašující sí.
le. Proto ukládalo již nařízení ministerstva spravedlnosti z 23.
května 1905, Č. 9 Věstníku, aby u obviněných mladistvých bylo
zvláště pečlivě zkoumán.o, je-li vazby nevyhnutelně potřebí, a
aby vazba byla uvalOvána jen po nejsvědomitějším uvážení
všech okolností. Nařízením min. sprav. z 30. ledna 1903, Č. 5
Věst. bylo také uPOzorněno, že no; chovance polepšoven nebude
zpravidla nutné vazbu uvalovali, Poněvadž hledíc na jejich
uzavření v ústavě nebude tu k tomu důvodu. Pokud pak jde
o Prahu, bylo již v rOce 1920 povoleno, aby vazba na mladisé.
výéh se vykonávala též v útulku »Dobrého Pastýře«, spravo.
vaném tehdy Českou zemskou komisí pro péči o mládež. Ta.
ké na Slovensku a v Podkarpatské Rusi bylo snahou zákono .
dárce nahraditi vazbu co mOžná jinými ochrannými opatře.
ními. Osnovo; se pokouší v souhlase s tímto vývojem a s cizí,

8*
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§ 4i.

Spoluobvinění starší než 18 let.

,
e.li~, JOižo J'eJoí, uvaleni
mLozakony
vaz b u Co neJVlce omeZL°t L, a JO
b~
nutné zaříditi její výkon tak. aby nebe'z pect, kte
~h so e.
skrývd, bylo co nejmen.ší. Prvého účelu chcoe ~snova osu nOutt
o
tí~ že vazba ať jakéhokoliv druhu a z Jakehokohv ~u~0.c!u)
ted~ i vazba 'zatínl1lá má býti uvalena jen tehdy, kdyz JeJL?o,
úč:lu, to jo zamezení útěku, kaluse, opakoová~tÍ neb?, do~ona~L
trest1léhočinu, nelze dosáhnouti jinak, zeJmen~ nar~:enl Lm hne.
o , o oc h ranne'h o o patrern
~, p odl
Jakeh
~ . e § 1 Druheho uce
b u c ce.
pak osnova dOsíci ' zvláštními predpLsy o vy~onu ov~z y a usta
novením že i vazba může býti se zmocněrnm mL,!L~tra sprav~.
dlnosti, 'ať individuálním či všeobecným, vykonuvU1;a ~e v~.
chovně nebo v podobném veřejném nebo soukromem ustave.
.
Zvláštní pozornost věnuje osnova ~ p ř ~ d vád ě n í a
do p' r a v ě mladistvých osob. Již naří~emm mm. spra~. ~ 30.
ledna 1903 , Č. 5. Věstniku a výnosy mm. sprav. z 29. ~CerVe!lC(!
1920 a z 11. října 1922 bylo zdztl"azněno, aby' k doprave a p~eod.
'd ~ ,
bylo dle možnosti užíváno četmctva nebo polzcw,
va
em osob
ne neuniformot;anych,
.
~o d opravoe
'~byl
sebvy.
n.ýbrž
a a b y pn,
dO
varováno všeho co by nasvědčovalo nucene"!,u pru~o ~ a vz udilo pozornos; veřejnosti na újmu p~v~stL 11'Lla~:st,veh~~o Tato
jistě účelná opatření osnova zeliše o beclwJe a pOJZma pnmo _do
zákona.
o

,

d

o

o

ÚP. V

"

§u 40 bylo více zdůrazněno, že vaz~ba' 7~á b~ýti

skutečně uvalena toliko tehdy, když je jí nez b ytne po~ re

~ ~

aby byly zamezeny veškeré pOchybnoslL v .t?"!'to smeru, y~
.~
. ~te
~ y'slovne~
kdyz
tceno
Jes
v , z~e vazbu vůbec . lze uvaLLtL ,Jen tehdy,
, h ~,
dO
je tu zákonný důvod podle obecných ustanovem. tre~tmc ra u.
Také ustanovení odst. 2. b ylo v íce prec~ov~a~ v t~m
směru že výjimka, připouštějící společné ~mLst~m mladL~t:
v' ch ~ osobami staršími než 18 let ve vazbe, ma se ~me~Ltl
Y na pn
'~'pad y, kdy tělesny' nebo duševní stav mladlstveho
Jen
to doporučuje.
o

OJ,
OJ'
SpoluohvinenJ
sta' rSl
let.

n

ez"

O S ID

n

ác

t

§ 41 (1) Je-li z činu obviněna také osoba star~
než os~náct let, budiž trestní řízení" pr~ti oso,b:
nlladistvé vyloučeno a konáno odde~ene. M;:t-li
~šak soud příslušnj- podle ustan~venl t,r~stnlh~
řádu za to, že jsou tu závažné" duv~~y .,?celnostI
pro ' konání řízení společného, pr~~lo~l vec. ~d ~oz:
hodnutí nadřízenému soudu, prlpOJe VYJa rent
Si
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o

soudu mládeže neho, jde-li o krajský soud, vy_

jádření senátu mládeže.

(2) Jsou-li závažné důvody účelnosti pro ko~
n ání řízení společného, může nadřízený soud na~
říditi, aby se konalo řízení společné, a to podle
ok olností případu hud' před soudem příslušným
p ro osohu starší než osmnáct let, nebo nejde-li
o věc náležející ku příslušnosti porotního soudu,
před soudem příslušným pro trestné činy spáchan é osobami mladistvýIni. Rozhodnouti o to nI ná.
leží Q krajského soudu senátu mládeže.
( 3) Koná-li se společné irestnÍ- řízení před
soudem příslušným pro osobu starší než osmnáct
let, budiž, i pokud jde o mladistvého, užito usta119vení trestního řádu s úchylkami uvedeným
v § 37 až 40, 42, 44 až 46, 47, odst. (2) . až ( 5);
§ 49 až 53. Ale naříditi výkon rozsudk~ a činiti
veškerá další rozhodnutí a opatření po proh)á~
šel1í rozsudku první stolice, náleží, p~~'U:d jde
o odsouzeného mladistvého, senátu mliidežé a jeh o předsedovi a u okresního soudu soudci mládeže.

K odst. 1. TIGrto ustanovení je úchylkou od .obecných uSltallovenÍ trestních řádů, podle nichž je pravidlém společné řízení proti osobám obviněným z úča
sti na témž trestném činu.
Zda je spo.luobviilěna osoba starší než 18 let, sluší
posuzovati podle 'doby, kdy trestní řízení bylo zahájeno., nikoli 'podle doby ' spáchanéhO' trestnéhO" činu
(viz VN.). Je-li ovšem ,spoluobviněna osoba, která sice v době z,ahájení řízení je starší než 18 let, avšak
zúčastnila se trestného činu ve věku, kdy ještě ned'osáhlá 18 let, a v době zahájení řízení není starší než
19 let (§ 28, odst. 3.~), koná 8,e ,Stpolečné řÍ'zení vždy
před s'o udem mládeže. . O místní pHslušnosti platí
v takovém případě ustanovení § 29 .. '
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§ 41.

Spoluobviněnt starší než 18 let.

Soudem příslušným podle ustanovení trestního
řádu rozumí se tu soud, který je podle O'becných ustanovení trestního řádu, nikoliv podle ustanovení tO'hoto zákona,soudem věcně a místně 'příslušným. ·
O manipulačním .p rovedení těchto ustanovení viz
výnos min. sprav. o rejstřících (část druhá č. III.).
Rozumí s'e, že trestní řízení proti osobě mladistvé má býti vylO'učenO' a konáno O'dděleně jen tehdy,
když by vůbec pO'dle ustatnovení §' 2·8 mělo býti lmnáno '3 o.dchylkami hlavy II. tohoto zákona.
K odst. 2. Závažným důvodem účelnosti pro konání řízení společného by bylo na př., kdyby celé
déle trvající nebo velmi nákladné hlavní přelíčení
musilo býti kO'náno dvakráte nebo kdyby zvláštní 'Okolnosti vyžadovaly, aby všichni obvinění .stáli najednou
před nalézacÍm soudem a p.
Podle to.hoto ustanO'vení muze mladi.stvý se
octnouti jako spoluobžalovaný i před soudem p'o rotním; nemůže však naopak věc pO'rotní nikdy býti O'd
kázána 'ke společnému řízení senátu mládeže.
RO'zhodnouti o společném řízení přísluší vrchnímu soudu; náležÍ:-li trestní věc před okresní soud, roz
hOldne ·s enát mládeže u krajského soudu.
K odst. 3. Z výpO'čtu úchylných ustanovení hlavy druhé, která mají platiti pro. mladistvé osO'by, t. j.
O'soby, proti kterým by jinak bylo konati řízení
s úchylkami uvedenými v hlavě druhé tohOlto zákona
(§ 28), když jsou ve společném řízení pO'staveny
pře d s o u dob e c n ý, vyplývá, že neplatí pro ně
v takovém pHpadě jen předpisy § 43 o zjednO'dušení
říz. ení a § 48 O' vyloučení veřejnosti.
Zákon 1160hsahuje ustanovení Ol tom, zda v opač.
ném případě, totiž kO'ná-li se společné řízení pře d
so.udem příslušnfm pro mladistvého,
platí před.pisy o. řízení proti O'sOlbám mladistvým také pro ,spOllu-O'bviněnéhlO staršího než 18 let. Sluší tudíž za tOl míti (§ 41, odst. 3. a contr.), že pro takoQ
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v~ho. spoluohviněného platí o b e c n á ustanovení
trestníhO' řádu, ovšem jen pokud jich užití není vyloučeno. povaholU věci. Na ·př. vylouČí·li 'SlOud veřej
nost hlavního přelíčení podle ustanovení § 48, OIdst. 1.,
platí tO'to vyloučení i 'prO' spOlluobviněného '8ta~šího
než 18 let, ačkoli trestní řád vyloučení veřejnosti 'z tO'h O'to důvodu nepřipouští.
UstanOlvuje-li § 41, odst. 3., že naříditi v Ý ko n
r o z s u d k u vynesenéhO' ve 8poleČ1ném řízení před
obecným so.udem a činiti veškerá d a I š í rozho.dnutí
a o?atře~í P, o. pro h I á š e n í r o z s II d k u první
Etolioe, naleZl, plOkud jde o odsouzeného. mladistvého,
senátu mládeže a jeho předsedovi neb u okresního
SOIudu soudci mládeže, je patrné, že může jíti jen
o rozhodnutí a opatření p o právní ' m 'Ol c i r o zs u d k u, poněvadž z'pravidla není výkon rozls udku
dříve možný. Náleží tedy soudu, který vynesl rozsudek, činiti zejména také ještě rozhOldnutí o opravném
pvostředku, pokud přísluší soudu první stolice, a stejně mu náleží i dodatečně se usnášeti o ochranných
opatřeních (§ 49, odst. 1. a 2.), ač·li se tak stane
dříve, než se naří-dí výkOln rO'zsudku.
Zda-li je k rozhodnutím a opatření~ o která tu
jde, pří-slušný senát mládeže či jeho. předseda, řídl se
podle ustanovení trestníoh řádů (srOlv. pO'ZD. u § 30,
. odst, 1. zák. a § 16 v, tr. zavř.).
K § 4-1.
,VN. O s poj i t Ý c h t r e s t n í c h věc ech. ať jde
o, spojitost, subjektivní či objektivní, má býti již podle plat.

nych trestmch řádů z důvo.dů prospěšnosti konáno zpravidla
společné trestní řízení u téhož soudu. Následkem toho musila
osn?va tohoto zákona zabÝvati se otázku, zda a do jaké míry

1}~aJí ~ýti v těch případech, když činu se zúčastnily osoby mlad.

, ~L nez 18 let i. s~ar!í, zachovány odchylky druhé hlavy, pokud
Jde o spoluobvmene osoby mladistvé.
, Osnova řeší tuto otázku zásadně tak, že přikládá v'ětší
'v,:zn~m za'9 h:!vúní zvláštního fOra a zvláštního řízení pro mla.
,d Mtve obmuelzé .než výhoqq.,n1 plynoucím ze společného prová.
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K § 41; § 42.

Upuštění od stíhání.

dění řízení. Přijímá tudíž zásadu, že řízení proti mladistvým
obviněným má býti odděleno od řízení proti osobám starším
a konáno před soudem příslušnÝm pro mladistvé obviněné, a
snaží se nevýhody vznikající z tohoto řešení zmírniti ustanovenínt -druhého odstavce tohoto paragrafu, podle něhož má se
zpravidla konati dříve trestní řízení proti osobám starším než
lB let.. Zněním zákona má ostatně býti vyjádřeno, že musí
.iíti o osobu, která v době jeho zahájení, ne snad jen v době
činu byla mladší než 18 let.
i výše Lwedené zásady připouští v~ak osnova výjimku.
Mohou se totiž vyskytnouti tak závažné důvody pro konání spoléčllého řízení proti všem obvinčným, že ani ohledy· na mladistvého prov inilce by nenwhly odůvodniti výjimku ze všeobecné
zásady trestního řádu. Osnova dovoluje proto, aby se v takovém
případě konalo řízení proti všem obviněným společně, a to
před sOl/dem příslušným podle obecných ustanovení, tedy podle
okolností i před soudem porotním, ale vyžaduje k takové
úchylce souhlas orgánů, které jsou pověřeny soudn(ctvím na~
mládeží. Tím" jakož i vyloučením opravného prostředku prot~
jejich rozhodnutí, osnova zaručuje, že zájmů mladistvého provinilce bude i v těchto případech vžďy -náležitým způsobem
dbáno.
Úprava navrřená tu osnovou je provedel~ím zásady obecně
uznané, která došla již částečně uskutečnění v .~·wnzení min.
sprav. z 21. ří,jna 1908, čís. 13 Věst. a dokonale]" v §u 9 zák.
čl. VlI/1913.
I tA případech, kdy do jde ke společnému řízoení př~d ~OL~
dem obecně příslušným snaží se osnova zachovan mladtstvenw
podle možnosti výhody tohoto zákona, c~ž, se j;ví ,ve dv~jí,,!
směru. Především mají i v tomto spolecnem nzem, ktere se
kO;lá zásadně podle obecných ustanovení trestního řádu, platiti
pokud jde o mladístrvého spoluob~iněnéh~, úchylky" ~teré bez
újm,y řízení mohou zůstati zachovany. D~le ,s,! nan:L~Je, ?Y. ~~
stadiu výkonu rozsudku, kdy bez jakékolw u]my muze byt" r,":
zení opět rozděleno, se tak stalo. Výkon ro!:.su~ku bude tu~"z
i v takovém případě příslušeti orgánům pocverenym so~dmctVL"'.
nad mládeží. Podobně byly tyto . otázky upraveny take v hlave
IV. zák. čl. 1'/1/1913.
ÚP. Podstatně byl zmčněn § 41. Při podrobném zkoumání
těchto ustanovení dospěl ústavně-právní výbor ko přes~~ě~čení:
že v případě souběhu osob mladistvých s osobamt starstm,, · ~ez
J 8 let v témž trestJním řízení dlužno dbáti jak zájmů ml~dls~
vého vyžadujících , aby řízení proti němu, k,o,!?lo- ,se odd~el~ne,
tak i ·důvodů účelno'sti mluvících pro konan" nzem spolecneho.
Podle vládního návrhu platila zásada, že trestní říz~ní prot~
osobám mladistvým má býti vyloučeno a konáno oddelene, lec
o

by

~u ~yly

závažné

důvody účelnosti

pro konání
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společného ří.

ze~t I?re~ soudem příslušným pro- osobu starší než 18 let.
VZadm
navrh
nepamatoval
však na
. b
,~
~

případy'kdyy
duovod nce'~ Z

nO~ott , y Sptse vy~ad~~aly řešení opačného. V praksi mohou se
Z~]tst; vyskytn0ll;lt pnpady, že na trestném činu několika mla-

dMt~!ch ~osob zučastnila se třeba jen nepatrnou měrou osoba
starst n~ez. 18 let ?' nebylo by důvodné a účelné pro nepatrný
s~ad pres~,,:;pe,k teto osoby ,zba.vovati spoluobviněné mladistvé
vy,hod zvl~s~m':o fora a řízení, které osnova poskytuje mladistvym prov:,!tZcum... Proto o~nova ustanovuje, že zrovna tak, jako olze pr~ ~o~,beh~t n;ladtstvých a dOspělých obviněných kona~t spolecne ~tze,;". pre~ ~oudem příslušným pro osoby starší
nez, J8~ let, ~ bytl, mozne naOPak konati takové společné ří
ze~n p~~d ~~ude~ příslušným pro osoby mladistvé. RozhodnÝ.
nu ma]" bytz tobko důvody účelnosti. Při tom bylo arci dbáti
toho, aby ,osoba star~í než 18 let nebyla za žádných okolností
zbev~na ~yhod soudmctví porotního, což nové znění §u 41 ustanOVLt]e vyslovně v odst. 2.

1-~y ~při ,tomto :ozhodování, před kterym ' forem má se
sp"olecneo nzen:. k?vnatt , bylo dbáno vždy skutečně jen důvodů
u~eln,ostt a ~n!,-l~zeno též náležitou měrou k prospěchu mladtstve~ho, ~,bvu~eneho, .ustanovuje osnova výslovně, že naříditi
spolecne n~em a urČLti sOud, před kterým se má společné ří.
z,ení konatt, má, příslušeti vždy soudu nadřízenému, a že před
um,to ,:ozhodn'7ttn; má býti vyžádáno vyjádření soudu mládeže,
a ]~~-h ?' krajsky soud, vyjádření senátu mládeže. Je .li tímto
nadnzenym rozhOdujícím soudem soud krajský m' ~, l ~
rozhodnutí senátu mládeže.
'
a pns usett
o

up U štěn í
,§, 4~ ••{I}. Veřejný

O

d stí h á n í.

,
žalohce může upustiti od
stIhanl, Je-II cIn nepatrného významu a odsouzeni
n~h i samo konání trestního řízení se nejeví účel
nym.
(2) Stalo-li se tak, nemá poškozený právo
ujnlouti se stíhání.
( 3)
U stanovení § 37, odst. (1) až (B), platí
i v tomto případě.

K od~t. 1. Tímto ustanovením je prolomena zásada legahty, která váže veřejného žalobce v řízeni
řádném.
.
K odst. 2. Ustanovením tohOtto odstavce

vylučuje
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§ 42, 43.
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,,, 1useJICI P oškozenému
se právo podpůl1llé žaloby pns
v
§ 42
,
P O'dle ustanovení trestních řádů (§ 48 ~rh' ~.,
,
•
o t av eno
doma'
atl se natr. por.). PO'škO'zenemu
Je
zus
'
,
hrady škody PIOlřadem práva. sO'ul(~omelho. v 3 jedná
K odst. 3. CitO'vaný § 3?, 0', st. : aZ d:tve'mu
'
prO'tI m
IS nnéO' pO'dávání zpráv O' tres t nIm r lzem
b l a ák
v ,
,1
t . neblO matce ne O' z o
pO'rucenskemu souuu, o Cl
vl'
d' drží pří1 _ ' v'h
(y. soud' d l' pomu zástUpCI• 'OIDVluene
o. PO'-'ucens
' 1'
ad u uštění od stíhání v patmostl. a ,oJ e- 1
,
kP trestmmu
proti
o n:ich přÍislušnému trestnln~'U soudu ~~ ~ehd stíháni
zprávu \ § 38, odst. 1.). Z prav~ O' upuste~ll ~ , vůbec
v,
d e, ze
v
d v nemel s trestnl veCl
má v pnpa
v SI~IU,
co činiti pO'dati vereJny zalO'bce.
v
Sro;. též § 22, O'd,st. 1. č. 2 prov. nar.
v

'"

V

~dě{;

řízení

mla-dlstv~m'1l, žf;!~

V

K § 42:
VN. U sta.novení tohoto , p:ar~gr~ f u se (jeví
k' jako
§ 22 průlom
zákona do
čl.
'
"
, CLZ mtl, zakony
e
. 'k a
zasu'dy
lega I'Lty, uznavany
L
h ' 'ti ta
mladistvého
vmm
VII/1913) a odůvodněni Sll~~OU, uc r~m ze 'ména v případéch,
škodlivého vlivu trestrnho nzkem !,almehpo, sVte"~ím od potrestání.
d
d běs OHeL o lL lL
,
kdy by se prav
epo o
,
V'ny lLepatrného vyznamu.
.
toton
pravo
na CL
..
Proto omezuJe osnova
hd
když po zevrubném Z]LBude ho sumozřejmě UŽil~ j~~ ~~ I y:
ani ně]'aké opatření v ý.
v o
b d se ]evLtL uce nym
v,
.
štěm' pOmeru
ne u ~
dl f; 4 ch ran n á opatrem am
c h o v n é. linak neJsor: po
~u k °aby taková opatření bylu
v tomto případě v~ltucen;t,. I š~:t~n;tituce a osoby byly zav~as
umožněna
a: aby vu ec ~ns u
, ' se v odstavci třetLm,
d"h
ornen'V u~tanovuJe
vv .
na nda LStve o ' upoz
,
J' I
t
prav p atl, L u. Naopak z,ase umoznu]e
,
d "
že § 37 o po avam z bdi'
ladistvý v trestné činnostt po.
ustanovení §
c;~y, lL de,'v L ":'ukÝ zákrok účelným, soud ~o.
kračovati a ob ]evL·h se tu v .L:' ne] Ví adě o tom, že od trestmho
věděl se v takovém pozdeJsbun P~,l! . dnou nebo několikráte
řízení proti mladistvému
)' l o lLZ Je

uplatniti svůj nárok v řízení civilním, kde soud bude moci si
úsudek o vině mladistvého učiniti samostatně.
ÚP. Podle vládního návrhu bylo zůstaveno soztdci, aby za
souhlasu veřejného žalobce upustil od trestního řízení nebo je
zastavil, je·li trestný čin nepatrného významu a odsouzení neb
i samo konání trestního řízení se nejeví účelným, Tímto usta.
novením mělo býti doplněno ustanovení §u 6 o Upuštění od
potrestání. Ústavně,právní výbor souhlasil v zásadě s vládním
návrhent, nepovažoval však navrženou ÚPravu, podle ktJeré se
vyžadoval k upuštění od trestního řízení souhlas SOudu a ve.
řejného žaloóce za ;;hodllou. Nehledic k tomu, že toto usta.
nOvení prolamuje zásadu) že žalD bou disponuje výlučně žalob.
oe, bylo uvážiti, že toto ustanovení bude praktickým zvláště
pro soudy okresní, lX že kv.a lifikace orgánu veřejné žaloby při
těchto soudech a jejich poměr k soudci nedoporučuje řešení
navržené vládním návrhem. Doporučuje Se spíše, aby bylo
přenecháno žalobci samému právo upustiti od stíhání a vhodnou
kontrolou nadřízených orgánů veřejné žaloby dbáti toho, ab,.
funkcionáři státního zastupitelství u okresních soudů svého
práva nezneužívali. Na druhé straně Opět bude ustanovení § 6,
podle něhož opět SOLtd samostatně Upouští od pOtrestání, vhod.
ným korektivem v Případech, když by funkcionáři státních za.
stupitelstev práva daného jim v §' 42 snad úzkoprse příliš
zřídka užívali.

z jed U

v

N

u,

•

3?,

upuštěno.

,
v' ~ 1lí musí býti vyloučeno, aby
Upustí·li se od trestmh o n:e , dO,
žalobou. poško.
v
,
b
I
maren
po; pUlnOLt
. ,
účinek tohoto opatrem y ,
v'd proto aby vmnLk
v I b
v'pouštt trestnl, ra
'. .
,
zeného. Tuto za o u p~l",
se v otázce jeho vmy my.
došel trestu tam, kde ,;,talnl, z~~t~pce uvedeným zájmem mladist.
lí. Tato intence nesnasl, ,se zaJ!steds , , v tomto případě poško.
v t
vého a osnova pro t o vyslovne
o
,
v oI bpLra
v Poškozený ma, moznos
zenému právo k podpurne za o e.

O

cl

II

Š e II

li říz e n Í.

§ 4.3. (1) V řízení proti mladistvým není vy_

šetřování.

Za to bud' mimo případy nepatrného
významu provedeno soudcem vyhledávání. BezpečnostliÍ úřady a orgány smějí bez svolení soudu
učiniti toliko zatÍmná opatření.
2
( ) Místo ohžalovacího spisu stačí návrh žalohci'IV, v němž budiž určitě uvedeno, čím a proti
kterým zákonným ustanovenÍnl se mladistvý pro.
vinil. Řízení ohžalovacího nenÍ.
K odSl. I. Vyhledávání má býti kon~~o 8 o udem, nikoliv státním zástupcem (viz VN.). Koná je
sO'udce mládeže (§ 30, odst. 6.). Bez p, e č n IQ st n í
ú ř a cl y a ' 'O r g á n y smějí konati vyhledávání jen se
svolením ,soůdu; jinak j,s'Ou omezeny na O' pat ř en í
z a tím n á, t. j . . nevyhmitelná opatření nutná k to-

§ 43, 44.

Zjednodušení řízení. Obhajování.

mu, aby věc se O'bjasnila neb aby se zabránilo ~tě~u
nebo zničení stop trestného činu neb aby se zaJIstIly
důkazy ('srov. § 25 prO'v. nař.).
O výslechu OIsob nedOls'pělých a mladistvých srov.
§ 57.
K odst. 2. Návrh žalO'bce »8 t a č í«; je tedy také možné podati formální slp is O'bžalO'vac:í ; tO'. s: bude dopO'ručovati zejména v případech s.pletIty.c~ a
z důvO'dů procesní techniky také, je-li spoluohvlnen~
osO'ba .starší než 18 let, nehO't' proti ní je třeba po-datI
formální spis obžalovací, proti němuž mápráv'O námitek (v. pozn. k § 41, odst. 2.). .
"
ObžalO'vacího řízení podle XVI. hlavy tr. r. a
XV. hlavy ' tr. por. v řízení proti mladis,t vým není,
pročež jim právo námitek nepřísluší.
,
V řízení pvoti mladistvým nepl~tI ustan~lVení
§ 458 tr. ř. a § 541 tr. por. (upravenych trestní novelou č. 1/ 1920 Sb. z. a n.) a § 15 tr. n?vely č. 31/
1929 Sb.z. a n. o nahrazefIlí l"oz,s udku z a z n a m e m
a o postrádatelnosti sepsání důvodů rozsud.ku osvo.
ho~ujícího (§ 15, odst. 4. tr. novely čís. 31/1929 Slh.
z. a D. ·a § 58. prov. nař.).
,
Píi všech jednáních, která se roonají v t~-e8tnl~h
věcech před sOludem mládeže, nenO'sí. sou~cov~ ~ 8t~~
ně za's tupitelští úřednici I. a II. stohce, JakO'z I p"nsedící senátu mládeže úřední O'děv (§ II prov. nar.).

Vyhledávání je tu nutné konati již proto, aby skutkový základ
rozhodnutí, pokud jde jak o čin tak i o osobu obviněného b'y l
sebrán co nejúplněji ještě před hlavním přelíčením a n~bylo
nutné hlavní přelíčení odročovati a konečné opatření oddalovati.
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K § 43:
VN. Ustanovení §' 43 směřují vesměs k z jed n o d u š e n í
říz e n í. Takové zjednodušení je odůvodněno ,tím, v ~e formální řízení podle obecných ustanovení trestm~o ,ra~,!: b~v

mohlo u mladistvťho vyvolati škodliv~ pSY,~holo,!!cke, ucmkr.,
a dále i nutností provésti v jeho vlastmm zaJr;"u nzeom co ne~. hl ji Tato rychlost nesmí však bý·ti na ukor dukladnosu,
ryc eJv. pokud jde o vyšetření pomerz;v
o
· 'h o (§ 38J .
zeiména
m 1ad L,stv~
Zdánlivou odchylkou od zásady vyse uveden~ m?~lo ~r
Se jeviLi ustanovení osnovy, že má býti vždy, neJ~~-h, o pn~
pady nepatrhého významu,' kdy a~i os.~bnost ,mladlstveh~ ?'~Z
jeho . znamé poměry šetření nevyzaduJ~, konano vyhledavant.
v
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Vyhledávání má býti konáno vždy soudcem a nikoliv státním zásl'upcem. Di'traz, kter:ť osnova klade na to, aby mladistvý
za řízení přišel do styku jen .s orgány, které jsou pro soud.
nictví nad mládeží zvláště kvalifikovány, je patrný také z ustanovení, které omezuje právo bezpečnostních úřadů a orgánů jen
na zatímná opatření a činí jejich další činnost závislou na svolení soudu.

o h haj o v á n í.
§ 44. (1) Kromě případů uvedených v trestním řádě má míti obviněný obhájce vždy při hlavl] Ím přeUčení a při ústním líčení o opravném prostředku. Uzná-li to senát mládeže (soudce mládeže) účelným pro úspěšné hájení, může naříditi,
ahy ohhájce hyl zřízen již v řízení přípravném ~
10 se má státi vždy, je-li obviněný ve vazhě.
2
( ) Nemá-li obviněný v případech uvedených
v odstavci (1) ohhájce, hudiž mu zřízen soudem.
(3) Jde~li o čin náležející ku příslušnosti shorového soudu, llHISí pod zmatečností hýti ohhájcem osoha způsobilá k ohhajování před krajskj-.
nli soudy. V jiných případech může hýti obhájcenj
také zákonný zástupce nebo, je-li to na prospěch
ntladistvého, ten, kdo nad ním hdí, nebo některj.
příslušník jeho rodiny neho zástupce pomocného
zařízení pro soudní péči o mládež (§ 45). Ohhájcenl nemůže však býti osoba, jež se zúčastnila
trestného činu.
(4) Osohy, které mají hýti vyslechnuty toliko
o pOlněrech mladistvého, nejsou vyloučeny z oh~
hajování •
K odst. 1. Z ustanovení trestních řádů o nutném
obhajování mohou zde
hledíc na předpisy
§ 44 - míti význam jen ustanO'vení nařizující z.řízeni
I

I

126

§ 44.

Obhajování.

Dbhájce pro. jed n o. t I i 'v é pro. c e sní ú k o. iIl y,
a to,:

1. v řízení prDti nepřítom,ným (§ 421, od'st. 1.
§ 472, odst. 2. tr. pDr.),
2. jde-li o to., aby bylo. nařízeno. pozO'rDvání duševníhO' stavu DbviněnéhD ve veřejném úsrtavě . nebO' ve
zvláštnÍln pozorDvacím oddělení u soudu (§ 134,
odst. 2. tr. ř. a § 246, Ddst. 3. tr. pDr. upravené Zák,Dnem č. 107/ 1927 Sb. z. a n. hOld 6.); dále na SIDV.
a vP. R.:
3. jde-li o. výslech svědka nebOl znalce, který
pravděpodDbně nebude se moci dostaviti k hlavnímu
přelíčení (§ 127, Ddst. 2. tr. pDr.) a
.
4. jde-li O' určení úhrnnéhO' t;r;estu nebo. ,SJednocení trestů (§ 518, odst. 2. tr. por.).
Zříditi obhájce již v přípravném řízeru bude
účelné zejména tehdy, je-li pO'dezření, že O'bviněný
je duševně zaostalý.
DůvDdem zmatečnosti je nedostatek Dbhájce tD.
likD v hlavním přelíčení pře d sen á tem m I á d eže (§ 47, O'dst. 3.).
Otázku, může-li někOllika ,spoluobviněným býti
zřízen s p o. leč n Ý o. b háj c e, sluší řešiti pDdle ustanDvení trestních řádů (srDv. § 42, odst. 3. tr. ř., § 56
posle Ddst. tr. pDr.).
K odst. 2. Z ustanDvení tDhDtD odstavce vyplývá? že Db viněný může si zříditi obhájce sám a že mu
ho. může zřiditi také jeho. zákonný zástupce. Jeho.
způsDhilost pDsDudí sDud podle ustanDvení § 44, Ddst.
3. a 4. a podle příslušných ustanovení trestních řádů .
Podle ustanDvení trestních řádů sluší řešiti také Dtázku, kdo je pDvDlán zli.z,ovati obhájce z pD;in~?'sti
úřední a jaká práva přísluší Dbhájci v trestnlm nze~
ní, zejména i pDkud jde O' jeho. právo. na Ddměn~.
K odst. 3. Způsobilí k DbhajDvání před kraJskými soudy jsou oSDby zapsané dOl seznamu · O'bh,ájců
a sDudní úředníci způsobilí k úřadu sDudcovskemu,
lr.
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v .zem,i oSIDv. a P. ~. advDkáti zapsaní do. seznamu
advokatu a prDfesořI práv na universitě dále v celé
r~puh~ice ka~di?á~i advo,kacie, ale jen ~ají-li dDktDrat pr.av a neJmene dvouletDu praxi u advDkáta (§ 39,
Ddst. 1. a § 43, Ddst. 2. tr. ř., § 55, odst. 1. tr. pDr.~
§.
odst: 2. zákDna Č. 40/ 1922 Sb. Z. a n.). Této. kvahfik~c~ Je :pDtřebí jen, jde-li D . čin n á lež e j í c í
k p r 1 s I u s n o. s t i s b o. r o. v é h o. SD II d u nikDli
tedy, koná-li se před senátem mládeže trestrrl řízení
pro,ti některému spDluDbviněnému toliko. pro. přestu
pe~ ne~D na SID;. a P. R. pro přečin náležející k pří8lusnostl Dkre8JIuho soudu.
Při ustanDvení obhájce má soud přihlížeti zvláště
k 'p Dmocnému zařízení pro. soudní péči o mládež
(§ 45, odst. 1.).

ř.,

?,

,. Zá~Dnnf zástupce a zástupce pDmocnéhD zaří
z::nl ,ma p~,avo .vždy býti přítDmen při hlavním 'pře
h~e;nl ·a UJlIna!~ se u něho. slova, tedy i když není
ustanoven Dbha,lcem (srov. pozn. u § 47, ódst. 4.).
" I~ odst. ~. ZákDn má tu na mysli zejména pří
slusnlky mlaq.lstvéhD uvedené v Ddst. 3. (srov. § 33,
odst. 2.).
K

.

§ 44:

v VN. Ust~no~e/~í ~ 44, rozšiřuje nutné ob haj o v á ní na
vsecll~a hlavn~ prelcent a ustní líčení o opravných prostředcích
~~ v~cech 1h!~ mla~i~tvým p:ovinilcům. Nutnost zříditi min.

lStvemu o aJCe muze Se ukázati již v řízení přípravném
osnova '!,mo~ňuje, aby soud nařídil zřízení obhájce jÚ
v tomto stavu nzem. To se má státi vždy kd v ml d' t ' .
v b v Ob
v
I
'
yz
a ~s vy Je ve
a~a, ze ~ ad~~tllf nebl/de z neznalosti zákona nebo ze
az e.
~t~?,c':m. v Jeho ~eku J~ste pochopitelného s to dosti účinně se
aJv~tz, Je nasn<;de, Pr~to snažilo se již nařízení min. sprav. z 23.
~~~tn~
C. 9 Vest., poskytnouti nedospělým a mladistvým
ucuuleJs~, ochranu v trestním řízení a také § 6 zák. čl. VlIl
h9~3 ,!:a~~zov~l, ,ab)': nemá.li mladistvý zvoleného obhájce a ob.
~Jo~?m
Jev,z, ucelným, s()ud mu ustanovil v kterémkoli sta.
d~u nzem obhaJce
z advokátů nebo kandidátzl advokac; kt-se k to
v'hl"
V
.e, erz
mu p'n , as~.
tomto směru jeví se tudíž osnova jen dovrsemm pravmho vývoje.
Pokud však jde o v Ý b ě rob háj ce, nepovažovala os.

~roto

,::05,
:e

v

,

I

128

§ 45.

.,
b y I vzVd,y o bháJ'c e z povolání. Toliko
nOVa za nutne, aby Jtm
, ,.
jde-li o čin náležející k příslušnosti sborového sou~u .. ma byt~
bh "
Naprott
o aJcem
vzVdy , a to pod zmatečností obhájce z povolam.
I
bha
. "
tomu není důvodu, aby i v jiných případech by? o " JObav~t
u.kládáno těmto osobám, pro něž by bylo cttelnym ..r:
menem. Postačí proto, když obhájcem bude ustan~)Vena Jma
způsobilá osoba, tedy zákonný zástupce, osoba, ~tera nad mlad 'stvým bdí některý z jeho příslušníků, nebo zastupce pomo:.pro soudní
o mládež. Zej"!éna
sO,ud pnhlížeti při ustanovování obhájce k pomocnym zanzem~ ~~?
l'd ez· (§' 45, odst.1)
sou d nt' peCt o ma
, u jejichž funkcwnaru
bh' "
lze se jistě nadíti způsobilost·i a ochoty přev~~t i o o ~JoVa!l~
právní. Netřeba snad vytýkati zvláště, že obhaJcem muze byt~
i žena.
l'k
1
Osoby, které mají býti vyslech!lUt'[ t? t.? ~ pome~ec!
I ď t'h (§ 38) at' jako osoby prezvedne, Ct Jako svedcl,
1n
a ~s vevyloučeny
o
."
Osnova us ta ~lo v,uje tak
nejsou
z, obhaJovam.
k 'proto,
že tu p,1jde zpravidla o osoby blízké ml~dlstve~u" tere .~:
h
d ť
I ' cenné informace o osobe mladlstveho a Je ,
ou po a l avenebylo
ml
'
pOměrech,
by v h o dnym,
a b y z tohoto důvodu, ktery'
h
není nikterak na újmu jejich činnosti smerUJlCl k prospec u.
mladistvého, byly z obhajování vyloučeny.

n~ho zařízeni

péči

'v.

"!~

v

v

vv

S p o. I U P ů
11

Í

S O

be

pro S O

U

."

v

Í p O nI O C n Ý c ~ z a vř Í z ední p é č i o m I a d e z.

n

§, 4.5. (1) Působí-li v obvodu ~oudv~ o~resl1í
, v o mládež nebo jiné pomocne zarlzenl pr~
pece
. o mladez,
, v zvaste
I'v 'v b y Ia-I·I k tomu
soudní
péči
58) konCI
zrvI'zena u' řadovna pro péči o mládež (§
, uZIJve
.. v, uJe.
. pomesoud jejich pomoci zejména, kd yzv ZJISt
h
ry mladistvého (§ 38) nebo když ustanovuje o hájce (§ 44, odst. 2.).
h'
(2) Toto zařízení budiž uvědomeno ? z~ ajení a výsledku trestního řízení prot~ mla,dlstve~nll
, § 37) . buďtež mu podány potrebne zpr~vy
mladist:ém a pokud to není na újmu trestnlho
řízení, též o jeho trestnénl činu.
..v v
•
v ••

~

Rozumí se, že Roud užije s prospěch~m k ~!~ste~l
V" m I a- d·lstve'h 00 I. takového pOiIllocneho zanzen,
pomeru
• t"
jež působí sice mim 00 jeh o o b vod, ale v mlS e

Spolupůsobení pomocných zařízení.
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neb Ookresu, kde právě šetření má býti vykonáno, na
př., když trestní říZeIú proti mladistvému koná jiný
soud než onen, v jehož obvodu obviněný bydlí nebo
se zdržuje (§ 29, odst. 3.). Je-li při soudě samém zří

zena úřadovna -pro péči o mládež, může soud i v takovém případě se obrátiti na ni, aby zařídila, čeho

potřebL

Pomocné zařízení má býti uvědoměno včas před

propuštěním mladistvého z vazby nebOl z trestu a
podle okolností má mladistvý po propuštění jemu
býti odevzdán (§ 37, odst. 5.).

Zástupce pomocného zařízení má, i když není
ustanOlven obhájcem, právo býti přítomen při hlavním přelíčení a ujmouti se slova (§ 47, .odst. 4.).
Pomocné zařízení má také právo podávati opravné prostředky ve prospěch obviněného stejně jako Oll
sám, a to i proti jeho vůli (§ 50, odst. 1. a pozn.
k němu).

Konečně má pomocného zařízení P1}O soudní péči
o mládež býti užito také při výkonu oohranného dozoru a ochranné výchovy v rOldině. Tato otázka má
na dohu, dokud nenabude účinnosti chystaný zákon
o ochranné výchově, býti zatínlně upravena vládním
nařízením (§ 6.3, čís. 1.).
Zástupci a orgány pomocných zanzení pOUZlVajl,
pokud vykonávají úkony, k nimž byli soudem povo~
láni, stejné ochrany jako orgány veřejné (§ 58,
odst. 2. a pozn. k němu).
Srov. také §§ 29 až 31 a § 33 prov. nař., §§ 75
a 76 v. tr. zavř.
K § 4.5:
svém působení nezbytně
o mládež provinilou.
Již v úvodě k odůvodnění druhé hlavy bylo řečeno, že soud
mládeže je toliko jedním z udů rozvětvené organisace sociální
péče o mládež. Součinnosti jin.ých jejích orgánů potřebuje pak
jednak proto, aby si zjednal správný a úplny podklad svého
rOzhodování, jedTUik proto, aby jeho rozhodnutí mohlo býti

VN. Soud mládeže

potřebuje při

součinnosti pomocných zařízení pro péči

Soudnictví nad mládeží.
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účelně vykonáno. Bezpečnostní Orgány, zvláště četnictvo, lt~.
jsou t;hodným nástrojem pro navázání a udržování styku soudu
s mladistvým a okolím, v němž žije, a je nutné užíti jiných Ol'·
gánů, k tomuto účelu svou specialisací zvláště způsobilých. Takové orgány tu již jsou (zejména úřadovny pro péči o mládež
provinilou, a kde ' jich není, okresní péče o mládež), a v praxi
se jich s velkým prospěchem vydatně užívá. - Osnova staví
tato zařízení, která se časem z faktické potřeby vyvinula, na
zákonný podklad, a jsouc si vědoma jejich důležitosti a dosa.
vadní zdárné a vzorné práce, ukládá přímo ministerstvům
spravedlnosti fl sociální péče, aby se postarala o jejich spolu·
působení (§ 58).
Osnova považuje za vhodné vytknouti jako obory čin·
nosti, v nichž tyto instituce mohou býti soudu platně nápomocny, zvláště vyšetřování poměrů mladistvého (§ 38) a jeho obhajování (§ 44). Tím však není jejich pilsobnost ani zdaleka
vyčerpána. Již u § 37 odst:. 4 stala se zmínka o jejich součin
nosti při péči o propuštěné. Také při výkonu ochranného do zoru, při dozoru na ochrannou výchovu rodinnou, a v mnohých jiný'ch směrech bude možné uží,t jejich pomoci a bohatých zkušeností na poli praktické sociální péče. Ony budou zárot;eň pojítkem mezi soudy a širší veřejností a budou v ní
probouzeti větší zájem o osud naš.í mládeže.
[( tomu účelu by'o nutné těmto institucím poskytnouti,
též určitá procesní práva, jichž potřebují k úspěšnému vykoná.
vání své činnosti. Nejprve bylo v zájmu kooperace ulOženo sou·
du, aby o zahájení a výsledku trestního řízení proti mladistvému uvědomoval vždy pomocné zařízení pro soudní péči' o mlá.
dež a a.by mu poskytl potřebné informace o osobě mladistvého,
a pokud to není na újmu trestního řízení, i o jeho činu (§ 45,
odst. 2). Tím se umožní, aby toto zařízení bylo upozorněno lLtt
mladistvého potřebného pomoci a podniklo v dorozumění se
soudem a v mezích možnosti vše, co může přispěti k rychlé
nápravě poměrů. Z téhož důvodu a také proto, "lby činnost
soudu byla uvedena podle možnosti v soulad s požadavky sociální péče, a aby pomocné zařízení mohlo si zjednati co nejpo.
drobnější informace o mlc.distvém, který bude podle okolností
svěřen jeho dozoru a ochraně, bylo též nutné přiznati mu prá.
vo, aby se zúčastnil svým zástupcem hlavního přelíčení, i když
mu nebylo svěřeno obhajOvání, a aby se tento zástupce při
něm ujal slova (§ 46 odst. 3). [( tomu konci musí býti arci po·
mocné zařízeni o hlavním přelíče ní uvědoměno.
.
UP. Os tavně-právní výbor považoval za vhodné výslovně
uvésti v § 45 též okresní péče o mládež, které třeba pOvažovati
rovněž za pomocné zařízení pro soudní péči o mládež, zejména na venkově, kde jiných zvláštních zařízení zpravidla ani

nebude.

Příprava

K § 45; § 46.

htavIrlho

přelíěení.

Pfiprava hlavního přelíčení.

§ 4,ó. (1) Proti Inladistvému nelze vydati

trest~

IiÍ příkaz.

(2) Lbůta stanovená trestním řádem pro pří
pravu obviněného na hlavní přelíčení nemůže
býti pod zDlatečností zkrácena ani se svolením
obviněného, vyjímajíc že by byl ve vazbě.
( 3)
Doba hlavního přelíčení bud' oznámena
zákonnému zástupci, jakož i pc'nnocnému zařízeni
pro soudní péči o mládež, které při soudě působí.
(4) Soud může zákol1.nénlu zástupci nebo to..
I1l11, kdo nad mladistvýnl bdí, i když není obháj ..
cem nebo svědkenl, naříditi, aby přišel k hlavnímu přelíčení. Jeví-li se to žádoucím, může soud
předvolati také osobu, která vyšetřovala poměry
mladistvého. O následcích nedostavení těchto osob
platí, co ustanovuje trestní řád o následcích nedostavení svědka; o jejich výslechu pak ustanovení
§ 38, odst. (2).
K odst. 1. Stejn~ ustanovení obsahuje již § 10
č. 31/ 1929 Sb. z. a n.
K odst. 2. Lhůta ustanovená pro přípravu obviněného na hlavni přelíčení činí podle §§ 221 a 455,
<odst. l. tr_ ř. 3 dny, v řízení před okresními soudy 24
hodin, na Slov. a v P. R. podle § 286, odst. 2., tr. por.
B dnů. (Pokud jde o řízení před okresními soudy
na Slov. a P. H. srov. § 5·30, odst. 2., tr. por.). Tyto
lhůty mohou býti v řízení proti mladistvým zkráceny
jen, je-li obviněný ve vazbě a svoluje-li; jinak je
zkrácení takové lhůty důvodem zmatečnosti podle
§ 281, č. 3 tr. · ř. a § 384, č. 5 tr. por.
Ustanovení § 451, odst. 2. tr. ř. a § 531, odst. l.
tr. por., podle nichž je možné za podmínek tam uvedených konati se svolením obviněného hbvní přelí.
čení u okresního soudu hne d, platí zde jen, když
obviněný je ve vazbě.
zák.
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§

Hlavní

4.~.

K odst. 3. Účelem tohoto OIznámenI Je; aby se
zákonný zástupce a zástupce ponlocného zařízení
mohli účastniti hlavního přelíčení. (§ 47, odst. 4.).
K odst. 4. O následcích nedostavení svědka k
hlavnímu přelíčení v. § 242 tr. ř. a § 303' tr. por. ,
Citací § 38, odst. 2. je řečenOl, že oSIQby uvedene
v § 46, od.st. 4. mohou býti vyslýchány k zjištění poměrů mladistvého hud' jako oSOlby přezvě·dné nebo
jako svědci a že nemoh.~u v této příč~ě svědect;í
odepříti, třeba k tomu JInak byly opravneny. (VIZ
pozn. k § 38, odst. 2.).
v

Hlavní přelíčení.

§ 47. (1) Při hlavnÍln přelíčení s mladistvým
hudiž pečováno o to, aby nepřišel do st!ku ~ pr~.
vinilci staršími než osmnáct let. To plati take o .Jlných úředních jednáních s mladistvý~i. v ' v ,
(2) Nebylyli mladistvý při hlavnlnl prebceUl
slyšen nelze pod zmatečností vynésti rozsudek.
( ; ) Před senátem mládeže nelze pod zmateč
ností konati hlavní přelíčení v nepřítomnosti obhájce mladistvého.
,
(4) Zákollný zástupce a zástupce, pOl~l.ocn~~o
zařízení pro soudní péči, o m!á~~ ~a p~avo ,:zdy
býti přítomen při hlavlllnl prebcenl a uJUtoutI l'e
u něho slova.
(5) Soud může mladistvému", rozkázati, ~by
opustil Eloudní síň při některých castech ~~avl~lho
přelíčení, zejména při řeči obhájcově a prl vysle:
chu přezvědných osob, svědků a znalců o" ?sob~
mladistvého, lze-li se obávati, že by tato cast bčení mohla na něho působiti nepří,zniv~. ~ov~
okolnosti při tom na jevo vyšlé, kter~ oduvodn"uJI
podezření proti obviněnému, buďtez mu pred
ukončením prllvodního řízení oznámeny, aby se
o nich mohl vyjádřiti.

přelíčelú.
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K odst. 1. Tento předpils sluší zaohovati, i když
se koná společné řízení proti mladistvému a osobě
starší, ať před soudem mládeže či před soudem obecným (§ 41, odst. 2.), arci jen potud, pokud to je možné z důvodů procesní techniky. (Proto v § 41, odst. 3.
není citován § 47, odst. 1.) Srov. výnos min. sprav.
o umístění soudu mládeže, část druhá č. II.
K odst. 2. Porušení ustanovení tohoto -odstavce
zakládá zmatek § 281, č. 3 tr. ř. a § 384, č. 5, tr. por.
Postačí ovšem, hyl-li obviněný slyšen v před
cházejícím hlavnfm přelíčení, předpokládajíc, že se
konalo před týmiž soudci.
Jinak platí o podmínkách konání hlavního pře
líčení za nepřítomnosti obžalovaného a o opravných
prostředcích proti rozsudku v takovém přelíčení vynesenému ustanovení trestního řádu (~§ 4,27, 456 u
478, tr. ř. a p'Ůkud jde o Slov. a P. R. zákon č. 8/ 1924Sh. z. a n.); nebot' zákon zajisté nechtěl postavení
mladistvého v té příčině zhoršiti. Podmínku, jde-li
o trestný čin, na který je ne j výš e Sl e týt r e s t
na svobodě (§ 427, tr. ř., § I, odst. 1., č. I zák. č.
8/1924 Sh. z. a n.), sluší pOsuzovati pod I e z mír.
ně n Ý c h s a z e b § 8, takže je vynesení kontumač
ního l'oz8lUdku vyloučeno jen~ stanoví-l~ tr. zákon
na čin trest smrti neho. doživotního žaláře. Zdánlivá
příkrost tohoto ustanovení je zmírněna předpisem,
že obviněný musil býti při hlavním přelíčení slyšen,
jakož i nutným o:b hajováním.
K odst. 3. Jde-li o čin náležející k příslušnosti
krajského soudu, může býti o.bhájcem pod zmateč
ností (§ 231 č. 3 tl'. ř., § 384 č. 6 tr. por.) toliko osoba
způsobilá kÓ1b hajování před krajskými soudy (srov.
p'ŮlZll1. II § 44, odst. 3.).
K odst. 4. Zákonný zástupce má toliko p r á v o
Lýti přítomen při hlavním přelíčení; povinen přijíti
je jen, když byl volán jako svědek neb'Ů jako osoba
pře~vědná? n~ho když mu to soud nařídil podle § 46
1
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Hlavní

§ 47.

o.dst. 4. (sro.v. pDz:n. U § 38, o.dst. 2. a § 46, Dd·st. 4.).
Právo. »u j m o. u t i 's e s I O' v a« dává zákDn zákDnnému zástupci a zástupci pDmDcného zařízení,
i když není ustano.ven obhájcem. TímtO' ustanDvením
je uvedeným Dsobám pDskytnutD právo přednésti vše,
CD je pl'lO věc významné. NejsDu tedy omezeny v tDm
směru, že by mDhly po.dávati so.udu Rnad jen vysvět;
lení O' osobních poměrech mladistvéhO', nýhrž mDhDu
přednésti také DkDmosti důležité pro posouzení Dtáz·
ky viny, upDzDrňDvati na DkolnDsti po.lehčující a zejména na okDlnosti důležité prO' posouzení, jakého
Dpatření by sDud měl užíti (STDV. § 38, odst. I.). FDrm.álně právO' činiti návrhy, zejména na zjištění určité
skutečnDsti nebo na provedení některého důkazu., vyhrazené stranám pro.cesnim, jim nepří'sluší, ale jistě
mohDu upozDrniti soudce vhodným způsDbem na takDvé okolnD1'ti nebO' důkazy; tO' ovšem není fo.rmální
návrh, O' němž by s-oudce byl pDvinen pDd zákonnDu
sankcí rozho.dnDuti. Třeba uvedenýmmobám nepří
slušelO' také fDrmálně právO' na závěrečnDu řeč, přece
nemůže jim hledíc na znění § 47, Ddst. 4., býti bráněnO' ujmDuti se slDva i po skončeném průvodním ří",
zení a přednésti vše, CD pokládají za vhodné ve prDspěch mladistvéhO'. Důležité bude jejich vyjádření,
zvláště pokud jde O' Dchranné Dpatření, jež by soud
měl nařídili; prDto. ukládá § 49, odst. 1. sDudu, že
má je vyslechnDuti, prvé než rDzhodne O' Dchranném
do.zoru a Dchranné vÝChDVě.
Je-li zákonný zástupce neho zástupce pDmDcnéhD
zařízení ustanoven ohhájcem, pHsluší mu ovšem veškerá práva zákonem Dhhájci vyhrazená, tedy i právO'
nahlížeti dO' spisů a rozmlouvati s Dbviněným v nepřítomnosti D-S1oby sDudnÍ.
K odst. 5. ZákDn nelstanDví tu vý·slDvně zmateč
no>st na DpDminutí předpisu posleduí věty naÍ'izující,
aby nové Dkoluosti, vyšlé na jevD za nepřítDmnDsti
obviněnéhO', které DdůvodňuJí pDdezření prDti němu,

pi;eličenÍ.
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mu byly oznámeny před ukDnčením průvodníhO' ří
zenÍ. 1"'0 znamená však jen, že Dpominutí tohDtD před.
pi,s u není důvodem zmatečnosti Po.dle § 281, čís. 3
tr. ř. a § 384, Č. 5 tr.pDr.; ale Dvšem může tDtD OpDminutí zakládati zmatek všeobecný podle § 281 Č. 4
tr. ř., § 384 č·. 9 tr. po.r. za podmínek t.am uvedených.
Není-li , obviněný pii hlavním přelíče1llí přítDmen
(srDv. pozn. k odst. 2.), nemůže arci nezacho.vání uvedeného. p~edpisu míti nějakých procesních následků.
K § 46 a 47 :
VN. Odchylky, které osnOl/a ustanovuje o hlavním přeU
a jeho přípravě, jsou ntzného rázu.
Především přikládá osnOVa i v tomto rozhodujícím stadiu.
trestního řízení zvláštní důležitost tomu, aby soud mladistvého
osobně poznal a: utvořil si přímo své n'LÍnění o jeho osobnosti,
dále, aby rozhodnu.tí soudu, jehož těžiště spOčívá nyní spíše t:e
výroku o trestu a o opatřeních .,;ýchovných než ve zjištění viny,
bylo založeno na podkladě co možná úplném, kriticky zhodno.
ceném. Protn nařizuje osnOva, že hlavní přelíčení nesmí býti
pod zmatečnos tí konáno v ' nepřítomnosti obviněného vltb~c,
tedy ani v přípúdech, kdy trestní řád to jinak připou.~tí. Z té·
lwž důz;odu nelze proli mladistvému, jak to ostatně ustanovuje
již zákon č. 31/1929 Sb. z. CL 11.' ) vydati trestní příkaz.
Dále umožňuje osnova soudu, aby zákonného zástupce a
o,svobu , .která nad mladistvým bdí, předvolal k hlavnímu pře
l~cení ~ tehdy, když tyto osoby nejsou obhájci nebo svědhv.
Totéž plati i II osobě, která vyše třovala poměry mladistvéh~.
jeví-li se její přítomnost soudu žádoucí. O následcích nedosta.
vení platí u těchto osob totéž, co ustanovuje trestní řád o následcích nedostavení svědka, o jej:ch výslechu pak ustanovení
§ 38 odst. 2 této osnovy. Konečně má býti, jak již bylo řečerw
u § 45, doba hlavního přelíčení oznámena i zařízení pro soudní
l!éč~ o v~nládež. Jeho" vzást~tpce~ ~ná p1'ávo býti při hlavním přoU.
cen~ pntomen a mUze SL vyzadati slovo, takže bude míti pří
ležitost osvětliti se stanoviska: sociální péče stav mladistvého a
opatření, kterých by bylo potřebí na jeho nápravu a záchranll.
Druhá skupin:1 úchylek má zajistiti mladistvému náležité
háje~l.í pii hlavním přelíčení a možnost přiměřené přípravy jeho
obha]em. Proto nesmí býti pod zmatečností konáno hlavni
I?~elíčení v ~e.,přítomnosti jeho obhájce, jímž ostatně, jak bylo
}JZ LL § 44 receno, nemusí býti vždy obhájce z povolání. Také
nesmí býti pocl zmatečností zh-rá(;ellq lhůtq st~anovel1á pro příčení
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K § 47; § 48.

pravu obvině.llého k hlavnímu. přelíčení Cl to áni s jeho so",!hlusem_ Toliko tehdy, když by obviněný byl ve vazbě, pOllechává osnonL za účelem zkrácení vazby v platnosti obecná w;tanovení. Avšak ani v tomto případě nesmí o'všem býti hlavni pře
líčeni ustanoveno na dobu tak krátkou, aby nebylo možné splniti jiné příkazy osnOvy, zejména ony, které se týkají v'l'šetřo'.
vání poměrů 'm ladistvého a předvolání zúčC!stllěných osol,.
Třetí odchylka má za účel uchrániti mladistvého nepří
znivých vlivů hlavního přelíčení samého. Některé části hlav.
ního líčeni mohou ' působiti na mladistvého zvláště nepří:nivě_
Tak na jl.... odpírá-li obhájce jeho skutku závažnost, jakou
lná, nebo rozebírá-U znalec nebo svědek osobnost vinní/covu,
atd_ Proto má míti soud podle osnovy právo rozkázati mladistvému, aby na čas opustil soudní síií. Věcí prováděcího nařízení
bude t"}/:dati také podrobná ustanovení o tom, aby v z!Íjmu'
mladistvého bylo upuštěno od všech zbytečných formálností.
Konečn ě třeba dbáti toho, jak již ostatně nařizovalo nf.lř.
min. sprav. z 21. srpna 1908, č. 13 Věst a § 25 zák. čl. Vll/19l3,
aby hlavní přelíčení, a ovšem i jiná úřední jednání byla konána tak, c.by mladistvý nepřišel do styku s provinilci staršími
než 18 let. Kde nebude možné toho docíliti úplným místním odloučením, bu.de nutné takové styky zameziti aspoň konáním
úředních jednání v jiných m~stnostech nebo v jiných úředních
hodinách nebo jiným vhodným opatřením.
ÚP. Vládní návrh upravovo.l v §u 47 některá ustanovení,
týkající se hlavního přelíčení, odchylně od ustano'vení obec.
ných. Při tom, však některá ustanovení) tÝ'kající se hlavního
přelíčení, byla Ve vládním návrhu umístěna v§u 46. Ústavně
p-rávní výbor považoval prOto za účelné veškerá tato ustanovení,
týkající se hlavního přelíčení systematicky upraviti v jednom
paragrafu a proto škrtl v § 46, odst. 2 a ' 3 druhé věty těchto
odstavdt a přemístil je do § 47. Nikoliv v,~ak beze změny;
Vládní ná1 :rh stanovil totiž, že pod zmatečností nelze konall
hlavní přelíčení v nepřítomnosti obviněného ani v nepřítomno
sti jeho obhájce. Takové ustanovení, jehož tendenci sluší arci
schvalovati mohlo by však zavdati příčinu k tomu, že by trestní řízení :nohlo býti mařeno tím, že obviněný se k hlavnímu
přelíčení nedostaví nebo že zejména v řízení před okresními
soudy, by nebylo možné ustanoviti vhodnou osobu jako obhájc.e a nutiti ji k účasti nařízelá. Proto lÍstavně právní výbor
stanovil zmatečnost řízení jenom na ty případy, kdy hlavní pře
líčení bylo konáno, aniž mladistvý byl při něm slyšen a tedy
soudem osobně poznán, nebo když se konalo hlavní přelíčení
před senát:em mládeže v nepřítomnosti obhájce. Poněvadž
podle § ·44, odst. 3 m,usí být v řízení před senátem mládeže
pod zmatečností obhájcem osoba způsobilá k obhajování před

Vyloučení veřejnosti.
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krajskými soud')', zpravidla tedy obhájce z povolání není třeba
ob~vf!!i se ,obtíží, ,~teré by vzešly z bezvýjimečného . předpisu
v~admho na1?'hu. 1 Lm ovšem nemá býti řečeno, že by v řízení

pred okresntm soudem nekladla osnOva rovněž váhu na obhajování mladistvého. Z § 44, odst. 1 plY1le pravý opak.
Vládní ná/.:rh stanovil dále, že zástupce pomocneho zařízení
n~á prá~o &ýti přítomen vždy při hlavním přelíčení II vyžádati
SL u neho slovo. Podobného ustanovení o zákonném zástupci
l1eob~ahoval, (! to právem, nebOL' přiznával mll v § 44, odst,
5 prava obhájce, i když byl zřízen obhájce jeden. Podle názoru ústavně právního výboru nebyla by konkurence několika
obhájc~, ~čebu:_
h~avního přelíčení mohly by vzniknouti při
odporuJlCtC~ s~ navr~lch Obftájce a zákonného zástupce pochybnosti. Jctere navrhy Jest vzzti za podklad soudního rozhodnutí.
Proto škrtl ústavně pl'ávní výbor v § 44 odst. 5, za to všalt
vsun~l d~ §
.no~·é ustanovení, podle něhož zákonný zástupma pr~vo bYh vzdr, přítomen při hlavním přelíčení a ujmoutl ~: u neh"o slova. Tlm jsou věcně jeho zájmy plně chráněny,
c,l1UZ by doslo ke komplikacím při konfliktech s fOrmální obha-

z,a.

4?

c:

Jobol~

,

I

~(p'llvodl1ě druhému odstavci

§ 47 rozhodl

pra~'m. vy~or k zamezení všech pochybností připojiti ustanove~z, J;hoz podle platných trestních řádů třeba dbáti pod zma~ecno,st~, a podle něhož třeba vždy nové okolnosti. které při

Jedn~m ~0n.~ném, v" ll~přítomnosti
a oduvodnuJl podezrem proti němu

obviněného

vyšly na jevo

sděliti mu nejpozději před
rtkončenín: průvodního řízení. Usta~ovení to týká se arci toli.

k?

}a~ovych. ok?lno~tí,

které

odůvodňují podezření

proti ob-

vmen~mu, nz~olLV~sak takových okolností, týkajících se jeho

osobmch, maJetkovych a rodinných poměrů, jeho mravního
st.avlL, du!e~ního vývoje, atd., které s činem samým nemají
lllc spolecneho.

v y I o II Č e n í
.

v e ř e j n o sti.

§ 48. (1) Soud vyloučí se souhlasem obhájce

ll~b~" zá~onné~o. zástupce veřejnost při hlavním
prehceIu, kdyz Je to na

prospěch obviněného.

U~t~no~e~lí trestního řádu, podle kterých může
?ytI v~reJnost" vyloučena také z jiných důvodů, ne-o

JSo~ hm

dotcena.

.

~e ústavn~

(2) K neveřejnému hlavnímu přelíčení může
~ou.d povoliti pří~tup osobě nezúčastněné jedině,
Je.l~ JO n;it prospech Inladi~tv~hQ nebo v záJmt1
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"
." o
"
o
poručníkovi,
vereJnem.
RodlCum,
pestoun~~,
.
.
, ..
ochrannému dozorci a funkcionarum Ins~lt~cI Plol
péči o mládež, jakož i obhájcům z povolanl nelze
"
"
P řístup odepříti.
(3) Tato ustanoveni p I a t I take' pro ústní líceni
o opravnénl prostředku.

odst. 1. Podle ustanovení tresblích řád~, kt.e~
rá podle u5tanovení druhé věty 'PI~tí i v, říze~i t:ot~
mladistvým, může býti veřejnost u hl~vnlho. ~re ~CeI~l
vyloučena z d II vod II mra v n O' stl a v e reJ n ehop O' řád k u (§ 229 tr, ř., . § 29~. tr, por.!: o
V Hzení proti mladi,s tvým pnbyl dals; dUVO'd,
v ,
v·
..
pro s pec h Ol bt.O'tiž, že vylouceul vereJn~·:h J~ l~ a "
v b' . ouv i n ě n é h O. V tomto pnpade Je vsak ťotre 1 s
hlasu bud' obhájce ne b o záko.nné~lo zastupce; nesouhlas jednoho z nich tedy nevadl. , .
Ze zkušenosti je známo, jak neblahy ~hv ,?~,~n1a,
distvého provinilce mívá veřejn~ ~lv~vnl pre l?e'l1l~
Proto zákony jiných st.átů ~tanovl ,vetsln~Qi\l,vO b, II ;o:i
' vyloučení veřejnostI hlavnlho prehcenl p
t
d ' k § 40 odst
orn1
ln1adistvým. Je tudíž uvedená po mIn a v 0, . v'
1 aby vyloučení veřejnosti bylOl na prospechofvln~
n~ho dána, není-li tu zcela munořádných o~o nost,~
'v 'd em
'
vka z
p r l' pad ě . Proto J'e na soudclCh mlaI
deže, aby uvedeného ustanovení uZlvah na prOSpec.l
mladistv~hO' co možná nejvíce.
K odst. 2. Jako ustanO'vením odstav~e (1) byl~
doplněny důvody pro vyloučení veřejnostI stan~ve~~
(2) vo v ru
tr, "'d
ra em, tak doplňuJ'e opět odstavec
v, d
b'tI~
větě výpočetOlsob, kterým PO'd!e ,tvr. r,a .u n~mu~e. Y,
odepřen přístup k hlavnímu prehcel1l:)ehoz v~reyl~~
byla vyloučena (viz (TP.). Nelze tudlz v zemI Ces, e
v,· pnstup
v,
t ak'e ._soudcům
a Mor. Sl. O'd epnh
~
..' konceptmm
t
pra
·úředníkům státního zastupite].stvI a lI!.I~steíkrí!~ va Slt
2 .
tr .
ř) Duvern um !'i .ran
ve dl nostl. (§ 230,odst
..
.
d ' k první
může b ýti dovolen přistup Je~ za po mm r _
J(

V

v,.

v
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věty, odst. 2., t. j. je-li to na prospěch mladistvého
nebo v zájmu veřejném.
K § 48:
VN. Také ustanovení § 48 je odůvodněno snahou uchrániti mladistvého zhoubného vlivu sensace. Při hlavním přelí
čen má býti proto veřejnost 'L'yloučena. Pouze při prohlášení
rozsudku bylo nutné zachovati veřejnost, ježto je tu ~aručena
ustanovením § 101 ústavní listiny. Veřejně bude možné konati
hlavní přelíčení toliko výjimkol/, totiž vyžadují-li toho zvlášl'
důležité · důvody.
.

Důsledkem těchto ustano'!;el1í bylo do osnovy pojato i
l/5tanovellí § S9 (§, 60 zákona), obsahující trestní sankci na
neOprávněné uveřejnění zprávy ze spi.sů řízení příprav1lého,
z obžalovacího spi.su nebo návrhu, z obsahu jednání při neveřejném hlavním přelíčení neb ústním líčení o opravném prostředku, zprávy o roz.sudku v trestní věci mladistvého nebo UVe.
řejnění jeho podobizny. Tato ustanovení .shledáváme již v §
13 zák. čl . VIl/1913.
ÚP. Zásada vládního ná'Lrhu, Podle níž měla býti ve-

řejnost vyloučen,a v celém řízení vyjímQjíc prohlášení rozsud-

ku již ze zákona, nesetkala se se SOuhlasem ú.stavně právního
výboru. Bylo núm.ítáno, že tuto zásadu lze těžko uvésti v soulad
.s ustanovením ústavní listiny, podle něhož veřejnost při pře
líčení smí býti vyloučena jen v případech zákonem stanovených (§ 101 , odst. 2 úst. list.), když vládní návrh neuváděje
takových konkretních důvodů pro vyloučení '!;eřejnosti, ]lZ
zákonem scunýnl veřejnost vylučuje. Než nehledíc k těmto pochybnostem ústavním nepovažoval úst::wně-právni výbor ani
věcně za účelné, aby rozhodování o tom, má-li býti veřejnost
vyloučena, bylo bez jakékoli kontroly svěřeno orgánu, k jehož kontrole vlr-stně byla veřejnost při přelíčení ústavní listinou stanovena. Ústavně právní výbor je přesvědčen, že účelu,
který osno'va sleduje. totiž aby t;eřejností hlavního přelíčení
nebyly vzbuzeny V ' obviněném pocity a vědomí významu jeho
činu, Cl aby nebyla po,5kozována takovou veřejností jeho budoucnost a mrav1lí vývoj , lze docíliti také tím, když bude sta novena podmínka, že soud může vyloučiti veřejnost, když je
to na prospěch obl';'zěného a když ·s tím obháJce nebo zákonný
zástupce .souhlasí. Stačí souhlas jednoho z nich. Tyto osoby
jsou. zajisté v první řadě povolány k tomu, aby pečovaly o prospěch mladistvého obviněného. Budou-li obě povaŽOvati za žádoucí, aby veřej1lost při hlavním přelíčení vyloučena nebyla,
bH4ol~ míti pro tf! zařsté pádné dllvodr Ost~tl1ě i V ~a'Wl?if;h
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§ 49.

případech připo~tí osnova vyloučení veřejnosti z důvodů plat.
ných podle trestních řádů.
~,.
~í
Doplnění '/Jýpočtu osob, kterým nelze odepntl pr s~f
k neveřejnému hlavnímu přelíčení, rodiči, pěstouny, PO!'ucn.,.
kem a ochranným dozorem, je zajisté přiroze1lé a nepotrebu]e

podrobnějšího odt''tt'oclnění.

R OZ h

O

rl n

II

t í

O och ran n
ní ch.

5 c II
T

O pat ř e-

§ 49. (I) O ochr~lIlllém dozoru ( § ll) a
ochranné výchově ( § 12) rozhodne soud usnese,ním, jež, je-li to možné, připojí hned k rozsu~k~.
Před rozhodnutím vyslechne o tom, nestalo-l~ lS"e
lak již při hlavním přelíčení nebo vd~ív,e, o~vln~
ného J' eho zákonného zástupce, vereJneho zaloL,
v,
' ( § 45 \
ce, ohhájce
a zástupce pomocne'h o zarlzelu,
-!~.
"
(2) Toto rozhorlllutí náleží soudu pr,:n.I st?!~
ce, i když k odsouzení došlo teprve v~e stOlICI VYSS1~
(3) U snesení, kterým hyl narI~eI~ ochranu!
dozor neh ochranná výchova, pozb!va platn~stI.,
hyl-li odsouzený mladistvý k opravnenlU p~o~!red:
Iru pravoplatně zproštěn nebo bylo-li trestnl rlZe~t
zastaveno. Počalo-li se však již s výkonem ta~ove.
ho ochranného opatření, zruší se tepr~e, kdyz y03
ručenský soud pravoplatně rozhodne, ze takoveho
'opatření není potřehí (§ 4, odst. I.).
I( odst. L Usnesení o ochrannýc:lI o,patře~íc~ m~
býtí učiněno co možná hned při hlavním prehce~ll:
t. j. potom, když soud se u~~esl o rozsudku. Nem-h
to možné, stane se tak pozdeJl.
,
Předběžné slyšení ohhájce a zástupce pomoc~eho
,
v,
,.
r II í· slova
»'podle moznoZanZelll
Je t II o b I i g a t o"
v
s~i« ohsažená ve vládním návrhu byla skrtnuta.
Proti usnesení je mo.žna stí ž n o 8 t (§ Sl, od~~.
1. čís. I.) a to ve pro.spěch obviněného i v tom p~~,.
adě, když některé ochranné ~~atření n~bylo nanf,eno (§ 5l,
3!). By1ft-li
toho

od~t.

~tn;nost poq~lll~ ~

Rozhodování

O

ochranných opat~eních.
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důvodu, že nebylo naří'2;eno v tl b e c ž á d n é ochranné opatření, může soud první stolice sám změniti
své usnesení, 'p roti čemuž je opět mOŽlIlá stížnosi
(§ 52, odSlt. 2.). Stížnost má odldadný účinek, leč by
jí soud tento účinek výslovně odepřel (§ 52, odst. 1.).
K odst. 2. Rozhodnutí o ochranných o.patřeních
má býti oznámeno opisem poručenskému soudu a
stejně i vý,s ledek stížnosti na ně; je-li vyroolliatelné a
náleží-li výkon po.ručenskému soudu, má býti :po.žádán za jeho výkon (§ 22, odst. 1. čís. 5 prov. nař.).
K odst. 3. USttarno.vení první věty platí bez rozdílu, zda došlo ke z,proštění obviněného nebo k zastavení , řízeni na opravný prostředek řádný (odvolání, zmateční stížnost) či mimořádný (obnova, zmateční stížnost pro zachování zákorna).
Pozbylo-li usnesení trestního soudu, jímž bylo
nařízenO' 'Och.ranné opatření, podle tohoto. ustanovení
platnosti, může toto opatření přes to učiniti s o u II
pO' r II Č e n s k ý. Ochranné o.patření, 8 jehož' výkonem se již počalo, se zruší teprve, když po.ručenský
soud pravoplatně rozhodl, že ho není potřebí (§ 4,
odst. I.).
O evidenci a statistice ochrélJl1llých opatření srov.
§§ 48 až Sl 'p rov. nař.
K § 49:

VN. O ochranných opatřeních má soud podle osnovy roz.

hodnouti zpraridla hned při hlavním, přelíčení. když vyslechl
obě strany a zákonného zástupce obviněného. podle mOžnosti
i obhájce a zástupce pomocného zařízení pro péči o mládež.
Není vyloučeno, že soud nebude m.oci ihned rozhodnouti, po,
něvadž bude nucen konati j'eště některá šetřehí o Poměrech
mladistvého. Bylo by neúčelným v takovém případě hlavní '
přelíčení odročovati a mladistvého obviněného k němu Opčt,
předvúlávati. Stačí, když soud rozhodne o ochranném Opatření
později. Ovšem i v takOvém případě po, výslechu
uvedených
osob.
,
Rozhodnutí o ' ochranných opatřeních má se podle osnovy
státi usnesením a nikoliv rOzsudkem. Praktickým důsledkem
toho je, že při uiití opravného prostředku, t, j, stížnosti proti
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§ 50.

Právo podávati opravné prostředky.

takovémuto usnesení nebude mi ti stížnost podle § S2 ittinek
údkládací, nebude.li' jí takový účinek soudem samým přiznán.
T o je jistě v zájmu mladistvého.
.
Příslušný k rozhodnutí má býti vždy ~oud první stoltce,
i když byl mladistvý odsouzen ve stolici vyšší; neboť tento soud
má' nejlepší možnost 'I/niknouti do věci a poznati, čeho je pro
záchranu mladistvého zapotřebí.
Podle nastíněné konstrukce je rozhodnutí o ochranných
• opatřeních závislé vždy na výsledku trestního řízení. Byl-li obviněný zproštěn nebo bylo-li trestní řízení proti . něml~ .zastaveno neb od trestního řízení upuštěno, mohou SlCe bytt tatp
ochraná Opatření také nařízena, nikoliv však soudem trestním,
nýbrž poručenským (§4) . Ke zproštění může však dojíti také
teprve ve stolici opravné, stejně jako není vyloučeno, ,aby ~~
zení bylo zasta'l/ellO teprve v řízení obnoveném. V takovych pnpadech projeví se závislost rozhodnutí o ochranných opat!ení~h
na konečném výsledku trestního řízení podle osnovy ttm ) ze
rozhodnutí o ochranných opatřeních pozbude samo sebou platnOsti. Bylo-li však s výkonem ochranného opatření započato,
bylo by neúčelným) aby tento důsledek l~astal přes ~, že p"0ru,'
čenský soud snad nařídí podle § 4 stejné ochranne opatrent.
Proto má 'V uvedeném případě dojíti ke zrušení ,teprve tehdy,
až poručenský soud rozhodne právoplatně, že ochranného opa·
tření není potřebí.

ce a ohhiijce sanlostatně, II ostatních osob uvedených v odstavci (1) podle lhihy platné pro obvi-

P r á

V O

P O cl á vat i o p r a 'v n é
pro s tře d k y.

§ 50. (1) Opravné prostředky mohou podle
ustanovení platných pro obviněného podati v jeh?
prospěch také jeho manžel, rodiče, zákonný zastupce, obhájce, pomocné zařízení uveden~ v § 45
a veřejný žalobce; proti viIli ?bv!něného vsa~ 'pouze jeho otec, matka, zákonny zastupce, ohhaJce a
pomocné zařízení uvedené v § 45.
(2) Rozhodnutí a opatření, proti kterým mo:
hou osoby uvedené v odstavci (1) podat.i opravu].
prostředek, hud'tež jim doručena; bylY h ~sak prl
jejich prohlášení přítomny, staniž se tak Jen tehdy, kd)~ž za to žádají.
(3) Lhůta k podání opravné?o pr~střed~u se
posuzuje u veřejného žalobce, zakonl1eho zastup ...
4
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něného.

K odst. 1. O právu podávati opravné prostřed
ky proti rozhO'dnutím (usnesením, rozsudkům) sO'udu platí zá,&a-dně ustanovení trestních řádů. Avšak
§ 50, odst. 1. rozšiřuje toto právo potud, že O'sobánl
tam uvedeným pHznává právo podávati opravné prostředky ve prO'spěch obviněného toutéž měrou, jakou
příslušejí jemu samému, a to i v případech, ve kterých podle ustanovení trestního řádu toto právo nemají. Moho.u tedy zejména - stejně ja:roo obviněný podávati stížnost proti soudním rozhodnutím v řízeni
přípravném, dále v případech uvedených v tr. řádu
proti usnesením radní komory a v řízení před soudy
okresními proti rozhodnutím soudu vůbec (§ 113,
114 a 481 tr. ř.; Sltejně podle §§ 378 a 546 tr. por.,
ač-li není opravný 'prostředek vyloučen).
P1o.mocnému zařízení (úřadovně, okresní peCl,
§ 45) přísluší uvedené právo podávati opravné prostředl~:y i v tom případě, když jeho zá,s tupce nebyl
ustanoven -obhájcem. Zdůrazniti sluší, že § 50, odst. 1.,
přiznává toto právo p o. m.o c n é m u z a říz e n i
e- a.in é m u. To znamená, že pomocné zařízení pO'dává tento prostředek v I a s t ním j m é n e m, tedy jako instituce zastoupená osobami pO'dle stanov k tomu povolanými, nikoli osobou. kterou pomocné zaří
zení bylO' zastoupeno při hlavním přelíčení. (Slova
»nebo jeho zástupce« obsažená ve vládním návrhu
byla škrtnuta.) Byl-li zástupce pOllllo.cného zařízení
ustanoven o.bhájcem, může ovšem pO'dávati opravné
prostředky v e dle s a m é h o z a ř i z e n í vlastním jménem. Zřekl-li se tedy zástupce v takovém
případě opravného prostředku, není tím právo samého pOllllocného zařízeni dotčeno.
.
Ustanovení to.hoto para,g rafu vztahuje -se na opravné prostředky řád n é i III i ID oř á d n é, tedy zejmé-
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Stížnost.

K § 50; § 51.

na i na žádost za navrácení k předešlému stavu a za
obnovu.
i( odst. 2. Zda doručení tu nařízené se má státi
do. vlastních rukou, řídí se po.dle ustanovení trestního
řádu (srov. § 79 tr. ř., § 79 tr. por.).
Viz též § 31, odst. 1. Č. 7 prov. nař.
K odst. 3. Po.kud jde o d é I k u I h ů t-y k podání opravného prostředku oso.bami uvedenými v odst.
1., platí ustanovení trestního řádu; není-li pro. ně
v trestním řádě určena zvláštní lhůta, platí lhůta urče
ná pro obviněného. Ustanovení odst. 3.. týká se p 0.Čát k u
1 h ů ty. Zpravidla počíná totiž lhůta pro
uvedené oSDby běžeti od téhož dne, od něhož běží pro
o b v in ě <ll é h 0., hyt' i rozh~dnutÍ, o. něž jde, bylo
oprávněné osohě dDručeno podle odstavce 2. dříve či
později. Toliko. pokud jde o. veřejného žalo.bce, zákonného zástupce a obhájce posuzuje se běh lhůty samostatně, t. j. lhůta počíná prO' ně běžeti od té dohy, kdy
ro.zhodnutí bylo doručeno jim ,s a mým. To platí
Dvšem jen tehdy, když lhůta k podáni opravného prostředku počíná podle ustanovení trestního. řádu bě
žeti o.de dne d o. ruč e n í, na př. lhůta ku pro v eden í opravného. prostředku proti rozsudku, za jehož
opis hyID žádáno. (š 284, 294 tr. ř., 388 tr. por.). Po..
číná-li se však běh lhůty o.d pro. h I á š e n Í rozho.dnutí (jako. na př. zpravidla lhůta k o. p o. věd i zmateční stížnosti neb odv,olání), platí t.o i pro. zákonného
zástupce a obhájce, který byl při prDhlášenÍ ,přítomen
(srov. odst. 2.).
Zvláštní ustanovení o. lhůtě k pDdání opravného
prostředku v případech uvedených v § 51, odst. 1. Č.
1 až 4 ohsahuje § 52, o.dst. 1.
Srov, také § 21 a § 31, Ddst. 1. Č. 7 prDv. nař.
K § 50:
VN. Právo podávati opravné

prostředky

ve prospěch ob.

viněného bylo tu rozšířeno i na pomocné zařízení pro soudnt
péči o

mládež a jeho zástupce. Zpravidla bude sice zástupce to·
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holo zařízení moci podávati prostředky opravné již Ve funkci
obhájce (§ 44); mohou se však vyskytnouti případy, že zástupce takového zařízení nemůže býti obhájcem nebo že soud neužije jeho pomoci v tomto směru. V zájmu mladis,t vého však bu.
de, zvláště hledíc na ustanovení § 51 odst. 3, aby tomuto zařízeni
a jeho zástupCi bylo poskytnuto prJvo podávati oprdvn~ pro:
středky v každém případě, ovšem jen Ve prospěch obviněného.
Zvláštní ustanovení o tom, jalc se počítají lhůty k opravným prostředkům (§ 50, odst. 2.). vyhovuje praktické potřebé.
Podotknouti bylo by jen tolik) že v těch případech, kdy IlCllí
třeba doručovati rozhodnutí, nemění se na počátku Ih"4ty nic
ani v tom případě, když za doručení rozhodnutí bylo žádá1lo.
úP. Na rozdíl od lcasuistického výpočtu rozhodnutí, při
nichž se rozšiřuje olk ruh osob oprávněných podávati ve , pro·
spěch obviněného opravné prostředky, přijal ústavně právní
výbor ustanovení všeobecné, povClŽuje je za jed1lodušŠí. Doplnil
dále § 50 nOvým, ustanovením o tom, že rozhodnutí a opatření,
proti kterým, mohou osoby oprávněné podati opravný prostře.
dek, mají jim býti doručena. Jinak by ustanovení přiznávající
jím právo opravných prOstředků, bylo z valné části žllusomím,
kdyžtě jim ·nelze s výjimkou veřejného žalobce, zákonného
zástupce a obhájce z důvodů procesních přiznati právo podá.
vati opravné prostředky ve lhz'{,tě samostatné.

Stí ž n

O

st.

Kromě rozhodnutí a opatření, na
stěžovati podle trestního řádu, je lnožné

§ 51. (1)
l1ez si lze
stěžovati

si také:
1. na rozhodnutí soudu a dozorčí rady
o ochranných opatřeních (§ 23, 24 a 49),
2. na rozhodnutí soudu podle § 9, odst. (4),
3. na rozhodnutí dozorčí rady o podmíněnénl
propuštění z trestu a jeho odvolání (§ 19 a 21),
vyjÍnlajÍc rozhodnutí, k něnluž se vyžaduje podle
§ 21, odst. (3), jednonlyslného usnesení dozorčí
rady,
.
4. na rozhod~utí dozorčí rady, že se doba
ztrávená v kárné samovazbě nezapočítává do trestu
(§ lB, odst. 2.).
(2) Proti jiným rozhodnutím dozorčí rady,
Soudnict\'í nad mládeží.

10
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Stížnost.

§ 51" 52.

líež která jsou tivedena v odstavci (1), není oprav·
ných prostředlul.
(3) Osoby oprávněné podávati opravné pro
středky ve prospěch obviněného n10ho11 si stěžo
vati také na to, že některé ochranné opatření nebylo nai-Ízeno nebo že od výkonu ochranné vj'·
chovy bylo upuštěno nebo že její výkon byl podmÍIiěně odložen.
w

I(
určení

odst. 1. č. 2. Citovaný § 9, odst. 4. týká se
náhradlÚhó opatření za nedobytný trest peně

žitý.
č. 3. Jednomyslného usnesení dozorčí rady je podle § 21, odst. 3. potřebí k podmíneonérnu propuštění
úchylného vězně, který si odhyl aspoň 6 měsíců trestu,
nečiní-li doba odbytého trestu aspoň jeho, polovici; tu
je tedy stížnost proti takovému rozhodnutí vyloučena,
nechť podmínečné prOlpuštění bylo povoleno či odmítnuto.
K odst. 2. Otázku, jsou-li proti jiným rozhodnutím S'O u d u, než která jsO'u uvedena v odst. 1., O'pravné prO'středky, ,s luší řešiti podle ustaIIlovení trestních
řádů (srO'v. úvO'd od'st. J.).
I( odst. 3. K
osO'bám oprávnenym pO'dávati
O'pravn~ prostředky ve prospěch obviněnéhO' náleží
také státní zástupce (§ 50, odst. 1.). Státní zástupce
může tudíž na rO'zhodnutí uvedená v O'dst. 3. podati
stížnO'st jak v neprospěch tak i ve prospěch obviněnéhO'.

K

§ 51:

VN. Kromě případů, kdy Se stížnost připouští již podle
obecných ustanovení trestních řádů (te<Jy v řízení před soudy
okresními, stejně jako proti rozhodnutím vyšetřujího , soudce
vždy) vypočítává osnova v § Slona ' další rozhodnutí soudu
a dozorčích rad, proti nimž má býti podle této osnovy stížnosl
také přípustná.
Bez zvláštního ustanovení mohlo by býti pochybné, zda-li
osoby oprávněné podávati opravné prostředky ve prospěch obtiněného, mohou si také stěžovati na 00, že některé ochranné opa-

147

ti'ent nebylo líaftzerid, Ochranné opatŤení zllaniéiiti jist~ vždy
zásah do svobody obviněného. ' Leč tento zásah není tu trestem,
není zlem, nýbrž směřuje vždy k jeho dobru. Osnova proto tuto
pochybnost odstraňuje výslovným ustanovením přisvédčujíd11l
k ul'eden.é otázce (§ 51 odst. 3).
.
ÚP. J)uplllělli šit 5.1, odsi. 1., č. 3. ústan.oveliírri, podle ;ie·
hož se vylučuje stížnost proti takovému usnesení dozorčí
rady, k němuž se vyžaduje podle § 21, odst. 1. jednomyslné.
ho lMnesení dozorčí rady, je důsledkem změny - provedené
v § 21. Vyžadujic .iednomyslného usnesení mohla osnova právem vyloučiti opravný prostředek veřejného žalobce, který
je členem dozorčí rady a tudíž pro podmíněné propuštění
hlasoval. Nedošlo-li však k jednomyslnému usnesení a bylo-li
tudíž podmíněné propuš.tění odepřeno, lze vyloučiti též opravný prostředek vězně a osob oprávněných podávati opravné prostředky v jeho prospěch, poněvadž tímto rozhodnutím nebyl
dotčen podle koncepce § 21, odst. 3. vězeň ve svých právech,
nemaje na podmí,!ěné propuštění v těchto případech žádného
nároku . .
Doplnění téhož § 51 ustanovením, podle něhož se při
znává stížnost na rozhodm/Jtí dozorčí rady, že se doba ztrávená
v kárné samovazbě nezaPočítává do trestu, je odůvodněno tím,
že by bez takového opravného prostředku byl na tom vězei't
hllře, než-li kdyby o jeho činu rozhodoval soud.

§ 52. (1) V případech uvedených v § 51,
odst. (1), č. 1 až 4, má se stížnost podati II :iioudu
neh II dozorčí rady, které vydaly rozhodnutí, a to
do osmi dnů od jeho oznámení (§ 50, odst. 2.).
Stížnost má odkladný účinek, leč by soud nebo do~
zorčí rada jí takový , účinek odepřely, protože odklad výkonu rozhodnutí by hyl na škodu mbdistvého.
(2) Byla~li stížnost podána z toho důvodu,
že nebylo nařízeno v-Llbec žádné ochranné opatření
nebo že od výkonu ochranné výchovy bylo upuště~
. no nebo že její výkon byl podlníněně odložen, mohou soud první stolice nebo dozorčí rad~ samy
změniti své usnesenÍ. Na jejich nové rozhodnuÚ
lze si opět stěžovati.
(3) O stížnosti proti rozhodnutí dozorči rady
rozhoduje s konečnou platností senát mládeže
krajského soudu, v jehož obvodě ústav leží.
10*
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§ 52,5S.

(4) Je-li vedle stížnosti . proti rozhodnutí O
ochranném opatření podán i opravný prostředek
proti rozsudku, rozhodne o ní soud· příslušný
rozhodovati o tomto opravném prostředku.
.

K odst. 1. StižnostI, které se mají podati u dozorčí rady, lze 'p odati u soudu, jehož členem je před.:.
seda dozorčí rady, neb u představeného ústavu (§ 18,
odst. 4. prov. nař.).
Kde se podává stížnost v jiných případech hežli
těoh, které uvádí § 51, odst. 1., čís. 1 až 4, a má-li tá~
ková stížnost odkladný účinek, řídí se podle ustanovení trestního řádu. Pravidlem je, že stížnost sluší podati u toho soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje,
a že má odkladný účinek, jen když zákon jí ho výslovně přiznává; to platí ovšem jen, neobsahuje-li zákon ustanovení odchylných.
Rozhodnutí je o zná m e ll. o z.pravidla doruče
ním; byla-li však strana oprávněná ke stížnosti proti
rozhodnutí při jeho prohlášení přítomna, platí to za
oznámení, a jen žádala-li za doručení rozhodnutí, pokládá se rozhodnutí za oznámené doručením jeho
(§ 50, odst. 2.).
K. odst. 2. Otázka, může-li soud první stolice
stížnost na své rozhodnutí vyříditi sám v ten způsob,
že změní své rozhodnutí, není v trestním řádu výslovně
řešena. Povšechně možno. říci, že toto právo. nelze při
znati soudu v tom případě, když by nůvé růzhůdnutÍ
se dotýkalo práv druhé strany z Pllvodníhů rozhodnutí
vyplývajících, což bude asi pravidlem. Ustanoveni
odstavce (2) je tedy povahy výjimečné.
K. odst. 3. Z rozhodování o této. stížnosti jsůu
.' ''-yloučeni ti členové senátu mládeže, kteří jsůuce zárůveň členy dozůrčí rady se zúčastnili jejího. růzhodo- .
vání (§ 30, odst. 5. zák. ,sůud. mlád., § 69 č. 2 ' tr.
ř., §·66 tr. půr. per analogiam).
Srov. také § 21 prov. nař.

Stížnost. Odvolání.
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K odst. 4. Tímto ustarnovenÍm nemenl se nic na
řízení, v němž se rozhoduje o. stížnosti.

K § 52 :
r.
,
VN. Ustan.ovení § 52 nepotřebují bližšího vysvětlení. '
Zmmky zasluhUje snad ustanovení odst. 2., podle něhož může
~oud nebo dOzOrčí rada . stížnosti v případech tam uvedených
thn~d sama vyh;,věti. To je, odůvodněno snahou, aby k rozhodnut" 0_ potrebnych ochrannych opatřeních došlo co nejrychleji.
UP. Vládní návrh odpíral v § 52, odst. 1. stížností odkladn.ý. účinek, leč by soud první stolice nebo dozorčí rada
samy Jí takový účinek přiznaly. Při podrobném zkoumání roz~odnutí, proti nimž je podle osnovy stížnost připuštěna podle
§ ~1: považo'L'al ús~vně-právní výbor ,t oto ustanovení odchy.
lltJt~" se podstatne od obecných zásad, za nemožné, zejména
kdyz s~udu nebo dozorčí radě nebyly:. dány žádné směrnice
kdy ma odkladný účinek býti přiznán. Proto rozhodl se ústav~
ně prá,vní ~~,?or ' pro,:tan~vení zás,ady opačné, pro přiznání odkla~neho ucm.Jqu sttznostt, ale zaroveň umožnil soudu
dozorČJ, radě, a~y odkladný účinek odepřely, ale jen tehdy,a kdyby odklad vykonu rozhodnutí byl na škodu mladistvého. To
má význam zejména pro výkon nařízených ochranných opatření.
v

o d vol á n í.
§ 53. (1) Odsuzujícímu rozsudku, kterýnt hý10 o~,. p,otrestání upuštěno (§ 6), lze odporovati
?dvOlan!m ve p~o~pěch obviněného toliko, pokud
Jde o "vyrok o VIne, V neprospěch ohviněného pak
kron~e ,. toho pouze proto, že soud upustil od po.trestanI.
(2) Rovněž lze odvoláním odporovati odsuzujícímu rozsudku proto, že soud neupustil od potrestání (§ 6).
Z ustanůvení tohůto paragrafu vyplýva:

1. Průti výr o. k u o. v i n ě ůbsaženému v od-

suzujíc~m, růzsudk~, j.ímž bylo. půdle § 6 upuštěno. ůd
potrestalll, lze podatI odvolání jak ve prospěch tak
v ne~rospěch obV:iněnéhů, ůvšem toliko. p .o. k u d o dvůlanl protI výroku Ol vině je půdle
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Pornčenský

K- § 53; § 54.

u s t a n O' ven í t r e s t n í hoř á d II pří P u s t n é.
tedy podle práva platného v zemi České a Moravskoslezské nikoli proti rozsudku senátu mládeže a podle
práva platného na Slov. a P. R. nikO'li v případech
~ 381, odst. 2. tr. por.
2. V neprospěch obviněného je možné odvolání
proti takovému rozsudku také proto, že soud u p u ~ t i I od potrestání.
3. Proti odsuzujícímu rozsudku, kterým byl uložen trest, je možné odvolání také z toho důvodu, že
soud neupustil od potrestání.
4. Jestliže soud upustil od potrestání a zároveň
vyslovil podle § 6, odst. 2., že zůstavuje potrestání mla- o
distvého rodině nebo škole nebo že mu dává důtku,.
není proti tomu možné -odvolání ve prospěch mladist~
véhO'. Rovněž ale není přípustné odvO'lání v nepro.spěch
mladistvého, jestliže SO'ud upustiv od potrestání takové
opatření nevyslovil.
K § 53:
VN. Pokud jde o zvláštní ustanovení o odvolání (§ 53)
v případech, kdy soud upustil od potrestání, nevylučuje osnova
odvolání proti výroku o vině nikdy. Za to však omezuje žalobcovo právo odporovati rozsudku v neprospěch obviněného
potud, že může sice podati odvoláni proti tomu, že soud
upustil od potrestání, nikoliv však proti tomu, že soud neuložil aspoň nějaký kárný trest podle § 6, odst. 2. To proto, aby
odvolací soudy nebyly zatěžovány rozhodováním i ve věcech
tak malé váhy.

Hlava
Ustanovení

třetí.

závěrečná.

P 'O ruč e n s k Ý s 'O

U

d.

§ 54. (1) Poručenským sůudem růzumí se
v tůmtů zákůně příslušný sůud půručenský nd.
. opatrůvnický nebO' poručenský úřad.
(2) Je-li půručenský sůud (úřad) v cizině a
nelze-li vyčkati jeho růzhůdnutÍ, náleží~ nestano-

soud.

ví-li mezinárůdní snllůuvy něcO' jinéhO',
niti 'Ona 'Opatření, ke kterým je půdle
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zatímně či

ustanůvenÍ
tůhůtů zákůna půvůlán sůud půručenský, ůnůmu
tuzemskému sůudu ( úřadu), který je příslušnj
zříditi nedůspělému nebO' mladistvému, 'O něhož
jde, poručníka neb opatrovníka.

Pravomoc ve věcech ,poručenských a opatrovnických v zemích Slovenské a Podkarpatoruské náležela dO' působnostiporučenských (sirotčích) úřadů.
Od 1. listo;p adu 1931- vykonávají ji podle § 56 zákona ze dne 19. června 1931, č. 100 Sb. z. a n. v celém
území republiky řád II é s O< II d.y, a to v první stolici
soudy okresní, v druhé soudy krajské, ve třetí soud
nejvyšší.
K 'Odst. 1. O pří s I u š n o s t i p o r u · č e n s ký ch (o pat r o v nic k Ý c h) s o u d ů jednají
[podle právního stavu platného 1. listopadu 1931]:
1. v zem i Čes k é a 1\'1 o r a v s k o s I e z s k é
§ 109, 109 a) j. n., [změněné cís. nař. z 10. srpna
1914 ,č. 208 ř. z., cís. nař. z 28. června 1916, č. 207 1'. Z.,
zákonem ze dne 8. července 1930, č. 130 Sb. z. a n.l
a nař. min. sprav. z ll. srpna 1914, č. 209 ř. z. (Jejich
znění viz Hor a, Civilní řád soudní a jurisdikční
norma, 2. doplněné studijní vydání, Čsl. Kompas, Praha 1931).
2. V zem i S loven s k é a Pod k a r pat 0r u s k é § 1 zákona z 20. prosince 1922, č. 391 Sb. z.
a n., [změněnéhO' zákonem z 19. června 1931, č. 100
Sb. z. a n.], jenž zní:
(1) Místní přídušnost poručenských soudů ua Slovensku
a v Podkarpatské Rusi určuje se bydlištěm pO'l'UČelllcovým neho opatrovancovým.
(2) Nelze-li bydliště zjistiti, řídí se '--místní příslušnost
poručenského soudu po-dle mí/s ta pobytu poručenco'va (opatrovancova), a lIleIliÍ-li pobyt jeho znám anebo 'z držuje-li se p(J~
ručenec ! opatl'ovanec) v cizÍJně, podle místa jeho ,p osledního by.,
dliště v tuzemsku.:
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§ 54.

POl'uoonský soud, nlezillárodní smlouvy.

Kromě toho platí na Slovensku a Podkarpatské
Rusi tato ustanovení zák. čl. XX/1877:
§ 201. Po,ručooský soud je [povinen, i když není pří-slušný,
vyjímečně učiniti neodkJa.ďná opatření o osobách, .kt~r~ s~
zddují v jeho obvodu v čase, kdy nastal případ porucmctvl
neb opatrovnictví, potud, až se 7.jistí příslušnost poručensl~ého

soudu.

.

:

':

: ' ,; i I].j r

§ 202. lládná příslušnost poručenského soudu trvá potud, až pOl'učenský soud, který se stal mezitím příslušný, pře·

vezme příslušné úkony.

O pře 11 a sen í pří s I UŠll o s t i jednají:
111 j. n., změněný čl. IV, č. 23 cís. nař. z 1. června
1914, č. 118 ř. z. (vi'z Hor a, 1. c.) a § 5 zákona ze dne
20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a n., změněného zákonem ze dne 19. června 1931, č. 100 Sil>. z. a n. Tento
§ 5 zní:
~

(1) V zájmu po~učence (op,at.rO'vance) muze pří-slušný pomčenský soud bud' 's ám O'd se:b e aneb~ na, náv;h přenésti na
jiný poručenský sO'ud nebo soud na U'zem} mImů Slo;ensko
a Podkarp.atskou Rus bud' celou poru~enskou (~patrovmckou)
věc nebO' .len péči O' o,sO'bu nebo maJetek ponlce~ce ~ o,pa.trQ.

vance) zcela nebo částečně. Stejně může ,s oud na uzen:n ~Imo
SIQvenskO' a PodkarpatskQu Rus i)řené's ti po,ručenskQU (opa·
trovnickou) . věc anebo péči O' o'sobu neho majetek poručence
(opatrQvance) na ,poručenský soud (rozuměj na SIO'vensku a
v Podkarpatské Rusi).
(2) Je.li sO'ud, na který poručenská nebo ~patrovnicl~á v.ěc
zcela nebo zčásti má býti !převedena, srrozumen s O'pattemm
příslušného poručelThského soudu, stane se opatře~í totO', ~e,z
dalšíhO' schválení účinným. Nedocílí-li se dohO"dy, Jest k UClllnosti O'patření potřebí na SIO'vensku a Podkar:pa.tské R~si
schválení vrchníhO' soudu téhož O',b vodu. pokud pak J,de O' prenesení poručenské (O'patrovnické) věci nebO" [p,éč,e o, O's?,b~
nebO' madetek poručence (O'l),atrovance) na O'statm uzemI statUJ
nebo naopak, schválení nejvy~šího soudu (§ 6).

Ode leg a c i jednají § 31 j. n., změněný čl. IV,
5 cÍ'8. nař. 'z 1. června 1914, č. 118 ř. z. (viz Hor a,
1. c.) a § 6 zákoua ze dne 20. prosince 1922, Č. 391 Sb.
z. a n., změněný zákonem ze dne 19. července 1931,
Č. 100 Sb. z. a n. Tento § 6 zní :
č.

153

(1) Z důvodů vhodnosti muze vrchní soud, v jehO'ž obvodu jest pOTučenský soud podle zákona příslušný, jemu poručenskou nebo opatrovnickou věc O'dejmouti a přikázati ji
jinému lPoručenskému soudu svého O'bvodu.
(2) Přikáza,ti [po'wčooskou (opatrovnickou) věc z obvodu
jednohO' vrchního soudu do obvodu jiného vrchního soudu
a přikázati ji na místO' příslušného poručenského soudu na
území mimo Slovensko a Podk,a rpatskou Rus anebo naopak
náleží ne.ivyššímu soudu.
e) Přikázati poručenskO'u nebO' opacro,v nickou věc podle
předchozích O'dstavců tohoto !paragrafu jinému sO'udu lze jen
na návrh zákonnéhO' zástupce. Návrh nutno podati u sO'udu,
jenž po zálwl1.u jest příslušnÝm poručenským soudem. Tooto
sO'ud předloží návrh i se spisy soudu, jemuž náleží O' návrhu
rozhodnouti, vyjádře se zárovdí O' návrhu. Rozhodnutí, jímž
bylo návrhu vyhověnO', do,dáno budiž i se spisy sO'udu, jemuri:
. byla věc ipřiká1zána; te:nto pak vyrozumí o něm účastníky a
squd, jemuž byla věc . odnata.

K . odst. 2. Ve věcech p.oručenských platí tato
ustanovení mez in á rod n í c h s m I u v.
čl. 28 smlouvy mezi Československou republikou
a J II g o sl a v i í o úpravě vzájemných p:rávních sty~
ků, č. 146/1924 Sb. z. a n.:
Úřadům každé ze smluV'ních stran přísluší po-ručenská
(opatrovnická) péče o O'sobu a o veškeré jmění je:jích vlastních příslušníků.
Pokud jde O' příslušníky druhé smluvní sh'any, kteří se
zdl'žují v jejich O'bvodu, nebO', tam mají jmění, omezí se úřa
dy pO'uze na neodkladná op,atření poručClIliská (opatroVllliéká)
a vyro'zumějí O' tom ne,prO'dleně příslušný úřad této druhé
smluvní strany.
Příslušný úřad státu, jehO'ž O'bčanem jest poručenec, mů'
že O'.patření tato zmšiti. Může však též, je-li to v zájmu po.
ruče.ncově, vysle,c lma tohoto ,a jehO' záko,n ného z,á stupce, pře
nésti
jednO'tlivá opatření poručenská (op,atrovnická) jal(
ohledně O'soby, tak O'hledně jmění pO'dle předpisů o tom !plat.
ných na úřady druhé str,any.
Úřady tyto, řídí se pak při svém rO'zhodování tU'z emským právem. O otázkách osobního stavu jim však rozhodo
vati nepřísluší. Jejich rozhodnutí, ,Ť'akmile se stanO'u . pravoplatnými, hudou uznána na území strany druhé.

Čl. 18 konsulární úmluvy mezi republikou Česko
slovenskou a krá lov ,s tví 111 I t a I.g k ý _~, č. 3~/
1925 Sb. z. a n.:

§ 54.
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Poručellský soud, mezinárodní smlouvy.

(1) Generální konsulorvé, konsulové, mí,stokonsulo;vé a
konsulární jednatelé mají právo zaříditi po přÍIpad'ě poručen
ství neb opatrovnictví na,d příslušníky státu, k němuž titl)
konsulární funkcioll1áři přináleží, podle zákonů tohoto státu .
(2) l\'Hstní úřady jsou povinny oznámiti be:z prů:tahu nej·
bližšÍl'nu konsulárnímu úřadu druhé Vysoké SmluVlJlÍ Strany
Imždý případ, kde by hylo na mistě starati se o jmenování po .
ručníka neh opatrovníka v zájmu příslušníka státu, k němuž
tento konsulámí úřad přináleží.
(S) Ochrana osoh, pó·dléhajidch 1P0ručel1!Ství neh opatrovnictví, jakož i oc.hrana jejich majetku a zájmů jest věci,
sulárního úřadu tak dlouho, dokud příslušné soudy ne,h urady
státu, jeho,ž tyto o,sohy 'jsou příslušníky, neučinily jiných opatření. Zejména otázka jmenování dočasných poručníků a opatrovn ~.J<.li n'e bo zproštění jejich funkcí hude moci býti rozhodnuta místními úřady jen za souhla·s u konsulárního, úřadu. Rovněž dUležitá opatření týkající se o'soh shora jmenovaných ~e
ho jejich maj~tJm a' zájmó., budou vyžadovati souhlasu před
no.sty příslušného konsulárního ,úřadu nebo. jeho zmoc.něnce.

!Wll'

čl. 10 smlouvy mezi Československou repuh~ikQiu
a r e p II b I i k o u P o I s k o u ze dne ~. bre~na
1925, o úpravě práVlIlích styků ve věcech obcanskych,
trestních a nesporných, č. 5/1926 Sb. z. a n.:
ze ,s mluvních ,s tran příslu~Í poručen 
s,ld (o~,atrovnická) péče .0 osobu a veškeré jmění vlastlTlích pří- ,
slušníků.
.
,
, 2. ' Nastane-li potře,ha 'z ahájiti poručen'ství (opatro'vmct~)
nad' lPřísluš'níkem jedné stra·ny smluv,ní, I:terý neb? y kteTe~o
jmění na'c hází se na území jedné neh druhe stra,ny, ur~d'y, teto
strany, omezíce 's e samy toliko, na bezodkladna op:tte'l1~ P~'
ručenská, učiní o tom P1říslušnému úřadu nepr?dlene sd eleIl1.
,
3. Příslušný úřad státu, jehož ohča'l1~m. Jest p~~ucenec,
může o.patře1ní tato z,r ušiti. Může však t~ž, ~e-h to v ~a.,lmu ?o:
ručencově, celé pO!l'učenstvÍ (o,p atrOivmctvl) nebo Jednothva
opatření ,poručeIli~ká (opatroVlJlická) , ať Už ohledn~y osohv, a~
již ohledně jmění, přenésti s kiich soU'hlasem n.a urady ,d'ruhp,
strany podle platných tam předpisů.
,4. Bylo-li poručenstvÍ (opatrovnictví) takto přeneseno na
úřa~y je?:né strany s~uv-ní, budou ro.zhodnutí jejich uznána
na uzeml strf'.IIly druhc .

1

Úřadům ka1ždé

v

čl. 23 úmluvy mezi republikou Českoslov:?sko~
a krá lov s tví m R u I I u n s k ý'm o vza.1emn~
právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanskýcli,
obchodních a nesporných, č. 171/1926 Sb. z: a n.:
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(1) Dřa/dům lmždé ze Smluvních Stran lPřísluší p' o 'rličenská
(o,p atrovnická) péče o o-s ohu a veškeré jmění vlastních příslušn:ků.
"
(2) 1\ustane-li potřeha zahájiti poničenství (opatrovnictví)
nad příslUJšníkem jednoho Smlúvního Státu, který se z;dJržuje na
úzeinídruhé strany neho tam ' má jmění, učiní o tom úřad
této strany nep'mdleně sdělelI1í lPříslušnému úřadu poručencovu
(op,a trovancovu) a omezí se toliko na hezodkladná opatření na
ochranu osoby a jmění .
Příslmný úřad státu, jehož ohčanem 'jest poručenec
(opatrovanec), může tato opatření z;r ušiti. ;Může však též, je-li ,
to v zájmu této osohy, vyslechpa ji a j ejího zákonného zástUJpce,
přenésti celé poručen-ství (opatrnvnictví) neho · jednotlivá opatření íPoručensk.á (op:atrovnická) at' již ohledně osoby, ať ohledně jmění, na úřady 'druhé Smluvní Stra'ny
jich souhlasem a
podle platných tam .pře,dpisů.
(4) Úřady tyto řídí" se pak při svém ' rozhodování zakony
své 'země_ Jejich rozhodnutí, jakmile se sta.nou pravoplatnými,
budou u'znán.ana území ' ďruhého státu. O otázkách osohního
stavu jim však rozhod'ovati nepřísluší.

e)

s

Výnos min. sprav. z 29. března , 1919, č. 6336/19,
Věst. Č. 5, bod 6 o p'r ávnim postavení československých
státních pHslušníků v R a k o u s k u:
Českosloven.ským soud'ům Se ' pOll1echává poručenská a opatrovnická péče o státní občany ČClskoslovel~'ské republiky.

Výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 1930, Č. 50.895, Věst. ' č. 1 z r. 1931, o používání
služeb ' S p <O 1 e č n o s t i p r o mez i n á rod II í
právní ochranu mlá-deže v republice
Čes k o '8 loven s k é se sídlem v Brně poručenský.
mi soudy a úřady.
Dne 2. listopadu 1930 ustavena Společnost pro mezinárodní právní ochranu mláďeže v republice Československé se sídlem v Bl"II1ě, Smeta1nova 16 (telefon 35976, poštovní: spořitelna
pob. Brno č. 110.750).
. "
Poručenské souďya tiřady mohou se o/h raceti na jmenovanou Společnost, kdykoliv hud e třeha prováděti prozděj5Í nezletilce zákro,k y v ci,zině. Podle stanov Společnosti je totiž úko.
lem jejím mimo jiné zprostředkovati a p/rováďěti ochranu mládeže ve všech př'/p; a,dech, týkajících se českoslovemkých pří
slušníků v cizině a cizích příslusníků v Českoslovellls'Ké repu-

blice_
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§ 54, 55.

Bude ;proto Společnost zprostředkovati na žádost poručen·
ských s.Qudůa úřadů vyřízerrú věcí alimentačních v cizině, zvlá·
ště bud:e : .p átrati po' rodičích dětí a jiných zákonných živitelích,
zjišL'ovati jejich majetkové poměry, vyjednávati s nimi o na·
rov.nání, zprostředkovati po.ďáni žaloby a exekuční vydobytí
p(>hledá'.-ek alimentačních a pod. K tomu cíli bude, ve spojení
s obdobnými společenstvy a ústavy v cizině. Na žádost těchto
hud:e taJré V'zájemně vykonávati úkony právní ochrany ciz,olzem·
ských ne zletilců na česko~lovenském státním územÍ.
Bude také podávati dobrozdání ve všech věcech týkajících
se ochrany česko,slovenských nezletilců v cizině nebo cizozem·
ských v Československé re!publice.
Poručenské soudy a úřady budou proto v mezích plat·
ných zákoiI1ů používati i služe,b Společnosti a také SpolečlIlosti
vycházeti vstříc, kdykoli je po,žádá o informaci neb o jiný zá·
krok ve plro!spěch nezletilce potřehnéhó ochrany.
Pro soudy a své členy ' obstarává Společnost všechny "!ikony
bez,pJatně, jen za úhradu hotových výloh. Při dožádání SJPoleč·
nOls ti o provedení nějakého zákroku v ci,zině je zaslati Společ..
iJ1o>sti zálohu 10 Kč na porto. Tyto částky je vybrati od stran a,
požívají·li práva chudých, pouká?!ati ze zálohy . poplatků a vý·
dajů za chudé strany.
Bud'e.J.i miti zákrok v alimentaČI1lích spoTec.h v cizině výsledek kla.dný, srazí si Společnost z vymožených platů !příspěvek
20 Kč ·z:a jednotlivý případ.
Pro důležitost činnosti této Společnosti a aby bylo mo·ž nu
dosíci spolučinno,sti Společnosti pro všechny poručenské soud,
a úřady, přihlásí presidia vrchních soudů (předsedllictva [Joru.
~enských úřadů III stolice) v'š echny po-ručenské soudy a po.
ručenské úřady za členy Společnosti a členský př:;;pěvek za
ně lP'římo za,p raví. Členský příspěvek pro jednotlivce činí ročně .
20 Kč; pro soudy a poručenské úřady po,d le velikosti od 100
do 500 Kč,

K

hlavě třetí.

K § 54:
.
VN. Na četných místech osnovy mluví se o porulemkérn
soudu. A by nebylo pochybností, co se tímto soudem rozumí,
vykládá osnova výslovně, že se jím rozumí příslušný soud po·
ručenský neb opatrovnický a hledíc na odchylnou organisaCi
pOručenské péče na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, také
příslušný porztčenský úřad na tomto území.
Osnova nečiní rozdílu mezi tím, zda poručeTllSký soud je
soud zdejší nebo cizí. Ustanovením odst. (2) je však postaráno o to, aby příslušnost cizího poručenského soudu neb úřa
du nemohla býti příčinou průtahů tam, kde je potřebí rychlé.
ho zákroku.

Povtnn~ ozn~mení.
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§ 55. (1) Sezllá-li llěkterý soud l1~ho správní
úřad jakýmkoliv způsobem, že jest potřehí něja
kého opatření poručenského soudu na prospěch
osoby mladší než oS111náct let, má to ihned oznámiti tOlllutO soudu a podle možnosti i osobám uye.
deným v § 37, odst. (3).
(2) Jeví-li se naléhavá potřeba takového opa
tření, má je soud nebo správní úřad učiniti podle
možnosti zatímně sám a zpraviti o tom soud poM

ručenský.

V § 55 ukládá záko.n sDudům a správním úřadům
(v nejširším slDva smyslu, tedy i úřadům o.becním)
tyto. po.vinnDsti:
1. oznámiti po.ručenskému soudu (§ 54) -, že je
potřebí nějakého. jeho. opatření na prDspěch o.so.by
mladší než o.smnáct let (tedy jak Dso.by nedDspělé, tak
i mladistvé),
2. oznámiti tOl Dtci nebo. matce nebo záko.nnému
zá.stup ci oso.by mladší než osmnáct let, Dvšem jen
podle mQžnQsti, zejména tedy když JSQU známi, .
3. jeví-li se naléhavá po.třeba nějakého. opatření
PQručenského. sDudu na prQspěch QSo.by mladší než
osmnáct let, zejména tedy je-li se o.bávati, že by
vyčkávání do. rozho.dnutí po.ručenskéhQ soudu bylo.
s'PQjenQ s vážnými následky pro. ni, učiniti pOIdle mQžnDsti zatímně, t. j. až do. rozho.dnutí pDručenskéhD
soudu, takQvé Qpatření a zpraviti o. tom poručenský
soud.
ZákQn nerozlišuje, jakým z<půsDbem SQud nebo
správní úřad seznal Hotřebu Dpatření pDručenského
sDudu. To. mŮŽe býti na př. tehdy, zjistí-li se takQvá
pDtřeba v trestním řízení prQti rQdičům nebo. zák. zástupci, v řízení před sDudy civilními ve věcech manželských nebo. rQdinných, při zanedbávání školní dQcházky, při přistižení nedQspěléhQ nebo. mladÍstvéhD

§ !Ss.

15S

Věcná příslušnost.

§a

opustivšího svévQlně dom-ov a PQd. Viz
24, 26,
prov. nař. O statistice viz § 49 prov. nař.
Rozumí se, že učiniti poručenskému soudu.., a za~
jisté i soudům a správním úřadům vůbec, oznámení:
o '~akových skutečnO'stech, je oprávněn každý občan
a také organi's ace pro péči o. mládež. Bylo-li takové
QznámenÍ učiněno jinému než poručenskému soudu
nebo správnímu úřadu, náleží jim postupovati podle
§ 55.
. Ustanovením . § 55 nejsou dotčeny zvláštní před
pisy o dětech pot U ln Ý che i k á n ů (v. část druhou č. VI.).
Věc II

á p

Ť

ísI

II

Šn

O'

s t.

§ 56. (1) Ustanovení zákO'na ze dne 19. břez~
na 1923, č. 51 Sb. z. a n., O' státním soudě, nejsO'u
tímtO' zákO'nem dO'tčena. V řízení ve věcech náležejících k jehO' příslušnO'sti budiž však užitO', pokud jde O' nIladistvéhO', ustanO'vení § 37 až 39,
40, O'dst. (2) až (5); § 45 a 47, O'dst. (5), tO'hO'tO'
zákO'na. RO'zhodnouti O' O'chranných O'patřeních
(§ 49), naříditi výkO'n rO'zsudku a činiti veškerá
další rO'zhO'dnutí a O'patření, která po právní moci
rO'zsudku náležejí krajskému SO'udu v sídle státllíhQ SO'udu, přísluší senátu mládeže tO'hO'to krajskéhO' SO'udu a jehO' předsedO'vi.
( 2 ) K příslušnosti O'kresních SO'udů náležejí též
p.řestupky PO'dle § 64 přesto zák. čl. XL/ 1879,
přestupky PO'dle § 66 až 68 a 70 přesto zák.
čl. XL/ 1879 a PO'dlc § 1 zák. čl. XXlj 1913 o veřejně nebezpečnJch zahálečích, byly-li spáchány
O'sO'bami mladistvÝlni,
přestupky PO'dle § 66 přesto zák. čl. XLj
1879, byly-li spáchány na O'SO'bách mladbídl než
oS111náct let.
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K O'dst. 1. Zákon ó státním SQudě obsahuje toliko předpisy organisační a procesní, nikoliv ustanovení práva hmotného. Ustanovení hmotného práva,
obsažených v I. hlavě zákona o trestním soudnictví
nad mládeží, má býti proto užito i tehdy, kQná-li
se řízení před státním soudem.
Účelem ustanO'venÍ § 56, odst. 1., hylo zabezpečiti
mladistvélnu Qbviněnému podle možnosti výhody plynoucí z prQcesních ustanovení II. hlavy zák. o _tr.
soud. mlád. Neužije se proto těchto ustanovení ani
v řízení před státním soudem, když by jich nebylo
užíti ani v řízení před soudem jinak příslušným, tedy
když by se pO'dle § 28 zák. soud. mlád. .řízení mělO'
konati PQdle předpisů trestního. řádu.
Rozhodování o návrhu na obnovu trestního říz-e
ní a- rQzhodování o ,případech § 410 a 411 tr. ř., je
i tu zůstaveno státnímu SQudu samému. .
.
K O'dst. 2. Tímto. ustanovením se stanoví toliko
příslušnost o k r e sní e ll. s o u d ů pro trestné činy,
které by jinak (po zrtlšení zák. čl. VIIj1913) náležely ku příslušnosti ú řad ů spr á vn í ch. ' Jde
o tyto trestné činy:
-

§ 64 uh. pře s t. zák. stanoví tre1s tnost rod-ičů

poručníků.

otpatroVlJl'Íků lIlebo dozorců, kteří lIlechaJí potulovati ~voje děti;

po,ručelIlce, o'p'~tt~ovance neh o,s oby svěřené jejich dozoru, pokud
nedokonaly Jeste 18. rok svého věku, nebo kteří neuží.ií podle
možnosti domácí ká'zně,aby zamezili takové potulování;
_
§ 66 uh. pře'st. zák. stanoví trestno's t toho, kdo bez úředního povolení žebrá na veřejném mútě nebo dům od domu
nebo kdo děti ve věku pod 18 let ponouká k žehrotě, je na že:
hrotu posílá, nebo je k tomu jinému přenechá'
§ 67 uh. přest. zák. stanovi vyšší tre.smosť toho kdo ač.
koliv byl už pro žebrotu -p otrestán, opět žebrá lIla' veřej'ném
~1Ístě lanebo ~:ů~ od domu bez úředtúho povolení, neuplynulyh od vytrpem Jeho posledního trestu ještě dva roky;
_
§ 68 uh. pře!st. zák, stanoví trestnost, po pHpadě vyšší
trestnost oS'b, které žebrají s ,povolen ~m úř,adu neho hez ně
ho, je,stliže 1. překročily 14. rok svého věku a žehrají spolu na
témž místě v počtu větším než tři, 2. žebrají mimo čas stanovený úřad-em, 3. mají ,při žehrání u sebe zbraň. 4. vejdou bez
předcho' zí.hn p(}volelJ\í do otevře-ného bytu, 5. l;ředstíl'ají hídu,
v

1()Ů

K § 5G; § 5"1.

Výslech

ze

neštěstí nebo že jim chyhí některý úd, nebo že je vadný,
jsou slepé, hluché, němé anooo na mysli pomatené;
§ 70 uh. přesto zák. stanoví trestillost tOoho, .kdo byv úPa-

den1 z území ČeskotSlovenské republiky anebo z území někte·
rého kraje, města aneb obce pravo,plamě vypovězen, v čase,
kdy zákaz trvá, bez povolení úřa,du se vrátí tam, Oodkud byl
vYIPovězen;
! . ': i j ! I il·i~t
§ I zák. čl. XXI/l9U stanoVl tre,s tnost osoby práce
schopné, odká'z,ané na výdělečnou činnost, která z odporu k práci 's e toulá nebo jinak žije jako zahaleč.

Kdežto přestupky § 64 uh. přesto zák. přikazuji
se bez'podmínečně ku příslušnosti okresních soudů,
platí to o ostatních tu vypočtených přestupcích jen
tehdy~ jsou-li zde další v zákoně stanovené podmílllky.
Podle ustanovení § ~8 sluší posouditi, zdali v těchto
případech .se bude u okresního soudu Hzení konati
podle předpisů hlavy II. zák. o soud. mlád., či podle
obecně platných předpi'sů trestního řádu.
K

§ 56:
některá

VN. Tento paragraf obsahuje
o věcné příslušnosti soudů.
především

zvláštní ustanovení

.

zachovává v odstavci 1. [VN. 'obsahoval
odstavce prvního jen první větu,] v platnosti Zúkon o státním soudě č. 51/1923 Sb. z. a n., i pro trestní věci
mladistvých provinilců; hledíc na povahu deliktů tomuto soudu přikázaných a na naprostou výlučnost jeho kompetence,
nelze ' ani pro mladistvé provinilce připustiti výjime,k . Hmotně
právní ustanoven; zákona o trestním soudnictví nad mládeží
budou ovšem platiti i pro státní soud, což plyne z toho, že
:;ákon o státním soudě obsahuje' jen ustanovení povahy prO.
ce.sní.
\
V odstavci 2. recipuje osnova, co bylo dosud ustanoveno
v § 3, č. 2 a 4 zák. čl. VlI/1913, který má býti tímto zákonem
:;rušen. Jde tu o ustanOvení týkající se jen Slovenska a Podlcarpatské Rusi. Na jeho zachování třeba trvati proto, že pře
stupky tu uvedené, přikázané jinak do příslušnosti úřadů
sfyrávních. svědčí často o vážnějším ohrožení mladisttvého CI
bývá tudíž potřebí vážnějšího zákroku soudu.
ÚP. měl za to, že by bylo možné, aby i při řízení před
státním soudem mladiství obvinění stali se účastnými nejen materiálních, nýbrž i procesních výhod tohoto zákona, a proto
doplnil § 56, odst. 1. ustanovením, podle něhož některých ustan ovůní o řízení má býti užito i v řízení před státním soudem.
Tak se

z

nynějšího

v Ý s 1 e c II

nedospělých

a mladistvých.

o s o h n e cl o s pěl Ý c h a
d i s t v Ý c h.
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§ 57. K výslechu osoby nedospělé neho lula
tlistvé nlůže soud přibrati jejího otce nebo lnatku
ueho jinou zptlsohilou osobu, dá-li se očekávati,
že se tím výslech usnadní, neho jdewli o vjTslech
svědecký, že to přispěje ke zjištění pravdy.
Q

Ustanovení § 57 platí

všeobecně,

nejen v

řízení

před soudy mládeže, nýbrž v trestním soudním řízení
vůbec. Zákon zů.stavuje uvážení ,s oudu, chce-li tohoto

ustanovení užíti. Nečiní rozdílu, zda jde o výslech
nedo~,pělého nebo mla,d istvého jako svědka či jako
obviněného. Toliko jde-li o výslech svědecký, vytýká
zvláštní důvod pro přibrání některého rodiče nebo
jiné způsobilé osoby k výslechu, t. j. že to přispěje
ke zjištění pravdy.
Obtíže, které půsohívá výslech osob nedospělých
nebo mladistvý.c h, s,počívají nejčastěji v tom, že vyslýchaný nerozumí otázkám, které mu soud dává, že
se sám nevyjadřuje způsobem srozumitelnÝln, že při
kl;ídá slovům, jichž soud v otázce užil nebo jichž užil
sám v odpovědi na otázku, jiný význanl, než obvykle
mají, že je při výslechu nezvyklostí prostředí tak
vzrušen, že není s to se jasně vyjádřiti a podob. Způ
sobilou osobou, která má býti k výslechu přibrána,
sluší tudíž rozuměti takov'oiU osobu, jejíž přítomnost
neb i součinnost při výslechu je s to nepříznivému
vlivu uvedených okolností čeliti.
Rozumí se, že soudce neužije možnosti, dané mu
ustanovením § 57, když by byla ,ohava, že by taková
osoba vykonávala na nedospělého vliv sugestivní.
K § 57:
Ul'. doplnil osnovu

11 0

vým § 57, ti·kajícím, se výslechu,

osob nedospělých a mladistvých. Z praxe je zajisté známo, jaké

obtíže vyskytují se při výslechu takových osob a jak llesnadlto
Soudnictví nud mltí:lr i i.
II

Pomocná zařízení. Řemeslná výuka.

§ 58, 59.
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" . '
d b
oučinnosti osoby k tomu zpltsobývá soudci Z]tsttLt p~'av, u ez s vedl ' k tomu, že do osnov~
bilé. Tyto psy,cho:opcke vf:zi~~:;~ojat/zvláštní ustanov~ní o vyn01.l ého trestmho radu me Ú Y v
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orgánů viz § 30

nař.

K § 58:
VN. O významu pomocných zařízení pro soudní .peCL

o mládež stala se již zmínka v odůvodnění § 45. ) e-U v místě
krajský i okresní soud, postačí pro oba společné pomocné za-

řízení. Netřeba snad podotýkati, že těmito pomocnými zaříze11í
mi rozumí osnova, tam kde není speciálních zařízení pro soudní péči o mládež, i okresní péče o mládež a jiné podobné orga-

nisace.
Ustanovení odstavce 2. je odůvodněno tím, že se ukázala'
již v dnešní praksi potřeba poskytnouti zástupcům a orgánům
pomocných zařízení, vykonávajícím četné úkony z pověření
soudu a v zájmu soudnictví, zvýšenou trestně právní ochranu
potud, pokud právě uvedené úkony konají.

Řenleslná výuka v polepšovně a ve

v Ý c h o vně.

§ 59. (1) Zaměstnání učednickému nebo pomocnickénlu sluší pokládati za rovné také zaměst-'
nání v polepšovně nebo ve výchovně při takových
pracích, ,které jsou předmětem živností řemesl
ných, děje-li se toto zanlěstnání za návodu osoby,
která má průkaz způsobilosti pro příslušnou živvnost nebo jinak dostatečné odborné vzdělání, a
je-li postaráno o všestrannou a stejně důkladnou'
výuku jako u učňů a pomocníků na svobodě. Z vy_
svědčení i jiných průkazů nesmí býti patrné, že
osoba, jíž se průkaz vydává, byla držána v polep,
šovně nebo ve výchovně.
2
( ) Doba ztrávená ve výchovně při takových
pracích nlá býti nIladistvému, hledíc k jeho povaze, chování v ústavě a způsobu jeho zaměstnání,
započtena do doby, potřebné k řemeslné výuce
podle obeených předpis1., zcela nebo z části; doha ztrávená při takových pracích v polepšovně vždy
však jen z části.
(S) Podrobná ustanovení hudou vydána vlád..

llim nařízením; jÍln bude též určeno, pro které
11*
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§ 59, 60.

řenleslné výkony v uvedených ústavech platí: usta-

novení odstavce (1), jaká doba může vězňům.
v polepšovně býli nejvýše započtena, kterému úřa:
du přísluší o započtení rozhodovati a jakým způ·
sohem má býti podán průkaz způsobilosti, vyuČí.li
se mladistvý v polepšovně neho ve výchovně .
Podrobná ustanovení .o řemeslné v~ce v pole.p.výchovuách jsou obsažena v § 43 až 47
Vládní nařízení z 31. ledna 1924, č. 30 Sb.
z. a n. o započtení zaměstnání v ústavních dílnách
zemské vychovatelny v Opatovicích do doby učební
a vládní nařízení z 26. června 1930, c. 88 Sb. z. a n.
o učňovském a pomocnickém zamě's,tnání chovanců
»Komenského ú.stavu v K.ošicích« a o vydávání při
slušných vy-svědčení byla zrušena~· (Viz § 59 prov. nař.)
ěovnách a
prov. nař.

K § 59:
VN. Velmi citelným nedostatkem. vězeňstv.í je, že čas, který byl ve věznici věnován výuce mladistvého provinilc;e v něja
kém řemesle, byl pro vězně dosud ztracen, poněvadž jeho za·
městnání ve věznici nemohlo býti s hlediska platného živnostenského práva [§ H b) živn. ř. a § 17 slov. živ. zák.] postaveno
na roveň . učednickému nebo pomocnickému zaměstnání !Ia
svobodě. Tím pozbývala řemeslná V'ýuka, jíž se mladistvému.
provinilci ve věznici dostalo, prakticky valně na ceně. Poněkud
lépe tomu bylo, pokUd jde o výchovny; avšak ani tu nemllže
dosavadní úpro.va uspokojiti, neboť ve vysvědčení, jež se o výuce
ve výchovně vydává, děje. se výslovně zmínka o tom, že do
učební doby byl započten čas ztrávený v takovém ústavě. Tato
okolnost může však citelně poškoditi mladistvého v budoucím
životě, činíc je méně schopným soutJěže, a to i v době, kdy jeho
odsouzení bylo již dávno zahlazeno.
Osnova SlUlží se odstraniti ty~o nedostatky a jeví se po této
stránce věcně doplněním platných živnostenských řádů, k je: ·
jichž konstrukci, jak z textu tohoto paragrafu je patrné, se úzce
přimyká.
Přes to uznává osnova za v1wdné a spravedlivé činiti aspoií
nějaký rozdíl mezi výukou řemeslu na svobodě a 1: ústavě, . a to
potud, že má býti přihlíženo nejen k odborné výuce, nýbrž. i k

mravnímu stavu a dosaženému polepšení chovance (vězně). To
bude · zároveií mocnou · pobídkou ,nladistvému k udržení kázně
v ústavě a k polepšení.

.ÚP. Třeba s p01Jděkem konstatovati, že ústavně právní v'ýbor Jednomyslně uznal, že bez možnosti vyučiti se nějakému
praktickému pOvoláni a uplatniti je po propuštění z ústavu by
veškeré výchovné snahy v pole.pšo1Jnách a výchovnách byly ~ma
řeny. Proto v zásadě souhlasil s ustanovením vlád~tího návrhu.
N~~ dn}hé straně hýlo však dbáti toho, aby osoby, které se vyuczly remeslu ve výchovně nebo polepšovně, nebyly na tom lépe, než-li . osoby, které 'se vyučily . na svobodě. Zejména třeba
dbáti toho, aby 1,ýhody plynoucí z _toho,to ustanovení přišly
k dobru jedině těm vězňům, o jichž všestrannou CL důkladnou
výuku v ústavě je postaráno stejně, jako u učiítl a pomocníků
/Za svo,?odě. Tímio ustanot:ením byl vládní návrh .doplněn.
Krom5 toho ::hledal v~ak ústavně právní výbor vhodným,
a~'Y bylo rozlišo váno m.ezi chuvanci výchoven a polepšoven.
Kdežto II chovc/1lczl výchovny má býti možné započísti dobu
·-ztrávenou při řemeslném. zaměstnání ve výchovně do doby, potřebné k řemeslné výuce podle obecných předpisů zcela nebo
z části, má býti chovallcůmr ·V polepšovn ě, t. j. v ústavě trestním
tato dob[1. započtena vždy jen z části.
Vládnímu nařízeni bylo pak vyh~azeno 'stanoviti, jaká nej·~~ŠŠí do,ba mi býli chovancům v polepšo·v llě započtena, · který
urad ma o t07n Tozhodovati Cl jakým způsobem má býti podán
pn".tkf.í.Z způsobilosti, 1!yučil-li se mladistvý v polepšovně nebo ve
výchovně. V mezích podrobnÝch předpisů vyhrazených vládním.ZL naříz;ellí bude ,,!ožno dostatečně dbáti toho, aby zájm.y živ.
nostellskeho stavu tunto ustCl1l~Vellím nebyly nijak dotčeny.

Neoprávněné uveřejněnÍ.

§ 60. e) I<:do uveřejní zpr"ávu o trestném CInu
spáchanéul osohoiI lnladistvou nebo zprávu z trest~
ního řízení proti mladistvému provinilci, · uveda
jeho jméno nebo jiné okolnosti, z nichž lze usuzovati ua jeho osohu, ncho kdo uveřejní podobiznu
Il1ladistvého. provinilce, budiž potrestán pro přeči.u
peněžitýut trestem od 100 Kč do ·5000 Kč neb,)
vězenÍlll od tří dn·ů do jednoho nlěsíée.
(2) Čin není trestÍ1)T, stalo-li se uveřejnění toliko k účeli'lnl trestního řízení nebo se svolenhn
soudu nebo státního zastupitelství.
Tímto ustanovením hylo na území býv. PTáva
uherského nahrazeno (arci širší) llsta,novenÍ § 13 zák.
čl

VII/1913,

.
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§ 60, 61.
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o mladistvého.
K trestnDsti se nevyžaduje, aby uveřejnění stalo
se tiskem. U v e ř e j n ě ním rO'zumí se taková čin
nDst která je s tD způsobiti, aby z-p ráva rychle 'p ronikl~ do širších kruhů na pře sdělením učiněným ve
shromáždění nehOl před zástupem nebo ro.zhlasem.
Pro trestno.st uveřejnění zpr~vy z trestního. řízení
prDti mladi.stvému provinilci je ne:vozhodné, zd~ tre~~
ní řízení se koná před soudem mládeže nebo pred JIným so.udem, a zda veřejnost -při hlavním přelíčení
byla vyloučena čili nic.
P 00 str á n c e s u b jek t i v n Í stačÍ nedbalost. Na Sll ovensku a v Podkarpatské Rusi vyžaduje
se však hledíc na kvalifikaci činu jako. přečinu a na
,
,..,
v.
.
§ 75 uh. tr. zák., úmysl, ktery tu ovsem pn tomto Clllno.stnim deliktu spo.čívá ve vědomí, že jednán~m ~~ uskutečňují všecky pDjmové ,znakytohototrestnehoClnu.
Ustano-v enÍ § 60 platí i p r .o o s o. h y P 'Ů' d r 0bené pravomoci vojenských soudů
'V.

(~ 69).

.
".
, .".
S o u běh tohoto trestneho cmu s trestnymI Clnv
podle čI. VII a VIII zák. č. 8/1863 ř. 'z., ~ 20 zák. čI.
XXXIV /1897, § 96 zák. čI. LIV/1912 a § 263 a 2~
voi. tr. ř. není vyloučen? ježto předmětem o.chran,: ,l e
tu " jiný právní statek, než v uve~en~ch ustanDvemch,
tDtiŽ pově~t a budDucnDst mladlstveho.
J akD zvláštní d ů vod y vyl u č ují c í t r e s t.
n o s t uvádí zákDn:
I. uveřejnění k ú čel ů m t r e s t n í h o. ř í ~ e- '
n í. na Dř. uveřejnění zatykače, vyhlášení pDpI-Sll
osoby, O'beslání časDpisy, pátrání rozhlasem a pod.,
vždy Dvšem v mezích platných před'pisů;
. 2. uveřejnění s e s vDI e n í ln s o. u d u !ll e b ~
stá t n í h o. z a s t u -p i tel s tví. O tOlm, kdy takove
svolení může býti uděleno., nebyly dOlsud vydány předpisy.
.., . " ,
_
Samozřejmě není trestné také uvereJnenI ro.~-sud.,.
ku n~řízené trestním so.udem (viz § 10).

Pří s 1 u š n Ý m je soud krajský. Byl-li trestný
čim spáchán tiskem, může býti otázka příslušnosti

p~chybná. Judikatura nejvyššího. so.udu nepokládala
do. 'nedávna takDvá uveřejnění za »spáchaná o.bsahem
tiskDpisu« ve smyslu zákO'nných ustanovení o přísluš
nosti sDudů porotních a prDhlašovala tudíž za příslušný
k r aj 's k Ý s o. u d. Teprve v poslední době postavil
s.e nejvyšší sDud na stanovisko opačné a uznal pří
slušnost r8 o u d u ,p Ol rot n í h o. (viz rozh. 37-7 Sb.
min. sprav. o. přečinech čJ.. VII. a VIII. zák. č. 8/ 1863
ř. 'z .). Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nepovažuje sO'udní -p rakse přečiny tO'hDtD druhu za trestné
činy spáchané tiskem (viz rozh. D 1916, 46 a 90 a
ro.zh. 470 Sb. nún. sprav.) a pDkládá za příslušný
sOIud krajský.
K § 60:

VN. [chtěl postihnouti trestem uveřejňování zpráv ze spiSll řízení přípravného, z obžalovacího spisu nebo návrhu, z ob.
sahu jednání při neveřejném hlavním přelíčení neb ústního líčení o opravném prostředku, zpráv o rozsudku v trestní věci .
mladistvého a uveřejňování podobizny mladistvého provinilce.]
ÚP. zdála se tato úprava jednak příliš úzkou, protože se
netýkala takových zpráv o 'trestnem činu spáchaném osobou
mladistvou, které nebyly podány ze spis1ů řízení samého neb
z obsahu jednání při neveřejném líčení, a umožňovala tak sensační zprávy beze vztahu k trestnímu řízení, na druhé straně
však příliš širokou, ježto znemožiíovala téměř jakékoliv zpravodajství o kriminalitě mladistvých a o činnosti soudů mládeže,
ačkoliv i tento sociologický zjev a činnost soudů nelze vymykati
posuzování a kontrole veřejnosti. Ústavně právní výbor nahradil proto vládní návrh novou skutkovou podstatou, která zaru,
čuje svobodné zpravodajství,
zároveií v§ak dbá zájmll mladistvého.

Z a n e dbá n í

pé če .o

m I a d i s tvé h o .

§ 61. (1) Kdo poruší úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti svou povinnost pe'čovati o osobu mladší než osnuláct let tak, že je vydána v nebezpečí
zpustnutí? bud!ž n~ návrh poručens~ého soudu po-
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trestán soudem pro přestupek vězením od jednoM
týdne do tří měsíců.
(2) Byl-li čin spádlál1 z pohnutky nízké a nečestné, budiž vinnÍk potrestán tuhým vězením od
čtrnácti dnů do šesti měsíců a ztrátou volebního
práva do obcÍ.
K odst. 1. O s o b o II Dl 1 a d š í n e ž 18 1 e t
je nejen osoba mladistvá ve smyslu tohoto zákona, t. j.
od 14 do 18 let, nýbrž i nedospělý, t. j. o.SlOba mladší
než 14 let.
Nerozhodné je, zda vin:ník má povinnost péče ze
zákona, či z moci svého úřadu, z příkazu veřejné
moci nebo ze smlouvy a zda jde o jeho či o cizí dítě.
Ze srovnání s přestupkem ~ 8 zákona č. 4/1931 Sb.
z. a n. (viz níže) je patrné, že tu j,d e především o porušeni' p ' ovinnosti Ik vý,: cho, vě, t. j. k !péči
o rozumový vývoj a mravní blaho osoby mladší než
18 let, o péči tělesnou pak jen potud, pokud z jejího
zanedbání vzchází nebezpečí zpusrtnutí.
Hru b o u n e d bal o; stí rozumí se - stejně
jako v zákoně na ochranu republiky a jiných čsl. zákonech (srv. zvl. příbuzný přestupek § 8 zák. č.
4/1931 Sb. z. a n. otištěný níže) a podobně jako
v občanském právu - vyšší stupeň nedbalosti; tedy
rozdíl od pl'osté nedhalo.sti je čistě kvantitativnÍ. Z p II S tnu tím nemíní se tu toliko zchátralost
lnravní, nýbrž i intelektuáhlÍ a fysická. Není třeba,
aby ke zpnstnutí došlo; stačí, když hrozí jeho nebezpečÍ. Na tento výsledek musí se vztahovati i vina
pachatele; je tedy trestný, i když z hrubé nedbalos,t i
nevěděl, že svým jednáním milže způ,sobiti zpustnutí
osoby, o niž má pečovati.
Toto. ustanovení platí i pro o s ob yp o d rob eII é p r a v o nl o c i v oQi jen s k Ý c h s o ud il (§ 69).
Tre!'tn Ý čin stíhá se na v e ř e j n o u žalo b u,
avš ak toliko na návrh poručen-ského soudu (§ 54) ..
K odst. 2. Ztráta volebního práva je tu ()bhga-

Zanedbání

péče

o mladistvého. Porušení
povinnosti k výživě.
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tOl'ní, t. j. Iná býti vyslovena v rozsudku, když trestný
čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné.
Byl-H .přestupek § 61 spáchán zaried,b áním péče
tělesné ('s rv. výše), je možný s o u běh
s ' pře·
s tup k e m § 8 zák. č. 4/1931 Sb. z. a n. Proto. uvádějí se tu ustanovení § 8 a 9 tohoto zákona spolu

s materiáliemi.
Z á k o n z e dne 16. pro s in ce 1930, č. 4 Sb.
z. a ll. z r. 1931, n a och ra n u o s o b o p r á v n ě
tll Ý c h
p <O Ž a d o v ,a t i
v Ýž i v u,
v Ýc h o v u
nebOl zaopatření.
§ 8. (1) K ,d o úmyslně nebo z hruhé nedbalosti
neplní svojipovinnOlst vyživovati nebo zaopatřiti jiného, takže oprávněný je vydán nouzi nebo že musí,
aby nebyl vydán nouzi, býti 'p odporován odjinud, hudiž potrestán soudem za přestupek tuhým vězenÍln
od jednoho týdne do šesti měsícil; vedle trestu na
svohodě budiž vyslovena ztráta voleb!Ilího práva do
obcí.
(2) Trestu Ý není:
a) kdo mohl důvodně spoléhati, že nouze bude
odvrácena podporou jiné osoby, k tomu způsobilej
ší a podle ustanovení soukromého 'p ráva alespoň podpilrně povinné,
b) kdo nemohl nouzi odvrátiti bez ohrožení výživy vlastní nebo výživy OIsoby alespo.ň stejně blízké
jako osoba ohrožená, leč by porušení své povinnosti
zavinil tím, že úmyslně zanedbal výdělečnou činno.st
k jejímu splnění potřebnou, nebo tím, že úmyslně
m'ožnost jejího splnění zmařil nebo ztížil.
§ 9. (1) Trestný čin uvedený v § 8 se stíhá veřejnou obžalobou, ale jen na návrh. K návrhu je
oprávněna osoba, která má právo na výživu nebo zaopatření. Není-li oprávněná osoba svéprávná, je místo
ní oprávněn k návrhu poručenský (opatrovnický) s,oud
(úřad),
.
.
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(2) Dokud oprávněný neučinil návrh na ,s tíhání,
je jakékoli stíhání vyloučeno. Návrh může býti od~
volán, dokud soud první stolice nepočal prohlašovatI
rozsudek. Zřekl-li se oprávněný 'SvéhO' ,p ráva k návrhu
ueh odvolal-li jej, nemůže pak již pro tento čin návrh
platně učiniti.
,
,.,.
.
(3) Trestnost činu uvedeneho v § 8 pomlJl, Jesthže čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel
napravil veškerou skutečnou škodu z ně~o v~ešlou
dříve, než soud první stolice počal prohlasovab rozsudek.
Z materiálií zákona č. 4/1931 Sb. z. a n. na ochranu osob
oprávněných požadovati vý'živu, výchovu nebo zaopa!ření, (vlád:
ní návl,h Č. t. 161 se:llI. III. vol. obd. 2. z,as., ,zlPrava ustJa'v ne
práv;l1Ího 'v ýhoru ,sernátu Č. t . 223, usnesení senátu Č. ,t. 711, po,s l.
sněm. III. vol. ohd. 3 zas., z,práva ústavně práVIlJlho vY'bo'N.l
posl. sněm. Č. t. 764) budliž uvedeno:
'.'
VN. Jak zkušenosti ukázaly, nebude am pn s:,b.e doko·
nelejší úpravě ustanovení civilllěp'rávníc~ m,0žné o~eJttr, ~e be:
toho, aby povinný byl k řádnému plněm, svych P?vu~noSh k v:>:živě donucován prostředky práva trestruho . Nove zakony v CI-

zině nerozpakovaly se uiíti k uvedenému účelu, i těc~to prostředků, Budiž tu poukázáno jen na § 1 rakouskeho zako.,na ze
4, února 1925. B. G. Bl. č. 69, na čl. 36 jug. zákona z 23. cervwl
1922, č. 12 Službo Nov. z r. 1924 a na francouzský zákon ze 7.
únOra 1924 J. O. str. 1435, zostřený ještě zákonem z 3. dubna
1928 J. O. str. 3870.
. .. . ,
,
Proto rozhodla se vláda v souhlasu s tnzCLatwmm navr·
hem, posle L. Pec.hmanové a druhů (Č. t. 1657 pOSle sněm. II.
vol. obd.) nevyčkávati celkové reformy trestmho zakona a ~o'.
[Jlniti platné trestní zákony již před t?uto ~e!or"';o~ tr.estnm,;
ustanovenílni, o jichž naléhavé nutnostt nemu~e , bytt am u na~
pochybností. Při formulaci těchto choulostt~,ych ustano~em
trestního práva uznala však osnoVa za vhodne o~chylova!l ~e
co nejméně od pří p r a vn é o s n o v y t r es t n t l~ o ,z a on a kte,rá obsahuje o tom ustanovení v §u 249. Vladnl navrh
se ~dchyluje od uvedené osnovy jen II několika bodech.
Především nebylo do osnovy pojato ustanovení o trest1lOsti zanedbání p é č e o ne z let i 1 é h o (§' 249, odst., 1 osno,vy
trest. zákona). U stanovení takové by ,!řesahoval~ Ta,me,c teto
osnovy, obsahující toliko civilně-,!rávm va trest~e-1!~~vm ustanovení k ochraně osob oprávněnych pozadovatt vyzwu. UstaIwrení O trest1{ostt - ~(m~dbání péče g n~zleti,~ qu4e mQžno W1!-f-

!r.
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stiti vhodněji v připravované osnově zákona o trestním soudnictví 'nad irtládeží.
.
Osnova -t restního zákona žádá dále k trestnOsti tohoto činu
pO -'stránce subjektivní, aby čin byl spáchán vědomě, t. j.
aby pachatel jed.nal věda, že jsou tu slcuteČ1wsti zakládající
trestnost ' jeho činu nebo že svým jednáním způsobí výsledek
v zákoně uvedený (§§ 15, 249). Vládní návrh nemohl užíti tohoto vymezellí subjektivního zavinění proto, že forma vědomé
viny, ' jak ji ' vymezuje pnpravná osnova trestn ího zákonu, není platnému právnímu řádu dosud známa. Také ne.
mohl vládní návrh užíti tu pojmu »t'ědomosti«, jak jej užívají
některé platné vedlejší trestní zákony. neboť náplň, jakou' tomuto pojmu dává judikct,t ura nejvy;;šího soudu, nevystihla by
ještě všechny ty případy, jež vládní návrh považuje za nutné a
účelné postihnouti. Proto užila osnOVa k vymezení subjektivní
skutkové podstaty trestného činu pojmů :"ú m 'Y s l« CL »h r II b á
n e d bal o s t«, po.imů to platnému právu jii známých.
Vyžadovati podle vzoru -rakouského zákona k trestnosti,
aby. porušení· povinnosti bylo i po stránce ob jektivní hrubé,
nepovažoval vládní návrh za potřebné. Z výsledku porušenÍ.
t. j. vydání nouzi atd., j'aký má b'ýti předpokladem trestnOsti
činu, je zjev no, že tres·t né mltže býti jen skutečně vážné porušení povinností, nikoli snad jen na pře llepatré prodlení v plně
ní povinností, ačli Ovšem podle okolností případu nebyla osoba
oprávněná i takotlým opominutím uvedena v kritický stav. Možné tvrdosti zákona budou odstraněny tím, že trestný čin, .fak
o tom , bude ještě dále řeč, má b',ýti stíhán jen k návrhu oprál"
něné osoby.
. Naproti t07nu nemohl se vládní návrh přenésti přes ono
ustanovení rakouského zákona, podle něhož jest trestnost vy.
loučena tehdy, 'když povinný mohl počítati s tim, že potřebnlÍ
výživa bude poskytnuta ji n o u o s o b o u, podle ustanoveni
soukromého práva k tOmu alespoň podpůrně povinnou.
Nárok na poskytování výživy může oprávnčnému· příslušeti
proti několika osobá'rn zároveií. Tale např. rodiče, kteří Upadli v nouzl, mají podle ' §u 154 obč. zák. proti :wf'm dětem nárok na slušné op:J.třtÚtf, tedy i na výživu. Je -li dětí několik,
JSOll p ovin1ly postarati se o své rodiče společnč, podle poměru
,~t'ého jmění. Nemanželské dítě m.á podle §u 166 obč. zák. právo
žádati na svých rodičích, aby je přiměřeně svému jmění vyži.
t'ovali. K výživě jest zavázán především otec. _ A podobně
i v dalšich jiných případech. Bylo by nespravedlivou tv rdostí.
ledyby syn, žijící ve stísněných poměrech, mohl býti trestně
stíhán pro pórl.l,šení svých povinností k v'ýživě rodičů, ačkoliv,
jest tu jiný zám.ožný syn k výživě této daleko způsobilej§í.
$tej",ě nespravedlivým by bylo, kdyby pro porušení povinnosti

.1
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k výživě mohl býti stíhán nenwnželský otec, žijící v nouzi, ač:
koÚv matka může bez .iakékoliv újmy pro se~e. posk!tn0L!;t~
dítěti. čeho potřebuje, ze svého. Na druhé ~tr~ne Jes.t vsak treba dbáti největší opatrnosti, aby v'Ýmluvanu, ze pov,mnost mo·
hla býti spl~ěna jinou osobou podle soukromého prava k ,to'?u~
, ' v y' který
aspoň. podplLrně povinnou, n~,bl
Y . v?pr~1:nen,
. v zdal1lwe
.
iest lépe zajištěn tím, že mu pnsllts~ narok prah neko~1 ka 0:0bám na tom hůře než onen . jemuž přísluší tako~ý narok Jen
Droti osobě jpdné. Nelze vyloučiti trestnost takoveh? zál1~ožné
ho nemanželského otce, který nekoná vůbec svlÍ vP01}Hmo;t~ ~P ()
léha.ie na to, že matka z lásky k ~ítěti se o, ~le postara, tr:,ba
bude musiti pracovati ze všech stl, aby d~te nebyl? vy~?no
nouzi. Proto navrhuie osnova. aby trestnost v takovych o pnpudech byla vYloučena jen tehdy, když pachatel mohl d u v ? d~
n ě sp~léhati na to, že nouze bude odvrácel~a podporou Jm~
osoby neien podle llstmlOvení souk.romého prava k tomu aSp'0n
podpztrně povinné, nýbrž i zpzl.sobilejší, než .lf! pachrt~el sa~.
Stejně tak "oko v případech, k~y ~ výživě ,,:-st povmno n~.
kolik osob, třeba dbáti. aby trestnum sankcem~ n~byl: ,!~stz.
ženy osoby méně zpztsobilé nfl prospěch osob zPu.sob:leJslcl~.
třeba přihlížeti také k případům, kdy v os?by povmne k .~~.
živě poruší tuto svoji povinnost proto. ze Jl llem~~!;y splmtt.
ledrt na úkor vvživy vlastní nebo výživy o~oby b!~zsl neh aiespoň stejnA blízké. .iako le8t osobo ohrožena:, Ta~e tu b~lo
y
právních CL zarOv€n
mmvmch
nesprave dl;~v y'111" aby prvi kollisi
.
.,
v ' h ' povinností mohla bvti osoba k výživ ě lJ'>vmna trestne sU ~nll;
ačkoliv povinnosti svojP. nemohla splniti: leč ~a c.e.,nu por.usen,l
iiné povinnosti bližší. Ustanovení trestl'ttch zakol1u o beztre~t
~lf)sti "ednnní 1} nouzi (~' 2. lit_ g) tr. z. § 80 uh. tr. z.J ~: Ještě nezajišťovalo v takovvch nřípadech beztrest~lOst'v:~'oto, ;~l stanov~ osnovr!. výslnV1/(~. A 1 ).~O~' i tu třeba činit~ u;c~~e VV1~-:n1ry.
Není vyloučenn_ že vinní1.: stÍm zaviní (men stav t,sne, ktery vml~
:mmnoHíuie_ aby svo,ii no:;inllosf. k vvi:ivě plnil bez ohrozent
"Ýživ'V 1/l~st1lí n·.~bf) výživy owb blí.zkvch. Proto osnov~ -:-, podobni> iako rakouský zákon - vyjímá z beztrestn.ost~ p'rUlfld.
luly 1flkovn. tí.seií a z ni l1vDl'Ývaiící norušení n01!Lnn,OS~l ~yly
;>:ovinp!lY bud' tím. !ř.P TJac],.,atel úmys7ně zanedb(ll v;dele~nol~
činnost k splnéní 8t:é povinnosti. jJ?třebno..u, nc~o tt/I!. :z;e, v:~1
sám, budoucí plnění své povimwslt wn"l'slnc zmanl nebo zt~ZI".
Pokud jde o povinnost k v y :z; , V fl. nerozU1":' se J~ -:- "ak
b,\'lo ostatně .iii: llazn(lčeno na příkladech. Jen p~vmn~st
k v:)·živě ne7,;lptilých. Npčžní se tu wiř ro~dtZ., zda takova pOVZ1lnnst: se zakládá na výslovném ustanovem z a k ona. na ~pravo
platném s o u d n ím l' o Z S u d k Ll, C~ zda by,za prevzatl:
smlo u vou. Bude tudíž postižen i pěstoun, ktery se sm!uvne
mnlznl pečovati o výžil'Zt svého svěřelU; e, j ten I kdo prev~al
,

v'
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takovou povinnost, na př. vůči výměnkáři. Taková šíře ustanovení jest zcela na místě, uváží-li se, k jakým poruchám a dramatům dochází často i z neplnění takových smluvních povinností. Věcí trestnilto soudu samozřejmě bude, 'lb)' zjistil, zda
v konkrétním případě vůbec povinnost k výživě tu jest; kdyby
tu takOvé povinnosti nebylo, nebyl by splněn základní skutkový znak po stránce objektivní.
Hlavním účelem tohoto zákona bude donutiti povinného
k řádnému plnění jeho pOvinností i prostředky trestního práva, nikoli však plniti věznice nebo dokonce donucovací pracovny lidmi, kteří své povinnosti neplní. Z takového potrestání
by osoby oprávněné neměly toho nejmenšího prospěchu, naopak, jejich naděje, že dojdou uspokojení svých nároků, by se
tím ještě ztenčila. Docílí-li se proto ustanoveními trestního
práva vět.':iího úspěchu než dosud možnými aOlLLlcot:rlcími prostředky práva civilního, bude to zajisté ve většině případů při
čítati "en účinnosti trestní hrozby nebo podmíněného odsouzení, nikoliv však skutečnému výkonu trestu. U vědomí tohoto
hlavního účelu trestní hrozby CL okolnosti, že podmíněné odsouzení bude mnohdy vyloučeno, považoval vládní návrh za
vhodné, aby pachateli bylo umožněno zajistitt si beztrestnost
činu účinnou lítostí, totiž n á hra d o u veš ker é s k u teč _
n é š k o d y, a to nejen před učiněním, nán1m nf/, trestllí stíhání, nýbrž ještě i za hlavního přelíčení, dNve než soud 1. stolice POčal prohlaŠOvati rozsudek.

Odůvodněním ustanovení o účinné lítosti, jak je obsahuje
poněkud předběhnouti
odůvodnění oněch ustanovení osnovy, která činí stíhání závis§ 8. odst. 3 vlád. návrhu, bylo nutno

lým na návrhu.
Osnova trestního zákona nečiní trestní stíhání tohoto de.
liktu závislÝm n Cl n á vrh u. Z jejího odůvodnění jest však
patrné, že o tom bylo uvažováno, a že bylo od takového usta.
novení upu~těno proto, že proti mOžnému soukromému zájmu nu
nestíhání stojí tu silnější zájem veřejný. Nelze neuznati, že toto odůvodnění je velmi případné. Než . vládní návrh Ilemohl
se přece přikloniti k tomuto stanovislf.u, a to z těchto důvodů:
Jak již shora bylo řečeno, považuje vládní návrh za hll/vní účel trestních ustanOvení tohoto zákolla nikoliv skut(';čné
potrestání, jímž by oprávněným osobám, nebylo nijak pomoženo,
nýbrž to, aby trestní hrozbou bylo vynuceno řádné plnění povinnosti k výživě. Je proto zcela na místě, když po řádném
splnění nebo zajištění takového plnění bude možno ještě za
trestního řízení Se souhlasem oprávněné osoby od potrestání
upustiti. Nelze též neuznat:i, že oprávněné osoby mohou míti
velmi důležitý zájem na tom, aby věci jejich rodinného života
'lebyly před trestním soudem veřejně projednávány, dolwd
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si samy toho nebudou přáti. Mnohdy by mohlo tahé potrestání
vinníka zničiti poslední naděje v to, že povinnosti ty budou
po přech"odném nedorozumění opět řádně plněny, a prohloubiti
ještě propast mezi vinníkem a oprávněným. Nemůže však býti
účelem tohoto zákona, aby rozvrácené poměry rodinné byly
potrestáním vinníka snad ještě více rozvráceny. Všechny tyto
okolnosti mluví pro to. aby čin byl sice stíhán pro převážn'ý
veřejný zájem žalob o u v e ř e j n o u, aby však zákon přihlí
žel náležitou měrou také k zájmům oprát;něných samých a aby
státní zástupce nezasahoval rušivě tam, kde by jeho zákrok
mohl způsobiti více zla než dobra. Proto rozhodl se vládní,
návrh pro formu deliktu n á vrh o v é h o.
V důsledku toho bylo nutné upraviti některé další podrobnosti, což se stalo podle vzoru osnovy lwvého trestního
řádu. Důležitou je zejména otázha, komu má příslušeti p rá v o
n á vrh u. Vládní návrh tu rozeznává: jde-li o osobu nepožívající svéprávnosti, má toto právo příslušeti poručenshému
(opatrovnickému) soudu (úřadu), jinak osobě, která činem byla ohrožena. Dopustil-li se trestného činu zákonný zástupce sám,
na př. manželský otec, není ani myslitelné, aby právo návrhu
bylo svěřeno někomu jinému než por uče II s k é m u s o u d u.
A však i v jiných případech by bylo jistě nejlepší, kdyby vládní návrh mohl právo návrhu svěřiti osobě nebo orgánu, rozdíl.
nému od toho, kdo byl činem ohrožen. Nelze totiž odmítnouti
obavu, že oprávněný v prvním návalu zlosti nebo msty učiní
návrh na potrestání, aniž vyčerpal veškeré míměj.~í prostředky,
zaručující do budoucnosti lépe možnost opětného smírného soužití. Toho se však dlužno za každou cenu vyvarovati. Trestní právomoc státu nesmí se státi nástrojem okamžitého rozmaru
nebo msty, nýbrž musí zůstati . nejkrajnějším prostředkem
k vynucení oprávněných nároků. U osob nesvéprávných lze toho dosíci nejlépe tím, když právo návrhu bude svěřeno POntčenskému (opatrovnickénw) soudu, jehož povinností bude zajisté i tu, aby přihlížel více k budoucímu dobru a zájmům
svého chráněnce, než k okamžitému snad vzplanutí hněvu zákonného zástupce. U osob svéprávných zákon takového omezení nečiní, ježto lze očekávati, že samy uváží svědomitě svoje
budOUCí dobro nežli přilcročí k trestnímu stíhání. Ostatně ve.
řejný žalobce bude i tu moci v případech neodůvodněn'ých stíhání odepříti.
Možností o d vol a ti n á vrh až do okamžiku, kdy se
začal prohlašovati rozsudek 1. stolice, docílí se konečně toho,
aby i , za tresmilto řízení nebylo smírné narovnání věci vyloučeno a to i v případech, když by vinník, nejsa s to veškerou
škodu ihned nahraditi, nemohl si beztrestnost zajistiti účinnou
lítostí.

Porušení povinnosti k

výživě.
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[VN. mluvil o povinnosti vyživova,t i nebo pod por o vat i
jiného; UP. nahradil pojem »podporování« pojmem »z a opa.
tř i t i«. Zaopatřením rozumí se uvedení do stavu, který po·
skytuje možnost trvalé obživy. Viz rozh. č. 7141 Sb. n. s. civ.
VN. kvalifikoval čin jako pře čin, stanovil tres.tnost po·
kusu a nařizoval vyslovení ztráty volebního práva do obcí,
byl. li čin spáchán z pohnutky níz"é a nečestné. Úst. právní výbor senátu kvalifikoval však čin jako pře s tup e k, škrtl ustanovení o trestnosti pokusu, za to však -navrhl vyslovení ztráty
volebního práva do obcí nehledíc Je pohnutce činu.
Tyto změny odůvodiíuje výbor takto:]
ÚP. Čin byl označen jako soudně trestný přestupek, ježto
tato lwalifikace podle přesvědčení ústavně-]J1'ávního výboru je
přim.ěřená, jak hledíc na povahu činu, tak i na trest naň stanovený. Za to byla ztráta volebního práva předepsána jako trest
vedlejší bez ohledu na to, zda byl spáchán z pohnutky nízké a
nečestné, neboť obviněný porušením své alimentúční p01,i1l11OSti
v tomto případě porušuje i svoji povinnost ke společnosti a dává tím na jevo, že není proto hoden zúčastniti se řizení věcí veřejných jako řádný občan.
Ustanovení ~ pokusu nebylo z vládního návrhu převzato,
ježto jde o delikt omisivní a pokus je proto pojmově vyloučei'.
K

§

61:

VN. O trestnosti z a n e dbá n í pec e o m I a d i s t·
v é h o jedná již § 249 osnovy tr. zákona. S podobným . ustanovením setkáváme se i v cizích zákonech a osnovách. O zavržitelnosti a trestuhodnosti takového jednání, jímž jsou vážně ohroženy jak nárok dítěte na výchovu, tak i důležité zájmy veřejné,
nemůže býti pochybnosti. Osnova nerozeznává, zda jde o zanedbání povinnosti plynoucí ze zákona nebo ze smlouvy, neboť
i dětem v cizí péči musí sc dostati potřebné ochrany. K trest·
nosti vyžaduje osnova, aby zanedbání povinnosti bylo buď vě.
domé [podle usnesení UP. »úmyslné«] ncbo hrubě ne.
dbalé ; tato subjektivní vina musí se podle osnovy vztahovati
i na výsledek pOrušení povinnosti, totiž na to, že osoba mladší
než 18 let je vydána v nebezpečí zpustnutí. Čin se stíhá veřej.
nou žalobou, ale jen na návrh poručenského soudu; to proto,
aby se předešlo nedosti odůvodněnému stíhání osob, které snad
pro svoje poměry ani lépe o dítě pečovati nemohou. Kromě
toho soustřeďuje se u poručenského soudu podle § 37 ·e vidence
o napomenutích, která byla soudem udělena osobám, kterým
náleží bdíti o mladi!>tvého nebo nedospělého [viz § 1, odst. 4.,
§ 5, odst. 4.], · takže již z tohoto důvodu budou pOručenské
soudy zvláště způsobilé rozhodnouti o tom, má-li býti proti
vinníku i trestně zakročeno.

I.
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Maření ochranných opatření.
Zatímné předpisy o jich výkonu.

§ 62, 63.

lUařenÍ

ochranných

opatřenÍ.

§ 62. Kdo vědomě zmaří nebo ztěžuje VýkOl~

Trestný čin 's tihá se na žalobu veřejnou, avšak toJiko na návrh poručenskéh o. so.udu (§ 54).

ochranného dozoru neb ochranné výchovy, ktere
nařídil soud nebo příslušnj~ úřad proti jinénul,

kdo svádí jiného, aby se vymkl takovélnu opa-

tření, nebo kdo mu při tom pomáhá,
budiž na návrh poručenského soudu potre
stán, nejde-li o čin přísněji trestný, soudenl vpr~
přestupek vězenÍnl od jednoho týdne do sesL.
n

měsíců.

Tohoto CInu nemuze se dopustiti ten, kdo zmaří
nebo ztěžuje výkon ochranného opatření, nařízeného
p r.o t i něm u s ,a mém u. Také vymknutí se ochran··
nému opatření samo. o sobě není trestné.
Zákon mluví sice o ochranném dozoru vše o b (; C n ě, takže ochrany zákona požívá i ochranný dozor nařízený podle §§ 4 a II zák . .pod~. v~·d~.,. pO,kud
ovšem je tu p,oručenský soud povolany UClrutI navr~
na tre:s tní stíhání, tedy zpravidla jen u osob, ~tere
nedosáhly 21. roku svého vě.ku.
Ochrany požívají jen ochranná OI~atření naříz~,á
s.o ud e m (trestním nebo poručenskym) nebo p r lg I u Š TI Ý m
ú ř a cl e m (?ozorčí ~ad0,u po.leJ:lšov:uy,
výcho.vny nebo. samolsitatneho .oddelern ,,,mla~lstvych
vězňů ve věznici, správním úřadem v pnpade § 55).
K trestno.sti činu se nevyžaduje, aby o.chranné
o.patření bylo nařízeno pravoplatně? stačí, je-li jeho
nařízení vykQnatelné.
To.tQ ustanovení platí i pro. O' s o. by p o ,d rob en é p r a v 001 m o. c i voj e n s k Ý c h s o. u d ů (§ 69).
Byl-li činností trestno.u po.dle § 62 záro.veň spá- ,
chán čin příosněji trestný po.dle jiných záko.nn'ých ustano.vení, na př. 'zločin verejného. násilí ,p~~le § 81 n~bo
p.odle §96 tr. zák., potréstá se tato, ClUnost tohko.
po.dle U" edených přísnějších ustano.venI.
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trestnOst mař e ní och r a II iz Ý ,c h
o pat ř e n í, . musila osnova pamatovati také na to, aby nerušený výkon ochrrmných opatření, t. j. ochranného dozoru a
ochranné výchovy, pokud byly nařízeny soudem nebo přísluš
ným úřadem (zvláště také dozorčí radou věznice), byl zajištěn
a ochráněn zejména i proti těm, kdo snad, považl~jíce jej za
neoprávněný zásah do svých rodinných práv, budou se pokoušeti .iej mařiti nebo budou usilovati o to, aby nezletilec sám se
'vymkl takovému opatření. Také tento přestupek má býti podle
osnovy stíhán sice veřejnou žalobou, ale jen na návrh poručen
ského soudu. Poručenský soud bude l1wci nejlépe uvážiti, zda
je nutné sáhnouti k tomuto krajnímu prostředku, či zda postačí
v zájmu mladistvého samého vyříditi věc smírnou cestou. Také
bwJ,e možno poručenskému soudu posouditi, zda čin nebyl snad ,
do jisté míry odůvodněn nešetrným v'ýkonem těchto opatření.

VN. Pokud jde

o

ZatÍmné předpisy o výkonu
och ran n Ý c h o p a tře n Í.

§ 63. Výkon ochranného dozoru a ochranl1é
výchovy, nařízených podle tohoto zákona, jakož
i otázka nákladů na ně hudou na tu dobu, dokud
nenabude účinnosti zákon o ochranné výchovč,
upraveny vládním nařízením podle těchto zásad:
1. Ochranný dozor vykonává a nad výkonem
ochranné výchovy v rodině bdí příslušný soud poručenský nebo na jeho požádání poručenský soud,
" jehož obvodě se mladistvý trvale zdržuje; při
tom užije pomocného zařízení pro soudní péči
o mládež nebo pomoci důvěrníka (ochranného do~
zorce), jehož sánl zřídí. l":}rávo podávati opravné
prostředky příslUŠÍ také pomocnému zařízení pro
soudní péči o mládež a ochrannému dozorci.
2. Ochranná výchova ústavní budiž vykonávána v ústavech veřejných; se svolením ministerstva ,sociální péče může býti vykonávána též v ústavech soukromých.
.
~ Olldni c tví nad mláde 7: i.
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§ 63.

Zatímné předpisy
ochranných

3. Nad výkonem ochranné výchovy v takovém
ústavě (čís. 2) . hdí dozorčí rada, která se skládá

ze soudce jako předsedy a dvou osoh činných
v ochranné péči o mládež jako přísedícíéh. Před
sedu dozorčí rady a jeho náhradníka ustanoví ministr spravedlnosti, přísedící a jejich náhradníky
zvolí zemský výhor, v ' jehož obvodě se ústav nalézá, přihlížeje k návrhům ústředních organisaci
pro péči o mládež svého ohvodu.
4. Kárné tresty a péče o propuštěné buďt.ež
upraveny podle ohdoby § 18 a 22.
5. pozorčí rada rozhoduje o propuštění mladistvého z ochrannllé výchovy ústavní neh o její
změně. Totéž právo přísluší poručenskému soudu,
jde-li ' o ochranný dozor neho rodinnou ochrannou
výchovu neho jde-li o dodatné rozhodování
o ochranných opatřeních (§ 24), nařízených poručenským souden1.
6.
Propuštění z ochranného ,d ozoru nebo
z ochranné výchovy n1ůže se státi také 'podmíněně
na, přiměřenou dobu zkušehnou. Ustanovení § 19,
čís . . 8 platí i tu.
7. Ochranný dozor a ochranná výchova nehuď
lež vykonávány po dohu činné služby vojenské. Vystoupí-li osoba, jejíž ochranný dozor neh ochranná
výchova byly nařízeny, z činné služhy vojenské
před dokončením dvacátého prvního roku ' svého
věku, hudiž o tom podána zpráva soudu neho dozorčí radě, které nařídily ochranné opatřenÍ.
8. Proti usnesení dozorčí rady o propuštění
z ochranné výchovy a její přeměně je přípustná stížnost, o níž platí přiměřeně ustanovení § 52.
9. Náklad na ochrannou výchovu odsouzeného
mladistvého náleží k nákladům trestního řízení, které zakládá stát. Za tento náklad ručí ten, kdo má
podle ustanovení občanského práva "-hraditi útraty
výchovy mladistvého, a to do té částky, kterou by

O

výkonu

opatřeme
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taťo výživa a výchova jej stála za dohu, po kterou
ochranná výchova trvá; zavinil-li však zpustnutí
nlladistvého, ručí za celý náklad ochranné výchovy.
O ručení a jeho výši rozhodne soud, který vydal
odsuzující rozsudek v první stolici. Proti výroku
o ručení a jeho výši lze podati stížnost nebo, je-li
o~sažen v rozsudku, odvolání.
10. Náklad na ochrannou výchovu lze dobývati
na tom, kdo je povinen jej hraditi, i na tom, kdo
za 'něj ručí, jedině, není-li tím ohrožena jeho výživa
nebo výživ~ jeho rodiny neb osoh, kterým je po zá- ,
konu povinen poskytovati výživu.
.

K § 63:
VN. Podrobnějšího vysvětlení zasluhuje toliko ustanovení
§ 63 Č. 9, jednající o důležité otázce n á hra d y n á k lad ů na
ochrannou 'v ýchovu. Osnova zabývá se zásadně jen náhradou
nákladů na výkon ochranné výchovy. nařízené v případě o ds o u ze n í mLadistvého. Nemá příčiny, aby se zabývala touto
otázkou v její plné šíři, tedy aby řešila otázku tu i pro přípa.
dy, kdy nedošlo k odsouzení Cl ochranná výchova byla nařízena
poručenským soudem; nebot' to by přesahovalo rámec vytčený
osnově a musí býti přenecháno zákonu o ochranné výchově. Do.
kud nebude tento zákon vydán, budou platiti o náhradě těchto
nákladů dosavadní ustanovení.
_ Naproti mmu v případech odsouzení, cr to bez rozdílu, zda
ochra~l1lá výchova byla nařízena trestním soudem nebo dozorčí
radou (§ 23) nebo pOrlLčenským soudem (§ 63, č. 5), mají podle osnovy náležeti náklady na výkon ochranné výchovy k nákladům trestního řízení, které státu hraditi je povinen odsou.
zený. To je úplně odltvodněno tím, že ochranná výchova jeví
se v těchto případech nutným dopliíkem systému trestů a musí
o ní tudíž platiti zásadně totéž, co platí o náhradě nákladů na výlcon trestu. Ovšem nesmí tu býti přehlédnuto, že touto úpravou
nemá se dostati nijakých úlev těm, kteří by jinak podle občan
ského práva byli povinni starati se o výživu a výchovu nezle ti·
lého a nésti její náklad. Proto osnova ukládá právem těmto
osobám ručení za náklady na výkon ochranné výchovy. Při tom
ovšem rozlišuje. Zaviní-li tyto osoby zpustnutí mladistvého
maj~ ru~iti : a ,c e I Ý n á ~ lad. lVení·li tomu tak, pak nelze jirr:
ukladat." rucem za tyto utra ty, pokud by byly vyšší než to co
podle svých poměrů byli povinni sami vynaložiti na výživ;t a
výchovu.:
.
1~*
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§ 64.

výši ručení, tedy rozhodnouti o tom, zda ručení má
býti úplné či jen částečné a do jaké částky, má podle osnovy
příslušeti soudu. Jinak Osnova nerozlišuje, zda jde o ochrannou
v:ýc/wvu vylWilávunou v ústa?;ě veřejném nebo v ústavě soukromém, v němž podle § 63 č. 2 může býti se svolením ministerstva
sociální péče (a samozřejmě i vlastrtíka ústavu) vykonávána.
UP. doplnil tato ustanovení novým číslem 10. s tímto
odůvodněním: Z praxe je známo, že útraty některých sociálních
opacření bývají na rodmě dObývána takovým způsobem,
že je
tím ohrožena její existence. PrO'to ústavně právní výbor přijal
ustanovení, jehož obdobu nalézáme v trestních řádech, pokud
jde o náklady trestního řízení, a podle něhož nelze ani náklad
na ochrannou výchovu dobývati tehdy, když by tím byla ohro·
žena výživa toho, kdo je povinen jej hraditi nebo kdo za něj
ručí, nebo výživa jeho rodiny lleb osob, kterým je po zákonu
povinen poskytovati výživu. Ustanovení toto je všeobecné a
vztahuje Se na ochrannou výchovu každou, ať byla nařízena
soudem, trestním či soudem pOTučenskj"m.

Zatímné předpisy o výkonu
ochranných opatření.

Určiti

§ 64. Ustanovení zákona z 24. května 1885,
90 ř. z., o donucovacích pracovnách a polepšovnách, se nlění na dohu, dol~ud nenabude účinnosti
zákon o ochranné výcho~ě, takto:
1. § 7 až 10, § ll, odst. 1. a § 16, odst. 1.
neplatí, pokud jednají o dodání osob nedokonavších
osmnáctého roku do polepšovny.
"
2. Dosavadní polepšovny budou se nazývati výchovnami.
3. Do výchovny lnohou býti přijaty toliko osoby, u nichž soud nebo dozorčí rada polepšovny
( věznice) nařídily ochrannou výchovu ústavnÍ. Kro·
mě těchto přílladů mohou býti přijaty do výchovny
osoby nedokonavší o§mnáctý rok toliko na návrh
zákonného zástupce se souhlasem poručenského
( opatrovnického) soudu.
4. Rozhodnouti o tom, má-li býti nařízená
ochranná výchova vykonána v zenlské výchovně,
a dáti ji tanl vykonati přísluší zemské výchovné
radě, zřízené u zemského úřadu. Skládá se ze dvou
úředníků zemského úřadu, jnlenovaných jeho presidentem, člena zemského výboru, soudce a příse
dícího. Soudce jmenuje ministr spravedlnosti; příč.
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sed-ícího jmenuje z osob činných v ochranné peCl
o mládež ministr sociální péče. Zřídil-li vÝchovllu
okres neb obec~ může zenlský úřad zmocniti k rozhodování o "při.ietí · do vVchovny výchovnou radu.
zřízenou u okresního úřadu podle obdoby zemské
výchovné rady. Podrobná organisace a jednací řád
výchovných rad hudou upraveny vládním nařízením.
f'
,.;.
5. Nejvyšší dozor na výchovny po stránce výkonu ocluanné vVchovy přísluší ministerstvu sociální péče v dohodě s ministerstvem vnitra.
Z á k o n z 24. k vět n a 1885, č. 90 ř. 'Z., O' dOlnucovacích pracovnách a polepšovnách,hvl změněn
nejen tímto paragrafem. nýbrž též ~ 10 a 71. Některé
Z těchto změn isou definitivní. jiné toliko zatímné,
dokud nenabude úČ:Unnosti zákon o ochranné výchově.
Zrně

pro čin spázpravidla vy~lovena přípustnost dodání do ·donucovad praclOlvny
neho do nucené pracovní kolonie (~ 10, .odst. 1., ~ 25,
odst. 2.) a že § 14 zák. Č . 90/ 1885 ř. z. hyl zrušen
(§ 71).
Zrně n y
z a t í 111 n é vyplývající z ~ 64 jSO'U:
~ 6. O' d st. 3., měl hy zníti:
»Pokud osohy. které nedokonaly 18. :voku svého
věku, směií hýti ·při.iíinány do vÝchoven, ustanovuje
§ 64, Č. 3 zákona o trestním e·oudnictví nad mláflf>1žÍ.«
§ 7 platí toliko pro donucovací 'p racovny. Pokud
jde o vÝchovnv, platí ~ 64. Č. 4 zák. soud. ml.
~ 8 ažIO a § ll, o d s t. 1., platí tOllikO' pro donuc.ovací pracO'vny.
~ 13, od st. 1., měl hy znili:
»Pro ~'sobv. které nenřekroči1y 18. roku svého
věku. hllďt~7. zHzenv zvláštní výchovny.«
§ 15 měl hy zníti:
chaný ve

n y cl e f i nit i v n í js'Ou, že
věku mladistvém nemůže hýti
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»Ustanovení daná v tO'mto zákOlně o dOlI1uoO'vacíeh
pracovnách, platí, p~,kud v ~ 13 a 16 neiso~ O'hs~žena
zvláštní ustanO'vení, a s výiimkou ~ 7 až 10, § ll, od!st.
1 . ~ také pro výchO'vny mladistvých osO'b.«
§ 16, O' d st. 1., platí toFko pro dO'nucovací pracovny ;O'dst. 2. byl nahrazen ustanovením § 64, č. 3
zák. R,o ud. mlád.
.
V ~ 17. O' ,d st. 1., se nahrazuje slolVO' »poleošovnal«
~IO'vem »výchovna« a připO'juje se k němu jako odst.
3. ustanovení ~ 64. č. 5 zák ,s oud. mlád.
Přechodné ustanovení ohsahuje § 68.
K

§ 64:

VN. DzLležitÝm úkolem příštího zákona o ochranné výbude UTJTrl1liLi n r á 1) n í D o m ť'i r y TJ o lep š o ven a
v Ý c h o ven zřízených podle zákona r:. 90/18R5 ř. z.
Tato osnova omezuje se v ~ 64 toliko na úpravu zatím,~ou .
T('knvp ún1"nvi'> lIP;T>1r>hI'l. .~e v<ink vyhnnuti. jP7.to npkterá ustanovení zákon.a č. 90/18R5 ř. z. by n~bylo m~žné uvésti v ' soulad
s ustanoveními této osnovy.
Úloha, kterou tu 08nOva měla před sebou. nebyla snadná,
poněvadž zákon Č. 90/188.S ř. z. se neomezuje na úpravu práv·
'n ích poměrů TJolen,~oven, nýbrž ste,;ným zpzlsobem upnivu,;e
i právní pom,ěry donucovacích pracoven, tedy ústavů. které
touto osnovou mají z,htati nedotčp.ny. Proto osnoVa rozli.šuje.
Některá ust(move~í. týkající se tolik'a polepšQ1Jen a nahrazená
.iinvmi u.~tanov(mími této osnovy, mrt.}í býti vůbec zrušena rviz
§ 711. Jiná tak01;á n~tanovení, týka.lící se tnké donucovacích
pracoven, mnjí nozb'vti nlatnosti ien potud, pokud .i ednají o dodání osob mladších IR lp;t do TJoleTJšovny . mají v.~(lk ztt,~tati dále
v : platnosti. pokulJ, jednají o dodání osob starších , do donucova.
cír;h pracoven.
. .
Pod č. 3 bylo nutné vytknouti znovu taxativně ony přípa.
ay, 've lr.terých se připouští umístění ve výchovně.
.Tinnk nmezuie ."1>. o.mova nn ustannvp.ní. jimiž má 1Yvti náležitě t'y;ndřena my.~lenka. že ochranná výchova je zařízpním
pedaL!ogickým a socitilním. Proto mají se podle osnovy ve:~keré
tyto ústavy zváti výchovnami a nejvyšší dozor na ně mtÍ přf.~lu·
ieti no strtÍnce d07.onl n.a výkon ochranné výchovy mini,<lterStvu
sociální péče v dohodp, s minister,<;tvem vnitrn. Tato snaha osnoVy ieví se také ve zvůsobu J'ozhodování o nřijetí do ústavu. Po·
" lile· dosavadního znkona vvslovuje .<lou.d toliko _pří p u s t n o s t
dodání do polepšovny, kdežto zvláštní komisi zřízené u zem·
chově

Přechodná

K § 64; § 65.

ustanovení.
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ského úřadu přísluší rozhodnouti, má·li býti taková osoba do
ústavu skutečně dodána. Podle osnovy soud nebo dozorčí rada
ochrannou výchovu sice rl a ř i z u je, avšak o přijetí do výchovny má . opět rozhodovati zvláštní komise (Zemská výchov-'tá rada) . Toto· rozhodování nelze zemím odníti, _protOže o při
jetí do ústavu mllsí spolurozhodovati ti, jimž náleží ústav vydržovati. Proti platnému právu jde tedy spíše o změnu formální
nežli věcnou . Nepřijme- li zemská výchovná rada nedospělého
nebo mladistvého, u něhož soud nařídil ochrannou výchovu, do
ústavu, bude nutné pOstarati Se o jeho umístění ve V'ýchovně
státní nebo sou!;;romé. Hlubší změna je provedena osnovou
v otázce složení zemské výchovné rady. I tu snaží Se osnova
zdůrazniti, že při přijímání chovanců dovýchoven má býti při
hlíženo též k sociální a nikoliv jen finanční stránce případu.
Dozor ministerstva vnitra na tyto ústavy, pokud nejde o vlastní
výkon ochranné výchovy., zůstává zachován.
Přechodná

ustanovení

a) o t r e s t n Ý c h

čin ech;

e)

§ 65.
UstanO'venÍ tohO'to zákO'na budiž, vyjímajíc ustanovení § 60 až 62, užitO' také na trestné
činy spáchané před jeho účinností, o nichž trestní
:řízení u soudu první stolice nebylo ještě, skončeno
neb o nichž tento soud znovu jedná.
2
( ) O O'dvO'láních z rozsudků okresních sO'udů
a z konečných rozhodnutí soudů mladistvých, která
nebyla vyřízena do účinnosti tO'hoto zákona~ náleží
rozhodnouti senátu mládeže jakO' soudu odvolacímu.
(3) RozhO'duje~li O'dvolací soud znova o otázce
viny (otázce skutkové), užije ' při tom ustanovení
hlavy první •
TO'tOl ustanovení vyluČJUje ze zpětné ' půsO'bnosti
naprosto nO'vé trestní hrO'zby § 60 a'ž 62 v souhlase se
zásadou, že není trestu bez pře d c h o z í t r e s t n í
hrozby. PrO' otázku, vztahují-li se ostatní ustanO'vení
tohoto zákollla také na činy ,s páchané před jeho účin· \
' nOlStí, má býti rozhodný stav, v jakém trestní řízení
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§ 65, 66.

pro. takový čin bylo. dne 1. ř í j n a 1931, t. j: v den,
kdy zákon nabyl účinnosti:
1. Řízení nebylo. u sůudu první
stůlice
ještě
skůnčenů
nebo.
soud
první stůlice jednal ve věci znůvu (ať
v obnO'veném řízení či v novém řízení kon.aném po. zru~ení kůnečného rozhO'dnutí první stolice). V těchtO' pří
padeoh má sůud užíti hmůtnéhů i průcesníhů práva
pO'dle tohůtů zákO'na. Byl-li tudíž vynesen roz,s udek sice
pi::ed 1. Hjnem 1931, avšak k rozhůdnutí o. půdmíně
ném O'dkladu trestu má dojíti teprve důdatečně po 1.
říjnu 1931, sluší při tům dbáti odchylek uvedených
v § 7 zák. sůud. mlád.
2. Říz e n í u s o. u dup r v n í s t ol i c e
bylo. J 1 Z s k o. n č e n 0., jeh o r o. z h o. dnu t í
j ešt ě
p r á v n í m o. c i.
n e n aby l o v š a k
V těchto. případech platí o. právu půdávati ůpravné
pvostředky i . o. opravném řízení ustanůvení platná
před I. říjnem 1931 a věc má býti růzsůuzena i půdle
hmůtného práva platného. před tímto. dnem, s těmito.
odchylkami:
a) Mění se příslušnůst k růzhodůvání o odvůlá
ních z rozsudků ůkresních -sůudů v ' zemi české a ]\110J;avskoslezské a z konečných ro.zhodnutí (§ 32 zák.
čl. VII/ 1913) dosavadlúch sou.dů mladistvýoh v zemi
Slůvenské a Podkarpatůruské, která nebyla dó 1. říjn'a
1931 vyřízena. O těchto. o.dvoláních, nechť byla podána před 1. říjnem 1931 či půz· ději, má růzhodnůuti
místo senátu odvůlacíhů a místo. důsavadníhů senátu
mládeže (§ 35 zák. čl. VII/ 1913) 's enát mládeže složený podle § 30, odst. 2. zák. sůud. mlád. jako sůud
odvolací (§ 30, odst. 2.).
b) Rozhoduje-li odvolací soud znova o ůtázce viny
str á n c e s k u t k o. v é, což je možné v ~enii
č'eské a Moravs,kůslezské v řízení přestupkovém, v "zemi Slovenské a P6dkarpat'Ů~u8ké pak v ůdvolacím říp o

Přechodná

ustanovení.
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zení vůbec, užije první hlavy zákona, t. J. jeho. ustanovení hmůtně právních.
3. R o z hod II U t í, k t e rán aby I a p r á vním o. c i, vykonají se podle ustanovení platných
před 1. říjnem 1931 s o,dchylkami uvedenými v § 66
až 68. Také o. průmlčení výkonu trestu a o. zahlazení
odsouzení sluší v těchto pří-padech užíti dosavadní-oh
ustanovení. To. pJatí také o. rozhodnutích, která byla
vydána po 1. říjnu 1931, avšak podle hmůtnéhů práva, p]atnéhů před tímto. dnem.

I ,

b)

I

o. dřívějších o.dso.uzenÍch;

§ 66. (1) Rozsudky trestních So.udů o. o.So.bách,
které spáchaly trestný čin před do.konaným čtrnác
tým ro.kem, nejso.u vyko.natelné vyjÍnlajÍc výro.k
o. pro.padnutÍ věcí a' o. náro.cÍch so.ukromo.právnÍch
a o.dso.uzenÍ pro. tako.vé trestné činy se Po.važuji za
zahlazená (§ 6 zákona ze dne 14. června 1928, č.
III Sb. z. a n., o. zahlazení o.dso.uzení).
(2) Tresty na SVo.bo.dě uložené pro. trestné činy
spáchané ve věku mladistvém, s .jejichž výko.nenl
se do.sud nepo.čalo. nebo. jejichž zbytek převyšuje
šest týdn~, bud'tež vykonávány Po.dle ustano.venÍ
§-I3 a 14.
K o.dst. I. Růzsudky trestních soudů o osobách,
které Spáchaly trestný čin před dokonaným 14. rokem
svého věku, nejsou nehledíc na nynější věk vinníkův
vykonatelné, vyjímajíc výrok o ,p ro.padnutí věci a o nárocích soukromoprávných. Byl-li takový rozsudek
podmíll1ěný a vinník se ve zkušebné době neosvědči],
nelze z tůhoto důvodu naříditi výkon trestu.
K odst. 2. Tresty na svobodě uložené pro trest.
né činy spáchané před dokonaným 18. rokem, s jejichž výkonem se dne I. října 1931 nepočalo nebo jejichž zbytek v uvedený den převyšoval dobu šesti
týdnii, vykonávají se podle ustanovení §§ 13 a 14 zák.,
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§ 67-69.

platných o trestu zavření, tresty kratší nebo kratší
zbytky trestů podle ustanovení dosavadních. Viz též
výnos min. sprav. z 1. září 1931, č. 37775, Věst. č. 18
(čá,st druhá, Čí,s. IV.) a § 81 v. tr. zavře Zostření
trestu nařízená rozsudkem nejsou dotčena. O podmíněném propuštěni z těchto trestů platí ustanovení zákona č. 562/ 1919 Sth. Z. a n.
c) o

11

á s led c í c hod s o u z e ní;

§ 67. (1) Následky odsouzení, které zákon dosud spojoval s odsouzením nebo které byly vysluveny v rozsudku, pomíjejí, jde-li o čin spáchaný
před dokonaným oSlnnáctým rokem. Rovn~ž tak pomíjí nařízené uveřejnění rozsud.k u, leč by jínl mělo
hýti poskytnuto zadostučinění osobě soukromé, a
nejde-li o cizince, i vypovědění a vyhoštěnÍ.
. (2) Policejní dohled, jehož přípustnost byla
soudem vyslovena, nemůže býti nařízen a nařízený
policejní dohled pomíjí.
d) o och ran n é v Ý c h o v ě.

§ 68. (1) Polepšovací ústavní výchova, kterou
nařídil nebo jejíž přípustnost vyslovil soud (poru
čenský úřad) podle zákona ze dne 24. května 1885,
Č. 89 a 90 ř. · z., nebo podle zákonných článků
XXXVI/1908 a VII/ 1913, se mění v ochrannou výchovu podle tohoto zákona, necht' v době, kdy
nabyl účinnosti, bylo s jejím výkonem již počato
r

čili

nic.

2
( ) Totéž platí o polepšovací ústavní výchově
vykonávané na žádost zákonného zástupce.

O s o b y pod rob e n é p r a v o moc i voj e n·
s k Ý c h s o u d ů.

§ 69. (1) Pro občanské osoby podrobené pravonloci vojenských soudů (§ 14 vojenského trestního

řádu z 5. července 1912, č. 131 ř. z., § 14 zák. čl.
XXXIII/ 1912), které v době spáchaného činu nťJt
dokonaly osmnáctého roku, platí ustanovení tohoto
zákona ·s těnlito odchylkami:
.
1. Trestní řízení ' koná se podle vojenského trest.
ního řádu; ustanovení § 37 až 39 tohoto zákona jest
však užíti.
2. Rozhodnouti o ochranných opatřeních
(§ 49), naříditi výkon rozsudku a činiti veškerá
další opatření a rozhodnutí po právní moci rozsudku, vyjímajíc rozhodování o žádosti za milost
a o návrhu na obnovu ·řízení, přísluší senátu mládeže krajského soudu, příslušného podle § 29, odst.
(2), a jeho předsedovi.
.
2
( ) Pro jiné osoby podrobené pravomoci vojenských soudů, než které jsou uvedeny v odstavci (1),
pJatí z tohoto zákona toliko § I, ódst. (I), § 2,
odst. (2), § 8,. odst. (3) a (4), § .10, 60 až 62 s tě.
mito odchvlkami:
.,
1 Mísio trestu zavření uloží soud Qsohě mladistvé trest na svobodě toho druhu, jaký stanoví
vojenské trestní zákony.
.
2. Stanoví·li zákon na trestný čin trest smrti za ..
stfelením, uloží se mladistvému trest žaláře mezi
.j~dním až pěti lety.
.
3. Jako následek nebo zostření trestu může býti
vysloveno. toliko prosté odnětí vojenské hodnosti,
a jako následek též ztráta vojenských Vyznamenání.
(3 ) Ustanovení přechodných (§ 65 až 68) hu.
diž užito přiJněřeně hledíc k odchylkám ·uvedenýnl
v odsiavcích
a (2).
.

e)

.K odst .. !. Podle § 95, .odst. 5., úst. list. a § 14
voj. tr. ř. může býti pravomoc vojenských soudů rozšířena na obyvatelstvo civilní jen v dob ě v á I k y,
a to pouze pro určité trestné činy proti branné moci
státní, spáchané v této d.obě, a pro spáchané takovými
~kutky těžší trestné činy. Pří-slušné paragrafy tr. zák.
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§§ 69, 70.

a VDj. tr. zák., tyto trestné činy upraVUJlCl, byly zatím zrušeny zákonem na ochr. rep. č. 50/1923 Sb. z.
a n. a nastDupily na jejich mÍ-stO' tytO' činy tresrtné
podle právě uved. zákDna: vojenská zrada (§ 6, č. 1
až 3), nedDvolené najímání vojska (§ 22) a svádění
nehD pomáhání k VDj. zlO'činům (~ 21, č. 1)~ Dále
sem náležÍ svádění k neupO'slechnutí VDj. rO'zkazu p'DvDlacíhD (§ 56, odst. 2. branného zákona č. 193/ 1920).
Tresty nasvDbodě ulDžené občanským oSDbám
podrDbeným pravDmDci vojenských sDudů (§ 14 VDj.
tr. ř.) se vykO'návají podle ~ 7, odst. 2., zák. č: 123/
1931 Sb. z. a ll. v trestnicích (věznicích) 'Ohčanských,
tedy v tomtO' případě v ústavech uvedených v § 13.
K odst. 2. Jak je patrné z první větv tDhDtD od·
stavce, platí odst. 2. nejen pro Dsoby mladistvé. nýbrž
i pro oSDby starší, které Is:e dopustily trestných činů
uvedených v § 60 až 62.
I{( Čí.s I u
1. TotO' ustanDvení se týká tolikO'
druhu trestu na slvobodě; O' .iehD délce platí ustanDvení
~. 8, od"st. 3. a 4. (vi;z pozn.k § 8).
K čís I u 2. Účelem tO'h:DtD ustanDvení bylO'
zmírniti trest na svobO'dě, kterÝ by jinak pDdle ~ 8,
O'dst. 4. čjni] 1 až 10 let nebO' 2 až 15 let. I v tomtO'
případě ,p latí však ustanO'vení posledni věty ~ 8, Ddst.
4., že tDtiž sníženi trestu pod doleiší hranici. tedy
v tDmtD případě PDd I rDk .ie nepřípustné. Tím je
dDtčenD ustanDvení ~ 309, Ddst. 1., č. I VDj. tr. ř.
K čís I u 3. Poněvadž talié účelem tDhDtD ustanDvení bvlO' zmírnění práva dosud platnéhO' a nikDli
.iehD z,nřísnění, lze mu rO'zuměti ien tak. že následek
a zO'střenÍ trestu, O' kterÝch tu řeč, mO'hou býti vysloveny pDuze v nřípadech~ kde tO' VDj. tr. zákony
výslovně připDuštějí.

K § 69:
UP. Nově byl do osnovy v.sunut . paragraf. týka.iící se osob
podrobených pravomoci vojenských soudů. Ústavně právní vý·
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bor rozlišuje tu mezi osobwni občanskými, podrobenými prl1'
vomocí vojenských soudů v případech § 14 voj. tr. ř. (podle
§u 95 ústavní l~stiny jen v době války) a mezi jinými osobami
podrobenými téže pravomoci, t. j. mezi osabami vojenskými.
Pokud jde o ' první kategorii osob, má i pro ně platiti tento
zákon s výjimkou lLstanovení o řízení, z nichž má býti užito
toliko §§ 37 až 39. To je nut1lé proto, že u vojenských SOUdll,
nebudou organisovány zvláštní soudy mládeže a i jinak nelze
ostatních ustanovení o řízení užíti. Činnost vojenského soudu
má pak končiti vždy vynesením rozsudku. Po pravoplatnosti rozsudku mají býti postoupeny spisy senátu mládeže příslušného
soudu, který ješte rOzhodne o ochran1lých opatřeních a postará
se o výhon rozsudku. Napro<ti tomu u osob vojenských mají platiti toliko určitá ustanovení tohoto zákona, vypočtená v §u 69,
odst. 2., s odchylkwni plynoucími z povahy věci. Jde tu o nepatrný počet osob, které ve věku mezi 17 a 18 lety mohou býti
podrobeny pravomoci vojenských soudzL.

Pře nes e n í p ů

S O

hn

O

sti.

§ 70. Ministr spravedlnosti může úkony, k nimž
je povolán podle § 13, 16, 20, 31, 34, 40, 63 a 64,
přenésti zcela nebo z části na presidenty vrchních

soudů.

K § 70:
UP. Nově byl vsunut též § 70 o přenesení pi'tsobnosti.
V če' tných ustanoveních osnovy vyhružuje se rozhodování, jmeIlOvání a podobné úkony múlÍstru spravedlnosti. Tato ustanove ..
ní, jimiž se věci celkem podružného rázu soustřed'ují v ústřed
ním úřadě, lze od'lvodniti toliko tím, že zejména v prvních dobách účinnosti tohoto zákona bude vyžadovati jeho provádění
stálého dozoru ústředního úřadu, aby bylo docíleno jednotnosti
praxe a spolehlivého plnění účeU't, které tento zákon sleduje.
Z těchto důvodů svěřil ústavně právní výbor i jmenování pří
sedících senátu mládeže, které podle vládního návrhu mělo pří
slušeti presidenti'tm vrchních soudů, ministru spravedlnosti. Na
l'ýběru osob bude jistě mnoho záležeti, zvláště v první době
účinnosti zákonu . Zároveň byl však ústJavně právní výbor toho
názoru, že během času bude možno tuto agendu, soustředěnou
v ministerstvu spravedlnosti, bud' zcela nebo z části opět de.
centralisovati, a zmocnil proto ministra spravedlnosti, aby pře
nesl úkony, k nilltž je podle příslušných ustanovení osnovy po.
volán, zcela llebo z části na presidenty 1'rchnfch soudů.
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§§ 71, 72.
Zrušení dosavadních zákoní't.

§ 71. Zrušují se zejména:
§ 2, lit. d), § 237, 269 až 273 trestního zákona
ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z.,
§ 8 zákona č. 89/1885 'ř. z.,
§ 14 zakona č. 90/1885 ř. z'. ,
§ 3 lit. d), § 6 vojenského trestního zákona
ze dne 15. ledna 1355, Č. 19 ř. z.,
§ 15 až 31, 33 až 35 trestní novely zák. čl.
XXXVI/ 1908,
zákon o soudech mládeže zák. čl. VII/ 19IB
s výjimkou § 75.
Ú čin n o s t

zák o

II

a.

e)

T~nto zákon l~abude účinnosti za šest
po vyhlášení.
'
(2) U stanovení § 36 ,nabude v zemi Slovensk~
a Podkarpatoruské účinnosti teprve dnem, ktery
ustanoví vládní nařízení.
. (3) Provésti tento zákon ukládá se ministrům
spravedlnosti, sociální péče a vnitra v dohodě se
zúčastněnými mÍIůstry.
'.
§ 72.

měsíců

K , odst. 1. Zákon byl , vyhlášen dne 1. dubna
1931 v částce 22. Sbírky zákonů a nařízení. Nabyl tudíž účinnosti -dne 1. října 1931.
K odst. 2. Vládní nařízení, o němž se děje zmínk a v tomto odstavci, nebylo dosud vydánó,.

Část , druhá.
I.
Vládní nařízení ze dne 11. prosince 1931,
č.195

Sb. z. an., kterým se provádí zákon .
o trestním soudnictví nad mládeží.

Vláda republiky Československé nařizuje podle
zákona ze dne ll. března 1931, č. 48 Sh. z. a n., o trestním soudnictrví nad mládeží, a podle § 49 zákona ze
dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních ~aměst
nanců (platový zákon).

I. Soudy mládeže.

a

§ 1.(1) Předsedu
~soudcovského člena senátu
mládeže i jejich náhradníky (§ 31, o~st. I., zákona .ze
dne ll. března 1931, č. 48 Sb. z. a n., o trestním soudnictví . nadniládeží) ustanovÍ ,ministr spravedlnosti ze
sDudců ustanovených ke kraj,skému ~oudú., u něhož senát mládeže působí. Tito sDudcové setrvají ve svých
funkcích, dokud nehudDu ustanoveni k jinému sDudu
nebo dDkud nebudou této funkce ministrem spravedlnosti zproštěni.
(2) :Sylo~li oprávnění ustanovDvati předsedu a
soudcovského člena senátu mládeže a jejich náhradníky ,přeneseno ministrenl ,s pravedlnosti podle § 70'"
zák. č. 4811931 Sb. z. a n.,na presidenty vrchních
soudů, pla:tí, CD ustanDvuje odst. 1. o ministru spravedlnosti, O' 'p residentu příslušného vrchního. ,s oudu.
§ 2. Pro Dbě soudní oddělení soudu mládeže~
v sídle krajského soudu (§ 35, odst. 2., zák. č. 48/19311.
Sb. z. a n.) budiž zřízeno společné kancelářské oddě.,
lení.
'
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část

dl'uhá,

č.

I.

Prováděcí llařÍzellÍ.

§ 3. (1) VykDnává-li Dk,r esní sO'ud také praVDmDC
ve věcech pDnlčenských, má úkDl sDudce mládeže a
sDudce poručenskéhD býti zpravidla spDjen v jedné
DsO'bě.

(2) Nelze-li

sDud~i

mládeže

přikázati

všechny

věci

pDručeuské, bud'tež mu přikázány aspDň věci odsDuzených prDvinilců, kt~ří JSDu pDd Dchranným dDZDrem

nebO' v ochranné - VýChDVě, věci jejich sDurDzenců, jakož i věci, které byly na okresní soud přeneseny podle
§ 36 zák. č. 48/ 1931 Sb. z. a n.
'- ,
§ 4. (: ) Žalobci mládeže (§ 31, D'dst. 2., zák. č.
48/ 1931 Sb. z. a n.) náleží zastupDvati veřejnou žalDhu u sDudu mládeže v sídle krajskéhO' sO'udu a dDhlížeti na činnDst funkciDnářů státních zastupitelství ve
věcech mladistvých prDvinilců II okresních sO'udů celéhO' O'bvDdu l(rajskéhD sDudu.
'
(2) Náměstka žalDbce mládeže ustanDví prDkurátDr.
§ 5.
President krajskéhO' soudu vyzve osO'by,
kterě byly ustanáveny přísedícími senátu mládeže a
jejich náhradníky, aby vykDnaly předep,saný slib. Před
vykDnáním slibu upDzDrní je na jejich práva a pDvinnDsti a poučí je O' důvodech, ze kterých jsou vylDučeny z vykDnávání úřadu.
(2) O vykDnání slibu sepíše se zápis. President
krajskéhO' sDudu pDtvrdí vykDnání slibu na dekretu.,
jímž byl přísedící ustanDven. Dekret Dpatřený tout?
doložkDu O'pravňuje přísedícíhO' k výkDnu jehO' úřadu.
§ 6. (1) Přísedící, který se nemtlŽe dDstaviti k zasedání sDudu neb u něhDž se vyskytne důvod, prO' který je z rDzhDdDvání vyloučen, má tO' Dznámiti ' včas
před zasedáním předsedDvi senátu mládeže.
.
(2) Nedostaví-li se přísedící k zasedání sDudu, dO'statečně se neomluvě, nebO' pDruší-li mlčelivost, má tO'
předseda senátu mládeže Dznámiti radní kDmDře (žalobnímu senátu).
(3) Zemře-li přísedící, přestěhuje-li se dO' DbvDdu

e)
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,llného 'k _ jskéhD soudu nebO' vyskytnou-li se důvody,
pro které může býti úřadu zproštěn nebO' zbaven, má
tO' p,r esident soudu oznámiti ministerstvu spravedlnosti.
§ 7. (1) President krajsk'é ho soudu, vyslechna
přÍ-sedíc ! a .přihlédna k jejich odborné způsobilosti,
ustanoví, v jakém pořadí mají býti pDvDláváni k zasedání houdu. Při tO'm nlá abáti tDhD, aby se všichni
přísedící ve výkDrnu svéhO' úřadu střídali a byli jím co
možná ~tejně zatíženi. Rovněž ustanDví president krajskéhO' sv-udu pO'řadí, v jakém maj,í býti povDláváni náhradníci.
(2) Přísedící, který se zúčastní hlavníhO' přelíčení,
při němž se jedr' alD ve věci samé, zúčastní sé' též dalších hlavních př'élíčení v téže věci.
§ 8. Přísedícím, kteří mají stálé bydliště mimO'
sídlO' soudu, přísluší náhrada hDtovýoh vydání spojených ,s cestDu z bydliště do sídla soudu, s pobytem
v sídle soudu a se zpáteční cestDu a ,tO':
1. jízdné po železnici ve třetí třídě nebiQ pO' parDlodi ve druhé třídě, a nebylo-li by jich, náhra,d a za
použití jinéhO' hromadnéhO' dDpravníhD prQ'středku;
má-li přísedící nárok na zlevněnou nebo na vDlnou jízdu, přísluší mu tDlikD náhrada za ,s nížené jízdné, pO'
případě mu náhrada jízdnéhO' nepřísluší vůbec;
2. trvalD-li zasedání někDlik dnů pO' sobě. nebO'
nebylD-li již možnO' v den zasedání nastDupiti z.páteční
ce,s tu, nDcležné 20 Kč;
.
3. trval-li pDbyt na cestě a v místě soudu více
než osm hodin, stravné denně 20 Kč.
§ 9. (1) Kromě náhrady hotových vydání podle
§ 8 příslušejí přísedícím senátů mládeže presenční
platy a tO',
1. trvalD-li zasedání nejvýše pět hodin, částka
25 Kč;
2. trvalD~li z,asedání déle než 'pět hDdin, částka 40
Kč za každý den zasedání.
e) Přísedícím, kteří neprDkážÍ, že účastí na za8.0udnictvi nad

mládeř.í.

13
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část

druhá,

č.

I.

Prováděcí nařízenÍ.

sedání utrpěli citelnou újmu na pravidelném výdělku,
příslušejí presenční platy toliko čá,stkou poloviční.

§ 10. e) Hotová vydání a presenční platy příse
dících hradí se ze zálohy na náklady trestního řízenÍ.
Jejich ,poměrná část náleží k nákladům trestního ří
zení.
(2) Nárok na náhradu budiž uplatněn do ·p atnácti
dnů. Rozhoduje o něm president krajského soudu,
u něhož je senát mládeže zřízen.
§ ll. Při všech jednáních, která se konají v trestních věcech před soudem mládeže, nenosí soudcové
a úředníci státně zastupitelští I. a II. stolice, jakož
i přísedící senátu mládeže úřední oděv.
V tomto paragrafu stanoví se odchylky' od vládního nařízení
z 12. března 1927, Č. 25 Sb. z. a n.

II.

Dozorčí

rady polepšoven a samostatných
lení mladistvých ve věznicích.

oddě

§ 12. e) President krajského soudu vyzve osoby,
které byly ustanoveny přísedícími dozorčí rady a jejich náhradníky, aby vykonaly předepsaný slib. Před
vykonáním slibu upozorní jé na jejich práva a povinnosti.
(2) O vykonání slihu sepíše se zápis. President
krajského soudu potvrdí vykonání slibu na deroretu,
jímž byl přísedící ustanoven. Dekret opatřený touto
doložkou opravňuje přísedícího k výkonu jeho úřadu.
§ 13. e) Přísedící, který se nemůže dostaviti
k zasedání dozorčí rady, má to oznámiti včas před zasedáním jejímu · předsedovi.
(2) Nedostaví-li se přísedící k zasedání dozorčí
rady, dostatečně [se neo·mluvě, nebo poruší-li mlčeli
vost, má to. .předseda .dozorčí rady oznámiti radní komoře (žalobnímu senátu), v jejímž obvodě ústav leží.
(3) Zemře-li přísedící, přestěhuje-li se do ohvodu
jiného. kraJského. soudu, poruší-li hrubě své povinno-
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sti, nebo vyskytnou-li se důvody, pro které může hýti
úřadu z.proštěn nebo zbaven, má tc! předseda dozorčí
rady oznánůti ministe~stvu spravedlnosiL
§ 14. e) Ustanovení § 8 a 9 platí ohdohně o ii<ÍhradáClh, které příslušejí pi'ísedícím dozorčí rady.
(2) Náhrada hotových vydání a presenoní pjaty
přísedících náležejí k nákladllm výkonu trestu.
(3) Nárok na náhradu hudiž uplatněn do patnácti
dnů. Rozhodne o něm lHesident krajského soudu, v jehož obvodě ústav leží.
§ 15. e) Úkolem dozorčí rady je:
a) dohlížeti na výkon trestu a pomáhati radou při
8'právě a zdokonalování ústavu,
b) upozorňovati ministerstvo spravedlnosti na získané zkušenosti,
c) činiti v dohodě s představeným ústavu vhodné
kroky, aby p'ropuštěni vězňové byli na svohodě řádně
umístěni,

d) rozhodovati o ochranných opatřeních, která
mají býti učiněna po propuštění vězně z ústavu,
e) usnášeti se v .případech zákonem stanovených
o tom, má-li trest býti nadále vykonáván v ústavě,
f) ukládati těžší kárné tresty.
(2) Dozorčí radě polepšovny náleží kromě toho
rozhodovati o. .podmíněném propuštění z trestu a o Jeho odvolání.
§ 16. (1) členové dozorčí rady, počítajíc v to
i jejího předsedu, dohodnou se mezi sebou o tom, jakým způsobem budou dohlížeti na výkon trestu, tak
a,hydozorčí rada byla stále informována O tělesném
a tnravll~m stavu vězňů, o hospodář.stv í ústavu a o výkonu služhy v něm. K lomu účelu má býti ústav navštíven některým členem dozorčí rady bez předchozí
ho ohlášení aspoň jednou za čtrnáct dnů
(2) Představený ústavu je povinen poskytnouti
členům dozorčí rady přístup do všech místností ústavu, povoliti nahlédnutí do osobníoh spisů vězňů a po13*
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část druhá, č. J.

Prováděcí nařízelú.

dati žádaná vysvětlení. ČlenDvé dozDrči r~dy JSDU

oPI<ávněni hDVDřiti s vězni v nepřítDIIllnOsti zaměstnan

ců

ústavu.

(3) Členové dDzorčí rady mDho.u se zúčastniti zasedání úřednických ko.nferencí ústavu.
(4) Vady, které členové do.zorčí l'ady při výkonu
svého. úřadu shledají, a návrhy na zdDkonalení ústavu, služby a výkDnu trestu m.ají oznámiti předsedovI
dDzDrčí rady nebo. přednésti je při její-m zasedání.
§ 17. (1) Při každém zasedání dozorčí rady bud'tež prDjednány nedostartky ústavu, služby a výkDnu '
trestu, které členové dozorčí rady při návštěvách
v ústavu nebo jinak zjistili, a budiž usneseno, jaké
rady mají býti dány představenému ústavu a jaké návrhy mají býti učiněny ministerstvu spravedlnDsti ve
příčině zdDkDnalení ústavu, .s luž.b y a výkDnu trestu.
(2) Předseda dozorčí l'ady předlDží jí prDtDkol y
o měsíčních a výročních úřednických konferencích
ústavu spolu s měsíčními a ročními výkazy, jakož i vý_
rDční zpráv"Q. představeného ústavu. Doz'orčí rada je
projedná, a uzná-li to. za potřebné, přičiní k nim svoje
poznámky.
(3) . Opis prDtokolů o všech za.sedáních dozorčí
rady předloží předseda bez ·průtahll mi,n isterstvu spravedlnosti.
(1.) Jeden stejnopis protoko.lu o měsíčních a výročních úřednických konferencích ústavu, stejnopis
výrroční zprávy a předepsaných měsíčních a ročníoh
výkazů, ' zadrží předseda u sebe. Ostatní jemu předlo
žené stejnopisy předloží, když byly prDjednány, po
případě doplněny po.známkami dozorČÍ rady, bez Prů
ta.hu ministerstvu spravedlnosti.
(5) Usnese-li se dozorčí rada dáti představené-ml
ústavu ve příčině správy' a zdokDnalení ústavu nějaké
rady, oZlllámí je předseda představenému ústavu.
O výkazech dOzorčí rady srv. výnos mill. sprav. z 10,
1931, č. 39.812 (část druhá, č. lIl.).

září
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§ 18. (1) SpDlečná zasedání do.zo:rčí rady ko,?ají
s~ pDdle potřeby, neJméně jednou za měsíc, zpraVIdla
V ústavě samém.

(2) Den, kdy se bude konati za,sedá~í ~~.z~rčí ra:
dy, ustanoví předseda. Předseda _sta~?VI tez Jedn,ac~
pořad, řídí jednání a hla~ování dozorCI rady ? podav~~
zprávu a návrhy ve věcech, o. kterých ,se ma ~ozorcl
rada usnášeti. Jemu náleží též usnesenI dozor~I rady
píseffill1ě vypracovati a rp-odpiso1
vruti.
(3) O zasedání dozorčí rady sepíše s~ pro~Dkol.
V něm hudou uvedeny všechny návrhy a stIznostI, které ,p ii zasedání byly předneseny, usnesení, k nimž došlo,, ' vylíčen pod.s tatný průběh jednání a vyznačeno,
kdy zasedání začalo. a kdy sko.nčilo.
(4) Písemné práce do.zorčí ra-dy obstará .a zapisovatele jí přidělí soud, jehož člene~ je před~eda, dozorčí rady. U tohoto. soudu neb u predstave~~ho ust~:
vu lze podávati též písemná podání, svědčICI dDzorcI
radě.
v
(5) Veškerá písemná podání, která dDzo.rčí ra-de
dojdou, bud'tež zapsána do zvláštního. záznamu.
O záznamech dozorčí rady srv. výnos min. sprav. z 10. září
/931 , (;. 39.812 (část druhá, Č. 111.),

§ 19. (1) Do.zo.rčí rada může platně j~dl1at~ a ~e
usnášeti jen za přítomnosti plného pDCtu clenu.
K usneste ní je potřebí nadpo.loviční většiny v,hla~ů.
Nejprve hlasují přísedící, a to věkem mlad~I pred
starším, po nich člen státního. zastu.pitelství. Predseda
hlasuje na ko.nec.
(2) RDzdělí-li se hlasy na více než dvě ~ůzn~ l~í

llění, takže žádné z nich nemá pro sebe potrehne vetšiny, pokusí se předseda rozdělením o.tázek a opako:

~áním dotazu docíliti na, dpoloviční většiny. Zůstane-~l

lento pokus bez výsledku, přičítají ~e hl~y vvězv~i ~e~
nepříznivější k těm, které jsou po. n~~h ,m~nv~ pnznIv:,
tak dlouho, až se dosáhne l1adpDIDvIcnI vetšlny hlasu!
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Při růvnůsti hlasů je nčiniti usnesení podle mínění
vězni příznivějšíhO'.

e)

Vzejde-li různůst názůrů O' tům, které ze dvůu
mínění je vězni méně nepříznivé, má se O' tom hlasů
vati zvláště jaků O' ůtázce předběžné. J sůu-li při tomtO'
hlasování mínění stejně růzdělena, růzhůduje p,rů
předhěžnůu ůtázku hlas předsedy.
, ' (4) O nutnosti doplniti řízení a O' jiných před
.běžných oilázkách musí ,se hlasůvati vždy napřed.
Růzhodne-li vě tšin a hlasll. tak, že přes půchybnosti
O' předJ)ěžné ůtázcc uplatiíůvaJlé má se přikročiti k rozhůdnutí ve věci hlavní, jsůu také členové důzůrčí rady,
kteří zůstali v menšině, půvlnni hla,sůvati spůlu O' věci
hlavni.
(5) J ednůmysllléhů usnesení ', důzůrčí rady je tře
ha k' půľhnÍnpuélnu průpuštění úchylnéhO' "ězně, nečin.í-li doba ůdbytého trestu aspůň jehO' půlovinu
(§ 21, odst. 3., zák. Č. 48/ 1931 Sb. z. a n .) .
§ 20. (1) Důzůrčí rada může se usnésti, aby k jejímu zasedání byl přibrán před'stavený a kterýkůliv
zaměstnanec ústa'vu neb ústavní lékař s hlasem pO'.
radním.
(2) Žádá-li O' tO' ve věci, která se týká určitéhO'
vězně, kterýkůliv čleu dozůrčí rady, bud'tež vězňové
nebO' zaměstnanci ústavu vyslechnuti ,před důzůrčí ra.,
důn. Výslech řídí předseda, všichni čleÍlOvé mají právO'
dávati otázky.
(3) 'Usnese-Ji se důzO'rčí rada, aby řízení bylO' dů
plněnO' šetřením mimů ústav, vykůná je předseda.
§ 21. (1) Veškerá růzhůdnutí dozůrčí rady, průti
nimž je podle zákůna přípustná stížnůst, bud'tež spolu
s poučením O' ůpravných pl10tstředóch , důručena OSO' bám, které jsůu oprávněny si na uě stěžůvati.
.
(2) Kdyhy ůdklad výkůnu růzhůdnutÍ byl 'na šků
du vězně, vyslů ví dozorčí rada v růzhůdnutÍ samém.
že stÍžnůst na ně nemá O'dkladnéhO' účinku.
.
C'l) Podané stížnosti předloží předseda krajskému
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sůudu, v jehož ůbvůdě ústav leží, ačli důzO'rčí rada
v případech půdle zákO'na přípustných (§ 52 zák. č.
48/ 1931 Sb. z. a n .) svO'je rozhodnutí sama nez,měnÍ.

III. Součinnost soudů poručenských.
§ 22. (1) Trestní sO'ud má ůznámiti poručenskésůudu:

'
1. zahájení Lre.stnÍhů řízení prO'ti mladistvému.
Při tom Soi má vyžádati zprávu pO'ručenskéhů sůudu
O' osobních, růdinných a majetkO'vých poměrech mladistvéhO', jakůž i O' všech ůstatnÍch O'kO'lnostech, důle
žitých prO' posouzení, jakéhO' ůpatření m á soud užíti;
2. upuštění od stíhání -veřejným žalobcem pO'dle
~ 42 zák. Č. 4<8/ 1931 Sb. z. a n.;
3. výsledek trestníhO' řízenÍ. SkůnčilO'-li trestní
řízení rozsudkem, staň se tak opisem pravoplatnéhO'
rozsudku. Skončilů-li trestní HzenÍ jinak, staň se tak
zasláJnim tre'srtnÍho spisu k nahlédnutí;
.
4. zatímná opatření nařizená trestním sůudem
podle § 4; odst. 2, zák. č. 48/1931 Sb. z. a n ., a tO' bez,
odkladně;
"
mu

5:

veškerá l'ozhodnud O' 'O 'chranných
jejich opisem i výsledek stížnosti na ně, a
rozhůdnutÍ vykůnatelná a náleží-li výkůn
čenskému sůudu, má požádati poručenský
jich výkon;

opatřeních

jsůu-li tatO'

jich pO'rusoud O' je-

6. uvalení vazby na mladistvéhO' i jehO' prO'puštění
z' vazby;
7. pravoplatné usnesení, jímž bylO' uděleno na,pů
menutÍ osobám, kterým náleží pečovati o mladistvéhO'.
(2) Dozorčí rada půlepšůrvny (,s amostatného oddě
lení mladistvých ve věznici) má oznánúti půručenské.
niu sůudu v opise vešekrá růzhodnutÍ O' ochranných
.ůpatřenÍch, která sama učinila, i výsledek stížnůsti na
ně, a jsou-li tatO' rozhůdnuti vykO'natelná a náleží-li
II
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jej3ch " kvýkůn poručenskétmu " soudu, má požádati pO'.
rucens Ý sůud O' jejich výkůn.
v ,(3) ?stav ,(věznice), v němž se -vykůnává trest ~a
vrenl, ma oznamiti půručenskému sO'udu nasto.upenÍ
trestu i propuštěIlÍ z trestu.
§ 23. Po.ručenský soud má:
1. ..,půdati trestnímu sůudu na požádání zprávu
O' po.mel·ee:h mladistvéhO'. Zpráva nemá se ůmeziti na
vylí~ení nyn.ějŠíhů stavu osůbních, rodinnýoh a majetkůvyc~ půmem mladistvého., nýbrž má půdati též
ůbraz Jeh?" min,lllůsti. Zejména mají býti uvedena výchůvn~? ,lecehnv~ a ochranná o.patření, která již byla
v!ků~avana, pnpady, ve kterých se kůnalů průti mladlstvemu trestní řízení i jehO' výsledek, jakůž i přípa-
dr, v~ kterých bylO' upuštěnO' -_ ůd stíhání půdle § 42
zak. ~. 4~/1931 Sb. z. a n. Lze-li po.ručenských spisů
postradatI, mohůu býti zaslány k nahlédnutí místO' půdání zprávy;
"
2. ~jistí-l~ ze, zpráv, které hO' důšly, nebO' Jinak,
v
z~ prO'tI mladlstvemu se vede trestní řízení také u jinehů 8o.UI~,?-', zl~častněné !s oudy o tom ihned zpraviti;
,3. nandl-h ůchranné opatření a zjistí-li ze zpráv,
ktere hO' důšly, nebo jinak, že průti mladistvému se
vede trestní řízení tresní sůud o. -to.m bezodkladně
zpraviti.
IV. Součinnost jiných soudů a úřadů.
§ 24. (1) Sůudy, bezpečnůs1Jní a jiné veřejné
úř~.dy, jimž náleží půvinnost činiti trestní ůznámenÍ,
a bezpečnůstní ůrgány mají oznamůvati trestné činy,
které se stíhají na žalůbu veřejriůu, dopustil-li se jich
nedůspělý, sůudu půručenskému, a .důpustil-li se jich
mladistvý, sůudu mládeže, v jehož obvodě měl mladistvý v důbě činu svůj stálý půbyt, a neměl-li v důbě
činu na území republiky stáléhO' pobytu, soudu, v jehůž obvodě se mladistvý zdržuje.
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nebo jiný správní

úřad, že průspěch nedospěléhO' nebO' mladist~éhů, vyžaduje nějakéhO' opatření půručenskéhů s?udu~ ~a t?
oznámiti ihned tůmutů sůudu a podle mo.zn~'SlI 1 ůtCI,
matce nehO' zákonnému zástupci nedoSipěl~ho nebO'
mladistvého. Jeví-li se naléhavá půtřeba něja~éhů tal ůvéhů opatření, zejména zatím.lUého umístění nedůtl ěléhů nebO' mladistvéhO' ve vhůdné rodině nebO' ve
hodném ústavu, má je sůud (úřad) učiniti podle
můžno~ti zatím sáln za so.učinnosti pomůcnéhů zařízeni
p rO' sŮJldnípéči O' mládež (§ 29), a zpraviti ,O' t01~'
poruče~lský soud. Činí-li se zárůveň trest~í 01)~am~1ll"

bud'tež ůznámení uvedená v tůmto odstavcI pOjata

I

dO'

něhO'.

§ 25. (1) Bez1p eroo.stní úřady a ůrgápy smějí
v trestních věcech mladistvých průvinilců h~z svolení
:soudu činiti tolikO' neodkladná opatiení nutná k 10'"mu, aby se 'věc vyjasnila, a aby se z-ahránilů útěku pa·
ohatele a zahlazení stůp trestnéhO' činu neb aby se zajistilydůkaz,y. "
(2) Pl'ůlzat:úmného z'a,jištění (zatímné1lO zadržení)
mladistvéhO' podezřelého z trestnéhO' činu má býti
užitO' jen tehdy, když jehO' účelu ~elze dosáhnouti ji.
nak, zejména umÍst~..il1.ím mladistvéhO' ve vhůdné růdině
!Uebů ve vhůdném ústavě.
(3) Předvádění a dopra1v a nedůspělých a mladistvých osůb bezpečno.stllÍn1Íorgány děj se způsůbem
nenápadným, podle můžnůsti stráží v civilním šatě.
Studu a cti :m ladi!s tvého budiž 'všemožně lšeJtřeno~,
K" předvádění a dopravě může býii užitO' též orgánů
půmůcných zařízení pro sůudní péči o mládež, ačli se
tím náklad na p.ředvedelIlÍ neho dopravu nezvýší.
. (4) Pr~pouští-li beZlpečnůstní úřad ne~ospělého
nebO' mladistvéhO', který jím byl zatímně zad~žen, má
jej od-e vzdati zákůnnému zástupci neb ůsůbě, která
nad ním bděla nebO' jest ůchotná nad ním bdíti, nebO'
některému půmocnému zařízení pro soudní péči
I

202

část

druhá,

č.

I.

Prováděcí nařízení.

o mládež. Takové zařízení má býti před propuštěním
o něm včas zpraveno i tehdy, má-li býti propuštěný
odevzdán někomu jinému než jemu.

V.

Součinnost veřejných

škol.

§ 26. ' (1) Sezná-li správa veřejné školy, že prospěch nedospělého nebo mladistvého, který je jejím
žákem, vyžaduje nějakého opatření poručeuského soudu, zejména že takového opatření je potřebí k za.mezení hrozícího mu z,p ustnutí nebo k jeho nápravě, má
to úznámiti ihned poručenskénlu soudu a podle možnústi útci, matce nebo zákúnnému zástupci žáka.
(2) Jeví-li se naléhavá potřeba takového. opatřen í,
může b}-"ti učiněno oznámení též nejbližšímu okresnímu soudu nebo bezpeonostnímti úřadu.
§ 27. Správa veřejné školy je povinna podati
soudu na požádání bez odkladu zprávu o všech okolnosteoh -důležitých p,r o' posouzení, jakého opatření má
soud Užíti na prospěch nedospělého nebo mladistvého, který je nebo byl jejím žákem.
§ 28. (1) Usnese-li se soud zůstaviti potrestání
nedospělého nebo mladistvého veřejné škole, jejíž je
žákem (§ 1, údst. 2., § 4, · odst. 1., § 6, odst. 2., § 9,
odst. 4., zák. č. 48/ 1931 Sb. z. a n.)? zašle svoje rozhúdnutí v opise správě školy a požádá ji o jeho výkon. školní potrestání staniž se podle předpisů kázeň
ského školního řádu.
(2) O výkonu škúlního potrestání podá škúla
8ú~du zp,r ávu.

Vl.

Součinnost ponlocných' zařízeJÚ pro soudJÚ péči

o mládež.
§ 29. (1) V trestním řízení proti mladistvým
užije súud součinnosti pomúcných zaří
.zenÍ P}'O soudní l?éči o I11lád~ž.
.lHovinilcům

(2)
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O tom, která pomúcná zařízení ma]l býti
púvolávána, budou vydány zvláštní

součinnosti
předpisy ,

k

§ 30. (1) Pomooný-m zanzenÍm pro. soudní peCl
o mládež má býtj jejich součinnost se soudem co nejvíce usnadněna. Podle múžnústi mají jim býti, požá-:
dají-li o. to, poskytnuty v so.udní budově bezplatně pútřebné kancelářské místnosti.
(2) Zástupcům a o.rgánům .p omúcných zařízení pro
soudní péči o. mládež, kteří vykonávají úkony, k nimž
byli súudem povoláni, budiž vydána přednostou soudu
legitimace, aby se jí múhli při výkonu vykázati.

§ 31. (1) O součinnosti pomocných zařízeni pro
soudní ,péči o. mládež platí tato ustanovení:
1. Budiž jim podána zpráva o zahájení a výsledku
trestního. řízení. Skúnčilo-li řízení rozsudkem, budiž ,
jim zaslán úpis rozsudku.
2. Zástupci pomoonéhú zanzení buďtež podány
zprávy o. mladistvém, a púkud to není
na újmu trestního řízení, též o jeho trestném činu.
K tomu konci může býti povoleno zástupci pomocného. zařízení i nahlédnouti do- t.restních spisů.
ústně potřebné

3. Pomocné zařízení budiž požádáno. o zjištění
úsohních, rodinných a majetkových poměrů mladistvého. a všech ostatních o.kolností důležitých pro posouzení, ja.kého opatření má soud užíti. Pomocné zařízení
budiž vyslechnuto. také o tom, zda se dúporučuje ně
jaké ochranné opatření a jaké.

4. Projeví-li s tim pomocné zařízení souhlas, budiž jeho pomoci užito také při zatímném umístění
mladistvého., na něhož hy měla býti u valena vazba, ve
vhodné rodině nebo. ústavě a p.ři výkonu střežení naří
zeného podle § 9, odst. 4., zák. č. 48/ 1931 Sb. z. a n .
.5. V říze~j před okresními soudy může bý1:i .zá-
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stupce půmO'cnéhů zařízení ustanůven ůbhájcem mladistvého.
6. Půmůcnému zařízení budiž ůznámena vždy dů
ba hlavního. přelíčenÍ.
7. Veškerá rO'zhůdnutí a ůpatření, průti kterým
přísluší ůhviněnému opravný prostředek, buďtež doručena také půmůcnému zařízení; byl-li však jeho. zástupce při jejich prOlhlášení přítůmen, staniž se tak
jen tehdy, když za to. žádá.
8. PrůPO'uští-li se nedospělý nebO' mladistvý z vazby nebo. z trestu, může býti O'devzdán též pOlmocnému
·zařízenÍ. Tůtů zařízení hudiž před propuštěním o. něm
vždy "čas zpravenO' a to. i tehdy, ůdevzdá-li se propuštěný někomu jinému než jemu ..
(2) O sůučil1'nostipůmůcneho zařízení při výkůnu
ůchranných ůpatření platí zvláštní ustanO'venÍ.

VII.

Podlníllěné propuštění

z trestu.

§ 32. (1) O podmíněném prO'Puštění z trestu růz
hOlduje důzOlrčí rada půlepšovny z můci úřední nebo.
na žádůst. ŽádO'st za podmíněné propuštění můhou pů
dati vězeň, jeho. růdiče a zákůnný zástupce.
(2) O každé žádosti za 'pod'míněné propuštění podá úřednická kůnference PO'lepšOIvny půsudek a návrh.
Srov. též § 70 a násl. v. tr. zavře
Pi~edseda důzůrčí rady O'dmítne žádosti
za podmíněné propuštění, které byly půdány před
uplynutím lhůty uvedené v § 19, č. 8., zák. Č. 48/1931

§ 33. (1)

Sb. z. a n.
(2) O všech

.

ůstatních žádostech a návrzích zavede
předseda včas šetřenÍ. Zjistí zejména, jsou-li tu pO'd.
mí-nky půdmíněnéhů průpuštění z trestu, jakých Dpatření vyžao.uje prů:spěch vězně po. propuštění, a co. bylo.
ředitelem -ústavu dosud podniknuto., aby byl propuště
ný na svůbodě řádně umístěn. Při tom užije zvláště
pomůci PQmocnéhů zařízení prD soudní péči Ol mládež,
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v jehož ůbvO'dě se z,d ržují rO'diče nebo zákůnný zástupce a vyžádá ,si též zprávu 'poručenského 8'O'udu.
(3) Předseda vyslechne také vždy vězně, jeho. rů
diče a zákonného. zástupce. Nebylo-li by můžné vyslechnůuti včas zákůnnéhů zástupce, budiž vězni zří
zen a vyslechnut obhájce;. to. se staň též, uzná-li to dozorčí rada účelným p~ů úspěšné hájení vězně. Obhájcem může předseda usta:noviti buď .obhájce z povů·
lání~ který je O'chůtelIl ůbhajůvání 'převzíti, nebo někte
rého příslušníka vězňůvy růdiny nebo. zástupce půmůc
ného zařízení pro sůudní 'péči ů· ·mládež. Ohhájci budiž půvolen hůvůr s vězněm v nepřítůmnosti úřední
ůsoby.
.
(<!) Osůhy uvedené v odst. 3. buďtež , vyslechnuty o všem, CO' můhůu uvésti pro. podmíněné propuštění z trestu ,a pro. nařízení Illějakého ůchrannéhů opatření po. trestu i průti tomu, a budiž jim sdělen výsle ..
dek dosavadního šetření, aby se o něm mohly vyjádři
ti. Půkud by údaje jejich vyžadůvaly nO'véhO' šetření,
vykoná je předseda ještě před zasedáním dOlz,ůrč} rady.
(5) J de-li o ,půdmíněné propuštění 'vě'7}ně, Q němž
se tvrdí, že je úchylným, vyžádá předseda vždy také
půsudek ,p edagogický a lékařský.

§ 34. (1)

~ů skůnčeném šetření ,p 'ředloží před

seda , žádůsti a návrhy dozůrčí radě, aby o. nich růz
hOldla.
(2) PropOluští-li se vězeň podmíněně, učiní dozůr
čí rada vždy také růzhO'dnutí o. ůchrrumým O'patřeních
po. trestu půdle § 39 až 41. Nenařídil-li Q.chra:Qrtůu výchůvu, musí lllaHditi vždy O'chranný dozůr. ROIzhůdnu
tí o ůchranných ůpatřeních spůjí s rozhodnutím o podmíněném propuštěnÍ.
,
§ 35. Rozhodnutí, jímž se vězeň podmíněně prů
půuští z trestu, budiž OIznámenů, jakmile se stane vykůnatelným, řediteli ,polepšůvny, aby je vykonal.
§ 36. (1) O odvůlání půdmíněnéhO' propuštění
z trestu rozhůduje důzorčí rada.
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(2) Nedokonal-li podmíněně propuštěný v době,
kdy nastaly skutečnosti, pro které může býti podmíně
né 'propuštění ,p odle § 14 zákona ze dne 17. října 1919,
Č. 562 Sb. z. a n. O' podmíněném odsouzení a podmíně
ném propuštění, odvoláno, ještě osmnáct let, může do- _
zorčí rada, hledíc na výjimečné okolnosti případu vysloviti, že podmíněné propuštění zůstává v platnGsti,
a může při tom prodloužiti podle svého uvážení zkušebnou dobu, ne však více než o dvě leta.
(3) Dokonal-li propuštěný v době, kdy nastaly
e,kuteČlIlosti uvedené v O'dst. 2., již osmnáct let, ro<zhodne d, ozorčí rada o odvolání pO'dmíněnéhG prGpuštění ,p odle § 14 zák. Č. 562/ 1919 Sb. z. a n.
(4) ;Podmíněné propuštění úchylného vězně budiž
odvoláno také, ukáže-li se ve zkušebné době, že je
svému okoH nebez,pečný.
(5) Zbytek trestu, který má hýti po odvolání podmíněnéhO' propuštění vykonán, vykoná se v pO'lepšovně. DokO'nal-li však' podmíněně prO'Puštěný již dvacátý první rok svého věku, má dozorČÍ l'ada rozhO'dnouti též, zda svoluje, aby tam byl zbytek trestu vykonán.
(6) Rozhodnuti, jim,ž se odvolává podmíněné. pro.
puštění z trestu, budiž oznámeno, jakmile se -stane
vykonatelným, úřadu, jemuž náleží pečGvati o výkoll
trestu (§ 397 býv. rak. tr. ř.~ § 494 býv. uh. tr. ř.), aby
je vykonal, a poručenskému soudu.
§ 37. Ustanovení § 13 až 32 vládního nařízení ze
dne lL listopadu 1919, Č. 598 Sb. z. a n., jímž se pro·vádí zákon o podmíněnénl O'dsouzení a pO'dmíněném
propuštění, nelze užíti, jde-li o 'podmíněné propuštění
z trestu z,avření vykonávaného v ,polepšovně.

VlIl Dodatné rozhodování o ochranných opatře
ních.
§ 38. (1) Před každým prO'Puštěním vězně z polepšovny nebo ze samO'statIiého oddělení mladistvých
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Ve věznICI rozhodne dozorčí rada podle výsledku výkonu trestu, má-li býti vězeň dán po propuštění pod
ochranný ,d oz,or nebo do ochranné výchovy. TakovéhO'
dodatného rozhodování není, nařídil-li soud, aby Gdsouzený hyl po propuštění z trestu dán do ochranné
výchGvy, a od ·d ohy, kdy ochranná výchova byla pravoplatně nařízena, do PI'opuštěnÍ vězně z trestu neuplynulo šest měsíců.
(2) Při dodatném .rozhodování postupuje dozGrčí
rada podle ustanovení § 39 až 41; ustanovení § 41 nelze užíti, jde-li o p'ro,puštění věz.~ě ze samO'statného
oddělení mladistvých ve věznici.
(3) O řízení platí v těchto případech obdobně
ustanovení § 33, od,st. 2. až 4. § 39. (1) Nenařídil-li soud žádnéhO' ochranného
opatření ,pO' propuštění z trestu a uzná-li dozGrčí rada, že jsou tu zákonné pod'm ínky ochranného dozoru
ueb ochranné výchO'vy a že prO'spěch vězně takového
opatření vyžaduje, nařídí ,potřebné Gchranné opatřeillÍ.
Ochrannou výohovu nařídí však jedině, lze-li hledíc na
věk vězně a ostatní jehO' poměry se nadíti, že její
výkGIJl dO' dvacátéhO' prvního roku jeho věku bud e
míti výsledek.
Uzná-li dozorčí rada, že ochranných opatření
po propuštění není ' potřebí, vysloví, že od nařízení
ochranného opatření upouští.
§ 40 . . (1) Nařídil-li SGud, aby odsO'uzený byr po
propuštění z trestu dán pod ochranný dozGr, a má-li
dozorčí rada za to, že jsou tu zákGnné podmínky.
oohranllé výchovy a že podle výsledku trestu prospěch
vězně ochranné výchovy .vyžaduje, nařídí, aby vězeň
hyl dán do O'chranné výchOlVY.
(2) Jinak vyslGví, že vězeň má býti dán pod
,Pchranný d.oz'Or nařízený sGudem.
§ 41. ' (1) Nařídil-li soud nebo dozGrčí rada pGlepšGvny, aby odsouzený byl pO' propuštění z trestu
dán do Gchranné výchovy, a od dohy, kdy Gchranná

e)
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Oást dl'uhá, č.

I.

výcho.va byla pravo,platně nařízena, do. propuštění
. z trestu již uplynulo. šest měsíců, rozhodne dozo.rčí
rada zno.va, zda se o.chranná výchova má vyko.nati, podle ustanO'vení od,st. 2. ,a,ž 4.
~ 2) Od výko.~u o.chranné výoho.vy budiž upuště
nO', nelze':'li hledíc na věk vinníka a o.statnÍ jeho. po.měry se na,d íti, že její výkon do. dvacátého prvního
roku jeho. věku bude míti výsledek.
(3) Výko.ll1 ochranné výcho.vy budiž podmíněně odložen, není-li ho potřebí hledíc na veškeré okolnosti
. případu, zejména na délku vykonaného trestu a na
chování odsouzenéhO'. ' Má-li dozorčí rada za to že
by z tohoto důvodu mělo býti od výkonu ochranné' výohovy v~ec U'pu~těno, učiní zároveň takový návrh
soudu první stolice, který ochrannou výchovu nařídil.
(4) V jiných případech vysloví dozorčí rada, ž'"e
nařízená ochrann~ výchova se má vykonati.
§ 4~. RO'zhodnutÍ uvedená v § 39 až 41 oznámí
dozo.rčí r·a da řediteli ústavu (věznice).

IX. Řemeslná výulia ve vých~vnách a v polepšovnách.
. ~ 43. e) Zaměstnání 'učednickému nebo pomoclllckemu sluší pokládati z,a ' rovné také zaměstnání ve
výchovně . nebo v polepšovně při takových pracích,
které j~ou předmětem živností řemeslných a byly
v den, kdy toto nařízení bude vyhlášeno, ve výchovně
nebo v polepšovně (ústavu pro mladistvé vě'zně),
o kterou jde, provozovány, děje-li se toto ' zaměstnání .
za návodu osoby, která má průkaz z,působilosti pro
příslušnou živnost nebo jinak dostatečné odborné vzdě
lání, a je-li postaráno o všestrannou a <stejně důklad
nou výuku jako u učňů a pomocníků na svobodě.
(2) Ministerstvo, jemuž přísluší v nejvyšší stolici
na ústav dozírati, rozhO'dne způsobem pro jiné úřady
'závazným, které .řemeslné výkony byly v tom kterém
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llanzelú.

rtsÍ.avě v den vyhlášení tohoto. nařízení provozovány
a při kterých jls ou chovancl (vězÍlové) zaměstnáni
způsobem

vyhovujícím podmínkám o.dst. 1.
§ 44,. (l) Doba, po kterou byl chovane,c

(vězeň)

V ústavě zaměstnán při řemeslných

výkonech, pro které platí ustanovení § 43, odst. 2., budiž započtena do
dohy, která platí podle živnostenského řádu (zákona)
prO' učební poměr, případně pro pomocnické zaměst
nání v řemeslné živnosti odpovídající tomu kterému
řemeslnému výkonu,
a) chovancům vychoven ceiá nebo. z Č~sii, nejméně však třemi čtvrtinami,
.
b) vězňům polepšoven vždy jen z části, a to nej'méně jednou polo.vinou, nejvýše dvěma třertmaDŮ.
(2) O započtení ,r :ozhodne v mez,í ch odst. I.
okresní úřad, v jehož obvodě ústav leží, přihlížeje
k příčinám, které vedly k umístění chovance (vězně)
v ústavě, zejména k ,s ociálním a výchovným poměrům,
ve kterých před odevzdáním do ústavu žil, jeho povaze, chování v ústavě a z'působu zaměstnání. Před
rozhodnutím vyzve okresní úřad ředitele ústavu, · osoibu, za jejíhož návodu se z,aměstnání dálo, a ,p·řislušné '
živnostenské společenstVlO, aby se nejdéle do čtrnácti
dnů vyjádřili, a vyslechne podle potřeby i jiné zaměstnance ústavu.
Okresní úřad jest ,povinen rozhodnouti s nej-·
větším urychlením. '

e)

O době, ktel'á platí pro učební poměr, případně
~o~~
Itické zaměst,nání v řemeslné živnosti, viz § 14 živn. řádu a § 15
dov. živn. zákona.

pro

§ 45. Byl-li chovapec (vězeň) propuštěn z ústavu
před uplynutím doby stanovené pro učební poměr,
případně pro pomO'cnické z.aměstnání v řemeslné živnosti odpovídající tomu kterému výkonu uvedenému
v § 43, odst. 2., vydá mu osoba, z,a jejíhož návodu se
zaměstl!ání dálo, učehl;lí, případně ,p racovní vysvěd.:
čení o ,d obě, která mu byla podle § 44 z,a;póč'tena do
Soudnir.tyí na.d mládeží.

14
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část

druhá,

č. J. '

důhy . rQl~hůdnév pr? ~čební poměr, případně pro pů~
můonIcke z~me~~anI. To~O' vysvědčení budiž půtvr
zenů ůkresnlm uradem, v Jehůž ůbvO'dě ústav leží.
~ ~6. ~kůnčí-li chůvanec (vězeň) za důby svého.
zadrzenl ~ ustavu hledíc k důbě, která mu byla půdle
§ 44 zapoctena dO' doby rozhodné pro. trvání učehníhů
p~~ěru'v,a h!edíc k době, ztrávené v případném dří
~~Jslm . radnem učňůvském půměru v téže řemeslné
ZlvnostI, d.ůhu půtřebnou pro. řádné ukůnčení učební
ho. půměru, vydá mu osoba, za jejíhůž návodu se zamě.s:tn~ní dálo, výuční list, o. jehož půtvl'Zení platí ustanove:lU,,? 4~. vChůvanec (vě:zeř1) mů·že býti na svou žádost"pnpusten k tovaryšské zkoušce . .o této zkůušce
pl~tI" co us~anůvuje živnůstenský řád (zákůn) o. tův,a
rysske zkůusce učňů, kteří se vyučili řemeslu II zaměst
navatele nenáležejícíhO' k žádnému spůJeČenstvu.
USlw~ovení o tovaryšské zkoušce ub'íů, kteří se vyučili řeme
slu u zwnestna~atele nenáležejícího k žádnému živnostenskému
spolecenstvu, VlZ § 104 b) posl. odst. a § 104 d) odst. 5 živn. řádu
II § 148 odst. 6 a § 150 odst. 5 slov. živn. zákona.
v

v , § 4-!. Z .uče~níoh a pracO'vních vysvědčení, z výUCIll~O l~s~u, J a.k~z i z vysvědčení o. tůvaryš,ské zkůušce
nesml br:l pat~e, že .ůsůba, jíž se vydávají, byla držána ve vychO'vne nebo. v půlep~ůvně.
(2) Uvč,ebn~ a praců~~í vysvědčení vydaná půdle
tůhůtO', nanzenl nahraZUjI spůlu s vysvědčením o vykvona~e tůvar~~ské zkůušce průkaz způsobilosti pů
trebny p,odle Zl vnůstenskéh ů řád u ( zákona) .
,
O průkazu způsobilosti viz § 14 živn. řádu a § 15 slov. živit
zakona.

x.

Evidence a statistika provinilců a ochranných
opatřmú.

§ 48. U stanůvení v lá-dníhů nařízení ze dne 14.
červénce 1922, Č. 198 Sb. ·z. a n., o. evidenci soudních
provinilců a sbírání dat pro. účely krimmální stati..
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stiky, plat.í ve věceoh mladistvých průvinilců s těmito.
odchylkami:
1. Údaje o. nařízených ůohranných ůpatřeníd~
(ůchranné.m dO'zoru a O'chranné výchQl~ě) nehuďt~z
do. trestního. listu, sčítacího. trestního. listu a zprav
o podmíněném propuštění z trestu půjímány.
K č. 1. O statistice ochranných opat-ření při odsouzení viz
§ 49 prov. nař.

2. Zprávy o. podmíněném průpušt.ění z t~~stu a
o jeho ůdvůlánÍ podá úředník soudní kaneclare, vedO'uci záznanly dozůrčí rady.

v
zák. a

č. 2. je obsažena odchylka od § 11 ·d . naŤ. 198./1922 Sb.
,
v

nař.

3. Upustí-li soud od půtrestání (§ 6 zak. c. 48/ 19,,31
Sb. z'. a n.), vyhotoví se tůliků sčítací trestní list ~ zasle
úřadu rejstříku trestů. Trestní list a jeho. -O~I' S~, se
v tomto. případě nevyhotůvují a nikomu nezasllaJI.
4. Vysloví-li s~ud dodatečně 'podm~něné ,odsůu
zení (§ 7, č. 2 zák. č. 48/ 1931 Sb. z. a n.), poda o. tQlm
zprávu opiseiln svého. rozhůdnutí úřa,du re.Jstříku ~re
stů a všem místům, kterÝIIl byl za's lan OpIS trestulhů
listu. Ú.řad rej, stříku trestů poznamená z,měnu na trestním listě a přeřadí jej do. oddělení B) :ejst~íku trest~;
ostatní místa, kterým byl opis tl'estuIhů hstu zaslan,
zahladí ůdsůuzení ve svých záznamech.
5. Byla-li při půdmíněném odsouzení nebo. při
pod'míněném prO'puštění z trestu zkušebná doba prů
dloužena (§ 7, Č. 5 a § 19, č. 6 zák. Č. 48/1931 Sb .. z. a
n.), půdá o. tQlm soud (dozorčí rada) zprávu opIsem
svého. rozhůdnutí úřadu rejstříku trestů i místům uvedeným v § 4 vl. nař.
198/1922 Sb. z. a n. Změna
budiž v zázna·m ech vyznačena.
6. Opisy rozhůdnutí uvedených pod Č. 4. a 5. zašle
soud (dozůrčí rada) hrůmadně l. ledna, ~'. d~lJ.la,
1. ' července ·a 1. října státnímu úřadu statIstlcke~u.
N a každém rozhodnutí odkáže se na sčítací trestní hst

c.

14*
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část druhá, č.

1.

(Zlprávu o. po.dmíněném pro.Puštění z trestu), jichž s~
ro.zho.dnutí týká.
7. UstanQlvení § 19, odst. 1., § 25 vl. nař. č. 198/
1922 Sh. z. a n., nelze užítI.
K Č. 7. § 19 odst. 1. tÝ/ťá se povinných oznámeni úřadu rt>.j.

stříku trestů, když se zjistí; že předcházelo odsouzení vylučující
podmíně1lý odklad trestU. § 25 týká se zkrácených výpisů z rejstříku trestů. Takové zlrrúr.€llé výpisy jsou tu vyloučeny. Srv. též
§ 56 Prov. nař.

§ 49. (1) Nařídí-li tresthl soud, Po.ručenský soud
neho. dozol'čí rada Po.lepšo.vny (samostatného. o.ddělení
mladistvých ve věznici) o.chranné opatření (o.chralmý
dozo.r neh o.chrannou výcho.vu), vyho.to.ví se o. to.m
zvláštní sčítaCÍ list na vzorci VII. neho. VIII.
O zatímních o.chranných opatřeníoh (§ 4,
odst. 2., § 12, o.dst. 3., § 55, odst. 2., zák. č. 48/ 1931
Sh. z. a n.) se sčítaCÍ list nevyho.tovuje.
§ 50. (1) ·Znlší-li trestní SQlud, poručenský So.ud
neho. dozo.rčí rada Po.lepšQvny (salI~o8tatného. oddělení
mladistvých ve věznici) neho výoho:vn.y nařízené
ochranné o.patření neho změní-li o.chrannou ' výchovu
v o.chranný do.zo.r neho nao.pak neb odlo.ží-li Po.dmi.
uěně výko.n o.chranné výchQlvy, vyho.toví se o. to.m
zvláštní sčítací list na Vl.zo.Tci IX.
e) Sčítací list se nevyho.to.vuje:
a) mění-li se to.liko. způsoh o.chranné výcho.vy
(,r o.dinná výcho.va ve výchovu ústavní nebo. nao.pak),
h) zachová-liso.ud nebo. do.zo.rčí rada při do.datném rozho.doováillí o o.chranných opatřeních (§ 23, 24,
63, č. 5 zák.č. 48/1931 Sb. z. a n.) dříve nařízené
ochranné o.patření nezměněně v platno.sti.
§ 51. (1) Sčítaocí listy uvedené v § 49 a 50 se vyhoto.ví, jakmile usnesení, kterým se ochranné o.patře
ní nařizuje, mění, zrušuje neho. výko.n o.ohranné výchovy podmíněně o.dkládá, nahude právní mo.ci, a to.
o. každé 'Oso.hě zvlášť. Vyho.to.ví je úřoedník soudní kanceláře Po.d dohledem předsedy neho. referenta senátu

e)
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(so.udce) nebo. ,předsedy do.zorčí raody, }enž je t~ž Po.depíše. Sčítací list o. ro.zho.dnutí dozorCI rady vychovny vyho.toví představený ústavu.
v
,
v,
(2) Sčítací listy bud'tež ukl~d~IllY, v 'p oradI Clse~
a zasílány státnímu úřadu statlstIckem~,. hro.madne
vždy I. ledna, 1. dubna, I. července a 1. l'l)na.

XI.

Různá

ustanovení.

§ 52. Zůstaví-li soud Po.trestání nedospělého. nebo. mladistvého. rodině (§ I, o.dst. 2., § 4, o.dst. ~., § 6,
odst. 2., § 9, odst. 4., zák. č. 48/1931 S~. z, a n. , ; UPo.:
zo.rní otce matku nebo. záko.nného. za,stuťce, J:O~-~I
d
'~'to.mni ústně a jinak ,p ísemne na )epc ~
u S?U U ~I~I na rozsa
,
h'
Po.VIIl'nostl
, V )'ak'em smějí svoje karne
právo. vykonati. .
.
§ 53. (1) Usnese-li se So.ud d~ti mladistvému
d o tk (§ 6 odst. 2. § 9, o.dst. 4., zák. °C' 48/ 1931, S~. z.
u )u
, mu přísně
,
.
'd
vytkne
jeh o. 'p rovInenI
a 'a mu
o zaro.aveň
n. vaznou
,
t'
budo.ucno.st
výstrahu a napo.menu I ~ro.
'_
z' ůsohem přiměřeným jeho. roz~umo.~e a, mravnlo v~
s;ělosti tak, aby mladistvý si u,;~domll vy,z nam dutky
a ahy mu utkvěla trvale vp ametI.
v

(2) V řízení před soudy krajskými udělí d,?tku
předseda senátu mládeže před shro.mážděným ·selll~tem

mládeže.
'(3) O udělení důtky jest sepsati zápis.

§ 54.. (1) Střežení (§ 9, odst. 4:"zák. ,č. 4~/19, 3~
o v
b y't'I vykonáno. v prihodne" nustno.stl,
Sb • ,z a n. ) muze
u ,~o~du, nik~li v však ve věznici, ,v p~~o.dne ~lS~OStI
po.mo.CíIlého zařízení pro. so.udnI peCl o. mladez, ve
výchovně, útulku a pod.
(2) Vykonává-li se streZetlll )ID d e ,n e z u ~o.udu.,
budiž o jeho. .výJ<.opu podána soudu zpr~vé.l,
v

v

v

,..
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§ 55.
Usnese-li se soud uděliti napomenutí
oSOIbám, kterým náleží pečovati o nedospělého nebo
mladistvého (§ 1, Ddst. 4., § 5, odst. 4., zák. č. 48/1931
Sb. z .. a n.), a jsou-li tyto osoby u soudu přítomny, vyhlásí jim soud svoje usnesení ústně v nepřítoifl1ll0sti
nedospělého nebo mladistvého. O tom, že bylo udě
leno na:pomenutí, budiž sepsán zápis, a :bylo-li uděleno
při hlavním přelíčení, hudiž zapSéÍJno do pr.otol{olu
o hlavním přelíčení. Nejsou-li osoby, jimž se napome.
nutí udílí, u soudu přítomuy, budiž jim dDručeno
usnesení písemně.
'0

(2) Osoba, jíž se napomenutí udílí, budiž pDučena
právu podati opravný ,prostředek.

§ 56. V trestním řízení proti mladistvým prDvinilcům budiž vyžádán vždy Výpis z rej, stříku trestů
a bud'tež zjištěna správná data narození.

oddělení.

O tom, kde

JSOll

iíů, viz výnos min.

Spl'.

" ,
nanl

//.1:

,

v

dne 1. ledna 1932.

(2) Toto nařízení provedou millis~ř! :spr~v~d~ost~,
sociální péče a vnitra v dohodě se zucastnenyml mInistry.

.

§ 57. Vykonává-li se vazha uvalená lIla mladist.vého v soudní věznici, v lUZ je zřízen.o sam'o statné
oqdělení mladistvých,

88 Sb • z. a n ., o učňovské'm a pomoClllickém
zaměstTT ..... , h
'
1
o " l"(Dnlenského ústavu v
J.,-o.SICIC
C lovancu
5 d
2 « Ia
o vydávání příslušnýoh vysvěd~enl: & 4 :ko ~t. b,' \~
. . č 198/1922 Sb. z. a n ., Jakoz I ves . . er~ yv~
nuhare'rská nařízení, vydall1á k provedení z'rusheneho zak.
Vl Vllj1913 o. soudech, m I a, d eze a z rušeny' c kustanoved .
cní. trestnl, nOIVely ' za.
k čl . XXXVlj1908, po: u J\SOU
ještě v platnosti.
' ..... osti
60 (1) Toto nařízení na b IId e uCInn
',..... dnem.
§
.
,
§
§
49
až
51
nahud'Ů'u
UClnnostl
vyhlášení. UstanovenI
.
.
v

C

budiž vykonávána v tomto

Vzorec VII.
a) okresní v
Soud h-estní
b) krajský v

·č .

. . ..... . /

....... .

/

.. ... .. .

f . . . . . . .. .

zřízena samostatná o'ddělení mladist"vých věz
z 1. září 1931, Č. 37.775 (část druhá, č. IV.) .

§ 58. V trestním ,řízení proti mJa.distvým provi.
nilcům nesmí hýti užito záznamu o rozsudku podle
§ 458 hýv. rak. tl'. ř. a § 541 'býv. uh. tl'. ř. ve zněni
zákona ze dne 18. prDsince 1919, č. 1 Sh . .z. a ll. z roku
1920, júnž se mění některá ustanovení trestního řádu
ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. Z., a zák. čl. XXXIII/

1896.

Sčítací list
o nařízení ochranného dozoru neb ochranné výchovy.

1. Jméno a příjmení:
,
2 Nařízeny a) ochra~my dozor usnesením ze dne . . . . . . .
~
b) ochranná výchova ~snesením ze dne . . . . ... .
3. Řadové číslo sčítacího trestního lIstu .......... / ....... .
.. ..... . ...............
okresního soudu
v
krajského soudu
v

XII. Ustanovení závěrečná.
§ 59. Zl'u,šuji se vládní nařízení ze dne31. ledna

1924, č. 30 Sb. :to a n., o. započtení zaměstnání v ústa'v ních dílnách ze:m ské vychovatelny v Opatovicích do
clo\h y l1~ehni, vlártni nařízeni 7,P- rtnt~ 26. červ:Pfl ]9.30,

Vzorec VIII.
Soud

Č.
pOl'učens ľ
'y v ......... . . . ... . .. .Č.
a) polepšovny v . ... .... . ...... .

DWlOrčí rada
.
h) vě~nicf'. v

f_
, .... , ' : .. ". :".,.

I ....... .
/
I ., .. , ", '
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Sčítací list
o naří~ení ochranného dozorq neb ochranné výchovy.

Vzorec IX.
a) okresní v .... . .. ..... .. . .
Soud tl'estnÍ
b) krajský v ............... .
Soud poručenský v . . , ............ .

1. Jméno a přijmení:
2.
3.
4.
5.

Doba a místo (soudní okres) narození:
Domovská příslušnost (místo a soudní okres):
Poslední bydliště (místo a soudní okres):
Povolání a postavení v něm:

č,

/

č.

/
/

č.

Dozorčí rada

6. Školní vzdělání: neumí 'číst a psát ............ , umí číst a
neumí psát ...... .... , umí číst i psát
............. .
vyšší vzdělání . . . .. ..... . .. .
7. Vyznání:
8. 1\árodnost:
9. Osiřel po otci od ............... .. . . . roku svého věku
po matce od • . ...................... roku svého věku
10. Původu manželského, nemanželského:
ll. Rodiče žijí a) ve společné domácnosti
b) oddělent-o
12. Žije u rodičů .. . ..... ...... u matky
... , . u utce
........
u jiné osoby ......... .
13. Počet nezletilých sourozencú ....... ' • ....
14. Výchova a) u rodičů neb aspoň jednoho z nich od
do .•••...... .. roku

\

b) mimo domov od ............ do ............ roku
15. NavĚtěvoval školu od ............ do
roku
16. Povolání a postavení a) otce ...... ..... .
b) matky . ,1 • •••••.•••
17. Byl ve výchovně od .. ...... .... do ............ roku
18. Duševní a tělesné vady:
19. Náruživosti:
20. Nařízeny a) ochranný dozor usnesením ze dne ......... .
b) ochranná výchova usnesením ze dne ....... .
podle § I , odst. 2 zák. o soudn. nad. ml. . ...... .
podle § I, odst. 5 zák. o soudn. nad ml. ... . ... .
,podle § 4
zák. o soudn. nad. ml. .. . .... .
podle § 23
zák. o soudn. nad ml. . . . ... . .
č. ř. sčítacího trestního listu ..... , ... • ...
okresního soudu v ..................... .
krajského soudu v .. ', ... .. , . .. .. , . .. . . ,.,
! ••• !

217

nanzení.

/

'! " ' !'!

č
/ ....... .
a) polepšovny v . ... .. . , ... ,.. 'č. ' .... '... '...... / ....... ,
b) věznice v .. , .... . ....... ... č , ........ /
c) výchovny v , ........ , .... ,.

o

Sčítací list
v ' ochranného dozoru
odklad u neb o zrusem
neb ochranné výchovy.

změně, podmíněném

1. Jméno a přijmení:
2. Ochranný dozor nařízen:
)
v kým do>
soudem trestním {okres~ím~ krajským, porucens
,
zorčí radou polepšovny, vezmCe v ............ ::::::::::
usnesením ze dne •... ... ....... ..........
Č. ř. sčítacího listu (vzor VII nebo VlIl) ......... .... .

......... ./ .... ... .

3 Ochranná výchova nařízena:
. ,
vl'
d .
.
Soudem trestním (okresním, kra~skym), porucens ~ym, o
zorcvl' radou polepšovny, věznice v ............. h'.• '1: .•
usnesením ze dne .................. č. ř. sčítací
/ o lsnl
(vzor VII nebo VIII) ...................... . ...... .
4. Ochranný dozor
a) zrušen ....... .. .. ...., .... .
b) změněn v ochrannou vychovu .. , ...... , ... . ....... .

...... ~
kým ~s~~~~~í~' ~~ . 'd~~ .... , .........., . , ... , ' ......... ,_
5. Ochranná Výchova
a) zrušena .......... . . ....... .
b) změněna v ochranný dozor ....................... .
c) · podmíněně odložena
............... . . , . , ....... .
kým
....................... .
l1snesením ze dne . ...... . , ......
!

•••

•• !. !

•• ,

•••••••
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část druhá, č. II.

Umístění

ll.

Výnos . . ministerstva spravedlnosti
z 1. cervence 1931 č. 23377/31
o umístění soudů mládeže '
(Zaslán presidiím všech vrchních sou~ů,)
I, U krajských soudů k
"
dem svého sídla
' v ' ter~)sou s okresním souv v,
umlsteny v teze b d v . k
u vetsmy kra]'sky'ch s dO k
u ove,]a tomu
,
' o u u s uteč v tak"
b
bmto umístěním splněn t 'k ' n~
e Je, ude již
z~láštní oddělení kra 'ské~ n, tnI poz,adavek zákona, že
mladistvých PI'ovinil] o
o I °vk~es~I~o Boudu pro věci
Vl '
cu, samozre]me
I
. . ' , , I S p,ns usnym odd e enlm kancelářsk'm
v též e bud o v y , maJI byb umlstěna v ž d y
požadavku nutn: ~š::~~ :~h.ot.~ s~riktní?o zákonného
nosti.
' a I I JInych pozadavků účelv,

.

V

,

J eden z nich uvádí z á k '
v
lení kraJ'ského i okre 'h on Bam. Obe uvedená oddě.
snl o soudu II ., b"
dl
nosb místně oddělena od
?a]I yb po e možsoudů tak aby mlad' t '
o~.tatnlCh oddělení svy' ch
,
lB Vl nepn h' I' d
vjnilci staršími. Toho t _,1_ db~ .aze I o styku s pro.
,
rtrua
ab podl § 47 d
CIt. zak.
všeobecně,vsec
u v h soudů ml'
e
'
d , o kst. I.,
v.
]1 I avmm přelíčení tak' v,,,,
,
a, eze, Ja pn
s mladistvy'm'
: , I pn JInych urednlch jednáních
I, zeJmena tedy v.
hl d' , ,
továnÍ právn'
.
1 pn vy
e avanI a poskyI pomocI.
Další požadavk
In'
nad mládežÍ rozv lY p ~ ou z organIsace soudnictví
v.
'
rUl prace me .
d
l'd v
souclnnosti s pamocn"
v~ Zl ,SO~l ce m a eze a ze
o mládež.
ymI zanzenlmI pro soudní péči
Až na vY'J'imky , o nIC
. h zV b u d e ' řeč . "t"
.
d' v
JSou okresní soudy v sI'dl I k . I
.les e po c. 3,
, k '
ec 1 raJs (y' ch
do
I'
vy onavati pravomoc tak'
sou u povo any
Podle § 32 d
3
'
e ve vecech poručenských.
mládeží, n;áo ú~~l '~o:~kona ~r:stnÍm soudnictvÍ nad
ského býti zpravidla s ce. m a ~ze ~ soudce poručen
věci páležejíci'ch fl
vPfJ~n v.Jedne osobě. Trestních
V

v

•

v

v

t

:

o rn~ ,umosh okl'e~ni'ho ~onflu hllfl('

soudu mládeže.
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p řevážná většina a ve velmi značné části případů bude
podle § 29 cit. zák. poručenský soud i místně přísluš
ným soudem mládeže. Bude-li soudci mládeže u okresního soudu svěřeno i vyhledávání ve věcech náležejících do příslušnosti kl'ajského soudu, aneb i posky'tování právní pomoci v trestních věcech mladistvých
provinilců, je zřejmé, že je to poručenský soudce, který
bude nejčastěji přicházeti do styku s mladistvými
Pl'ovinilci ať při hlavním 'přelíčení, či při vyhledávání
nebo poskytování právní pomoci. Proto třeba přede.
vším při jeho umístění dbáti toho, aby byl znemožněn
styk mladistvých provinilců s o.sobami dorostlými,
V rukou poručenského so.udce ·b ude takto zpravidla soustředěua převážná část agendy soudu mládeže,
Kromě toho je zamýšleno soustřediti veškero.u kancelářskou agendu soudu. mládeže v jednom kancelář
ském oddělení, společném pro obě soudní oddělení
soudu mládeže, a svěřiti vedení tohoto kancelářského
oddělení téže osobě, která vede kancelářské odděleni
soudu poručenského. I toto zařízení Inůže přispěti
k prohloubení a urychlení součinnosti soudce trestního
se soudcem poručenským a k zamezení styků mladistvých provinilců s osobami dorostlými,
Konečně třeba dbáti i toho., aby součinnost soudu
mládeže s pomocný.m zařízením pro soudní péči o mládež byla co nejužší a styky soudu s pomocným zařize
uím hyly rychlé, pokud možné přímé a ústní. V ne
menší míře nežli se soudcem trestním je však pomoc~
né zařízení povoláno k součinosti se soudcem poručen ..
ským, Leckde má pomocné zařízení kancelářské místnosti v budově soudní a je zámýšleno výslo.vně ustanoviti, že pomocnému zařízení má býti jeho součinnost
se soudem co nejvíce usnadněna, a že mu mají býti,
požádá-li o to, poskytnuty .p odle možnosti v soudní
budově bezplatně potřebné kancelářské místnosti.
Všecky tyto okolnosti vyžadují, aby úřadovny
Rondce pOl'llČen8kého jako l'íon(lce :mládeže kéHJCelářa
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ské4D Dddělení sDudu mlád"
k
'"
zaří~ení pro sDudn' , v, eze a l,adnc"elarepDmDcnéhD
I peCl O' m a ez hyl
' v
" ,
v tesne sDuvislo.sti
b
"v,
y umlsteny
hy10 dhánD zák ',a a ~', predevslm ,p Dkud jde O' ně,
distvých prDvin~kuoeh DO' prb]lf.a~u zn~~D,žnění styků mlas ,So. aml starslml
deže ShDuuddcové mdlládeže krajskéhO' Dddělení sDudu mlá.
. DU pO' e pDvah
v,
v' h
, vv
y vecI pnc ázeti dO' styku
s ml~distv "
y~l, mene castD, tDtiž to.likD při vyhled' , ,
a ppsk yto.vam
právm' pDmDCI,
'k
avanI
.
pO' ~ud tyt úk
h u d.ou svěřeny .sDudci mlád v k
'
O'
Dny ne-?~avním přelíčení. Neb ID_~ehO' resn,I~D sD:?du, ,a J)ři
urední místnosti úplne" YDddvl' ! tuddlz mDznD JeJIch
, h
'
e I tI O'
Dst t ' h ' v d
nIC . nií,stno.stí kra 'skéh
d
'" a ,?~C ure·
ra úved'eny'm
' t J
o SDU u a pnpDJItI ke shDmlS nDstem sDudu I' d v
v
m a eze u Dkresního
sO'udu, hylD hy db 't'
Dn
kDnající vyhledává':J
tD~D,
a?!, SDU?Ce mládeže
DS
nehyl u'místěn v takDv' v?
{ytUJ1CI pravní pDmDC,
sty,kům: mJa.distvy'ch e c~s~ll ~UdDVY, kde hy dDšlD ke
. ,
prDVlnl cu s DSDbam' t v, ,
Jmena tedy v hlízkO'
t' , ~ d
I ,s V
arSlml,
ze·
.
'8 I Ul a Dven SDud °
"",
trestních jednacích sín' h
°b
' cu ,:ysetruJICIch,
místností kde D.b vykl I ~ek? v~, ec takDvych úředních
,
e ce avaJI
h v v..
zejí dDrDstlí prDvinilci.
ne O' casteJI prDchá.

::'1

.r

Hlavní v l'v ,
o
h'
,pre IcenI ve všech věcech náležeJ" c' h cl
pUSO' nDstI soudu mládeže too'
v
1 lC
o
jíeích před senát I' d v' , y ~ak ve vvecech náležecích řed
ln,a eze, tak 1 ve vecech náležejí'P
vsdDudce mladeže II Dkresního. sDudu hud'tez"
k Dnana v z y v též
'd
"
e J
e n a c I"
sI,
nI'
V'h d '
b u d e, když tDmutD účelu h d
v
v: , ~ O' DU
síň kt"" ' ,
v
u e moznD urcltI Jednací
v ~říli;r:UJ:é DcPa,asttrl' ehna doddělennDu čekárnDu
a neleží
v
.
u o.vy,
DpDru
'v h
,
Jednací ' síň h I
v,
"
cUJe se tez, a y
hlavní přel'v y,a zanzena CD neJJednDdušeji, KDnati
Icenl v pDrDtní síni nepo '"
.,
stVD spravedln t'
h d'
' " vazuJe mlnlster·
r' h
,DS I za v O' ne z tychz důvDdů ze ktp
v~ec \T;~:~t~~~ vv~c;c~ mladistvých prDvináců bylJ~
prO' hlavní p" l'"pr~s usn?st po.rDtníhD so.udu. Nelze-li
1 ". •
re ICenl ve vecech mladistvých prDvinilců
r rclt1 s~m()statnD~ljedTJaci síň mtO
lz"e b Y
't"I U2;".lt O Yhod
. ,.
!

,

.

t1mJstění

soudu mládeže.
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ně pDIDžené jednací síně slo.užící též k jiným účelům,

Styk mladistvých s DSDhami do.rDstlými tie:ha v tDmto
p řípadě zameziti aspDň tím, že by ~e hlavní přelíčeni
ve věcech mladistvých prDvinilců nekonala v Dnu dobu~
k dy se ko.nají u SDudu hlavni přelíčení s prDvIIiilci
d Drostlými. Ne1ze~li vš~k styky mladistvých prDvInilců s dorostlými zamezIti jinak než tím, že hlavni pře'
Jí čení ve věcech mladistvých budDu konána v jiné
dny a hDdiny, nežli ve věcech dDrDstlých prDvinilců 1
třeba dbáti tDhD, aby takovým us'pDřádáním nedDšlo
k nežádDucím pTůtahům v trestním řízení pro.ti mladistvým.
ÚkDny vyhledávání a právní pDmDci lze výhDdněji
nežli ve zvláštní jednací síni kDnati jakO' dDsud ve
vlastní úřadDvně sDudce mládeže. Není také námitek,
aby,se v úřado.vně sDudce mládeže kDnala i hlavní
přelíčení ve věcech náležejících do. půsDbnDsti DkresníhD sDudu, ač-li účast značnějšího pDčtU DSDb nehude
vyžadDvati, aby se hlavní 'přelíčení kDnalD v jednací
síni .
. Ze všehO', CD bylO' dDsud uvedenO', vysvítá, že nejúčelnějším by bylO' umí,stiti SDustředěně aspDň úřa,
dDvny sDudce poručenskéhD jakO' sDudce mládeže, kancelářskéhO' oddělení sDudu mládeže, úřadDvnu prO'
sDudní péči ' D mládež a jednací síň sDudu mládeže. PO'.
kud by nehylD mDžné určiti 'prD tytO' mÍstnDsti spDleč
nDU DddělenDU čekárnu, bylo. by účeln~ aspDIi chDdbu
přepažiti' a umístiti v~škery zmíněné úřa-dDvny v čá
sti budovy nepříliš rušné a p,o kud mDžnD v ~blízkDsti
zvláštníhO' vchDdu dO' budDvy tak, aby styky mladist.
vých pro.vinilců s DSDbami staršími byly CD nejvÍeff' vy·
loučeny.

. 2. V sídlech krajských sDudů, kde krajský sDud
a Dkresní sDud jsou umístěny v různých budDvách,
musí býti sDud · mládeže umístěn vždy celý tDlikD
v jedné b:udo~ě.
Z tohO', co. bylO' řečeno pDd č. 1, plyne, že zá·
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sadně Jeví se výhodnějším umístěni soudu mládeže
budově ,s oudu okresního, Než místní poměry, zejmé-

v

vhodnost budovy atd., nevylučují umístění opačné.
3. Pokud jd'e o krajské a okr-esní soudy trestní
v Praze a v Brně, nemají shora uvedené úvahy o vlivn soustředění soudnictví trestniho a poručenského
v osobě téhož soudce významu pro umístění soudu
mládeže.
ha

Zásada, že při hlavním přelíčení a všech úřed
nich jednáních s mladistvými provinilci má hýti pečováno o to, aby byl znemožněn styk s osobami staršími, platí nejen pro soudy mládeže v sídlech krajských soudů, nýbrž i pro okresní soudy jako soudy
mládeže mimo , tato sídla. I tu , třeha dbáti toho, aby
místnosti soudce mládeže a doba jednání ve věcech
mla,d istvých provinilců byly určeny tak, aby nedocházelo ke stykům s provinilci staršími. Kromě toho bylo
by u všech soudů dbáti toho, aby mladiství byli povoláváni skutečně na hodinu, kdy se v jejich věci
začne jednati, aby se na chodbách nehromadili, zbytečně dlouho nečekali a zdržovali · se vůbec v soudní
hudově jen po dohu naprosté nutnosti,

III.

Výnos ,m inisterstva spravedlnosti
ze dne 10, září 1931, č. 39.812. č. 19 Věst.,
o rejstřících 1 záznamech a výkazech
v trestních věcech mládeže.
A. Rejstříky, záznalny a výkazy soudil.
1. Rej s tří k

M 1.

(1) Okresní soudy mládeže [§ 35, odst. 2., zák.

č; 48/1931 Sb. z. a n.] vedou rej -8 tří k MJ. [vzorec
Č, 35 a) j. ř., 40 a) jed. por.], společný pro všechny

trestní věci mladistvých provinilců, bez rozdílu, zda
náležejí ku příslušnosti kraJského či okresního soudu.

Rejstříky, ZáZl1alUY, výka~y.
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něné starší 18 let, avšak jejich jména červeně porl.
trhne.

(3) Rejstřík MI dělí se ve d vaD d díl y: do
oddílu I. zapisují se jak u okresního tak u krajského
soudu věci náležející ku příslušnosti krajského soudu
[viz podrobněji pod b. (6) J; do oddílu II. věci náležející ku ,příslušnosti okresního soudu. Věc, v níž se
koná spólečné řízení u ,s oudu obeoně příslušného za.
píše se do oddílu I. nebo II. podle tDho; u kte;ého
soudu se koná společné řízenÍ.
Byla-li věc přenesena během řízení z jednoho od.
dílu do druhého , zapíše se do nového ůddíiu pod riovým běžným číslem, souvislost se vyznačí v sloupci poznámkovém, a dosavadní zápisy ze ·sl. 6-':'11 se přepíši
do nDvého oddílu.
(4) Po-kud v dalších ustanoveních nejsou uvedeny
odchylky, platí pro rejstřík MI ustanovení o rejstříku
T a o jeho vedení (výnos 9/ 1929 Věst.). Při tom platí
předpisy o uzavření rejstříku a o vyznačení staršich
nevyř.ízených věcí pro každý oddíl rejstříku MI; čísla
věcí n~~yřízených na konci roku se tedy zapíší do nového. . rej~tříku před dotyčnýrp. oddílem I. nebo II.
Pro odN.u~~pf. případů jako vyřfzených je rozhodný
roz,sudek,.-nikoliv usnes~ní o och~anných opatřeních.
Případ se tedy na pře odškrtne dnem nastoupeni
trestu, nikoliv teprve dnem výkonu ochranného opatření.
.
.(5) Rejstřík MI má tyto sloupce a o jejich vedení
platí tato hstanovení (v závorce je podotknuto, pokud platí subsidiárně předpisy o rejstříku T, a jsou
uvedeny další předpisy pro jednotlivé sloupce rejstříku MI).
.

I.
2.
3.
jméno

Rejstříky,

tJást dl'Uhá, Č. tn.

Běžné číslo (.suhsidiárně T sl. 1.).

Došlo dne (subs. T sl. 2.).
Jméno o.bviněného (subs. T sI. 5., slov. sl. li.,
obviněného -s taršího než 18 let, který je zapsán

záznamy, výkazy.
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-do rejstříku Ml pouze z důvodu spojitosti, se -p odtrhne
červeně).
. o 'v
4. Trestný čin, u soukromožalobných dehktu tez
jméno soukromého žalobce (subs. T sl. 3. a 4., slov.
,
sl. 3. až 5.).
5. Obecný soud, u něhož se koná společné řízenI
(zapíše se jméno soudu a spisová značka).
6. Vyhledávání zavedeno (zapíše se den, kdy byl;>
zavedeno vyhledávání; pokračovalo-li se v:.e vy~le,da
vání konaném u okresního. soudu pozdeJl u Jlneho
soudu, zapíše se u tohoto soudu ~ako den, z~v~dení vyhledávání den nápadu; nebylo-h vyhledavanl zavedeno, zůstane ,sloupec nevyplněn) .
7. a 8. Vazba od -- do (subs. T. sl. 6. a 7., slov.
7. a 8., vazba u okresního soudu konajícího vyhledávání se zapíše do rejstříku ]\111 u kraj,ského soudu dod atečně).
.
9. Zatímná opatření podle § 4, odst. 2. (zapíše se
zatímné opatření učiněné během řízení nebo po jeho
skončení zastavením nebo zprošťujícím rozsudkem, a
t~ den nařízení a zpusob opatření).
10. Lékařská ohledání (zapíší se ,případy, kdy
ohledání mladistvého znalci lékaři bylo nařízeno hud'
z důvodů pochybnosti o jeho příčetnosti nebo v pří
padech § 39 zák.).
ll. Zřízení obhájce za vyhledávání (\Zapíše ,s e datum zřízení o.bhájce).
12. Spis předložen státnímu zastupitelství, soukromý žalobce zpraven o skončeném vyhledávání (zapíše
se datum; hyl-li spis státnÍnl zastupitelstvím vrácen
k pokračování ve vyhledávání nebo pokračuje-li se
ve vyhledávání na doplňující návrh soukromého ža·
.lobce, přeškrtne se v tomto sloupci den předložení
spisů) .
13. až 15. Konečné vyřízení bez hlavního přelí

- ÓA '

čení:

13. Zastavení podle § 42,
Soudnictví nad mládeži.

15
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14. zastavení z jiného důvodu,
15. jiné ukončení (postoupení, sloučení).
[Subsidiárně platí předpis o rejstříku T sl. 9. a
10., slov. 10 a ll., ·o všem iS výjimkou odd. J. u okresních soudů, viz h. (6) J.
16. Spis odevzdán předsedovi -s enátu mládeže
(vyplňuje se datem, a to toliko u soudu mládeže
v oddílu I. rejstříku).
17. Den hlavního přelíčení (subs. T sl. 17., slov.
sl. 15.).
18. až 22. Rozsudek:
18. Zprošťující (zapíše se jen úplné zproštění a to
dnem rozsudku a příslušným paragrafem trestního
řádu).

19. Odsuzující (datum rozsudku, paragraf trestnÍho zákona nebo jiného zákona, pokud se odchyluje od
zá'p isu ve sl. 4.).
20. Upuštěno od potrestání (učiní se kolmá čára,
bylo-li učiněno kárné opatření podle § 6, odst. 2. zák.
o tr. soud. n. ml., vyznačí se zkratkou »r. p.« = potret:tání v rodině, »š. p.« = školní potrestání, »d.« =-=
důtka) .
21. Trest podmíněný (subs. T sl. 18., slov. sl. 16.,
za píše se uložený trest) .
22. Trest nepodmíněný (platí totéž jako o sl. 21.).
23. až 25. Rozhodnutí o ochranných opatřeních:
23. Ochranný dozor.
24. Ochranná výchova rodinná.
25. Ochranná výchova ústavnÍ.
(Zapíší se, a to datem rozhodnutí, toliko l'ozhou. nutí podle §§ 24 a 49 zák.; také ochranný dozor při
podmíněném odsouzení se zapíše do sl. 23.).
26. až 29. Opravné prostředky:
26. Proti rozsudku.
27. Rozhodnutí opravné stolice.
28. Proti usnesení o ochranném opatření.
29. Rozhodnutí opravné stolice.

Rejstříky,
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(Do sloupce 26. a 27. se zapíše v zemi Slovenské
a Podkar.patoruské také podání a výsledek zmatečních
stížností k III. stolici).
30. až 32. Výkon rozsudku a rozhodnutí o ochranných opatřeních:
30. Trest na svobodě nastoupen.
31. Trest · na penězích zaplacen nebo náhradní
opatření vykonáno.
32. S výkonem ochranného opatření započalo ,
(U sl. 30. až 31. platí subsidiárně ustanovení o rejstříku T sl. 22 až 24., slov. sl. 2~. až 25., II sl. 32. zapíše se den, kdy s výkonem ochranného opatření podle
§§ 24 nebo 49 zák. bylo započato.)
33. Poznámky (,subs. T sl. 26, slov. sl. 27.; poznamenává se též přepis z odd. I. do II. nebo naopak, a to
číslem příslušného zápisu).
.
Do sloupce 18. až 25. se zapíše i rozhodnutí vydané po zrušení původního rozhodnutí I. stolice. Pů
vodní zápis se přeškrtne. V přÍopadě dodatečného po- ·
volení 'podmíněného odsouzení podle § 7, č. 2, z;ik.
. .0 tr. soudn. n. ml., přeškrtne se zápis ve sloupci 22.
a zapíše se trest do sloupce 21. Zápis do sloupce 30.
o nastoupení trestu na svobodě se tu přeškrtne.
Při zápisu do rejstříku Ml u příslušného soudu,
jemuž byla věc během řízení postoupena, třeba vyplniti sloupce 7. až ll. znova, tedy také ona opatření,
která učinil dřívější soud; zapíše se ovšeln den naří
zení přislušného opatření dřívějším soudem. To platí
také, bylo-li vyhledávání konáno u okresního soudu
mimo sídlo krajského soudu, a spis pak pústouptm
soudu mládeže k pokračování ve vyhledávání nebo
s návrhem na potrestání (obžalovacím spisem). V pří
padech vazebních uvede se tedy ' ve sloupci 7. a 8.
začátek, resp. i konec vazby u okresního soudu, hylo-li
však ve vazbě pokračováno u soudu mládeže, vyznačí
se ve sloupci 8. konec vazby u tohoto soudu.
(6) Oddíl I. rejstříku Ml u okresních soudů mimo
15*
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část

druhá,

č.

nI.

sídlo krajského soudu -je určen pro vyhledávání
v trestních věcech mladistvých, náležejících k přísluš
nosti sborového soudu. Navrhuje-li státní zástupce,
aby vyhledávání bylo vedeno dále u soudu mládeže
nebo jiného soudu nebO' podá-li návrh na PO'trestání
nebo obžalovací spis, uvědomí o tom okresní soud
stručným sdělením. Okresní soud zapíše obsah sdělení
do sloupce 15. a odškrtne případ v rejst.Hku ltn.
Upouští-li stáhú zástupce od stíhání podle předpil'ů
trestního řádu nebo podle' § 42 zák., vrátí spis se ~dě
lením o tom okresnímu soudu, který zapíše obsah sdě
lení do sl. 13. nebo 14. (s udáním pří,slušného paragrafu) a odškrtne případ v rejstříku Ml. Spis zůstává
uložen u O'kresního soudu a to i v zemi Slovenské a
Podkar-p atoruské.
'
(7) Jiné stížnosti než stížnosti proti ochranným
opatřením (viz sl. 28.) se poznamenají ve slO'upci po- '
známkovém.
'
II. Rej s tří k Mlo.
Pro věci, ve kterých soud mládeže (§ 35, odst. 2.,
zák.) rozhoduje jako soud II. stolice o odvoláních nebo
o ,stížnO'stech, vede se rej st ř i k Mlo. [vzorec 46 a)
j. ř., 49 a) jed. 'p or.).
'1
TentO' rejstřík má tytO' sloupce a o jich vyplňování
platí tato ustanovení (uvedená v závorce).
1. Běžné číslo (věci se zapíší PGdle časovéhO' pořadí bez roz,d ílu, zdali jde o odvolání neb o stížnO'st).
2. Došlo dne:
'
3. a 4. Došlo od:
3. soudu (jméno soudu a spisO'vá značka),
4. dO'zorčí rady (jménO' dozorčí rady a spisová
značka).

5. Jméno ,m ladistvého obviněného.
6. Opravný prO'středek směřuje proti (sem se
zapíše rozsudek nebo usnesení, proti kterému 0pI'av-
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ný , prostředek směřuje, na pře usnesení O' uvalení
vazby, o nezalpGčtení kárné samovazby do trestu, podmíněné propuštění a pod.).
7. OdvO'latel (na pře »obv.«, »veř. žal.«; je-li několik obviněných, uvede se i jméno).
8. Stěžovatel (viz příklad u sl. 7.).
9. Den neveřejného sedění.
10. Den ústního líčení (vyplňuje se toliko u odvolání) .
ll. až 13. Způsob vyřízení: odst. ll. Vyhověno
(za'p íše se den rozhodnutí, jímž bylo opravnému prostředku vyhověno, a to i při částečném vyhovění).
12. Zamítnuto (zapíše se den rozhodnutí, jímž
opravný prostředek byl zamítnut nebo odmítnut).
13. Hnak vyřízeno (na pře opravný prostředek
byl vzat zpět a pod.),
14. Poznámka.
III. Rej s tří k Mld.
Pro veCI právní pomoci v trestních věcech proti
mladistvým, a to bez rozdílu, zdali jde o věci náležející k příslušnosti krajského nebo okresního sondu,
vede soud mládeže (§ 35, odst. 2., zák.) rej st 1- í k
Mld na vzorci a PGdle ustanovení platných pro rej~řík Td.
'
U okresních soudů se nevede zvláštní rejstřík
Mld, nýbrž slpolečný rejstřík Td; právní pomoc ve
věci proti mladistvým se vyznačí v poznámkovém
slGupci rejstříku Td poznámkou Ml.
IV. Rej st ř í k MIn.
U soudu mládeže (§ 35, odst. 2., zák.) se vede
r e js tří k MIn pro věci, které nenáležejí do rejstří
ku Ml, ~llO' nebo :Mld. Vede se společně pro věci
krajského a okresního soudu na vzorci a podle uatanovení platných pro rejstřík Nt. Do rejstříku Mhl
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V. J i

II

é z á z n a m y a po m uo c k y.

- Poku? jde o jiné záznamy. a
ustanovenI:

pomůcky platí tato
'

, _e) .Zá~namy a pomůcky ' vedené společně pro
cely kra~sk~ soud v:de krajs~ý soud společně i pro
~?ud mladeze a to I pro veCI mladistvým náležející
Jln~k k okre.snímu soudu. Totéž platí také o účtech
? zaloze na trestní soudnictví. O vedení indexů podle
Instr~lkce .k vl~dnímu nařízení 198/ 1922 Sb. z. a n.
~u e73~~ncI soudních provinilců platí ustanovení bo(:) Zázn~my a pomůcky vedené v jednotlivých
tIestnlch oddelcních - pokud není dále nic jinéhO'
us~a~oveno vede soud mládeže zvláště, a to spolecne pro věci, náležející k příslušnosti krajského
~Qudu ;:t okr~sIlIhQ sQugu. Okresn:i soudy vedou tyto
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pomůcky a záznamy odděleně pro věci mladistvých.
(3) Indexy podle instrukce k vládnímu nařízení

198/1922 Sb. z. a n. vede krajský a okresní ,s oud také
pl'O mladistvé, a to krajský neb okresní soud p~dle
toho, jde-li o věc oddělení I. nebo ll. rejstříku Ml.
Aby bylo umožněno počitati mladistvé a starší odsouzené pro výkaz (sl. 7. až 9. výkazu okresního ROUdu vzor. -č. 85 j. ř. a 8"9 jed. por., sl. 15. až 17 vý-kazu krajského soudu vzor. č. 86 j. ř. a 90 jed. por.,
sl. 15.-18. výkazu soudu mládeže), vyznačí úřeu
ník vedoucí indexy již během roku osoby mladistvé
tím, že jejich jména červeně podškrtne. Zda jde o
mladistvého, lze poznati zpravidla podle spisové znač
kv Ml, pokud ovšem nejde bud' o osoby starší, o nichž
s~ud mládeže vedl řízení z důvodů spojitosti, nebo
naopak o osoby mladistvé, o nichž vedl řízení z dů
vodu spojitosti soud obecně příslušný. Mimo to vy:zn-ačí se v indexu pro výkaz připady upuštění od
potrestání a to tím, že se běžné číslo zápisu v "indexu
podškrtne modře.
"
(4) II( rejstříkům Ml, Mlo a Mld se vede u soudu
mládeže (§ 35, odst. 2., zák.) společný seznam jmen
podle jm-énaobviněného. Okresní soudy nevedou
k rejstříku Ml zvláštní seznam jmen, nýhrž zapíší
jména mladistvých do seznamu jme.n k rej8třík~ T,:
(pro oddělení I. rejstříku MJ) nebo T (pro oddclem
II. rejstříku :MJ).
J de-li u krajského soudu neb okresního soudu
v jeho sídle o nezletilou osobu, "která již překročila
věk mladistvý, nutno při zápi,sltl věci do rejstříku
Tk, Tl n,ebo T zkoumati také seznam jmen k rejstHku Ml, zdali se nevede proti též"e osobě u soudu mládeže řízení pro čin spáchaný ,před dokonaným _18.
rokem. Totéž platí obdobně také pró soud mládeže
stran rej střiků Tk, Tl a T.
_ "
_
U) Seznam P. O. se vede II soudu mládeže (§ 35,
Ddst. 2., zák.) podle platných předpisů (výnos 11/
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druhá, č. · III.

1924 Věst.), vyplňují se však jen ,sl. I. (řadové číslo),
2. (číslo trestní věci), 3. (jen jméno mladistvého),
7. a 8. (počátek a konec zkušebné do.by), 10. (naří
zení výko.nu trestu), ll. (začátek výkonu trestu na
svobodě), 13. (zaplacení peněžitého trestu), 14. (usnesení o osvědčení) a 16. (poznámky).
Do seznamu P. O. se zapíší věci v časovém pořadí a to bez r:ozdílu, do kterého oddílu rejl stříku MJ
,b yla věc zapsána. Také případy do.datečného povolení podmíněného odkladu trestu podle § 7, odst. 2.,
zák. se zapíší podle dohy povolení podmíněného odkladu.
Do seznamu P. O. so.udu mládeže a nikoliv do
,s eznamu P. O. soudu o.becně pHslušného se zapÍŠe
také mladistvý, který byl podmíněně odsouzen z dllvodu spojitosti soudem obecně příslušným. Odsoudil-li nao.pak soud mládeže podmíněně starší osobu,
zapíše se tato oso.ba do seznamu P. O. soudu mládeže,
avšak její jméno se podškrtne pro počítání ve výkaze
červeně.

Zvláštní seznam P. O. krej'stříku Ml se vede podle právě uvedených ustano.vení také u okresních

soudů.

K seznamu P. O. pro. mladistvé se vede také
zvláštní lhůtní k P. O.

(6) Samozřejmě nevedou -se u soudů mládeže a
u okresních soudů jako soudů mládeže rejstříky a záznamy nahrazené rejstříky Ml, Mlo, Mld a MIn, tedy
zejména rejstříky T, Tk, TI, Tv, To, Ts, Trn, Tml,
záznamy o obžalobách, záznam :předsedy hlavního
přelíčení u soudu mládeže a, pokud se v tomto výnose
neustanovuje jinak, též rejstříky Td a Nt. Pro rejstřík
Ml neplatí také předpisy o přepisu do záznamu pro
starší přestupkové věci, v nichž nelze vyko.nati trest.
Tento záznam se tudíž u soudu mládeže nevede.
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VI. Výk a zy.

o výkazech soudů v trestních věcech proti mladistvým platí, ,p okud není dále jinak ustanoveno,
předpisy výno.su 31/1925 Věst.
Soudy mládeže (§ 35, odst. 2., zák.) a okresní
soudy jako soudy mládeže předkládají roč n í v ýk a z o čin n o s t i s o u dum I á d e ž e [vzorec 85 a)
j. ř. a 93 · jed. por.]. Výkaz jest společný pro věci ná.ležející ku příslušno.sti krajského soudu (oddělení I:
, rejstříku Ml) a pro věci náležející k příslušnostI
okresního soudu (oddělení II. l'ejstříku MI). Výkaz
.dělí se ve 2 skupiny: skupinu I. (pro. věci oddělení
I. rejstříku lVU) a skupinu II. (pro. věci oddělení II.
rejstříku Ml). U okresních soudů (kde v oddělení I.
rejstříku Ml jsou zapsána vyhledávání) vyplní se ve
skupině I. výkazu toliko sloupce I., 2., 4., 5. až 13.,
24. a 25. Byla-li věc přepsána z oddělení I. rejstříku
, 'd o oddělení II., vykazuje se v obo.u skupinách výkazu.
Výkaz ~á tyto sloupce a o jich vyplňování plat!
tato u,stanovení (uvedená v závorce), pokud se o.d:chylují od ustano.venÍ výnosu 31/1925 Věst.:
1. ,až 6. Počet trestních věcí:
1. jež byly převzaty nevyřízeny z předešlého roku,
2. jež přibyly,
3. jež byly vyřízeny rozsudkem (nevyplní se
u okresních soudů ve skupině I. výkazu),
4. jež byly vyřízeny jinak,
5. jež zůstaly nevyřízeny koncem roku.
(Ke sloupcům 1. až 5. Počet věcí mladistvých obviněných, proti nimž vedl nebo vede řízení z důvodll
spojito'lti podle § 41 zák soud obecně příslušný,
uvede se v těchto sloupcích výkazů ve formě zlomku
červenÝm číslem. Počet těchto věcí se zjistí ze sloupce
5. rejstříku lVII).
6. Počet věcí, ve kterých se konalo trestní řízení
,společně proti oso.bám mladistvým a starším u soudu

e)
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č.

m.

mládeže (zjistí se ze sloupce 3. rejstříku MI, kde
jména těchto starších obviněných jsou červeně podtržena) .
7. Počet vyhledávání zahájených ve výkazním
roce (l'ovná se součtu ve sloupci 6. rejstříku MI).
8. Počet mladistvých, na které byla .uvalena
vazba (zjistí se ze sloupců 7. a 8. rejstříku MI).
9. Počet mladistvých, u nichž bylo nařízeno zatímné opatření podle § 4, odst. 2., zák. (zjistí se ze
sloupce 9. rejstříku lVlI a nerozlišuje se podle druhu
zatímných opatření; bylo-li u téhož mladistvého ně
kolik zatímných opatření, počítá se jen jednou).
10, Počet mladistvých lékařsky ohledaných (zjisti
se ze sloupce 10. rejstříku Ml).
ll. Počet mladistvých, jimž zřízen za vyhledávání
obhájce (zjistí se ze sloupce ll. rejstříku MI).
[Ke sloupcům 8.-11. platí, že se počítají jen ty
případy, kde opatření bylo učiněno vykazujícím
(resp. vyšším) soudem, nikoli však soudem dřívěj
ším, tedy jen ony případy, kde datum, kdy vazba
byla uvalena, zatímné opatření nebo lékařské ohledání nařízeno atd. je pozdějším než datum, kdy věc
soudu napadla; u vazeh se počítá ovšem také pokračování ve vazbě, zavedené jiným soudem, u vykazujícího soudu].
12. Počet mladistvých, proti nimž bylo trestní ří
zení zastaveno z důvodů upuštění od stíhání § ~12
zák. (zjistí se ze sloupce 13. rejstříku MI).
13. Počet mladistvých, proti nimž bylo trestní ří
zení zastaveno z jiného důvodu (ze sloupce 14. rej~
stříku MI).
14. Počet mladistvých, kteří byli ve výkazním
roce pravoplatně úplně zproštěni (zjistí se ze sloupce
18. rejstříku lVIl, při čemž nutno přihlížeti k podaným opravným prostředkům = sloupec 26. rejstříku
MI a jejich výsledkům = sloupec 27; rejstříku MI).
15. Počet mladistvých, kteří byli ve výkazním ro-
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.pravoplatně odsouzeni vůbec (zjistí se z indexn
řadových čísel sčítacích trestních listů, kde odsouzené osoby mladi,stvé jsou červeně a modře podškrtnuty).

ce

16. Z toho počet, u nichž bylo -od potrestání upu(zjistí se z indexu řadových čísel sčítacích trestních listů, kde případy upuštění od potrestání jsou
modře podškrtnuty).
17. Počet mladistvých, kteří byli odsouzeni podmíněně (rovná se součtu zápi~ů v seznamu P. O. bez
starších osoh, které soudem mládeže byly podmíněně
odsouzeny z důvodů spojitosti a jichž jména v seznamu P. O. jsou podškrtnuta červeně).
18. })očet mladistvých, jichž podmíněné odsouzení bylo pravoplatně odvoláno (zjistí se z indexu
řadových čísel zpráv o odvolání podmíněně odsouzených, . kde osoby mladistvé jsou červeně zaškrtnuty".
19. až 21. Počet mladistvých, u nichž bylo nařízeno pravoplatně ochranné opatřeni:
19. Ochranný dozor.
20. Ochranná výchova rodinná.
21. Ochranná výchova ústavnÍ.
(K sloupcům 19. až 21.: zjistí se z indexu řado
vých čísel sčítacích listů o ochranných opatřeních.)
22. Počet trestních věcí, v nichž bylo podáno od·
volání (zjistí se ze sl9upce 26. l·ejstříku Ml; bylo-li
v téže věci podáno několik odvolání, počítá se jen
jednou; nerozhoduje, zdali došlo k předložení spisů
nadřízenému soudu).
23. Počet věcí, v nichž byla podána stížnost na
ochranné opatření (ze sloupce 28. rejstříku Ml, srv.
poučení u sloupce 22. výkazu).
24. Počet případů právní pomoci.
25. Počet případů sběrného rejstříku (zapíše se
toliko do skupiny J. výkazu. U soudu mládeže ~e
zjistí z rejstříku Mld a lVIIn, u okresních soudů z rej·
stříků Td a Nt, v nichž případy mladistvých jsou vy?mačeny v poznámce),
štěno

část
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druhá,

č.

III.

Do výkazu se zapisují pří-pady podle stavu kon~e.,?I, roku, tedy počet mladistvých pravoplatně zprostenych, odsouzených, lékařsky ohledaných atd. ve
výkazním roce.
(2) Soud mládeže (§ 35, odst. 2., zák.) podává
o své činnosti jako soud II. stolice v Ý k a z o či nnosti soudu mládeže jako soudu odvol a c í h o [vzorec 87 a) j. ř., 91 a) jed. por.]. Výkaz
ten má tyto sloupce:
1. Počet 'případů, jež byly převzaty z předešlého
roku,
2. počet případů, jež přibyly,
3. počet případů, jež byly vyřízeny,
4. počet pří'padů, jež zůstaly nevyřízeny,
5. až 9. Z došlých opravných prostředků bylo podáno:
5. obviněným, obhájcem, zákonným zástupcem,
rodiči, manželem obviněného,
6. veřejným žalobcem,
7. pomocným zaříze~ím pro soudní péči o mládež,
8. soukromým žalobcem nebo soukromým účast~kem,
'
9. jinou osobou,
10. až 12. Výsledek odvolálií:
10. vyhověno,
ll. zamítnuto,
12. jinak vyřízeno.,
13. až 16. Výsledek stížnosti na rozhodnutí neh
opatření:

13.' a 14. soudu,
13. vyhověno,
14. zamítnuto,
15. a 16. dozorčí rady,
15. vyhověno,
16. zamítnuto.
Výkaz se dělí na dva oddíly: oddíl I. pro odvo-
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lání (nevyplňuje se slo~,pec 13. až 16.) a odd. II. pro
stížnosti (nevyplňuje se sloupec 10. až 12.).
Výkaz se vyplní na základě rejstříku Mlo. Sloupce 1. až 4. se počítají podle trestních případů a nikoliv podle podaných opravných prostředků: věc, ve
které podaly různé strany opravný prostředek, se počítá tudíž zde toliko jednou. Bylo-li předloženo zároveň v téže věci odvolání i stížnost, počítá se ve slouPQ
cích 1. až 4. jen v oddělení I. výkazu. Další sloupce
5. až 16. se počítají podle počtu opra.vných pro střed. ků, tedy každý opravny prostiedek zvláště, i když
bylo jich podáno několik v téže trestní věci. Podal-li
však opravný prostředek obviněný a mimo to v jeho
prospěch někdo
jiný (zákonný zástupce, obhájce
atd.), počítá se jen jednou. Ve sloupci 5. až 9. se
počítají opravné prostředky došlé ve výkazním roce
(tedy i když ještě nebyly vyřízeny), ve sl. 10. až 16.
opravné prostředky vyřízené ve výkazním roce (tedy
i když došly minulého roku).
(3) Soud mládeže a okresní soudy předloží výka.~
o činnosti ve věcech mladistvých v I. stolici v jednom
vyhotovení do 15. ledna nadřízenému presidiu krajského soudu, který z nich zhotoví přehled, z něhož
jsou patrné číslice pro každý jednotlivý soud, a to
zvláště co do skupiny I. a II. výkazů. Presidium krajského soudu učiní tyto přehledy pří.stupnými před
sedovi senátu mládeže a předloží pak přehledy a výkaz o činnosti soudu mládeže v II. stolici spolu s výI'oční zprávou předsedy senátu mládeže nejpozději do
1. března trojmo presidiu vrchního soudu. Presidium
vrchního soudu zhotoví o činnosti soudit v trestních
věcech mladistvých v I. F.tolici přehled, obsahující
čis1ice každého soudu mládeže (§ 35, odst. 2., zák.)
a úhrnné číslice okresních soudů jednotlivých obvodů
krajc;kých soudů, a to zvlášť ohledně skupiny I. a II.
výkazu. Obdobně zhotoví přehled o výkazech soudil
mládeže. o činnosti v II. stolici. Tyto přehledy ve 2
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vyh?tDv~ních ~polu ,8 dvěma ' vyhDtDveními výročních
zprav, predsedu senatů mládeže · předloží presidium
vrch.nlho, .RDUdu dO' 31. března ministerstvu spravedlnDstI; zarDveň připojí pO' 2 vyhotoveních přehledů
zhDtDvených 'p residiemi krajských soudů.
(4) PrO' Dstatní výkazy sDudů O' činnosti ve věcech
trestních platí tyto změny:
a) V Ý k a z o čin n O' s t i O' k r e sní h o s O' ud u ve věc ech t r e s t n í ch (vz. 85 j. ř. a 89 jed.
P?r.): DO' tD~10tO výkazu se nepDjmDu případy mlaN
dlstv~~h. ~nl te.hdy, když se z důvDdů spDjitosti konalo rIZenl proh mladistvému podle § 41 zák. u soudu pHslušnéhD k řízení prDti osobám starším než
18 let,. nepDčí.tají se ve sloupci výkazů vy'plňDvaných
pDdle Jednothvych oSDb (č. 6 až 9) ', Dsoby mladistvé.
Osoby mladistvé se vykazují ve výkazu 00 činnDsti SDUdů ~ládeže., Podobně nevykazují se ve výkazu O' čin
nDs~1 DkresnlhD sou~u ve věcech trestních vz. 85 j. ř.,
89 J. pDr. ve SIDUpCI 6. až 9. DSDby starší než 18 let,
proti nimž bylo řízení z důvDdu spDjitDSti vedenO'
sDudem mládeže. Výkaz O' činnosti soudů mládeže
bude tedy Dbsahovati číslice O' všech souzených mladistvých, výkaz 85 j. ř., 89 jed. por. číslice O' SDuzených starších Dsobách.
.
P?čyet ,DSDb pravDplatně odsDuzených a o,SDb, jichž
podmlnene DdsouzenÍ bylo DdvDláno, se' zjistí jakO' dosud z indexu řadDvých čísel trestních a sčítacích trestn,íc? listk~ ~ ~ indexu řadDvých čí,sel zpráv O' Ddvolam pDdmlnenehD odsDuzení, avšak od úhrnné číslice
indexů nutn'Ů Ddečísti DSo,by mla,d istvé. Zdali jde
o mladistvéhO', jest poznačenD v indexu způsobem
uvedeným v pDučení o vedení indexů. Pokud jde
O' sloupec 8. výkazu, týkající se počtu podmíněně Ddsouzených Dsob, zjistí se tentO' pDčet jakO' dosud ze
sez~amu P. O. l\tlladiství odsouzení (z důvodu spDjito,StI) soudem ohec-ně příslušným se zapíší do seznamu P. O. prO' věci mladistvých a také starší Dsoby
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DdsDuzené z důvDdu spojitDsti sDudem mládeže se za·
píší do ~eznamu P. O. pro věci ~l~distvý.ch. N ut~?
tedy prO' .s loupec 8. výkazu vz. 85 J. r., 89 J. pDr. pnpDčísti tytO' starší Dsoby k součtu případů v seznamu

P. O.

Ve sl. 13. a 14. se vykazují tolikO' věci proti starším Db viněným, nikoli též prDti mladistvým (zda}i jde
O' věc prDti mladistvému, zjistí se pDdle ~DznamkDo
véhD slDupce rejstříku Td a Nt; ~ Dkresnlch. sD~du
v sídle krajských sDudů nejsou prIpady mladlstvych
vůbec zap,s ány do rejstříku Td a Nt).
Sl. 15. (pDčet trestních věcí mladi.stvých) odp~dá.
Ve sl. 16. a 17. (odškDdnění za vazbu), ktere se
vyplňují jen u sDudů v zemích české a Mo:aovsko.slezské se přihlíží také k případům Dbou oddllu reJstříku Ml. Jejich pDčet se uvede červeným číslem ve
formě zlomku v sl. 16. a 17.
h) V Ýk a z O' čin n O' s t i s b O' r O' v, é h O' s O' ':d u I. s t O' I i c e v e věc ech t r e s tnI c h (vz. c.
86 j. ř. a 90 jed. pDr.): Do tDhoto výkazu se onepojmou věci sDudu mládeže . .0 věcec~, kde. z ~uvDdn
8'PDjito,sti se koná trestní řízení protI mladlst;ym spo:
lečně s trestním řízením proti starším DSDbam, platI
prO' vyplňDvání sloupců 14. až 17. výkazu Dbdob~ě,
CD bylO' právě řečeno O' sl. 6. až 9. výkazu Dkresnlho
sDudu.
Sl. 20. (počet trestních věcí mladi.stvých) odpadá;
PrO' sloupce 21. a 22. (DdškDdnění za vazbu) platI
obdDbně totéž, co bylO' řečenO' O' sloupcích 16. a 17.
DkresníhD sDudu.
Dosavadní v Ý k a z s o u dum I a d i s t v Ý c h
n a S I O' ven s k u a P O' d k a r pat s k éRu s i (vz.
93 jed. por.) Ddpadá.
c ) Ve výkaze v r c h n í h O' s o u d u v e věc ech
trestních (vz. 213 tr. ř. a 97 jed. pDr.) se vyznačí ve fDrnlě zlDmku, kolik z věcí resp. opravných
prDstředků v jednotlivých slDupcích uvedených se
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část druhá, Č.

ln.

týká ~ladistvých. To 'se vyznačí vhodným způso.hem
JIZ behem roku v poznámce k rejstříkům vrchního
so.ud u (znaoko u Ml).

RejstříJ{y a výkazy státních zastupitelství.
Rej s tří k S t, T I z a Z á z n a m o o b ž a I o-

B.
I.

b ách.
,Že J~e o věc ~roti ~ladistvým, vyznačí se v 'p oznamkovem sloupcI. V poznámkovém sloupci rejstří
k~ St a Tlz se rovněž vyznačí, že mí,sto. obžalovacího
SpISU byl podán návrh po.dle § 43, odst. 2., zák. (návrh
sa~ se zapíše ?~ slo.upce~I: určenéhO' pro obžaloby),
a z~ bylo uRusteno od stIhaní podle § 42 zák. (vyHzem s,e zapIse, tu ~o sl. 16.., určeného pro odlo.žení
trestmho oznamenI).
v

•

II.

Vý~az

stá t n í h o

z a s tup i tel s tví

~ c I~? o. Stl. ~ento. výk~z se týká osob mladistvých

I stars1Ch. Poznamkou k výkazu se uvede však:
v~' P?čet věcí mladistvých vyřízených bez so.udního nzenI,

2: I?o~et mladistvýcl~, proti
od stIhanI podle § 42 zak. bez
3. počet návrhů poda.p.ých
zák. místo obžalovacího spisu,
4. počet obžalovacích spisů
distvým,

nimž nylo upuštěno
So.udníh o řízení,
po.dle § 43, o.dst. 2.
.
podaných proti mla-

5. počet mladistvých ohviněných obsažených ve
sl. 13. až 18. výkazu týkajících .se délky přípravného
řízení a délky vazby.

C. Záznamy a výkazy dozorčích rad. polepšoven a
samostatných oddělení mladistvých ve věznicích.
I. Z á z n a m a s p i s y.

~áznam dozorčí rady se vede u soudu, jehož čle
nem Jest předseda dozorčí rady. U kraJského. soudu se
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cde z á z n a m d o z o r č í rad y v kanceláři sO,udu
u okresních soudů v kanceláři přednosty
soudu.
Záznam má tyto oddíly:
' '.' , pro.pusVtV'
I. pro po.d nnnene
enI a ochranná op'atření po PI'opuštění;
II. pro kárné tresty;
III. oddíl všeobecný pro věci nenáležející dG oddílu 1. nebo II.
Odd í I I. je určen pro zá'p isy týkající se roz-o
hodo.vání o ochranných opatřeních podle §§ 2~ a. ~~
zák. u dozorčí rady polepšovny také zápisy tyka]ICl
se ;o.zhodování o podmíněném p-ropuštění z trestu
(§ 19 zák.).
.
.
v,
,
I .
.' r' Oddíl I. má tyto sloupce, o jichž vyplno.va~I p atJ
ustanovení uvedená u příslušných sloupců v zavorce:
I. Běžné · číslo.
2. Došlo dne.
3. Jméno vězně.
4. Předmět (zde se vyznačí u podmíněného ~~o:
puštění také, zdali jde o. žádo.st mJa.distvého či ]Inc
osoby, neb o návrh ředitele 'p olepšovny).
5. Den zasedání dozorčí rady.
6. Rozho.dnutí dozorčí rady o podmíněném propuštění (povoleno nebo zamítnuto).
"
7. Rozhodnutí dozorčí rady o ochrannem .opatrení (zapíše se stručně O'bsah usnesení, zej:né~a , též,
zdali dozó-rčí rada nařídila ochranné opatrenI sama,
nebo vyslovila pouze, že ochranné opatření nařízené
so.udem má býti vyko.náno).
..
-.. 8. Ko.nec doby zkušebné při podmíněném propuštění (vyplní se toliko u dozO'rčí rady polepsovny; .
prodlo~ží-li dozo.rčí rada po~le, §. 19, Č. 6,. zak. zku:_
šebnou do.bu, škrtne se prvnI zapIS o. konCI zkusehne
dóhy , a zapíše se nový konec zkušehné doby).
9. Nařízení výkonu zbytku trestu (vY'P~n~ ~e jen·
v případech odvolání podmíněného propustenI).

~Iádeže,

v

v

Soudníetví nad mládeží.

16

242

část

druhá,

č.

m.

10. Konec doby zkušebné při podmíněném odložení ochranné výchovy (vyplní ,se toliko u dozorčí
rady polepšovny).
ll. Nařízení výkonu podmíněně odložené ochranné výchovy (srv. sl. 10.).
12. Sltížnost (den podání, stěžovatel, ,p roti čemn
směřuje).

13. Výsledek stížnosti.
(Rozhodnutí soudu mládeže o stížnosti - vyho·věno a stručný obsah změněného rozhodnutí, zamítnuto; změnila-li dozorčí rada sama své usnesení o
ochranných opatřeních, zapíše se to. rovněž sem.)
14. Poznámky.
Případ ,se odškrtne, jakmile je rozhodnutí ,d ozorčí rady pravoplatné, v případě podmíněného propuštění nebo podmíněného odkladu ochranné výchovy až po uplynutí zkušebné doby.
Odd í I II. záznamu je určen pro. kárné tresty a
má tyto. sloupce:
I. Běžné číslo.
2. Došlo dne.
3. Jméno. vězně .
4. Kárný poklesek (st~učné ' označení činu).
5. Kárný trest uložený představeným ústavu.
6. Kárný trest uložený dozorčí radou (zapíše se
druh a výměra trestu, na př. »odnětí výhod na 3 týdny«, »samovazba 14 dnů, zostřená týdně jedním postem a jedním tvrdým lůžkem, neza'P0čtená do trestu«. Budiž užito srozumitelných zkratek. Vyznačeno
budiž také vždy, z,d ali samovazba byla nebo nebyla
započtena do trestu) .
7. Stížnost (zapíše se den podání stížnosti do. rozhodnutí dozorčí rady, že doba samovazby se nezapočítává do trestu).
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8. Rozhodnutí soudu mládeže (stručný obsah
rozhodnutí a stížnosti).
9. Poznámky.
Do oddílu II. za'p Íše se případ, jakmile předsta
vený ústavu věc předloží dozorčí radě.
Do III. (v š e o b e c n é ho) odd í I u záznamu
se zapíší všechna ostatní podání svědčící dozorčí radě a výnosy jí zaslané, pokud nenáležejí do oddílu 1.
nebo. II. nebo se nevztahují na věc již zapsanou do
oddílu I. nebo II. Rovněž se zapíší do oddílu III.
všechna p1semná vyřízení dozorčí rady, Po.kud se nevztahují na věc již zapsanou do některého. oddílu záznamu, na př. písemné vyřízení, k němuž nedalo podnět podání došlé dozorčí rady, nýbrž ústní námět
jejího člena při zasedání, pak předkládání protokolů
a výkazů ministerstvu ,s pravedlnosti, zprávy a návrhy
podané z vlastního podnětu minister.stvu spravedlnosti, věci týkající se započítání do.by do řemeslné
výuky, rozhodování o výkonu trestu po 21. roku v po]epšovně nebo naopak pod 21. rok jinde než v polepšovně, korespondence stran umístění mladistvých na
svobodě a pod.
Tento oddíl záznamu má tyto sloupce:
I. Běžné číslo.
2. Předmět (týká-li se věc jednotlivého mladistvého, zapíše se také jeho jméno).
3. Den a způsob vyřízení.
4. Poznámky.
Spisová značka spisů dozorčí rady se skládá z čí
sla oddílu záznamu a z běžného čísla zápisu do toho
kterého oddílu lomeného letopočtem, na př. »1 47/
31«, »III 4/ 32«. Vztahuje-li se několik písemností na
tutéž věc, obdrží tutéž spisovou značku a rozliší se
od sebe jednacím číslem, t. j. spisovou značkou lomenou řadový.m číslern, na př. »1 25/ 31-2«.
O uschování spisů dozorčí rady u soudu platí
16*

244

část

druhá,

č. ffi.

předpis jednacího řádu o úschově soudních spisů.
Protokoly o zasedání dozorčí rady bud'tež číslovány
postupně od začátku roku (1/ 32, 2/ 32 atd.) a uschovány zvláště.

II. V Ý k a z y.
Předseda dozorčí rady podává ročně ~ii:.isterstvu
spravedlnosti v Ý k a z o čin n o s t i ·d o z o r č í r ad y na vzorci ohsahujícím tyto slou1p ce:
I. Počet zasedání dozorčí rady (zjistí se z postupně číslovaných protokolů o zasedání).
2. Počet věcí oddílu I. záznamu.
3. Počet věcí oddílu II. záznamu.
4. Počet věcí oddílu III. záznamu.
5. až 7. Podmíněné propuštění (vyplní se jen.
u dozorčí rady polepšovny, zápisy se zjistí ze sl. 6.
a 13. oddílu I. záznamu).
5. Počet mladistvých podmíněně propuštěných.
6. Počet mladistvých, jichž .. podmíněné propuštění bylo zamítnuto.
7. Počet mladistvých, jichž podmíněné propuště
ní bylo odvoláno.
8. až 13. Ochranná opatření zjistí se ze sl. 7. a 13.
odd. I. záznamu. Do sl. 8.- 10.- se nezapíší případy,
kdy dozorčí rada toliko vyslovila, ' že ochranné opatření soudem nařízené má býti vykonáno, nýhrž jen
takové případy, kde soud nenařírlil původně ochranné opatření, nebo nařídil ochranný dozor, který dozorčí rada změnila v ochrannou výchovu. Sloupce ll.
až 13. se vyplní tollko u dozorčí rady polepšovn~.
8. až 10. Počet mladistvých, u nichž dozorčí rada
nařídila:

8. Ochranný dozor.
9. Ochrannou výchovu rodinnou.
10. Ochrannou výchovu · ústavní.
ll. Počet mladistvých, u nichž byla ochranná ' výchova podmíněně odložena (srv. § 24, odst .. - 2~, zák.),
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. 12. Počet mladistvých, u nichž podmíněný odklad ochranné výchovy byl odvolán.
14. až 17. Kárné tresty:
14. až 16. Počet . mladistvých, jimž uložila dozorčí rada kárný trest:
14. Odnětí výhod.
15. Samovazby bez zostření.
16. Samovaz,b y se zostřením.
17. Počet mladistvých, jimž kárná samovazba nebyla započtena do trestu vllbec nebo jen částečně.
(K . č. 14-17: Byl-li témuž mladistvému uložen
~ěkolikráte kárný trest, počítá se vícekráte.)
- . 18.póč.et mladistvých, jimž byla započtena doba
ztrávená ..v ústavě při řemeslných pracích do doby
potřebné k řemeslné výuce (zjistí se z oddílu III.
záznamu).
19. 'Počet vězňů, u nichž ~dozorčí rada svolila,
aby odpykali trest zavření v polepšovně také ještě
po dokonaném 21. roce věku (vyplní se jen u dozorčí rady polepšovny a zjistí ,se z oddílu III. záznamu).
20. Počet vězňů, u nichž dozorčí rada rozhodla,
že trest zavření nemá býti nadále vykonán v ústavě,
ačkoliv vězeň nedosáhl ještě 21. rok věku (zjistí se
z oddělení III. záznamu).
21. Počet stížností (zjistí se ze sl. 12. oddílu J.
a ze sl. 7. oddílu Ii. záznamu; nerozlišuje se, proti
čemu stížnost směřuje a zdaJí byla ,předložena soudu
mládeže neJ)o zdali dozorčí rada sama .změnila své
usnesení).
Předseda dozorčí rady předloží výkaz minister8t~u spravedlnosti nejdéle do 12. února spolu ,s výroční zprávou představeného ústavu a s poznámkami
dozorčí rady k ní.
[Vzorce rejstříků a výkazů jsou otištěny ve Věst
níku min. sprav. Poněvadž jejich obsah je patrný
z výnosu, zde se neqtiskují.]

I I

část

druhá, Č, IV.
IV.

Výnos ministerstva spravedlosti ze dne
1. září 19?1, Č. 37.775, Č. 18. Věst., jímž se
ustanovuJe, ve kterých ústavech a vězni.
cích se vykonávají tresty zavření.
Podle § 13 zákona o trestním soudnictví nad
mlád~.ží ze dne ll. března 1931, č. 48 Sb. z. a n., usta-

nOVU]I:
" I. ,Tresty zavření, které po odečtení vazby zapoctene do trestu převyšují dobu šesti měsíců vykonávají se, a to z celého státního obvodu:
'.
a) na osobách mužského pohl~víprozatím v dosavadním trestním a polepšovacím ústavě v M i k ulov ě, který 'příště ponese název »Polepšovna v Mikulově«;

" b) "na osobách ženského pohlaví prozatím v pov Lit o měř i c í c h. Tato polepšovna
umlsťu]e se ve věznici krajského soudu v Litoměři
cích a ,podřizuje se správě této věznice.
" II., Tresty zavření, které po odečtení vazby zap.?cte~e ?o ~r~s~u převyšují dobu šesti týdnů, nikoliv
vsa~ sesh meslCU, vykonávají se v samostatných oddě
lemch (§ 13, odst. 2., cit. zák.) těchto věznic:
a ) Na osobách mužského pohlaví:
1. ve věznici okresního soudu trestního v P r a z e
tresty uložené soudy v obvodu krajského soudu trestního v Praze a krajského soudu v Mostě;
2. ve věznici krajského soudu v K I a t o v ech
!tresty uložené soudy v :obvodu krajských soudu
v Chebu, Plzni, Klatovech, Písku, Českých Budějo
vicích a Táboře;
3. ve věznici krajského soudu v Ch rud i m i
tresty uložené soudy v obvodu kraj,s kých soudů
v Chrudimi, Kutné Hoře a Hradci Králové;
lep~ovn.e

Polepšovny a

věznice.

247

4.' ve věznici krajského soudu v M I a d é B o I ~
s I a v i tresty uložené v obvodu krajských soud~ v L~
toměřicích, české Lípě, Liberci, Ml. BoleslavI a JIčíně;
.
"
5. ve věznici kraJského soudu ve Z n o J ID e tr~sty uložené soudy v obvodu krajský~~ .soudů ve ZnoJmě , Jihlav.ě , Brně a Uherském Hradlstl;
k '
6. ve věznici krajského soudu v Mor a v s e
O str a v ě tresty uložené soudy v ohvodu krajských
soudů v Moravské Ostravě, Olomouci, Novém Jičíně
a Opavě;
", "
7. ve vězniCi krajského soudu v T r e n CIn e
tresty uložené soudy v obvodu vrchního soudu v Bratislavě;
". , h
8. ve věznici krajského soudu v K o S I CIC
tresty uložené soudy v obvodu vrchního. s0',lau v Košicích s výjimkou soudů v obvodu kraJskeho soud?
v Rimavské Sobotě; toto oddělení se zároveň umIsťuje v 'Komenského ústavu v Košicích a podřizuje
správě ředitelství tohoto ústavu;
.
'
9. ve věznici krajského soudu v Rl m a v s k .e
S o bot ě tresty uložené soudy v obvodu tohoto kraJského soudu.
b) Na osobách ženského pohlaví:
I. ve věznici krajského soudu v Li t o ID ě ř ic í c h tresty uložené soudy v obvodu vrchního soudu
v Praze:
.
2. ve věznici krajského soudu v O I o ID o U C I
tresty uložené soudy v obvodu vrchního soudu
v Brně;
.
. 3. ve věznici krajského soudu v Nit ř e . tres~y
uložené soudy v ohvodu vrchního soudu v Bratlslave;
4. ve věznici krajského soudu v Levoč i ' tresty
uložené soudy v obvodu vrchního soudu v Košicíc~
s výjimkou soudů v obvodu krajského soudu v RImayské Sobotě;
5, y~ y~g:ni~i krajskéh9
~oudu v R i ID a v s k é
--- ...

2~8
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část

druhá,

č.

Polepšovny ' a

IV.

s o bot ě

tresty uložené soudy v ohvodutohoto krajského. soudu.
.
. III. . Pokud není dále jinak ustanoveno, vykonávají -se tresty zavření, které po odečtení vazby zapo~tené do trestu nepřevyšují dobu šesti tý-dnů, ve věz
nici. soudu, který uložil trest. Ve věznicích dále. uvedených soudů buďtež vykonávány tresty zavření uloŽené těmito soudy:
ve věznici okresního soudu trestního v P r a z e
tresty. uložené soudy v obvodu krajského :soudu . tres.t ního v Praze'
o
:- .
€~, . : .: .2. -.ve -věz~ici krajského soudu v M I a ,d ~ B .t; i
s"la' v ,i tresty uložené soudy v obvodu ' kré;J.jského
soudu v Mladé Boleslavi;
,_
3. ve věznici krajského soudů ' v Čes k Ý c h B uděj o v i c í ~ h tresty uložené soudy v ' obvodu · kraj,.
ského soudu v Českých Budějovicích;
4. ve věznici krajského ,s oudu v K u t II é H ó ř e
ti-esty . uložené krajským a okresním 'soudem v Kutné
Hoře a okresními soudy v Čáslavi, Hahrech, 'oLedči
~:/S.a Dolních Kralovicích;
._
o
· S. ve věznici okresního Boudu vNě m e c k é m
Br o. d ě tresty uložené okresními soudy v Němec
kém Brodě, Polné, Přibyslavi, Humpolci, Chotěboři
a Štokách; .
'1
.- . .. .6. ve věznici okresního soudu v [( o lí II ě tresty
uložené okresními soudy v Kolíně, Uhlířskýčh.-J anovicích,: Kouřimi a Poděbradech;
'
..
. .. 7. ve věinici okresního soudu ve D v oře K r..á~
lov é n./ L. tresty uložené soudy v obvodu kr"jského
soU:du v Hradci Králové;
.
8. ve věznici krajského ' soudu v Ch e b u tresty
-uložené krajským a okresním soudem v Chebu a
okrésními soudy v Aši, Bezdružicích, Falknově
.JL/ O., Kraslicích, Lázních Kynžvartě, Mariánských
Lázních, ,Plané:, Přimdě, Tachově, Teplé ~ěsto a
YHdšif!ju_ě; .

1:
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,9. ve věznici okresního -soudu v K a r lov Ýc b
oVar ech tresty uložené okresními soudy v Karloyých Varech, Nejdku, Jáchymově, Bečově n ./P.,
Horní Blatné, Bochově, Lokti a Žluticích;
'. 10. ve yěznici krajského soudu v C hru di m i
t,resty uložené krajským a okresním soudem v Chrudimi a okresními soudy v Hlinsku, Holicích, N asavrkách, Pardubicích, Přelouči a Skutči;
ll. ve věznici okresního soudu v Lit o myš I i
tre~ty uložené okresními soudy v Litomyšli a Poličce;
12 .. ' ve věznici okresního soudu ve Vy s o k é m
Mýt ě t~esty uložené okresními soudy ve Vysokém
·Mýtě, Ústí n./Or1i~í a Lanškrouně;
.
13. ve věznici krajského soudu v J i čín ě tresty
uložené krajskýnl a okresním soudem v Jičíně a
okresními soudy v Lonlnici n./Popelkou, Nové Pace,
Hořicích, Libáni, Jilemnici, Rokytnici n./Jizerou, Vysokém nad Jizerou a Semilech;
14. ve věznici okresního soudu v N o v é m By dž o v ě tresty uložené okresními soudy v Novém Bydžově, Chlumci n./ Cidlinou a ~lěstci Králové;
15 .. ve věznici okresního soudu v T r u t n o v ě
tresty uložené okresními soudy v Trutnově, Hostinném, Vrchlabí, Maršově a Žacléři;
16. ve věznici krajského soudu v K ·I a t o v ech
trešty uložené soudy v obvodu krajského soudu
V oKlatovech;
17. ve věznici krajského soudu v Lib e rci tresty uložené ' krajským a okresním soudem v Liberci
a okresními soudy v Chrastavě, Německém J ablonném, Jablonci n./ Nisou a Tanvaldě;
-, , .18. ve věznici okresního soudu ve Fr Ý d I a n i ě
tresty uložené okresními soudy ve Frýdlantě a v Novém Městě pod Smrkem;
19. ve věznici krajského soudu v Č e 8 k é Líp ě
tresty uložené soudy v obvodu kraJského soudu
v. Č.eské Lípě;
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IV.

20. ve věznici krajského soudu v Lit o měř ic í c h tresty uložené soudy v obvodu krajského soudu
v Litoměřicích s výjimkou okresního soudu v Teplicích-Šanově;

21. ve věznici krajského soudu v M o stě tresty
uložené krajským soudem v Mostě a okresními soudy
v Duchcově, Bílině, Horním Litvínově, Hoře sv. Kateřiny a Lounech;
22. ve věznici okresního soudu v K a d a n i tresty
uložené okresními soudy v Kadani, Doupově, Vejprtech, Přísečnici, Chomutově, Hoře Sv. Šebestiána
a Jirkově;
23. ve věznici okresního soudu v ' Žat c i tresty
uložené okresními soudy v Žatci, Podbořanech, J esenici a Postoloprtech;
24. ve věznici krajského soudu v P í s k u tresty
uložené krajským a okresním soudem v Písku a
okresními soudy v Blatné, Březnici, Horažďovicích,
Mirovicích, N etolicích, Strakonicích, Vodňanech a
Volyni;
25. ve věznici okresního soudu v P r ach a t i c í ch tresty uložené okresními soudy v Prachaticích,
Vim'p erku ' a V olaloech;
26. ve věznici krajského ~oudu v P I z n i tresty
uložené krajským a okresním soudem v Plzni a okresními soudy v Blovicích, Dobřanech, 'Kralovicích, Manětíně, N epomuku, Přešticích, Rokycanech, Stodě,
Stříbru a Touškově;
27. ve věznici okresního soudu v D o m /a ž I i c í ch tresty uložené okresními soudy v Domažlicích,
Hostouni, Ronšperku a Horšovském Týně;
28. ve věznici okresního soudu v B e n e š o v ě
tresty uložené okresními soudy v Benešově, Neveklově, Voticích a Vlašimi;
29. ve věznici okresního soudu v Pel h ř i m o v ě
tresty uložené krajským a okresním soudem v Táboře
okresními soudy v Pelhřimově, Pacově, Bechyni,

a

Polepšovny a

věznice.

251

S1oběslavi, Kamenici nad Lipou, Počátkách,
Veselí
n ./ Lužnicí, Sedlčanech, Milevsku, Sedlci a Ml. V 0žici;
30. ve věznici okresního soudu v Buč o v i c í c h
tresty uložené okresními soudy v Bučovicích, Slavkově a Ždánicích;
31. ve věznici okresního soudu v B o s k o v ic í ch tresty uložené okresními soudy v Boskovicích
a Jevíčku;
32. ve věznici okresního soudu v žid I och ov i c í c II tresty uložené okresními soudy v Židlochovicích a v Hustopeči;
33. ve věznici krajského soudu v U her s k é m
Hra di š t i tresty uložené krajským a okresním soudem v Uherském Hradišti a okresními soudy ve Val.
Kloboukách, Kyjově, Napajedlích, Uherském Ostrohu, Strážnici, Vizovicích a Zlíně;
34. ve věznici krajského soudu v Jih 1 a v ě tresty uložené krajským soudem v Jihlavě a okresním
soudem v Třešti;
35. ve věznici okresního soudu v D a č i c í c h
tresty uložené okresními soudy v Dačicích, Slavonicích a Telči;
36. ve věznici okresního soudu v N o v é m M ě stě II a J\lI o r a v ě tresty uložené okresními soudy
v Novém Městě na Moravě, Bystřici pod Pernštejnem
a Městě Žďáru;
37. ve věznici okresního soudu ve Vel k é m
Mez i ř í č í tresty uložené okresními soudy ve Velkém Meziříčí a ve Velké Bíteši;
38. ve věznici krajského soudu v O I o ID o U c i
tresty uložené krajským a okresním ,s oudem v Olomouci a okresními soudy v Litovli a Mohelnici;
39. ve věznici okresního soudu v Pro stě j o v ě
tresty uložené okresními soudy v Prostějově a Plumlově;
.
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"40. ve věznici okresního soudu v Pře r o v ě tresty uložené 0vkr~s~ími .s oudy v Přerově a Kojetíně;
41. ve veznlCl okresního soudu ve Š t e r n ber k ~. vtre~ty uložené okresními soudy ve Šternberku a
UnlCQVe;
42. v~ v~znici o~re8ního soud~ v Šum per k II
tr~st~ ~l.ozene okr~snlmi soudy v Sumperku, Starém
.Meste, Sllperku, Vlzmberku a Zábřehu',
43; ve v~zn!ci krajského soudu v O p a v ě tresty
ul~zen~ ~raJskym a okresním soudem v Opavě a
ok.resnu!1I soudy v Bílovci, Hlučíně a Klimkovicích'
4. ,ve vězni,ci .okresního soudu v O dr ách trest;
u]ozene '?~~eslllml sou~y v Odrách a Vítkově;
.
v
45: ve věznici okresního soudu ve F r Ý val d o ve tresty uložené okresními soudy ve Frývaldově J a.v orníku a Vidnavě;
,
46. ve věznici okresního soudu v B run tál ť'
tresty uložené okresními soudy v Bruntále Horním
Benešově a Vrhnu;
,
47. ve věznici okresního soudu v M ě stě A lbr ech t i c í c h tresty uložené okresními soudy
v Měs-:.ě Albrechticích, Jindřichově a Osoblaze',
48. ve věznici krajského -s oudu v Mor a v s k é
O str a v ě tresty uložené k~~jským a okresním soudem v Moravské Ostravě a okresním ~olldem ve Slezské Ostravě;
49. ve věznici krajského soudu v Br a t i .s I li v ě
trestyulóžené krajským a okresním soudem v Brati~
slavě a okresními soudy v Dunajské Stredě Šamorínu
a Pezinku;
,
50. ve věznici okresního soudu ve S k a I i c i
tresty ul~žené okresními soudy ve Skalici Malackách
a Myjavě;
,
v Sl: ve věz~ic~ okresního soudu v T r II a v ě tresty
!,-llozene okreslllml soudy v Trnavě, Galantě a Senici;
52. ve věznici krajského soudu v B a ň s k é By;
v

v

Polepšovny a

IV.

věznice.
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s tři c i tresty uložené krajským a okresním soud~m
v Baňské Bystřici a okresním soudem v Breznu nad
Hronem;
53. ve věznici okresního soudu ve Z v ci I ení
tresty uložené okresními soudy ve Zvoleni, Kremnici
a Krupině;
.
. 54. ve věznici okresního soudu v 'L u ce n -c i tresty uložené okresními soudy v Lučenci a Modrém
Kameni;
55. ve věznici krajského soudu v K o már n ě
tresty uložené krajským a okresním soudem v Komár~
ně a okresním soudem ve Staré Ďale;
56. ve věznici krajského soudu v Nit ř e tresty
uložené kraj,s kým a okresním soudem v Nitře a okresním soudem v Šale;
57. ve věznici okresního soudu ve Z I a t Ýc h
tresty uložené okresními soudy ve
M o I' a v c í c h
Zlatých Moravcích a Vráblích;
58. ve věznici okresního soudu v Lip t. Sv. M ik ul á š i tresty uložené okresními soudy v Lipt. Sv.Mikuláši a Lipt. Hrádku;
59. ve věznici krajského soudu v ' T r e n čín ě
tresty uložené krajským a okresním soudem v Trenčíně a okresními soudy v Novém Městě nad Váhom,
Ilavě, Púchově a Povážské Bystrici;
60. ve věznici okresního soudu v Ž i I i n ě tresty
uložené okresními soudy v žilině, Velké Bytči a
Čadci;

61. ve věznici krajského soudu v K o š i c í c h
tresty uložené krajským a okresním soudem v Košicích a okresními soudy v Král. Chlumci a v Mol"
davě n./B.;
62. ve věznici okresního soudu v Hu m e n n é m
, tresty uložené okresními soudy v Humenném, Medzilaborcích a Vranově n./ T.;
63. ve věznici okresního soudu v M i c h á I o v-
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~ ívC h ~resty uložené okresními soudy v Michalovcích,
uecovClch, Sobrván~í~h a Velkých Kapušanech;
P
6v4. a vve v~znlclch krajských soudů v Levoč i,
U ~ e s o v e, vRl m a v s k é S o bot ě, Ber e h o v ě,
.. zhh ob l' ode aCh u 8 t u tresty uložené soudy jeJIC o vodu.

Věznice.

IV. Vyk?návají-li se tresty zavření uvedené pod
III. toh~to vy~osu, ve věznici, ve které jest iřízeno samostatne od?elem mladistvých vězňů uvedené pod
I~. tO?oto vynosu, bud'tež v tomto oddělení vykonávany 1 tresty uvedené sub. III.
V. vUsta~ov~ní tohoto výnosu platí i o trestech na
svobode . u~ozv~nych ~odle ?-stanovení dosud platných
pro tre~tne c~ny~ spachane před dokonaným 18. 1'0ke~. veku vlnnlkova, s jichž výkonem nebylo dne
1. nJ~a 1~3~ započato nebo jejichž zhytek v uvedený
den prevy~uJe dobu šesti týdnů.

v.
vý~os min. sprav. ze dne 11. září 1931

c. 41209/31, o výkonu trestu zavření.

(Uveřejněn ve Vězeňských předpisech, část. III.)

I. Ústavy.
Polepšovny.
§ 1. 1:, Tr?sty zavření, převyšující po odečtení

vazby z~poc~ene do trestu šest měsíců, vykonávají se
v polepsovnach.

2. Trest, zavření ;~konává se v polepšovně toliko
do dokonaneho dvacateho prvního roku věku vězňo
va. Po ?okonaném dvacátém prvním roku lze jej
~ polepsovně vykonávati jen .se svolením dozorčí rady
ustavu.
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§ 2. 1. Tresty zavření, které po odečtení vazby
započtené do trestu převyšují šest neděl, vykonávají
se v samostatných odděleních věznic, pokud nemají
býti vykonávány v polepšovně nebo ve výchovně.
2. Tresty zavření, které po odečtení vazby započtené do trestu nepřevyšují šest neděl, vykonávají se
ve věznicích určených ministrem spravedlnosti. Je-li
v této věznici zřízeno samostatné oddělení mladistvých vězňů (odst. 1.), bud'tež v tomto oddělení vykonávány i tresty zavření n·epřevyšující šest neděl.
Výchovny.
§ 3. 1. Tresty zavření do šesti měsíců (§ 2, odst.
l.), po nichž má následovati ochranná výchova ve
výchovně nebo které se m:\jí vykonati na chovancích
výchovny, mají býti zpravidla vykonávány ve výchovně, ve které se vy konává nebo má býti vykonávána
ochranná výchova.
2. Ve všech jiných případech je k výkonu trestu
zavření ve výchovně potřebí souhla~u ministerstva
spravedlnosti.
§ 4. Které ústavy budou určeny za polepšovny
(§ 1), ve kterých věznicích budou zřízena samostatná
oddělení mladistvých vězňů (§ 2, odst. 1.) a ve kterých jiných věznicích mají se vykonávati tr,e sty zavření, vyhlásí ministerstvo spravedlnosti ve svém
Věstníku.

Viz §§ 13, 20 zák. a Výnos. m. spr. Č. 18/1931 Věst. (č.
IV zde).

II. O r g án y.
Polepšovny.
§ 5. Pokud se z tohoto výnosu nepodává jinak,
p~atí pro polepšovny služební řády pro trestnice (vý-
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nosy ministerstva spravedlnosti z ll. května 1927
20359 a 20360, a ze 16. srpna 1927, č. 33100).
'

vy

č.

-Oti5tě.ny Ve
I ' h
II .
ních ustanoveních :z~~ v{l~ dpre p~sec~, ~á,sti II. a ve ZvláštVydalo min. spravedlnos:i ~927~zorcu veznu v muz. trestnicích.
v

v

Y

v

v

. § 6. 1. Na výkon trestu v polepšovně dohl'''' k
mlsař a dozorčí rada.
_
- IZI ov, ~. Pokud se z tohDto výnosu neho z vládn'h
rIzem
d '1 k
I o nu. " VYd ane,tO v, provedení zákona <> trestní ni soudnI~tvI na vmlad~zI, nepDdává jinak, platí pro ' kD~i~
s~re p~lepsov~y. Instrukce pro dDmácí komisaře trestnIC (vynos mInIsterstva spravedlnosti z 31 p
"
1922, č. 9884 věz.).
. rOSillce

I' d 3: O p~,soh~osti doz~rčí ' rady platí ustanovení
v a ~I h ? nanze:~ll, vydaného k prDvedení zákona
o tre~tnlm soudnIctví nad mládeží.
4. Nejvyšší doz?r na polepšovny přísluší ininisterstvu spravedlnostI.
.'.,
část liiz § 16 zák., §§ 12 a,ž 21 prov. nař. ,a Věz' eňské pře,dpi:sy,

§ 7. I. Na místě zasedání domácí komise koná
s~ ,v polepšDvně čtvrtého všedního dne každého mě

SIce

měsíční úřednická

konference
podá na ní zp;áv~ o stavu ústavu a
o vy~on~ ~~u~hy, v minulém měsíci, předloží pře-de.'
p.s~~e meSlcnI vykazy a přednese návrhy jež vyžadUJI .~snesení úřednické konference. Osta~ní členové
pDd:JI v~rá~u k~ž~ý z ohoru své půsohnosti a jsou
opra~nem prednestI návrhy na zdokonalení ústavU:
a sluzhy.
,2.

?

Ředitel

Měsíč?í ú,ředn~cká konference usnáší se na posudClch .a navrzlCh, Jež si vyžádá ministerstvo spravedlnostI.
úřednická konference poda'v'a d DzorCI
v,
d" 4. ,Měsíční
h
ra e navr y a pDsudky ve věcech podmíněného pro-~

zavření.
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puštění z trestu, ochranných opatření po propuštění
~ trestu, 'p onechání vězně v ústavu po dosaženém dvacátém prvním roce jeho věku, a rozhoduje o měsíční
klasifikaci vězňů.
5. Protokol o zasedání měsíční úřednické konference spolu s předepsanými měsíčními výkazy před
loží ředitel dvojmo dozorčí radě.
Viz § 17 prov. nař ., §§ 22, 70 tohoto výnosu.

§ 8. 1. V prvních šesti týdnech každého roku
koná se výroční úřednická konference. Jejím úkolem
je usnášeti se na zevruhné výroční z'právě za uply·
nulý rok a schváliti předepsané roční statistické vý~
kazy.
'
: ,; - : ~1
2. Výroční zprávu a statistické výkazy předloží
ředitel trojmo dozorčí radě.
Viz § 17 prov.

nař.

§ 9. 1. Kde je podle tohoto výnosu třeha roz-

hDdnutí, návrhu nebo posudku úřednické konference,
děje se usnesení o něm v úřednické konferenci, při
čemž hlasovací pI'ávo přísluší všem jejÍIn členům; při
rovnDsti hlasů rozhoduje Inínění, k němuž se připojí
ředitel. Rozhoduje-li se ve věci týkající se jednotli.
vého vězně, přísluší úředníku -služby duchovní hlasovací právo. toliko, Jde-li o vězně, který se zúoastnÍ
náboženských ClVičení jím konaných.
2. Je-li služba zdI'avotní, výchDvná, duchovní nebo vyšší 'p omocná technická obstarávána osobami
v poměru smluvním, jsou tyto osoby členy úřednické
konference a ,p latí o nich obdobně ustanovení odst.avce 1.
§ 10. I. O každém vězni, na němž se vykonává
trest delší než 6 neděl, budiž založen osobní spis.
2. Do osobního spisu bud'tež založeny písemností
uvedené v § 18, odst. 2., a bud'tež do. něho zapisovány
veškeré významnější událDsti v životě vězňově, zejména výsledek měsíční klasifikace, skutečnosti, které
Soudnictví nad mládeží.

17
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byly rozho.dné prO. zařadění vězně a jeho. Po.stup v ká-

zeňských třídách, pro. jeho. pro.hlášení vězněm úchylným, pro. způsob jeho. ubyto.vání a zaměstnání, výsledek lékařského. a psycho.technického. vyšetření, Po.ZO-

ro.vání, která učinili úředníci ústavu, j ako.ž i uložené kárné tresty. Do. o.so.bního. spisu budiž zalo.ženo. též
vylíčení živo.ta a činu, které sepíše vězeň sám.
Viz §§ 20 až 27 tohoto výnolSu.
Věznice.

§ ll. 1. Po.kud se z to.ho. výno.su nepodává jinak, platí pro. samo.statná oddělení věznic, určená pro.
výko.n trestu zavření, služební řády pro. úředníky a
. do.zo.rce (do.zo.rkyně) věznic sbo.ro.vých So.udů. ,
2. Ke službě v o.ddělení mladistvých vězňů bud'tež ustano.vo.váni jen zaměstnanci, kteří se pro. tento.
úřad zvláště hodí svými vlastno.stmi, .SVO.U · Po.vaho.u
' a o.dbo.rným vzděláním.
Viz § 15 zák. a výnosy min. spl'lav. ze 7. září 1928 Č.
35.045, 29. září 1928 Č. 38.430, a z ll. října 1928, Č. 40.460
(služební řády Pl' O úředníky věznic sborových soudů) :ll vý-'
nos min , sprav. ze 27. října 1927 Č. 43363 (zvláštní' ustanovení
o. službě dozorců a do'zorkyň vězňů ve věznicích sborových
sou:dů).

§ 12. 1. Na výko.,n trestu v samo.statném oddě
lení mladistvých vězňů do.hlíží ' ko.misař . a do.zo.rčí
rada.
2. Ko.misaři přísluší, Po.kud jde o. do.hled na výko.n trestu v oddělení mladistvých vězňů, táž práva
a povinno.sti jako. o.rgánu, který je Po.dle služebního.
řádu povo.lán vyko.návati do.zo.r na výko.n vě_zeňské
služby ve věznici. Spo.ry mezi tímto. o.rgánem a . ko.misařem o.ddělení mladistvých vězňů ro.zho.dne presi. dent .vrchního. soudu.
3. Ko.misaři 'náleží též činiti vešker~o.patření a
ro.zhodnutí, která jsou v to.mto. výnose vyhrazena ře- dit.eli :úst~Vl).
.
4. O' působno.sti do.-zo.rčí rady platí ustanovéní

Výkon trestu

zavření.
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vládního. nařízení, vydaného. k pro.vedení . zákona
o. trestním so.udnictví nad mládeží.
Viz § 13, odst. 6., § 16 zák., §§ 12 ,až 21 prov.

nař.

§ 13. Ustano.vení §-7 až 10 platí pro. samo.statná
o.ddělení

mladistvých vězňů s těmito. o.dchylkami:
1. Úřednickým konferencím předsedá ko.misař.
- Zúčastní se jich úředníci vězeňské správní a strážní
služby, lékař, učitel a ducho.vní.
2. Kro.mě měsíčních a ' výročních úřednických
konferencí ko.ná se ko.nference, kdyko.liv to. ko.misař
uzná za po.třebné.
' .
§. 14. Pro. o.statní so.udní věznice, v nichž se vyko.nává trest zavření a ve kterých" není zřízeno. samo.. statné o.ddělení mladistvých vězňů, platí, Po.kud se
z to.ho.to. výnosu nepodává jinak, -služební řády pro.
věznice o.kresních a sbo.ro.vých So.udů. Na výko.n trestu
zavření do.hlíží v těchto. věznicích so.udce ' mládeže.
. Jemu náleží též činiti veškerá ro.zhodnutí a o.patření,
která jSo.U v to.mto. výno.se vyhrazena ko.misaři nebo.
řediteli ústavu nebo. úřednické ko.nferenci.
Viz výnosy uvedené tI § II a ' Služ·e bní řád pro věznice
okr. soudů (výnolS' min. sprav. z 18. listolPadu 1929 Č. 42.599).

Výchovny.
§ 15. Na výko.n trestu zavření ve výcho.vně do.hlíží. ko.misař. Jeho. Po.vinno.stí je, aby se aSPo.ň jedno.u za čtrnáct dnů přesvědčil, jakým způsobem se
tresty vyko.návají, a aby Po.dal ministerstvu spravedlno.sti zprávu o. závadách, které při to.m shledal.
Viz § 16 zák.

III. N a s t o II pen í t r e stu.

. § 16.' 1. Naříditi výko.n trestu zavření náleží,
Po.kud se v ~ 41, 56 a 72 záko.na č. 48/ 1931 Sb. z. a n.
neustano.vuje jina~, úřadu, kterému ' přísluší Po.dle
17*
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část

druhá, č. V.

§ 397 býv. rak. tr. ř. a § 494, 559 býv. uh. tr. ř. pe-

čDvati o.

jelJO výkDn.

2. Nalézá-li se o.dsDuzený na sVDbDdě, budiž vyzván, aby trest nastDupil. Při tDm budiž Dznačen
ústav (věznice), v němž se má k výkDnu trestu při
hlásiti. OSDbám~ které nemají pDtřebných prDstředků
na cestu, může býti poskytnuto. 'potřebné jízdné a
stravné na cestu ze zálDhy na náklady trestního. řízení,
přihlásí-li se o. to. a není-li Dbav, že tDh D zneužijí.
3. OdsDuzený, který se nalézá ve vazbě nebo.. který se k výkonu tl'estu v ústavu (věznici) na vyzvání
sám nepřihlásí, budiž do. ústavu (věznice) dopraven.
4. Nevyžaduje-li zřetel ' na bezpečnDst DbvykléhD
způsDbu předvedení nebo. dDpravy, budiž k předvá
dění a dDpravě mladistvých vězňů užito. dDzo.rce věz
ňů v civilním šatě neb úředníka nebo. zřízence sDudní
kanceláře. K předvádění a dDpravě může býti užito.
též Drgánu pomDcnéhD zařízení pro. sDudní péči
o. mládež, ačli se tím náklad na předvedení nebo. dDpravu nezvýší. Předvádění a dDprava vězňů děj se
způsDbem ' nenápadným, ·šetříc všemo.žně studu a cti
mladistvého.
§ 17. NenastDupí-li DdsDuzený trest zavření,
který se má vykDnati v pDlepšDvně nebo. v samDstatném Dddělení mladis!vých vězňů, před dDkDnaným
devatenáctým rokem svého. věku, pDdá o. tDm úřad
(§ 16, odst. 1.) z'p rávu ministerstvu ,s pravedlnosti,
předlDže zárDveň trestní spisy. Ministerstvo. spravedlnDsti rDzhDdne, ve kterém ústavě (věznici) se má
trest vykDnati.
Vi,z § 20 zák.

§ 18. 1. Správě ústavu (věznice), v němž má
býti vykDnáván trest zavření, budiž dána včas před
nastDupením trestu zpráva o. tDm, že výkDn trestu byl
nařízen.

2. ZárDveň buďtež zaslány správě ústavu (vězni~

Výkon trestu.

zavření.
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ce), má-li se v něm vykDnávati trest delší .než še~t
nastDupením tre~tu tyto. ~PIS!: DplS
rDzsudku a usnesení o. Dchrannych .Dpatr"emch 'po
trestu, v Po.rDtních případech též DpIS, D~zalDvaclh~
spisu, vý'p is z rejstříku trestů a pDP.I~ny h~t ..,0. Ds~bt
DdsDuzenéhD. V pDpisném listě budlz strucne, avsaK
výstižně uvedeno. vše, CD hylD zjištěno.. běhe~ trestního. řízení o. osobních, rodinných, ma]etkDvych ~D
měrech DdsDuzeného. a co může pDsIDužiti, aby sprava
, , a up
, 1ny' Dbraz
ústavu ( věznice) si utvDřila spravny
, .
o. oSDbnDsti vězňDVě. PDpisný list netřeba. zasllatI,
má-li se trest vykDnávati ve výchDvně, jejíž ]e ~dso"u
zený chDvancem. PDpisný list sepíše sDudce mladeze.
".' d'a -I'I o. t o. spra' va ústavu (věznice), buďtež
3. P Dza
,
•
jí zaslány trestní a pDdle DkDlnDstí i poručenske spisy
k nahlédnutí. .
,
§ 19. Správa ústavu (věznice) má o. ~astDupem
trestu pDdati ihned zprávu jak sDudu pDruc,enskem~~
tak i úřadu, který nařídil výkDn trestu. Z~rava budl~
založena ,do. s'pisů poručenských a trest,nICh. I~rDme
tDhD budiž o. nastDupení trestu dána zprava DtCI nebo.
matce nebo. zákonnému zástupci vězně.

neděl, včas před

Viz § 37 zák.

IV. V Ý k

O

n t r e stu.

a) V polepšovně.

I

Přijetí vězně.

I

§ 20. Každý nový vězeň budiž umístěn, zpravidla v samDvazbě. Není-li dDsti samDvazebmch c~l
nebo. nesDuhlasÍ-li lékař s umístěním v samDv~zbe,
budiž vězeň zatím ubytDván s vězni zařazenými do
II.

kázeňské třídy.

2. Až do. kDnečnéhD rDzhDdnutí o. umístění nemá
se nově 'přijatý vězeň zúčastniti vyučDvání, hohosIu-
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. část druhá,

Č.

V.

Výkon trestu. zavřenÍ.

žeb<prá~e, ,'po:by:u na vDlném vzduchu atd. ve' spDleč
nDstI s JInymI vez ni, ' nýhrž ředitel učitel duchDvní
1'k v ,
' "
e "ar a " sr~avce ~ají jej střídavě denně, aspDň dva
k~at navstev.DvatI.N abyvše studiem DSDbních spisů
predst~:~ o. Jeho. O,SD~~DS:i a dDsavadním živDtě, mají
se SnaZltI p~z.DrDvanI~. vezne a hDVDrem s ním svůj
Db~az dDplnltI a ucehtI, aby bylo. mDžno rozhDdnDuti
o. '" ~~?D kDnečném umístění a 0. ' vDlbě jeho nejvhDdneJslhD zaměstnání a nejúčinnějších prostředků výchDvy, Věze~ budiž v tDmto. údobí také lékařsky a
psychDtechnlcky vyšetřen. ' ZárDveň bud'tež vězni
př~~teny lředpisrD výkDnu'trestu, pDkud se ho.' týkaJI, a vsechny · Jeho. povinilOsti a práva bud'tež' mu
náležitě vysvětleny. Po. do.bu prázdně ' bud' zaměstnán
v~?dn~u prací a četbDu ' a budiž mu ulDženD, aby vy-=bcIl plsemně svůj dDsavadní žiVDt a čin.
'
1 ,

v

:3. Nejbližší úi~dnická kDnfere~c~ .PD uplynutí
osml ,dnů Dd přijetí vězně rDzhDdne o. kDnečném ' zařa
děn,í , ~ězně , -do. kázeiíských tříd a Q zpjl.sDbu ' jeho. .,u bytDvanI a zaměstnání. DůvDdy tDhDtD rDzhDdnutí a výsledek dDsavadního . pDzDrDváni bud'tež zapsány
v DSDbním spise vězňDVě.
Zařadění do kázeňské třídy.

§ 21. 1. VězňDVé jsou bez rDzdílu ubytDvání (ve
spDlečné vazbě nebo. v samDvazbě) zařaděni do tří

kázeňských tříd.

2. Každý nDvý vězeň bud' zařaděn zpravidla do.
I~. kázeňské třídy. TDlikD ' kdyby se pDdle jeho. mravmho stavu a dosavadního. způsDbu živDta bylo. dů
vDdně Dbávati, že by půsDbil ve II. kázeňské třídě
zhDubně na mravní VÝVDj spDluvěz.ňů, muže ' býti zařaděn do. III. kázeiíské třídy.
.
Viz § 13 zák.
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Měsíční klasifikace vězňů.

§ 22. 1. PDStup do. vyšších kázeňských tříd děje
se 'pDdle výsledku měsíční klasifikace.
. ,
', 2: Městční úřednická kDnference PDSDUdí, vyslec~
DOUC pDdle pDtřeby i jiné zaměstnance ústav~, 1. smy~~
lení, 2.- chDvání; 3. čistDtU, 4. pDřáde~, 5. J!IlnvDst pn
vyučDvání a 6. pilnDst při práci každehD vez~e a podle výsledku tohDtD pDsDuzení, jejž je z~~satI ~ ?SD~
ním spise, dá mu známky za minulý mes~c. ':eznDv:,
kteří nastDupili trest po. patnáctém dnu mlnuleh~ ~e:
síce, budDu klasifikDváni až při násled,ující ~e~lcm
Ídasifikaci. Výsledek klasifikace oznáml se ~ezn~ ve
shrDmáždění vězňů téže kázeňské třídy, a .dale Jeho
~Ddičům a zákDnnému zástupci.
3. Při měsíční klasifikaci může ' býti .. p~iznána
známka: dDbrá, uspDkDjivá, méně USPokDJlva nebo
neuspDkD jivá.
Postup

V

kázeňských třídách, vyloučení z iÍstavu.

§ 23. I. Z II. do. J. kázeňské třídy b~ld~ž vě~ei\
přelDžen, když mu bylo. při třech po. sDbe JdOl,lCICh
měsíčních klasifikacích přiznáno všech šest zname.l~
aspoň uspDkDjivých; z J. do. II. káz~ň~ké tí:ídy b:l~~
přelDžen, když mu při třech po. sDbe~ JdD~Clch ~eslc
ních klasifikacích ndl)' ID přiznáno. vsech sest znamek
~spDň uspDkDjivých.
" 2 Z II. do. III. kázeňské třídy budiž vězeň pře
lDžen: když mu při třech po sobě j~O~cíC!1 měs~čnícl~
klasifikacích byly přiznány po. kazde VIce n,ez ",dv~
známky méně než uspokDjivé; z III . .do. II. kazensk~
třídy budiž přelDžen, když mu při třec!~ ~D , sDbe
jdDucích měsíčních klasifikacích by!y pnz~~n! po.
každé nejvýše dvě známky méně nez uspDkDJIve.
'3'- KterákDliv úřednická kDnference můž~ se", se
-sDuhlasem' kDmisaře usnesti, aby vězeň byl prelDzen
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. část druhá, · č. V.

do. kterékDliv nižší kázeňské tříd
o
b' I' .
tak h b '" '"
, y, puso. I- I na SpD, , .z DU ne, ze by hm byl DhrDžen jejich
~rav",nlk ;y~?dJ, a aby byl přelDžen do. kteréko.liv VyS"'Q.l"
k~azens
e t
"
r .
'"
4 N tl ~, JeVI- I ~ll~Dřá~né známky pDlepšení.
.. h
. e ze-h zhDubny vhv vezně ·z am 't'
přelDžením do. nejnižší kázeňské tr"'l,dyezml10 ~m )",e dO.
. I ' k f'
,
uze ure nIc m '" Dn erence navrhnDuti dDzDrčí radě, ab rDZ'
hDdla, ze trest nemá býti v pDlepšo.vně vyko ' ~
navan.
V. §
luvězně

IZ

20 zák.

Vězňové společné vazby.

Výkon trestu

2. VězňDVé samDvazby mDhDu se zúčastniti těles
ných cvičení a pDbytu na čerstvém vzduchu, VYUČD
vání a bo.hDslužeb ve spDlečnDsti s Dstatními vězni.
SpDlečné 'p ráce zúčastní se tDlikD, nemDhDu-li bfrti při.
měřeně zaměstnáni ve svých celách.
Viz § 14 zák.

§ 24. 1. Trest se vykDnává zpravidla ve spDleč

2·.,X ě:ň~vé

spDlečné vazby stravují ·se ve spo.leč
JI e na~~ a t~áví tam i svo.je vDlné chvíle před
JI em a po. JI-dle, JakDž i před ulehnutím.
, . 3. Na nDC bud'tež vězňDVé spDlečné vazby ub tDvanl pDdle m..Dž~o.sti jednDtlivě. Není-li to. pro. n:dDstate~ c~l !nD~ne, bud'tež na nDC jednDtlivě ubyto.váni
aspD~ v~zno:~ III. kázeľíské třídy a vězňDVé, kteří by
r~h!1 'pUSDJ:nt~ z~Dubně na spDluvězně. Ve , spDlečných
Dznlcl~h bud tez, pDkud to. pDměry do.VDlí vězňové
~b~:Dvan! .r~ skupinách, při čemž je dbáti ~DhD, ab;
'", teze, IDznl~1 h~h ub~TtDváni vě~ňDVé stejného. stupně
telesne a ~d~sev~1 vyspelDsti a stejného. mravního. stavu.
, 4: Vezn~ve I. a II. kázeňské třídy nesmějí nikdv
sdl leh spDlecnDu ložnici a J·í-delnu s vězn' III k' ",'
k' "',d l "
I . . azens ~ tr~",,Y' !~nak hudiž dhánD tDhD, aby vězňové DbDU
neJvysslch tnd s;. nest'ý~ali s vězni III. kázeňské třídy.
PDku~ nelz~ pn praCl, vyučDvání, bo.hoslužbě atd.
ta~o~f styk upIně zameziti, je vězňům I. a II. kázeň
ske tr~dy zakázáno. hDVDřiti s vězni III. kázeňské třídy.
, h

~l,~~

VIZ § 14 zák.

Vězňové samovazby.

§ 25. 1. V samDvazbě lze vykDnávati trest zcela
nebo. z části tDlikD výjimečně, když tDhD vyžaduje prD-
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spěch vězně s·améhD n ebo. pro.spěch spDluvězňů. V sa .
mDvazbě může býti vězeň umístěn tDlikD se sDuhlasem
ústavního. lékaře.

Vězňové

vazbě.

né

zavření.

úchylní.

§ 26. 1. VězňDVé, kteří pro. duševní nebo. těles
né vady nemDhDU býti pDdrDbeni kázni zavedené
v ústavě (vězňDVé úchylní), buďtež podle pDtřeby a
možnDsti ubytDváni Ddděleně Dd Dstatních vězňů.
2. VězřlOVé úchylní nebud'tež klasifikDváni a zařaděni do. kázeňských tříd.
3. VýkDn trestu budiž přizpůsDben jejich úchylnému stavu. Ústavní lékař ustanDví v dohDdě s učite
lem a ředitelem, jaké úchylky Dd o.becných předpisll
mají u jednDtlivých vězňů pDdle stavu jejich tělesné
nebo. duševní úchylnDsti platiti. PDkud nebudDu takDvé Ddchylky ustanDveny, nakládá se s úchylnými
vězni Etejně jako. s vězni II. kázeľíské třídy.
Vi.z § 21 zák.

Rozhodování

úřednické

konference.

§ 27. 1. O zařadění vězně do. kázeňské třídy, o. jeho. ·přelDžení do. vyšší nebo. nižší kázeňské třídy a o. jeho. prDhlášení vězněm úchylným rDzhDdne úřednická
kDnference.
2, Úřednická kDnference rDzhDdne též o. způsDbu
ubytDvání vězňů zařaděných do. kázeňských tříd.
O způsDbu ubytDvání vězňů úchylných rDzhDdne ústavní lékař.

266

část

druhá,

č.

V.

3. O rozhodnutích uvedených v o.dst avci 1. a ' 2.
buďtež zpraveni ro.diče a zákonný zástupce vězňův.
Zároveň budiž jim d odán předpis o kázeňských třídách
(přílol)a), a b yl-li vězeI'í prohlášen úchylným, hudiž
jim také oznámeno, jaké odchylky n~aj í p ro výkon
jeho trestu platiti.
Vězňové

kárné samovazby.

§ 28. S vězni umístěnými v kárné samovazhě na~
kládá se po. dobu VýkOllll tohoto trestu jako s vězni
III. kázeňské třídy. Pobýti na volném vzduchu smějí
nejdéle jednu ho.dinu denně odděleně od ostatn ích
věziiů. Společné práce, vyučování, boho.služeb atd. se

Výkon trestu.

Viz tab-ulku v

přílo'ze.

Přilepšení
předpis

o

účelu

trestu. '

§ 29. 1. Při výkonu trestu dbáti j e toh o, ahy
vězňo.vé byli zaměstnáni užitečně, hledíc na j ejich
budoucí povolání, a aby hylo pečován o o jejich výchovu tělesnou a duševnÍ.

2. Snahou všpch orgánů trest vykonávajících a
na výkon trestu doh lížejících, budiž, aby úroveň věz
ně býla povznesena, aby nabyl správného názoi'u ' Ó
svém poměru a povinnostech k rodině a společnosti,
vyvíjel se rozumově, mravně i tělesně, a opustil ústav
jako zdravý, plodné práce schopný a řádný občan.
3. Aby tohoto účelu bylo dosaženo, třeba půso
bení všech orgánů a všech složek výchovy náležitě
usměrniti a proh loubiti.
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datná, jak toho vyžaduje mladistvý věk vězně. Chléb
nebudiž vězňům odměřován. Předpis o kázeňských
třídách stano.ví, jakých výhod požívají při stravování
vězňové 1. a II. kázeňské třídy.
2. Stravu nemocných vězňů určuje ústavní lékař~
3. Ve stanoveném čase, a to, vícektáte denně budiž
'v ězňům podána čerstvá pitná vo.da. Podávání a p'ožívání alkoholických nápo.jů je přísně zakázáno.
4. Vězňové, jimž hyl kárný t r est samovazby zostřen postem, obdrží v den postu toliko 800 gr. chleba
a pitnou vodu.

nezúčastnÍ.

Obecný

zaVření.

na

stravě.

§ 31. Předpis o kázeňských třídách stan()ví, v ja~
kém rozsahu a jak často smějí si vězňové I. a II. ká~
zeňské třídy opatřovati přilepšení ' na stravě a přijí
mati zásilky potravin zvenčÍ. Jaká přilepšení na stravě si smějí vězúové sami o.patřovati a den, kdy se tak
smí díti, ustanoví ředitel v souhlase s ústavním lékařem.
'
Viz tabulku v

přílo'ze.

KouřeIú.

§ 32.

Kouření

je vězňům bez .výjimky přísně

zakázáno.
Oděv

a prádlo.

§ 33. 1. Vězňové nosí vězeňský oděv a prádlo,
Oděv vězúů liší se od oděvu dospělých trestanců lát-

Viz § 14 zák.

Strava.
§ 30. 1. Všichni vězňové požívají vězeňskou
stravu. Vězeňská strava budiž čistě přip ravena a vy-

kou, barvou a střihem. 'l ( pokrytí hlavy užívají čepice
se' štítkem.
.
.
2. Každý vězeň má jeden pracovní oblek z modrého platna a jeden soukennf ,oble~.

část d~uhá, č.,
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3. Prádlo budiž vydáváno vězňům vždy čistě vyprané. Osobní prádlo a ručník vymění se jednou týd.
ně, kapesník podle potřeby častěji, ložní prádlo jed~
nou za měsíc.
4. Předpis o kázeřlských třídách stanoví, kdy smě
jí vězňové užívati vlastního oděvu a prádla, a jakým
odznakem jsou zevně rozlišeni vězňové různých ká· ·
zeňských tříd.

5. Věúiové jsou povinni udržovati prádlo a oděv
v pořádku a čistotě.
Viz tabulku v pnlo,ze.
čistota těla.

Vězňové dbejtež čistoty těla a chrupu.
2. Jsou povinni ráno před snídaní a večer před
večeří až po pas se umýti studenou vodou a vyčistiti
si chrup. V době od 1. května do 30. září mají se umý.
vati celí pod studeuou sprchou. Výjimky nařizuje

§ 34. 1.

lékař.

3. Před obědem mají si VěZll0vé umýti ruce a při~
stupovati ke stolu čistě a řádně ustrojeni.
4. Jednou týdně budiž vězňům poskytnuta teplá",
M~.

f

Úprava vlasll a vousll.
§ 35. 1. Vězňové III. kázeňské třídy mají býti
dohola ostříháni a oholeni.
2. Jinak ponechává se vězňům volnost vlasy a vousy si jednoduše upravovati.
3. Holení vězňů děje se jednou týdně, stříhání
vlasů jednou za měsíc.
Potřeby.

§ 36. 1. Každému vě.zni buďtež vydány všecky
potřeby, kterých je třeba,
oděv v čistotě a pořádku,

aby udržel tělo, chrup a
jako; mýdlo, kartáček na
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zuby a prostředek k čištění zubů, hřeben, kartáč a
pod.
2. Předpis o kázeňských třídách stanoví, kteří vězňové smějí užívati vlastních potřeb.
Vi,z tabulku v p'říloze.

Místnosti.
§ 37. 1. Místnosti, v nichž se vězňové 'zdržují,
mají býti prostorné a suché, a třeba je řádně větrati
a udržovati v čistotě.
2. Předpis o kázeňských třídách stanoví, jak jsou
zařízeny jídelny a ložnice vězňů. To platí o spo~eč
ných jídelnách a ložnicích i o celách samovazebnlCh.
Viz tabulku v p,r uoze.

Tělocvil,

a pobyt na volném vzduchu.

§ 38. 1. Všichni věziiové, kteří nebudou lékařem této povinnosti zproštěni, jsou povinni zúčastniti
se ranních společných prostocviků. Tyto prostocviky
konají se čtvrt hodiny před ·sní-daní za dozoru učitele
nebo způsobilého dozorce na čerstvém vzduchu, za
zvláště nepříznivého
počasí ve vhodné, vyvětrané
ústavní místnosti.
2. Vězňům III. káze1Íské třídy hudiž ,p oskytnuta,
není-li počasí trvale zvláště nepříznivé, možnost pohybu na volném vzduchu po dohu dvou hodin denně.
Při tom buďtež omezeni na procházku, při níž nesmějí spolu hovořiti.
3. Ostatní vězňové smějí pobýti na volném vz·d uchu aspoň dvě hodiny denně a ve dny, kdy se nepracuje, celé odpoledne. Pobytu na volném vzduchu budiž užito hlavně k tělesným cvičením a ušlechtilým
hrám pod -dozorem učitele nebo způsobilého dozorce.
4. Dobu pobytu na volném vzduchu ' určí ředitel
podle počasí a roční doby, dbaje toho, aby pro vězně
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III. k~ze~sk~ třídy byly určeny jiné hodiny než pro
ostatnI vezne.
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téže jazykové příslušnosti, též podle jazykové pří

Nemoc, úmrtí.

sl~šnosti.
3. Vyučováním budiž působeno i n,a r.ozvoj schop:

§. 39. 1. Onemocní-li vězeň, je ,p ovinen to hlá.
SltI. N~m~cnému budiž poskytnuto potřebné ošetření

ností a znalostí po stránce rozumove, I na rozvoJ
mravní. K výkladům nechť se připojuje též rozhov~~;.
- ._---_. - ':'---~~

a opatrenl.
2. Rozhodnouti o tom, zda má býti vězeň umístěn
~ ?8~avní ne~ocni~ní místnosti nebo dopraven do ver~Jne o ne~o?nlc~; zd,,~ á bf.ti isolován a zda je ' k práCI zpusoblly, pnslusl lekan.
, 3. Onemocní-li vězeií nebezpečně ~ebo zem'ře-li
hudiž o tom ihned dána zpráva rodičům a zákonné~ '
mu zástupci. V případě úmrtí hud'tež rodiče .a' zákonný zástupce zároveI'í vyzváni, ahy , bez odkladu
oznámili, chtějí-li opatřiti s.ami pohřeb.

n:

Zdravotní prolIIídb:y a přednášky.
§ 40. 1. Jednou za čtvrt roku hud'tež všichni
vězňov~ .~odro~eni důkladné lékařské prohlídce a

po?l~ JeJlho vple~~(u" opatř~o, čeho třeba k péči

JejIch ~(!ravI. Pn ctvrtletnl prohlídce budiž ,prohlednut tez chrup a poskytnuto jeho ošetřenÍ.
2. Vhodnými přednáškami a individuelními radami buďtež vedeni vězňové lékařem k čistotě a k péči o svoje zdraví.

,0

šlmlllÍ vyuč(}vánÍ.

§ 41. 1. Všichni věziíové j~ou povinni zúčastniti
se školního vyučování po dobu dvou hodin denně.
'2. Účelem školního vyučování je poskytnouti, -podle ,okolností prohloubiti a doplniti vědomo~ti a ' znalosti p~třehné pro praktický život a tříbiti samostatný
úsudek vězňů. Proto zúčastní se vězňové vyučováni
pokud možno rozděleně ve skupinách podle , svého
před?ěžné~o vzdělání, a je-Ii dostatečný počet vězňů

Donláci školní práce.

§ 42. VězIlům bud'tež ukládán~ pravidel,ně, do'mácí práce k opakování a k ,,'?tvrzenl p~·~b:ane la~ky
a k vyplnění volného času. Pn tom budl~ vsak dbano
toho, aby domácí práce nenabyly takoveho r~~sahu,
že by ubíraly čas k sebevzdělání, a aby ~esm~r?valy
k mechanickému opakování, nýbrž k vytnbenl usudku a schopnosti pozorování.
Přednášky.

§ 43. 1. O doplnění školního vyučování budiž
postaráno vhodnými přednáškami,,;e .d~y, ~dy, se nepracuje, nebo kdy pro trvale nepnznlVe pocaSI pobyt
na volném vzduchu odpadá.
2. Při přednáškflch bud'tež věz~ům podán! .,,~éž
-zprávy o současných v)'znamných udal,ostech vneJslho
světa a o význačných zjevech kulturnlCh.
Bohoslužby. Náboženská cvičení.
§ 44. 1. Nezletilí vězňové jsou povinni zúčastniti
se bohoslužeb a společných náboženských cvičení toho vyznání, jehož jsou příslušníky, pokud je v ,ús~avu
o bohoslužby a náboženská cvičení tohoto yyznanl postaráno. Doba určená pro náboženská cvičení nemá
přesahovati dvě hodiny týdně.
2. Vězeň budiž účasti na bohoslužbách , a na náboženských cvičeních ředitelem zproštěn, požádají-~i
- o to písemně neb protokolárně jeho rodiče nebo zakonný zástupce. To staň se' i tehdy, požádá-li o to
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v~zeň s~ar~í než šestnáct let sám, leč by rodiče nebo
z~~o~ny zastupce písemně nebů protokolárně prohlá_
sll~, ze trvají na tom, aby se bohoslužby a nábožen-

skych cvičení zúčastnil.

Zpěv,

budba.

§ 4~: Snahou ústavního učitele budiž, aby v ústavu byl znzenv?uv~ební a 'p.ěvecký sbor a vězňům byla
P?skyt.nuta pnleZltost UČItI se hře na nějaký hudební
nastro].
Sebevzdělání.

§ 46. 1. Snaha po sebevzdělání vězňů budiž vše-

možn,ě pod~orovál1a. Vězňové bud'tež vedeni k četbě
dobrych IUl1h a vhodných čas'opisů z vězeňské knihovny. O volbě četby platí předpis o kázeňských třídách.
.
2. Vězňům, kteří se chtějí učiti jazykům zejména
Jazyku státnímu nebo jazyku národních menŠin, budiž
k tomu poskytnuta příležitost zapůjčením učebnic a
P?dl.e počtu vězňů a učitelovy způsobilosti i jazykovyml kursy.
~: .vězňové ~rvní a druhé kázellské třídy mohou
utvonlI samospl-avný vzdělávací a zábavný kroužek
jehož činnost řídí zpravidla ústavní učitel. Pravidl~
kroužku a jejich změny schvaluje ministerstvo spravedlnosti.
4. V",d,?bě, prázdně, před jídlem a 'pů jídle, mohou se veznove podle předpisů o kázeňských třídách
věnovati té:l nezávadným hrám, na př. šachu, dámě,
mlýnku a pod.
Viz tabulku v pňlo'z e .

Individuehú výchovné

působení.

§ 47. 1. Zvláštní péči třeba věnovati úsilovnému
a soustavnému individuelníUlu působení na vězně všemi orgány vykonávajícími ' trest.
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2. Všichni úředníci ústavu mají proto vězně co
v jejich místnostech vyhledávati a hovorem
s nimi ,s nažiti se soustavně působiti na jejich mravní
výchovu. Vězňůvé samovazhy buďtež navštěvováni
aspoll dvakráte denně.
3. Na chování a styky vězňů ve s'polečných místnostech, při společné práci, pobytu na volném vzduchu atd., třeba stále dozírati.

nejčastěji

Pracovní povinnost. Volba práce.
§ 48. 1. Všichni vězňové jsou povinni kromě nedělí, svátků a památných dnů republiky Českosloven
ské (zák. č. 65/1925 Sb. z. a n.) osm hodin denně
pracovati. Do pracovní doby může se včítati doba školního

vyučování.

2. Dbáti je toho, aby vězňové byli zaměstnáni
užitečně, hledíc na jejich budoucí povolání. Vězeň
nemá práva voliti si sám svoje zaměstnání, nýbrž je
půvinen konati prác~ která mu bude přikázána.
O způsobu zaměstnání rozhodne úřednická konference přihlížejíc k dosavadnÍlnu zaměstnání vězně, k přá
ní jeho rodičů nebo zákonného zástupce, k zálibě
vězně pro určité povolání, hlavně však k výsledku
psychotechnického vyšetření.
3. Vězňům III. kázeňské třídy buďtež ukládány
práce hrubší a těžšÍ, zejména čištění vězeňských místností, praní prádla a pod.
Odnlěny

a úspory.

§ 49. 1. V ězeú je povinen vykonati ,p ráci, která
mu byla uložena. Budiž mu však ukládánů jen tolik
práce, kolik podle svých schopností a tělesných sil
při náležité píli může vykonati.
2. Nároku na mzdu vězeň nemá. Předpis 00 klázeňských třídách stanoví, jaké odměny za práci a pilnost se vězňům přiznávají.
Soudnictví llad mládeží.

18
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3. Odměny za práci a pilnost uloží se na úrok,
který připadá podpůrnému fondu ústavu.
4. Odměny za práci a pilnost účtují se pro každého vězně zvlášť. Účet se každý měsíc uzavře a vězni
se oznámí stav jeho úspor na začátku minulého mě
síce, přírůstek a úbytek za minulý měsíc, a stav koncem měsíce. Vězeň potvrdí svým podpisem správnost
účtování.
v, ,5. Pokud je vězňům podle předpisu o kázeňských
tndach povoleno opatřovati si přilepšení na stravě
ne~o jiné vlastní potřeby, smějí k tomu užíti jen polovIny pracovních odměn a odměny za pilnost za minulý měsíc. Toliko vězňové práce neschopní nebo ne!<aviněně nezaměstnaní smějí k tomu užíti i úspor
dříve vydělaných nebo peněz, které si přinesli nebo
které jim byly zaslány, nejvýše však 5 Kč každých

čtrnáct dnů.

6. Zřekne-li se vězeň po celý 'měsíc užití odměn
za minulý měsíc, poskytne se mu odměna za spořivo>5t
ve výši 2 Kč, která se připíše k dobru na účtu úspor.
7. Úspory ručí především za veškeré škody, které
vězeií úmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobil na
státním nebo jiném cizím majetku. Zbytek se vězni
při propuštění vydá.
Viz tabulku v

příloze.

Práce

řemeslné.

§ 50. 1. Budiž postaráno o to, aby veznum

Zd-

městnaným při takových pracích, které jsou předmě
tem živností řemeslných, dostalo se všestranné a stejně důkladné výuky jako na svobodě, a aby mohli dosíci všech výhod, které jim § 59 zákona č. 48/193l

Sb. z. a u. poskytuje.
2. 'l( prohloubení

řemeslné výuky zúčastní se věz
ňové zaměstnaní při pracích řemeslných odborného
vyučování na vězeňské škole pokračovací podle zvlášt.
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zavřem.

ních ustanovení o tom platných. Také jim buď poskytnuta možnost, aby svoje odborné vědomosti a znalosti prohloubili studiem vhodných příruček a odborných časopi:5ů.
3. O započtení doby ztrávené při řemeslných pracích v ústavě do doby potřebné k řemeslné výuce podle obecných ustanovení, o vysvě· dčeních a průkazech
a zkouškách tovaryšských platí zvláštní předpisy, na
něž třeba vězně zvlášť důkladně upozorniti.
Viz § 59 zák., §§ 43 ·až 47 pro;v.

Práce

nař.

zemědělské.

§ 51. 1. Vězňům zaměstnaným při pracích zemědělských buďtež poskytnuty základy odborného
yzdělání hospodářského a jejich vědomosti a znalosti
buďtež prohloubeny studiem vhodných odborných
příruček.

2.

Vězňům

I. a II.

kázeňské třídy

kteří

se o to

přihlásí, propůjčí se podle možnosti ~enší záhony,
aby)~ m?hli sa~i, vlastuí prací a podle vlastní volby,
vzdelavatI. PolOVIce strženého výtěžku připadne vězni
a připíše se mu k dobru na účtu úspor.

Dopisy a

návštěvy.

§ 52. 1. O tom, jak často smějí věz60vé odesí·
lati dopisy, jak často smějí přijímati dopisy a nezáv~dné návštěvy, platí předpis o kázeňských třídách.
V naléhavých nebo zvláštního zřetele hodných pří
padech může ředitel povoliti odchylky.
2. Odesílání dopi~ů a přijímání dopisů a zásilek
děje se výlučně prostřednictvím úředníka vězeňské
správ~j , služhy. Veškeré dopisy a zásilky buďtež před
odeslanIm nebo doručením vězni prohlédnuty.
3. Návštěvy lze přijímati toliko v hovorně za pří
tomnosti úředníka nebo dozorce. Vězeň smí přijetí
18*
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soukromé návštěvy odmítnouti. Zneužije-li se návště
vy, budiž návštěvník ihned vzdálen. Také lze z tohoto
důvndu přijímání návštěv vůbec odepříti.

Viz ta/buLku v přílo~e.
Předl)is O l{ázeňských třídách.

§ 53. 1. Předpis O' kázeňských třídách (příloha)
ustanovuje, jaká zvláštní ustanovení platí pro vězně
jednotlivých kázeňských tříd, pokud Jde O' stravu,
přilepšení na stravě, zásilky pntravin, odznak, úpravu vlasů a vousů, opatřování pntřeb, ložnice, jídelny
a příhory, práci, odměny pracovní a za pilnost, pnbyt
na vzduchu, zábavy a hry, četbu, dopisy a návštěvy.
2. Vězňúm I. kázeňské třídy, kteří při třech po
sobě jdoucích měsíčních klasifikacích obdrželi pokaždé aspoň tři známky dobré, může úřednická konference se snuhlasem komisaře přiznati jako další výhody: užívání vlastního oděvu a prádla bez přede
psaného ndznaku, zvýšenou, až nejvýše dvojnásobnou odměnu za pilnost, právo častějšího dopisování
a přijímání častějších a delších návštěv a právo opa~
třovati si knihy a časnpisy. O tomto povolení bud'tez
z'p raveni rndiče a zákonný zástupce vězně.
3. Vězeň pozbude výhod, které mu byly povoleny podle odstavce 2., jakmile byl kárně potrestán,
nebo jakmile obdrží při měsíční klasifikaci méně než
tři známky dobré.
Viz

přílohu

str. 288 a 289.

Denní

pořádek.

§ 54. Denní pořádek v ústavu pro dny pracovní a prO' dny, kdy se nepracuje, bude upraven po~le
poměrů ústavu a podle roční doby. Navrh dennlho
pořádku předloží ředitel ústavu miIiist.erstvu s~r~~edl
Hosti, kterému náleží jej prozkoumatI a schvahtI.

Chování

zavření.
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vězňů.

§ 55. 1. Vězňové mají se chovati vždy a všude
slušně, pokojně a skromně. Povinnosti, které jim vě
zel1ský řád ukládá, mají plniti horlivě, svědomitě 3
:přesně, aib y si navykli pořádnému životu a ukázněné
mu

občanské,mu

soužití.
2. Zdržují-li se vězňové jinde než v ložnici, nebo
nejsou-li právě tělesně zaměstnáni při práci, tělesných
cvičeních, hrách atd., mají býti vždy úplně a řádně
přistrojeni.

3.

Křičeti,

povykovati a pod. je zakázáno.
představeným chovejte se věz
ňové uctivě, avšak upřímně jako k rodičům. Jejich
rozkazu mají bez váhání a odmluvy uposlechnouti.
2. Ke spoluvězňům, pokud je styk dovolen, mají
se vězňové chovati šetrně. Vystříhejtež se všech neslušných řečí, hádek, nadávek, hrubostí a rvaček. Vězeň,
jemuž bylo spoluvězni ublíženo, nesmí si nikdy zjednávati svémocně ani slovem ani skutkem zadostuči

§ 56. I. Ke svým

nění.

3. S osobami mimo "ástav nesmějí se vězňové kromě
dovolených návštěv a dopisů stýkati ani přímo ani nepřímo. S nsohami, které ústav navštíví a nejsou povolány k výkonu trestu a k ,dozoru na výkon trestu, nesmí se vězeň pouštěti do hovoru bez svolení úředníka
neho dnzorce. § 57. Místa, která byla vězňům v ložnicích, jídelnách, pE vyučování, bohoslužbě, práci atd. vykázána, nesmějí vězňové svélnocně měniti. Opustiti místnost a vzdáliti se z místa vykázaného zaměstnání nesmějí vězňové bez dovolení představeného, který vykonává dozor. Samovolné a bezúčelné chození po ústavě je zakázánO'.
§ 58. 1. Svoje věci a věci, které mu byly ústavem svěřeny, má udržovati vězeň v pořádku a čistotě.
Je_povinen ~acházeti s nimi šetmě a .vystříhati se ja~
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. část druhá,

č.

Výkon trestu.

V.

kéhokoliv jejich poškození nebo znečištěnÍ. Totéž
platí i o věcech spoluvězňů a o ústavním zařízení
vůbec.

~

2. J~név v(~~i ~e~ .ty, které mu byly · ústavem svě
l~ny, ~~l vezen mlh Jen, pokud je to přípustné podle
predplsu o kázeňských třídách, nebo pokud mu k tomu dá ředitel zvlástní svolení. Držení peněz, nože
provazll: žele:?éh~ náčiní, zbraní, zápalek nebo za~
pal~v~clch zanzem, karet a podobných věcí je přísně
zakazano.
. 3. Z~po:ěděno je, aby si vězňové navzájem cokohv pro~avah, hez dovolení půjčovali, směňovali nebo
darovah, z ústavních místností odnášeli nebo z ústavu nebo do ústavu podloudně dopravovali.
. ,1. Darů nesmí vězeň bez dovolení ředitele přijí
matl, nalezené věci má ihned odevzdati.
5. VězeiI je povinen podrobiti se kdykoliv osobní
prohlídce.
6. Věci nalezené v nedovoleném -o.sobním držení
b"?dou vězni odňaty. Mají-li nějakou cenu, budou vy~~my, pokud na ně nemají nároku osoby třetí, rodicum nebo zákonnému zástupci vězně, a do.sáhl-li vě
zeň před propuštěním z ústavu zletilosti, jemu samému při propuštění z ústavu. ,

Stížnosti a žádosti.
§ 59. 1. Vězeň je o.právněn stěžovati si na chování a rozkazy každého ústavního zaměstnance i na
spoluvězně u ředitele ústavu. Jemu je oprávněn přednésti též svoje žádosti.
'
'
2; Vězeň, který chce tohoto práva užíti má se
přihlásiti u dozorce, který u něho právě kon~ doZor.
Vězňové smějí přednésti své žádosti a stížnosti řediteli
nebo jinému úředníku také přímo., při -návštěvě jejich
místností. '
.
" , .'
.- ' , "
3. Svoje: 'stížnosti a žádosti, á to i" proti rozhodnutím a QP,ati~nimied'itel~, : ep1~jí vězň.oYé,:. př~dp~sti , též

zavření.
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ko.misaři nebo jinému členu dozorčí rady nebo vyš-

ším orgánům dozorčím, kdykoliv tyto osoby ústav
navštíví, a žádati, aby za tím účelem byli před ně
předvedeni.

4. Stěžuje-li si vězeň zřejmě svévolně neb nařkne-li
vědomě křivě ústavního zaměstnance nebo spoluvězně,
budiž potrestán.

Chování zalněstnanců ústavu.
§ 60. 1. Povinností všech zamě' stnanců ústavu,

zejména však jf.110 ředitele, je dbáti zachování kázně
a pořádku v ústavu.
2. Při tom mějtež však na mysli, že účelnějš ím
prostředkem k dosažení toho je spravedlivé a vlídné
zacházení, zejména pak vlastní dobrý příklad, nežli
vynucování slepé poslušno.sti tvrdými rozkazy a přís
nými tresty, které jsou s to vězně otupiti, zatvrditi a
buditi v něm sklon k neupřímnosti, pokrytectví a lži.
3. Snahou všech ústavních zaměstnanců proto bu,
diž, aby svůj poměr k vězňům utvářili tak, aby bylo
dosaženo ovzduší vzájemné důvěry a upřímnosti, které činí vězně přístupným úspěšnému positivnímu výchovnému působení a je nezbytnou podmínkou jehO'
trvalé mravní obrody.
4. Cti a sebeúcty vězňovy budiž co nejvíce šetřeno. Vězňové bud'tež o.slovováni vždy »Vy«. Zakázáno
je vězně nebo jeho rodiče snižovati, jim se po.smívati
nebo je v posměch uváděti.
5. Je-li se obávati, že by při úředních jednáních
před úřednickou konferencí neho , dozorčí radou mohla
některá část jednání působiti nepříznivě na přítomné
ho vězně, budiž taková část jednání provedena vždy
v nepřítomnosti vězňově.

Kárná pravo:moc a tresty.
§ 61. I. Kárná pravomoc nad
lučně řediteli a dozorčí radě.

vězni přísluší vý-
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část

druhá,

ě~

V.

Výkon trestu

2. Neplní-li vězeň svých povinností, dopustí-li se
trestného činu nebo poruší-li jinak předepsanou kázeň, může býti potrestán:
a} napomenutím,
b} výstrahou ,před spoluvězni,
c} odnětím všech nebo některých v)-hod, které
mu příslušejí podle kázeňské třídy, v níž je zařaděn,
nebO' které mu byly zvláště povoleny,
d} samovazbou,
e} zostřením ,s amovazby postem a tvrdým ložem.
,3. Tělesné tresty jsou zakázány.
4. Odkázati vězně do samovazby a zostřiti ji po·
stem lze toliko se souhlasem ústavního lékaře.
5. Byl-li vězeň odkázán do samovazby, nemůže
býti před vykonáním tohoto kárného trestu propuštěn.
K §§ 61 až 66 viz §§ 18 a 51, odst. 1.

Č.

4 zák.

'§ 62. 1. Ředitel může potrestati vězně, nestačí-li
ani napomenutí, ani výstraha před spoluvězni, odně·
tím všech neho některých výhod nejdéle na dobu
čtrnácti dnů, ,s amovazhou nejdéle na tři dny a zostře
ním samovazby po dobu jednoho dne postem a tvrdým
ložem.
2. ~Má-li ředitel za to, že k nápravě vězně !Ilebú
k zabezpečení kázně je potřebí přísnějšího trestu,
nebo .dopustí-li se vězeň trestného činu, předloží ře
, ditel věc dozorčí radě.
.3. Dopustil-li se vězeň zločinu nebo přečinu, který se stíhá na žalobu veřejnou a náleží ku příslušnosti
sborového soudu, učiní ředitel zároveň trestní oznámení II státního zastupitelství. Dopustil-li se. vězeň
přestupku nebo přečinu} který se ·stíhá na žalobu veřejnou a náleží ku přísh:šnosti okresního soudu, učiní
ředitel trestní oznámení u okresního soudu, avšak
toliko tehdy, byl-li vězeň propuštěn dříve, než došlo
k uložení kárného trestu za s'p <ichanf trestný čin.
§ 63. 1. DozorčÍ'- rada můž-e potrestati vezn~, ne,stačí-li napomenutí ani výstraha . .p.řed spolu.v.::ě:Zni~':D:.ll--

zavřenÍ.
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nětím

všech nebo některých výhod na dobu nejdéle
jednoho měsíce, samovazbou nejdéle na čtrnáct dnů
a zostřením samovazby dvakráte postem a dvakráte
tvrdým lůžkem týdně ve dny oddělené.
2. Dozorčí rada mllže též trest uložený ředitelem
zvýšiti a doplniti v mezích ustanovení odstavce 1. a
vysloviti, že doba ztrávená v samovazbě se do trestu
zcela nebo z části nezapočítá. Vyslovila-li dozorčí rada, že doba ztrávená v samovazbě se do trestu nezapočítá, zpraví ředitel O' jejím rozhodnutí státní zastupitelství, jemuž učinil trestní oznámení podle § 62.
§ 64. 1. Před uložením kárného trestu budiž vina vězňova nestranně zjištěna a poskytnuta mu příležitost, aby se obhájil.
2. Na uložení .kárného trestu nelze si stěžovati
s výjimkou rozhodnutí, jímž dozorčí rada vyslovila, že
se doba ztrávená v samovazbě nezapočítá do trestu.
§ 65. 1. Posuzujíce provinění vězňů proti domácímu řádu, mějtež ředitel i dozorčí rada na paměti,
že zákon sám posuzuje poklesky osob mladistvých
mírněji, protože jde o osoby, které často pracně dospívají k nalezení správného poměru ke spoleooosti,
nejsou k tomu vždy stejnou měrou schopny a proto
ani ne stejnou měrou odpovědny, že jde často spíše
o projevy mladické nerozvážnosti nežli zlomyslnosti,
a že účelem ustanovení o kázni a pořádku v ústavě
je navykati vězně pořádnému životu a sebekázni
a zjednati nutné podmínky mravní ohrody, nikoliv
však vychovávati lidi zakřiknuté, nesamostatné, ztrativší víru v sebe a radost ze života, životní zoufalce
nebo naopak pokrytce nebo zatvrzelé nepřátele lidské
Sopol~čnosti.

2. Naproti tomu budiž svévolné, zlomyslné nebo
trvalé porušov-ání kázně a zanedbávání povin.ností
přisně~ avšak -spravedlivě trestáno. Zejména násiluo"
sti,~p.rotiyení, srocování, nabádání spoluvězňů k nepQl;llušnosti a soižování před~t~nT~nýc4 pud'tež. tre.st~J;lY
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část

druhá,

č.

V.

s přiměřenou přísností a potlačeny podle okolností
všemi zákonnými prostředky.
fJtěk,

násilí.

§ 66. 1. Útěk i pokus o něj budiž potrestán.
Trestný je nejen vězeň~ který utekl neb o útěk se poku~il, nýbrž i ten, kdo mu při tom pomáhal, nebo,
věda o přípravách k útěku, neučinil o tom ihned
oznámenÍ.
2. K překonání násilí může býti užito v případech
krajní nutnosti svěrací kazajky. Toto opatření nemá
však trvati déle, než je toho nezbytně třeba.
3. Spoutati vězně není dovoleno.

Zvláštní ustanovení pro ženskou polepšovnu.
§ 67. Úřednické konferenci náleží naříditi, jaké
odchylky od předpisů daných v § 20 až 66 mají platiti
hledíc k pohlaví věziíŮ.
b) Ve

věznicích.

§ 68. 1. Ustanovení § 20 až 66 platí i pro výkon
trestu zavření v samostatných odděleních mladistvých
ve věznicích s těmito odchylkami:
a) Vězňové nejsou rozděleni v kázeňské třídy
a měsíčních klasifikací vězňů tu není. S vězni budiž
nakládáno podle předpisů o vězních II. kázeňské tří
dy. Výhody uvedené v § 53, odst. 2., je oprávněn poskytovati vězňťlm~ kteří si jich trvale dobrým chováním zaslouží, komisař.
b) O způsobu zaměstnání a o ubytování rozhoduje
místo úřednické konference komisař, dohodna se
s úředníkem vězeňské správní služby.
c) Jakýkoliv styk vězňů umístěných v tomto oddělení s ostatními vězni a vyšetřovanci, a to i při
práci, vyučování, bohoslužbě a pobytu n~ vQlném
vzduchu budiž znemožněn.

Výkon trestu

zavření.
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2. V ostatních věznicích budiž výkon trestu zavře
ní přizpůsoben, pokud to poměry dov?lí, co ~ejv!ce
předpisům o výkonu trestu v samostatnych oddelemoh
mladistvých. Snahou soudce mládeže, dohlížejícího
na výkon trestu zavření, budiž? aby výkon trestu byl
stále v tomto směru z,dokonalován.

c) Ve

výchovně.

§ 69. O výkonu trestu zavření
platí domácí řád výchoven.

Ve Pro p II Š t

ě II í Z

ve

výchovnách

t r e § t u.

§ 70. 1. Při každé měsíční úřednické konferenci
bude pojednáno o
a) vězních, kteří v nejbližších šesti nedělích si
odhudo~ ' ~elý trest,
b) vězních? kteří jsouce zařazeni do I. kázeňské
třídy, odbudou si v nejbližší době polovinu trestn
(nejméně však šest měsíců) a ztráv~li nebo ztráví
v první kázeňské třídě aspoň čtvrtinu trestu,
c) úchylných vězních, kteří si odbudou aspoň šest
měsíců trestu,
d) vězních, kteří v nejbližší době dosáhnou dvacátý první rok svého věku.
2. Úřednická konference učiní odůvodněné usnesení:
,
a) z,da navrhuje podmíněné 'propuštění z trestu
vězňů uvedených v onstavci 1., b) a c),
b) zda a jaká opatření ochl·anná (ochranný dozor neb ochrannou výchovu) ' považuje podle výsledku výkonu trestu za účelnii po propuštění z trestu,
ať . podmíněném" či nepodmíněném, .
: c} zda navrhuje, 'aby dozorčí rada svolila k výkohu ~bytku trestu v ústavě ' i po dokonaúém dvacátém
prvním roce věku vězllOva.
.
.
3. Spolu s protokolem o měsičl;rí.. úředm,.ické · kon-
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část

druhá,

č.

Výkon trestu

V.

ferenci předloží ředitel dozorčí radě 'osobní
všech vězňů uvedených v odstavci 1.

spisy

Viz §§ 19, 20, 21 a 23 zák., §§ 32 a,ž 42 prov. nař.

§ 71. l. žádosti vězně, jeho rodičů neho zákonného zástupce za podmíněné propuštění z trestu, které byly podány u ředitele ústavu, předloží ředitel nejbližší úřednické konferenci k posouzení a návrhu a
zašle potom s osobním spisem vězňovým komisaři.
2. Ustanovení odstavce 1. 'p latí o žádosti za podmíněné propuštění, která byla podána u soudu, jehož
je komisař členem a byla jím postoupena řediteli polepšovny, aby se o ní vyjádřil.
Viz § 32 prov.

nař.

§ 72. Vězeň budiž propuštěn:
l. když si odbyl celý trest,
2. když byl z trestu podmíněně propuštěn, lIlebo
když stížnosti proti rozhodnutí, kterým se z trestu
podmíněně propouští, byl dozorčí radou odepřen ' odkladný účinek,
3. když byl vězni zbytek trestu prominut,
4. když soud nařídil dodatečně podmíněný odklad
výkonu trestu.
§ 73. 1. Usnese-li se dozOl'čí rada, že trest zavře
ní nemá býti nadále vykonáván v polepšovně, před
loží svoje rozhodnutí s osobními spisy vězně ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti určí,
ve kterém ústavě se má zbytek trestu vykonati.
2. Ustanovení odstavce 1. platí též, nesvolí-li dozorčí rada, aby byl v polepšovně vykonán též zbytek
trestu po dosaženém dvacátém prvním roce věku
vězňova.

3. O přeložení vězně do jiného ústavu budiž podána zpráva soudu poručenskému, úřadu, 'který nafídil výkon trestu, otci nebo matce nebo zákonnému
zástupci vězňovu.
Viz

§§ 20,

37 zák. ~

I

_

zavření.
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§ 74. Má-li se trest zavření delší než šest neděl
vykonávati podle § 20, odst. 5. zák. č. 48/ 1931 Sb.
z. a n. jinde než v polepšoVlIlě nebo v samostatném
oddělení mladistvých, platí o jeho výkonu předpisy
platné pro ústav, v němž trest má býti ~konáván;
a vykonává-Ii se v něm tres,t vězení, předpIsy platne
pro výkon trestu tuhého vězení. O podmíněném p:.:opuštění trestu rozhoduje v těchto případech komIse
pro podmíněné propuštění z trestu, řídíc se ustanoveními zákona č. 562/ 1919 Sb. z. a n.
Viz § 20 zák.

§ 75. 1. Ředitel ústavu má již za výkonu trestu,
nejpozději však dva měsíce před propuštěním, učiniti
včas vhodné kroky, aby vězeň byl po propuštění ř,ád
ně umístěn, zejména, aby se mu dostalo vhodneho
zamě,sŤJnání. Navrhne-li úřednická konference,
aby
vězeň byl podmíněně ,propuštěn, má ředitel u~i~it~
tyto kroky zároveň s podáním návrhu na podmInene
propuštění. K tomu konci má požádati zvláště poru:
čenský soud, aby vyslechl zákonného zástupce vězn~
o tom, jak by bylo možno vězně po propuštění řá~ne
umístiti, vyžádati sri o tom také z,p rávu poručenskeho
soudu a některého sdružení nebo zařízení pro ochrannou péči o mládež (zejména okresní péče o mládež),
činného v obvodu, kam se má vězeň po propuštění
odebrati.
2. Veškeré kroky, které ředitel v tomto směru
podnikne, projedná s členy dozorčí rady při jejich
návštěvách v ústavu a bude dbáti rad a pokynů, kterých se mu od dozorčí ra,d y nebo jejich členů v této
věci dostane.
Vi,z § 22 zák., § 34 prov.

nař.

Ředitel ústavu vyzve včas 'před propujeho rodiče, zákonného zástupce nebo
jiné osoby, které nad vězněm dříve bděly nebo jsou
ochotny nad ním bdíti, nebo pomocné zařízení pro

§ 76. 1.

štěním vězně,

část
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druhá,

č.

V.

soudní péči o mládež (zejména okreSlIlí péči o mládež), v jehož obvodě ústav leží, nebo do jehož obvodu
se má vězeň odebrati, aby si vězně z ústavu odvedly.
Ze všech těchto osob nebo zařízení zvolí ty, které
pokládá podle okolností případu za nejzpůsobilejší
zabrániti tomu, aby se vězeň po 'propuštění ocitnul
opět na scestí.
2. Pomocné zařízení pro soudní péči o mládež, do
jehož obvodu se má propuštěný odebrati, má být~
před propuštěním o něm zpraveno včas i tehdy, kdyz
má býti propuštěný odevzdán někomu jinému než
jemu.
Viz § 37 zák.

§, 77. 1. Nebylo-li naprosto možno učiniti včas
vhodné opatření stran řádného umístění propuštěného
vězně na svobodě, a hrozí-li vážné nebez.pečí, že by
se bez něho vězeň znovu octnul na scestí, může jej ře
ditel v dohodě s dozorčí radou nebo s jejím členem
k tomu určeným ponechati v ústavě po zcela krátkou
dobu, nejdéle po čtrnáct dnů, je-li pravděpodobné,
že se do této doby zlepší naděje na jeho opatření.
2. Ustanovení odstavce 1. platí zejména také tehdy, má-li býti vězeň po propuštění dán do ochranné
výchovy nebo když osoby, které byly vyzvány, aby
si vězně po propuštění odvedly, nebylo možno včas
před propuštěním zpraviti, nebov když. t1to os~by požádají, aby byl vězeň zadržen az do JeJ1ch pr!chodu.
3. Propuštění z trestu budiž oznámeno vzdy poručenskému soudu i úřadu, který nařídil výkon trestu.
Také budiž oznámeno otci, matce nebo zákonnému
zástupci vězně, pokud si ho sami neodvedli.
Viz §§ 22, 37 zák.

§ 78. 1. Před každým propuštěním budiž vězeň
vážně a ,důtklivě napomenut, a propouští-li se podmíněně, budiž upozorněn také na důvody, ze kterých
může býti podmíněné propuštění odvoláno.

Výkon trestu

zavření.
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2. Nemajetným vězňům, kteří si to zaslouží, může
býti poskytnuta také peněžitá podpora z podpůrného
fondu ústavu.
§ 79. 1. Postarati se o dopravu vězně do ústavu
nebo rodiny, v níž má býti vykonávána ochranná
výchova po propuštění z trestu, nebo do jiného trestního ústavu, v němž má býti vykonán zbytek trestu,
je povinností ředitele ústavu.
2. O 'způsobu dopravy platí ustanovení § 16,
odst. 4.
§ 80. 1. Ustanovení tohoto oddílu platí také pro
samostatná oddělení mladistvých, vyjímajíc ona ustanovení, která se týkají podmíněného propuštění z Hestu a výkonu trestu zavření po dokonaném dvacátém
prvním roce věku vězňova.
2. Pro ostatní věznice, v nichž se vykonává trest
zavření, platí toliko § 72, 76, 77, odst. 3., 78 a 79.

VI. U

S

t a n o ven í

pře

c hod n á.

§ 81. Ustanovení tohoto výnosu platí také o výkonu trestů na svobodě uložených podle ustanovení
dosud platných pro trestné činy, spáchané před dokonaným 18. rokem věku vinníkova, s jichž výkonem
nebylo dne 1. října 1931 započato nebo jejichž zbytek
v uvedený den převyšuje dobu šesti týdnů.
Viz § 66 zák.
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Příloha

část

Předpis

k § 53.
Předmět

I

na

stravě

(§ 31).

Zásilky potravin (§ 31).

I Odznak

I

V ězňové III.

Uprava vlasů a

vousů

(§ 35).

(§ 36).

Ložnice (§ 37).

Jídelny a

příbory

(§ 37) .

K

Žádné.
I

do 2 kg.

a

vousů.

Ústavní.

Právo užívati vlastních

potřeb.

Bez ozdob, ale obrázky nebo
fotografie rodičů.

Rodinné, po případě i
obrázky a fotografie.

Bez ozdob, nepokryté stoly,
plechové misky a poháry,
lžíce.

Obrazy, stoly pokryty voskovým plátnem, hnědé kameninové talíře a hrnečky na pití,
lžíce, vidlička a nůž.

Četba (§ 46).

Určuj e

Práce (§ 48, 51).

Hrubší a

Odměny

Žádné .

ústavní

učitel.

Jako

třída

II.

Právo užívati vlastních potřeb
a v lastního holicího přístroje.
Jako třída II. Akvarium, ptáče
v kleci, květiny, hudební nástroj, ozdobné předměty
vlastní výroby.

jiné

Obrazy a
talíře

dlička

květiny, ubrusy, bílé
a sklenice, lžíce, via nůž.

Jako třída II., v létě podle možnosti koupání.

Svobodná volba pod kontrolou
uvčitel~ a obrázkový ústavní
casopls.

Jako třída II. Právo odebírati
nezávadný časopis vlastní.

propůjčení

Stanovená pracovní
neděl.

rukávě.

Volný pohyb dvě hodiny denně,
. ve dny, kdy se . nepracuje,
celé odpoledne.
Účast na pěveckém a hudebním
sboru, na hrách, členství ve
vzdělavacím kroužku.

Předepsaná,
honků.

těžší.

Jednou za šest
Žádné.

denně.

vlasů

vánocům a k svátku nebo
narozeninám vždy do 5 kg.

Dva červené prýmky na pravém

Jeden červený prýmek na pravém rukávě.
Volná úprava

Žádné; přítomnost při produkcích a rozhovorech pořádaných vzdělavacím kroužkem.

(§ 52).

I

vánocům

K

Vlasy i vousy oholeny.

Zábavy a hry (§ 38, 46).

Návštěvy

třídy

měsíc.

Procházka 2 hodiny

Dopisy (§ 52).

1.

Jednou za 14 dnů, vždy ve výši
od1[4 pracovní odměny a
měny za pilnost za minulý

Žádné.

Žádné.

Vězňové

Vězeňská, denně místo obvyklé
snídaně 1/4 1 mléka nebo bílé
kávy, v neděli 1/4 kg ovoce.

v neděli místo obvyklé snídaně 1[4 1 mlélm
nebo bílé kávy.

Pobyt na vzduchu (§ 38).

(§ 49).

I

třídy

Vězeňská,

Žádný.

(§ 33).

II.

Vězňové

třídy

I

Potřeby

ských třídách.

Vězeňská.

Strava (§ 30).
Přilepšeni

o kázeň-
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zavření.

Výkon trestu.

druhá, č. V.

Jednou za

zá-

odměna.

neděl

Soudnictví nad mládeží.

I

Jako

třída

Jako

třída
měna za

po dobu

Jednou za
hodiny.

I
I

II.
lL, stanovená odpilnost.

Jednou za 14

měsíc.

Jednou za šest
půl hodiny.

Jako třída 11., sportovní nářadí, vedení vzdělavacího kroužku.

dnů.

měsíc

po dobu jedné

19

část
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druhá,

č.

Děti potulných cikánů.

VI.

VI.
Předpisy

o

dětech

potulnýcb

cikánů.

č e rve n c e 1927, Č. 117
S b. z. a n., o pot ul n Ý c h c i k á n ech.

1. Z á k o n z e dne 14.

§ 1. Za potulné cikány podle tohoto zákona pokládají se cikáni z místa na místo se toulající a jiní
~tuláci Ip ráce se štítící, kteÍ"Í po cikánsku žij~ a to
v obojím případě i tehdy, mají-li po část roku hlavně v zimě -- stálé bydliště.
§ 12. (1) Děti mladší 18ti let mohou býti potulným cikánům odňaty, nemohou-li o. ně náležitě pečovati a zvláště jim dáti potřebnou výchovu. V každém případě lze jim odníti děti cizÍ.
(2) Děti cikánům o.dňaté buďtež dodány do péČE
řádných rodin nebo. vychovávacích ústavů, v nichž
by bylo postaráno nejen o. jejich náležitou výchovu,
n)Tbrž i o vhodnou přípravu pro praktický život.
V ústavech takOlvých budou děti podrženy tak dlouho.,
pokud je toho třeba, nejdéle do dosažení zletilosti.
(3) Vychovávacímu ústavu přísluší nad dětmi
těmi všechna práva, která náležejí jinak rodičům nebo
poručníkům. Byl-li dítěti ustanoven před odevzdáním dOl ústavu poručník, nebude vykonávati svého
úřadu po dobu, po kterou je dítě zadrženo v ústavě.
(4) O odnětí ·dětí potulným cikánům a odevzdá·
. ní jich do péče rOldinné nebo do vychovávacího ústavu
rozhoduj e na oznámení politického úřadu I. stolice
okresní soud, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
poručenský (sirotčí) úřad I. stolice, v jejichž obvodě
rodina (děti) byla přistižena. O řízení před těmito
soudy (úřady) platí všeobecná ustanovení o. řízení
před poručenskými (opatrovnickými) soudy a poručenskými (sirotčími) úřady.
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(5) Vládní nařízení určí vychovávací ústavy sloužící k výchově takových dětí.
(6) Politický úřad I. stolice mŮ,že proz~tímně ~ě~i
vhodně umístiti. Z opatření takoveho nenl odvolanl.
(1) Náklady vzniklé předběžným u~nís!ěním, neb~
odevzdáním ·do péče rodinné nebo zadrzenlm v ustave
vychovávacím, hradí stát, pokud nejsou k. tomu po
právu povinny osoby třetí; obce tato povmnost nI:'stíhá.

2. V I á dní n a říz e n í
ze dne 26. dub n a 1928, Č. 68 Sb. z. a n.,
jím ž s e pro vád í z á k o n z e dne 14. č e rve nce 1927, Č. 117 Sb. z. a n., o potulných cikánech.
O dně t í

dět í

pot u I n Ý m

c i k á n ů m.

§ 9. (1) Děti, odňaté po,t ulným cikánům podle
' §u 12, odst. 1. a 4., zák. č. ~17/192: S.b. ~: a,~n.,
odevzdá příslušný soud nebo porucensky (SHotC~) urad
bud' do péče řádných rodin nebo do vho~nych .:ychovávacích ústavů (§ 10). Před rozhodnuhm. o JlC~
umístění vyslechne podle možnosti Okresní, p~Čl o in~~
dež, působící v jeho obvOldu, ne~o - nem-1I :am ~n
zena - nejbližší místní odbor ceskosl?ve~ske?o Cer:
veného kříže nebo jinou podobnou InstItucI, ktera
v jeho obvodu pečuje o mládež.
(2) Stejnvm způsobem postupuje politický (státní
policejní) úř~d I. s,t olice při prozatíI?ní~n umístění
takových dětí podle §u 12, odst. 6., zak. c. 117/1927
Sb. z. ~ q.
§ 10. (1) K výchově dětí, odňatých potulným
cikánům, v ústavech slouží v prvé řadě vychovávací
ústavy státní a za souhlasu vydržovatelů též vYCho.V~Vélcí ústavy zemí a Zemských ko.misí pro. péči o. mlá.
dež (Zemských péčí o mládež).
19*
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část

druhá,

Č,

(2) Jiné ústavy vychovávací mohou sloužiti k výjen tehdy,
s tím soustolice, je.
muž náleží zkollnati, vyhovuje-li takový ústav tomuto
účelu. Z výchovy těchto dětí vyloučeny jsou ústavy,
sledující cíle výdělečné.
(3) Seznam ústavů, kterých se týkají předchozí
odstavce tDhoto paragrafu, jakož i jeho změny budou
uveřejňovány v Úředním listě republiky Českoslo
venské.
chově dětí odňatých potulným cikánům
když kromě vydržovatele ústavu projeví
hlas i místně příslušný politický úřad 1.

3. V Ý n o 's min i s t e r s t v a spr a v e d I n o· s l i
ze dne ll. č e rve n ce 1928, čís. 27491/28, V ě st.
č. 27 o p o tu I n Ý c h c i k á n ech.
(Sdělen oběžníkem
č.

42763-5,

Děti

VI.

min. vnitra z 3. srpna 1928,
vnitra 1928 str. 234 i zemským úřadům.)

Věst. nůn.

(1) Okresní soudy a poručenské (sirotčí) úřady
jsou podle § 12 cit: zákona povDlány rOlz hodovati
o tom, jsou-li splněny podmínky odst. 1., aby děti
lnladší Otsmnácti let byly potulným cikánům Ddňaty
a odevzdány do, péče rodinné nebO' do vychovávacího
ústavu. Protože zpravidla šetření o tom, JSDu-li pod.
mínky ty splněny, nebude vyžadovati delšího času, je
možno učiniti rozhodnutí co nejdříve, aby prozatímní
umístění tě.chto dětí podle odst. 6. bylo co nejkratší.
(2) Příslušnost stanovená § 12 odst~ 4. cit. zákona
.ie výlučná a platí tedy i pro případy, kdy dítě~ o něž
jde, nalézá se již pod mocí ' pOrllčenského 'soudů nebo
poručenského (sirotčího) úřadu. Ovšem je lp ovinnoistí
soudu; rozhodujícího o odnětí 'dětí~ uvědomiti pří
slušný poručenský soud :iiebo. pOtuč~n~k·ý {sirQtčí)
Úř. ad 'o učiněném o,patfení-..,. ..-~_··.:.A~ ;. ',.:
(3) Oln'es~f soud nebó ·.:potiičenšký~ : (sÍr.oteí) '.ÚHl~
rozhodne podle § 12 cit, 'z'áic těpiV'''e'náoiznámení 'po-

litického

úřadu

potulných

ciliánů.
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I. stolice, nikoliv tedy na oznámení
'ktel'é snad bylo učiněno při pHpadném
trestním 'oznámení. Toho je dbáti proto, že politickému úřadu I. stolice samému náleží posouditi, ' je-li
třeba opatření podle tohoto zákonného ustanovení.
Právě tak není okresní soud nebo poručensliÝ (sirotčí)
úřad povolán k tomu, aby se staral o prozatímní umí.
stění dětí odebraných potulným cikánům (viz § 12,
odst. 6 cit. zákona). Oznámení politického úřadu I.
stolice jest zapsati do rejstříku Nc (u poručenských
úřadů do rejstříku M).
(4) Rozhodnutí o tom, zda dítě, u něhož j.s ou
splněny podmínky § 12, odst. I, má býti dáno do
péče řádné rodiny nebo do vychovávacího ústavu, je
přenecháno úvaze soudu nebo poručens,kého (sirotčí·
ho) úřadu. Rozhodným bude, kde je možilO hledíc
k věku a vývinu dítěte docíliti lepšího prospěchu ve
výchově v řádného občana. Podle zkušeností hude
platiti asi jako 'p ravidlo - výjimky jsou: možné, že cik.ánské dítě starší šesti až oS1\1.i let nehodí se
k výchově v péči l"odinné, protože potřebuje přísnější
kázně ústavnÍ. Někdy ovšem bude také spolu rozhodovati, z·d a podle místních poměrů je vůbec možné
dítě v řádné rodině umístiti. Slyšení Okresní péče
o mládež nebo. není-li tam zřízena, místního odboru
Československého Červeného kříže nebo jiné' podobhé
instituce (§ 9 vlád. nař. č. 68/ 1928 Sb. z. a n.) usnadní
soudu toto rozhodnutí, protože' tyto instituce mají
V ' patrnosti rodiny, 11 kterých by děti bylo možno
s prospěchem umístiti.
..
(5) Je-li ·dítě dáno do ústavu vychovávácíhó, pře
cházejí podle§ 12, odst. 3. cit. zákona práva, která
jinak náležejí 'rodičům a poručníkům~ na ústav. Proto
nemusí 's e soud nebo poručenšký (sirotčí) úřadr ·je.nž
o: .óde\nzdání do ústavu rozhodl, dále ' o, 'dítě', takoye
starati; Dohled n"a vycholvávací 'ústayy .a· ted)i:i:oa::ta.kovétoděti vy.konává ministerstvo sociální ' péče svými
četnictva
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část

druhá,

č.

VI.

Drgány. Není prDtD třeba takDvé případy zapisDvati
do. rejstřiku P (na SlDvensku a v Podkarpatské Rusi
do. sirDtčí knihy). Je-li však dítě dáno. do. péče rDdinné, je nutno., aby pDručenský sDud nebo. pDručen
ský (sirDtčí) úřad vykonával nad dítětem další .dozDr,
který by se přesvědčil o. tDm, že o. dítě je řádně pečDvánD a podle pDtřeby za stejným cílem učinil pří
padná Dpatření další, jako. odevzdání do. rodiny jiné
nebo do. vychDvávacíhD ústavtl. V zákDně není výslDvně ustanDvenD, jak dlouho. má býti dítě ponecháno.
\I' rDdinné péči, avšak pDdle smyslu ustanDvení § 12
cit. zák. mDžnD je tam pDnechati tak dlouho., pDkud
je tDhD třeba, nejdéle ·dD Dsmnácti let. Výjimečné ustanDvení pDslední věty § 12, Ddst.- 2. cit. zák. o. pDdržení
dětí v ústavě vychDvávacím do. dOosažení zletilDsti, nelze zajisté na případy péče v rDdině rDzšiřDvati. O tOom,
kdy má býti dítě z péče rDdinné prDpuštěnD, rDzhDduje Oovšem zase SDud nebo. pDručenský (sirDtčí) úřad.
PrDtDže tedy pro. vykDnávání dozDru je třeba mí6
případ ve stálé patrnDsti, je takDvé případy odevzdání
do. péče rDdinné zalp isDvati do. rejstříku P (na SlDvensku a v Podkarpatské Rusi do. sirDtčÍ knihy).
(SrDvnej obdobné zásady ve výnOose ze 14. března
1928, Č. II Věstníku). Výjimka CD do. příslušnOosti
k tDmutD dalšímu dDzDru by tu byla tehdy, jestliže
by se, třebas poz.ději ukázalo., že dítě jest již pod mocí
po.ručenskéhD soudu nebo. pDručenského (sirDtčíhD)
úřadu. V tDmtD případě by náležel do.zDr tOomutD
a tento. by také rDzhDdl o. tDm, kdy má býti dítě
z rDdinné péče prOopuštěnD.
(R) Seznam vychDvávacích ústavů pOodle § 10
vládního. nařízení Č. 68/1928 Sb. z. a n. je uveřejněp
v čísle 116 Úředního. listu republiky ČeskDslDvenské~
na něž se pDukazuje. Před rozhodnutím o. odevzdáni
do. ústavu je učiniti u správy ústavu dDtaz, zda dítě
tam může býti umístěno.. Při tom je sděliti pDhlaví
a věk dítěte' a budiž ústav pDžádán~ abr IIl~StD. je-li

Děti

potulných cikánů.
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vDlné, pro. dítě až do. prDvedení Ddevzdání zajistil.
O dDdání dítěte do. ústavu bud' pDžádán pDlitický
úřad 1. stDlice, jenž zařídil prozatímní umístění, po
případě politický úřad I. stDlice místa pOobytu dítěte.
• (7) Rozumí se, že usnesení o. Ddnětí dítěte, ježto.
jde o. rDzhDdnutÍ o. Dmezení rodičské mDci, je nutno.
dDručiti zákDnnému zástupci a pDkud se tak z jakékDli příčiny nemůže státi, ustanDviti pro. zákDnnéhD
zástupce k o.bhájení jeho. zájmů DpatrDvníka.
(8) Náklady umístění ve vychDvávacích ústavech
bude hr~di:i, P?~ud nejsDu k tDmu po. právu pDvinny
Dsoby tretI, mInIsterstvo. sDciální péče. RDvněž tak
náklady na živení a DšetřDvání dítěte v rodině. Avšak
sDudy a pDručenské (sirDtčí) úřady budDu náhradu
nákladů na výživu a DšetřDvání dítěte v rDdině pouka_
zDvati a vyžádají si k tDmu cíli pDtřebný peníz ze zálohy, k,terDu ministerstvo. sDciální péče pro. celý DbvDd
s~orDvehD sDudu II. stDlice pDskytne presidiu shDrDvehD sDudu II. stDlice. UpDtřebení zálDhy té dlužno.
pDIDletně vyúčtDvati a zašle presidium sbDrDvéhD SDUdu II. stDlice to,tD vyúčtDvání přímo. ministerstvu SDci,áln~, péče~ S1Du~y ~ ťDručenské (sirDtčí) úřady, ujednavaJlce prevzeh dItete do. rodinné péče, přihlédnou
arci při stanDvení výše náhrady k místním pDměrům.
(9) PDdle § 16 cit. zákDna rDzumí se tam kde se
v
l
'
v nem
m uví o. pDlitických
úřadech I. stDlice jimi
v místech, kde jsou státní pDlicejní úřady, tyto. -6.řady.
4. V Y h I á š k a min i s t e r s t v a
s o. c. p é č e Č. j. 4084/I/1-28, u v e ř e j ně n á
v Ú ř e dní m I i stě r e 'P u b I i k y Čes k o. ·s I 0.ven .s ké, dne 17. května 1928 Č. 116.
Seznam výchDvných ústavů
podle vládního. nařízení k zákDnu
Č. 117/ 1927.
PDdle § 10., Ddst. 1. a 3. vládního. nařízení ze
dne 26. dubna 1928, Č. 68 Sb. z. a n., jímž prDvádí
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část

druhá,

č.

VI.

se zákon ze dne 14. července 1927, č. 117 Sb. z. a n.,
uveřejňuje se seznam ústavů, ve kterých mohou hýti
umísťovány děti, odňaté potulným cikánům, podle

§ 12. citovanéhO' zákona.
Ústavy takové jsou:
•
a ) úst a v y stá t ní: 1. ústav Komenského v Košicích (pro hochy mladší 18 let), 2. státní dětské
domovy v Košicích, v Rimavské Sobotě a v Mukačevn
(prO' hochy i dívky dO' 15 let), 3. státní sirO'tčinec ve
SIO'v. Lupči (pro hochy aJ dívky od 6 dO' 15 let) ;
b) z em s k é úst a v V v Č ec h ách: 1. zemská vychovatelna v Králíká~h (pro hochy od 6 do 14
let ), 2. zemská vychovatelna v Opatovicích (prO' hO'chy
od 14 ,dO' 18 let), 3. ze.mská vyohO'vatelna v KO'stomlatech (pro dívky od 6 do 18 let) ;
c) zem 8 k é úst a Vyll a lVI: O' r a v ě: 1. zemská vychO'vatelna prO' chlapce v Uherském Hradišti
(pro hochy od 6 do 14 let) , 2. zemská dívčí vycho~
vatelna v BoskO'vicích (prO' dívky české národnosti od
6 do 15 let), 3. zemská vychO'vatelna prO' dívky v Mohelnici (prO' dívky německé nárO'dnosti od 6 do 15
let), 4. zemská polepšO'vna v Novém Jičíně (prO' hochy
i dívky od 14 do 18 let);
d) úst a v y Čes k é zem s k é k o m i s e pro
p é č i O' ml á d e ž v Č ech ách: 1. chlapecká výchóvna v DO'břichO'vicích (pro hochy od 6 do 12 let),
2. dívčí výchovna v Jilemnici (prO' dívky od 6 do 14
let) , 3. dívčí výchovna v Ledcích-Šternberku (prO'
dívky od 14 dO' 16 let) ;
e) úst a v Čes k é ze 111 s k é p é č e o ml ácl e ž n a M O' r a v ě: vychovatelna pro chlapce v Mor.
K:r;umlově (pro hochy od 6 do 14 let).
(Poznámka: Od 1. října 1929 jsou ulnÍstěna ve
výchovně v Dobřichovicích děvčata, a ve výchovně
v Ledcích-Šternberku chlapci. Změna tato' nebyla
v Úředním listě vyhlášena.)

Abeced n i rej střik.
u čná čísla značí paragrafy zákona o trestním so~dnictví -"~? mlád~ží. čísla při

pojená v závorce

značí

odstavce paragrafu, ostatm Clsla stranky.)
Dětské

A
entační

zákon 169

B
a

orgá;ny

c::
'es,t o'v né přísedících senátu mládeže 19'3, 194.
dozorčí rady 195.
1káni potulní 290, 10, 158.
'izina
trestný čin spáchaný v cizině 11, 92.
cizí poručenský soud 54.
mezinárodní
smlouvy
153
násl.
(vypovědění) 10, 67.

1-

~

1'<,,....,.0,.....,

o děti potul291, 29,3.
občanská
(ztrá-

kříž (péče

cikánů)

práva
ta) 44.

o
peJ.eglwe ministrem spI"a:vedlnosti 70.
trestního soudu 91.
pŮ'ručens·kého soudu 152, 153.
v cizí péči (ochrana) 9.
cikánů 290.

domovy státní 10, 295.
Donucovací pracovna 10, 25 (2),
64,71.
DopI'ava mladistvých provinilců
40(5), 201, 260, 287.
DOl'učení rozhodnutí a opatření
50(2), 148.
- rozhodnutí dozŮ'rčí rady "198.
Dozor (viz též ochI'1arn:ný dooor)
- na výkŮ'n trestu zavření 16.
17, 195, 256.
- na výcholVny 64 Č. 5.
- na osobu ne'z letilého 36.
Dozorčí rada (viz též přísedící)
polepšovny (a samostatného
oddělení soudní věznice)
- do'z o'r na výkon trestu 16,17,
194-199, '2'560, 2'57, 279, podmíněné propuštění 19, 21, 51(1),
2D4, 257, 284, péče o pI'opuště
né vězně 22, 285, 286.
- kárné tresty 18, 279'--281.
- určení místa trestu 20, 254,
'257, 264, 284,
- dodatné rozhodování 00 0chI'lanných opatřeních 23, 24,
64 Č. 3, 31, 206, 257.
- stížnost 52.
- zprávy 63 Č. 7, 199, 211-213.
- záznam 240, 211.
- spi,sy 240.
- výkazy 240, 244.
- samostatného oddělení soudní věznice 78, 2'58.
- výcho'V1lY 63 Č. 3, Č. 5, 212.
Duševní stav, po~ororvání v ústavě (zřízení obhájce) 126.
I

20

Abcední
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rejstřík

Důtka při upuštění

od potrestání 6, 150.
- při nedobytno.sti peněžitého
trestu 9(4).
- výkon 213.
Důvěrník
(o,c hranný dooorce)
63 Č. 1.
při neveřejném hlavním pře
líčení 138.

F
Funlmionář

státního zastupitel-

ství 192.

H
IDasování

do~orčí

rady 17 (2), "

1M.

- senátu mládeže 30(4).
Hlavní přelíčení 47.
- kdy je soudce mládeže vyloučen 30(6).
- obhájce 44. - " příprava 46.
- vyloučení veřejnosti 48.
:- ·v ýslech o. ochranných opatře
ních 49.
. - ~kon napomenutí v hl. přel.
. 214.
- jednací síň 220.

péči

Lékařské
Lékařský

K
oddělení u SOl.
mládeže 191, 220.
Kárné tresty 18, 279, 51, 59, ]
258, 276,
- o.pravné prostředky 51 (1 Č
- ---' ve výchovně 63 Č. 4.
Kauce (vyručení z vazby) :1
Kázeňské třídy 13(3), 19 č. 3,
258, 261-270, 272--276, ~
280, 282, 283, 288.
.
Klasifikace věz.ňů, měsíční
257, 263, 265, 276, 282.
Kmetský soud 29 (1).
Komenského ústav v Košic'.
164, 247.
Komisař výchovny 16(1),259.
- polepšovny 16(1), 256, 263, ~
279" 284.
- samo.statného oddělení SOUl
věznice 62, 258, 2·5 9, 282.
Komise pro. podmíněné pro;
štění 20(5).
Konference viz úřednická kl
ference.
Kontumace viz nepřítomnosi
KI',a js,k ý soud 35, n, 44, 56 (
69 (1 č. 2), 191, 192, 198, ~
Křivé svědectví 111.
Kursy pro zaměstnance pol,
šovny a věznic 15(2).

L
o mládež 48

(2).

Italie, mezinár. smlo.uva 153.

J
Jednací síň 220.
Jednomyslnost doz. rady 2,1 , 51
(1 Č. 3).

Jednota pro podporu soudů Velké Prahy v péči o. mládež 162.
Ju"g osla.vie, mezinárodní smlou:va 153.

205.

Kancelářské

I
Instituce pro

Abecední rejstfík :M, N.

F -L.

Léčebná opatření

viz výcho'\

opatření.

Léčebný

ústav, umístění ne'
1.
- mladistvého 4.
Lékař vězeňský 15 (3).
přihrání do~o'r<~í radou 17 (
·198, souhlas s kárnými t
sty samovazby nebo pOl
18 (4), 280, souhl'a s se sar.
vazbou 14(3), 265, úchy
vězňové 21, 205, 265.
spělého

ohledání 39.
Ministerstvo spI'avedlnosti 17(1),
posudek 1, 21, 39, 12,
58, 138, 195, 196, 208, 255, 256,
259, 260, 272, 276, 284.
Ministel'stvo vnitra 64 č. 5 208
M
Mladistvý (věková hranic'e)

Majetkové delikty (zásada sčí
tací) 82.
Manžel, opravné prostředky 50.
lUanželské spory (opatření ve
pro.spěch mladistvý1Ch) 157.
Maření ochranných opatření 62.
Matka (víz též rodiče)
- zprávy 37(3), 55(1), 122, 201,
202, 261, 284, 286.
- opra;vné prostředky 50.
- - přibrání k výslechu 57.
- potre,s tání mlad. v rodině 213.
Mezinárodní právní ochrana
mládeže (spOlečnost) 155.
Mezinárodní smlouvy 54(2), 15E
násl.
,
Milost (žádOls,t o milost) 69 (1
č. 2), 159, 284.
Ministr sociální péče (viz též
ministerstvo) 64 č. 4.
~Iinistr spravedlnosti (viz též
ministerstvo)
- určení mLsta výkonu trestu
13, 20, 255, 246,
- s,:olení ~ :výkonu vazby ve
vychovne nebo, ústavu 40
jmenování a zproštění čÍenů
senátu mládeže 31(1), 33(4),
34(3), 191, 19·3 .
jme'n ování a zproštění členů
do.zorčí rady pOlepšo.vny a
samostatný,c h o.ddělení soudních věznic 16(3), 19,5.
jmenování předsedy dozorčí
rady výchovny 63 Č. 3
- jmenování soudcovskéh'o čle~
na zemské výchovné rady 64

l

č.4,

přenes'ení působnost.i 7.0.
l\Iinisterstvo sociální péče 58 63

Č. 2, 64 Č. 5, 293, ·294.

'

Mlčelivost

-

přísedících

2:

dozorčí

rady 16(5), 194.
senátu mládeže 34, 192.

N
Nahlížení do spi.sů 134.
Náhrada; přísedícím senátu mládeže 34 (4), 193.
- přisedícím dozorčí rady 16
(6), 195.
Náhradní opatření za nedobytný trest na penězích 9(4),
25(4), 146.
Náhradní tI'est na svobodě 9{3),
25(4), 30.
.
NáJuadnik člena dozo·rčí rady
polepšovny 16(3), 194.
- člena senátu mládelŽe 31(1),
19'1, 192.
-:- člena do.zorčí rady výchovny
63 Č. 3.
Náklady ochranných opa;tření
63 č. 9, Č. 10,
- léčebných a výchovných opatření u nedospělý'ch 9, 10,
- cesty k nastoupení trestu 260
-- do'p ravy mladist.vého. 201 260
- přísedících senátu mládež~
194,
- péče o děti cikánů 290, 29'4.
Napomenutí osob, kterým náleží pečovati o nedospělého 1
(4, 5) , 214.
"- osob, kterým náleží pečovati
o mladistvého 4, 5 (4) 37
199, 214.
'
,
Následky odsouzeni 10 67 69 (2
č. 3).
"
"
,
NaJVI'ácení k předešlému stavu
144.
Návrat zakázaný 160.

20*
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rejstřík

N, O.

NáVl'h žalobce místo obžal. SPi-l- soud 65 (2, 3?:
,
su 43(2) .
Odvolání (viz tez opravny proNávrhové delikty 61, 62, 169.
s:tředek) 53, 37, 14~, 1,44. ná
Nedospělý 1, 37(5), 57, 157, 168, proti výrovku o' rucem za
200-202, 213, 214.
klady 63 c. 9.
. též 0NepatIný čin
Ochranná , vých~va, (VIZ
, .
chranne opatrem) 12.
upuštění od potrestán~ 6.
_ u nedospělých 1,
- od ochr. doz.or~ v7 c. 4.
_ u ml'a distvý,c h nařízena poru- od pi:e~es,ení pece 36.
čenským soudem 4,
- od stíharu 42.
_ u mladig,t vých nařízena trest- od v~h~ed,ávání 43. ,
ním soudem 5, 26, 134. v
Nepodmínene o~~.ouzem, 5. v
__ při podmíň. odsouzení 7 c. 4,
Nepřítomnost pn hlavnIlp. pre5.
líčen~ 46(4~, 47 v,(2, 3,
135. _ při podmíň. propuštění 19 č. 5
- řízem proh nepnto'm nym (ob- , _ změna ochr. dozoru v ochr.
hájce) 126.
výchovu 11(3).
Nesporné řízení (zák. č . 100/31) _ po trestu 13(1), 192, 255, 283,
9.
286, 287.
Neznalost právních předpisů 6, _ dodatné rozhodování 23, 24,
205-208.
12.
Nucená praco\T1Ú kolonie 10, 25 _ u osob starších než 18 let 25
(2'), 181.
(2).
rozhodování 49.
, - o'pravné prostředky 51(3), 52

?),

o

Obhájce H, 45(1), 46(4), 47(3,5)
48, 134.
- slyšení před ro,z hodováním o
ochr. opatřeníCh 23(2), 24(6),
49(1), 205.
- opravné prostředky 50.
Obnova 69 (1, č. 2), 141, 144, i59,
184.
Obviněný (výslech) 161.
Ob~ailovací řízeni 43 (2) .
Obžai.ovací spis 43 (2) .
- námitky 124.

(2).

-

maření

62.
výkon 63, 64 č. 3, Č. 5, 68, 129,
statistika 210- 213, 215-217.
záko'n o ochr. výchově 11, 12,
'v
63, 64.,
Ochl'arulé opatření
(-viz tez
nchr. výchoV'a, ochr. dozor)
- dodatné rozhodování 23, 24,
63 č. 5, 51, 59, 206, 212.
- zp'r ávy 37, 199, 200.
-- nahražuje vazbu 4,0(1) .
- rozhodnutí 49.
- stížnost 51, 52.
Odepření svědectví v~8(2~, ,132;
Odmítnutí úřadu pns'e dwlho se- - ve věcech státního soudu 56
nátu mládeže 33(4),
(1).
- - - dozorčí rady 16(6) .
- maření 62.
,
Odnětí vo-jenslré hodnosti 69 (2, _ zatímné předpisy o vykonu
č. 3).
6&
d b
_ u občanských osob po r.o e:
Odpovědnost trestní 1, 2,.
ných
vojenskému
SOUdl11CtVl
Odsuzující výrok 5.
69 (1, č. 2).
Odvolací senát 30(2).

Abecední

rejstřík

-

po trestu 195, 205, 257, 261.
statistika 210-213, 215-217.
pn podmíněném odsouzení
30, 31.

-

přísluš' nost při společném ří

zení se staršínii provinilci 119.
---' slyšení zákonného zástupce' a
zástupce pomo.cného zařízení
134.
Ochranný dozor (viz též ochr.
opatře'ní) 11.
- u nedos'pělých 1.
- u mladistvých nařízen poruč.
soudem 4.
- u mladistvých nařízen trest.
s'o udem 5, 26, 134.
- při podmíň. odsouzení 7, č.4,
Č . 5.
- zatímný 12(3).
- při podmíň. propuštění 19 č .
5, 77.
- dodatné rozbodolV'ání 23, 24,
205-208.
- rozhodování 49.
- maření 62.
- výkon 63.
- po trestu 19,2, 283.
- statistika 210-213, 215-217.
Ochl'anný dozol'ce 48(2), 63 č. 1.
Okresní péče o mládež (viz též
pomocné zařízení, orgalnisace
pro péči o mláde,ž ) 45, 108,
285, 286, 291, 293.
Okl'esní soud 25(5), 32, 35, 36,
41(3), 56(2), 192, 2{)2'.
Okresní úřad 64 Č. 4, 209.
Okl'esní výchOvná rada 64 Č. 4.
Omezení co dO' způsobu života
při ochr. dozoru 11 (1).
Opatrovnický soud 54, 64 Č . 3.
Opatrovník 54(2.).
Opatření viz výchovná a léčeb
ná op., nchranné op.
Opravný prostředek (viz též odvolání, stížnost) 50-53, 37
(3), 49(3), 63 Č. 1.

0, P .
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ústní líčení o opr. prostřed
cí·ch H, 48(3).
- podle zákona o podmrn. odsouzení 32.
- proti tre,s tu 37.
- proti ro,z hodnutí dozorčí rady
68, 198.
-' ve pros:pěch odsouzelného 70.
- příslušnOStÍ při společném řízení se staršími provinilci 119.
- zástupce pomocného zaříze'ní
129.
- proti kontumačnímu rozsudku 133.
- přeChodná ustanovení 184.
- proti napomenutí 214.
Ol'garusace pro péči o mládež
(viz též i~nstituce, pomocné
zařízení, okr. péče o ml.) 158.
- pl'O péči o mládež ústřední
58.
- s.}yšení před jmenováním pří
sedících dozorčích rad 16(3).
- s.lyšení před jmenováním čle
nů senátu mládeže 31(1).
- slyšení před jmenováním dozo' rčích rad výcho'v en. 63 č. 3.
Otec (viz též r o.ďiče)
- zp-rávy 37(3), 55(1), 122, 201,
202, 261, 284, 286.
- o'p ravné prostředky 50.
- přibrání k výsledku 57.
- potrestání mladistvého v rodině 213.
-

p
Péče

o propuštěné viz propu-

štění.

Peda'g og v polepšovně a samostatném oddělení soudní věz
nice 15(3) .
Pedagogické vzdělání soudců
mládeže 33(1)"
- p ř ísedících 33(2).
Pedagogický posudek o nedospělých 1.
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hlav. přelíčení 46(3), 47 (4) ,
48(2) .
ochr. opatření 24(6), 49(1) .
opravné prostředky 50, 63
Č. 1.
- výkon střežení 213.
- jeho umístění 219.
- ochrana orgánů 58, 129.
POl'otní soud 29(1), 30(3), 41(2),
12, 82, 167.
poručenský soud pojem 54.
- ,v ýchovná a, léčebná opatře
ní u nedospělých 1, u mladi.stvých 4, 49(3) .
- dodatné rozhodování o ochr.
opatřeních 24.
- určení příslušnosti trestního
soudu poručen.ského 29(3).
- přenesení působnosti 36, 192.
- zprávy 37, 38, 55(2), 26, 122,
141, 199. 200, 201, 202, 205,
206, 212, 261, 284, 286.
- součinnost 199.
- opatření (povinná oznámení)
55.
- návrh na stíhání 61, 62, 169.
- výkon ochr. opatření 63 Č . 1,
Č. 5, 64: Č. 3.
- umístění mladistvého 2'85.
- rozhodnutí o dětech cikánů
292.
Poručník (viz též zákonný zástupce) 48(2), 54(2), dětí 'cikánů v ústavě 290.
Pořádková pokuta, uložená pří
sedícím senátu mládeže 34
(2) , přísedícím dozorčí rady
16(6) .
Posudek viz lékařský posudek,
pedagogický posudek.
Poškozený 42(2) .
Potrestání rodinou nebo školou
1, 4, 6, 9(4), 150, 202, 213.
- předcho,zí 7 Č. 3.
Povinné oznámení poručenské
mu soudu 55.

- o úchylných vězních 21, 205. - o Ziao-stalosti 12.
Pedologický ústav v Praze 113. Peněžitý trest viz trest na pe- nězích .
Pěstoun

48(2).
odsouzení 5, 7, 27 (4,
Č. 1), 26, 65, 176, 211, 284.
Podmíněné propuštění viz propodmíněné

puštění.

-

- z ochr. dozoru neb ochr.
výchovy 63 Č. 6.
Podmíněný
odklad
ochranné
výohovy 24 (2, 4), 51(3), 52
(2), 208, 212.
Pod obizna mlad. prorvinilce (zákaz uveřejnění) 60.
Podpůl'ná žaloba 122.
POclm°ll'ný fond vězeňský 274
287.
P odvod (nesprávnou výpovědí
přezvědné osoby) 111.
Pol{ál'ání nedospělého , 1.
- mladistvého 4.
Pokračování v trestném činu 82.
Pokus 36.
Polepšovací výchova ústavní 68
Polepšovna 13-24, 59, 194-199
206-210, 254 násl.
- dosavadní 64 Č . 2.
- v Mikulově 246.
- v Litoměřicích 246.
Policejní dohled 10, 67.
Polsko, mezinárodní smlouva
154.
Pomocné zařízení pro soudní
péči o mládež (viz též okresní péče o mládež.)
- součinnost 45, 58, 63 Č. 1,
108, 111, 144, 202'-204.
- zejména
při , propuštění
mhd. 22, 37(5), 201, 285, 287.
- při dopravě mlad. 201, 260.
- při umístění mlad. nebo nedospělého 201, 204.
- - obhájce 44(3), 205.

P.

Abecední
pracovna viz donucovací pracovna, nucená pra,c ovní kolonie.
p rávní pomoc 30(6), 219, mezinárodní 153-155.
Presenční platy přísedících senátu mládeže 193, 194.
_ přísedících dozorčí rady 195.
P resident krajského soudu 16
(5), 34, 19,2 -194.
- vrchního soudu 70, 50, 69, 96,
115, 191, 258, 295.
- zemského- úřadu 64 Č. 4.
Prodloužení zkušebné doby při
podmíň . odsouz. 7 Č. 5, 211,
při podmíň. propuštění 19 Č.
6, 206, 211.
Pr~mlčení trestního stíhá:ní 26.
- výkonu tre,s tu 27, 185.
- zpětnosti (při podm. ods.)
26.
P ropadnutí věcí 6(3), 66.
Propuštění až po výkonu ~ár
né samovazby 18, 280.
- z polepšovny 22, 23, 129, 195,
200, 204-208, 274, 278, 283287.
- zpráva 37, 199.
- podmíněné 19, 20(5), 21, 27
(5), 51(1 Č . 3), 59, 75, 77, 176,
186, 195, 204-206, 211, 256,
283- 287.
- péče o propuštěné (viz též
umístění) 22, 63 Č. 4, 51, 59,
204, 285, 286.
- z ochranného dozoru neb
ochr. výchovy 63 Č. 5, 6, 8.
- z vazby bezpečnostního úřadu 201.
Provinění 3,' 36.
Průvodní řízení 47(5).
Přečin 3, 18(3), 28(2) , 60.
Předseda dozorčí rady polepšovny a samost. odděl. soudní věznice (viz též komisař )
16(2) , 17 (2), 195-198/ 204,
205,, 21:t

rejstřík
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P.

senátu mládeže 30(3) , 41(3) ,
56(1), 69 (1 Č . 2) , 191, 192,
212, 213.
- dozorčí rady výchovny 63
Č. 3.
Představený PO-!El'p šo-vny 15, 17
(3), 18(2), 22, 148, 195-198.
- samostatného oddělení soudní vězniee 50.,
- :výchovny 213. .
Předvádění
mladistvých (viz
též dopra'v a) 40(5), 201, 260.
Přecl. . odná ustanovení
65-68,
287.
Přeměna trestu 35, 41.
Přerušení
promlčení
výkonu
trestu 27 (5).
- výkonu trestu nebo vazby 27
(5) .
Přestupek

3, 27 (1 č .' Z), 28(2),
56(2), 61-62, 169.
Přezvědné osoby 38(2), 46(4),
47(5) .
'Příčetnost 2, 39, 82. ,
Přípravné řízení 30(6), 43, 44
(1) , 143.
Přísedící dozorčí rady polepšovny a samostatného oddělení
soudní věznice 16, 17 (2), 194,
279.
'
- senátu mládeže 16(6); "30, 31,
33, 34:, 124, 192- 194.
- dozorčí rady výchovny 63 Č.

3.
- zemské

výchovné ' rady

64

č.4.

Příslušnost věcná

a místní 3(2),
29, 32(2) , 41, 56, 167.
- funkční 3Q(2) .
- poručens.kého soudu 54.
- k rozhodnutí o' dětech cikánů 290, 292.
Psychiatr v po.lepšovně a samostatném oddělení soudní
věznice 15(3).
- v trestním řízení 39.
:r ůst 18, 2~O.

Abecední
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.R--S.

AbecedlÚ

258, 259, 282, 285, 287.

R

samO'st. odděl. trestnice, l:
čené jakO' polepšovna 13(i

Radní komo·r a (žalobní senát)
16(6), 29(3), 30(2), 34(2), 143,
19'2, 194.
Rakous'k o 155.
Rejstřík trestů 6, 111, 211, 214.

- zřízení 246.
Samovazba 14(3), 69, 261, 2(

Rejstříky

-

-

v

trestních

mládeže 222.
zápis odnětí

dětí

věcech
cikánům

2'9 2--294.
Rodiče

-

(viz též otec, matka.)
k hlavnímu líčení

přístup

14:(2).

269, 273.
kárná 18, 51 (1
280.

č.

35(2), 41, 44(1), 47(3), 52(~
56(1), 65(2), 69 (1 Č. 2'), 15
194.
SjednC)cení trestů 82, 95, 126.
Slib přísedících dozorčí rady !
(5), 194.
114, 201.
- senátu mládeže 34(1), 19,2.
- rO'dinná ochra:nná výchova Snížení trestu 8 (3, 4), 9(1).
12(4), 63 č. 1, 5, 287.
Souběh trestných čimi 25(5
- rodinná péče O' děti cikánů
28(2), 37(2), 41, 8, 26, 32, 9
133, 166, 200.
290-295.
- rO'dfnné poměry 10(2), 38, Soud mládeže 32(4), 35(2'), 4
199, 200.
58, 191--194, 200.
- příslušník rodiny jako ob- - jeho umístění 218.
hájoe 44(3).
SOudce konající vyhledávání
(2), 30(6), 35(2), 43.
Rodná data 111, 214.
- mládeže 30-33, 35(2), 41(3
Rozvrh pI'áce 97.
44, 92, 192, 259, 261.
ltučení za
náklady ochranné
- poručens.ký 32(3), 192, 21.
výchovy 63 Č. 9, 10.
219, 221.
Rumunsko, mezinárodní smloujako komisař polepšo'VllY
va 154.
48(2).

- opravné prostředky 50.
Rodina (viz též otec, matka, rodiče, potrestání rodinou.)
- umístění nedos·pělého nebo
mladistvého v rO'dině I, ~

samostatného oddělení SOU(
ní vězni,ce 16(4).
- jako člen zemské (okresn.
výchovné rady 64 Č. 4.
Remeslná výuka mltadistvých '
-- přístup k neveřejnému hla,
59, 51, 208, 274.
nímu přelíčení 138. _
Soukromoprávní nároky (vi
s
též poškozený) 66.
Sow'ozenci mlad. provinilců 3\
Samosoudce 95.
192.
Samostatné oddělení pro mladistvé v soudní věznici 13 Soustředění u okresníhO' soud
Ř

(2, 6), 56, 58, 59,62,68, 69, 73,
75, 194--198, 206, 214, 255,

32(1).

-- trestních a poruče:n.ských vě

S-To
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ci 32(3), 36, 19,2.

- vězňů různých káz. eňs,kých
soudnictví nad mládeží 35.
tříd 264.
Společná vazba 264.
Subsidiární žaloba (vylO'učení)
42(2).
Spoluobvinění starší 41.
Správní úřad 55, 44, 159, 201.
Svědci 38(2), 46(4), 47(5), 57,
Stanný soud 91.
126.
Statistika (viz také výkazy)

-

4), 2€

SdJ:užení pl'O Ochl~aiIl1l0U pé
o mládež (viz též organis
ce) 22, 285.
Senát mládeže 29 (1, 3), 30, 2

rejstřík

š

210.

Státní policejní úřad 291.
Státní soud 56(1), 82, 91.
Škola ponechání potre.stání škoStátní vězení 35, 70.
le I, 4, 6(2), 9(4), 150, 202.
Státní zástupce (viz též veřej - součinnO'st 202.
LÝ žalobce.)
-- zprávy 37(4), 111, 202.
- členem dozorčí rady 16(2) , - zanedbávání školní do-cház17(2), 197.
ky 157.
- žalobce mládeže 31(2), 192.
- přístup k neveřejnému hlavT
nímu přelíčení 138.
Státní zastupitelství svolení k Tělesný tI'est (zákaz) 1(2), :280.
uveřejnění 60(2).
TI'est vedlejší viz vediejší trest.
- trestní oznámení ředitele po- - kárný viz kárné tre,s ty.
lepšovny 280.
-- úhrnný viz sjedno.c ení trestů.
- zpráva o nezapočtení kárné -doživotní ,a trest smrti 1(3),
S1a'm ovazby 281.
4(1), 8, 26, 69 (2 č. 2), 29,
82, 133.
Stížnost (viz též opravný prona penězích 9, 25(5), 27 (2,
středek) 51, 52, 42, 63, 73, 4

79, 140, 141, 19<8, 199, 284.

--

přísedícího

na

pořádkový

č.

2), 35, 82, 146.

nepatrný 6(1).
Trestní list viz rejstřík trestů.
Trestní příkaZ 46(1).
TI'estní řád 28, 41(3), 48(1), 51
~

trest 34(2), 16(6).
na ro·z hodnutí do·zorčí rady
výchO'vny 63 č. 8.
(1).
- na ručení za náklady o'c hr.
- vojenSký 69(1).
výchO'vy 63 č. 9.
- na zatímná ochranná o-patře- Trestní sazby u mladistvých proní 20.
vinilců 8, 9, 25.
'- na napomenutí 22.
TI'estní zákon vojenský 69 (2),
- na postoupení věci 92.
71.
- vězňů' 278, 281.
zákony 1-3, 8-10, 25,
- odkladný účinek 52, 141, 198, Trestní
71.
-

284.
Střežení mladistvého
(1 č. 2), 213.

9(4),

51

Trestnost
(důvod
vylučující
trestnost) 2, 25(5).
I'l'Vající delikty 8.

styk mladistvých se stal'Šími
provinilci (jeho zamezení) 14 Tuláctví 56(2).
viz cikáni.
(2), 35(3), 40(2), 47(1), 218,
282.
'.rudé lůžko 18, 280.

Abecední
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U, V.

Abecední

v

u

Vrchní soud (viz též president
'Vrchního soudu) 34(2), 118,

osob mladších než Vazba (viz t éž samovazba, spo. lečná vazba) 40, 201, 214.
Úhrnný tJ'est viz sjednocení tre- - z,apočtená do trestu 13 (5),
Účastenství

19

21, 51, (1 č. 3),
12, 51, 198, 205, 206, 265, 266,
2'83.

Úchylný

Umístění

vězeň

(viz též rodina)
mladistvých

pro-puštěných

-

Vyhledávání 4(:21), 30(6), 35(2),

2, 255.
zpráva 37, 199.

- obhájce «.
- zkrácení přípravné

Výhody,

Vyhoštění

46

příslušnost

soudu podle mí-

sta vazby 9l.
22, 195, 204, 285, 286,
- příslušnost radní komo.r y v e
- Zlatímné 20l.
vazebních věeeeh 95.
- soudu mládeže 35(3), 218.
Vedlejší tJ'est 10, 27(2).
- cikánských dětí 290-296.
Věkové lll'anice:
Upuštění od stíháni 42, 4(1),38
12 let 1(3),
(1), 199, 200.
14 let 1, 2, 66,
- od potrestání 5, 6, 25(4) , 38
16 let 8(4),
(1), 53, 2111.
18 let 2, 19, č. 6, 25, 28, 41, 31,
- od výkonu ochranné výcho206, 294,
vy 24 (3, 5), 51(3) , 52(2),208.
19 let 20(4), 25(4), 28(3) , 26,
úřadovna pl'O péči o mládež 45,
42, 117, 260,
58, 108, l1l.
21 let 11(3,), 12(2), 20(1), 24
úřední šat soudců mládeže a
(3), 25 (2, 3), 9, 206,
žalobců mládeže 124, 194.
207, 208, 283, 287
Úřednická konference v polepVeřejnost líčení 48, 119, 166.
šovně 196, 204, 256, 257, 262,
263, 265, 273, 276, 279, 283,
284, 285.

- v samostatném oddělení
soudní vězni,ce 259, 282.
- - v ženské polepšovně 282.
ústav umístění nedospělého nebo mladistvého v ústavě 1, 4,

-

201.

výkon vazby ve veřejném nebo soukromém ústavě 40(3).
--' výkon o-chr. vý.cho-vy ve veř.
nebo soukr. ústavě 63 č. 2 ..
- výchova cikánských dětí 291,

-

žalobce (viz též státní
zástupce)
slyšení před rozhodnutím (,
ochr. o-patřeních 24 (6), 49
(1),
upuštění

od stíhání 4:2,
opravný prostředek 50.
Vězení (trest vězení a tuhého
20(5) .

Věznice,

střežení 9 (4),
zavření
měsíců 13(1, 4), 200,

výkon trestu

213,

do- 6 (3)

246, 255,
258, 259, 282, 287.
..
Vojenská služba 63 č. 7.
295.
ústavní ochranná výchova 12 Vojenské osoby 69, 166, 168, 176.
(4), 27 (4 č. 3), 63 č . 2, 5, 64 Vojenské soudy 69.,
Volební právo (jeho- ztráta) 61,
č. 3,

44.
rozsudku 10, 67, 166.
_ _ neoprávněné 60.
Vrchní prokurátor 31(2) . ,

Uveřejnění

10, 67.

\lýroční

10, 67.

zpráva polepšovny 196,

výkon vazby ve

Vyl'Učení

z vazby 114.
lýsledek trestního řízení (zpráva) 37, 45(2), 199, 200.
výslech osob nedospělých a
mladistvých 57.
VýstJ"aha (kárný trest) 18, 280.
Vysvědčení učební
nebo pracovní 59, 209, 210.
Vyšetřování

(1), 16(1), 259, 261, 283.

-

43 ..

výchovně 40

z

(3),

- řemeslná výuka 59, 208,
---' 'Výkon ochranné vý,c hovy 63,
64.

-

výkon stře'žení 213,
vychovávací ústavy pro
cikánů

69 (1
lY

-

295.

č.

2), 95, 97,
trestu zavření 13--21, 254-289,

trestů uložených před účinností zákona o- ml. 66,
ochl'lanných opatření 24, 49

(3), 63, 199,
umístění nedospělého'

Zadl'ženi 40 (4) .
Zahlazení odsouzení 66 (1), 26,
96,

děti

Výchovná nebo léčebná opatřeni 1, 4, 200.
Výkazy siQudů mládeže 22:2·.
- pOlepšovny 196, 257.
Výkon rozsudku 41 (3), 56 (1),

Veřejný

vězení)

18, 276,

Výchovna, umístění nedospě
lých 1(3),
- umístění mladistvých poručenským soudem 4,
- výkon trestu ve výchovně 13

(2).

-

mladistvého z polepšovny 20, 264.
257,

odnětí vězňům

282.
lhůty
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Vyloučení

43.

č.

V, Z.

"Typovědění

151-153.

14 let 8.
stů.

rejstřík

Zákonný zástupoe (viz též poručník, otec).
- výslech před propuštěním
mladistvého 22, 285,
- výslech před rozhodnutím o
Q·chr. opatřeních 23(2),24(6),
49(1),
propuštěného mladistvého 37(5), 201, 285,
- zprávy 37( 3), 46 (3), 55 (1),

-

122, 201, 202, 261, 263, 266,
270, 276, 284,

10,

potrestání školou 202,
potrestání rodinou 213,
důtky 213,
střežení 213,

napomenutí 214.

Vyloučení (viz též veřejnost líčení) přísedící,ch senátu mlá-

deže 30(5), 192.
- soudce mládeže 30(6) , 35(2),
- 'členů senátu mládeže a zároveň dozorčí r ady 148.
- obháj,c e 44 (3, 4) :
Vyloučení trestního řizení 41.

převzetí

podmíněné

propuštění

204, 205, 284.

mlad.

.

- zaměstnání mlad. 273,
- vydání věd mlad. vězně 278.
- soudní příslušnost podle pobytu zák. zást. 29(3).
- o'b hájce 44(3),
- hlavní přelíčení 46 (3, 4), 47
(4), 48, 127.

-

opravné pro'středky 50.
přijetí do výchovny 64,' 68.
delegace poruče'nského soudu 153.
potrestání ml'ad. nebo nedospělého rodinou 213.
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odnětí dětí cikánů

rejstřI'k

- o rozsudku 124, 214.
Zemská péče o- mládež viz or294.
ganisace.
Zaměstnanci polepšovny 15, 17
Zemská výchov na. 64 Č. 4.
(3), 198, 279.
- samostatného oddělení soud- :lemská výchovná rada 64. Č. 4.
Zemský úřad 64 č. 4.
ní věznice 50, 258, 2159.
Zamítání
přísedících
senátu Zemský výbor 63 č. 3, 64 Č. 4.
Zjednodušení řízení 43, 118.
mládeže 30(5).
Zanedbání péče o mladistvého Zjištění poměrů mladistvého 38.
Zletilost viz věkové hranice (2.1
61, 11, 22.
let).
Zaostalost mladistvého 2, 126.
Zápis o vykonání slibu přísedí- Zlo čín 3·(2), 18(3).
Zmateční stížnost (viz též 0cím 192, 194.
pmvný prostředek) 141, 144.
- o zasedání dozorčí rady 197.
Zmatečnost 44(3), 46(2), 47 (2,
- o výkonu napomenutí 214.
3), 12, 126, 134.
Započtení kárné samorvazby do '
tre-s tu 18 (2, 3), 51 (1 č. 4). ' Změna 'ochranných opatření 12
(4), 23, 24, 63 Č. 5, 8, 212.
281.
Zmírňovací pI'ávo 36.
- vazby do trestu 115.
- trestu na řemeslnou výuku . Znalci (viz též lékařský, pedagogický posudek) 39, 4:7 (5),
59, 208, 275.
126.
Zařízení pro ochrannou peCl o
mládež (viz též pomocné za- Známkový systém 13(3), 263.
Zostření trestu 8 (1), 69 (,2 Č.
řízení) 22, 285.
3), 186.
Zast~vení tl'estního řízení (viz
- kárné samovazby 18, 280.
též výsledek) 4, 49 (3).
Zatčení 27 (5), 115.
Zpětná pŮSObnost zákona. 65-68.
Zatímné ocb.rla!IIDé opatření 4 Zpětnost není překážkou podm.
odsouzení 7 Č. 3.
(2), 199, 212.
Zatímné o-patření bezpoonost- - Zpráva soudu mládeže 37, 42
ních úřadů 43(1), 201.
(3), 45 (2), 46 (3), 200.
Zatímní zajištění 40(4).
- poručenského soudu 38 (1),
Za~ý ochranný do~o-r 12 (3). '
199, 200.
Zatykač 166.
- trestního ústa,v u 37 (5), 261,
263, 266, 276, 284, 286.
Zavedení (zahájení) trestního :
školy 202.
řízení 25 (1), 28 (3), 37, 45(2) , - o výkonu střežení 213.
199.
Zpravodaj senátu mládeže 30
ZalVření 8.
(4).
- výkon 13-21, 246, 2154.
- promlčení výkonu 27 ..
ZPl'ošťující vÝI'ok 4, 49 (3).
- u vojenských osob 69 (2 Č. Zpustnutí (nebezpečí, zamezeni)
1).
1, 4, 10, 36~ 61, 63 Č. 9, 22.
:- nastoupení trestu 200, 259.
Ztl'áta úřadu 10,
Záznamy do·zorčí rady 197,240. - vojenských vyznamenání 69
(2 Č. 3).
- v trestnkh v.ě·cech mládeže
222.
..
. ~. \'... ,
- volebního práva viz tam.
290, 293,

Abecední
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senat
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žalobm
viz !'ladní komora.
Žebro-ta. 56 (2).
Ženská polepšovna 246, 282.
i
živnost řemeslná viz řemeslná
výuka.
žalobce mládeže viz státní zástupce.

-

čestných

viz tam.·

práv

občanSkých

