
nu studiu 
4. ročník 

lto nere
takových 
autorova, 
í sveden 

árodního 
obsahuje 
ním ráde 

mluvená) 
stanoviti. 

,tahovala . 

lze pro-

sub 1., 
I , kterou 
) území, 

str. 72., 
írodního 

,národn~ 
of theOl"ii 
. 133. a 

theorie 
main'ská 
. e I é h o 
'u prá\'
{ tu ne
za části 
I územl 
emecka, 

ovšem 
)ž však 
1S in re 
ýslovne 
utorem, 
a nutno 
kterými 

dnem 
:dy prí-

' y, t. j. 
.vázány 
:emí ve 
rpatské 
!u proti 
gickém, 

L. 
~f Oru
:ís. 4.: 
1 Brnč. 

PUBLIKÁCIE ministerstva .pre sjednotenie 
zákonov a organizácie správy 

VESTNÍK. 

Ministerský tajemník Antonín lions: 

Policejní dozor. 
(Studie de lege ferenda.) 

r. 
K zabez/pečovacím op,aHením ,proti nebeZlpečným osobám náleží mezi 

jiným též instituce IpoHcejního dozoru. LnsHt/uce <tato - zej:méma 'Dodle 
ríš. zákona z r. 1873 - je v podstate značným zá"sahem do osobní svobody 
jednotlivce, zrovna tak, jako vy!povídací právo obce, o ne.mž j'sem ,pojednaí 
predešle1

), a .proto dlužno i zde 'pfi budoucí úpr.ave ríditi se duchem naší 
ústavy, odpovídajícím ,nátzorum doby modemí. Po této stránce nutno 'pak 
vúbec považovati za nejvyšší povinnost, . a,by veškero zákonodárství, 
zejména to, jež se dotýká 'Svobo d, zaručených ohčanum ústaJvní listinou, 
bylo co nejdríve uvedeno v sOlula,d ,s tntencemi nové doby a ústaWlí Hostiny . 
Proto není z·cela bez 'Dríóny, jes,tJiže ,po 'vYlpovfdacím právu obce a .poli
cejním vyhoštení, jemuž ,predcházelo již drive oDojednání o unifiJk-aci hna
neckých predpi'su2

), rprechátúme ihned k rpolicejnímu dOIzoru. Tentoso,uvisí 
- . jak seznáme z dalšího - dosti úzce z o,statními joiž uvedenými instHu
cemi, byť by to bylo jen nep-rímo, a neZlbude tudíž, nežM pri nové úprave 
techto 'pomýšleti ,zároveň na zásady, jež hudou ovládaJti priští úpravu 
policejního dozoru. 

V tomto smer-u nelze zajisté již na dlouhou dobu odkládati alespoň 
s jed noc e,n íprí,s'lušných predpisu 'lc rádné zákonné úprave, 'ponevadž 
práve ta okoInost, že se zde jedná o ústavne zaručené svobody ohčanu, 
nesnese, aby jedna část státnÍ-ch ob,čanu oDodléhala jiným možnosItem ome
zení ,než-li druhá. Toto ,sjednocení pak VyVolá p.[.iiľo:zene snahu ,po nové 
úprave vubec. Ježto pak musí ,bý,ti vž,dy ·a všude první .povinností a sna
hou, aby omezování .ústavne zaručených svobod občanu stlačeno bylo 
pokud možná na nej.nižší míru, nezbytnou v zájmu stáťu a jednotlivých 
občanu, na'skytne se pfi nové úprave zajisté i otáZika, zda vúbec, :po prí
pade do jaké míry jest nám instituoe ,policejního dozoru IpoHebí. Te-prve 
po rozrešení tMo nejduležitejší a zásadní otá'zky mož,no pfikro·čiti k ostat
ním IpodradnejŠím. 

1) Číslo 4-6. »Právneho obzorou«. 
2) Vestník ministerstva vlnitra, roč. IV., Č. 4. a 7. 
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PredevšÍm je nutno stručne se zmÍniti o stavIu dos-avadnÍm, jak se 
nám jeví p'odle zákonodárství platného v Cechách, na Morave a ve Slez
sku na jedné a na Slovensku a v Podkarpatské R.usi na druhé strane. 

II. 
Policejní dozor jako omeiZení osobní svobody je op,atrení, jímž. se 

nekterá osoba staví pod dohled orgánu policejních s právními účinky 

jednak povahy posHivní jednak neg-a,tivní. 
A. Podle práva platného do,sud v Cec.hách, na Morave a ve Slezsku, 

zákon ze dne 10. kvetna 1873, č. 108. r. z. (§§ 3.-9., 11., 20.) jlsou právními 
účinky povahy posHivní povinnost ke hlášení (.pregtehování nutno hlásiti 
téhož dne, .k-dy se stalo), povinnost tk podávání ~práv na vyzvání úfadu 
čim se osoba z-amestnává, čím se živÍ nebo jaký má výdelel~ a s kterými 
osobami se stýká a konečne povinnost tk tr:pení úfadem narízených pro
hlídek domovních a' osobních v každé dobe. 

Negativní povahy joe ustanovení, že postavení ,pod ,poHcejní dozor 
nesmí býti ur,čeno na delší dobu ne'vli tri léta ode dne, kdy byla osoba 
z trestu propuštena (podmínky prodloužení trvajícího policejního dozoru 
stanoví § ll. cit. IZák.), dále zákaz zdržování se v ur'čHém obvodu, míste3

), 

nebo naopak záJkaz opuštení ur.čitého mís-ta (konHnace) ,bez dovolení úfadu. 
Konečne môže býrti zakázána osobe postavené pod ,policejní dohled . účast 
na jistý·ch s~romá'ždeních, návšteva určitých místTIostí, a môže jí též býti 
narízeno, že nesmí obydlí svého o'pouštMi v čas noční nebo v prípade. 
shluk,u neobyčejného množství lidí. 

Vyjma ustanovení § 9. Jit. b) j,sou všechna osta,tní opatrení disposič
ním právem úradu', Me-rý je ;ku provádení dozoru pfÍoslušným. 

Ku postavení pod policejní dozor môže dojíti jen v be,z.prostredním 
spojení se soudne vyrčeným trestem, a to jen v určitých, v zákone taxa
tívne vypo-ot,ených pfí.padech lPotrestánÍ. 

Možnost postavení ur,čité osoby llJod 1P00licejní dohled vysloví trestní 
soud rozhodující ve veci hlavní, slwtečné v,š?.k provedení či usnesení na 
vla-stním opatrení pfísluší policejnímu, resp. politickému úfadu 1. stolice, 
za spolupôsobení obecního starosty, Merý je pov,inen spoludohlížeti na 
takové osoby a vykonávati všechna 'nafízení úfadu k tomu se vztahující. 
Vyfkne-li sond, že nekdo múže býti dán do donucovací pracovnv, je tím 
zároveň fečeno, že môže býti postaven téi -pod p'olicejní dohled. 

Nedod-ržování omezení s tanovených úfadem .osobe ,Postavené pod 
policejní dohled tre.stá se soudne. 

Kdy môže soud vysloviti možno,st postavení pod policejní dohled sta
noveno je v prvé rade v § 4. cH. zákona. Je to v p.fÍIpadech odsouzení pro 
falšování úvernÍch. papín".!, pro falšování mince nebo pro nejaký trestný 
čin proti cizímu majetku k delšímu než šestimesíčnímu tres'tu na svobode 
nebo nekolikrát ke kratšímu trestu a v pfípadech odsouzení pro tuláctví, 
pokud oso-by ty jsou majetku nebezpečnými. 

Krome toho muže býti vyslovena mo·žnost postavení pod policejnÍ 
dohled též pri ,specielních zákonech, jak tomu je .pri odsouzeních podle 

3) Tento zákaz nemôže se však vztahovati na obec domovskou. 
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§§ 3., 4., 5., 6. a 8. zákona o traskavinách (§ 11. zákona ze dne 27. kvetna 
1885, č. 134. r. z. v autentickém znení dIe vfílohy k zákonu ze dne 19. 
brezna J923, č. 50. Sb. z. a n. na ' ochranu republiky).4) 

Rovnež v § 21., odst. 2., zákona ze dne 17. fíjna 1919, Č. 568. Sb. z. 
a n. o trestání válečné lichvy setkáváme se s ustanovením, že soud odsu
zuje ,pro z,ločin nebo prečin ipredražování, muže vysloviti, že dává ,pachate- . 
le pod policejní dozor5

) . Provedení tohoto soudního vÝ'foku náleží podle 
§ 36. provádecího narízení k citovanému zákonu ze dne 11. listopadu 1919, 
Č. 597. Sb. z. an., :politickým úradum podle dosud platných predpisu. 

Od toho policejního dozoru llší se ponekud ochranný dozor podle 
§§ 4., 11., odst. 2., 17., 21., odst. 3., zákona ze dne 17. fíjna 1919, čÍs. 562. 
Sb. z. a n., o podmíneném odsouzení a o podmíneném propuštení, jehož 
ustanovení platí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na mílsto dosavac1-
ních predpisu i v trestním rízení pred úfadem správním jako úfa·dem poli
cejním (§ 22. cit. zák.) . . Soud múže totiž dáti podmínene odsouzeného nebo 
podmínene ,pro,pušteného na dobu zkušebnou pod ochranný dozor a muže 
mu uložiti obmezení co do místa pobytu a z,pusobu života. Z toho je 
patrno, že svými účinky by se tento dozor dal do ji,sd:é míry zaraditi do 
policejního dOIzom, ale ovšem jso'u účinky ty daJleko mím ej ší, jejich forma 
a zpusoh provádení dozoru daleko prijatelnejší a snesiteinejší, nežli u poli
cejního dozoru a pak je tu ten hlavní ro'zdíl, že ochranný dozor vyIconává 
o kre sní s o u d, v jehož obvode se pro'vinilec zdržuje trvale a to zvlášt
ním duverníkem, který se rídí pokyny soudu. Podrobnosti tohoto dozoru 
stanoveny jsou v 'pf0vádeCÍm nafízení ze dne ll. H1stopadu 1919, Č. 598. 
Sb. z. a n. (§§ 12., 26., 27., 33., 35., 36., 43.). Pro naši látku spadá sem 
toto narízení ,svým § 5., dIe neho ž nemá býti v rozhodnutí o podmíneném 
odkladu trestu činena zmínka o trestech vedlejších a o'paJtfeních zabez
pečovacích jako na pr. o dohledu policejním, z čehož je zvláš'ie patrno, že 
se tu jedná o dve o,patrení ruzného druhu. 

Krátce možno proste konstatovalti, že krome prí:padu v zákone stano
vených nemuže jinak Ic uvedeným ,opatrením doiíti, ponevadž by to bylo 
v odporu sústavním zákonem o ochrane svobody osobní, domo,vní a 
tajemství listovního ze dne 9. dubna 1920, Č. 293. Sb. z. a n. 

B. Jinak má se vec však na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 
Dr. Kmety 6) uvádí o preventivníčinno'sti poHcie toto: »Iilavní zása

dou práva verejné policie jest,' že v prípade oduvodneného podezfení má 
býti vUle zákonu odporující zbavena možnosti vykonati neco trestného 
a pomocných 'pro:stfedku k tomu slouŽících. Predvedení, zatý;kání, do
movní prohHdka, zaJbavování nebezpe,čných nástroju, odkázání do místa 
príslušnosti neb vyhoštení, postavení pod ,policejní dozor j,sou akty poli
cie nejcitelneji pusobícÍ.« 

4) Tímto zákonem rozšírena I(§ 43.) s.ice zároveň platnost záko/na 
o traskavinách na Slovensko a Podka,npatskou Rus, avšak s výjimkoll 
ustanovení o police.jním dohledu I(§ ll. zák. o traskavinách). 

5) Od toho .dlužno líšiti dozor na výlkon živnosti podle § 19., ods't. 2., 
cit. zák. a §§ 33.-35. cit. provádecího narízenÍ. 

6) Dr. Kmety »Uherské právo správní a finanční« , 1911, § 125. 
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Mluví se tu tedy o policejním dozoru avšak dlužno predevšÍm míti 
na pameti, že tento jako vedlejší trest uherský trestní zákon nezná. Jinak 
však postavení :pod policejní dohIed nál'eží ovšem do právního oboru 
úfadu policejního a možno takový dozor narídHi kdykoliv bez vydánÍ 
zvláštního rozhodnutí (nar. č. 6869/1907 B. M.), jenže nelze tu priikročiti 
k nej a k é m u orne z o v á n í o s.o b n í s v o bod y, nýbrž jde tu 
vlastne o jakýsi druh pouhého ».pozorování« (nar. č. 119.360/1907 B. M.) 
Toto po'zorování je však generelní a zásadní povinností poli.cie, takže jde 
tu pak v tom kterém prípade o pouhé speci,elní pozorování čili soustfedení 
již vzhledem k určité osobe; k tomu ovšem není zapotfebí ani zvláštního 
zákonného podkJadu. 

Je sice pravdo,u, že § 50. uher.ského trestního zákona, zák. čt V : 1878 
~tanovil, že podmínene propušiení podléhají co do svého místa pobytu, 
svého chování a zpusobu života zvláštním .policejním predpi/sum, avšak 
zde šlo v podstate o jiný dozor, jak patrIlo ostatne z toho, že 'tato ustano
vení byla zrušena7

) § 22. zákona ze dne 17. rídna 1919, č. 562. Sb. z. a n. 
o podmíneném odsouzení a podmíneném propuŠ'tení, jehož ustanovení pak 
platí .i v trestním fízení pred úfadem svrávním jako soudem policejním ; 
máme tu co činiti opet s ochranným dozorern, o nemž js me se již z predu 
zrnínili. 

O podobný dozor jde i v pripadech § 21. a násl. zák. čl. XXXVI: 1908 
a §§ 46. až 51. zák. čt VII : 1913, pokud se týče propuštení mladistvých 
na zkoušku. Tento dozor vykonává opet s o u d za pomoci a prostfed
nictvím určitých osob nebo ústavu. 

Podobne je tomu i pfi dohledu podle § 15. -zák. , čl. XJCJI : 1913 o ne
bezpečných osobách práce se štítících, kde podmínene na svobodu propu
štený je zavázán zdržovati se v míste určeném mu dozor-čím úradem 
(§ 13. cit. zák.) a vésti pracovitý a rádný život.8

) Policejní vrchnost 
sice dohlíží na chování osoby na svobodu pro'puštené, 'Podává však o svých 
pozorováních zprávu dozor,čímu úradu. Tel1Jto úfad lze srovnati s úfadem 
duvemíka (ochranného dozorce) okresního soudu podle § 17. citovaného 
ji-ž zákona o podmíneném odsouzení a ipodmíneném propuštení. 

Ve všech uvedených pfíJpadech ochranného \ dozoru je pnhračná 

významná sociální intence, sledující nápravu provinilce, jemuž se dává 
možnost, aby svým chováním dokázal polepšení, aniž by musel buď na
stoupiti trest mu pr,isou,zený ' vubec anebo ' odpykati celý tre-st mu vyme
rený a aby se zbavil eventuelne i nál$ledku ,trestu. To je jiste intence 
ze ela jiná než u policejního dozoru podle rak. zák. lZ r. 1873. 

C. To jsou ovšem všechno prípady predpokládající doby normální. 
Jinak se má vec ovšem v dobách mimoradných a za války. Tu jde již 
o Slkutečný policejní dozor, který také bJliI v takových dobách se všemi 
svými dusledky prováden, jak tomu četná narizení nasve.dčují, jako na pr. 
nar. Č. 3009/1914 B. M. o rizení vuči osobám, jež se mají vzhledem k válce 

7) Tak jako i §§ 1.-14. trestní novely zák. čl. XXXVI: 1908, které 
dopmily predpisy zák. čl. V : 1878 o vodmíneném odkladu trestu. 

8) O poUcejním dohledu nad .osobami .podmínene na .svobodu p:ro~ 
puštenými jednaiia též ne,která narílZení, jako Č. 22.445/1884, 3131/1892 B. M. 
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postaviti pod poltcejní dozor nebo se mají odstraniti z jejkh bydlište,9) 
nar. č. 10.962/1915 B. M. o úprave postavení pod policejní dozor,1°) naf. č. 
3504/1917 M. E. o ,postavení podniku a spolku pod dozorii) a p. a i z doby 
republiky jako nafízení ministerstva s plnou mocí PTO sprárvu Slovenska 
č. 52/1919 1(1090 a,dm.), uverejnené v Č. 9. úradných Novín z r. 1919, 
ve veci všeobecné bezpečnosti, pokoje a verejného porádku na území Slo
venska. Zákonným podkladem by,la tu ustanovení zákonu o výjimečných 
opatreních pro prípad války, zák. čl. LXIII : 1912 a jeho doplňku (zejména 
zák. čl. L : 1914) . 

Rovnež zákony republ~ky pamatují na takové prí'pady, jak patrno 
z ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, Č. 293 Sb. z. a n .. o ochrane 
svobody osobní, domovní a tajemství listovního (§ 13.) , zákona ze dne 
H. dubna 1920, Č. 300 Sb. z. a n. o mimorádných opatreních a zákona 
ze dne 23. kvetna 1922, č. 168 Slb. z. an., kterým se ,částečne zrušuje 
zák. čl. LXIII : 1912 o výjimečných OIpatreních a mení nekterá ustanovení 
o stanném Pl1"áVU,12) a koneô1e i ze zákonu o tre'Stání válečné lichvy. 

Z toho je patrno, že pro mimorádné a válečné doby je zvláštními 
zákony dostatečne postaráno o to , aby poIice-iní dozor mohl býti prováde.n 
a nebude zajisté nikoho, kdo by po'píral nutnost takových opatrení - byť 

i sebe více zasahovala do svobod jednotlivce - a jejich olprávnenost již 
v zájmu ce,Jého stMu, ale také i v zájmu osiatních s'pol.uohčanu. 

Jinak tomu bude ovšem v dobách norm,álních a je pak otázkou, které 
zá,sady byly le'pší, zda ty, které ovládaly zákonodársľví uhe,r'ské, či ony, 
jež obsažený j'sou v zákonech rakouských. Nejednotnost úpravy, jak je 
patrna z toh'o, co bylo práve stručne 'nazna'čeno, vede prirozene k 'tomu. 
aby tato duležJtá ve.rejnolprávní otázka byla postavena na rádný a jednotný 
zákonný podklad a pri tom bylo uváženo, zda vubec nebo alespoň ·pokud 
normální doba yyžaduje policejního dozoru, jak byl zaveden . ríšským zá
konem z roku 1873. 

III. 
Máme-li tedy získati podklad pro úpravu v dobách normálních, bude 

nejlépe, jesmže probéreme jednoNivé právní úoinky police:jního dozoru, 
jak se jeví podle úpravy dané zákonem ze dne 10. kvetna 1873, č. 108. 1-. z. 

1. úrad, který nekoho dá pod dohled, muže mu predne zdržování 
se v jistém obvodu neb mí'ste doce,Ja uikázati, nebo mu určité místo ke 
zdržování pojmenovati a uložiti mu za povinnost, aby z tohoto místa, 
aneb místa, jež si byl ke zdržování zvolil, bez dovolení neodcházel. Zdržo
v:iní se však v obci domovské nemuže mu zapovedeti. 

9) váleční zajatci, mužŠItí príslušníci válčících nepráte};ských státu 
zbrane oScholp,ní, mužové zbrane neschopní, ženy a Hní. 

10) podle § 16. pozbývá platnosti současne s výj1mečnými opatreními 
pro pfÍ!pad války. 

11) když chování se odporo'valo zákonu, verejnému pofádku, neh 
zájmum vlasti. 

12) IiIava I. a III. zák. čl. LXIII : 1912 byly zrušeny s nekterými vý
hradami, mezi ÍÍ!ným s tím, že všechna opatrení ,podle tohoto zákona a jeho 
doplňku učinená IZu,stávajÍ v platnosti dokud je vláda neodvolá. 
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Z toho vidíme, že je tu značná o·bdoba jednak s policejnim vyhošte
ním, jec1nak s postr.kem, a že docházíme v podstate obojí institucí k po
dobným výs ledkum. Pfi poHcejním vyhoštení mužeme vykázati osobu 
z jednoho neb nH:oHka mfst a 'soutČétsne jí z a p o v e ·d e t i, aby se tam 
nikdy aneb v jistém čase nevracela, pfi :posÍl-ku pak ur,oujeme 'osobe .obec 
domovskou jako její cíl a mužeme v prí,pade opetovného postrčení vyslo
viH rovnež záJpoveď návratu. Omezení na čas nebo navždy pfi poHcejním 
vyhoštení odpovídá též časové omezení, stanovené v § 9. zákona Čís. 

108/1873 r. z. 
Ponevadž pak na jedné strane policejní vyhoštení a postrk je možn,' 

též proti trestancum a nucencum z vae;by propušteným, pokud jsou škodni 
bezpečnosti osoby nebo majetku, a na druhé strane zase postavení pod 
policejní dohled je podle § 4. záJk. čÍ-s. 108/1873 r. z. možné rovnež proti 
osobám odsouzeným pro trestné činy tam uvedené k vetšímu trestu na 
svobode, nebo' vícekráte již tr estané, pri čemž jsou tu jmenováni výslovne 
i tuláci, kterí rovnež j,sou uv edeni v Ht. a) § 1. zákona ze dne 27. července 
1871, Čís. 88. r. z., bylo by zcela dobre možno dojíti zde ke zjednodušenÍ. 
Pfi nové úprave policejního vyhoštení a postroku, která, jak jsem již 
z predu na,znaôl, nemuže nechati dlouho na sebe čekati, bylo by možno 
nepatrnou vhodnou ú'pravou krýti, resp. docíliti v jistém smeru stejné 
'právní účinky, jak jsou obsaženy v lit. a), § 9. zák. č. 108/1873 r. z. 

V obojím prípade jde o diskretionální obor pusobnosti úradu ; tento 
muže, ale nem u s í jednotlivé právní účinky vyňknouH a p.roto, kdyby 
bylo možno ať už postrčenému nebo vyhoštenému uložiti zároveň , že 
každé vzdálení z mtsta pobytu (byť i jen písemne) má ohlásHi príslušnému 
dosavadnímu ,politickému úradu I. stolice, po prípade u osob zvlášte ne
bezpečných, že se nesmejí vzdál.iti bez d o vol e n í tohoto úradu, byla 
by pak 'c e l á lit. a), § 9. zák. Č. 108/1873 r. z. kryt a, zvlášte když by se 
k ohrožení beZJpečnosti osoby nebo majetku jako predpokladu príslušného 
cpatrení pridalo též ohro'žení bez,pe,čno'sti státnÍ. 

To možno tvrditi tím slpíše, že tako,vé omezení vzdálení se zmísta 
pobytu (pouhé ohlášení nebo žádost za dovolení) bude jenom vítáno pri 
nové úprave po'strku a policejního vyhoštení, jeŽ\to je zajisté zájem na 
tom, aby osoba ,postrčená nebo vyhoštená byla v evidenci, a aby tím to 
vedením v patrnosti bylo predem zabráneno, aby OIpetovným postrkem 
osoby nebyly Zipusobovány zbytečné . výlohy tomu, kdo náklady tako
vých opatrení nese, ať již jest to obec, zeme nebo stát. 

Krome toho nutno pripomenouti, že by p o uh é o h l a š o v án í zme
ny pobytu, které není vlastne žádným omezením a k,teré je ostatne ulo
ženo všemu obyvatelstvu v povinnosti prihlašovací a odhlašovací podle 
jiných predpisu,13) zde - až snad na ,prípady zce.Ja výjtmečné - úplne 
postačilo, ježto pomáhá tu ustanovení § 26., bod 12., služební instrukce 
pro četnictvo, dIe níž má toto stejne za (povinnost bedlive strežiti tuláky, 
vyzve dače, osoby postavené pod policejní dohled nebo ,postrčené a pro
puštené trestance, o nichž dostává zvláštní tabuľky aseznarny. 

13) vi,z na pr. predpisy o hlášení obyvatels,tva, prihlašování a odhla
šování pro účely sociálního pojištení a jiné. 
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2. Tímto by mohla být i kry ta i p o v inn o s t uložená osobe v § 9. , 
lit. b), že vystehování ze svéťo obydlí musí ješte tého,ž dne úfadu bez
pečnosti oznámit-i, pokud by se toto vystehování dálo vubec z obce po
bytu. Dálo-li by se však uvnitr obce, pak by mohly zaHsté postačiti 

všeobecné predpisy o hlášení, jímž stejne ' nutno za do st učiniti a na je
jichž nesplnení je stejne uložena trestní sankce. Je to v zájmu zjedno
dušení a ev1denci tím nijak nebude uškodeno,- neh-lede k tomu, že v ny
nej ší dobe musíme se stále snažití, aby omezování svobod občanu stla
čeno byl o na míru nejmen5Í, nezbytne nutnou, která by se shodovala 
s moderními principy demok.racie a že nutno vždy k tomu prihlížeti, zda 
náklad a práce s'pojená sprovádením podobných opatfení je úmerná 
vÝSJledkum, jichž vu.bec možno dosáhnouti. 

To platí i o dovetku lit. b), § 9. cH. již ríšského zákona, že osoba 
musí se na každé vy.z,vání k úradu dostaviti a dáti zprávu, čím se za
mestnává, čím se živí neb jaký má výdelek a s kterými osobami obcuje. 
Nestačil by zde zmínený již predpis služební instrukce pro četnictvo? Není 
zde dosti možnos,tí jinak nenápadným z!pusobem okolnosti tyto vyšetfiti? 
To muže býti eventuelne daleko s.polehHvejŠí, protože ani v tom pfí
padč, kdy osoba má povinnost udání tato na úfade učiniti , není tu ješte 
pouhou její vý,povedí dána záruka, že údaje jí učinené js ou skutečne 

pravdivé, či spíše zda i pri své pravdivosti vedou k cíli úfadem sledo
vanému.14

) Mají-li pak tyto vý;povedi pouze za účel usvedčiti osobu 
z nepravdy, protože okolnosti ty byly již jiným zpusobem (na pr. četni
ctvem) vyšetfeny, pak je ustanovení to zbytečným , jež'to byly-li vy
šctfeny okolnosti jinak protizákonné, je tu v jiných zákonem dána možnost 
ke stihání osoby, jejímu predvedení a vyslýchání, jakož i po'trestánÍ. 

Trestati 'pouhý fakt mluvení nťipravdy, krome prípadu zvlášte v ý 
znamných a jinak v zákonech uvedených (na pr. kfivá prísaha), zvlášte 
pak u osob, u kterých se dá pfedtpokládati, že úplnou pravdu steží pro
zradí, vedlo by jiste tak daleko v živote jak soukromém, tak i verejném, 
že bych om se dusledku tech museli zhroziti. 

Z techto duvodu by dovetek lit. b), § 9. zák. Čís. 108/1873 r. z. 
mohl vubec odpadnouti. 

• 3. V diskrecionální pravomoci úfadu leží též lit. c), § 9., dIe níž 
m u ž e úfad bezpečnosti o,sobe za povinnost uloži,ti, aby se v jistých lhu
tách osobne k nemu prihlás-ila a muže jí zakázati, aby vHstých shr 0-

máždeních nemela účastenství , aby jistých místností nenavštevovala a 
času nočního nebo sejde-li se nekde neoby,čejne mnoho Hdí, oby dlí svého 
neopouštela. 

Má-li osobní pfihlašování v určitý,ch IhUtách za účel pouhé zji
ši"ení, že osoba je zde, pak se dá okolnost tato zjisNti i jiným zpusobem 
(na pr. pomocí orgánu policie) , aniž by bylo treba osobu poháneti k úfa
du. Má-li však častejší .pfihlašování za účel zabrániti déle trvající neprí-

14) na pf. vyz'Vedač má pro forma ohlášenou nejakou živll1ost, udá 
SVU] výdelek z této, ačkoHv hlavní jeho príjmy spočívají v částkách , vy
placených mu cizím 'Státem. 
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tomnosti osoby, resp. ztráte její evidence, pak postačí úplne úprava, jak 
bylo o ' ní proml'Uveno již sub l. 

Pokud jde pak o zákazy zmínené v lit. c), § 9., dlužno uvážiti, že 
není tu ješte záruka, že zákazy ty nebudou obcházeny, nebo že budou 
dodržovány. Dokud se na prestoupení techto zákazu neprHde, má tedy 
osoba stejne možnost prijiti na místa zakázaná, kde by svou nebezvečnou 
činnost mohla rozvinovati a v čase, který by jí v tom podporoval. Melo-li 
by tedy takové opatrení být i vubec účinným, bylo by nutno stále takovo'U 
oso·bu pozorova1i, čili postačí pak takové pozorování bez onoho opatrení. 
Dos\peje-li pak toto pozorování k tomu, že osoba koná neco nezákonného, 
muže se z<lJkro<Čiti podle jiných príslušných zákonných predpisu. Návšteva 
shromáždení, místností, shluku lidí, nelb opuštení obydlí v noci nemusí 
samo o sobe znamenati ješte neco nezákonného ateprve ne,zákonnost 
dlužno stíha-ti. 

Jest ske pravdou, . že preventivními opatreními možno tomu v urči

tém míste zabraňovati, ale není-H tu jinak fyzIcké omezení, muže se 
taková nezáJkonnost státi stejne na tom jako i na jíném míste a v jiném 
čase anebo posléze i prostrednictvím jiný.ch osob. úspech záleží tedy 
v pozorov"ání oso·by, a to možno zaffditi i bez techto zá'kazu. Pak ovšem 
netreba se obírati ani zákazem »opuŠ'tení obydlí, když se ne-kde neoby
čejne mnoho lidí sejde«, kde ponechává se osobe, které zákaz byl vydán, 
k posouzení, zda v daném prípade jde o » neobyčejné « mno~ství, pres to 
že ,úfad muže tuto neobyčejnost zcela jinak vyložiti. Na obou stranách je 
volné uvážení a nejde tedy o žádný striktní rozkaz nebo zákaz, takže je 
pak vubec povážlivo, činiti osolbu zodpovednu za nedodržení podobného 
zákazu. 

4. Nejd~lekosáhlejší je ovšem právo úradu podle lit. d), § 9., že 
muže v dusledku policejního dohlediI každé chvÍ<le predsev-zíti prohlídku 
osobní a domo,vní. Zde se ne:jhloubeji zasahuje do osohních právasvobod. 
J e pfirozeno , že v dobách abnormálních dlužno zásadne takové zásahy 
pfipustiti a je pro ne, tak jako i pro všechna ostatní opatrení opora 
v jiný ch zákonech15

) . Avšak v dobách normálních, o než nám práve jde, 
musíme se snažHi co nejvíce tyto svobody zachovávati. 

Je ovšerv pravdou, že dovetek § 9. praví, že opatrení v tomto para
grafu uvedených má býti vúbec užíváno jen potud, pokud jich okolnosti 
v yhledávají a vždy tak, aby se co nejvíce šetrilo povesti a výživy osoby 
pod dohledem postavené a že opatrení ta mají bý,ti ihned zrušen a, jak
mile jich není zapotrebí. Je také pfirozeno, že zvlášte to bude platiti o 
tomto posledním opatrení, to je,s't p,[ohlídkách domovních a osobních, takže 
jest tu úejma intence ome:ziti vec na nejmenší míru, než pres to vše 
zustává to stále ješte volným právem úradu, které by bez jinakého zá
konn ého podkladu nemelo snad vubec v nové úprave se objeviti. A muže
me tu použíti k oduvodnení práve citovaného již dovetku § 9. 

15) na pr. § 6. zákona o mimorádn-ých olPatreních (zák. č . 300/1920 
Sb. z. a n.) stanoví, že státní úradbezlPečnostní muže za účelem trestního 
fízení pro činy jmenované v § 12. kdy,koU v i bez soudního príka:ou kona-ti 
domov ní prohlídky. 
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Má-li býti opatrení toho použito, jen p o tk u d h o o k o l n o s ti 
vy h led á vaj í, pak jes:!: zrejmo, že prohlídka má býti či bude zpravidla 
provedena teprve tehdy, nastane-li k ní nejaký popud. Tento popud muže 
se zak,ládati buď na , udání, žádosti soudu nebo na základe pozorování 
osoby. Pro první dva prí,pady naj-de se ku PJ"ovedení vfohlídky jiný zá
konný podklad a deje se pak buď na základe prÍlkazu soudcovského nebe> 
i bez neho (je-li na pr. nebeZ/pečí v prodIení, dopadení pri činu, je-li vyd án 
zatykač)16). I sem bude možno zaraditi často prípad tretí. Nebude-U zde 
však pOlpudu nejakého a nebylo-li by možno zaraditi prohHdku pod uve
dené dva prípady, pak bylo by uvážiti, zda by vubec nemelo býti od pro
hlídky upušteno, jestliže tato by mela smerovati k tomu, z dab y s nad 
nebyl nale 'zen teprve duvod k nejakému podezrení. 
Dlužno vysloviti pochybnost, Ž'e by v praxi dá:ly se prohlídky tímto zpÍl
sobem a proto bylo by pak jen na míste, aby i ze zákona tato íormální 
možnost zmizela. 

IV. 

Z toho tedy co bylo uvedeno je patmo, že nekeré z techto právních 
účinku mužeme vubec opus,titi, nekteré ohzaženy j'sou v jiných zákonech, 
jichž muž eme v daném prípade \použíti, a nekteré posléze, pokud se 
nutnost jejich zachování objeví, mužeme pak umÍ'stiti v budoucích nor
mách, a to po príslušné vhodné Ú\prave. 

Opustiti mužeme hlavne takové, které nejsou do všech dusledku 
proveditelné, neboť nafízení úfadu, které nelze z plna a účinne provésti 
a nad jehož zachováváním nelze dostatečne bdíti pro technické obtíže, 
nepfispívá nikterak ke zvýšení nutné autoJ"ity úfadu, který je vydal. 
Rovnež vynechati možno takové, jichž provádení je též zbytečným chika
nováním osoby, protože vý'sledky jich možno stejne Hnou cestou zjj'stiti. 
Muže tu jíti také o policejní do.zor, který však neznamená nejaké omezení 
občanských svobod a nemá jinak žádný,ch právních následku pro pozOľO
vaného, t. j. je p o u h Ý m p o z o r o v án í m. Policejní, resp. politické 
úrady mají stejne povinnost míti všechny potrestané osoby I(vyjma prí
pady soukromých urážek na cti) v patrnosti, vésti je v evidenci a o nich 
podávati Z1právy .dotazujícím se ,úfadum bez,pečnostním, soudním a stát
ním -zastlllPitelstvím; ony mčují také co se má státi s trestancem po od
pykání trestu (na pr. vyhoštení, odvedení posh'kem), pokud to soud sám 
jii nevyslovH I{na pr. vypovezení ze zeme) a , činí lc tomu potrebná o'pa
trení. Za účel ern umožnení kontroly zasílá soud temto úfadum o osobe 
trest nastoupivší trestní lístek. Je pak pfiro'zeno, že pri tomto zarízení 
nutno tako'vým osobám venovaU pozornost a že jsou tedy ve vetším 
merítku než-li ostatní predmetem pozorování, jež nejsouc spojeno s jinými 
narízeními a zákatZy, je pJ"ovádeno nenápadne a pfináší prot o mnohdy 
výsledku cennejších než kontrola, která byla nad ihdividuem úfadem vy
fknuta a o níž toto ví. 

16) Domovní .prohHdka muze býti též nanzena bez príkazu sou de ov .. 
ského i k ruzným jliným účehlill verejné 5právy, jež sem nesIpadají, jako 
na pr. podle zákona o epidemiích. 



Pokud pak analogická olpatfení ohsažena jsou v jiných príbuzných 
normách pri témer stejných predpokladech, je pak zbytečno taková 
opatfení podrobovati zvláštní, zajisté velmi odiosní úprave. 

Zbývající olpatfení pak, ať už budou provádena . politickými a policej
ními úrady, nebo soudem, nutno zbaviti odiosnosti vhodnou a se stano
viska ducha ústavy jakož i se stanoviska sociálního pfijateInou úpravou, 
p1'iodenou spíše ve formy .jakéhosi ochranného dozoru, o nemž jsme ,již 
vpredu mluvili. Zde bylo by- na míste zmíniti se též o zatímnim návrhu 
obecné části trestního zákona. 

Tento n~vrh vycháJzí pri tak zvaných za:bezDe,čovacích olPatreních 
ze zásady, že povaha paohatelova muže voIati po takovém ' zabez'pečo

vacím opatrení i tehdy, jest1iže se neiPro.jeví činem, stiha:teIným dIe trest
ního práva. Po-nevadž pak mezi temito opaťfeními je i ,»zápoveď hostincu«, 
tedy opatrení podobné zákazum podle lit. c), § 9., z~kona č. 108/1873 r. Z., 

není bez zajímavosti, jak na návrh je v tomto smeru pohHženo. 

A tu mužeme zjistiti ze záznamu z pOTCl!d slovenské komise pro obor 
práva trestního v Bratislave,17) že práve zd objeviloo se nejvíce iPochyb
ností. Zajímavý jest posudek Nejvyššího soudu, v nemž na konci se P,fa,V': 

»Chtíti však podwbovaN hostince, v}čče:py atd. stálému dozoru k vuli 
tomu, že snad jedinému individuu v obci jest zakázána návšteva hostincu, 
znamenalo by nepomerné a nijak neoduvodnené chitkanování hostinských 
a rádných hostu a nťipomerné zatížení policie«18). Je ovšem prirozeno, že 
takový dozor ve velkém meste se pak z technický'ch prekažek provádí 
v tak malém rozsahu, že jeho bezvýslednost a bezvÝ'znamnost jest až 
príliš zfejma. Pak ovšem jest povážlivo vyslovovati vubec nejakou zá
poveď, není:-li možno dostatečne kontrolovati, je-li tato dodržována. 

Pres tyto námitky vyslovila se komise pro ponechání zamýšlené 
instituce zápovedi ho:stincu, a to hlavne z toho duvodu, že soud bude opa
trení toho používati pfirozene jen tam, kde je l z e provésti a jeho výkon 
kQntrolovati, tedy zejména na venkove. Není ovšem úkolem tohoto po
jednání polemi,sovati s temito vývody, leč ,práve pro príbuznost materie 
naskytá se pak mane otázka, jak se to srovnává, že individuum ve 
velkém meste, u nehož by bylo snad v konkrétním prípade daleko více 
pctfebí takové zá'Povedi, je lépe 'Postaveno oproti indi:vi~uu treba s men
ším nebezpečím na venkove, .pouze z toho jediného duvodu, že zápoveď 
nelze provésti a kontrolovati? Vhodným dusIedkem bylo by tu spíše od
stranení této záJpovedi vubec, poneva-dž na venkove technická možnost 
dává podmínky ke kontrole individua eventuelne i bez této zápovedi. 

Tím ovšem netvrdíme, že by se nekteré účinky pro zvláŠ'te význam
né prÍlpady nemohly ohjeviti v no'vém trestním zákone a byla by snad 
1:aková úprava vHanejší, když by vyslovení samo a eventuelne i provádení 
dálo se soudem, a to' tfeba v ruzných formách dIe spáchaných deliktu. 
Zajisté že nebylo by námitek na pr. proti formám jako je ochranný dozor 

17) Vyšlo nákladem ministerstva pro sjednocení zákonuv a organi
sale správy jako príloha Ve'stníku tohoto ministerstva (cena 10 Kč) . 

18) Ihidem str. 63. 
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však možno ješte dodati, že nejen moderní zákonodárství v cizine nezná 
již policejní do,zor v takovém rozsahu jak jest zaveden zákonem z r. 1873, 
ale že i u náJs máme zákony pojednáva:jící .o zločinech jiste velikých, kde 
by policejní dozor byl zvlášte na míste, a prece neznají tyto zákony 
ta:kového d01zoru.20

) Je vedlejší, jaké motivy tu byly smerodatny, že 
nebylo v techto prípadech použito rečené instituce. Jis'Ío je, že se verejná 
policie a bezp ečnost státní musí bez nich obejíti, ačkoliv ,ph tom nesmí 
svých úkolú se zretele pouštMi a musí jim práve v techto prÍ'I)adech zvý
šenou merou dostáti. 

Celkern docházíme k záveru,' že v dobách normálních mužeme se 
obejíti ,bez instituce poHcejního dozoru, jak je'j zná rak. zákon z r. 1873 
a pokud by pak nekteré právní účinky ve zvláštních pr~padech byly 
nutny, treba pw jejich provádení nalézti vhodnejší formu, která by více 
hovela svobo,dám občanu a která by individuum spíše navracela s.poleč

nosti lidské nežli aby ho z ní čím dále tím více vzdalovala a vyvrhovala. 
Omezování práva občanu nutno stlačiti na nejmenší nezbytne nutnou míru. 
V tomto smeru pak musí príkladem predcházeti stát, jehož rúkolem j~ nejen 
chrániti bez1pečnosť svou a svých občanu, ale též cílevedoiillým posturpem 
spÍ'Še umožňovati nápravu provinilcu nežli jí všelikými odiosními olpatfeními 
znemožňovati. 

19) Ibidem str. 110. 
20) Pfi zákone na ochranu republiky byl § 11. citovaného již zákona 

výslovne vyjmut tk rozšílrení na Slovensko a P.odkarva'tskou Rus. ' 

Min: rada :E tIolik: 

O vztahu popl~tnosti právních úkonu a jednání ke zrízení 
listiny podle poplatkového práva platného v repuhlice Čs" 
vubec a pri sláinich dodávkách zvlá§te~ hiedic k zál{onu 

:ee dne 3. duhna 1925, č. 54 Sb. z. a .. D. 

(Dokončení.) 

I. Nabídkové iízení pro všecky dodávky vi'tbec. 

Na b í d k y (oferty), dodatky k nim, jejich zmeny a pfílohy, Jez 
jsou podstatnými součástkami nabídek, podléhají nyní kolku 5 Kč18 ) 

z každého archu, ÍÍmž rozumí se každý samostatný kus papír u ve vý
mere do 1750 cm~ včetne. Je-li arch vetší, platí se z neho nyní 10 Kč. 

N abídky obchodníku o vredmetech jejich obchodu ve forme obchodní 
korrespondence jsou prosty kolku. 

Pro t o k o ly sepsané s oferenty nebo prohlášení oferentu, že znají 
smluvní pOldmínky a pomucky a že uznávají je za rozhodné pro smluvní 
pomer, kolkují se nyní kolkem 5 Kč za každý arch a každého samostat
ného oferenta. 

18) § 1. zák. z 3. dubna 1925, č. 54. Sb. a n. 
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